Stepping Stones 3 bk – Chapter 4: It’s A Crime
Stone 13
Vragen stellen in een interview:
Good afternoon, sir. Can I ask you some
questions?
Which of these DVDs do you like best?
What do you think of shoplifting?
What do you mean by that?
Could you tell us a bit more about it?
en daarop reageren:
Yes, certainly. What about?
Yes, of course. What about?
I like the Mr Bean DVD best.
I think it’s a terrible crime.
Could you say that again, please?
I’m afraid I don’t understand.

Goedemiddag meneer, mag ik u wat vragen
stellen?
Welke van deze dvd’s vindt u het leukst?
Wat vindt u van winkeldiefstal?
Wat bedoelt u daar mee?
Kunt u ons er iets meer over vertellen?
Jazeker. Waarover?
Ja natuurlijk. Waarover?
Ik vind de dvd van Mr Bean het leukst.
I vind het een verschrikkelijke misdaad.
Zou u dat nog een keer kunnen zeggen,
alsjeblieft?
Ik ben bang dat ik het niet begrijp.

Stone 14
Iemand advies geven:
If I were you, I would stop stealing.
If I were you, I wouldn’t do that again.
I would tell the police, if I were you.
I wouldn’t go alone, if I were you.
You should go to the police.
You shouldn’t be alone tonight.
You shouldn’t spend time with these people.
You shouldn’t worry about it.

Als ik jou was, zou ik stoppen met stelen.
Als ik jou was, zou ik dat niet weer doen.
Ik zou het tegen de politie vertellen, als ik jou
was.
Ik zou niet alleen naar huis gaan, als ik jou
was.
Je zou naar de politie moeten gaan.
Je zou niet alleen moeten zijn vanavond.
Je zou geen tijd moeten doorbrengen met
deze mensen.
Je zou je er geen zorgen over moeten
maken.

Stone 15
Vragen wat iemand is opgevallen:
Did you hear anybody?
Did he see anything?
Did he smell anything suspicious?
Did they notice anyone in the building?
What did he look like?
What was she wearing?

Hoorde jij iemand?
Zag hij iets?
Rook hij iets verdachts?
Merkten zij iemand op in het gebouw?
Hoe zag hij eruit?
Wat had ze aan?

Stone 16
Zeggen dat (n)iemand iets is
opgevallen:
She saw somebody in the garden.
They noticed something was wrong.
He saw the thief somewhere in the buidling.
We noticed everything in the room was gone.
Everybody heard a strange noise last night.
They heard nothing suspicious.
Nobody saw the man leave the bank.
Stone 17
Iemand beschrijven:
He has a piercing
The thief had a scar near his right eyebrow.
The thief had black curly hair.
She is blond and very tall.
He was carrying a weapon.
He was wearing a bomber jacket.
She was wearing jeans and trainers.

Zij zag iemand in de tuin.
Zij merkten dat er iets mis was.
Hij zag de dief ergens in het gebouw.
We merkten dat alles in de kamer verdwenen
was.
Iedereen hoorde een vreemd geluid de
afgelopen nacht.
Zij hoorden niets verdachts.
Niemand zag de man de bank verlaten.

Hij heeft een piercing.
De dief had een litteken vlakbij zijn rechter
wenkbrauw.
De dief had krullend zwart hair.
Zij is blond en erg lang.
Hij droeg een wapen.
Hij droeg een bomberjack.
Zij droeg een spijkerbroek en sportschoenen.

