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Streamline English - All 
 

Streamline English - Departures 
 

HELLO 
 
A Hello. 
B Hello. 
A I'm David Clark. 
B I'm Linda Martin. 
 
C Are you a teacher? 
D No, I'm not. 
C Oh, are you a student? 
D Yes, I am. 
 
E Are you from England? 
F No, I'm not. 
E Where are you from? 
F I'm from Canada. 
 
G Hello, John! 
H Hello, Peter. How are you? 
G I'm very well, thanks. And you? 
H  I'm fine, thanks. 
 
Proper Names 
David Clark, John, Peter, Linda Martin, Alan Smith, John Green, Susan Smith, Carol Green. 
 
Grammar Notes 
1. Personal Pronouns (Ðại từ nhân xưng) 
Ðại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô trong giao tiếp. 
I (ngôi thứ 1 số ít, chỉ người nói): tôi, tao, tớ, mình,... 
You (ngôi thứ 2 số ít, chỉ người đang nói chuyện với): anh, chị, ông, bà, mày,... 
He (ngôi thứ 1 số ít, chỉ người nam được nói tới): anh ấy, ông ấy, nó, hắn,... 
She (ngôi thứ 3 số ít, chỉ người nữ được nói tới): chị ấy, cô ấy, bà ấy, ả, nó,... 
It (ngôi thứ 3 số ít, chỉ con vật hoặc đồ vật, sự việc được nói tới): nó, việc đó,... 
 
2. The Present Simple Tense of to be (thì hiện tại đơn của động từ to be) 
 I am  = I'm 
 You are = You're 
 He is  = He's 
 She is  = She's 
 It is  = It's 
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Expressions 
Hello: xin chào (thân mật) 
Oh: Ô (tỏ ngạc nhiên) 
yes: dạ, phải 
no: không, không phải 
to be from: từ ... đến, quê ở 
Where are you from?: Quê anh/chị ở đâu? 
I'm from Canada.: Quê tôi ở Canada. 
thank you = thanks: cảm ơn. 
And you? = and how are you?: Còn anh/chị thì sao? (Sức khỏe anh/chị thế nào?)   
 
teacher:(n) giáo viên 
student:(n) học sinh, sinh viên 
from:(prep) từ 
where:(adv) ở đâu 
very:(adv) rất 
and:(conj) và, còn 
how:(adv) thế nào, ra sao 
fine:(adj) khỏe, tốt 
 
 David Clark 
 Linda Martin 
 
 He's David Clark. 
 She's Linda martin. 
 
 Alan Smith 
 Susan Smith 
 ... 
 ... 
 
 John Green 
 Carol Green 
 ... 
 ... 
 
Exercise 2 
 Is she a teacher? 
 No, she isn't. 
 Is she a student? 
 Yes, she is. 
 
 ... a student? 
 No, ... 



www.tinhvi.com - 3 

 ... a teacher? 
 Yes, ... 
 
Exercise 3 
 Is he from England? 
 No, he isn't. 
 Where's he from? 
 He's from Canda. 
 ... Canada? 
 No, ... 
 ...? 
 ... France. 
 ... France? 
 .... 
 ...? 
 ... Japan. 
 
Exercise 4 
 Are you a teacher? 
 ... 
 Are you a student? 
 ... 
 Are you from England? 
 ... 
 Where are you from? 
 ...  
 
Chào chị. 
Chào anh. 
Tôi là David Clark. 
Tôi là Linda Martin. 
Chị là giáo viên à? 
Không phải. 
Ồ, có phải chị là sinh viên không? 
Phải. 
Có phải ông là người Anh không? 
Không phải. 
Quê ông ở đâu? 
Tôi quê ở Canada. 
Chào John. 
Chào Peter. 
Anh có khỏe không? 
Cảm ơn, tôi rất khỏe. 
Còn anh thì sao? 
Tôi khỏe, cảm ơn.  



www.tinhvi.com - 4 

 
  EXCUSE ME! 
 
I Excuse me! 
J Yes? 
I Are you English? 
J Pardon? 
I Are you English? 
J Oh, yes. Yes, we are. 
I Oh, I'm English. Are you on holiday? 
J No, we aren't. We're businessmen. 
 
J Please, sit down. 
I Thank you. 
 
J Tea? 
I Yes, please. 
 
J Sugar? 
I No, thanks. 
 
J Where are you from? 
I I'm from London. 
J Are you a businessman? 
I No, I'm not. I'm a tourist 
 
Grammar Notes 
1. Personal Pronouns (Ðại từ nhân xưng) 
Ba đại từ còn lại trong tiếng Anh là: 
We (ngôi thứ 1 số nhiều, chỉ những người nói): chúng ta, chúng tôi, bọn mình, bọn tôi,... 
You (ngôi thứ 2 số nhiều, chỉ những người đang nói chuyện với ): các anh, các ông, các bà, các chị, 
bọn bây, chúng mày, ... 
They (ngôi thứ 3 số nhiều, chỉ những người hoặc vật được nói tới): họ, các anh ấy, các chị ấy, các bà 
ấy, chúng nó, bọn họ, ... 
 
2. The Simple Present Tense of to be (thì hiện tại đơn của động từ to be) 
 
Affirmative (Khẳng định) 
 I am I'm 
 You are You're 
 He is He's 
 She is She's 
 It is It's 
 We are We're 
 You are You're 
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 They are They're 
 
Negative (Phủ định) 
 I am not I'm not 
 You are not You aren't 
 He is not He isn't 
 She is not She isn't 
 It is not It isn't 
 We are not We aren't 
 You are not You aren't 
 They are not They ren't 
 
Interrogative (Nghi vấn) 
 Am I? 
 Are you? 
 Is he? 
 Is she? 
 Is it? 
 Are we? 
 Are you? 
 Are they? 
 
Expressions 
Excuse me: xin lỗi anh/chị (dùng trước khi muốn hỏi thăm hay làm phiền ai điều gì) 
Pardon: xin lỗi, tôi chưa nghe kịp, xin vui lòng nhắc lại (lên giọng) 
(I beg your) Pardon = I'm sorry: xin lỗi (xuống giọng, dùng tỏ ý hối tiếc vì mình đã phạm lỗi) 
Yes, please: dạ/ No, thanks: thôi, cảm ơn. (hai cụm từ này dùng trả lời khi được mời ăn hay uống cái 
gì) 
to be from: quê ở, ở đâu đến 
to be on holiday: nghỉ mát 
businessman:(n) thương gia 
sit down:(v) ngồi xuống 
please:(interj) xin, yêu cầu 
tea:(n) trà 
sugar:(n) đường 
tourist:(n) du khách 
 
     Where are you from? 
1. 
 He's from New York. 
 He's American. 
2. 
 She's from Paris. 
 She's French. 
3. 
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 They're from London. 
 They're English. 
4. 
 ....  
 ...Russian. 
5. 
  .... 
 ...Chinese. 
6. 
  .... 
 ...Mexican. 
7. 
  .... 
 ...Spanish. 
8. 
  .... 
 ...Italian. 
9. 
  .... 
 ... Iranian. 
10. 
 .... 
 ... Japanese. 
 
Xin lỗi! 
 
Dạ chi? 
Có phải các ông là người Anh không? 
Ông nói chi? 
Có phải các ông là người Anh không? 
Ồ, phải. 
Phải, chúng tôi là người Anh. 
Ồ, tôi là người Anh. 
Các ông đang nghỉ mát à? 
Không phải. 
Chúng tôi là thương gia. 
Xin mời ông ngồi. 
Cảm ơn. 
Uống trà nhé? 
Dạ, xin ông cho tách trà. 
Ông có dùng đường không? 
Dạ thôi, cảm ơn. 
Quê ông ở đâu? 
Quê tôi ở Luân Ðôn. 
Ông là thương gia à? 
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Dạ không. 
Tôi là khách du lịch. 
 
Grammar Notes 
 
Singular Sentences (Câu số ít) 
 
What is it? Nó là cái gì? 
What is this? Cái gì đây? 
What is that? Cái gì đó? 
 
It's a pen. 
This is a pen. 
That is a pen. 
 
Is it a pen? 
Is this a pen? 
Is that a pen? 
 
Yes, it is. 
No, it isn't. 
 
The Indefinite Article a and an (Mạo từ bất định a và an) 
 
Mạo từ là từ được đặt trước danh từ để xác định cho danh từ. Có hai loại mạo từ: mạo từ bất định 
(indefinite articles) và mạo từ xác định (definite articles). 
Mạo từ bất định được dùng trước danh từ đếm được số ít chỉ người hoặc vật một cách chung chung. 
Ví dụ: 
 a man một người đàn ông 
 a woman một người đàn bà 
 an animal một con thú 
 an apple một quả táo 
Mạo từ bất định có hai chữ là a và an. 
a dùng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm: a book, a box, a truck 
an dùng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm: an apple, an umbrella, an orange 
 
Plural Sentences (Câu số nhiều) 
 
What are they? Chúng là cái gì? 
What are these? Những cái gì đây? 
What are those? Những cái gì đó? 
 
They are(n't) pens. 
These are(n't) pens. 
Those are(n't) pens. 
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Are they pens? 
Are these pens? 
Are those pens? 
 
Yes, they are. 
No, they aren't. 
 
The Plural of Nouns (Số nhiều của danh từ) 
 
1. Hình thức: 
 noun + s/es 
 
Thêm -es vào những danh từ tận cùng bằng các âm /s/, /z/, /tS/, /S/: 
 a bus → buses 
 a buzz → buzzes 
 a church → churches 
 a dish → dishes 
Thêm -s vào các danh từ tận cùng bằng các âm còn lại: 
 a book → books 
 a pen → pens 
 an apple → apples 
Hầu hết các danh từ tận cùng bằng f và fe đều được đổi thành v trước khi thêm -es: 
 a shelf → shelves 
 a knife → knives 
Danh từ tận cùng bằng y được đổi thành -ies nếu trước đó là một phụ âm: 
 a strawberry → strawberries 
 a country → countries 
Nhưng: 
 a key → keys 
 a day → days 
 (trước y là nguyên âm) 
Một số danh từ bất quy tắc là: 
 a man → men 
 a woman → women 
 a foot → feet 
 a child → children 
 
Lưu ý: không bao giờ sử dụng mạo từ a hoặc an trước danh từ số nhiều. 
 
2. Cách đọc: 
-s và -es có 3 cách đọc là /-s/, /z/ và /iz/ 
/s/ Các từ số ít có âm tận cùng là /t, k, p, t, H/: books, forks, cups, students, plates, months,... 
/z/ Các từ khác trừ các từ có âm ở cuối là /s, iz/: apples, doors, keys, pens, towels,... 
/iz/ Các từ số ít có âm tận cùng là /s, S, tS, dZ, z/: glasses, boxes, dishes, watches, oranges, houses,...  
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clock:(n) đồng hồ 
radio:(n) cái đài phát thanh 
ashtray:(n) cái gạt tàn thuốc 
bed:(n) cái giường 
house:(n) cái nhà 
towel:(n) cái khăn tắm 
 
WHAT'S YOUR NAME? 
 
Mr Dean Good evening. 
Receptionist Good evening, sir. What's your name, please? 
Mr Dean My name's Dean. 
Receptionist Ah, yes... Mr Dean... Room 15. Here's your key. 
Mr Dean Thank you. 
 
Porter Is this your case? 
Mr Dean No, it isn't. 
Porter Oh, is that your case over there? 
Mr Dean Yes, it is. 
 
Mr Brown Good evening. 
Receptionist Good evening. What are your names, please? 
Mr Brown Mr and Mrs Brown. 
Receptionist Ah, yes.. here's your key. 
 
Porter Are these your cases here? 
Mr Brown No, they aren't. 
Porter Oh, I'm sorry. Are those your cases over there? 
Mr Brown Yes, they are. 
 
Mrs Brown Is this our room? 
Mr Brown What's the number? 
Mrs Brown 14. 
Mr Brown Oh, no, it isn't. That's our room... number 13. 
 
Listening 
� Mr Dean and receptionist 
� Mr Dean and porter 
� Mr Brown and receptionist 
� Mr Brown and porter 
� Mr and Mrs Brown 
 
Proper Names 
Dean, Brown 
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Grammar Notes 
Possessive Adjectives (Tính từ sở hữu) 
 I my 
 you your 
 he his 
 she her 
 it its 
 we our 
 you your 
 they their 
 
Lưu ý: 
Tính từ sở hữu được đặt trước danh từ số ít lẫn số nhiều để cho biết danh từ chỉ người hay vật đó 
thuộc về ai. 
Ví dụ: 
My house: căn nhà của tôi. 
His children: con cái của ông ấy. 
 
Expressions 
Good morning: chào (buổi sáng từ 1 giờ khuya đến 12 giờ trưa) 
Good afternoon: chào (buổi chiều từ 12 giờ đến 5-6 giờ chiều) 
Good evening: chào (buổi tối từ 5-6 giờ chiều đến 12 giờ đêm) 
Over there: đằng kia kìa. 
Here's your key: chìa khóa của anh/chị đây (vừa nói vừa đưa chìa khóa cho người nhận) 
What's the number?: số mấy 
I'm sorry: xin lỗi, tôi rất tiếc (dùng khi người nói thấy mình thật sự có lỗi)  
 
name:(n) tên 
receptionist:(n) tiếp viên 
sir:(n) thưa ông (dùng lịch sự để gọi người đàn ông mình chưa biết tên) 
ah:(interj) a (dùng biểu lộ sự vui thích, khâm phục, kinh ngạc) 
room:(n) phònh 
here:(adv) đây, này 
porter:(n) người mang hành lý 
case:(n) cái va ly 
over there:(adv) ở đàng kia 
this:(pron) đây, này 
that:(pron) kia, đó 
these(pron) những cái này 
those:(pron) những cái kia 
number:(n) con số 
 
    Chào cô. 
Dạ chào ông. 
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Thưa ông tên gì ạ? 
Tôi tên là Dean. 
A, vâng... Ông Dean, phòng số 15. 
Ðây là chìa khóa của ông. 
Cảm ơn cô. 
Phải đây là vali của ông không? 
Không, không phải. 
Ồ, vali ông ở đằng kia à? 
Vâng, đúng rồi. 
Chào cô. 
Xin chào ông bà. 
Thưa ông bà tên chi? 
Ông bà Brown. 
Ư vâng, chìa khóa của ông bà đây. 
Những cái vali này của ông bà phải không. 
Không, không phải đâu. 
Ồ, xin lỗi! 
Phải mấy cái vali đằng kia của ông bà phải không? 
Vâng, đúng rồi. 
Ðây có phải là phòng của chúng ta không? 
Số mấy? 
14. 
Ồ, không phải đâu. 
Phòng chúng ta đằng kia... số 13. 
 
I'M COLD 
 
A Ooh! I'm cold! 
B Are you? 
A Yes, I am. 
B Oh, I'm not. I'm hot!  
 
Grammar Notes 
Descriptive Adjectives (Tính từ miêu tả) 
Tính từ miêu tả thường được đặt sau động từ to be hay trước danh từ để nói về tình trạng hay tính 
chất của người, vật, sự vật,... 
Ví dụ: 
She is young. (Cô ấy thì trẻ.) 
He's a rich man. (Ông ấy là người giàu có). 
 
cold:(adj) lạnh 
rich:(adj) giàu 
full:(adj) đầy 
thick:(adj) dày 
fat:(adj) mập 
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old:(adj) cũ/ già 
cheap:(adj) rẻ 
tall:(adj) cao 
long:(adj) dài 
strong:(adj) mạnh 
small:(adj) nhỏ 
light:(adj) nhẹ/ sáng 
beautiful:(adj) đẹp 
angry:(adj) giận 
thirsty:(adj) khát 
hungry:(adj) đói 
diamond:(n) kim cương 
Miss World:(n) hoa hậu thế giới 
maxi skirt:(n) váy dài 
mini skirt:(n) váy ngắn 
pyramids:(n) kim tự tháp 
Amazon:(n) sông Amazôn 
Sahara Desert:(n) sa mạc Sahara 
bikini:(n) áo tắm hai mảnh   
 
Exercise 1 
 
Helen Wilson's thirsty. 
Alan Wilson ... 
Mrs Wilson ... 
Miss Cook ... 
Mr Parker ... 
Mr Cooper ... 
Mr West and Mr Spencer .... 
 
Uses these words: sad, angry, hungry, thirsty, tired, cold, hot. 
 
Exercise 2 
 
Look at Steve King. 
He's weak. 
He's small. 
He's light. 
He's thin. 
He's young. 
 
Now write four sentences for: 
a. Big Joe Frezer. 
 He's heavy. 
b. Mrs Loot. 
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c. Fred Penny. 
 
Ôi...! Tôi lạnh quá! 
Bà lạnh à? 
Vâng. Tôi lạnh. 
Ồ, Tôi thì không. 
Tôi nóng! 
 
A NICE FLAT 
 
Agent This is a nice flat, Miss Wilkins. Here's a plan... 
Miss Wilkins Hmm... 
Agent There's a living-room. There's a kitchen, a bedroom, a bathroom, and there's a toilet. 
Miss Wilkins Is there a balcony? 
Agent No, there isn't. 
Miss Wilkins ... and a telephone? 
Agent No, there isn't a telephone. 
 
Agent Well, here's the kitchen. 
Miss Wilkins Hmm... it's very small. 
Agent Yes, it isn't very large, but there's a cooker and a fridge. There are some cupboards under the 
sink. 
Miss Wilkins Are there any plates? 
Agent Yes, there are. 
Miss Wilkins Good. Are there any chairs in here? 
Agent No, there aren't, but there are some in the living-room. 
Miss Wilkins Hmm. There aren't any glasses! 
Agent Yes, there are! They're in the cupboard. 
Miss Wilkins ... and ...er... where's the toilet?  
 
Proper Names 
Miss Wilkins 
 
Grammar Notes 
There is/there are (có) 
 
Singular 
There is a... (There's) 
There is not a ... (There isn't or There's not) 
Is there a...? 
 
Plural 
There are (some) 
There are not any (There aren't) 
Are there any ...? 
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THERE + BE dùng để chỉ vật, người đang hiện có ở một nơi nào đó. 
Some = vài, một số (dùng trong câu khẳng định, trước danh từ số nhiều đếm được). 
Any = vài, một số (dùng trong câu phủ định và nghi vấn, trước danh từ số nhiều đếm được). 
 
Expressions 
Good!: tốt quá 
Here's the kitchen: Ðây là nhà bếp đây.   
nice:(adj) đẹp 
agent:(n) nhân viên, người đại diện 
flat:(n) căn hộ chung cư 
Miss:(n) cô (trước tên cô gái) 
plan:(n) bản sơ đồ 
living-room:(n) phòng khách 
kitchen:(n) nhà bếp 
bedroom:(n) phòng ngủ 
bathroom:(n) phòng tắm 
toilet:(n) nhà vệ sinh 
balcony:(n) ban công 
telephone:(n) điện thoại 
well:(interj) a, ư (tiếng đệm đầu câu nói) 
large:(adj) rộng lớn 
cooker:(n) lò điện 
fridge:(n) tủ lạnh 
cupboard:(n) tủ chén 
under:(prep) ở dưới 
sink:(n) bồn rửa 
any:(indef def) nào, bất cứ (đứng trong câu phủ định) 
in:(prep) trong 
where:(adv) ở đâu 
sofa:(n) ghế trường kỷ 
record:(n) đĩa hát 
magazine:(n) tạp chí 
bottle:(n) cái chai, lọ 
on:(prep) trên 
television:(n) máy truyền hình 
dining-room:(n) phòng ăn 
lounge:(n) phòng khách lớn 
hall:(n) phòng ngoài (từ cửa vào) 
landing:(n) chỗ trống dưới chân cầu thang 
downstairs:(adv) dưới nhà 
upstairs:(adv) trên lầu 
lamp:(n) cái đèn 
typewriter:(n) máy đánh chữ 
waste-paper bin:(n) giỏ đựng rác (trong phòng làm việc) 
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desk:(n) cái bàn 
office:(n) văn phòng 
 
Exercise 1 
sofa 
There's a sofa in the living-room. 
radio 
There isn't a radio in the living-room. 
 
Write sentences with: 
1. telephone 
2. chair 
3. cupboard 
4. table 
 
Exercise 2 
books 
There are some books on the shelf. 
cups 
There aren't any cups on the shelf. 
 
Write sentences with: 
1. glasses 
2. records 
3. magazines 
4. bottles 
 
Exercise 3 
magazine/table? 
Is there a magazine on the table? 
books/shelf? 
Are there any books on the shelf? 
 
Write questions with: 
1. radio/shelf 
2. bottles/table 
3. records/table 
 
Exercise 4 
Where are the bottles? They're on the shelf. 
Where's the chair? It's in the living-room. 
 
Answer the questions: 
1. Where's the television? 
2. Where are the glasses? 
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3. Where are the books? 
4. Where's the sofa? 
 
Cô Wilkins à, đây là căn hộ chung cư xinh xắn. 
Bản sơ đồ đây. 
Hừm... 
Có một phòng khách. 
Có một nhà bếp, một phòng ngủ, một phòng tắm và có một phòng vệ sinh. 
Thế có ban công không? 
Không, không có ban công cô à. 
...và có điện thoại không? 
Không, không có điện thoại. 
Dạ đây là nhà bếp. 
Ơ... nó nhỏ quá.   
Dạ nhà bếp không lớn lắm, nhưng có một lò điện và một tủ lạnh. 
Có vài cái tủ đựng chén bát dưới bồn rửa chén. 
Có đĩa ăn không? 
Dạ có. 
Tốt. 
Trong này có cái ghế nào không? 
Dạ không có, nhưng có mấy cái ở phòng khách. 
Hừm. Không có ly tách gì cả! 
Dạ có chứ! 
Chúng trong tủ chén kia. 
...và...ơ... phòng vệ sinh ở đâu? 
 
EVERYDAY CONVERSATION 
 
A Excuse me. 
B Yes? 
A Is there a post office near here? 
B Yes, there is. 
A Is it far? 
B No, it isn't very far. First right, second left. 
A Thank you very much. 
B That's all right. 
 
C Mrs Connor, could you pass the salt please? 
D Certainly. 
C Thank you very much. 
D And the pepper? 
C No, thank you. 
 
E Good evening. 
F Good evening. 
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E Half of bitter, please. 
F Here you are, sir. 
E Thank you very much. How much is that? 
F 15p. 
 
G Are you on the phone? 
H Yes, I am. 
G What's your number? 
H 23306. 
 
Listening 
� On the street 
� At a meal table 
� At the bar 
� At the bar 
 
Proper names 
Connor 
 
Expressions 
Is there a (post office) nere here?: Gần đây có (bưu điện) không? 
Thank you: Cảm ơn 
That's all right: Dạ không có chi 
Could you pass the (salt) please?: Xin bà vui lòng đưa giùm (lọ muối) 
Certainly: Tất nhiên được rồi; sẵn sàng thôi 
Here you are: Ðây (anh) ạ (nói khi trao ai vật gì) 
How much is that?: Cái đó giá bao nhiêu vậy? 
Are you on the phone?: Chị có điện thoại không? 
What's your number?: Số điện thoại của chị là số mấy? 
 
everyday:(adj) hàng ngày 
conversation:(n) đàm thoại 
post office:(n) bưu điện 
near:(adj) gần 
far:(adj) xa 
first:(adv) đầu tiên, thứ nhất 
right:(adv) bên phải 
second:(adv) thứ hai 
left:(adv) bên trái 
much:(adv) nhiều 
bus stop:(n) trạm xe buýt 
bank:(n) ngân hàng 
cafô:(n) quán cà phê, quán ăn 
telephone box:(n) phòng điện thoại công cộng 
supermarket:(n) siêu thị 
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third:(adv) thứ ba 
pass:(v) chuyền, đưa 
salt:(n) muối 
certainly:(adv) chắc chắn, tất nhiên 
pepper:(n) tiêu 
bread:(n) bánh mì 
vinegar:(n) dấm 
milk:(n) sữa 
butter:(n) bơ 
oil:(n) dầu ăn 
half:(n) phân nửa 
bitter:(n) bia đắng 
how much:(adv) bao nhiêu 
pint:(n) đơn vị Anh đo dung tích, khoảng nửa lít 
penny/pence/p:(n) xu 
whisky:(n) một ly rượu uýt ky 
double whisky:(n) ly rượu uýt ky lớn 
with:(prep) với 
soda:(n) sô đa 
coke:(n) cô ca 
dentist:(n) nha sĩ 
doctor:(n) bác sĩ 
hotel:(n) khách sạn 
water:(n) nước 
 
      Xin lỗi ông. 
Chi đó? 
Gần đây có nhà bưu điện nào không? 
Có, có chứ. 
Nó xa không. 
Không, không xa lắm đâu. 
Ðầu tiên rẽ phải rồi sau đó rẽ trái. 
Cảm ơn ông lắm. 
Dạ không có chi. 
Bà Connor, bà làm ơn chuyển dùm lọ muối đi? 
Sẵn sàng thôi.  
Cám ơn bà lắm.  
Thế có cần tiêu không? 
Thôi cảm ơm bà. 
Chào ông. 
Chào ông. 
Cho một xị bia đắng đi. 
Thưa ông đây. 
Cảm ơn nhiều. 
Bao nhiêu tiền vậy ông? 
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15 pence. 
Chị có máy điện thoại không? 
Dạ có. 
Số điện thoại của chị số mấy? 
23306. 
 
   A FAMILY RE-UNION 
 
Mrs Turner Who's that? Who's that? 
Tom It's me... Tom. 
Mrs Turner Tom? 
Tom Yes, Tom... your grandson, ... from Canada! 
Mrs Turner Oh, Tom! Come in! 
Tom This is my wife, Mary. 
Mrs Turner Oh, how do you do? 
Tom ... and these are our children, Jimmy and Ethel. 
Mrs Turner Hello, Jimmy, Hello Ethel. Well, this is a nice surprise! 
 
Look at Mrs Turner. Her skirt's black. 
Her blouse is white. 
Look at Tom. His jacket's brown. His trousers are grey. 
Look at Mary. Her dress is pink. Her shoes are orange. 
Look at Jimmy. His shirt's red. His shorts are green. 
Look at Ethel. Her T-shirt's yellow. Her jeans are blue.  
 
Listening 
� In family 
� Look at the picture and listen 
 
Proper Names 
Jimmy, Tom, Mrs Turner, Mary, Ethel,Mrs Matin,Miss Prim,Dr Clark,Mr Smith 
 
Grammar Notes 
WHO...? (Ai...?) 
Who là từ hỏi, dùng để hỏi người 
Who's it? It's Tom. He's a student. Ai vậy? Ðó là Tom. Anh ấy là sinh viên. 
Who's this/that? It's Mary. She's a housewife. Ai đây/đó? Ðó là Mary. Cô ấy là nội trợ. 
 
WHAT COLOUR...? (Màu gì...?) 
What colour là từ hỏi, dùng để hỏi màu sắc. 
What colour is your car? It's white. Xe của anh màu gì? Nó màu trắng. 
What colour are your shoes? They're brown. Ðôi giày anh màu gì? Chúng màu nâu. 
 
Expressions 
Come in: vào đi 
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Who's that?: Ai đó? 
It's me.: Tôi đây. 
This is .. (my wife): Ðây là ... (vợ tôi) 
How do you do?: Chào anh/chị (nói khi được giới thiệu với người nào đó lần đầu tiên và người đó 
cũng sẽ đáp ngay lại How do you do?) 
This is a nice surprise!: Thật là một điều ngạc nhiên thú vị!  
 
family:(n) gia đình 
reunion:(n) sự đoàn tụ 
who:(adv) ai 
grandson:(n) cháu nội/ ngoại trai 
come in:(v) đi vào 
wife:(n) vợ 
child/children:(n) con cái 
surprise:(n) điều ngạc nhiên 
nice:(adj) thú vị, hay 
look at:(v) nhìn vào 
skirt:(n) váy ngắn 
black:(adj) màu đen 
blouse:(n) áo kiểu 
white:(adj) màu trắng 
jacket:(n) áo gió, áo bludông 
brown:(adj) màu nâu 
trousers:(n) quần tây 
grey:(adj) màu xám 
dress:(n) áo đầm 
pink:(adj) màu hồng 
shoes:(n) đôi giày 
orange:(adj) màu cam 
shirt:(n) áo sơ mi 
red:(adj) màu đỏ 
shorts:(n) quần soóc 
green:(adj) màu xanh lá cây 
T-shirt:(n) áo pun chui cổ 
yellow:(adj) màu vàng 
jeans:(n) quần jeans 
blue:(adj) màu xanh dương 
captain:(n) đại úy 
astronaut:(n) nhà di hành vũ trụ 
housewife:(n) nội trợ 
colour:(n) màu 
socks:(n) vớ ngắn 
camera:(n) máy ảnh 
 
Exercise 1 
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Who's this? 
It's Captain Adams. 
He's an astronaut. 
 
Use these words: housewife/policeman/secretary/doctor 
 
Exercise 2 
 
What colour is it? It's red. 
What colour are they? They're blue. 
 
   Ai đó? 
Ai đó? 
Cháu đây... Tom đây ạ. 
Tom nào nhỉ? 
Dạ, Tom... cháu của bà từ Canada trở về đây. 
Ô, Tom! 
Vào đây cháu. 
Ðây là Mary vợ cháu, Mary. 
Ồ, chào cháu. 
...còn đây là hai con của tụi cháu, Jimmy và Ethel. 
Chào các cháu, Jimmy và Ethel! 
Ôi, thật là một điều ngạc nhiên thú vị! 
Hãy nhìn bà Turner. 
Váy của bà ấy thì màu đen. 
áo choàng của bà ấy thì màu trắng. 
Hãy nhìn Tom. 
áo vét-tông của anh ta thì màu nâu. 
Quần dài của anh ta thì màu xám. 
Hãy nhìn Mary. 
Quần áo của cô ấy thì màu hồng. 
Giày của cô ấy thì màu cam. 
Hãy nhìm Jimmy. 
áo sơ mi của cậu ấy thì màu đỏ. 
Quần soọc của cậu ấy thì màu xanh lá. 
Hãy nhìn Ethel. 
áo thun ngắn tay của cô ấy thì màu vàng. 
Quần jean của cô ấy thì màu xanh nước biển.  
 
WHOSE IS IT? 
 
Richard Hello, Jane. 
Jane Hello, Richard. 
Richard Phew! What's this? 
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Jane It's a Cadillac. 
Richard Hmm. Is it your car? 
Jane Well, no... no, it isn't. 
Richard Whose car is it? 
Jane It's Mr Orson's car. 
Richard Mr Orson? Who's he? 
Jane He's my boss. He's a millionaire!  
 
Proper names 
Richard, Orson, Jane,Dick,Ann,Mike,Sue. 
 
Grammar notes 
1. Whose (+n)...? = từ hỏi, hỏi (những) vật, người thuộc quyền sở hữu của ai đó. 
Whose car is it? It's Mr Orson's car: Xe hơi của ai đây? Nó là xe của ông Orson. 
Whose shoes are they? They're Richard's: Ðôi giầy này của ai vậy? Chúng là giầy của Richard. 
 
2. The Possessive Case (Sở hữu cách) 
Nó được thành lập bằng cách thêm 's hoặc ' sau danh từ chỉ người sở hữu. 
Singular Noun (danh từ số ít) 
My mother's blouse: áo của mẹ tôi. 
 John's car: Xe hơi của John. 
 
Plural Noun with -s (danh từ số nhiều có -s tận cùng) 
The teacher's book: Sách của giáo viên. 
The students' pens: Viết của các học sinh. 
 
Plural Noun without -s (danh từ số nhiều không có -s tận cùng) 
The children's toys: Ðồ chơi của trẻ con. 
The men's shoes: Giầy của những người đàn ông. 
 
"S" có 3 cách phát âm như danh từ số nhiều. 
Ví dụ:  - John's /z/ 
 - Student's /s/ 
 - Boss's /is/ 
 
Chú ý: 
1. Chúng ta dùng sở hữu cách cho người (people) và động vật (animals) 
 Ví dụ: 
Peter's brother. 
The dog's tail. 
2. Chúng ta dùng of cho vật (things). 
 Ví dụ: 
The roof of the building. 
The end of the street. 
3. Chúng ta có thể dùng cả 2 dạng cho nơi chốn (places), các tổ chức (organizations) 
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 Ví dụ: 
London's museums = the museums of London (Các viện bảo tàng Luân Ðôn). 
The company's future = the future of the company (tương lai của công ty).   
 
whose:(pron) của ai 
phew:(interj) chu cha (dùng để diễn tả sự ngạc nhiên) 
boss:(n) ông chủ, thủ trưởng 
millionaire:(n) nhà triệu phú 
cigar:(n) điếu xì gà 
glasses:(n) kính mắt 
bicycle:(n) xe đạp 
hat:(n) cái nón 
briefcase:(n) cái cặp (đựng hồ sơ) 
traveller's bag:(n) túi xách du lịch 
husband:(n) chồng 
father:(n) cha 
mother:(n) mẹ 
son:(n) con trai 
brother:(n) anh, em trai 
daughter:(n) con gái (trong gia đình) 
sister:(n) chị, em gái 
 
Exercise 1 
 
Who is it? It's Mr Orson. 
Write sentences for B and C. 
 
Exercise 2 
1.  What is it? 
 It's a cigar. 
2. What are they? 
 They're glasses. 
 
Exercise 3 
1. Whose cigar is it? 
 It's Mr Orson's cigar. 
2. Whose glasses are they? 
 They're Jane's glasses. 
Write sentences for 3-12. 
 
Look at this 
Look at Dick: 
He's Anne's husband. 
He's Mike's father. 
Look at Anne: 
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She's Dick's wife. 
She's Sue's mother. 
Look at Mike: 
He's their son. 
He's Sue's brother. 
Look at Sue: 
She's their daughter. 
She's Mike's sister. 
 
Chào Jane. 
Chào Richard. 
Chà! 
Cái gì vậy? 
Ðó là chiếc xe Cadillac. 
Hừm. 
Xe đó của cô à? 
Ư, không... không phải. 
Xe của ai vậy? 
Ðó là xe của ông Orson. 
Ông Orson à? 
Ông ta là ai vậy? 
Ðó là ông chủ của tôi. 
Ông ấy là triệu phú đấy. 
 
   IS THERE ANY WINE IN THE BOTTLE? 
 
There's some rice in the jar. 
There's some milk in the bottle. 
There's some sugar  in the jar. 
There's some oil in the bottle. 
There's some water in the jug. 
There's some wine in the bottle. 
 
There are some apples on the table. 
There are some eggs on the table. 
There are some oranges on the table. 
There are some bananas on the table. 
There are some lemons on the table. 
There are some onions on the table. 
 
There isn't any butter. 
There isn't any cheese. 
There isn't any beer. 
There aren't any tomatoes. 
There aren't any mushrooms. 
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There aren't any eggs. 
The fridge is empty. 
 
Is there any cheese in the fridge? 
Yes, there is. 
 
Is there any butter in the fridge? 
No, there isn't. 
 
Are there any eggs in the fridge? 
Yes, there are. 
 
Are there any tomatoes in the fridge? 
No, there aren't. 
 
There's some butter in the freezer. 
How much is there? 
There's a lot. 
There are some hamburgers in the freezer. 
How many are there? 
There are a lot.  
 
Grammar notes 
 SOME: một vài, một ít 
 ANY: bất cứ, nào 
 
some (dùng trong câu khẳng định) 
some (+ danh từ không đếm được): chút ít. 
some (+ danh từ đếm được, số nhiều): vài. 
Ví dụ: 
some water: chút ít nước. 
some students: vài học sinh. 
 
any: nào, nào cả (dùng trong câu phủ định và nghi vấn, cả danh từ đếm được và danh từ không đếm 
được, số nhiều). 
Ví dụ: 
There isn't any butter in the fridge: không có chút bơ nào trong tủ lạnh. 
Is there any butter in the fridge?: có chút bơ nào trong tủ lạnh không? 
There aren't any eggs in the fridge: không có quả trứng nào trong tủ lạnh. 
Are there any eggs in the fridge?: có quả trứng nào trong tủ lạnh không? 
 
a lot: nhiều (dùng cho cả danh từ đếm được lẫn không đếm được). 
 
How much (+ danh từ không đếm được)...?: bao nhiêu (+ danh từ ở số ít)...? 
Ví dụ: 
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How much butter is there in the freezer?: có bao nhiêu bơ trong tủ đá? 
 
How many (+ danh từ đếm được)...?: bao nhiêu (+ danh từ đếm được, số nhiều)...? 
Ví dụ: 
How many chickens are there in the freezer?: có bao nhiêu con gà trong tủ đá? 
 
Expressions 
How much is there/ How many are there?: có bao nhiêu? 
There is/ there are a lot: có nhiều. 
There isn't any: không có gì cả.   
 
wine:(n) rượu vang 
rice:(n) gạo 
jar:(n) keo, lọ 
bottle:(n) chai, lọ 
jug:(n) cái bình sâu có tay cầm 
banana:(n) trái chuối 
onion:(n) củ hành 
cheese:(n) phó mát 
beer:(n) bia 
tomato:(n) cà chua 
mushroom:(n) nấm 
empty:(adj) trống, rỗng hkông 
freezer:(n) tủ đá 
a lot:(pron) nhiều 
meat:(n) thịt 
hamburger:(n) bánh kẹp thịt 
how many:(adv) bao nhiêu (dùng với danh từ đếm được) 
how much:(adv) bao nhiêu (dùng với danh từ không đếm được) 
pea:(n) đậu 
chicken:(n) gà, thịt gà 
 
Exercise 
 
butter 
A There's some butter in the freezer. 
B How much is there? 
C There's a lot. 
Write conversations with: ice-cream, meat. 
 
hamburgers 
A There are some hamburgers in the freezer. 
B How many are there? 
C There are a lot. 
Write conversations with: peas, chickens. 
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Có một ít gạo trong hũ. 
Có chút ít sữa trong chai. 
Có chút ít đường trong keo. 
Có chút ít dầu ăn trong chai. 
Có chút ít nước trong bình. 
Có chút ít rượu trong chai. 
Có vài trái táo ở trên bàn. 
Có vài quả trứng ở trên bàn. 
Có vài trái cam ở trên bàn. 
Có vài trái chuối ở trên bàn. 
Có vài trái chanh ở trên bàn. 
Có vài củ hành ở trên bàn. 
Không có chút bơ nào cả. 
Không có chút phó mát nào cả. 
Không có chút bia nào cả. 
Không có trái cà chua nào cả. 
Không có chút nấm nào cả. 
Không có quả trứng nào cả. 
Tủ lạnh thì trống rỗng. 
Có chút phó mát nào trong tủ lạnh không? 
Có. 
Có chút bơ nào trong tủ lạnh không? 
Không có. 
Có quả trứng nào trong tủ lạnh không? 
Không có. 
Có chút cà chua nào trong tủ lạnh không? 
Không có. 
Có chút bơ trong tủ ướp lạnh. 
Có bao nhiêu? 
Có nhiều. 
Có vài mẩu xúc xích trong tủ ướp lạnh. 
Có bao nhiêu? 
Có nhiều. 
 
   AN ENGLISH RESTAURANT 
 
Customer Waiter! I'd like the menu, please. 
Waiter Here you are, sir. 
Customer Thanks... I'd like some soup... 
Waiter Tomato soup? 
Customer Yes, please... and I'd like a steak. 
Waiter Rare, medium, or well-done? 
Customer Medium, please. 
Waiter  Which vegetables would you like? 
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Customer I'd like some potatoes, some peas, and a salad, please. 
Waiter Certainly, sir. 
Customer Oh, and I'd like some wine. 
Waiter  Which wine would you like, sir? 
Customer A bottle of red wine, please. 
 
Grammar notes 
Would like: cần, muốn, thích (dùng tỏ vẻ lịch sự, nhẹ nhàng bày tỏ ý muốn của mình hoặc mời một 
cách tế nhị thay vì dùng động từ WANT). 
Ví dụ: 
I'd like a menu: cho tôi xem tờ thực đơn. 
I would like some cheese: tôi muốn một ít phó mát. 
Which soup would you like?: ông thích loại súp nào? 
 
restaurant:(n) nhà hàng 
customer:(n) khách hàng 
menu:(n) bảng thực đơn 
some:chút ít 
soup:(n) súp 
steak:(n) món bít tết 
rare:(adj) tái (thịt) 
medium:(adj) vừa (thịt) 
well-done:(adj) chín kỹ 
vegetables:(n) rau cải 
potato:(n) khoai tây 
salad:(n) món rau trộn 
red wine:(n) rượu vang đỏ 
starter:(n) món khai vị 
fruit juice:(n) nưới trái cây 
main course:(n) món chính 
roast beef:(n) bò rô ti 
casserole:(n) món hầm 
grilled:(adj) nướng 
lamb:(n) thịt cừu 
chop:(n) khúc thịt, cá 
fried:(adj) chiên 
plaice:(n) cá bơn sao 
omelette:(n) trứng chiên 
chips:(n) khoai tây chiên 
boiled:(adj) luộc 
carrot:(n) cà rốt 
mixed:(adj) trộn 
dessert:(n) món tráng miệng 
apple pie:(n) bánh nhân táo 
fruit salad:(n) trái cây trộn đường 
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biscuits:(n) bánh bích qui 
drink:(n) thức uống 
coffee:(n) cà phê 
service:(n) sự phục vụ 
V.A.T:(n) thuế giá trị gia tăng 
per cent:(adv) phần trăm 
 
    Anh phục vụ ơi! 
Xin cho tôi xem bảng thực đơn. 
Dạ thưa ông, đây. 
Cảm ơn anh... 
Tôi muốn một ít xúp. 
Xúp cà chua à? 
Ờ... và tôi muốn một đĩa thịt bò bít tết. 
Tái, vừa hay chín kỹ, thưa ông? 
Chín vừa. 
Ông dùng loại rau đậu nào? 
Cho tôi một chút khoai tây, một ít đậu và một đĩa rau trộn. 
Dạ được. 
Ô, cho tôi ít rượu vang nữa. 
Ông thích loại vang nào? 
Một chai rượu vang đỏ đi. 
 
  DO THIS! DON'T DO THAT ! 
 
Charles Orson is a film director. He's in the studio. He's with Steve Newman and Raquel Evans. 
Steve's an actor. Raquel's an actress. They're film stars. 
"Everybody! Be quiet, please! O.K., Steve, now open the door... come in... walk to the sofa... Walk! 
Don't run!... O.K., sit down... don't move... now, take Raquel's hand ... look into her eyes.. don't 
laugh! ...smile! 
Raquel! Smile at Steve... look into his eyes... don't laugh! ...now, close your eyes. Steve! Kiss her! 
That's fine! Now, Steve, go to the door... go out, and close the door... O.K., turn the lights on... turn 
the microphones on... start the camera... action! 
 
Proper names 
Charles Orson, Steve Newman, Raquel Evans. 
 
Grammar notes 
The Imperative Form (Dạng mệnh lệnh) 
1. Form: 
Affirmative (mệnh lệnh khẳng định): Verb...! (Hãy) 
Ví dụ: 
Look at the blackboard! Hãy nhìn lên bảng! 
Open the dood! Hãy mở cửa ra! 
 



www.tinhvi.com - 30 

Negative (mệnh lệnh phủ định): Do not/ Don't + verb... (Ðừng) 
 
Chú ý: Muốn yêu cầu lịch sự, ta thêm Please vào đầu hoặc cuối câu. 
Ví dụ: 
Please come in! Xin mời vào. 
Don't move, please! Xin đừng cử động! 
 
2. Uses: Dùng dạng mệnh lệnh trong các trường hợp sau 
 1. Ra lệnh: Follow me Hãy theo tôi. 
 2. Mời mọc: Have some tea, please Mời dùng trà. 
 3. Chỉ dẫn: Take the second turning on the left Ðến cua thứ hai thì quẹo trái. 
 4. Cảnh cáo: Look out! A bus is coming! Coi chừng! Xe buýt trờ tới kìa! 
 5. Cấm đoán: Keep off the grass Cấm đi trên cỏ. 
 
Personal Pronouns (Ðại từ nhân xưng) 
1. Subject Pronouns (Ðại từ làm chủ từ): I, You, He, She, It, We, You, They. 
Subject + Verb (Chủ từ đặt trước động từ). 
Ví dụ: 
They are students: Chúng là học sinh. 
 
2. Object Pronouns (Ðại từ làm túc từ): Me, You, Him, Her, It, Us, You, Them. 
Verb + Object (Túc từ đặt sau động từ). 
Ví dụ: 
Look at them! Hãy nhìn chúng nó kìa! 
 
Expression 
Be quiet! Hãy yên lặng! 
Everybody! Nào tất cả mọi người! 
O.K! Ðược rồi!   
 
do:(v) làm 
film director:(n) nhà đạo diễn phim 
studio:(n) phòng, chỗ quay phim 
actor:(n) nam diễn viên 
actress:(n) nữ diễn viên 
film star:(n) ngôi sao điện ảnh 
everybody:(indef pron) tất cả mọi người 
quiet:(adj) im lặng 
now:(adv) bây giờ 
open:(v) mở ra 
walk:(v) đi bộ 
run:(v) chạy 
move:(v) di chuyển, cử động 
take:(v) nắm, cầm 
hand:(n) bàn tay 
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look into:(v) nhìn vào 
eye:(n) mắt 
laugh:(v) cười to 
smile:(v) mỉm cười 
close:(v) nhắm lại, đóng lại 
kiss:(v) hôn 
go:(v) đi 
go out:(v) đi ra 
turn on:(v) bật lên 
turn off:(v) tắt 
light:(n) đèn 
microphone:(n) micrô 
start:(v) bắt đầu, khởi động 
action:(n) hành động 
picture:(n) tranh, ảnh 
record player:(n) máy hát đĩa 
eat:(v) ăn 
fruit:(n) trái cây 
yoghurt:(n) sữa chua 
tie:(n) cà vạt 
give:(v) cho, đưa cho 
scene:(n) cảnh 
stupid:(adj) ngu 
the stupid:(n) người ngu 
sheriff:(n) cảnh sát trưởng 
 
Charles Orson là đạo diễn phim. 
Ông ta đang ở trong phòng quay. 
Ông đang ở cùng với Stave Newman và Raquel Evans. 
Steve là nam diễn viên. 
Raquel là nữ diễn viên. 
Họ là những ngôi sao điện ảnh. 
Tất cả mọi người! 
Xin giữ yên lặng! 
Ðược rồi. 
Steve, bây giờ anh mở cửa ra... 
bước vào... 
đi về phía ghế Sopha... 
Ði thôi! 
Ðừng chạy!... 
Ðược rồi, 
ngồi xuống... 
đừng cử động... 
bây giờ nắm lấy tay Raquel... 
nhìn vào đôi mắt cô ấy!... 
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Ðừng cười to!... 
mỉm cười thôi! 
Raquel! 
Mỉm cười với Steve đi... 
nhìn vào đôi mắt anh ta... 
đừng cười to!... 
Bây giờ nhắm mắt lại. 
Steve! 
Hôn cô ấy đi! 
Tốt lắm! 
Bây giờ, Steve đi ra cửa... 
đi ra, và đóng cửa lại... 
Ðược rồi, 
bật tất cả đèn lên... 
mở hết micro lên... 
máy quay phim bắt đầu... 
quay! 
 
   ELTON KASH 
 
Look at this man. 
He's Elton Kash. 
He's a pop star. 
He's very rich and famous. 
Look at his house. 
It's large and expensive, and there's a swimming-pool in the garden. 
There are ten bedrooms in the house. 
Elton's car's American. 
It's a 1978 Lincoln Continental. 
It's fast and comfortable. 
In his car there's a radio, a stereo cassette-player, a cocktail cabinet, a cigar lighter and electric 
windows. 
But Elton isn't happy... he'd like a Rolls-Royce. 
 
Look at this man. 
He's Mr Wilson. 
He's a teacher. 
He's very poor and he isn't famous. 
Look at his house. 
It's small and cheap and there isn't a garden. 
There are only two bedrooms in the house. 
Mr Wilson's car's English. 
It's a 1959 Mini. 
It's slow and uncomfortable. 
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In his car there isn't radio or cassette-player... there's an engine, a steering-wheel, and there are four 
wheels and two doors. 
Mr Wilson isn't happy... he'd like a new Mini.  
 
Listening 
� About Elton Kash. 
� About Mr Wilson. 
 
Proper names 
Elton Kash, Wilson, Lincoln Continental, Mini. 
 
Grammar notes 
WHAT MAKE...? ...hiệu gì? 
IT'S A... Nó hiệu... 
Make là danh từ, thường trong câu hỏi What make...? để hỏi hiệu một món hàng như tivi, tủ lạnh, 
đồng hồ, xe hơi, máy ảnh, ... 
Ví dụ: 
What make is your camera?: Máy ảnh của anh hiệu gì? 
It's a Kodak: Nó hiệu Kodak.  
 
pop star:(n) ngôi sao nhạc pop 
famous:(adj) nổi tiếng 
expensive:(adj) đắt tiền 
swimming-pool:(n) hồ bơi 
garden:(n) khu vườn 
fast:(adj) nhanh 
comfortable:(adj) tiện nghi, thoải mái 
stereo cassette-player:(n) máy cát xét âm thanh nổi 
cocktail cabinet:(n) ngăn, hộc đựng rượu 
cigar lighter:(n) cái bật lửa hút xì gà 
electric window:(n) cửa kính tự động 
happy:(adj) vui, hạnh phúc 
poor:(adj) nghèo 
cheap:(adj) rẻ tiền 
only:(adv) chỉ, duy nhất 
slow:(adj) chậm chạp 
uncomfortable:(adj) không tiên nghi 
engine:(n) đầu máy, động cơ 
steering-wheel:(n) tay lái 
wheel:(n) bánh xe 
make:(n) hiệu 
perfume:(n) nước hoa 
aeroplane:(n) máy bay 
lamp:(n) cái đèn 
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Exercise 
Elton's a pop star. Mr Wilson's a teacher. 
 
Elton's rich. ... 
Elton's car's American. ... 
Elton's house is large and expensive. ... 
He'd like a Rolls-Royce. ...  
 
Hãy nhìn người này 
Anh ta là Elton Kash. 
Anh ta là ngôi sao nhạc pop. 
Anh ta rất giàu và nổi tiếng. 
Hãy nhìn căn nhà của anh ta.  
Nó rộng và đắt tiền, 
và có một hồ bơi trong vườn. 
Trong nhà có 10 phòng ngủ. 
Xe của Elton chế tạo ở Mỹ. 
Ðó là chiếc hiệu Lincoln Continental, đời 1978. 
Nó chạy nhanh và đầy đủ tiện nghi. 
Trong xe có máy thu thanh, 
máy cát xét âm thanh nổi, 
một ngăn đựng rượu, 
một bật lửa để hút xì gà và cửa kính tự động. 
Nhưng Elton vẫn không vui... 
Anh muốn có  chiếc Rolls-Royce. 
Hãy nhìn người đàn ông này. 
Ông ấy là ông Wilson. 
Ông ấy là thầy giáo.  
Ông ấy rất nghèo và không nổi tiếng.  
Hãy nhìn căn nhà của ông ấy. 
Nó thì nhỏ và rẻ tiền và không có vườn. 
Trong nhà chỉ có hai phòng ngủ. 
Xe của ông Wilson chế tạo ở Anh. 
Ðó là chiếc Mini đời 1950. 
Nó chạy chậm và không tiện nghi. 
Trong xe không có máy thu thanh hay máy cát xét... 
có một động cơ, một tay lái, 
có bốn bánh và hai cửa. 
Ông Wilson không vừa ý... 
Ông ấy thích một chiếc Mini mới. 
 
    AT THE HAIRDRESSER'S 
 
Jane ... Oh, yes, my husband's wonderful! 
Sally Really? Is he? 
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Jane Yes, he's big, strong and handsome! 
Sally Well, my husband isn't very big, or very strong... but he's very intelligent. 
Jane Intelligent? 
Sally Yes, he can speak six languages. 
Jane Can he? Which languages can he speak? 
Sally He can speak French, Spanish, Italian, German, Arabic and Japanese. 
Jane Oh... My husband's very athletic. 
Sally Athletic? 
Jane Yes, he can swim, ski, play football, cricket and rugby... 
Sally Can he cook? 
Jane Pardon? 
Sally Can your husband cook? My husband can't play sports... but he's an excellent cook. 
Jane Is he? 
Sally Yes, he can sew, and iron... he's a very good husband. 
Jane Really? Is he English?  
 
Proper names 
Jane, Sally 
 
Grammar notes 
 
The Modal Auxiliary: CAN 
(khiếm khuyết động từ CAN) 
 
CAN (có thể, biết) được dùng để diễn tả một khả năng ở hiện tại. 
Affirmative (câu khẳng định) 
Subject + can + Verb... 
He can speak French: Anh ấy có thể nói tiếng Pháp. 
Nagative (câu phủ định) 
Subject + cannot/can't + Verb... 
She can't sing: cô ấy không biết hát. 
Interrogative (câu nghi vấn) 
Can + Subject + Verb...? 
Can you swim?: anh có biết bơi không? 
 Yes, he can/ No, he can't. 
 
Expressions 
Really? Thực vậy sao? (dùng để hỏi khi có nghi ngờ về điều vừa nghe). 
Pardon? Dạ? Hả? (dùng để yêu cầu người khác lặp lại câu vừa nói). 
 
Chú ý: 
At the Hairdresser's: ở tiệm uốn tóc; hairdresser là thợ uốn tóc, thường thêm vào dạng sở hữu cách để 
chỉ là tiệm, cửa hàng: the hairdresser's (shop). 
Ví dụ: 
The tailor's: Tiệm may. 
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The stationer's: Cửa hàng văn phòng phẩm. 
The barber's: Tiệm hớt tóc. 
The grocer's: Tiệm tạp hóa.   
hairdresser's:(n) tiệm uốn tóc 
wonderful:(adj) tuyệt vời 
really:(adv) thực sự 
handsome:(adj) đẹp trai 
intelligent:(adj) thông minh 
speak:(v) nói 
language:(n) tiếng, ngôn ngữ 
athletic:(adj) thể lực 
swim:(v) bơi 
ski:(v) trượt tuyết 
play football:(v) chơi bóng đá 
cricket:(n) môn crickê 
rugby:(n) môn bóng bầu dục 
cook:(v) nấu ăn 
sports:(n) thể thao 
excellent:(adj) xuất xắc 
sew:(v) may vá 
iron:(v) ủi 
dance:(v) khiêu vũ 
tennis:(n) quần vợt 
drive:(v) lái xe 
golf:(n) bóng gôn 
harmonica:(n) khẩu cầm 
drum:(n) cái trống 
piano:(n) đàn piano 
electric organ:(n) đàn organ điện 
saxophone:(n) kèn sắc-xô 
 
Questions 
1 Is Jane's husband big? 
2 Is he ugly? 
3 Can he play football? 
4 Can he speak French? 
5 Can he ski? 
6 Can he saw? 
7 Is Sally's husband athletic? 
8 Is he intelligent? 
9 Can he speak Arabic? 
10 Can he play cricket? 
11 Can he play rugby? 
12 Can he iron? 
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Exercise  
Example: 
I can drive. 
I can't swim. 
Write ten sentences. 
 
  ...Ô... chồng em thật tuyệt vời! 
Thật à? 
Có đúng như vậy không. 
Ðúng vậy, anh ấy to con, khỏe mạnh và đẹp trai. 
Còn chồng chị không to lớn hay mạnh mẽ lắm... 
nhưng anh ấy rất thông minh. 
Thông minh à? 
Ðúng vậy, anh ấy nói được sáu thứ tiếng. 
Vậy sao? 
Anh nói được những thứ tiếng nào? 
Anh ấy nói được tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Ðức, tiếng Ả Rập và tiếng Nhật. 
Ồ!... 
Chồng em rất có thể lực. 
Thể lực khỏe à? 
Dạ, anh ấy có thể bơi, trượt tuyết, chơi bóng đá, crickê và bóng bầu dục. 
Anh ấy biết nấu ăn không? 
Chị hỏi chi? 
Chồng em biết nấu ăn không? 
Ông xã chị không biết chơi các môn thể thao... 
nhưng anh ấy là người nấu ăn xuất xắc. 
Vậy à? 
Ðúng vậy, anh biết may vá và ủi quần áo... 
anh ấy là người chồng rất tốt. 
Vậy sao? 
Thế anh ấy có phải là người Anh không? 
 
   EVERYDAY CONVERSATION 
 
I Please come in. 
J Thank you. 
I Please,... sit down. Would you like a cup of tea? 
J Yes, please. 
I How about a biscuit? 
J No, thanks. I'm on a diet. 
 
K Excuse me... 
L Yes, can I help you? 
K Yes. I'd like some information about trains please. 
L Where to? 
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K ... to London. 
L When? 
K Tomorrow. 
L Morning or afternoon? 
K In the evening. About six o'clock. 
L There's one at 6.40. 
K Thank  you. 
 
M I'd like a pair of shoes, please. 
N What colour would you like?  
M Brown. 
N And what size are you? 
M Five. Can I try them on? 
N Of course. 
 
O How about dinner, tonight? 
P I'd love to. 
O Where can we meet? 
P How about the square? 
O All right. What time? 
P Is seven o'clock OK? 
O Yes, that's fine. 
 
Listening 
� A visit. 
� Asking informations. 
� Buying shoes. 
� Making a date. 
 
Expressions 
Would you like (a cup of tea)? = Mời chị dùng tách trà nhé? 
How about (a biscuit)? = Chị dùng bánh bích qui chứ? 
Can I have you? = Ông cần chi? 
On a diet. = Ăn kiêng (để tránh lên cân nhiều). 
What size are you? = Chị mặc (mang) cỡ số nào? 
Can I try (it) on? = Tôi có thể thử nó được chứ? 
I'd love to. = Tôi thích lắm. 
That's fine. = Tốt lắm. 
Where? = Ở đâu? 
When? = Chừng nào? 
What time? = Mấy giờ? 
Is seven o'clock O.K? = 7 giờ được không?  
 
diet:(n) sự ăn kiêng 
sandwich:(n) bánh mì san quít 
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piece:(n) mẩu, miếng 
cake:(n) bánh ngọt 
information:(n) thông tin, tin tức 
about:(prep) về 
when:(adv) khi nào 
tomorrow:(adv) ngày mai 
plane:(n) máy bay 
boat:(n) tàu, thuyền 
excursion:(n) chuyến tham quan 
pair:(n) đôi (dùng cho vật có hai mảnh, hai phần) 
size:(n) cỡ, kích thước 
try on:(v) thử 
of course:(adv) tất nhiên 
raincoat:(n) áo đi mưa 
pullover:(n) áo chui đầu 
cardigan:(n) áo lạnh cài nút trước 
dinner:(n) bữa ăn tối 
love:(v) yêu, thích 
meet:(v) gặp 
square:(n) quảng trường 
o'clock:(adv) giờ (nói rõ giờ từ 1 đến 12) 
film:(n) phim, buổi chiếu phim 
walk:(n) buổi đi dạo 
concert:(n) buổi hòa nhạc 
tights:(n) quần bó, quần vớ dài bó 
gloves:(n) găng tay 
chest:(n) ngực 
waist:(n) eo 
hip:(n) hông 
 
     Xin mời vào. 
Cảm ơn chị. 
Mời chị ngồi. 
Chị dùng một tách trà nhé? 
Dạ, cho tôi xin một tách trà. 
Chị dùng bánh bích qui chứ? 
Thôi, cảm ơn chị. 
Tôi ăn kiêng. 
Xin lỗi. 
Dạ, tôi có thể giúp gì cho ông không? 
Vâng. 
Tôi muốn hỏi thăm về các chuyến xe lửa. 
Ði đâu vậy? 
...đi London 
Chừng nào đi? 
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Ngày mai. 
Sáng hay chiều? 
Vào buổi tối. 
Khoảng 6 giờ. 
Có một chuyến vào lúc 6 giờ 40. 
Cảm ơn cô. 
Tôi muốn mua một đôi giày. 
Cô thích màu gì? 
Màu nâu. 
Cô mang giày cỡ nào? 
Số năm. 
Tôi đi thử được không? 
Tất nhiên rồi. 
Mời cô đi ăn tối nay nhé? 
Tôi thích lắm. 
Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu? 
Ở quảng trường được không? 
Ðược. 
Mấy giờ? 
7 giờ được chứ? 
Vâng, tốt lắm. 
 
  GLORIA GUSTO, TOM ATKINS AND TERRY ARCHER  
 
Hi, there! My name's Gloria Gusto. 
I'm an actress. 
I'm from London. 
I've got a flat in London and a house in Hollywood, with a swimming pool. 
I've got a new Rolls-Royce and a lot of money in the bank. 
I've got a husband, and three wonderful children in Hollywood. 
Life's great! 
I've got everything. 
  
Hello, my name's Tom Atkins. 
I'm from London, too. 
I'm broke. I haven't got any money. 
I haven't got a job or a house, or a car. 
I haven't got a wife, and I haven't got any children. 
Life's terrible! 
I haven't got anything! 
 
Look at this man. 
His name's Terry Archer. 
He isn't from London. 
He's from Oxford. 



www.tinhvi.com - 41 

He's a factory worker. 
He's got a good job. 
He's got a car. 
He hasn't got a big house, he's got a flat. 
He's got a wife, but he hasn't got any children. 
Life's all right 
 
Listening 
� About Gloria Gusto. 
� About Tom Atkins. 
� About Terry Archer. 
 
Proper names 
Gloria Gusto, Tom Atkins, Terry Archer, Oxford, Hollywood. 
 
Grammar notes 
 
TO HAVE GOT + NOUN (Có...) 
Affirmative: 
 (I, You, We, They) + have got... 
 (He, She, It) + has got... 
I have got/ I've got a new car: Tôi có một xe hơi mới. 
She has got/ She's got a lot of money: Cô ta có nhiều tiền. 
Negative: 
 (I, You, We, They) + have not got... 
 (He, She, It) + has not got... 
They have not got a house = They haven't got a house: Họ không có căn nhà. 
He has not got a job = He hasn't got a job: Anh ta không có việc làm. 
Interrogative 
 Have (I, You, We, They) + got...? 
 Has (He, She, It) + got...? 
Have you got any children? Chị có con không? 
Has he got a bicycle? Anh ấy có xe đạp không? 
 
Lưu ý: 
1. Have (Has) got: Khi xác định rõ quyền sở hữu. 
 Ví dụ: 
I've got a camera: Tôi có một máy ảnh. 
She's got a sister: Cô ấy có một người chị. 
 
2. There is (are): Ðề cập đến người hay vật hiện có ở một địa điểm nào đó. 
 Ví dụ: 
There's a telephone on the table: Có một điện thoại trên bàn. 
There are some books in the drawer: Có vài quyển sách trong ngăn kéo. 
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Expressions 
Life's Great! Ðời thật tuyệt! 
Hi, there! Chào (các) bạn (thân mật).  
 
money:(n) tiền 
life:(n) cuộc sống 
great:(adv) tuyệt diệu 
everything:(pron) mọi thứ 
too:(adv) cũng, nữa 
broke:(adj) túng tiền 
terrible:(adj) khủng khiếp 
anything:(pron) bất cứ cái gì 
factory:(n) nhà máy 
worker:(n) công nhân 
 
Exercise 1 
Example: flat in London 
Has she got a flat in London? Yes, she has. 
 
1 house in Hollywood. 
2 swimming-pool. 
3 Rolls-Royce. 
4 lot of money. 
5 husband. 
6 three children. 
 
Exercise 2 
Example: a job 
Has he got a job? No, he hasn't. 
 
1 a house. 
2 a car. 
3 a wife. 
4 any money. 
5 any children. 
 
Exercise 3 
Example:  
brother I've got a brother. 
Rolls-Royce I haven't got a Rolls-Royce. 
 
Write four sentences: 
 
1 watch 
2 sister 
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3 bicycle 
4 umbrella 
 
Questions 
1 What's his name? 
2 Where's he from? 
3 What's his job? 
4 Has he got a good job? 
5 Has he got a car? 
6 Has he got a flat? 
7 Has he got a wife? 
8 Has he got any children? 
 
    Chào các bạn! 
Tôi tên là Gloria Gusto. 
Tôi là nữ diễn viên. 
Quê tôi ở London. 
Tôi có một căn hộ chung cư ở London và một ngôi nhà ở Hollywood, có một hồ bơi. 
Tôi có một chiếc Rolls-Royce mới và có nhiều tiền để ở nhà băng. 
Tôi có chồng và ba đứa con tuyệt vời ở Hollywood. 
Cuộc đời thật là tuyệt. 
Tôi có đủ mọi thứ. 
Chào các bạn, tên tôi là Tom Atkins. 
Quê tôi cũng ở London. 
Tôi nghèo túng. 
Tôi chẳng có tiền. 
Tôi không có việc làm, không nhà cửa hay xe cộ gì. 
Tôi chưa có vợ và chẳng có đứa con nào. 
Cuộc đời thật kinh khủng! 
Tôi chẳng có gì hết. 
Hãy nhìn người này. 
Anh ấy tên là Terry Archer. 
Quê anh ấy không phải ở London. 
Quê anh ấy ở Oxford. 
Anh ấy là công nhân nhà máy. 
Anh ấy có việc làm tốt. 
Anh ấy có xe hơi.  
Anh ấy không có nhà lớn, anh ấy có một căn hộ chung cư. 
Anh ấy có vợ nhưng chưa có con. 
Cuộc đời cũng tạm được. 
 
 AT THE CUSTOMS 
 
Customs Officer Good morning. Can I see your passport? 
Man Certainly. Here it is. 
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Customs officer Yes, that's all right. Have you got anything to declare? 
Man Yes, I have. 
Customs officer What have you got? 
Man I've got some whisky and some cigarettes. 
Customs Officer How much whisky have you got? 
Man A litre. 
Customs Officer That all right. And how many cigarettes have you got? 
Man Two hundred. 
Customs Officer Fine. What about perfume? Have you got any perfume? 
Man Er... No, I haven't. 
Customs Officer Good. Open you case, please. 
Man Pardon? 
 
Customs Officer Open your case, please. Open it now! Oh dear! Look at this! You've got three 
bottles of whisky, four hundred cigarettes and a lot of perfume!  
 
Grammar notes 
 
HOW MANY/ HOW MUCH (bao nhiêu) 
How many + danh từ đếm được số nhiều 
How many cameras have you got? Anh có bao nhiêu máy ảnh? 
How much + danh từ không đếm được 
How  much perfume has he got? Ông ấy có bao nhiêu nước hoa? 
 
Expression 
Can I see...? Xin cho tôi xem... 
Fine: tốt 
That's all right: Thế thì được 
Oh, dear! Ôi, trời ơi!  
 
cigarette:thuốc lá điếu 
Customs:hải quan 
Customs officer:nhân viên hải quan 
declare:khai báo 
hundred:trăm 
litre:lít 
morning:buổi sáng 
passport:hộ chiếu 
perfume:nước hoa 
ticket:vé 
tobacco:thuốc lá 
 
Questions 
1 Has he got anything to declare? 
2 Has he got any cigarettes? 
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3 Ask "How many? " 
4 Has he got any perfume? 
5 Ask "How much? " 
6 Has he got any bottles of whisky? 
7 Ask "How many? " 
 
Exercise  
 
How much wine has she got? 
How many cameras has she got? 
 
Write four sentences: 
1 ... cigarettes ...? 
2 ... perfume ...? 
3 ... watches ...? 
4 ... money ...? 
 
     Chào ông. 
Xin ông cho tôi xem hộ chiếu. 
Tất nhiên là được 
Dạ, đây. 
Dạ, được rồi. 
Ông có khai báo gì không? 
Dạ có. 
Ông có những gì? 
Tôi có một ít rượu whishky và ít thuốc lá. 
Ông có bao nhiêu rượu whisky? 
Một lít. 
Ðược. 
Và ông có bao nhiêu thuốc lá vậy? 
Hai trăm điếu.  
Tốt. 
Còn nước hoa thì sao? 
Ông có nước hoa không? 
Ơ... 
Không, tôi không có. 
Tốt. 
Ông vui lòng mở vali ra. 
Dạ chi ạ? 
Xin ông mở vali ra. 
Mở ra ngay đi! 
Ôi trời ơi! 
Xem này! 
Ông có tới 3 chai whisky. 
400 điếu thuốc lá và rất nhiều nước hoa! 
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   WHICH ONE? 
 
George How about some more wine? 
Charles Please. 
Goerge Which glass is yours? 
Charles That one's mine. 
Goerge Which one? 
Charles The empty one! 
 
Goerge Well, good night... 
Charles Good night... thank you for a lovely evening. 
Goerge Now, which coats are yours? 
Charles Oh, those coats are ours. 
Goerge Which ones? 
Charles The black one and the grey one. 
Goerge Ah, yes... I've got them. 
Charles Good. The grey one's mine, and the black one's hers. 
 
Listening 
� At a party. 
� Leaving. 
 
Proper names 
George, Charles. 
 
Grammar notes 
 
PROSSESSIVE PRONOUNS 
(Ðại từ sở hữu) 
mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs 
 
Ðại từ sở hữu giống tính từ sở hữu (my, your, his, her, its, our, your, their)  về nghĩa nhưng khác 
nhau về cách dùng và cách cấu tạo. 
Tính từ sở hữu được dùng trước một danh từ. 
Ðại từ sở hữu nói về quyền sở hữu của danh từ đã nói hoặc viết ở trước để tránh sự lặp lại. 
Ðại từ sở hữu có thể đứng ở vị trí chủ từ hoặc bổ từ. 
Ví dụ: 
This is my book. It's mine. Ðây là sách của tôi. Nó là của tôi. 
My dress is blue. Hers is yellow. Áo đầm của tôi màu xanh. Áo của cô ấy màu vàng. 
 
DEMONSTRATIVE PRONOUNS: ONE, ONES 
(Ðại từ chỉ định: one, ones) 
One: Dùng để thay cho danh từ số ít chỉ người hay vật đã nói hoặc viết ở trước. 
Ví dụ: 



www.tinhvi.com - 47 

This car is new. That one is old. Xe hơi này thì mới. Xe hơi kia thì cũ. 
Which pen would you like? - The red one. Anh thích cây viết nào? - Cây màu đỏ. 
Ones: Dùng để thay cho danh từ số nhiều chỉ người hay vật đã nói hoặc viết ở trước. 
Ví dụ: 
These cases are heavy. Those ones are light. Những va li này thì nặng. Những va li kia thì nhẹ. 
Which ties are yours? - The striped ones. Những cà vạt nào của bạn - Những cái có sọc. 
 
Expressions 
Good night: Chào tạm biệt (buổi tối); chúc ngủ ngon. 
Thank you for a lovely evening: Cám ơn anh về buổi tối thật tuyệt này. 
How about some more (wine)?: Mời anh dùng thêm chút (rượu) nữa nhé? 
I've got it: Tôi đã tìm thấy rồi.  
 
button:nút 
chocolate:kẹo sô cô la 
classical:cổ điển 
evening:buổi tối 
Good night:Chào tạm biệt (buổi tối), chúc ngủ ngon. 
plain:trơn 
round:tròn 
square:vuông 
striped:có sọc 
vanilla:va-ni 
 
Exercise 1 
Which one would you like? 
I'd like the classical one. 
 
Exercise 2 
� 
Which ones would you like? 
I'd like the expensive ones. 
� 
 
Exercise 3 
Which house is theirs? 
The big one's theirs. 
 
Which house is his? 
The small one's his. 
 
Exercise 4 
Example: 
It's my pen.  It's mine. 
They're our books. They're ours. 
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1 It's his car .... 
2 It's their house .... 
3 It's John's coat .... 
4 It's her hat .... 
5 It's your flat .... 
6 It's Mary's bag ....  
 
      Mời anh dùng thêm ít rượu nữa nhé? 
Dạ. 
Cái ly nào của anh? 
Cái ly kia là của tôi. 
Cái nào? 
Cái ly không ấy! 
Tạm biệt nhé... 
Chúc ngủ ngon... 
Cám ơn anh về buối tối thật tuyệt vời này. 
Này, áo khoác nào của anh chị vậy? 
Ồ, mấy cái đó là của tụi tôi đó. 
Những cái nào? 
Cái màu đen và cái màu xám. 
Ư, đây rồi... tôi thấy rồi. 
Tốt quá! 
Cái màu xám là của tôi, còn cái màu đen là của cô ấy. 
 
  EVERYDAY CONVERSATION 
 
O Can you show me some cameras, please? 
P Certainly, sir... this one's very good. 
O Yes, it is... How much is it? 
P £85, sir. 
O Oh, dear. That's very expensive. 
P Hmm, I see... that one's isn't expensive, sir. 
O What make is it? 
P It's a Kodak... It's £47. 
O Hmm... Can you show it to me, please? 
 
Q Oh, excuse me! 
R Yes, sir? 
Q Could you bring us some more tea, please? 
R Of course, sir. 
O ... and could you bring me the bill, please? I'm in a hurry. 
 
S Taxi! 
T Where to, madam? 
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S Can you take me to the airport, please? 
T Certainly, madam... Have you got any luggage? 
S Yes. Can you get it for me? It's over there. 
T All right.... Ooh! It's very heavy. 
S Yes, it is... I'm very sorry. 
 
U Goodnight, Andrew. 
V Goodnight, Colin. 
U Have a good holiday! 
V Thanks. 
U Don't forget... send me a postcard! 
V O.K... Oh, I haven't got you address. 
U That's O.K. You can send it to me at the office. 
V All right. 'Bye. 
U 'Bye.  
 
Listening 
� Shopping. 
� At a restaurant. 
� Calling a taxi. 
� Saying "Good bye". 
 
Grammar notes 
 
TWO-OBJECT VERBS 
(Ðộng từ có hai túc từ) 
 
Một số động từ như show, give, bring, send, pass, lend, .v.v... có thể có hai túc từ. Túc từ chỉ người 
và túc từ chỉ vật. Vị trí của chúng trong câu có thể đặt như sau: 
Give me the book, please (hay Give the book to me.) Hãy đưa tôi quyển sách. 
Can you show me some new cameras, please? (hay Can you show some new cameras to me, please?) 
Vui lòng cho tôi xem vài cái máy ảnh mới. 
 
Expressions 
I see... : A, tôi hiểu rồi. 
I'm in a hurry: Tôi đang vội. 
I'm very sorry: Thật đáng tiếc; xin lỗi nhé. 
Don't forget! Ðừng quên nhé! 
Have a good (holiday): Chúc anh đi nghỉ vui vẻ. 
Bye: Chào tạm biệt (thân mật). 
Could you bring me the bill, please? Làm ơn mang cho tôi giấy tính tiền. 
What make is it? Nó hiệu gì vậy? 
It's Sony: Nó hiệu Sony.  
 
address:địa chỉ 
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bill:phiếu tính tiền, hóa dơn 
brandy:rượu mạnh 
bring:mang 
station:nhà ga 
bye:chào tam biệt (thân mật) 
cassette-recorder:máy cát xét 
Christmas:Nô-en 
cream:kem 
forget:quên 
luggage:hành lý 
hurry:sự vội vã 
office:văn phòng 
school:trường học 
send:gửi 
show:đưa cho xem 
airport:phi trường, sân bay 
take:đưa 
 
Bà vui lòng cho tôi xem vài cái máy ảnh đi? 
Dạ sẵn sàng... 
cái này tốt lắm đấy. 
Ờ, nó thì tốt đấy... 
Giá bao nhiêu vậy? 
85 pao, thưa ông. 
Ôi, trời ơi. 
Ðắt quá. 
A, tôi hiểu... 
Cái kia thì không đắt đâu. thưa ông. 
Nó hiệu gì. 
Hiệu Kodak... 
giá 47 pao. 
Hừm... 
Bà cho tôi xem được không? 
Ô, xin lỗi. 
Thưa ông, chi ạ? 
Làm ơn cho tôi thêm một ít trà. 
Thưa ông vâng. 
Và làm ơn mang cho tôi giấy tính tiền. 
Tôi đang vội. 
Tắc-xi. 
Thưa bà, đi đâu ạ? 
Làm ơn đưa tôi tới phi trường. 
Dạ được. 
Bà có hành lý không ạ? 
Có chứ. 
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Ông xách hộ giùm tôi được không ạ? 
Nó ở đằng kia kìa. 
Ðược rồi. 
Ô! 
Nó nặng quá. 
Dạ... 
Xin lỗi ông. 
Tạm biệt Andrew. 
Tạm biệt Colin. 
Chúc anh đi nghỉ vui vẻ nhé! 
Cảm ơn anh. 
Ðừng quên... gửi bưu thiếp cho tôi đó. 
Ðược rồi... 
Ồ! Tôi chưa có địa chỉ của anh. 
Không sao. 
Anh có thể gửi ở cơ quan của tôi. 
Ừ... 
thôi đi nhé. 
Tạm biệt anh. 
 
Reading 
 
Dear John, 
 
This is a picture of Paris. The weather's beautiful. The hotel's excellent. In my hotel room there's a 
colour TV and a shower. The food isn't very good. Paris is expensive.My French is terrible, but the 
people are friendly. See you soon. 
 
Best wishes, 
Mary x x x 
Dear Joe/ Anne/ mother/ father, 
 
This is a picture of Cambridge./Bournemouth./London./Oxford .The weather's hot./ cold./ sunny./ 
rainy. The school is very good./ bad./ large. small. I'm in class A2./R17./B3./R50. There are a lot of 
Germans/ Italians/ Mexicans/ Brazilians in my class. My teacher's name /teachers' name is 
Michael/Pat./David./Sue. English is very easy./ difficult./interesting. The town's boring./ exciting./ 
busy./ big. There are a lot of pubs,/ discos,/ theatres,/ cinemas, and things are very cheap./ expensive. 
The food is different,/ terrible,/ delicious,/ O.K. and English people are very friendly./ reserve./ 
warm./ cold. See you soon./ in 3 weeks./in 4 weeks./6 weeks. 
 
Best wishes, 
 
Expressions 
What's the weather like? Thời tiết như thế nào? 
See you soon: Mong sớm gặp lại anh. 
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Best wishes: Gửi anh những lời chúc tốt đẹp nhất. 
 
busy:đông đúc 
church:nhà thờ 
cinema:rạp chiếu phim 
class:lớp học; giai cấp 
disco:câu lạc bộ khiêu vũ 
exciting:nhộn nhịp 
food:thức ăn 
friendly:thân mật 
hotel room:phòng ở khách sạn 
interesting:thú vị 
picture:bức ảnh 
rainy:có mưa 
reserved:kín đáo 
shower:vòi tắm gương sen 
sunny:có  nắng 
theatre:rạp hát 
warm:ấm áp, nồng nhiệt 
weather:thời tiết 
wish:lời chúc 
soon:chẳng bao lâu nữa 
best:tốt đẹp nhất 
delicious:ngon 
pub:quán rượu 
boring:chán 
easy:dễ 
road:con đường 
lane:hẻm, đường làng 
avenue:đại lộ 
close:ngõ cụt 
street:đường phố 
crescent:đường vòng (dọc theo một dãy nhà) 
post code:mã hộp thư 
zip code:mã hộp thư (Mỹ) 
pen-friend:bạn tâm thư 
single:độc thân 
beach:bãi biển 
 
  WHAT ARE THEY DOING? 
 
Anne Hello, Linda. Is Jack here? 
Linda No, he isn't. 
Anne Is he working today? 
Linda No, he isn't working today. He's in the kitchen. 
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Anne What's he doing? 
Linda He's cooking. 
Anne What are you doing? 
Linda I'm reading. 
 
Proper names 
Jack, Linda, Anne. 
 
Grammar notes 
 
THE PRESENT CONTINUOUS TENSE 
(Thì hiện tại tiếp diễn) 
 
Cấu tạo: 
Subject + (am, is, are) + Verb + ing. 
 
Ví dụ: 
I'm doing my exercises. 
She's reading an English book. 
 
Cách thêm -ing vào một động từ: 
 
1. Hầu hết các động từ khi thêm -ing không thay đổi dạng gốc. 
 Ví dụ: 
Wait: I'm waiting for you. 
2. Ðộng từ tận cùng -e, bỏ -e trước khi thêm -ing. 
 Ví dụ: 
Drive: He's driving to London. 
3. Ðộng từ có một nguyên âm đứng trước phụ âm cuối, gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ing. 
 Ví dụ: 
Run: Bill is running into the house. 
4. Ðộng từ có hai vần, nếu trọng âm ở vần thứ hai và tận cùng là một phụ âm thì gấp đôi phụ âm 
trước khi thêm -ing. 
 Ví dụ: 
Begin: I'm beginning work. 
 
Cách dùng: 
Thì hiện tại tiếp diễn và diễn tả: 
1. Một hành động đang xảy ra vào lúc nói. 
 Ví dụ: 
She's typing some letters now: Hiện giờ chị ấy đang đánh máy thư từ. (có thể dùng at the moment, at 
present... để thay cho now). 
2. Một dự định trong tương lai có trạng từ chỉ thời gian đi kèm như: tomorrow, next (week, 
month, summer...). 
 Ví dụ: 
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We're spending next winter in Australia: Chúng tôi sẽ nghỉ mùa động tới ở "c.   
 
do:làm 
eat:ăn 
nightclub:hộp đêm 
read:đọc 
today:hôm nay 
work:làm việc 
 
Exercise 1 
Look at the picture. They're in the night club now. 
 
He's smoking .B. 
He's drinking ... 
She's singing ... 
He's sleeping ... 
They're dancing ... 
They're eating ... 
 
Exercise 2 
G What's he doing? He's writing 
H ..... 
I ..... 
J ..... 
drawing/typing/reading 
 
Exercise 3 
swimming/eating 
He's swimming 
She isn't swimming 
Is she eating? Yes, she is. 
Is he eating? No, he isn't. 
 
reading/writing 
... 
... 
... 
Chào Linda. 
Jack có đây không. 
Không. 
Hôm nay anh ấy có đi làm không? 
Không, hôm nay anh ấy không đi làm. 
Anh ấy ở trong bếp. 
Anh ấy đang làm gì vậy? 
Anh ấy đang nấu ăn. 
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Còn chị đang làm gì? 
Tôi đang đọc sách. 
 
   CAN YOU HELP ME? 
 
Thomas is a student. He is staying with the Taylors, an English family. 
Thomas Hello, Mrs Taylor. Can you help me? I'm doing my homework and I can't understand this 
word. 
Mrs Taylor Which one? Oh... that's difficult. I can't help you now... I'm watching something... 
Thomas Oh? What are you watching? 
Mrs Taylor I'm watching a cowboy film. 
Thomas Can Mr Taylor help me? 
Mrs Taylor No, he can't now, Thomas. He's reading. 
Thomas What's he reading? 
Mrs Taylor He's reading a magazine. 
Thomas What about Kate? 
Mrs Taylor Oh, she can't help you now... she's phoning someone. 
Thomas Oh? Who's she phoning? 
Mrs Taylor She's phoning her boyfriend... you're asking a lot of questions tonight, Thomas! 
Thomas Am I?...Well, I'm practising my English!  
 
Proper names 
Thomas, Taylor, Kate,Jill,Jonh,Marry,Jones,Bob,Arthur,Mike,Mrs Brown,Tony. 
 
Grammar notes 
1. Bài này củng cố động từ khiếm khuyết (modal auxiliary) CAN và thì hiện tại tiếp diễn (The 
Present Continuous Tense). 
2. Phần Practice chú ý cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi WHAT và WHO. 
Ví dụ 
What's he reading? - He's reading a book. 
Who's she phoning? - She's phoning her boyfriend. 
 
Expressions 
What about (Kate)? Còn (Kate) thì sao? 
You're asking a lot of questions: Anh hỏi nhiều quá.   
 
ask:hỏi 
box:cái thùng, cái hộp 
carry:khiêng 
clean:lau chùi 
cowboy:cao bồi 
dish:đĩa 
friend:bạn 
help:giúp đỡ 
lonely:cô đơn 



www.tinhvi.com - 56 

phone:gọi điện thoại 
practise:thực hành, luyện tập 
question:câu hỏi 
something:cái gì đó 
stay:ở, lưu trú 
understand:hiểu 
unhappy:không vui 
wash:rửa 
watch:xem 
word:từ 
 
Exercise 
 
Goerge is lonely and unhappy. 
His friends are busy today. 
 
Jill and John/ tennis 
What are Jill and John doing? 
They're playing tennis. 
 
Mr. Smith/ his car 
Marry/ a letter 
Mr. and Mrs. Jones/ television 
Bob/ a letter 
Arthur and Mike/ a box 
Mrs. Brown/ the dishes 
Tony/ beer 
 
drinking 
watching 
carrying 
writing 
typing 
cleaning 
washing 
 
Thomas là sinh viên. 
Anh ấy đang ở với gia đình Taylor, một gia đình người Anh. 
Chào bác Taylor. 
Bác có thể giúp cháu được không? 
Cháu đang làm bài tập và cháu không hiểu từ này. 
Từ nào? 
Ồ... Khó quá. 
Bác không thể giúp cháu bây giờ được. 
Bác đang bận xem... 



www.tinhvi.com - 57 

Ồ? 
Bác đang xem gì vậy? 
Bác đang xem phim cao bồi. 
Bác trai có thể giúp cháu được không? 
Không, Ông ấy không thể giúp cháu bây giờ được, Thomas à. 
Ông ấy đang đọc sách. 
Bác ấy đang đọc gì? 
Ông ấy đang đọc tạp chí. 
Còn Kate thì sao? 
Ồ, nó không giúp cháu đưọc đâu... 
nó đang giọi điện thoại. 
Vậy à? 
Cô ấy đang gọi điện thoại cho ai vậy? 
Nó đang gọi bạn trai của nó... 
Tối nay cháu hỏi nhiều quá đấy, Thomas à. 
Vậy sao? 
... Ư, cháu đang tập nói tiếng Anh mà! 
 
   EVERYDAY CONVERSATION 
 
A Would  you like to come to a party? 
B Well, I'd like to... but when is it? 
A On Saturday evening. 
B What a pity! I'm busy on Saturday. 
A What are you doing? 
B I'm doing my homework. 
A Really!... Another time perhaps? 
B Yes, thanks anyway. 
 
C Excuse me, is this seat free? 
D Yes, it is. 
C Is it O.K. if I sit here? 
D Yes, of course. 
C Er... is that your newspaper? 
D Yes, it is. 
C May I borrow it for a minute, please? 
D Yes, certainly. 
 
E Good morning. 
F Good morning. Can I help you? 
E Yes, I'm looking for a book. 
F What's the title? 
E Instant English. Have you got it? 
F Yes, we have. 
E How much is it? 
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F 5£. 
E May I see it? 
F Of course, here you are. 
 
Listening 
� Asking somebody to a party. 
� Asking about something. 
� Buying a book. 
 
Expressions 
Would you like to come to (a party)? Mời chị đến dự (tiệc) nhé? 
I'd like to... Tôi thích... 
What a pity! Thật tiếc quá! 
Is it O.K. if I sit here? Tôi ngồi đây được không? 
Another time, perhaps: Thôi có lẽ lần khác vậy. 
Thanks, anyway: Dù sao thì cũng cảm ơn anh. 
May I (borrow it?) Cho phép tôi (mượn cái đó) nhé? 
Of course: Tất nhiên; được. 
 
another:thêm... nữa 
anyway:dù  sao 
borrow:mượn 
concert:buổi hòa nhạc 
dictionary:từ điển 
Friday:thứ sáu 
look for:tìm 
Monday:thứ hai 
newspaper:tờ nhật báo 
free:trống 
party:tiệc, buổi liên hoan 
picnic:buổi cắm trại, buổi đi chơi ngoài trời 
Saturday:thứ bảy 
seat:chỗ ngồi 
Sunday:chủ nhật 
Thursday:thứ năm 
title:tựa đề 
Tuesday:thứ ba 
Wednesday:thứ tư 
week:tuần 
 
Mời cô đi dự tiệc nhé? 
Ư, tôi thích lắm... nhưng mà chừng nào? 
Tối thứ bảy. 
Thật tiếc quá! 
Tôi lại bận ngày thứ bảy. 
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Cô bận làm cái gì vậy? 
Tôi bận làm bài tập ở nhà. 
Vậy à!... 
Thôi có lẽ lần khác vậy nhé? 
Dạ, dù sao cũng cám ơn anh. 
Xin lỗi, ghế này có ai ngồi không? 
Ư, trống đấy. 
Tôi ngồi đây được chứ? 
Vâng, tất nhiên là được. 
Ơ... 
báo của ông đó à? 
Phải. 
Cho tôi mượn một chút nhé? 
Ðược thôi. 
Chào ông. 
Chào cô. 
Cô cần chi? 
Ư, tôi đang tìm một cuốn sách. 
Tựa gì? 
Tiếng Anh cấp tốc. 
Ông có nó không? 
Có đây. 
Giá bao nhiêu vậy ông? 
5 pounds. 
Cho tôi xem qua nhé? 
Ðược thôi, thưa cô đây ạ. 
 
  THE FASHION SHOW 
 
... and now here's Julia. Julia's wearing a white cotton blouse, and a back nylon skirt. She's wearing 
orange shoes, and she's carrying an orange leather handbag. 
Thank you, Julia! 
Now, Godfrey's wearing dark-blue flared trousers and light-blue woollen jacket. He's wearing a 
yellow terylene shirt and a red tie. 
Thank you, Godfrey! 
 
Proper names 
Godfrey, Julia,Tony,June. 
 
Grammar notes 
1. Order of adjectives: Thứ tự của tính từ. 
Thứ tự của tính từ bổ nghĩa cho danh từ được sắp xếp như sau: 
size/shape (kích cỡ/ hình dáng), colour (màu sắc), another noun (danh từ khác), noun (danh từ 
chính). 
Ví dụ: 
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A long dark-blue terylene shirt. 
A big brown leather belt. 
2. Too/ Either. 
Too: cũng, nữa (dùng trong câu khẳng định). 
Ví dụ: 
He's a student. She's a student, too. (Anh ấy là sinh viên. Chị ấy cũng là sinh viên (nữa). 
Either: cũng không (được dùng trong câu phủ định). 
Ví dụ: 
He isn't a teacher. She isn't a teacher, either. (Anh ấy không phải là giáo viên. Chị ấy cũng không 
phải là giáo viên.   
 
belt:thắt lưng 
chain:dây chuyền 
cotton:vải bông 
dark-blue:xanh đậm 
diamond:kim cương 
ear-rings:bông tai 
fashion:thời trang 
show:buổi biểu diễn 
flared:loe 
gold:vàng 
leather:da thuộc 
light-blue:xanh nhạt 
necklace:chuỗi 
ring:nhẫn 
silver:bạc 
sunglasses:kính râm, kính mát 
terylene:vải terilin bằng sợi tổng hợp 
trouser suit:bộ áo vét và quần dài của phụ nữ 
wear:mặc 
woollen:bằng len 
 
Exercise  
Write sentences about Tony and June. 
 
...và bây giờ là Julia. 
Julia đang mặc chiếc áo trắng bằng vải côtông, và một cái váy bằng hàng nilon đen. 
Cô đang đi đôi giày màu cam và mang xách tay da màu cam. 
Cảm ơn Julia! 
Bây giờ, Godtrey đang mặc quần ống loe màu xanh đậm và áo vét bằng len màu xanh nhạt. 
Anh đang mặc cái áo sơ mi bằng hàng terylin màu vàng và mang cà vạt đỏ. 
Cảm ơn Godtrey! 
 
   AT THE CINEMA 
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Peter's standing outside the cinema. He's waiting for Lulu, his girlfriend, and he's looking at his 
watch because she's late. An old man's coming out of the cinema. A young man's going into the 
cinema.  A boy's running up the steps. A woman's buying a ticket from the cashier. Some people are 
queueing outside the cinema. 
 
Now Peter's  in the cinema with Lulu. He's sitting between Lulu and a man with a moustache. A 
lady's sitting in front of him. She wearing a large hat. Peter can't see the film. A man's sitting behind 
Peter. He's smoking a pipe. Lulu's unhappy because the smoke's going into her eyes. 
 
This is the scene from the film.  In this  scene, a beautiful young girl's lying across the lines. She's 
shouting "Help! " because the train's coming along the lines. It's very near. It's coming round the 
bend now. 
 
Listening 
� Out the cinema. 
� In the cinema. 
� A scene from the film. 
 
Proper names 
Peter, Lulu.  
 
because:bởi vì 
behind:phía sau 
bend:chỗ đường cong, khúc quanh 
between:ở giữa 
buy:mua 
cashier:người thu ngân 
(in) front (of):phía trước 
girlfriend:bạn gái 
late:trễ, muộn 
lie:nằm 
line:đường xe lửa 
moustache:râu mép 
outside:bên ngoài 
queue:xếp hàng 
scene:cảnh (trong phim) 
shout:la to 
smoke:khói 
step:bậc, nấc (tam cấp) 
wait:chờ 
 
Questions 
Where's Peter standing? 
Who's he waiting for? 
What's he looking at? 
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Why is he looking at his watch? 
Who's coming out of the cinema? 
Who's going into the cinema? 
Who's buying a ticket? 
Where are the people queueing? 
 
Questions 
Where's Peter now? 
Who's he with? 
Where's he sitting? 
Who's sitting in front of him? 
What's the lady wearing? 
Who's sitting behind him? 
What's the man smoking? 
Why is Lulu unhappy? 
 
Questions 
Where's the girl lying? 
What's she shouting? 
Why is she shouting? 
Is the train near? 
Can you see the train? 
Where is it? 
 
Peter đang đứng bên ngoài rạp chiếu bóng. 
Anh ấy đang đợi Lulu, cô bạn gái của anh, 
và anh đang xem đồng hồ vì cô ấy đến trễ. 
Một ông già đang bước ra khỏi rạp chiếu phim. 
Một thanh niên đang đi vào rạp. 
Một thằng bé đang chạy lên những bậc tam cấp. 
Một phụ nữ đang mua vé từ người thu ngân. 
Một số người đang xếp hàng ngoài rạp. 
Bây giờ Peter đang ở trong rạp với Lulu. 
Anh đang ngồi giữa Lulu và một người đàn ông có râu mép. 
Một phụ nữ đang ngồi phía trước anh. 
Bà ta đội cái nón rộng vành. 
Peter không thể xem phim được. 
Một người đàn ông đang ngồi phía sau Peter. 
Ông ta đang hút ống điếu. 
Lulu khó chịu vì khói thuốc bay vào mắt cô ấy. 
Ðây là một cảnh trong phim. 
Trong cảnh này, một cô gái trẻ đẹp đang nằm ngang qua đuờng ray. 
Cô ta la "Cứu tôi với" bởi vì xe lửa đang tiến đến. 
Nó gần lắm. 
Bây giò nó đang tới khúc quanh 
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   WHAT'S ON TELEVISION TONIGHT? 
 
John Hello, darling... I'm home. 
Anne Hello, John. Are you tired, dear? 
John Yes, I am. What time is it? 
Anne  It's six o'clock. 
John Oh... What's on television tonight? 
Anne There's good programme at quarter past eight... "Paul McCartney In Concert". 
John Yes... and there's a good film after the news. 
Anne Ooh... and "Mary in love" at the quarter to seven before "Police story". 
John Oh, I can't watch that! There's a football match on ITV at half past six. 
Anne But, John, it's my favourite programme! 
John Well, go and watch it at your mother's! 
 
Proper names 
John, Anne, Paul Mc Cartney, Mary. 
 
Grammar notes 
 
TELLING THE TIME 
(Nói giờ) 
 
Câu hỏi: 
What time is it?/ What's the time? Bây giờ là mấy giờ? 
 
1. Giờ đúng: 
It's + number + o'clock. 
Ví dụ: 
It's eight o'clock (8.00): Bây giờ là 8 giờ. 
2. Giờ và phút: 
Nếu kim dài chỉ trong khoảng từ số 1 đến số 7, dùng past (qua); nói phút trước giờ sau. 
Ví dụ: 
It's ten past eight (8:10) Bây giờ là 8 giờ 10. 
Nếu kim dài chỉ trong khoảng từ số 8 đến số 12, dùng to (tới). 
Ví dụ: 
It's five to nine (8:55) Bây giờ là 9 giờ kém 5. 
Nếu kim dài chỉ số 3 hay số 9, dùng (a) quarter. 
Ví dụ: 
It's (a) quarter past eight (8:15) Bây giờ là 8 giờ 15. 
Nếu kim dài chỉ số 6, dùng half. 
Ví dụ: 
It's half past eight (8:30) Bây giờ là 8 giờ rưỡi. 
Ðể nhanh gọn, dùng cách nói giờ trước, phút sau. 
Ví dụ: 
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It's nine ten (9:10) Bây giờ là 9 giờ 10. 
It's two thirty (2:30) Bây giờ là 2 giờ 30. 
 
Expressions 
What's on television tonight? Tối nay tivi có gì? 
I'm home! Anh về đây/ Anh đã về. 
At your mother's: Ở nhà mẹ của em. 
In love: Ðang yêu.   
 
before:trước 
favourite:ưa chuộng 
past:qua 
news:tin tức 
programme:chương trình 
quarter:một phần tư, mười lăm phút 
story:câu chuyện 
police:cảnh sát 
half:phân nửa, ba mươi phút 
darling:em yêu, anh yêu, mình 
 
    Chào em yêu... anh về rồi đây! 
Chào anh, John. 
Anh có mệt không vậy, anh yêu? 
Có, mệt chứ. 
Mấy giờ rồi em? 
6 giờ. 
Ồ... 
Tối nay ti vi có gì vậy? 
Có một chương trình hay lúc 8g15... 
"Paul McCartney trong buổi hòa nhạc". 
Ờ...và còn có một phim hay sau phần tin tức đó. 
Ồ... 
và phim "Mary đang yêu" vào lúc 6g45' trước mục "Câu chuyện của cảnh sát" 
Ồ, anh không xem phim đó đâu! 
Có một trận bóng đá trên kênh ITV vào lúc 6g30'. 
Nhưng mà John à, nó là chương trình mà em thích mà! 
Ư, vậy em qua nhà mẹ xem đi! 
 
   IN PRISON 
 
Tom Well.. Tomorrow we're going to leave this place! 
Fred Yes. What are you going to do first? 
Tom Hmm... First, I'm going to rent a big car, meet my girlfriend and take her to an expensive 
restaurant. We're going to have steak and drink champagne. What about you, Fred? 
Fred My wife's going to meet me outside the prison. Then we're going to have tea with her mother. 
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Tom With her mother! You're joking! 
Fred No, I'm not. I'm going to work for my wife's mother. 
Tom Really? You're not going to work for your mother-in-law! 
Fred Yes. She's got a little cafô in London. 
Tom What are you going to do there? 
Fred I'm going to wash up. 
Tom What! Wash up! I'm not going to work! I'm going to have a good time! 
Fred You are lucky... I'm going to rob a bank next week. 
Tom Why? 
Fred Because I'm happy in prison 
 
Proper names 
Fred, Tom. 
 
Grammar notes 
 
THE NEAR FUTURE TENSE 
(Future of Intention) Thì tương lai gần. 
 
Subject + "be" + going to + verb 
 
Thì tương lai gần (Tương lai dự định) dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra (a near future) hay 
một dự định (an intention) trong tương lai. 
Ví dụ: 
I'm going to visit my uncle tomorrow. Tôi sẽ đi thăm chú tôi vào ngày mai. 
 
Lưu ý: Ðộng từ Go và Come hiếm khi chia ở thì này, thường hai động từ này được dùng ở thì 
Present Continuous. 
Ví dụ: 
They're going on holiday next month. 
Are you coming to the party tonight? 
 
Expressions 
To have a good time: Vui vẻ, có được thời gian thoải mái. 
To wash up = To do washing up: Rửa ly tách (chén, đĩa).   
joke:nói đùa 
leave:rời 
little:nhỏ 
lucky:may mắn 
mother-in-law:mẹ vợ, mẹ chồng 
place:chỗ, nơi 
prison:nhà tù, nhà giam 
rent:mướn, thuê 
champagne:rượu sâm banh 
rob:cướp 
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robber:tên cướp 
wash up:rửa ly tách (chén, đĩa...) 
 
Exercise 1 
 
prison 
He's going to leave prison. 
 
Write sentences with: 
1 car 
2 girlfriend 
3 good time 
 
Exercise 2 
 
car 
He isn't going to rent a car. 
 
Write sentences with: 
1 steak 
2 champagne 
3 good time 
 
Exercise 3 
 
steak 
They're going to have steak 
 
Write sentences with: 
1 car 
2 champagne 
3 good time 
 
Exercise 4 
 
champagne 
They aren't going to drink champagne. 
 
Write sentences with: 
1 good time 
2 steak 
3 car 
 
Ngày mai bọn mình sẽ rời khỏi chỗ này. 
Ðúng. 
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Mày định làm gì trước tiên? 
Hừm... 
Trước hết, tao sẽ thuê một chiếc xe hơi lớn, giặp cô bạn gái rồi đưa nàng đến một nhà hàng thật sang. 
Bọn này sẽ ăn bít tết và uống sâm banh. 
Còn mày thì sao Fred. 
Vợ tao sẽ đón tao ngoài nhà tù. 
Rồi tao sẽ đi uống trà với bà già vợ tao. 
Với bà già vợ à! 
Mày giỡn hả! 
Không, tao không giỡn đâu. 
Rồi tao sẽ làm việc cho già vợ tao. 
Thật sao? 
Mày sẽ không làm cho bà già vợ mày đâu! 
Làm chứ. 
Bà ấy có một quán cà phê nhỏ ở Luân Ðôn. 
Mày sẽ làn gì ở đó? 
Tao rửa ly tách. 
Cái gì! 
Rửa ly tách à! 
Còn tao sẽ không đi làm đâu! 
Tao sẽ vui chơi thoả thích! 
Mày may mắn quá... 
tuần tới tao sẽ đi cướp nhà băng. 
Sao? 
Vì ở tù tao thấy sướng! 
 
   AN ENGLISH WEDDING 
 
1 
This is an English wedding. They're standing on the steps outside the church. The bride is wearing a 
long white dress and is holding some blue flowers in her left hand. The groom is wearing a 
traditional morning suit and is holding a top hat in his right hand. They're both smiling because 
they're very happy. 
2 
In a few minutes, they're going to get into a Rolls-Royce and drive to a big hotel for the reception. At 
the reception they're going to cut the cake and drink champagne. Then they're going to open all their 
presents. Some people are going to make speeches and both of the mothers are going to cry. 
3 
At three o'clock they're going to leave the reception and drive to Heathrow Airport. They're going to 
fly to Bermuda. They're going to spend their honeymoon in a villa by the sea. 
They're going to be happy for ever and ever and have a lot of children. 
 
Listening 
� Listening 1. 
� Listening 2. 
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� Listening 3. 
 
Grammar notes 
Bài này ôn lại thì Hiện tại tiếp diễn (The Present Continuous Tense) và thì Tương lai gần (The Near 
future Tense). 
Ví dụ: 
They're standing on the steps outside the church at the moment. Lúc này họ đang đứng trên thềm bên 
ngoài nhà thờ. 
 
Expressions 
In a few minutes = a few minutes from now = in a few minutes' time: vài phút nữa. 
For ever and ever = forever: mãi mãi. 
At the top: ở trên. 
At the bottom: ở dưới 
In the middle: ở giữa. 
On the left: bên trái. 
On the right: bên phải 
both:cả hai 
bride:cô dâu 
cry:khóc 
flower:hoa 
fly:đi máy bay 
groom:chú rể 
hold:giữ, cầm 
honeymoon:tuần trăng mật 
morning suit:bộ lễ phục 
present:quà tặng 
reception:buổi tiếp tân 
sea:biển 
speech:bài nói, bài diễn văn 
spend:trải qua 
top hat:mũ chóp cao 
traditional:theo truyền thống 
villa:biệt thự 
wedding:đám cưới, hôn lễ 
get into:lên, vào 
wear:mặc 
cut:cắt 
cake:bánh 
 
Questions 
1 What is this? 
2 where are they standing? 
3 What's the bride wearing? 
4 What's she holding? 
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5 What's the broom wearing? 
6 What's he doing? 
7 Why are they smiling? 
 
Questions 
1 What are they going to get into? 
2 Where are they going to drive? 
3 What are they going to cut? 
4 What are they going to drink? 
5 What are the mothers going to do? 
 
Questions 
1 What time are they going to leave the reception? 
2 Where are they going to drive to? 
3 Where are they going to fly to? 
4 Where are they going to spend their honeymoon? 
5 How many children are they going to have? 
 
Ðây là một đám cưới của người Anh. 
Họ đang đứng trên thềm bên ngoài nhà thờ. 
Cô dâu mặc áo đầm dài trắng và tay trái của cô ta đang cầm một ít hoa màu xanh. 
Chú rể đang mặc bộ lễ phục truyền thống và đang cầm cái mũ chóp cao bên tay phải. 
Cả hai đang mỉm cuời vì họ rất hạnh phúc. 
Vài phút nữa họ sẽ lên chiếc xe Rolls-Royce và lái về khách sạn lớn để dự buổi tiếp tân. 
Tại buổi tiếp tân này họ sẽ cắt bánh cưới và uống rượu sâm banh. 
Rồi họ sẽ mở tất cả những món quà tặng. 
Một số người sẽ phát biểu và cả hai bà mẹ đều sẽ khóc. 
Lúc 3 giờ chiều họ sẽ rời buổi tiếp tân và lái xe ra phi trường Heathrow. 
Họ sẽ đáp máy bay đi Bermuda. 
Họ sẽ hưởng tuần trăng mật ở một biệt thự bên bờ biển. 
Họ sẽ hạnh phúc mãi mãi và có nhiều con cái. 
 
    COMPUTER DATING 
 
Interviewer Come in. 
Mr Bull Ah, good afternoon. My name's Bull... John Bull. I'm looking for a girlfriend. 
Interviewer Please, sit down, Mr Bull. May I ask you some questions? 
Mr Bull Oh, yes... what about? 
Interviewer Ah... music, for example... do you like music? 
Mr Bull Yes, I do. I like classical music. 
Interviewer Do you like pop music? 
Mr Bull No, I don't... and I don't like jazz. 
Interviewer How old are you, Mr Bull? 
Mr Bull What! I don't like personal questions! 
Interviewer Oh, well... can you complete this form later, and send it by post! 
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Proper names 
John George Bull, Virginia Cherry. 
 
Grammar notes 
 
The Simple Present Tense of Ordinary Verbs 
(Thì hiện tại đơn của động từ thường) 
 
Ngoài động từ TO BE và TO HAVE, những động từ khác được gọi là động từ thường. Cách chia 
động từ thường ở Thì hiện tại đơn như sau: 
 
Affirmative: 
Chủ từ ở ngôi thứ 3, số ít (He, She, It, một danh từ số ít, một tên riêng) thì động từ phải thêm -s hoặc 
-es (cách đọc giống như đối với danh từ số nhiều, xem Unit 3). 
 Ví dụ: 
To like → He likes /s/ pop music. Ông ấy thích nhạc pop. 
To go → My mother goes /z/ to town every Saturday. Mẹ tôi ra phố mỗi thứ Bảy. 
To wash → Mr. Brown washes /iz/ his car once a week. Ông Brown rửa xe hơi mỗi tuần một lần. 
 
Với các chủ từ khác, động từ chia ở dạng nguyên mẫu (infinitive) không có to. 
 Ví dụ: 
To dislike → They dislike football. Họ không thích bóng đá. 
To do → I do my homework in the evening. Tôi làm bài tập ở nhà vào buổi tối. 
 
Negative: 
Chủ từ ở ngôi thứ 3, số ít, dùng trợ động từ (Auxiliary Verb) Doesn't và động từ chính ở dạng 
nguyên mẫu, không có to (infinitive without to). 
 Ví dụ: 
She doesn't like classical music. Cô ấy không thích nhạc cổ điển. 
 
Với các chủ từ khác, dùng Don't và động từ chính ở dạng nguyên mẫu không có to. 
 Ví dụ: 
We don't work on Saturdays. Chúng tôi không làm việc vào ngày thứ Bảy. 
 
Interrogative: 
Chủ từ ở ngôi thứ 3, số ít, dùng trợ động từ Does trước chủ từ, động từ chính ở dạng nguyên mẫu 
không có to. 
 Ví dụ: 
Does Mr. Bull like films? Ông Bull có thích phim không? 
Với các chủ từ khác, dùng Do trước chủ từ, động từ chính nguyên mẫu, không có to. 
 Ví dụ: 
Do you speak English? Anh nói được tiếng Anh không? 
 
Expressions 
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For example: Ví dụ như, chẳng hạn. 
How old are you? Ông bao nhiêu tuổi? 
What about? Về vấn đề gì? 
What! Hả, gì!   
 
interviewer:người phỏng vấn 
age:tuổi 
complete:điền vào 
computer:máy tính 
date:hẹn gặp (người khác phái) 
dislike:điều không thích 
form:mẫu đơn 
pop:nhạc pop 
jazz:nhạc ja 
music:nhạc 
classical:cổ điển 
occupation:nghề nghiệp 
personal:riêng tư, cá nhân 
photograph:ảnh chụp 
recreation:sự giải trí 
signature:chữ ký 
surname:họ 
first name:tên thường gọi 
 
Exercise 1 
 
Passport photograph 
 
Surname: Bull 
First Name(s): John George 
Age: 65 
Occupation: Farmer 
 
Likes 
Colours: Red, white and blue 
Food: Roast beef, potatoes 
Drink: Beer, whiskey 
Recreation: Fishing, chess, golf 
Music: Classical music 
 
Dislikes: 
Pop music, Dancing, Films, children 
 
Date: 29.6.78 
Signature: John Bull 
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Look at John Bull: 
Does he like beer? 
Write 5 questions. 
 
Exercise 2 
Do you like football? 
Write 5 questions. 
 
Exercise 3 
 
Passport photograph 
 
Surname: CHERRY 
First Name(s): VIRGINIA 
Age: 18 
Occupation: STUDENT 
 
Likes 
Colours: PINK, YELLOW AND GREEN 
Food: FRUIT, VEGETABLES 
Drink: MILK, FRUIT JUICE 
Recreation: DANCING, SWIMMING, TENNIS 
Music: ROCK, JAZZ 
 
Dislikes: 
POLITICS, TELEVISION, FOOTBALL, DOGS, BEARDS 
 
Date: 29TH JUNE 1978 
Signature: Virginia Cherry 
 
Look at Verginia Cherry: 
1 She likes dancing. 
2 She doesn't like television. 
Write ten sentences. 
 
Exercise 4 
1 I like film. 
2 I don't like dogs. 
Write ten sentences. 
 
   Xin mời vào. 
A, chào anh. 
Tôi tên là Bull...John Bull. 
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Tôi đang tìm một cô bạn gái. 
Xin mời ông Bull ngồi. 
Xin phép cho tôi hỏi ông vài câu hỏi nhé? 
Ồ, được...về vấn đề gì? 
Ư...Âm nhạc chẳng hạn... 
Ông thích nhạc không? 
Thích. 
Tôi thích nhạc cổ điển. 
Ông thích nhạc pop không? 
Không, tôi không thích... 
và tôi cũng không thích nhạc ja. 
Ông bao nhiêu tuổi rồi, ông Bull? 
Hả! 
Tôi không tích hỏi những câu hỏi riêng tư vậy đâu! 
Thôi được rồi... 
mời ông điền vào mẫu này rồi gửi qua bưu điện nhé!. 
 
    I WANT YOU, FIONA 
 
Charles Please marry me, Fiona. I want you, I need you, I love you. 
Fiona I'm sorry Charles, but I can't. 
Charles Oh, Fiona. Why not? 
Fiona Well, Charles. I like you... I like you a lot.... but I don't love you. 
Charles But, Fiona, love isn't everything. 
Fiona Oh, Charles, you don't understand... for me love is everything. 
Charles Do you love another man Fiona? 
Fiona Yes, Charles, I do ... James. 
Charles Not James Milton! 
Fiona Yes, James Milton. 
Charles But he doesn't want you. He's engaged. 
Fiona I know. 
Charles But Fiona, James isn't a rich man. I can give you everything. What do you want? Clothes? 
Money? Travel? A big house?  
Fiona No, Charles. I don't want those things. I only want James. 
 
Proper names 
Charles, James Milton, Fiona. 
 
Expressions 
Why not? Sao lại không? 
To get married: Thành hôn, lập gia đình. 
To be engaged: Ðính hôn.   
 
engaged:đính hôn 
give:cho 
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know:biết, hiểu biết 
love:yêu 
marry:cưới, lấy, kết hôn 
need:cần 
travel:sự du lịch, sự đi nước ngoài 
want:muốn, cần có 
clothes:quần áo 
money:tiền bạc 
understand:hiểu 
thing:thứ, điều 
furniture:đồ đạc 
dressing-table:bàn trang điểm 
dishwasher:máy rửa chén 
wardrobe:tủ quần áo 
armchair:ghế bành 
bookcase:tủ sách 
chest of drawers:tủ có ngăn kéo 
tumble drier:máy sấy quần áo 
 
Questions 
Who was Fiona? 
Does he love her? 
Does Fiona like Charles? 
Does she like him a lot? 
Does she love him? 
Does Fiona love another man? 
What's his name? 
Does James want Fiona? 
Is he rich? 
Is Charles rich? 
What can he give Fiona? 
Does she want clothes? 
Does she want money? 
What does she want? 
 
Exercise 1 
Who wants Fiona? 
Charles wants Fiona. 
 
Who loves Fiona? 
Who needs Fiona? 
Who wants James? 
Who loves James? 
 
Exercise 2 
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Who does Charles want? 
Charles wants Fiona. 
 
Who does Charles love? 
Who does Fiona love? 
Who does Fiona want? 
Who does Charles need? 
 
     Hãy kết hôn với anh, Fiona à. 
Anh muốn có em, anh cần em, anh yêu em. 
Rất tiếc là không được, anh Charles à. 
Ồ, Fiona. 
Sao lại không được? 
Anh Charles à. 
Em mến anh... 
em mến anh rất nhiều... 
nhưng em không yêu anh. 
Nhưng Fiona à, tình yêu đâu phải là tất cả. 
Ồ, anh Charles, anh không hiểu... 
đối với em tình yêu là tất cả. 
Em yêu người khác rồi sao Fiona? 
Vâng, anh Charles à, em yêu James. 
Không phải James Milton chứ! 
Phải, đúng là James Milton. 
Nhưng anh ta đâu cần em. 
Anh ta đính hôn rồi. 
Em biết. 
Nhưng mà Fiona à. James không giàu. 
Anh có thể cho em mọi thứ. 
Em cần gì? 
Quần áo? 
Tiền bạc? 
Du lịch?  
Một căn nhà to? 
Không, Charles à. 
Em không cần mấy thứ đó. 
Em chỉ cần có James thôi. 
 
   EVERYDAY CONVERSATION 
 
G What are you doing this weekend? 
H I'm going away. 
G Oh, where are you going? 
H I'm going to London. 
G How long for? 
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H Just for two days. 
 
I Have you got a car? 
J Yes, I have. 
I What kind is it? 
J It's a V.W. 
I Do you like it? 
J Yes, I do. 
I Why? 
J Because it's very economical. 
 
K Excuse me... 
L Yes? 
K Have you got any change? 
L What do you need? 
K I need some tens. 
L Oh, how many do you want? 
K Well, can you change a pound note? 
L Yes, I think so. 
 
M Good afternoon. 
N Good afternoon. 
M Could you repair these shoes, please? 
N Yes, certainly. When do you want them? 
M As soon as possible. 
N Is Thursday afternoon O.K? 
M Yes, that's fine. 
 
Listening 
� In a pub. 
� In the street. 
� At a store. 
� At the shoemaker's shop. 
 
Proper names 
Wales, Scotland, Ireland, Ford, Fiat, Datsun, Jaguar,London,Paris. 
 
Grammar notes 
Trong bài này, The Present Continuous Tense được dùng để diễn tả một hành động tương lai có dự 
định (future of intention) có các trạng từ (Adverbs) tương lai kèm theo (như tomorrow, next...) hoặc 
được hiểu ngầm trong tình huống. 
Ví dụ: 
What are you doing this week? Chị định làm gì cuối tuần này? 
I'm going away. Tôi sẽ đi xa. 
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Expressions 
How long for? Trong bao lâu? 
Just for (two days) Chỉ nội (hai ngày) thôi. 
I'm going away: Tôi sắp sửa đi xa. 
What kind is it? Nó hiệu gì? 
I think so: Nhất trí, đồng ý, tôi nghĩ là được. 
As soon as possible: Càng sớm càng tốt. 
 
go away:đi xa 
boot:giày ủng 
change:(n)tiền lẻ 
change:(v)đổi 
economical:tiết kiệm 
modern:hiện đại 
note:tờ bạc giấy 
repair:sửa chữa 
weekend:cuối tuần 
kind:loại, hiệu 
 
     Chị định làm gì cuối tuần này? 
Tôi sẽ đi xa. 
Ô. chị đi đâu? 
Tôi sẽ đi Luân đôn. 
Trong bao lâu? 
Chỉ hai ngày thôi. 
Anh có xe hơi không? 
Có. 
Nó hiệu gì? 
Hiệu V.W 
Anh ưng ý chứ? 
Vâng. 
Sao vậy? 
Vì nó it tốn xăng. 
Xin lỗi bà... 
Có chi không? 
Bà có tiền lẻ không? 
Anh cần tiền gì? 
Tôi cần vài đồng 10 pence. 
Anh cần đổi bao nhiêu? 
Ư, Bà có thể đổi giùm tờ một pao không? 
Ờ, được chứ. 
Chào ông. 
Chào bà. 
Ông làm ơn sửa giùm tôi đôi giày này? 
Dạ được. 
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Chừng nào bà lấy? 
Càng sớm càng tốt. 
Chiều thứ năm được không bà? 
Dạ, được lắm. 
 
   AN INTERVIEW 
 
Robin Knight,  the television reporter, is interviewing the Duchess of Wessex for the programme 
"The English At Home". 
Robin Now, Duchess... tell us about an ordinary day in your life. 
Duchess Well, I wake up at seven o'clock... 
Robin Really? Do you get up then? 
Duchess No, of course I don't get up at that time. I have breakfast in bed and I read "The Times". 
Robin What time do you get up? 
Duchess I get up at ten. 
Robin  What do you do then? 
Duchess I read my letters and dictate the replies to my secretary. 
Robin ... and then? 
Duchess At eleven I walk in the garden with Philip. 
Robin Oh? Who's Philip? 
Duchess Philip's my dog. 
Robin  What time do you have lunch? 
Duchess I have lunch at twelve thirty. 
Robin And after lunch? 
Duchess Oh, I rest until six o'clock. 
Robin ... and at six? What do you do at six? 
Duchess I dress for dinner. We have dinner at eight o'clock. 
Robin What time do you go to bed? 
Duchess Well, I have a bath at nine thirty, and I go to bed at ten. 
Robin Thank you, Duchess... you certainly have a busy and interesting life!  
 
Proper names 
Robin Knight,Philip. 
 
Expression 
To wake up: Thức giấc, tỉnh giấc. 
To get up: Dậy, ra khỏi giường. 
To dress (up) for dinner: Thay quần áo đẹp để ăn tối. 
To go to bed: Ði ngủ. 
To have a bath: Ði tắm. 
To catch a bus: Ðón xe buýt.   
breakfast:bữa điểm tâm 
dictate:đọc cho viết 
dinner:bữa ăn sáng 
dress:(v)mặc quần áo 
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get up:(v)thức dậy 
interview:cuộc phỏng vấn 
interview:(v)phỏng vấn 
lunch:bữa ăn trưa 
ordinary:thông thường, bình thường 
reply:câu trả lời, lời phúc đáp 
reporter:phóng viên 
until:đến khi 
wake up:thức giấc 
bath:sự tắm 
interesting:lý thú 
busy:bận rộn 
rest:nghỉ ngơi 
life:cuộc sống, cuộc đời 
duchess:nữ công tước 
 
Questions 
Who's interviewing the Duchess of Wessex? 
Does she wake up at eight o'clock? 
 Ask "What time? " 
Does she have breakfast in the kitchen? 
 Ask "Where? " 
Does she read 'Time' Magazine? 
 Ask "What? " 
Does she read her letters? 
Does she dictate the replies to her husband? 
Does she walk in the garden with her secretary? 
 Ask "Who with? " 
Does she have lunch at twelve? 
 Ask "What time? " 
What does she do until six? 
What does she at six? 
Does she have dinner at seven? 
 Ask "What time? " 
Does she go to bed at nine thirty? 
 Ask "What time? " 
 
Exercise  
A She reads "The Time". 
B She doesn't read "Time" magazine. 
C Does she read "The Sun"? 
 
A She walks with her dog. 
B ... with her secretary. 
C ... with her husband? 
 
A She dresses for dinner. 



www.tinhvi.com - 80 

B ... breakfast. 
C ... lunch?   
 
     Robin Knight, phóng viên truyền hình, 
đang phỏng vấn bà Công tước xứ Wessex cho chương trình "Người Anh tại nhà" 
Thưa bà Công tước... xin vui lòng cho chúng tôi biết một ngày bình thưòng trong cuộc sống của bà. 
Ư, tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng... 
Vậy à? 
Thế bà dậy ngay sau đó chứ? 
Không, dĩ nhiên là tôi không dậy ngay lúc đó. 
Tôi dùng điểm tâm trên giường và đọc báo "Thời báo". 
Vậy mấy giờ bà dậy? 
Tôi dậy lúc 10 giờ. 
Sau đó bà làm gì? 
Tôi đọc thư từ và đọc phúc đáp cho thư ký của tôi ghi. 
Rồi sau đó? 
Lúc 11 giờ tôi đi dạo ngoài vườn với Philip? 
Ồ? 
Philip là ai vậy? 
Philip là tên con chó của tôi. 
Mấy giờ bà dùng cơm trưa? 
Tôi dùng cơm trưa lúc 12 giờ 30. 
Rồi sau bữa ăn trưa? 
Ồ, tôi  nghỉ trưa đến 6 giờ chiều. 
...Và vào lúc 6 giờ chiều? 
Bà làm gì vào lúc 6 giờ? 
Tôi thay quần áo để dùng bữa ăn tối. 
Chúng tôi dùng bữa ăn tối lúc 8 giờ. 
Thế mấy giờ bà đi ngủ? 
Ư, tôi đi tắm lúc 9 giờ 30 và đi nghủ lúc 10 giờ. 
Cám ơn, bà công tước... 
quả thật bà có cuộc sống bận rộn và thú vị! 
 
    EVERY DAY 
1 Alan's a lorry driver. 
2 He's twenty-fine years old. 
3 He works five days a week. 
4 He gets up at six o'clock every day. 
5 He eats an enormous breakfast. 
6 He drinks two cups of tea. 
7 Then he kisses his wife. 
8 He leaves for work at half past six. 
9 He has lunch in a transport cafô. 
10 He comes home at five o'clock. 
11 In the evening he goes to the pub. 



www.tinhvi.com - 81 

12 He goes to bed at ten o'clock. 
 
Proper names 
Alan,Judith,Peter,Paul,Cecil. 
 
Grammar notes 
 
THE SIMPLE PRESENT TENSE 
Third person, Singular 
(Thì hiện tại đơn, ngôi thứ 3, số ít) 
 
Ðộng từ chia ở ngôi thứ 3 số ít (He, She, It, một danh từ, một tên riêng) thêm -s hoặc -es: 
1. Thêm -es: Các động từ tận cùng là 
 -o như to do  → He does 
 -s như to miss  → She misses 
 -x như to mix  → Mr. Smith mixes 
 -ch như to catch → Tom catches 
 -sh như to wash → Her mother washes 
 -z như to buzz  → It buzzes 
2. Thêm -s: Ngoài các dạng trên, đa số động từ được thêm -s ở ngôi thứ 3 số ít. 
Ví dụ: 
 To work  → My father works 
 To drive  → He drives 
 To play  → She plays 
3. Cách phát âm -es hoặc -s: See Unit 3. 
 
Expressions 
What does he do? - What's his job? Anh ấy làm nghề gì?   
 
canteen:căn tin 
caviare:trứng cá muối 
cornflakes: bánh cornflakes (dùng với sữa) 
enormous:rất lớn 
lorry driver:tài xế xe tải 
playboy:tay ăn chơi 
transport cafe:quán ăn dành cho tài xế đường dài 
pub:quán rượu 
leave:rời khỏi 
nothing:không gì cả 
juice:nước vắt (trái cây, thịt) 
parents:cha mẹ 
vodka:rượu vốt ca 
stadium:sân vận động 
centre:trung tâm 
guitarist:người đánh đàn ghi-ta 
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Questions 
1 What does Alan do? 
2 How old is Alan? 
3 How many days a week does he work? 
4 What time does he get up? 
5 What does he eat for breakfast? 
6 What does he drink? 
7 What does he do after breakfast? 
8 What time does he leave for work? 
9 What does he have a lunch? 
10 What time does he come home? 
11 Where does he go in the evening? 
12 What time does he go to bed? 
 
Exercise 1 
Now ask (and answer) questions about these people: 
 
Judith 
1 secretary 
2 18 
3 the office/ 5 days a week 
4 7.30 
5 nothing 
6 orange - juice 
7 parents 
8 the office/ 8.15 
9 in the canteen 
10 home/5.30 
11 evening classes 
12 eleven o'clock 
 
Peter and Paul 
1 schoolboys 
2 12 
3 school/ 5 days a week 
4 eight o'clock 
5 cornflakes 
6 milk 
7 mother 
8 school/ 8.45 
9 at school 
10 home/ four o'clock 
11 television 
12 nine o'clock 
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Cecil 
1 playboy 
2 42 
3 not/ work/ 5 days a week 
4 eleven o'clock 
5 caviare 
6 vodka 
7 fifth wife 
8 the pub/ twelve o'clock 
9 in a pub 
10 not/ come home 
11 casino 
12 five o'clock in the morning 
 
Exercise 2 
Write twelve sentences about Cecil. 
 
Alan là một tài xế xe tải. 
Anh ấy 25 tuổi.  
Anh ấy làm việc 5 ngày một tuần.  
Mỗi ngày anh ấy thức dậy lúc 6 giờ. 
Anh ấy ăn bữa điểm tâm thật  nhiều món. 
Anh ấy uống 2 tách trà. 
Rồi anh ấy hôn vợ. 
Anh ấy đi làm vào lúc 6 giờ 30. 
Anh dùng bữa trưa tại tiệm ăn dùng cho tài xế chạy đường xa. 
Anh ấy về nhà lúc 5 giờ. 
Vào buổi tối anh ấy đi đến quán rượu. 
Anh ấy đi ngủ lúc 10 giờ. 
 
   WHAT'S MY JOB? 
 
Chairman Good evening, Ladies and Gentlemen. Welcome to What's My Job? Here's our first 
competitor. We've got three famous people here - Professor Moore, the scientist - Jessica Gale, the 
film star - and Ken Carson, the pop singer. They are going to ask the questions. First, Professor 
Moore.. 
Professor Hmm... Do you work outside? - 
Competitor No, I don't. 
Professor Do you wear a uniform? 
Competitor No, I don't. 
Professor I see. Do you work in an office? 
Competitor No, I don't. 
Chairman Next... Jessica Gale. 
Jessica  Oh... Is your job important? 
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Competitor Yes, it is. 
Jessica  Do you get a big salary? 
Competitor Yes, I do. 
Jessica  Have you got any special diplomas? 
Competitor Yes, I have. 
Chairman Thank you, Jessica... and now Ken Carson. 
Ken Hello. Do you work with your hands? 
Competitor Yes, I do. 
Ken Do you work at weekends? 
Competitor No, I don't. 
Ken Do you travel? 
Competitor No, I don't. 
Chairman That's the ninth question! Now you can ask one last question. 
Jessica  Ha... Are you a doctor? 
Competitor No, I'm not... I'm a dentist.  
 
Proper names 
Ken Carson, Moore, Jessica Gale. 
 
Grammar notes 
Bài này thực tập hỏi và trả lời Yes-No questions với các động từ TO BE, TO HAVE GOT và 
ORDINARY VERBS (động từ thường). 
 
Expressions 
Ladies and Gentlemen: Kính thưa quí vị. 
Welcome to...: Xin chào mừng quí vị đến... 
To get a big salary: Có lương cao. 
To work with hands: Làm việc chân tay. 
To work at weekends: Làm việc vào cuối tuần.   
 
competitor:người dự cuộc thi 
dentist:nha sĩ 
diploma:bằng cấp 
gentleman:quí ông, ông, ngài (gọi lịch sự) 
important:quan trọng 
professor:giáo sư 
salary:tiền lương 
scientist:nhà khoa học 
travel:đi đây đó 
uniform:đồng phục 
electrician:thợ điện 
ballet:múa ba lê 
dancer:vũ nữ 
singer:ca sĩ 
welcome:xin chào mừng 
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chairman:chủ tọa 
 
     Kính chào quí vị. 
Chào mừng quí vị đến với chương trình "Nghề nghiệp của tôi là gì?" 
Ðây là thí sinh thứ nhất của chúng tôi. 
Chúng tôi đã mời được ba nhân vật nổi tiếng đến dự hôm nay 
Giáo sư Moore, nhà khoa học 
Jessica Gale, nữ diễn viên điện ảnh 
và Ken Carson, ca sĩ nhạc pop. 
Họ sẽ đặt các câu hỏi. 
Truớc hết xin mời giáo sư Moore... 
Hừm... 
Anh có làm việc ngoài trời không? 
Dạ không. 
Anh có mặc đồng phục không? 
Dạ không. 
Tôi hiểu rồi. 
Thế anh có làm việc trong văn phòng không? 
Dạ không. 
Tiếp theo...xin mời Jessica Gale. 
Ồ... 
Nghề  nghiệp của anh có quan trọng không? 
Dạ  có. 
Anh lãnh lương cao không? 
Dạ có 
Anh có bằng cấp gì đặc biệt không? 
Dạ có. 
Cám ơn, cô Jessica...và bây giờ xin mời anh Ken Carson. 
Chào anh. 
Anh có làm việc bằng tay không? 
Dạ có. 
Anh có làm việc vào cuối tuần không? 
Dạ có. 
Anh có đi đây đi đó không? 
Dạ không. 
Ðó là câu hỏi thứ chín! 
Bây giờ xin mời cô hỏi câu cuối cùng. 
A... 
Anh có phải là bác sĩ  không? 
Dạ không... 
Tôi là nha sĩ. 
 
   NEVER ON A SUNDAY 
 
Vicar Ah, good evening, Mr Benson. I never see you in church nowadays. 
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Benson Oh! No, Vicar... but my wife always goes to church... she goes  every Sunday. 
Vicar I know... but you never come. 
Benson Well, I sometimes come, Vicar. I come on Christmas Day and at Easter. 
Vicar Hmm... But what about Sundays, Mr Benson? 
Benson I usually wash my car on Sunday morning. 
Vicar I see. Why don't you wash your car on Saturday next week, Mr Benson? 
Benson Oh... I can't do that, Vicar. 
Vicar Why not? 
Benson It's my son's wedding next Saturday... I'm going to church! 
 
1 Every morning he cleans his teeth. He always cleans his teeth in the morning. 
2 She gets up at 7 o'clock from Monday to Saturday, but on Sunday she gets up at 11 o'clock. 
She usually gets up at 7 o'clock. 
3 They like films. They see all the new films. They often go to the cinema. 
4 He's got a radio and a television. He sometimes listens to the radio, and he sometimes 
watches television. 
5 Her brother lives in London. She doesn't. She sees him four or five times every year. She 
occasionally sees him. 
6 He doesn't usually smoke, but at Christmas, after dinner, he has a cigar. He rarely smokes 
cigars. 
7 She doesn't like whisky. She never drinks whisky 
 
Listening 
� Vicar and Benson. 
 
Proper names 
Benson. 
 
Grammar notes 
 
PREQUENCY ADVERBS with THE SIMPLE PRESENT TENSE 
Trạng từ năng diễn với thì hiện tại đơn. 
 
always luôn luôn. 
usually = often thường thường. 
sometimes = occasionally đôi khi, thỉnh thoảng. 
rarely ít khi, hiếm khi. 
never không bao giờ. 
 
Frequence Adverbs thường đặt sau động từ TO BE và trước động từ thường. 
Frequence Adverbs thường xuất hiện với The Simple Present Tense diễn tả thói quen (habitual 
actions) hay hành động lặp đi lặp lại (repeated actions). 
Frequence Adverbs thường dùng trả lời câu hỏi HOW OFTEN. 
Ví dụ: 
He is sometimes late for work. 
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I always get up at seven o'clock. 
He rarely gets up at seven o'clock. 
 
Easter:lễ Phục Sinh 
Christmas Day:ngày lễ Giáng Sinh 
nowadays:dạo này, hiện nay 
vicar:cha sở 
 
Exercise 1 
He/ sometimes/ football. 
He sometimes play football. 
 
1 They/ often/ potatoes. 
2 She/ usually/ a skirt. 
3 I/ never/ a hat. 
4 He/ occasionally/ radio. 
5 We/ rarely/ vodka. 
6 You/ never/ cigarettes. 
 
Exercise 2 
coffee 
I sometimes drink coffee. 
or 
I never drink coffee. 
or 
I often drink coffee. 
 
Now, write true sentences: 
1 coffee 
2 television 
3 golf   
4 spaghetti 
5 wine 
6 caviare 
7 a newspaper 
8 cinema 
9 new clothes 
10 a tie 
11 cigarettes 
12 pop music   
 
     A, xin chào ông Benson. 
Dạo này tôi không bao giờ thấy ông đi nhà thờ. 
Ồ! 
Dạ, Thưa Cha... 
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nhưng vợ con luôn luôn đi lễ... 
cô ấy Chủ Nhật nào cũng đi. 
Tôi biết... nhưng ông thì không bao giờ đến... 
Dạ, thỉnh thoảng con có đến, thưa Cha. 
Con đến vào ngày Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh. 
Hừm... 
Nhưng còn những ngày Chủ Nhật, ông Benson? 
Con thường rửa xe vào sáng Chủ Nhật. 
Tôi hiểu. 
Tại sao ông không rửa xe vào thứ Bảy tuần tới, ông Benson? 
Ô... con không thể làm vậy, thưa Cha. 
Tại sao không? 
Thứ Bảy tới là ngày đám cưới con trai của con... 
Con sẽ tới nhà thờ. 
Anh ấy đánh răng mỗi buổi sáng. 
Anh ấy luôn luôn đánh răng vào buổi sáng. 
Từ thứ Hai đến thứ Bảy cô ấy dậy vào lúc 7 giờ, 
nhưng vào Chủ Nhật cô ấy dậy vào lúc 11 giờ. 
Cô ấy thường thường dậy lúc 7 giờ. 
Họ thích phim. 
Họ xem tất cả các phim mới. 
Họ thường đi xem phim. 
Anh ấy có một radio và một ti vi. 
Anh ấy thỉnh thoảng nghe radio, và anh ấy đôi khi xem ti vi. 
Anh của cô ấy sống ở Luân Ðôn. 
Cô ấy thì không. 
Mỗi năm cô ấy gặp anh ta bốn hoặc năm lần. 
Cô ấy đôi khi gặp anh ta. 
Anh ta không thường hút thuốc, 
nhưng vào Lễ Nô-en, sau khi ăn tối, anh ta hút một điếu thuốc. 
Anh ta hiếm khi hút thuốc. 
Cô ta không thích rượu Whisky. 
Cô ta không bao giờ uống rượu Whisky. 
 
    A QUESTIONNAIRE 
 
Desmond Philton works for a Market Research company. He's asking people about their free time. 
Desmond Good evening, sir. 
Mr Norris Good evening. 
Desmond  I'm from Market Research Ltd. May I ask you some questions? 
Mr Norris Yes,... yes, all right. 
Desmond Thank you... Now, what time do you usually arrive home from work? 
Mr Norris Hmm... I usually arrive home at six o'clock. 
Desmond When do you usually have dinner? 
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Mr Norris Oh, I usually eat at seven o'clock, but I sometimes eat at eight o'clock or nine o'clock. My 
wife works too! 
Desmond What do you usually do after dinner? 
Mr Norris Well, I sometimes go out, but I usually stay at home and watch television. 
Desmond How often do you go out? 
Mr Norris Oh, not often... once or twice a week. 
Desmond  Do you often visit your friends? 
Mr Norris Yes, I do, quite often. I sometimes visit them and they sometimes visit me. 
Desmond Do you ever go to the cinema? 
Mr Norris Oh, yes... yes, I do. 
Desmond How often? 
Mr Norris Well, I occasionally see a film... I like horror films... Frankenstein or Dracula! 
Desmond ... and the theatre? Do you ever go to the theatre? 
Mr Norris Yes, I do... but not often. I rarely go to the theatre. 
Desmond Hmm... Do you ever go to the ballet? 
Mr Norris No, never. I don't like ballet. 
Desmond  Well, thank you Mr Norris... 
Mr Norris May I ask you a question? 
Desmond Yes? 
Mr Norris What do you do in your free time? 
Desmond I ask questions, Mr Norris... I never answer them. 
Mr Norris Oh! 
 
Proper names 
Desmond Philton, Mr. Norris, Dracula, Frankentein. 
 
Grammar notes 
 
USES OF THE SIMPLE PRESENT TENSE 
Cách dùng của thì hiện tại đơn. 
 
The Simple Present Tense dùng để diễn tả: 
1. Hành động lặp đi lặp lại (repeated actions) hay thói quen (habitual actions). 
 Ví dụ: 
I watch television every evening. 
I get up at six. 
2. Các động từ về tư duy (thinking) và cảm giác (feeling). 
 Ví dụ: 
I think you're right. 
John likes his job. 
He wants a new bike. 
3. Một sự thật hiển nhiên (a truth). 
The earth goes round the sun. Trái đất xoay quanh mặt trời. 
Summer follows spring. Mùa hè theo sau mùa xuân.   
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ballet:múa ba lê 
company:công ty 
horror:khủng khiếp, rùng rợn 
Ltd.:hữu hạn 
market:thị trường 
research:sự nghiên cứu 
once:một lần 
twice:hai lần 
visit:(v) thăm viếng 
answer:trả lời 
questionaire:bản câu hỏi 
free:rảnh rỗi 
 
Desmond Philton làm việc cho một công ty Nghiên cứu Thị trường. 
Anh đang hỏi mọi người về thì giờ nhàn rỗi của họ. 
Xin chào ông. 
Chào anh. 
Tôi làm việc ở công ty Nghiên cứu Thị trưòng. 
Cho phép tôi được hỏi ông vài câu hỏi nhé? 
Ư...được rồi. 
Cám ơn ông... 
Ông thường đi làm về lúc mấy giờ? 
Hừm... 
tôi thường đi làm về lúc 6 giờ. 
Ông thường ăn tối lúc mấy giờ? 
Tôi thường ăn tối lúc 7 giờ nhưng có khi ăn tối vào lúc 8 giờ hay 9 giờ. 
Vợ tôi cũng đi làm mà! 
Vậy sau bữa ăn tối ông hay làm gì? 
Ư, thỉnh thoảng tôi đi chơi, nhưng thường thường tôi ở nhà xem Tivi. 
Ông thường xuyên đi chơi không? 
Không thường xuyên lắm... một hoặc hai lần trong tuần. 
Ông thường đi thăm bạn bè không? 
Có, khá thường xuyên. 
Ðôi khi tôi đi thăm họ và thỉnh thoảng họ đến thăm tôi. 
Ông có bao giờ đi xem phim không? 
Ồ, Có chứ. 
Bao lâu một lần? 
Ư thỉnh thoảng tôi đi xem phim... 
Tôi thích phim kinh dị... 
Frankenstei hoặc Dracula! (Loại phim quỉ nhập tràng). 
...thế còn rạp hát? 
Ông có bao giờ đi xem hát không? 
Có, nhưng không thường lắm. 
Ít khi tôi đi xem hát. 
Hừm... 
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Có bao giờ ông đi xem vũ ba lê không? 
Không đời nào. 
Tôi không thích vũ ba lê. 
Thôi, cảm ơn ông Norris... 
Cho phép tôi được hỏi anh một câu nhé? 
Dạ được. 
Anh làm gì trong lúc rảnh rỗi? 
Thưa tôi chỉ đặt câu hỏi thôi, ông Norris ạ... 
Tôi không bao giờ trả lời chúng cả. 
Ồ! 
 
    WHAT DOES HE DO EVERY DAY? 
 
Hello! My name's Douglas Hunter. I'm a pilot for British Airways. I fly Concordes. I'm not working 
today. I'm playing golf. It's my favourite sport. 
 
This man is a champion jockey. His name's Gordon Lester. He rides racehorses, but he isn't riding a 
racehorse at the moment. He's dancing with his sixth wife. 
 
This is a picture of Bob and Michael. They teach English in a language school. They aren't teaching 
at the moment. They're in a pub. They're talking and laughing about their students. 
 
This is Rosalind Graham. She dances for the Royal Ballet. She isn't dancing now. She's having a 
bath. She's going to dance in front of the Queen this evening. 
 
Listening 
� Douglas Hunter. 
� Gordon Lester. 
� Bob and Michael. 
� Rosalind Graham. 
 
Proper names 
Douglas Hunter, Gordon Lester, Bob, Michael, Rosalind Graham, Kevin Shannon, 
Kathleen,Kate,Lucy. 
 
Grammar notes 
 
THE SIMPLE PRESENT and THE PRESENT CONTINUOUS 
 
1. The Simple Present: diễn tả việc thường xuyên hay làm (a routine) hay hành động lặp đi lặp 
lại (repeated actions). Thì này hay có Frequence Adverbs đi kèm. 
 Ví dụ: 
She walks to work everyday. 
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2. The Present Continuous diễn tả hành động dạng diễn biến khi nói (actions in progress at the 
moment of speaking), và thường có các Adverbs sau đây: now, at the moment, right now (hiện giờ) 
hoặc hiểu ngầm trong tình huống. 
 Ví dụ: 
He's working at the moment. 
Don't turn off the T.V. I'm watching it. 
 
champion:nhà vô địch 
jockey:tay đua ngựa chuyên nghiệp 
language:ngôn ngữ 
moment:lúc 
Queen:nữ hoàng 
racehorse:ngựa đua 
ride:(v) cưỡi 
teach:dạy 
airways:hãng hàng không 
university:trường đại học 
correct:sửa 
paint:sơn 
lie:nằm 
 
Questions 
What's his name? 
What's his job? 
What does he do? 
What's he doing now? 
What's his favourite sport? 
 
Questions 
What's his name? 
What's his job? 
Is he a good jockey? 
Where is he now? 
What's he doing? 
Who's he with? 
 
Questions 
Who are they? 
Do they teach? 
What do they teach? 
What are they now? 
What are they doing? 
 
Questions 
What's her name? 
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What does she do? 
Is she dancing now? 
What is she doing? 
What is she going to do? 
 
Exercise 
 
Kevin Shannon, footballer. 
Example: 
a What does he do? He plays football. 
b What's he doing? He'sleeping. 
 
Kathleen and Kate, singers. 
a ... 
 ... 
b ... 
 ... 
Lucy, typist. 
a ... 
 ... 
b ... 
 ...  
 
     Chào các bạn! 
Tôi tên là Douglas Hunter. 
Tôi là phi công của hãng Hàng không Anh. 
Tôi lái máy bay Concordes. 
Hôm nay tôi không làm việc. 
Tôi đang chơi gôn. 
Nó là môn thể thao ưa thích của tôi. 
Người này là tay đua ngựa vô địch. 
Tên anh ta là Gordon Lester. 
Anh ta cưỡi ngựa đua, nhưng anh ta không cưỡi ngựa đua vào lúc này. 
Anh ta đang khiêu vũ với bà vợ thứ sáu của anh. 
Ðây là bức tranh về Bob và Michael. 
Họ dạy tiếng Anh ở một trường sinh ngữ. 
Hiện giờ họ không đang dạy học. 
Họ đang ở quán rượu. 
Họ nói chuyện và cười đùa về những học sinh của họ. 
Ðây là Rosalind Graham. 
Cô ấy múa cho đoàn múa Ba lê Hoàng gia. 
Hiện giờ cô ấy không múa. 
Cô ấy đang tắm. 
Cô ấy sẽ múa cho Nữ hoàng xem vào tối nay. 
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    WELL OR BADLY? 
 
There's an international football match on television. England are playing against Scotland. They are 
good teams. They usually play well. But today England are playing very well, and Scotland are 
playing badly. 
 
Tom Morgan often has accidents. This is his fourth accident this year. He's a bad driver, because he's 
a fast and careless driver. He drives fast, carelessly and badly. 
 
Bill Morris is a gentleman. He always drives slowly, carefully and well. All his friends say, "Bill's a 
good driver! He 's very carefully". 
 
Mr Johnson works very hard. He's a fast worker. His boss often says, "Johnson works fast for 10 
hours every day. He's a very hard worker. 
 
Listening 
� A report. 
� Tom Morgan. 
� Bill Morris. 
� Mr. Johnson. 
 
Proper names 
Tom Morgan, Bill Morris, Mr. Johnson,England,Scotland. 
 
Grammar notes 
 
ADVERBS OF MANNER 
Trạng từ thể cách. 
 
Trạng từ thể cách nói lên cách thức một động tác diễn ra thế nào. 
Ví dụ: 
They're talking noisily. Họ đang nói chuyện một cách ồn ào. 
He drives carefully. Anh ấy lái xe một cách cẩn thận. 
 
Cách thành lập trạng từ thể cách: 
 
Adjective + ly = Adv. 
 
Ví dụ: 
beautiful → beautifully. 
careless → carelessly. 
 
1. Các tính từ tận cùng -y, đổi thành -i trước khi thêm -y. 
Ví dụ: 
happy → happily. 
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busy → busily. 
noisy → noisily. 
2. Ngoại lệ, ví dụ như: 
good → well. 
hard → hard (một cách tích cực). 
fast → fast. 
 
accident:tai nạn 
careful:cẩn thận 
carefully:một cách cẩn thận 
careless:không cẩn thận 
bad:dở, tồi 
slow:chậm chạp 
happy:vui sướng 
fast:nhanh nhẹn 
hard:tích cực 
noisy:ồn ào 
say:nói 
lazy:lười 
match:trận đấu 
against:chống lại, đối lập với 
international:quốc tế 
football:bóng đá 
player:cầu thủ, người tham gia cuộc chơi 
learner:người học 
walker:người đi bộ 
 
Questions 
What's on television? 
Which teams are playing? 
Are they good teams? 
Do they usually play well or badly? 
How are England playing today? 
How are Scotland playing today? 
 
Questions 
What's his name? 
Does he often have accidents? 
Is this his first accident this year? 
Is he a good or a bad driver? 
Does he drive well or badly? 
Is he a fast or a slow driver? 
Does he drive carefully or carelessly? 
 
Questions 
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What's his name? 
Is he a gentleman? 
Is he a good or a bad driver? 
Does he drive well or badly? 
Is he a fast or a slow driver? 
Does he drive carefully or does he drive carelessly? 
 
Questions 
What's his name? 
Is he a hard worker or a lazy worker/ 
Does he work hard or lazily? 
Is he a fast or a slow worker? 
Does he work fast or slowly? 
 
Exercise 
Kavin's a good player. 
How does he play? 
He plays well. 
 
1 You're a bad swimmer. 
2 She's a careful driver. 
3 John's a slow learner. 
4 They're hard workers. 
5 He's a fast worker. 
 
     Có một trận đá bóng quốc tế trên Ti vi. 
Ðội Anh đang đấu với đội Scốtlen. 
Cả hai là những đội giỏi. 
Họ thường đá hay. 
Nhưng hôm nay đội Anh chơi rất hay, còn đội Scốtlen chơi dở. 
Tom Morgan thường gây tai nạn. 
Ðây là tai nạn thứ tư của anh ta năm nay. 
Anh ta là một tài xế dở, vì anh ta thường lái xe nhanh và cẩu thả. 
Anh ta lái xe nhanh, ẩu và dở. 
Bill Morris là một người đàng hoàng. 
Anh ấy luôn lái xe chậm, cẩn thận và giỏi. 
Tất cả các bạn anh  ấy đều nói, 
"Bill là một người lái xe giỏi! 
Anh ấy rất cẩn thận."  
Ông Johson làm việc rất tích cực. 
Ông ta là một nhân viên nhanh nhẹn. 
Thủ trưởng của ông ta thường nói 
"Hàng ngày John làm việc nhanh nhẹn suốt 10 tiếng đồng hồ. 
Anh ta là một nhân viên rất tích cực." 
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    EVERYDAY CONVERSATION 
 
O How do you come to school? 
P By bus. 
O How much does it cost? 
P Only 20p. 
O How long does it take? 
P About twenty minutes. 
 
Q Is Maria Italian? 
R Yes, I think so. 
Q Does she speak English well? 
R No, I don't think so. 
Q Is she coming to the dance tonight? 
R I hope so! 
 
S What's the mater? 
T I've got a cold. 
S Why don't you see a doctor? 
T I don't know any doctors. 
S Why don't you ask your landlady? 
T Yes. That's a good idea. 
 
U Would you like to dance? 
V Yes. 
U Do you come here often? 
V Sometimes. 
U Do you live here? 
V Yes, I do? 
U Where do you work? 
V In a bank. 
U Do you like it? 
V It's O.K. 
 
Listening 
� Conversation 1. 
� Conversation 2. 
� Conversation 3. 
� Conversation 4. 
 
Proper names 
Maria. 
 
Expressions 
I think so: tôi nghĩ là vậy; tôi nhất trí. 
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I don't think so: tôi không nghĩ như thế. 
I hope so: tôi mong là như vậy, tôi hy vọng thế. 
I hope not: tôi không mong như thế đâu. 
How do you come to (school)? Anh đi học bằng gì? 
By bus/ car/ taxi/ train: Bằng xe buýt/ xe hơi/ xe taxi/ xa lửa. 
On foot: Ði bộ. 
How long does it take (you) to get there? (Bạn) tới đó mất bao lâu? 
It takes me twenty minutes to get there. Tôi đi tới đó mất 20 phút. 
What's the matter? = What's wrong? Có chuyện gì vậy? 
Would you like to (dance)? Mời bạn (khiêu vũ) nhé? 
 
backache:chứng đau lưng 
(a) cold:sự cảm lạnh 
landlady:bà chủ nhà 
matter:vấn đề 
sore throat:bệnh viêm họng 
stomach-ache:bệnh đau dạ dày 
temperature:chứng sốt 
tube:xe điện ngầm 
cost:(v) chi phí là, tốn 
only:chỉ 
hope:hy vọng 
idea:ý kiến 
principal:hiệu trưởng 
factory:nhà máy, xí nghiệp 
shop:cửa hàng 
hospital:bệnh viện 
bank:ngân hàng 
 
     Bạn đi học bằng gì? 
Bằng xe buýt. 
Tốn bao nhiêu? 
Chỉ 20 pence thôi. 
Mất bao lâu? 
Khoảng 20 phút. 
Phải Maria là người Ý không? 
Vâng, chắc vậy. 
Cô ây nói tiếng Anh giỏi không? 
Không, tôi không nghĩ như vậy. 
Cô ấy có tới buổi kiêu vũ tối nay không? 
Tôi mong là có. 
Sao vậy? 
Tôi bị cảm. 
Sao anh không đi bác sĩ? 
Tôi không biết là bác sĩ nào. 
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Sao anh không hỏi bà chủ nhà đi? 
Ư. 
Ý kiến hay đấy. 
Mời cô kiêu vũ nhé? 
Vâng ạ. 
Cô có tới đây thường không? 
Ðôi khi thôi. 
Cô sống ở đây hả? 
Vâng. 
Cô làm việc ở đâu? 
Ở nhà băng. 
Cô vừa ý chứ? 
Cũng được. 
 
Reading 
 
13 rue Pigalle, 
Montmartre, Paris 
August 9th, 1977 
Dear John, 
 
Well, this is my second week in Paris. I like it very much. I usually get up at ten o'clock and have 
breakfasts in a street cafe. French breakfasts are very small, but the coffee's not bad. I always go to 
school by Metro .I usually arraive at school at twelve o'clock.I'm learning a lot of French .In the 
evening I occasionally stay in the hotel, but I usually go out for dinner with a friend.Life is very 
interesting here. Next weekend I'm going to the coast. Give my regards to everybody. 
 
Love, 
Mary xxx 
 
Dear Joe/ Mother,/Ann,/ Father, 
Well, this is my second/ third/fourth week on holiday/ in England/here. I like/ don't like it very much. 
I usually/ always get up at seven o'clock,/7.30,/eight o'clock, and have breakfast with my landlady./ 
in a restaurant./in the hotel. English breakfasts are very big/ small, good. I sometimes/ always/ 
usually go to school on foot/ by bus/ by car. I usually arrive at school at nine o'clock./eleven 
o'clock./one o'clock. In the evenings I usually/ sometimes/ occasionally stay at home, but  
sometimes/ usually/ occasionally I go out to the cinema /a discotheque/a restaurant and see a 
film./dance./talk to my friends. Life is very busy/ boring/ quiet here. Tomorrow/ Next week/on 
sunday I'm going to a pub./ on an excursion./to the cinema. Give my best wishes /regards/love to 
your parents/ the family. 
Love. 
 
coast:bờ biển 
finish:(v) kết thúc 
learn:học 
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Metro:xe điện ngầm ở Pháp 
regards:lời chúc mừng tốt đẹp, lời thăm hỏi 
 
Exercise 1 
21/12/80 
21st December, 1980. 
 
1 18/3/84 /  
2 26/7/82 /  
3 30/11/65 /  
4 23/12/56 /  
5 12/2/69 /  
6 19/4/71 /  
7 21/1/90 /  
8 23/5/92 /  
9 11/6/99 /  
10 31/9/45 /  
11 12/8/50 /  
12 10/10/90 /  
 
Exercise 2 
My birthday's on March 23rd. 
 
1 My birthday's  
2 My father's birthday's  
3 My mother's birthday's  
4 The National Day of my country's  
5 New year's day's  
6 Today's  
 
Exercise 3 
1 How do you usually come to school? 
/   
2 What do you usually do in the evenings? 
/   
3 How often do you go out? 
/   
4 What are you going to do next weekend? 
/   
5 Do you see your teacher every day? 
/   
6 Are you learning a lot of English? 
/   
7 Do you speak English well or badly? 
/   
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8 Do you like television? 
/     
 
Detective Now, Mr Briggs... Where were you yesterday? 
Briggs Yesterday? What time? 
Detective At two o'clock. Where were you at two o'clock? 
Briggs I was at home. 
Detective You weren't at home, you were in central London. 
Briggs No, I wasn't! I was at home. Ask my girlfriend! She was with me! 
Detective Well, we're going to speak to her later. Where is she now? 
Briggs Oh... I don't now... 
Detective O.K... Now, where were you on January 12th? 
Briggs January 12th? 
Detective Yes, it was a Wednesday. 
Briggs I can't remember. 
Detective You were in Manchester. 
Briggs Oh no, I wasn't. 
Detective Oh, yes, you were. 
Briggs Oh no, I wasn't... I was in prison in January. 
Detective Oh! 
 
Proper names 
Mr. Briggs, Manchester, England, Europe, Mexico, London, Spain, Holland, Italy. 
 
Grammar notes 
 
THE SIMPLE PAST TENSE OF TO BE 
Thì quá khứ đơn của động từ To Be. 
 
(I, He, She, It) → was/ wasn't (was not). 
(We, You, They) → were/ weren't (were not). 
 
Dùng thì quá khứ đơn thường có các Trạng từ (Adverbs) sau đây đi kèm: 
Yesterday: hôm qua. 
Last (month, week, night...): tháng rồi, tuần rồi, tối qua... 
Ago: cách đây, về trước. 
Ví dụ: 5 days ago (cách đây 5 ngày), ten years ago (10 năm về trước).   
 
central London:trung tâm Luân Ấôn 
yesterday:ngày hôm qua 
detective:thám tử 
remember:nhớ 
 
Exercise 1 
Look at this example: 
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I/ here/ two o'clock 
I was here at two o'clock. 
 
1 He/ Italy/ July 
2 They/ home/ Sunday 
3 You/ here/ one o'clock 
4 She/ school/ yesterday 
5 It/ cold/ January 
6 We/ London/ Wednesday 
 
Exercise 2 
Look at this example: 
You/ New York/ February 
Were you in New York in February? 
 
1 she/ home/ Thursday? 
2 it/ hot/June? 
3 they/ at work/ five-thirty? 
4 he/ England/ November? 
5 you/there/ four o'clock? 
6 they/ Russia/ December?   
 
Nào, ông Briggs... 
Hôm qua ông ở đâu? 
Hôm qua hả? 
Lúc mấy giờ? 
Lúc 2 giờ. 
Lúc 2 giờ ông ở đâu? 
Tôi ở nhà. 
Ông đã không có ở nhà, ông ở trung tâm Luân Ðôn. 
Không, không đúng. 
Tôi ở nhà mà. 
Hãy hỏi cô bạn gái của tôi. 
Cô ấy cũng ở nhà với tôi. 
Ðược rồi, chúng tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau. 
Bây giờ cô ấy ở đâu? 
Ồ... tôi không biết... 
Thôi được rồi... 
Vậy ông đã ở đâu vào ngày 12 tháng Giêng? 
Ngày 12 tháng Giêng à? 
Phải, ngày đó là thứ Tư. 
Tôi không nhớ nổi. 
Ông đã ở Manchester. 
Ồ, không, không phải đâu. 
Có, ông đã ở đó. 
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Ồ, không, không đúng... 
Tháng Giêng tôi còn ở trong tù mà. 
Ồ! 
 
    HOLIDAYS 
Donald Hello, John! Where were you last month? 
John Oh, I was on holiday. 
Donald Oh, really?... but you were on holiday in January. 
John Yes, I was in Switzerland in January. 
Donald Where were you last month? 
John I was in Florida. 
Donald Florida! What was it like? 
John Fantastic! The weather was beautiful... the sea was warm. 
Donald What was the hotel like? 
John Excellent! There was a swimming-pool and private beach. There were three restaurants and two 
bars. 
Donald What were the people like? 
John They were very friendly. 
Donald Was your wife with you? 
John No, she wasn't. She never comes with me on holiday. 
Donald What about the children? Were they with you? 
John No, they weren't. They were with their grandparents.  
 
Proper names 
Donald, John, Florida, Switzerland. 
 
Grammar notes 
 
THERE WAS/ THERE WERE 
(đã có) 
 
Khi nói về sự hiện hữu của người, vật... (the existence of people, things...) trong quá khứ, ta dùng 
there was và there were. 
Ví dụ: 
There was a bookshop here last year. Năm trước ở đây có một hiệu sách. 
 
1. Affirmative 
There were two men at the door 5 minutes ago. Cách đây 5 phút có hai người đàn ông ở cửa ra vào. 
2. Negative 
There wasn't a tenis court in this city then. Lúc đó ở thành phố này không có sân quần vợt. 
3. Question 
Were there any restaurants then? Lúc đó có nhà hàng nào không? 
 
Expressions 
What was it like? = How was it? Nó thế nào? 
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I was on holiday: Tôi đã đi nghỉ. 
What about the children? Thế mấy đứa nhỏ thì sao?   
 
beach:bãi biển 
grandparent:ông, bà (nội, ngoại) 
orchestra:ban nhạc 
private:riêng 
fantastic:tuyệt vời, rất tốt 
bar:quán rượu 
discotheque:phòng khiêu vũ 
tennis court:sân chơi quần vợt 
service:việc phục vụ 
advertisement:bài quảng cáo 
animal:con thú 
elephant:voi 
lion:sư tử 
tiger:cọp 
giraffe:hươu cao cổ 
Zebra:ngựa vằn 
kangaroo:con kan-ga-ru 
aquarium:nhà nuôi cá 
picnic area:khu cắm trại 
souvenir:quà lưu niệm 
crocodile:cá sấu 
gorilla:khỉ đột Ý 
 
Exercise 1 
There was a swimming pool. 
There were three restaurants. 
Now you write sentences. 
 
Exercise 2 
weather 
What was the weather like? 
restaurants 
What were the restaurant like? 
 
1 service 
2 shops 
3 food 
4 beaches 
5 hotel 
6 people 
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Chào John! 
 
Tháng rồi anh ở đâu vậy? 
Ồ, tôi đã đi nghỉ. 
Ồ, vậy sao?... 
nhưng tháng Giêng anh đã đi nghỉ rồi mà. 
Ờ, tôi ở Thụy Sĩ hồi tháng giêng. 
Thế tháng rồi anh ở đâu? 
Tôi ở Florida. 
Florida à? 
Nó thế nào? 
Thật tuyệt! 
Thời tiết đẹp...biển ấm áp 
Còn khách sạn ra sao? 
Tuyệt lắm! 
Có hồ bơi và bãi tắm riêng. 
Có 3 nhà hàng và 2 quán rượu. 
Còn dân ở đó thì sao? 
Họ rất thân thiện. 
Thế vợ anh có cùng đi không? 
Không, bà ấy không đi. 
Bà ấy chẳng đời nào đi nghỉ với tôi cả. 
Còn mấy đứa nhỏ? 
Tụi nó có đi với anh không? 
Không, tụi nó không đi. 
Tụi nó ở nhà với ông bà nội. 
 
    EVERYDAY CONVERSATION 
 
W Can you change this pullover, please? 
X Why? What's wrong with it? 
W It's the wrong size. 
X Is it too big or too small? 
W It's too small for me. 
X What size are you? 
W I'm not sure. Can you measure me? 
X Yes, certainly... You're a thirty-six. This one's the right size. 
 
Y I'd like a room, please. 
Z A single room or a double room sir? 
Y A double, please. 
Z With or without a private bathroom? 
Y With, please. 
Z For how many nights? 
Y Just for one night, please. 
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A Excuse me! 
B Yes? 
A I think my change is wrong! 
B Are you sure? Let me see. Oh, yes... you need another 50p. 
A Yes, that's right. 
B I'm terrible sorry. 
A That's O.K. 
 
C I think English food is excellent. 
D Really! I don't think so. 
C Why not? 
D I refer French food.  
 
Listening 
� Conversation 1 
� Conversation 2 
� Conversation 3 
� Conversation 4 
 
Proper names 
Danish, French, German, Swiss, Turkish. 
 
Grammar notes 
Cấu trúc 
TOO + Adj + for sb + (to do sth) 
 
Ví dụ: 
That T-shirt is too big for me: Cái áo sơ mi có tay đó quá lớn đối với tôi. 
That house is too expensive for us to buy. Căn nhà đó đắt quá chúng tôi không thể mua nổi. 
 
Expressions 
What's wrong with (it)? Có vấn đề gì? Nó bị sao? 
What size are you? Chị mặc (mang) cỡ số nào? 
I'm not sure: Tôi không chắc. 
Can you measure me? Chị đo cho tôi được không? 
The right size/ the wrong size: Ðúng cỡ/ không đúng cỡ. 
Are you sure? Anh có chắc không? 
Let me see... Ðể tôi xem nào... 
 
measure:(v) đo 
nightdress:áo ngủ (nữ) 
prefer:(v) thích... hơn 
sure:chắc chắn 
wrong:sai 
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size:kích cỡ 
single:(n) (adj) (phòng) đơn 
double:(n) (adj) (phòng) đôi 
without:không có 
terribly:rất, thực sự, quá chừng 
excellent:xuất sắc, tuyệt 
pullover:áo thun, áo pun 
cardigan:áo len có nút, dây kéo trước 
 
Exercise 1 
Look at the first conversation in the book and complete this conversation. 
A ... trousers  ...? 
B Why? ... ? 
A ... size. 
B ... long ... short? 
 
Exercise 2 
Look at the second conversation and complete this conversation. 
A ... 
B Single or double? 
A ... 
B With or without a shower? 
 
Exercise 3 
A tea 20p, sandwich 35p, cake 17p. 
B Ah, here a pound note. 
A Thanks...that's 18p change. 
B Excuse me, I think my change is wrong. I need another 10p. 
 
C Coffee 30p, two cakes 46p, biscuits 17p. 
D Ah, here's a five pound note. 
C Right... that's £3.07 change. 
D ... 
 
E Hanburger two dollars, milk 65 cents, ice-cream 92 cents. 
F Thanks. Here's a five-dollar bill. 
E Good. That's $1.23 change. 
F ... 
 
Exercise 4 
Which do you prefer? Tea or coffee after dinner? I prefer coffee. 
 
1. Wine or beer with steak? ... 
2. Lemon or milk with tea? ... 
3. White or black coffee for breadfast? ... 
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4. The city or the country? ... 
5. Pop music or classical music? ...   
 
Bà vui lòng đổi dùm chiếc áo pull này được không? 
Sao vậy? 
Nó bị sao? 
Nó không đúng cỡ. 
Lớn quá hay nhỏ quá? 
Nó nhỏ quá đối với tôi. 
Chị mặc cỡ số nào. 
Tôi không biết chắc. 
Bà đo dùm tôi được chứ? 
Vâng, được... 
Chị mặc số 36. 
Cái này đúng cỡ đây. 
Tôi cần thuê một căn phòng. 
Thưa ông phòng đơn hay phòng đôi? 
Dạ phòng đôi. 
Có hay không có phòng tắm riêng? 
Dạ có phòng tắm riêng. 
Ông ở bao nhiêu đêm? 
Chỉ một đêm thôi. 
Xin lỗi bà! 
Gì đó? 
Tôi nghĩ tiền thối lại của tôi bị nhầm rồi! 
Ông có chắc không? 
Ðể tôi xem lại nào. 
Ờ đúng rồi...còn thiếu 50 pence nữa. 
Dạ phải. 
Xin lỗi ông nhiều nhé. 
Không sao. 
Tôi cho là món ăn Anh thật ngon tuyệt. 
Thật à! 
Tôi không nghĩ thế. 
Sao lại không? 
Tôi thích món ăn Pháp hơn. 
 
    RETURN FROM SPACE 
 
Phil Strongarm, the American astronaut, is talking to a reporter about his journey to the moon. 
Reporter Well, Phil... Welcome home! 
Phil Thank you. 
Reporter Did you have any problems on the journey? 
Phil Well, we didn't have any serious problems... but it certainly wasn't a holiday! 
Reporter Of course not...  
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Phil We didn't have a wash or a shave for two weeks! 
Reporter Really? 
Phil Yes. It wasn't very comfortable! 
Reporter What about food? Was that a problem? 
Phil Well, we didn't have any normal food. 
Reporter What did you have? 
Phil Well, we had some food tablets. 
Reporter Are you going to the moon again? 
Phil I hope so. It was wonderful! 
 
Proper names 
Phil Strongarm. 
 
Grammar notes 
 
THE SIMPLE PAST TENSE OF TO HAVE 
(Thì quá khứ đơn của TO HAVE) 
 
Quá khứ đơn của động từ TO HAVE là HAD (cho tất cả các ngôi). Hãy quan sát cách dùng của TO 
HAVE ở thì quá khứ qua các dạng khác nhau. 
Affirmative: 
I had breakfast. 
Negative: 
She did not (didn't) have breakfast. 
Question: 
Did he have breakfast? 
Short Answer (câu trả lời ngắn): 
Yes, he did/ No, he didn't. 
 
Lưu ý: 
Trong bài này TO HAVE không mang nghĩa "có", nhưng được kết hợp với một danh từ (a noun) 
mang nghĩa tương ứng. 
Ví dụ: 
to have a bath: đi tắm. 
to have dinner: dùng bữa tối. 
to have a haircut: đi hớt tóc. 
 
Expressions 
Welcome home: Xin chúc mừng đã trở về trái đất. 
On the journey: Trong chuyến đi.   
 
journey:cuộc hành trình 
moon:mặt trăng 
normal:bình thường 
problem:vấn đề 
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return:sự trở về 
shave:sự cạo râu 
space:không gian, vũ trụ 
astronaut:nhà du hành vũ trụ 
serious:nghiêm trọng 
wash:sự tắm rửa 
shave:sự cạo râu 
tablet:viên nén 
 
Questions 
Who's Phil Strongarm? 
Who's he talking to? 
What's he talking about? 
Is he English or American? 
Did he have any problems on the journey? 
Were they serious problems? 
Did they have a wash? 
Did they have a shave? 
Were they comfortable or uncomfortable? 
Did they have any normal food? 
What did they have? 
Is Phil going to the moon again? 
 
Exercise 1 
I/ breakfast/ eight o'clock 
I had breakfast at eight o'clock. 
 
1 You/ coffee/ eleven o'clock 
2 He/ lunch/ 12.30 
3 She/ tea/ 3.30 
4 They/ dinner/ eight o'clock 
5 We/ supper/ nine o'clock 
 
Exercise 2 
they/ a holiday/ last year? 
Did they have a holiday last year? 
 
1 he/ a haircut/ last week? 
2 you/ a good time/ last night? 
3 she/ a birthday/ last month? 
4 they/ a party/ last weekend? 
5 you/ a swim/ last Saturday? 
 
Exercise 3 
We/ lesson/ Sunday 
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We didn't have a lesson on Sunday. 
 
1 He/ shave/ Saturday 
2 She/ a shower/ Monday 
3 We/ a drink/ Tuesday 
4 I/ a bath/ Thursday 
5 He/ a lecture/ Friday   
 
Phil Strongarm, nhà du hành vũ trụ người Mỹ, đang nói chuyện với phóng viên về cuộc du hành lên 
mặt trăng của anh. 
Phil... 
Xin chúc mừng anh trở về trái đất! 
Cám ơn anh. 
Anh có gặp vấn đề gì trong cuộc hành trình này không? 
Không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm... 
nhưng tất nhiên đây không phải là chuyến đi nghỉ rồi! 
Tất nhiên là không. 
Chúng tôi không được tắm rửa hay cạo râu trong hai tuần lễ. 
Thật sao? 
Vâng. 
Không được thoải mái lắm. 
Còn thức ăn thì sao? 
Ðó cũng là vấn đề chứ? 
Ư, chúng tôi không dùng thức ăn bình thường. 
Các anh dùng gì? 
Chúng tôi dùng những viên thức ăn. 
Anh có định sẽ lên mặt trăng nữa không? 
Tôi hy vọng là vậy. 
Chuyến đi vừa rồi thật tuyệt! 
 
    YES, DEAR! 
 
Every Saturday Mr Brown goes to town. He went to town last Saturday. He usually has a drink in the 
pub with his friends. Last Saturday he had four or five drinks. After the pub, he usually goes to 
supermarket and gets the food for his wife. He got the food last Saturday. He usually comes home on 
foot. Last Saturday he came home by taxi. His wife was very angry. 
 
Mrs Brown John! Is that you? 
Mr Brown Yes, dear. I'm back. 
Mrs Brown Did you come home by taxi? 
Mr Brown Yes, dear. The bags were very heavy. 
Mrs Brown Did you get everything? 
Mr Brown Yes, dear. I got everything... nearly everything. 
Mrs Brown Nearly everything? 
Mr Brown Yes, dear... I went to the butcher's, but they didn't have any steak. 
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Mrs Brown They didn't have any steak! 
Mr Brown No, dear, so I got some hamburgers. 
Mrs Brown Did you go to the baker's? 
Mr Brown Yes, dear... but I didn't get any bread. 
Mrs Brown You didn't get any bread! 
Mr Brown No, dear. They didn't have any bread, so I got some rolls. 
Mrs Brown How many rolls did you get? 
Mr Brown I can't remember, dear. 
Mrs Brown John? 
Mr Brown Yes, dear? 
Mrs Brown Did you go to the pub again? 
Mr Brown Yes, dear. 
Mrs Brown How many drinks did you have? 
Mr Brown Only four or five, dear, ... small ones.  
 
Listening 
� Introduction 
� Mr. Brown and his wife. 
 
Proper names 
Brown. 
 
Grammar notes 
 
THE SIMPLE PAST TENSE OF IRREGULAR VERBS 
(Thì quá khứ đơn của động từ bất qui tắc) 
 
Trong bảng động từ bất qui tắc (Irregular verbs) chúng ta thấy động từ được xếp thành 3 cột. Cột thứ 
nhất: Infinitive form. Cột thứ hai: Past tense. Cột thứ ba: Past participle. 
Ví dụ: 
Infinitive form go 
Past tense went 
Past participle gone 
 
Trong The Simple Past Tense, cột thứ hai được dùng cho tất cả Subjects ở dạng Affirmative; dạng 
Negative và Interrogative thì phải dùng Auxiliary Verb TO DO ở dạng quá khứ là DID (NOT), động 
từ chính trở về nguyên mẫu. 
Affirmative: 
I (you, he, she, we, they) went to school yesterday: Hôm qua tôi đi học. 
Negative: 
I (you, he, she, we, they) did not/ didn't go to school yesterday: Hôm qua tôi không đi học. 
Interrogative: 
Did you (he, she, we, they) go to school yesterday: Hôm qua anh có đi học không? 
 
Expressions: 



www.tinhvi.com - 113 

(John), Is that you? John, anh đó à? 
to be back = to return: trở về. 
by taxi/ car/ bus: bằng xe taxi/ xe hơi/ xe buýt. 
(to come) on foot: đi bộ.  
 
baker:người làm & bán bánh 
baker's:tiệm bánh 
butcher:người bán thịt 
butcher's:cửa hàng thịt 
chemist's:tiệm dược phẩm 
nearly:gần như, hầu như 
roll:bánh mì tròn 
bread:bánh mì 
town:phố, thị trấn 
food:thức ăn, thực phẩm 
angry:giận 
heavy:nặng 
everything:mọi thứ ả 
 
Questions 
1 Does he usually go to town on Saturday? 
2 What about last Saturday? 
3 Does he usually have a drink? 
4 What about last Saturday? 
5 Does he usually get food? 
6 What about last Saturday? 
7 Does he usually come home on foot? 
8 What about last Saturday? 
 
Exercise  
They had some hamburgers. 
They didn't have any steak. 
Did they have any chicken? 
 
1 He came home by taxi. 
 ... on foot. 
 ... by bus? 
2 He went to the butcher's. 
 ... chemist's. 
 ... baker's? 
3 He got some rolls. 
 ... bread. 
 ... hamburgers?  
 
Mỗi thứ bảy ông Brown đi ra phố. 
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Thứ bảy tuần rồi ông Brown đã ra phố. 
Ông ta thường đi uống với bạn bè ở quán rượu. 
Thứ bảy trước, ông đã uống chùng bốn hoặc năm ly ruợu. 
Sau khi rời quán rượu, ông ta thường đến siêu thị mua thức ăn về cho vợ. 
Thứ bảy rồi ông cũng mua thức ăn. 
Ông thường đi bộ về nhà. 
Thứ bảy tuần rồi ông về bằng taxi. 
Vợ ông ta rất tức giận. 
John! 
Anh đó hả? 
Anh đây mình ạ. 
Anh mới về. 
Anh về bằng taxi à? 
Ðúng rồi, mình ạ. 
Mấy cái giỏ nặng quá! 
Anh đã mua đủ các thứ chứ? 
Vâng, mình ạ. 
Anh đã mua mọi thứ... gần như mọi thứ. 
Gần như mọi thứ à? 
Ðúng vậy, mình ạ. 
Anh đã đi tới hàng thịt, nhưng họ không có thịt bít tết. 
Họ không còn chút bít tết nào à? 
Không mình ạ, cho nên anh đã mua ít thịt bò xay. 
Anh có tới tiệm bánh không? 
Có, mình ạ... nhưng anh không có mua bánh mì. 
Anh không mua chút bánh mì nào à! 
Không, mình à. 
Họ không có bánh mì, nên anh đã mua ít bánh mì tròn. 
Anh mua bao nhiêu bánh mì tròn? 
Anh không nhớ mình à. 
John? 
Gì đó mình? 
Anh lại tới quán nhậu nữa à? 
Phải rồi, mình à. 
Anh đã uống bao nhiêu ly? 
Chỉ bốn hay năm ly thôi mình à...ly nhỏ thôi. 
 
Secretary Good afternoon, Mr Smith. 
Mr Smith Good afternoon, Miss Wild. Did you finish those letters? 
Secretary Yes, sir. I typed them and signed them for you. 
Mr Smith Did you photo-copy them? 
Secretary Yes, sir. I photo-copied them and posted them. 
Mr Smith Did Mr Jackson arrive? 
Secretary Yes, sir. 
Mr Smith What time did he arrive? 
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Secretary About two o'clock, sir... but he didn't stay. He didn't have time. 
Mr Smith What did he want? 
Secretary Oh... I didn't ask, sir. 
Mr Smith  Er... Did you telephone Mrs Smith? 
Secretary Yes, I did... but she wasn't in. 
Mr Smith Hmm... And the table at "Mario's" for tonight? 
Secretary Yes, sir, I reserved a table for two, at eight o'clock. 
Mr Smith Good! Did Lulu telephone? 
Secretary Yes, sir.  
 
Proper names 
 
Smith, Jackson, Wild, Lulu, Mario. 
 
Grammar notes 
 
THE SIMPLE PAST OF REGULAR VERBS 
(Thì quá khứ đơn của động từ thường) 
 
Ở các bài trước, chúng ta đã học quá khứ đơn của các động từ bất qui tắc (Irregular Verbs). Trong 
tiếng Anh có khoảng 300 irregular verbs, còn lại các động từ thường (Ordinary Verbs) khác là động 
từ có qui tắc (Regular Verbs). 
Trong thì quá khứ đơn, thể khẳng định (Affirmative) động từ có qui tắc được thêm -ED cho tất cả 
các ngôi. 
Ví dụ: 
 finish → finished 
 open → opened 
 
Chú ý: 
1 Các động từ có sẵn -e, chỉ thêm -d (typed, arrived...). 
2 Các động từ tận cùng -y đứng trước là phụ âm, đổi thành -i trước khi thêm -ed (photocopied, 
studied...). Nhưng: played, stayed, enjoyed, obeyed (trước -y là một nguyên âm). 
3 Các động từ có một nguyên âm duy nhất, phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed (stopped, 
planned, stepped...) 
4 Cách phát âm -ED 
/-t/ đối với các động từ có âm cuối là [f, k,p,s, S, tS]. 
/-d/ Trừ các âm ở hàng /-t/, /-d/. 
/-id/ Ðối với các động từ có âm cuối là [t, d]   
 
photo-copy:chụp bản sao 
reserve:(v) giữ trước, đặt trước 
sign:(v) ký tên 
post:(v) gửi qua đường bưu điện 
finish:làm xong 
arrive:đến 
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Exercise  
Who typed the letters. 
Miss Wild typed the letters. 
Mr. Smith didn't type the letters. 
Did Lulu type the letters? 
 
1 Who signed the letters? 
 Miss Wild .... 
 Mr. Smith .... 
 ... Lulu ...? 
2 Who posted the letters? 
 Miss Wild .... 
 Mr. Smith.... 
 ... Lulu ...? 
3 Who photo-copied the letters? 
 Miss Wild .... 
 Mr. Smith .... 
 ... Lulu ...?   
 
Chào ông Smith. 
Chào cô Wild. 
Cô đã làm xong mấy lá thư đó chưa? 
Dạ xong rồi. 
Tôi đã đánh máy xong và ký tên cho ông. 
Cô có chụp bản sao chúng không? 
Dạ rồi. 
Tôi đã chụp những bản sao và gửi qua đường bưu điện. 
Ông Jackson có tới không? 
Dạ có. 
Ông ấy đến lúc mấy giờ? 
Thưa ông khoảng chừng 2 giờ... nhưng ông ấy không ở lại. 
Ông ấy không có thì giờ. 
Ông ta cần gì? 
Ồ... thưa ông tôi không hỏi. 
Ơ... 
Cô có điện thoại cho bà Smith không? 
Dạ có... nhưng bà ấy không có nhà. 
Hừm... 
Còn việc đặt bàn ở nhà hàng "Mario" tối nay thì sao? 
Dạ rồi, tôi đã đặt một bàn cho hai người, vào lúc 8 giờ. 
Tốt! 
Thế Lulu có điện thoại lại không? 
Dạ có, thưa ông. 
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THE  STORY OF  WILLY THE KID 
 
Willy The Kid arrived in Dodge City one evening. 
 
He walked into the saloon, and looked slowly round the room. 
 
Everybody was afraid. Willy had two guns. 
 
The sheriff was in his office. He was asleep. 
 
The saloon barman rushed into the sheriff's office: "Willy The Kid's in town! " 
 
The sheriff hurried to the saloon. 
 
The sheriff shouted to Willy: "Give me your guns, Willy. " 
"This town is too small for both of us. ", Willy replied calmly. 
 
They walked into the street. The sheriff waited. Willy moved his hand towards his gun... 
 
The sheriff pulled out his gun. He fired twice. 
 
The first bullet missed Willy. The second killed him. 
 
Two cowboys carried Willy away. That was the end of Willy The Kid. 
 
Proper names 
Willy the Kid, Dodge. 
 
Grammar notes 
Chú ý luyện đọc âm cuối -ED của các động từ có qui tắc: 
walked, looked, rushed, missed... *  /-t/. 
arrived, hurried, replied, moved, pulled, fired, killed, carried... * /-d/. 
shouted, waited, prevented, defended... * /-id/.   
 
afraid:sợ 
asleep:đang ngủ 
bullet:viên đạn 
calmly:một cách thản nhiên 
end:sự kết thúc 
fire:(v) bắn, nổ súng 
gun:khẩu súng 
hurry:(v) đi nhanh 
kill:(v) giết chết 
miss(v) trượt, hụt 
pull:kéo ra, rút ra 
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rush:(v) lao nhanh, chạy nhanh 
saloon:quán rượu 
sheriff:cảnh sát trưởng 
story:câu chuyện 
towards:về phía 
cowboy:người chăn bò (ở Mỹ) 
reply:trả lời ỳ 
 
Exercise 1 
1 He walked into the saloon. 
2 He didn't ... into the Sheriff's office. 
3 Did he ... into the bank? 
 
Exercise 3 
1 They carried Willy away. 
2 They ... carry the Sheriff away. 
3 ... they ... the barman away? 
   
Câu chuyện về Willy The Kid 
Willy The Kid đến thị trấn Dodge một buổi tối nọ. 
Hắn đi vào quán rượu và chậm rãi nhìn quanh phòng. 
Mọi người đều sợ hãi. 
Willy có hai khẩu súng. 
Viên cảnh sát trưởng đang ở trong phòng làm việc. 
Ông ta đang ngủ. 
Người phục vụ quán rượu chạy vội vào văn phòng cảnh sát trưởng: 
"Willy The Kid đang ở trong thị trấn!". 
Ông cảnh sát trưởng vội đi ngay đến quán rượu. 
Ông cảnh sát trưởng hét to với Willy:  
" Ðưa súng đây cho tao, Willy." 
"Thị trấn này quá nhỏ cho cả hai chúng ta." 
Willy bình thản trả lời. 
Họ bước ra đuờng. 
Ông cảnh sát trưởng chờ đợi. 
Willy đưa tay về phía khẩu súng của mình... 
Ông cảnh sát trưởng rút súng ra. 
Ông ta bắn hai phát. 
Viên đạn đầu không trúng Willy. 
Viên thứ hai đã kết liễu đời hắn ta. 
Hai tên chăn bò mang Willy đi. 
Thế là xong đời Willy The Kid. 
 
FOREIGN HOLIDAYS 
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Anne's a student at London University. She studies Spanish, and she goes to Spain every summer. 
She lies in the sun, she drinks a lot of wine, and eats a lot of Spanish food. She always flies by 
British Airways. 
 
Her mother and father went to Italy last year. They toured Italy by coach. They saw a lot of 
interesting places. They ate spaghetti in Rome, drank coffee in Venice, and took a lot of photographs. 
The sun shone every day. They went to Italy by coach. 
 
Professor Hopkins teaches Anne at London University. He went to India last year. He saw the Taj 
Mahal, and rode on an elephant. He wrote postcards to all his friends. He flew by Air India. 
 
Rob is Anne's boyfriend. He hitch-hiked around the United States last summer. He stayed there for a 
month. Of course he ate hamburgers, and drank Coca-Cola! He met a lot of interesting people. He 
bought a lot of American pop records, and brought them back to England. He flew there by Pan-
American.  
 
Listening 
� Anne 
� Anne's parents. 
� Anne's teacher. 
� Anne's boyfriend. 
 
Proper names 
Hopskin, Rob, Anne, India, Spain, Italy,United State,London,Taj Mahal. 
 
Grammar notes 
The Irregular Verbs in the Simple Past Tense. 
Lưu ý: Các động từ bất qui tắc được dùng ở thì quá khứ đơn.  
 
bring:mang 
coach:xe khách, xe đò 
elephant:con voi 
foreign:thuộc nước ngoài 
hitch-hike:(v) đi nhờ xe 
shine:(v) chiếu sáng (mặt trời) 
sun:mặt trời, nắng 
tour:đi du lịch, đi quanh 
place:nơi 
spaghetti:mì ống 
professor:giáo sư 
ride:cưỡi 
 
Questions 
1 Is Anne a student? 
2 Does she study French? 
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3 Ask "What? " 
4 Does she go to France every summer? 
5 Ask "Where? " 
6 What does he do in Spain? 
7 How does she travel to Spain? 
 
Questions 
1 Where did they go? 
2 How did they tour Italy? 
3 What did they eat? 
4 What did they drink? 
5 How many photographs did they take? 
6 What was the weather like? 
7 Did they go to Italy by coach or by train? 
 
Questions 
1 Who does he teach? 
2 Where did he go last year? 
3 What did he see? 
4 What did he ride on? 
5 Who did he write to? 
6 Did he fly by Air India or T.W.A? 
 
Questions 
1 Where did Rob go last summer? 
2 How long did he stay? 
3 What did he eat? 
4 What did he drink? 
5 Who did he meet? 
6 What did he buy? 
7 What did he bring back? 
8 Did the fly by Pan-American or T.W.A.? 
 
Exercise  
a Anne/ go/ Spain 
b He/ not/ Spain 
c you/ Spain? 
 
a Anne went to Spain. 
b He didn't go to Spain. 
c Did you go to Spain? 
 
a They/ eat/ spaghetti 
b He/ not/ spaghetti 
c you/ spaghetti 
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a They/ drink/ coffee 
b She/ not/ coffee 
c you/ coffee? 
 
a He/ see/ Taj Mahal 
b She/ not/Taj Mahal 
c you/ Taj Mahal? 
 
a He/ buy/ records 
b They/ not/ records 
c you/ records? 
 
Anne là sinh viên Trường Ðại học Luân Ðôn. 
Cô ấy học tiếng Tây Ban Nha và mỗi mùa hè cô ấy sang nước Tây Ban Nha. 
Cô ấy nằm phơi nắng, uống nhiều rượu vang và ăn nhiều món ăn Tây Ban Nha. 
Cô ấy luôn đi bằng máy bay của hãng Hàng không Anh. 
Năm rồi ba mẹ Anne đã đi Ý. 
Họ đi vòng quanh nước Ý bằng xe khách. 
Họ than quan nhiều nơi lý thú. 
Họ đã ăn mì ống ở Rome, uống cà phê ở Venice, và chụp rất nhiều ảnh. 
Trời nắng ráo mỗi ngày. 
Họ sang Ý bằng xe khách. 
Giáo sư Hopkins dạy Anne ở Trường Ðại học Luân Ðôn. 
Năm ngoái ông ấy sang Ấn Ðộ. 
Ông đã thăm đền Taj Mahai và cưỡi voi. 
Ông đã viết bưu thiếp cho tất cả bạn bè. 
Ông đã đi máy bay của hãng Hàng không Ấn Ðộ. 
Rob là bạn trai của Anne. 
Hè rồi anh ta đã quá gian đi khắp nước Mỹ. 
Anh ấy đã ở lại đó một tháng. 
Tất nhiên anh ăn thịt bò băm, và uống Côca! 
Anh đã gặp nhiều người lý thú. 
Anh ấy mua nhiều đĩa hát nhạc trẻ của Mỹ, và mang chúng về nước Anh. 
Anh ấy qua nước Mỹ bằng máy bay của hãng Hàng không Pan của Mỹ. 
 
    SURVIVORS 
 
Bill Craig and John Fitzgerald are pilots. Last year their plane crashed in the Pacific Ocean. They 
were in a rubber dinghy for four weeks. 
They didn't have much water, and they didn't have many things to eat. 
They had a few bananas and a little brandy from their plane. They caught a lot of fish. 
They had only a little chocolate. They had only a few biscuits and a few apples. 
After four weeks, they saw a ship and the ship rescued them. 
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Proper names 
Bill Craig, John Fitzerald. 
 
Grammar notes 
 
much, many: nhiều. 
a little, a few: một ít, một vài. 
 
Dùng much (nhiều) và a little (một ít) trước danh từ không đếm được (uncountable nouns). Danh từ 
không đếm được thường ở dạng số ít. 
Dùng many (nhiều) và a few (một vài) trước danh từ đếm được (countable nouns). Danh từ đếm 
được ở dạng số nhiều. 
Ví dụ: 
Much/ A little → sugar, water, gas, wine... 
Many/ A few → bottles, cars, people, dollars...   
 
crash:(v) rơi (máy bay) 
dinghy:cái phao 
ocean:đại dương 
rescue:(v) cứu 
rubber:cao su 
survive:(v) sống sót (sau tai nạn nào đó) 
survivor:người sống sót 
catch:(v) bắt 
plane:máy bay 
pilot:phi công 
 
Questions 
What are their name? 
What do they do? 
Did their plane crash? 
 Ask "When? " 
 Ask "Where? " 
How many weeks were they in a dinghy? 
How much water did they have? 
Did they have bananas? 
Did they have much brandy? 
Did they catch any fish? 
 Ask "How many? " 
How much chocolate did they have? 
How many biscuits did they have? 
How many apples did they have? 
What did they see after four weeks? 
 
Exercise 1 
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chocolate 
A Did they have any chocolate? 
B yes, they did. 
A How much chocolate did they have? 
B They had only a little. 
 
water 
 
petrol 
 
brandy 
 
Exercise 2 
matches 
A Did they have any matches? 
B Yes, they did, but they didn't have many. 
A How many matches did they have? 
B They had only a few. 
 
biscuits 
 
apples 
 
bananas 
 
Exercise 3 
He hasn't got much money. 
He's got only a little money. 
 
1 He hasn't got ... friends. 
2 He's got only ... friends. 
3 He hasn't got ... wine. 
4 He's got only ... wine. 
 
She hasn't got many dollars. 
She got only a few dollars. 
 
5 She didn't have ... Swiss francs. 
6 She had only ...French francs. 
7 There isn't ... petrol. 
8 We've got only ... petrol. 
 
Bill Craig và John Fitzgerald là phi công. 
Năm rồi máy bay họ rơi xuống Thái Bình Dương. 
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Họ đã ở trên phao cao su bốn tuần lễ. 
Họ không có nhiều nước, và không có nhiều thức ăn để ăn. 
Họ có một vài quả chuối và một ít rượu mạnh lấy ở máy bay. 
Họ bắt được nhiều cá. 
Họ chỉ có chút ít sô cô la. 
Họ chỉ có vài bánh bích qui và vài trái táo. 
Sau bốn tuần lễ, họ gặp một chiếc tàu và chiếc tàu này đã cứu họ. 
 
    ROBBIE AND THE REBELS 
 
Jill Good morning, Shirley... 
Shirley Hello, Jill... 
Jill Oh, I'm tired this morning! 
Shirley Are you? Why? 
Jill Well, I went to the concert last night. 
Shirley Which concert? 
Jill The pop concert, the one at the Town Hall. 
Shirley Oh, which group did you see? 
Jill I saw "Robbie and the Rebels"... they're a new group. 
Shirley Are they good? 
Jill Hmm... they usually play well, but last night they played badly. 
Shirley Is Robbie a good singer? 
Jill Oh, yes, he usually sings well. 
Shirley Did he sing well last night? 
Jill No, he didn't... he sang very badly. 
Shirley What about the group? 
Jill Oh, the guitarist played beautifully... but the drummer was loud. 
Shirley Yes, pop drummers always play loudly. 
Jill I know! I had a headache after the concert. 
Shirley Hmm... I never go to the pop concerts. I prefer classical music. 
 
Proper names 
Jill, Shirley, Robbie,Rebels. 
 
Grammar notes 
 
ADJECTIVES, ADVERBS 
 
Phân biệt các chức năng (functions) của Adjectives và Adverbs. 
 
Adjectives: bổ nghĩa cho Nouns và làm bổ từ (complements) cho động từ To Be. 
Ví dụ: 
a good singer. 
The was loud. 
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Adverbs: bổ nghĩa cho Ordinary Verbs. 
Ví dụ: 
He usually sings well 
Pop drummers play loudly.   
 
group:nhóm, ban 
rebel:kẻ nổi loạn 
town hall:tòa thị sảnh 
guitar:đàn ghi ta 
guitarist:người đánh đàn ghi ta 
concert:buổi hòa nhạc 
drum:cái trống 
drummer:người đánh trống 
loud:to, ầm ĩ 
 
Questions 
What are their name? 
Who's tired? 
 Ask "Why? " 
Which concert did she go to? 
Which group did she see? 
How do they usually play? 
How did they play last night? 
How does Robbie usually sing? 
How did he sing last night? 
How did the guitarist play? 
Do pop drummers always play loudly? 
Did Jill have a headache before the concert? 
 Ask "When? " 
Does Shirley prefer pop music or classical music? 
 
Exercise 1 
He's a good singer. 
He usually sing well. 
 
1 They're beautiful dancers 
2 She's a careless writer 
3 He's a hard worker 
4 He's a bad player 
5 They're good drivers 
 
Exercise 2 
He usually sings well, but yesterday he sang badly. 
 
1 She usually drives carefully, .... 
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2 She usually types slowly, .... 
3 They usually play badly, .... 
4 He usually works fast, .... 
5 He usually answers carelessly, ....   
 
Chào Shirley... 
Chào Jill... 
Ồ, sáng nay mình mệt quá! 
Vây à? 
Sao vậy? 
Ư, mình đã đi nghe hòa nhạc tối qua. 
Buổi hòa nhạc nào thế? 
Buổi trình diễn nhạc trẻ, ở tòa thị sảnh ấy. 
Ồ, bạn xem nhóm nhạc nào vậy? 
Mình xem "Robbie với nhóm nhạc Rebels.." họ là ban nhạc mới. 
Họ chơi hay không? 
Hừm... thuờng thì họ chơi hay, nhưng tối qua họ chơi tồi quá. 
Robbie là ca sĩ hát hay chớ? 
Ồ vâng, thường thì anh ta hát hay. 
Thế tối qua anh ta hát hay không? 
Không... anh ta hát rất dở. 
Còn ban nhạc thì sao? 
Tay chơi đàn ghi ta đánh rất hay... nhưng tay trống chơi lớn quá. 
Phải, mấy tay trống nhạc trẻ luôn luôn đánh lớn. 
Mình biết! 
Sau buổi nhạc trẻ mình bị nhức đầu. 
Ừm... 
Mình chẳng đời nào đi coi nhạc trẻ. 
Mình thích nhạc cổ diển hơn. 
 
    EVERYDAY CONVERSATION 
 
E Excuse me... I lost my handbag this morning. 
F Where did you lose it? 
E On the bus... I left it on the number 28. 
F Well, you're lucky, the conductor found it. 
E Thank Goodness! I was worried. 
F Here it is... he gave it to me an hour ago. 
 
G What did you do last weekend? 
H I went to Oxford. 
G Really? How did you go? 
H I went by car. 
G How long did it take? 
H It took about two hours. 



www.tinhvi.com - 127 

 
I Hello, John! I thought you were in Brighton! 
J I was. I drove there on Friday. 
I Yes...? 
J ... and I came back on Saturday morning! 
I Oh? Why did you come back? 
J Well, I went to a casino, and spent all my money! 
I How did you do that? 
J Well, I won a little at first... then I lost everything! 
 
K Have a cigarette. 
L No, thanks. I am trying to stop. 
K Oh, come on! I insist! 
L No, really... I've got a terrible cough.  
 
Listening 
� Conversation 1. 
� Conversation 2. 
� Conversation 3. 
� Conversation 4. 
 
Proper names 
John, Oxford, Brighton, Bounemouth,London,Torquay. 
 
Expressions 
Thank goodness: Cám ơn Trời, đội ơn Chúa. 
Come on: Nào, thôi mà (dùng để động viên, thúc giục). 
Have a cigarette: Anh hút thuốc đi, mời anh hút thuốc. 
I'm trying to stop: Tôi đang cố bỏ thuốc. 
I insist: Tôi năn nỉ mà. 
No, really...: Thôi, thật tình mà.  
 
conductor:người soát vé (trên xe buýt, tàu hỏa) 
cough:ho 
find:(v) tìm thấy 
insist:nài nỉ 
lose:(v) đánh mất 
purse:ví tiền của nữ 
stop:(v) dừng lại, đứng lại 
wallet:ví tiền của nam 
win:được, thắng 
worried:lo lắng 
lucky:may mắn 
give:đưa, cho 
take:mất, tốn (thời gian) 
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think:suy nghĩ 
drive:lái xe 
come (back):trở về 
casino:sòng bạc 
spend:tiêu tiền 
Xin lỗi ông... 
tôi đã bị mất túi xách tay sáng nay. 
Cô làm mất nó ở đâu? 
Trên xe buýt... 
Tôi bỏ quên nó trên chuyến xe số 28. 
Ư, thật may cho cô, người soát vé đã tìm thấy nó. 
Cảm ơn Trời! 
Tôi lo quá! 
Ðây này... 
ông ấy đã đưa cho tôi cách đây một tiếng rồi. 
Cuối tuần rồi chị đã làm gì? 
Tôi đi Oxford. 
Vậy à? 
Chị đi bằng gì? 
Tôi đi bằng xe hơi. 
Mất bao lâu? 
Khoảng 2 giờ đồng hồ. 
Chào John! 
Tao tưởng mày ở Brighton chứ! 
Ðúng vậy. 
Tao lái xe đến đó hôm thứ sáu. 
Sao nữa...? 
Rồi tao đã trở về vào sáng thứ bảy! 
Ồ? 
Sao mày lại trở về? 
Ư, tao đến sòng bạc và đã tiêu hết tiền ở đó! 
Làm sao đến nỗi như vậy? 
Ư, lúc đầu thì tao ăn đưọc chút đỉnh... rồi sau đó thua sạch! 
Mời anh hút thuốc. 
Thôi, cảm ơn. 
Tôi đang cố gắng bỏ thuốc. 
Ồ, thôi mà! 
tôi năn nỉ đó. 
Không, thật đấy... 
tôi bị ho rất nặng. 
 
    THE EIGHT O'CLOCK NEWS 
 
Good evening. And here is the Eight O'Clock News. 
 



www.tinhvi.com - 129 

Last night there was a revolution in Mandanga. The rebels attacked the President's palace, short the 
President and burnt the building. The air force bombed the capital. The United State sent ships to the 
area this morning. The Soviet Union protested in the United Nations. 
 
The Scottish police are looking for two climbers in the Highlands. The climbers left yesterday 
morning to climb Ben Nevis. It began to snow heavily yesterday afternoon. The police sent out a 
search party yesterday evening. They spent the night on the mountain, but they didn't find the 
climbers. 
 
The Queen opened a new hospital in London today. She met all the doctors and nurses, and spoke to 
the first patients. The Queen wore a yellow dress, and a green hat. 
 
... and next football. This afternoon at the Wembley Stadium, England played against Wales. 
England lost by four goals to nil. The English captain broke his leg. The Welsh team played well. 
David Evans scored three goals for Wales.  
 
Listening 
� Report 1. 
� Report 2. 
� Report 3. 
� Report 4. 
 
Proper names 
 Mandanga, United State,Soviet Union,Wembley,Wales,Welsh,David Evans. 
 
Grammar notes 
Bài này là bản tin kể lại các sự kiện đã diễn ra nên động từ được dùng ở The Simple Past Tense. Chú 
ý các Regular Verbs, đọc đúng âm cuối -ED và học thuộc lòng các Irregular Verbs. (xem Unit 46, 
Unit 47)  
 
air-force:không quân 
area:vùng, khu vực 
attack:(v) tấn công 
begin:bắt đầu 
bomb:(v) thả bom 
burn:(v) đốt cháy 
goal:bàn thắng 
nil:không (tỉ số) 
palace:dinh thự 
patient:bệnh nhân 
President:tổng thống 
protest:(v) phản đối 
score:(v) ghi bàn 
shoot:(v) bắn 
snow:(v) tuyết rơi 
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Soviet Union:Liên Xô (cũ) 
stadium:sân vận động 
The United States:nước Mỹ 
The United Nations:Liên Hiệp Quốc 
The Highlands:cao nguyên 
climber:người leo núi 
search:tìm kiếm 
party:đội, nhóm 
mountain:núi 
meet:gặp 
nurse:y tá 
wear:mặc 
team:đội 
ship:tàu 
 
Question 
What happened in Mandanga? 
 Ask "When? " 
What did the rebels attack? 
Did they shoot the Primes Minister? 
 Ask "Who? " 
What did they burn? 
Did they bomb the capital? 
What did the United State do? 
What did the Soviet Union do? 
 
Questions 
How many climbers are the police looking for? 
 Ask "Where? " 
When did they leave? 
What did they want to climb? 
Did it rain or did it snow? 
Who sent out a search party? 
 Ask "When? " 
Did they spend  the night in a hotel? 
 Ask "Where? " 
Did they find the climbers? 
 
Questions 
Who opened a hospital? 
 Ask "Where? " 
 Ask "When? " 
Who did the Queen meet? 
Who did the Queen speak to? 
What did she wear? 
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Questions 
Who did England play against? 
 Ask "Where? " 
Did they win or did they lose? 
Which team played well? 
 Ask "How many goals? " 
Who broke his leg? 
Who scored three goals?  
 
      Xin chào quí vị khán giả. 
Và đây là bản tin lúc tám giờ. 
Ðêm hôm qua có một cuộc cách mạng ở Mandanga. 
Những người nổi dậy đã tấn công dinh Tổng Thống, bắn Tổng Thống và đốt cháy dinh. 
Lực lượng không quân đã bỏ bom thủ đô. 
Mỹ đã gửi tàu sang vùng này sáng nay. 
Liên Xô đã phản đối tại Liên Hiệp Quốc. 
Cảnh sát Scốtlen đang tìm hai người leo núi ở vùng Cao Nguyên. 
Sáng qua những người leo núi đã ra đi để leo lên ngọn Ben Nevis. 
Trời bắt đầu có tuyết rơi nhiều vào chiều hôm qua. 
Tối hôm qua cảnh sát đã cử ra một đội tìm kiếm. 
Họ đã ở lại đêm trên núi, nhưng họ vẫn chưa tìn ra những người leo núi. 
Hôm nay Nữ Hoàng đã khánh thành một bệnh viện mới ở Luân Ðôn. 
Bà đã gặp gỡ các bác sĩ và y tá và nói chuyện với những bệnh nhân đầu tiên. 
Nữ Hoàng mặc áo ấm màu vàng và đội chiếc mũ xanh lá cây. 
...và tiếp theo là bóng đá. 
Trưa nay tại sân vận động Wembley, đội Anh đã đấu với đội xứ Wales. 
Ðội Anh thua 0-4. 
Ðội trưởng Anh đã bị gãy chân. 
Ðội Wales đấu rất hay. 
David Evans đã ghi 3 bàn thắng cho đội Wales. 
 
Reading 
 
Biography of a Billionaire 
 
24th December 1905: Howard Hughes was born in Houston, Texas. 
1912: He started school. 
1924: His father died. He left school. He inherited $750,000. He became director of his father's oil-
drilling company. 
1925: He married Ella Rice. 
1927: He went to Hollywood. 
1928: He produced a film. He divorced Ella Rice. 
1930: He directed the film Hell's Angels. 
1933: He worked as an airline pilot. (He changed his name). 
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1935: He built a plane. He broke the world air-speed record. (He flew at 352m.p.h). 
1937: President Roosevelt gave him a special aviation award. 
1938: He flew round the world in 91 hours (a new world record). 
1942: He designed and manufactured war planes. 
1943: He designed a new bra for film-star Jane Russell. 
1947: He started T.W.A (Trans World Airlines). He crashed a new war-plane. He nearly died. In 
hospital, he designed a new bed. He flew a new 700-seat passenger plane. 
1948: He bought RKO Film Studio. 
1954: He sold RKO. 
1957: He sold TWA for $546,000,000. He married Jean Peters. 
1958: He retired from public life. 
1966: He went to Las Vegas. He bought a lot of casinos, clubs and hotels. (He didn't smoke, drink or 
gamble). 
1971: He devorced Jean Peters. 
1972: He gave $100,000 to President Nixon for the 1972 Election. 
5th April 1976: Hughes died in Acapulco. He left $2,000,000,000. 
 
Proper names 
Howard Hughes, Nixon, Roosevelt, Jean Peters, Ella Rice, Jane Russell. 
 
Grammar notes 
 
THE USES OF THE SIMPLE PAST TENSE 
Cách dùng thì quá khứ đơn. 
 
The Simple Past được dùng: 
1 Nói về các biến cố, hành động hay tình huống xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc (to talk 
about events, actions or situations which happened in the past and are now finished); thường có các 
Adverbs như: yesterday, ago, last kèm theo hoặc hiểu ngầm trong tình huống. 
 Ví dụ: 
Sam phoned a minutes ago. 
 
2 Nói đến một thói quen trong quá khứ (to describe a past habit). 
 Ví dụ: 
He smoked twenty cigarettes a day till he gave up. Ông ấy thường hút 20 điếu thuốc một ngày cho 
đến khi bỏ thuốc  
 
become:trở nên, thành 
billionaire:tỉ phú 
biography:tiểu sử 
bra (brassiere):áo ngực phụ nữ 
design:vẽ, thiết kế 
direct:(v) đạo diễn (phim) 
divorce:(v) ly hôn 
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election:cuộc bầu cử 
gamble:(v) đánh bạc 
inherit:thừa kế 
manufacture:(v) chế tạo 
oil-drilling company:công ty khai thác dầu 
produce:sản xuất 
hell:địa ngục 
record:kỷ lục 
angel:thiên thần 
special:đặc biệt 
avitation:hàng không 
award:giải thưởng 
passenger:hành khách 
marry:cưới, thành hôn 
director:giám đốc 
biography:tiểu sử 
 
    THE BOSS AND THE SECRETARY 
 
Mr Gibbon Well, Miss Smith... this is a change! I usually have water with meals, you know. 
Miss Smith Yes, Mr Gibbon, but tonight we're having champagne! 
Mr Gibbon Please don't call me Mr Gibbon. My friend always call me Horace. 
Miss Smith All right... Horace... and we're having fillet steak! 
Mr Gibbon Isn't it wonderful! I normally have egg and chips on Mondays... you see, my wife doesn't 
like restaurants. 
Miss Smith Oh, your wife... what's she doing now? 
Mr Gibbon Er... she's watching television at home. What perfume are you wearing, Miss Smith? 
Miss Smith Please... call me Dorothy, I'm wearing "Night of Passion". 
Mr Gibbon It's lovely. My wife never wears perfume... 
Miss Smith I don't always wear it, but this is a special occasion. 
Mr Gibbon Of course it is. I never come to restaurants like this. Dorothy, I want to ask you 
something. 
Miss Smith Oh, Horace, go on... I'm enjoying this evening so much. 
Mr Gibbon Well... it's difficult. 
Miss Smith Please... ask me. 
Mr Gibbon Well, you know we've got a lot of work at the office... 
Miss Smith Yes? 
Mr Gibbon Well, can you work on Saturdays until we finish it? 
Miss Smith Oh!  
 
Proper names 
Gibbon, Horace,Miss Smith, Dorothy. 
 
Grammar notes 
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Revision of THE SIMPLE PRESENT in Contrast with THE PRESENT CONTINUOUS 
(ôn lại thì hiện tại đơn đối chiếu với thì hiện tại tiếp diễn) 
 
The Present Continuous: 
I'm doing it now. Tôi đang làm việc đó bây giờ. 
The Simple Present: 
I do it every day. Tôi làm việc đó hàng ngày. 
 
The Present Continuous: 
We're working at the moment. Hiện giờ chúng tôi đang làm việc. 
The Simple Present: 
They normally work on Sundays. Họ thường làm việc vào chủ nhật. 
 
Expressions 
Isn't it wonderful! (câu cảm thán) Thật tuyệt! 
To wear perfume: Xức nước hoa.   
 
meal:bữa ăn 
normally:thường thường 
special:đặc biệt 
occasion:dịp, cơ hội 
go (on):tiếp tục 
enjoy:thích 
difficult:khó 
until:cho đến khi 
chips:khoai tây chiên 
fillet:thịt thăn, thịt phi-lê 
call:gọi 
 
Questions 
What's he drinking tonight? 
What does he usually drink? 
What's he eating tonight? 
What does he usually eat on Monday? 
Is Miss Smith wearing perfume tonight? 
Does she always wear perfume? 
 
Exercise  
He usually drinks water. 
tonight/ champenge 
But tonight he's drinking champagne. 
 
1 He usually eats eggs. 
 tonight/ steak 
2 He usually drinks beer. 
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 tonight/ whisky 
3 He usually smokes cigarettes. 
 tonight/ cigars 
4 He usually eats at home. 
 tonight/ in a restaurant   
 
Này cô Smith... đây là một sự thay đổi! 
Cô biết không, tôi thường uống nước trong các bữa ăn. 
Dạ, thưa ông Gibbon, nhưng mà tối nay chúng ta lại uống sâm banh! 
Ðừng gọi tôi là ông Gibbon. 
Các bạn tôi vẫn gọi tôi là Horace. 
Dạ được... Horace... chúng ta đang ăn bít tết phi-lê! 
Tuyệt thật! 
Tôi thường chỉ ăn trứng và khoai tây vào những ngày thứ hai... 
cô biết không, vợ tôi không thích nhà hàng. 
Ồ, vợ ông à... giờ này bà ấy đang làm gì? 
Ờ... bà ấy đang xem Tivi ở nhà. 
Cô Smith nè, cô đang xức nước hoa gì vậy? 
Xin cứ gọi em là Dorothy. 
Em đang xức nước hoa "Night of Passion" (Ðêm say đắm) 
Mùi nó thật dễ thương. 
Vợ tôi chẳng bao giờ xức nước hoa cả... 
Em không hay xúc nước hoa đâu, nhưng đây là dịp đặc biệt. 
Tất nhiên rồi. 
Tôi không bao giờ đến những nhà hàng giống như vầy cả. 
Dorothy à, tôi muốn hỏi cô một điều. 
Ồ, Horace, cứ nói đi... 
Em thích buổi tối nay lắm. 
Ồ...  khó nói quá. 
Xin... cứ hỏi đi mà. 
cô biết không, chúng ta có rất nhiều việc ở văn phòng... 
Dạ sao nữa? 
cô có thể làm việc vào các ngày thứ bảy đến khi chúng ta hoàn tất công việc được không? 
Ồ! 
 
AN ACCIDENT 
 
Two cars were going along Cambridge Street. An English man was driving a Rolls-Royce, and a 
foreign student was driving a V.W. The English man was driving slowly and carefully. The student 
wasn't driving carefully... He was looking at a girl. She was walking along an the street. She was 
wearing a short skirt, and she was carrying a handbag. The traffic-lights were green. A dog was 
sitting beside the traffic-lights. A cat was sitting on the opposite corner.   
 
Grammar notes 
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THE PAST CONTINUOUS TENSE 
Thì quá khứ tiếp diễn 
 
Cấu tạo: 
Was/ were + V-ing. 
Ví dụ: 
I was reading. 
They were singing. 
 
Công dụng: 
Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả: 
1 Một động tác đang diễn tiến ở một điểm thời gian trong quá khứ (an action in progress at a 
point of time in the past); thường có giờ đi kèm cụ thể. 
 Ví dụ: 
What were you doing at 8 o'clock last night? Lúc 8 giờ tối qua anh đang làm gì? 
2 Một động tác đang diễn tiến trong quá khứ thì có hành động khác xảy ra (động tác này 
thường ngắn và được chia ở thì quá khứ đơn) (an action which was in progress when something else 
happened). 
 Ví dụ: 
He was walking to his car when he was attacked from behind. Ông ấy đang đi ra xe thì bị tấn công từ 
phía sau. 
3 Các động tác diễn biến trong cùng thời gian (actions in progress at the same time). 
 Ví dụ: 
I was reading when John was playing the piano. Tôi đang đọc báo thì John đang đánh đàn pi-a-nô.   
 
bone:xương 
brake:(v) thắng (xe) 
corner:góc đường 
immediately:ngay lập tức, tức thời 
opposite:đối diện 
quickly:nhanh 
road:con đường 
traffic-light:đèn giao thông 
beside:bên cạnh 
suddenly:thình lình 
run (across):chạy qua 
crash into:đụng vào 
 
      Hai chiếc xe hơi chạy dọc theo đường Cambridge. 
Một người đàn ông Anh lái chiếc Rolls-Royce, 
và một sinh viên nước ngoài đang lái chiếc V.W. 
Người người đàn ông Anh lái xe chậm rãi và cẩn thận. 
Người sinh viên thì không lái xe cẩn thận...  
Anh ta đang nhìn một cô gái. 
Cô ấy đang đi dọc theo đường. 
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Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn, và cô ấy đang cầm một chiếc xách tay. 
Ðèn giao thông đang màu xanh. 
Một con chó đang ngồi cạnh cột đèn giao thông. 
Một con mèo đang ngồi ở góc đường đối diện. 
 
    AN INVESTIGATION 
 
Last night at 9.18 the Director of a school was walking from his office to his car when he was 
attacked from behind. The attacker hit the Director on the head. The police think attacker was a 
student... may be a girl student! The police  are going to interview every student in the school. 
A policeman interviewed the Director at the hospital last night: 
 
Policeman Now, Mr Snow... what can you remember about the attack? 
Mr Snow Well, I was working late yesterday evening... 
Policeman What time did you leave your office? 
Mr Snow About quarter past nine. 
Policeman Are you sure? 
Mr Snow Oh, yes... I looked at my watch. 
Policeman What did you do then? 
Mr Snow Well, I locked the door... and I was walking  to my car, when somebody hit me on the 
head. 
Policeman Did you see the attacker? 
Mr Snow No, he was wearing a stocking over his head. 
Policeman Tell me, Mr Snow... how did you break your leg? 
Mr Snow Well, when they were putting me into the ambulance, they dropped me!  
 
Listening 
� Introduction 
� In hospital. 
 
Proper Names 
Mr Snow. 
 
Grammar notes 
 
THE PAST CONTINUOUS 
in contrast with 
THE SIMPLE PAST 
 
Hãy đọc đoạn văn sau: 
It was a lovely day, and the sun was shining. I was walking along the field when I saw a plane. It was 
flying very low. It was making a strange noise. I knew there was a problem. I came down in the next 
field, and I heard a crash. I ran to the village and phoned for help. 
 
Past cont. 
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để chỉ chúng ta đang ở giữa hành động (to say that we were in the middle of an action). 
I was walking along the field (I was in the field). 
để đặt bối cảnh mở đầu câu chuyện (to set the scene at the beginning of the story). 
The sun was shining... 
 
Past Simple 
để chỉ hành động đã hoàn tất trong quá khứ (a complete action in the past). 
I walked across the field (I across it completely) 
để chỉ các hành động xảy ra trong câu chuyện (for the actions in the story). 
I ran to the village. 
dùng cho các động từ tư duy (thinking), cảm giác (feeling). 
I knew there was a problem. 
dùng để diễn tả hành động xảy ra tiếp sau hành động khác (two past simple verbs for one action after 
another). 
When I heard the crash, I ran to the village (I heard it and then I ran) 
 
Dùng cả hai thì trong câu khi hành động cắt ngang hành động dài hơn. 
I was walking along the field when I saw a plane. 
ambulance:xe cứu thương 
attacker:người tấn công 
drop:(v) làm rơi 
hit:(v) đánh 
lock:khóa 
stocking:cái trùm đầu 
investigation:cuộc điều tra 
maybe:có lẽ là 
remember:nhớ 
 
Questions 
When did it happen? 
What time did it happen? 
Where was the director doing? 
Where was he coming from? 
Did the attacker hit him? 
What do the police think? 
Who's coming to the school later today? 
What are they going to do? 
 
Question 
Where's Mr. Snow now? 
What's he doing? 
What's the policeman doing? 
What was Mr. Snow doing at nine o'clock yesterday? 
What time did he leave his office? 
Is he sure? 
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 Ask "Why? " 
What did he lock? 
When did the attacker hit him? 
Did he see the attacker? 
 Ask "Why not? " 
Did Mr. Snow break his arm? 
 Ask "What? " 
 Ask "When? "  
 
Tối qua lúc 9 giờ 18 phút, ông Hiệu trưởng một trường học đi từ văn phòng ra xe thì bị tấn công từ 
phía sau. 
Kẻ tấn công đã đánh vào đầu ông Hiệu trưởng. 
Cảnh sát cho rằng kẻ tấn công là một sinh viên... có lẽ là một nữ sinh viên! 
Cảnh sát sẽ phỏng vấn từng sinh viên trong trường. 
Ðêm qua một cảnh sát đã phỏng vấn ông Hiệu trưởng tại bệnh viện. 
Thưa ông Snow... 
Ông có thể nhớ được gì về cuộc tấn công không? 
Ư, tối qua tôi làm về muộn... 
Mấy giờ ông rời văn phòng? 
Khoảng 9 giờ 15 phút. 
Ông có chắc không? 
Chắc chứ... tôi có xem đồng hồ tay. 
Sau đó ông làm gì? 
Ư, tôi khóa cửa.... 
và khi tôi đang đi ra xe thì có kẻ đánh vào đầu tôi. 
Ông có thấy kẻ tấn công ông không? 
Không, hắn trùm kín đầu bằng một cái vớ dài. 
ông Gibbon, xin ông cho biết... làm sao ông lại bị gãy chân? 
Ư, lúc họ đưa tôi lên xe cứu thương, họ đã đánh rơi tôi! 
 
    A PHOTOGRAPH ALBUM 
 
Jenny's 26. She's a teacher. She's in class now. 
Jenny Now, Martin... can you swim? 
Martin Yes, I can... I could swim when I was five. 
Jenny Could you? 
Martin Yes, Miss... could you swim when you were five? 
Jenny I could swim when I was three. 
Martin Really, Miss? Could you read and write when you were three? 
Jenny No, Martin... of course I couldn't!  
 
Proper names 
Martin,Jenny. 
 
Grammar notes 
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THE MODAL VERB: COULD 
Khiếm khuyết động từ Could. 
 
COULD là quá khứ của CAN. 
 
Cấu tạo: 
Affirmative: S + could + V 
Negative: S + could not/ couldn't + V 
Question: Could + S + V? 
 
Cách dùng: 
1 Diễn tả một khả năng trong quá khứ (to describe general ability in the past) 
 Ví dụ: 
I could swim when I was five. Tôi biết bơi khi lên năm tuổi. 
2 Dùng với các động từ về tư duy (thinking) và động từ cảm giác (verbs of perception like see, 
hear, smell...) 
 Ví dụ: 
We could see the village in the distance. Từ xa chúng tôi đã có thể nhìn thấy ngôi làng. 
I couldn't understand what was happening. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.   
 
album:quyển lưu ảnh 
could:có thể   
    
Exercise 
When Jenny was ten, she could play the piano, and she could ride a bicycle. But she couldn't speak 
French, and she couldn't sew. 
 
Now write ten sentences: 
When I was ten, I could read. 
When I was ten, I couldn't speak English. 
 
      Jenny 26 tuổi. 
Cô ấy là giáo viên. 
Hiện giờ cô ấy đang ở trong lớp. 
Này, Martin... em biết bơi không? 
Dạ biết... 
em đã có thể bơi lúc em lên 5 tuổi. 
Vậy à? 
Dạ đúng vậy, thưa cô... 
hồi cô 5 tuổi cô có biết bơi không? 
Cô biết bơi lúc cô lên ba. 
Thật vậy sao, thưa cô? 
Thế cô có đọc và viết được khi cô 3 tuổi không? 
Không, Martin à... tất nhiên là không rồi. 
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    A SPY STORY 
 
M This is a very important mission, 006. 
006 What must I do? 
M You must go to Moscow on tonight's plane. 
006 Ah, Moscow! I've got a girlfriend there! 
M We know that... but you mustn't visit her! 
006 Where must I stay? 
M You must go to the Airport Hotel, stay in your room and wait. 
006 Which passport must I use? 
M Your Swiss passport... and you must speak Swiss-German all the time. They mustn't know 
your nationality. 
006 What must I take with me? 
M Well, you mustn't carry your gun... but take a lot of warm clothes. Good luck, 006! 
 
X  Now, Olga. You must check into the Airport Hotel tonight. 
Olga  Must I reserve a room? 
X  No, you needn't. We reserved one for you... next to the British agent's room. 
Olga  Must I stay in my room? 
X  No, you needn't stay in you room, but you must stay in the hotel. 
Olga  Must I... be nice to him? 
X  No, you needn't... but you must discover why he's here. 
Olga  Must I contact you every day? 
X  No, you mustn't! It's too dangerous for you. 
Olga  Why? 
X  Because 006 is a very dangerous man.  
 
Listening 
� Conversation 1. 
� Conversation 2. 
 
Proper Names 
 
Olga,006,M,X. 
 
Grammar notes 
 
MODALS: MUST, NEED 
Ðộng từ khiếm khuyết Must và Need. 
 
Must được dùng để tả sự bắt buộc; bổn phận (Must is used to express an obligation). 
Ví dụ: 
I must finish my work on time. Tôi phải làm xong việc đúng giờ. 
Must not/ mustn't diễn tả một sự cấm đoán (Mustn't is used to express a prohibition). 
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Ví dụ: 
You mustn't carry your gun into the theatre. Anh không được mang súng vào rạp. 
Needn't chủ yếu dùng trong câu Negative. Needn't + V nghĩa là không cấm (it isn't necessary). 
Ví dụ: 
You needn't reserve a room. Chị không cần đăng ký phòng trước. 
 
Expressions 
All the time = always: luôn luôn. 
To check into a hotel: Làm thủ tục vào ở khách sạn. 
to check out of a hotel: Thanh toán tiền ở và rời khách sạn. 
Good luck: Chúc may mắn nhé!  
 
check into:làm thủ tục vào ở 
contact:liên lạc với 
dangerous:nguy hiểm 
discover:(v) khám phá 
inflation:sự lạm phát 
mission:sứ mệnh, nhiệm vụ 
spy:gián điệp 
must:phải 
nationality:quốc tịch 
need:cần 
agent:điệp viên 
 
Questions 
Is it an important mission? 
Must he go to Moscow? 
 Ask "When? " 
 Ask "How? " 
Who mustn't he visit in Moscow? 
Must he stay in a hotel? 
 Ask "Which hotel? " 
Must he stay in his room? What must he do there? 
Which passport  must he use? 
Must he speak English? 
 Ask "What? " 
 Ask "Why? " 
What must he take with him? 
What mustn't he take with him? 
 
Questions 
Must she check into the hotel tonight? 
Must she reserve a room? 
Must she stay in her room? 
Must she stay in the hotel? 
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Must she be nice to 006? 
What must she discover? 
Must she contact "X" every day? 
 Ask "Why not? " 
 
Exercise  
 
I'm on a diet, so 
I mustn't eat bread. 
I mustn't drink beer. 
I mustn't go every by car. 
 
I'm a millionaire, so 
I needn't work. 
I needn't save my money. 
I needn't worry about in flation. 
 
Write six true sentences. Begin 
I mustn't .... 
I needn't ....  
 
Ðây là một công vụ rất quan trọng. 006 à. 
Tôi phải làm gì? 
Anh phải đi Matxcơva trong chuyến bay tối nay. 
A, Matxcơva! 
Tôi có một bạn gái ở đó. 
Chúng tôi biết điều đó... nhưng anh không được tới thăm cô ấy. 
Tôi phải ở đâu? 
Anh phải tới khách sạn Phi Trường, ở trong phòng của anh và đợi. 
Tôi phải dùng hộ chiếu nào? 
Hộ chiếu Thụy Sĩ của anh... 
và anh lúc nào cũng phải nói tiếng Ðức giọng Thụy Sĩ. 
Họ không được biết quốc tịch của anh. 
Tôi phải mang theo cái gì? 
Ư, anh không được mang theo súng... 
nhưng hãy mang theo nhiều quần áo ấm. 
Chúc anh may mắn, 006! 
Nào, Olga. 
Cô phải làm thủ tục vào khách sạn Phi Trường tối nay. 
Tôi phải đăng ký phòng trước không? 
Không, không cần. 
Chúng tôi đã giữ phòng cho cô rồi... ngay cạnh phòng tên điệp viên người Anh. 
Tôi có phải ở trong phòng không? 
Không, cô không cần ở trong phòng, nhưng cô phải ở trong khách sạn. 
Tôi có phải ... làm duyên với hắn không? 
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Không, không cần, nhưng cô phải khám phá tại sao hắn có mặt tại đây. 
Tôi phải liên lạc với ông mỗi ngày không? 
Không, không được! 
Ðiều đó rất nguy hiểm cho cô. 
Sao vậy? 
Bởi 006 là một tên rất nguy hiểm. 
 
    EVERYDAY CONVERSATION 
 
M Bournemouth 18233. 
N Hello. This is Tom Piper here. Is Mary there? 
M Hang on a minute. I'll see. 
N O.K. 
M Hello. I'm sorry, but Marry's out. 
N Oh! Could you take a message? 
M Yes, of course. Just a minute. I need a pen. 
 
 
O Hello. Director Enquiries. Can I help you? 
P Yes. Can I dial direct to Zurich? 
O Yes sir, you can. 
P What's the S.T.D code number, please? 
O It's 010411. 
P Thank you. 
 
Q Hello. Radio Taxis. 
R I'd like a taxi, please. 
Q When do you want it? 
R As soon as possible. 
Q Where are you? 
R On the corner of London Road and Strouden Street. 
Q Where do you want to go? 
R The station. 
Q What's the name? 
R Johnson. Mr Johnson. 
Q O.K. Thank you. 
 
S Hello. International Service. Can I help you? 
T Yes, please. I'd like to make a three-minute call to Madrid. 
S What's the number, please? 
T Madrid 65.43.21. 
S What's your number, please? 
T Oxford 56767. 
S Please put £1.56 in the box and I'll call you back. 
T Thank you.  
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Listening 
� Conversation 1. 
� Conversation 2. 
� Conversation 3. 
� Conversation 4. 
 
Proper names 
Bournemouth,Tom Piper, Mary, Zurich,Guy Black, Alan Heath,Thatcher, Chris Owen, 
Paris,Rome,Chicago, Teheran, Strouden,Mr Johnson,Mrs Taylor, Miss Baker, Dr Steele, Madrid, 
Oxford, Lisbon, Athens, Vienna, Brussels . 
 
Expressions 
Hello... this is (Tom) here: A lô! Tom đây. 
To hang on = to hold on = to hold the line: chờ một chút, chở ống nghe (điện thoại) 
I'll see: để tôi xem. 
To take a message: Nhận lời nhắn lại giùm. 
To leave a message: Ðể lại lời nhắn. 
To be out: Ði vắng. 
To be in: Có nhà. 
I'd like to make (a 3-minute call) to (Madrid): Tôi muốn gọi điện đàm (3 phút) đi (Madrid). 
I'll call you back: Tôi sẽ gọi lại cho anh. 
As soon as possible: Càng sớm càng tốt.  
 
code:mã (số) 
continuous:liên tục 
dial:quay số (để gọi điện thoại) 
direct:trực tiếp 
Directory Enquiries:tổng đài (để thông tin, hướng dẫn) 
hang on:chờ máy 
hear:(v) nghe 
International Service:Dịch vụ Quốc tế 
message:thư, điện, lời nhắn 
put:đặt, để 
 
Bourmemouth 18233 đây. 
Alô. 
Ðây là Tom Piper. 
Có Mary ở đó không? 
Xin giữ máy một chút. 
Ðể tôi xem. 
Dạ. 
Alô. 
Tôi lấy làm tiếc, Mary đi vắng rồi! 
Ồ! 
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Cô cho tôi nhắn lại được chứ? 
Ờ, sẵn sàng thôi. 
Anh chờ chút xíu nhé. 
Tôi cần lấy viết 
Alô. 
Tổng đài đây. 
Ông cần chi ạ? 
Vâng. 
Tôi có thể quay số thẳng tới Zurich được không? 
Thưa ông, được. 
Xin vui lòng cho tôi biết mã số đường xa đi. 
010411. 
Cám ơn cô. 
Alô. 
Taxi gọi bằng vô tuyến đây. 
Da, tôi cần một chiếc xe taxi. 
Ông cần xe lúc nào? 
Càng sớm càng tốt. 
Ông đang ở đâu? 
Ở góc đường London Road và Strouden Street. 
Ông muốn đi đâu? 
Ðến nhà ga. 
Tên ông là gì? 
Johnson. 
Ông Johnson. 
Ðươc rồi. 
Cám ơn ông. 
Alô. 
Dịch vụ Quốc tế đây? 
Bà cần chi ạ? 
Vâng. 
Tôi muốn gọi điện đàm 3 phút đi Madrid. 
Thưa bà số mấy? 
Madrid 65.43.21 
Xin cho biết số máy của bà? 
Oxford 56767. 
Xin vui lòng bỏ 1,56 pao vào hộp và tôi sẽ gọi lại. 
Cảm ơn cô. 
 
Reading 
 
13 rue Pigalle 
Montmartre, Paris. 
August 16th 1977. 
Dear John, 
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Last week I went on an excursion to Versailles. I went with some students in my class. I got up at six 
o'clock on Saturday and met the other students at the station. In the morning we visited the Palace. It 
was very interesting. We saw Louis XIV's bedroom. We had luch in a little cafe and I drank a lot of 
wine. In the affternoon we sat in the sun for an hour and walked through the gardens. I met a very 
interesting Frenchman with a big moustache. I didn't practise my French very much because he 
spoke English all the time. 
Did you have a nice weekend? I miss you a lot. 
Love, 
MARY 
 
Dear John/ Anne/ Father/ Mother, 
Last Monday/ night/Weekend I went on an excursion/ on a trip to Windsor/ Cambridge/Stratford I 
went with my girlfriend/some friends/ my boyfriend. I got up early/ at seven o'lock /late  and met 
her/ them/him at the station/ school /bus station. In the morning we visited the castle/ the village/the 
town. It was very interesting/ boring./ beautiful. We saw the river/ the university./ the old town. We 
had lunch in a restaurant/ a pub/a cafeteria and drank a lot of tea./some beer./ to much wine. I the 
affternoon we sat in a garden/by the river/ in the park and walked through the park/ around the town/ 
along the river. I met a very interesting/ handsome/beatiful Englishman/English girl with blue eyes/ a 
beard. / long hair. I didn't practise my English bacause he/ she spoke Spanish/ Arabic/ Japanese all 
the time.Did you have a nice weekend?/ good week? I miss you a lot. 
Love, 
 
Proper nouns 
Windsor, Cambridge, Stratford. 
 
Expressions 
All the time = Always: luôn luôn, lúc nào cũng.  
 
boring:chán 
castle:tòa lâu đài 
other:khác 
park:công viên 
river:sông 
trip:chuyến đi, cuộc dạo chơi 
village:ngôi làng 
palace:cung điện 
 
    ON THE MOON 
 
Phil Strongarm, the American astronaut has landed on the moon. He's speaking to Mission Control 
now: 
Mission Control Hello, Phil... can you hear me? 
Strongarm Yes, I can hear you clearly. 
Mission Control What are you going to do next? 
Strongram I'm going to open the door. 
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Mission Control Hello, Phil... What are you doing now? 
Strongarm I'm opening the door. 
Mission Control Phil! Have you opened the door? 
Strongram Yes, I've opened the door. I can see the moon! It's fantastic!  
 
Proper names 
Phil Strongarm. 
 
Grammar 
 
THE PRESENT PERFECT TENSE 
Thì hiện tại hoàn thành 
 
Cấu tạo: 
S + have/ has + past participle. 
 
Past participle: 
Regular verbs: V-ed 
Irregular verbs: Các động từ bất qui tắc phải học thuộc lòng. Trong bản Irregular Verbs, past 
participle nằm ở cột thứ 3. 
 
Cách dùng: 
Có hai cách dùng cơ bản. Từ bài này đến bài 66 sẽ xuất hiện cách dùng thứ nhất. Bài 75 sẽ đề cập 
đến cách dùng thứ hai. 
 
Lưu ý: 
Học viên cần phải ôn kỹ lại The simple Past Tense trước khi qua bài này để tránh nhầm lẫn. 
 
Cách dùng thứ nhất: 
The Present Perfect Tense dùng để diễn tả động tác đã xảy ra ở một thời điểm không rõ trong quá 
khứ (an action which happened at an unspecified time in the past). 
Thường trong câu không đề cập đến thời gian (with no time reference at all). 
Ví dụ: 
Have you past your driving test? 
Hoặc có đề cập đến thời gian gần đây (with references to recent time) như just (vừa mới), recently 
(gần đây), already (rồi), still (vẫn còn), yet (chưa). 
Ví dụ: 
I've just finished my work: Tôi vừa mới làm xong công việc. 
They've seen that film already: Họ dã xem phim đó rồi.   
 
clearly:một cách rõ ràng 
flag:lá cờ 
ladder:cái thang 
Mission Control:đài kiểm soát không vụ 
place:(v) đặt, để, cắm (cờ) 
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moon:mặt trăng 
land:đổ bộ, hạ cánh 
next:kế đó, tiếp theo 
 
Exercise 
 
1 What's he going to do? 
 He's going to climb down the ladder. 
 
 What's he doing? 
 He'climbing down the ladder. 
 
 What has he done? 
 He's climbed down the ladder. 
 
2 What's he going to do? 
 He's going to place the flag. 
 
 ...? 
 .... 
 
 ...? 
 .... 
 
3 What's he going to do? 
 He's going to close the door. 
 
 ...? 
 .... 
 
 ...? 
 
Phil Strongarm, nhà du hành vũ trụ người Mỹ vừa đáp xuống mặt trăng. 
Hiện giờ ông ta đang nói chuyện với Ðài kiểm soát Không vụ: 
Chào Phil....anh nghe tôi nói không? 
Có, tôi nghe anh nói rõ lắm. 
Anh định làm gì kế tiếp? 
Tôi sắp mở cửa phi thuyền. 
Alô, Phil... hiện giờ anh đang làm gì vậy? 
Tôi đang mở cửa phi thuyền. 
Phil! 
Anh đã mở cửa ra chưa? 
Rồi, tôi vừa mới mở cửa. 
Tôi có thể thấy mặt trăng! 
Nó trông thật tuyệt vời! 
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    WHERE'S HE GONE? 
 
Beryl Hello, Janet... what's the matter? 
Janet It's my husband... he's gone! 
Beryl Gone? Where's he gone? 
Janet He's gone to Paris. 
Beryl Has he gone on business? 
Janet No, he hasn't gone on business. He's gone with Dorothy. 
Beryl Dorothy? Who's Dorothy? 
Janet She's his secretary. 
Beryl Is he coming back? 
Janet I don't know. 
 
Paul Can you lend me £5? 
Bill Sorry, I can't... I haven't been to the bank today. 
Paul Oh dear... I haven't been either, and I need some money. It's too late now... it's four o'clock. 
Bill Why you don't ask Peter? 
Paul Oh, has he been to the bank? 
Bill Yes, he has. He always goes on Mondays.  
 
Listening 
� Beryl and Janet. 
� Paul and Bill. 
 
Proper names 
Beryl, Janet, Dorothy,Paul, Bill,Peter. 
 
Grammar notes 
 
The Present Perfect of TO BE - TO GO 
 
You/ we/ they have (haven't) been there. 
You/ we/ they have (haven't) gone there. 
He/ she/ it has (hasn't) been there. 
He/ she/ it has (hasn't) gone there. 
Have You/ we/ they been there? 
Have You/ we/ they gone there? 
Has he/ she/ it been there? 
Has he/ she/ it gone there? 
 
Chú ý: 
1 Have/ has been to a place: dùng với ý đã đến nơi nào đó trong quá khứ và đã trở về rồi. 
2 Have/ has gone to a place: dùng khi nói đã đi đâu đó không xác định rõ thời điểm và vẫn 
chưa trở về. 
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Expressions 
What's the matter? = What's wrong? = What's happened? Có chuyện gì thế? 
To go on business: đi công tác, đi làm ăn.  
 
lend:cho mượn 
matter:vấn đề 
business:việc làm ăn, công việc 
 
Exercise 
 
He's been to the bank. 
 
She ... shops. 
 
They ... church. 
 
He ... hairdresser. 
 
She's gone to Paris 
 
They ... London. 
 
He ... hospital. 
 
He ... on business.  
 
Chào Janet... có chuyện gì vậy? 
Chồng em... anh ấy đi rồi! 
Ði rồi? 
Anh ấy đi đâu? 
Anh ấy đi Paris. 
Anh ấy đi công tác à? 
Không, anh ấy không đi công tác đâu. 
Anh ấy đi với Dorothy. 
Dorothy? 
Dorothy là ai vậy? 
Cô ta là thư ký của anh ấy. 
Anh ấy sẽ về không? 
Em không biết nữa. 
Anh cho tôi mượn 5 pao được chứ? 
Tiếc quá, không được đâu... hôm nay tôi chưa ra ngân hàng. 
Ô, trời ơi... tôi cũng chưa đi, và tôi lại cần một ít tiền. 
Bây giờ quá trễ rồi... đã 4 giờ  rồi. 
Sao anh không hỏi Peter thử xem? 
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Ồ, anh ta có đi ngân hàng à? 
Ờ, có đi. 
Anh ta luôn đi vào mỗi thứ hai. 
 
    EVERYDAY CONVERSATION 
 
U Oh, dear! 
V What's wrong? 
U I can't find my pen. 
V Really! 
U You mustn't laugh... it isn't funny. 
V Oh, yes it is. 
U Is it? Why? 
V It's in your hand! 
U Oh, yes. 
 
 
W Are you a foreigner? 
X Pardon? 
W ARE-YOU-A-FOREIGNER? 
X You needn't shout. I'm not deaf. 
W Oh, I'm sorry. 
X That's all right. I just didn't understand. What does "foreigner" mean? 
 
Y Be careful! 
Z Why? 
Y I've just painted the door. 
Z It's all right... I haven't touched it. 
Y Haven't you? What's that on your arm? 
 
A I'm bored. 
B Well, do something! 
A What, for example? 
B Wash your hair. 
A I've already washed it. 
B Brush your shoes. 
A I've already brushed them. 
B Why you don't clean your room? 
A I've already cleaned it. 
B Well,... perfect you English! 
A Hmm...  
 
address-book:sổ địa chỉ 
brush:(v) đánh bóng, chải sạch (bằng bàn chải) 
deaf:điếc 
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diary:nhật ký 
elbow:khuỷu tay 
foreigner:người nước ngoài 
funny:buồn cười 
holiday-maker:người đi nghỉ mát 
paint:(v) sơn 
perfect:(v) hoàn thiện, làm cho thành thạo 
shoulder:vai 
touch:(v) sờ, đụng vào 
arm:cánh tay 
leg:chân 
bored:cảm thấy mệt mỏi, không hứng thú 
already:rồi, đã... rồi 
mean:có nghĩa là 
pocket:túi quần 
 
Ồ, trời ơi! 
Chuyện gì vậy? 
Tôi không tìm thấy cây viết của tôi đâu cả. 
Vậy à? 
Anh không được cười... đâu có gì đáng cười đâu. 
Ồ, tức cười lắm chứ. 
Vậy à? 
Sao vậy? 
Nó trong tay anh kìa. 
Ừ nhỉ! 
Cô có phải là người nước ngoài không? 
Dạ bà hỏi chi? 
Cô có phải là người nước ngoài không? 
Bà không cần phải la lên như vậy. 
Tôi đâu có điếc. 
Ồ, cho tôi xin lỗi. 
Không sao. 
Tôi chỉ không hiểu thôi. 
Chữ "foreigner" có nghĩa là gì vậy? 
Coi chừng! 
Sao thế? 
Tôi vừa mới sơn cánh cửa đó. 
Không sao... tôi chưa đụng nó mà. 
Chưa à? 
Thế cái gì trên cánh tay anh kia? 
Cháu chán quá! 
Ư! kiếm một việc gì làm đi. 
Chẳng hạn như cái gì? 
Gội đầu đi. 
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Cháu gội đầu rồi. 
Ðánh giày đi. 
Cháu đánh rồi. 
Sao cháu không dọn dẹp lại phòng? 
Cháu dọn dẹp rồi. 
Vậy thì... trau dồi tiếng Anh cho thật tốt đi! 
Chà... 
 
    TOWN AND COUNTRY 
 
Chris Stan! I've got a new job! I'm going to live in London! 
Stan Are you? Oh, I lived in London five years ago. 
Chris Did you like it? 
Stan Not very much. 
Chris Why not? 
Stan Well, there were too many people, and there was too much noise! 
Chris Oh, I love crowds and noise! 
Stan Well, I don't... and I don't like pollution. 
Chris What do you mean? 
Stan Oh, there isn't enough fresh air in London. 
Chris But there are a lot of parks. 
Stan Yes, I know... and people sleep in them! 
Chris Why? 
Stan Because there isn't enough accommodation... there aren't enough flats and houses. 
Chris Well, I still prefer big cities. 
Stan But why? 
 
Chris I was born in a small country village. It was too quiet. 
Stan You were lucky! 
Chris I don't think so. There wasn't much to do. That's why young people go to London. 
Stan But London's too expensive for young people. 
Chris But they still go... they want excitement. 
Stan Hmm... I don't want excitement. I just want a quiet life, that's all.  
 
Proper names 
Stan, Chris,London. 
 
Grammar notes 
 
TOO MUCH - TOO MANY - ENOUGH 
 
Too much: quá nhiều (dùng với Uncountable nouns) 
Ví dụ: 
There's too much pollution in the city: Có quá nhiều ô nhiễm ở thành phố. 
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Too many: quá nhiều (dùng với Countable nouns). 
Ví dụ: 
There are too many people in Dong Nai Province: Có quá nhiều người ở Tỉnh Ðồng Nai. 
 
Enough: đủ (dùng cho cả Uncountable và Countable nouns). 
Ví dụ: 
There isn't enough fresh air in the city: Ở thành phố không có đủ không khí trong lành. 
There aren't enough books for all the students: Không có đủ sách cho tất cả học sinh. 
 
accommodation:chỗ ở 
country:nông thôn, miền quê 
crowd:đám đông 
excitement:sự nhộn nhịp, sự náo động 
fresh:trong lành 
noise:tiếng ồn, sự ồn ào 
pollution:sự ô nhiễm 
polluted:ô nhiễm 
still:vẫn còn 
dirt:sự dơ bẩn 
office-block:tòa nhà cao tầng làm văn phòng cho các cơ quan 
pear:quả lê 
loaf:ổ (bánh mì) 
 
Exercise  
In London 
There's too much noise. 
There isn't enough fresh air. 
There are too many people. 
There aren't enough flats. 
 
In the world 
1 ... pollution. 
2 ... oil. 
3 ... people. 
4 ... doctors.   
 
Stan này! 
Tao vừa kiếm được việc làm mới! 
Tao sẽ lên sống ở Luân Ðôn. 
Vậy à? 
Ồ, tao đã ở Luân Ðôn 5 năm trước. 
Mày thích chứ? 
Không thích lắm. 
Sao không? 
Ư, có quá nhiều người và quá ồn ào. 
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Ồ, tao lại thích đông đúc và ồn ào. 
Còn tao thì không... tao không thích nạn ô nhiễm. 
Mày muốn nói gì? 
Ồ, ở Luân Ðôn không có đủ không khí trong lành. 
Nhưng có nhiều công viên. 
Tao biết rồi...và người ta ngủ ngay trong công viên! 
Tại sao vậy? 
Bởi vì không có đủ chỗ ở... 
không có đủ những căn hộ và nhà ở. 
Tao vẫn thích thành phố lớn hơn. 
Tại sao vậy? 
Tao sinh ra ở một làng quê nhỏ. 
Nó yên tĩnh quá. 
Mày may mắn thế còn gì! 
Tao không thấy vậy đâu. 
Chẳng có nhiều việc để làm. 
Ðó là lý do tại sao thanh niên cứ bỏ ra Luân Ðôn. 
Nhưng cuộc sống ở Luân Ðôn quá đắt đỏ cho thanh niên. 
Nhưng họ vẫn cứ đi...họ muốn sự náo nhiệt. 
Hừm...tao chả muốn sự náo nhiệt. 
Tao chỉ thích một cuộc sống yên tĩnh, thế thôi. 
 
    EUROPE TOURS 
 
Elmer Colt is from Kansas. He's on a 14-day tour Europe. The tour started in London. At the moment 
he's in Prague. It's the eighth day of the tour. He's already been to seven countries and stayed in the 
capital cities. 
He's never been to Europe before, and he's already seen a lot of new places. He's done a lot of 
interesting things... and the tour hasn't finished yet.  
 
Proper names 
Elmer Colt, Kansas, Europe,Prague.   
itinerary:lộ trình đi 
popular:nổi tiếng 
Europa:vòng quanh châu Âu 
Europe:châu Âu 
Prague:thủ đô Tiệp Khắc 
capital city:thành phố thủ đô 
Brussels:thủ đô Bỉ 
Amsterdam:thủ đô Hà Lan 
Copenhagen:thủ đô Ấan Mạch 
Stockholm:thủ đô Thụy Ấiển 
Berlin:thủ đô Ấức 
Vienna:thủ đô áo 
Belgrade:thủ đô Nam Tư (cũ) 
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Athens:thủ đô Hy Lạp 
Rome:thủ đô À 
Madrid:thủ đô Tây Ban Nha 
Lisbon:thủ đô Bồ Ấào Nha " 
 
Exercise 1 
Elmer's been to London, but he hasn't been to Vienna yet. 
Write four sentences about Elmer. 
 
Exercise 2 
I've been to Paris, but I haven't been to London yet. 
Write four sentences about yourself.   
 
Elmer Colt quê ở Kansa. 
Anh ta đang đi du lịch 14 ngày vòng quanh Châu Âu. 
Chuyến du lịch đã khởi hành ở Luân Ðôn. 
Hiện giờ anh đang ở Prague. 
Hôm nay là ngày thứ tám của chuyến đi. 
Anh đã đến bảy nước và ở tại các thành phố thủ đô. 
Trước anh ta chưa từng đến Châu Âu, và anh đã thấy được nhiều nơi mới lạ. 
Anh ta đã làm được nhiều điều thú vị...và chuyến du lịch vẫn chưa kết thúc. 
 
    A CALL FROM HOME 
 
Mrs Colt Hello... Elmer?... Is that you? 
Elmer Yes, Momma. 
Mrs Colt Where are you now, Elmer? 
Elmer I've just arrived in Prague, Momma. 
Mrs Colt You haven't sent me any postcards yet. 
Elmer Yes, I have... I've sent one from every city. 
Mrs Colt Have you been to Paris yet, Elmer? 
Elmer Yes, I have. 
Mrs Colt Have you been to Vienna yet? 
Elmer No, I haven't. We're going to Vienna tomorrow. 
 
Mrs Colt Elmer! Are you still there? 
Elmer Yes, Momma. 
Mrs Colt How many countries have you seen now, Elmer? 
Elmer Well, this is the eighth day, so I've already seen eight countries. 
Mrs Colt Have you spend much money, Elmer? 
Elmer Yes, Momma, I've bought a lot of souvenirs... and I want to buy some more. Can you send me 
a thousand dollars? 
Mrs Colt All right, Elmer. 
 
Mrs Colt Elmer, are you listening to me? 
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Elmer Yes, Momma. 
Mrs Colt Have you taken many photographs, Elmer? 
Elmer Yes, Momma, I've taken a lot. I've used three rolls of film. 
Mrs Colt Have you met any nice girl yet, Elmer? 
Elmer Oh, yes, Momma... there's a girl from Taxes on the tour. We've done everything together. 
Mrs Colt Elmer! Elmer! Are you still there, Elmer?  
 
Listening 
� Conversation 1. 
� Conversation 2. 
� Conversation 3. 
 
Proper names 
Colt, Elmer, Prague, Paris,Texas,Vienna. 
 
Grammar notes 
Các thì Simple Present, Present Continuous, Near Future và Present Perfect đều được dùng trong bài 
này. Xem lại bài 61 để ôn lại cách dùng thứ nhất của The Present Perfect Tense.   
 
roll (of films):cuộn phim 
souvenir:vật lưu niệm 
together:cùng nhau 
momma:mẹ (tiếng để gọi) 
arrive:đến 
dollar:đồng đô la 
 
Exercise 1 
postcards 
How many postcards has he sent? 
He's sent one from every city.  
 
Write questions and answer with: 
1 capitals 
2 money 
3 souvenirs 
4 photographs 
5 rolls of film 
 
Exercise 2 
Have you ever bought a souvenir? 
Yes, I have. 
No, I haven't. 
 
Answer these questions: 
Have you ever seen the Queen? 
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Have you ever to Paris? 
Have you ever sent a postcard? 
Have you ever spent a lot of money on a holiday? 
Have you ever met an Englishman? 
Have you ever taken photographs on a holiday?   
 
Alô... Elmer hả?... 
Phải con đó không? 
Dạ con đây mẹ ạ. 
HIện giờ con đang ở đâu vậy, Elmer? 
Con vừa tới Prague, mẹ à. 
Con chưa gửi cho mẹ tấm bưu ảnh nào hết. 
Dạ có mà... 
ở mỗi thành phố con đều gửi cho mẹ mà. 
Con đã đến Paris chưa, Elmer? 
Dạ rồi. 
Thế con tới Vienna chưa? 
Dạ chưa mẹ à. 
Ngày mai chúng con sẽ tới Vienna. 
Elmer! 
Con còn đó không? 
Dạ còn mẹ à. 
Con đã đi thăm được bao nhiêu nước rồi Elmer? 
Ư, hôm nay là ngày thứ 8, vậy là con đi thăm được 8 nước rồi. 
Con có xài nhiều tiền không, Elmer? 
Có, mẹ ạ, con đã mua nhiều quà lưu niệm...và con còn muốn mua thêm nữa. 
Mẹ có thể gửi cho con một ngàn đô la nữa được không? 
Ðược rồi, Elmer. 
Elmer à, con đang nghe mẹ nói chứ? 
Có, mẹ à. 
Con có chụp nhiều hình  không, Elmer? 
Có, mẹ ạ, con chụp khá nhiều. 
Con đã xài hết ba cuộn phim rồi mẹ ạ. 
Thế con có gặp cô nào dễ thương trong chuyến du lịch chưa, Elmer? 
Ồ có, mẹ ạ... 
có một cô gái người Texas trong chuyến du lịch. 
Mọi công việc chúng con cùng làm chung với nhau cả đấy. 
Elmer! 
Elmer! 
Con vẫn còn đó chứ, Elmer? 
 
    HAVE YOU EVER...? 
 
A Have you ever studied a language before? 
B Yes, I have. 
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A Oh, which one did you study? 
B I studied French at school. 
 
C Have you ever been to a wedding? 
D Yes, I have. 
C Whose wedding was it? 
D It was my brother's. 
 
E Have you ever seen a fire? 
F Oh, yes, I have. 
E When did you see it? 
F I saw one in Manchester in 1976. 
 
G Have you ever drunk too much? 
H Yes... I have. 
G Where did you drink too much? 
H I drank too much at my brother's wedding. 
 
I Have you ever eaten at the Royal Hotel? 
J Yes, I have. 
I When did you eat there? 
J Mary and I ate there two months ago. 
 
K Have you ever had flu? 
L Yes, I have. 
K When did you have it? 
L I had it last winter. 
 
M Have you ever broken a bone? 
N Yes, I have. 
M What did you break ? 
N I broke my leg. 
 
Listening 
� Conversation 1. 
� Conversation 2. 
� Conversation 3. 
� Conversation 4. 
� Conversation 5. 
� Conversation 6. 
� Conversation 7. 
 
Grammar notes 
 
The Present Perfect contrasted with The Simple Past 
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Hiện tại hoàn thành đối chiếu với quá khứ đơn. 
 
Have you ever done it? 
When did you do it? 
 
Has he ever bought that? 
When did he buy it? 
 
Lưu ý: (xem lại bài 56 và bài 61) 
Ðộng tác xảy ra không có thời điểm cụ thể (hoặc không chú ý đến thời điểm thì dùng The Present 
Perfect. Thường có các Adv: Just, recently, already, still, yet. 
Ðộng tác xảy ra có xác định thời điểm cụ thể, dùng The Simple Past. Thường có các Adv: last, 
yesterday, ago. 
Ví dụ: 
I've been to Nha Trang. 
I was in Nha Trang last summer.  
 
autumn:mùa thu 
college:cao đẳng, đại học 
cousin:anh, chị, em họ 
spring:mùa xuân 
summer:mùa hè 
winter:mùa đông 
ever:có bao giờ 
wedding:đám cưới 
fire:đám cháy 
flu:bệnh cúm 
finger:ngón tay 
 
Bạn đã từng học một ngoại ngữ nào trước đây chưa? 
Có. 
Ồ, bạn học tiếng nước nào vậy? 
Mình đã học tiếng Pháp ở trường. 
Có bao giờ anh đến dự một đám cưới chưa? 
Vâng, đã có rồi. 
Ðám cưới của ai vậy? 
Ðám cưới của em trai tôi. 
Bạn có bao giờ thấy một đám cháy chưa? 
Ồ, có. 
Bạn thấy hồi nào? 
Tôi thấy một đám cháy ở Manchester vào năm 1976. 
Bạn có bao giờ uống rượu quá nhiều chưa? 
Có chứ. 
Bạn uống quá nhiều ở đâu? 
Tôi uống quá nhiều ở đám cưới anh tôi. 
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Bạn có khi nào ăn ở khách sạn Hoàng Gia chưa? 
Vâng, có rồi. 
Bạn đã ăn ở đó hồi nào? 
Mary và tôi ăn ở đó hai tháng cách đây. 
Bạn có bao giờ bị cúm chưa? 
Vâng, có rồi. 
Bạn bị hồi nào? 
Tôi bị cúm vào mùa đông năm ngoái. 
Bạn có bao giờ bị gãy xương chưa? 
Vâng, có rồi. 
Bạn bị gãy gì? 
Tôi bị gãy chân. 
 
Proper nouns 
Canada, Greenland, Bermuda, Saudi Arabia, England, Bangla Desh, Mount Everest, Mont Blanc. 
 
Grammar notes 
 
COMPARISONS OF ADJECTIVES 
Các dạng so sánh của tính từ. 
 
The Comparative form (dạng so sánh hơn) 
 
A. Superiority (hơn) 
1 Short Adjectives: So sánh của tính từ ngắn 
Adj + er (than) 
Tính từ ngắn là tính từ chỉ có một vần. 
Ví dụ: long, short, fast... 
Bill is twenty. John is twenty-two. 
 John is older than Bill. John lớn tuổi hơn Bill. 
 Bill is younger than John. Bill nhỏ tuổi hơn John. 
 
Lưu ý: 
Tính từ tận cùng là -e chỉ thêm -r. 
 Ví dụ: 
 large → larger. 
 nice → nicer 
Các tính từ có một nguyên âm duy nhất đứng trước phụ âm cuối phải gấp đôi phụ âm đó trước khi 
thêm -er. 
 Ví dụ: 
 thin → thinner. 
 fat → fatter. 
 wet → wetter. 
 big → bigger. 
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Các tính từ có hai vần nhưng tận cùng là -y cũng được xếp vào loại tính từ ngắn, đổi -y thành -ier; 
các tính từ tận cùng là -le, -et, -ow, -er cũng được xem là tính từ ngắn. 
 Ví dụ: 
 noisy → noisier. 
 happy → happier. 
 heavy → heavier. 
 noble → nobler. 
 quiet → quieter. 
 narrow → narrower. 
 clever → cleverer. 
Ngoại lệ: 
 good → better. 
 bad → worse. 
 
2 Long Adjectives: so sánh của các tính từ dài 
More + Adj + (than) 
Tính từ dài là các tính từ có hai vần trở lên. 
Ví dụ: comfortable, attractive... 
A Jumbo Jet is more economical than a Concorde. 
Her younger sister is more beautiful than she (is) 
 
B. Inferiority (kém hơn) 
Less + Adj + than 
Thường dùng cho các tính từ dài, chỉ mức độ kém hơn. 
Ví dụ: 
This hotel is less comfortable than that one. Tòa cao ốc này kém hiện đại hơn cao ốc kia.   
 
average:(n) điểm trung bình 
centigrade:bách phân, chia trăm độ 
deep:sâu 
degree:độ 
high:cao 
History:môn sử 
Geography:môn địa 
square kilometre:ký lô mét vuông 
metre:mét 
millimetre:mi li mét 
rain:mưa 
Science:môn khoa học 
wet:ẩm ướt 
wide:rộng 
comfortable:thoải mái, tiện lợi 
Maths:môn toán 
 
Exercise 
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Canada's cold, but Greenland's colder. 
 
Bermuda's hot, but ... 
 
Canada's large, but the ... 
 
England's wet, but ... 
 
Mont Blanc's hight, but ... 
 
Tommy's older than Billy; so Billy's younger than Tommy. 
 
Make sentences using these words: 
tall/short. 
light/heavy. 
fat/thin. 
small/big. 
 
In maths, Tommy's better than Billy; so Billy's worse than Tommy. 
 
Make sentences about: 
English/ History/ Geography/ French/ Science. 
 
A car's more expensive than a motorcycle but a motorcycle's less comfortable than a car. 
Make sentences using these words: 
comfortable/ dangerous/ economical. 
 
 
A HARD LIFE 
 
Jerry Floyd is talking to his grandfather about his new job: 
 
"It's terrible, granddad. I have to get up at seven o'clock because I have to catch the bus to work. 
Because I'm new, I have to make the tea. I have to work hard... I'm only happy at the weekends: I 
don't have to work then. " 
His grandfather isn't very sympathetic: 
 
"I had to start work when I was 14. I lived in South Wales, and there wasn't much work. I had to be a 
coal miner. We had to work twelve hours a day. We didn't have to work on Sundays... but we had to 
work the other six days of the week. 
 
"When I was eighteen, the First World War started. I joined the army. I had to wear a uniform, and I 
had to go to France. A lot of my friends died. We had to obey the officers, and we had to kill people. 
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"When I was sixty, I had to go into hospital because of the dust from the mines. It was the only quiet 
time in my life... I didn't have to work, I didn't have to earn money. 
 
"I retired when I was sixty-five. Nowadays I don't work and I don't have to get up early. But I have to 
live on my pension, and life is still difficult. I don't feel sorry for you. 
 
Listening 
� About Jerry Ployd's story. 
� About his grandfather' story when he was 14. 
� About his grandfather's story when he was 18. 
� About his grandfather's story when he was 60. 
� About his grandfather's story when he was 65. 
 
Grammar notes 
 
TO HAVE TO + VERB 
 
TO HAVE TO + VERB có nghĩa là "phải", diễn tả một bổn phận, một việc phải làm khách quan. Nó 
có cách chia ở hiện tại đơn (Simple Present) và quá khứ đơn (Simple past) như bất cứ một động từ 
thường nào khác. 
Ví dụ: 
Because I'm new, I have to make the tea. 
I don't have to work on Sundays. 
Do you have to study a foreign language at school. 
Chúng ta dùng must khi việc phải làm đó là bổn phận của người nói, dùng have to khi việc phải làm 
đó là do sự bắt buộc từ bên ngoài (we use MUST when the necessity is inside the speaker and HAVE 
TO when the necessity is outside the speaker, when it comes from the situation). 
Ví dụ: 
You must finish this today. (I'm telling you). 
I have to finish this today. (The boss says so). 
You must be quiet. (I'm telling you). 
You have to be quiet. (That's the rule)  
 
army:quân đội 
dust:bụi 
earn:kiếm (tiền) 
First World War:Thế chiến thứ nhất 
granddad:ông (nội, ngoại) = grandfather 
join:(v) gia nhập 
mine:mỏ 
obey:(v) tuân theo, vâng lời 
officer:sĩ quan 
pension:tiền lương hưu 
sympathetic:thông cảm 
hard:gian khổ, vất vả, cực nhọc 
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live:sống 
life:cuộc sống 
uniform:đồng phục 
die:chết, qua đời 
because of:bởi vì 
retire:nghỉ hưu 
early:sớm 
feel:cảm thấy 
manager:ông bầu 
rule:luật lệ 
train:luyện tập 
season:mùa 
division:đơn vị, bảng chia 
 
Questions 
Does he have to get up at 6 o'clock? 
Does he have to get up at 7 o'clock? 
Does he have to catch the train? 
Does he have to catch the bus? 
Does he have to make the coffee? 
Does he have to make the tea? 
Does he have to work hard? 
Does he have to work on Saturday? 
 
Questions 
Did he have to start work at 15, or did he have to start work at 14? 
Did he live in North Wales, or did he live in South Wales? 
Did he have to be a teacher, or did he have to be a coal miner? 
Did he have to work 8 hours a day, or did he have to work 12 hours a day? 
Did he have to work 5 days a week, or did he have to work 6 days a week? 
Did he have to work on Sundays? 
 
Questions 
When did the First World War start? 
How old was he then? 
What did he have to join? 
What did he have to wear? 
Where did he have to go? 
How many of his friends died? 
Who did he have to obey? 
What did he have to do? 
 
Questions 
Did he have to go into hospital? 
When did he have to go into hospital? 
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Why did he have to go into hospital? 
Did he have to work in hospital? 
Did he have to earn money? 
 
Questions 
Did he retired at 60? 
 Ask "When? " 
What doesn't he have to do now? 
Does he earn money now? 
What does he live on? 
Is life easy for him now, or is it difficult? 
Does he feel sorry for his grandson?  
 
Jerry Floyd đang nói chuyện với ông của mình về công việc làm mới: 
"Thật là kinh khủng, ông à. 
Cháu phải thức dậy lúc 7 giờ vì cháu phải đón xe buýt để đi làm. 
Bởi vì cháu là người mới vào, nên cháu phải làm công việc pha trà. 
Cháu phải làm việc vất vả... 
Cháu chỉ sung sướng vào cuối tuần thôi: 
lúc đó cháu không phải làm việc." 
Ông của Floyd có vẻ không thông cảm với anh lắm: 
"Ông phải làm việc hồi ông mới 14 tuổi. 
Ông sống ở miền Nam xứ Wales, và nơi này không có nhiều công việc làm. 
Ông phải làm thợ mỏ than. 
Tụi ông phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày. 
Tụi ông không phải làm việc ngày chủ nhật... 
Nhưng tụi ông phải làm việc sáu ngày còn lại trong tuần. 
"Khi ông 18 tuổi, chiến tranh Thế giới lần thứ nhất bắt đầu. 
Ông gia nhập quân đội. 
Ông phải mặc quân phục và phải sang Pháp. 
Rất nhiều bạn bè của ông đã chết. 
Tụi ông phải tuân lệnh sĩ quan và phải giết người." 
"Khi ông 60 tuổi, ông phải vào bệnh viện vì bụi của hầm mỏ. 
Ðó là thời gian yên tĩnh nhất trong đời ông... 
Ông không phải làm việc, ông không phải kiếm tiền. 
"Ông về hưu khi ông 65 tuổi. 
Dạo này ông không làm việc và ông  không phải dậy sớm. 
Nhưng ông phải sống bằng tiền lương hưu và cuộc sống vẫn còn khó khăn. 
Ông không thấy tiếc gì cho cháu đâu." 
 
Proper names 
Margaret. 
 
Grammar notes 
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COMPARISIONS OF ADJECTIVES (cont.) 
 
The Superlative Form: So sánh bậc nhất. 
 
So sánh bậc nhất phải có từ 3 người hay 3 vật trở lên. 
 
A. Of Superiority (dạng hơn) 
 
1 Short Adjectives: 
The Adj-est 
Ví dụ: 
Bill is twenty. John is twenty-two. Tom is twenty-five. 
 Bill is the youngest of all. 
 Tom is the oldest of all. 
 
Lưu ý: (xem bài 68). 
Tính từ tận cùng -e chỉ thêm -st. 
 Ví dụ: 
 nice → the nicest. 
 large → the largest. 
Phải gấp đôi phụ âm cuối đối với các tính từ có một nguyên âm duy nhất. 
 Ví dụ: the thinnest, the fattest... 
Các tính từ 2 vần tận cùng là -y, -le, -et, -ow, -er vẫn xem là tính từ ngắn. 
 Ví dụ: the heaviest, the noblest, the quietest, the narrowest, the cleverest 
Ngoại lệ: 
 Good → the best. 
 Bad → the worst. 
 
2 Long Adjectives 
The most + Adj. 
Ví dụ: 
The Royal Britol Hotel is the most comfortable. 
That's the most interesting film I've ever seen. 
 
B. Of Inferiority (dạng kém) 
The least + Adj 
Thường dùng cho các tính từ dài. 
Ví dụ: 
That book is the least expensive: Cuốn sách đó ít tiền nhất.   
 
Biology:môn sinh 
worst:tệ nhất 
best:giỏi nhất 
modern:hiện đại 
report:phiếu điểm 
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shortest:thấp nhất 
tallest:cao nhất 
coldest:lạnh nhất 
 
Exercise 
 
They are all cold, but Greenland's the coldest. 
 
They are all hot, ... 
 
They are all large, ... 
 
They are all wet, ... 
 
They are all high, ... 
 
Mary's the tallest. 
Margaret's the shortest. 
Make sentences using these words: 
light/ heavy. 
old/ young. 
fat/ thin. 
small/ big. 
 
In English, Mary's the best. 
In Maths, Margaret's the worst. 
Make sentences about: Maths/ History/ Geography/ French/ Science/ Biology/ Music. 
 
'C' is the most expensive. 
'A' is the least expensive. 
Make sentences using these words: modern/ beautiful/ interesting. 
 
BRUTUS CRAY - THE GREATEST 
 
Brutus Cray I'm the greatest! 
Reporter You were the greatest, Brutus... but you're ten years older than Joe Freezer. 
Brutus Cray Joe Freezer! I'm not afraid of Joe Freezer! 
Rep. Really? 
Cray Listen! I've beaten him twice, and I going to beat him again. 
Rep. Are you sure? 
Cray Sure? Of course I'm sure. 
Rep. Some people say he's better than you. 
Cray Listen! I've beaten all the best boxers, and Joe Freezer's one of the worst! 
Rep. Yes, but he's better than he was. 
Cray Listen! I'm stronger, faster, fitter and more intelligent than him! 
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Rep. Yes, but he KO'ed Len Korton two moths ago. 
Cray Len Korton. I've KO'ed him three times! 
Rep. O.K., O.K., Brutus. Are you going to retire after this fight? 
Cray Retire? No. I've been the champion for ten years... and I going to stay the champion for another 
ten. 
Rep. Joe Freezer doesn't think so! 
Cray Joe Freezer? Joe Freezer's the ugliest man in the world... after tonight he's going to need a new 
face!  
 
Proper names 
Brutus Cray, Joe Freezer, Len Korton, Rockefeller. 
 
Grammar notes 
 
FOR and THE PRESENT PERFECT TENSE 
 
1 FOR được dùng để chỉ một khoảng thời gian từ quá khứ đến hiện tại (a period of time from 
the past till now). Câu thường dùng thì Present Perfect. 
 Ví dụ: 
How long have you been the champion? Anh đã giữ chức vô địch bao lâu rồi? 
I've been the champion for ten years/ three weeks. 
2 Sự việc đã xảy ra trong quá khứ không có thời điểm cụ thể, dùng thì Present Perfect. 
 Ví dụ: 
I've beaten him once/ twice. Tôi đã đánh bại hắn một lần/ hai lần. 
 
Expressions 
To be the greatest: Là người vĩ đại nhất. 
To be afraid of someone: Sợ ai. 
To KO (to knock out): Hạ đo ván.   
 
beat:(v) đánh bại 
fight:trận đấu 
fit:sung sức 
intelligent:thông minh 
boxer:võ sĩ quyền anh 
greatest:vĩ đại nhất 
ugliest:xấu xí nhất 
 
Questions 
Is Brutus older than Joe Freezer? 
Is he afraid of Joe Freezer? 
Has he beaten him before? 
 Ask "How many times? " 
Has he beaten other boxers? 
 Ask "Which boxers? " 
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Is Freezer worse than he was, or better than he was? 
Has Freezer beaten Len Korton? 
 Ask "When? " 
Is Brutus going to retired? 
How long has he been the champion? 
 
Exercise  
Write sentences like this: 
 
A Joe Freezer/ugly 
A Joe Freezer is very ugly. 
 
B He/Brutus Cray 
B He's uglier than Brutus Cray. 
 
C He/the world  
C He's the ugliest man in the world. 
 
a Rockefeller/rich 
b He/the teacher 
c He/the world 
 
a Concorde/ fast 
b It/ a Boeing 
c It/ the world 
 
a Mount Everest/ high 
b It/ Mont Blanc 
c It/ the world 
 
a Rolls-Royce/ comfortable 
b It/ Mini 
c It/ the world 
 
a Brutus Cray/ good 
b He/ Joe Freezer 
c He/ the world 
 
Tôi là võ sĩ vĩ đại nhất! 
Trước đây anh là võ sĩ cừ nhất, Brutus ạ... nhưng anh lại hơn Joe Freezer tới 10 tuổi. 
Joe Freezer hả! 
Tôi không sợ Joe Freezer đâu! 
Thật vậy à? 
Nghe đây! 
Tôi đã đánh hạ hắn hai lần và tôi sẽ hạ hắn lần nữa đấy. 
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Anh chắc chứ? 
Chắc hả? 
Tất nhiên là tôi biết chắc như vậy. 
Có một số người nói là anh ấy giỏi hơn anh. 
Nghe này! 
Tôi đã hạ tất cả những võ sĩ quyền anh mạnh nhất, và Joe Freezer là một trong những tên dở nhất! 
Ðúng, nhưng bây giờ thì anh ta giỏi hơn trước rồi. 
Nghe đây! 
Tôi khỏe hơn, nhanh hơn, sung sức hơn và thông minh hơn hắn mà! 
Ðúng rồi, nhưng anh ta đã hạ đo ván Len Korton cách đây hai tháng. 
Len Korton à? 
Tôi đã hạ đo ván hắn ba lần rồi! 
Ðược rồi, được rồi Brutus à. 
Vậy anh có dự định giải nghệ sau trận đấu này không? 
Giải nghệ à? 
Không. 
Tôi đã vô địch được 10 năm nay rồi... 
và tôi sẽ giữ chức vô địch thêm 10 năm nữa. 
Joe Freezer không nghĩ vậy đâu! 
JoeFrezer hả? 
JoeFrezer là kẻ xấu xí nhất trên đời... 
sau buổi tối nay hắn ta sẽ cần bộ mặt mới cho xem! 
 
    GEORGE AND BRENDA 
 
George Will you marry me, darling? 
Brenda Of course I will. 
George Is that a promise? 
Brenda Of course it is... I love you. 
 
Brenda Oh, darling, I feel terribly tired! 
George Well, sit down. I'll do the washing-up. 
Brenda Oh, thank you darling... and I'm thirsty. 
George All right, I'll make you a cup of tea. 
 
Brenda George! Have you mended that plug yet? 
George No, I haven't. 
Brenda Well, will you do it today? 
George Yes, I'll do it now. Where's the screwdriver? 
Brenda I don't know. 
George Well, I can't find it. I'll do it tomorrow. 
 
Brenda Oh, George... we haven't got much for dinner. 
George That's all right. Shall we eat out? 
Brenda Oh, yes! Where shall we go? 
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George Let's go to that new Italian Restaurant! 
 
Brenda George! 
George Yes, dear. 
Brenda You're drunk! Shall I drive? 
George No, I'm O.K. I'll drive. 
Brenda No, you won't. Give me the keys!  
 
Listening 
� Conversation 1. 
� Conversation 2. 
� Conversation 3. 
� Conversation 4. 
� Conversation 5. 
 
Proper names 
George, Brenda. 
 
Grammar notes 
 
THE SIMPLE FUTURE TENSE 
Thì tương lai đơn giản 
 
Cấu tạo 
S + shall/ will + verb 
 
Lưu ý: SHALL thường dùng với ngôi thứ nhất. WILL được dùng cho các ngôi còn lại. 
Ví dụ: 
I/ we shall go. 
He/ she/ you/ they will go. 
 
Cách dùng: 
Thì tương lai đơn giản dùng để: 
1 Diễn tả một động tác sẽ xảy ra trong tương lai (an action in the future). 
 Ví dụ: 
We shall have our test next month: Chúng tôi sẽ dự thi vào tháng tới. 
The concert will be over at 10.00: Buổi hòa nhạc sẽ kết thúc lúc 10 giờ. 
2 Khi ở dạng câu hỏi, thường dùng để chỉ một lời mời (an invitation) hay một lời yêu cầu lịch 
sự (a polite request). 
 Ví dụ: 
Will you go to the cinema with me now? Anh đi xem phim với tôi bây giờ nhé? 
3 Shall I...? Shall we...? dùng để đề nghị. Let's để trả lời cho "Shall we... ". 
 Ví dụ: 
Shall I take your coat? Tôi sẽ giữ áo khoác cho ông nhé? (người phục vụ ở nhà hàng nói với khách). 
Shall we eat out? Chúng ta đi ăn tiệm nhé? 
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Khi dùng SHALL ở ngôi thứ hai, thứ ba và WILL ở ngôi thứ nhất sẽ diễn tả: 
Một lời hứa (a promise) 
 Ví dụ: 
You shall have my answer tomorrow: Anh sẽ nhận được phúc đáp của tôi vào ngày mai. 
Một quyết tâm (a determination) 
 Ví dụ: 
He shall help me: Anh ấy quyết lòng giúp tôi. 
Một sự hăm dọa (a threat) 
 Ví dụ: 
Brutus Cray shall KO Joe Freezer: Brutus Cray dọa sẽ hạ đo ván Joe Freezer. 
Khi diễn tả một dự định hay một động tác được xếp đặt trước thì sẽ dùng thì tương lai gần: TO BE 
GOING TO. 
 
Expressions 
To eat out: đi ăn tiệm. 
To eat in: ăn ở nhà. 
To make someone a cup of tea: Pha cho ai một tách trà. 
To be drunk: Say rượu  
 
mend:(v) sửa chữa 
plug:cái phích (cắm điện) 
promise:lời hứa 
screwdriver:cái tua-vít 
terribly:rất, quá chừng 
washing-up:(n) việc rửa bát 
drunk:(adj) say rượu 
assistant:người phụ tá 
later:về sau, sau này 
 
Em sẽ bằng lòng lấy anh chứ, em yêu? 
Dĩ nhiên em sẽ lấy anh. 
Ðó là lời em hứa chứ? 
Tất nhiên rồi... 
em yêu anh mà. 
Ồ, anh ơi, em mệt quá. 
Ư, ngồi xuống nghỉ đi. 
Anh sẽ rửa chén bát cho. 
Ồ, cám ơn anh yêu...và em khát nữa nè. 
Ðược rồi, anh sẽ pha cho em một tách trà nhé. 
George à! 
Anh đã sửa phích cắm điện chưa? 
Chưa. 
Hôm nay anh sửa đi nhé? 
Ðược rồi, anh sẽ sửa nó ngay bây giờ. 
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Cái tuốc-nơ-vít đâu em? 
Em không biết. 
Ư, anh cũng không tìm thấy nó đâu cả. 
Thôi để mai anh làm vậy. 
Ồ, Anh George à... mình không có nhiều thức ăn cho bữa tối đấy. 
Ðược rồi. 
Mình sẽ đi ăn tiệm nhé? 
Ừ, được chứ! 
Tụi mình sẽ đi đâu? 
Tụi mình đi nhà hàng Ý mới mở kia đi! 
Anh George này! 
Gì đó em? 
Anh say rồi! 
Ðể em lái xe cho nhé? 
Không, anh không sao cả. 
Ðể anh lái cho. 
Không được. 
Ðưa chia khóa đây cho em! 
 
    EVERYDAY CONVERSATION 
 
C What's the matter? Why has the bus stopped? 
D There's been an accident. 
C Has there? Again? 
D Yes, there have been three here this week. 
C Yes, I know. And it's only Wednesday. 
D Yes. It's the most dangerous corner I've ever been seen. 
 
E Look at that girl! 
F What about her? 
E Look at her dress! 
F What about it! 
E It's the same as mine! That's what! 
F No, it isn't. It's different from yours. 
E Is it? 
F Yes. Hers is shorter than yours. 
 
G Are you a new student? 
H No, I'm not. 
G Oh. How long have you been here? 
H As long as you. 
G Why haven't I seen you? 
H I've been ill. 
 
I Can I borrow £10? 
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J Why you don't go to the bank? 
I My cheque hasn't arrived yet. 
J Well, I'm sorry, but I'm broke. 
I What can I do? 
J Ask George. He's as rich as Rockefeler.  
 
Listening 
� Conversatin 1. 
� Conversatin 2. 
� Conversatin 3. 
� Conversatin 4. 
 
Proper names 
George, Jeffrey, Charles, Arthur, Rockerfeller, Stuart. 
 
Grammar notes 
1 It the most interesting film I've ever seen: Ðó là phim hay nhất tôi từng xem. 
 That's the worst play he's been to: Ðó là vở kịch dở nhất anh ấy từng đi xem. 
2 He's as rich as Rockerfeller: Hắn giàu sụ như Rockerfeller. 
 It's as cold as ice: Nó lạnh như băng. 
 
1 Mẫu câu 1 có 2 mệnh đề đều ở thì hiện tại đơn có dạng so sánh nhất (Superlative) và mệnh đề 
2 ở thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) có trạng từ ever (đã từng). 
2 Mẫu câu 2 là dạng so sánh bằng (The Comparision of Equality): As + Adj + as. 
 So sánh bằng, không phân biệt tính từ dài hay tính từ ngắn. 
 Ví dụ: 
This lesson is as long as that one; Bài học này dài như bài kia. 
This hotel is as comfortable as that one: Khách sạn này tiện nghi như khách sạn kia. 
 
Expressions 
The same as...: Giống như... 
That's what! Như vậy chớ còn sao nữa! 
As long as you: cũng lâu như anh vậy. 
As rich as Rockerfeller: Giàu sụ.  
 
cheque:séc, ngân phiếu 
different:khác 
hill:ụ đất, dốc trên đường 
ill:ốm 
junction:giao lộ 
same:giống, như nhau 
sick:bệnh 
roundabout:bùng binh 
matter:vấn đề 
stop:ngừng, dừng 
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Chuyện gì vậy? 
Tại sao xe buýt ngừng lại? 
Có một tai nạn rồi. 
Vậy hả? 
Lại tai nạn nữa à? 
Phải, vậy là tuần này có tới ba tai nạn nơi đây. 
Ờ, biết rồi. 
Và bữa nay chỉ mới thứ tư thôi. 
Phải rồi. 
Ðây là góc đường nguy hiểm nhất tôi đã từng thấy. 
Hãy nhìn cô gái kia kìa! 
Cô ta làm sao? 
Nhìn áo đầm của cô ta đi! 
Sao? 
Nó giống như áo của em! 
Chứ còn sao nữa? 
Không, không giống. 
Nó khác áo của em chứ. 
Thật sao? 
ừ. 
áo cô ta ngắn hơn áo của em. 
Chị là sinh viên mới à? 
Không, không phải. 
Ồ. 
Chị ở đây bao lâu rồi? 
Cũng lâu như anh vậy. 
Sao tôi không hề gặp chị vậy? 
Tôi bị bệnh. 
Cho tôi mượn 10 pao được không? 
Sao anh không ra nhà băng? 
Tôi chưa nhận được ngân phiếu. 
Ư, tôi rất tiếc, tôi cũng hết tiền rồi. 
Tôi làm gì bây giờ? 
Hỏi George xem. 
Anh ấy giàu như Rockefeiler vậy. 
 
    SOMETHING, NOTHING, ANYTHING, EVERYTHING 
 
A I want some seats for Tuesday night. Are there any left? 
B No, there are no seats left. Every seats is reserved. 
 
C Doctor, I think there's something in my eye. Everything looks funny. 
D Let me have a look... I can't see anything... No, I'm sure there's nothing there. 
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E There's somebody in the other office! 
F I didn't hear anybody. 
E Well, just have a look... 
F ... No, there's nobody there. Everybody's gone home. 
 
G What are you looking for? 
H My pen. It's somewhere in this room! 
G Where have you looked? 
H I've looked everywhere... and I can't find it anywhere!  
 
Listening 
� Conversation 1. 
� Conversation 2. 
� Conversation 3. 
� Conversation 4. 
 
Grammar notes 
 
INDEFINITE PRONOUNS 
Ðại từ bất định 
 
SOME: Tất cả các từ ghép với "Some" dưới đây được dùng ở câu khẳng định. 
Something: Một cái gì đó. 
Ví dụ: 
There're something in my eye: Có cái gì đó trong mắt tôi. 
Somebody ; Someone : Một người nào đó; ai. 
Ví dụ: 
Somebody is knocking at the door: Ai đang gõ cửa kìa. 
Somewhere : Một nơi nào đó, ở đâu đó. 
Ví dụ: 
I need somewhere to keep my bike: Tôi cần một chỗ giữ chiếc xe đạp của tôi. 
 
Chú ý: Các từ ghép với -where trong bài Somewhere (adv) là tiếng Adverb. 
Ví dụ: 
Your key is somewhere in this room! Chìa khóa của anh ở đâu đó trong phòng này thôi. 
Her hometown is somewhere in London: Quê cô ấy ở một nơi nào đó. 
 
ANY: Tất cả các từ ghép với "any" được dùng trong câu phủ định và nghi vấn. 
Anything : Bất cứ điều gì, bất cứ cái gì. 
Ví dụ: 
Do you know anything about that? Anh có biết điều gì về việc đó không? 
Anybody ; Anyone : Bất cứ ai. 
Ví dụ: 
Is there anybody at home? Có ai ở nhà không? 
Anywhere (adv) bất cứ ở đâu. 
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Ví dụ: 
Did you go anywhere last summer? Hè rồi anh có đi đâu không? 
 
NO: Not... any 
Tất cả các từ ghép với 2 từ trên dùng ở câu có nghĩa phủ định. Các từ ghép với "NO" có cấu tạo động 
từ ở thể khẳng định, các từ ghép với "ANY" có động từ ở thể phủ định. 
Ví dụ: 
I had no money = I didn't have any money: Tôi không có đồng nào cả. 
Nothing = Not... anything: Không có gì. 
Ví dụ: 
I know nothing about that = I don't know anything about that: Tôi không biết gì về cái đó hết. 
Nobody = None = Not... anybody = Not... anyone: Không ai. 
Ví dụ: 
There's nobody at home = There isn't anybody at home: Không có ai ở nhà hết. 
Nowhere = Not... anywhere (adv): Không nơi nào cả. 
Ví dụ: 
I went nowhere last summer = I didn't go anywhere last summer : Hè rồi tôi chẳng đi đâu cả. 
 
EVERY: Tất cả các từ ghép với "every" mang nghĩa số nhiều nhưng chú ý : chúng đi với động từ ở 
số ít. 
Everything : Tất cả mọi thứ. 
Ví dụ: 
Everything is all right: Mọi việc đều tốt đẹp. 
Everybody = Everyone: Tất cả mọi người. 
Ví dụ: 
Everybody speaks English in this class: Trong lớp này mọi người đều nói tiếng Anh. 
Everywhere: Tất cả mọi nơi, chỗ nào cũng. 
Ví dụ: 
Everywhere in this city is beautiful: Chỗ nào trong thành phố này cũng đẹp.  
 
everywhere:tất cả mọi nơi 
somewhere:một nơi nào đó 
seat:chỗ ngồi 
reserve:đặt trước, đăng ký trước 
reserved:được đặt trước 
funny:kỳ kỳ 
look for:kiếm 
find:tìm thấy 
something:một cái gì đó 
everything:tất cả mọi thứ 
someone:một người nào đó 
everyone:tất cả mọi người 
 
Exercise 
1 There's something in my soup. 
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 What is it? 
 There's somebody in the other room. 
 Who is it? 
2 Is there anything in the fridge? 
 I'm hungry.  
 Is there ... in the bathroom? 
 I want to brush my teeth. 
3 There isn't anything in the fridge. 
 There isn't ... in the bathroom. 
 It's empty. 
4 Everything's expensive. Nothing's cheap. 
  ... 's in the garden ...'s here.  
 
      Tôi muốn có vài chỗ ngồi cho tối thứ Ba. 
Còn ghế nào trống không? 
Không, chẳng còn ghế nào trống cả. 
Tất cả các ghế đều đã được đăng ký hết rồi. 
Thưa bác sĩ, chắc là có vật gì trong mắt tôi. 
Mọi thứ đều có vẻ kỳ kỳ. 
Ðể tôi xem... 
tôi chẳng thấy gì cả... 
Không, tôi chắc chắn là không có gì đâu. 
Có ai đó bên phòng bên kia! 
Tôi chẳng nghe thấy gì cả. 
Ư, hãy nhìn thử coi... 
...Không, không có ai ở đó cả. 
Mọi người đều đã về hết rồi. 
Anh đang tìm gì vậy? 
Cây viết của tôi. 
Nó ở đâu đó trong phòng ày thôi. 
Nãy giờ anh đã tìm nó ở đâu rồi? 
Tôi tìm khắp nơi... và tôi chẳng thấy nó đâu cả! 
 
    FOUR LIVES 
 
Herbert Burke, James Stephens, Mary Foot, and Charlie Phillip all went to the same school. They left 
school in 1960, and they've had very different careers. 
 
Herbert Burke became a politician ten years ago. He's very successful. He bought a country house 
five years ago, and bought a Jaguar at the same time. He's been a Member of Parliament for ten 
years. He's had his house and car for five years. 
 
James Stephens is a criminal. He robbed a bank in 1971, and escaped to a Pacific island. He bought a 
luxury yacht the same year. He's still on the island. He's been there since 1971. He's had the yacht 
since 1971. 
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Mary Foot and Charlie Phillips fell in love at school. He gave her a ring when they left school. She 
wears it every day, and she's never taken it off. They got married in 1963 and they are still in love. 
They moved to Australia in 1968.  
 
Listening 
� At school 
� Herbert Burke. 
� James Stephens. 
� Charlie Philips and Mary Foot. 
 
Proper names 
Herbert Burke, James Stephens, Charlie Philips, Mary Foot. 
 
Grammar notes 
 
THE PRESENT PERFECT TENSE (cont.) 
 
S + have/ has + past participle. 
 
Cách dùng thứ hai của thì Present Perfect (ôn lại cách dùng thứ nhất ở bài 61): Hành động bắt đầu 
trong quá khứ và còn tiếp tục đến hiện tại (actions beginning in the past and continuing up to the 
present moment). 
Có các Adverbs (with time references) như: before (now) (trước đây), ever (có bao giờ), never before 
(trước đây chưa bao giờ), up till now = so far (cho tới nay). 
 Ví dụ: 
I have received twenty cards so far: Cho đến giờ tôi đã nhận được 20 tấm thiệp. 
I have never tasted papaya before: Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nếm món đu đủ. 
Có Adverbs since/ for. 
 Ví dụ: 
I've lived here since 1990. I've lived here for 10 years: Tôi đã sống ở đây từ năm 1990. Tôi đã sống ở 
đây được 10 năm. 
 
SINCE và FOR thường nhầm lẫn với nhau 
SINCE + một thời điểm cụ thể (a definite point of time) 
 Ví dụ: Since last saturday, since 1998, since 8 o'clock... 
FOR + một khoảng thời gian (a period of time) 
 Ví dụ: For 2 years, for 3 weeks, for half an hours... 
 
Expressions 
To go to the same school: Học chung trường. 
To fall in love (with sb): yêu (ai). 
To be in love: yêu nhau, đang yêu.  
 
career:nghề 
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criminal:kẻ phạm tội 
escape:(v) trốn thoát 
island:hòn đảo 
politician:nhà chính trị 
successful:thành công 
yacht:du thuyền 
take off:cởi, tháo ra 
different:khác nhau 
Member of Parliament:nghị sĩ  
 
Questions 
When did Herbert Burke become a politician? 
When did he buy a country house? 
When did he buy a Jaguar? 
How long has he been a Member of Parliament? 
How long has he had his house? 
How long has he had his car? 
 
Questions 
When did James rob a bank? 
Where did he escape to? 
What did he buy? 
When did he buy it? 
Where is he now? 
How long has he been there? 
How long has he had his yacht? 
 
Questions 
When did Mary and Charlie fall in love? 
When did he give her a ring? 
Has she ever taken it off? 
When did they get married? 
Are they still in love? 
When did they move to Australia? 
How long has she had the ring? 
How long have they been married? 
How long have they been in Australia? 
 
Exercise  
He's been there since 1969. 
They've been there for five years. 
 
Complete these in the same way: 
1 She's had that watch ... three weeks. 
2 We've been here ... January. 
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3 I've had my camera ... two years. 
4 They've been married ... 1971. 
5 He's had his car ... two months. 
6 John's been in London ... March.  
 
Herbert Burke, James Stephens, Mary Foot và Charlie Phillips cùng học chung trường. 
Họ ra trường năm 1960 và từ đó đến nay họ có những nghề nghiệp khác nhau. 
Herbert Burke trở thành một nhà chính trị cách đây 10 năm. 
Anh ấy rất thành công. 
Cách đây 5 năm, anh ấy mua một căn nhà ở miền quê, đồng thời cũng mua một chiếc Jaguar. 
Anh ấy là nghị sĩ 10 năm nay. 
Anh ấy có nhà và có xe được 5 năm rồi. 
James Stephens là một phạm nhân. 
Hắn cướp nhà băng năm 1971 và tẩu thoát ra một hòn đảo ở Thái Bình Dương. 
Hắn mua một chiếc du thuyền sang trọng cùng năm đó. 
Hắn vẫn còn ở trên đảo. 
Hắn đã ở đó từ năm 1971. 
Hắn đã có du thuyền từ năm 1971. 
Mary Foot và Charlie Phillips phải lòng nhau khi ở trường. 
Anh ấy tặng cô chiếc nhẫn lúc họ ra trường. 
Cô ấy đeo nó hàng ngày và chẳng khi nào tháo nó ra cả. 
Họ cưới nhau năm 1963 và họ vẫn còn yêu nhau. 
Họ sang "c năm 1968. 
 
Grammar notes 
Ðây là bài nói theo tranh, mục đích để ôn tập và củng cố. Trong bài, chú ý dùng The Present 
Continuous Tense và The Present Perfect Tense.   
 
drunk:say, xỉn 
sober:tỉnh rượu 
stagger:(v) đi khệnh khạng 
walk unsteadily:đi lảo đảo 
pavement:lề đường, vỉa hè 
fall out (of):rơi ra khỏi 
midnight:nửa đêm 
full moon:trăng tròn 
owl:chim cú mèo 
perch:đậu (chim) 
branch:cành cây 
in front of:phía trước 
behind:phía sau 
worried:lo lắng 
swim:(v) quay cuồng (đầu óc) 
garage:nhà để xe 
glass window:cửa sổ kính 
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climb:leo, trèo 
dust-bin:thùng rác 
wake:thức giấc 
surprised:(adj) ngạc nhiên 
astonished:(adj) kinh ngạc 
mistake:lỗi lầm 
right:đúng 
wrong:sai 
 
Exercise 
Look at the pictures in the book carefully, then answer the following questions to make a story. 
 
Picture 1 
 
1 What time is it? 
2 Is it noon or midnight? Why do you know? 
3 Is it a new moon or a full moon? 
4 Where's an owl perching? 
5 What can you say about the houses? Do they look different ot do they look the same? 
6 What's everybody doing? 
 
Picture 2 
 
This is Mr. Brown. 
1 Where's Mr. Brown been? (to a party). 
2 Is he going home now? 
3 Where's he walking and how? (walking unsteadily or staggering on pavement). 
4 What's he holding in his hand? 
5 Is it full or is it empty? 
6 Has he drunk a lot of whisky or only a little whisky? 
7 Is he drunk or is he sober? 
8 Can he see clearly? 
9 What's happened to his key suddenly? 
10 Does he know? 
 
Picture 3 
 
1 Is he standing in front of his house or behind his house? 
2 Is he carrying the bottle now? 
3 What's he looking for? 
4 Can he find it? 
5 Has he lost his key or has he found it? 
6 How does he feel? 
7 Does his head swim? 
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Picture 4 
 
1 Where is Mr. Brown now? (behind the house). 
2 Has he been into the garage or has he been into the house? 
3 Where has he taken a ladder from? (the garage). 
4 Is he coming back to the party, or is he going to the front of the house? 
5 What's happened then? 
6 Where's the cat? What's it doing? Why? 
 
Picture 5 
 
1 Where has he put the ladder and climbed to? 
2 Has he opened the window? 
3 Is there anybody in the bed? Who is he? 
4 Has he woken up? What is he doing? (turning on the lamp; looking at him). 
5 How is the man? 
6 Is it Mr. Brown's flat? 
7 Has he come to the right or the wrong flat? 
8 What do you think the man's saying? 
9 Has Mr. Brown made a terrible mistake? 
10 Have you ever made such a terrible mistake? 
 
THE ELECTION RESULT 
 
It's midnight. 
In a moment, the Mayor of Bamford is going to read the results of the General Election. Both of the 
candidates are on the balcony with the Mayor. Both of them are smiling, but neither of them are 
happy. Both of them are wearing rosettes. One of them is the Labour candidate, and the other is the 
Conservative candidate. Neither of them have been Members of Parliament before. 
The Mayor has just announced the result. The Labour candidate has won the election. Some of crowd 
are pleased, but the others are angry. All of the Labour supporters are happy. All of them are 
shouting and cheering. The Conservative supporters are booing. None of them are smiling. The 
Conservatives haven't won an election in Bamford for many years. The Labour Party has won every 
election in the town since 1945.  
 
Listening 
� At the election. 
� The result. 
 
Proper nouns 
Bamford. 
 
Grammar notes 
 
INDEFINITE PRONOUNS: 
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ONE - BOTH - NEITHER. 
 
Chúng ta đã học một số Indefinite pronouns ở bài 74. Chú ý các ví dụ sau: 
Ví dụ 1: 
They're Asada and Mertha. 
One of them is Japanese. 
Neither of them is French. 
Both of them are my friends. 
Ví dụ 2: 
They're students. 
Some of them are English. 
None of them are Italian. 
All of them are friendly. 
 
One, neither, both: dùng khi nói về 2 người (hay 2 vật). 
Some, none, all: dùng khi nói từ 3 người (hay 3 vật) trở lên.  
 
announce:thông báo 
boo:(v) la ó (để phản đối) 
cheer:(v) reo vui, hoan hô 
Conservative Party:Ấảng Bảo thủ Anh 
election:cuộc bầu cử 
Labour Party:Công Ấảng Anh 
midnight:nủa đêm 
neither:không ai (trong 2 người) 
pleased:hài lòng 
rosette:phù hiệu hình hoa hồng 
supporter:người ủng hộ 
vote:sự bỏ phiếu, sự bầu cử, lá phiếu 
vote:(v) bầu, bỏ phiếu 
result:kết quả 
mayor:thị trưởng 
general:tổng quát, chung 
candidate:ứng cử viên, thí sinh  
 
Exercise 
Example 
 
One of them is a policeman. 
 
Both of them are policemen. 
 
Neither of them are policemen. 
 
Some of them are happy. 
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All of them are happy. 
 
None of them are happy. 
 
... nurse. 
 
... nurses. 
 
... nurses. 
 
... fat. 
 
... fat. 
 
... fat. 
 
Bây giờ là nửa đêm. 
Một chút nữa là thị trưởng thị trấn Bamford sẽ đọc kết quả của cuộc tổng tuyển cử. 
Cả hai ứng cử viên đều đang ở trên ban công với ông thị trưởng. 
Cả hai đang mỉm cười, nhưng không người nào vui sướng cả. 
Cả hai ứng cử viên đều mang phù hiệu hoa hồng trên áo. 
Một trong hai người là ứng cử viên Công Ðảng và người kia là ứng cử viên Ðảng Bảo Thủ. 
Không ai trong hai là người nghị sĩ trước đây cả. 
Ông thị trưởng vừa mới công bố kết quả. 
Ứng cử viên Công Ðảng đã thắng cử. 
Một số người trong đám đông rất hài lòng, nhưng những người khác thì nổi giận. 
Tất cả những người ủng hộ cho Công Ðảng đều vui sướng. 
Bọn họ la hét và reo hò. 
Những người ủng hộ cho Ðảng Bảo Thủ thì đang la ó. 
Chẳng ai trong họ là cười cả. 
Ứng cử viên của Ðảng Bảo Thủ đã không thắng cử nhiều năm nay ở Bamford. 
Công Ðảng đã thắng trong mọi cuộc bầu cử ở thị trấn từ năm 1945. 
 
THE DAILY NEWS 
London: Wednesday May 20th Weather: fine 
 
Sensational jewel robbery: £50,000 stolen 
There was a fifty thousand pound jewel robbery in central London yesterday. The thieves threw a 
stone through the window of Carbunkle & Company and stole necklaces, rings and watches worth 
£50,000. Mr. Goldsmith, the manager of the shop, was working in his office when it happened. The 
police are looking for three men. The men drove away in a stolen Ford Cortina. The police have not 
found the getaway car yet. 
 
Everest expedition fails 
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Three British climbers in the Himalayas wanted to reach the top of Mount Everest yesterday, but 
they failed because the weather has been too bad. They had to postpone the climb until next week. 
The weather has been the worst for two years. 
 
Hollywood divorce case 
Richard Taylor, the British actor, is going to divorce his wife, Liza Bertram. They have been married 
for thirteen years, and have lived in Hollywood since 1978. Several people have seen Taylor with 
film starlet Judy Bowes recently. He has been married four times. He refused to speak to our reporter 
yesterday. 
 
Police Notice 
Have you seen this girl? 
Maria Roberts, a 15-year-old schoolgirl, left her home in Leeds last week and nobody has seen her 
since. She was wearing a blue raincoat, green  trousers and black shoes. She has blonde hair and blue 
eyes. Please telephone: 0202-17414 with any information. 
 
Proper names 
Gold Smith, Richard Taylor, Lisa Bertram, Maria Roberts.  
 
daily:hàng ngày 
expedition:cuộc thám hiểm 
fail:(v) thất bại 
getaway:(adj) chạy trốn 
jewel:nữ trang 
postpone:hoãn lại 
refuse:(v) từ chối 
robbery:vụ cướp 
schoolgirl:nữ sinh 
schoolboy:nam sinh 
sensational:gây hcấn động, gây xúc động 
steal:ăn cướp, lấy trộm 
stone:hòn đá 
thief:kẻ trộm, kẻ cắp 
throw:ném, liệng 
several:nhiều 
film-starlet:diễn viên điện ảnh trẻ tuổi 
top:đỉnh 
recently:mới đây 
happen:xảy ra 
shop:tiệm, cửa hiệu 
through:xuyên qua 
 
    EVERYDAY CONVERSATION 
 
K Can I help you? 
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L Yes, I want to send some flowers to my mother in Germany. 
K What kind of flowers would you like? 
L Well, what do you recommend? 
K Well, roses are very nice at this time of the year. 
L O.K... a dozen roses, please. 
 
M Mrs Connor? 
N Yes, Paul? 
M This is a present for you. 
N A present? What a lovely surprise! Shall I open it now? 
M Yes, of course. 
N Ooh! Chocolates! I love chocolates... Thank you, very much indeed! 
M Thank you. You've been very kind. 
 
O I'd like to say goodbye to everybody. 
P When are you leaving? 
O Tomorrow morning. 
P Let's meet for a coffee tonight. 
O I'm afraid I can't. 
P Oh... come on! 
O No, really... I've got so much to do. 
 
Q It's been a lovely party. Thank you very much. 
R But you can't go yet! The party's just beginning! 
Q I'm sorry, but I must! 
R Why? 
Q Because I have to catch the last train. 
R Don't be silly! I'll give you a lift. Where are you going? 
Q Caracas! 
R Oh!!  
 
Listening 
� Buying flowers. 
� A present. 
� To say "goodbye". 
� Leaving. 
 
Proper nouns 
Connor,Paul,Caracas, Tokyo, Istanbul, Rio. 
 
Expressions 
What kind of (flowers) would you like? Anh thích loại hoa gì? 
What do you recommend? Cô giới thiệu loại nào? 
... at this time of the year: ...vào thời điểm này trong năm 
What a lovely suprise! (loại câu cảm thán = Exclaimation) Thật là một điều ngạc nhiên lý thú! 
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Shall I open it now? Tôi mở ra nhé. 
Come on: Nào (dùng động viên) 
I've got so much to do: Tôi còn nhiều việc phải làm. 
Don't be silly: Ðừng ngớ ngẩn như vậy. 
To give someone a lift: Ðưa về, cho đi nhờ xe.  
 
daffodil:hoa thủy tiên 
dozen:một tá, 12 cái 
indeed:thật sự 
kind:tử tế, tốt bụng 
recommend:giới thiệu 
rose:hoa hồng 
silly:ngớ ngẩn 
sweet:kẹo 
tulip:hoa uất kim hương 
flower:hoa 
carnation:hoa cẩm chướng 
lovely:đễ thương 
lift:sự đi nhờ xe 
 
      Thưa ông cần chi? 
Ư, tôi muốn gửi cho mẹ tôi bên Ðức một ít hoa. 
Ông muốn loại hoa gì? 
Ư, cô giới thiệu loại nào? 
Vâng, hoa hồng mùa này trong năm đẹp lắm. 
Ðược... xin cho tôi 12 bông đi. 
Thưa bác Conner? 
Gì vậy, Paul? 
Ðây là món quà xin tặng bác. 
Quà tặng à? 
Thật là điều  ngạc nhiên lý thú! 
Tôi mở ra nhé? 
Dạ, dĩ nhiên rồi. 
Ô! 
Sôcôla! 
Tôi thích sôcôla lắm. 
Thực tình cảm ơn anh lắm. 
Cháu cảm ơn bác mới phải. 
Trước đây bác rất tốt với cháu mà. 
Tôi muốn chào tạm biệt mọi người. 
Chừng nào bạn đi? 
Sáng mai. 
Hãy gặp nhau uống cà phê tối nay nhé. 
E là tôi không thể đến được. 
Ồ... ráng đi. 
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Không, thật mà... tôi còn quá nhiều việc phải làm. 
Thật là buổi tiệc vui. 
Cám ơn anh nhiều. 
Nhưng cô chưa thể về đâu! 
Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà. 
Rất tiếc, nhưng tôi phải về. 
Sao vậy? 
Vì tôi phải đón chuyến xe lửa cuối. 
Ðừng ngớ ngẩn nữa! 
Tôi sẽ đưa cô về. 
Cô đi về đâu? 
Caracas! 
Ồ!! 
 
Reading 
 
13 rue Pigalle 
Montmartre, Paris. 
August 23 rd, 1977 
Dear John, 
I've missed you very much. I've been lonely this week because I haven't seen you for a month. I've 
learnt a lot of French this week... I've worked hard. I haven't been out too much. Last night I had to 
do a lot of homework, and I'm tired today. 
Paris is smaller than London, but it's more interesting. I think it's the best city I've ever been to. 
There's too much traffic and there aren't enough restaurants with English food, but I like it. All of my 
teachers are very nice and none of them speak English to me... so I have to speak French. 
Anyway, I must finish now. I'll write again soon... I promise. 
All my love, 
Mary xxx 
 
Dear John,/ Mary,/ Mum,/ Dad, 
I've missed you/ home/ the family very much/ alot/ quite a lot. I've been lonely/ sad/ miserable this 
week, because I haven't seen you for/ since a month./ last month./ a long time. I've learnt a lot of/ a 
little/ no English/French this week. I've worked hard/ a lot/ only a little this week. I haven't been out 
much/ at all/ many times. Last night I had to study a lot/ do a test/ write a compostion, and I'm tired/ 
sleepy today.London is more expensive/ cheaper/ smaller than Tokyo,/Rio,/Paris, but it's more/less 
interesting./ exciting./ beautiful. I think it's the best/ worst city I've ever been to./ seen./ visited. There 
's/ are too much/ many traffic/ dogs/ pollution/ people and there aren't enough restaurants/ clubs/ 
bars/ discos with English food/ French wine/ German beer /Spanish people,but/and I like/ love/ hate 
it. All/ None/ Some of my teachers are very good/ beautiful/ intelligent/ handsome and none of them 
speak Japanese/ Italian/ Portuguese/ Arabic to me, so I have to speak English.Well,/ Anyway, I really 
must/ must/ have to/ want to finish now. I'll write again tomorrow,/ soon,/on wednesday,/next week, 
... I promise. 
 All my love, 
 Yours. 
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composition:bài luận 
hate:(v) ghét 
miserable:đau khổ 
promise:(v) hứa 
test:bài thi, kiểm tra 
miss:nhớ nhung 
lonely:cô đơn 
homework:bài tập ở nhà 
anyway:dầu sao đi nữa 
handsome:đẹp trai  
 
 

Streamline English - Connections 
 
    ALL ABOARD! 
 
The Southampton is cruising around the Mediterranean Sea. There are a lot of tourists on the ship. 
Most of them are English, but some of them are American, Australian, or Canadian. It's the sixth day 
of the cruise, and their ship is sailing from Genoa to Naples. All of the passengers and most of the 
crew are on desk for the Captain's party. 
 
A Hello. My name's Charles Beatty. I'm from Chicago. 
B Please to meet you. I'm Wendy Hillman. 
A Where do you come from? 
B I come from Stirling. 
A Oh, where's that? 
B It's in Scotland. 
 
C What an awful party! 
D Do you think so? 
C Yes, I do. Oh, by the way, my name's Green. 
D My name's Nelson... 
C I work in a bank. What do you do? 
D Well, I'm the Captain of the ship. It's my party. 
C Oh, I'm terribly sorry! 
 
E Would you like another drink? 
F Pardon? 
E Would you like another drink? 
F Oh, yes please... I'd like an orange juice. 
E With ice? 
F No, thanks.  
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Listening 
� About the Southampton. 
� Conversation 1. 
� Conversation 2. 
� Conversation 3. 
 
Proper names 
Mediterranean Sea, Naples, Chicago, Stirling, Scotland, Charles Beatty, Wendy Hilman , Green, 
Nelson. 
 
Grammar Notes 
 
REVISION OF THE INTERROGATIVE FORM 
 
Trọng tâm bài này củng cố các kiến thức cơ bản sau: 
1. Tenses: 
to be 
there is / there are 
Present simple 
Present perfect 
Simple past 
 
Ví dụ: 
She dance well. 
Does she dance well? 
He worked hard. 
Did he work hard? 
We are learning English. 
Are we learning English? 
She has studied well. 
Has she studied well? 
 
2. Question words: 
What, Where, Which, Why, How many 
 
3. Pronouns and Possessives 
I : Subject personal pronoun 
Me : Object personal pronoun 
My : Possessive Adjective 
Mine : Possessive pronoun 
 
Expressions 
All abroad: Tất cả lên tàu, tàu sắp khởi hành. 
To be on deck: ở trên boong tàu. 
Pleased to meet you: hân hạnh được gặp anh.  
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aboard:(adv) lên (tàu, máy bay) 
cruise:(vi) du hành bằng tàu 
passenger:(n) hành khách 
crew:(n) thủy thủ đoàn 
deck:(n) boong tàu 
captain:(n) thuyền trưởng 
awful:(adj) tồi, kinh khủng 
boarding card:(n) thẻ lên tàu 
surname:họ 
forename:(n) tên và tên lót 
nationality:(n) quốc tịch 
profession:(n) nghề nghiệp 
permanent address:(n) địa chỉ thường trú 
signature:(n) chữ ký 
de luxe:(adj) hạng sang 
cabin:(n) phòng lên tàu 
 
Questions 
What is the Southampton doing? 
Are all of the passengers English? 
 Ask "How many of them...? " 
Where are the others from? 
Is it the first day of the cruise? 
 Ask "Which day? " 
Where's the ship? 
Where are the passengers? 
Why are they there? 
 
     Tất cả lên tàu! 
Chiếc Southampton đang đi qua biển Mediterranean. 
Có nhiều khách du lịch ở trên tàu. 
Hầu hết họ là người Anh, nhưng có vài người là người Mỹ, người "c và người Canada. 
Ðó là ngày thứ sáu của cuộc hành trình và chiếc tàu của họ đang dong buồm từ Genoa tới Naples. 
Tất cả các hành khách và hầu hết thủy thủ đoàn đều ở trên boong để tham dự buổi chiêu đãi của 
thuyền trưởng. 
Xin chào. 
Tôi tên là Charles Beatty. 
Tôi từ Chicago tới. 
Hân hạnh được gặp ông. 
Tên tôi là Wendy Hillman. 
Chị từ đâu đến vậy? 
Tôi đến từ Stirling. 
Ồ, đó là đâu thế? 
Ở Scotland. 
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Quả là một buổi tiệc kinh khủng! 
Anh nghĩ thế à? 
Vâng. 
Ư, nhân tiện, tên tôi là Green. 
Tên tôi là Nelson... 
Tôi làm việc trong ngân hàng. 
Còn anh làm nghề gì? 
Ư, tôi là thuyền trưởng của chiếc tàu. 
Ðó là buổi chiêu đãi của tôi. 
Ồ, tôi hết sức xin lỗi. 
Ông có muốn uống gì nữa không ạ? 
Sao? 
Ông có muốn uống gì nữa không ạ? 
Ồ có... Cho xin một ly nước cam. 
Có đá không ạ? 
Không, cám ơn. 
 
    TELEPHONING 
 
A Directory Enquiries. Which town, please? 
B Oxford. 
A What's name, please? 
B Oxford University Press. Walton Street. 
A That's Oxford 56767. 
B Thank you. Can you tell me the code for Oxford? 
A 0865. 
B Thanks. Goodbye. 
 
C MacDonald and Company... Can I help you? 
D I'd like to speak to Mr Walker, please. 
C Mr Walker? Which department is he in? 
D Accounts. 
C Hold on... trying to connect you... all right... you're through. 
 
F Number, please? 
G I'd like to make a transferred charge call. 
F Where to? 
G Stratford. 
F What number? 
G 17414. 
F What's your name, please? 
G Joan Fitzgerald. 
F Can you spell that? 
G F-I-T-Z-G-E-R-A-L-D. 
F ...and where are you calling from? 
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G 01-992-6636. 
F Right. Hold the line, please. 
 
H Who are you telephoning? 
I Nobody. 
H Well, why are you holding the phone? 
I My watch has stopped. 
H I don't understand! 
I I'm phoning the 'speaking clock'... listen... (At the third stroke, it will be 8.52 and 30 
seconds.)  
 
Listening 
� Phone 1. 
� Phone 2. 
� Phone 3. 
� Phone 4. 
 
Proper names 
Walker, Robbins, Cole, Peter Brown, Joan Fitzgerald, Bill Mc Queen, Sam Jenkins, Anita Bendix, 
Karen Waverly, Phillip Hope, Oxford, Westen Bank,Macdonald,Liverpool. 
 
Directories Enquiries:Tổng đài, phòng trực điện thoại 
press:(n) nhà xuất bản 
code:(n) mã số 
transferred changed called:(n) cú gọi điện thoại người nghe trả tiền 
spell:(vt) đánh vần 
Hold the line:xin giữ máy, chờ máy 
nobody:(pro) không ai cả 
stop:(vi) ngưng, chết (đồng hồ) 
speaking clock:(n) báo giờ 
stroke:(n) tiếng gõ 
second:(n) giây 
weather:(n) phòng thuỷ văn, phòng khí tượng 
tourist information:(n) phòng thông tin du lịch 
business news:(n) phòng thông tin thương mại 
 
      Gọi điện thoại. 
Tổng đài đây. 
Ông muốn gọi đến thành phố nào? 
Oxford. 
Chỗ nào ạ? 
Nhà xuất bản Ðại học Oxford. 
Ðường Walton. 
Ðó là số Oxford 56767. 
Xin cảm ơn. 
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Làm ơn cho tôi biết bưu số của Oxford. 
0865. 
Cảm ơn. Xin chào cô. 
Mac Donald và công ty đây... Ông cần chi ạ? 
Làm ơn cho tôi nói chuyện với ông Walker. 
Ông Walker à? Ông ấy làm ở phòng nào? 
Phònh kế toán. 
Ông cầm máy nha để tôi liên hệ cho ông... xong rồi... ông nói đi. 
Xin cho biết số mấy? 
Ư, tôi muốn gọi điện thoại kiểu người nghe trả tiền. 
Gọi đi đâu? 
Stratford? 
Số mấy? 
17414 
Thưa bà tên là gì? 
Joan Fitzgerald. 
Xin bà đánh vần cho. 
F-i-t-z-g-e-r-a-l-d? 
Số máy bà đang gọi là số mấy? 
01-992-6636 
Ðược rồi. 
Cảm phiền bà chờ máy cho. 
Anh gọi điện cho ai vậy? 
Có gọi cho ai đâu. 
Vậy anh cầm máy để làm chi? 
Ðồng hồ của tôi chết rồi. 
Tôi chả hiểu gì cả! 
Tôi đang gọi điện cho bộ phận báo giờ... nghe này... 
(Sau tiếng kêu thứ ba là 8 giờ 52 phút 30 giây) 
 
    FIZZ IS FANTASTIC! 
 
Ian Peter: Lets meet Mrs Edna Campbell, from Glassgow. This is her kitchen, and on the table there 
are two piles of dirty clothes. Mrs Campbell's got three young children and she has to do a lot of  
washing. Now, we've got two identical "British Electric" automatic washing machines in the kitchen. 
Mrs Campbell's going to wash this pile of clothes in new "Fizz" detergent, and that pile in another 
well-known washing powder. 
 Now both machines are working, and Mrs Campbell making up a cup of tea! 
 
Ian Ah, both machines have stopped and she taken the clothes out of them. Well, Mrs Campbell! 
What do you think? 
Mrs. C Well, I've washed these clothes in "Fizz" and those clothes in the other powder. 
Ian Can you see any difference? 
Mrs. C Ah, yes! These clothes are much cleaner. And they are whiter and softer than the others. 
Ian These clothes? You washed these clothes in new "Fizz"! 
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Mrs. C That's right... oh, it's much better than my usual powder. My clothes have never been cleaner 
than this! 
Ian Well... which powder are you going to buy next time? 
Mrs. C New "Fizz" of course. It's the best powder I've ever used!  
 
Listening 
� Answer these questions: 
1 What her names? 
2 Where does she come from? 
3 Where's Glasgow? 
4 Is the table in the living-room? 
5 Where is the table? 
6 Where are the clothes? 
7 Are they clean? 
8 How many piles are there? 
9 Does Mrs. Camphell have to do a lot of washing? Why? 
10 What make are the washing-machines? 
11 Are they automatic? 
12 Are they different or are they identical? 
13 Why are there two piles of clothes? 
 
� Answer these questions: 
1 Have the machines stopped yet? 
2 Has she taken the clothes out yet? 
3 She washed some clothes in Fizz. What can you say about those  clothes? 
4 What can you say about Fizz and her usual powder? 
5 Which powder is she going to use next time? Why? 
 
Proper names 
Ian Peters, Edna Campbell, Fizz,Glassgow. 
 
Grammar notes 
 
REVISION AND CONSOLIDATION 
 
Bài này tập trung ôn tập và củng cố các cấu trúc chính (Target structure) 
1 Can, have got, have to do. 
2 Các thì: Going to - Future; Present Continuous, Present Perfect, Simple Past. 
3 Các chỉ định từ (Demondstrative Adjectives & Pronouns): This/ these, That/ those. 
4 Các dạng so sánh hơn và so sánh nhất (comparatives and superlatives) 
 Ví dụ: 
They're whiter and softer than the others. 
It's the best powder I've ever used. 
5 Các hướng dẫn (instructions) dùng dạng mệnh lệnh (imperatives).  
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fantastic:(adj) tuyệt vời 
pile:(n) chồng, đống 
clothes:(n) quần áo 
washing:(n) việc giặt áo 
identical:(adj) giống hệt nhau 
automatic:(adj) tự động 
washing machine:(n) máy giặt 
detergent:(n) bột giặt 
well-known:(adj) nổi tiếng 
washing powder:(n) bột giặt 
difference:(n) sự khác nhau 
different:(adj) khác nhau 
soft:(adj) mịn, xốp 
usual:(adj) thường lệ 
launderette:(n) máy giặt sấy tự phục vụ (bỏ xu vào) 
 
Bột giặt Fizz tuyệt vời! 
Lan Peters Chúng ta hãy gặp bà Rda Campbell, quê ở Glasgow. 
Ðây là nhà bếp của bà và hện giờ trên bàn đang có hai đống quần áo dơ. 
Bà Campbell có ba con nhỏ nên bà ấy phải giặt giũ nhiều. 
Hiện giờ trong bếp đang có hai máy giặt tự động hiệu "British Electric" giống hệt nhau. 
Bà Campbell sắp giặt đống quần áo này bằng bột giặt Fizz mới, 
và chồng quần áo kia bằng một loại bột giặt  nổi tiếng khác. 
Hiện giờ cả hai máy đang hoạt động và bà Campbell pha cho chúng tôi một tách trà! 
A, cả hai máy ngưng hoạt động và bà ấy đang lấy quần áo ở trong máy ra. 
Bà Campbell này, ý kiến của bà thế nào? 
Tôi giặt những thứ quần áo này bằng bột giặt Fizz và những thứ kia bằng bột giặt khác. 
Bà có thấy khác biệt gì không? 
Ư, những thứ quần áo này sạch hơn nhiều. 
Chúng trắng hơn và mịn hơn những thứ khác. 
Những thứ quần áo này à? 
Bà giặt chúng bằng bột giặt Fizz mới  à! 
Phải... ồ, thứ bột giặt này tốt hơn loại bột giặt tôi thường dùng. 
Quần áo của tôi chua bao giờ sạch như thế này! 
Thế thì lần sau bà giặt loại bột giặt nào? 
Ðương nhiên là bột giặt Fizz rồi. 
Ðó là loại bột giặt tốt nhất mà tôi thường dùng! 
 
Good evening. It's 11.15... and it's time for 'Olympic Report'. Our report tonight is coming live by 
satellite from the Olympic Games. 
 
Swimming 
 
Good evening. Well,  today's most important event was certainly the women's 200 metres freestyle. 
The American, Doris Kennedy, was first and got the gold medal. She swam the 200 metres in a new 
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world record time of 1 minute 58 seconds. The U.S.A won two gold medals yesterday , and three the 
day before, so in the first three days they've won six "golds". 
 
Javelin 
This is Jack Lumber from Canada. This morning he won the men's javelin final. At his first attempt 
he threw javelin over 100 metres. Nobody has ever done this before. Unfortunately there was nearly 
a terrible accident in the javelin event. Henry Fraser, the British competitor, slipped when he was 
throwing his javelin and it hit a judge in the foot. Luckily, it didn't hurt him. 
 
Gymnastics 
 
Here we are in the Olympic Gymnasium. Olga Ivanov, the fifteen year old Russian gymnast, has just 
finish her display. We're waiting for the results now. 
And here's the result! She's got an average of 9.5 points. That's the best score today! Olga's won the 
gold medal! 
 
High jump 
 
We're just waiting for the last jumper. Ted Kelly, from Britain, is going to jump. The bar is at 2.30 
metres. 
Now he beginning his final attempt...  
And he jumped. 
Ooh! He's crashed into the bar! 
He's landing. The bar's fallen. Is he hurt? 
No, no, he's all right. He's getting up and walking away. But he's a very disappointed man.   
 
Listening 
� Answer these questions: 
1 What time is it? 
2 What's the name of the television programme? 
3 Is the report recorded or is it live? 
4 Where's it coming from? 
� Answer these questions: 
1 What was today's most important event? 
2 Who was first? What nationality is she? 
3 What did she get? 
4 Did she break the world record? 
5 What was her time? 
6 How many medals have the U.S.A. won? 
7 When did they win them? 
� Answer these questions: 
1 What's his name? Where's he from? 
2 Did he throw the discus or did he throw the javelin? 
3 How far did he throw? 
4 Was it his first attempt or second attempt? 
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5 Has he ever done this before? 
6 Was there an accident? 
8 Who slipped? 
9 What nationality was he? 
10 When did he slip? 
11 Did it hit Jack Lumber? Who did it hit? 
12 Did it hit him on the head? Where did it hit him? 
13 Did it hurt him? 
� Answer these questions: 
1 Where is the report coming from? 
2 Where does Olga come from? 
3 How old is she? 
4 What has she just finished? 
5 What average has she got? 
6 Is that a good average? 
7 Has anybody got a better average? 
8 What has she won? 
� Answer these questions: 
1 What are we watching? 
2 Who are we waiting for? 
3 What's he going to do? 
4 How high is the bar? 
5 Is this his last attempt? 
6 What's he done? 
7 Where is he? 
8 Is he all right? 
9 How do you know? 
10 Why is he disappointed 
 
Proper names 
Doris Kennedy, Jack Lumber, Henry Fraser, Olga Ivanov, Ted Kelly,U.S.A,Canada,British,Russian 
 
Grammar notes 
Trọng tâm của bài này là ôn tập và củng cố thì Simple Past và Present Perfect 
 
1. The Simple Past: 
S+V Past 
Thì Simple Past dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Thường có các 
trạng từ chỉ thời điểm cụ thể như: yesterday, last week/ month/ year, ago, in 1990, from 1975 to 1994 
 
2. The Present Perfect: 
S + have/has +past participle 
Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả: 
Hành động đã xảy ra trong quá khứ vẫn còn tiếp tục đến hiện tại (to express unfinished past). Các 
trạng từ thường dùng: for, since. 
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Một kinh nghiệm đã có (experience) 
Một hành động vừa xảy ra. 
 
report:(n) bản tin, bản tường thuật 
report:(v) tường thuật 
live:(adv) trực tiếp 
satellite:(n) vệ tinh 
event:(n) môn thi đấu 
freestyle:(n) kiểu bơi tự do 
medal:(n) huy chương 
record:(n) kỷ lục 
Javelin:(n) (môn) phóng lao 
final:(n) chung kết 
finalist:(n) người vào chung kết 
attempt:(n) sự nỗ lực 
unfortunately:(adv) không may 
competitor:(n) đấu thủ 
compete:(vi) thi đấu 
competition:(n) sự thi đấu 
slip:(vi) trượt chân, vấp 
judge:(n) viên giám khảo 
luckily:(adv) may mắn 
gymnastics:(n) môn thể dục dụng cụ 
gymnast:(n) vận động viên chơi môn thể dục dụng cụ 
gymnasium:(n) phòng thể dục dụng cụ 
display:(n) sự biểu diễn 
result:(n) kết quả 
average:(n) điểm trung bình 
score:(n) điểm số 
high jump:(n) môn nhảy cao 
jumper:(n) vận động viên môn nhảy cao 
jump:(v) nhảy 
crash:(vi) va, đâm sầm vào 
land:(vi) rơi xuống 
disappointed:(adj) thất vọng 
bar:(n) thanh, xà ngang 
long jump:(n) môn nhảy xa 
discus:(n) môn ném tạ, trái tạ 
breaststroke:(n) môn bơi ếch 
weightlifting:(n) môn cử tạ ệ 
 
Exercise 
The 21st Olympic Games were in Montreal in July,1976. 
Here are some of records. 
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Men's Javelin - Nemeth (Hungary) 94.58 metres 
Nemeth, the Hungarian, won the men's javelin competition. He threw it 94.58 metres. 
 
Men's 800 metres - Juantorena (Cuba) 1 minute 43.5 seconds 
Juantorena, the Cuban, won the men's 800 metres. He ran 800 metres in 1 minute 43.5 seconds. 
 
Write sentences for : 
Men's Long Jump - Beamon (U.S.A.) 8.9 metrs 
Men's Discus - Wilkins (U.S.A.) 68.28 metres 
Women's 100 metres - Richter (West Germany) 11.01 seconds 
Women's High Jump - Ackermann (East Germany) 1.93 metres 
Men's Swimming (200 metres breaststroke) - Wilkie (Britain) 2 minutes 15.11 seconds 
Men's Weightlifting (heavyweight) - Alexeev (U.S.S.R.) 440 kilos 
 
      Bản tin về Thế vận hội. 
Xin chào quí vị. 
Bây giờ là 11 giờ 15... đã đến giờ xem tường thuật về Thế vận hội. 
Bản tường thuật tối nay được tường thuật trực tiếp từ Thế vận hội qua vệ tinh. 
Xin chào quí vị. 
Cuộc thi đấu quan trọng nhất hôm nay chắc chắn là môn bơi lội tự do 200 mét nữ. 
Vận động viên Mỹ là Doris Kennedy đã về nhất và đoạt huy chương vàng. 
Chị ấy đã bơi 200 mét với kỷ lục thế giới mới là 1phút 58 giây. 
Hoa kỳ đã đoạt hai huy chương vàng ngày hôm qua, ba huy chương vàng ngày hôm kia, vậy trong ba 
ngày đầu tiên họ đã đạt được 6 huy chương vàng. 
Ðây là Jack Lumber, người Canađa. 
Sáng nay anh đã thắng trong cuộc thi chung kết nam môn ném lao. 
Ngay lần ném đầu tiên, anh ném 100 mét. 
Trước đây chưa ai ném xa như vậy. 
Không may là suýt nữa đã có một tai nạn kinh khủng sảy ra trong cuộc thi ném lao. 
Henry Fraser, đấu thủ người Anh, bị trượt chân trong khi ném lao và lao đã rơi trúng chân một giám 
khảo. 
May là ông ấy không bị thương. 
Hiện giờ chúng ta đang ở phòng biểu diễn thể dục dụng cụ Thế vận hội. 
Olga Ivanov, vận động viên thể dục dụng cụ người Nga, 15 tuổi vừa mới biểu diễn xong. 
Chúng ta hãy chờ xem kết quả. 
Kết quả đây rồi! 
Cô ấy đạt diểm trung bình là 9,5 điểm. 
Ðó là điểm cao nhất hôm nay! 
Olga đã đoạt huy chương vàng! 
Chúng ta đang chờ người nhảy cuối  cùng. 
Ted Kelly, người Anh, sắp sửa nhảy. 
Xà ngang cao 2 mét 30. 
Bây giờ anh ta đang bắt đầu lần nhảy cuối cùng. 
Anh ấy nhảy rồi. 
Ồ! 
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Anh ấy chạm vào xà ngang! 
Anh ấy đang rơi. 
Xà ngang đã rớt xuống. 
Anh ấy có bị thương không? 
Không, anh ấy không bị gì cả. 
Anh ấy đứng dậy và bỏ đi. 
Nhưng anh ấy rất thất vọng. 
 
    I'LL BE THERE 
 
A Psst! He'll be here tomorrow night... 
B Will he? What time? 
A About eight o'clock. 
B Will he be at the station? 
A No, he'll be at the airport. 
B Right! I'll be there. Will he be alone? 
A No, he won't. He'll be with his wife. 
B Will you be there? 
A Yes. I'll be outside in the white Rover. 
B What about the money? 
A Don't worry. It'll be there. 
B Ok. I'll see you tomorrow night.  
 
Grammar notes 
 
THE FUTURE SIMPLE TENSE OF TO BE 
Thì tương lai của động từ TO BE 
 
Cấu tạo: 
Shall/Will + be 
Ví dụ: 
I shall be there. 
He will be here. 
 
Công dụng: 
Diễn tả sự có mặt của một người nào đó và một thời điểm nhất định trong tương lai, thường có các 
trạng từ chỉ thời gian đi theo: tomorrow, next week, next day, in 1999. 
 
about:(prep) vào khoảng 
station:(n) nhà ga 
airport:(n) sân bay 
alone:(adj) một mình 
outside:(adv) ở bên ngoài 
worry:(vi) lo lắng 
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Exercise 
A He'll be here tomorrow. 
B He won't be here tomorrow. 
C Will he be here tomorrow? 
 
A They'll be there next week. 
B ... 
C ... 
 
A ... 
B She won't be here next Monday.  
C ...  
 
A ... 
B ... 
C Will you be here next year? 
 
      Tôi sẽ có mặt ở đó. 
Xuỵt! 
Tối mai hắn sẽ có mặt tại đây... 
Vây à? 
Mấy giờ? 
Khoảng 8 giờ. 
Hắn sẽ có mặt ở nhà ga chứ? 
Không, hắn sẽ có mặt ở phi trường. 
Ðược! 
Tôi sẽ có mặt ở đó. 
Hắn ta đi một mình chứ? 
Không. 
Hắn đi với vợ hắn. 
Anh sẽ có mặt ở đó chứ? 
Có. 
Tôi sẽ ở ngoài và ngồi trong chiếc Rover màu trắng. 
Còn tiền bạc thì sao? 
Ðừng lo. 
Tiền sẽ có ở đó. 
Ðược rồi. 
Tối mai tôi sẽ gặp anh. 
 
    MONDAY MORNING 
 
David What the matter? 
Sue Oh, I don't know. 
David Oh , come on... it's something. What is it? 
Sue  It's just life ... it's so boring. 
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David Oh, it's not so bad... you've got Daniel! 
Sue But he's only a baby! It's all right for you. You'll leave the house in five minutes. I'll be here all 
day. When'll you come home. You won't come home till seven! 
David  One of us must go to work, dear. 
Sue Yes, but your day'll be interesting. My day'll be the same as every day. 
David My work isn't always interesting. 
Sue I know,  but you travel around, you meet different people and you do different things. Who'll I 
meet today? What'll I do? Eh? I'll wash up, feed the baby, do the washing, clean the house, bath the 
baby, take the dog for a walk... 
David But... but... dear. 
Sue Then I'll go to the supermarket, prepare dinner, meet you at the station, have dinner, wash up 
again... 
David But... but... dear. 
Sue Then I'll feed the baby again, put the baby to bed... What a life! Today, tomorrow, this week, 
next week, this month, next month, next year... for ever! 
David It's just Monday, dear... you'll be O.K. later. 
Sue Will I?  
 
Proper names 
David Shaw, Sue,Daniel,Paul McCaney. 
 
Grammar notes 
 
THE SIMPLE FUTURE TENSE 
 
Cấu tạo: 
S + shall/will +V 
Thì tương lai đơn (the Simple Future) diễn tả một hành động xảy ra vào một thời điểm nhất định ở 
tương lai. 
Trạng từ: tomorrow, the day after tomorrow, three weeks from now, in 1996 
 
Expressions 
What's the matter? = What's wrong? = What's happened? Có chuyện gì vậy? 
Come on: Nào (thúc giục ai làm hay nói điều gì) 
Not... till/until: mãi đến... mới. 
The same as...: Giống như... 
To wash up: rửa chén bát 
To do the wahing: giặt giũ. 
To take... for a walk: Dẫn... đi dạo. 
What + noun!: (câu cảm thán) Thật là...! 
For ever: mãi mãi.   
 
boring:(adj) đáng chán 
bored:(adj) chán 
interesting:(adj) thú vị 



www.tinhvi.com - 207 

travel:(vi) đi đây đó 
wash up:(v) rửa bát đĩa 
feed:(vt) cho ăn 
food:giặt giũ 
bath:(vt) tắm cho ai 
prepare:(vt) chuẩn bị 
interview:(vt) phỏng vấn 
interview:(n) cuộc phỏng vấn 
 
His Monday 
David Shaw, television interview 
 
 8.30 catch the train 
 9.30 arrive at the television studio 
 10.00 interview Miss World 
 12.00 have lunch with a film producer 
 3.00 meet Paul McCartney at London Airport 
 4.00 have cocktails at new discotheque 
 5.00 catch the train 
 7.30 have dinner 
 8.30 watch television 
 9.00 go to pub 
 
Exercise 1 
What'll he do at 8.30? 
He'll catch the train. 
Write questions and answers about David. 
 
Her Monday 
Sue Shaw, housewife 
 9.00 wash up 
 10.00 feed the baby 
 10.30 do the washing 
 12.00 clean the house 
 1.00 take the dog for a walk 
 2.30 go to the supermarket 
 4.00 prepare sinner 
 5.30 meet David at the station 
 7.30 have dinner 
 10.00 go to bed 
 
Exercise 2 
When will she wash up? 
She'll wash up at nine o'clock. 
Write questions and answers about Sue. 
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Sáng thứ hai 
Có chuyện gì vậy? 
Em có biết đâu. 
Nào, thôi mà... 
Chắc có chuyện gì rồi... 
Chuyện gì vậy em? 
Cuộc sống ấy mà. 
Sao mà chán quá. 
Không đến nỗi nào đâu... 
Em có thằng Daniel rồi mà! 
Nhưng nó chỉ là một thằng bé mà thôi. 
Anh thì sướng rồi. 
Năm phút nữa anh sẽ rời khỏi nhà. 
Em sẽ ở đây suốt ngày. 
Chừng nào anh mới về nhà? 
Mãi tới 7 giờ  anh mới về nhà lận. 
Thì mình phải có người đi làm chứ, em. 
Phải rồi, nhưng mỗi ngày của anh đều thú vị. 
Em thì ngày nào cũng như ngày nấy. 
Công việc của anh không phải lúc nào cũng thú vị đâu. 
Em biết, nhưng anh còn đi đây đi đó, gặp đủ loại người và làm đủ việc. 
Hôm nay em sẽ gặp ai? 
Em sẽ làm gì? 
Hả? 
Rửa chén bát cho con ăn, giặt giũ, lau nhà, tắm con, dắt con đi dạo nè... 
Này em...em 
Rồi đi siêu thị, nấu cơm, đón anh ở ga, ăn cơm, lại rửa chén nữa... 
Này...em 
Rồi lại cho con ăn, cho con ngủ... 
Thật cuộc sống gì đâu ấy! 
Hôm nay, ngày mai, tuần này, tuần tới, tháng này, tháng tới, năm tới... mãi mãi là như vậy! 
Hôm nay mới thứ Hai thôi mà em... 
Rồi em sẽ thấy ổn thôi. 
Thật ư? 
 
    DOCTOR SOWANSO 
 
Doctor Sowanso is the Secretary General of the United Nations. He's one of the busiest men in the 
world. He's just arrived at New Delhi Airport now. The Indian Prime Minister is meeting him. Later 
they'll talk a bout Asian problems. 
Yesterday he was in Moscow. He visited the Kremlin and had lunch with Soviet leaders. During 
lunch  they discussed international politics. 
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Tomorrow he'll fly to Nairobi. He'll meet the president of  Kenya and other African leaders. He'll be 
there for twelve hours. 
 
The day after tomorrow he'll be in London. He'll meet the British Prime Minister and they'll talk 
about European economic problems. 
 
Next week he'll be back at the United Nations in New York. Next Monday he'll speak to the General 
Assembly a bout his world tour. Then he'll need a short holiday. 
 
Proper names 
 New Delhi, Sowanso, Moscow, Kremlin, Soviet, Nairobi, Kenya, African, New York. 
 
Grammar notes 
1. Trọng tâm bài này ôn tập và củng cố The Simple Future Tense. 
2. Ôn tập các thì: 
The Present Perfect: diễn tả hành động vừa xảy ra. 
The Present Continuous: diễn tả hành động đang xảy ra lúc nói. 
The Simple Past Tense: diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. 
The Simple Future Tense: diễn tả hành động sẽ xảy ra vào một thời điểm ở tương lai.   
 
doctor:(n) tiến sĩ 
Secretary General:(n) Tổng thư ký 
The United Nation:(n) Liên Hiệp Quốc 
India:(n) ấn độ 
Prime Minister:(n) Thủ tướng 
Asia:(n) Châu á 
problem:(n) vấn đề 
leader:(n) nhà lãnh đạo 
to lead:lãnh đạo 
leadership:(n) sự lãnh đạo 
discuss:(vt) thảo luận 
discussion:(n) sự thảo luận 
politics:(n) việc chính trị 
politician:(n) nhà chính trị 
political:(adj) thuộc về chính trị 
president:(n) tổng thống 
Africa:(n) Châu Phi 
Britain:(n) nước Anh 
Europe:(n) Châu âu 
European:(adj) thuộc về Châu âu 
economic:(adj) thuộc về kinh tế 
economics:(n) kinh tế 
economical:(adj) tiết kiệm 
General Assembly:(n) Ðại hội đồng 
world:(n) thế giới 
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tour:(n) chuyến đi 
 
Questions 
Who is Doctor Sowanso? 
Where's he just arrived ? 
Who's meeting him? 
What'll they talk about? 
 
Questions 
Where was he yesterday? 
Who did he have lunch with? 
What did they discuss? 
When did he leave Moscow? 
 
Questions 
Where will he fly tomorrow? 
Who will he meet? 
How long will he be there? 
 
Questions 
When will he be in London? 
Who will he meet? 
What will they talk about? 
 
Questions 
Where will he be next week? 
What will he do on Monday? 
Why will he need a holiday?  
 
      Tiến sĩ Sowanso. 
Tiến sĩ Sowanso là Tổng thư ký liên hiệp quốc. 
Ông là một trong những người bận rộn nhất thế giới. 
Ông ta mới đến phi trường Tân Ðề-li. 
Thủ tướng Ấn độ sẽ tiếp đón ông. 
Sau đó họ sẽ thảo luận về những vấn đề của Châu á. 
Hôm qua ông ấy ở Moscow. 
Ông thăm điện Kremli và dùng cơm trưa với các nhà lãnh đạo Liên Xô. 
Trong lúc ăn cơm trưa, họ thảo luận các vấn đề chính trị quốc tế. 
Ngày mai ông sẽ đáp máy bay đi Nairobi. 
Ông sẽ gặp tổng thống Kenya và các nhà lãnh đạo Châu Phi khác. 
Ông sẽ ở đó 12 tiếng đồng hồ. 
Ngày mốt ông sẽ có mặt ở Luân Ðôn. 
Ông sẽ gặp thủ tướng Anh và họ sẽ thảo luận những vấn đề kinh tế Châu Âu. 
Tuần tới ông sẽ trở về Liên hiệp quốc ở Newyork. 
Thứ hai ông sẽ nói chuyện với Ðại hội đồng về chuyến đi vòng quanh thế giới của ông. 
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Sau đó ông sẽ nghỉ ngơi một vài ngày. 
 
Reading 
 
Most people need eight hours' sleep. 
1 How many hours do you need? 
2 How many hours did you sleep last night? 
3 Did you sleep well or badly? 
4 Are you tired? 
5 What time do you usually go to bed? 
6 How about last night? 
7 What time do you usually get up? 
8 How about this morning? 
 
Some people use 
 a) sleeping tablets 
 b) hot-water bottles 
 c) electric blankets 
1 Do you use a b c ? 
2 Have you ever used a b c ? 
3 Why did you use a b c ? 
4 Last night, did you use a b c ? 
 
Some people sleep on their 
 a) backs 
 b) sides 
 c) fronts 
1 How do you sleep? 
2 Do you change position? 
 
Some people can sleep 
 a) on a train 
 b) on a plane 
 c) on a bus 
 d) in a chair 
 e) standing up 
1 Can you? Have you ever? 
2 When? Where? 
 
Some people 
 a) snore in their sleep 
 b) walk in their sleep 
 c) talk in their sleep 
1 Do you snore in your sleep/ walk in your sleep/ talk in your sleep? 
2 Have you ever snored/ walked/ talked in your sleep? 
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3 How do you know? 
 
Everybody dreams every night 
1 Do you dream in black and white, or colour? 
2 Do you always/ sometimes/ rarely remember your dreams? 
3 Have you ever had a nightmare?/ a running dream?/ a falling dream?/ a flying dream? 
 
Grammar notes 
1. Trọng tâm bài này thảo luận  để ôn tập và củng cố các thì: Present Simple, Past Simple, Present 
Perfect. 
2. Position of Adverbs (vị trí của trạng từ) đứng trước động từ thường nhưng sau động từ TO BE. 
Ví dụ: 
She always remembers her dreams. 
 
Expressions 
To walk in one's sleep: mộng du. 
Sleep-walker: người mộng du. 
To talk in one's sleep: mơ. 
To sleep standing: ngủ đứng  
 
dream:(n) giấc mơ 
nightmare:ác mộng 
sleeping tablet:(n) thuốc ngủ 
hot-water bottle:(n) bình chườm nước nóng 
back:(n) lưng 
side:(n) hông, sườn 
front:(n) phần ngực/ bụng 
position:(n) vị trí 
snore:(vi) ngáy 
 
    AT THE CHEMIST'S 
 
A Good afternoon. 
B Good afternoon. Can I help you?  
A Yes. I've got terrible headache. 
B How long have you had it? 
A Only about two or three hours. 
B Well, try these tablets. Take two with water every three hours. 
A Thank you very much. 
 
C Good morning. 
D Good morning. I'd like a toothbrush, please. 
C Nylon or natural bristle? 
D Nylon, please. 
C Hard, soft,  or medium? 
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D Medium, please. 
C What colour would you like? 
D It doesn't matter really... Oh, white's O.K. 
C  There you are. 
 
E Could I have a tube of toothpaste, please? 
F  With fluoride or without fluoride? 
E  With fluoride, please. 
F  Is that all, sir? 
E Yes, that's all, thank you. 
F Shall I put it in a bag? 
E Please. 
 
G Good evening. 
H Good evening. Can you make up this prescription, please? 
G Certainly. Would you like to wait? 
H How long will it take? 
G It'll be ready in twenty minutes. 
H Oh, I'll come back later. 
G All right, sir. 
H Shall I pay now or later? 
G Later'll be all right.  
 
Listening 
� Conversation 1 
� Conversation 2 
� Conversation 3 
� Conversation 4 
 
Expressions 
Can I help you? ông/ bà cần mua gì ạ? (câu chào mời của người bán hàng). 
every (three hours): cứ mỗi 3 giờ đồng hồ. 
It doesn't matter really: thật ra điều đó không thành vấn đề. 
There you are: đây này (nói khi trao tay ai vật gì). 
Is that all? thế thôi à? 
in (tweenty minutes): 20 phút nữa 
All right: được, tốt thôi.  
 
chemist's:(n) tiệm thuốc tây 
headache:(n) bệnh nhức đầu 
try:(vt) thử dùng 
tablet:(n) thuốc viên dẹp 
stomachache:(n) bệnh đau dạ dày 
backache:(n) bệnh đau lưng 
earache:(n) bệnh đau tai 
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sorethroat:(n) bệnh viêm họng 
cold:(n) bệnh cảm 
capsule:(n) viên thuốc hình con nhộng 
pill:(n) viên thuốc tròn 
toothbrush:(n) bàn chải đánh răng 
nylon:(n) ni lông 
nature brisle:(n) sợi tự nhiên (lông bàn chải) 
hard:(adj) cứng 
soft:(adj) mềm 
tube:(n) ống, tuýp 
toothpaste:(n) kem đánh răng 
fluoride:(n) thuốc hóa chất chống sâu răng 
bar of soap:(n) bánh xà bông 
packet of razor blades:(n) hộp dao lam 
hard cream:(n) kem thoa tay 
tissue:(n) khăn giấy, giấy vệ sinh 
roll of film:(n) cuộn phim 
throat lozenge:(n) viên thuốc ngậm trị viêm họng 
make up:(vt) pha chế (thuốc) 
prescription (n) toa thuốc 
certainly:(adv) chắc chắn 
ready:(adj) sẵn sàng 
moment:(n) giây lát 
 
      Ở hiệu thuốc tây. 
Chào chị. 
Chào cô. 
Cô cần chi ạ? 
Vâng. 
Tôi bị nhức đầu quá. 
Chị bị như vậy đã được bao lâu rồi? 
Chỉ khoảng hai hoặc ba giờ thôi. 
Hãy uống thử những viên thuốc này. 
Cứ mỗi 3 giờ uống 2 viên với nước lọc. 
Cám ơn chị nhiều lắm. 
Chào cô. 
Chào chị. 
Tôi muốn mua một bàn chải đánh răng. 
Sợi ny-lông hay sợi tự nhiên? 
Sợi ny-lông ạ. 
Loại cứng mềm hay vừa? 
Cho tôi loại vừa. 
Cô thích màu gì? 
Màu gì cũng được. 
Thôi màu trắng đi. 
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Thưa đây. 
Tôi mua một ống kem đánh răng được không? 
Có hay không có fluoride? 
Có. 
Ông còn cần gì nữa không? 
Chỉ có vậy thôi, cảm ơn. 
Tôi bỏ vào bao nhé? 
Dạ. 
Chào ông. 
Chào anh. 
Làm ơn pha chế cho tôi một ít thuốc theo toa này. 
Dạ được. 
Ông có chờ lấy không? 
Mất bao lâu. 
Hai mươi phút là xong. 
Vậy thì một lát nữa tôi trở lại. 
Dạ được thưa ông. 
Tôi phải trả tiền bây giờ hay lát nữa? 
Lát nữa cũng được. 
 
    LORD WORTH. 
 
Lord Worth Come in! 
Mary  Yes, sir? 
Lord Worth No, no, Mary... I don't want you! 
Mary  Who do you want, sir? 
Lord Worth I want James... I want him immediately! 
Mary  Yes, sir... I'll go and find him. 
 
Later 
 
Lord Worth Ah, James! 
James  Did you want to see me, sir? 
Lord Worth Yes, I wanted to see you twenty minutes ago. 
James  Sorry, sir. I was in garage. 
Lord Worth I want a car this afternoon. 
James  Which car do you want, sir? The Rolls, the Mercedes, or the Ferrari? 
Lord Worth Hmm... the Rolls, I think... Yes, the Rolls. 
James  Where do you want to go, sir? 
Lord Worth Heathrow Airport Terminal 2. 
James  What time, sir? 
Lord Worth We'll leave here after lunch... at two o'clock. 
 
Later 
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Lord Worth Ah, Charles! 
Charles  Yes, sir. 
Lord Worth I want an early lunch today, Charles. 
Charles  Yes, sir ... What time? 
Lord Worth Twelve o'clock ... Oh, and I want you to reserve a table at the Savoy... for seven o'clock. 
Charles  Yes, sir. 
Lord Worth ...and I want Mary to prepare the guest room for Sir Thomas. I want her to make a 
special effort. Sir Thomas is a very important guest. 
Charles  Yes, sir... anything else, sir? 
Lord Worth No, Charles, that's all.  
 
Listening 
� Answer these questions: 
1 What's his name? 
2 What's her name? 
3 Does he want her? Who does he want? When does he want him? 
4 Will Lord Worth go and find him? Who'll go and find him? 
� Answer these questions: 
1 Who's just come in? Spell 'James'. 
2 Did Lord Worth want to see James? 
3 Is he angry? Why? 
4 Was James in the kitchen? Where was he? 
5 How many cars has he got? Does he want one? 
6 Does he want to go the station? Where does he want to go? 
7 Which terminal does he want to go? 
8 Will they leave before lunch? When will they leave? 
� Answer these questions: 
1 Does Lord Worth want a late lunch? What does he want? 
2 What time does he want his lunch? 
3 What does he want Charles to reserve? Where? 
4 Does he want Charles to reserve the guest room? Who does he want to do that? 
5 Who is Sir Thomas? 
6 Does he want Charles to do anything else? 
 
Grammar notes 
Some structures with TO WANT 
1. want + noun/pronoun. 
I want an early lunch today. 
I don't want you. 
2. want + to-infinitive. 
I wanted to see you twenty minutes ago. 
Where do you want to go, sir? 
3. want + noun /pronoun + to-infinitive. 
I want you to prepare the guest room. 
 



www.tinhvi.com - 217 

Expressions 
Anything else? Còn gì nữa không? 
sorry: xin lỗi. 
That's all: Có vậy thôi. 
To make an effort: cố gắng, nỗ lực.  
 
lord:(n) ngài (tước của giới qúi tộc Anh) 
immediately:(adv) ngay lập tức 
garage:(n) nhà để xe 
terminal:(n) khu ở phi trường 
reserve:(vt) giữ, đặt trước 
prepare:(vt) chuẩn bị, sửa soạn 
special:(adj) đặc biêt 
effort:(n) sự nỗ lực, cố gắng 
guest:(n) người khách 
 
Exercise 1 
I wanted to do something. 
What did you want to do? 
 
1 They wanted to go somewhere. 
2 He wanted to buy something. 
3 We wanted to meet someone. 
4 She wanted to eat something. 
5 I wanted to see someone. 
 
Exercise 2 
He/ her cook the dinner. 
He wants her to cook the dinner. 
 
1 She/ me reserve a table. 
2 I/ him/ help me. 
3 They/ her/ clean the room. 
4 My parents/ me/ learn English. 
5 The police/ them/ stop. 
6 She/ me/ dance. 
7 The teacher/ us/ do our homework. 
 
Exercise 3 
When I was always young, my father wanted me to be a doctor. He wanted me to work hard. 
What did your father/ mother/ teachers want you to do? 
What did you want to do?   
 
Ngài Worth. 
Vào đi! 
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Thưa ngài cần gì ạ? 
Ồ, Mary... tôi có gọi cô đâu! 
Thưa ngài, vậy ngài cần gọi ai ạ? 
Tôi cần James... 
Tôi cần anh ấy ngay. 
Vâng, thưa ngài, để tôi đi tìm anh ấy. 
Ư, anh James! 
Có phải ngài cần gặp tôi không? 
Phải, tôi cần gặp anh 20 phút rồi. 
Xin lỗi ngài. Tôi ở trong ga-ra. 
Chiều nay tôi cần có xe. 
Ngài cần xe gì, thưa ngài? 
Chiếc Rolls, Mercedes hay Ferrari? 
Ờ... Rolls... chiếc Rolls. 
Thưa, ngài muốn đi đâu? 
Cổng 2 phi trường Heathrow 
Thưa ngài mấy giờ? 
Chúng ta sẽ đi lúc 2 giờ, sau buổi cơm trưa. 
Ư, anh Charles! 
Thưa ngài cần chi? 
Anh charles này, hôm nay tôi muốn ăn trưa sớm. 
Vâng, thưa ngài... 
Mấy giờ ạ? 
12 giờ... 
Và tôi muốn anh đặt một bàn ăn ở hiệu Savoy... 
lúc 7 giờ. 
Thưa ngài, vâng ạ. 
Tôi muốn Mary chuẩn bị phòng khách cho ngài Thomas. 
Tôi muốn cô ấy lo thật chu đáo. 
Ngài Thomas là một vị khách quan trọng của tôi đấy. 
Thưa ngài vâng. 
Còn gì nữa không thưa ngài? 
Chỉ vậy thôi, anh Charles à. 
 
    LOOK, FEEL, TASTE, SOUND, SMELL 
 
A I like your fur coat, Helen. 
B Do you? 
A Yes, it looks very expensive. 
B Really? It wasn't expensive... it was second-hand. 
A Was it? It doesn't look second-hand, it looks brand-new. 
 
C Brr! It feels cold in here. 
D Does it? 
C Yes... is the radiator on? 
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D Yes, it is. It'll feel warmer in a minute. 
 
E Waiter! These vegetables aren't fresh! 
F But they are fresh, sir. 
E Well, they don't taste fresh to me. 
F I'm sorry, sir... but... 
E And the wine... it tastes sweet, and I asked for dry! 
F I'll get the manager, sir. 
 
H Listen to my new hi-fi, John. Does it sound all right? 
G Yes, it sounds fine to me. 
H I think the bass is too loud. 
G No, it sounds perfect... it sounds better than mine. 
 
I Have you changed your perfume? 
J Yes, why? Do you like it? 
I Yes, it smells terrific. What kind is it? 
J It's "Charlie". 
I It smells expensive. Is it? 
J I don't know. It was a present 
 
Listening 
� Dialogue 1 
� Dialogue 2 
� Dialogue 3 
� Dialogue 4 
� Dialogue 5 
 
Grammar notes 
 
VERBS OF PERCEPTION = VERBS OF THE SENSES 
Ðộng từ chỉ cảm giác 
 
Các động từ chỉ ngũ giác là: look, feel, taste, sound, smell. Các động từ này theo sau là một tính từ 
để mô tả về chủ ngữ, nó liên kết chủ ngữ với tiếng tính từ nên có chức năng là một linking verb, 
tương đương với động từ liên kết khác (to be, to become, to turn ...) 
Linking verb + adjective 
Ví dụ: 
It looks very expensive. 
The wine tastes sweet. 
It smells terrific. 
It feels cold in here. 
Does it sound good? 
 
Proper Names 
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Helen, John.  
 
look:(vi) trông có vẻ 
feel:(vi) cảm thấy 
taste:(vi) nếm có vị 
sound:(vi) nghe có vẻ 
smell:(vi) ngửi có mùi 
fur:(n) lông thú 
second-hand:(adj) cũ, dùng rồi 
brand-new:(adj) mới 
radiator:(n) máy phát nhiệt 
fresh:(adj) tươi (rau cải) 
ask for:(v) đòi, yêu cầu 
dry:(adj) không pha 
hi-fi:(n) dàn âm thanh nổi 
bass:(n) tiếng trầm (nhạc) 
perfect:(adj) tuyệt hảo 
terrific:(adj) tuyệt 
present:(n) quà tặng  
 
Trông có vẻ, cảm thấy, nếm có vị, nghe có vẻ, ngửi có mùi. 
Tôi thích chiếc áo lông thú của chị lắm, chị Helen à. 
Thế à? 
Ừ, trông có vẻ đắt tiền đấy. 
Thật vậy à? 
Không đắt lắm đâu. 
Ðồ dùng rồi đấy. 
Có thật vậy không? 
Chẳng thấy cũ tí nào, nó trông mới tinh à. 
Hừ! 
Ở đây lạnh quá. 
Lạnh thật sao? 
Lạnh thật chứ. 
Có mở máy phát nhiệt không? 
Có đấy chứ. 
Một lát nữa sẽ ấm áp thôi. 
Này anh phục vụ ơi! 
Rau gì mà chẳng tươi chút nào! 
Tươi chứ, thưa ông. 
Sao tôi chẳng thấy tươi chút nào. 
Xin lỗi ông, nhưng mà... 
Còn rượu nữa... 
Rượu ngọt ngay, tôi gọi sec mà! 
Thưa ông, để tôi mời ông quản lý nhà hàng đến. 
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Hãy nghe thử dàn âm thanh nổi của tôi, John. 
Nghe như vậy có được không? 
Ðược, đối với tôi như vậy là nghe được. 
Có lẽ tiếng bass lớn quá. 
Không, nghe tốt lắm rồi... 
Tốt hơn của tôi nhiều. 
Em dùng nước hoa khác rồi à? 
Phải, sao vậy? 
Anh có thích không? 
Thích chứ, mùi tuyệt lắm. 
Hiệu gì thế em? 
Hiệu "Charlie" 
Mùi có vẻ đắt tiền đấy. 
Có đúng vậy không? 
Em chả biết. 
Quà tặng mà. 
 
    A SCIENCE FICTION STORY 
 
The spaceship flew around the new planet several times. The planet was blue and green. They 
couldn't see the surface of the planet because there were too many white clouds. The spaceship 
descended slowly through the clouds and landed in the middle of a green forest. The two astronauts 
put on their space suits, opened the door, climbed carefully down the ladder, and stepped onto the 
planet. 
The woman looked at a small control unit on her arm. 'It's all right' she said to the man. 'We can 
breathe the air... it's a mixture of oxygen and nitrogen. 'Both of them took off their helmets and 
breathed deeply. 
They looked at everything carefully. All the plants and animals looked new and strange. They 
couldn't find any intelligent life. 
After several hours, they returned to their spaceship. Everything looked normal. The man switched 
on the controls, but nothing happened. 'Something's wrong' he said. 'I don't understand... the engines 
aren't working.' He switched on the computer, but that didn't work either. 'Eve,' he said, 'we're stuck 
here... we can't take off!' 
'Don't worry, Adam,' she replied. 'They'll rescue us soon.'  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 Did the spaceship fly past the planet? Where did it fly? 
2 How many times did it fly around the new planet? 
3 Was the planet red? What colour was it? 
4 What colour were the clouds? 
5 Were there a lot of clouds or were there only a few? 
6 Could they see the surface? Why not? 
7 Did the spaceship descend quickly? 
8 Did it land? Where did it land? 
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9 How many astronauts were there? 
10 Did they put on anything? What did they put on? 
11 Did they climb down? What did they climb down? How did they climb down? 
12 What did they step onto? 
� Answer these questions 
1 Were both of the astronauts men? 
2 What was one of them? 
3 What did the woman look at? 
4 Was it on her arm? Where is it? 
5 Did they say 'It's all right' or 'It's too dangerous'? 
6 Could they breathe the air? Why? 
7 Did they take off their clothes off? What did they take off? 
8 How did they breathe? 
� Answer these questions 
1 Did they look at somethings? How did they look? 
2 How did all the plants and animals look? 
3 What couldn't they find? 
� Answer these questions 
1 Did they return to the spaceship after a few minutes? When did they return? 
2 Did everything look strange? How did everything look? 
3 Did he switch on the radio? What did he switch on? 
4 Did anything happen? 
5 Was everything O.K.? 
6 Did he understand? 
7 What did he switch on? Did it work? 
8 Could they take off? Were they stuck there? 
9 What did she say? 
10 What was his name? What was her name? 
 
Proper names 
Adam, Eva. 
 
Grammar notes 
Bài này kể về một câu chuyện (story) đã xảy ra. Nên lưu ý: 
Toàn bộ động từ trong câu chia ở Simple Past Tense 
Trong lời nói trực tiếp của các nhân vật vẫn chia theo đúng thì và thời điểm của lời nói  
 
science:(n) khoa học 
scientist:(n) nhà khoa học 
fiction:(n) giả tưởng 
spaceship:(n) tàu vũ trụ, phi thuyền 
planet:(n) hành tinh 
surface:(n) bề mặt 
descend:(vi) hạ xuống 
forest:(n) rừng 
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astronaut:(n) phi hành gia 
put on:(v) mặc vào 
take off:(v) cởi ra 
space suit:(n) quần áo (của nhà phi hành gia) 
climb:(vi) leo, trèo 
climber:(n) người leo (núi) 
step:(vi) bước 
control unit:máy điều khiển 
breathe:(v) hít vào 
mixture:(n) chất hỗn hợp 
oxygen:(n) khí ôxi 
nitrogen:(n) khí nitơ 
helmet:(n) nón bảo hộ 
plant:(n) thảo mộc, thực vật 
animal:(n) động vật 
strange:(adj) kỳ lạ 
stranger:(n) người lạ mặt 
normal:(adj) bình thường 
switch on:(v) bật lên 
switch off:(v) tắt 
engine:(n) động cơ 
computer:(n) máy tính điện tử 
(be) stuck:(p.p) bị kẹt 
reply:(vi) đáp, trả lời 
rescue:(vt) cứu 
 
      Chuyện khoa học viễn tưởng. 
Con tàu vũ trụ lượn quanh hành tinh mới nhiều lần. 
Hành tinh toàn là một màu xanh. 
Họ không thể trông thấy bề mặt của hành tinh bởi vì nó quá nhiều mây trắng. 
Con tàu vũ trụ hạ từ từ xuống xuyên qua những đám mây, rồi nó đáp xuống một khu rừng xanh. 
Hai nhà du hành vũ trụ mặc áo phi hành vào, mở cửa con tàu vũ trụ, leo xuống thang cẩn thận, rồi đặt 
chân lên hành tinh. 
Người nữ du hành vũ trụ xem bộ máy điều khiển nhỏ đeo trên tay. 
"Ðược rồi",  
chị nói với người đàn ông 
"Chúng ta có thể hít thở không khí ở đây được. 
Ðó là một hỗn hợp khí ôxy và nitơ." 
Cả hai bỏ nón và hit mạnh. 
Họ quan sát mọi thứ cẩn thận. 
Tất cả cây cối và động vật đều trông có vẻ mới lạ. 
Họ không thấy dấu vết nào của con người 
Mấy giờ sau họ quay lại con tàu vũ trụ. 
Mọi việc trông có vẻ  bình thường. 
Người đàn ông bật máy điều khiển, 
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nhưng máy không hoạt động. 
"Có trục trặc rồi" anh nói 
"Không biết chuyện gì đây... 
máy móc không hoạt động được". 
Anh bật máy điện tử nhưng nó cũng không hoạt động. 
"Even, 
Anh nói 
"mình đã kẹt ở đây rồi, 
không thể  cất cánh được." 
" Ðừng lo Adam, 
Người phụ nữ trả lời. 
"Họ sẽ sớm đến cứu chúng ta thôi"  
 
IT'S MUCH TOO HOT! 
 
In the station buffet 
 
Michael Come on, Susan! Hurry up! Drink your coffee! The train's leaving in a few minute. We'll be 
late! 
Susan I can't finish it. It's much too hot for me to drink. 
Michael Why don't you put some milk in? 
Susan I don't like white coffee... Oh... O.K. 
Michael There! Is it cool enough for you to drink now? 
Susan Yes... but it tastes awful! 
 
On the platform 
 
Susan  Oh! There's the train... bring the cases. 
Michael Ooh! What have you got in these cases? 
Susan Only clothes. Why? Are they heavy? 
Michael Yes, they are! 
Susan The taxi driver managed to carry them. 
Michael Well, they're too heavy for me to carry. 
Susan Well, I'm not strong enough to help you... Porter! 
 
On the train 
 
Susan Oh, Michael... I didn't tell you. My sister phoned yesterday. 
Michael Oh? Which sister? Andrea? 
Susan Yes... she wants to get married. 
Michael Married! But she isn't old enough to get married. She's only seventeen. Who's she going to 
marry? 
Susan Basil Caraway. 
Michael Basil Caraway! I don't believe it! He's much too old for her. He's over sixty! 
Susan I know... but she loves him! 
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At their destination 
 
Susan Oh, no! That was the last bus home! And we've missed it! 
Michael Well, let's walk... it's a nice, warm evening. 
Susan It's four miles! It's too far for me to walk. Call a taxi! 
Michael A taxi! My name isn't Rockefeller! We aren't rich enough to travel everywhere by taxi. 
Susan Michael! You've forgotten something! 
Michael What? 
Susan We've got three suitcases. Do you really want to walk? 
Michael O.K... O.K... Taxi!  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 What's Susan drinking? 
2 Is it very hot? 
3 Can she finish it? 
4 Why can't she drink? 
5 Has she put some milk in it? 
6 Can she drink it now? Why? 
� Answer these questions 
1 Where are they? 
2 What has she got in the cases? 
3 Are they heavy? 
4 Could the taxi-driver carry them? 
5 Can Michael carry them? 
6 Can Susan help him? Why not? 
� Answer these questions 
1 Where are they? Whose sister phoned yesterday? 
2 Has Susan got more than one sister? Which sister phoned? 
3 What's Andrea going to do? 
4 Is Michael surprised? Why? 
5 Who's she going to marry? 
6 Does Michael believe it? Why not? 
� Answer these questions 
1 Can they see the bus? Have they missed it? 
2 Will there be another bus? Who wants to walk home? 
3 Is it raining? Does she want to walk? Why not? 
4 What does she want him to do? 
5 Does he want to call a taxi? Why not? 
6 How many suitsaces have they got? 
7 Are they going to walk home or are they going to take a taxi? 
 
Proper names 
Michael, Susan, Andrea, Basil Caraway, Rockefeller. 
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Grammar notes 
 
TOO - ENOUGH 
Too và enough là adverb, bổ nghĩa cho tính từ. 
 
1. TOO: luôn luôn đặt trước adjective 
TOO + adj + (for sb) + to-infinitive: 
quá ... khiến ai không thể (làm gì) 
 Ví dụ: 
She's too young to get married: cô ấy còn quá trẻ chưa thể lập gia đình được. 
 
2. ENOUGH : luôn đặt sau adjective. 
Adj + enough + (for sb) to-infinitive: 
...đủ (cho ai) làm được (việc gì) 
 Ví dụ: 
I'm not strong enough to help you: tôi không đủ khỏe để giúp anh.  
 
station buffet:(n) quán ăn ở ga 
enough:(adv) đủ 
awful:(adj) kinh khủng, dở tệ 
platform:(n) kê ga 
manage:(vi) tìm cách, xoay sở 
porter:(n) người khuân vác 
marry sb:(vt) cưới, lấy ai 
married to sb:cưới ai 
over:(adv) hơn, quá 
destination:(n) đích, địa điểm đến 
miss:(vt) lỡ (tàu, xe) 
 
Exercise 1 
He can't lift it. It's very heavy. 
It's too heavy for him to lift. 
 
1 They can't drink it. It's very hot 
2 She can't buy it. It's too expensive. 
3 He can't answer. It's very difficult. 
4 We can't see. It's very small. 
 
Exercise 2 
Can he lift the boxes? 
No, he isn't strong enough to lift them. 
 
1 Can you touch the ceiling? (tall) 
2 Can they buy that house? (rich) 
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3 Can he understand the questions? (clever) 
4 Can that cat catch the bird? (quick)   
 
      Nóng quá! 
Nào, Susan! 
Nhanh lên chứ! 
Uống cà phê đi! 
Xe lửa chạy liền đấy. 
Mình sẽ bị chậm mất thôi! 
Em không uống được. 
Cà phê nóng quá em uống không được. 
Thì em bỏ một ít sữa vào? 
Em không thích cà phê sữa mà... 
Thôi được rồi. 
Ðấy! 
Nó đủ nguội cho em uống được chưa? 
Ðược... 
nhưng mà ớn quá! 
Ồ! 
Xe lửa đến rồi kìa... 
anh xách mấy cái vali đi. 
Ồ! 
Em đựng cái gì trong này vậy? 
Thì quần áo chứ gì. 
Sao? 
Nặng lắm hả? 
Ừ! 
Bác tài xế taxi đã xách được đấy. 
Ôi, nặng quá anh xách không nổi. 
Em cũng chẳng to khoẻ gì mà phụ anh... 
Anh khuân vác ơi! 
Anh Michael này. 
Em quên nói cho anh biết. 
Em gái của em gọi điện ngày hôm qua đấy. 
Ồ? 
Em gái nào? 
Andre à? 
Phải... 
nó muốN lấy chồng. 
Lấy chồng hả? 
Nhưng nó chưa đủ tuổi để lấy chồng. 
Nó mới 17 à. 
Mà nó tính lấy ai vậy? 
Basil Caraway. 
Basil Caraway à! 
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Anh không thể tin nổi! 
So với nó ông ta già quá. 
Ông ta trên 60 tuổi rồi. 
Em biết... 
nhưng nó lại yêu ông ta! 
Ồ, không! 
Chuyến xe buýt cuối cùng về nhà mình chạy rồi kìa. 
Chúng ta lỡ xe rồi! 
Thì mình đi bộ vậy. 
Tối nay trời đẹp và ấm áp. 
Nhưng tới bốn dặm lận! 
Xa quá sao em đi nổi? 
Kêu taxi đi. 
Taxi! 
Anh chứ có phải Rocefeller đâu! 
Mình đâu có giàu đến nỗi đi đâu cũng bằng taxi. 
Michael! 
Anh quên điều này rồi. 
Ðiều gì? 
Mình mang theo ba cái vali mà. 
Anh thiệt có muốn đi bộ không? 
Thôi được rồi... 
Taxi! 
 
    A PHONE CALL 
 
Mary Hello. 
Mike Mary? Is that you? 
Mary Yes, Mary here... Who's speaking? 
Mike It's Mike. 
Mary Mike?... Mike who? 
Mike What do you mean 'Mike who?'... Mike Conners, of course. 
Mary Oh, Mike... I'm sorry. 
Mike Yes. We had a date last night. Where were you? 
Mary Oh, I'm sorry, Mike. I couldn't come. 
Mike Couldn't come! Why couldn't you come? 
Mary Well, I had to wash my hair. 
Mike Wash you hair! Why didn't you phone me? 
Mary I wanted to phone you, but I couldn't remember your number. 
Mike But it's in the telephone directory.  
Mary Yes, I know, but I couldn't remember your surname. 
Mike Oh... But why did you have to wash your hair last night? 
Mary Well, I had to do it last night because I'm going to the opera tonight. 
Mike The opera! Who with? 
Mary George... George Johnson... my boss's son. 
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Mike I see. 
Mary He asked me yesterday. I didn't want to go but I couldn't say no.  
 
Proper names 
Mike Conners, Mary, George Johnson. 
 
Grammar notes 
Bài này ôn tập và củng cố các cấu trúc: 
1. want to do sth: muốn làm gì 
I wanted to phone you. 
2. could/couldn't + V: diễn tả một khả năng đã có thể / không thể thực hiện được trong quá khứ 
I couldn't remember your surname. 
3. had to + V: diễn tả một bổn phận phải làm trong quá khứ 
I had to wash my hair last night. 
Câu phủ định: 
 didn't + have to + V: không cần phải làm gì. 
You didn't have to phone me.   
 
mean:(v) nghĩa là 
date:(n) cuộc hẹn hò (giữa nam và nữ) 
an appointment:(n) cuộc hẹn với bác sĩ, nha sĩ hay công việc làm ăn 
remember:(vt) nhớ 
telephone directory:(n) sổ danh bạ điện thoại 
opera:(n) nhạc ôpêra 
boss:(n) thủ trưởng 
say no:(v) từ chối 
say yes:(v) chấp nhận 
 
Questions 
Who's telephoning? 
Who's answering the phone? 
Did they have a date? 
 Ask "When? " 
Why couldn't she come? 
Did she want to phone him? 
Why didn't she phone him? 
Is his number in the directory? 
Why couldn't she find it? 
Did she have to wash her hair? 
 Ask "Why? " 
Is she going to the opera with Mike? 
 Ask "Who... with? " 
Did she want to go? 
Why did she say yes? 
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      Cuộc nói chuyện qua điện thoại. 
Xin chào. 
Mary? 
Phải em đó không? 
Phải, Mary đây... 
Ai đang nói vậy? 
Mike đây. 
Mike à? 
Mike nào nhỉ? 
"Mike nào nhỉ" là thế nào 
Tất nhiên là MIke Conners rồi. 
Ồ, anh Mike... 
Em xin lỗi nha. 
Ðược rồi. 
Tối qua mình có hẹn mà. 
Em đã ở đâu vậy? 
Ồ, em xin lỗi, anh Mike. 
Em đến không được. 
Không đến được! 
Tại sao lại không đến được. 
Ư, em phải gội đầu. 
Gội đầu à! 
Sao em không điện thoại cho anh? 
Em muốn gọi điện cho anh lắm chứ, mà em không thể nhớ số điện thoại của anh. 
Thì xem sổ niên giám điện thoại ấy. 
Em biết nhưng em không nhớ họ của anh. 
Ồ... 
Nhưng tại sao tối qua em lại phải gội đầu? 
Tối qua em gội đầu vì tối nay em đi xem nhạc kịch. 
Xem nhạc kịch! 
Với ai vậy? 
George... 
George Johnson... 
con trai của xếp em. 
Anh hiểu rồi. 
Hôm qua anh ấy mời em. 
Em không muốn đi nhưng không thê từ chối được. 
 
    ARMY CAREERS OFFICE 
 
Sergeant Good morning. Are you the new cleaner? 
Briggs No, I'm not. I want to join the army. 
Sergeant What! You! In the army? 
Briggs Yes. I want to be a soldier. This is the Army Careers Office, isn't it? 
Sergeant Well... er... yes. Sit down... sir. 
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Briggs Thanks. 
Sergeant Now, why do you want to be a soldier? Mr... Mr... 
Briggs Briggs... Tommy Briggs. Well, I saw the 'ad' on television last night, and it looked nice... 
holidays... money... girls... pension... travel. 
Sergeant I see. Yes, it's a good life in the army... it's a man's life. 
Briggs Ah! 
Sergeant Now, have you got any questions? 
Briggs Yes... Will I have to get a haircut? 
Sergeant A haircut. Oh yes, you'll have to get a haircut... and wear a uniform. 
Briggs A uniform! 
Sergeant Oh yes. And you'll have to obey orders. But you won't have to clean the toilets,  you know. 
I've never had to clean the toilets. 
Briggs What about the work? Will I have to work hard? 
Sergeant Oh yes. You'll have to work hard... but all the girls like a man in uniform, you know. 
Briggs And what about promotion? 
Sergeant Oh yes. There are a lot of opportunities. Perhaps you'll be a general one day. 
Briggs O.K. I'd like to join. 
Sergeant Yes, sir. Just sign your name here. 
Briggs There you are... Tommy Briggs. 
Sergeant Briggs! 
Briggs Eh? 
Sergeant Shut up. Stand up. Straight. Now, quick march. Left.... right... left... right... 
 
Questions 
1 Is he the new cleaner? 
2 Does he want to join the Air Force? What does he want to join? 
3 Does he want to be a sailor? What does he want to be? 
4 What's his name? 
5 Have you ever seen an 'ad' for the army? 
6 Did the 'ad' look nice? What did he like? 
7 Has he got any questions? 
8 Will he have to clean the toilets? 
9 Has the sergeant ever had to clean the toilets? 
10 Do girls like a man in uniform? 
11 Are there any opportunities for promotion? How many opportunities are there? 
12 Will he be a general one day? 
 
Grammar notes 
 
HAVE TO 
 
Trong bài này cấu trúc Have to được dùng trong các thì sau: 
 
1. The Simple Future: 
Will have to +V 
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Diễn tả một một bổn phận phải làm ở tương lai (an obligation in the future). 
Ví dụ: 
You'll have to wear a uniform: Anh sẽ phải mặc đồng phục. 
 
2. The Present Perfect: 
Have had to + V 
Diễn tả một bổn phận đã phải làm một lúc nào đó trong quá khứ không nói rõ thời gian 
Ví dụ: 
I've had to clean the toilet: Có lúc tôi cũng đã phải dọn dẹp nhà vệ sinh. 
 
Proper Names 
Briggs.   
 
army careers office:(n) phòng tuyển quân 
sergeant:(n) trung sĩ 
join:(vt) gia nhập 
soldier:(n) người lính 
ad:(n) mẩu quảng cáo 
haircut:(n) việc hớt tóc 
uniform:(n) đồng phục 
obey:(vt) tuân lệnh 
order:(n) mệnh lệnh 
promotion:(n) sự thăng cấp 
promote:(vt) thăng cấp, thăng chức 
opportunity:(n) cơ hội 
general:(a) vị tướng 
shut up:(v) câm miệng lại, im 
straight:(adv) thẳng, nghiêm 
march:(n) diễu hành, bước đều 
 
Exercise 
A friend is going to join the army in your country. 
What will he have to do? 
What won't he have to do? 
Write six sentences. 
 
      Phòng tuyển quân. 
Chào anh 
Anh là người quét dọn mới phải không? 
Ồ, không. 
Tôi muốn gia nhập quân đội. 
Gì! 
Anh hả! 
Muốn nhập ngũ à? 
Phải. 
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Tôi muốn nhập ngũ. 
Có phải đây là phòng tuyển quân không? 
Ư... 
ơ... 
phải. 
Xin mời ngồi... 
thưa ông. 
Cám ơn. 
Nào, tại sao ông muốn trở thành người lính? 
ông... 
ông... 
Briggs... 
Tommy Briggs. 
Ư, tối qua tôi đọc quảng cáo trên ti vi thấy hay hay... 
nghỉ mát nè... 
tiền nè...  
gái nè... 
tiền xuất ngũ nè... 
du lịch nè... 
Tôi hiểu rồi. 
Phải, cuộc sống quân ngũ rất là tuyệt. 
Ðó mới là cuộc sống của đấng mày râu. 
A! 
Ông có muốn hỏi gì không? 
Có chứ... 
Tôi có phải cắt tóc ngắn không? 
Tóc ngắn hả? 
Có chứ... ông phải cắt tóc ngắn... 
và mặc quân phục nữa. 
Quân phục à! 
Vâng. 
Và ông sẽ phải chấp hành mệnh lệnh. 
Nhưng ông sẽ không lau chùi nhà vệ sinh đâu. 
Tôi chưa hề lau chùi nhà vệ sinh bao giờ. 
Còn công việc thì sao? 
Tôi sẽ phải làm việc vất vả không? 
Có đấy... 
Ông sẽ phải làm việc vất vả...  
nhưng ông biết đấy, tất cả các cô gái đều thích lính tráng. 
Còn việc thăng tiến thì sao? 
Có chứ. 
Có nhiều cơ hội lắm. 
Biết đâu có ngày ông sẽ lên tướng. 
Ðược rồi. 
Tôi đồng ý gia nhập. 
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Vâng, thưa ông. 
Vậy thì mời ông ký tên ở đây. 
Ðây.. 
Tommy Briggs. 
Briggs này! 
Hả? 
Câm mồm. 
Ðứng lên. 
Nghiêm. 
Nào, bước đều. 
Một... 
hai...  
một... 
hai.. 
 
    A TRAFFIC SURVEY 
The city of the Oxford has got a traffic problem. It's an old town and the streets are narrow. There are 
many cars and not enough parking space in the city centre. The Planning Department wanted to 
change the traffic system, and so they conducted a traffic survey. They asked a lot of people these 
five questions: 
1. How old are you? 
2. Can you drive? 
3. How long have you been able to drive? 
4. Where do you live? 
5. How do you come to town? 
 
Here are some of the results: 
 
Mr. Brown's fifty-eight. 
He learned to drive when he was eighteen. 
He's been able to drive for forty years. 
He lives in the country, twenty miles from Oxford. 
He always comes into town by car. 
 
Mary Mackintosh is twenty. 
She's had a lot of driving lessons. She's taken the driving test three times, but she hadn't been able to 
pass the test yet. 
She lives near the city centre, and she usually walks to work. 
 
Bob Brewer's twenty-five. 
He's been able to drive for two years, but he hasn't got a car. 
He hasn't been able to save enough money. 
He lives in a village outside Oxford. 
He comes into Oxford by train. 
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Mr. and Mrs. Wilson are both over sixty-five. 
They've never been able to drive. 
They've never learned. 
They live in a suburb of Oxford, and they occasionally come into town by bus.  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 Is Oxford a new town or an old town? 
2 Are the streets wide or narrow? 
3 Has the city got a serious problem? What kind of problem is it? 
4 Are there too many parking places or not enough parking places? What about your town? 
5 How many questions did they ask? Who did they ask? 
� Answer these questions 
1 What's his name? Is he over sixty? How old is he? 
2 Did he learn to drive? When did he learn to drive? Can he still drive? 
3 How long has he been able to drive? 
4 Does he always come into town by bus? How does he goes? 
� Answer these questions 
1 What's her name? Is she a teenager? How old is she? 
2 Has she had any driving lessons? How many driving lessons has she had? 
3 What hasn't she been able to do? 
� Answer these questions 
1 How old is Bob Brewer? 
2 Has he been able to drive for 10 years? How long? 
3 Does he drive to work? 
4 Why doesn't he drive to work? 
5 Does he live in the centre of Oxford? Where does he live? 
� Answer these questions 
1 What are their names? Are they married? 
2 Can he drive? Can she drive? 
3 Has she/ he been able to drive? Why not? 
4 Where do they live? Do they come into town by car? How do they accasionally come into 
town by bus? 
 
Proper names 
Mary Mackintosh, Bob Brewer, Wilson,Mr Brown. 
 
Grammar notes 
 
TO BE ABLE TO + INFINITIVE 
 
To be able to + infinitive có nghĩa giống như CAN, để diễn tả khả năng làm được điều gì (an ability 
to do sth). 
CAN chỉ dùng được ở thì Present và Past 
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Be able to dùng được với tất  cả các thì. Trong phạm vi bài này be able to được dùng ở The Present 
Perfect Tense: have/has  + able to + V diễn tả khả năng từ trước đến nay đã có.   
 
survey:(n) cuộc khảo sát 
traffic:(n) việc giao thông 
narrow:(adj) chật hẹp 
broad, wide:(adj) rộng 
parking space:(n) bãi đậu xe 
Planning Department:(n) Ban Kế Hoạch 
conduct:(vt) tiến hành 
system:(n) hệ thống 
driving lesson:(n) giờ học lái xe 
driving test:(n) kỳ thi lấy bằng lái xe 
save:(vt) để dành, tiết kiệm 
village:(n) ngôi làng 
suburb:(n) ngoại ô, ngoại thành 
suburban:(adj) thuộc về ngoại ô 
 
Exercise 
Mr Brown/ drive/ forty years. 
Mr Brown's been able to drive for forty years. 
 
Write sentences: 
1 Mary Mackintos/ not pass test/ yet. 
2 Bob Brewer/ drive/ two years. 
3 Bob Brewer/ not save enough money. 
4 Mr and Mrs Wilson/ never/ drive. 
 
    Cuộc khảo sát về giao thông 
Thành phố Oxford đang gặp phải vấn đề gia thông. 
Ðó là một thành phố cũ và đường phố thì chật hẹp. 
Có quá nhiều xe hơi, mà lại không có đủ chỗ đậu xe ở trung tâm thành phố. 
Ban kế hoạch muốn thay đổi hệ thống giao thông, 
cho nên họ tiến hành một cuộc khảo sát về giao thông. 
Họ hỏi nhiều người 5 câu hỏi sau: 
1. 
Bạn bao nhiêu tuổi? 
2. 
Bạn có biết lái xe không? 
3. 
Bạn biết lái xe được bao lâu rồi? 
4. 
Bạn sống ở đâu? 
5.  
Bạn vào thành phố bằng phương tiện gì? 
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Sau đây là một số kết quả: 
Ông Brown 58 tuổi. 
Ông học lái xe lúc ông 18 tuổi. 
Ông lái xe được 40 năm rồi. 
Ông ấy sống ở vùng quê, cách Oxford 20 dặm. 
Ông ấy luôn luôn vào thành phố bằng xe hơi. 
Mary Mackintosh 20 tuổi. 
Chị đã học lái xe nhiều. 
Chị đã dự thi 3 lần để lấy bằng, 
nhưng chị ấy không thể đậu được. 
Chị sống ở gần trung tâm thành phố và thường đi bộ đến sở làm. 
Bob Brewer 25 tuổi. 
Anh biết lái xe 2 năm rồi nhưng chưa sắm được xe. 
Anh chưa để dành được đủ tiền. 
Anh sống ở một ngôi làng ngoài Oxford. 
Anh thường vào thành phố Oxford bằng xe lửa. 
Cả hai ông bà Wilson đã trên 65 tuổi. 
Họ không biết lái xe. 
Họ chưa bao giờ học lái. 
Ông bà sống ở ngoại ô Oxford và thỉnh thoảng vào thành phố bằng xe buýt. 
 
    AUSTRALIA HOUSE 
 
Interviewer Now, Mr. Jones... why do you want to go to Australia? 
Mr. Jones Well, I'm really thinking about my children. You see, there aren't many opportunities here. 
I lost my job last year and I haven't been able to find another one. Will I be able to find a job in 
Australia? 
Interviewer What do you do? 
Mr. Jones I'm an electrician. 
Interviewer Oh, you'll be able to find a job easily. 
Mr. Jones What about accommodation? Will I be able to find a house? 
Interviewer Well, that is a problem... but there are hostels for new immigrants. 
Mr. Jones ...and what about my children? 
Interviewer Oh, you'll be able to find a good school in Australia. 
 
Interviewer Now, why do you want to emigrate to Australia, Mrs. Baxter? 
Miss  Baxter Er... It's Miss Baxter... 
Interviewer Oh, I'm very sorry... 
Miss Baxter That's all right ... well, you see... I've never been able to find the right man in England... 
Interviewer Well, Miss Baxter... I can't promise anything... but there are a lot of men in Australia... 
Miss Baxter Will I be able to find a tall, dark, handsome man there? 
Interviewer Oh, Miss Baxter... this is Australia House... not a marriage bureau! 
 
Interviewer Come in! Take a seat... Mr. Cook, isn't it? 
Mr. Cook That's right. 
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Interviewer  Why do you want to go to Australia, Mr. Cook? 
Mr. Cook I don't... I just want to leave England. 
Interviewer  Pardon? What qualifications have you got? 
Mr. Cook Qualifications? Oh, I've never been able to pass any exams. 
Interviewer Well, what will you be able to do in Australia? How will you earn a living? 
Mr. Cook I don't know... but I won't be able to work very hard... I've got a bad back!  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 Where is Mr. Jones? Who is he talking to? 
2 Does he want to go to Canada? Where? 
3 Who is he thinking about? 
4 Are there many opportunities here or are there only a few? 
5 Has he got a job now? Did he have a job? 
� Answer these questions 
1 What's her name? 
2 Does she want to emigrate to New Zealand? Where? 
3 Can he promise her anything? 
4 Are there only a few men in Australia? How many? 
5 Does she like short men? 
6 What kind of man does she want to meet? 
7 Is Australia House a marriage bureau? 
� Answer these questions 
1 What's his name? Does he really want to go to Australia? 
2 Does he want to stay in England or does he want to leave? 
3 Has he got any qualifications? Why not? 
4 Will he be able to work in Australia? Why not? 
 
Proper names 
Jones, Baxter, Cook. 
 
Grammar notes 
 
WILL BE ABLE TO + INFINITIVE 
 
Will be able to + V: diễn tả một khả năng ở tương lai (an ability in the future). 
Ví dụ: 
You'll be able to find a good school in Australia: Anh sẽ có thể tìm được trường tốt ở úc. 
 
Australia House:Văn phòng Australia sắp xếp việc xuất cảnh sang úc  
opportunity:(n) cơ hội 
electrician:(n) thợ điện 
accommodation:(n) chỗ ở 
hostel:(n) nhà trọ, ký túc xá 
immigrant:(n) người nhập cư 
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immigrate:(v) nhập cư 
immigration:(n) việc nhập cư 
emigrate:(vt) xuất cảnh sang nước khác 
promise:(vi, vt) hứa hẹn 
marriage bureau:(n) phòng hướng dẫn hôn nhân 
take a seat:ngồi 
qualification:(n) bằng cấp 
exam:(n) kỳ thi 
earn a living:sinh sống x 
 
Look at this 
He'll be able to find a job. 
He won't be able to find a house. 
Will she be able to find ahusband? 
 
Exercise 
Complete this conversation using be able to. 
 
Miss Marshall . . . a job in Australia? 
Interviewer What do you do? 
Miss Marshall I'm a shorthand-typist. 
Interviewer Oh, . . . a job easily. 
Miss Marshall What about accommodation? . . . a flat? 
Interviewer Well, that's more difficult. . . . a flat immediately, but . . . one after a few months. There 
are hostels for new immigrants.   
 
Văn phòng phụ trách việc di cư đến "c 
Nào ông Jones... 
tại sao ông  đến "c? 
Tôi thực sự lo cho các con của tôi. 
Ông biết đó, ở đây không có nhiều cơ may lắm. 
Năm rồi tôi mất việc và đến nay chưa tìm được việc khác. 
Liệu tôi có thể tìm được việc làm ở "c không? 
Ông làm nghề gì? 
Tôi làm thợ điện. 
Thế thì ông có thể tìm được việc làm dễ dàng thôi. 
CòN nhà cửa thì sao? 
Tôi sẽ tìm được nhà chứ? 
Ư, đó là một vấn đề... 
nhưng có nhiều chung cư cho những người mới định cư. 
...thế còn  các con của tôi? 
Ở "c ông sẽ tìm được trường học tốt cho chúng. 
Nào, tại sao bà di cư đến "c, thưa bà Baxter? 
Ồ... cô Baxter ạ. 
Xin lỗi cô. 
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Không có chi... 
à, anh biết đó... 
tôi không thể tìm được người đàn ông thích hợp ở nước Anh này. 
Cô Baxter này... 
tôi không giám hứa gì... 
nhưng ở "c có nhiều đàn ông lắm... 
Liệu tôi có tìm được một người đẹp trai, cao lớn, da ngăm đen ở đó không? 
Thưa Cô Baxter... 
đây là văn phòng phụ trách việc di cư đến "c chứ không phải là phòng hướng dẫn hôn nhân đâu! 
Vào đi! Xin mời ngồi. 
Có phải ông Cook đó không? 
Phải? 
Tại sao ông muốn đến "c, ông Cook? 
Tôi có muốn tới đó đâu... 
Tôi chỉ muốn rời khỏi nước Anh. 
Ông nói chi? 
Ông có bằng cấp gì không? 
Bằng cấp hả? 
Ôi, từ trước đến nay tôi chưa hề thi đậu kỳ thi nào cả. 
Vậy thì ông có thể làm được gì ở úc? 
Rồi ông sẽ sinh sống ra sao? 
Tôi không biết nữa... 
tôi lại không thể làm việc nhiều... 
Tôi bị đau lưng mà! 
 
    CHEQUES AND CREDIT 
 
A Next, please. 
B I'd like to cash this cheques, please. 
A Yes, madam... £30. Oh! You haven't signed it yet, madam. 
B Haven't I? Oh, I'm terribly sorry... here you are. 
A Thank you. How would you like the money? 
B Four fives and ten ones, please. 
 
C I'd like to change these francs, please. 
D Yes, sir. How many francs have you got? 
C 200. What's the rate of exchange, please? 
D The current rates are on the notice board, sir. 
 
E I'd like to buy this... but I haven't got enough cash with me. Do you take travelers cheques? 
F Certainly, sir. 
E Good. How much is that? 
F It's £30. 
E What's the exchange rate? 
F I'm not sure, sir... I'll go and check. 
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G Good morning. Can I help you? 
H Yes. My name's Davies. I'm expecting some money from my bank in Toronto. 
G By post, cable, or telex, sir? 
H By telex. 
G Let me see. Ah, yes. Davies. £200 from the Royal Bank of Canada, Toronto. Have you got 
any identification, sir? 
H Well, I haven't got my passport, but I've got my driving licence. Will that be all right? 
G Yes, sir. That'll be all right. 
 
cheque:(n) ngân phiếu 
to cash a cheque:đổi tiền mặt từ ngân phiếu 
credit:(n) tín dụng 
credit card:(n) thẻ tín dụng 
sign:(v) ký tên 
signature:(n) chữ ký 
expect:(vt) mong 
post:(n) bưu chính 
cable:(n) điện tín 
telex:(n) te-lex 
 
      Ngân phiếu và tín dụng. 
Xin mời người kế tiếp. 
Xin làm ơn cho tôi rút tiền mặt ngân phiếu này. 
Thưa bà vâng... 
30 pAO. 
Ồ! bà chưa ký tên, thưa bà. 
Thế à? 
Xin lỗi... 
đây, thưa ông. 
Cám ơn bà. 
Bà muốn lấy loại tiền nào? 
Cho tôi 4 tờ 5 pao và 10 tờ 1pao. 
Cho tôi đổi những đồng franc này. 
Thưa ông vâng. 
Ông có bao nhiê franc? 
200. 
Hối suất hôm nay ra sao vậy cô? 
Có ghi trên bảng thông báo đó, thưa ông. 
Tôi muốn mua món hàng này... 
nhưng lại không mang tiền mặt theo. 
Bà có lấy chi phiếu du lịch không? 
Ðược, thưa ông. 
Tốt quá. 
Giá bao nhiêu vậy. 
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30 pao. 
Hối suất hôm nay ra sao? 
Thưa ông tôi cũng không rõ. 
Ðể tôi xem lại. 
Chào ông. 
Ông cần chi ạ? 
Vâng, tôi tên là Davies. 
Tôi đang chờ lĩnh một ít tiền do nhà băng của tôi ở Toronto gủi đến. 
Gủi bằng thư, điện tín hay là telex, thưa ông? 
Bằng telex. 
Ðể tôi xem thử. 
Ư, vâng. 
Davies. 
200 pao từ ngân hàng Hoàng Gia Canada ở Toronto gửi đến. 
Ông có giấy tờ chứng minh gì không? 
Tôi không có hộ chiếu, nhưng tôi có bằng lái xe. 
Như vậy có được không cô? 
Ðược rồi thưa ông. 
không sao đâu. 
 
    A HOLIDAY IN EGYPT 
 
Mr. Harris I looked through this brochure last night, and I'd like to book the summer holiday in 
Egypt. 
Travel Agent Yes, sir... the Hotel Cleopatra? 
Mr. Harris That's right...  how far is it from the hotel to the beach? 
Travel Agent ...about a two-minute walk. 
Mr. Harris Good. How hot is it in Egypt in July? 
Travel Agent About 28°C. 
 
Guide  ...and that's the Great Pyramid, Mr. Harris. 
Mr. Harris Oh, yes... it looks very high! 
Guide  It's about 137 metres high. 
Mr. Harris How long are the sides? 
Guide  They're 230 metres long. 
Mr. Harris It's incredible! How old is it? 
Guide  It's nearly four and a half thousands years old. 
 
Sailor  We're going through the Sue Canal now. 
Mr. Harris Hmm... it doesn't look very wide. How wide is it? 
Sailor  About 60 metres... and it's 162 kilometres long. 
Mr. Harris Really? This is a big ship. How deep is the Canal? 
Sailor  The average depth is about 10 meters... but they're going to make it deeper. 
 
Guide  Hello there, Mr. Harris. Are you coming on the excursion to Cairo today? 
Mr. Harris Oh, yes!...How far is it? 
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Guide  It's about 150 kilometres. 
Mr. Harris Good. How long will it take to get there? 
Guide  Only three hours.  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 Where's Mr. Harris? 
2 What did he look through? When did he look through it? 
3 Where does he want to go? Why? 
4 Will he stay in a hotel? Which hotel will he stay in? 
5 Is it a long way from the hotel to the beach? How far is it? 
6 Is it hot in Egypt in July? How hot is it? 
� Answer these questions 
1 Is Mr. Harris looking at anything? What is he looking at? 
2 Does it look high? How high is it? 
3 Are the sides long? How long are they? 
4 Is it very old? How old is it? 
5 Have you ever seen the Great Pyremid? Where? When? 
� Answer these questions 
1 Where are they going? Where is the Suez Canal? 
2 Does it look very wide? How wide is it? 
3 What's the average depth of the canal? 
4 What's going to happen to the canal in the future? 
5 Has anybody here been through the Suez Canal? 
� Answer these questions 
1 Is there an excursion today? Where to? 
2 Is Cairo near or far? How far is it? 
3 Will it take long to get there? How long will it take? 
4 Have you ever been to Cairo? 
 
Grammar notes 
 
Questions with How +Adj 
 
How far bao xa 
How heavy nặng bao nhiêu 
How hot nóng bao nhiêu độ 
How high cao bao nhiêu 
How long dài bao nhiêu 
How old bao nhiêu tuổi 
How wide rộng bao nhiêu 
How deep sâu bao nhiêu 
 
Lưu ý:  
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How long does/did/will it take to-infinitive? dùng để hỏi làm việc gì đó mất khoảng thời gian bao 
nhiêu. 
Ví dụ: 
How long will it take to get there? 
Proper Names 
 
Mr Harris, Great Pyramid, Suez, Cairo, Maria, Bristol, Glasgow, Leeds,Manchester, Southampton, 
London.  
 
Egypt:(n) Ai Cập 
look through:(v) xem qua 
brochure:(n) tập sách mỏng quảng cáo (cho không) 
book:(vt) đặt, đăng ký trước 
beach:(n) bãi biển 
travel agent:(n) nhân viên du lịch 
the Great Pyramid:(n) Ðại Kim tự tháp ở Ai Cập 
high:(adj) cao 
height:(n) chiều cao 
tall:(adj) cao 
incredible:(adj) khó tin 
The Suez Canal:(n) kênh đào Suez 
wide:(adj) rộng 
width:(n) chiều rộng 
long:(adj) dài 
length:(n) chiều dài 
deep:(adj) sâu 
depth:(n) chiều sâu 
average:(adj) trung bình 
excursion:(n) cuộc đi chơi, cuộc đi tham quan 
Cairo:(n) thủ đô Ai Cập 
 
Exercise 
Maria 
1m 90cm 
Age:30 
Weight:75 kilos 
 
Hans 
1m 85cm 
Age:42 
Weight: 65kilos 
 
How old is Maria? 
She's thirty. 
How tall is she? 
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She's 1m 90cm tall. 
How heavy is she? 
She's 75 kilos. 
 
Write three questions about Hans. 
 
      Nghỉ mát ở Ai-cập 
Tối qua tôi đã xem xong tập hướng dẫn du lịch này rồi và tôi muốn đăng ký đi nghỉ hè ở Ai-cập. 
Ðược thưa ông. 
Khách sạn Cleopata nhé? 
Ðược. 
Từ khách sạn ra bờ biển cách bao xa? 
...mất khoảng 2 phút đi bộ. 
Tốt. 
Nhiệt độ ở Ai-cập vào tháng 7 ra sao? 
Khoảng 28 độ C. 
...và đó là Ðại kim tự tháp, ông Harris à. 
Ồ, thấy rồi... 
trông nó cao quá. 
Nó cao khoảng 137 mét. 
Các cạnh nó dài bao nhiêu? 
Dài 230 mét. 
Không thể tin được! 
Nó bao nhiêu tuổi rồi? 
Gần 4.500 tuổi. 
Hiện giờ chúng ta đang đi qua kênh đào Suez. 
Hừm... 
trông nó không đuợc rộng lắm. 
Kênh này rộng bao nhiêu vậy? 
Khoảng 60 mét... 
và chiều dài của nó là 162 kilômet. 
Thật vậy à. 
Tàu của mình to đấy. 
Con kênh này sâu bao nhiêu? 
Ðộ sâu trung bình là 10 mét... 
nhưng người ta sẽ đào sâu thêm. 
Chào ông Harris. 
Hôm nay ông có đi tham quan Cairo không? 
Có chứ! 
Cách đây bao xa? 
Khoảng 150 kilômet. 
Ðuợc đấy. 
Thế đến đó mất  bao lâu? 
Chỉ mất 3 giờ thôi. 
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    COMPARISONS 
 
Mr and Mrs Kent are old age pensioners. They go to the shops every Saturday. They have to walk up 
a very steep hill between their house and the shops. They both walk slowly. Mr Kent always has to 
wait for his wife at the top of the hill, because Mrs Kent walks more slowly than Mr. Kent. 
Diana and Margaret work in the same office. They're both good typists because they type carefully. 
Diana never makes a mistake and Margaret rarely makes a mistake. Diana types more carefully than 
Margaret. 
Some drivers occasionally have accidents, but Alan and David are very careless drivers. Alan has 
already had two accidents this year, and David has had a lot. David drives even more carelessly than 
Alan. 
Both Carlos and Miguel are good students. They speak English well, but Miguel has spent a year in 
England, so he speaks English better than Carlos. 
Tyneside United and Humber Rovers are both near the bottom of the Fourth Division. The football 
season has nearly finished, and Tyneside have won only one match. They've played very badly. 
Humber Rovers haven't won a match yet, and they haven't scored a goal. Humber have played even 
worse than Tyneside. 
 
Tony and Jim work for a construction company. They're very hard workers. They work about twelve 
hours a day. Tony often works at weekends. He earns more money than Jim because he works harder 
than Jim.  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 What's the man's name? What's his wife's name? 
2 Are they old or young? Do they work or are they retired? 
3 Do they go to the shop every day? How often? 
4 How do they go? 
5 Do they have to walk up a hill? 
6 Is it a steep hill? How steep is it? Where is the hill? 
7 Do they walk quickly or slowly? 
8 Does Mr. Kent have to wait for his wife? 
9 Where does he wait for his wife? Why? 
� Answer these questions 
1 What does Diana do? What about Margaret? 
2 Does Diana ever make a mistake? 
3 Does Margaret ever make a mistake? How often? 
4 Does Margaret type more carefully than Diana, or does Diana type more carefully than 
Margaret? 
� Answer these questions 
1 Do you drive? Do you drive well or badly? 
2 Are you a careful driver? What about Alan and David? 
3 Have you ever had an accident? 
4 Has Alan had any accidents this year? How many accidents has Alan had? How about David? 
� Answer these questions 
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1 What kind of students are Carlos and Miguel? 
2 Do they speak English well or badly? 
3 Have they both spent a year in England? Who has been to England? 
4 Does Carlos speak English better than Miguel or does Miguel speak better than Carlos? 
� Answer these questions 
1 Are Tyneside United or Humber Rovens in the first division? Which division? Are they near 
the top or near the bottom? 
2 Has the football season just finished? 
3 Have Tyneside United won a lot of matches? How many? 
4 How they played well or badly? 
5 How have Humber played compared with Tyneside? 
� Answer these questions 
1 What kind of company do they work for? 
2 Are they hard workers? 
3 Do they work 8 hours a day? How many? 
4 Who often works at weekends? 
5 Does he earn less money than Jim or does he earn more money than Jim? Why? 
 
Proper names 
Kent, David, Miguel, Tony, Alan, Carlos, Jim, Diana, Margaret, Tyneside, Humber Rover 
 
Grammar notes 
 
COMPARISON OF ADVERBS 
(So sánh trạng từ) 
 
Ðối với cách so sánh hơn của trạng từ (comparative degree), cần lưu ý các trường hợp sau đây: 
1. Trạng từ một vần áp dụng công thức sau: 
 adverb + er 
Tony works harder than Jim. 
 
2. Trạng từ hai vần trở lên áp dụng công thức sau: 
 more + adverb  
Mrs Kent walks more slowly than Mr Kent. 
 
3. Một số trạng từ không theo quy luật nào thì phải học thuộc lòng 
 badly → worse 
 well → better 
Miguel speaks English better than Carlos.  
 
comparison:(n) sự so sánh 
pensioner:(n) người về hưu 
pension:(n) lương hưu 
steep:(adj) dốc 
hill:(n) chỗ dốc 
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type:(v) đánh máy 
typist:(n) người đánh máy 
make a mistake:(v) phạm lỗi 
occasionally:(adv) thỉnh thoảng 
careless:(adj) bất cẩn 
bottom:(n) phần cuối 
division:(n) bảng xếp hạng 
football season:(n) mùa bóng 
win/won:(v) thắng 
lose/ lost:(v) thua 
construction:(n) ngành xây dựng  
earn:(v) kiếm tiền 
drawn:(adj) hòa, đều 
point:(n) điểm số 
 
      Những sự so sánh. 
Ông bà Kent là những người hưu trí. 
Thứ bảy nào họ cũng đi mua sắm. 
Họ phải đi lên một sườn dốc giữa nhà của họ và cửa hàng. 
Cả hai đều đi rất chậm. 
Ông Kent luôn phải chờ vợ của ông trên đỉnh dốc vì bà Kent thường đi chậm hơn ông. 
Diana và Margaret làm việc cùng cơ quan. 
Cả hai đều là thư ký đánh máy giỏi vì họ đánh rất cẩn thận. 
Diana không hề phạm lỗi còn Margaret thì ít khi phạm lỗi. 
Diana đánh máy cẩn thận hơn Magaret. 
Một vài tài xế đôi khi gặp tai nạn, thế nhưng Alan và David là những tài xế bất cẩn. 
Năm nay Alan đã gây hai tai nạn, còn David thì nhiều lắm. 
David lái xe còn bất cẩn hơn Alan. 
Cả Carlos và Miguel đều là học sinh gỏi. 
Họ nói tiếng Anh giỏi, 
nhưng Miguel đã ở một năm tại Anh, cho nên anh ấy nói tiếng Anh giỏi hơn Carlos. 
Tyneside United và Humber Rovers hiện đang xếp hạng gần cuối bảng 4. 
Mùa bóng gần kết thúc mà Tyneside chỉ thắng được mỗi một trận. 
Họ chơi rất tệ. 
Nhưng Humber Rover thì chưa thắng trận nào và chưa ghi được bàn nào. 
Humber Rover còn tệ hơn Tyneside. 
Tony và Jim đều làm việc cho Công ty xây dựng. 
Họ là những công nhân rất chăm chỉ. 
Trong một ngày họ làm việc khoảng 12 tiếng. 
Tony thường làm việc vào những ngày cuối tuần. 
Anh ấy kiếm được tiền nhiều hơn Jim vì anh ta làm việc vất vả hơn. 
 
 
Bill Walker works for an import-export company. Last Wednesday morning Bill rang his office at 
nine o'clock. His boss, Mr Thompson, answered the phone. 
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Mr Thompson Hello, Thompson here... 
Bill  Hello. This is Bill Walker. 
Mr. Thompson Oh, hello, Bill. 
Bill  I'm afraid I can't come to work today, Mr Thompson. 
Mr Thompson Oh, what's the problem? 
Bill  I've got a very sore throat. 
Mr Thompson Yes, you sound ill on the phone. 
Bill  Yes, I'll stay in bed today, but I'll be able to come tomorrow. 
Mr Thompson That's all right, Bill. Stay in bed until you feel well enough to work. 
Bill  Thank you, Mr Thompson... Goodbye. 
Mr Thompson Goodbye, Bill. 
 
Mr. Thompson liked Bill very much. At 12.30 he got into his car, drove to a shop and bought some 
fruit for him. He went to Bill's flat and rang the doorbell. Bill's wife, Susan, answered the door. 
 
Susan  Oh, Mr. Thompson! Hello... how are you?  
Mr Thompson Fine, thanks, Susan. I've just come to see Bill. How is he? 
Susan  He doesn't look very well. I wanted him to see the doctor. 
Mr Thompson I'll go in and see him... Hello, Bill! 
Bill  Oh... hello... hello, Mr Thompson... er... er... 
Mr Thompson I've bought some fruit for you, Bill. 
Bill  Thank you very much, Mr Thompson. 
Mr Thompson Well... I had to pass your house anyway. How's your throat? 
Bill  It's seems a little better. I'll be O.K. tomorrow. 
Mr Thompson Well, don't come in until you feel better. 
Bill  All right... but I'm sure I'll able to come in tomorrow. 
Mr Thompson Goodbye, Bill. 
Bill  Goodbye, Mr Thompson. 
 
At three o'clock in the afternoon, Mr Thompson locked his office door, and switched on his portable 
television. He wanted to watch an important international football match. It was England against 
Brazil. Both teams were playing well, but neither team could score a goal. The crowd were cheering 
and booing. It was very exciting. 
 
Then at 3.20, England scored from a penalty. Mr Thompson jumped out of his chair. He was very 
excited. He was smiling happily when suddenly the cameraman focussed on the crowd. Mr 
Thompson's smile disappeared and he looked very angry. Bill Walker's face, in close-up, was there 
on the screen. He didn't look ill, and he didn't sound ill. He was smiling happily and cheering wildly!  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 What's the man's name? Is he a student or does he work? What kind of company does he 
work for? 
2 Did he ring his office? When did he ring his office? What time did he ring his office? 
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3 Did anybody answer the phone? Who answered the phone? What's his boss's name? 
� Answer these questions 
1 Who's ringing? Who's he ringing? 
2 Can Bill come to work today? Why not? 
3 What's wrong with him? 
4 Does he sound ill on the phone? 
5 Have you ever had a sore throat? 
6 Will Bill get up or will he stay in bed? 
7 When will he be able to come to work? 
8 Is the boss angry? 
� Answer these questions 
1 Did Mr. Thompson like Bill? 
2 Did Mr. Thompson leave the office? What time did he leave the office? 
3 Did he walk to the shop? 
4 Did he buy flowers or did he buy fruit? 
5 Was the fruit for his wife? Who was the fruit for? 
6 Does Bill live in a house or an apartment? Mr. Thompson went there, didn't he? Did he knock 
at the door or ring the bell? Who answered the door? 
� Answer these questions 
1 Has Mr. Thompson come to see Susan or has he come to see Bill? 
2 How does Bill look? 
3 What did Susan want him to do? 
4 Has Mr. Thompson brought him anything for Bill? What has he brought him? 
5 Does Bill's throat seem better or does it seem worse? 
� Answer these questions 
1 What happened at 3.20? 
2 What did Mr. Thompson  do? Why? 
3 What was he doing when the cameraman focused on the crowd? 
4 What happened to his smile? How did he look? 
5 What could he see on the screen? 
6 How did Bill look and sound? 
7 What was he doing? 
 
Proper names 
Bill Walker, Thompson, Susan, England, Brazil. 
 
Expressions 
To answer the door/ phone: ra mở cửa; trả lời điện thoại. 
To stay in bed: nằm nghỉ trên giường. 
 
import:(n) việc nhập khẩu 
export:(n) việc xuất khẩu 
ring:(v) gọi điện thoại 
sore throat:(n) viêm họng 
doorbell:(n) chuông cửa 
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anyway:(adv) dầu sao thì 
lock:(vt) khoá 
portable:(adj) mang xách được 
cheer:(vi, vt) reo hò, cổ vũ 
boo:(vi) la ó phản đối 
exciting:(adj) hào hứng 
penalty:(n) quả phạt đền 
excited:(adj) thấy phấn khởi 
cameraman:(n) người quay phim 
focus:(v) tập trung vào 
disappear:(vi) biến mất 
close-up:(n) cảnh quay sát, cận cảnh 
wildly:(adv) cuồng nhiệt, dữ dội 
 
Ngày nghỉ làm việc. 
Bill Walker làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu. 
Sáng thứ Tư tuần rồi Bill gọi điện đến cơ quan lúc 9 giờ. 
Ông Thompson, thủ trưởng của anh trả lài điện thoại. 
Alô, Thompson đây... 
Alô. 
Tôi là Bill Walker. 
Ô, chào Bill. 
Thưa, chắc là tôi không thể đi làm hôm nay được ông Thompson à. 
Ồ, có chuyện gì vậy? 
Tôi bị viêm họng nặng. 
Ừ, nghe giọng nói của anh qua điện thoại có vẻ bệnh đó. 
Vâng, hôm nay tôi nghỉ dưỡng ở nhà nhưng ngày mai tôi đi làm được rồi. 
Ðược rồi, Bill ạ. 
Cứ nghỉ đi chừng nào khỏe rồi hãy đi làm. 
Cảm ơn ông Thompson... 
Xin chào ông. 
Chào Bill nhé. 
Ô. Thompson rất mến Bill. 
Lúc 12.30 ông lên xe, lái ra cửa hàng mua ít trái cây cho anh ta. 
Ông đến căn hộ của Bill và nhấn chuông cửa. 
Vợ  Bill, Susan, ra mở cửa. 
Ồ, ông Thompson! 
Xin chào... ông có khỏe không? 
Khỏe, cảm ơn Susan. 
Tôi đến thăm Bill đây. 
Anh ấy thế nào? 
Ảnh không được khỏe lắm. 
Tôi muốn đưa ảnh đi bác sĩ đó. 
Ðể tôi vào thăm anh ấy nhé. 
Chào Bill! 
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Ồ... xin chào... chào ông Thompson... ơ.. 
Tôi mang ít trái cây cho anh, Bill à. 
Cảm ơn ông nhiều lắm. 
Ư... 
dẫu sao tôi cũng phải đi ngang nhà anh mà. 
Sao, cổ họng thế nào rồi? 
Dường như nó đỡ hơn rồi ông à. 
Ngày mai sẽ khỏe thôi. 
Thôi, chừng nào thật khỏe rồi hãy đi làm. 
Dạ... nhưng chắc chắn là ngày mai tôi đi làm được. 
Thôi, tạm biệt Bill nhé. 
Dạ, xin chào ông Thompson. 
Lúc 3 giờ chiều, 
ông Thompson khóa cửa văn phòng và bật máy truyền hình xách tay. 
Ông muốn xem trận đấu bóng đá quốc tế quan trọng. 
Ðội Anh đấu với đội Braxin. 
Cả hai đội chơi rất tốt, nhưng chưa đội nào ghi được bàn thắng. 
Ðám đông đang reo hò và la ó. 
Trận đấu thật hào hứng. 
Rồi lúc 3 giờ 20, đội Anh ghi bàn từ cú đá phạt đền. 
Ông Thompson nhảy ra khỏi ghế. 
Ông rất phấn khởi. 
Ông đang mỉm cười vui vẻ thì bất chợt nhân viên quay hình đưa máy hướng về đám đông. 
Nụ cười của ông Thompson tắt hẳn và trông ông rất giận. 
Gương mặt của Bill Walker được quay cận cảnh, hiện ra trên màn hình. 
Trông anh ấy không có vẻ bệnh hoạn gì cả và giọng nói cũng không có vẻ ốm đau gì. 
Anh ấy đang cười sung sướng và reo hò vang dậy! 
 
    APPLYING FOR A JOB 
 
Interviewer  Come in... come in. It's Mr Chandler, isn't it? 
Mr Chandler Yes, that's right. How do you do? 
Interviewer  How do you do? Please take a seat. 
Mr Chandler Thank you very much. 
Interviewer  Well, I've got your application from here. I just want to check the information... is that 
all right? 
Mr Chandler Yes, of course. 
Interviewer  Now, you're 31, aren't you? 
Mr Chandler Yes, I'm. 
Interviewer ...and you aren't married, are you? 
Mr Chandler No, I'm not... not yet. 
Interviewer  Uh, huh. You went to secondary school and technical college, didn't you? 
Mr Chandler Yes, I did. 
Interviewer ...but you didn't go to university, did you? 
Mr Chandler No, I didn't. I started work when I was 20. 
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Interviewer I see. You can speak French and Russian, can't you? 
Mr Chandler Yes, I can... but not fluently. I speak French better than Russian. 
Interviewer ... but you can't speak Spanish, can you? 
Mr Chandler No, no, I can't. 
Interviewer You've been to France, haven't you? 
Mr Chandler Yes, I have... and to Germany and Russia. 
Interviewer So I see... but you haven't been to the Middle East, have you? 
Mr Chandler No, I'm afraid I haven't, but I'd like to. 
Interviewer Good. 
 
Fill in the spaces 
 
Interviewer Come in. Please sit down. It's Miss Wallace, . . .? 
Miss Wallace Yes, that's right. Good afternoon. 
Interviewer Good afternoon. Well, I've looked through your application. Can I just check the 
information? 
Miss Wallace Of course. 
Interviewer Now, you're 22, . . .? 
Miss Wallace Yes, I am. 
Interviewer You aren't married, . . .? 
Miss Wallace No, I'm not, but I'm engaged. 
Interviewer You didn't go to technical college or university, . . .? 
Miss Wallace No, I didn't. 
Interviewer But you learned to type at secondary school, . . .? 
Miss Wallace Yes, I did. 
Interviewer You can speak French and Italian, . . .? 
Miss Wallace Yes, I can, but I can write them better than I can speak them. 
Interviewer I see. You've been to Switzerland, . . .? 
Miss Wallace Yes, I have. And Italy. 
Interviewer And you can take shorthand, . . .? 
Miss Wallace Yes, I studied it at school.  
 
Proper names 
Paul Chandler, Helen Wallace, French, Russia, Spanish, Germany, Italy. 
 
Grammar notes 
 
QUESTION TAGS 
Câu hỏi đuôi: phải không? 
 
1. Công dụng: Câu hỏi đuôi được thêm vào câu nói khẳng định hoặc phủ định để kiểm rta lại thông 
tin người nói đã biết khá chắc và muốn người nghe đồng ý với mình. (Question tags are used to 
check information where the speaker feels reasonable sure that his statement is correct and expects 
the listener to agree with him.) 
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2. Cách thành lập: 
 
a) To Be/ Modal Verb in statements: 
 
Statement (affirmative) → Question tag (negative) + pronoun? 
Statement (negative) → Question tag (affirmative) + pronoun? 
Ví dụ: 
You're a driver, aren't you? 
You can't swim, can you? 
 
b) Ordinary verbs in statements: 
Statement (afffirmative) → Question tag (don't, doesn't, didn't) + pronoun? 
Statement (negative) → Question tag (do, does, did) + pronoun? 
Ví dụ: 
You speak English, don't you? 
Mary doesn't seem happy, does she? 
The students finished the test, didn't they? 
 
Lưu ý: 
1 Vì để kiểm tra thông tin nên cả hai câu trần thuật và câu hỏi đuôi có ngữ điệu xuống (the 
statement and the tag both have falling intonation). 
2 Ðông từ phủ định ở câu hỏi đuôi phải ở dạng rút gọn (contracted form). 
3 Chủ ngữ ở câu hỏi đuôi phải là một đại từ (pronoun). 
4 Dạng rút gọn của AM NOT là aren't. 
 Ví dụ: 
I am right, aren't I?   
 
apply:(v) nộp đơn xin 
application form:(n) đơn xin việc 
applicant:(n) người nộp đơn (xin việc) 
salesman:(n) người bán hàng 
marital status:(n) tình trạng hôn nhân 
education:(n) việc học vấn 
secondary school:(n) trường phổ thông trung học 
technical collage:(n) trường kỹ thuật 
university:(n) đại học 
fluently:(adv) lưu loát, thông thạo 
fluent:(adj) lưu loát 
shorthand:(n) tốc ký 
 
      Nộp đơn xin việc làm 
Xin mời vào, mời vào. 
Ông là ông Chandler phải không? 
Dạ phải. 
Xin chào ông. 
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Chào ông. 
Mời ông ngồi. 
Cảm ơn ông. 
Tôi đã nhận được đơn xin việc của ông đây. 
Tôi chỉ muốn kiểm tra lại vài điều... 
có được không ạ? 
Dạ, được ạ. 
Ông 31tuổi phải không? 
Dạ đúng. 
... ông chưa lập gia đình chứ? 
Chưa, chưa có gia đình. 
Ừ. 
Ông đã học qua phổ thông trung học và cao đẳng kỹ thuật rồi phải không? 
Dạ rồi. 
...nhưng ông không vào đại học à? 
Dạ không. 
Tôi bắt đầu đi làm lúc tôi 20 tuổi. 
Vậy à. 
Ông nói được tiếng Pháp và tiếng Nga chứ? 
Dạ nói được...nhưng không lưu loát. 
Tôi nói tiếng pháp hay hơn tiếng Nga. 
...nhưng ông không nói được tiếng Tây Ban Nha phải không ? 
Dạ không. 
Ông đã đi Pháp rồi phải không? 
Dạ có đi rồi... 
và đi Ðức và Nga nữa. 
A tôi biết... 
nhưng ông chưa đến Trung Ðông phải không. 
Dạ chưa, nhưng tôi rất mong được đến đó. 
Tốt đấy. 
Mời vào. 
Xin mời ngồi. 
Phải cô Wallace không? 
Dạ phải. 
Xin chào ông. 
Chào cô. 
Tôi đã xem qua đơn xin việc của cô rồi. 
Tôi có thể kiểm tra lại vài điều được không? 
Dĩ nhiên là được ạ. 
Năm nay cô 22 tuổi phải không? 
Vâng ạ. 
Cô chưa kết hôn phải không? 
Chưa, nhưng tôi đính hôn rồi. 
Cô chưa học qua Cao đẳng kỹ thuật hay đại học à? 
Chưa ạ. 
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Nhưng cô đã học đánh máy ở trường Phổ thông trung học phải không? 
Vâng ạ. 
Cô có thể nói tiếng Pháp và tiếng Ý chứ? 
Dạ nói được nhưng tôi có thể viết chúng tốt hơn. 
Tôi hiểu rồi. 
Cô đã từng đi Thụy Sĩ phải không? 
Dạ, đúng ạ. 
Và cả nước Ý nữa. 
Cô có thể tốc ký được chứ? 
Vâng, tôi đã học nó ở trường. 
 
    FOUR DISASTERS 
 
Good evening. Our programme tonight is about disasters. This year there have been fires, plane 
crashes, earthquakes, and volcanic eruptions. All our guests tonight have survived disasters. 
 
Hi! I'm Bill Daniels. I live in Chicago. I was working in my office on the 28th floor of a skyscraper. I 
was dictating some letters to my secretary when the fire-bell rang. I rushed out to the lift but it wasn't 
working. The stairs were full of thick smoke. We couldn't go down, so we had to go up to the roof. 
When we got there some people were waiting calmly. Others were shouting and screaming wildly. A 
helicopter managed to land on the roof and rescued six of us before the building collapsed. 
 
My name's Martha Huggins. I was on holiday in the South Pacific and I was staying on Pogohiti, a 
small island. I was having a rest when the volcano erupted. The noise woke me up. I looked through 
the window. Everybody was running towards the harbour. I just put on a coat, and run to the harbour 
too. I managed to get on a ship. It was leaving when the lava hit the town. 
 
Hello, I'm George Green. I'm a farmer. I working in the field behind my house when I saw the plane. 
It was on fire. Smoke was coming from the engines, and it was coming down fast. I was running 
towards my house when it crashed into the trees behind me. I heard a terrible explosion... when I 
woke up, I was lying in a hospital bed. 
 
Good evening. My name's Michael Purt. My wife and I were staying  with friends on Santa Monica 
in the Caribbean. We were having dinner when the earthquake began. Everything shook. All the 
plates and food fell onto the floor. We were picking everything up when the ceiling fell onto us. We 
couldn't move, and we had to wait for three hours before help arrived. 
 
Listening 
� Answer these questions 
1 What's the name of the programme? 
2 Is it about sport tonight? What is it about? 
3 Is the announcer alone in the studio? Why are they in the studio with him? 
� Answer these questions 
1 What's his name? Where does he live? 
2 Was he working at home? Where was he working? 
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3 Was his office on the ground floor? Where? 
4 What was he doing when the bell rang? 
5 He didn't stay in his office, did he? What did he do? 
6 Could he use the lift? Why not? 
7 Could they go downstairs? Why not? 
8 What did they have to do? 
9 When they got to the roof, were all the people waiting calmly? 
10 What were some people doing? What rescued them? 
� Answer these questions 
1 What's her names? 
2 Was she on holiday in the Mediterranean? Where was she on holiday? 
3 Was she staying on a big island or on a small island? 
4 Was she having a bath when the volcano erupted? 
5 What woke her up? 
6 Did she look through window? 
7 Did she put all her clothes on? What did she put on? 
8 She got on a ship, didn't she? Did the lava hit the town? 
9 The ship was leaving, wasn't it? 
10 She was lucky, wasn't she? 
� Answer these questions 
1 What's his name? What does he do? 
2 He saw a plane, didn't he? It was on fire, wasn't it? 
3 Did he see smoke? Where was the smoke coming from? 
4 Did the plane crash? Where did it crash? 
5 What was he doing when the plane crashed? 
6 Where did he woke up? 
� Answer these questions 
1 Where were they staying? Who were they saying with? 
2 What were they doing when the earthquake began? 
3 What happened to the plates of food? 
4 What were they doing when the ceiling fell onto them? 
5 How long did they have to wait? 
6 Who came and rescued them? 
 
Proper names 
Bill Daniels, George Green, Michael Purt, Martha Huggins, Chicago, Pacific, Pogohiti, Caribbean. 
 
Grammar notes 
Nội dung bài này ôn tập và củng cố The Past Continuous và The Simple Past. 
 
disaster:(n) tai họa 
disastrous:(adj) những trận lụt gây thảm họa 
fire:(n) đám cháy, trận hỏa hoạn 
plane crash:(n) nạn máy bay rơi 
earthquake:(n) trận động đất 
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volcanic eruption:(n) sự phun núi lửa 
volcano:(n) núi lửa 
survive:(vt, vi) sống sót 
survivor:(n) người sống sót 
skyscraper:(n) nhà chọc trời 
fire-bell:(n) chuông báo động cháy 
rush:(vi) lao nhanh 
lift:(n) thang máy 
stairs:(n) cầu thang 
calm:(adj) bình tĩnh 
scream:(vi) thét to 
helicopter:(n) máy bay trực thăng 
collapse:(vi) sụp đổ 
island:(n) hòn đảo 
islander:(n) người sống trên đảo 
erupt:(vi) phun lên (núi lửa) 
wake sb up:(vt) đánh thức ai dậy 
harbour:(n) hải cảng 
lava:(n) dung nham 
hit/hit/ hit:(vt) đụng, chạm, đánh 
field:(n) cánh đồng 
(be) on fire:đang cháy 
explosion:(n) tiếng nổ 
wake up/ woke/ woken:(vi) tỉnh giấc 
shake/ shook/ shaken:(vi) chuyển, lắc lư 
pick sth up:(vt) nhặt (gái gì) lên 
fall/ fell/ fallen:(vi) rơi, ngã xuống 
shot/ shot/ shot: (vt) bắn 
catch/ caught/ caught:bắt 
assassination:(n) vụ ám sát 
assassinate:(vt) ám sát 
 
      Bón tai họa 
Kính chào quý vị khán giả. 
Chương trình tối nay của chúng tôi đề cập đến những tai họa. 
Năm nay đã có những vụ hỏa hoạn, tai nạn máy bay, động đất và núi lửa phun. 
Tất cả những người khách tối nay của chúng tôi đều đã sống sót sau những tai họa này. 
Xin chào quý vị. 
Tôi là Bill Daniels. 
Tôi sống ở Chicago. 
Tôi đang làm việc trong phòng trên tầng thứ 28 của mọt tòa nhà chọc trời. 
Tôi đang đọc một số thư từ cho ngươi thư ký của tôi ghi thì chuông báo động cháy vang lên. 
Tôi lao nhanh ra thang máy nhưng thang máy không chạy. 
Cầu thang thì toàn là khói giày đặc. 
Chúng tôi không đi xuống đươc, vì vậy chúng tôi phải lên sân thượng. 
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Lúc chúng tôi lên được đến nơi thì một số người đang chờ đợi bình tĩnh. 
Những người khác đang la hét dữ dội. 
Một chiếc trực thăng đã tìm cách đáp xuống sân thượng và cứu được 6 người chúng tôi trước khi tòa 
nhà sụp đổ. 
Tôi tên là Martha Huggins. 
Tôi đang nghỉ mát ở Nam Thái Bình Dương và cư ngụ ở Pogohiti, một hòn đảo nhỏ. 
Tôi đang nghỉ ngơi thì núi lửa phun. 
Tiếng động làm tôi thức giấc. 
Tôi nhìn ra cửa sổ. 
Tất cả mọi người chạy ra hải cảng. 
Tôi chỉ kịp mặc áo khoác và cũng chạy ra cảng. 
Tôi đã tìm mọi cách trèo đưọc lên tàu. 
Tàu vừa rời cảng thì dung nham ập xuống thành phố. 
Xin chào các bạn, tôi là Geoge Green. 
Tôi là nông đân. 
Tôi đang làm việc ngoài đồng phía sau nhà tôi thì tôi nhìn thấy chiếc máy bay. 
Nó đang bốc cháy. 
Khói phát ra từ động cơ và nó đang lao xuống rất nhanh. 
Tôi chạy về nhà thì máy bay đã đâm vào đám cây cối sau lưng tôi. 
Tôi nghe một tiếng nổ dữ dội... 
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang lằm trên giường của bệnh viện. 
Kính chào quý vị. 
Tôi là Michael Purt. 
Tôi và vợ tôi đang ở nhà với bạn bè ở Santa Monica vùng biển Caribean. 
Chúng tôi đang ăn tối thì trận động đất bắt dầu. 
Mọi thứ đều rung chuyển. 
Tất cả chén bát và thức ăn đều rơi xuống sàn nhà. 
Chúng tôi đang nhặt mọi thứ lên thì trần nhà rơi xuống đầu chúng tôi. 
Chúng tôi không nhúc nhích được và chúng tôi phải đợi đến 3 giờ đồng hồ sau mới được cứu thoát. 
 
Reading 
John lives in Manchester. His girlfriend, Mary, is studying French in Paris. She's been there for five 
weeks. He wants to visit her in Paris and he wrote to her about it last week. He's just received this 
reply from her. 
 
68 rue des Alpes 
Paris 
September 9th 
Dear John, 
Thanks for your letter. I'm sorry I haven't been able to write for two weeks, but I've had to do a lot of 
homework. My exams will be in four weeks and I can't speak French well enough yet. 
I'm very glad you want to come to Paris. Will you be able to come soon? I want to show you 
everything and I want you to meet all my friends. I've made a lot of friends since I came here. You'll 
have to speak French because some of them can't speak English very well. It won't be too difficult 
for you, will it? You studied French at school, didn't you? 
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How long will you be able to stay? I've been able to find a little studio flat. The address is at the top 
of the letter. I wasn't easy to find. Flats are difficult to find in Paris. I'll be able to cook a real French 
dinner for you! I had to get a flat because the hotel was too expensive for me. 
Write to me soon. 
Lots of love, 
Mary 
 
Expressions 
To make friends: kết bạn. 
Just around the corner: gần đây thôi. 
 
receive:(vt) nhận 
reply:(n) thư hồi âm 
homework:(n) bài tập nhà 
exam:(n) kỳ thi 
examination:(n) kỳ thi 
glad:(adj) vui mừng 
studio flat:(n) căn hộ nhỏ 
top:(n) đầu 
bottom:(n) cuối, đáy 
difficult:(adj) khó 
 
Look at this example 
Thanks/ letter. I/ sorry/ not write/ a long time. 
Thanks for your letter. I'm sorry I haven't been able to write for a long time. 
 
Now, use these words and write a letter: 
Thanks/ letter. I/ sorry/ not write/ a long time. I/ study/ every night. 
My test/ two weeks, and I/ English/ yet. 
I/ happy/ you/ come/ England. You/ soon? I/ show/ a lot of interesting places. I/ you/ meet/ English 
friends. I/ lot/ since/ here. 
You/ English/ because/ none/ (Spanish). It/ too difficult? 
You/ English/ school? How long/ stay? I/ find/ flat. 
Address/ top/ letter. Flats/ difficult/ England. 
I/ cook/ good English dinner. I/ flat/ hotel/ expensive/ me. 
 
    TRAVELLING BY AIR 
 
A Can I check in here for the British Airways flight to New York? 
B Yes, sir. May I see your ticket, and your passport? 
A Here you are. 
B That's fine. Can you put your suitcase on the scales, please? 
A Of course. How much does it weight? 
B 23 kilos. I'm sorry, but you'll have to pay an excess baggage charge. 
A Oh! It's only three kilos overweight. 
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B Yes, sir... that's £6... Thank you. Would you like to go through to the departure lounge? 
 
 ('British Airway Flight 179 to New York is now boarding at Gate 4'); 
A Excuse me... 
C Yes? 
A I didn't hear that announcement. Which flight did they call? 
C Flight 179 to New York... are you going there? 
A Yes. 
C So am I... Gate 4's this way... follow me! 
 
D May I search you, sir? It's just a security check. 
A Of course. 
D Thank you. Oh, what's this in your pocket? 
A Oh, yes... I'm sorry. It's just a metal comb. 
D Hmm... May I see it, sir? 
A Certainly... here it is. 
 
"Good afternoon, ladies and gentlemen. Captain Gibson and his crew welcome you aboard British 
Airways Flight 179 to New York. We're now flying at a height of 30,000 feet. Our speed is 
approximately 600 miles an hour. We'll land in New York in five and a half  hours. The temperature 
in New York is now minus 3°C. In a few minutes you'll be able to see the Irish Coast. Our stewards 
and stewardesses will serve lunch in half an hour. "  
 
Listening 
� Check in 
� Boarding 
� Searching 
� Aboard 
 
Grammar notes 
 
REQUESTS AND PERMISSION 
 
Bài này củng cố các cấu trúc yêu cầu lịch sự (polite requests): Can/Could/Would you like to đã được 
học. 
Cấu trúc May I +V được dùng để xin phép một cách lịch sự. 
 
Expressions 
Here it is = Here you are: đây này (trao tay ai vật gì). 
That's fine: tốt, được 
Follow me: hãy đi theo tôi. 
Proper Name 
 
Gibson, New York, Paris,San Francisco, Athens  
 
check in:(vi) làm thủ tục chuyến bay 
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scales:(n) cái cân 
weigh:(vt) cân 
weight:(n) trọng lượng 
excess:(adj) quá mức cho phép 
charge:(n) chi phí 
overweight:(adj) quá trọng lượng cho phép 
departure lounge:(n) phòng chờ lên máy bay 
board:(vi) cho khách lên máy bay 
announcement:(n) thông báo 
search:(vt) lục soát 
security check:(n) sự kiểm tra an ninh 
metal comb:(n) cây lược bằng kim loại 
cigarette case:(n) hộp đựng thuốc lá 
penknife:(n) con dao xếp 
approximately:(adv) khoảng chừng 
minus:(adj) âm 
steward:(n) nam tiếp viên 
stewardess:(n) nữ tiếp viên 
flight attendant:tiếp viên hàng không 
smoking section:(n) khu cho hút thuốc 
boarding-pass:(n) thẻ lên máy bay 
Enquiry Desk:(n) Bàn Hướng Dẫn 
aircraft:(n) máy bay 
 
      Ði du lịch bằng máy bay. 
Tôi làm thủ tục cho chuyến bay của hãng Hàng không Anh đi New York ở đây phải không ạ? 
Dạ, đúng rồi. 
Cho phép tôi xem vé và hộ chiếu của ông? 
Dạ đây. 
Ðược. 
Xin ông để va li lên cân đi. 
Dạ. 
Nặng bao nhiêu vậy cô? 
23 kí. 
Xin lỗi, nhưng ông phải trả tiền hành lý thặng dư. 
Ô! 
Chỉ dư 3 kí thôi mà. 
Dạ, thưa ông... 
vậy là 6 pao... 
Cảm ơn ông. 
Xin mời ông qua phòng chờ đợi. 
(Chuyến bay 179 hãng Hàng không Anh đi New York đang đón khách ở cổng số 4) 
Xin lỗi... 
Dạ? 
Tôi không nghe rõ thông báo đó. 
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Họ đã gọi chuyến bay nào vậy? 
Chuyến bay 179 đi New York... 
ông đi chuyến đó à? 
Vâng. 
Tôi cũng thế... 
cổng số 4 đi lối này... 
hãy đi theo tôi! 
Xin phép được khám người ông. 
Chỉ là biện pháp an ninh thôi mà. 
Vâng, được thôi 
Cảm ơn. 
Ồ, cái gì trong túi ông thế này? 
Ồ... 
Xin lỗi ông. 
Ðó chỉ là cái lược kim loại. 
Hừm... 
Ông cho phép tôi xem qua. 
Vâng... 
đây này. 
"Xin chào quí khách. 
Ðại úy Gibson và phi hành đoàn hân hạnh đón tiếp quí khách trên chuyến bay 179 của hãng Hàng 
không Anh đi New York. 
Hiện giờ chúng ta đang ở độ cao 30.000 feet. 
Tốc độ khoảng 600 dặm 1 giờ. 
Năm tiếng rưỡi nữa chúng ta sẽ đáp xuống New York. 
Nhiệt độ bây giờ ở New York là âm 30 độ C. 
Vài phút nữa quí khách sẽ nhìn thấy bờ biển Ai Len. 
Nửa giờ nữa các tiếp viên của chúng tôi sẽ phục vụ bữa ăn trưa cho quí khách." 
 
    I'VE CUT MYSELF! 
 
A Ow! This knife's sharp! I've cut myself. 
B Let me see it... oh, it's O.K. You haven't cut yourself badly... it's only a scratch. 
A But my finger's bleeding! 
B Don't be a baby! It isn't bleeding  much. I'll get a bandage. 
 
C Did you see the play on television last night? 
D No, I didn't. What was it? 
C Romeo and Juliet. I cried. 
D Cried? Why? 
C Well, it was very sad. At the end, Romeo killed himself and then Juliet killed herself. 
D It sounds silly to me! Why did they killed themselves? 
C ... for love! 
D Oh! They were silly, weren't they? 
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E Now, my guests tonight are the two rock musicians, Dean and Darren Osborne. 
F Hello! 
E Now, you both play the guitar very well. Did anyone teach you? 
F No... we just bought some guitars and we taught ourselves. 
E I see. 
 
G Sorry, I'm late... 
H Oh, that's all right, Mrs Green. 
G It was our first wedding anniversary yesterday. 
H Oh, congratulations! 
G Thank you. We went to that new restaurant in the High Street. 
H Did you enjoy yourselves? 
G Oh yes, we had a very good time. We had two bottles of champagne! 
 
I Have you seen my new electric cooker? 
J No, I haven't. 
I Oh, it's wonderful. It's got an automatic timer. It can switch itself on and off.  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 The knife's sharp, isn't it? 
2 He's cut himself, hasn't he? 
3 He hasn't cut himself badly, has he? 
4 It's only a scratch, isn't it? 
5 His finger's bleeding, isn't it? It isn't bleeding much, is it? 
6 Have you ever cut yourself? 
� Answer these questions 
1 She saw the play, didn't she? 
2 It was on television, wasn't it? 
3 It was last night, wasn't it? 
4 He didn't see the play, did he? 
5 What was the play? Have you ever seen it? Did you cry? Why? Was it very sad? 
6 What did Romeo do at the end? What about Juliet? 
7 Why did they kill themselves? Does it sound silly to you? 
� Answer these questions 
1 His guests are famous, aren't they? 
2 They're musicians, aren't they? What kind of musicians are they? 
3 Does Dave play the guitar or does Darren play the guitar? 
4 Do they play the guitar badly or well? 
5 Who taught them? 
� Answer these questions 
1 Is she early or is she late? 
2 Is she married? How long has she been married? 
3 Did she go to a discotheque last night? Where did she go last night? 
4 Did she go alone? Who took her? 
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5 Did she enjoy herself? Did he enjoy himself? 
6 Did they enjoy themselves? Did they have a good time? 
7 Did they drink five bottles of champagne? How many did they drink? 
8 Did you go anywhere last weekend? 
9 Did you enjoy yourself? 
� Answer these questions 
1 Is her cooker new? Has it got an automatic timer? 
2 Does she have to switch it on? Why not? 
3 Does she have to switch it off? Why not? 
 
Proper names 
Romeo, Juliet, Dean, Darren Osborne, Mrs Green. 
 
Grammar notes 
 
THE REFLEXIVE PRONOUNS 
(Ðại từ phản thân) 
 
Hình thức:  
Số ít: my/ your/ him/ her/ it+-self 
Số nhiều: our/ your/ them +-selves 
 
Công dụng: 
1. Diễn tả một tác động quay trở về với người làm (chủ ngữ) (We use a Reflexive pronoun when 
it refers to the subject) 
 Ví dụ: 
I've cut myself. 
2. Dùng đại từ phản thân sau một giới từ (We also use reflexive pronouns after a preposition):  
 Ví dụ: 
She's looking at herself in the mirror. 
Look after yourself. 
3. Dùng by + reflexive pro. có nghĩa "không có sự giúp đỡ" (without help) hoặc là "một mình" 
(alone). 
 Ví dụ: 
She made the dress by herself (= without help). 
She lives by herself (= alone). 
 
Ngoài ra, ta dùng đại từ tân ngữ khi nói đến (we use obj. pronouns when we refer to): 
Nơi chốn (place) 
In the mirror I could see a lorry just behind me. 
Sau "with" 
I brought the children with me (not with myself). 
 
Expressions 
Ow! Let me see (it): ô, để tôi xem nào. 
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Don't be (a baby)! đừng có trẻ con như vậy! 
Be careful! hãy cẩn thận! 
Congratulations! xin chúc mừng.  
 
sharp:(adj) sắc, bén 
blunt:(adj) cùn (dao) 
scratch:(n) vết chầy 
bleed:(vi) chảy máu 
bandage:(n) băng dán vết thương 
silly:(adj) vô lý, ngớ ngẩn 
foolish:(adj) ngu xuẩn 
musician:(n) nhạc sĩ 
guitar:(n) đàn ghi-ta 
guitarist:(n) người chơi ghi-ta 
anniversary:(n) lễ kỷ niệm hàng năm 
congratulation:(n) xin chúc mừng (tin vui, thành công của ai đó) 
electric cooker:(n) lò điện 
electric:(adj) tạo ra do điện, sử dụng điện 
electrical:(adj) có liên quan tới điện 
 
Exercise 
I've cut myself. 
 
1 She's holding a mirror. She's looking at .... 
2 Be careful, John! Don't hurt ...! 
3 He taught ... to play the guitar. 
4 Romeo and Juliet killed .... 
5 We went to a party last night. We enjoyed ... very much. 
6 My washing machine is automatic. It switches ...off. 
7 They're enjoying .... They're on holiday. 
 
      Tôi bị đứt tay rồi 
ái da! 
Con dao này bén quá. 
Tôi bị đứt tay rồi. 
Ðưa tôi xem nào... 
Ô, không sao...  
không bị đứt sâu... 
chỉ trầy sơ thôi. 
Nhưng mà tay tôi đang chảy máy nè! 
Ðừng trẻ con nữa! 
Không chảy nhiều đâu. 
Tôi sẽ lấy miếng băng cho anh. 
Tối qua anh có xem vở kịch trên ti-vi không? 
Không. 
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Có gì vậy? 
Romeo và Juliet. 
Tôi đã khóc đấy. 
Khóc à? 
Sao vậy? 
Ừ, kịch buồn quá. 
Cuối cùng Romeo tự sát rồi Juliet cũng tự sát luôn. 
Nghe sao ngớ ngẩn vậy. 
Sao họ lại tự sát? 
...vì tình! 
Ồ! 
Họ ngốc nghếch quá há? 
Bây giờ, khách mời của tôi tối nay là hai nhạc sĩ nhạc rốc, Dean và Darren Osborne. 
Xin chào! 
Cả hai đều chơi đàn gita rất hay. 
Có ai dạy các anh không? 
Không... 
chúng tôi chỉ mua đàn và tự học. 
Vậy à. 
Xin lỗi, tôi đến muộn. 
Ô, không sao đâu bà Green. 
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của chúng tôi. 
Ô, xin chúc mừng! 
Cám ơn. 
Chúng tôi đã đi đến nhà hàng mới mở ở đường High Street đó. 
Vui vẻ cả chứ? 
Vâng, chúng tôi rất vui. 
Chúng tôi đã uống đến hai chai sâm banh đấy! 
Chị thấy cái nồi điện mới của tôi chưa? 
Ư, chưa. 
Ô, cái nồi tuyệt lắm. 
Nó có bộ phận canh giờ tự động. 
Nó có thể tự động bật tắt. 
 
    CHOOSING A PET 
 
Shop Assistant Good afternoon, madam. Can I help you?  
Customer Yes, I'm looking for a pet for my son. Can you suggest anything? 
Assistant What kind of pet does he want? A traditional pet... a cat... or a dog? Or something unusual? 
Customer Well, he'd like a snake or crocodile, but he isn't going to get one. 
Assistant We've got a nice Alsatian dog at the moment. 
Customer An Alsatian? Did you say "an Alsatian"? Oh no. I've read about them in the paper. They're 
very big and savage. 
Assistant Oh, no, madam. They aren't as savage as some dogs. 
Customer Really? 
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Assistant Oh, yes. Last week we had a small dog. It was only as big as your handbag, but it was as 
savage as a tiger... it bit me three times! 
Customer Perhaps not a dog, then. 
Assistant How about a cat? 
Customer A cat? Hmm... they aren't as friendly as dogs, are they? 
Assistant No, but they don't eat as much as dogs either. And they're very clean. They wash 
themselves very day. 
Customer Hmm... 
Assistant Or how about a bird? A parrot or a budgie? We've got both. 
Customer Which do you recommend? 
Assistant Well, budgies aren't as easy to train and they never speak as well as parrots. 
Customer Yes, but budgies don't need as much space as parrots, do they? 
Assistant That's true. Budgies are very popular because they're so easy to keep. 
Customer Yes... but they're a bit noisy, aren't they? I want a quiet pet. 
Assistant A quiet pet? Well, how about a goldfish? There's nothing as quiet as a goldfish. 
 
Grammar notes 
 
COMPARISON OF EQUALITY 
So sánh bằng 
 
as + adj /adv +as 
as + much + uncountable noun + as 
as+ many + countable noun + as 
 
Ví dụ: 
Russian is as difficult as Chinese. 
John doesn't drive as carefully as Sam. 
Cats don't eat as much as dogs. 
Tom hasn't drunk as much wine as Robert. 
Tom hasn't smoked as many cigarettes as Robert. 
 
Expressions 
That's true: đúng vậy. 
 
Proper names 
Mick, Jack, Tom, Tobert, James Hunt, Fred, Ian, Humber, Tyneside, Elizabeth, Mike, john, Sam, 
Bill, Ron, Bob, Frank, Rockie,Jones, Smith.   
 
choose:(vt) chọn, lựa 
pet:(n) con thú yêu thích 
traditional:(n) truyền thống 
unusual:(adj) không bình thường 
snake:(n) con rắn 
crocodile:(n) cá sấu 
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Alsatian:(n) loại chó bẹc giê 
savage:(adj) hung dữ 
savagery:(n) sự hung dữ 
savage:(n) người hung dữ 
tiger:(n) con cọp 
perhaps:(adv) có thể, có thể là 
parrot:(n) con vẹt 
budgie:(n) con cà cưỡng 
recommend:giới thiệu, đề nghị 
train:(vt) huấn luyện 
trainer:(n) người huấn luyện 
trainee:(n) người được huấn luyện 
popular:(adj) được ưa chuộng, yêu thích 
quiet:(adj) im lặng 
goldfish:(n) cá vàng 
manufacturer:(n) công ty sản xuất 
model:(n) kiểu, mẫu mã 
spin speed:(n) tốc độ quay 
send for:(v) đặt hàng, yêu cầu 
brochure:(n) tập sách quảng cáo 
resort:(n) nơi nghỉ mát 
facilities:(n) phương tiện vật chất 
pier:(n) cầu tàu (bắc dài ra sông, biển) 
sunshine:(n) ánh nắng 
fog:(n) sương mù 
snow:(n) tuyết 
thunder:(n) sấm 
entertainment:(n) sự giải trí 
 
      Chọn thú cưng. 
Xin chào bà. 
Bà cần chi? 
Dạ, tôi đang tìm con thú cưng cho con trai tôi. 
Ông đề nghị tôi con vật nào đi. 
Nó muốn con thú nào? 
Con thú cổ điển như con mèo... hay con chó? 
Hay con gì lạ lạ? 
Ư, nó rất thích rắn hay cá sấu, nhưng nó không mua mấy thứ ấy đâu. 
Hiện giờ chúng tôi đang có một con chó giống Alsat dễ thương đấy. 
Con chó Alsat à? 
Phải ông nói "chó Alsat" chứ? 
Ô, không được đâu. 
Tôi đã đọc về giống chó đó trong một tờ báo. 
Chúng rất to và hung tợn lắm. 
Ồ không phải vậy đâu bà ạ. 
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Chúng không dữ dằn như vài giống chó khác đâu. 
Thực vậy sao? 
Thực đấy. 
Tuần rồi chúng tôi có một con chó nhỏ. 
Nó chỉ bằng túi xách tay của bà thôi, nhưng nó hung dữ như cọp... 
nó đã cắn tôi 3 lần rồi! 
Thế thì có lẽ không mua chó đâu. 
Thế mèo có được không? 
Mèo à? 
Hừm... 
mèo thì không thân thiện như chó, phải không? 
Vâng, nhưng nó cũng không ăn nhiều như chó đâu. 
Và mèo rất sạch. 
Nó tự tắm mỗi ngày. 
·m... 
Hay là  bà mua chim đi nhé? 
Một con vẹt hay một con cưỡng nhé? 
Chúng tôi có cả đấy? 
Ông giới thiệu con nào? 
Này nhé, chim cưỡng không dễ tập và không nói tốt như chim vẹt. 
Ðúng nhưng chim cưỡng không cần nhiều chỗ như chim vẹt phải không? 
Dạ phải. 
Chim cưỡng rất được chuộng vì chúng dễ nuôi. 
Phải... 
nhưng chúng hơi ồn phải không? 
Tôi cần một con thú yên lặng. 
Một con thú yên lặng à? 
Thế thì con cá vàng vậy nhé? 
Không con nào lặng lẽ bằng con cá vàng cả. 
 
    CHECKING  AN ALIBI 
 
Daily News 
Wednesday, June 20th 
£5,000 Bank robbery in the city. 
There was a bank robbery in central London yesterday. Just before closing time yesterday, a robber 
entered the Butcher Street Branch of the National Westminster Bank. He was carrying a shotgun,  
and wearing a stocking mask over his head. There were only a few customers in the bank at the time. 
He made them lie on the floor,  and forced the cashier to put the money in a sack. As he was leaving, 
the security guard tried to ring the alarm. The robber shot him and the guard is now in the St Patrick's 
Hospital. Surgeons are trying to save his life. Last night the police arrested a man in South London. 
He is now helping the police with their enquiries. 
 
STATEMENT OF WITNESS 
(C. J. Act 1967, ss. 2, 9; M.C. Rulers 1968, r.58) 
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STAEMENT OF ..John Alfred Smithers.................................... 
AGE:.. 36........  OCCUPATION: ..Car Salesman....................... 
ADDRESS: ...Flat 4, Paradise Court, Ealing, London W5...... 
This statement (consisting of one page each signed by me), is true to the best of my knowledge and 
belief and I make it knowing that, if it is tendered in evidence, I shall be liable to prosecution if I 
have willfully stated in it anything which I know to be false or do not believe to be true. 
 
On Tuesday afternoon I was at Ascot races with my girlfriend, Isadora Bell. We left my flat at 1 
o'clock in my white Jaguar and drove to Ascot. We didn't stop for petrol but we had lunch in a pub. I 
don't remember the name of the pub, but it was somewhere between London and Ascot. We had beer 
and sandwiches outside. We arrived at the race-track at 1.55, in time for the first race. We stayed 
there until the last race at 5 o'clock. We were very lucky. I won a lot of money but I can't remember 
exactly how much. That's why I had a lot of money with me when the police came to my flat at 6.30. 
I left Isadora in Central London. She wanted to buy some clothes in Oxford Street. I don't know 
where she is now. 
 
Signed John A. Smithers. Statement taken and 
    signature witnessed by D. Cooper 
    Rank and Number PC 3249 
 
An interrogation... 
Now, put in the correct question tags: 
You're John Alfred Smithers, aren't you? 
 
Police Constable You're John Alfred Smithers,...? 
Smithers  Yes, I am. 
PC You're 36, ...? 
S Yes, that's right. It was my birthday yesterday. 
PC You sell cars, ...? 
S Yes, I do. And other things. 
PC You live in Ealing, ...? 
S Yes, I do. I've lived here all my life. 
PC You went to Ascot races yesterday, ....? 
S That's right. 
PC You weren't alone, ...? 
S No, I wasn't. I was with Isadora Bell. 
PC But you're married, ..., Smithers? 
S Yes, but I haven't seen my wife for three years. 
PC I see. Now you left your flat at one o'clock, ...? 
S  Yes. About one o'clock. 
PC You were in your Jaguar, ...? 
S Yes, I was. 
PC You didn't stop for petrol, ...? 
S No. 
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PC You had lunch in an Indian restaurant, ...? 
S Oh, no we didn't. We had lunch in a pub. 
PC You don't remember the name of the pub, ...? 
S No, I'm afraid I don't. 
PC You had chicken and chips, ...? 
S No, no, no. We had beer and sandwiches outside. 
PC You arrived in time for the first race, and stayed until the last race, ...? 
S Yes! 
PC You were very lucky, ...? 
S Yes, I was. 
PC You won £5,000, ...? 
S No, I can't remember exactly how much. 
PC There was £5,000 in your flat, ...? 
S Was there? 
PC You don't know where Miss Bell is now, ...? 
S No, I'm not her husband, ...? 
PC But you left her in Central London, because she wanted to buy some clothes. 
S Yes, yes. 
PC It's very interesting, ..., Mr. Smithers. You've got a very fast car, ...? 
S What do you mean? 
 
PC The last race at Ascot began late and it didn't finish until twenty-five past five, so you drove 
from Ascot to Central London and back to Ealing in 35 minutes, in the rush hour. That's impossible... 
Mr. Smithers!  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 Where was there a bank robbery? 
2 What time did it happen? 
3 How many robbers were there? 
4 What was he carrying? 
5 What was he wearing over his head? 
6 How many customers were there in the bank? 
7 What did he make them do? 
8 Where did the cashier put the money? 
9 What did the security guard try to do? 
10 When did he try to do it? 
11 Did he ring the alarm? Why not? 
12 Is the guard dead? Where is he now? 
13 What are the sergeons trying to do? 
14 Have the police arrested anyone yet? 
15 Was it a woman or a man? When and Where did the police arrest him/ her? 
16 What's he doing now? 
� Answer these questions 
1 His name's Smith, isn't it? 
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2 He isn't 25, is he? 
3 He isn't a teacher, is he? He's a car salesman, isn't he? 
4 He doesn't live in Bournemouth, does he? 
5 He lives in London, doesn't he? 
6 He was at the races on Tuesday afternoon, wasn't he? 
7 He wasn't with his wife, was he? 
8 They left the flat at one o'clock, didn't they? 
9 They didn't catch the bus to Ascot, did they? 
10 They drove, didn't they? 
11  They didn't stop for petrol, did they? 
12 They didn't have lunch in an Italian restaurant, did they? 
13 They had lunch in a pub, didn't they? 
14 He doesn't remember the name of the pub, does he? 
15 It was somewhere between London and Ascot, wasn't it? 
16 They ate outside, didn't they? 
17 They didn't arrive late, did they? 
18 They were at Ascot all afternoon, weren't they? 
19 They were very lucky, weren't they? 
20 He won a lot of money, didn't he? 
21 He can't remember how much, can he? 
22 The police found a lot of money in his flat, didn't they? 
23 That was at 6.00, wasn't it? 
24 Isadora wasn't in the flat, was she? 
25 He doesn't know where she is, does he? 
26 You don't believe him, do you? 
 
Proper names 
St Patrick, John Afred Smithers, Isadora Bell,Ascot,Ealing. 
 
Grammar notes 
1. Revision and Consolidation of the Question Tags (xem bài 22). 
2. Verb patterns (mẫu động từ) 
a. make  
 help   sb do sth 
 let  
Ví dụ: 
He made them lie on the floor 
Let me go. 
b. force  
 ask   sb to do sth 
 want  
Ví dụ: 
He forced the cashier to put the money in a sack. 
 
alibi:(n) chứng cớ ngoại phạm 
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robbery:(n) vụ cướp 
closing time:giờ đóng cửa 
shotgun:(n) súng săn 
stocking mask:(n) mặt nạ trùm mặt 
force:(vt) dùng áp lực, ép buộc 
sack:(n) bao tải 
security guard:(n) nhân viên bảo vệ 
sergeon:(n) bác sĩ giải phẫu 
arrest:(vt) bắt giữ 
arrest:(n) vụ bắt bớ 
enquiry:(n) câu hỏi chất vấn 
statement:(n) lời khai 
witness:(n) nhân chứng 
race-track:(n) đường đua 
exact:(adj) chính xác 
exactly:(adv) một cách chính xác 
interrogation:(n) cuộc thẩm vấn 
interrogate:(vt)thẩm vấn 
police constable:(n) cảnh sát viên 
rush hour:(n) giờ cao điểm 
impossible:(adj) không thể được 
 
     Kiểm tra chứng cớ ngoại phạm 
Hôm qua có một vụ cướp nhà băng ở Trung tâm Luân Ðôn. 
Ngay trước giờ đóng cửa hôm qua một gã đàn ông đã đi vào chi nhánh Butcher Street của Ngân hàng 
Quốc gia Westminster. 
Hắn đeo một cây súng săn và mang mặt nạ chùm kín mặt. 
Lúc đó ở nhà băng chỉ còn ít khách. 
Hắn buộc họ nằm xuống sàn, và ép buộc người thu ngân bỏ tiền vào bao tải. 
Lúc hắn đang rời khỏi, nhân viên bảo vệ đã cố nhấn chuông báo động. 
Tên cướp đã bắn ông và bây giờ ông bảo vệ đang nằm trong bệnh viện St., Patrick. 
Các bác sĩ phẫu thuật đang cố gắng cứu mạng sống cho ông. 
Tối qua cảnh sát đã bắt một người đàn ông ở miền Nam Luân Ðôn. 
Bây giờ người này đang chịu sự điều tra của cảnh sát. 
Tôi đã đến trường đua Ascot vào trưa thứ Ba với cô bạn gái của tôi là Isadora Bell. 
Chúng tôi đã rời khỏi căn hộ lúc 1 giờ bằng chiếc jaguar trắng và lái đến Ascot. 
Chúng tôi đã không dừng lại đổ xăng nhưng có dừng lại ăn trưa ở một quán rượu. 
Tôi không nhớ tên quán đó nhưng nó nằm một nơi nào đó giữa Luân Ðôn và Ascot. 
Chúng tôi uống bia và ăn bánh xăng-uých bên ngoài quán. 
Chúng tôi đã đến trường đua lúc 1 giờ 55, kịp giờ xem cuộc đua đầu tiên. 
Chúng tôi đã ở lại cuộc đua cuối cùng lúc 5 giờ. 
Chúng tôi rất may mắn. 
Tôi đã trúng được rất nhiều tiền nhưng tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu. 
Ðó là lý do tại sao tôi có nhiều tiền ở nhà khi cảnh sát tới căn hộ của tôi lúc 6 giờ. 
Tôi đã cho Isadora xuống trung tâm Luân Ðôn. 
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Cô ấy muốn mua một ít áo quần ở đường Oxford. 
Tôi không biết hiện giờ cô ấy ở đâu. 
Anh là John Alfred Smithers,...? 
Dạ, đúng. 
Anh 36 tuổi,...? 
Dạ phải. 
Hôm qua là sinh nhật của tôi. 
Anh bán xe hơi, ...? 
Dạ phải. 
Và các thứ khác nữa. 
Anh sinh sống ở Ealing, ...? 
Dạ. 
Tôi sống ở đây từ hồi nhỏ. 
Hôm qua anh có đến truờng đua Ascot, ...? 
Dạ phải. 
Anh không đi một mình, ...? 
Không. 
Tôi đi với Isadora Bell. 
Nhưng anh đã có vợ rồi,... 
Smithers? 
Phải, nhưng 3 năm nay tôi không gặp mặt bà ấy. 
Tôi biết rồi. 
Nào, anh rời khỏi căn hộ lúc 1 giờ,...? 
Vâng. 
Khoảng 1 giờ. 
Anh đi bằng chiếc Jaguar của anh, ...? 
Dạ đúng. 
Anh không dừng lại đổ xăng, ...? 
Không. 
Anh đã ăn trưa ở nhà hàng Ấn, ...? 
Ô, thưa không. 
Chúng tôi ăn trưa ở quán rượu. 
Anh không nhớ tên của quán rượu,...? 
Không, tôi không nhớ được. 
Anh đã ăn thịt và khoai chiên, ...? 
Không phải. 
Chúng tôi uống bia và ăn xăng-uých bên ngoài quán. 
Anh đã đến kịp lúc cho cuộc đua đầu tiên và ở lại đến cuôc đua cuối cùng, ...? 
Dạ phải! 
Anh rất may, ...? 
Vâng, tôi thật may. 
Anh trúng được 5.000 pao,...? 
Không, tôi không nhớ được chính xác là bao nhiêu. 
Có 5.000 pao trong căn hộ của anh, ...? 
Thế à? 
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Anh không biết cô Bell hiện giờ đang ở đâu, ...? 
Không, tôi không phải là chồng cô ấy, ...? 
Nhưng anh đã để cô ấy xuống ở trung tâm Luân Ðôn vì cô ấy muốn mua một ít quần áo. 
Dạ đúng ạ. 
Thật lý thú đấy... anh Smithers à. 
Anh có một chiếc xe chạy nhanh đấy...? 
Ý ông nói gì? 
Cuộc đua cuối cùng ở Escot bắt đầu muộn và mãi tới 5 giờ 25 mới kết thúc, 
như vậy anh đã lái từ Escot đến trung tâm Luân Ðôn và trở về Ealing trong vọng phút, trong giờ cao 
điểm. 
Thế thì không ổn rồi,... anh Smithers à! 
 
DINNER WITH FRIENDS 
 
Ken Hello! 
Rob Hello, Ken... Hello, Barbara. Come in. Shall I take your coats? 
Ken Oh, thank you very much. What a lovely house! 
Rob I'm glad you like it. Dinner's nearly ready. 
Ken Where's Anna? 
Rob Oh, she's in the kitchen. She'll be here in a minute. Just go into the dinner-room. How about a 
drink before dinner? 
Ken That's a nice idea! 
 
Anna Here we are... dinner's ready. Sit down everybody! 
Barbara Thank you very much, Anna. Everything looks wonderful, and it smells delicious, too. 
Anna I'll put the salad in the middle of the table. Shall I serve you? 
Barbara No, it's all right. We can help ourselves. 
Anna Rob, could you pour the wine, please? Ken, help yourself to vegetables, too. 
 
Rob Would you like some more brandy, Barbara? 
Barbara Oh, no thanks... no more for me. I'm driving tonight. 
Rob Oh, come on... just a small one. 
Barbara No, really... I mustn't. I'll help Anna with the washing-up. 
Rob The washing-up! No, no, don't worry. We always leave that until the morning. 
 
Rob Here are your coats. 
Ken Thanks... it's been a marvellous evening. It was very kind of you to invite us. 
Rob Don't mention it... it was nice to see you again. 
Ken Well, we enjoyed ourselves very much. 
Rob I'm glad... you must come again. 
Ken Goodnight... and thanks again. 
Rob Goodnight... and drive carefully. It's a very wet night.  
 
Listening 
� Dialogue 1 
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� Dialogue 2 
� Dialogue 3 
� Dialogue 4 
 
Proper names 
Rob, Ken, Anna, Barbara. 
 
Expressions 
Shall I take your coats: đưa áo khoác đây (cho tôi giữ). 
I'm glad you like (it): tôi rất vui khi thấy anh thích nó. 
How about (a drink)? uống rượu nhé! 
That's nice idea! ý kiến hay đó! 
Here we are... tất cả đây rồi... 
Shall I serve you? để tôi gắp thức ăn cho chị nhé? 
Help yourself! xin anh/ chị cứ dùng/ ăn/ uống tự nhiên. 
Would you like (some more brandy)? mời anh dùng thêm chút rượu mạnh nhé? 
It was very kind of you to invite us: anh chị thật tốt bụng khi mời chúng tôi. 
no more for me: tôi không uống thêm nữa đâu. 
Don't mention it! không có chi (để đáp lại lời cảm ơn hay xin lỗi của ai). 
Enjoy oneself/ -ves = have a good time: vui vẻ. 
Thanks again: cảm ơn anh chị lần nữa.  
 
lovely:(adv) đẹp, dễ thương 
ready:(adj) sẵn sàng 
delicious:(adj) ngon 
pour:(vt) rót ra 
brandy:(n) rượu mạnh 
whisky:(n) rượu uýt-ki 
wine:(n) rượu vang 
liqueur:(n) rượu mùi mạnh 
invite:(vt) mời 
invitation:(n) sự mời, lời mời 
mention:(vt) đề cập đến 
wet:(adj) ẩm ướt 
dry:(adj) khô 
foggy:(adj) đầy sương mù 
windy:(adj) nhiều gió 
frosty:(adj) sương giá 
misty:(adj) đầy sương mờ  
 
Ăn tối với bạn bè. 
Chào anh! 
Chào Ken, chào Barbara. 
Vào nhà đi. 
Tôi cất giúp áo khoác nhé? 



www.tinhvi.com - 278 

Ô, cảm ơn... 
Nhà dễ thương quá! 
Tôi rất vui khi thấy anh thích nó đấy. 
Bữa ăn tối sắp sẵn sàng rồi. 
Anna đâu anh? 
Ồ, cô ấy trong bếp. 
Cô ấy ra ngay thôi. 
Mình vào phòng ăn đi. 
Uống chút gì trước bữa ăn nhé? 
Ý kiến hay đó! 
Tất cả đây rồi... 
bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. 
Tất cả ngồi vào bàn đi! 
Cám ơn Anna quá. 
Món nào trông cũng tuyệt hết, mùi thơm ngon nữa chứ! 
Tôi sẽ đặt món sà lách trộn ở giữa bàn. 
Ðể tôi lấy thức ăn cho chị nhé? 
Thôi, được rồi. 
Chúng tôi tự lo được mà. 
Rob ơi, anh rót rượu vang ra đi. 
Anh Ken này, anh dùng món rau này đi chứ. 
Chị dùng thêm chút rượu mạnh nhé Babara. 
Dạ thôi, cảm ơn anh... 
tôi không uống thêm nữa đâu. 
Tối nay tôi còn lái xe. 
Ồ, ráng đi... ly nhỏ tôi mà. 
Ðừng, thật đấy, tôi không uống được nữa đâu. 
Tôi còn giúp Anna rửa chén bát nữa! 
Rửa chén à! 
Không, không, đừng lo. 
Chúng tôi hay để đến sáng mai mới rửa. 
áo khoác của anh chị đây này. 
Cảm ơn anh..  
Thật là buổi tối tuyệt vời. 
Anh chị tật tốt bụng khi mời chúng tôi. 
Ðáng gì đâu... 
Ðược gặp lại anh chị là vui lắm rồi. 
Chúng tôi vui lắm đó 
Tôi hài lòng lắm...  
Anh chi hôm nào đến chơi nhé. 
Tạm biệt...xin cảm ơn anh chị lần nữa. 
Chúc ngủ ngon... lái xe cẩn thận nha. 
Tối nay ẩm ướt lắm đó. 
 
    THE BAD BOY OF BRITISH FOOTBALL 
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Stanley Walsh, the Eastfield United football star, is in the news again. Yesterday he didn't arrive for 
a training session. Last night, Brian Huff, Eastfield's manager, was very angry. Stanley has had a lot 
of arguments with Huff. Huff spoke to our reporter last night. 
 
R Where is Stanley, Mr Huff? 
H We don't know. 
R When did you last see him? 
H We spoke to each other five days ago. I haven't see him since then. 
R How angry are you? 
H Very. This is the end. Stanley Walsh won't play for us again 
R But Stanley's the best player in England, isn't he? Did he give a reason? 
H No, he didn't. 
R Has Stanley got any personal problems, Mr Huff? 
H I don't know... but he's a very selfish man. He only thinks about himself. 
 
Our reporter later spoke to Mrs Lucy Walsh in her £50,000 apartment. 
 
R Where is Stanley, Mrs Walsh? 
L I don't know and I don't care. 
R When did you last see him? 
L We haven't seen each other for two weeks. 
R Have you spoken to each other... or written to each other recently? 
L No. We never want to see each other again. 
R But why, Mrs Walsh? 
L Ask Stanley! 
 
Our reporter found Stanley at his villa in Spain. He was with Inger Carlson, the Swedish actress. He 
seemed very happy. 
 
R How long have you know each other, Stanley? 
S We met each other in a disco three weeks ago. It was love at first sight. 
R But what about your football? 
S Oh, football can wait. Inger's the most important thing in my life. We love each other very 
much and we understand each other. 
R And you wife, Stanley? What about your wife? 
S Oh, that finished a long time ago. 
R What happened? 
S Well, I was in love with Lucy for a long time. We taught each other a lot, but... 
R But what? 
S Well, we started to hate each other. We couldn't even look at each other. 
R So, what are you going to do next? 
S I don't know... Ask Inger!  
 
Listening 
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� Answer these questions 
1 Who's Stanley Walsh? 
2 Does he play for Manchester United? Which team did he play for? 
3 Was there a training session yesterday? 
4 Was Stanley at the training session? 
5 What's the manager's name? Was he angry? Why? 
6 Have they had any arguments? How many arguments have they had? 
7 Who spoke to the reporter? 
� Answer these questions 
1 Where is Stanley? Do you know? 
2 Does Mr. Huff know? When did he last see Stanley? 
3 Did they hit each other? What did they do? 
4 Huff hasn't seen him since then, has he? 
5 Is Huff angry? How angry is Huff? 
6 Will Stanley play for them again? 
7 Is Stanley a good player? How good is he? 
8 Did Stanley give a reason? 
9 What kind of man is Stanley? 
10 Does he think bout his wife? Does he think about his friends? 
11 Does he think about the other players? 
12 Who does he think about? 
� Answer these questions 
1 Who did the reporter speak to next? When? 
2 Where's Stanley? Do you know? 
3 Does Lucy know? Does she care? When did she last see him? 
4 Have they spoken to each other recently? 
5 Have they written to each other recently? 
6 Do they want to see each other again? 
� Answer these questions 
1 Did the reporter find Stanley in Greece? Where did he find Stanley? 
2 Who was he with? 
3 Did he seem happy or sad? 
4 Have they known each other for a long time? How long have they known each other? 
5 Did they meet in the park? Where did they meet? 
6 Who's the most important person in his life? 
7 Do they love each other? How much do they love each other? 
8 They understand each other, don't they? 
9 Is Stanley in love with his wife? 
10 When did it finish? 
11 They taught each other a lot, didn't they? 
12 Did they begin to hate each other? 
13 They couldn't look at each other, could they? 
14 What's he going to do next? Does he know? 
 
Proper names 



www.tinhvi.com - 281 

Stanley Walsh, Brian Huff, Lucy Walsh, Inger Carlson. 
 
Grammar notes 
 
RECIPROCAL PRONOUNS 
(Ðại từ Hỗ tương) 
 
Ðại từ hỗ tương chỉ mối quan hệ qua lại giữa các chủ từ. 
Có hai loại đại từ hỗ tương: ONE ANOTHER và EACH OTHER (lẫn nhau, với nhau) 
 
ONE ANOTHER: dùng cho hơn hai người/ vật. 
 Ví dụ: 
We must help one another. 
EACH OTHER: chỉ dùng cho hai người/vật. 
 Ví dụ: 
Romeo and Juliet love each other. 
 
Ngày nay EACH OTHER có thể dùng cho cả hai trường hợp trên. 
Các động từ thường dùng với đại từ này: hate, help, know, like, look at, love, meet, need, see, speak 
(to), talk (to), teach, understand, write. 
 
Expressions 
I don't care: tôi đếch cần, tôi không quan tâm. 
It was love at first sight: mới gặp lần đầu đã yêu rồi. 
 
star:(n) ngôi sao (bóng đá, ca nhạc...) 
training session:(n) buổi luyện tập 
manager:(n) ông bầu (đội thể thao) 
argument:(n) cuộc cãi cọ 
reason:(n) lý do 
selfish:(adj) ích kỷ 
care:(vi) quan tâm 
hate:(vt) căm ghét 
 
 
Exercise 
Look at this: 
I haven't spoken to her. She hasn't spoken to me. 
We haven't spoken to each other. 
 
He met her. She met him. 
They met each other. 
 
Now you do the same: 
1 I love her. She loves me. 
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2 He's seen her. She's seen him. 
3 He needs her. She needs him. 
4 I wrote to him. He wrote to me. 
5 I've helped him. He's helped me. 
 
Ðứa con hư của nền bóng đá Anh. 
Stanley Walsh, cầu thủ thượng thặng của đội Eastfield United, lại bị báo chí lên tiếng. 
Hôm qua anh ấy không đến tập dợt. 
Tối qua, Brian Huff, ông bầu của đội Eastfield nổi giận. 
Stanley đã cãi cọ nhiều với Huff. 
Huff đã nói chuyện với phóng viên chúng tôi tối qua. 
Thưa ông Huff, Stanley ở đâu? 
Chúng tôi không biết. 
Ông gặp anh ấy lần sau cùng khi nào? 
Cách đây 5 ngày chúng tôi có nói chuyện với nhau. 
Từ hôm đó đến nay tôi không gặp anh ta nữa. 
Chắc ông giận lắm? 
Giận lắm. 
Thế là hết rồi. 
Stanley Walsh sẽ không thi đấu cho chúng tôi nữa. 
Nhưng Stanley là cầu thủ xuất sắc nhất của nước Anh, phải không? 
Anh ấy có đưa ra lý do nào không? 
Không, chẳng có lý do gì cả. 
Vậy ông Huff à, Stanley có vấn đề riêng tư không vậy? 
Tôi không biết... 
nhưng hắn là một người rất ích kỷ. 
Hắn chỉ nghĩ đến bản thân mình. 
Sau đó ông phóng viên của chúng tôi đã tiếp xúc với bà Lucy Walsh trong căn hộ trị giá 50.000 pao 
của bà. 
Bà Walsh, Stanley đâu rồi? 
Tôi không biết và tôi cũng không quan tâm. 
Lần sau cùng bà gặp ông ấy hồi nào? 
Chúng tôi không gặp nhau hai tuần nay rồi? 
Gần đây ông bà có nói chuyện với nhau...hoặc viết thư cho nhau không? 
Không. 
Chúng tôi chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa. 
Sao thế bà Walsh? 
Hỏi Stanley đi! 
Phóng viên chúng tôi tìm thấy Stanley tại biệt thự của anh ở Tây Ban Nha. 
Anh đã ở đó với Inger Carlson, một nữ diễn viên Thụy Ðiển. 
Anh ta trông có vẻ hạnh phúc lắm. 
Anh chị quen nhau bao lâu rồi, Stanley? 
Chúng tôi gặp nhau ở phòng trà cách đây ba tuần. 
Chúng tôi đem lòng yêu nhau ngay, tiếng sét ái tình mà. 
Thế còn sự nghiệp bóng đá của anh thì sao? 
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Ô, bóng đá còn đợi được. 
Inger là quan trọng nhất của đời tôi. 
Chúng tôi yêu nhau nhiều và hiểu nhau lắm. 
Thế còn vợ anh, Stanley? 
Vợ anh thì sao? 
Ô, chấm dứt lâu rồi anh à. 
Có chuyện gì vậy? 
Ư, tôi yêu Lucy lâu lắm rồi. 
Chúng tôi đã dạy nhau nhiều, nhưng... 
Nhưng sao? 
Chúng tôi bắt đầu ghét nhau. 
Thậm chí chúng tôi không thể nhìn mặt nhau được nữa. 
Thế anh định làm gì sắp tới? 
Tôi chẳng biết... 
cứ hỏi Inger xem! 
 
SO AM I! 
 
A I'm on holiday next month. 
B So am I. 
A I need a change. 
B Oh, so do I. I'm tired of the same office and the same people every day! 
A Where are you going? 
B Spain. 
A Oh, I went there last year. 
B So did I. We always go to Spain... but we never go to the Costa Barva. 
A No, neither do I. There are too many English people there. 
B Where exactly are you going? 
A San Pedro... it's little village on the north coast. 
B You're joking! 
A No, I'm not. I've been there three times. 
B So have we... and we're going there this year, too. 
A ...not to the Hotel del Sol? 
B Yes... why? 
A Well, I'll see you. I'm staying there too! 
 
1. 
A I'm happy. 
B So am I. 
A I'm not crazy. 
B Neither am I. 
 
2. 
A I'm not a student. 
B I am. 
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A I'm a teacher. 
B I'm not. 
 
3. 
A I've got a book. 
B So have I. 
A I haven't got a Rolls-Royce. 
B Neither have I. 
 
4. 
A I haven't got any money. 
B I have. 
A I've got an electronic watch. 
B I haven't. 
 
5. 
A I like music. 
B So do I. 
A I don't like snakes. 
B Neither do I. 
 
6.  
A I don't eat meat. 
B I do. 
A I come to school on Sundays. 
B I don't. 
 
7.  
A I was here last week. 
B So was I. 
A I wasn't late this morning. 
B Neither was I. 
 
8. 
A I wasn't at home yesterday evening. 
B I was. 
A I was at the cinema last night. 
B I wasn't. 
 
9. 
A I studied mathematics at school. 
B So did I. 
A I didn't go to the cinema last night. 
B Neither did I. 
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10. 
A I didn't play sports at school. 
B I did. 
A I had wine with dinner last night. 
B I didn't.  
 
Listening 
� Talking about the holiday 
� Conversation 1 
� Conversation 2 
� Conversation 3 
� Conversation 4 
� Conversation 5 
� Conversation 6 
� Conversation 7 
� Conversation 8 
� Conversation 9 
� Conversation 10 
 
Proper nouns 
Costa Brava, San Pedro. 
 
Grammar Notes 
 
MINOR PATTERNS SHOWING SIMILARITY 
(Các cấu trúc rút gọn chỉ sự tương đồng) 
 
Trong đối thoại, để bày tỏ sự tương đồng với câu nói của người khác ta có cấu trúc: 
Affirmative agreement: dùng SO hoặc TOO 
 
SO + special verb/ do/ does/ did/ + Subject 
= Subject +special verb/ do/ does/ did, too 
Ví dụ: 
A I'm happy 
B So am I/ I am, too. 
A I like music 
B So do I/ I do, too. 
A He can sing 
B So can she/ She can, too. 
 
Negative agreement: dùng NEITHER hoặc EITHER 
 
Neither + special verb/ do/ does/ did/ + Subject 
= Subject +special verb/ do/ does/ did, either 
Ví dụ: 



www.tinhvi.com - 286 

A I'm not a teacher. 
B Neither am I/ I'm not, either. (tôi cũng không) 
A I don't like Jazz. 
B Neither do I/ I don't, either. 
A I can't swim. 
B Neither can I/ I can't, either. 
 
MINOR PATTERNS showing CONTRAST 
(Cấu trúc rút gọn chỉ sự tương phản.) 
  
Ðể bày tỏ sự tương phản ta dùng cùng thì nhưng ở dạng động từ đối lập với câu nói của người nói. 
Subject + affirmative verb → Subject + negative  verb 
Subject + negative verb → Subject + affirmative verb 
Ví dụ: 
A I'm a teacher. 
B I'm not. 
A didn't play tennis. 
B I did. 
A I've got an electric watch. 
B I haven't. 
 
Expressions 
To be on holiday: đi nghỉ mát. 
To be tired of = To be bored with: chán  
 
change:(n) sự thay đổi 
exactly:(n) một cách chính xác 
crazy:(n) khùng 
identical:(adj) giống nhau 
twin:(n) anh, chị em sinh đôi 
computer programmer:(n) lập trình viên máy tính  
 
    Tôi cũng  vậy! 
Tháng tới tôi đi nghỉ mát đấy. 
Tôi cũng thế.  
Tôi cần thay đổi không khí. 
Ô, tôi cũng vậy. 
Tôi chán cùng cơ quan và cùng những con người mỗi ngày rồi! 
Anh sẽ đi đâu? 
Tây Ban Nha. 
Ồ, năm ngoái tôi đến đó đấy. 
Tôi cũng vậy. 
Chúng tôi hay đi Tây Ban Nha... nhưng chúng tôi chẳng đời nào đi tới Costa Brava cả. 
Tôi cũng không. 
Ở đó đông người Anh quá. 
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Ðúng ra là anh sẽ đi đâu? 
San Fedro... 
một ngôi làng nhỏ ở bờ biển phía bắc. 
Anh cứ đùa hoài! 
Không, tôi không đùa đâu. 
Chúng tôi đến đấy ba lần rồi. 
Chúng tôi cũng vậy. 
Năm nay chúng tôi cũng sẽ tới đó nữa. 
Anh không tới khách sạn del Sol chứ? 
Tới chứ... 
sao vậy? 
Vậy thì tôi sẽ gặp anh. 
Tôi cũng sẽ ở đó! 
Tôi hạnh phúc. 
Tôi cũng vậy. 
Tôi không có khùng. 
Tôi cũng không. 
Tôi không phải là học sinh. 
Tôi là học sinh. 
Tôi là giáo viên. 
Tôi thì không. 
Tôi có một cuốn sách. 
Tôi cũng có. 
Tôi không có chiếc Rolls Royce. 
Tôi cũng không có. 
Tôi không có tiền. 
Tôi có. 
Tôi có cái đồng hồ điện tử. 
Tôi không có. 
Tôi thích âm nhạc. 
Tôi cũng vậy. 
Tôi không thích rắn. 
Tôi cũng không. 
Tôi không ăn thịt. 
Tôi ăn. 
Tôi đi học vào những ngày Chủ Nhật. 
Tôi thì không. 
Tuần rồi tôi có ở đây. 
Tôi cũng vậy. 
Sáng nay tôi không đi trễ. 
Tôi cũng không. 
Tối qua tôi không có nhà. 
Tôi có. 
Tối qua tôi ở rạp chiếu bóng. 
Tôi không ở đó. 
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Tôi đã học toán ở trường. 
Tôi cũng thế. 
Tôi không đi xem phim tối qua. 
Tôi cũng không. 
Tôi đã không chơi thể thao ở trường. 
Tôi đã chơi. 
Tôi đã uống rượu vang trong bữa ăn tối qua. 
Tôi đã không uống. 
 
       A FAMILY PROBLEM 
 
Flat 4 
185 Kings Road 
Chelsea 
London S.W.3 
5th May 1979 
 
Dear Daddy, 
Thank you very much for the birthday present. I was very pleased with the Ferrari, but I didn't like 
the colour, so I'm going to change it. 
I saw Tom again yesterday. You're worried about him, aren't you? Well, don't worry about him. He's 
all right. He's very good at his job... he's a drummer in a pop group. I'm going to bring him for dinner 
next weekend, so you can meet him. 
Love,   
Samantha  
 
P.S. We love each other very much. He isn't interested in your money. 
 
Worth House, 
Mansford, Hampshire. 
 
15th May 1979 
 
Dear Samantha, 
I'm sorry about last weekend. I was very angry with Tom, but he was very rude to me. I'm not a 
stupid old fool. I'm tired of long-haired young men! He didn't even dress for dinner! You love him, I 
know. 
I just feel sorry for you, and I'm worried about your future. Tom likes pop music. He isn't interested 
in anything else. He isn't interested in you at all. You're making a terrible mistake. And I'm glad he 
isn't interested in my money, because he isn't going to get any. 
Love,  
Daddy. 
 
Listening 
� Answer these questions 
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1 Who's writing the letter? 
2 Is she writing to her brother? Who's she writing to? 
3 Does she live in the country, or does she live in the city? 
4 Which city does she live in? What's the date? 
5 Her father gave her a present, didn't he? Why? What kind of present was it? 
6 Is she pleased with the Ferrari? 
7 What didn't she like? What's she going to do? 
8 Did she see her father yesterday? Who did she see? 
9 Is she worried about Tom? Is he worried about Tom? 
10 Is Tom good at his job, or is he bad at his job? 
11 What does he do? 
12 Is she going to bring him for dinner? When? Why? 
13 Does she love Tom? Does Tom love her? 
14 They love each other, don't they? 
15 Is he interested in her father's money? 
� Answer these questions 
1 Who's writing? What's his daughter's name? 
2 Is he happy about last weekend? Is he sorry about last weekend? 
3 Was he angry with her? Who is he angry with? Why? 
4 Does he like long-haired young men? Do you? 
5 He's tired of them, isn't he? 
6 Did Tom dress for dinner? Did her father dress for dinner? 
7 She loves Tom, doesn't she? 
8 Does he feel sorry for Tom? Who does he feel sorry for? 
9 Is he happy about the future? How does he feel? 
10 What does Tom Like? Is he interested in anything else? 
11 Is he going to get Lord Worth's money? 
 
Proper names 
Samantha,Tom. 
 
Grammar notes 
 
PREPOSITIONS after ADJECTIVE 
(Giới từ đi sau tính từ) 
 
Cấu trúc chính xuất hiện trong bài là các giới từ đi sau tính từ tạo thành thành ngữ, học viên cần lưu 
ý sử dụng chính xác. Các thành ngữ thông dụng là: 
be/feel +adj + prep +sb/sth 
Ví dụ: 
I am/ feel sorry about last weekend: tôi rất tiếc về sự việc cuối tuần qua. 
He's interested in her money: anh ta quan tâm đến tiền bạc của cô ấy. 
 
Expressions 
To thank sb for sth: Cám ơn ai về việc gì. 
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To be all right: được, tốt. 
To make a mistake: phạm sai lầm. 
 
problem:(n) vấn đề rắc rối 
daddy:(n) ba 
mummy:(n) mẹ 
present:(n) món qùa tặng 
drum:(n) cái trống 
drummer:(n) người chơi trống 
pop group:(n) ban nhạc pop 
angry:(adj) giận 
anger:(n) cơn giận 
rude:(adj) thô lỗ 
fool:(n) kẻ ngu ngốc 
long-haired:(adj) để tóc dài 
dress:(vi) ăn mặc nghiêm chỉnh 
P.S = postscript:tái bút 
 
Exercise 
I'm interested in politics. 
What are you interested in? 
I'm good at English, but I'm bad at mathematics. 
What about you? 
I'm worried about money. 
What about you? 
I'm tired of this town. 
What about you? 
I'm very pleased with your English. 
What about you? 
 
Chuyện rắc rối trong gia đình. 
Căn hộ số 4. 
185 Kings Road, 
Chelsea. 
Luân Ðôn S.W.3 
Ngày 5 tháng 5, 1979. 
Ba kính yêu, 
Cám ơn ba rất nhiều về món quà sinh nhật. 
Con rất vừa ý với chiếc Ferrari, nhưng con không thích màu của nó lắm, cho nên con sẽ  đổi chiếc xe 
khác. 
Ngày hôm qua con có gặp lại Tom. 
Ba lo ngại về anh ấy phải không? 
Thôi, ba đừng lo về anh ấy nữa. 
Anh ấy được lắm. 
Anh ấy làm việc tốt lắm... 
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Anh ấy là tay trống trong một ban nhạc pop. 
Cuối tuần tới, con sẽ đưa anh ấy về dùng cơm tối để ba có thể gặp anh ấy. 
Thương ba nhiều, 
Samantha. 
Tái bút: 
Chúng con yêu nhau lắm. 
Anh ấy chẳng quan tâm đến tiền bạc của ba đâu. 
Samantha con yêu, 
Ba rất tiếc về sự việc cuối tuần qua. 
Ba rất giận Tom, nó thô lỗ với ba quá. 
Ba đâu phải là thằng già ngu ngốc. 
Ba chán những thanh niên tóc dài lắm rồi! 
Nó thậm chí không chịu ăn mặc đàng hoàng để ăn tối nữa! 
Ba biết là con yêu nó. 
Ba chỉ cảm thấy thương con, và ba lo lắng cho tương lai của con. 
Tom thích nhạc trẻ. 
Nó chẳng quan tâm tới gì khác nữa. 
Nó không quan tâm gì tới con cả. 
Con đang mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. 
Ba cũng mong là nó không để ý tới tiền bạc của ba, bởi vì nó sẽ chẳng lấy được đồng nào đâu. 
Thương con, 
Ba. 
 
    THE YES/ NO CONTEST 
 
Good evening! I'm Martin Smiles. Well come to the "Yes/No Contest". Now, the rules are very 
simple. I'm going to ask question for 30 seconds. You mustn't answer with "Yes" or "No", and you 
mustn't nod or shake your head. Well, here's our first contestant... Mrs Alice Leach from 
Nottingham. 
 
Smiles  What's your name? 
Mrs Leach  Alice... Alice Leach. 
Smiles  Where are you from, Alice? 
Mrs Leach  Nottingham. 
Smiles  Did you say "Birmingham"? 
Mrs Leach No, Notting... (dong). 
Smiles  Oh, dear. I'm sorry, Mrs Leach. Now our next contestant is Ralph Milton, from Blackpool. 
It's Mr Milton, isn't it? 
Milton  That's right. 
Smiles  Good... you aren't nervous, are you? 
Milton  I'm not nervous. 
Smiles  Did you shake your head? 
Milton   I didn't. 
Smiles  Are you sure? 
Milton  Yes... (dong) 
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Smiles  Oh... I'm dreadfully sorry. Better luck next time, Mr Milton. Now, here's our third contestant. 
It's Brian Tankard from Bristol. Hello, Brian. 
 
Brian Hello. 
Smiles You work in a bank, don't you? 
Brian That's correct. 
Smiles Do you like your job? 
Brian I enjoy it very much. 
Smiles Oh, do you? 
Brian I said "I enjoy it very much. " 
Smiles Now, you aren't married, are you? 
Brian  I'm married. 
Smiles Is your wife here tonight? 
Brian She's at home. 
Smiles So she isn't here. 
Brian  Of course not. 
Smiles Have you got any children? 
Brian  I have got two children. 
Smiles Two boys? 
Brian  A boy and a girl. 
Smiles and... (ding). That's 30 seconds. Well done! You've done it! Isn't that wonderful, everybody? 
He's won tonight's star prize... a brand new fully automatic dishwasher! 
 
Listening 
� Introduction 
� Contest 
 
Proper names 
Martin Smiles, Alice Leach,  Bell, Ralph Milton, Brian Tankard, Nottingham, Birmingham, 
Blackspool, Bristol. 
 
Expressions 
Welcome: hân hạnh đón chào. 
Well done! tuyệt quá! 
You've done it! anh đã thắng rồi!  
 
contest:(n) cuộc thi 
contestant:(n) người dự thi 
contest:(vt) thi đua, tranh 
rule:(n) qui luật 
nod:(vi, vt) gật đầu 
nod:(n) cái gật đầu 
shake:(vt) lắc đầu 
nervous:(adj) hồi hộp, bối rối 
dreadful:(adj) kinh khủng 
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dreadfully:(adv) cực kỳ 
star prize:(n) giải xuất sắc 
fully automatic:(n) hoàn toàn tự động 
dishwasher:(n) máy rửa chén 
 
Cuộc thi Có / Không. 
Kính chào quí vị! 
Tôi là Martin Smiles. 
Hân hạnh đón tiếp quí vị đến với "Cuộc thi Có / Không". 
Qui luật rất đơn giản. 
Chúng tôi sẽ đặt câ hỏi trong 30 giây. 
Quí vị không được trả lời "Có" hay "Không" mà cũng không được gật hay lắc đầu. 
Nào dây là thí sinh thứ nhất của chúng tôi... Bà Alice Leach quê ở Nottingham. 
Bà tên chi? 
Alice... Alice Leach 
Quê bà ở đâu? 
Nottingham. 
Phải bà nói là "Birmigham"? 
Không, Notting... 
(tiếng chuông kêu). 
Ô trời ơi. 
Tiếc quá bà Leach à. 
Bây giờ là thí sinh kế tiếp của chúng tôi là Ralph Milton, quê ở Blackpool. 
Anh là Milton phải không? 
Ðúng rồi. 
Tốt... 
anh không hồi hộp chứ? 
Tôi không hồi hộp. 
Anh vừa lắc đầu phải không? 
Tôi đâu có lắc. 
Anh có chắc không? 
Dạ... 
(tiếng chuông kêu). 
Ô.. 
thật tiếc vô cùng. 
Thôi chúc lần tới may mắn hơn nhé anh Milton. 
Bây giờ thí sinh thứ ba của chúng tôi. 
Ðó là Brian Tankard quê ở Bristol. 
Chào anh Brian. 
Chào quí vị. 
Anh làm việc ở  nhà băng phải không? 
Ðúng vậy. 
Anh thích việc của  anh chứ. 
Tôi thích lắm. 
Ồ, thật sao? 
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Tôi nói là "Tôi thích lắm" 
Nào, anh lập gia đình rồi phải không? 
Tôi có gia đìng rồi. 
Tối nay vợ anh có đây chứ? 
Cô ấy ở nhà 
Như vậy cô ấy không có ở đây. 
Tất nhiên là không rồi. 
Anh có con chưa? 
Tôi có hai con. 
Hai con trai à? 
Một trai và một gái. 
và... 
(tiếng chuông hết giờ). 
Ðúng 30 giây rồi. 
Tuyệt quá! 
Anh đã thắng rồi. 
Thật tuyệt phải không thưa quí vị. 
Anh đã đoạt được giải xuất sắc tối nay...một máy giặt tự động hoàn toàn mới nguyên! 
 
    I USED TO... 
 
A Tom! You never talk to me nowadays. 
B What did you say? 
A ... and you never listen to me, either. 
B Pardon? 
A You used to take me out, you used to buy me presents, and you used to remember my 
birthday. 
B But I always remember your birthday, darling. 
A Do you? Well, it was yesterday! I'm going home to mother! 
 
C Dorchester 17908... 
D Hello, Angela? 
C Oh, hello, Mum. 
D How's the baby today? 
C Oh, he's crying again. He cries all day. 
D You can't complain! When you were a baby, you used to cry all day and all night! 
C Oh, I know, Mum... but I feel so tired... there's so much house work. 
D But you've got a washing machine, a tumble dryer, a vacuum-cleaner and a dishwasher... I 
used to do everything by hand. 
C I know, I know... I've hear all this before! 
D I'm sorry, dear... I'll come and help you. 
 
E Stanley, you used to be the best footballer in England. Are you going to come back and play 
again? 
F Oh, no... no, I'm not. 
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E Why not? 
F Well, football used to be the most important thing in my life... but it isn't any more. For ten 
years I used to practise every day. I never used to smoke, drink, or stay up late. 
E Why has your life changed, Stanley? 
F Well, I was poor then, but I'm not now. I don't need to play football any more! 
 
G Dad? 
H Yes... 
G There's a good film on in town. 
H Oh, yes... what is it? 
G War in Space. 
H Are you going to see it? 
G I'd like to... all my friends are going... but I haven't got any money. 
H All right, all right. How much do you want? 
G Three pounds. 
H Three pounds! When I was your age, I only used to pay five pence for the cinema. 
G That was a long time ago, Dad. 
H Yes, but my father used to earn three pounds for a week's work!  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 Does he ever talk to her? Did he use to? 
2 Does he ever listen to her? Did he use to? 
3 Does he take her out? Did he use to? 
4 Does he buy her presents? Did he use to? 
5 Does he remember her birthday? Did he use to? 
6 When was her birthday? Did he remember it? 
7 Where's she going? 
 
� Answer these questions 
1 Where does Angela live? What's her phone number? 
2 Who's she speaking to? 
3 The baby cries a lot, doesn't it? It's crying today, isn't it? 
4 What about Angela... when she was a baby? 
5  How does Angela feel today? Why? 
6 Did Angela's mother have a washing machine? 
7 How did she use to wash the clothes? 
8 Did Angela's mother have a vacuum-cleaner? 
9 How did she use to clean the floors? 
10 did Angela's mother have a dishwasher? 
11 How did she use to wash the dishes? 
12 Did she use to do everything by hand? 
13 Has she told Angela before? 
14 She'll come to help her, won't she? 
15 When you were a baby, did you use to cry? 
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� Answer these questions 
1 Did Stanley use to be a good player? How good was he? 
2 Is he going to play again? 
3 Is football the most important thing in his life? Did it use to be? 
4 What did he use to do everyday? What did he never use to do? 
5 Why has his life changed? 
 
� Answer these questions 
1 What is there on in town? Have you seen it? 
2 Has the son got enough money? 
3 Does he want some money? How much? 
4 Is his father surprised? Why? 
5 How much did his father use to earn? 
 
Proper names 
Angela, Stanley,Tom. 
 
Grammar notes 
 
USED TO +VERB 
 
1. Cấu trúc Used to luôn ở dạng quá khứ (Used to is a simple past form only). 
2. Ở thể phủ định và câu hỏi dùng trợ từ did (We often use did + use to to form negatives and 
questions) 
I didn't use to smoke. 
 Cũng có thể dùng never để nói câu phủ định (We also use never to form the negative) 
 Ví dụ: 
I never used to smoke. 
 
Dùng cấu trúc used to để chỉ một thói quen hoặc một tình trạng trong quá khứ bây giờ không còn 
nữa. 
 Ví dụ: 
I used to eat a large breakfast, but I don't any more: tôi đã thường ăn điểm tâm rất nhiều nhưng giờ 
thì thôi rồi. 
 
Lưu ý: 
1 Chúng ta cũng dùng thì quá khứ đơn để chỉ một thói quen trong quá khứ nhưng phải có cụm 
từ chỉ thời điểm đi kèm, trong khi với cấu trúc used to  không cần. 
 Ví dụ: 
I collected stamps when I was a child. 
I used to collect stamps. (when I was a child) 
2 Khi dùng cấu trúc used to chỉ sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại ta hay kèm các từ ngữ 
như: but now..., but not any more, but not hay longer. 
 Ví dụ: 
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I never used to enjoy Sundays, but I do now: trước kia tôi thường không bao giờ thích ngày chủ nhật 
nhưng bây giờ tôi thích. 
 
nowadays:(adv) ngày nay, dạo này 
remember:(vt) nhớ 
complain:(vi) kêu ca, phàn nàn 
complaint:(n) lời than phiền 
tired:(adj) mệt mỏi 
housework:(n) việc nhà 
homework:(n) bài tập ở nhà 
tumble dryer:(n) máy sấy quần áo 
vacuum-cleaner:(n) máy hút bụi 
footballer:(n) cầu thủ đá banh 
practise:(vt, vi) thực hành 
stay up:(vi) thức khuya 
space:(n) người không gian, phi hành gia 
earn:(vt) kiếm tiền, làm ra tiền 
earnings:(n) tiền làm ra 
sweets:(n) kẹo 
 
Exercise 
I used to eat a lot of sweets when I was young, but I don't any more. 
What about you? 
What did you used to do when you was young, that you don't do  any more? 
Write four sentences. 
 
      Tôi đã thường... 
Anh Tom! 
Dạo này anh chẳng đời nào nói chuyện với em hết. 
Em nói gì vậy? 
....và anh cũng chẳng nghe em nói. 
Em nói gì vậy? 
Trước đây anh thường đưa em đi chơi, hay mua quà cho em, nhớ ngày sinh của em. 
Nhưng anh vẫn nhớ ngày sinh của em mà, em yêu. 
Anh nhớ à? 
Ừ, sinh nhật hôm qua rồi! 
Thôi em về nhà với mẹ vậy! 
Dorchester 17908... 
Alô, Angela đó hả? 
Alô, chào mẹ. 
Hôm nay đứa nhỏ thế nào? 
Ồ, nó lại khóc nữa. 
Nó khóc suốt ngày. 
Con không thể kêu ca được! 
Lúc con còn nhỏ, con cũng hay khóc suốt ngày đêm! 
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Dạ con biết rồi mẹ à...  
nhưng con thấy mệt mỏi quá... 
Công việc nhà nhiều quá. 
Nhưng mà con có máy giặt, máy sấy, máy hút bụi và máy rửa chén... 
Trước đây mẹ thường làm mọi thứ bằng tay. 
Con biết, con biết... 
Con nghe mấy chuyện đó mãi rồi! 
Thôi, xin lỗi con,... 
Mẹ sẽ đến giúp con. 
Stanley, anh đã thường là cầu thủ xuất sắc nhất ở Anh. 
Thế anh sẽ thi đấu lại chứ? 
Ô, không... 
không đâu. 
Sao lại không? 
Bóng đá trước kia là điều quan trọng nhất đời tôi... 
nhưng bây gờ thì hết rồi. 
Trong 10 năm trời tôi thường luyện tập hàng ngày 
Tôi chẳng đời nào hút thuốc, nhậu nhẹt hay thức khuya. 
Sao cuộc đời anh lại thay đổi vậy, Stanley? 
Ư, lúc đó tôi còn nghèo, còn giờ thì hết rồi. 
Tôi không thi đấu bóng đá nữa đâu! 
Ba ơi? 
Gì đó... 
Ở phố có chiếu phim hay lắm. 
Ờ ha... 
phim gì vậy? 
"Chiến tranh trong không gian" 
Con định đi xem hả? 
Con thích lắm... 
tất cả bạn bè con đều đi... 
nhưng con không có tiền. 
Ðược, được rồi. 
Con cần bao nhiêu? 
3 pao. 
3 pao à! 
Lúc ba ở cỡ tuổi con chỉ mất 5 pence cho việc xem phim thôi. 
Chuyện đó lâu rồi mà Ba. 
Ờ, nhưng ông nội con đi làm cả tuần chỉ kiếm được 3 pao thôi đấy! 
 
    A BUSY OFFICE 
 
Mr Power Yes, Miss Wright? What is it? 
Miss Wright Mr Hudson wants to speak to you, sir. 
Mr Power I'm very busy at the moment. Ask him to ring later. 
Miss Wright Oh, yes, sir. 
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Mr Power Oh, and Miss Wright? Tell Chris to photocopy the Director's report. 
Miss Wright Yes, sir. Anything else, sir? 
Mr Power Yes. Tell Miss Davis not to ring her boyfriend on the office phone. 
Miss Wright Yes, sir. 
 
Miss Wright Hello? This is Mr Power's secretary... 
Mr Hudson Yes... Hudson here. 
Miss Wright I'm afraid Mr Power's busy at the moment. Can you ring later? 
Mr Hudson All right... What about this afternoon? 
Miss Wright Yes, that'll be all right. 
 
Miss Wright Oh, Chris? 
Chris  Yes, Miss Wright? 
Miss Wright Mr Power wants you to photocopy this report. 
Chris  Oh, yes... I'll do it later. 
Miss Wright No, Chris... do it now... I know it's important. 
 
Miss Wright Miss Davis! Did you ring your boyfriend on the office phone yesterday? 
Miss Davis Well, yes... I did... but it was urgent. 
Miss Wright Hmm... I think Mr Power heard you. He wasn't very pleased about it. Don't used the 
office phone for personal calls. 
Miss Davis  No... no, Miss Wright... I won't do it again... I'm sorry. 
 
Mr Power  Miss Wright? Did you speak to Mr. Hudson? 
Miss Wright Yes, I did. I asked him to ring later. He says he'll ring you this afternoon. 
Mr Power That's fine. Has Chris photocopied that report yet? 
Miss Wright Not yet... but I told him to do immediately. I think he's doing it now. 
Mr Power  Good. Did you tell Miss Davis not to ring her boyfriend from here? 
Miss Wright Oh, yes... I told her not to used the office phone for personal calls... she says she won't 
do it again. I'm sure she won't. 
Mr Power I hope she won't... her boyfriend lives in Australia! 
 
Proper names 
Power, Wright, Davis, Chris, Hudson. 
 
Grammar notes 
 
INDIRECT COMMANDS 
Mệnh lệnh gián tiếp 
 
Dùng động từ ask/tell để tường thuật một mệnh lệnh. 
Subject +ask / tell sb (not) to do sth 
Ví dụ: 
"Can you ring later? " 
 She asked him to ring later. 
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"Please don't use the telephone. " 
 He told her not to use the telephone. 
 
INDIRECT STATEMENTS 
Lời nói gián tiếp 
 
Lời nói gián tiếp là lời tường thuật lại lời nói của một người nào đó. 
1. Các động từ tường thuật được dùng trong bài là (The reporting verbs): to say, to think, to 
know, to hope/ to be afraid/ to be sure/ to be sorry. 
2. Khi các động từ tường thuật ở thì hiện tại động từ ở mệnh đề tường thuật theo sau giữ nguyên 
như trong câu gốc. 
 Ví dụ: 
"I can't do it. " 
 He says he couldn't do it.   
 
photocopy:(vt) chụp bản sao 
director:(n) giám đốc 
report:(n) bản báo cáo 
boyfriend:(n) bạn trai, người yêu 
ring:(vi) gọi điện thoại 
personal call:(n) cú điện thoại về việc riêng 
urgent:(adj) khẩn cấp 
internal:(adj) nội bộ 
message:(n) mẩu nhắn tin, lời nhắn   
 
Exercise 
"I can't do it. " (he says) 
He says he can't do it. 
 
1 "That's be all right. " (she thinks) 
2 "It's important. " (she knows) 
3 "I'm busy. " (he's afraid) 
4 "She won't do it again. " (she's sure) 
5 "She rang her boyfriend. " (she's sorry) 
6 "Her boyfriend lives in Australia. " (he says) 
 
Văn phòng bận rộn. 
Cô Wright đó à? 
Việc chi vậy? 
Thưa ông, ông Hudson cần nói chuyện với ông. 
Hiện giờ tôi bận lắm. 
Bảo ông ấy lát nữa gọi lại đi. 
Dạ. 
Cô Wright này? 
Cô bảo Chris chụp bản sao tờ báo cáo của Giám đốc nhé. 
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Dạ, thưa ông. 
Còn gì nữa không, thưa ông? 
Ư. 
Dặn cô Davis đừng gọi điện thoại cho bạn trai bằng điện thoại trong cơ quan nhé. 
Dạ. 
Alô. 
Tôi là thư ký của ông Power đây. 
Ư... 
Hudson đây. 
Giờ này ông Power đang bận. 
Xin ông vui lòng lát nữa gọi lại nhé? 
Thôi được... 
Thế chiều nay được không? 
Dạ được ạ. 
Ô, Chris ơi? 
Có gì vậy cô Wright? 
Ông Power muốn anh chụp bản sao báo cáo này. 
Ðược rồi... 
Lát nữa tôi làm nhé. 
Không được, Chris... 
anh làm ngay đi... 
Tôi biết cái này là quan trọng lắm. 
Cô Davis! 
Hôm qua cô gọi điện thoại cho bạn trai bằng điện thoại cơ quan à? 
Ừ, có... 
Tôi đã điện... 
nhưng vì có chuyện gấp quá. 
Hừm... 
Tôi nghĩ là ông Power đã biết. 
Ông ấy không hài lòng chuyện này. 
Ðừng dùng điện thoại cơ quan cho những cuộc gọi cá nhân. 
Không...không có, Wright à...tôi không tái phạm nữa đâu, xin lỗi nhé. 
Cô Wright à? 
Cô đã nói với ông Hudson chưa? 
Dạ rồi. 
Tôi nói ông ấy lát nữa gọi lại. 
Ông ấy nói ông ấy sẽ gọi lại chiều nay. 
Tốt. 
Thế Chris đã chụp bản báo cáo đó chưa? 
Dạ chưa...nhưng tôi đã dặn anh ấy làm ngay. 
Tôi nghĩ là hiện giờ anh ấy đang làm. 
Tốt lắm. 
Cô có dặn Davis đừng gọi điện thoại cho bạn trai ở đây chưa? 
Ô, xong rồi... 
Tôi đã bảo cô ấy đừng dùng diện thoại cơ quan cho việc riêng... 
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cô ấy hứa sẽ không không làm vậy nữa. 
Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ không tái phạm. 
Tôi hy vọng là không... 
bạn trai cô ấy sống ở tận Australia! 
 
    THE SMUGGLER 
 
Sam Lewis was a customs officer. He used to work in a small border town. It wasn't a busy town and 
there wasn't much work. The road was usually very quiet and there weren't many travelers. It wasn't 
a very interesting job, but Sam liked an easy life. About once a week, he used to meet an old man. 
His name was Draper. He always used to arrive at the border early in the morning in a big truck. The 
truck was always empty. After a while Sam became suspicious. He often used to search the truck, but 
he never found anything. One day he asked Draper about his job. Draper laughed and said, "I'm a 
smuggler. "  
Last year Sam retired. He spent his savings on an expensive holiday. He flew to Bermuda, and stayed 
in a luxury hotel. One day, he was siting by the pool and opposite him he saw Draper drinking 
champagne. Sam walked over to him. 
 
Sam Hello, there! 
Draper Hi! 
Sam Do you remember me? 
Draper Yes.. of course I do. You're a customs officer. 
Sam I used to be, but I'm not any more. I retired last month. I often used to search you truck... 
Draper ...but you never found anything! 
Sam No, didn't. Can I ask you something? 
Draper Of course you can. 
Sam Were you a smuggler? 
Draper Of course I was. 
Sam But... the truck was always empty. What were you smuggling? 
Draper Trucks!  
 
Listenings 
� Answer these questions: 
1 What was Sam's job? 
2 Did he use to work in a big city? Where did he use to work? 
3 Was there much work? Why not? 
4 The road was usually quiet, wasn't it? 
5 There weren't many travellers, were there? 
6 It wasn't a very interesting job. was it? 
7 What kind of life did Sam like? 
8 Do you like an easy life? 
9 Who did Sam use to meet? How often did they meet? 
10 He used to arrive early, didn't he? 
11 What did he used to drive? 
12 The truck was never full, was it? 
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13 Sam used to search the truck, didn't he? Why? 
14 What did he find? 
15 What did he ask Draper about one day? 
16 Draper laughed, didn't he? 
17 Did he say, "I'm a policeman"? What did he say? 
18 Is Sam a customs officer now? 
19 He used to be a customs officer, didn't he? 
20 Why isn't he still a customs officer? 
21 How did he spend his savings? 
22 Where did he go? How did he go? 
23 Where did he stay? 
24 He saw Draper there, didn't he? 
25 Where was Draper sitting? 
26 Was he drinking tea? What was he drinking? 
 
Proper names 
Sam Lewis, Draper. 
 
Grammar notes 
Trọng tâm bài này ôn tập và củng cố thì Simple Past và cấu trúc Used to. 
Tham khảo Unit 18 
 
Expressions 
once (twice) a week: mỗi tuần một (hai) lần. 
after a while: sau một lúc, sau một thời gian. 
to spend (money/ savings) on sth: tiêu (tiền) về việc gì. 
to sit by: ngồi cạnh. 
to walk over to sb: bước lại gần ai.  
 
smuggle:(vt) buôn lậu 
smuggler:(n) tên buôn lậu 
customs officer:(n) nhân viên hải quan 
border:(n) biên giới 
traveler:(n) du khách 
truck:(n) xe tải 
suspicious:(adj) nghi ngờ, đáng nghi ngờ 
suspicion:(n) sự nghi ngờ 
suspect:(vt) nghi 
search:(vt) lục soát 
retire:(vi) nghỉ hưu 
retirement:(n) sự về hưu 
savings:(n) tiền để dành 
luxury:(n) sang trọng 
 
Tên buôn lậu. 
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Sam Lewis là một nhân vật hải quan. 
Trước đây anh thường làm việc ở một tỉnh nhỏ ở biên gới. 
Tỉnh này không đông đúc lắm và không có nhiều chuyện làm. 
Ðường xá rất vắng lặng và không có nhiều du khách. 
Công việc làm chẳng lý thú lắm nhưng Sam thích cuộc sống nhàn hạ. 
Khoảng một tuần một lần, anh thường gặp một ông lão. 
Ông ta tên là Draper. 
Ông ta thường hay đến biên giới vào sáng sớm bằng chiếc xe tải lớn. 
Xe tải lúc nào cũng trống không. 
Sau ít lâu, Sam bắt đầu nghi ngờ. 
Anh thuờng hay lục soát chiếc xe tải, nhưng chẳng phát hiện được gì. 
Một hôm anh hỏi Draper về nghề nghiệp của ông ta. 
Draper cười và nói: "Tôi là tay buôn lậu." 
Năm ngoái Sam về hưu. 
Anh chi số tiền dành dụm của mình vào kỳ nghỉ tốn kém. 
Anh đáp máy bay đến Bermuda và ngụ ở một khách sạn sang trọng. 
Một hôm, anh đang ngồi cạnh hồ bơi và phía đối diện anh nhìn thấy Draper đang uống sâm-banh. 
Anh bước về phía ông ta. 
Chào ông. 
Chào anh. 
Ông còn nhớ tôi chứ? 
Tất nhiên là còn nhớ. 
Anh là nhân viên quan thuế. 
Trước đây thôi, nhưng bây giờ thì hết rồi. 
Tôi về hưu tháng trước. 
Hồi trước tôi hay lục xe tải của ông... 
...nhưng anh chẳng bao giờ tìm được cái gì. 
Ðúng. 
Cho phép tôi đưọc hỏi ông một việc nhé? 
Ðược rồi, cứ hỏi đi. 
Ông là người buôn lậu à? 
Dĩ nhiên rồi. 
Nhưng...xe tải lúc nào cũng trống không. 
Thế ông buôn lậu cái gì? 
Xe tải! 
 
I'M BORED 
 
Jim I'm bored. 
Jean Well... do something interesting. 
Jim What, for example? 
Jean Go to the cinema. 
Jim The cinema bores me. 
Jean Always? 
Jim Yes. All the films are so boring. I'm not interested in sex and violence. 
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Jean Well, what interests you then? 
Jim Nothing! 
Jean You need some fresh air! 
 
Helen Have you heard the news, Bill? 
Bill No, why? 
Helen A war has just started in Mandanga. 
Bill Mandanga? Where's that? 
Helen I don't know exactly... but it's worrying. They showed a television report last night. 
Bill Well, I'm not worried about it. I never watch the news these days. I prefer sports programmes. 
Helen Why aren't you interested in the news? 
Bill Well, all the news is bad. I just want entertainment in the evenings. 
 
 
Peter What are you doing tonight, Mike? 
Mike I'm staying in. There's a good horror film on the 'telly'. 
Peter What is it ? 
Mike The blood of Frankenstein. 
Peter Oh, that sounds frightening. 
Mike Not really... I think horror films are amusing. 
Peter Amusing? Horror films? 
Mike Yes. I went with Anne to see Dracula last week. I was very amused. I laughed from beginning 
to end. 
Peter What about Anne? 
Mike Oh, she was terrified. She was under the seat. 
 
Nick Did you go to the football match on Saturday? 
Ben Yes, I did. 
Nick It was very exciting, wasn't it? 
Ben Yes, it was. Both teams attacked. 
Nick Yes. 1-0... 1-1... 2-1... 2-2... 2-3... 3-3... 
Ben My brother was so excited near the end that he threw his hat in the air when Manchester scored 
their fourth goal. 
Nick Did he find his hat? 
Ben Yes, but it was a bit embarrassing. He had to ask a policeman for it. 
 
Listening 
� Answer these questions 
1 Is he bored? Are you? 
2 She wants him to do something, doesn't she? What does she want him to do? 
3 Does she want him to go anywhere? Where? 
4 Does he want to go to the cinema? Why not? 
5 Does the cinema bore you? 
6 Is he interested in sex? Is he interested in violence? 
7 He thinks all films are boring, doesn't he? Do you? 
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8 Do films interest him? 
9 What interests him? What interests you? 
10 Does he need fresh air? Do you? 
� Answer these questions 
1 Has he heard the news? She's heard the news, hasn't she? 
2 What is the news? 
3 Where is Mandanga? 
4 Is the was worrying for her? 
5 What did they show on television last night? Did you see it? 
6 He isn't worried about it, is he? Are you worried about it? 
7 Does he ever watch the news these days? 
8 What kind of programme does he prefer? 
9 What kind of programme do you prefer? 
10 He isn't interested in the news, is he? 
11 Are you interested in the news? 
12 He thinks all the news is bad, doesn't he 
13 What do you think? 
14 What does he want in the evenings? 
�Answer these questions 
1 What's Mike doing tonight? 
2 Are you staying in or are you going out? 
3 Why is Mike staying in? 
4 What is the film? Have you seen it? When and Where? 
5 Peter thinks it sounds frightening, doesn't he? 
6 How do you think it sounds? 
7 Mike thinks horror films are amusing, doesn't he? Do you? 
8 Mike went to the cinema last week, didn't he? 
9 He didn't go alone, did he? Who did he go with? 
10 What film did they see? Have you seen it? When and Where? 
11 Was Mike bored or was he amused? Did he laugh? How long did he laugh? 
12 Was Ann amused or was she terrified? Where was she? 
� Answer these questions 
1 Did Nick go to the match on Saturday? Did Ben go? 
2 They both went, didn't they? Did you go? 
3 Was it boring or was it exciting? Why? 
4 Was his brother excited? 
5 Was he very excited? 
6 When was he very excited? 
7 What did he do? Did he find it? 
8 Who did he have to ask? 
9 It was an embarrassing situation, wasn't it? 
10 He was embarrassed, wasn't he? 
 
Proper names 
 Jim, Jean, Helen, Bill,Mandanga,Peter, Mike, Frankenstein, Dracula, Anne, Nick, Ben. 
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Grammar notes 
 
-ING and -ED Adjectives 
 
Một số động từ tiếng Anh có hai tính từ: một mang ý nghĩa chủ động (active), một mang ý nghĩa bị 
động (passive). 
to bore → boring (chủ động): 
The film is boring. (It bores me) 
to bore → bored (thụ động): 
I'm bored (by the film). 
Một số động từ có hai tính từ như: bore, interest, worry, frighten, amuse, terrify, excite, embarrass. 
 
Lưu ý: Tính từ tận cùng -ING dùng khi chủ từ hay danh từ được nói đến gây tác động cho người 
khác; tính từ tận cùng -ED dùng khi chủ từ hay danh từ được nói đến nhận gánh tác động từ người 
hay vật gì. 
Như hai ví dụ trên: bộ phim gây/làm cho tôi chán (boring) và tôi cảm thấy chán vì bộ phim đó (bored 
by the film).  
 
bore:(vt) gây, làm cho ai chán 
worry:(vt, vi) gây lo lắng 
violence:(n) bạo lực 
entertainment:(n) sự giải trí 
entertain:(vt, vi) giải trí 
horror film:(n) phim kinh dị 
telly:(n) máy truyền hình 
amuse:(vt) gây buồn cười 
amusement:(n) sự vui chơi, trò vui 
amusing:(adj) buồn cười 
terrify:(vt) làm cho khiếp sợ 
terrified:(adj) sợ hãi 
terrifying:(adj) gây sợ hãi 
excite:(vt) gây hứng khởi 
excited:(adj) hứng khởi, hào hứng 
exiting:(adj) gây hứng thú 
embarrass:(vt) làm lúng túng, ngượng ngùng 
 
      Tôi chán quá 
Tôi chán quá. 
Này...hãy làm điều gì đó lý thú đi. 
Chẳng hạn như làm gì? 
Ði xem phim. 
Tôi chán phim. 
Lúc nào cũng vậy à? 
Ừ. 
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Tất cả các phim đều quá chán. 
Tôi chẳng thích tình dục hay bạo lực. 
Thế thì anh thích cái gì? 
Chẳng thích cái gì cả! 
Anh cần không khí trong lành đó! 
Bill, anh biết tin gì chưa? 
Chưa, sao? 
Chiến tranh vừa nổ ra Mandanga. 
Mandanga à? 
Ở đâu vậy? 
Tôi không biết đích xác..nhưng nó làm người ta lo lắng lắm. 
Tối qua có tường thuật trên ti-vi đó. 
Tôi chẳng lo chuyện đó. 
Dạo này tôi chẳng đời nào xem tin tức. 
Tôi thích chương trình thể thao hơn. 
Sao anh không quan tâm đến tin tức? 
Ờ, tin nào cũng dở hết. 
Tôi chỉ cần giải trí vào buổi tối thôi. 
Tối nay anh làm gì Mike? 
Tôi ở nhà. 
Có một phim kinh dị trên ti-vi. 
Phim gì? 
"Máu quỉ nhập tràng" 
Ồ, nghe ghê quá. 
Không đâu... 
Tôi thấy là phim khinh dị rất vui. 
Vui à? 
Phim kinh dị mà vui à? 
Ðúng. 
Tuần rồi tôi đi xem "ác quỉ Dracula" với Anne. 
Tôi thấy thích lắm. 
Tôi cười từ đầu đến cuối. 
Còn Anne thì sao? 
Ô, cô ấy sợ chết khiếp. 
Cô ấy trốn dưới nghế. 
Thứ bảy rồi anh có đi xem bóng đá không? 
Có. 
Thật là hào hứng phải không? 
Ừ. 
Cả hai đội đều tấn công. 
Ðúng. 
1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3... 
Ðến gần cuối trận đấu anh của tôi hứng chí đến nỗi tung cái nón lên trời khi đội Manchester ghi được 
bàn thắng thí 4. 
Anh ấy có tìm ra cái nón không? 
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Ðược nhưng hơi rắc rối. 
Anh ấy phải nhờ tới cảnh sát giúp. 
 
    ADVICE 
 
Andrea What's the matter, Jenny? You look worried. 
Jenny Yes... I'm trying to lose weight. 
Andrea Oh, you don't need to lose weight. 
Jenny Oh, I do! I've just bought some new jeans and I can get them on. They're too tight. 
Andrea Well, you should go on a diet. 
Jenny I know, but what kind of diet? 
Andrea You should eat lots of salad and fruit. 
Jenny Yes, but I don't like salad... I prefer meat. 
Andrea Well, you can eat meat, but you shouldn't eat too much. You shouldn't eat bread or potatoes, 
either. 
Jenny What about alcohol? Can I drink wine? 
Andrea Oh, no, you should never drink alcohol. 
 
Max What's the mater, Peter? You don't look very happy. 
Peter I'm not. I'm worried about my English. 
Max What's the problem? 
Peter I'm not practising enough. 
Max Why not? 
Peter Well, it's difficult to meet English people. 
Max You should go out more. 
Peter Where should I go? 
Max You should go to pubs, you should join a club. 
Peter But... English people never speak to me. 
Max Ah! You should speak first. 
Peter What I can talk about? 
Max The weather! English people are always interested in the weather! 
 
Wendy Hello, Charles... you look tired today. 
Charles Yes, I'm working too hard. 
Wendy You should take a holiday. 
Charles Yes, I know I should... but we're just too busy. I'm working twelve hours a day. 
Wendy Twelve hours! You're going to kill yourself! 
Charles  Well, what I can do? 
Wendy Perhaps you should change your job. 
Charles I can't... I need the money!  
 
Listening 
� Andrea and Jenny 
� Max and Peter 
� Wendy and Charles 
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Proper names 
Andrea, Jenny, Max,Peter,  Wendy, Charles. 
 
Grammar notes 
 
MODAL SHOULD + VERB 
Nên 
 
SHOULD (phủ định là should not hay shouldn't) dùng để khuyên ai làm hoặc không làm việc gì đó: 
(to give advice or say what is the best thing or right thing to do). 
You're not very well, perhaps you should see a doctor. 
 
Expressions 
to put on weight: lên cân 
to go on diet: ăn kiêng. 
to take a holiday: đi nghỉ  
 
lose weigh:(v) sụt cân 
put on/gain weigh:(v) lên cân 
tight:(adj) chật, bó sát 
prefer:(vt) thích...hơn 
alcohol:(n) rựu 
join:(vt) tham gia 
perhaps:(adv) có lẽ  
 
Exercise 
Write sentences with Should and Shouldn't: 
1 Your friend wants to lose weight. 
2 Someone wants to learn your language. 
3 Your friend wants to be a millionaire... quickly! 
 
      Lời khuyên. 
Có việc gì vậy Jenny? 
Trông chị có vẻ lo lắng. 
Ừ... 
Tôi đang cố để làm sụt cân. 
Chị đâu cần làm sụt cân làm gì. 
Cần chứ! 
Tôi vừa mua cái quần Jeans mà không mặc được. 
Nó chật quá. 
Thế thì chị cần kiêng ăn. 
Tôi biết rồi, nhưng kiêng ăn như thế nào? 
Chị nên ăn nhiều sà lách trộn và trái cây. 
Phải rồi, nhưng tôi không thích ăn sà lách trộn... 
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tôi thích ăn thịt hơn. 
Ư, chị có thể ăn thịt nhưng đừng lên ăn nhiều. 
Chị cũng không nên ăn bánh mì hay khoai tây. 
Vậy còn rượu thì sao? 
tôi có thể uống rượu vang được chứ? 
Không, không được, chị đừng bao giờ uống rượu cả. 
Chuyện gì vậy, Peter? 
Thấy anh không được vui. 
Phải. 
Tôi đang lo tiếng Anh của tôi đây. 
Sao? 
Tôi chưa luyện tập được nhiều. 
Sao lại chưa? 
Tiếp xúc với người Anh thật là khó. 
Anh nên đi chơi nhiều hơn. 
Tôi nên đi đâu? 
Nên đi đến các quán rượu, gia nhập câu lạc bộ. 
Nhưng...người Anh không đời nào nói chuyện với tôi. 
Ư! 
Anh nên bắt chuyện trước. 
Tôi nên nói về cái gì? 
Thời tiết! 
Người Anh hay quan tâm tới thời tiết. 
Chào Charles... 
Hôm nay trông anh có vẻ mệt đấy. 
Ừ, tôi đang làm việc vất vả quá. 
Anh nên nghỉ mát đi. 
Biết vậy rồi... 
nhưng chúng tôi bận quá. 
Tôi đang làm việc 12 tiếng một ngày đấy. 
12 tiếng à! 
Vậy là anh đang tự giết mình rồi. 
Tôi làm gì bây giờ? 
Có lẽ anh nên đổi nghề đi. 
Không thể được... 
Tôi cần tiền! 
 
AN EVENING OUT 
 
Steve Shall we go out tonight? 
Carol O.K. Let's go to a restaurant. 
Steve Which one? 
Carol How about "The Flamenco"? 
Steve "The Flamenco"? Which one's that? 
Carol Don't you remember? That's the one that serves sea-food... 
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Steve Oh, yes! 
 
Carol Look over there! 
Steve Where? 
Carol In the corner... it's Jack West, isn't it? 
Steve Where? I can't see him... 
Carol There! He's the one that's wearing a black suit. 
Steve Oh! The one that's talking so loudly... what about him? 
Carol He used to be at college with us. He was the only one that didn't pass the exams. 
Steve Hmm, he looks very successful. What does he do now? 
Carol Nothing. He doesn't have to work. 
Steve Why not? 
Carol Well, you remember, don't you? He married Patty Hetty. 
Steve Patty Hetty? 
Carol Yes, the girl that inherited a fortune. Her father was millionaire. 
Steve Ah, yes... isn't she the one that killed herself? 
Carol That's right... and he got all the money! 
 
Listening 
� Steve and Carol 
� At the Flamenco restaurant 
 
Proper names 
Steve, Carol, Flamenco,  Patty Hetty, Jack West. 
 
Grammar notes 
 
ADJECTIVE CLAUSES 
Mệnh đề tính từ 
 
Trong bài này chúng ta làm quen với dạng câu phức (complex sentence). Complex sentence là câu có 
một mệnh đề chính (main clause) và một hoặc nhiều mệnh đề phụ (subordinate clause(s)). 
Subordinate clause được giới thiệu ở đây là mệnh đề tính từ (Adjective clause). 
Ví dụ: 
I don't like people who tell jokes all the time. 
Natalie is the student that failed all her exams, the one who never did any studying. 
 
Phân tích hai ví dụ trên: 
Main clause: 
I don't like people 
Natalie is the student 
Adjective clause: 
who tell jokes all the time. 
 that failed all her exams, who never did any studying. 
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Adj. Clause là một subordinate clause bắt đầu bằng một đại từ quan hệ (Relative pronoun) và làm 
chức năng của một tính từ tức là bổ nghĩa cho tiếng danh từ/ đại từ đứng trước nó (antecedent) 
(people , the student, the one). 
Các relative pronoun là: who, which, that. Who dùng cho người, which dùng cho vật, that dùng cho 
cả người lẫn vật. 
Ví dụ: 
Mrs Bryant is the woman who/ that owns that big house. 
She's working in the shop which/ that sells leather goods. 
Trong phạm vi bài này chỉ dùng relative pronoun với that làm chủ ngữ ở mệnh đề phụ. 
 
Expressions 
to go out: đi chơi. 
Let's (go to) hãy (đi đến) 
over there: đàng kia. 
to be at college with sb: học chung đại học với (ai) 
to marry sb: cưới (ai) 
to kill oneself: tự sát  
 
remember:(vi) nhớ 
sea-food:(n) thức ăn miền biển 
inherit:(vt) thừa kế gia sản 
successful:(adj) thành công, thành đạt 
success:(n) sự thành công 
succeed:(vi) kế tục, nối tiếp 
fortune:(n) gia tài, số tiền 
 
Một buổi đi chơi tối. 
Tối nay mình đi chơi nhé? 
Nhất trí. 
Mình đi nhà hàng đi. 
Nhà hàng nào? 
Nhà hàng "Flamenco" được không? 
Flamenco à? 
Ðó là nhà nào? 
Anh không nhớ à? 
Cái nhà hàng bán đồ biển đó. 
Ồ, đúng rồi! 
Anh nhìn đằng kia kìa! 
Chỗ nào? 
Trong góc kia... 
Jack West kìa, phải không? 
Ðâu? 
Anh không thấy hắn. 
Kia kìa! 
Hắn là người mặc bộ đồ đen đó. 
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Ồ! 
Người đang nói chuyện ồn ào đó à? 
Anh ta sao vậy? 
Trước đây hắn học Ðại học chung với mình đấy. 
Hắn là người duy nhất không đậu kỳ thi đó. 
Hừm, trông hắn có vẻ thành đạt quá há. 
Bây giờ hắn làm gì? 
Chẳng làm gì cả. 
Hắn không cần làm việc. 
Sao lại không? 
Anh còn nhớ chứ? 
Hắn đã cưới Patty Hetty. 
Patty Hetty à? 
Ờ, cái  cô gái mà thừa hưởng cả gia tài đó. 
Cha cô là triệu phú mà. 
Ư nhớ rồi... 
và cô ta là người đã tự tử phải không? 
Ðúng  vậy...và rồi hắn được hưởng hết tiền bạc! 
 
    I'VE BEEN WAITING... 
 
Chris Hello, Miss Wright. Is the boss in? 
Miss Wright Yes, Chris, he is. He's in his office... and he's waiting for you. 
Chris Oh... what time did he arrive? 
Miss Wright He arrived at twenty to ten. 
Chris Twenty to ten! So he's been waiting for twenty minutes! 
 
Diane Hello, Judy. You've been sitting here for an hour! Where's your husband? 
Judy Oh, he's dancing with Mrs Winston. 
Diane Oh, yes... he's dancing very well. Has he been dancing all evening? 
Judy Yes, he has... but he hasn't been dancing with me! 
 
Mrs Baker Hello, Mrs Parker... are you waiting to see Doctor Savage? 
Mrs Parker Hello, Mrs Baker. Yes, I am. 
Mrs Baker How long have you been waiting? 
Mrs Parker I've been waiting since nine o'clock. 
Mrs Baker Ah, so you haven't been waiting long. It's only ten past nine now. 
Mrs Parker No, no, I haven't. I've been reading this magazine. It's very interesting. There's an article 
about operations. 
 
Pam Eric! Call waiter again! 
Eric I've been trying to call him. 
Pam Eric! We've been sitting here for twenty minutes... and I'm not going to wait any longer! 
Eric I'm sorry, dear... but he's talking to that girl. 
Pam Yes, he's been talking to her since we came in. 
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Eric Waiter! 
Waiter Yes, sir... Do you want the bill? 
Eric The bill! We haven't seen the menu yet.  
 
Listening 
� Listen to Chris and Miss Wright and answer these questions: 
1 Where's the boss? What's he doing? 
2 What time did he arrive? What time is it now? 
3 How long has he been waiting? 
 
� Listen to Diane and Judy and answer these questions: 
1 Is Judy sitting or standing? When did she sit down? How long has she been sitting? 
2 Is her husband with her? Who is he with? How long has he been dancing? 
3 Has he been dancing with Judy? 
� Listen to Mrs Baker and Mrs Parker and answer these questions: 
1 Is Mrs Parker waiting to see the doctor? 
2 Has she been waiting since 8 o'clock? How long has she been waiting? 
3 What time is it now? When did she arrive? 
4 Has she been reading a dictionary? What has she been reading? 
� Listen to Pam and Eric and answer these questions: 
1 Where are they? When did they go into the restaurant? 
2 Are they standing or are they sitting? How long have they been sitting? 
3 Has Eric been trying to pay the bill? What has he been trying to do? 
4 Does Eric want the bill? What does he want? Why? 
 
Proper names 
Chris, Wright, Diane, Judy, Winton, Baker, Savage, Parker, Pam, Eric. 
 
Grammar notes 
 
THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS  
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 
 
S + have/has + V-ing 
 
Thì present perfect continuous được dùng thay cho thì present perfect khi chúng ta muốn nhấn mạnh 
hành động đó diễn tiến liên tục qua một giai đoạn. 
 
Lưu ý: 
Một số động từ thường được dùng ở present perfect continuous: learn, lie, live, rain, sit, sleep, stand, 
study, wait, work...  
 
article:(n) bài báo 
operation:(n) ca mổ 
not... any longer:không...nữa 
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bill:(n) giấy tính tiền, hoá đơn 
 
Exercise 
He's waiting. He arrived five minutes ago. 
He's been waiting for five minutes. 
 
They're waiting. They arrived at nine o'clock. 
They've been waiting since nine o'clock. 
 
Continue: 
1 She's siting in the armchair. She sat down ten minutes ago. 
2 They're watching television. They switched it on  at eight o'clock. 
3 He's writing a letter. He started fifty minutes ago. 
4 She's listening to the radio. She switched it on at seven thirty. 
5 They're talking to each other. They met five minutes ago. 
 
Tôi đã đợi. 
Chào cô Wright. 
Ông chủ đến chưa? 
Ðến rồi anh Chris à 
 Ông ấy đang ở trong phòng làm việc và đợi anh đó. 
Ồ... 
ông ấy đến lúc mấy giờ vậy? 
Ðến lúc 10 giờ kém 20. 
10 giờ kém 20 à! 
Vậy là ổng đã chờ suốt 20 phút rồi! 
Chào Judy. 
Nãy giờ chị đã ngồi đây một tiếng đồng hồ rồi. 
Chồng chị đâu? 
Ồ, anh ấy đang kiêu vũ với bà Winston. 
Ô,... 
ông ấy khiêu vũ rất đẹp. 
Ông ấy đã khiêu vũ suốt cả tối à? 
Ừ, đúng vậy... 
nhưng mà anh ấy không kiêu vũ với tôi! 
Chào bà Paker... 
Bà đang đợi để gặp bác sĩ Savage à? 
Chào bà Baker. 
Tôi đang chờ bác sĩ đây. 
Nãy giờ bà chờ bao lâu rồi? 
Tôi chờ lúc 9 giờ. 
Vậy thì bà chờ chưa lâu lắm. 
Bây giờ mới 9 giờ 10 thôi. 
Vâng, chưa lâu lắm đâu. 
Nãy giờ tôi đọc tờ tạp chí này. 
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Hay lắm bà ạ. 
Có một bài báo đề cập đến mấy chuyện giải phẫu. 
Eric! 
Kêu anh phục vụ lần nữa đi! 
Nãy giờ anh vẫn cố gọi anh mà. 
Eric! 
Mình ngồi đây nãy giờ 20 phút rồi... em không thể chờ nữa đâu! 
Anh xin lỗi, em yêu... 
nhưng mà anh ta đang mải nói chuyện với cô gái kia. 
Ờ, anh ta nói chuyện với cô ấy từ hồi mình mới vào cơ. 
Anh phục vụ ơi! 
Dạ thưa ông... 
Ông cần tính tiền à? 
Tính tiền à! 
Chúng tôi đã được xem bảng thực đơn đâu. 
 
A COURT CASE 
 
A few months ago, there was a bank robbery in Stanford. The police arrested a man and a woman. 
They're in court now. A woman saw the robbery. She's standing in the witness box. The judge and 
the twelve members of the jury are listening to her. A lawyer is asking her some questions. 
 
Lawyer Now, Miss Dexter. You saw the bank robbery, didn't you? 
Miss Dexter Yes, I did. 
Lawyer You saw a man, didn't you? 
Miss Dexter That's right. I saw him when he went into the bank and when he come out. 
Lawyer Now, look around the court... can you see that man? 
Miss Dexter Yes, he's the man I saw. 
Lawyer He wasn't alone when he went into the bank, was he? 
Miss Dexter No, he was with a woman. 
Lawyer Now, look around the court again... can you see that woman? 
Miss Dexter Yes, there! She's the woman I saw. 
Lawyer I see, Miss Dexter. Now look at the man and the woman again. This is very important. Are 
you absolutely sure about them? 
Miss Dexter Absolutely sure. They're the people I saw. 
Lawyer Now, Miss Dexter. What was the man wearing when he went into the bank? 
Miss Dexter I don't remember everything... but I remember his hat and his bag. 
Lawyer Look at the hat on the table? Is that the hat? 
Miss Dexter Yes, that's the hat he was wearing. 
Lawyer ... and the bag? 
Miss Dexter Yes, that's the bag he was carrying. 
Lawyer Do you remember anything about the woman? 
Miss Dexter Yes. She was wearing a blonde wig and black platform shoes. 
Lawyer How do you know it was a wig, Miss Dexter? 
Miss Dexter Because it fell off when she was running to the car. 
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Lawyer Look at the wig on the table. Is that the wig? 
Miss Dexter Yes, that's the wig she was wearing. 
Lawyer ... and the shoes... look at the shoes. 
Miss Dexter Yes, they're the shoes she was wearing. 
Lawyer Thank you, Miss Dexter.  
 
Listening 
� Introduction 
� In the court 
 
Proper names 
 
Dexter. 
 
Grammar notes 
 
ADJECTIVE CLAUSES (2) 
 
1. Ở bài 39, chúng ta đã học Adjective clauses và tập trung vào Relative pronoun that với vai trò 
chủ ngữ của adj. clause. 
2. Ở bài này chúng ta cũng học dạng câu complex sentence nhưng không có sự xuất hiện của 
các Relative pronouns ("zero" Relative pronoun) vì chủ ngữ trong adj. clause không cùng với danh 
từ/đại từ làm antecedent. (In adj. clause in which the subject does not refer to the same person or 
thing as the antecedent, we have used the "zero" relative pronoun, that is, we have not used who, 
whom, which, or that at this stage).  
 
arrest:(vt) bắt 
judge:(n) quan tòa, chánh án 
jury:(n) hội thẩm đoàn 
lawyer:(n) luật sư 
witness box:(n) bục nhân chứng 
court:(n) tòa án 
a court-case:vụ kiện 
absolutely:(adv) hoàn toàn tuyệt đối 
blonde:(adj) màu vàng hoe 
wig:(n) đầu tóc giả 
platform shoes:(n) giầy có đế 
fall off:(vi) rơi ra 
 
Exercise 
They're the people. 
She saw them. 
They're the people she saw. 
 
1 She's the girl. 
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 He kissed her. 
2 Those are the shoes. 
 He was wearing them. 
3 That's the house. 
 He's going to buy it. 
4 That's the book. 
 She's been reading it.  
 
Một phiên tòa. 
Cách đây mấy tháng có một vụ cướp nhà băng ở Standford. 
Cảnh sát đã bắt được một người đàn ông và một phụ nữ. 
Hiện giờ họ đang ở tòa án. 
Một người đàn bà đã trông thấy vụ cướp. 
Bà hiện đang đứng ở bục nhân chứng. 
Quan tòa và 12 thành viên của hội thẩm đoàn đang lắng nghe bà ấy nói. 
Một luật sư đang hỏi bà mấy câu hỏi. 
Nào cô Dexter. 
Cô trông thấy vụ cướp ở nhà băng phải không? 
Phải. 
Cô trông thấy một người đàn ông phải không? 
Ðúng vậy. 
Tôi trông thấy hắn lúc vào và ra khỏi nhà băng. 
Bậy giờ cô hãy nhìn quanh tòa xem... 
cô có thấy người đàng ông đó không? 
Có, đó là người đàn ông mà tôi đã trông thấy. 
Hắn không đi một mình khi vào nhà băng chứ? 
Không, hắn ta cùng đi với một người phụ nữ. 
Nào, hãy nhìn quanh toà lần nữa... 
cô có thấy người đàn bà ấy hay không? 
Kia rồi. 
Ðó là người đàn bà mà tôi thấy. 
Ðược rồi, cô Dexter. 
Bây giờ cô hãy nhìn người đàn ông và người phụ này lần nữa. 
Quan trọng lắm đó. 
Cô có đảm bảo là chắc chắn là họ không? 
Xin đảm bảo chắc chắn. 
Họ chính là những người mà tôi thấy. 
Này cô Dexter. 
Người đàn ông mặc quần áo gì khi hắn vào nhà băng? 
Tôi không nhớ hết mọi việc... 
nhưng tôi nhớ hắn có đội nón và xách túi? 
Hãy nhìn chiếc nón trên bàn. 
Có phải là chiếc nón đó không? 
Ðúng rồi, đó là chiếc nón mà hắn ta đội. 
...còn cái túi? 
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Vâng, đó chính là cái túi mà hắn ta xách. 
Cô có nhớ gì về người phụ nữ không? 
Có chứ. 
Cô ấy đội tóc giả màu vàng hoe và đi giày cao gót màu đen. 
Làm sao mà cô biết là tóc giả hả cô Dexter? 
Bởi vì nó rơi xuống khi cô ta chạy ra xe hơi. 
Hãy nhìn mớ tóc giả trên bàn. 
Có phải nó đấy không? 
Phải, đúng là mớ tóc giả mà cô ấy đội. 
...còn đôi dày nữa... 
hãy nhìn đôi giày. 
Vâng, đúng là đôi giày cô ấy đã mang. 
Xin cảm ơn cô Dexter. 
 
THE EMPTY CHAIR 
 
A friend of mine, Rob Jenkins, almost had a nervous breakdown last year. I told him to go to the 
doctor. 
Doctor Hello, Mr Jenkins. What I can do for you? 
Mr Jenkins Well, doctor... I'm very tense and nervous. I haven't been able to sleep for several days. 
Doctor Hmm... have you been working hard? 
Mr Jenkins Oh, yes. I've been very busy. I've been working twelve hours a day. 
Doctor Have you been taking any pills? 
Mr Jenkins No, but I've been smoking too much, and I've been drinking a lot of coffee. 
Doctor Well, you should take a holiday. You should go to somewhere quite and peacefull, like 
Corwall. Why don't you go there? 
 
Rob decided to go to Corwall the next weekend. Penquay was a very small fishing village on the 
North coast of Corwall. There was no trains or buses to Penquay, so he had to drive. It was a long 
journey, and Rob arrived late on Friday evening. The landlady of the guest house, Mrs Doone, 
answered the door and showed him to his room. Rob was very tired and went straight to bed. He 
slept well and he didn't wake up until nine o'clock the next morning. 
Rob went downstairs for breakfast. Because there were no other guests, Mrs Doone invited him to 
have breakfast with her and her daughter, Catherine. Catherine was already sitting in the dining 
room. She was about thirteen years old, with long, black hair and clear, grey eyes. Mrs Doone went 
to the kitchen to prepare breakfast. Rob and Catherine looked at each other nervously for a few 
seconds. 
 
Rob There are four places at the table. Is there another guest? 
Catherine Oh, no... we never talk about the empty place. 
Rob The empty place? What do you mean? 
Catherine Well, that used to be my father's place. 
Rob "Used to be? " I don't understand. 
Catherine My father was a fisherman. Three years ago he went out in his boat, and he never returned. 
Rob What happened to him? 
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Catherine Nobody knows. They searched everywhere, but they found nothing. My mother always 
keeps that place for him, and she makes his breakfast every morning. She thinks he'll come back. 
That's a photograph of him... over there, on the wall. My mother's been waiting for him for three 
years. 
 
Rob said nothing, but he looked very worried. At that moment Mrs Doone returned. She poured four 
cups of tea, and put one cup in the empty place. Rob looked more worried and he stared at the empty 
chair. Suddenly, he heard footsteps outside the door and a tall man, with a black beard, walked into 
the room. Rob looked terrified. It was the man in the photograph! He jumped up and ran out of the 
room. 
 
Man Who was that? What's the matter? 
Mrs. Doone I don't know. I don't understand. He's a guest from London. He arrived last night while 
you were asleep. 
Man Catherine! Do you know anything about this? 
Catherine No, I don't, father. But he's here because he's very nervous. He says he's hiding here 
because a tall man with a black beard is trying to kill him. 
Man Catherine, have you been telling stories again? 
Catherine Stories, father? Me?  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 Does Rob feel well? 
2 What's he been doing? (Prompt: hard/12 hours a day/ cigarettes/ coffee.) 
3 What should he take? Where should he go? 
 
� Answer these questions 
1 What did Rob decide to do? Did he drive? 
2 Did he have to drive? Why? 
3 When did Rob arrive in Penquay? 
4 Who answered the door? 
5 Did Rob have dinner? 
6 What did he do? 
7 How did he sleep? When did he wake up? 
 
� Answer these questions 
1 How many places are there at the table? 
2 Whose place is the fourth? 
3 What happened to him? 
4 Did people look for him? Did they find him? 
5 What did they find? 
6 What does Mrs Doone think? 
7 Where's the photograph? 
8 How long has she been waiting for him? 
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� Answer these questions 
1 Who was the man? 
2 Was he surprised? 
3 Did Mrs Doone understand? 
4 Did Catherine understand? 
5 Do you think Catherine often tells stories? 
 
Proper names 
Rob Jenkins, Doone, Catherine, Cornwall, Penquay. 
 
Expressions 
to have a nervous breakdown: căng thẳng thần kinh. 
to go straight to bed: đi ngủ ngay. 
to tell stories: bịa chuyện  
 
empty:(adj) trống 
tense:(adj) căng thẳng 
nervous:(adj) hồi hộp 
pill:(n) viên thuốc 
quiet:(adj) yên tĩnh 
peaceful:(adj) yên bình 
fishing village:(n) làng chài, làng đánh cá 
coast:(n) bờ biển 
guest house:(n) nhà khách 
landlady:(n) bà chủ nhà trọ 
landlord:(n) chủ nhà (nhà cho thuê) 
fisherman:(n) ngư dân 
boat:(n) con thuyền 
footstep:(n) tiếng chân 
hide:(vi) trốn, nấp  
 
      Chiếc ghế trống. 
Rob Jenkins, một người bạn của tôi, hầu như bị chứng suy nhược thần khinh năm qua. 
Tôi đã khuyên anh ta đi khám bác sĩ. 
Chào ông Jenkins. 
Tôi có thể làm gì giúp ông đây? 
Ư, thưa bác sĩ... 
Tôi bị căng thẳng và lo lắng quá. 
Nhiều hôm tôi ngủ không được. 
Hừm... 
ông có làm việc vất vả không? 
Ồ, có. 
Tôi rất bận rộn. 
Mỗi ngày làm việc 12 giờ. 
Ông có uống thuốc gì chưa? 
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Chưa, nhưng tôi hút thuốc nhiều lắm, tôi lại uống nhiều cà phê nữa. 
Ông nên đi nghỉ mát. 
Ông nên đi đến nơi nào yên tĩnh và yên ả như Cornwall chẳng hạn. 
Tại sao ông lại không đến đó? 
Cuối tuần sau đó, Rob quyết định đi đến Cornwall. 
Penquay là một làng chài nhỏ lằm ở vùng biển phía bắc của Cornwall. 
Không có chuyến xe lửa hoặc xe buýt đến Penquay, cho nên anh ấy phải lái xe hơi. 
Chuyến đi khá dài, cho nên anh ấy đến rất trễ vào khuya thứ Sáu. 
Chủ nhà trọ, bà Doone, ra mở cửa và đưa anh ấy lên phòng trọ. 
Rob mệt nhoài nên đi ngủ ngay. 
Anh ấy ngủ rất ngon đến 9 giờ sáng hôm sau mới thức giậy. 
Rob bước xuống lầu để dùng điểm tâm. 
Vì hkông có nguời khách nào nữa nên bà Doone mời anh dùng điểm tâm với bà và con gái của bà là 
Catherine. 
Catherine đang ngồi trong phòng ăn. 
Cô bé khoảng 13 tuỗi, tóc đen dài, mắt sáng màu xám. 
Bà Doone xuống bếp chuẩn bị buổi ăn sáng. 
Rob và Catherine nhìn nhau bối rối một vài giây. 
Bàn ăn này có bốn chỗ. 
Thế còn một người khách nữa à? 
Ồ, không... 
Gia đình cháu không bao giờ nói về chiếc hế trống đó. 
Chiếc ghế trống à? 
Cháu nói vậy là sao? 
Chiếc ghế trống đó từng là chỗ ngồi của ba cháu. 
'Từng' à. 
Bác chẳng hiểu gì cả? 
Ba cháu là ngư dân. 
Cách đây ba năm, ông đánh thuyền đi và không trở về nữa. 
Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy? 
Không ai biết cả. 
Người ta tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy gì. 
Mẹ cháu luôn luôn để dành chỗ ngồi ấy cho ba cháu và sáng nào cũng chuẩn bị điểm tâm cho ông ấy. 
Mẹ cháu cho rằng ba cháu sẽ trở về. 
Kia là hình của ba cháu...trên tường đằng kia đó. 
Mẹ cháu đã chờ ba cháu suốt ba năm nay. 
Rob không nói gì nhưng trông có vẻ lo lắng. 
Lúc đo bà Doone quay lại. 
Bà rót bốn tách trà và đặt một tách ở chỗ chiếc ghế trống. 
Rob có vẻ lo lắng hơn và nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống. 
Bất chợt, anh nghe có tiếng chân ở ngoài cửa, rồi một người đàn ông cao to có bộ râu màu đen bước 
vào phòng. 
Rob cảm thấy kinh hoàng. 
Ðó chính là người đàn ông trong ảnh! 
Anh đứng bật dậy và chạy ra khỏi phòng. 
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Ai vậy? 
Có chuyện gì vậy? 
Em không biết. 
Em cũng chả hiểu gì cả. 
Ðó là người khách ở Luân Ðôn. 
Ông ấy tới đây tối hôm qua lúc anh đang ngủ. 
Catherine! 
Con có biết chuyện gì không? 
Con có biết gì đâu ba. 
Nhưng ông ấy ở đây bởi vì ông ấy khủng hoảng thần kinh. 
Ông ấy nói ông ấy trốn ở đây bởi vì có một người đàn ông cao lớn có bộ râu đen muốn giết ông ấy. 
Catherine này, con lại bịa chuyện nữa phải không? 
Bịa chuyện hả ba? 
Con ấy à? 
 
HOW LONG? HOW MUCH? 
 
Bank Manager Come in. You're Mr Carson, aren't you? Please sit down. 
Mr Carson Thank you.  
Bank Manager What can I do for you, Mr Carson? 
Mr Carson Well, I want to borrow some money. 
Bank Manager What for? 
Mr Carson I want to buy a car. I've been saving for two years. 
Bank Manager Ah, how much have you saved? 
Mr Carson I've saved about a thousand pounds. 
 
Judith What are you reading? 
Maureen The Godfather. It's about the Mafia in America. John told me to read it. 
Judith It's a very long book. 
Maureen I know. I've been reading it for a month, and I haven't finished it yet! 
Judith How many pages have you read? 
Maureen About 400. I don't like long books. 
Judith Neither do I! 
 
Attendant Petrol, sir? 
Motorist Please... fill it up. 
Attendant Which grade? 
Motorist Four star. It's nearly empty. I've been driving all day. 
Attendant Oh, how far have you driven? 
Motorist About 400 miles. I've driven from Scotland. 
Attendant Oh, that's a long way. Shall I check the oil and water? 
Motorist Please. 
 
Kaaren Hello, Jenny. Are you still working? It's time for lunch. 
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Jenny I know. But I haven't finished these letters yet. They're important. Mr Power wants them this 
afternoon. 
Karen How long have you been typing? 
Jenny Since nine o'clock. I didn't stop for coffee. 
Karen How many have you done? 
Jenny Most of them. There are only two left. 
Karen Well, do them after lunch. 
Jenny No. I'll do them now. 
Karen O.K. See you this afternoon.  
 
Listening 
� Listen to Bank Manager and Mr Carson and answer these questions: 
1 Does Mr Carson want to lend some money to the bank? 
2 What does he want to do? Why? 
3 Has he been saving for 10 years? How long has he been saving? 
4 Has he saved £10,000? How much has he saved? 
 
� Listen to Judith and Maureen and answer these questions: 
1 What's Maureen reading? 
2 Have you read the Godfather? What's it about? 
3 Did Mary tell her to read it? Who told her to read it? 
4 Is it a short book, or is it a long book? Has she finished it yet? 
5 Has she been reading it for two months? How long has she been reading? How many pages 
has she read? 
 
� Listen to attendant and motorist and answer these questions: 
1 What does he want? Which grade does he want? 
2 Is the petrol tank nearly empty? Why? 
3 Has he driven from Wales? Where has he driven from? 
 
� Listen to Karen and Jenny and answer these questions: 
1 Jenny's still working, isn't she? Has she finished the letters yet? 
2 They're important, aren't they? Who wants them? When does she want them? 
3 Has she been typing since 8 o'clock? How long has she been typing? 
4 How many are there left? 
 
Proper names 
Carson, Judith, Godfather, Maureen, Scotland, Karen, Jenny, Power. 
 
Grammar notes 
 
THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
and THE PRESENT PERFECT 
 
a) Ðiểm giống nhau: 
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Cả hai đều diễn tả một hành động đã bắt đầu quá khứ và còn tiếp tục đến hiện tại. (Actions beginning 
in the past and continuing up to the present moment.) 
 
b) Ðiểm khác nhau: 
The present perfect continuous nhấn mạnh đến tính liên tục (continuity) của hành động và có thể vẫn 
đang tiếp tục (in progress) 
The present perfect nhấn mạnh đến kết qủa hành động (the present result). 
 
borrow:(vt) vay, mượn 
to lend:cho vay, cho ai mượn 
Mafia:(n) ma-phi-a 
page:(n) trang giấy 
attendant:(n) nhân viên đổ xăng 
petrol:(n) xăng 
petrol-station:(n) trạm xăng 
fill sth up:(vt) đổ đầy 
grade:(n) loại, hạng 
oil:(n) dầu 
motorist:(n) người lái xe 
 
Exercise 1 
He/ two years/ £1000. 
He's been saving for two years. He's saved £1000. 
 
Now you do the same: 
They/ six months/ £800. 
She/ a years/ £1500. 
We/ three years/ £3000. 
 
Exercise 2 
I/ The Godfather/ a month/ 400 pages. 
I've been reading The Godfather for a month. I've read 400 pages. 
 
Now you do the same: 
He/ War and Peace/ a week/ 250 pages. 
She/ Moby Dick/ a fortnight/ 300 pages. 
I/ Airport/ ten day/ 500 pages. 
 
Exercise 3 
They/ all day/ 400 miles/ Scotland 
They've been driving all day. They're driven 400 miles. They've driven from Scotland. 
 
Now you do the same: 
He/ since nine o'clock/ 300 miles/ Yorkshire.  
We/ for six hours/ 250 miles/ Cornwall. 
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She/ since breakfast/ 200 miles/ North Wales.   
 
Bao lâu? Bao nhiêu? 
Xin mời vào. 
Ông Carson đấy phải không? 
Mời ông ngồi. 
Cảm ơn. 
Tôi có thể giúp ông được gì, Ông Carson? 
Ư, tôi muốn vay một ít tiền. 
Ðể làm gì thế? 
Tôi muốn mua một chiếc xe hơi. 
Tôi đã dành dụm được 2 năm rồi. 
Ồ, ông đã để dành được bao nhiêu rồi? 
Tôi đã để dành được khoảng 100 pao. 
Bồ đang đọc gì vậy? 
"Bố già". 
Cuốn sách nói về bọn ma-phi-a ở Mỹ. 
John bảo mình đọc đấy. 
Cuốn sách này dài quá. 
Mình biết. 
Mình đọc một tháng nay mà chưa hết. 
Bồ đọc được bao nhiêu trang rồi? 
Khoảng 400 trang. 
Mình chẳng ham đọc mấy cuốn sách dài đâu. 
Tớ cũng vậy. 
Ðổ xăng phải không, thưa ông? 
Làm ơn đổ đầy. 
Loại xăng nào? 
Loại 4 sao. 
Chà, bình xăng gần cạn rồi. 
Tôi đã lái xe cả ngày nay. 
Ông lái xe được bao xa rồi? 
Khoảng 400 dặm. 
Tôi ở Scotland tới mà. 
Ồ, xa lắm. 
Ðể tôi kiểm tra dầu và nước bình nhé? 
Ðược. 
Chào Jenny. 
Chị vẫn còn đang làm việc đấy à? 
Tới giờ ăn trưa rồi. 
Biết rồi. 
Nhưng tôi chưa đánh máy xong mấy lá thư này. 
Quan trọng lắm. 
Ông Power cần có ngay chiều nay. 
Chị đánh được bao lâu rồi? 
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Từ lúc 9 giờ. 
Tôi chẳng dừng tay để uống cà phê nữa. 
Chị đánh được mấy cái rồi? 
Gần xong. 
Chỉ còn lại hai cái. 
Thì ăn trưa xong hãy làm. 
Không được. 
Tôi phải làm ngay bây giờ. 
Thôi được. 
Chiều gặp lại nhé. 
 
LOOK! 
 
Nick Owen is a guide for Britannia tours. Some new tourists have just arrived in Exmouth. He's 
showing them around the town. 
"I'm sure you'll enjoy your stay here. There's the beach that's the safest for swimmers. The other 
beaches aren't as good. And that's the shop that sells picnic lunches. Over there's the shop the sells 
souvenirs. I'll meet you back here at four o'clock. " 
 
Paul's showing Angela some holiday photos. 
 
"Look... this is the hotel I stay in... and here's the restaurant I used to go to. I used to eat there every 
day. This is the beach we used to lie on. It was a marvelous holiday. " 
 
Anne's just had an accident. She's telling a policeman about it. 
"The car in front of me stopped suddenly. I managed to stop, but the van behind me didn't. It hit my 
car, and pushed it into the car in front. There's my car. There's the van that hit my car. And that's the 
car my car hit. " 
 
Paul's showing Angela an old school photo. 
"The headmaster's in the middle. He's the one that taught us Latin. His lessons were very boring. The 
fat one on the left is Mr Bunter. He's the one that used to hit us with a cane. Mr Cherry's on the right. 
He's the one that taught us French... and football. I was never bored in his lessons! " 
 
This is a picture of Ronald Rigg. He's the man the police arrested yesterday. He's standing next to 
P.C. Martin. Martin's the policeman that caught him.  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 What's Nick's job? Who does he work for? 
2 Where is he at the moment? 
3 Is he alone? Who's he with? What's he doing? 
4 What does he say about the beach? (to elicit: That's the beach that's the safest for 
swimmers...) 
5 What does he say about the first shop? (to elicit: That's the shop that sells picnic lunches...) 
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6 What does he say about the second shop? (to elicit: That's the shop that sells souvenirs.) 
� Answer these questions 
1 What's Paul doing? 
2 What does he say about the hotel? 
3 What does he say about the restaurant? 
4 What does he say about the beach? 
 
� Answer these questions 
1 Who's Anne talking to? Why? 
2 Which car stopped suddenly? 
3 What did she manage to do? 
4 What about the van behind her? 
5 Did the van hit her car? 
6 Where did it push her car? 
7 What does she say about the van? 
8 What does she say about the other car? 
 
� Answer these questions 
1 What's Paul showing Angela? Who's in the middle? 
2 Is he the one that taught French, or is he the one that taught Latin? 
3 Were his lessons interesting or were they boring? 
4 Who's the one on the left? 
5 Is he the one that used to hit them, or is he the one that used to give them chocolates? 
6 Who's the one that taught them French, or is he the one that taught them mathematics? 
7 Which is the one that taught them football? 
 
Proper names 
Nick Owen, Paul, Angela, Anne, Bunter,Cherry, Ronald Rigg, Martin. 
 
Grammar notes 
 
ADJECTIVE CLAUSES (3) 
 
Bài này ôn tập và củng cố Adj. Clauses với Relative Pronoun THAT làm chủ ngữ (Subjects) và tân 
ngữ (Objects) (Xem lại unit 39 and unit 41) 
1. Relative Pronouns - Subject: 
Who/ Which/ That 
2. Relative Pronouns - Object: 
Whom/ Which/ That 
 
Expressions 
in front of: đàng trước 
on the left: ở bên trái 
in the middle: ở chính giữa. 
on the right: ở bên phải  
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guide:(n) người hướng dẫn 
tour:(n) chuyến đi 
tourist:(n) du khách 
beach:(n) bãi biển 
picnic lunch:(n) bữa ăn nhẹ cho người đi chơi ngoài trời 
souvenir:(n) quà lưu niệm 
marvelous:(adj) tuyệt vời 
van:(n) xe tải nhỏ 
push:(vt) đẩy 
pull:(vt) kéo 
headmaster:(n) ông hiệu trưởng 
cane:(n) cây gậy 
P.C = police constable:viên cảnh sát 
catch/caught:(vt) bắt, tóm 
arrest:(vt) bắt giữ 
compose:(vt) sáng tác 
race:(n) cuộc đua 
helicopter:(n) máy bay trực thăng 
volcano:(n) núi lửa 
erupt:(vi) phun (núi lửa) 
villa:(n) nhà lớn đẹp 
 
Exercise 
Look at these examples: 
She's the girl. I love her. 
She's the girl I love. 
 
He's the man. He met me. 
He's the man that met me. 
 
That's the plane. I flew in it. 
That's the plane I flew in. 
 
It's the gun. It killed him. 
It's the gun that killed him. 
 
Now you do the same: 
He's the man. he visited Buenos Aires. 
She's the girl. I know her. 
They're the shoes. I was wearing them. 
That's the man. He lives near me. 
There's a bridge. We crossed it. 
There's the house. We used to live in it. 
Those are the parcels. They arrived this morning. 
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That's the women. She'll be Prime Minister one they. 
He's the man. I spoke to him. 
It's the car. It crashed. 
 
Hãy xem kìa! 
Nick Owen là hướng dẫn viên của công ty du lịch Britania. 
Một vài du khách vừa mới tới Exmouth. 
Anh đang đưa họ đi tham quan thành phố. 
"Tôi đảm bảo quí vị sẽ hài lòng trong thời gian ở đây. 
Kia là bãi tắm an toàn nhất. 
Các bãi tắm khác không tốt như vậy đâu. 
Và kia là cửa hàng bán thức ăn trưa cho người đi du lịch. 
Ðằng kia là cửa hàng bán quà lưu niệm. 
Bốn giờ chiều tôi sẽ gặp lại quí vị tại đây". 
Paul đang cho Angela xem vài tấm ảnh chụp vào dịp nghỉ mát. 
"Xem này... 
Ðây là khách sạn tôi ở... 
còn đây là nhà hàng mà tôi thường đến. 
Lúc đó ngày nào tôi cũng ăn ở đây. 
Ðây là bãi biển mà tôi thường phơi nắng. 
Thật là một kỳ nghỉ mát thật tuyệt diệu" 
Anne vừa mới bị tai nạn. 
Chị đang kể cho cảnh sát nghe về tai nạn đó. 
"Chiếc xe phía trước tôi đột nhiên dừng lại. 
Tôi tìm cách thắng chiếc xe của mình lại, nhưng chiếc xe tải đằng sau thì không. 
Nó húc vào xe tôi, và đẩy tôi đụng vào chiếc xe phía trước. 
Xe tôi kìa. 
Và đó là chiếc xe tải húc vào xe tôi. 
Còn đấy là chiếc xe mà tôi đụng phải." 
Paul đang cho Angela xem một bức ảnh hồi còn đi học. 
"Thầy hiệu trưởng đứng ở giữa đấy. 
Ông là người dạy bọn anh tiếng La-tinh. 
Bài giảng của ông ấy chán lắm. 
Người mập đứng bên trái là thầy Bunter. 
Ông ấy là người thường dùng cây đánh bọn anh. 
Bên phải là thầy Cherry. 
Ông ấy là người dạy bọn anh tiếng Pháp và... bóng đá. 
Anh chẳng bao giờ thấy chán trong giờ học của ông ấy cả." 
Ðây là tấm ảnh của Ronald Rigg. 
Hắn là người bị cảnh sát tóm hồi hôm qua. 
Hắn đang đứng cạnh viên cảnh sát Martin. 
Martin là viên cảnh sát đã bắt hắn ta. 
 
Reading 
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68 rue des Alpes. 
Paris. 
September 16th 
Dear John, 
I got your letter this morning. I'm very pleased that you'll be able to come to Paris next month. Don't 
worry about hotels. There's the Hotel Napoleon just around the corner. That's the hotel I used to stay 
at before I found my flat. I'm sure you won't be bored here. Paris is a very exciting city. I go to  
school in the mornings only, so we'll be able to see each other every afternoon. 
I've bought a second-hand cassette-player. It isn't as good as a language laboratory, but I've been 
listening to myself at home and I've been able to improve my pronunciation. Mr Oliver - he's the 
teacher who's been teaching me since I arrived - says I should stay here longer. I'm not sure that it's a 
good idea. What do you think? I still like Paris and I'm happy here, but I'm not satisfied with my 
French yet. I miss my family... and of course, I miss you. Write back to me soon. 
All my love, 
Mary. 
 
Proper names 
John, Mary, Napoleon, Oliver 
 
Grammar notes 
 
The Relative Pronoun WHO 
Ðại từ quan hệ WHO 
 
Khi antecedent chỉ người (people) chúng ta có thể dùng Relative Pronoun WHO. 
Ví dụ: 
He's the teacher who/that has been teaching me since I arrived. 
 
corner:(n) góc đường 
cassette-player:(n) máy cát xét 
language laboratory:(n) phòng máy học ngoại ngữ 
improve:(vt) cải tiến 
improvement:(n) sự cải tiến 
pronunciation:(n) cách phát âm 
idea:(n) ý kiến 
satisfied:(adj) hài lòng 
satisfying:(adj) thỏa đáng 
satisfy:(vt) làm hài lòng 
punctuation:(n) cách chấm câu 
full stop:(n) dấu chấm 
quotation mark:(n) dấu ngoặc kép 
exclamation mark:(n) dấu chấm than 
apostrophe:(n) dấu chấm lửng 
comma:(n) dấu phẩy 
question mark:(n) dấu chấm hỏi 
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capital letter:(n) chữ hoa 
museum:(n) viện bảo tàng 
cathedral:(n) nhà thờ lớn 
palace:(n) dinh thự 
au revoir:(French) tạm biệt 
 
Look at this example 
I/ postcard/ afternoon. 
I/ happy/ you/ able/ here/ week. 
I got your postcard this afternoon. I'm happy that you'll be able to come here next week. 
 
Now use these words, and write a letter. 
I/ postcard/ afternoon. 
I/ happy/ you/ able/ here/ week. 
Not worry/ accommodation. 
There/ Hotel Romantica/ corner. 
That/ hotel/ I/ stay/ before/ landlady. 
I/ suse/ you/ bored. 
This/ interesting town. 
I/ college/ afternoons/ so/ we/ meet/ evening. 
I/ new tape-recorder. 
Tape-recorder/ portable/ casssette-player. 
I/ myself/ home, and I/ improve/ accent. 
Mr Smith... he/ teacher/ me/ came here... says I/ longer. 
I think/ good idea. 
What/ think? 
I/ this town and/ happy/ but I/ not satisfied/ English yet. 
I/ everybody. Write/ soon. 
 
BOOKING IN ADVANCE 
 
A Hello. Old England Restaurant. Can I help you? 
B Yes. I'd like to book a table for tonight. 
A Yes, sir. What time? 
B Eight o'clock. 
A Certainly, sir. For how many people? 
B There are ten of us. 
A Ten of you! We don't usually accept large parties, sir. 
B I know, but we are regular customers. 
A What's your name please, sir? 
B Richard Burton. 
A Mr Burton... of course that'll be all right. We'll put two tables together. 
 
C I'd like two seats for the concert on Thursday evening. 
D Yes. Where would you like to sit? 
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C I'm not sure. 
D Well, here's a seating plan of the concert hall. 
C How much is it in the middle? 
D £6. 
C £6! That's a little too expensive for us. How much is it there... at the back ? 
D £2. 
C That's fine. What time does the concert start? 
D At half past seven, sir. 
 
E Have you got any seats left for the Stratford excursion? 
F Yes, sir. There are a few seats left. 
E Is that the one that goes to Oxford as well? 
F That's right. 
E How long does the whole excursion take? 
F Approximately ten hours, sir. 
E Shall I pay you now? 
F If you don't mind, sir. 
 
G Good morning. Unisex hairdressers. 
H Good morning. I'd like to make an appointment, please, for three o'clock this afternoon. With 
Marcel. 
G Let me see. I'm afraid Marcel's busy at three, madam. 
H Oh, dear. Marcel always does my hair. 
G I'm sorry, madam. 
H Well, how about four o'clock? 
G I'm terribly sorry, madam. Marcel's busy all afternoon. 
H What a nuisance! 
G I'm very, very sorry, madam. But you should always book well in advance.  
 
Listening 
� Mr Burton call to Old England Restaurant 
� Ticket for concert 
� Stratford excursion 
� Unisex Hairdressers 
Proper names 
Marcel. 
 
Expressions 
to make an appoinment: hẹn gặp. 
Let me see: để tôi xem. 
to do one's hair: làm tóc cho ai 
What a nuisance (câu cảm thán) thật là phiền. 
to book well in advance: đặt, đăng ký xa trước thời hạn.  
 
book:(vt, vi) đặt chỗ trước, đăng ký 
in advance:trước thời hạn 
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accept:(vt) chấp nhận 
party:(n) nhóm người 
regular:(adj) lui tới thường xuyên 
concert:(n) buổi biểu diễn âm nhạc 
seating plan:(n) sơ đồ chỗ ngồi 
concert hall:(n) phòng hòa nhạc 
ballet:(n) múa ba-lê 
opera:(n) buổi trình diễn ô-pê-ra 
left:(pp) còn lại 
excursion:(n) chuyến đi chơi 
whole:(adj) toàn bộ 
 
Ðăng kí trước. 
Xin chào. 
Nhà hàng Old England đây. 
Ông cần chi ạ? 
Vâng. 
Tôi muốn đặt một bàn ăn cho tối nay. 
Dạ, thưa ông. 
Lúc mấy giờ  ạ? 
8 giờ. 
Ðược rồi, thưa ông. 
Cho bao nhiêu người ăn vậy? 
Chúng tôi có 10 người ăn. 
10 người à! 
Chúng tôi thường không nhận nhóm đông như vậy đâu thưa ông. 
Tôi biết, nhưng chúng tôi là khách quen mà. 
Thưa ông tên chi ạ? 
Richard Burton. 
Ư, ông Burton. 
Thôi được rồi. 
Chúng tôi sẽ gép 2 bàn lại. 
Tôi muốn mua 2 vé xem hòa nhạc vào tối thứ Năm. 
Dạ được. 
Ông thích ngồi ở đâu ạ? 
Tôi cũng không biết nữa. 
Ðây là sơ đồ ngồi trong phòng hòa nhạc. 
Chỗ ngồi ở giữa bao nhiêu? 
6 pao. 
6 pao à! 
Hơi đắt đối với chúng tôi. 
Thế còn chỗ ngồi phía sau hết bao nhiêu? 
2 pao. 
Ðược đấy. 
Mấy giờ buổi hòa nhạc bắt đầu? 
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7 giờ rưỡi, thưa ông. 
Chuyến tham quan sang Stranford còn chỗ nào không cô? 
Dạ còn, thưa ông. 
Chỉ còn một vài chỗ thôi. 
Chuyến này cũng đi Oxford phải không? 
Dạ phải. 
Cả chuyến tham quan này mất bao lâu? 
Thưa ông, khoảng chừng 10 giờ. 
Tôi trả tiền giờ chứ? 
Dạ nếu ông thấy tiện. 
Xin chào. 
Tiệm uốn tóc Unisex đây. 
Chào anh. 
Cho tôi hẹn làm đầu chiều nay lúc 3 giờ. 
Với Marcel. 
Ðể tôi xem. 
Ồ, thưa bà, 3 giờ Marcel bận rồi ạ. 
Khổ chưa. 
Marcel luôn luôn làm đầu cho tôi mà. 
Tôi rất tiếc thưa bà.  
Thế còn 4 giờ được chứ. 
Xin lỗi bà. 
Marcel bận suốt buổi chiều. 
Phiền thật! 
Thành thật xin lỗi bà. 
Nhưng lẽ ra bà luôn phải đăng ký trước khá lâu đó. 
 
Patti Alice! Have you seen this ad in the paper? 
Alice Oh, yes... but I'm not interested in finding a new job. I've been here since I left school. I like 
working here. 
 
Patti Really? I've only been here for two months and I'm already tired of doing the same thing every 
day. I want some adventure! 
Alice  Adventure! There's too much "adventure" in New York. People are afraid for walking in the 
streets. 
Patti Oh, come on! It's not that bad... and the salaries are fantastic! 
Alice  I'm not interested in earning more money. I've got enough now. 
Patti Ah, yes... but you live at home with your parents. 
Alice But I like living with my parents. What's wrong with that? 
Patti Nothing. But I like being independent. I like traveling, I enjoy meeting new people. I'm going to 
apply for the job. 
Alice Well, good luck!  
 
Questions 
1 What do Patti and Alice do? Where are they at the moment? 
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2 How long has Alice/ Patti worked there? 
3 What' she tired of doing? What does she want? 
4 Why doesn't Alice want to go to New York? 
5 What are the salaries like in New York? 
6 Is Alice interested in earning more money? Why not? 
7 Where does Alice live? Does she like living with her parents? 
8 What does Patti like doing? What's she going to do? 
 
Proper names 
Patti, Alice. 
 
Grammar notes 
 
THE GERUND 
Danh động từ 
 
1. FORM: Danh động từ có cùng hình thức với hiện tại phân từ (Present Participle) 
V+-ING 
EX: working, swimming, singing, dying 
 
2. USE: Danh động từ có chức năng như tiếng danh từ (noun). Trong bài này Gerunds được sử dụng: 
Sau giới từ: I'm afraid of / tired of / interested in doing it. 
Sau một số động từ: I like / don't like reading /swimming. 
Ngoài ra Gerunds được dùng sau các động từ sau đây: appreciate, avoid, can't help, can't stand, 
delay, deny, detest, enjoy,  escape, fancy, finish, forgive, imagine, keep, mind, postpone, practise, 
recall, recollect, resent, risk, suggest. 
 
Expressions 
to be interested in = to like = to be fond of: thích, quan tâm. 
to be tired of: chán 
to be afraid of: sợ.  
 
situations Vacant:(n) cần người làm 
responsibility:(n) trách nhiệm 
attractive:(adj) hấp dẫn, thu hút 
personality:(n) tính cách, cá tính 
ad = advert = advertisement:quảng cáo 
adventure:(n) mạo hiểm, sự phiêu lưu 
adventurer:(n) người phiêu lưu 
adventurous:(adj) phiêu lưu, mạo hiểm 
salary:(n) tiền lương 
independent:(adj) độc lập, tự do 
apply (for):(vi) nộp đơn xin 
application form:(n) đơn xin 
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Exercise 1 
Answer these questions: 
What do you like doing in spring (summer/ autumn/ winter)? 
What do you like doing at weekends/ on holiday? 
 
Exercise 2 
I don't like watching television. 
Write five true sentences. 
 
Exercise 3 
flying 
He's afraid of flying. 
 
Write sentences using: 
going to the dentist 
losing his job 
dying 
 
Exercise 4 
I'm interested in learning English. 
I'm not interested in studying history. 
Write true sentences.   
 
Một việc làm mới. 
Alice này! 
Chị đọc mục quảng cáo này trên báo chưa? 
Ồ, tôi xem rồi... nhưng tôi chẳng quan tâm gì tới việc tìm việc làm mới. 
Tôi đã làm ở đây từ lúc mới ra trường. 
Tôi thích làm ở đây. 
Thực vậy à? 
Tôi mới làm ở đây được 2 tháng mà tôi thấy chán là cứ ngày nào cũng làm ngần ấy công việc. 
Tôi muốn mạo hiểm! 
Mạo hiểm à! 
Ở New York có khá nhiều mạo hiểm đấy. 
Người ta sợ cả chuyện đi dạo đi ngoài phố. 
Ồ, thôi đi! 
nào đâu đến nỗi như vậy...tiền lương thì hấp dẫn lắm đó! 
Tôi không thích kiếm thêm tiền. 
Bây giờ tôi làm như thế là vừa rồi. 
Ư...nhưng anh chị còn chung sống với bố mẹ. 
Tôi thích ở chung với ba mẹ. 
Thế thì có sao nào? 
Chẳng sao cả. 
Nhưng tôi thích tự lập. 
Tôi thích đi đây đi đó. 
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Tôi thích gặp gỡ những người mới. 
Tôi sẽ nộp đơn xin việc đó. 
Ư vậy thì chúc chị nhiều may mắn nhé! 
 
THE WEATHER FORECAST 
 
Paul and Judy live in Brimingham. It's a large city in the Midlands. They're planning a weekend 
holiday. 
Paul I know, Judy! Why don't we go to Scotland? 
Judy It's a very long way. 
Paul Oh, it isn't too far. Anyway, the motorway's very good, so we can get there quickly. 
Judy But Scotland's often cold at this time of the year. It may snow! 
Paul Well, yes... it may... but I don't think it will. 
Judy I'm not sure. It is February, and I'm frightened of driving in snow. And we may not be able to 
find a hotel. They may be closed. 
Paul Oh, that's no problem. I can book a hotel by phone. 
Judy Well, perhaps it's not a bad idea. We may have beautiful weather. 
Paul Oh, we'll enjoy ourselves anyway. Let's watch the weather forecast on television. We may not 
go to Scotland, we may go to Wales or London. We can decide after the forecast...  
 
Good evening, and here is the weather forecast for tomorrow. Northern Scotland will be cold, and 
there may be snow over high ground. In the north of England it will be a wet day and rain may move 
into Wales and the Midlands during the afternoon. East Anglia will be generally dry, but it will be 
dull and cloudy. In southern England it will be a bright clear day with sunshine, but it may rain 
during the evening. In the south west it may be foggy during the morning, but the afternoon will be 
clear. It may be windy later in the day.  
 
Listening 
� Paul and Judy. 
� The Weather Forecast. 
 
Proper names 
Birmingham,Paul, Judy, Scotland, Wales, The Midlands, East Anglia. 
 
Grammar notes 
 
MAY + Verb 
 
MAY là một động từ khuyết (modal), trong bài 25, MAY được dùng để xin phép (asking for 
permission). 
Ví dụ: 
May I sit here? 
Trong bài này, MAY diễn tả một một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hay tương lai (May expresses 
the idea that sth is very possible in the present or future). 
Ví dụ: 
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He may come soon. 
 
forecast:(n) sự dự báo 
anyway:(adv) dầu sao đi nữa 
motorway:(n) đường sa lộ 
northern:(adj) về hướng Bắc 
generally:(adv) nhìn chung 
dull:(adj) âm u 
sunshine:(n) ánh nắng 
foggy:(adj) sương mù 
 
Exercise 1 
Where's Aberdeen? It's in the north of Scotland. 
 
Write questions and answers for: 
Newcastle, Liverpool, Swansea, Birmingham, Norwich, Dover, and Bournemouth.  
 
Exercise 2 
What will the weather be like in Bournemouth? It will be warm and sunny. 
What will the weather be like in Norwich? It may rain. 
 
Write questions and answers for all the towns. 
 
Exercise 3 
What will the weather be like here tomorrow?   
 
Dự báo thời tiết. 
Paul và Judy sinh sống ở Birmingham. 
Ðó là một thành phố miền trung du xứ Anh. 
Họ đang vạch chương trình cho kỳ nghỉ cuối tuần. 
Anh biết, Judy à! 
nhưng tại sao mình lại không đi Scotland nhỉ? 
Xa quá anh ạ. 
Ồ, không xa lắm đâu. 
Dù gì thì đường xa lộ rất tốt, nên mình đi đến đó nhanh được. 
Nhưng Scotland mùa này thường lạnh lắm. 
Có thể có tuyết đấy! 
Ư, có thể...nhưng anh nghĩ là không có đâu. 
Em không chắc. 
Tháng này là tháng Hai, em sợ lái xe trong tuyết lắm. 
Rồi mình có thể không tìm được khách sạn. 
Các khách sạn có thể đóng cửa. 
Ồ, không thành vấn đề đâu. 
Anh đăng ký trước bằng điện thoại vậy. 
Ư, có lẽ được đấy. 
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Có thể mình gặp thời tiết đẹp. 
Ồ, dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng sẽ tận hưởng kỳ nghỉ này thôi. 
Mình theo dõi dự báo thời tiết trên Tivi. 
Có thể mình sẽ không đi Scotland, nhưng đi Wales hay Luân Ðôn. 
Sau buổi dự báo mình sẽ quyết định vậy. 
Xin chào quí vị, tiếp theo đây là dự báo thời tiết cho ngày mai. 
Miền bắc Scotland trời sẽ lạnh và có lẽ có tuyết  trên vùng cao nguyên. 
Ở niền bắc xứ Anh, trời sẽ ẩm ướt và mưa có thể lan đến xứ Wales và miền trung du suốt buổi chiều. 
East Anglia nói chung là khô ráo, nhưng trời sẽ u ám và có nhiều mây. 
Miền Nam xứ Anh trời sẽ quang đãng và có nắng, nhưng về tối có thể có mưa. 
Ở miền Tây Nam, trời có sương mù suốt buổi sáng nhưng đến chiều sẽ quang đãng. 
Vào cuối ngày trời có thể có gió. 
 
A RESTAURANT KITCHEN 
 
Waitress Hurry up, chef! The customers have been waiting for ten minutes. They're hungry and 
they're getting angry! 
Chef I know, I know.... but I've only got one pair of hands! You'll have to help me. 
Waitress Help you? That's not my job... I'm a waitress, not a cook. 
Chef Well, both of my assistants are off work. 
Waitress Oh, all right. What shall I do first? 
Chef Well, start putting the meat on the plates and I'll prepare the vegetables. 
Waitress O.K. Is that enough meat? 
Chef Hmm... that's is bit too much... take a bit off. 
Waitress What about potatoes? 
Chef Oh, put on plenty of potatoes ... they're cheap... and lots of peas. 
Waitress All right, all right. Can I take them now? 
Chef Have you put the sauce on yet? 
Waitress Eh? Oh no, I haven't. Where is it? 
Chef Here it is. 
Waitress Oh, there isn't quite enough sauce here. 
Chef There's plenty in that pan over there. 
Waitress Ah, yes... I've got it. 
Chef Fine, now you can begin taking the plates to the customers. 
Waitress Ow! There're hot! 
Chef Well, use a cloth... and don't carry too many plates. You may drop them. 
Waitress Oh, I won't drop them. I've never dropped a plate in my life! 
 
Grammar notes 
 
INDEFINITE PRONOUNS 
Ðại từ bất định 
 
Indefinite Pronouns có cùng hình thức như indefinite Adjectives: 
Nếu có nouns đi sau thì đó là Indef. Adj. 
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Ví dụ: some cakes, a little sugar. 
 
Ðại từ bất định cũng được chia làm 2 nhóm 
Nhóm dùng với danh từ đếm được hiểu ngầm. 
 How many are there? 
 There are some/a few/ too many/ enough/ a lot /lost of/ plenty. 
 Nếu Noun được hiểu ngầm thì đó là Indef. Pro. 
Nhóm dùng với danh từ không đếm được. 
 How much is there? 
 There's some/ a little/ too many/ enough/ a lot /lost of/ plenty. 
 
Expressions 
Hurry up! nhanh lên nào 
I've got a pair of hands: tôi chỉ có hai tay thôi. 
 
waitress:(n) nữ phục vụ 
chef:(n) bếp trưởng 
pair:(n) một đôi, một cặp 
assistant:(n) người phụ tá 
a bit:(adv) một ít 
bit:(n) một miếng, chút ít 
sauce:(n) nước xốt 
pan:(n) cái xoong 
cloth:miếng vải 
drop:(vt) đánh rơi 
 
Exercise 
Thirty-two people have bought tickets for an excursion. 
This is a forty-seater bus. There're plenty of seats. 
This is a thirty-seater bus. There  aren't quite enough seats. 
 
1 
Eight people are coming to dinner. 
We've got twelve wine glasses.  ... 
We've got only seven chairs.  ... 
2 
This car costs £3000. Both Hazel and Barry want to buy it. 
Hazel's got £4000.  ... 
Barry's got only £2900.  ... 
 
Bếp ở nhà hàng. 
Bếp trưởng ơi, nhanh lên nhé! 
Khách đã đợi 10 phút rồi đó! 
Họ đói bụng và sắp nổi giận lên đấy! 
Biết rồi, biết rồi...nhưng tôi chỉ có hai tay mà! 
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Cô phải giúp tôi mới được. 
Giúp ông à? 
Ðâu phải phận sự của tôi...Tôi là phục vụ chứ đâu phải là đầu bếp. 
Ư, cả hai phụ tá của tôi hôm nay đều nghỉ việc. 
Thôi, được rồi. 
Bây giờ làm gì trước đây? 
Nào, cô bắt đầu xếp thịt vào đĩa đi, còn tôi sẽ chuẩn bị rau. 
Ðược rồi. 
Thịt như vậy đủ chưa? 
Hừm... hơi nhiều đó... lấy bớt ra một chút. 
Còn khoai tây thì sao? 
Ờ, cho nhiều khoai tây vào... nó rẻ mà... và nhiều đậu nữa nhé. 
Ðược rồi, được rồi. 
Bây giờ tôi đem ra nhé? 
Cô đã cho nước xốt vô chưa? 
Ủa? 
Ồ chưa. 
Nước xốt đâu? 
Ðây này. 
Ồ, ở đây ít nước xốt quá. 
Trong cái xoong đằng kia có nhiều nước xốt lắm kìa. 
Ư, vâng...để tôi lấy. 
Tốt, bây giờ cô mang cho khách được rồi đó. 
"i dà!  
Nóng quá! 
Ừ, lấy khăn lót đi...đừng mang nhiều đĩa một lúc đó. 
Cô có thể làm rơi đó. 
Ồ, không rớt đâu. 
Cả đời tôi chưa làm rớt cái đĩa nào cả! 
 
ASKING FOR DIRECTIONS 
 
A Excuse me! 
B Yes? 
A I'm looking for the Men's Clothes department. 
B Ah, yes, sir. It's on the fourth floor. The lift's over there. 
A Thank you... but I'll use the stairs. I need the exercise! 
 
C Good morning. Can I help you?  
D Yes, I've got an appointment with Mrs Truman, the Sales Manager. 
C What time is your appointment, sir? 
D Half past eleven. 
C Right. Go up those stairs to the first floor. Take the corridor on the left. Mrs Truman's office 
is the third door on the right. You can't miss it. 
D Thank you.  
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C Oh, sir... 
D Yes? 
C Don't bother to knock. Go straight in. She's expecting you. 
 
E Excuse me! 
F Yes? 
E I'm lost! Is this the way to Brighton? 
F No, I'm afraid it isn't. You're going the wrong way. This is the Portsmouth Road. 
E Oh, dear. Can you tell me the way to Brighton? 
F Yes, turn round and go back to the roundabout. Take the third exit... that's the A272. 
E The A272? 
F That's right. You'll see signposts to Brighton from there. 
 
G Fares, please... 
H Two to Market Street, please. 
G 36p. 
H Can you tell me when we get there? 
G O.K. 
H Thanks a lot.  
 
Listening 
� Asking for direction 1 
� Asking for direction 2 
� Asking for direction 3 
� Asking for direction 4 
 
Proper names 
Truman , Brighton,Portsmouth. 
 
Expressions 
Is this the way to...? Phải đây là đường đi...? 
Can you tell me the way to...? Xin cô chỉ giúp tôi đường đi...? 
You're going the wrong way: Ông đang đi nhầm đường. 
 
directions:(n) lời hướng dẫn (đường xá, cách thức làm gì) 
department:(n) khu bán hàng 
lift:(n) thang máy 
stairs:(n) cầu thang bộ 
cafeteria:(n) tiệm ăn tự phục vụ 
furniture:(n) đồ đạc trong nhà, cơ quan 
household goods:(n) hàng gia dụng 
ground floor:(n) tầng trệt 
cosmetics:(n) hàng mỹ phẩm 
basement:(n) tầng hầm 
food hall:(n) khu bán thực phẩm 
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appointment:(n) cuộc hẹn gặp 
corridor:(n) hành lang, lối đi dọc theo các dãy phòng 
bother:(vi) nhọc lòng 
expect:(vt) mong đợi 
roundabout:(n)  bùng binh 
exit:(n)  lối ra 
signpost:(n) bảng, cột mốc chỉ đường 
 
Hỏi thăm đường. 
Xin lỗi! 
Ông cần chi? 
Tôi đang tìm khu bán y phục nam. 
A, vâng, thưa ông. 
Nó ở tầng thứ tư. 
Thang máy đằng kia kìa. 
Cảm ơn...nhưng tôi muốn đi cầu thang. 
Tôi cần vận động mà! 
Chào ông. 
Ông cần chi? 
Dạ, tôi có hẹn gặp bà Truman, trưởng phòng thương mại. 
Thưa ông hẹn mấy giờ? 
11 giờ 30. 
Phải rồi. 
Ông đi cầu thang đó lên tầng một. 
Ði theo hành lang bên trái. 
Phòng làm việc của bà Truman là cửa thứ ba phía bên phải. 
Tôi không lầm được đâu. 
Cảm ơn cô nhé. 
Ồ, thưa ông... 
Chi ạ? 
Ông không cần gõ cửa. 
Xin ông cứ vào thẳng bên trong. 
Bà ấy đang đợi ông đấy. 
Xin lỗi cô. 
Ông cần chi? 
Tôi bị lạc đường. 
Có phải đây là đường đến Brighton không? 
Không, không phải. 
Ông đang đi nhầm đường rồi. 
Ðây là đường Portsmouth. 
Ôi trời ơi! 
Thế cô chỉ giúp tôi ngã đi tới Brighton nhé? 
Dạ, ông quay lại và trở về chỗ bùng binh. 
Ði theo lối ra thứ 3...đó là đường A 272. 
Ðường A 272 à? 
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Ðúng rồi. 
Từ đó ông sẽ thấy cột chỉ đường đi Brighton. 
Xin mời mua vé xe. 
Cho tôi hai vé đến phố chợ. 
36 xu. 
Khi nào xe đến chỗ đó, ông cho biết nhé? 
Ðược. 
Cám ơn nhiều. 
 
AIR-SEA RESCUE 
 
"This is the Radio 1 Newsdesk. In Dorset, a helicopter is trying to rescue a man who has fallen down 
a cliff. He's lying on a small beach. An air-sea rescue hwelicopter has arrived at the scence, and one 
of the crew has climbed down a ladder to the beach. He's speaking to a doctor by radio. " 
 
Crewman Hello. Can you hear me, doctor? 
Doctor Yes, I can hear you clearly. Is he unconscious? 
Crewman No, he's conscious. But he looks pretty bad. 
Doctor O.K. Ask him if he can move. 
Crewman Can you move? 
Man No... 
Doctor Ask him if he's in pain. 
Crewman Are you in pain? 
Man Oh... yes... 
Doctor Ask him where it hurts. 
Crewman Where does it hurt? 
Man It's my back. 
Doctor Right. Don't move him. I'm coming down. 
 
Frank Aitken is the editor of The Daily News. He's sending a trainee journalist to interview the 
American singer, Bob Sonata. 
"Now, I've arranged the interview for four o'clock... at his hotel. Ask him lots of questions. You 
know... ask him if he likes England. Ask him what his next record well be, when he recorded it... and 
ask him where. Ask him all the usual questions... but don't... don't ask him how old he is. O.K.? "  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 Where's the man fallen? 
2 Where is he now? 
3 What's just arrived? 
4 What's one of the crew just done? 
5 Who's he speaking to? 
 
Grammar notes 
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INDIRECT QUESTIONS = REPORTED QUESTIONS 
Câu hỏi gián tiếp 
 
1. Yes/No Question 
main clause + if/ whether + clause 
a) Direct Question: Are you married? 
 Indirect Question: Ask him if he is married. 
b) Direct Question: Does she speak French? 
 Indirect Question: You ask her if she speaks French. 
 
Notes: 
Direct question phải dùng đảo ngữ (inversion) và có dấu chấm hỏi ở cuối câu, khi nói ngữ điệu lên ở 
cuối câu. 
Indirect question: 
1. Có trật tự từ như câu trần thuật (Statement, i.e S + V) và nối với mệnh đề chính bằng 
if/whether. 
2. Cuối câu không có dấu chấm hỏi và ngữ điệu xuống ở cuối câu. 
3. Nếu động từ ở mệnh đề chính ở thì hiện tại thì mệnh đề tường thuật không đổi thì (without 
tense changes) 
4. Thay đổi các đại từ nhân xưng (personal pronouns) cho phù hợp. 
 
2. Wh-Questions: 
Main clause + question word + clause 
 Direct question: Where do you live ? 
 Indirect question: Ask him where he lives. 
 D.Q: When did they get married? 
 I.Q: You want to know when they got merried. 
 
Notes: 
Các quy định 1, 2, 3, 4 trên vẫn áp dụng cho loại câu hỏi có từ hỏi, trừ việc mệnh đề tường thuật nối 
với mệnh đề chính bằng question word của câu trực tiếp. 
 
rescue:(vi) cứu 
rescuer:(n) người cứu 
cliff:(n) bờ đá, vách đá 
scene:(n) hiện trường 
crew:(n) phi hành đoàn 
crewman:(n) thành viên phi hành đoàn 
conscious:(adj) tỉnh táo 
unconscious:(adj) bất tỉnh 
pretty:(adv) kha khá 
in pain:(exp) đang đau đớn 
 
Practice 
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Now you are editor. You're sending a journalist to interview these famous people. Tell him or her 
what questions to ask. 
 
The Queen of England/ a film star/ Paul McCartney/ a famous footballer. 
 
Exercise 1 
Ask him if he's married. 
Are you married? 
 
1 Ask him if he's a student. 
2 Ask him if he's got a car. 
3 Ask him if he can swim. 
4 Ask him if he likes tea. 
5 Ask him if he enjoys learning English. 
6 Ask him if he got up early this morning. 
7 Ask him if he's been to Brazil. 
 
Exercise 2 
Is she bored? 
I don't know. You ask her if she's bored. 
 
1 Has she got any brothers? 
2 Can she drive? 
3 Does she speak French? 
4 Does she like watching television? 
5 Did she go out last night? 
6 Has she ever met the Queen? 
7 Will she be at school tomorrow? 
 
Exercise 3 
Ask him where he lives. 
Where do you live? 
 
1 Ask him what his job is. 
2 Ask him who he met yesterday. 
3 Ask him when he arrived at school. 
4 Ask him why he's laughing. 
5 Ask him how he goes to work. 
6 Ask him how far it is to London. 
7 Ask him how much money he's got. 
 
Exercise 4 
Where did he buy his watch? 
I don't know. You ask him where he bought his watch. 
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1 Who did he speak to last night? 
2 When did they get married? 
3 What has she done today? 
4 How many children have they got? 
5 Why must he go to the police station? 
6 How old is she? 
7 How much did she pay for her car? 
 
Cấp cứu hải-không. 
"Ðây là đài phát thanh Newsdesk1. 
Tại Dorset, một chiếc trực thăng đang cố gắng cứu một người đàn ông ngã từ vách đá xuống. 
Ông ấy đang nằm trên bãi biển nhỏ. 
Chiếc trực thăng cấp cứu hải-không đã đến hiện trường và một người trong phi hành đoàn đã leo 
thang xuống bãi biển. 
Người đó đang nói chuyện với bác sĩ trên trực thăng bằng vô tuyến." 
Alô. 
Thưa bác sĩ nghe tiếng tôi không? 
Có, tôi nghe rất rõ. 
Ông ấy có bất tỉnh không? 
Không, ông ta tỉnh tá. 
Nhưng trông có vẻ khá yếu. 
Ðược rồi. 
Hỏi xem ông ấy có cử động được không. 
Ông có cử động được không? 
Dạ không... 
Hỏi xem ông ấy có đau không. 
Ông có đau đớn gì không? 
Dạ... đau... 
Hỏi xem ông ấy đau ở đâu. 
Ông đau ở đâu? 
Tôi đau ở lưng. 
Ðược rồi. 
Ðừng di chuyển ông ấy nhé. 
Tôi xuống ngay đây. 
Frank Aiken là chủ bút tờ Daily News. 
Ông ấy sắp cử một phóng viên tập sự đến phỏng vấn một ca sĩ người Mỹ là Bob Sonata. 
""Này, tôi đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn với anh ấy tại khách sạn vào lúc 4 giờ. 
Hãy đặt nhiều câu hỏi với anh ấy. 
Anh hiểu chứ...hãy hỏi anh ấy có thích nước Anh không. 
Hỏi đĩa hát kế tiếp của anh ấy là gì, anh ấy ghi âm khi nào...và hỏi anh ta ghi ở đâu. 
Hãy hỏi những câu hỏi bình thưòng thôi...nhưng đừng hỏi về tuổi tác của anh ấy nhé. 
Nhớ chứ?" 
 
UFO 
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Ronald and Jean were driving along a quiet country road in Southern England. They were on the way 
to Westbury. It was nearly midnight. 
Jean Ron... look over there. There's something in the sky. What is it? 
Ron I don't know what it is. It's probably a plane. 
Jean I don't think so. It's too big... and too bright. 
Ron Oh, no. 
Jean What's the matter? 
Ron The engine's stopped. 
Jean Why has it stopped? 
Ron I don't know why it's stopped. We'll have to find a garage. 
Jean Is there one near here? 
Ron Yes, there's one in the next village... but I don't know if it's open. It's very late. 
 
Suddenly there was a loud noise, and a big, bright silver object flew low over their car. It stopped in 
mid-air, turned round and flew back over their car. Then it went straight up into the sky and 
disappeared. 
Jean Oh, Ron! What was that? 
Ron Eh? Don't ask me... I've got no idea what it was! 
Jean Oh, I'm frightened... let's go. 
Ron We can't... the engine isn't working. 
Jean Oh... try it again! 
Ron That's strange. It's O.K. now. I wonder why it wasn't working? 
Jean Oh, Ron... do you think it was a UFO? 
Ron I don't know... I really don't. We should phone the police. 
Jean Ron... do you think they'll believe us?  
 
Grammar notes 
 
INDIRECT QUESTIONS (cont) 
 
Bài này củng cố cấu trúc Indirect Question đã học ở bài 51 và mở rộng thêm một số động từ được sử 
dụng trong main clause. 
Ngoài động từ ask, có thể dùng các động từ: wonder, know, want to, have an/no idea ở các dạng 
negatives và questions. 
Ví dụ: I wonder why the engine has stopped. 
Proper names 
Ronald, Jean, Westbury,UFO.  
 
UFO:đĩa bay (vật thể bay không xác định được) 
probably:(adv) có lẽ 
engine:(n) động cơ 
silver:(adj) màu bạc 
object:(n) vật thể 
mid-air:(n) không trung, giữa trời 
disappear:(vi) biến mất 
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wonder:(vt) phân vân, tự hỏi 
identification:(n) chứng minh thư 
memory:(n) trí nhớ 
 
Exercise 1 
Where did it come from? (They don't know.) 
They don't know where it came from. 
 
1 What was it? (He's got no idea.) 
2 Why wasn't it working hard? (They wonder.) 
3 Where did it go? (She doesn't know.) 
4 What will the police say? (They've got no idea.) 
 
Exercise 2 
Was it a UFO? (He's got no idea.) 
He's got no idea if it was a UFO. 
 
1 Did it come from another planet? (They wonder.) 
2 Is the garage open? (He doesn't know.) 
3 Was it a dream? (We don't know.) 
4 Will the police believe them? (They've got no idea.)   
 
      Dĩa bay. 
Ronald và Jean đang lái xe trên một con đường miền quê yên tĩnh ở miền Nam nước Anh. 
Họ đang trên đường đến Wesbury. 
Trời đã nửa đêm. 
Anh Ron này... 
nhìn kìa. 
Có cái gì trên trời kìa. 
Cái gì vậy? 
Anh đâu có biết. 
Chắc là máy bay. 
Em thấy không phải. 
Cái này lớn lắm... lại sáng chói hà. 
Ồ, không. 
Sao vậy? 
Xe chết máy rồi. 
Sao lại chết máy? 
Anh cũng không biết sao nữa. 
Mình phải đi tìm chỗ sửa xe thôi. 
Gần đây có chỗ nào sửa không? 
Có, có một ngôi làng bên, nhưng anh không biết họ còn mở cửa không. 
Bây giờ khuya quá rồi. 
Thình lình có một tiếng động lớn, và một vật bằng bạc lớn, sáng chói bay xà thấp xuống xe họ. 
Nó dừng lại ở không trung, quay lại và bay trở lại phía trên xe của họ. 
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Rồi nó bay thẳng lên trời và biến mất. 
Ồ, anh Ron! 
Cái gì thế? 
Hả? 
Ðừng hỏi nữa. 
Anh không biết nó là cái gì hết! 
Em sợ quá...thôi mình đi. 
Làm sao đi được...xe chết máy rồi. 
Ồ...thử lần nữa coi! 
Lạ thật. 
Giờ thì được rồi. 
Anh thắng mắc tại sao xe lại không chạy được? 
Anh Ron.. 
anh có nghĩ đó là dĩa bay không? 
Anh không biết...thực tình không biết. 
Mình nên báo cho cảnh sát đi. 
Anh Ron... 
anh có nghĩ là họ sẽ tin mình không? 
 
Reading 
 
DAILY NEWS 
THURSDAY JANUARY 12th 
 
Supertanker Disaster 
Danger to holiday beaches 
Holiday towns and fishing villages in the South-West are preparing to fight the oil pollution which is 
threatening local beaches. 
Yesterday there was a collision in the English Channel between the "S.P. Titan", which is one of the 
biggest oil tankers in the world, and a Dutch cargo ship. The collision happened in thick fog late last 
night, and damaged the tanker's engines. It drifted onto rocks, and broke in half. The tanker was 
carrying 100,000 tons of crude oil, and an oil slick is moving slowly towards Cornwall. Helicopters 
rescued both crews, and nobody died in the collision. Hundreds of small boats, which are carrying 
detergents, are spraying the oil. 
 
Weather 
There may be snow in parts of Scotland, In Northern England there probably won't be snow, but 
there may be heavy showers. 
Showery weather will also reach the Midland later. It will be a cloudy day in the South, with some 
thunder and lightning in the south-east. 
Temperatures: average for the time of year. Winds: light to moderate. Strong in Scotland. 
 
WHERE'S MY HOUSE? 
Mr Jeff Shepherd, who lives in Watermouth, returned home from work last night and couldn't find 
his house. It was on the edge of a cliff, and during the afternoon it fell into the sea. There may be 
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more cliff falls, and local residents are spending the night in a school. The police have warned people 
not to return to their home. 
 
Surprise for a thief 
Somewhere in London, a thief is going to get a nasty surprise today. Last night someone stole a van 
in Baker Street. The van belonged to London Zoo, and in the back there were two large boxes. They 
contained poisonous snakes. The van was on its way from London Airport to the Zoo. The thief took 
the van from outside a shop while the driver was buying cigarettes! 
 
Grammar notes 
 
NON- DEFINING ADJ. CLAUSES 
Mệnh đề tính từ không giới hạn 
 
Ở Unit 39, 41, và 44 chúng ta đã học Adj. Clauses và đó là mệnh đề giới hạn (Defining/Restrictive 
clauses) nghĩa là Adj. Clauses phải có để làm rõ nghĩa antecedent đứng trước. 
Ví dụ: 
He's the man that didn't pass the exams. 
Bài này giới thiệu loại mệnh đề tính từ không giới hạn (Non-Defining / Non Restrictive Adj. 
Clauses). Non-Defining là loại mệnh đề có thể có hoặc không cần vì tiếng noun/pronoun làm 
antecedent trong mệnh đề chính đã rõ ràng cụ thể. 
Các đặc điểm của Non-Defining:  
Bắt đầu bằng Relative  Pronoun nhưng không dùng THAT. 
Trong văn viết nó được đặt giữa hai dấu phẩy (commas)  
 
tanker:(n) tàu, xe chở chất lỏng 
supertanker:(n) tàu dầu loại lớn 
danger:(n) sự/mối nguy hiểm 
dangerous:(adj) nguy hiểm 
fight:(vt) chiến đấu, đương đầu 
threaten:(vt) đe dọa 
the English Channel:eo biển Anh 
collide:(vi) đụng độ   
collision:(n) sự đụng độ, sự đụng nhau 
cargo:(n) hàng hóa chuyên chở trên tàu, máy bay 
damage:(vt) làm thiệt hại, làm hỏng 
drift:(vt) trôi dạt 
ton:(n) tấn 
crude oil:(n) dầu thô 
oil slick:(n) vết dầu loang 
detergent:(n) chất tẩy 
spray:(vt) phun, xịt 
sprayer:(n) người phun, người xịt 
shower:(n) cơn mưa rào 
showery:(adj) có mưa rào 
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reach:(vt) đến 
the Midlands:(n) miền Trung nước Anh 
lightning:(n) ánh chớp 
moderate:(adj) vừa 
adge:(n) bìa, cạnh 
cliff fall:(n) vụ đá lở 
resident:(n) cư dân 
warn:(n) lời khuyến cáo 
nasty:(adj) khó chịu 
contain:(vt) chứa đựng 
poison:(n) chất độc 
poisonous:(adj) độc 
 
A MUGGING 
 
1. 
One night, Mrs Riley, an elderly widow, was walking along a dark, London street. She was carrying 
her handbag in one hand and a plastic carrier bag in the other. There was nobody else in the street 
except two youths. They were standing in a dark shop doorway. One of them was very tall with fair 
hair, the other was short and fat with a beard and moustache. 
2. 
The youths waited for a few moments, and then ran quickly and quietly towards Mrs Riley. The tall 
youth held her from behind while the other youth tried to snatch her handbag. 
3. 
Suddenly, Mrs Riley threw the tall youth over her shoulder. He crashed into the other youth and they 
both landed on the ground. Without speaking, Mrs Riley struck both of them on the head with her 
handbag, and walked calmly away. 
4. 
The two surprised youths were still sitting on the ground when Mrs Riley crossed the street towards a 
door with a lighted sign above it. Mrs Riley paused, turn round, smiled at the youths and walked into 
the South West London Judo Club.  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 What was the woman's name? 
2 Is she married, single or a widow? 
3 Do you know when her husband died? 
4 Where was she walking? 
5 Was it light or dark? 
6 What was she carrying? 
7 Were there many people in the street? How many? 
8 Were the man young or old? 
9 Were they standing in the street? Where were they standing? 
10 Describe them? 
� Answer these questions 
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1 How long did they wait? 
2 What did they do next? 
3 Who tried to snatch her handbag? 
� Answer these questions 
1 What did Mrs Riley do suddenly? 
2 What happened to the two youths? 
3 Did she say anything to them? 
4 Where id she strike them? How? 
5 Did she stay there? 
� Answer these questions 
1 What did Mrs Riley do while the two youths were still sitting on the ground? 
2 Where did she go? 
3 Did she go straight in? 
4 What did she do before she walked into the Judo Club? 
Proper Names 
Riley, Lester.                                                                                                                  
 
mug:(vt) trấn lột 
mugger:(n) tên trấn lột 
mugging:(n) vụ trấn lột 
elderly:(adj) đứng tuổi 
widow:(n) goá phụ 
plastic:(adj) bằng nhựa 
carrier bag:(n) túi giấy/nhựa đựng hàng 
nobody else:không ai khác 
except:(prep) trừ ra, ngoài ra 
door way:(n) ngưỡng cửa 
hold:(vt) nắm giữ 
snatch:(vt) chộp lấy, giật lấy 
without:(prep) không 
strike:(vt) đánh 
lighted sign:(n) bảng hiệu được thắp sáng bằng đèn 
pause:(vi) tạm dừng 
judo:(n) nhu đạo 
middle aged:trung niên 
side street:(n) lề đường 
curly:(adj) xoăn (tóc) 
bald:(adj) hói 
steal:(vt) cướp giật 
collide:(with) đụng độ 
astonished:(adj) kinh ngạc 
karate:(n) không thủ đạo 
 
Exercise 
Write the story below. The words will help you. 
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5. 
Last night Mr Lester/ middle-aged widower/ Birmingham street. He/ briefcase/ umbrella. There/ 
nobody else/ two men. They/ side-street. One/ big/ black, curly hair. The other/ thin bald head. 
6. 
They/ few seconds/ and/ walk/ slowly/ silently/ Mr Lester. 
The big man/ hold/ behind. 
The thin one/ try/ steal/ Mr Lester/ briefcase. 
7. 
Suddently Mr Lester/ big one/ shoulder. He/ collide with/ thin one. 
They/ land/ pavement. Mr Lester/ strike/ umbrella/ and/ walk/ quickly away. 
8. 
The two astonished men/ sit/ ground. Mr Lester/ cross/ road/ towards/ door/ painted sign. 
Mr Lester/ stop/ turn/ laugh/ walk into/ Central Birmingham Karate Club. 
 
  Một vụ trấn lột. 
Một buổi tối nọ, bà Riley góa phụ lớn tuổi, đang đi dọc theo đường Luân Ðôn tối tăm. 
Bà đang xách túi xách tay bên tay và túi nhựa bên tay kia. 
Ngoài đường không còn ai khác ngoài hai thanh niên. 
Chúng đang đứng ở ngưỡng cửa tối của một cửa hàng. 
Một trong hai tên đó cao có mái tóc sáng và tên kia thấp, mập, có bộ râu cằm và râu mép. 
Hai tên thanh niên chờ một lúc, rồi chúng nhanh chóng chạy thật êm về bà Riley. 
Tên thanh niên cao từ phía sau ôm lấy bà trong khi tên kia cố giật túi xách tay của bà. 
Ðột nhiên, bà Riley quăng gã thanh niên cao lớn qua vai mình. 
Hắn đâm sầm vào tên kia và cả hai đều ngã lăn ra đất. 
Chẳng nói chẳng rằng, bà Riley dùng túi xách đánh vào đầu hai tên đó rồi bình thản bỏ đi. 
Trong khi hai tên thanh niên vẫn còn kinh ngạc, ngồi dưới đất thì bà Riley băng qua đường đi về phía 
cánh cửa có bảng hiệu sáng bên trên. 
Bà Riley dừng bước, quay lại, mỉm cười với 2 tên thanh niên rồi đi vào Câu lạc bộ Nhu đạo Tây 
Nam Luân Ðôn. 
 
AN IMPORTANT VISITOR 
 
The platform of the Portsbridge station is full of people. They're waiting for an important visitor - the 
Queen. They're expecting her to arrive soon. She's going to open a new secondary shool - 
Portsbridge Comprehensive. The Mayor's secretary is telling him about the plans for the day. 
She'll be here soon. We'll wait until we see the train. 
1. When the train stops, the band will start playing. 
2. Your son will give her some flowers when she gets off the train. 
3. You'll make a speech before she leaves the station. 
4. As soon as she arrives at the school, the children will begin cheering. 
5. After she opens the school, we'll go to the Town Hall. 
6. When she gets to the Town Hall, you'll make another speech. 
7. After you make the speech, we'll have lunch. 
8. Before she leaves Portsbridge, you'll give her a present from the town.  
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Questions 
1 Are there a lot of people on the platform? 
2 It's full of people, isn't it? 
3 They're waiting for someone, aren't they? Who are they waiting for? 
4 When are they expecting her to arrive? 
5 Is she going to open a night club? What is she going to open? 
6 What's the Mayor's secretary telling him about? 
7 What'll happen when the train stops? 
8 Will a boy give her a present? What? And when? 
9 Will the Mayor make a speech? When will he make s speech? 
10 Will she go to the school? 
11 Will the children begin cheering? When? 
12 Will she open the school? 
13 What will she do after she opens the school? 
14 What'll he do when she gets to the town hall? 
15 Will they have lunch before he makes the speech? When will they have lunch? 
16 Will he give her a present? When will he give her a present? 
 
Grammar notes 
 
ADVERB CLAUSES of TIME 
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 
 
1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Adv. clause of time) là mệnh đề phụ trả lời cho câu hỏi 
WHEN. 
2. Adv. clause of time thường bắt đầu bằng những liên từ (conjunctions) sau: when, before, 
after, as soon as, until. 
3. Khi nói về sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, chỉ có main clause ở thì future còn Adj. clause 
of time vẫn ở thì Simple Present.  
 
platform:(n) kê ga 
expect:(vt) mong đợi 
secondary school:(n) trường cấp 2 
comprehensive school:(n) trường trung học tổng hợp 
band:(n) ban nhạc 
present:(n) món quà tặng 
 
Exercise 1 
When/ see him/ say "Hello". 
When I see him, I'll say "Hello". 
 
1 When/ see a garage/ buy some petrol. 
2 After/ have breakfast/ clean my teeth. 
3 As soon as/ wake up/ get up. 
4 Before/ go to bed/ switch off the light. 
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Exercise 2 
Write long answers: 
What'll happen when the train stops? 
Who'll make a speech before she leaves the station? 
When will the children begin cheering? 
What'll they do after she opens the school? 
 
Exercise 3 
Write answer: 
What'll you do when you get home tonight? 
What'll you do after you have dinner? 
What'll you do before you go to bed? 
What'll you do as soon as you get up?  
 
Vị khách quan trọng. 
Sân ga của ga Portsbridge đông nghẹt người. 
Họ đang chờ một vị khách quan trọng - Nữ hoàng. 
Họ đang mong bà đến sớm. 
Bà sắp khai mạc một trường cấp ba mới - Trung học Tổng hợp Portsbridge. 
Người thư ký ông thị trưởng đang trình với ông về kế hoạch ngày hôm đó. 
Chẳng bao lâu nữa Nữ hoàng sẽ đến đây. 
Chúng ta sẽ đợi đến khi nhìn thấy chiếc xe lửa. 
Khi xe lửa dừng bánh, ban nhạc sẽ bắt đầu chơi. 
Khi Nữ hoàng rời khỏi xe lửa, con trai của ngài sẽ tặng hoa cho bà. 
Trước khi Nữ hoàng rời khỏi nhà ga, ngài sẽ đọc một bài diễn văn. 
Ngay khi Nữ hoàng đặt chân đến trường, các em học sinh sẽ hoan hô. 
Sau khi Nữ hoàng khánh thành ngôi trường, chúng ta sẽ đến Toà Thị sảnh. 
Ngài sẽ đọc một diễn văn khác khi Nữ hoàng đến Toà Thị sảnh. 
Sau bài đọc diễn văn chúng ta sẽ ăn trưa. 
Ngài sẽ tặng Nữ hoàng một món quà của thành phố trước khi bà rời khỏi Portsbridge. 
 
GENERAL HOSPITAL 
 
Maternity Ward 
 
Mr Wallace is in the maternity ward. His wife's going to have a baby. 
Nurse Hello... you're Mr Wallace, aren't you? Have you been waiting long? 
Mr Wallace No really. Is there any news? 
Nurse Not yet. We'll tell you as soon as there is. Have you thought of any names for the baby? 
Mr Wallace Oh, yes! If it's a girl, we'll call her Victoria, and if it's a boy we'll call him Jason. 
 
Operating Theatre 
 
David Foster has had a serious accident. His wife's outside the operating theatre now. 
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Doctor Mrs Foster? I'm Dr. Payne. 
Mrs Foster Oh, Doctor! How is he? 
Doctor Well, I'm afraid we'll have to operate. 
Mrs Foster Oh, no! He's always been afraid of operations. 
Doctor Don't worry. If we operate now, he'll be all right. 
Mrs Foster Oh, Doctor. Do you really have to? 
Doctor I'm afraid so. He's lost a lot of blood. If we don't operate, he'll die! 
 
Ward Ten 
 
Mr Frampton has just arrived at the hospital. He's going to have a minor operation tomorrow. 
Sister This is your bed, Mr Frampton. 
Mr Frampton Oh, thank you, Sister. 
Sister Now, could you get undressed and get into bed. There's a buzzer on the bedside table. If you 
press the button, someone will come at once. 
Mr Frampton Oh, I'm sure I won't need anything...  
Sister Well, don't forget... if you need anything, just press the button! 
 
Casualty Department 
 
Doctor Oh, dear! How did this happen? 
Mother He was just playing with the saucepan, and he put on his head... and now it's stuck! 
Doctor Have you tried to get it off? 
Mother No, I'm afraid of hurting him. 
Doctor Yes, if we pull too hard, we'll hurt him. 
Mother What are you going to do? 
Doctor Well, if I don't get it off, he won't be able to eat! 
Mother Oh, no! 
Doctor I'm only joking. If I put some soap on hid head, it'll come off easily.  
 
Listening 
� Maternity Ward 
� Operating Theatre 
� Ward Ten 
� Casualty Department 
 
Proper names 
Wallace, Victoria, Jason, David Foster, Payne, Frampton. 
 
Grammar notes 
 
IF CLAUSES - type 1 
Mệnh đề IF loại 1 
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Mệnh đề phụ bắt đầu bằng IF còn được gọi là mệnh đề điều kiện (conditional clauses). Có 3 loại if 
clauses, tùy theo ý nghĩa và thời gian cách chia động từ ở main clause và if clause sẽ khác: 
Type 1: If we take a coach, it will be cheaper. 
Type 2: If we took a coach, it would be cheaper. 
Type 3: If we had taken a coach, it would have been cheaper. 
 
Trong bài  này, type 1 được đề cập: 
1) If clause: Simple present 
 main clause: will/modal + Verb 
2) If clause - type 1 diễn tả một điều kiện chắc chắn hoặc gần như chắc chắn sẽ xảy ra trong hiện 
tại hoặc tương lai. 
3) Nếu mệnh đề phụ if đi trước phải có dấu phẩy. 
 
general hospital:(n) bệnh viện đa khoa 
maternity ward:(n) khu phụ sản 
operating theatre:(n) phòng giải phẩu 
operating table:(n) bàn mổ 
operate:(vi) mổ, giải phẩu 
operation:(n) ca mổ 
minor:(adj) nhẹ, nhỏ 
get undressed:(vi) thay quần áo 
buzzer:(n) cái chuông điện 
bedside table:(n) bàn nhỏ đặt cạnh giường 
press:(vt) ấn, nhấn 
button:(n) cái nút (bấm chuông) 
casualty department:(n) phòng, khu cấp cứu 
saucepan:(n) cái xoong 
stuck:(adj) bị kẹt cứng 
hurt:(vi) làm đau 
joke:(vi) đùa 
come off:(vi) tuột ra, tách rời ra 
 
Exercise 
We/ operate/ he/ be all right. 
If we operate, he'll be all right. 
 
Write sentences using: 
You/ take these bills/ feel better. 
You/ eat too much/ be ill. 
He/ press the button/ nurse/ come. 
You/ not take the medicine/ not feel better. 
You/ not eat/ not get well. 
She/ have a boy/ call/ Peter.  
 
Bệnh viện đa khoa. 



www.tinhvi.com - 361 

Ông Wallace đang ở trong khu phụ sản. 
Vợ ông sắp sinh em bé. 
Chào ông... 
ông là Wallace phải không? 
Nãy giờ ông chờ lâu không? 
Dạ, không lâu lắm. 
Có tin gì chưa cô? 
Dạ chưa. 
Khi nào có tin tôi báo cho ông ngay. 
Ông đã đặt tên cho cháu bé chưa? 
Ồ, rồi! 
Nếu là con gái, chúng tôi sẽ đặt tên cháu là Victoria và nếu là con trai, chúng tôi đặt là Jason. 
David Foster đã bị một tai nạn nặng. 
Hiện giờ vợ của ông đang ở bên ngoài phòng giải phẫu. 
Bà là bà Foster phải không ạ? 
Tôi là bác sĩ Payne đây. 
Ồ, thưa bác sĩ! 
Anh ấy ra sao rồi? 
Dạ, chắc là chúng tôi phải mổ thôi. 
Ồ, đừng! 
Anh ấy sợ mổ lắm. 
Bà đừng lo. 
Nếu chúng tôi giải phẫu ngay thì anh ấy sẽ khỏi thôi. 
Ồ, thưa bác sĩ. 
Thực sự phải mổ à? 
Chắc là vậy. 
Anh ấy mất nhiều máu quá. 
Nếu chúng tôi không mổ, anh ấy sẽ chết! 
Ông Frampton vừa mới nhập viện. 
Ông sẽ được tiểu phẫu vào ngày mai. 
Ông Frampton ạ, đây là giường của ông. 
Ồ, xin cảm ơn bà. 
Bây giờ ông có thể thay quần áo và lên giường nằm. 
Có chuông điện ở cạnh giường đấy. 
Nếu ông nhấn chuông sẽ có người đến ngay. 
Ồ, chắc tôi không cần điều gì đâu... 
Vâng, xin ông đừng quên...nếu cần thì ông cứ nhấn chuông! 
Ô trời ơi! 
Sao lại ra nông nỗi này? 
Dạ, nó nghịch với cái xoong,  rồi lấy đội đầu...và giờ mắc kẹt luôn! 
Bà đã thử gỡ ra chưa? 
Không ạ, tôi sợ làm đau nó. 
Ðúng, nếu chúng ta kéo mạnh quá cháu sẽ đau lắm. 
Thế bác sĩ định thế nào? 
Nếu không lôi ra thì cháu sẽ không ăn uống gì được. 
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Ôi, không! 
Tôi đùa vậy thôi. 
Nếu tôi bôi ít xà phòng lên đều cháu thì tháo ra dễ dàng thôi mà. 
 
AT THE RACES 
 
Horse-racing is a very popular sport in Britain. There're over 11,000 horses in training, and there is a 
race meeting almost every day of the year. Some of prizes are worth thousands of pounds and some 
of the horses are worth millions. Horses from all over the world enter for the big races. People bet on 
the horses, and if they are lucky, they can win a lot of money. Some people spend a lot of time 
studying the form of horses, others just guess! Look at the list of horses for the Hampshire Gold Cup. 
Study it, and try to choose the winner. 
 
"It's a lovely day here at Hurstwood Park. The horses are ready for today's big race - the Hampshire 
Gold Cup. And they're off! They've all started well. They're racing towards the first bend, and 
Dobbin's in the lead! Concorde's second and Chestnut Mare's third. Now they're approaching the first 
fence. And Dobbin's fallen... but the jockey looks all right... and now Concorde's in front. White 
Rum, the favourite, is at the back. Now they're entering the second bend... and they're all over the 
second fence... Cash Register has just passed Concorde, and Sylvester Stallion has moved into third 
place... then Irish Prince, then Tricky Dicky... now they're coming round the third bend... and it's 
very close race... and they've all jumped the third fence... and the favourite, White Rum, is coming 
through... the crowd is cheering wildly... they're over the last fence... there're only 300 meters to go... 
and all the horses are in a line... I can't see which one's in front... it's very, very close... it's a photo 
finish! What a race! But we'll have to wait for the result... "  
 
Questions 
1 Is horse racing a popular sport? Where is it popular? 
2 Is it popular in your country? 
3 How many horses are there in training in Britain? 
4 How often is there a race meeting? 
5 How much are some of the prizes worth? 
6 How much are some of the horses worth? 
7 Do only British horses enter for the races? 
8 Where are the others from? 
9 People bet money, don't they? 
10 What happens if they're lucky? 
11 Does everybody study the form? Who study the form of the horses? 
12 What do other people do? 
13 Which race is this list from? 
 
Expressions 
they're off = they've started: chúng đã bắt đầu. 
to be in the lead: đang dẫn đầu. 
to look all right: có vẻ bình thường. 
to be in front: đang chạy trước. 
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to be at the back: đang chạy ở sau. 
to be in a line: đang chạy ngang hàng nhau. 
Proper names 
Hurstwood Park, Hampshire Gold Cup, Dobbin, Concorde, Chestnut Mare, White Rum,Tricky 
Dicky                                                                  
 
race:(n) cuộc đua 
horse-racing:(n) môn đua ngựa 
popular:(adj) phổ biến, được ưa thích 
prize:(n) giải thưởng 
bet:(vi) đánh cá 
form:(n) thứ hạng, thành tích 
approach:(vi, vt) đến gần 
jockey:(n) tay nài ngựa 
close:(adj) sát sau, sát nút 
fence:(n) hàng rào, hàng chắn 
photo finish:(n) sự về đích sát nút cần có ảnh chụp mới phân biệt được 
unplaced:(adj) không xếp hạng 
 
Ở cuộc đua ngựa. 
Ðua ngựa là một môn thể thao rất phổ biến ở Anh. 
Có hơn 11.000 con ngựa đang được huấn luyện, và hầu như ngày nào trong năm cũng có đua ngựa. 
Mỗi giải thưởng trị giá hàng trăm bảng Anh và một số con ngựa đáng giá hàng triệu.  
Những con ngựa trên khắp thế giới về tham gia những cuộc đua lớn. 
Dân chúng đánh cá về ngựa, nếu họ gặp may, họ trúng rất nhiều tiền. 
Một số người dành nhiều thời gian nghiên cứu thành tích của những con ngựa, những người khác chỉ 
đoán! 
Bạn hãy xem bảng danh sách các con ngựa trong giải cúp vàng Hampshire. 
Hãy nghiên cứu và chọn con nào thắng giải. 
"Ở công viên Hurstwood hôm nay là một ngày đẹp trời. 
Những con ngựa đều sẵn sàng cho cuộc đua quan trọng ngày hôm nay - giải cúp vàng Hampshire. 
Và chúng đã bắt đầu! 
Tất cả đều xuất phát tốt đẹp. 
Chúng đang chạy đến khúc quanh đều tiên và Con Dobbin đang dẫn đầu! 
Concorde thứ hai và Chestnust Mare thứ ba. 
Bây giờ chúng đang chạy đến hàng rào thứ nhất. 
Và con Dobbin đã bị ngã...nhưng nài ngựa có vẻ an toàn và bây giờ Concorde đang chạy trước. 
White Rum, con ngựa được nhiều người ưa chuộng đang chạy sau chót. 
Giờ đây tất cả đang chạy đến khúc quanh thứ hai...và đều vượt qua hàng rào thứ hai... 
con Cash Register vượt qua mặt con Concorde, con Sylvester Stallion vượt lên vị trí thứ ba...rồi đến 
con Irish Prince, kế đến là con Tricky Dicky... 
bây giờ cả tất cả đang vòng qua khúc quanh thứ ba...thật là một cuộc đua sát nút... 
và tất cả đều vợt qua hàng rào tứ ba...và con ngựa đang được nhiều người mến chuộng, con White 
Rum đang vượt lên... 
đám đông đang reo hò vang dậy... 
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chúng đang nhảy qua hàng rào cuối cùng...chỉ còn 300 mét nữa thôi...tất cả các con ngựa như cùng 
trên một hàng ngang... 
tôi không thể nhận ra con nào đang dẫn đầu nữa...thật là sát nút nhau...lần về đích này phải có ảnh 
chụp mới phân biệt rõ ràng được! 
Thật là cuộc đua hào hứng, sôi nổi! 
Nhưng chúng ta còn phải chờ đợi kết quả cuối cùng..." 
 
ON THE ROAD 
 
Ann Ben! You can't park here! There's a double yellow line. 
Ben Oh, we'll be back in a few minutes. It's O.K. 
Ann Oh, no, it isn't. You'll get a parking ticket if you leave it here. 
Ben No, I won't. It's half past five. All the traffic wardens have gone home. 
Ann Ben! 
Ben Yes? 
Warden Is this your car, sir? 
 
PC. Excuse me. May I see your licence? 
Ben I'm afraid I've left it at home. 
PC. In that case you'll have to take it to the police station within five days. 
Ben But... but why? 
PC. You were speeding, sir. 
Ben But I was only doing 35! 
PC. There's a 30 miles an hour speed limit on this road, sir. 
Ben Is there? I didn't see the sign... 
PC. Well, sir. We've been following you. 
Ben So you were doing 35, too. 
PC. No, sir. We were doing 60 miles an hour... and we couldn't catch you! 
 
Man Hello... Wadley's Garage. 
Ben Oh, good evening. I don't know if you can help me. My car's broken down. 
Man We have 24-hour breakdown service. Where are you? 
Ben I'm on the A357... just north of Ringbourne. My car's just past the Red Lion pub... it's a white 
M.G. 
Man Do you know what's wrong with it? 
Ben I've got no idea... but it won't start. 
Man I'll send a mechanic out to you. He'll be there in about ten minutes. 
 
Mechanic It's nothing serious, sir. You've run out of petrol. 
Ben Oh! Can you tow me to the garage? 
Mechanic That's not necessary. I've got a spare can of petrol in my truck. 
Ben Shall I pay you now, or shall I come to the garage? 
Mechanic You can pay me now. 
Ben Will you take a cheque? I've run out of cash, too. 
Mechanic Yes, that's O.K. 
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Ben Hold on... I can't find my cheque book!  
 
Listening 
� Ann and Ben on the street 
� Ben and Police 
� Ben at telephone box 
� Ben and the mechanic 
 
Expressions 
in that case: trong trường hợp đó; nếu vậy thì. 
I don't know if you can help me: tôi không biết ông có giúp tôi được không. 
I've got no idea: tôi không biết. 
that's not necessary: điều đó không cần thiết. 
will you take a cheque? ông có nhận chi phiếu không? 
hold on: khoan đã; chờ một chút. 
Proper names 
Ann, Ben, Warden, Wadley.  
 
park:(vi, vt) đậu xe 
parking:(n) chỗ đậu xe 
parking ticket:(n) vé phạt đậu sai chỗ 
traffic warden:(n) cảnh sát giao thông 
bus stop:(n) trạm xe buýt 
pedestrian crossing:(n) vạch đường dành cho người đi bộ qua đường 
No-parking sign:(n) biển hiệu "cấm đậu xe" 
speed:(vi) vượt quá tốc độ 
speed limit:(n) giới hạn tốc độ 
run out (of):(vi) hết, cạn 
tow:(vt) kéo 
can of petrol:(n) thùng xăng 
cheque book:(n) sổ chi phiếu 
tin of oil:thùng dầu 
radiator:(n) bình tản nhiệt, bình nước xe 
battery:(n) bình, ắc quy 
flat:(adj) cạn hết 
 
      Trên đường. 
Anh Ben! 
Anh không đậu xe đây được. 
Có hai vạch vàng nè. 
Chút xíu mình trở lại thôi mà. 
Không sao đâu. 
Không được đâu. 
Anh mà để xe đây sẽ bị phạt đó. 
Không bị phạt đâu. 
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Bây giờ là 5 giờ 30 rồi. 
Tất cả cảnh sát giao thông đã về hết rồi. 
Ben! 
Gì thế? 
Thưa ông, đây có phải là xe của ông không? 
Xin lỗi. 
Cho phép tôi được xem bằng lái của ông? 
Chắc tôi để quên ở nhà rồi. 
Nếu vậy thì ông phải mang bằng lái đến đồn cảnh sát trong vòng 5 ngày. 
Nhưng... tại sao vậy? 
Ông đã chạy xe quá nhanh. 
Nhưng tôi chỉ chạy 35 dặm 1giờ mà! 
Thưa ông, trên đường này giới hạn tốc độ là 30 dặm 1 giờ thôi. 
Vậy à? 
Tôi đâu có thấy bảng đâu. 
Ư, thưa ông. 
Chúng tôi đã đuổi theo ông. 
Như vậy các ông cũng chạy 35 dặm 1 giờ. 
Không, thưa ông. 
Chúng tôi đã chạy với tốc độ 60 dặm 1 giờ mà cũng không theo kịp ông đấy! 
Alô. 
Trạm sửa xe Wadley đây. 
Ô, chào ông. 
Không biết các ông giúp dùm tôi được không. 
Xe tôi bị hỏng rồi. 
Chúng tôi có dịch vụ sửa xe suốt 24 tiếng đồng hồ. 
Ông hiện đang ở đâu? 
Tôi đang ở trên đường A 357...phía bắc Ringbuorne. 
Xe tôi vừa đi qua quán rượu Red Lion...chiếc xe M.G trắng. 
Ông có biết nó bị làm sao không? 
Tôi không biết...nhưng nó không nổ máy đuợc. 
Tôi sẽ cho một thợ máy đến chỗ ông ngay. 
Mười phút nữa anh ấy sẽ ở đó. 
Thưa ông không có gì nghiên trọng lắm đâu. 
Xe ông hết xăng ấy mà. 
Ồ! 
Anh có thể kéo tôi về gara được không? 
Không cần phải thế. 
Tôi còn một thùng xăng dự trữ trong xe tôi. 
Tôi trả tiền cho anh bây giờ hay trả tiền tại gara vậy? 
Ông có thể trả tiền cho tôi bây giờ cũng được. 
Anh nhận chi phiếu nhé? 
Tôi hết tiền mặt rồi. 
Thế cũng được. 
Chờ một lát nhé...Tôi không tìm thấy cuốn sổ chi phiếu của tôi đâu cả! 
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Reading 
 
13 Nelson Road 
Moss Side 
Manchester 
M17 3JQ 
1st. October 1978 
Dear sir, 
I would like to reserve a single room with private bathroom, for 3 nights from Friday, 15th October, 
to Sunday, 17th October, inclusive. Please let me know if you require a deposit. Could you confirm 
my reservation by return of post? 
Yours faithfully 
John Carter 
 
Hôtel Napoléon 
13,rue Pigalle, Montmarttre, Paris. Tel: 061.823961. Telex: 061.823451 Paris. 
 
3rd October, 1978 
 
PD/JL/3.10 
 
John Carter, Esp., 
13, Nelson Road, Moss Side, 
MANCHESTER, England. 
 
Dear Mr. Carter, 
 
Thank you for your letter of 1st October. We confirm your reservation for the nights of 15 - 17th 
October inclusive. It is not necessary to send a deposit. We look forward to seeing you, and hope that 
you will enjoy your stay with us. 
 
Yours sincerely, 
Pierre Danton   
Assistant Manager. 
 
Grammar notes 
 
FORMAT FOR BUSINESS LETTERS 
Trình bày thư thương mại 
 
Thư từ thương mại ngày nay có khuynh hướng ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề (Modern business 
letters tend to be short and to the point). Chú ý cách trình bày và sắp xếp loại thư này qua hai lá thư 
mẫu trong bài. (the general  format and layout of business letters). 
Lời mở đầu và kết thúc phải tương ứng: 
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Dear Mr... - Your sincerely 
Dear Sir / Madam - Your faithfully / Yours truly / Yours 
Dear John - Yours sincerely / Best Wishes 
 
Ngày nay trong giao dịch Ms được dùng thay thế cho Mrs hay Miss đặc biệt khi trả lời thư chỉ ký  
Jane Smith. 
 
reverse:(vt) đăng ký, giữ chỗ trước 
reversion:(n) sự giữ chỗ trước 
inclusive:(adj) gồm, kể cả 
require:(vt) đòi hỏi 
deposit:(n) tiền đặt cọc 
confirm:(vt) xác nhận 
confirmation:(n) sự xác nhận 
return of post:(n) hồi âm bằng thư 
look forward to:(v) mong đợi 
telegram:(n) bức điện tín 
charge:(vt) tính chi phí 
ordinary rate:(n) giá thường 
indicator:(n) điều chỉ rõ 
urgent:(adj) khẩn 
ELT = European Letter Telegram:điện thư Châu Âu 
LT = Letter Telegram:điện thư 
GLT = Greeting Telegram:điện mừng 
block letter:(n) chữ in 
insert:(vt) thêm, chèn thêm vào 
double hyphens:(n) dấu gạch nối đôi 
enclose:(vt) đính kèm 
postal order:(n) bưu phiếu 
money order:(n) phiếu chuyển tiền 
tariff:(n) bảng giá 
twin-bedded room:(n) phòng đôi có hai giường 
include:(vt) bao gồm, kể cả 
continental breakfast:(n) bữa điểm tâm nhẹ 
enquiry:(n) điều thắc mắc 
reservation fee:(n) lệ phí đăng ký 
 
Exercise 1 
Now, write a letter to reserve a room at the Hotel Wellington, Waterloo Street, London. 
 
Exercise 2 
Now, write a reply from the hotel. Begin Dear Mr..., Mrs..., or Ms.... 
 
Exercise 3 
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Now, write a telegram to a friend. Tell him when you'll arrive home. You can use only twelve words.   
 
EMERGENCY...999 
 
Operator Emergency. Which service, please? 
Caller Police. 
Police Police, here. 
Caller I've just seen two cars crash into a security van. I think it's a robbery. 
Police Where? 
Caller Just outside the factory gates. 
Police Which factory, sir? 
Caller Croxley Engineering... in Brook Lane.. 
 
The first police car got to the factory three minutes later, but it was too late! The robbers had gone. 
They had knocked out one of the security guards and shot the other. They were both lying on the 
ground near the van. The thieves had taken all wages for the factory. The police called an ambulance, 
and questioned three people who had seen the robbery. 
 
Operator Emergency. Which service, please? 
Caller Fire. 
Fire Fire Service. 
Caller Come quickly! Fenley's Garage is on fire... the one in Churchill Road. 
Fire We'll be there in two minutes.... 
 
The fire engine got to the garage just in time. The showroom was burning. Fortunately the fire hadn't 
reached the petrol pumps, and hadn't spread to neighbouring houses. The fireman were able to put it 
out quickly. The fire had started in the office. Someone had thrown a lighted cigarette into a waste-
paper basket. 
 
Operator Emergency. Which service, please? 
Caller  Ambulance... 
Ambulance Ambulance service. 
Caller Hurry... there's a boy... he's in the canal, and I don't think he can swim! 
Ambulance Where are you, madam? 
Caller Oh, sorry... near the bridge... the one in Balaclava Street. 
Ambulance We're on our way! 
 
When the ambulance arrived the boy was lying on the quay. A policeman had seen the boy in the 
water and had dived in and rescued him. The boy was all right. The policeman had give him artificial 
respiration. The ambulance took the boy and the policeman to the hospital.  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 What has the caller just seen? 
2 What does the caller think? 
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3 Where is the factory? 
4 How long did it take the police car to get to the factory gates? 
5 That was fast, wasn't it? 
6 It wasn't fast enough, was it? 
7 It was too late, wasn't it? Why? 
8 Where were the security guards? 
9 What had the thieves done to them? 
10 What had the thieves taken? 
11 What did the police call? 
12 Did they question anybody? Who? Why? 
� Answer these questions 
1 What's on fire? Where is it? 
2 Who'll be there in two minutes? 
3 What was on fire? 
4 The fire engine was just in time, wasn't it? 
5 What was burning? 
6 Were the petrol pumps on fire? Why not? 
7 Were the neighbouring houses on fire? Why not? 
8 Had the fire started in the showroom? Where? 
9 How had the fire started? 
� Answer these questions 
1 Where was the boy when the ambulance arrived? 
2 He was all right, wasn't he? 
3 What four things had the policeman done before the ambulance arrived? 
4 Did the ambulance take the boy to the police station? Where did it take him to? 
5 Who went with him? 
 
Grammar notes 
 
THE PAST PERFECT TENSE 
 
Cấu trúc 
 
had + past participle 
 
Ví dụ: 
I had worked. 
She had gone. 
 
Use: 
1. Thì PAST PERFECT dùng để diễn tả một hành động quá khứ xảy ra trước một hành động 
quá khứ khác hoặc trước một thời điểm quá khứ. 
2. Các conjunctions được dùng trong thì Past Perfect là: when, after, before, as soon as, by the 
time that hoặccác adverbs như: already, ever, never...before. 
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emergency:(n) trường hợp khẩn cấp 
security van:(n) xe tải nhỏ có bảo vệ, xe an ninh 
robber:(n) kẻ cướp 
rob:(v) cướp 
robbery:(n) vụ cướp 
security guard:(n) người bảo vệ 
wage:(n) lương ngày/tuần 
ambulance:(n) xe cứu thương 
question:(vt) chất vấn 
fire service:(n) sở cứu hỏa 
fireman:(n) lính cứu hỏa 
showroom:(n) phòng trưng bày 
fortunately:(adv) may thay 
petrol pump:(n) ống bơm xăng 
put sth out:(v) dập tắt 
waste-paper basket:(n) sọt đựng giấy vụn 
canal:(n) con kênh 
on one's way:đang trên đường, đang đi 
quay:(n) bến tàu 
dive:(vi) lặn xuống 
artificial respiration:(n) hô hấp nhân tạo 
 
Số điện thoại khẩn cấp... 999. 
Ðiện thoại khẩn cấp đây. 
Ông cần gọi cơ quan nào? 
Sở cảnh sát. 
Sở cảnh sát đây. 
Tôi vừa thấy 2 xe hơi đâm vào một xe tải bảo vệ. 
Tôi nghĩ đây là một vụ cướp. 
Ở đâu? 
Ngay bên ngoài cổng nhà máy. 
Thưa ông nhà máy nào? 
Nhà máy kỹ nghệ Croxley...đường Brook Lane. 
Ba phút sau đó, chiếc xe cảnh sát đầu tiên đến nhà máy, nhưng đã quá muộn rồi! 
Các tên cướp đã tẩu thoát. 
Chúng đã đánh gục một nhân viên bảo vệ và bắn một người còn lại. 
Cả hai đang nằm trên mặt đường gần chiếc xe tải. 
Bọn cướp đã lấy đi toàn bộ số lượng của nhà máy. 
Cảnh sát đã gọi một xe cứu thương và thẩm vấn 3 người chứng kiến vụ cướp. 
Ðiện thoại khẩn cấp đây. 
Bà gọi cơ quan nào? 
Sở cứu hỏa. 
Sở cứu hỏa đây. 
Xin tới ngay! 
Trạm sửa xe Fenley đang bốc cháy...trạm ở đường Churchill Road. 
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Hai phút nữa chúng tôi sẽ có mặt... 
Xe chữa lửa đến trạm sửa xe vừa kịp lúc. 
Phòng trưng bày đang cháy. 
May thay ngọn lửa chưa lan tới vòi bơm xăng và chưa lan sang các nhà lân cận. 
Các nhân viên chữa lửa nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa. 
Ngọn lửa đã phát ra từ phòng làm việc. 
Một người nào đó đã ném một điếu thuốc đang cháy dở vào sọt đựng giấy vụn. 
Ðiện thoại khẩn cấp đây. 
Gọi cơ quan nào? 
Cho gọi xe cứu thương. 
Dịch vụ cấp cứu đây. 
Nhanh lên...có một thằng bé...nó đang ở dưới kênh...tôi thấy nó không biết bơi. 
Thưa bà đang ở đâu vậy ạ? 
Ô, xin lỗi...gần cầu...cây cầu ở đường Balacva. 
Chúng tôi đi ngay đây! 
Lúc chiếc xe cấp cứu đến nơi thì cháu bé đang nằm trên bến tàu. 
Một cảnh sát trông thấy cháu bé ở dưới nước nên đã nhảy xuống cứu. 
Cháu bé chẳng hề hấn gì. 
Người cảnh sát đã làm hô hấp nhân tạo cho cháu. 
Xe cấp cứu chở cả cháu bé và người cảnh sát vào bệnh viện. 
 
READER'S LETTERS 
 
Reader's Letters 
Have you ever had an embarrassing experience? 
Last week we asked readers to tell us about embarrassing experiences. We received hundreds of 
letters! Here is a selection. 
 
A smart teacher! 
 
... My most embarrassing experience happened when I had just left university. I had just started 
teaching in a Liverpool secondary school. One morning my alarm clock didn't ring... I had forgotten 
to wind it up. I woke up at half past eight and school began at nine. I quickly washed, shaved, 
dressed, jumped into my car and drove to school. When I arrived the students had already gone into 
class. I didn't go to the staff room, but went straight into class. After two or three minutes the 
students began laughing, and I couldn't understand why! Suddenly I look down and understood. I had 
put on one black shoe and one brown shoe! 
Stanley Hooper, B.A., Preston, Lancs. 
 
Hand in hand 
The most embarrassing experience I've ever had, happened two years ago. My wife and I had driven 
into town to do some shopping. The streets were very busy and we were holding hands. Suddenly my 
wife saw a dress that she liked in a shop window, and stopped. I started looking at some radios in the 
next window. After a minute or two I reached for my wife's hand. There was a loud scream, and a 
woman slapped my face. I hadn't taken my wife's hand, I'd take the hand of a complete stranger! 
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Len Bailey, Sheffield, Yorks. 
 
A parking problem 
My husband and I had decided to buy a new house, I'd made an appointment to see our bank 
manager. I'd never met him before and I was a bit nervous. I drove into town and I was lucky enough 
to find a parking space outside the bank. I'd just started reversing into the space when another car 
drove into it. I was furious! I opened my window and shouted at other driver. He ignored me and 
walked away. It took me twenty minutes to find another space. As soon as I had parked the car, I 
rushed back to the bank. I was ten minutes late for my interview. I went to the manager's office, 
knocked and walked in. The manager was sitting behind his desk. He was the man who had taken my 
parking space! 
Kate Kirby, Portsmouth, Hants. 
 
Why don't you write and tell us about your most embarrassing experience?  
 
Listening 
A smart teacher! 
1 When did his most embarrassing experience happen? 
2 What had he just started doing? 
3 Why didn't his alarm clock ring? 
4 What time did he wake up? 
5 What time did school begin? 
6 Did he walk to school? 
7 He drove, didn't he? 
8 Had he washed? Had he shaved? Had he dressed? 
9 When he arrived at school, were the students outside? 
10 Where had they gone? 
11 He didn't go to the staff room, did he? Where did he go? 
12 The students began laughing, didn't they? 
13 Could Stanley understand why? 
14 Why were they laughing? 
15 Why hadn't he noticed before? 
� Hand in hand 
1 When did Len's most embarrassing experience happen? 
2 Had he gone to town alone? 
3 Who had gone with him? 
4 Had they walked? How had they gone? 
5 Why had they gone to town? 
6 Were the streets busy? 
7 They were holding hands, weren't they? 
8 His wife stopped suddenly, didn't she? Why? 
9 Did he stay with his wife or did he go to the next shop? 
10 What was he looking at? 
11 Did his wife scream? Who screamed? 
12 She slapped his face, didn't she? 
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13 Had he taken his wife's hand? Whose hand had he taken? 
� A parking problem 
1 Who had Kate made an appointment with? Why? 
2 Was she nervous? Why was she nervous? 
3 Did she walk into town? How did she go? 
4 She was lucky, wasn't she? Why was she lucky? 
5 When did the other car drive into the space? 
6 How did she feel? 
7 What did she do? 
8 What did she say, do you think? 
9 What did the other driver do? 
10 Did she find another space immediately? 
11 How long did it take? 
12 When did she rush back to the bank? 
13 Was she early or late? How late was she? 
14 What was the manager doing? 
15 Who was he? 
 
Proper names 
Stanley Hooper, Len Bailey, Kate Kirby. 
 
Grammar notes 
Trọng tâm bài ôn tập và củng cố The Past Perfect Tense. 
 
Expressions 
hand in hand: tay trong tay. 
to do some shopping: đi mua sắm. 
to hold hands: nắm tay nhau. 
after a few minutes or two: sau vài phút. 
to reach for sth: với lấy gì. 
to shout at sb: la mắng ai  
 
embarrassing:(adj) gây ngượng ngùng, lúng túng 
embarrass:(vt) làm ngượng ngùng 
experience:(n) sự việc đã qua, chuyện xảy ra 
selection:(n) các bài được tuyển chọn 
smart:(adj) dáng vẻ bảnh bao, tươm tất 
alarm clock:(n) đồng hồ báo thức 
wind (st) up:(vt) lên giây (đồng hồ) 
staff room:(n) phòng giáo viên 
shop window:(n) tủ kính bày hàng 
scream:(n) tiếng thét 
slap:(vt) tát, vả 
complete:(adj) hoàn toàn 
strange:(adj) xa lạ 
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stranger:(n) người xa lạ 
nervous:(adj) hồi hộp lo lắng 
reverse:(vt, vi) de, lùi xe 
furious:(adj) nổi giận 
ignore:(vt) làm lơ 
rush:(vi) lao nhanh 
 
    Thư bạn đọc. 
Ðã có bao giờ bạn gặp chuyện khó xử chưa? 
Tuần vừa qua, chúng tôi đã yêu cầu độc giả kể cho chúng tôi nghe về những chuyện khó xử của họ. 
Chúng tôi đã tiếp nhận hàng trăm lá thư! 
Dưới đây là những lá thư được tuyển chọn. 
...Sự việc ra làm tôi lúng túng nhất xảy ra lúc tôi vừa rời đại học. 
Tôi chỉ mới bắt đầu dạy ở trường trung học LiverPool. 
Một sáng nọ đồng hồ báo thức của tôi không reo... 
Tôi đã quên lên giây đồng hồ. 
Tôi thức giấc lúc 8 giờ 30 và giờ học bắt đầu lúc 9 giờ. 
Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cạo râu và thay quần áo, nhảy vội lên xe lái đến trường. 
Lúc tôi đến học sinh đã vào lớp rồi. 
Tôi không đi vào phòng giáo viên mà đi thẳng lên lớp. 
Sau vài phút học sinh bật cười to và tôi không hiểu sao cả! 
Bất chợt tôi nhìn xuống và chợt hiểu ra. 
Tôi mang một chiếc dày đen và một chiếc dày nâu. 
Stanley Hooper, cử nhân, Preston, Lancs. 
Câu chuyện gây lúng túng nhất tôi đã từng có xảy ra cách đây 2 năm. 
Tôi và vợ tôi lái xe ra tỉnh mua sắm. 
Ðường phố đông nghẹt nên chúng tôi nắm tay nhau. 
Thình lình vợ tôi trông thấy cái áo đầm mình ưa thích trong tủ kính bày hàng nên dừng lại. 
Tôi liền nhìn vào mấy cái máy thu thanh ở tủ kế bên. 
Sau vài phút tôi tìm tay vợ tôi. 
Có một tiếng thét lớn và một người đàn bà tát vào mặt tôi. 
Tôi đã không nắm tay vợ tôi, tôi nắm tay một người lạ hoắc! 
Len Bailey, Sheffield, Yorks. 
Tôi và chồng tôi quyết định đi mua nhà mới và tôi đã hẹn trước để gặp giám đốc nhà băng của chúng 
tôi. 
Trước nay tôi chưa bao giờ gặp ông ấy nên hơi lo. 
Tôi lái xe ra tỉnh và thật may tìm được một chỗ đậu xe ngoài nhà băng. 
Tôi vừa mới bắt đầu de xe vào chỗ thì một chiếc xe khác đã lái vào. 
Tôi điên tiết lên! 
Tôi mở cửa xe ra và hét vào mặt người lái xe kia. 
Ông ta làm lơ và bỏ đi. 
Tôi phải mất 20 phút mới tìm được chỗ đậu xe khác.  
Ngay khi đậu xe xong tôi lao nhanh trở lại nhà băng. 
Tôi đã trễ mất 10 phút. 
Tôi đi vào văn phòng của giám đốc, gõ cửa và bước vào. 
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Ông giám đốc đang ngồi sau cái bàn. 
Ông chính là người chiếm chỗ đậu xe của tôi! 
Kate Kirby, Portsmouth, Hants. 
Sao bạn không viết kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện làm bạn lúng túng nhất? 
 
A GHOST STORY 
Edgar and Catherine are staying in a cottage in the New Forest. It belongs to Edgar's uncle, and 
they've borrowed it for the weekend. It's Friday night. They arrived an hour or two ago, and they're 
sitting in front of a log fire. 
Catherine Oh, Edgar, this house is fantastic! I love old houses. 
Edgar There's a ghost here, you know. 
Catherine Edgar! Don't be silly... you're trying to frighten me. 
Edgar Not at all. I've been coming here for years. We used to stay here when I was child. I saw the 
ghost myself once. 
Catherine Edgar... this isn't funny. It's late at night. Anyway, I don't believe in ghosts. 
Edgar Don't you? I do. 
Catherine Where did you see the ghost? 
Edgar Upstairs... in the bedroom. 
Catherine Ha, ha. Did it have a white sheet over its head? 
Edgar No, no. It was quite an ordinary ghost, really. He was wearing Victorian clothes. 
Catherine He? Who? 
Edgar The ghost, of course. I'll tell you about it. I'd been walking in the forest all day and I was 
really tired, so I went to bed early. 
Catherine Had you had anything to drink? 
Edgar No, no... 
Catherine Well, go on... what happened? 
Edgar I'd been in bed for two or three hours... 
Catherine How do you know that it was a few hours? 
Edgar There's an old grandfather clock in the bedroom. You'll see it when we go upstairs. Anyway, 
the man was standing beside it. 
Catherine What man? 
Edgar The ghost, of course. 
Catherine What did you do? 
Edgar Nothing. 
Catherine What did he say? 
Edgar Nothing... he just stared at me. 
Catherine How did he get into the room? Had you looked the door? 
Edgar Yes, I had... and the window. It was a cold, foggy night. 
Catherine Was there a fireplace? 
Edgar Yes, but it was too small for a man to get down. Anyway, there'd been a fire. 
Catherine What did you do? 
Edgar I sat up, and stared back at him. I was too shocked to move. 
Catherine What happened? What happened? 
Edgar Well, I don't know how long we'd been staring at each other, when suddenly I panicked and 
shouted... and he disappeared! 
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Catherine I don't believe it! 
Edgar I didn't believe it myself at the time but when I told some people in the village, they believe 
me. Some of them had seen the ghost themselves. They could even describe him! If you ask them, 
they'll tell you. 
Catherine Edgar... put some more wood on the fire. I'm going to sleep downstairs tonight!   
 
Listening 
� Answer these questions 
1 What's his name? What's her name? 
2 Are they staying in a hotel? Where are they staying? 
3 Who does the cottage belong to? 
4 Have they borrow it? How long for? 
5 It's Friday night, isn't it? 
6 When did they arrive? 
7 Where are they sitting? 
� Answer these questions 
1 Where did Edgar see the ghost? What was the ghost wearing? 
2 What had Edgar been doing all day? 
3 How long had he been in bed when he saw the ghost? 
4 What was the man standing beside? What was the weather like? 
5 What did Edgar do when he saw the ghost? 
6 What did the ghost do when Edgar shouted? 
 
Proper names 
Catherine, Edgar. 
 
Grammar notes 
 
THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE 
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn 
 
Cấu trúc 
 
HAD BEEN + V-ING 
 
Cách dùng 
Thì Past Perfect Continuous cũng diễn tả một hành động trong quá khứ xảy ra trước một hành động 
quá khứ hoặc trước một thời điểm quá khứ như thì Past Perfect nhưng nó diễn tả tính liên tục của 
hành động đến khi hành động quá khứ khác hay thời điểm quá khứ được đề cập. (To describe an 
action happening before another past action and continuing up to the second past action or a point of 
time) 
Ví dụ: 
I've been waiting for two hours before he arrived 
 
Expressions 
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This isn't funny: có gì buồn cười đâu. 
Go on: tiếp tục đi.  
 
ghost:(n) ma 
cottage:(n) nhà tranh 
log fire:(n) lò sưởi đốt bằng củi 
funny:(adj) buồn cười 
sheet:(n) tấm ra (trải giường) 
grandfather clock:(n) đồng hồ tủ 
beside:(prep) bên cạnh 
stare:(vi) nhìn chằm chằm 
shocked:(adj) hốt hoảng 
panic:(vi) cảm thấy hoảng sợ 
panic:(n) nỗi hoảng sợ 
wood:(n) củi 
 
Exercise 
Do you believe in ghosts? 
Have you ever seen one? 
Can you tell a ghost story? 
 
Một câu chuyện ma. 
Edgar và Catherine đang ở tại một ngôi nhà nghỉ mát ở vùng New Forest. 
Căn nhà này là của chú Edgar và họ đã mượn để nghỉ vào những ngày cuối tuần. 
Bấy giờ là tối thứ Sáu. 
Họ đến cách đây chừng một hay hai giờ rồi, và đang ngồi trước lò sưởi đốt bằng củi. 
Ô, anh Edgar, căn nhà này tuyệt quá! 
Em rất thích những ngôi nhà cổ. 
Em biết không, ở đây có ma đó. 
Edgar! 
Ðừng lôi thôi đó... 
Anh định hù em à. 
Ðâu có. 
Anh đến đây bao nhiêu năm rồi. 
Anh đã từng ở đây hồi nhỏ. 
Có một lần chính mắt anh nhìn thấy ma đó. 
Edgar... 
đây không phải là chuyện đùa nha. 
Bây giờ khuya rồi đó. 
Dù gì đi nữa, em cũng không tin có ma đâu. 
Em không tin à? 
Anh thì tin. 
Anh thấy con ma đó ở đâu? 
Trên lầu...trong phòng ngủ đó. 
Ha, ha. 
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Nó chùm tấm "ra" trên đầu không? 
Không. 
Thật tình là con ma rất bình thường. 
Nó mặc đồ thời Victoria. 
Nó à! 
Ai? 
Dĩ nhiên là con ma. 
Anh sẽ kể cho em nghe nha. 
Anh đã đi dạo trong rừng cả ngày và mệt vô cùng, nên anh đi ngủ sớm. 
Anh có nhậu trước đó không? 
Không,  không có... 
Nào, anh nói tiếp đi...rồi sao nữa? 
Anh nằm trên giường được 2,3 tiếng... 
Làm sao anh biết được vài tiếng? 
Có cái đồng hồ tủ trong phòng ngủ. 
Lên lầu em sẽ nhìn thấy nó. 
Vả lại lúc ấy người đó đang đứng cạnh cái đồng hồ. 
Người nào? 
Tất nhiên là con ma rồi. 
Rồi anh làm sao nữa? 
Chả làm gì hết. 
Con ma nói gì? 
Chả nói gì hết... 
nó chỉ nhìn chằm chằm vào anh. 
Làm sao nó đi vào phòng anh được? 
Anh có khóa cửa không? 
Có chứ...cả cửa sổ nữa. 
Ðêm đó lạnh và trời đầy sương mù. 
Ở đó có lò sưởi không? 
Có, nhưng lò sưởi nhỏ quá người ta không chui xuống được. 
Dù sao đi nữa, trong lò lúc đó đang có lửa. 
Rồi anh làm gì? 
Anh bật dậy, nhìn lại nó chằm chằm. 
Anh quá đỗi kinh ngạc chẳng nhúc nhích được. 
Rồi sao nữa? 
Sao nữa? 
Ừ, anh không biết là nó và anh nhìn nhau được bao lâu, rồi bỗng nhiên anh đâm hoảng và la ầm 
lên...rồi nó biến mất! 
Em không tin đâu! 
Lúc đó chính anh cũng không tin đâu nhưng khi anh kể cho vài người trong làng nghe, họ tin ngay. 
Chính vài người trong số này cũng đã thấy con ma này. 
Thậm chí họ còn mô tả được nó nữa đó! 
Nếu em đi hỏi họ, họ sẽ kể cho em nghe. 
Anh Edgar... 
bỏ thêm củi vào lò sưởi đi. 
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Tối nay em sẽ ngủ dưới nhà! 
 
BUYING A PRESENT  
In a record shop 
 
Liz  Have you got Disco King, please? 
Assistant Who's it by? 
Liz Soul Sensation. It's their latest single. It's just entered the charts... it's number nine this week! 
Assistant Hold on... I'll just look... here you are. 
Liz Oh, thanks... and have you got the new L.P. by the Rats? 
Assistant What? Teenage Revolution? Oh, yes... we've got that... it's a fantastic album... you'll love 
it. 
Liz Oh, it's not for me. It's for my grandmother. It's a birthday present! 
 
In a jeweller's shop 
 
Nigel I'm trying to find a Christmas present for my wife. 
Assistant Yes, sir. What exactly are you looking for? 
Nigel I'm not sure, really. Perhaps you can help me. 
Assistant Right... I'll show you some bracelets. 
Nigel No, I bought a bracelet for our wedding anniversary. 
Assistant May be a ring, then. These rings are made of gold. 
Nigel Yes... I like that one. What's the stone ? 
Assistant It's a diamond, sir... and it's only £2000! 
Nigel Ah... well, perhaps you could show me some ear-rings, then. 
 
In a toy shop 
 
Mrs Cox Good morning. Perhaps you can advise me... 
Assistant Yes, madam. 
Mrs Cox I'm looking for a toy... for my nephew. 
Assistant Oh, yes... how old is he? 
Mrs Cox He'll be nine years old on Saturday. 
Assistant Skateboards are still very popular. 
Mrs Cox Hmm, I don't want him to hurt himself. 
Assistant What about a drum set? 
Mrs Cox I don't think so. His father will be angry if I buy him one of those. Have you got anything 
educational? You see, he's a very intelligent boy. 
Assistant I've got the perfect thing! A do-it yourself computer kit!  
 
Listening 
� In a record shop. 
� In a Jeweller's shop. 
� In a toy shop. 
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Proper names 
Liz, Nigel, Cox, Rat. 
 
Grammar Notes 
 
TO BE MADE +  
IN (a country, city...) 
OF (a material) 
FROM (a mixture of materials) 
BY (a person, a factory) 
 
Ví dụ: 
This product is made in Vietnam: sản phẩm này được chế tạo ở Việt Nam. 
The house is made of Brick: căn nhà được xây bằng gạch. 
The cake is made from butter and cheese: bánh được làm bằng bơ và phô mai. 
The decision is made by both sides: quyết định được cả 2 bên đồng ý.  
 
present:(n) quà tặng 
record shop:(n) cửa hàng băng đĩa 
single:(n) đĩa nhạc đơn (mỗi mặt chỉ một bài) 
album:(n) tuyển tập nhạc của cùng một ca sĩ 
jeweler:(n) người bán nữ trang 
jewel:(n) nữ trang 
bracelet:(n) vòng đeo tay 
stone:(n) hột đá, mặt nhẫn/ bông tai 
diamond:(n) kim cương 
earrings:(n) bông tai 
pendant:(n) mặt đeo của dây chuyền 
gold:(n) vàng 
silver:(n) bạc 
platinum:(n) bạch kim 
copper:(n) đồng 
ruby:(n) hồng ngọc 
emerald:(n) ngọc lục bảo 
sapphire:(n) lam ngọc 
advise:(vt) khuyên 
advice:(n) lời khuyên 
nephew:(n) cháu trai (con anh, chị) 
niece:(n) cháu gái 
skateboard:(n) ván trượt 
drum set:(n) bộ trống 
educational:(adj) có tính giáo dục 
do-it-yourself:(adj) tự làm lấy 
computer kit:(n) bộ máy tính 
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Mua quà biếu 
Dạ, ông có đĩa "Disco King" không? 
Của ban nhạc nào? 
Của ban "Soul Sensation" đó. 
Ðó là điã đơn mới nhất của họ. 
Nó mới được đưa vào danh sách những ca khúc bán chạy nhất...tuần này nó xếp hạng 9! 
Cô chờ một chút... 
để tôi xem ... 
Ư đây này. 
Ô, cảm ơn ông... 
và ông có đĩa L.P. mới của nhóm The Rats không? 
Gì? 
Phải đĩa "Teenage Revolution" không? 
Ô, đây... chúng tôi có đây... nó là tuyển tập tuyệt vời... cô sẽ thích lắm đó. 
Ồ, không phải mua cho tôi. 
Tôi mua tặng bà tôi. 
Quà sinh nhật ấy mà! 
Tôi đang tìm một món quà giáng sinh cho bà xã tôi. 
Vâng. 
Thật ra ông cần tìm món gì? 
Tôi thật sự cũng chưa biết mua món gì nữa. 
Chắc nhờ anh góp ý cho tôi. 
Ðược... 
Tôi cho ông xem vài chiếc vòng đeo tay nhé. 
Không, tôi đã mua một chiếc hôm kỷ niệm ngày cưới rồi. 
Vậy thì ông mua nhẫn đi. 
Những chiếc nhẫn này bằng vàng đấy. 
Vâng...  
Tôi thích chiếc nhẫn kia. 
Mặt nhẫn được làm bằng loại đá gì vậy? 
Thưa ông kim cương đấy... giá chỉ 2.000 pao thôi! 
Ư... 
vậy thì cho tôi xem mấy đôi bông tai kia vậy? 
Chào ông. 
Có lẽ ông góp ý kiến cho tôi đi... 
Dạ đuợc. 
Tôi đang tìm món đồ chơi... cho thằng cháu của tôi. 
Dạ...cháu mấy tuổi? 
Thứ bảy này nó được 9 tuổi. 
Ván trượt vẫn đang phổ biến lắm đó bà. 
Hừm, tôi không muốn nó bị té đau. 
Thế thì bộ trống vậy nhá. 
Không được đâu. 
Ba của cháu nổi giận nếu tôi mua cho cháu những thứ đó. 
Thế ông có món gì có tính giáo dục không? 
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Ông biết không, nó là đứa bé rất thông minh. 
Tôi có món này tuyệt hảo! 
Bộ máy tính tự lắp ráp! 
 
MADE IN ENGLAND 
 
Ken I like your radio. Is it new? 
Pat Yes, I bought it last week. It's a Bisonic. 
Ken Bisonic? I've never heard of it. Where was it made? 
Pat I'm not sure. I think it was made in Japan. I'll have a look. No, I'm wrong. It was made in 
England.  
 
Proper names 
Christopher Columbus, Abraham Lincoln, Alexander bell, Walt Disney, Alexander Fleming, Strauss, 
Poland, Jamaica, Malaysia, Eiffel Tower, Brazil, Sweden, India, Argentina, Saudi Arabia.Ken, Pat. 
 
Grammar notes 
 
THE PASSIVE VOICE 
(Thụ động cách) 
 
1. Câu thụ động là cấu trúc khá thông dụng trong tiếng Anh. Câu passive được dùng chủ yếu 
trong các trường hợp sau : 
Khi không muốn đề câp đến người làm hành động (performer) 
The matter will be dealt with soon. 
Khi muốn nhấn mạnh vào sự việc  
The motor car was invented in 1885. 
2. Chỉ có transitive verbs, tức là những động từ có khả năng tiếp nhận tân ngữ (objects), mới có 
thể chuyển sang thụ động. 
 
Bài này tập trung vào loại câu Passive ở Simple Present và Simple Past Tense. 
 
assassinate:(v) ám sát 
cabbage:(n) bắp cải 
carrot:(n) cà rốt 
Century:(n) thế kỷ 
cucumber:(n) dưa leo 
discover:(v) khám phá 
hair dryer:(n) máy sấy tóc 
hear of:(v) nghe nói đến 
invent:(v) phát minh 
lettuce:(n) cải xà lách 
newsagent's:(n) sạp báo 
pear:(n) trái lê 
penicillin:(n) thuốc kháng sinh 
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Pope:(n) Ðức giáo hoàng 
print:(v) in ấn 
rubber:(n) cao su 
strawberry:(n) dâu tây 
uranium:(n) phóng xạ 
Waltz:(n) điệu van xơ 
Wheat:(n) lúa mì 
 
Questions 
In your house, is there a television/ cooker/ refrigerator/ washing machine/ clock/ camera/cassette-
player/ vacuum cleaner/ hair-dryer/ electric fire? 
 
Where was it made? 
 
Questions 
Rolls-Royce cars made in England. 
 
What about Toyotas/ Flats/ Volkswagens/Renaults/ Chevrolets/ Volvos? 
 
What about Omega watches/ Sony television/ Parker pens/ Kodak cameras/ IBM typewriters/ Honda 
motor-cycles/ Philips cassettes/ Ronson lighters? 
 
Questions 
 
A lot of things are made in England - cars, planes, televisions, boats. 
 
What things are made in your country/ town/ capital city? 
 
Questions 
 
England imports a lot of goods. 
Coffee is imported from Brazil. 
 
Make sentences using: 
tea/ India 
wood/ Sweden 
wine/ Spain 
beef/ Argentina 
oil/ Saudi Arabia 
rubber/Malaysia 
 
In your country what goods are imported? 
Where are they imported from? 
What things are exported from your country? 
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Questions 
 
Milk/ Butter/ Cheese/ Wheat/ Lamb is produced on English farms. 
 
Eggs/ Potatoes/ Cabbages/ Cucumbers/ Lettuces/ Carrots are produced on English farms? 
 
What is/ are produced on farms in your country? 
 
Exercise 
Clothes are washed at the launderette. 
 
Choose these words to complete the sentences: 
hairdresser's 
bank 
cinema  
launderette 
studio 
garage 
baker's 
newsagent's 
 
Films are show at .... 
Newspaper are sold at ....  
Cars are repaired at....  
Hair is cut at....   
Photographs are taken at....  
Bread is sold at....   
Money is changed at....  
 
Sản xuất tại Anh. 
Anh thích cái radio này của em đấy. 
Mới hả? 
Ờ, em mua tuần rồi. 
Hiệu Bisonic. 
Bisonic hả? 
Anh chưa nghe hiệu này bao giờ. 
Nó được chế tạo ở đâu vậy? 
Em không chắc. 
Có lẽ là của Nhật. 
Ðể em coi lại coi. 
Không đúng, em sai rồi. 
Nó được sản xuất ở Anh. 
 
A REAL BARGAIN 
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Mr Palmer is looking for a new house. He's tired of living in the city and he wants to live in a quiet 
village. He's with the estate agent now. 
Estate Agent Well, Mr Palmer. This is the semi-detached house that I told you about... Number 26, 
Richmond Road. The owners are away, but I've got a key. 
Mr Palmer Hmm... when was it built? 
Agent It was built in 1928. 
Mr Palmer Who built it? 
Agent I'm not really sure. Is it important?  
Mr Palmer No, not really. Is that a new roof? It looks new. 
Agent It is nearly new. It was put on last year. 
 
Agent You can see that it's very good condition. The previous owner was a builder. 
Mr Palmer It's quite an old house. I'm worried about the electrical wiring. Has it been rewired? 
Agent Yes, it has. 
Mr Palmer Oh, when was it done? 
Agent Five year ago. Also, it's been redecorated. Central heating has been put in, and a new garage 
has been built. 
Mr Palmer Oh, when was that done? 
Agent Last year... I think. 
 
Agent It's a very solid house. It's built of brick with a tiled roof... 
Mr Palmer It's a long way from a big town. What are the services like? 
Agent Hold on... I've got the details here. Yes... let me see... the dustbins are emptied every 
Thursday. 
Mr Palmer It's important for me to see the post before I go to work. When is it delivered? 
Agent It's usually delivered at about 7.30. The milk is delivered about six o'clock... so you'll have 
fresh milk for breakfast. 
 
Mr Palmer It's certainly very cheap. I've seen a lot of similar houses... and they're more expensive 
Agent Ah, yes... it's a really bargain. 
Mr Palmer Are there any plans for the area? 
Agent Pardon? Plans... well, a new school is going to be built in the village next year... 
Mr Palmer Anything else? 
Agent ... and a new road, a motorway actually, will be built next year, too. You'll be able to get to 
London easily. 
Mr Palmer Where exactly will be the motorway be built? 
Agent Well, actually, it'll be built behind the house. A bridge will be constructed over the house. It'll 
be very interesting. You'll able to watch the traffic...  
 
Grammar notes 
 
THE  PASSIVE VOICE (cont) 
 
Trọng tâm bài này củng cố và mở rộng cấu trúc  Passive với các thì sau: 
1. The Simple Present Tense. 
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2. The Simple Past Tense. 
3. The Present Perfect Tense. 
4. The Simple Future Tense. 
 
Proper names 
Palmer.  
 
bargain:(n) sự mặc cả, trả giá 
estate agent:(n) người làm môi giới buôn bán bất động sản 
semi-detached house:(n) nhà chung một vách 
detached-house:(n) nhà biệt lập không chung vách 
roof:(n) mái nhà 
put on:(vt) lợp (mái) 
previous:(adj) chủ trước 
electrical wiring:(n) hệ thống dây điện (trong nhà) 
rewire:(vt) mắc điện lại 
decorate:(vt) trang hoàng, sửa sang lại 
solid:(adj) kiên cố, chắc chắn 
brick:(n) gạch 
tile:(n) ngói 
tiled:(adj) được lợp ngói 
empty:(vt) đổ, trút ra 
deliver:(vt) phân phát 
similar:(adj) tương tự 
construct:(vt) xây dựng 
thatched roof:(n) mái lợp tranh 
flat roof:(n) mái bằng 
sauna:(n) phòng tắm hơi 
managing director:(n) giám đốc điều hành 
work schedule:(n) bảng bố trí công việc 
lobby:(n) tiền sảnh (ở khách sạn) 
 
Exercise 
 
13 Orchard Lane. 
Cottage. 
Built:1820. 
Stone/ thatched roof. 
Central heating:1978 
Rewired:1972. 
 
13 Orchard Lane is a cottage. It was built in 1820. It's built of stone with a thatched roof. 
Central heating was put in in1978. and it was rewired in 1972. 
 
Now write paragraph about : 
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44 Primrose Avenue. 
Detached house. 
Built:1935. 
Brick/ tiled roof. 
New roof:1976. 
Redecorated:1978. 
 
68 Jubilee Street. 
Town house. 
Built:1977. 
Brick/ flat roof. 
Sauna: January 1978. 
Repainted: May 1978.  
 
Rẻ thật. 
Ông Palmer đang kiếm một ngôi nhà mới. 
Ông ấy chán sống ở thành phố và muốn được cư ngụ tại một làng quê yên tĩnh. 
Hiện giờ ông ấy đang nói chuyện với người môi giới nhà đất. 
Này ông Palmer. 
Ðây là căn nhà chung cư chung một vách mà tôi nói với ông đó... 
Số 26 đường Richmond. 
Chủ nhà đi khỏi rồi nhưng tôi có chìa khóa đây. 
Hừm... 
nhà này xây hồi nào vậy? 
Xây năm 1982. 
Ai xây? 
Tôi không rõ lắm. 
Ðiều đó có quan trọng không? 
Không quan trọng lắm đâu. 
Mái nhà mới phải không? 
Trông mới đó. 
Hầu như mới đấy. 
Nó mới được lợp năm ngoái. 
Ông có thể thấy tình trạng của căn nhà còn tốt lắm. 
Chủ nhà trước là một nhà xây dựng. 
Căn nhà này lâu lắm rồi. 
Tôi rất lo hệ thống dây điện. 
Nó được mắc lại chưa? 
Ðã mắc lại rồi ông à. 
Ồ, mắc hồi nào vậy? 
5 năm trước. 
Nó được sửa chữa lại. 
Hệ thống sưởi đã được lắp đặt và nhà để xe mới được xây. 
Ồ, những thứ đó được làm hồi nào? 
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Theo tôi biết thì...vào năm ngoái. 
Căn nhà rất kiên cố. 
Nó được xây bằng gạch, mái lợp ngói. 
Nhà này xa thành phố lớn quá. 
Còn các dịch vụ ở đây thì sao? 
Ông chờ chút nhé...Tôi có chi tiết đây? 
Ðây... để xem... thùng rắc được đổ vào thứ Năm. 
Ðối với tôi điều quan trọng là phải xem thư trước khi làm. 
Thư từ được phát lúc nào? 
Thư thường được phát khoảng 7 giờ 30. 
Sữa được mang đến lúc 6 giờ... vì vậy ông có sữa tươi để điểm tâm. 
Nhà này rẻ thật đấy. 
Tôi xem nhiều nhà tương tự rồi... đắt hơn nhiều. 
Ư đúng... giá hời lắm rồi. 
Có dự án cho vùng này không? 
Dạ, ông nói chi? 
Dự án à...Ư, một ngôi trường mới sẽ được xây dựng trong làng năm tới... 
Còn gì nữa? 
...một con đường mới, thực ra là một xa lộ cũng sẽ được xây năm tới. 
Ông sẽ ra Luân Ðôn dễ dàng. 
Vậy xa lộ được xây đích xác chỗ nào? 
Ư, thực ra là nó sẽ được xây sau nhà này. 
Một cây cầu sẽ được xây bên trên căn nhà. 
Sẽ thú vị lắm. 
Ông sẽ có thể ngắm xe cộ qua lại... 
 
THE EIGHT O'CLOCK NEWS 
 
Good evening, and here is the Eight O'Clock News. Robert Gibbs, the great plane robber, has been 
caught in Montina. He was arrested in a Vanadelo night club. He is being questioned at police head 
quarters, and he'll probably be sent back to Britain. Two British detectives left Heathrow earlier this 
evening, and they will help the police in Vanadelo with their enquiries. In 1978 Gibbs was sentenced 
to forty years in prison for his part in the Great Plane Robbery. He escaped from Parkwood 
Maximum Security Prison in April. Since then he has been seen in ten different countries.  
 
The strike at Fernside Engineering in Brimingham has ended after talks between trade union leaders 
and management representatives. The strike began last weekend after a worker had been sacked. He 
had had an argument with a supervisor. Five thousand men went on strike. The worker has now been 
re-employed. 
 
Vic Bostik, the lead guitarist of The Rats pop group, is dead. He was found unconscious in his 
Mayfair flat early this morning. Bostik was rushed to St. Swithin's Hospital, but doctors were unable 
to save his life. A number of bottles, which had been found in his flat, were taken away by the police. 
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There is no more news about the famous Lanstable painting, Norfolk Sunset, which was stolen last 
night from the National Gallery. The painting, which is worth half a million pounds, was given to the 
gallery in 1975. It hasn't been found yet, and all airports and ports are being watched. Cars and trucks 
are being searched. A reward of £10,000 has been offered for information. 
 
Jumbo, the Indian elephant which escaped from London zoo this afternoon, has been caught. Jumbo 
was chased across Regent's Park, and was finally captured at a hot dog stall in Regent's Park Road. A 
tranquillizer gun was used, and Jumbo was loaded onto a truck and was taken back to the zoo. At the 
zoo, he was examined by the zoo veterinary surgeon. Fortunately no damage had been done, and 
Jumbo will be returned to the elephant house later tonight. 
 
Jimmy Mac Tavish, the Eastfield United and Scotland striker, had been transferred. The contract was 
signed at lunchtime. He was transferred to the American Club, Miami Galaxy, for $3,000,000. Mac 
Tavish, aged 23, was bought two years ago for a fee of £2000 from a Scottish non-league club. 
 
Listening 
� Eight O'Clock News 
� The strike at Fernside Engineering 
� Vic Bostik 
� Labstable painting, Norfolk Sunset 
� Jumbo the elephant 
� Jimmy MacTavish 
 
Proper names 
Robert Gibbs, Vic Bostik, Jimmy Mac Tavish, Montina, Vanadelo, Birmingham, Rat. 
 
Grammar notes 
 
EXTENSION of PASSIVES 
Trọng tâm bài này củng cố và mở rộng cấu trúc Passives (Extension of Passive) với các thì sau: 
1. The Present Continuous Tense. 
2. The Past Perfect Tense. 
 
arrest:(vt) bắt giữ 
police headquarters:(n) sở chỉ huy cảnh sát 
detective:(n) cảnh sát điều tra tội phạm 
enquiry = inquiry:(n) cuộc điều tra 
sentence:(vt) kết án 
strike:(n) đình công 
trade union:(n) công đoàn 
management:(n) sự quản lý 
sack:(vt) đuổi việc, sa thải 
supervisor:(n) đốc công, người trông coi 
employ:(n) thuê, mướn 
employer:(n) chủ nhân 
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employee:(n) nhân viên 
re-employ:(vt) thuê lại 
lead:(adj) chính 
conscious:(adj) tỉnh táo 
gallery:(n) nhà trưng bày, phòng triển lãm nghệ thuật 
reward:(n) phần thưởng, sự hậu tạ 
offer:(vt) tặng, hiến 
escape:(vi) trốn thoát 
chase:rượt đuổi 
capture:(vt) bắt giam 
hot dog:(n) xúc xích 
stall:(n) quầy 
tranquilizer:(n) thuốc gây buồn ngủ, an thần 
tranquilize:(vt) gây mê 
load:(vt) chất lên 
veterinary surgeon:(n) bác sĩ thú y 
striker:(n) cầu thủ tiền đạo 
contract:(n) bản hợp đồng 
transfer:(vt) chuyển nhượng 
fee:(n) giá chuyên nhượng, phí tổn 
non league:(n) không thuộc liên đoàn (bóng đá) 
 
 
Exercise 1 
Someone stole them. They were stolen. 
 
Someone has found it.  ... 
Someone is watching it.  ... 
Someone cleans the windows.  ... 
Someone has taken them.  ... 
Someone will buy it.  ... 
Someone brought it.  ... 
Someone has seen it.  ... 
Someone is searching them.  ... 
Someone had caught it.  ... 
Someone will send it.  ... 
 
Exercise 2 
Now write the news for today.   
 
Bản tin lúc 8 giờ. 
Kính chào quí vị, đây là bản tin lúc 8 giờ. 
Một tên cướp máy báy khét tiếng, Robert Gibbs, vừa mới bị bắt ở Montina. 
Hắn bị bắt giữ ở một hộp đêm ở Vanadelo. 
Hắn đang bị hỏi cung ở Sở chỉ huy cảnh sát, và có lẽ hắn sẽ bị gởi trả lại Anh quốc. 



www.tinhvi.com - 392 

Hai cảnh sát hình sự người Anh đã rời phi trường Heathrow xế chiều nay và sẽ giúp cảnh sát ở 
Vanadelo trong vụ điều tra. 
Năm 1978 Gibbs đã bị kết án 40 tù vì đã tham gia vụ cướp máy bay quan trọng. 
Hắn đã vượt ngục ở Parkwood Maximum Security hồi tháng Tư. 
Từ đó người ta đã gặp hắn ở 10 quốc gia khác nhau. 
Cuộc bãi công ở nhà máy kỹ nghệ Fernside ở Bermingham đã kết thúc sau cuộc đàm luận giữa 
những nhà lãnh đạo công đoàn và các đại diện của ban giám đốc. 
Bãi công này bắt đầu cuối tuần rồi sau khi một công nhân bị sa thải. 
Anh ta đã cãi cọ với giám thị. 
Năm ngàn công nhân tiến hành bãi công. 
Bây giờ công nhân này đã được làm lại. 
Vic Bostik, tay ghi ta trụ cột của ban nhạc trẻ The Rats đã qua đời. 
Sáng sớm hôm nay, người ta phát hiện anh nằm bất tỉnh trong căn hộ của anh ở Mayfair. 
Bostic đưa đến bệnh viện St Swithin, nhưng bác sĩ không thể cứu được. 
Cảnh sát đã lấy đi một số chai lọ được tìm thấy trong căn hộ của anh. 
Không có tin tức gì thêm về bứ tranh nổi tiếng của Lanstable, "Norfolk Sunset", nó bị lấy cắp khỏi 
Phòng triển lãm quốc gia tối hôm qua. 
Bức tranh này trị giá nửa triệu pao, đã được tặng cho phòng triển lãm năm 1975. 
Người ta chưa tìm ra bức tranh này và tất cả phi trường, hải cảng đang đưọc theo dõi. 
Xe hơi và xe tải đang bị khám xét. 
Một phấn thưởng trị giá 10,000 pao sẽ dành cho người cung cấp tin tức về bức tranh quí này. 
Jumbo, một con voi Ấn độ, thoát khỏi Sở thú Luân Ðôn chiều nay và đã bị bắt lại. 
Jumbo bị rượt đuổi ngang qua công viên Regent và cuối cùng bị bắt ở quầy xúc xích trên đưòng 
Công viên Regent. 
Người ta dùng súng gây mê và Jumbo đưọc đưa lên xe tải chở về sở thú. 
Ở sở thú nó được các bác sĩ thú y khám nghiệm. 
May thay, nó không bị thiệt hại gì, và Jumbo sẽ được trả về chuồng khuya nay. 
Jimmy MacTavish, cầu thủ tiền đạo của đội bóng Easflied United và Scotland đã được chuyển 
nhượng. 
Hợp đồng đã được ký vào giờ ăn trưa. 
Anh được chuyển sang câu lạc bộ Mỹ Miami Galaxy với giá 3.000.000 đô la. 
Cách đây hai năm MacTavish, lúc đó mới 23 tuổi đã được mua với giá 2.000 pao từ câu lại bộ không 
thuộc liên đoàn bóng đá Scotland. 
 
Reading 
THE SATURDAY MAGAZINE 
 
REVIEWS 
 
FILMS 
Monsters of the Deep 
Produced by Anton Wells. 
Directed by Stephen Slovanski. 
Written by Harvey Foster. 
Music composed by Oliver Lawrence. 
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Monsters of the Deep, which is now being shown at the Odeon, Leicester Square, is one of the most 
exciting films I've ever seen. It was made in Hollywood last year, but the sharks were filmed on 
location off the coast of Florida. Steve Newman is brilliant as a shark hunter, but the real stars are the 
sharks themselves. It can be seen at cinemas in the provinces from next week. Don't miss it! 
 
BOOKS 
Atlantic Crossing 
Written by Eric Redwood. 
Published by Heath Brothers 
(£12.95). 
 
This book tells the story of Eric Redwood who crossed the Atlantic Ocean alone in a small wooden 
boat. The boat was made in Ireland, and was designed like the boats which were used by Irish 
fisherman one thousand years ago. Redwood thinks America was first discovered many years before 
Columbus was born. The designs for the boat were taken from old books which had been found in an 
Irish monastery. The book is beautifully illustrated with many colour photographs and maps. The 
photographs were taken by Redwood himself during the voyage. 
 
RECORDS 
 
Songs of the City 
By Lisa Francis (XYZ Records) 
Produced by Martin Duncan. 
 
All the songs on this new album were written by Lisa herself, and the album was recorded live 
during her recent successful concert tour. She is accompanied by several well-known musicians, 
Elton Kash, Dave Langdown, Ken Thompson, and Tony Lloyd. There is a great variety of music on 
the album - gentle romantic ballads, soul music, and exciting rock songs. The words to all the songs 
are printed on the back of the cover. 
 
TELEVISION 
Last of the Eagle? 
Directed by Barbara Anfield. 
(BBC-TV) 
 
This documentary, which was first shown on BBC 2 last year, will be repeated on BBC 1 next week. 
The golden eagle is now found in only a few remote places in Scotland. In recent years nests have 
been robbed and eggs have been stolen. Eagles are protected by law, but they are threatened with 
extinction. Barbara Anfield spent a year making this programme. The everyday habits of the eagle 
have been recorded for future generations. 
 
 
Proper names 



www.tinhvi.com - 394 

Anton Wells, Stephen Slovanski, Harvey Foster, Oliver Lawrence, Steve Newman, Eric Redwood, 
Lisa Francis, Martin Duncan, Elton Kash, Dave Langdown, Ken Thompson, Tony Lloud, Barbara 
Anfield. 
 
EXTENSION of PASSIVES 
 
Bài này tiếp tục củng cố cấu trúc Passive với các thì đã học ở những unit trước và mở rộng cấu trúc 
Passive với Modal CAN. 
can + be + past participle 
 
review:(n) bài điểm sách/phim/kịch 
monster:(n) quái vật 
compose:(vt) sáng tác 
shark:(n) cá mập 
film:(vt) quay phim 
location:(n)  địa điểm 
brilliant:(adj) xuất sắc tài giỏi 
hunter:(n) người đi săn 
province:(n) tỉnh lỵ 
miss:(vt) bỏ qua không xem 
publish:(vt) xuất bản 
publisher:(n) nhà xuất bản 
cross:(vt) vượt qua, băng qua 
wood:(n) gỗ 
wooden:(adj) bằng gỗ 
design:(vt) thiết kế 
monastery:(n) tu viện nam 
illustrate:(vt) minh hoạ bằng tranh ảnh 
illustrator:(n) người vẽ tranh minh họa 
illustration:(n) hình minh họa 
voyage:(n) cuộc hải trình 
record:(vt) thu băng 
record:(n) đĩa hát 
live:(adv) trực tiếp 
recent:(adj) gần đây 
concert tour:(n) lưu diễn 
accompany:(vt) đệm nhạc 
accompaniment:(n) đệm nhạc 
well known:(adj) nổi tiếng 
variety:(n ) nhiều loại 
gentle:(adj) nhẹ nhàng, êm dịu 
romantic:(adj) lãng mạn, trữ tình 
soul music:(n)  nhạc tình cảm 
cover:(n) bìa (sách, tập) 
documentary:(n) phim tài liệu 
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remote:(adj) xa xôi 
nest:(n) tổ chim 
eagle:(n) chim đại bàng 
protect:(vt) bảo vệ 
protective:(adj) bảo vệ, bảo hộ 
threaten:(vt) có nguy cơ 
extinction:(n) sự tiệt chủng 
habit:(n) thói quen 
generation:(n) thế hệ 
 
Exercise 
Now write a short review of: 
a film that you've seen. 
a book that you've read. 
a record you've heard. 
a television programme that you've seen.  
 
ELVIS PRESLEY - STORY OF A SUPERSTAR 
 
When Elvis Presley died on 16th August, 1977, radio and television programmes all over the world 
were interrupted to give the news of his death. President Carter was asked to declare a day of 
national mourning. Carter said: "Elvis Presley changed the face of American popular culture... He 
was unique and irreplaceable". Eighty thousand people attended his funeral. The streets were 
jammed with cars, and Elvis Presley films were show on television, and his records were played on 
the radio all day. In the year after his death, 100 million Presley LPs were sold. 
Elvis Presley was born on January 8th, 1935, in Tupelo, Mississippi. His twin bother, Jesse Garon, 
died at birth. His parents were very poor and Elvis never had music lessons, but he was surrounded 
by music from an early age. His parents were very religious, and Elvis regularly sang at church 
services. In 1948, when he was thirteen, his family moved to Memphis, Tennessee. He left school in 
1953 and got at a job as a truck driver. 
In the summer of 1953 Elvis paid $4 and recorded two songs for his mother's birthday at Sam 
Phillips' Sun Records studio. Sam Phillips heard Elvis and asked him to record That's All right in 
July 1954. 20,000 copies were sold, mainly in and around Memphis. He made five more records for 
Sun, and in July 1955 he met Colonel Tom Parker, who became his manager in November. Parker 
sold Elvis's contract to RCA Records. Sun Records got $35,000 and Elvis got $5,000. With the 
money he bought a pink Cadillac for his mother. On January 10th, 1956, Elvis recorded Heartbreak 
Hotel, and a million copies were sold. In the next fourteen months he made another fourteen records, 
and they were all big hits. In 1956 he also made his first film in Hollywood. 
In March, 1958, Elvis had to join the army. He wanted to be an ordinary soldier. When his hair was 
cut thousands of women cried. He spent the next two years in Germany, where he met Priscilla 
Beaulieu, who became his wife eight years later on May 1st, 1967. In 1960 he left the army and went 
to Hollywood where he made several films during the next few years. 
By 1968 many people had become tired of Elvis. He hadn't performed live since 1960. But he 
recorded a new LP From Elvis in Memphis and appeared in a special television programme. He 
became popular again, and went to Last Vegas, where he was paid $750,000 for four weeks. In 1972 
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his wife left him, and they were divorced in October, 1973. He died from a heart attack. He had been 
working too hard, and eating and drinking too much for several years. He left all his money to his 
only daughter, Lisa Marie Presley. She became one of the richest people in the world when she was 
only nine years old.  
 
Listening 
� Paragraph 1 
� Paragraph 2 
� Paragraph 3 
� Paragraph 4 
� Paragraph 5 
 
Proper names 
Elvis Presley, President Carter,Tupelo, Mississippi, Jesse Garron, Sam Phillips, Tom Parker, Priscilla 
Beaulieu, Lisa Marie Presley. 
 
Grammar notes 
 
1. THE RELATIVE ADVERB: WHERE 
Trạng từ quan hệ: WHERE 
 
Trạng từ quan hệ WHERE cũng bắt đầu một mệnh đề phụ tính từ như đại từ quan hệ và cũng có hai 
loại: defining and non-defining Adj. clause. 
Hãy quan sát các câu dưới đây: 
He went to Hollywood. He made several films. 
→ He went to Hollywood where he made several films. 
 
2. TO BECOME 
a) Become + Adj. 
He became popular / rich. 
b) Become + N 
She became his wife/one of the richest people in the world. 
 
superstar:(n) siêu sao 
interrupt:(vt) cắt ngang 
declare:(vt) tuyên bố 
mourning:(n) sự để tang 
culture:(n) văn hoá 
unique:(adj) duy nhất 
irreplaceable:(adj) không thể thay thế 
funeral:(n) đám tang 
jam:(vt) làm tắt nghẽn, làm trở ngại 
twin:(n) trẻ sinh dôi 
surround:(vt) bao quanh 
religious:(adj) sùng đạo 
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religion:(n) tôn giáo 
church service:(n) lễ nhà thờ 
mainly:(adv) chủ yếu 
colonel:(n) đại tá 
hit:(n) thành công lớn 
ordinary:(adj) bình thường 
perform:(vt, vi) biểu diển 
performer:(n) người biểu diển 
performance:buổi biểu diển 
die:(vi) chết 
heart attack:(n) cơn đau tim 
career:(n) sự nghiệp 
clown:(n) anh hề 
stage:(n) sân khấu 
entertainer:(n) người làm trò tiêu khiển 
comedy:(n) hài kịch 
character:(n) nhân vật 
tramp:(n) kẻ lang thang không nhà cửa 
bowler hat:nón quả dưa 
out turned:(adj) bẹt, xoay ra ngoài 
walking cane:(n) cây gậy 
baggy trousers:(n) quần ống rộng 
scriptwriter:(n) người viết kịch bản 
opinion:(n) chính kiến 
knight:(vt) phong tước 
bury:(vt) chôn cất 
 
      Câu chuyện về một siêu sao. 
Khi Elvis Presley qua đời ngày 16 tháng 8 năm 1977, các chương trình phát thanh và truyền hình 
khắp thế giới đều ngưng lại để đưa tin về cái chết của anh. 
Tổng thống Carter đã được yêu cầu công bố cả nước để tang một ngày. 
Tổng thống Carter nói: 
"Elvis Presley đã làm thay đổi bộ mặt văn hóa đại chúng Hoa Kỳ...Anh là người duy nhất không thể 
thay thế được". 
Tám mươi ngàn người đã dự lễ tang của anh. 
Ðường xá đầy nghẹt xe cộ, các phim của Elvis Presley đưọc chiếu trên TV. và sau các đĩa nhạc của 
anh được phát trên đài cả ngày. 
Sau ngày anh chết một năm, một trăm triệu đĩa hát lớn của Elvis Presley đã đưọc bán hết. 
Elvis Presley sinh ngày 8 tháng 1 năm 1935, ở Tupelo bang Mississippi. 
Người anh song sinh của anh, Jesse Garon, chết ngay lúc mới chào đời. 
Cha mẹ anh rất nghèo và Elvis chưa được học âm nhạc bao giờ cả, nhưng ngay từ lúc ấu thơ âm nhạc 
đã hiện diện quanh anh rồi. 
Cha mẹ anh rất ngoan đạo, và Elvis thường hát ở những buổi lễ nhà thờ. 
Vào năm 1948, lúc anh được 13 tuổi, gia đình anh dọn đến Memphis, bang Tennessee. 
Anh nghỉ học năm 1953 và làm tài xế xe tải. 
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Mùa hè năm 1953, Elvis đã trả 4 đô la để thu hai bài hát làm quà sinh nhật cho mẹ tại phòng ghi âm 
Ðĩa hát Mặt trời của Sam Phillips. 
Sam Phillips đã nghe Elvis hát và yêu cầu anh thu thanh bản "That's All right" vào tháng 7 năm 
1954. 
20.000 đĩa hát bán ra chủ yếu trong và quanh Memphis. 
Anh đã ghi âm thêm 5 đĩa nữa cho hãng Mặt trời và tháng 7 năm 1955 anh đã gặp đại tá Tom Parker, 
người trở thành ông bầu của anh vào tháng 11. 
Parker đã bán hợp đồng của Elvis cho hãng RCA. 
Hãng Mặt trời nhận 35.000 đô la, còn Elvis nhận 5.000 đô la. 
Với số tiền này anh đã mua một chiế Cadillac màu hồng cho mẹ mình. 
Vào ngày 10 tháng 1 năm 1956, Elvis đã thu đĩa hát "Heartbreak Hotel", và một triệu đĩa hát được 
bán ra. 
14 tháng kế tiếp, anh đã thu thêm 14 đĩa nữa và tât cả là những đĩa hát thành công. 
Vào năm 1956 anh cũng đóng cuốn phim đầu tiên ở Hollywood 
Vào tháng 3 năm 1958, Elvis phải nhập ngũ. 
Anh muốn trở thành một quân nhân bình thường. 
Hàng ngàn phụ  nữ đã khóc khi mái tóc anh cắt ngắn. 
Anh đã sống 2 năm ở Ðức, nơi đây, anh gặp Priscilla Beaulieu, người phụ nữ mà tám năm sau vào 
ngày 1 tháng 5 năm 1957 trở thành vợ anh. 
Năm 1960,  anh giải ngũ và đi Hollywood thực hiện một số phim suốt vài năm sau đó. 
Khoảng năm 1968 nhiều người không còn ái mộ Elvis nữa. 
Anh đã không trình diễn trước công chúng từ năm 1960. 
Nhưng anh đã ghi âm một đĩa lớn mới "From Elvis in Memphis" và đã xuất hiện trong một chương 
trình truyền hình đặc biệt. 
Anh được mến mộ trở lại và đi đến Las Vegas, ở đây anh được trả 75.000 đô la trong 4 tuần. 
Năm 1972, anh bị vợ bỏ và họ đã li dị nhau tháng 10 năm 1973. 
Anh mất vì cơn đau tim. 
Anh đã liên tục làm việc quá nhiều, ăn uống quá độ trong nhiều năm. 
Anh để lại toàn bộ số tiền cho đứa con gái duy nhất của mình, Lisa Marie Presley. 
Cô trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới lúc mới 9 tuổi. 
 
IF I HAD ENOUGH MONEY... 
 
Andrew I've got £3500. I'm going to look at the car. If I like it, I'll buy it. 
Barbara That's a nice car, but I haven't got enough money. If I had enough money, I'd buy it! 
 
Christopher I've worked for an oil company for ten years. I'm a Bachelor of Science in Engineering. 
I've got the qualifications. I'm going to apply for the job. If they offer me the job, I'll certainly take it. 
David I like that job, but I can't apply for it. I haven't got the qualifications. If I had the 
qualifications, I'd apply for it. 
 
Eric I'm a mechanic, and I know a lot about cars. I've got a clean driving licence and enough money. 
If they ask me, I'll go with them. 
Frank I've got £1000, and a driving licence. But I know very little about cars. If I knew something 
about cars, I'd go with them. 
 



www.tinhvi.com - 399 

Georgina I can speak French and German. I'll apply for the job. If I get it, I'll have to move to 
Switzerland. 
Helen I can speak French, but I can't speak German. If I could speak German, I would apply for the 
job. 
 
Isabel I'm 19 and I'm interested in the job. I'll get more information if I phone them, and if the 
salary's good I'll apply! 
Jack I'm interested in the job, but I'm too old. If I were younger, I'd apply.  
 
Listening 
� Andrew and Barbara. 
� Christopher and David. 
� Eric and Frank. 
� Georgina and Helen. 
� Isabel and Jack. 
 
Proper names 
Andrew,  Barbara, Christopher, David, Eric, Frank, Georgina, Helen, Isabel, Jack. 
 
Grammar notes 
Bài này đề cập đến If-clause type 2: Improbable condition in the present or future. (xem lại bài 56) 
Qua cách chia cách chia động từ ở main clause và If-clause ta suy diễn ra cách dùng: If-clause type 2 
diễn tả một điều kiện trái ngược hoặc không thể có được trong thực tế hiện tại hay tương lai. 
 
If-clause: 
Simple past 
were for all persons 
Main clause: 
Would/could/might + Verb 
 
Ví dụ: 
If I had enough money, I would buy it. (= I haven't got enough money now). 
 
sell:(v) bán 
sale:(n) sự bán 
condition:(n) điều kiện 
qualification:(n) bằng cấp 
bachelor of science:(n) cử nhân khoa học 
overland:(adj) trên đất liền 
expedition:(n) cuộc thám hiểm 
mechanical:(adj) thuộc về cơ khí 
apply:(vi) nộp đơn xin 
applicant:(n)  người nộp đơn xin 
application form:(n) đơn xin 
expenses:(n) chi phí, phí tổn 
be able to:có khả năng 
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trainee:(n) người được đào tạo 
computer programmer:(n) lập trình viên máy tính 
marvellous:(adj) tuyệt vời 
 
Nếu như tôi có đủ tiền... 
Tôi có 3.500 pao. 
Tôi dự định tìm chiếc xe hơi. 
Nếu tôi thích, tôi sẽ mua nó. 
Ðó là một chiếc xe hơi đẹp, nhưng tôi không có đủ tiền. 
Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã mua nó! 
Tôi đã làm cho một công ty dầu nhớt từ 10 năm nay. 
Tôi là Cử nhân khoa học khoa công trình. 
Tôi có đủ trình độ chuyên môn. 
Tôi đang xin việc làm. 
Nếu họ cho tôi một công việc, chắc chắn tôi sẽ nhận nó ngay. 
Tôi thích công việc đó, nhưng tôi không nộp đơn xin việc. 
Tôi không có đủ trình độ chuyên môn. 
Nếu tôi có đủ trình độ chuyên môn, tôi sẽ nộp đơn xin việc. 
Tôi là một thợ máy, và tôi biết nhiều về xe hơi. 
Tôi có một tấm bằng lái xe trong sạch và đủ tiền. 
Nếu họ yêu cầu tôi, tôi sẽ theo họ. 
Tôi có 1.000 pao, và tôi có một bằng lái xe. 
Nhưng tôi biết rất ít về xe hơi. 
Nếu tôi biết vài điều về xe hơi, tôi sẽ đến với họ. 
Tôi có thể nói tiếng Pháp và tiếng Ðức. 
Tôi đang đăng ký tìm việc làm. 
Nếu tôi đăng ký được nó, tôi sẽ phải di chuyển đến Thụy Sĩ. 
Tôi có thể nói tiếng Pháp, nhưng tôi không thể nói tiếng Ðức. 
Nếu tôi có thể nói tiếng Ðức, tôi sẽ nộp đơn xin việc. 
Tôi 19 tuổi và tôi thích việc làm đó. 
Nếu tôi gọi cho họ tôi sẽ có nhiều thông tin hơn, và nếu lương hậu tôi sẽ nộp đơn. 
Tôi thích công việc đó, nhưng tôi lại quá già. 
Tôi sẽ đăng ký nó nếu tôi trẻ hơn. 
 
IN A RESTAURANT  
 
Waiter Good evening, sir... madam. Shall I take your coats? 
Mr Adams Thank you. Where shall we sit, Barbara? 
Waiter Oh, would you like to sit over here, sir? Near the window. 
Mr Adams Ah, yes... Could we see the menu? 
Waiter Certainly. Here it is. 
 
Mr Adams Do you fancy a starter? 
Mrs Adams Hmm... I think I'll have the prawn cocktail. I'm very fond of prawn. What about you? 
Mr Adams I'm not sure... I can't decide. 
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Mrs Adams Oh, I'd have the trout, if I were you. You always say that you like trout, and you haven't 
had it for a long time. 
 
Waiter Are you ready to order yet, sir? 
Mr Adams Yes... a prawn cocktail for my wife, and the trout for me. 
Waiter And the main course, sir? 
Mr Adams Veal for my wife. I can't decide between the veal and the chicken. What do you 
recommend? 
Waiter Oh, if I were you, I'd have the veal. It's the speciality of the house. 
 
Waiter What would you like with the veal? 
Mr Adams Two mixed salads, please. 
Waiter ... any vegetables, sir? 
Mr Adams Yes. Some cauliflower, some courgettes and some boiled potatoes, please. 
Waiter Anything to follow? 
Mr Adams Can we order that later? 
Waiter  Of course, sir. 
 
Waiter Would you like to see the wine list? 
Mr Adams Yes... we'd like a bottle of dry white wine. 
Waiter May I suggest something? 
Mr Adams Of course. 
Waiter Why don't you try a bottle of English wine? 
Mr Adams English wine? 
Waiter Yes, it isn't very well-known, but it's being produced in the south of England now. You'll be 
surprised... it's very good.  
 
Listening 
� Waiter and Mr. Adams 
� Mr. and Mrs. Adams 
� Waiter and Mr. Adams 
� Waiter and Mr. Adams 
� Waiter and Mr. Adams 
Proper Names 
 
Barbara, Adams. 
Expressions 
Do you fancy a starter? Em dùng món khai vị nhé? 
to be fond of = to like: thích. 
Anything to follow? Gọi tiếp món gì nữa không? 
Why don't you...? Sao ông lại không..., tôi đề nghị ông...? 
May I suggest something? Cho tôi đề nghị cái này nhé?  
 
madam:(n) thưa bà, cô 
fancy:(vt) thích, muốn 
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starter:(n) món khai vị 
prawn cocktail:(n) món tôm khai vị 
trout:(n) cá lóc 
ready:(adj) sẵn sàng 
veal:(n) thịt bê 
speciality:(n) món đặc sản 
mixed salad:(n) món xà lách trộn 
cauliflower:(n) xúp lơ, bông cải 
courgette:(n) dưa leo nhỏ 
wine list:(n) bản kê các loại rượu 
dry:(adj) nguyên chất, không pha 
sardine:(n) cá mòi 
minestrone:(n) xúp rau thịt và miến 
salmon:(n) cá hồi 
cheesecake:(n) bánh phó mát nhân trái cây 
strawberry:(n) dâu tây 
gateau:(n) bánh ga tô 
boil:(v) luộc 
fry:(v) chiên chảo 
bake:(v) nướng lò 
stew:(v) hầm, ninh 
steam:(v) hấp 
roast:(v) quay trong xoong nhiều mỡ 
grill:(v)  nướng vỉ (trong lò) 
 
Tại một hiệu ăn. 
Chào ông bà. 
Tôi giữ giúp áo khoác của ông bà nhé? 
Cám ơn anh. 
Này Barbara, chúng ta ngồi đâu đây? 
Ô, xin mời ông bà ngồi đây được không? 
Gần cửa sổ này. 
Ư, được rồi... 
Chúng tôi xem thực đơn được chứ? 
Dạ được ạ. 
Thưa đây. 
Em dùng món khai vị nhé? 
Hừm... 
Chắc là em dùng món tôm. 
Em rất thích tôm. 
Còn anh? 
Anh không biết... 
Anh không quyết định được. 
Ồ, nếu là anh, em sẽ kêu món cá lóc. 
Anh hay nói là anh thích cá lóc và lâu lắm rồi anh không được ăn món này mà. 
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Dạ thưa ông bà gọi món ăn được chưa vậy? 
Vâng cho nhà tôi món tôm và tôi món cá lóc. 
Thưa ông còn món ăn chính thì sao? 
Món thịt bê cho bà nhà tôi. 
Tôi chưa dứt khoát món thịt bê hay thịt gà. 
Anh thấy tôi nên gọi món nào? 
Ồ, nếu tôi là ông, tôi sẽ chọn món thịt bê. 
Ðây là món đặc sản của nhà hàng đấy. 
Thế ông bà dùng gì với món thịt bê? 
Cho 2 đĩa rau trộn đi. 
...Thưa ông, có dùng rau cải không ạ? 
Ư có. 
Một ít bông cải, ít dưa và ít khoai tây luộc. 
Ông bà có dùng tiếp món gì nữa không? 
Ðể lát nữa chúng tôi gọi nhé? 
Dạ được, thưa ông. 
Mời ông xem bảng kê rượu nhé? 
Vâng... 
cho chúng tôi một chai rượu vang trắng nguyên chất nha. 
Cho phép tôi đề nghị cái này nhé? 
Ðưọc thôi. 
Ông bà thử dùng rượu vang Anh quốc xem sao? 
Rượu vang Anh à? 
Dạ, ruợu vang này chưa nổi tiếng lắm nhưng hiện giờ nó đang được sản xuất ở miền Nam nước Anh. 
Ông bà sẽ ngạc nhiên đấy... 
Rượu ngon lắm. 
 
NORTH SEA OIL 
 
Good evening. This is London Radio. Welcome to "Man in the Street". Our programme tonight is 
about North Sea oil. Oil was first discovered beneath the North Sea in the late 1960s. Since then 
more and more oil has been found off the coasts of the Britain, and is being brought ashore. We 
aren't going to become very rich, but we must decide how to spend the oil revenues. Our interviewer  
went into the streets to ask people their opinion. He asked: "If you were the Prime Minister, what 
would you do with the money? " 
 
"Well, of course I'm not the Prime Minister, but if I were, I'd spend the money on more hospitals and 
schools. We need more doctors, nurses, and teachers. Classes are too big. If classes were smaller, 
children would learn more. And there aren't enough nurses either, because salaries are too low. If the 
salaries were higher, more people would become nurses. Money which is spent now on education 
and health is an investment for the future. " 
 
"I think the answer is quite simple. Taxes are much too high in this country, aren't they? I would 
reduce them. If we reduced taxes, people would have more money. If they had more money, they'd 
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spend more. Industry would have to produce more, so it would need more workers. There would be 
more jobs, and we would all be richer. " 
 
"I'm very worried about inflation. I'd try control prices. If I were the Prime Minister, I'd reduce the 
price of gas, coal, and electricity. If we did that, everybody would benefit, wouldn't they? Food is 
much too expensive. I'd encourage the farmers to produce more food, more cheaply. However there 
are some things that I certainly wouldn't do. I certainly wouldn't build more roads, and wouldn't 
spend money on guns, and tanks, and warplanes. " 
 
"There's too much crime and violence nowadays. There aren't enough policemen on the streets. I'd 
increase the size of the police force, and I'd increase their salaries. If we had more policemen, we'd 
all feel safer. I'd also increase old age pensions. I've worked hard all my life, and I should have a 
reasonable standard of living. "  
 
Listening 
� The London Radio 
� Interviewer 1 
� Interviewer 2 
� Interviewer 3 
� Interviewer 4 
 
Grammar notes 
Trọng tâm bài ôn tập và củng cố Conditional Sentence - type 2: Unreal/Improbable conditions in the 
present or future. 
 
beneath:(prep) bên dưới 
ashore:(adv) trên bờ, lên bờ 
revenues:(n) nguồn lợi tức (hàng năm của cả nước) 
spend:(vt) tiêu (tiền vào việc gì) 
education:(n) nền giáo dục 
health:(n) y tế 
investment:(n) việc đầu tư 
invest:(vt,vi) đầu tư 
tax:(n) thuế 
reduce:(vt) giảm bớt 
industry:(n) nền công nghiệp 
inflation:(n) nạn lạm phát 
control:(vt) kiềm chế, điều tiết (giá cả) 
benifit:(vi) thu lợi, đạt được điều tốt 
encourage:(vt) khuyến khích; tài trợ, trợ giúp 
encouragement:(n) sự khuyến khích 
gun:(n) súng 
tank:(n) xe tăng 
warplane:(n) máy bay chiến đấu 
crime:(n) tội ác 
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criminal:(n) kẻ phạm tội, tội phạm; (adj) có tội, phạm tội 
violence:(n) sự bạo động, bạo lực 
nowadays:(adv) ngày nay 
increase:(vt, vi) gia tăng 
police force:(n) lực lượng cảnh sát 
reasonable:(adj) hợp lý 
old age pension:(n) lương hưu cho người già 
standard of living:(n) mức sống 
government minister:(n) bộ trưởng 
public spending:(n) sự chi tiêu công quỹ 
treasury:(n) ngân khố 
energy:(n) năng lượng 
raise:(vt) nâng cao 
trade:(n) mậu dịch, thương mại 
industry:(n) công nghiệp 
unemployment:(n) sự thất nghiệp   
 
Exercise 
If you were the Prime Minister or President of your contry, what would you do?   
 
      Dầu hỏa Bắc Hải. 
Xin chào quí vị. 
Ðây là đài phát thanh Luân Ðôn. 
Hoan nghênh quí vị đến với Chương trình "Người ngoài phố". 
Chương trình của chúng tôi hôm nay là vấn đề dầu ở Bắc Hải. 
Dầu phát hiện đầu tiên dưới đáy sâu Bắc Hải vào cuối thập niên 60. 
Từ đó đến nay, người ta đã tìm thêm ngày càng nhiều dầu ngoài khơi bờ biển Anh, và dầu đang được 
mang vào bờ. 
Chúng ta sẽ không trở nên giàu có lắm nhưng chúng ta phải quyết định chi tiêu lợi tức do dầu đem 
lại. 
Phóng viên của đài ra phố thăm dò ý kiến quần chúng. 
Anh hỏi: 
"Giá như  anh (chị) là Thủ tướng anh (chị) sẽ làm gì với số tiền đó?" 
"Ư, tất nhiên tôi không phải là Thủ tướng, nhưng giá như tôi là Thủ tướng tôi sẽ đầu tư cho bệnh 
viện và trường học nhiều hơn. 
Chúng ta cần thêm nhiều bác sĩ, y tá và giáo viên. 
Các lớp học thì quá lớn. 
Nếu lớp học nhỏ hơn, học sinh sẽ học được nhiều hơn. 
Và số y tá cũng chưa đủ, vì lương của họ quá thấp. 
Giá tiền lương cao hơn, nhiều người sẽ làm y tá. 
Số tiền chi tiêu cho nghành giáo dục và y tế hiện nay là sự đầu tư cho tương lai mai sau". 
"Theo tôi, câu trả lời khá đơn giản. 
Ở đất nước này thuế má khá cao, phải không? 
Tôi sẽ giảm thuế. 
Nếu thuế được giảm bớt, dân chúng sẽ có thêm nhiều tiền. 
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Nếu họ có thêm nhiều tiền, họ sẽ tiêu xài nhiều hơn. 
Công nghiệp sẽ phải sản xuất nhiều hơn nữa, vì thế cần nhiều công nhân hơn. 
Sẽ có nhiều công ăn việc làm cho mọi người, và tất cả chúng ta sẽ giàu có hơn" 
"Tôi rất lo ngại về nạn lạm phát. 
Tôi sẽ cố gắng kiểm soát giá cả. 
Giá như tôi là Thủ tướng, tôi sẽ giảm giá xăng dầu, than và điện. 
Nếu như chúng ta thực hiện được điều đó thì mọi người sẽ có lợi phải không? 
Thực phẩm quá đắt đỏ. 
Tôi sẽ tài trợ cho nông dân sản xuất thêm lương thực, rẻ hơn nữa. 
Tuy nhiên có một số việc mà chắc chắn tôi sẽ không làm. 
Chắc chắn là tôi sẽ không xây thêm đuờng sá và sẽ không chi thêm cho súng đạn, xe tăng và máy 
bay chiến đấu!" 
" Ngày nay, có qua nhiều tội ác và bạo lực. 
Ðường phố lại không có đủ cảnh sát. 
Tôi sẽ phát triển lực luợng cảnh sát và tăng lương cho họ. 
Nếu chúng ta có thêm nhiều cảnh sát, chúng ta có cảm giác an toàn hơn. 
Tôi cũng sẽ tăng lương hưu trí. 
Suốt đời tôi làm việc cực nhọc rồi và tôi cần được hưởng một mức sống hợp lý." 
 
Reading 
 
What would you do? 
 
Imagine that you are going to a desert island. You can take six things. Which six things would you 
take? and why? 
 
If I weren't here, I'd like to be in Canifornia. 
If you weren't here, where would you like to be? why? 
 
If I could be somebody else, I'd like to be a filmstar. 
If you could be somebody else, who would you like to be? why? 
 
If I had a million pounds, I'd travel round the world. 
If you had a million pounds, what would you do? why? 
 
Grammar notes 
Trong bài này chú ý cách sử dụng câu điều kiện loại hai (Improbable hoặc present-unreal conditional 
sentences): 
Mệnh đề phụ (có if): Past simple (riêng TO BE có thể dùng WERE cho tất cả ngôi) 
Mệnh đề chính: would/ could/ might...+infinitive without TO 
 
imagine:(vt) tưởng tượng 
desert island:(n) đảo hoang 
aspirin:(n) thuốc aspirin 
rest:(n) nghỉ ngơi 
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advice:(n) lời khuyên 
advise:(vt) khuyên 
bite:(vt) cắn 
mug:(vt) trấn lột 
mugger:(n) kẻ trấn lột 
mugging:(n) vụ trấn lột 
North Pole:(n) Bắc cực 
South Pole:(n) Nam cực 
hijack:(vt) uy hiếp và cướp (máy bay, xe) 
Mars:(n) Hỏa tinh 
trap:(vt) giăng bẫy 
 
If I were you... 
I've got a headache. If I were you, I'd take an aspirin./ see a doctor./ have a rest./ go for a walk, etc. 
 
I want to buy a pet. If you were me, which pet would you buy? Why? 
I also want to buy a radio/ a car/ a watch/ a camera/ an English book. 
Give me some advice. 
 
Now advise these people: 
 
I've lost my passport. 
 
I've been bitten by a snake. 
 
I can't sleep at night. 
 
I want to win an Olympic medal. 
 
I've cut myself. 
 
I've just seen an accident. 
 
I need some money and the bank are shut. 
 
I want to stop smoking. 
 
I want to be a millionaire. 
 
I've been mugged! 
 
I don't know what to wear... 
I'm going to have tea with the Queen, and I don't know what to wear! 
I'm going to a wedding/ a funeral/ a discotheque/ a football match/ Honolulu/ the North Pole/ 
England/ the Moon. 
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Give me some advice. 
 
I don't know what to buy... 
It's my mother's birthday tomorow, and I don't know what to buy! 
It's my father's birthday next week. He'll be 47. 
It's my brother's birthday next month. He'll be 16. 
It's my sister's birthday on Thursday. She'll be 21. 
It's my baby brother's birthday tomorow. He'll be 3. 
It's my little sister's birthday on Sunday. She'll be 10. 
Give me some advice. 
 
MAD KILLER STRIKES AGAIN! 
 
EVENING EDITION 
LOS ANGELES DAILY ECHO 
Tuesday, April 12 
MAD KILLER STRIKES AGAIN 
Brad Stafford and Saul Goldberg 
 
 Central Los Angeles was rocked by another car bomb explosion last night. 
 Doctor Martin was killed when he started his car outside the General Hospital. 
 Five doctors has been killer this years by car bombs. Nobody knows why they were killed or 
who killed them. A warning letter was send to the Daily Echo two days ago. 
 Detective Leo Lasky has been put in change of the investigation. 
 
Lasky Thanks for phoning me... 
Chief Well, it's important. We received another warning this morning. "Another doctor will be killed 
on Saturday. " 
Lasky Hmm, this killer must be found. If  he isn't caught quickly, more people are going to be killed. 
Chief Yeah, well... he must be found by tomorrow. 
Lasky There are five million people in this city. We haven't got any clues. It can't be done. 
Chief Well, it must be done, Leo. It must be done! 
Lasky Places that have explosives must be checked... and quickly. 
Chief It's being done, Leo. I gave instructions this morning. 
 
Lasky I want you to help me, doctor. 
Doctor Help you? Of course I'll help you. I may be killed next! 
 
Doctor Well, Lasky. You've had a warning. You should catch the madman this time. 
Lasky We had a warning last time doc. But he couldn't be found in time. 
Doctor This killer hates doctors. Why? 
Lasky Well, maybe a relative or friend died at the hospital. Can I see your records from four months 
ago? The murders started then. 
 
Lasky worked for hours... 
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At last he found something. Four months earlier there had been a car crash... A man and his wife 
were taken to hospital. The wife died in the operating theatre. The husband threatened revenge! He 
blamed the doctors. 
Detectives went to the man's house, but he had moved away. 
His photograph was shown on television. 
At two o'clock on Saturday afternoon, Lasky received a phone call. The man had been seen in a 
parking lot, two blocks away from the hospital... 
Police cars raced to the scene. When the police arrived, they saw the man. He was lying underneath a 
car. 
He jumped up and started to run, but there were police everywhere... 
He jumped into the car, and there was a terrible explosion. He had killed himself... with his own 
bomb.  
 
Listening 
� Answer these questions 
1 What's the price of the newspaper? 
2 Where was the explosion? 
3 What kind of explosion was it? 
4 When was it? Was anyone killed? Who? Where? When? 
5 How many doctors have been killed this year? 
6 Who knows why they were killed? 
7 Who knows who kills them? 
8 When was the warning letter sent? 
9 Who's been put in charge of the investigation? 
10 What did the letter say? 
� Answer these questions 
1 How long did Lasky work for? 
2 Did he find anything? 
3 What had happened four months earlier? 
4 Where were the man and his wife taken? 
5 What happened to the wife? 
6 What did the husband do? Why? 
� Answer these questions 
1 Was the man at the house? Why not? 
2 Where was his photograph shown? 
3 When did Lasky receive the phone call? 
4 Where had the man been seen? 
5 Where was the car park? 
6 What did the police do? 
� Answer these questions 
1 Who did the police see? 
2 Where was he? What did he do? 
3 Did he escape? Why not? 
4 What did he do then? What happened? 
5 How had he killed himself? 
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Grammar notes 
 
THE PASSIVE with Modals 
 
Bài này củng cố cấu trúc Passives với các thì: Near Future, Present Continuous, Simple Past and Past 
Perfect và mở rộng với các modals khác nhau: 
modal verb + be + past part. 
 
strike:(vi) tấn công bất ngờ 
rock:(vt) lắc lư rung chuyển 
explode:(vi, vt) nổ tung, làm nổ 
explosion:(n) vụ nổ 
warning:(n) (lời, sự) cảnh báo 
clue:(n) manh mối 
instruction:(n) chỉ thị 
relative:(n) người bà con, thân nhân 
record:(n) hồ sơ lưu 
murder:(n) vụ mưu sát 
operating theatre:(n) phòng mổ 
threaten:(vt) hăm dọa 
threat:(n) lời hăm dọa 
revenge:(n) sự trả thù 
blame:(vt) đổ lỗi, quy trách nhiệm 
parking lot:(n) bãi đậu xe 
underneath:(prep) bên dưới 
famine:(n) nạn đói 
die:(vi) chết 
short-term:(adj) ngắn hạn 
long-term:(adj) dài hạn 
temporary:(adj) tạm thời 
agricultural equipment:(n) các thiết bị cho nông nghiệp 
fertilizer:(n) phân bón 
pesticide:(n) thuốc trừ sâu 
blood plasma:(n) huyết thanh 
irrigation system:(n) hệ thống thủy lợi 
seed:(n) hạt giống 
 
      Tên cuồng sát lại giết người! 
Nhật báo "Tiếng vang hàng ngày của Los Angeles".  
Thứ Ba, ngày 12 tháng Tư. 
Tên cuồng sát lại giết người. 
Tối qua lại một vụ nổ bom xe hơi làm rung chuyển cả Trung tâm thành phố Los Angeles. 
Bác sĩ Martin đã bị giết lúc ông khởi động máy xe ngoài Bệnh viện đa khoa. 
Ðã có năm vị bác sĩ chết năm nay vì những vụ cài bom trong xe hơi. 
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Không ai biết lý do tại sao họ bị giết hay là ai đã giết họ. 
Một lá thư cảnh cáo đã được gủi đến tòa soạn báo Daily Echo cách đây hai ngày. 
Cảnh sát điều tra Leo Lasky đã được giao đảm trách vụ điều tra. 
Rất cảm ơn ông đã gọi điện thoại cho tôi... 
Ư, rất quan trọng đấy. 
Chúng tôi đã nhận được một bức thư cảnh cáo nữa vào sáng nay. 
"Một bác sĩ sẽ bị giết vào ngày thứ bảy" 
Hừm, tên giết người này phải được phát hiện thôi. 
Nếu chúng ta không nhanh chóng bắt hắn thì nhiều người nữa sẽ bị giết. 
Ðúng rồi... nội trong ngày mai phải tìm cho ra hắn. 
Thành phố này có đến năm triệu người. 
Chúng ta lại không có manh mối nào cả. 
Chúng ta không thể làm gì được. 
Phải làm bằng được, Leo à. 
Phải làm bằng được! 
Những nơi có chất nổ phải được kiểm tra..và thật khẩn chương lên. 
Chuyện đó đang được tiến hành đó, Leo à. 
Sáng nay tôi đã ra chỉ thị rồi. 
Tôi cần sự trợ giúp của ngài, bác sĩ à. 
Giúp anh à? 
Tất nhiên là tôi sẽ giúp anh rồi. 
Không chừng lần tới đây tôi lại bị giết chết. 
Này, Lasky à. 
Anh đã nhận được thư cảnh cáo. 
Lần này anh phải tóm cổ tên điên cuồng ngay đi. 
Lần truớc chúng ta nhận được thư cảnh cáo đấy, bác sĩ à. 
Nhưng hắn có bị bắt kịp thời đâu. 
Tên sát nhân này căm gét bác sĩ lắm. 
Tại sao vậy? 
Ư, có thể là thân nhân hay bạn bè gì của hắn đã bị chết tại bệnh viện. 
Bác sĩ có thể cho tôi xem qua các hồ sơ từ 4 tháng về trước được không? 
Các vụ án mạng đã khởi đầu tại đó. 
Lasky đã làm việc trong nhiều giờ đồng hồ... 
Cuối cùng anh tìm ra một điều. 
Bốn tháng trước có một vụ đụng xe. 
Một nguời đàn ông và vợ ông ta được đưa đến bệnh viện. 
Người vợ đã chết trong phòng mổ. 
Người chồng hăm dọa sẽ trả thù. 
Ông ta qui trách nhiệm cho các bác sĩ. 
Các cảnh sát điều tra đến nhà người đàn ông đó nhưng ông đã dọn đi. 
Ảnh người đàn ông đó đã được chiếu trên vô tuyến truyền hinh. 
Trưa thứ Bảy lúc 2 giờ, Lasky đã nhận được một cú điện thoại. 
Người ta đã bắt gặp người đàn ông này ở bãi đậu xe cách bệnh viện hai dãy nhà... 
Các xe cảnh sát lao nhanh đến hiện trường 
Lúc cảnh sát đến, họ nhìn thấy người đàn ông đó. 
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Hắn đang nằm dưới gầm xe. 
Hắn nhổm lên và bỏ chạy nhưng cảnh sát đã bao vây mọi phía... 
Hắn nhảy trở vào xe và rồi có một tiếng nổ dữ dội. 
Hắn đã tự sát... bằng chính quả bom của mình. 
 
FOUR REPORTS 
 
Laura Bruce is a trainee reporter for the London Evening Echo. Last week several famous people 
arrived at London Airport. Laura was send to interview them. Nobody told her very much. 
 
Doctor Sowanso, Secretary-General, UNO: 
"I'm very busy. I've got a lot of appointments. I can't say very much. I love England. I've been here 
many times before. I enjoyed my visit in January. I'll only be in England for twelve hours. I'm going 
to meet the Prime Minister. I have no other comments. " 
 
Laura's Report 
Dr Sowanso visited England yesterday. He arrived at London Airport at 10 am, and we asked him to 
comment on the international situation. He just made a brief statement. He said he was very busy, 
and that he'd got a lot of appointments. He said he couldn't say very much, but he said he loved 
England. He said that he had been here many times, and that he had enjoyed his visit in January. He 
said he would be in England for only twelve hours, and that he was going to meet the Prime 
Minister. He said he had no other comments. 
 
Brutus Cray, world champion boxer: 
"I like newspaper reporters, but I haven't got time to say much. Just that I'm the greatest! I've always 
been the greatest, and I always will be the greatest. I can beat anybody in the world! I've beaten Leo 
Fink before. I knocked him out in Miami, and I'm going to knock him out in Sêo Paulo. I'll be the 
champion forever! Excuse me... " 
 
Laura's Report 
Brutus Cray stopped at London Airport on his way from Frankfurt to Sêo Paulo. I managed to see 
him in the V.I.P. lounge. Brutus was in a hurry. He said he liked newspaper reporters, but that he 
hadn't got time to say much. He said he was the greatest, he had always been the greatest, and he 
always would be the greatest. He said he could beat anybody in the world. He also said he had beaten 
Leo Fink before. He said he had knocked Fink out in Miami, and that he was going to knock him out 
in Sêo Paulo. He also said he would be the champion forever! 
 
Listening 
� Laura Bruce 
� Doctor Sowanso. 
� Brutus Cray. 
Proper names 
 
Laura Bruce, Sowanso, Brutus Cray, Leo Fink, Frankfurt, São Paulo, Miami,Maria,John, Anne, Paul, 
Wendy, Mike, Jean, Elton Kash, Stanley Walsh. 



www.tinhvi.com - 413 

Grammar notes 
 
REPORTED SPEECH 
Lời tường thuật 
 
Lời tường thuật (Reported speech) còn được gọi là lời nói gián tiếp (Indirect speech). 
Từ Direct Statement chuyển sang Indirect Statement cần lưu ý những thay đổi sau: 
a) Chúng ta có khuynh hướng dùng Past Tenses, trong Indirect Speech vì đang tường thuật lại 
những sự việc quá khứ nên dùng thì quá khứ cho các động từ tường thuật (Reported Verbs). 
b) Bỏ dấu phẩy hoặc dấu ngoặc kép thay vào đó bằng that hoặc có thể bỏ that. 
c) Ðổi pronoun ở câu tường thuật cho phù hợp ý người tường thuật (pronouns change (or not) 
depending on the view of the reporter). 
d) Ðộng từ ở câu tường thuật lui lại một thì 
 present → past 
 past → past perfect 
e) Thời gian và nơi chốn cũng thay đổi tùy theo ngữ cảnh. 
 now → then 
 yesterday → the day before 
 to day → that day 
 here → there 
 
trainee reporter:(n) phóng viên tập sự 
comment:(n) lời bình luận, nhận xét 
comment:(vi) bình luận, nhận xét 
brief:(adj) vắn tắt, ngắn gọn 
champion:(n) người vô địch 
championship:(n) chức vô địch 
beat:(vt) đánh bại, hạ 
knock sb out:(vt) hạ đo ván 
VIP:(very important person) nhân vật quan trọng 
 
Exercise 
Now, write reports on these statements, which were also made to Laura at London Airport: 
 
Elton Kash, pop star 
"I'm not staying in England long. 
I'm on my way to the United States. 
I'm going to record another album. 
I've written ten new songs. 
I like recording in Detroit. 
I made my last album there. 
I'll be in Detroit for six weeks. " 
 
Stanley Walsh, ex-footballer 
"I don't like reporters. 
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They've written a lot of lies about me. 
They destroyed my marriage. 
I've got a new career. 
I'm tired of football. 
I'm never play in England again. 
I can't say anything more. 
 
      Bốn bản báo cáo. 
Laura Bruce là một phóng viên tập sự cho tờ "Tiếng vang buổi tối của Luân Ðôn". 
Tuần qua, có một số nhân vật nổi tiếng đã đến phi trường Luân Ðôn. 
Laura được phái đến phỏng vấn họ. 
Không ai phát biểu nhiều với cô ấy! 
"Tôi bận rộn lắm. 
Tôi có nhiều cuộc hẹn. 
Tôi không thể tuyên bố gì nhiều đâu. 
Tôi mến xứ Anh. 
Tôi đã đến đây nhiều lần lắm rồi. 
Tôi rất thích lần thăm của tôi hồi tháng Giêng. 
Tôi sẽ chỉ lưu lại Anh 12 tiếng đồng hồ thôi. 
Tôi sẽ tiếp xúc với Thủ tướng. 
Tôi không có lời bình luận nào khác." 
Tiến sĩ Sowanso đã viếng thăm Anh hôm qua. 
Ông đã đi đến phi trường Luân Ðôn lúc 10 giờ sáng, và chúng tôi yêu cầu ông bình luận về tình hình 
quốc tế. 
Ông chỉ phát biểu ngắn gọn. 
Ông nói rất bận vì có nhiều cuộc hẹn. 
Ông nói không thể tuyên bố gì nhiều nhưng ông nói là ông yêu nước Anh. 
Ông nói là ông đã đến đây nhiều lần và nói là ông thích lần viếng thăm hồi tháng Giêng. 
Ông nói ông sẽ lưu lại nước Anh 12 tiếng đồng hồ và ông sẽ tiếp xúc với Thủ tướng. 
Ông nói là ông không có ý kiến gì khác. 
"Tôi thích các nhà báo, nhưng tôi không có thì giờ để phát biểu nhiều. 
Tôi chỉ muốn nói rằng tôi là một nhân vật vĩ đại nhất! 
Tôi luôn luôn là người vĩ đại nhất, và sẽ vĩ đại mãi mãi. 
Tôi có thể đánh bại bất cứ người nào trên thế giới! 
Trước đây tôi đã đánh bại Leo Fink. 
Ở Miami tôi đã hạ anh ta đo ván, và tôi sẽ cho anh ta đo ván ở São Paulo. 
Mãi mãi tôi sẽ là nhà vô địch! 
Xin lỗi... 
Trên đường từ Frankfurt đi São Paul Brutus Cray đã ghé lại phi trường Luân Ðôn. 
Tôi đã phỏng vấn anh ta tại phòng dành cho các nhân vật quan trọng của phi trường. 
Brutus đang vội. 
Anh ta nói rằng anh ta thích phóng viên nhưng anh ta không có thì giờ tiếp chuyện nhiều. 
Anh nói mình là người vĩ đại nhất, trước đây và sẽ luôn luôn là người vĩ đại nhất. 
Anh đã phát biểu anh có thể đánh bại bất cứ người nào trên giới. 
Anh cũng đã nói rằng trước đây anh đã từng cho Leo Fink đo ván. 
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Anh sẽ hạ Leo Fink ở Miami và sẽ hạ đo ván Leo Fink ở São Paulo. 
Anh sẽ tuyên bố mãi mãi anh sẽ là nhà vô địch! 
 
EXAMINATION DAY 
 
Victor Hey, Maria! Have you finished your exam? 
Maria Yes, I have. 
Victor Was it difficult? 
Maria Well, it was quiet hard. 
Victor Did you pass? 
Maria I don't know... she didn't tell me. 
Victor What the questions did she ask? 
Maria First she asked me what my name was. 
Victor That was easy, wasn't it? 
Maria ... then she asked me where I came from, and how long I'd been studying at the school. 
Victor ... and what else did she ask? 
Maria She asked when I had begun studying English, and she asked how I would use English in the 
future. 
Victor Go on... 
Maria Then she asked me if I like the school, and if I lived with my parents. 
Victor Anything else? 
Maria Oh, Victor! I'm trying to remember... oh, yes! She asked if I spoke any other languages. 
Victor Is that all? 
Maria Oh, there were a lot of other questions. She asked me what my hobbies were, and she asked 
me to tell her about them. Then she gave me a picture and asked me to describe it. Oh, and then I 
was asked to read a passage. 
Victor What did she say at the end? 
Maria Ah! She asked me to tell you to go in... immediately.  
 
Proper names 
Victor, Maria. 
 
Grammar notes 
 
INDIRECT QUESTIONS 
Câu hỏi gián tiếp 
 
1. Yes/No Questions: 
main clause + If/whether + S + Vpast 
2. Wh-Questions: 
main clause + question-word + S + Vpast 
Chú ý cách đổi: 
a) Verb ở main clause ở Past tense: wanted to know, wondered, asked 
b) Dấu ngoặc kép và dấu chấm hỏi được bỏ đi, thay vào if/ whether/ question-word. 
c) Sự đảo ngữ (Inversion) ở Direct Question chuyển thành trật tự câu Statement. 
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d) Subject thay đổi cho phù hợp và Verb lùi một thì như cách đổi của Reported Speech 
 
exam:(n) kỳ thi 
examiner:(n) giám khảo 
examinee:(n) người dự thi, thí sinh 
hard:(adj) khó 
hobby:(n) sở thích 
passage:(n) đoạn văn 
at the end:sau cùng 
stage:(n) giai đoạn 
oral:(adj) bằng miệng 
oral examination:thi vấn đáp 
 
      Ngày thi. 
Chào Maria! 
Chị thi xong chưa? 
Thi rồi. 
Thi khó không? 
Ư, khá gay đấy. 
Liệu có đậu không? 
Tôi đâu biết...Cô ấy đâu nói cho tôi biết. 
Cô ấy hỏi chị cái gì vậy? 
Ðầu tiên cô ấy hỏi tên là gì. 
Thế thì quá dễ phải không? 
...rồi cô ấy hỏi quê ở đâu và tôi đã học ở trường được bao lâu rồi. 
...cô ấy còn hỏi gì nữa? 
Cổ hỏi tôi bắt đầu học tiếng Anh hồi nào, cổ hỏi tôi sẽ sử dụng tiếng Anh như thế nào trong tương 
lai. 
Chị nói tiếp đi... 
Rồi cổ hỏi tôi thích trường học không, và tôi còn sống với cha mẹ không? 
Còn gì nữa? 
Ô, Victor! 
Tôi đang cố nhớ đây...Ư đúng rồi! 
Cổ hỏi tôi nói được thứ tiếng nào nữa không. 
Thế thôi à? 
Ồ, còn nhiều câu nữa. 
Cổ hỏi sở thích của tôi là gì và bảo tôi hãy nói về điều nó. 
Rồi cổ đưa cho tôi một bức tranh và bảo tôi tả nó. 
Ồ, và sau đó bảo tôi đọc một đoạn văn. 
Cuối cùng cô ấy nói gì? 
A! 
Cổ bảo tôi gọi anh vào...ngay lập tức. 
 
BUT YOU SAID... 
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Marion  Good afternoon.  
Travel Agent Good afternoon, madam. 
Marion I'm interested in the holiday in Saint Cuthbert. 
Agent Ah, yes... the Caribbean! I can recommend it highly. 
Marion Can you tell me a little bit more about it? 
Agent Of course, madam. It's an excellent package holiday. You'll travel on a scheduled flight. You'll 
be met at the airport, and taken to your hotel. You won't have to pay airport taxes. They're included 
in the price. The hotel is very near the beach, and it's got a swimming pool and a discotheque. It's 
very modern hotel, it was built last year. The restaurant's superb, and drinks are very cheap in the 
Saint Cuthbert. Oh, and you can walk to the sea in two minutes. 
Marion Hmm... it sounds good. I'd like to make a reservation. 
Agent One moment, madam and I'll get you a booking form. 
 
Marion paid a deposit, and booked the holiday. Two months later she was in Saint Cuthbert. But she 
was disappointed. When she returned to England, she went to see the travel agent. 
 
Agent Ah! It's Miss Ward. Did you have a good holiday? 
Marion No, I certainly did not have a good holiday. 
Agent Oh, I'm very sorry to hear that. What was wrong? 
Marion Well, when I arrived in Saint Cuthdert, I had to spend four hours at the airport... you said that 
we would be met, and we weren't. You also said that we would be taken to the hotel. We weren't and 
the taxi cost about £12. You told me that airport taxes were included. In fact I had to pay £10. 
Agent Oh, dear... you had a very bad start. But the hotel was nice, wasn't it? 
Marion No, it was not! You said it was very modern. You were quite right. They hadn't finished 
building it! We couldn't sleep because the workmen were working all night... on our balcony! You 
said it had got a swimming pool. It had... but it was empty. And the restaurant... the restaurant served 
fish every night. 
Agent Oh, dear... 
Marion You said that the hotel was near the beach, and that we could walk to the sea in two minutes. 
Agent Couldn't you? 
Marion Well, yes... we could... but there was an oil refinery between the hotel and the beach, and it 
took half an hour to walk round it. 
Agent Oh, I'm really terribly sorry. We really didn't know... I'm afraid we're unable to give you a 
refund, but we can give you a ten percent discount on next year's holiday... 
Marion Next year! Next year, I'm staying in England! 
 
Listening 
� Recommendation. 
� Deposit. 
� Complaint. 
 
Proper names 
Marion,Jane 
 
Expressions 
I can recommend it hightly: tôi xin trân trọng giới thiệu cho cô, 
One moment: xin chờ cho một lát. 
to make a reservation: đăng ký 
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madam:(n) bà, cô 
package holiday:(n) kỳ đi nghỉ bao trọn gói 
scheduled flight:(n) chuyến bay theo giờ quy định 
superb:(adj) tuyệt vời 
deposit:(n) tiền đặt cọc 
include:(vt) bao gồm, kể cả 
oil refinery:(n) nhà máy lọc dầu 
refund:(n) tiền hoàn lại 
refund:(vt) trả tiền lại 
discount:(n) sự giảm giá 
 
Exercise 
 
This is an advertisement for another holiday. 
Jane went there. None of the things the agent said were true. 
You said the hotel had got three bars and a restaurant, but it hadn't. 
You said we would love the food, but we didn't. 
Write down her other complaints to the travel agent. 
 
Vậy mà ông nói là... 
Chào ông. 
Dạ chào cô. 
Tôi thích đi nghỉ mát ở Saint Cuthbert. 
Ư...vùng biển Caribê đấy! 
Tôi trân trọng giới thiệu với cô đó. 
Ông làm ơn cho tôi biết thêm chút ít nữa đi? 
Thưa cô được chứ. 
Ðây là chuyến đi nghỉ mát trọn gói. 
Cô sẽ đi trên chuyến bay được sắp đặt sẵn theo lịch trình. 
Cô sẽ được đón ở phi trường và được đưa về khách sạn. 
Cô sẽ không phải trả thuế phi trường. 
Thuế đã được tính luôn vào vé này rồi. 
Khách sạn rất gần bờ biển, ở khách sạn có hồ bơi và phòng trà nữa. 
Khách sạn rất hiện đại, mới được xây năm ngoái thôi. 
Nhà hàng thì tuyệt hảo và thức uống rất rẻ ở Saint Cuthber. 
Ô, và cô có thể tản bộ ra biển nghỉ mát chỉ mất 2 phút thôi. 
Hừm... nghe được đấy! 
Cho tôi đăng ký một chỗ nhé. 
Cô chờ một chút, tôi đưa mẫu đơn đăng ký đây. 
Marion trả tiền tạm ứng và đăng ký một chỗ cho chuyến đi nghỉ mát. 
Hai tháng sau đó, cô ta đã ở Saint Cuthber. 
Nhưng cô ta thất vọng. 
Lúc trở về Anh, cô đã đến gặp nhân viên du lịch. 
A! 
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Cô Ward. 
Cô đi nghỉ mát vui chứ? 
Thôi đi, tôi dám chắc với ông là chẳng thú vị gì. 
Ồ, tôi rất tiếc khi nghe chuyện này. 
Cô có chuyện gì thế? 
Này, lúc tôi đấn Saint Cuthber, tôi phải mất 4 tiếng đồng hồ ở phi trường... 
ông đã nói là chúng tôi sẽ được đón tiếp, vậy mà chúng tôi có ai đón đâu. 
Ông còn nói là chúng tôi sẽ được đưa về khách sạn. 
Chẳng hề có chuyện đó, còn phải tốn tiền taxi hết 12 pao. 
Ông đã nói là thuế phi truờng đã được bao hết rồi. 
Thực tế tôi đã phải trả mất 10 pao. 
Trời đất...cô gặp sự khởi đầu chẳng lấy gì làm thú vị cả. 
Nhưng khách sạn thì tuyệt chứ? 
Không đâu! 
Ông nói nó rất hiện đại. 
Ông hoàn toàn đúng. 
Người ta chưa xây xong mà! 
Chúng tôi không thể nào ngủ được bởi vì thợ cứ làm việc suốt đêm...ngay ngoài ban công đấy! 
Ông có nói là khách sạn có hồ bơi. 
Ðiều đó đúng...nhưng trong hồ chẳng có nước. 
Còn nhà hàng...đêm nào cũng chỉ phục vụ mỗi món cá thôi. 
Trời ơi... 
Ông nói là khách sạn gần bờ biển, và chúng tôi có thể đi bộ ra ngoài bãi biển trong vòng hai phút 
thôi. 
Không phải như vậy à? 
Ư, vâng...chúng tôi đi được chứ...nhưng giữa khách sạn và bãi biển có một nhà máy lọc dầu, phải 
mất nửa giờ đồng hồ đi bộ qua đó. 
Ồ, tôi rất lấy làm tiếc. 
Chúng tôi thật tình là không biết... 
Tôi e rằng chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho cô, nhưng chúng tôi có thể bớt cho cô 10 phần trăm 
trong kỳ nghỉ mát năm tới. 
Năm tới! 
Năm tới, tôi sẽ ở Anh! 
 
HAVING THING DONE 
 
A Sorry I'm late. I couldn't start the car this morning. 
B Well, winter's coming. It was probably cold. 
A It needs a service, really... but garages are so expensive nowadays.  
B Can't you service it yourself? 
A Who? Me? I don't know anything about cars! 
B Then if were you, I'd have it serviced. The garage that I use is very reasonable. And have the 
radiator filled with anti-freeze. They say it's going to be a cold winter. 
 
C Do you know where there's a good dry-cleaner's? 
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D Yes... there's a good one in Victoria Road. I'd go there if I were you. 
C Oh, thanks. I want to have my suit cleaned... I'm going to a wedding on Saturday. 
D Well, I had my suit cleaned there last week, and they did a good job. 
 
E Excuse me. Do you do alterations? 
F Yes, we do. What kind of alteration do you want? 
E I'd like to have this skirt lengthened. It's too short for me. 
F That's fine. It'll take about a fortnight. 
E ... and at the same time I want to have this dress shortened. It's a bit too long. 
F Good. Would you mind just putting the skirt on first? There's a changing room over there. 
 
G Hello. Can I made an appointment to see the optician? 
H Yes. Would next Friday be convenient? At three o'clock? 
G Oh, yes. I want to have my eyes tested. I think I need some new glasses. Goodbye. 
H Goodbye. Oh, be careful! That isn't the door! It's a window! 
G Oh, yes... Sorry! 
 
Listening 
� Dialogue 1 
� Dialogue 2 
� Dialogue 3 
� Dialogue 4 
 
Grammar notes 
 
THE CAUSATIVE FORM 
 
Khi muốn nói việc gì đó không tự mình làm mà người khác làm cho mình ta dùng mẫu câu: 
 
Subject + HAVE/GET + object + past participle 
Ví dụ: 
You should get your car serviced regularly: bạn nên cho bảo trì xe thường xuyên. 
 
service:(n) sự bảo trì máy móc, xe cộ 
reasonable:(adj) đàng hoàng, hợp lý 
anti-free:(n) chất chống đông 
brake:(n) cái thắng 
test:(vt) kiểm tra 
battery:(n) bình ắc quy 
dry-cleaner's:(n) tiệm hấp tẩy 
funeral:(n) đám tang 
alteration:(n) sự sửa (quần áo, nhà cửa) 
alter:(vt, vi) sửa đổi 
lengthen:(vt) làm dài ra 
fortnight:(n) hai tuần 
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shorten:(vt) làm ngắn lại 
changing-room:(n) phòng thay quần áo, phòng thử 
optician:(n) hiệu mắt kính 
convenient:(adj) tiện lợi, hợp 
blood pressure:(n) huyết áp 
fill:(vt) trám (răng) 
dentures:(n) răng giả 
 
Nhờ làm dùm. 
Xin lỗi tôi đến muộn. 
Sáng nay tôi không nổ máy xe được. 
Ư, mùa đông đang tới rồi. 
Có lẽ trời lạnh đấy. 
Thực tình là chiếc xe tôi cần được bảo trì...nhưng dạo này dịch vụ sửa chữa xe đắt đỏ quá. 
Anh không tự sửa xe được sao? 
Ai? 
Tôi à? 
Tôi chẳng biết tí gì về xe cộ cả. 
Thế thì giá tôi là anh tôi sẽ đem nó đi bảo trì. 
Chỗ sửa chữa xe tôi vẫn thuờng đến làm giá cả phải chăng lắm. 
Và anh cũng nên nhờ người đổ dung dịch chống đông vào bình tản nhiệt đi. 
Người ta nói mùa đông năm nay lạnh đấy. 
Anh có biết ở đâu có tiệm hấp tẩy tốt không? 
Ờ...có một tiệm ở đuờng Victoria đấy. 
Nếu là tôi anh sẽ đến đó.. 
Ô, cảm ơn anh. 
Tôi muốn bỏ hấp tẩy bộ com lê của tôi. 
Tôi sắp đi đám cưới vào thứ Bảy này. 
Ừ, tôi hấp tẩy bộ com lê của tôi tuần rồi và họ làm được lắm. 
Xin lỗi ông. 
Ông có nhận sửa quần áo không? 
Dạ, có chứ. 
Cô cần sửa chi? 
Tôi muốn cho chiếc váy này dài xuống. 
Nó ngắn quá. 
Ðược thôi. 
Phải mất nửa tháng mới xong nha. 
...đồng thời tôi cần ông sửa cái áo đầm này ngắn lên. 
Nó hơi dài quá. 
Ðược thôi. 
Vậy cô chịu khó mặc cái váy này trước đi. 
Có phòng thay đằng kia kìa. 
Chào bà ạ. 
Xin bà cho tôi hẹn chuyên viên thử mắt. 
Vâng. 
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Thứ sáu tới đây có tiện cho cô không? 
Lúc3 giờ chiều nhé? 
Vâng ạ. 
Tôi cần thử mắt. 
Chắc tôi cần thay kiếng đeo mắt. 
Chào bà nhé. 
Tạm biệt cô. 
Ồ, hãy cẩn thận! 
Ðó không phải là của đi đâu! 
Cửa sổ đấy! 
Ồ, vâng... 
Xin lỗi! 
 
trouble:(n) việc rắc rối 
groceries:(n) hàng tạp phẩm 
lock:(vt) khoá 
trolley:(n) xe đẩy tay 
fruit section:(n) quầy trái cây 
meat counter:(n) quầy thịt 
wines and spirits section:quầy rượu 
neighbour:(n) người láng giềng 
examine:(vt) quan sát 
notice:(vi) chú ý 
shopping bag:(n) túi đựng hàng 
hang:(vi, vt) treo, máng 
handle:(n) tay cầm, tay đẩy 
checkout:(n) quầy tính tiền 
queue:(n) hàng đứng chờ 
store detective:(n) người bảo vệ cửa hàng 
astonished:(adj) kinh ngạc 
manager's office:(n) phòng giám đốc, phòng quản lý 
 
THE APPOINTMENT 
 
Once upon a time, there was a rich Caliph in Baghdad. He was very famous because he was wise and 
kind. One morning he send his servant, Abdul, to the market to buy some fruit. As Abbul was 
walking through the market, he suddenly felt very cold. He knew that somebody was behind him. He 
turned round and saw a tall man, dressed in black. He couldn't see the man's face, only his eyes. The 
man was starting at him, and Abdul began to shiver. 
"Who are you? What do you want? " Abdul asked. 
The man in black didn't reply. 
"What's you name? " Abdul asked nervously. 
"I ... am... Death, " the stranger replied coldly and turned away. 
Abdul dropped his basket and ran all the way back to the Caliph's house. He rushed into the Caliph's 
room. 
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"Excuse me, master. I have to leave Baghdad immediately, " Abdul said. 
"But why? What happened? " the Caliph asked. 
"I've just met Death in the market, " Abdul replied. 
"Are you certain? " said the Caliph. 
"Yes, I'm certain. He was dressed in black, and he stared at me. I'm going to my father's house in 
Samarra. If I go at once, I'll be there before sunset. " 
The Caliph could see that Abdul was terrified and give him permission to go to Samarra. 
The Caliph was puzzled. He was fond of Abdul and he was angry because Abdul had been badly 
frightened by the stranger in the market. He decided to go to the market and investigate. When he 
found the man in black, he spoke to him angrily. 
"Why did you frighten my servant? " 
"Who is your servant? " the stranger replied. 
"His name is Abdul, " answer the Caliph. 
"I didn't want to frighten him. I was just surprised to see him in Baghdad. " 
"Why were you surprised? " the Caliph asked. 
"I was surprised because I've got appointment with him... tonight... in Samarra! 
 
Grammar notes 
Trọng tâm bài này ôn tập và củng cố câu tường thuật và câu trực tiếp (revision and consolidation of 
Reported Speech and Direct Speech). 
 
Proper Names 
Caliph, Baghdad, Abdul, Samarra.   
 
once upon a time:ngày xửa ngày xưa 
caliph:(n) vị trưởng giáo (đạo Hồi) 
wise:(adj) thông thái 
dressed in dth mặc 
stare:(vi) nhìn chằm chằm 
shiver:(vi) run rẩy 
reply:(vi) trả lời, đáp 
master:(n) ông chủ 
permission:(n) sự cho phép 
sunset:(n) hoàng hôn 
puzzled:(adj) bối rối 
frightened:(adj) sợ hãi 
investigate:(vi) điều tra 
 
Exercise 
"Excuse me, master. I have to leave Baghdad immediately, " Abdul said. 
Abdul said that he had to leave Baghdad immediately. 
 
Now, change the three conversations into reported speech. 
 
      Cuộc hẹn. 



www.tinhvi.com - 424 

Ngày xưa, có một vị trưởng giáo giàu có ở Baghdad. 
Ông rất nổi tiếng vì ông là người thông thái và tốt bụng. 
Một buổi sáng nọ, ông bảo người giúp việc tên là Abdul ra chợ mua ít trái cây. 
Lúc Abdul ra chợ, thình lình thấy ớn lạnh. 
Nó biết là có người nào đó ở đằng sau. 
Nó quay lại và thấy một người đàn ông cao ráo ăn mặc toàn đồ đen. 
Nó không thấy được mặt người đó, trừ đôi mắt. 
Người đó nhìn chằm chằm vào nó, và Abdul bắt đầu run lên. 
"Ông là ai? 
Ông cần gì?" 
Abdul hỏi. 
Người mặc đồ đen không đáp. 
"Ông tên là gì?" 
Abdul rung rung hỏi. 
"Ta...là...Thần Chết", 
người lạ mặt lạng lùng đáp rồi quay đi. 
Abdul đánh rơi cái giỏ rồi chạy một mạch về nhà vị trưởng giáo. 
Nó phóng ngay vào phòng vị trưởng giáo. 
"Xin lỗi ông chủ. 
Con phải rời khỏi Baghdad ngay lập tức." 
Abdul nói. 
"Nhưng mà sao vậy? 
Có chuyện gì vậy?" 
vị trưởng giáo hỏi. 
"Con vừa gặp thần chết ngoài chợ", 
Abdul trả lời. 
"Có chắc vậy không?" 
vị trưởng giáo hỏi. 
"Dạ, chác chắn như vậy. 
Ông ấy mặc toàn đồ đen và nhìn con chằm chằm. 
Con sẽ về nhà cha con ở Samara thôi. 
Nếu con đi ngay, con sẽ tới trước khi mặt trời lặn." 
Vị trưởng giáo nhận thấy sự sợ hãi và đã cho phép nó về Samara. 
Vị trưởng giáo bối rối. 
Ông rất thương Abdul và rất bực vì kẻ lạ mặt ngoài chợ đã làm cho Abdul sợ chết khiếp. 
Ông quyết định ra chợ xem sự việc ra sao. 
Khi ông tìm thấy người mặc đồ đen, ông giận dữ nói: 
"Tại sao ngươi lại làm cho người giúp việc của ta hoảng sợ?" 
"Người giúp việc của ông là ai chứ?", 
người lạ mặt hỏi. 
"Tên là Abdul", 
vị trưởng giáo đáp. 
"Ta đâu có làm nó khiếp sợ đâu. 
Ta chỉ ngạc nhiên khi thấy nó ở Baghdad thôi." 
"Sao ngươi lại ngạc nhiên?", 



www.tinhvi.com - 425 

Vị trưởng giáo hỏi. 
"Ta ngạc nhiên vì ta hẹn nó...tối nay... ở  Samarra!" 
 
Reading 
 
68 rue des Alpes, 
Paris  
October 18th  
 
Dear John, 
 
 It was so nice to see you last week. After you had gone I felt so lonely. I still do. I really 
enjoyed seeing you again. I hope you enjoyed yourself, too. 
 
 Two days ago I took my final exam, and it was pretty difficult. The papers are being marked 
now. My teacher told me that I would probably pass. I hope so! If I pass, I'll get a certificate. It'll be 
very usefull... I'll be able to get a better job. 
 When you phoned you said that you'd got a new job. You didn't tell me much about it. Do 
you like it? You said that you were working very hard. If I were you, I wouldn't work too hard! 
 
Last night we had a farewell class party. We went to a new riverside restaurant that was opened last 
month. The atmosphere was great! Everyone was in a good mood because they'd finished the course. 
I'm going to miss all the new friends that I've made here. I must stop writing now, John. I'm going to 
have my hair done this afternoon. I hope it won't be too expensive! See you next week. I hope you'll 
be able to meet me at the airport. 
 
All my love, 
 
Marry 
 
P.S. I've had my portrait painted by a street artist in Montmartre. 
 
Expressions 
in a good mood: vui vẻ, phấn khởi 
to make friends: kết bạn 
 
Exercise 
Now write John's reply to Mary: 
Write your address and the date/Begin Dear Mary/ Tell her that you were pleased to receive her 
letter/ Tell her that you miss her/ Ask her if she's passed her exam/ Tell her that you think she'll be 
able to get a better job/ Tell her about your new job/ Ask her what time she'll arrive at the airport/ 
Tell her that you'll be able to meet her/ Say that you've just bought a car/ Tell her that it's a very old 
car/ Explain that you're going to have it repainted/ Send her all your love/ Sign your name/ Write a 
postscript and tell her that you've had your photograph taken. 
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Streamline English - Destinations 
 
ARRIVALS 
 
1. 
The train now standing at Platform 5 will be the 10.25 to Exeter St David's, calling at Reading, 
Pewsey, Westbury and Taunton. 
 
A Excuse me... Mr Ward? 
B Yes? 
A I'm Charles Archer, from Continental Computers. How do you do? 
B How do you do? Thank you for coming to meet us. 
A Not at all. Did you have a good trip? 
B Yes, thank you. Oh, I'd like you to meet Philip Mason. He's our sales manager. 
A How do you do? 
 
2. 
The train now standing at Platform 3 is the 10.20 Inter-City service to Bristol.  
C Sarah! 
D Hi. 
C Hi. I haven't seen you for ages. How's things? 
D All right. And you? 
C Fine. How's work? 
D OK. Do you fancy a coffee? 
C Oh, yes, I'd love one. 
 
3. 
The train now arriving at Platform 2 is the 9.12 from Oxford. 
E Hello, Dorothy. 
F Hello, Margaret. How are you? 
E Very well, thanks, and you? 
F Oh, I'm fine. How's the family? 
E They're all fine. My car's just outside the station. Shall I take one of your bags? 
F Oh, yes... thank you.  
 
4. 
The next train leaving from Platform 9 will be the 10.25 Inter-City service to Plymouth and 
Penzance. The train will be divided at the Plymouth. Passengers for stations to Penzance should take 
front six carriages. 
G Good morning.  
H Good morning.  
G Single to Exeter, please. 
H £14.70, please. 
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G There you are. Thank you... er... what time's the next train? 
H 10.25 
G Thank you. 
 
5. 
The train now arriving at Platform 12 is the 7.10 from Swansea. Trains from Swansea are running 
approximately 15 minutes late due to maintenance work between Swansea and Cardiff. 
I Hello, there! 
J I beg your pardon? 
I Hello! How are you getting on? 
J Fine, thank you... sorry... do I know you? 
I Yes, it's me, Nick Fowler! 
J Sorry, I don't think I know you. 
I Aren't you Harry Shiner? 
J Er. no... I'm afraid not. 
I Oh, I'm terribly sorry, I thought you were someone else! 
 
Listening 
� Dialogue 1 
� Dialogue 2 
� Dialogue 3 
� Dialogue 4 
� Dialogue 5 
Proper names 
Mr Ward, Charles Archer, Philip Mason, Mrs Bond, Stenven Robson, John Benson, Sarah, Dorothy, 
Nick Fowler, Harry Shiner, Elton John. 
 
Grammar notes 
1. Offer of help 
Shall I/We + bare infinitive...? 
Ví dụ: 
Shall I take your coat? 
Shall we carry your cases upstairs, sir? 
 
2. I haven't seen you for ages (an informal way of saying that two or more people have not seen 
another for really long time) 
 
Similarity: 
I haven't seen you for an eternity/ months/ years/ the last few years/ recently/ in recent weeks. 
"Long time, no see! " is very, very informal 
 
Expressions 
There you are: Anh đây rồi 
Here you are: Dạ thưa đây nè 
I beg your pardon: Xin lỗi tôi chưa nghe kịp 
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Do you fancy a coffee ?Anh dùng tách cà phê nhé ? 
Yes, I'd love one: Dạ được lắm 
Shall I take  one of your bags? để tôi xách dùm cái túi của chị nhé? 
I haven't seen you for ages: Lâu quá không gặp anh/chị 
 
age:(n) khoảng thời gian 
announce:(v) thông báo 
apology:(n) sự xin lỗi 
apologize:(v) xin lỗi 
apologetic:(adj) biết lỗi, xin lỗi 
autograph:(n) chữ ký riêng 
cheap day return:(n) vé khứ hồi trong ngày 
else:(adv) khác 
fault:(n) lỗi 
financial director:(n) giám đốc tài chính 
platform:(n) sân ga 
rail fare:(n) giá vé tàu lửa 
return:(n) vé khứ hồi 
sales representative:(n) đại diện hãng buôn 
single:(n) vé một bận 
someone:(indef pro) một người nào đó 
 
Exercise 1 
A Mrs Bond? 
B ... 
A I'm Steven Robson, from Anglo Exports. How do you do? 
B ... 
A That's all right. Did you have a nice journey? 
B ... 
A Oh, may I introduce Lohn Benson? He's our financial director. 
B ... 
 
Exercise 2 
Look at the conversation between G and H, and practice two similar conversations, one for Exeter St 
David's, and one for Penzance. 
 
Rail Exeter  
Fares St David's Penzance 
Single £14.70 £25.80 
Return £23.40 £47.90 
Cheap day £17.40 £28.10 
return* 
 
* You must return on the same day. 
 
Exercise 3 
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Listen to the announcements at London - Paddington. Look at the example and complete the chart in 
the same way. 
 
� Anouncement 1 
� Anouncement 2 
� Anouncement 3 
� Anouncement 4 
� Anouncement 5 
 
Number Train Platform From To 
 Time Number 
1 10.25 5 Lon. Ex.   (London) (Exeter St 
    David's) 
2 
3 
4 
5 
 
Exercise 4 
How are you? 
Very well thanks, and you? 
 
1 Hi! 
2 Good after noon. 
3 I'm very sorry. 
4 Thank you very much for helping me. 
5 How do you do? 
6 Aren't you Elton John? 
7 How are you getting on? 
8 Excuse me. 
9 Here you are. 
10 Goodbye! 
 
Ðến nơi. 
Xe lửa hiện đang đỗ ở sân ga số 5 sẽ khởi hành lúc 10 giờ 25 đi Exeter St Davis's, dừng lại ở các ga 
Reading, Pewsey, Westbury và Taunton. 
Xin lỗi ông...Ông là ông Ward phải không ạ? 
Ông cần gì ạ? 
Tôi là Charles Archer, thuộc công ty Continental Computer. 
Xin chào ông. 
Xin chào ông. 
Cảm ơn ông đã đón chúng tôi. 
Không có chi. 
Chuyến đi của các ông suông sẻ cả chứ? 
Vâng, cảm ơn ông. 
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Ư , tôi xin giới thiệu đây là ông Philip Mason. 
Ông là trưởng phòng kinh doanh của công ty chúng tôi.  
Xin chào ông. 
Xe lửa hiện đang đỗ ở sân ga số 3 là tàu tốc hành Liên Thành khởi hành vào lúc 10 giờ 20 đi Bristol. 
Sarah! 
Chào bạn. 
Chào. 
Lâu lắm rồi mới gặp bạn. 
Lúc này ra sao? 
... Còn bạn? 
Tốt thôi. 
Công việc ra sao rồi? 
Bình thường. 
Ði uống cà phê nhé? 
Ồ, được đấy, tôi đang muốn đi uống đây. 
Chuyến tàu đang vào sân ga số 2 là chuyến tàu khởi hành lúc 9 giờ 12 đến từ ga Oxford. 
Chào Dorothy. 
Chào Margaret. 
Chị khỏe không? 
Khỏe lắm, cám ơn, còn chị? 
Ồ, Tôi khỏe. 
Gia đình chị ra sao? 
Mời người vẫn mạnh khỏe. 
Xe của tôi đậu ngay ngoài ga. 
Tôi mang giúp chị một túi sách nhé? 
Vâng, cảm ơn. 
Chuyến xe lửa kế tiếp rời sân ga số 9 là chuyến tàu tốc hành Liên Thành khởi hành vào lúc 10 giờ 25 
đi Plymouth và Penzance. 
Chuyến tàu sẽ bị chia ra làm hai ở ga Plymouth. 
Hành khách đi Penzance nên ngồi ở 6 toa đầu. 
Chào cô. 
Xin chào 
Cho tôi một vé một lượt đi Exeter. 
Cho xin 14.70 pao. 
Ðây nhé. 
Cảm ơn... ơ... chuyến tàu kế tiếp là chuyến mấy giờ nhỉ? 
10 giờ 25 ạ. 
Cảm ơn cô. 
Chuyến tàu đang vào sân ga số 12 là chuyến tàu khởi hành lúc 7 giờ 10 đến từ ga Swansea. 
Những chuyến tàu đến từ ga Penzance thì đang chạy trễ khoảng 15 phút do công việc duy tu đường 
sắt ở giữa ga Swansea và ga Cardiff. 
Xin chào. 
Xin lỗi? 
Chào anh! 
Dạo này anh ra sao rồi? 
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... cảm ơn... xin lỗi... không biết tôi có quen ông không? 
Có chứ, tôi đây mà, Nick Fowler đây mà. 
Xin lỗi, hình như tôi không quen ông. 
Bộ anh không phải là Harry Shiner sao? 
Ơ, không... tôi e là không... 
Ồ, hết sức xin lỗi, Tôi đã nhầm anh với người khác mất rồi. 
 
   IS EVERY THING READY? 
 
"This is Your Life" is one of the most popular programmes on British and American television. 
Every week a famous person is invited to a television studio, without knowing that he or she will be 
the subject of the programme. The compệre meets the person outside the studio and says "This is you 
life! ". The person then meets friends and relatives from his or her past and present. Studio 4 is where 
the programme is recorded. The programme begins at eight o'clock. It's 6.45 now and the director is 
checking the preparations with his new production assistant. The subject of tonight's show will be an 
actor, Jason Douglas. The compệre, as usual, will be Terry Donovan. 
 
Director Let's just check the arrangements. We're bringing Jason Douglas here in a studio car - he 
thinks he's coming to a discussion programme! The driver has been told to arrive at exactly 7.55. 
Now, the programme begins at eight o'clock. At that time Jason will be walking to the studio. Terry 
Donovan will start his introduction at 8.01, and Jason will arrive at 8.02. Terry will meet him at the 
studio entrance... Camera 4 will be there. Then he'll take him to that seat. It'll be on Camera 3. Jason 
will be sitting there during the whole programme. For most of the show Terry will be standing in the 
middle, and he'll be on Camera 2. The guests will come through that door, talk to Terry and Jason... 
and then sit over there. 
 
Director Now, is that all clear? 
Production Assistant Yes... there's just one thing. 
Director  Well, what is it? 
PA Who's going to look after the guests during the show? 
Director  Pauline is. 
PA And where will they be waiting during the show? 
Director In room 401, as usual. Pauline will be waiting with them, and she'll be watching the show 
on the monitor. She'll tell them two minutes before they enter. 
PA I think that's everything.  
 
Proper names 
Jason Douglas, Pauline, Terry Donovan. 
  
Grammar notes 
 
THE FUTURE CONTINUOUS TENSE 
1. Formula: 
WILL / SHALL + BE + V-ING 
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2. Usage: There are three basic uses of the Future Continuous: 
a) We use it to emphasize actions that will be in progress in the near or distance future, specially 
when we imagine ourselves doing something. 
By this time tomorrow, I'll be lying on the beach (not "I will lie") 
b) The continuous "softens" the effect of will + verb and sounds more polite. 
When will you finish these letters? 
When will you be seeing Mr.White? 
c) We use the Future Continuous like the present continuous for planned actions. 
We'll be spending the winter in  Australia. 
is the same as: 
We're spending the winter in Australia. 
 
Expressions 
Is that all clear? Tất cả đã rõ rồi chứ? 
There's just one thing: Chỉ còn một điều này 
Is everything ready? Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa? 
I think that's everything: Chắc là đủ hết rồi   
 
admit:(v) thừa nhận 
arrange:(v) sắp xếp 
arrangements:(n) sự sắp xếp 
audience:(n) khán, thính giả 
branch office:(n) văn phòng chi nhánh 
comedian:(n) diễn viên hài 
compère:(n) người điều khiển chương trình 
contract:(n) bản hợp đồng 
credits:(n) danh sách những người thực hiện chương trình 
entrance:(n) lối vào 
extract:(v) trích ra 
extract:(n) đoạn trích 
hovercraft:(n) loại tàu có thể chạy trên đất liền và dưới nước 
monitor:(n) máy theo dõi 
preparations:(n) những việc chuẩn bị 
prepare:(v) chuẩn bị 
production assistant:(n) trợ lý sản xuất 
relative:(n) bà con, họ hàng 
running order:(n) thứ tự xuất hiện 
subject:(n) chủ đề 
title:(n) chức vụ 
warm-up:(n) khởi động, hoạt động chuẩn bị 
 
Exercise 1 
Each of the guests will say a few words about Jason. 
A Who'll be speaking at 8.06? 
B His schoolteacher will. 
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Ask and answer about: 8.04, 8.10, 8.16, 8.19, 8.23. 
 
Exercise 2 
A What'll be happening at 7.45? 
B A comedian will be telling jokes to the audience. 
Ask and answer about: 7.57, 8.35 and 9.00. 
 
Exercise 3 
The guests will be waiting in Room 401 from 7.50 until they enter. 
A How long will his sister be waiting? 
B She'll be waiting for thirteen minutes. 
Ask and answer about the other guests.   
 
Mọi việc đã sẵn sàng chưa. 
"Ðây là cuộc đời của bạn"  là một trong những chương trình ưa thích nhất trên hệ thống truyền hình 
Anh và Mỹ. 
Hàng tuần, một nhân vật có tiếng tăm được mời đến để thu hình mà không biết mình là nhân vật 
chính của chuơng trình. 
Người điều khiển chương trình gặp nhân vật đó ngoài phòng thu hình và tuyên bố "Ðây là cuộc đời 
của bạn!". 
Sau đó, nhân vật chính sẽ gặp lại các bạn bè và người thân của mình trước đây cũng như hiện nay. 
Phòng thu số 4 là nơi chương trình đưọc thực hiện. 
Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ. 
Bây giờ là 6 giờ 45 và đạo diễn đang kiểm tra lại các công tác với người trợ lý sản xuất mới của ông 
ta. 
Nhân vật chính của buổi trình diễn tối nay sẽ là một nam diễn viên điện ảnh, Jason Douglas. 
Người điều khiển chương trình, như thường lệ, sẽ là Terry Donovan. 
Chúng ta hãy kiểm tra lại công tác chuẩn bị. 
Chúng ta sẽ đưa Jason Douglas đến đây bằng xe của đài truyền hình - anh ta nghĩ mình đang đến dự 
một cuộc thảo luận! 
Tài xế đã được dặn là phải đến đài truyền hình đúng 7 giờ 55. 
Chương trình được bắt đầu vào lúc 8 giờ. 
Vào lúc đó Jason sẽ đang bước đến phòng thu. 
Terry Donovan sẽ bắt đầu giới thiệu vào lúc 8 giờ 01, và Jason sẽ đến lúc 8 giờ 02. 
Terry sẽ gặp anh ta ở cửa phòng thu... 
Máy quay số 4 sẽ hướng về phía đó. 
Sau đó Terry sẽ đưa anh ta đến chỗ ngồi đằng kia. 
Máy quay số 3 sẽ hướng về đó. 
Jason sẽ ngồi ở đó suốt cả chương trình. 
Phần lớn thời gian chương trình Terry sẽ đứng ở giữa phòng thu và máy số 2 sẽ thu hình anh. 
Khách mời sẽ vào phòng thu qua cái cửa kia, nói chuyện với Terry và Jason... và sau đó ngồi ở đằng 
kia. 
Giờ thì tất cả rõ chứ? 
Rõ... chỉ còn một điều này. 
Ðiều gì vậy? 
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Ai sẽ phụ trách phía khách mời trong buổi diễn? 
Pauline. 
Và họ sẽ chờ ở đâu trong buổi diễn? 
Trong phòng 401, như thường lệ. 
Pauline sẽ ngồi chờ cùng với họ, và cô ấy sẽ quan sát buổi trình diễn qua máy kiểm tra. 
Cô ấy sẽ báo cho họ biết 2 phút trước khi họ vào phòng thu. 
Tôi nghĩ vậy là ổn cả rồi. 
 
 THIS IS YOUR LIFE! 
 
Terry Good evening and welcome to "This is Your Life". This is Terry Donovan speaking. We're 
waiting for the subject of tonight's programme. He's one of the world's leading actors, and he thinks 
he's coming here to take part in a discussion programme... I can hear him now... yes, here he is! 
Jason Douglas... This is your life! 
Jason Oh, no... I don't believe it! Not me... 
Terry Yes, you! Now come over here and sit down. Jason, you were born at number 28 Balaclava 
Street in East Ham, London on July 2nd 1947. You were one of six children, and your father was a 
taxi driver. Of course, your name was then Graham Smith. 
 
Terry Now, do you know this voice? "I remember Jason when he was two. He used to scream and 
shout all day. " 
Jason Susan! 
Terry Yes... all the way from Sydney, Australia... she flew here specially for this programme. It's 
your sister, Susan Fraser! 
Jason Susan... why didn't you tell me... oh, this is wonderful! 
Terry Yes, you haven't seen each other for 13 years... take a seat next to him, Susan. You started 
school at the age of five, in 1952, and in 1958 you moved to Lane End Secondary School. 
 
Terry Do you remember this voice? "Smith! Stop looking out of the window! " 
 
Jason Oh, no! It's Mr Hooper! 
Terry Your English teacher, Mr Stanley Hooper. Was Jason a good student, Mr Hooper? 
Mr Hooper Eh? No, he was the worst in the class... but he was a brilliant actor, even in those days. 
He could imitate all the teachers! 
Terry Thank you, Mr Hooper. You can speak to Jason, later. Well, you went to the London School of 
Drama in 1966, and left in 1969. In 1973 you went to Hollywood. 
 
Terry Do you know this is voice? "Hi Jason... Can you ride a horse yet? " 
 
Jason Maria! 
Terry Maria Montrose... who's come from Hollywood to be with you tonight. 
Maria Hello, Jason... it's great to be here. Hello, Terry. Jason and I were in a movie together in 1974. 
Jason had to learn to ride a horse... well, Jason doesn't like horses very much. 
Jason Like them! I'm terrified of them! 
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Maria Anyway, he practised for two weeks. Then he went to the director... it was Charles Orson... 
and said "What do you want me to do? " Charles said, "I want you to fall off the horse". Jason was 
furious. He said, "What? Fall off! I've been practising for two weeks... I could fall off the first day... 
without any practice! 
 
Proper names 
Balaclava,Terry Donovan, Jason Douglas, Susan Fraser, Charles Orson, East Ham, Graham Smith, 
Hollywood, Lane End, Maria Montrose, Stanley Hooper, Sydney. 
 
Grammar notes 
Review: 
To be going + to infinitive 
Present Continuous 
will + bare infinitive 
 
Expressions 
I don't believe it: Tôi không tin đâu 
It's great to be here: Ở đây thật là tuyệt 
all the way from: suốt đường từ 
even in those days: thậm chí/ ngay cả dạo đó 
to be brought up: được nuôi dưỡng 
to break up: đổ vỡ 
to be engaged to someone: hứa hôn với ai 
 
astrology:(n) chiêm tinh, tướng số 
autobiography:(n) tự truyện 
biography:(n) tiểu sử 
brilliant:(adj) có tài, xuất sắc 
christen:(v) đặt tên thánh 
ex-husband:(n) chồng cũ 
furious:(adj) giận dữ 
graduate:(v) tốt nghiệp 
initiate:(v) bắt đầu, đề xướng 
leading:(adj) hàng đầu 
maiden name:(n) nhũ danh 
marital status:(n) tình trạng hôn nhân 
movie:(n) phim ảnh 
profession:(n) nghề nghiệp 
scream:(v) thét to 
specially:(adv) đặc biệt 
stage name:(n) tên sân khấu, nghệ danh 
stone's throw  quãng ngắn 
take part:(v) tham gia 
voice:(n) giọng , 
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      Ðây là cuộc đời của bạn! 
Xin chào các bạn, và mời các bạn theo dõi chương trình "Ðây là cuộc đời của bạn". 
Tôi là Terry Donovan. 
Chúng tôi đang đợi nhân vật chính của chương trình tối nay. 
Anh ta là một trong những nam diễn viên hàng đầu của thế giới, và anh ta nghĩ là anh ta đang đến 
đây để tham dự một chương trình mạn đàm... bây giờ tôi có thể nghe tiếng nói của anh ta... vâng, anh 
ta đây rồi! 
Jason Douglas... Ðây là cuộc đời của bạn! 
Ồ, không ... tôi không tin đâu! Không phải tôi... 
Phải, chính anh đó! 
Nào đến đây và mời anh ngồi. 
Jason, anh chào đời ở số nhà 28 đường Balaclava ở Ðông Ham, Luân Ðôn vào ngày 2 tháng 7, 1947. 
Gia đình anh có sáu anh chị em, ba anh là một tàI xế taxi. 
Dĩ nhiên hồi đó tên anh là Graham Smith. 
Nào, anh có nhận ra giọng nói này không? 
"Tôi còn nhớ Jason khi nó 2 tuổi. 
Nó thường la hét suốt cả ngày." 
Chị Susan! 
Ðúng rồi... mãi tận Sydney, nước "c... cô ấy bay sang đây chỉ vì chương trình này thôi đấy nhé. 
Cô ấy là chị của anh, Susan Fraser! 
Susan... sao chị lại không báo trước cho em biết... ô, thật là tuyệt! 
Vâng, hai chị em đã không có dịp gặp nhau trong suốt 13 năm nay rồi... mời chị ngồi kế bên anh ấy, 
Susan. 
Anh bắt đầu đi học lúc 5 tuổi, vào năm 1952, và đến năm 1958 anh chuyển về trường trung học Lane 
End. 
Anh còn nhớ giọng nói này không? 
"Smith! Không được nhìn ra của sổ nữa!" 
Ồ, không! Ông Hooper đây mà! 
Thầy giáo Anh văn của anh, ông Stanley Hooper. 
Thưa ông Hooper, hồi đó Jason học giỏi không? 
Sao? 
Không, anh ta tệ nhất lớp... nhưng ngay từ hồi đó anh ta đã là diễn viên xuất sắc rồi. 
Anh ta có thể bắt chước điệu bộ của tất cả giáo viên! 
Cảm ơn ông Hooper. 
Ông có thể nói chuyện với Jason sau. 
Tiếp tục nhé, rồi anh đi học trường Kịch nghệ Luân Ðôn vào năm 1966, và ra trường năm 1969. 
Năm 1973 anh đi Hollywood. 
Anh có nhớ giọng nói này không? 
"Chào Jason... anh có thể cưỡi ngựa được chưa?" 
Maria! 
Maria Montrose... người đã từ Hollywood đến đây để gặp anh tối nay. 
Chào Jason... thật thú vị là được đến đây. 
Chào Terry. 
Jason và tôi cùng đóng chung một bộ phim vào năm 1974. 
Jason đã phải học cưỡi ngựa... à, Jason chẳng thích ngựa cho lắm. 
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Thích chúng nó à! 
Tôi phát khiếp đi được vì chúng nó! 
Dù sao anh ta cũng đã tập dượt được 2 tuần lễ. 
Sau đó anh ta đi gặp đạo diễn... lúc đó là Charles Orson... và nói "Ông muốn tôi phải làm cái gì?" 
Charles nói, "Tôi muốn anh phải té xuống từ lưng ngựa". 
Jason rất giận dữ. 
Anh nói, "Cái gì? Té ngựa hả! Tôi đã tập dượt 2 tuần nay rồi... tôi đã có thể té ngựa ngay từ buổi đầu 
tiên... mà không cần bất kỳ sự tập luyện nào hết!" 
 
THE MONTE CARLO RALLY 
 
The Monte Carlo Rally, which started in 1911, is Europe's most famous motoring event. Competitors 
leave from several points around Europe and follow routes of approximately equal length to a 
rallying point which will be Geneva this year. They then follow a single route to the finish. The rally 
consists of five daily stages, beginning on Sunday morning, and each competitor will have driven 
about 3000 kilometres by Thursday night. It is not a race. The winner is decided on a points system. 
Drivers have to maintain an average speed between control points, and there are also special tests of 
driving skill in different conditions on the way. 
 
Motoring news 
This is radio Wessex on 203 metres, medium wave. It's nine o'clock on Monday 25th January and 
this is Barry King reporting from Dover. The British competitors in the Monte Carlo Rally have just 
arrived here at the end of the second stage in this year's competition. Russell Cook, who's driving a 
Sunbeam Lotus, is leading. The Triumph driven by Tony Bond, who won last year's rally, crashed in 
Yorkshire this morning. Tony was unhurt but will be unable to continue. Seven other cars have 
withdrawn due to bad weather conditions. Tonight the cars, which left from Glasgow on Sunday 
morning, will be crossing the English Channel. 
 
Proper names 
Belgrade, Clermont-Ferrand, Copenhagen, Dover, Frankfurt, Geneva, Madrid, Monte Carlo, 
Stockholm, Danielle Bernard, Hannu Larsen, Russel Cook, Sandro Rossi, Audi Quattro, Renault 
Gordini, Talbot Sunbeam, Lotus. 
 
Reading 
 
Driver Russell Cook 
Nationality British 
Age 28 
Starting point Glasgow 
Car Talbot Sunbeam Lotus 
Engine capacity 2172cc 
Maximum speed 196 km/h 
Petrol consumption: urban cycle 15.59 liters/100 km 
constant 90 km/h 13.1 litres/100 km 
Length 3.82 m 
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Width 1.60 m 
Height 1.39 m 
 
Driver Hannu Larsen 
Nationality Finnish 
Age 32 
Starting point Helsinki 
Car Audi Quattro 
Engine capacity 2144cc 
Maximum speed 220 km/h 
Petrol consumption: 
urban cycle 15.69 liters/100 km 
constant 90 km/h 7.91 litres/100 km 
Length 4.40 m 
Width 1.72 m 
Height 1.34 m 
 
Driver Danielle Bernard 
Nationality French 
Age 31 
Starting point Lisbon 
Car Renault 5 Gordini 
Engine capacity 1397cc 
Maximum speed 176 km/h 
Petrol consumption: 
urban cycle 11.2 liters/100 km 
constant 90 km/h 6.1 litres/100 km 
Length 3.50 m 
Width 1.52 m 
Height 1.39 m 
 
Driver Sandro Rossi 
Nationality Italian 
Age 30 
Starting point Athens 
Car Fiat 131 
Engine capacity 1585 cc 
Maximum speed 168 km/h 
Petrol consumption: 
urban cycle 11.92 liters/100 km 
constant 90 km/h 6.99 litres/100 km 
Length 4.26 m 
Width 1.65 m 
Height 1.39 m 
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Grammar notes 
 
THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS in contrast with THE PRESENT PERFECT TENSE 
I have been doing or I have done? 
 
A. Present perfect continuous (have been doing) or present perfect (have done)? 
 
 Compare: 
 
 have been doing 
 We use present perfect continuous for an action over a period: 
A strong wind has been blowing all day. 
 
 have done 
 We use present perfect for a complete action. 
The wind has blown our fence over 
 The choice of form depends on whether we see action as continuing over a period or as 
complete. Compare: 
 
 OVER A PERIOD (have been doing) 
Tim has been prepairing his bike. He's got oil on his hand. 
I've been writing an essay. I'm tired now. 
 We normally use the continuous form with a phrase saying how long. 
 
 COMPLETE (have done) 
Tim has prepaired  his bike. It goes all right now. 
I've written an essay. I can hand it in now. 
 We use the simple form with a phrase saying how many. 
 
B. Actions and States 
 We cannot normally use the continuous form for a state: 
I've known the secret for a long time. NOT I've been/ knowing 
The Browns have had that car for at least ten years.  
We're never been very happy here. 
 Live and work (= have a job) can be continuous form or not, with little difference in meaning; 
We've been living here since 1988. or We've lived here since 1988. 
Tom has been working at the bank for three years now. or Tom has worked at the bank for three 
years now. 
 
THE FUTURE CONTINUOUS in contrast with THE FUTURE PERFECT 
Will be doing and Will be have done 
 
A. will be doing for continuous actions. 
 We use will be + v-ing form for an action over a period of future time. It means that we will 
be in the middle of an action 
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I'll be out. I'll be playing golf. 
This time next week we'll be driving through France. 
 
B. will be doing for routine actions. 
 We also use will be + v-ing for an action which is the result of a routine. 
I'll be passing your house this afternoon. It's on my way home from work. 
 
C. will have done 
 We use will have + a past participle for something before a future time, something what we 
will finish before a time in the future. 
We'll have finish our game of tennis by six o'clock. 
 (The game will be at an end before six o'clock.)  
 
compete:(v) cạnh tranh, thi thố 
competition:(n) cuộc thi 
competitor:(n) người dự thi 
condition:(n) tình trạng, điều kiện 
consist:(v) bao gồm 
constant:(adj) thường xuyên 
consumption:(n) sự tiêu thụ 
consume:(v) tiêu thụ 
deposit:(n) tiền đặt cọc 
deposit:(v) đặt cọc 
 engine capacity:(n) dung tích máy 
graph:(n) đồ thị 
height:(n) chiều cao 
length:(n) chiều dài 
maximum speed:(n) tốc độ tối đa 
medium wave:(n) sóng trung bình 
motoring:(n) việc lái xe 
points system:(n) hệ thống điểm 
rallying point:(n) điểm tập trung 
stage:(n) sân khấu 
unhurt:(adj) không bị thương tích 
urban cycle:(n) chạy trong thành phố 
width:(n) chiều rộng 
withdraw:(v) rút lui 
 
Exercise 1 
Look at the first driver. 
What's his name? 
His name's Russell Cook. 
Where dose he come from? 
He comes from Britain. 
How old is he? He's 28. 



www.tinhvi.com - 441 

Ask and answer about the other drivers. 
 
Exercise 2 
Look at the first car. (All statistics are for production cars.) 
What make is it? It's a Sunbeam Lotus. 
How fast can it go? The top speed is 196 km/g. 
How much petrol dose it use? 15.59 litres per 100 km around town, and 13.1 litres at a constant 90 
km/g. 
How long is it? 3.82 m. 
How wide is it? 1.60 m. 
How high is it? 1.39 m. 
Ask and answer about the other cars. 
 
Exercise 3 
Look at the drivers and the cars. 
Danielle Bernard's older than Sandro Rossi. 
Russell Cook isn't as old as Danielle Bernard. 
Hannu Larsen's the oldest. 
Make comparisons about the cars using: fast/ long/ wide/ high/ economical. 
 
Exercise 4 
Look at the first driver. All the cars started on Sunday morning. 
Where is he now? He's in Dover. 
Where did he start? He started from Glasgow. 
How long has he been driving? He's been driving for two days. 
How many kilometres has he driven? 1 205 km. 
Ask and answer about the other drivers. 
 
Exercise 5 
Look at the first driver. It's Monday night. 
Where will he be tomorrow night? 
He'll be in Clermont-Ferrand. 
What will he be doing tomorrow? 
He'll be driving from Dover to Clermont-Ferrand. 
Ask and answer about Wednesday and Thursday. 
Do the same for the other drivers. 
 
Exercise 6 
Look at the first driver. 
On Tuesday night he'll be in Clermont - Ferrand. 
How far will he have driven on Tuesday? He'll have driven 640 km. 
Ask and answer about Wednesday and Thursday. 
Do same for the other drivers.   
 
Cuộc đua xe hơi Monte Carlo 
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Cuộc đua xe hơi Monte Carlo, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1911, là cuộc đua nổi tiếng nhất 
Châu Âu. 
Các tay đua xuất phát từ các nơi khác nhau ở Châu Âu và đi theo lộ trình dài xấp xỉ bằng nhau để đổ 
về một điểm tập trung mà năm nay là Geneva. 
Sau đó họ sẽ theo cùng một đường đua duy nhất để về đích. 
Cuộc đua gồm 5 chặng, mỗi chặng một ngày, bắt đầu vào sáng Chủ Nhật và vào sáng thứ Năm thì 
mỗi tay đua sẽ vượt được khoảng 3000 km. 
Ðây không phải là một cuộc tranh tài về tốc độ. 
Người thắng được quyết định theo một thang điểm. 
Các tay đua phải giữ được tốc độ trung bình giữa những điểm kiểm soát; ngoài ra còn có những cuộc 
sát hạch đặc biệt về kỹ năng lái xe trong những điều kiện khác nhau trên đường đua. 
Ðây là đài Wessex phát trên bước sóng 203 mét, băng sóng trung. 
Bây giờ là 9 giờ ngày thứ Hai 25 tháng Giêng và Barry King đang tường thuật với các bạn từ Dover. 
Các tay đua Anh tham dự cuộc đua Monte Carlo vừa mới tới đây vào cuối chặng hai trong cuộc so 
tài năm nay. 
Russell Cook, người cầm lái chiếc Sunbeam Lotus, đang dẫn đầu. 
Chiếc Triumph do Tony Bond cầm lái, người đã đoạt giải năm rồi, đã bị lật ở Yorkshire vào sáng 
hôm nay. 
Tony không bị thương tích gì, nhưng không có khả năng tiếp tục cuộc đua được nữa. 
Bảy chiếc xe khác đã bỏ cuộc vì thời tiết xấu. 
Tối hôm nay, đoàn đua khởi hành từ Glasgow vào sáng chủ nhật, sẽ vượt qua eo biển Manche. 
 
 OUT OF WORK 
 
In Britain a lot of people are out of work. Tracey Chapman is 18, and she left school a year ago. She 
lives in the North East, an area of  high youth unemployment. She hasn't been able to find a job yet. 
"My dad just doesn't understand. He started working in a steel mill when he was 15. Things are 
different now, but he thinks I should start bringing home some money. Oh, I get my unemployment 
benefit, but that isn't much and I'm fed up with queuing for it every Thursday. I hate having to ask 
my mum and dad for money. Oh, my mum gives me money a couple of pounds for tights now and 
then, but she can't stand seeing me at home all day. I've almost given up looking for a job. I buy the 
local paper every day but I'm really tired of looking through the "Situations Vacant" column. There 
are 50 applicants for every job. I was interested in being a dentist's receptionist because I like 
meeting people, but now I'd take any job at all. People ask me why I don't move to London, but I 
don't want to leave my family and friends. Anyway, I'm scared of living on my own in a big city. " 
George Morley is 54. Until last year he was a production manager in the textile industry. He had 
worked for the same company since he left school. He had a good job, a four-bedroomed house and a 
company car. When his company had to close because of economic difficulties, he became 
redundant. 
"It's funny really... I don't feel old, but it isn't easy to start looking for a job at my age. I've had so 
many refusals. Now I'm frightened of applying for  job. All the interviewers are twenty years 
younger than me. You see, I'm interested in learning a new skill, but nobody wants to train me. I can 
see their point of view. I'll have to retire in ten years. It's just... well, I'm tired of sitting around the 
house. I've worked hard for nearly forty years and now I'm terrified of having nothing to do. When I 
was still with Lancastrian Textiles I was bored with doing the same thing day after day, but now I'd 
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really enjoy doing a job again... any job really. It's not the money... I got good  redundancy pay, and 
the house is paid  for... and I've given up smoking... no, it's not just money. I just need to feel... well, 
useful... that's all. 
 
Proper names 
George Morley, Tracy Chapman. 
 
Grammar notes 
I. Word formation N+V (-ER, -OR) 
to leave school → school-leaver 
to make law  → law-maker 
to do one's hair → hair-doer 
to open a can  → can-opener 
to seek a job  → job-seeker 
to tell fortune  → fortune-teller 
 
II. For - preposition of purpose 
Study the following sentences. How can you rephrase them by using "for"? 
Ví dụ: 
1. They come to evening classes to learn English. 
2. John was advised to apply to that head office so that he could get a new job. 
 
III. Verb pattern S+V+V-ing 
Hereafter are some of the verbs  followed by a V-ing form (or gerund). Some of these verbs cab also 
be followed by a to-infinitive: love, like, hate, dislike, enjoy, start, begin, commence, stop, end, 
cease, continue, go on, keep on, give up, consider, mind, admit, advise, avoid, depend, excuse, fancy, 
fear, finish, forbid, forget, can't help, can't bear, can't endure, leave off (=stop), miss, practise, 
remember, risk, can't stand, suggest, try, understand. An V-ing form can also be found after 
preposition. 
He agreed in selling it to me 
 
Similarity: die from/of, tired of, bored with, insist on, assist in... 
 
Expressions 
now and then = sometimes: thỉnh thoảng 
you see: như anh thấy đó 
day after day: ngày này sang ngày khác 
that's all: thế thôi 
out of work: thất nghiệp 
on my own: một mình 
at my age: vào tuổi tôi 
in order of importance: theo thứ tự quan trọng 
can't stand: không chịu được 
to be fed up with = to be bored with: chán ngấy 
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"Situation vacant": cần người   
 
applicant:(n) người nộp đơn xin việc 
apply:(v) nộp đơn 
Careers Advisory Service:(n) văn phòng hướng nghiệp 
column:(n) cột đăng trên báo, mục 
dental receptionist:(n) tiếp viên ở phòng nha sĩ 
economic difficult:(n) khó khăn về kinh tế 
employment:(n) sự thuê, mướn 
employer:(n) người đi thuê người khác 
full-time:(adj) trọn thời gian 
haft-time:(adj) bán thời gian, ngoài giờ 
job satisfaction:(n) sự thỏa mãn về công ăn việc làm 
point of view:(n) quan điểm 
production manager:(n) giám đốc sản xuất 
redundancy pay:(n) trợ cấp thôi việc 
redundant:(adj) trở nên thừa và bị sa thải 
refusal:(n) sự từ chối 
refuse:(v) từ chối 
security:(n) an ninh 
seek:(v) tìm kiếm 
sit around:(v) ngồi quanh quẩn 
skill:(n) kỹ năng 
steel mill:(n) nhà máy thép 
texttile industry:(n) ngành kỹ nghệ dệt 
tights:(n) vớ da phụ nữ 
unemployment benefit:(n) trợ cấp thất nghiệp 
youth:(n) thanh niên 
 
Exercise 1 
I like meeting people. 
Make sentences about yourself with: 
love/ enjoy/ don't like/ dislike/ hate/ can't stand. 
 
Exercise 2 
I'm scared of living on my own. 
Make sentences about yourself with: 
afraid of/ frightened of/ terrified of. 
 
Exercise 3 
I'm bored with doing the same thing. 
Make sentences about yourself with: 
fed up/ tired of/ interested in. 
 
Exercise 4 
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I gave up smoking. 
Make sentences about yourself with: 
start/ begin/ stop/ give up.   
 
      Thất nghiệp. 
Ở nước Anh có rất nhiều người bị thất nghiệp. 
Tracey Chapman năm nay 18 tuổi, và cô thôi học cách đây một năm. 
Cô ta đang sống ở vùng Ðông Bắc, một vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ. 
Cô ta vẫn chưa thể kiếm được việc làm. 
"Chỉ đơn giản là cha tôi không hiểu. 
Ông đã bắt đầu làm việc trong một xưởng cán thép khi ông mới 15 tuổi. 
Bây giờ mọi thứ đều khác rồi, nhưng ông ta nghĩ là tôi phải bắt đầu kiếm tiền để phụ giúp gia đình. 
Ồ, tôi cũng nhận được trợ cấp thất nghiệp đấy, nhưng số tiền đó có nhiều nhặn gì lắm đâu, và tôi 
chán ngấy cái cảnh phải sắp hàng để lãnh trợ cấp vào mỗi sáng thứ Năm. 
Tôi ghét phải xin tiền bố mẹ. 
Ồ, Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng cho tôi vài pao để mua áo quần lặt vặt, nhưng bà không chịu nổi khi 
thấy tôi ở nhà cả ngày. 
Tôi hầu như đã bỏ chuyện đi kiếm việc. 
Mỗi ngày tôi đều mua báo nhưng tôi đã thực sự chán đọc cột "Tìm người". 
Việc nào cũng có cả 50 người xin làm. 
Lúc trước tôi muốn làm tiếp viên cho một phòng khám đa khoa vì tính tôi thích giao tiếp, nhưng bây 
giờ thì tôi sẵn lòng nhận bất kỳ việc gì. 
Có người hỏi tôi sao không lên Luân Ðôn sống, nhưng tôi không muốn xa gia đình và bè bạn. 
Nói cho cùng tôi sợ phải sống một mình trong một thành phố lớn! 
George năm nay 54 tuổi. 
Cho tới năm ngoái ông ta còn là trưởng phòng sản xuất trong ngành dệt. 
Ông ta đã liên tục làm việc cho một công ty duy nhất từ khi rời ghế nhà trường. 
Ông ta có một việc làm tốt, một căn nhà 4 phòng ngủ và xe hơi do công ty cấp. 
Khi công ty của ông ta bị đóng của vì khó khăn kinh tế thì ông đã trở lên dư thừa trong biên chế. 
"Thật là buồn cười... tôi chưa cảm thấy già cỗi gì cả, nhưng ở tuổi tôi mà phải bắt đầu tìm kiếm việc 
làm thì chẳng dễ dàng gì. 
Tôi đã nhận được quá nhiều lời từ chối rồi. 
Bây giờ tôi đâm ra ngại xin việc. 
Tất cả những người phỏng vấn tôi đều trẻ hơn tôi 20 tuổi. 
Bạn biết đó, tôi muốn học kỹ năng mới nhưng chẳng ai muốn huấn luyện tôi cả. 
Tôi có thể thấy được quan điểm của họ. 
Tôi sẽ phải về hưu trong 10 năm nữa mà. 
Chẳng qua... là tôi chán ngồi lì ở trong nhà. 
Suốt gần 40 năm nay tôi đã làm việc cật lực và bây giờ tôi sợ phải ngồi không chẳng có việc làm. 
Khi tôi còn làm cho Liên Hiệp Dệt Lancastrian tôi đã chán ngấy chuyện phải làm việc giống như 
nhau ngày ngày sang ngày khác, nhưng bây giờ thì tôi thật sự muốn làm một việc gì đó... việc gì 
cũng được. 
Vấn đề không phải là để kiếm tiền... tôi được trả tiền trợ cấp thất nghiệp khá hậu, tiền mua nhà thì đã 
trả hết rồi, và tôi đã bỏ hút thuốc... không, chẳng phải là chuyện tiền bạc thôi đâu. 
Tôi chỉ cần thấy được là mình... mình còn có ích... vậy thôi. 
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Reading 
 
In Britain there is a special service for school leavers, The Careers Advisory Service, which helps 
young people who are looking for their first job. Careers Officers  give practical advice on interview 
techniques, application forms, letters, pay, National Insurance and Trade Unions. This is an extract 
from a leaflet which is given to young people by Dorset Careers Service. 
 
THE INTERVIEW 
You've got an interview for a job - good! So now for the hard work. To do well at an interview you 
need to put in some thought first. The employer wants to know if you are the person he wants, so 
you'll be asked about yourself. Think about it now: 
 
What do I do well? School activities? 
What are my good points? School subjects? 
Why would I like this job? Previous work? 
Spare-time interests? Saturday job? 
What is my family like? 
 
What do I like doing and why? 
What do I not like doing and why? 
 
You will want to ask questions too. 
 
The job itself?          
Training?                  
Prospects?              
Further Education?     
Conditions? 
Can I see where I would be working? 
Hours? 
 
Write your questions down and take them with you. 
 
BEFORE THE INTERVIEW 
1 Find out what you can about the firm. 
2 Find out the interviewer's name and telephone number. 
3 Find out where the interview is. 
4 Find out how long it will take to get there. 
5 Make sure you know what the job involves. 
6 Dress to look clean and tidy. 
 
AT THE INTERVIEW 
1 Do arrive early. Phone if you're held up. 
2 Do try to smile. 
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3 Do show interest in the job and ask questions. 
4 Do be polite. 
5 Don't panic, even if faced by more than one person. 
6 Don't slouch around and look bored. 
7 Don't smoke or chew. 
8 Don't give one word answers or say you don't care what you do. 
 
Look at these job advertisements. 
 
Trainee computer programmer 
Good opportunity for a start in computers. Ability at maths is essential. Application forms from: 
Personnel Department, Continental Computers, Honeywell Rd., Bournemouth. 
 
Fernside Engineering 
Require a junior clerk for the accounts department. 
Apply in writing to: The Personnel Officer, Fernside Engineering, Western Rd., Poole. 
 
Shop assistant 
A vacancy for a smart, lively young person. Good prospects. Please write to: 
Mrs. J..Frost, 'Cool Boutique', 39 High St., Dorchester. 
 
Applying by letter 
1 Remember that first impressions are important. 
2 Write clearly and neatly on good notepaper, unlined if possible. 
3 Check for spelling mistakes. Use a dictionary if you are not sure of a word. 
4 Describe yourself, your qualifications and your experience clearly. 
5 If the advertisement asks you to write for an application form you will not need to give 
detailed information in your letter. 
6 Address the letter and the envelope clearly. 
 
44 Deepdale Road, 
Boscombe, 
Bournemouth, 
BH92 7JX 
4th April, 1982 
The Personnel  Department, 
Continental Computers, 
Honeywell Road, 
Bournemouth 
 
Dear sir or Madam, 
I read your advertisement in yesterday's 'Evening Echo'. I am interested in training as a computer 
programmer. Could you please send me an application form, and any further details. 
 
Your faithfully, 
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Joanne Evans 
 
Grammar notes 
Verb pattern: 
S + V + to-infinitive 
The following verbs are followed by a to-infinitive which expresses: 
1. Purpose: 
For example: 
Stop to smoke 
Come to see you 
Dress to look tidy 
Eat and drink to service 
Write to tell you about... 
Work to earn one's living 
Drink and smoke to chase away my sorrow 
2. Non-purpose 
For example: 
Try to do better 
Refuse to help 
Begin to rain 
Intend not to see 
Learn to swim 
Like to come 
Forgot to post... (Where "forgot" has meaning of no longer having a memory of or not being able to 
call to mind, it is followed by the gerund) 
Prefer to start 
Decide not to go 
Have to go 
Need to stay 
Have to have a better life 
Never thought (expected) to see you here 
Thinks to... (has the idea that he can or will) deceive  us. 
 
A statement about a particular occasion (especially with would like & should like) 
Verb + V-ing 
A general statement 
For example: 
He likes swimming very much. So he think he likes to swim there but not to sit still on the beach all 
morning, watching how the others do it. 
 
Expressions 
be bothered (v) bận lòng 
be faced by đương đầu 
be held up bị giữ lại, bị kẹt  
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ability:(n) khả năng 
advantage:(n) lợi thế, sự thuận lợi 
chew:(v) nhai 
curriculum vitae:(n) bản lý lịch 
detail:(n) chi tiết 
enclose:(v)  gởi kèm theo 
essential:(adj) thiết yếu 
firm:(n) công ty kinh doanh 
impression:(n) ấn tượng 
involve:(v) liên quan tới 
junior:(v) cấp dưới, ít thâm niên 
leaflet:(n) tờ truyền đơn, tập sách mỏng phát không 
nanny:(n) cô bảo mẫu 
National Insurance:(n) Bảo hiểm quốc gia 
neatly:(adv) tươm tất, đàng hoàng 
personnel department:(n) phòng nhân sự trong công ty 
prospect:(n) triển vọng 
shorthand typist:(n) thư ký đánh máy tốc ký 
slouch:(v) tỏ vẻ uể oải 
spelling mistake:(n) lỗi chính tả 
technique:(n) kỹ thuật 
testimonial:(n) giấy chứng nhận 
tidy:(adj) gọn gàng 
trainee:(n) nhân viên tập sự 
unlined:(adj) không có đường kẻ 
vacancy:(n) chỗ trống, chưa có người làm 
be bothered:(v) bận lòng 
 
BATTLE OF TRAFALGAR STREET 
 
Last night, for the third time this week, police and County Council officials had to turn and run when 
they were showered with boiling water from the upstairs window of No 10 Trafalgar Street. They 
were hoping to speak to Mrs Florence Hamilton, an 83-year-old widow, who is still refusing to leave 
her home. Every other house in the street had been demolished. The Council are planning to build 
four 20-storey blocks of flats in the area. All the other residents agreed to move when the Council 
offered to provide them with new flats nearby. On Tuesday evening a social worker who wanted to 
speak to Mrs Hamilton was attacked and badly bitten by one of her dogs. 
 
Radio Report 1 
 
This is Pennine Radio News, Alan Nelson reporting from Trafalgar Street. Mr Hardy, the Tadworth 
Housing Officer, has agreed to speak to us. 
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Alan Now, Mr Hardy, has the situation changed since last night? 
Hardy No, it hasn't. Mrs Hamilton is still there, and she's still refusing to talk to us. 
Alan Well, what are you going to do? 
Hardy It's a very difficult situation. We'd like her to come out peacefully. The police don't intend to 
prosecute her... but she's a very stubborn lady! 
Alan Stubborn? Yes, well, it is her home. 
Hardy I agree, and it's been her home for a long time, I know. But nobody else refused to move. You 
see, a lot of people in this area are living in sub-standard accommodation and we are going to build 
over 300 flats on this site. Families are expecting to move into them next year! It's all being delayed 
because of one person! 
Alan But Mrs Hamilton was born in that house. 
Hardy Of course, of course. But we have promised to give her a modern flat immediately, a very nice 
flat which is ideal for an elderly person living alone. 
Alan So, what happens next? 
Hardy I don't know. I really don't ... but we can't wait forever. The police will have to do something 
soon. It won't be easy. She's got two very big dogs, and they don't like strangers! 
 
Radio Report 2 
 
We have also managed to arrange an interview with Mrs Hamilton. She has decided to speak to us 
but she has demanded to see me alone. 
Mrs Hamilton! 
Mrs Hamilton Who are you? 
Alan I'm Alan Nelson... Pennine Radio News. 
Mrs Hamilton Well... don't come any closer, or I'll let the dogs out. Down Caesar! Sit, boy! 
Alan I'm sure our listeners would like to hear your side of the story. 
Mrs Hamilton There's not much to say. I'm not moving! I was born here, I had my children here, and 
I intend to die here. 
Alan But the Council really need to have this land, and they have arranged to provide a new flat for 
you... 
Mrs Hamilton Oh, yes. I know, but I can't take my dogs with me... and I need to have company. My 
dogs are all I've got. Down boy! 
Alan How long can you stay here? 
Mrs Hamilton Oh, I've got plenty of food. The Council have threatened to cut off the water and 
electricity, but I'll be all right. 
Alan Well, thank you, Mrs. Hamilton... and good luck! 
Mrs Hamilton And you can tell the Council from me... I want another house where I can keep my 
dogs, not a little flat in a bloody high-rise block! 
 
Listening 
Last night, for third time this week, police and County Council officials had to turn and run when 
they were showered with boiling water from the upstairs window of No 10 Trafalgar Street. They 
were hoping to speak to Mrs Florence Hamilton, an 83-year-old widow, who is still refusing to leave 
her home. Every other house in the street has been demolished. The Council are planning to build 
four 20-storey blocks of flats in the area. All the other residents agreed to move when the Council 
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offered to provide them with new flats nearby. On Tuesday evening a social worker who wanted to 
speak to Mrs Hamilton was attacked and badly bitten by one of her dogs. 
 
� Radio report 1 
� Radio report 2 
 
Proper names 
Alan Nelson, Florence Hamilton, Hardy. 
 
Grammar notes 
 
VERB + TO-INFINITIVE 
 
These verbs can be followed directly by a to-infinitive or a that-clause: agree, aim, arrange, beg, can't 
offord, choose, claim, contrive, decide, determine, expect, fail, hope, hurry, intend, learn, manage, 
offer, plan, prefer, pretend,  refuse, resolve, swear, threaten, want, wish. 
 
Ví dụ: 
I decide to ask for some money back. 
I can't afford to buy a car. 
 
Phần lớn các động từ trên chỉ về tương lai nên thường ít khi có perfect infinitive đi sau. Tuy nhiên 
trừ các động từ chỉ sự dự định, hy vọng... và Perfect infinitive tương đương với cách dùng của thì 
Future Perfect. 
 
Ví dụ: 
I hope(d) to have finished by 12. 
 
battle:(n) trận chiến 
block of flats:(n) dãy nhà 
bloody:(adj) khốn kiếp 
by-pass:(n) đường vòng 
country council:(n) hội đồng quận 
crisis:(n) thời kỳ khủng hoảng 
delay:(v) hoãn lại 
demolish:(v) phá bỏ 
housing officer:(n) nhân viên nhà đất 
ideal:(adj) lý tưởng 
nearby:(adj) gần đó 
negotiation:(n) sự điều đình, thương lượng 
official:(n) cán bộ, viên chức 
press:(v) giục giã, khẩn khoản 
proposal:(n) sự đề nghị 
propose:(v) đề nghị 
prosecute:(v) truy tố 
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protest:(n) sự phản đối 
resident:(n) người cư trú 
shower:(v) tưới 
sit-in:(n) cuộc biểu tình ngồi 
site:(n) nơi, chỗ 
social work:(n) công tác xã hội 
story = floor:(n) tầng 
stubborn:(adj) cứng đầu, bướng 
sub-standard:(adj) dưới tiêu chuẩn 
summit:(n) hội nghị cấp cao 
 
      Trận chiến ở phố Trafalgar. 
Ðây là chương trình tin tức của Ðài Pennile, Alan Leoson đang tường thuật từ phố Trangalgar. 
Ông Hardy, nhân viên nhà đất Tadworth, đã đồng ý tiếp chuyện với chúng tôi. 
Thưa ông Hardy, từ tối qua đến giờ tình hình đã có gì thay đổi chưa? 
Chưa có gì cả. 
Bà Hamilton vẫn ở đó, và bà ta vẫn từ chối nói chuyện với chúng tôi. 
Vậy các ông định làm gì? 
Ðây là một tình huống rất khó khăn. 
Chúng tôi muốn bà ta đi ra một cách êm thắm. 
Cảnh sát không có ý định truy tố bà ta... nhưng bà ta bướng bỉnh ghê quá! 
Bướng bỉnh à? 
Nhưng đó là nhà của bà ta kia mà. 
Tôi đồng ý, và tôi biết căn nhà đó đã bao lâu nay là nhà của bà ta. 
Nhưng chẳng có ai khác từ chối dọn đi cả. 
Ông thấy đó, rất nhiều người trong vùng này sống trong điều kiện nhà ở dưới mức cho phép và 
chúng tôi sẽ xây dựng hơn 300 căn hộ ở tại nơi đây. 
Nhiều hộ gia đình đang mong mỏi được dọn vào ở trong năm tới. 
Tất cả bị hoãn lại chỉ vì một cá nhân thôi. 
Nhưng bà Hamilton đã chào đời trong căn nhà đó mà. 
Dĩ nhiên, dĩ nhiên. 
Nhưng chúng tôi hứa cấp cho bà ta một căn hộ hiện đại ngay lập tức, một căn hộ rất đẹp, lý tưởng 
cho một người có tuổi sống một mình. 
Vậy, sắp tới chuyện gì sẽ sảy ra nữa? 
Tôi không biết. 
Thật tình là tôi không biết... nhưng thực tình chúng tôi không thể chờ đợi mãi được. 
Chẳng bao lâu nữa cảnh sát sẽ phải làm một điều gì đó thôi. 
Không phải là dễ dàng gì đâu. 
Bà ta có hai con chó cực lớn, mà chúng lại không thích người lạ! 
Rồi thì chúng tôi cũng đã sắp xếp được một cuộc phỏng vấn với bà Hamilton. 
Bà ta đã quyết định nói chuyện với chúng tôi, nhưng yêu cầu chỉ tiếp một mình tôi thôi. 
Bà Hamiltoni! 
Ông là ai? 
Tôi là Alan Nelson... Ban tin tức của đài Pennine. 
Này... đừng đến gần nữa, nếu không tôi thả chó ra đấy. 
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Ngồi xuống Caesar! Ngồi xuống đi nào. 
Tôi tin là thính giả của đài chúng tôi rất muốn nghe câu chuyện từ phía bà. 
Chẳng có gì nhiều để nói cả. 
Tôi không có đi đâu hết! 
Tôi ra đời ở đây, sinh con đẻ cái ở đây, và tôi định sẽ nhắm mắt ở đây. 
Nhưng Hội đồng thực sự cần miếng đất này, và họ đã thu xếp cho bà một căn hộ mới rồi mà. 
Ồ, vâng. 
Tôi biết, nhưng như vậy thì tôi không thể đem theo những con chó theo cùng... mà tôi thì cần có bạn. 
Bây giờ tôi chỉ còn có chúng thôi. 
Ngồi xuống nào, con! 
Bà liệu ở đây được bao lâu? 
Ồ, tôi còn nhiều thức ăn lắm. 
Hội đồng dọa sẽ cắt nước và điện, nhưng tôi chẳng có hề hấn gì đâu. 
Thôi xin cảm ơn bà, bà Hamilton...Chúc bà may mắn! 
Và anh có thể  nhắn với ông Hội đồng giùm tôi... 
Tôi muốn có một căn nhà khác để có thể nuôi được bọn chó chứ không phải là một căn hộ bé xíu 
trong một trong một tòa nhà cao tầng khốn kiếp đâu. 
 
Reading 
Greeting cards are big business in the Britain. Millions of cards are sent every year, and you can buy 
cards for nearly every special occasion. There are cards for Christmas, New Year, Easter, birthdays, 
engagements, funerals, St Valentine's day, illness, passing examinations and the picture postcards 
sent by holiday makers. 
 
To Linda & David, 
We were delighted to hear about the twin! it's lovely to have two at the same time... double the 
happiness (and  double the work!) We're willing to help at any time. Don't hesitate to ask. 
Lots of love , 
Alison & Kevin 
 
Best wishes for your 21th Birthday 
You've never been 21 before, now you've got the key of the door, it's really great to be 21. 
Now you are a man, my son 
Love, Dad. 
 
Best wishes on your wedding 
It was very nice to read about your wedding. I expect your parents are sorry to lose a daughter but 
happy to again a son! My best wishes to you and you new husband. 
Sarah Roberts 
 
Congratulations on your Silver Wedding 
Twenty five years together! I was really surprised to hear it. You don't look old enough to have a 
silver wedding! 
Very best wishes, 
Gladys. 
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With Sincere Sympathy 
I was very sad to learn about Albert's death. It's difficult to know what to say. As you know,  I 
worked with him for thirty years. He was a wonderful person... He was always ready to help 
everyone. He'll be sadly missed. I'm sorry, but I was too ill to come to the funeral. 
Your sincerely, 
Watter Brown 
 
Get Well Soon 
I was very upset to hear about your accident. I enclose some magazines. You'll need something 
interesting to look at! I hope the nurses are nice  
All the best 
Freddie  
 
SOUTH LONDON NEWS MARCH 6 
 
BIRTHS 
TAYLOR. On March 5th at Maid-stone General Hospital, to Linda (nôe Blake) and David, twin 
daughters, Jessica Charlotte and Emily Clare. Thanks to all the hospital staff. 
 
MARRIAGES 
STEWART-FORSYTH. On March 4th at St George's Church, Croydon, between Michael, eldest son 
of Mr. and Mrs. R.F. Stewart of Queen's Rd., Croydon, and Christine, only daughter of Mr. and Mrs. 
B Forsysth of Balmoral Ave., Guildford 
 
DEATHS 
HARPER. On March 3rd peacefully. Died at home, aged 87 years. Albert Edward, dearly loved 
husband of Doris Hilda. Service at Sacred Heart Church. Sutton. No flowers please. Donations to 
Cancer Research. 
 
BIRTHDAY GREETINGS 
MERRICK Colin. Twenty-one to day. Congratulations darling! love from Mum, Dad, Dave and 
Julie. 
 
SILVER WEDDING 
BREWER Harold and Enid. Married on March 6th - twenty-five years ago - in Brixton. Love and 
congratulations, Peter, Val and the kids 
 
Wedding anniversaries 
The traditional gifts to give for each one 
1st paper 13th lace 
2nd cotton 14th ivory 
3rd leather 15th glass 
4th linen 20th china 
5th wood 25th silver 
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6th iron 30th pearl 
7th wool 35th jade 
8th bronze 40th ruby 
9th pottery 45th sapphire  
10th tin 50th gold 
11th steel 55th emerald  
12th silk 60th diamond 
 
Proper names 
Linda , David, Alison, Kenvin, Sarah Roberts, Gladys, Watter Brown, Freddie,Jessica Charlotte, 
Emily Clare, George, Croydon, R.F. Stewart, B. Forsyth, Guildford, Albert Edward, Doris Hilda, 
Merrick Colin, Brewer Hrold, Enid 
 
Grammar notes 
 
ADJECTIVE + TO-INFINITIVE 
 
We can use a to-infinitive after adjectives in a variety of ways, for example: 
1. We use personal subject (he, she etc...) or we use it with adjectives like these: clever, foolish, 
generous, good, polite, right, wrong, rude, selfish, silly, wicked. 
 Instead of: 
He was kind (enough) to help us. 
She was silly not to buy it. 
 We can say: 
It was kind (of him) to help us. 
It was silly (of her) not to buy it 
 We can also say: 
He was so good/ kind as to help us. 
 
2. We use only personal subject (he, she, it or name) with these adjectives. afraid, anxious, 
ashamed, careful, curious, eager, fit, free, frightened, glad, keen, sorry. 
 Ví dụ: 
I'm sorry to have troubled you 
 
3. We use personal subject or it, but not of him, etc... with these adjectives: agreeable, amusing, 
boring, difficult, easy, hard, impossible. 
 Ví dụ: 
John is easy to please. 
It is easy to please John. 
 
Expressions 
With deepest sympathy: với sự cảm thông sâu sắc nhất 
congratulations on...: chúc mừng nhân dịp ... 
lose a daughter and gain a son: mất con gái và có con trai 
As you know...: Như anh biết đó 
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at the same time: đồng thời 
nôe /nei/ (được dùng sau tên người đàn bà đã lập gia đình và đặt trước họ cha) = nhũ danh. 
to be sorry: rất tiếc 
to be delighted = to be happy to: rất vui mừng 
to be willing to = to be ready to: sẵn sàng 
to be upset: rất đau lòng 
 
bronze:(n) đồng hồ bằng thiếc 
cancer research:(n) viện nghiên cứu bệnh ung thư 
donation:(n) tiền, vật quyên góp 
emerald:(n) ngọc lục bảo 
engagement:(n) sự đính hôn 
funeral:(n) đám tang 
gain:(v) thu lượm, gặt háI 
gift:(n) quà tặng 
greeting card:(n) thiệp chúc mừng 
holiday maker:(n) người đi nghỉ mát 
ivory:(n) ngà voi 
jade:(n) ngọc bích 
lace:(n) vải ren 
linen:(n) đồ vải lanh 
pearl:(n) ngọc trai, ngọc quý 
pottery:(n) đồ gốm 
promotion :(n) sự thăng quan tiến chức 
retire:(v) nghỉ hưu 
ruby:(n) hồng ngọc 
sapphire:(n) ngọc xa-phia 
St Valentine's Day:ngày dành cho những người yêu nhau 
willing:(adj) sẵn lòng 
 
MARRIAGE GUIDANCE COUNCIL 
 
Malcolm and Barbara Harris have been married for nearly fifteen years. They've got two children, 
Gary aged thirteen, and Andrea, who is eleven. During the last couple of years Malcolm and Barbara 
haven't been very happy. They argue all the time. Barbara's sister advised them to go to the Marriage 
Guidance Council. There is one in most Britain towns. It's an organization which allows people to 
talk with a third person about their problems. This is their third visit, and Mrs Murray, the 
counsellor, always sees them. 
 
Barbara's interview  
 
Mrs Murray Ah, come in Barbara. Take a seat. Is your husband here? 
Barbara Yes, he's waiting outside. He didn't want to come here this week, but... well, I persuaded 
him to come. 
Mrs Murray I see. How have things been? 
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Barbara Oh, much the same. We still seem to have rows all the time. 
Mrs Murray What do you quarrel about? 
Barbara What don't we quarrel about, you mean! Oh, everything. You see, he's so inconsiderate... 
Mrs Murray Go on. 
Barbara Well, I'll give you an example. You know, when the children started school, I wanted to go 
back to work again, too. So I got a job. Well, anyway, by the time I've collected Gary and Andrea 
from school, I only get home about half an hour before Malcom... 
Mrs Murray Yes? 
Barbara Well, when he gets home, he expects me to run around and get his tea. He never does 
anything in the house ! 
Mrs Murray Hmm. 
Barbara And last Friday! he invited three of his friends to come round for a drink. He didn't tell me 
to expect them, and I'd had a long and difficult day. I don't think that's right, do you? 
Mrs Murray Barbara, I'm not here to pass judgement. I'm here to listen. 
Barbara Sorry. And he's so untidy. He's worse than the kids. I always have to remind him to pick up 
his clothes. He just throws them on the floor. After all, I'm not his servant. I've got my own career. 
Actually, I think that's part of the trouble. You see, I earn as much money as he does. 
 
Malcolm's interview 
 
Mrs Murray Malcolm! I'm so glad you could come. 
Malcolm Hello, Mrs Murray. Well, I'll be honest. Barbara had to force me to come, really. 
Mrs Murray Does it embarrass you to talk about your problems? 
Malcolm Yes, it does. But I suppose we need to talk to somebody. 
Mrs Murray Barbara feels that you ... well, you resent her job. 
Malcolm I don't know. I would prefer her to stay at home, but she's very well qualified... and I 
encouraged her to  go back to work. Now the kids are at school, she needs an interest... and I suppose 
we need the money. 
Mrs Murray How do you share the housework? 
Malcolm I try to help. I always help her to wash up, and I help Gary and Andrea to do their 
homework while she does the dinner, but she doesn't think that's enough. What do you think? 
Mrs Murray I'm not here to give an opinion, Malcolm. 
Malcolm I think we're both too tired, that's all. In the evenings we're both too tired to talk. And 
Barbara... she never allows me to suggest anything about the house or about the kids. We always 
have the same arguments. She's got her own opinions and that's it. Last night we had another row. 
She's forbidden the kids to ride their bikes to school. 
Mrs Murray Why? 
Malcolm She thinks they're too young to ride in the traffic. But I think they should. She always 
complains about collecting them from school. But you can't wrap children in cotton-wool, can you? 
 
Listening 
� Barbara's interview. 
� Malcolm's interview. 
 
Proper names 
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Barbara Harris, Malcolm, Gary, Andrea, Murray. 
 
Grammar notes 
1. Accusative and infinitive = (pro) + to-infinitive 
2. Verb pattern: S + V + (pro) noun + to-infinitive 
a) Some verbs must normally always be followed by a noun or pronoun when used with a to-
infinitive: advise, allow, assist (giúp đỡ), bride (hối lộ), cause, caution, challenge (thách thức), 
charge, command, compel, (bắt buộc, thúc ép) condemn (ép buộc) dare (thách thức), defy (thách 
thức), direct, drive (thúc ép) enable, encourage, entitle (có quyền), forbid, force, impel (ép buộc), 
implore (cầu khẩn), incite (khuyến khích), induce (xui khiến), instruct, invite, oblige, order, permit, 
persuade, prefer, press (thúc dục), recommend, remind, request, teach, tell, tempt, (cám dỗ), urge, 
warm. 
 All these verbs can be used in the passive as well as the active. 
b) Adjective pattern 
Too/ Enough/ So + Adjective + to-infinitive 
 
 These adverbs too, enough and so used with to be 
 Ví dụ: 
They are too tired to talk in the evening. 
She is old enough to get married. 
 
Expressions 
How have things been? Sự việc ra sao rồi 
much the same: cũng như vậy thôi 
After all...: sau rốt... 
I'm glad you could come: Tôi rất mừng vì anh đã đến 
I'll be honest...: Tôi sẽ chân thật 
to make enquiries: tò mò, thắc mắc 
 
accuse:(v) tố cáo 
accuser:(n) người tố cáo 
advise:(v) khuyên nhủ 
allow:(v) cho phép 
argue:(v) tranh cãi 
collect:(v) đón, rước 
cotton wool:(n) bông gòn 
counseller:(n) người khuyên răn 
embarrass:(v) làm lúng túng, ngượng ngùng 
forbid:(v) cấm đoán 
inconsiderate:(adj) vô tâm 
individually:(adv) riêng lẻ 
marriage guidance council:(n) phòng hướng dẫn hôn hân 
organization:(n) tổ chức 
pass judgement:(v) xét xử 
persuade:(v) thuyết phục 
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qualified:(adj) đủ tư cách, phẩm chất 
quarrel:(v) cãi cọ 
remind:(v) nhắc 
resent:(v) ghen tức 
resentful:(adj)  
wrap:(v) gói, bọc 
 
Exercise  1 
"Barbara's sister advised them to go... " 
There are fifteen sentences like this. 
Underline them or write them out. 
 
Exercise 2 
They're very tired. They can't talk. 
They' re too tired to talk. 
 
Continue 
1 They're very young. They shouldn't ride to school. 
2 He's very old. He can't go to work. 
3 We were very surprise. We couldn't say anything. 
4 She's very ill. She shouldn't go out. 
 
      Văn phòng hướng dẫn hôn nhân. 
Malcolm và Barbara Harris đã lấy nhau được gần 15 năm. 
Họ có hai con, Gary 13 tuổi và Andrea 11 tuổi. 
Hai năm trở lại đây Malcolm và Barbara không hạnh phúc lắm. 
Họ gây gổ với nhau luôn. 
Chị của Barbara khuyên họ đến văn phòng tư vấn hôn nhân. 
Hầu như ở tỉnh nào trong nước Anh cũng có văn phòng như vậy. 
Ðó là một tổ chức tạo điều kiện cho người ta trao đổi với người thứ ba về những vấn đề của mình. 
Ðây là lần thứ ba của họ, và bà Murray, người hướng dẫn, luôn luôn tiếp chuyện với họ. 
Ư, vào đây Barbara. 
Ngồi xuống đi nào. 
Chồng cô có đến không? 
Dạ có, ảnh đang đợi ngoài kia. 
Kỳ này ảnh không muốn đi, nhưng... em đã thuyết phục ảnh phải đi. 
Ra thế à. 
Tình hình ra sao rồi? 
Ồ, y như cũ. 
Tụi em dường như lúc nào cũng cãi nhau được. 
Thế hai bạn cãi nhau về chuyện gì nào? 
Chắc chị muốn nói là còn chuyện gì nữa mà tụi em không cãi nhau! ồ, tất cả mọi chuyện chị ạ. 
Chị biết đó, ảnh vô tâm lắm... 
Cô nói tiếp đi. 
Ðể em lấy ví dụ cho chị nghe. 
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Chị biết không, khi mấy cháu bắt đầu đi học thì em cũng muốn đi làm lại. 
Vì vậy nên em nhận một việc làm. 
Và khi em đón xong Gary và Andrea từ trường thì em chỉ về nhà  trước Malcolm có nửa tiếng thôi... 
Rồi sao nữa? 
Vậy mà khi ảnh về nhà, ảnh cứ cho là em phải chạy lăng xăng và pha trà cho ảnh. 
Ảnh chẳng bao giờ làm bất cứ việc gì trong nhà cả. 
Hừm. 
Và thứ Sáu vừa rồi chứ đâu xa xôi gì! ảnh mời ba người bạn về nhà nhậu. 
Ảnh không hề báo trước cho em chuẩn bị, mà hôm đó em phải làm việc khá căng thẳng suốt ngày 
rồi. 
Em nghĩ như vậy là quá tệ, phải không chị? 
Barbara, tôi không ngồi đây để phán xét ai đúng ai sai đâu. 
Tôi chỉ ngồi nghe thôi. 
Em xin lỗi. 
Và ảnh hết sức bừa bãi nữa. 
Ảnh còn tệ hơn cả bọn trẻ. 
Em luôn luôn phải nhắc ảnh thu dọn quần áo. 
Ảnh chỉ vứt chúng xuống nền nhà. 
Nói cho cùng thì em đâu phải là đầy tớ của ảnh. 
Em cũng có nghề nghiệp riêng chứ. 
Thực ra em nghĩ đó cũng là một phần của các rắc rối. 
Chị thấy đó, em kiếm ra tiền cũng ngang anh ấy mà. 
Malcolm! tôi rất vui mừng là anh đã có thể tới được. 
Xin chào bà Murray. 
Ư, tôi sẽ nói thật. 
Barbara đã phải ép tôi đi. 
Anh có thấy bối rối khi phải nói về những vấn đề của mình không? 
Cũng có đấy. 
Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải nói chuyện với một người nào đấy. 
Barbara cảm thấy là anh...ờ, anh bực mình vì cô ấy đi làm. 
Tôi cũng không biết nữa. 
Tôi muốn cô ấy ở nhà hơn, nhưng cô ấy rất có năng lực... và tôi đã khuyến khích cô ấy đi làm trở lại. 
Bây giờ bọn trẻ đã đi học, cô ấy cũng cần có việc gì đó để đeo đuổi... và tôi nghĩ là chúng tôi cũng 
cần tiền. 
Thế hai người chia xẻ việc nhà như thế nào? 
Tôi cố gắng phụ giúp cô ấy. 
Tôi luôn giúp cô ấy rửa chén bát, và giúp Gary và Andrea làm bài tập trong khi cô ấy làm cơm tối, 
nhưng cô ấy không nghĩ như vậy là đủ. 
Bà nghĩ sao? 
Tôi ngồi đây không để trình bày ý kiến của mình đâu, Malcolm. 
Tôi nghĩ là cả hai chúng tôi đều quá mệt mỏi, chỉ có vậy thôi. 
Vào những buổi tối ai cũng trở nên quá mệt nên không buồn nói chuyện trò gì cả. 
Còn Barbara nữa... cô ấy không bao giờ cho tôi có ý kiến gì về chuyện nhà cửa hoặc con cái. 
Lúc nào chúng tôi cũng cãi nhau về ngần ấy chuyện. 
Cô ấy cứ khăng khăng giữ ý kiến của cô ấy và cứ thế. 
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Tối hôm qua chúng tôi lại cãi nhau nữa. 
Cô ấy cấm bọn trẻ đi học bằng xe đạp. 
Sao vậy? 
Cô ấy nghĩ rằng bọn chúng còn quá nhỏ chưa thể đi xe một mình ngoài đường được. 
Nhưng tôi nghĩ ngược lại. 
Cô ấy luôn luôn kể lể là phải đón chúng về nhà. 
Nhưng chúng ta đâu có thể lúc nào cũng bọc con nít trong nhung lụa được, phải không bà? 
    
A FUNNY THING HAPPENED TO ME... 
 
A funny thing happened to me last Friday. I'd gone to London to do some shopping. I wanted to get 
some Christmas presents, and I needed to find some books for my course at college (you see, I'm a 
student). I caught an early train to London, so by early afternoon I'd bought everything that I wanted. 
Anyway, I'm not very fond of London, all the noise and traffic, and I'd made some arrangements for 
that evening. So, I took a taxi to Waterloo station. I can't really afford taxis, but I wanted to get the 
3.30 train. Unfortunately the taxi got stuck in a traffic jam, and by the time I got to Waterloo, the 
train had just gone. I had to wait an hour for the next one. I bought an evening newspaper, the 
"Standard", and wandered over to the station buffet. At that time of day it's nearly empty, so I bought 
a coffee and a packet of biscuits... chocolate biscuits. I'm very fond of chocolate biscuits. There were 
plenty of empty tables and I found one near the window. I sat down and began doing the crossword. I 
always enjoy doing crossword puzzles. 
After a couple of minutes a man sat down opposite me. There was nothing special about him, except 
that he was very tall. In fact he looked like a typical city businessman... you know, dark suit and 
briefcase. I didn't say anything and I carried on with my crossword. Suddenly he reached across the 
table, opened my packet of biscuits, took one, dipped it into his coffee and popped it into his mouth. 
I couldn't believe my eyes! I was too shocked to say anything. Anyway, I didn't want to make a fuss, 
so I decided to ignore it. I always avoid trouble if I can. I just took a biscuit myself and went back to 
my crossword. 
When the man took a second biscuit, I didn't look up and I didn't make a sound. I pretended to be 
very interested in the puzzle. After a couple of minutes, I casually put out my hand, took the last 
biscuit and glanced at the man. He was staring at me furiously. I nervously put the biscuit in my 
mouth, and decided to leave. I was ready to get up and go when the man suddenly pushed back his 
chair, stood up and hurried out of the buffet. I felt very relieved and decided to wait two or three 
minutes before going myself. I finished my coffee, folded my newspaper and stood up. And there, on 
the table, where my newspaper had been, was my packet of biscuits. 
 
Grammar notes 
 
TO DO 
 
1. Do + the V-ing 
Ex: 
do the cooking 
 ironing 
 shopping 
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 washing 
 cleaning 
 bathing 
 gardening 
 booking 
The verbal expressions indicate the action described by the very verbs that have the suffix (-ing) 
 
2. Do + noun 
Ex: 
do one's task 
 job 
 work 
 duty 
 homework 
 assignment 
 service 
Here do means perform or work at 
 
3. Do + an academic Subject (môn học) 
Ex: 
Do maths 
 history 
 physics 
 economics 
 
TO MAKE 
 
1. Make + Noun: The meaning of this formation is equivalent to that of the verb derived from the 
nouns. However, English speakers prefer these verbal idiomatic expressions as they are more 
colorful and graceful. 
Ex: make a decision → decide 
 make an attempt → attempt 
 make a suggestion → suggest 
 
2. Make +Noun as a fixed phrase 
Ex: 
Make a bed 
 speech 
 noise 
 date 
 
DO & MAKE + OBJECT 
 
1. An object can separated from its verb. This is not true when we use the nouns derived verbs alone. 
Ex:  
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Make a decision → that is a very difficult decision for the president to make. 
Make a suggestion → It would be a very valuable suggestion to make if it could be made possible. 
 
2. A modifier can be used with the object 
Ex: 
He has made a stupid mistake. 
She has done her dirty work 
The gentleman made his kind offer of help to the lady. 
The businessman did make several arrangements with your hornounable company. 
Make an excuse → He is late today and how good an excuse he has made. 
Do the shopping → The last shopping he did was on August 12th. Since then he had not been found 
anywhere. 
 
Expressions 
get stuck: bị mắc kẹt 
make a fuss: làm ầm lên 
I couldn't believe my eyes! tôi không thể tin vào mắt mình 
reach across: với qua 
 
afford:(v) đủ khả năng 
avoid:(v) tránh 
buddy:(n) bạn thân 
buffet:(n) toa, quầy phục vụ ăn uống 
casually:(adj) tình cờ, ngẫu nhiên 
course:(n) khóa học 
crossword puzzle:(n) trò chơi ô chữ 
detail:(n) chi tiết 
dip:(v) nhúng vào 
except:(prep) ngoại trừ 
fold:(v) gấp lại 
glance:(v) liếc qua 
guy:(n) gã, tên 
ignore:(v) bỏ qua, không để ý đến 
investigate:(v) điều tra 
investigator:(n) người điều tra 
Lieutenant:(n) Trung úy 
millionaire:(n) nhà triệu phú 
millionairess:(n) nữ triệu phú 
nasty:(adj) đáng ghét 
pop:(v) cho vào, bỏ 
pretend:(v) giả vờ 
relieved:(adj) trút gánh nặng, nhẹ nhõm 
shocked:(adj) bị sốc, hoảng 
stare:(v) nhìn chằm chặp 
soya beans:(n) đậu nành 
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tap:(n) tiếng gõ nhẹ 
traffic jam:(n) nạn kẹt xe 
typical:(adj) tiêu biểu 
wander:(v) đI lang thang 
 
Exercise 
I always do my homework. 
We have to do military service in my country. 
I never make a fuss. 
I made my bed this morning. 
 
Write ten sentences, five with "Do" and five with "Make". 
 
Một chuyện buồn cười xảy đến cho tôi. 
Thứ sáu rồi tôi gặp phải một chuyện ngộ nghĩnh. 
Tôi đã lên Luân Ðôn đi mua sắm. 
Tôi muốn mua một vài món quà Giáng sinh và một tí sách cho chuơng trình học Ðại học (các bạn 
biết đó, tôi là sinh viên). 
Tôi đã đón chuyến xe lửa khởi hành sớm đi Luân Ðôn, vì vậy vào quá trưa là tôi đã mua xong những 
thứ tôi cần. 
Tuy nhiên, tôi không mấy thích Luân Ðôn, tất cả sự ồn ào và xe cộ đông đúc như vậy, vả lại, tôi cũng 
sắp đặt trước vài chuyện phải làm vào chiều tối hôm đó. 
Vì vậy, tôi thuê một chiếc taxi để về ga Waterloo. 
Thường thì tôi không có tiền nhiều lắm để lúc nào cũng đi xe taxi, nhưng lần này tôi muốn đón kịp 
chuyến tàu tàu lúc 3 giờ 30. 
Thật không may, chiếc xe taxi gặp nạn kẹt xe, và đến lúc tôi tới ga thì xe lửa vừa mới đi mất rồi. 
Tôi lại phải chờ một tiếng nữa để đón chuyến tàu kế tiếp. 
Tôi mua một tờ báo buổi chiều, tờ Standard và lửng thửng đi vào quán ăn nhà ga. 
Vào giờ đó quán ăn hầu như vắng tanh, tôi mua một tách cà phê và một gói bích qui... bích qui sô-cô-
la. 
Tôi rất thích bích qui sô-cô-la. 
Có rất nhiều bàn trống và tôi chọn một bàn gần của sổ. 
Tôi ngồi xuống và bắt đầu chơi ô chữ. 
Tôi bao giờ cũng thích chơi trò chơi ô chữ. 
Vài phút sau một người đàn ông ngồi vào bàn, đối diện với tôi. 
Trông ông ta chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ ông ta rất cao. 
Nói cho đúng thì ông ta trông giống như một thương gia điển hình bạn thường thấy trong thành 
phố... bạn biết đấy, mặc bộ com-lê sẫm và sách cặp táp. 
Tôi chẳng nói gì cả và cứ tiếp tục chơi ô chữ. 
Thình lình ông ta với tay lên bàn, mở hộp bánh quy của tôi, nhón lấy một cái, nhúng chúng vào cà 
phê và bỏ vào miệng. 
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa! 
Tôi quá sững sờ không nói được lời nào. 
Tuy vậy, tôi chẳng muốn làm lớn chuyện nên tôi quyết định tảng lờ đi. 
Tôi luôn tránh rắc rối nếu có thể được. 
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Tôi cũng lấy một cái và tiếp tục chơi ô chữ. 
Khi ông ta lấy một chiếc bích qui thứ hai, tôi không buồn nhìn lên mà cũng chẳng nói gì. 
Tôi làm bộ say sưa với trò ô chữ. 
Vài phút sau, tôi thản nhiên thò tay ra, lấy chiếc bánh cuối cùng và liếc nhìn ông ta. 
Ông ta đang trừng mắt nhìn tôi một cách phẫn nộ. 
Tôi bối rối bỏ bánh vào miệng và quyết định bỏ đi. 
Tôi đang chuẩn bị đứng lên thì người đàn ông nọ bỗng nhiên đẩy lùi ghế lại, đứng phắt lên và hấp tấp 
ra khỏi quán ăn. 
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và quyết định ngồi nán lại hai hay ba phút trước khi đi. 
Khi tôi uống xong tách cà phê, gấp tờ báo lại và đứng lên. 
Và kia, trên bàn, nơi tôi để tờ báo trước đó, là hộp bánh bích quy của tôi. 
 
POLITE REQUESTS 
 
Max Millwall used to be a popular comedian on British radio. He's nearly 70 now, but he still 
performs in clubs in the Midlands and North of England. He's on stage now at the All-Star Variety 
Club in Wigan. 
Well, good evening, ladies and gentlemen... and others! It's nice to be back in Wigan again. Well, I 
have to say that, I say it every night. I said it last night. The only trouble was that I was in 
Birmingham. I thought the audience looked confused! Actually, I remember Wigan very well indeed. 
Really! You know, the first time I came here was in the 1930s. I was very young and very shy... 
thank you, mother. No, you can't believe that, can you? Well, it's true. I was very young and very 
shy. Anyway, the first Saturday night I was in Wigan, I decided to go to the local dance-hall. Do you 
remember the old "Majestic Ballroom" in Wythenshawe Street? There's a multi-storey car park there 
now. It was lovely place... always full of beautiful girl, (the ballroom, not the car pack). Of course, 
most of them are grandmothers now! Oh, you were there too, were you, love? I was much too shy to 
ask anyone for a dance. So I sat down at a table, and I thought I'd watch for a while. You know, see 
how the other lads did it. At the next table there was a lovely girl in a blue dress. She'd arrived with a 
friend, but her friend was dancing with someone. This bloke came over to her, he was very posh, 
wearing a dinner-jacket and a bow tie! Well, he walked up to her and said, "Excuse me, may I have 
the pleasure of the next dance? " She looked up at him (she had lovely big blue eyes) and said "Eh? 
What did you say? " So he said, "I wonder if you would be kind enough to dance with me... er... if 
you don't mind. " "Eoo...no, thank you very much, " she replied. 
A few minutes later, this other chap arrived. He had a blue suit, a nice tie, and a little moustache. He 
gave her this big smile, and said, "Would you be so kind as to have the next dance with me? " 
"Pardon? " she said. I thought to myself "She's a bit deaf... or maybe she hasn't washed her ears 
recently. " 
"Would you mind having the next dance with me? " he said, a bit nervously this time. "Eee, no 
thanks, love. I'm finishing my lemonade, " she replies. "Blimey! I thought. This looks a bit difficult. 
" 
Then this third fellow came over. He was very good-looking, you know, black teeth, white hair ... 
sorry! I mean white teeth, black hair! "May I ask you something? " he said, ever so politely. "If you 
like, " she answered. "Can I ... I mean ... could I ... no, might I have the next dance with you? " 
"Oooh, sorry, " she said. "My feet are aching. I've been standing up all day at the shop. " 
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By now, I was terrified. I mean, she'd said "no" to all of them! Then this fourth character thought 
he'd try. 
"Would you like to dance? " he said. "What? " she replied. She was a lovely girl, but I didn't think 
much of her voice! "Do you want to dance? " he said. She looked straight at him. "No", she said. 
That's all. "No. " Well, I decided to go home. I was wearing an old jacket and trousers, and nobody 
would say that I was good-looking! Just as I was walking past her table, she smiled. "Er ... dance? " I 
said. "Thank you very much, " she replied. And that was that! It's our fortieth wedding anniversary 
next week.  
 
Proper names 
Max Midwall, Wigan, Birmingham, Majestic Ballroom, Wythenshawe. 
 
Grammar notes 
The requests we make are well received or not depend on how we make them. English speech is 
formally devided in to 3 degrees of politeness and/ or formally (very) formal, semi-formal, and 
(very) informal. (Here we do not deal with such concepts as vulgarity and colloquialism). 
 
Expressions 
The only trouble was... Ðiều rắc rối duy nhất là... 
The same age as: bằng tuổi.. 
Good evening, ladies and gentlemen: kính thưa quý vị khán giả   
 
actually:(adv) thực ra 
address:(v) nói, gọi 
annoy:(v) làm khó chịu 
ballroom:(n) phòng khiêu vũ 
bloke:(n) thằng, gã 
bow tie:(n) nơ bướm thắt ở cổ áo 
character:(n) nhân vật 
clap:(v) vỗ, đập 
confused:(adj) bối rối 
deaf:(adj) điếc 
dinner jacket áo nghi lễ 
good looking:(adj) xinh, đẹp 
lemonade:(n) nước chanh 
lift:(v) nhấc lên 
luggage  rack:(n) kệ để hành lý 
multi-storey:nhiều tầng 
posh:(adj) bảnh bao, diện kẻng 
rack:(n) cáI giá, cái kệ 
scarf:(n) khăn quàng cổ 
shy:(adj) e thẹn 
stage:(n) sân khấu 
stuffy:(adj) ngột ngạt 
terrified:(adj) sợ hãi 
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Exercise 1 
Go through and underline all the "requests". How namy are there? 
 
Exercise 2 
There are six words that mean "man". What are they? 
 
Exercise 3 
Find expressions that mean: 
1 smart and upper class 
2 with several floors 
3 unable to hear well 
4 handsome 
5 a short time   
 
     Những lời yêu cầu lịch sự. 
Max Millwall từng là một diễn viên hài được mến mộ trên đài phát thanh Anh quốc. 
Bây giờ ông ta đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn còn trình diễn trong các câu lạc bộ ở miền Trung du và 
miền Bắc nước Anh. 
Lúc này ông ta đang trình diễn tại câu lạc bộ Tạp Kỹ gồm các diễn viên ngôi sao tại Wigan. 
Xin chào, quý bà quý ông... và các quý vị khác! 
Trở lại Wigan lần này thật là tuyệt. 
Ư, tôi phải nói câu này, đêm nào tôi cũng nói câu này cả. 
Tối hôm qua tôi cũng nói như vậy. 
Ðiều xui xẻo nhất là tối hôm qua tôi lại đang ở Birmingham mới chết chứ. 
Tôi nghĩ là tối qua khán giả ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. 
Thực ra mà nói, tôi còn nhớ Wigan rất rõ. 
Thật đấy! 
Các bạn biết không, lần đầu tiên tôi đến đây là vào những năm 1930... 
Lúc ấy tôi còn rất trẻ và rất rụt rè...cảm ơn, má. 
Các bạn không tin điều đó sao? 
Vậy mà đúng thật đó. 
Lúc đó tôi hãy còn rất trẻ và rất rụt rè. 
Tuy nhiên, ngay đêm thứ bảy đầu tiên ở Wigan tôi đã quyết định đến sàn nhảy tại đây. 
Các bạn còn nhớ sàn nhảy "Majestic Ballroom" hồi trước ở đường Wythenshawe không? 
Bây giờ là một nơi đậu xe hơi nhiều tầng rồi. 
Ðó là một nơi dễ thương... luôn luôn đầy những thiếu nữ xinh đẹp (tôi nói là sàn nhảy chứ không 
phải là nơi đậu xe đâu nhé). 
Dĩ nhiên phần lớn các cô nàng ấy bây giờ đã là bà nội bà ngoại cả rồi! 
Ồ, lúc đó cưng cũng ở đó nữa sao? 
Tôi quá e thẹn chẳng dám mời ai nhảy cả. 
Vì vậy tôi ngồi vào bàn và nghĩ là mình nên ngồi xem một lát đã. 
Các bạn biết đó, để xem người ta mời bạn gái nhảy như thế nào. 
Ở bà kế bên có một cô gái rất dễ thương mặc áo đầm xanh. 
Cô nàng đến với một người bạn, nhưng người này đang nhảy với ai đó. 
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Rồi một tên tiến lại gần cô ta, hắn trông rất bảnh bao, mặc áo nghi lễ và thắt nơ bướm! 
Hắn tiến lại gần cô ta và nói, "Xin lỗi, xin được hân hạnh nhảy với cô bản kế tiếp, được không ạ?" 
Cô ta ngước lên nhìn hắn (cô ta có cặp mắt to màu xanh và hết sức dễ thương), và nói "Sao? Anh nói 
gì ạ?" 
Và hắn nói, "Tôi không biết là cô có vui lòng nhảy với tôi không... ơ... nếu không làm phiền cô." 
"Ư, không được đâu, cảm ơn anh nhiều lắm nhé", cô ta trả lời. 
Vài phút sau một gã khác lò dò bước tới. 
Hắn mặc bộ đồ xanh, thắt một chiếc cà vạt đẹp và để ria mép lún phún. 
Hắn toác miệng cười với cô ta, và nói, "Cô có vui lòng nhảy với tôi bản kế tiếp không?" 
"Sao ạ?" Cô ta trả lời. 
Tôi thầm nghĩ "cô ta hơi điếc... hoặc gần đây cô ta chưa hề rửa tai lần nào." 
"Cô có vui lòng nhảy với tôi bản kế tiếp không ạ?" Lần này hắn nói với giọng hơi run. 
"Ư, không, cảm ơn anh. 
Tôi đang uống cho hết ly đá chanh", cô ta trả lời. 
"ái chà! Tôi nghĩ.  
Trông ra hơi khó đấy." 
Rồi gã thứ ba bước đến. 
Hắn trông rất đẹp trai, các bạn biết đấy, răng đen, tóc trắng... xin lỗi, ý tôi muốn nói là răng trắng, tóc 
đen! 
"Xin phép được hỏi cô một chút" hắn hỏi rất lịch sự. 
"Xin mời ông", cô ta trả lời 
"Tôi có thể... à...không biết liệu tôi có thể nhảy bản kế tiếp với cô được không ạ?" 
"Ồ, xin lỗi, cô ta nói. 
Chân tôi mỏi nhừ cả rồi. 
Suốt ngày này tôi phải đứng bán hàng ở tiệm." 
Tới lúc này tôi đã phát hoảng lên rồi. 
Ý tôi muốn nói là cô ta đã khước từ tất cả bọn họ! 
Rồi một gã thứ tư nghĩ là hắn sẽ thử xem sao. 
"Xin mời cô nhảy", hắn nói. 
"Cái gì?" cô ta trả lời. 
Cô ta là một cô gái dễ thương, nhưng tôi chẳng thích giọng cô ta chút nào! 
"Cô có muốn nhảy không?" hắn nói. 
Cô ta nhìn hẳn vào mặt hắn. 
"Không", cô ta nói. 
Chỉ có vậy. 
"Không". 
Tôi quyết định ra về. 
Lúc đó tôi đang mặc chiếc áo vét và chẳng ai dám bảo rằng tôi đẹp trai cả! 
Ngay khi tôi đi ngang bàn của cô ta, cô ta mỉm cười. 
"Ơ... nhảy không?" Tôi nói. 
"Cảm ơn nhiều", cô ta trả lời. 
Vậy đó. 
Tuần tới là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của chúng tôi. 
 
POLITE REQUESTS 
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A Mike... 
B Yes? 
A Shut the door will you? It's freezing in here! 
B Right... sorry. 
 
C Karen... 
D Yes? 
C Lend me 20p. I've left my purse in the office. 
D Oh, OK. Here you are. 
C Thanks. 
 
E Excuse me, could you pass me the sugar? 
F Oh, yes. Of course. There you are. 
E Thank you very much. 
 
G Can I help you? 
H Oh, thank you. Would you mind putting my case on the rack? 
G Not at all. There you are. 
H Oh, thank you so much. You're very kind. 
 
I Excuse me. It's a bit stuffy in here. Do you mind if I open the window? 
J No, no. I don't mind at all. I feel like some fresh air too. 
 
K Excuse me, Mrs Howe. May I ask you something? 
L Yes, Wendy, what is it?   
K May I have the day off next Friday? 
L Well, we're very busy. Is it important? 
K Er, yes, it is, really. It's my cousin's wedding. 
L Oh, well! Of course you can. 
 
M Can I help you, sir? 
N I beg your pardon? 
M Can I help you, sir? 
N Oh, no... no, thank you. I'm just looking. 
 
O Good morning.  
P Good morning. I wonder if you can help me. I'm trying to find a Christmas present, for my 
father. 
O Might I suggest a tie? 
P Hmm... perhaps. Could you show me some ties? 
 
Q Excuse me... 
R Yes? 
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Q I wonder if you'd be kind enough to get me one of those tins... on the top shelf. I can't reach 
it. 
R Certainly. There you are. 
Q Thank you very much indeed.  
 
Listening 
� Request 1 
� Request 2 
� Request 3 
� Request 4 
� Request 5 
� Request 6 
� Request 7 
� Request 8 
� Request 9 
Proper names 
Mike, Karen, Howe, Wendy. 
 
Những lời yêu cầu lịch sự. 
Mike...  
Gì đó? 
Làm ơn đóng cửa lại đi. 
Trong này lạnh phát cóng lên được. 
Rồi... xin lỗi. 
Karen. 
Gì đó? 
Cho tôi mượn 20 pen. 
Tôi để quên ví ở cơ quan rồi. 
Ồ, được thôi. 
Ðây nè. 
Cảm ơn. 
Xin lỗi, làm ơn chuyển cho tôi lọ đường có được không? 
Ồ, vâng. 
Dĩ nhiên là được. 
Ðây nhé. 
Cảm ơn nhiều. 
Tôi giúp bà nhé? 
Ồ, cảm ơn. 
Phiền ông để va li này lên giá được không? 
Ðược chứ. 
Xong rồi đó. 
Ồ, cảm ơn nhiều. 
Ông tử tế quá. 
Xin lỗi.  
Trong này hơi ngộp. 



www.tinhvi.com - 471 

Tôi mở cửa ra có làm phiền anh không? 
Không sao. 
Chẳng có gì phiền cả. 
Tôi cũng muốn có một chút không khí mát mẻ. 
Xin lỗi bà Howe. 
Xin phép được hỏi bà một chút. 
Ðược, Wendy, hỏi gì vậy?. 
Tôi xin phép nghỉ ngày thứ Sáu tới có được không ạ? 
Ư, chúng ta đang rất bận rộn đây. 
Chuyện đó có quan trọng lắm không? 
Có, thực sự là vậy. 
Ðó là lễ cưới của em họ tôi. 
Ồ, vậy thì dĩ nhiên là được. 
Ông cần gì ạ? 
Cô nói sao ạ? 
Thưa ông, ông cần chi? 
Ôi, không...cảm ơn. 
Tôi chỉ đang xem thôi. 
Xin chào ông. 
Chào cô. 
Không biết cô có giúp tôi được không? 
Tôi đang tìm một món quà giáng sinh cho ba tôi. 
Tôi đề nghị một cái cà vạt được không? 
Hmm... có lẽ được. 
Cho tôi xem một số cà vạt được không? 
Xin lỗi. 
Gì ạ? 
Không biết ông có thể vui lòng giúp lấy một hộp trên kia không... ở ngăn trên cùng đó. 
Tôi với không tới. 
Ðược chứ. 
Ðây nè bà. 
Cảm ơn ông nhiều lắm. 
 
A TRIP TO SPAIN 
 
Norman Garrard is a trainee sales representative. He's 22, and he works for a company that sells toys. 
He's going to Spain on business. It's his first business trip abroad, and he's packing his suitcase. He 
lives with his parents, and his mother is helping him, and fussing. 
 
Mrs Garrard Norman... haven't you finished packing yet? 
Norman No, Mum. But it's all right. There isn't much to do. 
Mrs Garrard Well, I'll give you a hand. Oh, there isn't much room left. Is there anywhere to put your 
toilet bag? 
Norman Yes, yes... it'll go in here. Now, I've got three more shirts to pack... they'll go on top... but 
there's another pair of shoes to get in. I don't know where to put them. 
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Mrs Garrard Put them down the side. Right. I think we can close it now. 
 
Norman Right. Where's the label? 
Mrs Garrard Which label, dear? 
Norman The airline label to put on the suitcase. Ah, here it is. 
Mrs Garrard Now, have you got the key? 
Norman Which key? 
Mrs Garrard The key to lock the case, of course.  
Norman It's in the lock, Mum.  Don't fuss. There's nothing worry about. There's plenty of time. 
Mrs Garrard Have you forgotten anything?  
Norman I hope not. 
Mrs Garrard And you've got a safe pocket to keep your passport in? 
Norman Yes, it's in my inside jacket pocket. 
Mrs Garrard Have you got a book to read on the plane? 
Norman Yes, it's in my briefcase. 
 
Mrs Garrard And has everything been arranged? 
Norman What do you mean? 
Mrs Garrard Well, is there someone to meet you at the other end? 
Norman Oh, yes. The Spanish representative's meeting me at the airport. 
Mrs Garrard And you've got somewhere to stay tonight? 
Norman I hope so! Now, everything's ready. I'll just have to get some pesetas at the airport. I'll need 
some small change to tip the porter, but that's all. 
Mrs Garrard Well, have a good trip, dear... and look after yourself. 
Norman Thanks, Mum. 
Mrs Garrard Oh! I nearly forgot! Here are some sweets to suck on the plane, you know, when it's 
coming down. 
Norman Oh, Mum... don't worry. I'll be all right, really! I'll see you next week.  
 
Proper names 
Heathrow, Madrid, Norman Garrard, Southampton, Woking. 
 
Grammar notes 
 
NOUN + TO-INFINITIVE 
 
1. In this pattern, the noun is often one that is identical with, or is connected with, a verb that can be 
used with a to-infinitive. 
Ex: 
Another attempt to climb the mountain will be made next year (= They will attempt to climb the 
mountain again next  year). 
Anne's desire to please her mother-in-law was clear to all of us (= Anne clearly desired to please her 
mother-in-law). 
You have not kept your promise to write to me more frequently (= You promised to write to me 
more frequently). 
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2. The noun is also one that has a corresponding (tương ứng) adjective that is  used with a to-
infinitive. 
Ex: 
His anxiety to go was obvious (= he was obviously anxious to go) 
He was filled with ambition to become famous. (= he was ambitious to become famous) 
 
3. The infinitive may in some cases be looked upon as the equivalent of the relative clause. it is often 
passive in meaning. 
Ex:  
He has a large family to support (= that he must support or his family to be supported (passive)) 
Is this the way to do it? (= in which it should be done (passive)) 
 
Expressions 
I'll give you a hand: mẹ sẽ giúp con một tay 
Don't fuss: đừng ầm ĩ 
There is nothing to worry about: không có gì phải lo lắng cả 
There's plenty of time: còn nhiều thời gian chán mà 
have a good trip! chúc đi vui vẻ 
Look after yourself! giữ gìn sức khỏe đó 
at the other end: ở phía đầu kia 
down the side: phía bên hông 
inside: bên trong 
on top: trên nóc   
 
boutique:(n) cửa hàng nhà bán đồ thời trang 
corskrew:(n) cái mở nút bấc 
documentary:(n) phim, chương trình tư liệu 
fish hook:(n) lưỡi câu 
label:(n) cái nhãn 
lobby:(n) hành lang 
magnifying glass kính phóng đại 
newstand:(n) quầy sách báo 
pack:(n) gói đồ đạc 
sales representative:(n) đại diện hãng buôn 
small change:(n) tiền lẻ 
suck:(v) ngậm, mút 
television presenter:(n) người giới thiệu chương trình trên TV 
tip:(v) thưởng, cho tiền 
toiler bag:(n) túi đựng đồ cá nhân 
underclothes:(n) đồ lót 
 
Exercise 1 
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Norman lives in Southampton. He went by taxi to the station, then by train to Working, then by bus 
to Heathrow and finally by plane to Madrid. How can you get to your nearest international airport? 
Which is the best way for you? 
 
Exercise 2 
Norman made a list. Look at it. 
 
He remembered to pack his shirts. 
He forgot to pack his raincoat. 
Write seven sentences. 
 
Exercise 3 
Imagine that you have just been on a plane. The airline has lost your suitcase. Think about the 
clothes you would pack for a one week holiday in London, in Spring. Make a list of the clothes you 
had in your suitcase. 
One dark blue woollen pullover. 
One brown leather belt. 
 
    Chuyến đi Tây Ban Nha. 
Norman Garrard là một đại diện thương mại tập sự. 
Anh ta 22 tuổi, đang làm cho một công ty bán đồ chơi. 
Anh ta sắp đi công tác ở Tây Ban Nha. 
Ðây là một chuyến đi công tác ra nước ngoài đầu tiên của anh ta, và anh ta đang sắp xếp hành lý. 
Anh ta ở với bố mẹ, và mẹ của anh ta đang lăng xăng giúp anh ta. 
Norman này... con sắp xếp xong cả chưa? 
Chưa mẹ à. 
Nhưng ổn cả thôi. 
Ðâu có phải làm gì nhiều. 
Ðể mẹ giúp một tay. 
Ồ, chẳng còn mấy chỗ trong này. 
Có còn chỗ nào để đựng đồ vệ sinh của con không? 
Có, có... cho nó vào đây. 
Còn vài ba cái áo sơ mi nũa... chúng sẽ nằm ở bên trên này... nhưng lại còn có thêm một đôi giày nữa 
chứ. 
Con không biết phải sắp chúng vào chỗ nào nữa. 
Ðể chúng bên hông vali ấy. 
Ðược rồi. 
Mẹ nghĩ là có thể đóng nắp vào được rồi đấy. 
Rồi. 
Cái nhãn đâu rồi? 
Nhãn nào, con? 
Nhãn của hãng hàng không để gắn vào vali. 
Ư, đây rồi. 
Thế con có chìa khóa chưa? 
Chìa khóa nào hả mẹ? 
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Thì chìa khóa vali chứ chìa khóa nào nữa. 
Ư, nó ở trong ổ khóa kìa mẹ. 
Mẹ đừng có cuống lên. 
Có gì đâu mà phải lo. 
Còn khối thì giờ. 
Con còn quên gì không? 
Hy vọng là không. 
Con có một chiếc túi an toàn để mà đựng hộ chiếu đấy chứ? 
Vậng, con để nó ở túi trong của áo vét.  
Con có sách đọc trên máy bay chưa? 
Dạ có rồi, nó ở trong cặp của con. 
Vậy mọi thứ sắp đặt xong chưa? 
Ý mẹ nói sao? 
Ư, có người nào đón con ở sân bay bên kia không? 
Dạ có rồi. 
Nhân viên đại diện phía Tây Ban Nha sẽ đón con ở phi trường. 
Và con có nơi nào để nghỉ lại tối nay chưa? 
Con hy vọng là có! 
Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. 
Con chỉ phải đổi vài đồng peseta ở phi trường nữa thôi. 
Con  sẽ cần đến một ít tiền lẻ để puộc boa cho người khuân vác vali, vậy thôi. 
Chúc con lên đường bình an... nhớ giữ gìn cẩn thận. 
Cảm ơn mẹ. 
Ồ! suýt nữa mẹ quên mất! 
Con cầm lấy một ít kẹo ngậm khi lên máy bay, con biết đó, khi máy bay hạ cánh. 
Kìa mẹ... đừng lo mà! 
Con sẽ ổn cả thôi, thật mà! tuần tới con sẽ gặp lại mẹ. 
 
FLYING TO SPAIN 
 
A. Airport announcements. 
1 This is the last call for the twelve o'clock British Airways flight BA 412 to Amsterdam. 
Would passengers for this flight please proceed without delay to Gate 17. 
2 Scandinavian Airlines announce the departure of the 12.05 flight SK 526 to Stockholm. This 
flight is now boarding at Gate 8. 
3 Would passengers for the 12.10 Iberia flight IB 341 to Madrid please go at once to Gate 16 
where this flight is now boarding. 
4 Alitalia regret to announce that their 12.15 flight AZ 281 to Rome will be delayed for 
approximately 30 minutes. 
5 Olympic Airways announce the departure of the 12.30 flight OA 260 to Athens. Would 
passengers on this flight please proceed to Gate 19. 
6 This is a call for Mr Gaston Meyer. Would Mr Gaston Meyer traveling on the 12.45 Sabena 
flight SN 604 to Brussels report to the airport information desk, please. 
 
B. In flight announcements 
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1 Good afternoon, ladies and gentlemen. Captain Perez and his crew welcome you aboard 
Iberia flight IB341 to Madrid. I'm sorry to announce a slight delay. We are still waiting for clearance 
from Air Traffic Control. The delay won't be too long and we hope to arrive in Madrid on time. 
2 This is your captain speaking. We are now passing over the English coast. Our Boeing 727 is 
cruising at a height of 30,000 feet and our speed is approximately 560 miles per hour. The 
temperature in Madrid is 18°C and it is a clear and sunny day. We expect to pass through some slight 
turbulence and would recommend passengers to remain in their seats and keep their belts fastened. 
3 We are now beginning our descent to Madrid. Would passengers please make sure that their 
seat-belts are fastened and extinguish all smoking materials. We would like to remind passengers 
that smoking is not permitted until you are in the airport building. 
4 We hope you had a pleasant and enjoyable flight.We would like to thank you for travelling 
on Iberia, and we hope to see you again soon. Would passengers please remain seated until the plane 
has come to a complete stop and the doors have been opened. 
 
Lunch on the plane 
 
Steward Here's your tray, sir. 
Norman Oh, thank you. 
Stewart Would you like something to drink? 
Norman Er... yes, please. Some red wine. 
Steward That's 100 pesetas. 
Norman Thanks. Can I pay in British money? 
Steward Of course. You needn't pay now, I'll collect it later. 
 
Landing-card 
 
Steward Spanish national or non-Spanish, sir? 
Norman Er... I'm British. 
Steward Would you mind completing this landing-card, sir? 
Norman Right. Thank you. 
 
Passport control 
 
Official Passport, please. Thank you. Where have you come from, sir? 
Norman London. 
Official And what's the purpose of your visit... business or pleasure? 
Norman Business. 
Official Fine... and how long will you be staying here? 
Norman Just for five days. 
Official Thank you, Mr Garrard. I hope you enjoy your visit.  
 
Listening 
At the airport 
Norman is at Heathrow Airport. He's checked in. He's been through Passport Control and he's in the 
Departure Lounge. Listen to the announcements.Look at the chart, look at the example, and complete 
the chart in the same way. 
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� Announcement 1 
� Announcement 2 
� Announcement 3 
� Announcement 4 
� Announcement 5 
� Announcement 6 
In flight 
Norman is now on the plane. Listen to the four announcements and answer the questions. 
� Announcement 1 
What's the pilot's name? 
How long will the delay be? 
When will they arrive in Madrid? 
What are they waiting for? 
� Announcement 2 
Where is the plane? 
What kind is it? 
How high is it? 
How fast is it going? 
How hot is it in Madrid? 
What's the weather like? 
Why should the passengers remain in their seats? 
� Announcement 3 
What's the plane beginning to do? 
What two things should be passengers do? 
When can they start smoking again? 
� Announcement 4 
What should the passengers do? 
When can they stand up? 
� Lunch on the plane 
� Landing-cards 
� Passport control 
 
Grammar notes 
 
VERB + INFINITIVE 
 
Ex: 
She pretended not to see me. 
He failed to keep his promise. 
 
Expressions 
without delay: không trì hoãn 
make sure: bảo đảm 
Proper names 
Norman, Duncan Alistair, Winchester. 
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agent:(n) đại diện hãng 
air traffic controls:(n) đài kiểm soát không lưu 
baggage reclaim:(n) nơi lấy hành lý gởi 
catering:(n) sự cung cấp thực phẩm 
chapel:(n) nhà thờ không theo quốc giáo 
clearance:(n) sự làm sạch, dọn quang 
departure lunge:(n) phòng chờ đợi ở sân bay 
descent:(n) sự hạ cánh, đáp xuống 
disabled facilities:(n) đồ dùng cho người tàn tật 
extinguish:(v) dập tắt 
fasten:(v) cột chặt 
fortify:(v) củng cố, tăng cường 
landing card:(n) phiếu đáp, thẻ vào một quốc gia 
permit:(v) cho phép 
pleasure:(n) sự vui lòng 
proceed:(v) tiến hành 
purpose:(n) mục đích 
regret:(v) hối tiếc 
remain:(v) lưu, ở lại 
slight:(adj) chút ít 
smoking materials:(n) thuốc hút 
sparkling:(adj) lấp lánh 
spirits:(n) rượu mạnh 
tariff:(n) thuế quan 
trolley:(n) xe đẩy tay 
turbulence:(n) sự náo động 
 
      Ðáp máy bay đến Tây Ban Nha. 
Ðây là lời thông báo cuối cùng của chuyến bay BA 412 khởi hành lúc 12 giờ đi Amsterdam của 
Hãng Hàng không Anh. 
Những hành khách của chuyến bay này xin vui lòng hãy đến ngay cổng số 17. 
Hãng Hàng không Scandinavian xin thông báo giờ khởi hành của chuyến bay SK 526 đi Stockholm 
sẽ vào lúc 12 giờ 05 phút. 
Chuyến bay này hiện đang mở cửa đón khách lên tại cổng số 8. 
Các hành khách của chuyến bay IB 341 lúc 12 giờ 10 phút khởi hành từ Iberia đi Madrid xin vui lòng 
hãy đến ngay cổng số 16,  máy bay hiện đang mở cửa đón khách. 
Alitalia lấy làm tiếc thông báo rằng chuyến bay AZ 281 khởi hành lúc 12 giờ 15 phút đi Rome sẽ bị 
hoãn lại khoảng 30 phút. 
Hãng Hàng không Olympic xin thông báo giờ khởi hành của chuyền bay OA 260 đi Athens sẽ lúc 12 
giờ 30 phút . 
Những hành khách của chuyến bay này xin vui lòng hãy đến cổng số 19. 
Ðây là lời nhắn cho Ông Gaston Mayer. 
Ông Gaston Mayer đi chuyến bay SN 604 lúc 12 giờ 45 phút khởi hành từ Sabena đến Brussels xin 
vui lòng hãy thông báo tại văn phòng thông tin của sân bay. 
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Xin chào quí ông quí bà. 
Phi đoàn trưởng Perez và phi hành đoàn của ông ta chào mừng quí khách đi chuyến bay IB 341 khởi 
hành từ Iberia đi Madrid. 
Tôi rất tiếc xin thông báo chuyến bay sẽ bị trì hoãn một chút. 
Chúng ta vẫn đang chờ sự dọn quang từ Trạm điều khiển không lưu. 
Sự trì hoãn sẽ không quá lâu và chúng tôi hy vọng chuyến bay sẽ đến Madrid đúng giờ. 
Ðây là phi đoàn trưởng của bạn đang nói. 
Chúng ta hiện đang bay ngang qua vùng bờ biển nước Anh. 
Boeing 727 của chúng ta thì đang bay ở độ cao 30.000 feet và vận tốc khoảng 560 miles một giờ. 
Nhiệt độ ở Madrid là 18 độ C và là một ngày quang đãng và nắng. 
Chúng ta hy vọng sẽ vượt qua được vài sự nhiễu loạn nhẹ và đề nghị quí khách cứ yên ổn tại chỗ 
ngồi và buộc chặt dây an toàn. 
Chúng ta hiện đang bắt đầu hạ cánh xuống Madrid. 
Xin quí khách vui lòng bảo đảm rằng đã buộc chặt dây an toàn và hãy dập tắt tất cả mẩu thuốc đang 
hút. 
Chúng tôi xin nhắc nhở quí khách rằng việc hút thuốc bị cấm cho đến khi quí khách đã ở trong tòa 
nhà của sân bay. 
Chúng tôi hy vọng bạn đã có một chuyến bay vui vẻ và thích thú. 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quí khách trên chuyến bay đi từ Ibeeia, và chúng tôi hy vọng sớm 
gặp lại các bạn. 
Xin quí khách hãy ngồi yên chỗ cho đến khi máy bay đã hoàn toàn ngừng và khi cánh cửa đã mở. 
Khay thức ăn của ông đây, thưa ông. 
Ồ, cám ơn. 
Ông có dùng thức uống gì không? 
Ơ... có. 
Cho tôi rượu vang đỏ. 
Thưa ông 100 pesetas. 
Cảm ơn. 
Tôi trả bằng tiền Anh được không? 
Dĩ nhiên là được. 
Ông không cần phải trả ngay bây giờ, tôi sẽ đi thu sau. 
Quốc tịch Tây Ban Nha hay nước khác thưa ông? 
Ơ...tôi là người Anh. 
Xin vui lòng điền vào phiếu đáp này có được không, thưa ông? 
Ðược rồi. 
Cảm ơn. 
Làm ơn xuất trình hộ chiếu. 
Cảm ơn. 
Ông từ đâu đến, thưa ông? 
Luân Ðôn. 
Mục đích chuyến đi này của ông là...công vụ hay đi chơi? 
Công vụ. 
Ðược rồi... ông dự định sẽ ở đây bao lâu? 
Chỉ 5 ngày thôi. 
Xin cảm ơn, ông Garrard. 



www.tinhvi.com - 480 

Hy vọng ông sẽ hài lòng với chuyến đi này.  
 
Reading 
MONEY 
 
Money is used for buying or selling goods, for measuring value and for storing wealth. Almost every 
society now has a money economy based on coins and paper notes of one kind or another. However, 
this has not always been true. In primitive societies a system of barter was used. Barter was a system 
of direct exchange of goods.     Somebody could exchange a sheep, for example, for anything in the 
market-place that they considered to be of equal value. Barter, however, was a very unsatisfactory 
system because people's precise needs seldom coincided. People needed a more practical system of 
exchange, and various money systems developed based on goods which the members of a society 
recognized as having value. Cattle, grain, teeth, shells, feathers, skulls, salt, elephant tusks and 
tobacco have all been used. Precious metals gradually took over because, when made into coins, they 
were portable, durable, recognizable and divisible into larger and smaller units of value. 
A coins is a piece of metal, usually disc-shaped, which bears lettering, designs or numbers showing 
its value. Until the eighteenth and nineteenth centuries coins were given monetary worth based on 
the exact amount of metal contained in them, but most modern coins are based on face value, the 
value that governments choose to give them, irrespective of the actual metal content. Coins have 
been made of gold (Au), silver (Ag), copper (Cu), aluminium (Al), nickel (Ni), lead (Pb), zinc (Zn), 
plastic, and in China even from pressed tea leaves. Most governments now issue paper money in the 
form of notes, which are really "promises  to pay". Paper money is obviously easier to handle and 
much more convenient in the modern world. Cheques, bankers' cards, and credit cards are being used 
increasingly and it is possible to imagine a world where "money" in the form of coins and paper 
currency will no longer be used. Even today, in the United States, many places - especially filling 
stations - will not accept cash at night for security reasons. 
 
Grammar notes 
Review The Passive Form 
 
alter:(v) thay đổi 
aluminium:(n) nhôm 
amount:(n) số lượng 
banker's card:(n) thẻ ngân hàng 
barter:(v) trao đổi 
base:(v) dựa trên  
bear:(v) mang 
bone:(n) xương 
bony:(adj) xương xẩu 
cattle:(n) mục súc 
cheque counterfoil:(n) cùi chi phiếu 
coincide:(v) trùng hợp 
coincidence:(n) sự trùng hợp 
contain:(v) chứa đựng 
copper:(n) đồng 
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credit card:(n) thể tín dụng 
currency:(n) tiền tệ 
design:(n) mẫu, kiểu 
develop:(v) phát triển 
disc shaped:(adj) hình cái đĩa 
divisible:(adj) có thể chia cắt được 
durable:(adj) bền 
economy:(n) nền kinh tế 
face value:(n) giá trị bên ngoài 
feather:(n) lông 
fraudulent:(adj) gian lận 
goods:(n) hàng hóa 
gradual:(adj) dần dần 
grain:(n) ngũ cốc 
increasingly:(adj) càng ngày càng tăng 
initial:(v) ký, viết tên tắt vào 
irrespective of:(prep) không kể, bất luận 
issue:(v) phát hành 
lead:(n) chì 
lettering:(n) chữ 
monetary:(adj) thuộc tiền bạc 
nickel:(n) kền 
Parallel lines:đường song song 
period:(n) giai đoạn 
primitive:(adj) sơ khai 
reason:(n) lý do 
recognizable:(adj) nhận được 
safeguard :(v) bảo vệ 
security:(n) sự an ninh, an toàn 
shell:(n) vỏ sò 
skull:(n) sọ 
society:(n) xã hội 
structure:(n) cấu trúc 
tusk:(n) ngà voi 
unsatisfactory:(adj) không thỏa đáng 
satisfy:(v) làm thỏa mãn 
satisfaction:(n) sự thỏa mãn 
various:(adj) đa dạng 
washing-up liquid:(n) chất giặt tẩy 
zinc:(n) kẽm 
 
Exercise 1 
Find expressions which mean: 
1 A place to buy petrol. 
2 A place where goods are bought and sold. 
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3 The period between 1801 and 1900. 
4 The bony structure of the head. 
5 Round and flat in shape. 
6 An exchange of goods for other goods. 
 
Exercise 2 
Find words which mean: 
1 Can be divided. 
2 Lasts a long time. 
3 Can be carried. 
4 Can be recognized. 
 
Exercise 3 
Put these words in the correct places sentences below: 
coins/ cash/ currency/ money. 
1 The ... of Japan is the yen. 
2 She has got a lot of ... in her bank account. 
3 It costs £10 if your paying ...  It'll be more if you pay by cheque. 
4 Can you change this pound note into ... for the coffee machine? 
 
Exercise 4 
 
Money is used for buying goods 
means: You can buy goods with it. 
Write similar sentences which mean: 
1 You can measure value with it. 
2 You can store wealth with it. 
3 You can sell things for it. 
 
Exercise 5 
Money is used for buying and selling goods. 
People use money for buying and selling goods. 
Change these sentences in the same way. 
1 A system of barter was used. 
2 Cattle, grain and tobacco have all been used. 
3 Paper currency will no longer be used 
4 Cheques, bankers' cards and credit cards are being used. 
 
Exercise 6 
Somebody could exchange a sheep. 
A sheep could be exchanged. 
Change these sentences in the same way. 
1 People needed a more practical system. 
2 Most governments now issue paper money in the form of notes. 
3 Filling stations will not accept cash at night. 
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Exercise 7 
Money is used for buying things. 
Shampoo is used for washing your hair. 
Make sentences with: knife/ pen/ key/ camera/ suitcase/ saucepan/ toothpaste/ detergent/ wallet/ hair 
- dryer. 
 
Exercise 8 
A place where you can fill your petrol tank is a filling station. 
Complete these sentences. 
1 A special room where you can wait is a... 
2 A pill which helps you to sleep is a... 
3 A licence which allows you to drive is a... 
4 A glove which boxers wear is a... 
5 Oil you can cook with is... 
6 A pool where you can swim is a... 
7 Special liquid you can wash up with is... 
8 A boat with sails is a... 
 
MONEY, MONEY, MONEY 
 
Bargaining  
 
Lucy Excuse me.  
Stallholder Yes, miss? 
Lucy How much do you want for this plate? 
Stallholder Let me see. Oh, yes... that is a lovely example of Victorian brass. It's worth twenty quid. 
Lucy Twenty pounds! Oh, that's too much for me. It's a pity. It's really nice. 
Stallholder Ah, I said it's worth twenty quid. I'm only asking fifteen for it. 
Lucy Fifteen pounds? 
Stallholder Yes. It's a real bargain. 
Lucy Oh, I'm sure it is... but I can't afford that! 
Stallholder Well, look... just for you ... I'll make it fourteen quid. I can't go lower than that. 
Lucy I'll give you ten. 
Stallholder Ten! Come on, love. You must be joking! I paid more than that for it myself! Fourteen. 
It's worth every penny. 
Lucy Well, perhaps I could give you eleven. 
Stallholder Thirteen. That's my final offer. 
Lucy Twelve. 
Stallholder Twelve fifty? 
Lucy All right, twelve fifty. 
Stallholder There you are, love. You've got a real bargain there! 
Lucy Yes, thank you very much. 
 
Listening 
Bargaining 
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Lucy is in the Portobello Road street market in London. She's looking at an antique stall, and she's 
just been a brass plate. She collects brass ornaments and she's interested in buying it.  
 
Listening to her conversation with the stall-holder, and answer  these the questions: 
1. How much does he say it's worth? 
2. How much is he asking for it? 
3. What does "quid" mean? 
4. He suggests four different prices. Write them down. 
5. She makes four offers. Write them down. 
 
Reading 
Some English sayings about money: 
 
 
"Neither a borrower nor a lender be. " 
Form "Hamlet" by William Shakespeare. 
 
Have you ever borrowed money from anyone? 
Who from? How much? 
Have you ever lend money to anyone? Who to? How much? 
Are you in debt at the moment? (i.e Do you owe anyone any money?) 
Does anyone owe you any money? Who? How much? 
 
"Look after the pennies, and the pounds will look after themselves. " 
 
Do you save money? Are you saving for anything at the moment? What? 
Do you keep your money a in the bank? b in a safe? c in a money-box? d under the bed? 
Have you got a bank account? Do you get any interest? What's the rate of interest? If you had a bank 
over-draft, how much interest would you have to pay? 
 
"Live now - pay  later. " 
 
Have you bought anything on hire purchase? What? Did you pay a deposit? Do you think it's a good 
idea? 
Have you got a credit card? Which one? (Visa? American Express? Diner's Club? Access?) 
When you pay cash, do you ask for a discount? Do you usually get it? 
 
"Annual income twenty pounds, annual expenditure nineteen nineteen and six, result happiness. 
Annual income twenty pounds, annual expenditure twenty pounds ought and six, result misery. " 
Mr. Micawber for "David Copperfield" by Charles Dickens 
 
Do you spend more than you earn, or less than you earn? 
Do you have a budget for your money? 
Do you keep a record of your expenses?  
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"A fool and his money are soon parted. " 
Where do you keep your money? 
a in a purse 
b in a wallet 
c in a handbag  
d in a pocket 
If you keep in the pocket, which pocket do you keep it in? 
a inside jacket-pocket 
b back trouser-pocket 
c side trouser-pocket 
d top front jacket-pocket 
Have you ever had your pocket picked? 
When you stay in a hotel, do you hide your money? Where? 
a in your suitcase 
b under the mattress   
c in the pillow 
b in a book 
e somewhere else 
Is gambling legal or illegal in your country? Do people bet? What do they bet on? 
a cards 
b horses  
c dogs 
d football 
e boxing 
f national lottery 
e something else.    
 
"The customer is always right. " 
Have you bought anything this week? What? 
What did it cost? Was it worth it? 
Was it new or second-hand? 
Was it a bargain? Did you get a receipt? 
 
Grammar notes 
FOCUS: 
Simple Present 
Present Perfect 
Simple Past questions 
 
Compare: 
Do you think it's a good idea? Have you bought anything on hire purchase? What? Did yoy pay a 
deposit? 
 
Expressions 
How much do you want for this plate? ông tính cái đĩa này bao nhiêu? 
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I'm only asking 15 pounds for it: Tôi chỉ tính 15 pao thôi. 
It's worth every penny: Rất đáng đồng tiền. 
It's a real bargain: Thật là rẻ rồi, giá hời rồi. 
You must be joking: Anh chỉ đùa thôi, chắc là anh đùa đấy thôi. 
to turn white: trở nên trắng bệch. 
to crane over: nghểnh cổ qua 
This note is legal tender: Giấy bạc này hợp pháp 
to cough up: (lóng) phun ra, nhả ra 
to utilise an accreditisation facility: tận dụng các phương tiện ngân hàng. 
Proper names 
Lucy. 
 
annual:(adj) hàng năm 
antique:(adj) cổ xưa 
appalling:(adj) dễ sợ 
beads:(n) chuỗi hạt 
bill:(n) hoá đơn 
brass:(n) đồng thau 
budget:(n) ngân quỹ 
bum:(n) kẻ vô công rồi nghề, kẻ ăn bám 
dart:(v) lao tới, phóng tới 
debt:(n) tiền nợ 
deposit:(n) tiền cọc 
expenditure:(n) sự tiêu xài 
expenses:(n) phí tổn 
foyer:(n) phòng giải lao 
gambling:(n) cờ bạc 
greenback:giấy bạc Mỹ 
hire-purchase:(n) mua trả góp 
hoard:(n) kho trữ, của dành dụm 
illegal:(adj) bất chính 
jargon:(n) biệt ngữ, từ chuyên môn 
legible:(adj) dễ đọc, đọc được 
limey:(n) người Anh 
lottery:(n) xổ số 
mattress:(n) tấm nệm 
misery:(n) sự đau khổ 
money-box:(n) ống heo bỏ tiền tiết kiệm 
overdraft:(n) sự rút quá số tiền ở ngân hàng 
owe:(v) nợ 
partition:(n) bức vách ngăn 
pick:(v) nhặt lấy 
pillow:(n) cái gối 
propose:(v) đề nghị 
proposal:(n) sự đề nghị 
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quid:(n) đồng pound Anh 
receipt:(n) biên nhận 
stall:(n) quầy, sạp 
tan  màu da rám nắng 
utilize tận dụng 
wad:cuộn giấy bạc, tiền 
water cooler:(n) máy nước lạnh 
waver:(vi) lưỡng lự ngập ngừng 
 
Tiền tệ. 
Xin lỗi. 
Gì thế, thưa cô? 
Cái đồ mạ này ông muốn bao nhiêu? 
Ðể tôi xem. 
Ồ, vâng... đó là một kiểu mẫu đáng yêu của đồ mạ thời Victoria. 
Nó trị giá 20 pao. 
20 pao! 
Ồ, nó quá nhiều tiền đối với tôi. 
Thật là tiếc. 
Nó thật sự đẹp lắm. 
A, tôi có nói nó trị giá 20 pao. 
Nhưng tôi chỉ bán có 15 pao thôi. 
15 pao? 
Vâng. 
Nó thực là một món hời. 
Vâng, tôi chắn chắn là như vậy... nhưng tôi không thể đủ tiền để mua nó! 
Thôi, xem nào... chỉ với cô thôi đó... tôi sẽ giảm nó còn 14 pao. 
Tôi không thể hạ thấp hơn nữa đâu. 
Tôi trả cho ông 10 pao vậy. 
10 pao ư! thôi mà, cưng. 
Chắc hẳn là cô đang đùa rồi! 
Chính tôi đã mua nó với giá nhiều hơn giá đó mà! 
14 pao. 
Nó rất đáng đồng tiền. 
Có lẽ tôi trả cho ông 11 pao vậy. 
13 pao. 
Ðó là giá cuối cùng của tôi. 
12. 
12 pao 50? 
Thôi được, 12 pao 50 vậy. 
Ðây, cưng à. 
Cô đã có được một món hời rồi đó! 
Vâng, cảm ơn ông rất nhiều. 
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INSIDE STORY 
 
IBC NEWS 
This is IBC News. Julian Snow, the missing "Daily News" reporter, was interviewed this morning by 
Dominic Beale of IBC News in Mandanga. 
Beale Julian, can you tell us how you were captured in the first place? 
Snow Well, I was on my way to visit a village near the front line. I came round a bend in the road 
and there was a tree lying across the road. I only just managed to stop in time! Suddenly, armed men 
appeared on all sides! 
Beale What did you do? 
Snow What would you do? I just sat there with my hands in the air! Anyway, they made me get out 
of the Land Rover, and made me line on the ground... I thought "This is it! They're going to shoot 
me! " I started saying my prayers! 
Beal What happened next? 
Snow Well, they searched me. Of course, I didn't have any weapons, just a camera. It's funny, they 
let me keep it. Then they tied my hands together and blindfolded me. Then they made me get in the 
back of a truck and lie under some sacks. I've no idea where they took me, except that it was quite a 
large training camp. I was there for ten days. 
Beale Were you treated well? 
Snow Yes, I suppose I was. They let me walk about the camp and they let me take photographs, but 
they wouldn't let me photograph any faces. I was able to interview some of the leaders. 
Beale How did you escape? 
Snow I didn't! They put me back in the truck, blindfolded me again, drove for a few hours, then 
made me get out, pointed me in the direction of town and let me go! 
Beale And what exactly did the guerrilla leaders say about the situation? 
Snow Ah! Well, if you want to know that, you'll have to buy tomorrow's "Daily News"...   
 
Listening & Reading 
 
"NEWS" REPORTER 
MISSING IN MANDANGA 
Julian Snow, the "Daily News" war correspondent, who is covering the civil war in Mandanga, has 
been reported missing  
He was last seen yesterday morning driving his Land Rover near the front line. The vehicle was 
found yesterday evening. But there was no sign of him. It is possible that he was ambushed and 
captured by guerilla forces. Snow has been a war correspondent for many years and has covered a 
number of conflicts, including Vietnam, Kampuchea, Zimbabwe and the Middle East. 
 
STOP PRESS 
JULIAN SNOW FREE War correspondent alive and well. Julian Snow walked into a government 
forces camp this morning, after spending two weeks with MLF (Mandanga Liberation Front ) 
guerrillas. His exclusive story will appear in tomorrow's 'Daily News' 
 
� IBC News 
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EXCLUSIVE! 
JULIAN SNOW's inside story! In today's issue, Julian Snow tells his exclusive story. He was 
captured by Mandaga guerrillas two weeks ago. They forces him to go with them to their camp. 
However they allowed him to keep this camera, and to interview guerrilla leaders. Turn to page two 
for the story of his captivity! 
 
Proper names 
Dominic Beale, Julian Snow, Kampuchea, Land Rover, Mandanga, Middle East (mid East), 
Vietnam, Zimbabwe. 
 
Grammar notes 
 
S + V + (pro)noun + bare infinitive 
 
Such verbs as make, let, help, bid, know are followed by a (pro)noun + bare infinitive. 
 
Ví dụ: 
He let me keep the camera. 
 
However when sentences of this pattern are put into passive voice a to-infinitive is needed. 
 
Ví dụ: 
They made me do it → I was made to do it. 
Let me go → I am allowed to go. 
 
Expressions 
on my way trên đường đi 
no sign of him không có dấu vết gì của anh ấy 
in the first place trước hết, trước tiên 
to say one's prayer cầu nguyện  
 
alive:(adj) sống 
ambush:(n) sự mai phục, phục kích 
armed:(adj) có vũ trang 
blindfold:(v) bịt mắt 
captivity:(n) sự giam cầm 
capture:(v) bắt giữ 
cell:(n) xà lim, phòng giam 
civil war:(n) nội chiến 
correspondent:(n) phóng viên 
cover:(v) bao phủ 
exclusive:(adj) độc quyền 
film:(v) quay phim 
force:(n) lực lượng 
front line:(n) tiền tuyến 
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guerilla:(n) du kích 
missing:(n) sự mất tích 
prayer:(n) lời cầu nguyện 
release:(v) thả, phóng thích 
sack:(v) đuổi, sa thải 
treat:(v) cư xử 
vehicle:(n) xe cộ 
warder:(n) cai tù, giám ngục 
weapon:(n) vũ khí 
 
Exercise  
When I was younger, my parents made me go to bed early. 
When I was younger, my parents didn't let me go out in the evenings. 
Write true sentences about when you were younger. 
   
Chuyện bí mật. 
Ðây là bản tin của Ðài IBC. 
Julian Snow, phóng viên mất tích của tờ "Tin hàng ngày" đã được phỏng vấn sáng hôm nay bởi 
Dominic Beanle của phân xã IBC ở Mandanga. 
Julian, anh có thể kể cho chúng tôi nghe thoạt tiên anh đã bị bắt giữ như thế nào không? 
Ư, lúc đó tôi đang trên đường tới thăm một ngôi làng gần chiến tuyến. 
Tôi quẹo cua và thấy một thân cây chắn ngang lộ. 
Tôi chỉ còn kịp thắng lại! 
Thình lình những người có vũ trang xuất hiện từ mọi phía. 
Rồi anh làm gì? 
Còn biết làm gì nữa? 
Tôi chỉ ngồi trên chiếc xe giơ hai tay lên trời. 
Rồi họ bắt tôi rời khỏi chiếc Land Rover và nằm xuống đất... 
Tôi nghĩ "Thế là tàn đời! họ sắp bắn mình đây!" 
Tôi bắt đầu cầu nguyện. 
Rồi sao nữa? 
Ư, họ lục soát người tôi. 
Dĩ nhiên tôi đâu có vũ khí, chỉ có chiếc máy ảnh thôi. 
Thật là buồn cười, họ cho tôi giữ nó. 
Rồi họ trói hai tay tôi lại và bịt mắt tôi. 
Sau đó họ bắt tôi leo lên phía sau xe cam nhông và nằm dưới một số bao hàng. 
Tôi chẳng biết họ đưa tôi đến đâu cả, ngoại trừ cảm nhận được nơi đó là một trại huấn luyện lớn. 
Tôi đã ở đó trong 10 ngày. 
Họ đối xử với anh có tốt không? 
Tôi cho là tốt. 
Họ cho tôi đi lại trong trại và cho tôi chụp hình, nhưng không cho tôi chụp hình bất cứ khuôn mặt 
nào. 
Tôi còn được phỏng vấn một số nhà lãnh đạo. 
Làm sao anh tẩu thoát được? 
Tôi đâu có tẩu thoát! 
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Họ đưa tôi ra xe trở lại, lại bịt mắt tôi, lái xe đi vài tiếng đồng hồ, rồi ra lệnh cho tôi xuống xe, chỉ 
cho tôi hướng về thị xã và cho tôi đi đấy chứ. 
Thế các lãnh đạo du kích đã nói về tình hình hiện nay như thế nào? 
A! nếu anh muốn biết điều đó thì anh phải mua tờ "Tin hàng ngày" số ngày mai... 
 
PREFERENCES  
 
A What are you doing tomorrow night? 
B Nothing. Why? 
A Well, do you like jazz? 
B Yes, I do, very much. 
A Which do you like best? Modern or traditional? 
B I like both, really. 
A There's a "Weather Report" concert at the Hammersmith Odeon. Would you like to come? 
B Oh, yes! They're my favourite group. 
 
C Lisa, look over here. They've got a very good selection of Levi cords. 
D Oh, yes! And they're got my size, too. 
C But only in navy blue and black. Which do you prefer? 
D Hmm. I don't like either of them very much. I really wanted green. 
C They haven't got green in your size. Go on, try a pair on. 
D No, no. I'd prefer to look somewhere else. 
 
E Have you decided yet? What do you want to see? 
F "A Moment of Peace" is on at the Continental. I'd like to see that. 
E Would you really? Oh, I'd rather see "War in Space". 
F Oh, no! The reviews were terrible. 
E I know, but it sounds fun. "A Moment of Peace" is in French, and I'd rather not have to read 
subtitles. 
F Then how about "California Sunset"? 
E I'd rather not... I can't stand Steve Newman. 
F Well, you choose. 
E I don't fancy any of them. I'd much rather stay in and watch TV! 
 
G What do you fancy? 
H I don't know. There isn't much choice, is there? 
G No, there isn't, really. What would you rather have? Steak and kidney or plaice? 
H I can't make up my mind. I'd rather have a hamburger. 
G We can ask for the full menu, if you like. 
H No, it's not worth it. I'll have the plaice.   
 
Listening 
� Dialogue 1 
� Dialogue 2 
� Dialogue 3 
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� Dialogue 4 
 
Proper names 
Hammersmith Odeon, Lisa. 
 
Reading 
 
What's on in London 
 
Jazz 
Modern Jazz 
« Weather Report Hammersmith Odeon £2.50–£4. 
 
Traditional Jazz 
New Orleans Jazz Band 
"The Bull" Barnes 75p 
 
Pop 
 
Rock 
« Ian Dury and the Blockheads 
Rainbow Theatre £3-£6 
 
Reggae 
« Burning Spear Strand Lyceum 
£2.50–£4.50 
 
Cinema 
 
« Gaumont 
"California Sunset" (X) 
Starring Steve Newman 
3.10, 5.50, 8.30 
 
« Continental 
"A Moment of Peace" (U) 
(Jean le Brun) 1.10, 3.30, 6.00, 8.35 
 
« Classic 
Humphrey Bogart in "Casablanca" (A) 2.15, 4.15, 6.15, 8.15 
 
« Odeon 
"Juke Box - 1958" (AA) 
Separate programmes 
2.45, 5.30, 8.20 
 
Red Lion 
Try our lunchtime special 
------ 
Minestrone soup 
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Chicken soup 
Steak & kidney pie 
Plaice & chips 
Apple pie & custard 
Vanilla ice-cream 
 
MAIL ORDER 
PURE SILK SHIRTS 
AND BLOUSES 
 
Available in white/cream/beige/pale blue/grey. When ordering, please state colour preference and 
give alternative choices. We expect a huge demand! 
 
UNBEATABLE VALUE Ẫ14.95 
Men's sizes (collar) 14Ủ17đ 
Ladies' sizes (bust) 32Ủ40 
 
Name ....................................... 
Address  .................................. 
Please send me ....  shirt(s) 
 blouse(s) 
I enclose .... plus Ẫ1 post & packaging 
Size .... Colour1st choice  
 2nd choice  
 3rd choice  
 
POSTAL FASHIONS LTD. 
62A JAMES HILL, COVENTRY 
 
Grammar notes 
1. I like it 
 Which do you like? 
 I'd like to do it. 
 What would you like to do? 
2. I prefer it 
 Which do you prefer? 
 I'd prefer to do it 
 What would you prefer to do? 
3. I'd rather do it 
 I'd rather not do it 
 I'd much rather do it 
 Which would you rather do? 
4. I like both 
 I don't like either of them 
 I don't fancy any of them 
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Expressions 
In stock: hiện đang có ở kho. 
It's not worth it: thật không xứng chút nào. 
 
aerobatic:(adj) nhào lộn trên không 
alternative:(adj) khác 
available:(adj) có sẵn 
beige:(n) màu be 
bug:(n) rệp 
bust:(n) tượng bán thân 
choice:(n) sự lựa chọn 
collar:(n) cổ áo 
cords:(n) quần nhung kẻ 
custard:(n) món sữa trứng 
feature:(v) cho vai chính 
flying display:(n) biểu diễn bay 
funfair:(n) hội chợ 
greyhound:(n) chó săn để đua 
kidney:(n) thận 
navy blue:(adj) màu xanh biển 
package:(n) gói hàng 
package:(v) đóng gói 
pale:(adj) nhạt 
pirate:(n) tên cướp biển 
plaice:(n) cá bơn 
preference:(n) sự ưa thích hơn 
pure:(adj) thuần, nguyên chất 
reggae:(n) tên loại nhạc Pop 
speedway:(n) đường đua mô tô 
subtitle:(n) phụ đề 
tennis tournament:(n) đấu quần vợt 
unbeatable:(adj) không hạ nổi 
waxworks:(n) viện bảo tàng đồ sáp 
wrestling:(n) môn đấu vật 
 
Những sở thích 
Tối mai cô định làm gì? 
Chẳng làm gì cả. 
Sao? 
Cô thích nhạc Jazz không? 
Rất thích. 
Cô thích loại nào nhất? 
Hiện đại hay truyền thống? 
Thực ra tôi thích cả hai. 
Có buổi hòa nhạc tại rạp Odeon Hammersmith do ban Weather Report biểu diễn. 
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Tôi mời cô đi dự nhé? 
Ồ, vâng! 
Họ là nhóm mà tôi ưa thích đó. 
Lisa, nhìn đây nè. 
Họ có cả một loạt Jeans Levi rất đẹp. 
Ồ, vâng! 
Và còn có cả cỡ của tôi nữa. 
Nhưng chỉ có màu xanh dương và đen thôi. 
Bạn thích màu nào? 
Hừm. 
Cả hai màu này tôi đều không thích lắm. 
Tôi chỉ muốn màu lục thôi. 
Họ lại không có màu lục cho cỡ quần của bạn. 
Thôi kệ, thử một chiếc đi. 
Không, không. 
Tôi thích đi kiếm ở chỗ khác hơn. 
Bạn quyết định chưa? 
Bạn muốn xem phim nào? 
Rạp Continental đang chiếu "Một khoảnh khắc êm đềm". 
Tôi muốn xem phim đó. 
Thật vậy sao? 
Tôi muốn xem phim "Chiến tranh trong không gian" hơn. 
Thôi đừng! các bài phê bình chê phim đó dữ lắm. 
Tôi biết, nhưng tựa đề có vể ngồ ngộ. 
"Một khoảnh khắc êm đềm" nói tiếng pháp, mà tôi thì không thích đọc phụ đề. 
Vậy thì phim "Hoàng hôn California" vậy? 
Tôi không thích... tôi không chịu nổi Steve Newman. 
Thôi được, bạn chọn đi. 
Tôi chẳng thích phim nào cả. 
Tôi thích ở nhà xem TV hơn. 
Bạn thích món nào? 
Tôi không biết nữa. 
Ðâu có nhiều món cho mình chọn, phải không? 
Ừ, quả là không có nhiều. 
Bạn thích món nào hơn? 
Bít tết và thận hay cá bơn? 
Tôi không biết phải chọn gì nữa. 
Tôi thích dùng một cái bánh kẹp thịt hơn. 
Nếu bạn muốn chúng ta có thể yêu cầu xem thực đơn toàn bữa. 
Thôi, chẳng đáng làm như vậy. 
Tôi sẽ dùng cá bơn vậy. 
 
WHERE HAVE ALL THE FANS GONE? 
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"Good evening and well come to the "Michael Parkhurst Talkabout". In tonight's "Talkabout" we're 
looking at the problem of soccer's missing millions. Since 1950 attendance at football matches has 
fallen by nearly fifty per cent. Many clubs are in financial trouble, and tonight we hope to identify 
the major causes and discuss some possible solutions. 
First of all, we'll hear from one of soccer's lost millions, Mr Bert Woods from London, who used to 
be a regular Chelsea supporter. " 
"I stopped going five or six years ago. I'd rather stay at home and watch it on telly. You get a better 
view and I like the action replays. I'm too afraid to go now, really! All this violence, you know. 
When I was a lad there was the occasional fight on the terraces, but nothing like you see these days - 
whole gangs of teenagers who aren't interested in football. Somebody ought to do something about 
it! These kids aren't real fans, they just come looking for trouble. The police ought to sort out the real 
fans from the troublemakers. You know, I always used to go with my dad, but I wouldn't take my 
kids. There's too much foul language. And I don't only blame the kids. There ought to be more 
discipline at home and in schools. " 
"Thank you, Mr Woods. Let's go over to Brian Huff, the manager of East-field United, one of our 
most successful clubs. Brian. " 
"I sympathize with Mr Woods, and there are plenty of people like him. Anyway, we'd better do 
something about it, or we'll all go broke! The clubs and players must share the blame. Football's big 
business, and it's very competitive. Winning has become the most important thing. There's too much 
violence on the field. Referees have to get tougher with players. They should send off players for 
deliberate fouls. The other problem is television. There's too much football on TV, and they only 
show the most exciting parts, goals, fouls and violence. People are bored when they see the real 
game. Anyway the clubs started talking about these problems ten years ago, and nothing's been done. 
We'd better not spend another ten years talking. We'd better do something, and do it soon! " 
"Our next guest is a young fan. Kevin Dolan, a Manchester United supporter, who is sixteen years 
old. What do you think, Kevin? " 
"Well, I'm not one of soccer's missing millions. I never miss a match. I've travelled all over the 
country with United and I've never been in trouble. I blame the media for most of this violence. They 
only show young people when they're doing something wrong. They ought not to give so much 
publicity to trouble-makers. It only encourages the others, doesn't it? The violence always starts 
when there's a TV camera near. If they banned alcohol from football grounds, there'd be much less 
trouble. " 
"Thank you, Kevin. Our last speaker is Jimmy MacTavish, the ex-Scotland striker who has just 
returned from the United States after spending two years with Miami Galaxy. Well, Jimmy. What 
ought we to do? " 
"I agree with a lot of what's been said, Michael, but hadn't we better look at some solutions? I've 
been playing in the States for the last two seasons and I haven't seen any violence over there. A 
football match is a day out for the family. More than half the supporters are women and children, and 
there are much better facilities. Everybody gets a comfortable seat. There are good restaurants and 
there's entertainment before and after the game, and at half-time. Football stadiums are old, cold and 
dirty over here. We'd better take a good look at American soccer. I think we've got a lot to learn! 
Entertainment is what football is all about and we'd better not forget it! "  
 
Proper names 
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Bert Woods, Brian Huff, Chelsea, East Field United, Jimmy Mc.Tavish, Kenvin Dolan, Miami 
Galaxy, Micheal Parkhurst Talkabout. 
 
Grammar notes 
Should & Ought To 
Had Better 
Have To, Have Got To, Must 
 
Expressions 
to go broke: phá sản; trở nên túng thiếu. 
to send off: đuổi ra. 
to beware of: cẩn thận, coi chừng   
 
action replay:(n) sự chiếu lại phần đã qua 
replay:(v) chiếu lại 
attendance:(n) số hiện diện 
attend:(v) dự, có mặt 
ban:(v) cấm 
blame:(v) khiển trách, đổ lỗi 
competitive:(adj) mang tính ăn thua 
competitor:(n) đối thủ, người cạnh tranh 
compete:(v) cạnh tranh, ganh đua 
deliberate:(adj) cố tình 
discipline:(n) kỷ luật 
encourage:(v) khuyến khích 
encouraging:(adj) khuyến khích, cổ vũ 
facilities:(n) những tiện nghi, phương tiện 
fan:(n) người hâm mộ 
field:(n) sân cỏ 
football ground:(n) sân bóng 
football league:(n) liên đoàn bóng đá 
foul:(adj) xấu, tục 
gang:(n) nhóm, bọn 
identify:(v) xác định 
identification:(n) sự nhận diện, sự nhận dạng 
major:(adj) chính yếu 
manifasto:(n) bản tuyên ngôn 
pedestrian:(n) người đi bộ 
referee:(n) trọng tài 
regular:(adj) đều đặn, thường xuyên 
soccer:(n) môn bóng đá 
solution:(n) giải pháp 
striker:(n) tiền đạo 
sympathize:(v) thông cảm, đồng tình 
telly:(n) ti vi 
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terrace:(n) khán đài 
violence:(n) hành động thô bạo 
violent:(adj) hung tợn 
 
Exercise  
Find words which mean: 
1 television or TV 
2 forbidden 
3 not accidental 
4 stadium 
5 boy 
6 young person or child 
7 disgusting 
8 without money 
9 an action against the rules 
10 share the same feelings 
   
Những người hâm mộ đã đi đâu hết rồi? 
Xin chào các bạn tham dự chương trình thảo luận "Michael Parkhurst Talkabout". 
Trong chương trình thảo luận tối nay, chúng ta sẽ bàn đến vấn đề hàng triệu người hâm mộ đã quay 
lưng với sân bóng. 
Kể từ năm 1950 đến nay, số người đến sân bóng xem giao đấu đã giảm đi một nửa. 
Nhiều câu lạc bộ đang gặp khó khăn về tài chính, và tối hôm nay chúng tôi hy vọng sẽ chỉ ra được 
các nguyên nhân chủ yếu và thảo luận một số giải pháp có thể áp dụng được. 
Ðầu tiên chúng ta sẽ được nghe ý kiến của một trong hàng triệu người đã không đến sân bóng để 
xem giao đấu nữa, ông Bert Woods đến từ Luân Ðôn, người đã từng là cổ động viên thưòng xuyên 
cho đội Chelsea. 
"Tôi đã không đến sân xem giao đấu năm sáu năm nay rồi. 
Tôi ở nhà xem TV còn hơn. 
Xem TV rõ hơn và tôi thích những pha chiếu lại. 
Thực ra tôi quá ngán ngẩm việc phải đến sân. 
Các bạn biết đó, tất cả các cảnh hung bạo này. 
Khi tôi còn là một cậu bé thỉnh thoảng cũng có những vụ ẩu đả trên sân, nhưng chẳng giống những gì 
các bạn thấy ngày nay đâu - các đám choai choai nào có ham mê gì bóng đá. 
Người ta phải làm điều gì đó về vấn đề này đi chứ! 
Bọn nhóc này đâu phải là những người hâm mộ đúng nghĩa, chúng chỉ đến để gây sự thôi. 
Cảnh sát phải sàng lọc những người hâm mộ thực sự ra khỏi bọn gây rối. 
Các bạn biết không, trước đây tôi vẫn thường đi xem với cha tôi, nhưng bây giờ tôi không dám dẫn 
con cái theo. 
Có quá nhiều từ ngữ tục tằn. 
Và tôi không chỉ đổ lỗi cho bọn trẻ đâu. 
Phải có nhiều kỷ luật hơn nữa ở gia đình cũng như ở học đường." 
"Xin cảm ơn, ông Woods. 
Chúng ta hãy nghe Brian Huff, ông bầu của câu lạc bộ East-field United, một trong những câu lạc bộ 
thành công nhất của chúng ta. 
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Xin giới thiệu ông Brian." 
"Tôi thông cảm với ông Woods, và có rất nhiều người như ông ta. 
Dù sao tốt hơn là chúng ta nên làm một điều gì đó chứ nếu không thì tất cả chúng ta sẽ phá sản mất! 
Các câu lạc bộ và các cầu thủ phải cùng chia sẻ trách nhiệm này. 
Bóng đá là chuyện làm ăn có tầm vóc lớn và nó mang tính ăn thua rất cao. 
Việc thắng cuộc đã trở thành một việc quan trọng nhất. 
Có quá nhiều bạo lực trên sân cỏ. 
Trọng tài phải cứng rắn hơn nữa với các cầu thủ. 
Họ nên đuổi các cầu thủ cố tình chơi xấu ra khỏi sân. 
Vấn đề còn lại là truyền hình. 
Bây giờ trên truyền hình người ta phát đi chương trình bóng đá nhiều quá, và họ chỉ chiếu những pha 
gây cấn nhất thôi, ghi bàn, chơi xấu và ẩu đả. 
Công chúng cảm thấy nhàm chán khi xem một trận đấu thực sự. 
Tuy nhiên các câu lạc bộ đã bắt đầu nói về vấn đề này cả 10 năm trước đây rồi mà chẳng có ai làm 
được điều gì cả. 
Tốt hơn là chúng ta đừng bỏ thêm 10 năm nữa để mà nói suông. 
Chúng ta phải làm một điều gì đó, và phải làm ngay!" 
"Khách mời kế tiếp của chúng ta là một cổ động viên trẻ tuổi. 
Kevin Dolan, 16 tuổi, cổ động viên của đội Manchester United. 
Anh nghĩ sao, Kevin?" 
"Tôi không phải là một trong hàng triệu người đã quay lưng với sân cỏ. 
Tôi chưa bao giờ bỏ qua một trận nào. 
Tôi đã đi khắp đất nước tôi với đội United mà chưa bao giờ gặp phiền phức gì cả. 
Theo tôi các phương tiện truyền thông đại chúng phải chịu tránh nhiệm phần lớn về các chuyện bạo 
hành trên sân cỏ. 
Họ chỉ tập trung vào giới trẻ khi những người này đang hành động sai quấy. 
Họ không nên làm cho bọn gây rối trở lên nổi bật. 
Ðiều đó chỉ khuyến khích những kẻ khác thôi, có đúng vậy không? 
Bạo hành luôn luôn bắt đầu khi có một máy thu hình ở gần đó. 
Nếu người ta cấm đem rượu vào sân thì sẽ ít rắc rối nhiều hơn." 
"Cảm ơn, Kevin. 
Người phát biểu cuối cùng là Jimmy MacTavish, trước đây là trung phong của đội Scotlend, người 
vừa trở về đây từ nước Mỹ sau hai năm thi đấu cho câu lại bộ Miami Galaxy. 
Này Jimmy. 
Chúng ta nên làm gì?" 
"Tôi đồng ý với những gì người ta đã nói nãy giờ, Michael, nhưng có phải tốt hơn là chúng ta nên xét 
đến một số giải pháp không? 
Hai mùa bóng qua tôi đã chơi ở Mỹ mà chưa từng thấy có chút bạo hành nào ở đó. 
Một trận đá banh là một dịp để gia đình người ta đưa nhau đi chơi. 
Hơn một nửa cổ động viện là phụ nữ và trẻ con, còn tiện nghi thì tốt hơn ở chúng ta nhiều lắm. 
Ai cũng có chỗ ngồi thoải mái. 
Nhà hàng phục vụ rất tốt, và trước, sau cũng như nghỉ giữa hai hiệp bao giờ cũng có mục giải trí cả. 
Còn sân vận động của chúng ta vừa cũ kỹ, vừa lạnh lẽo và vừa dơ bẩn. 
Tốt hơn là chúng ta nhìn vào bóng đá nước Mỹ mà bắt chước. 
Tôi nghĩ có nhiều thứ phải học ở người ta lắm. 
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Bóng đá chỉ để tiêu khiển thôi và tốt hơn là chúng ta đừng quên điều đó!" 
 
NIGHT FLIGHT 
 
"This is Captain Cook speaking. Our estimated time of arrival in Brisbane will be one a.m., so we've 
got a long flight ahead of us. I hope you enjoy it. Our hostesses will be serving dinner shortly. Thank 
you. " 
It was Christmas Eve 1959, and the beginning of another routine flight. The hostesses started 
preparing the food trays. A few of the passengers were trying to get some sleep, but most of them 
were reading. There was nothing to see from the windows except the vast blackness of the Australian 
desert below. There was nothing unusual about the flight, except perhaps that the plane was nearly 
full. A lot of the passengers were traveling home to spend Christmas with their families. The 
hostesses started serving dinner. 
It was a smooth and quiet flight. The hostesses had finished collecting the trays, and they were in the 
galley putting things away when the first buzzers sounded. One of the hostesses went along the aisle 
to check. When she came back she looked surprised. "It's amazing, " she said. "Even on a smooth 
flight like this two people have been sick. " 
Twenty minutes later nearly half the passengers were ill - dramatically ill. Several were moaning and 
groaning, some were double up in pain, and two were unconscious. Fortunately there was a doctor on 
board, and he was helping the hostesses. He came to the galley and said, "I'd better speak to the 
captain. This is a severe case of food poisoning. I think we'd better land as soon as possible. " "What 
caused it? " asked one of the hostesses. "Well, " replied the doctor, "I had the beef for dinner, and I'm 
fine. The passengers who chose the fish are ill. " The hostess led him to the flight deck. She tried to 
open the door. "I think it's jammed, " she said. The doctor helped her to push it open. The captain 
was lying behind the door. He was unconscious. The co-pilot was slumped across the controls, the 
radio operator was trying to revive him. 
The doctor quickly examined the two pilots. "They just collapsed, " said the radio operator. "I don't 
feel too good myself. " "Can you land the plane? " said the doctor. "Me? No, I'm not a pilot. We've 
got to revive them! " he replied. "The plane's on automatic pilot. We're OK for a couple of hours. " "I 
don't know, " said the doctor. "They could be out for a long time. " "I'd better contact ground control, 
" said the radio operator. The doctor turned to the hostess. "Perhaps you should make an 
announcement, try to find out if there's a pilot on board. " "We can't do that! " she said, "It'll cause a 
general panic. " "Well how the hell are we going to get this thing down? " said the doctor. 
Suddenly the hostess remembered something. "One of the passengers... I overheard him saying that 
he'd been a pilot in the war. I'll get him. " She found the man and asked him to come to the galley. 
"Didn't you say you used to be a pilot? " she asked. "Yes... why? The pilot's all right, isn't he? " She 
led him to the flight deck. They explained the situation to him. "You mean, you want me to fly the 
plane? " he said. "You must be joking. I was a pilot, but I flew single-engined fighter planes, and that 
was fifteen years ago. This thing's got four engines! " 
"Isn't there anybody else? " he asked. "I'm afraid not, " said the hostess. The man sat down at the 
controls. His hands were shaking slightly. The radio operator connected him to Air Traffic Control. 
They told him to keep flying on the automatic pilot towards Brisbane, and to wait for further 
instructions from an experienced pilot. An hour later the lights of Brisbane appeared on the horizon. 
He could see the lights of the runway shining brightly beyond the city. Air Traffic Control told him 
to keep circling until the fuel gauge registered almost empty. This gave him a chance to get used to 
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handling the controls. In the cabin the hostesses and the doctor were busy attending to the sick. 
Several people were unconscious. The plane circled for over half an hour. The passengers has begun 
to realize that something was wrong. "What's going on? Why don't we land? " shouted a middle-aged 
man. "My wife's ill. We've got to get her to hospital! " A woman began sobbing quietly. At last the 
plane started its descent. Suddenly there was a bump which shook the plane. "We're all going to die! 
" screamed a man. Even the hostesses looked worried as panic began to spread through the plane. 
"It's all right! " someone said, "The pilot's just lowered the wheels, that's all. " As the plane 
approached the runway they could see fire trucks and ambulances speeding along beside the runway 
with their lights flashing. There was a tremendous thump as the wheels hit the tarmac, bounced 
twice, raced a long the runway and screeched to a halt. The first airport truck was there in seconds. 
"That was nearly a perfect landing. Well done! " shouted the control tower. "Thanks, " said the man. 
"Any chance of a job? 
 
Proper names 
Brisbane, Christmas Eve,Cook, Brisbane. 
 
Expressions 
How the hell we are going to do it? Chúng ta phải làm cái quái gì để hạ cánh xuống đây? 
any chance of a job? có cơ hội nào xin việc không. 
estimated time of arrival (ETA) giờ đến được tiên đoán, ước định. 
doubled up with pain: co rúm, gập mình lại vì đau 
to put out = to extinguish: dập tắt 
to take exercise: tập thtể dục 
on one's time = by oneself: một mình 
to take one's time: cứ thư thả 
to be bored with: chán nản   
 
aisle:(n) lối đi trên máy bay 
black:(adj) màu đen 
bodyguard:(n) vệ sĩ 
bump:(v) đụng sầm vào 
buzzer:(n) chuông điện 
care:(n) sự chú ý 
circle:(n) chạy, lượn vòng tròn 
collapse:(v) quị, gục xuống 
dramatic:(adj) một cách thảm bại 
flash:(n) lóe sáng 
food poisoning:(n) nhiễm độc thức ăn 
gauge:(n) dụng cụ đo lường 
galley:(n) nhà bếp (trên tàu, máy bay) 
groan:(v) rên rỉ 
ground control:(n) đài kiểm soát mặt đất 
halt:(n) sự dừng lại 
horizon:(n) chân trời 
jam:(v) làm mắc kẹt, kẹt 
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lower:(v) hạ thấp xuống 
moan:(n) tiếng rên xiết 
resign:(v) từ chức, xin thôi 
revive:(v) làm hồi tỉnh lại 
routine:(adj) thường lệ, bình thường 
runway:(n) đường băng 
screech:(v) rít lên 
severe:(adj) nghiêm trọng 
shortly:(adj) mau, chẳng mấy chốc, ngay tức thì 
slump:(v) gục xuống 
tarmac:(n) đường băng 
thump:(n) tiếng va chạm mạnh 
tremendous:(adj) khổng lồ, to lớn 
vast:(adj) bao la, rộng lớn 
 
Chuyến bay đêm. 
"Tôi là Cook, trưởng phi hành đoàn. 
Giờ đến Brisbane theo dự kiến sẽ là một giờ sáng, vì vậy chúng ta còn cả một hành trình dài phía 
trước. 
Tôi hy vọng quý vị sẽ hài lòng về chuyến bay này. 
Các nữ tiếp viên của chúng tôi sẽ phục vụ bữa ăn tối ngay sau đây. 
Xin cảm ơn." 
Ðó là đêm Giáng sinh năm 1959, khởi đầu của một chuyến bay như lệ thường. 
Các nữ tiếp viên bắt đầu chuẩn bị các khay thức ăn. 
Một vài hành khách đang cố ngủ một chút, nhưng phần lớn là đang đọc sách báo. 
Từ của sổ nhìn xuống không có gì ngoài khoảng tối mênh mông của sa mạc "c châu bên dưới. 
Chuyến bay chẳng có gì bất thường, có lẽ ngoại trừ một điều rằng máy bay gần như kín chỗ. 
Nhiều hành khách đang bay về nhà để đón Giáng sinh với gia đình. 
Các nữ tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn tối. 
Ðó là một chuyến bay êm ả và yên tĩnh. 
Các nữ tiếp viên đã thu lại các khay thức ăn và đang thu dọn mọi thứ trong khoang bếp thì những 
tiếng chuông đầu tiên reo lên. 
Một nữ tiếp viên đi dọc theo lối đi giữa các hàng ghế kiểm để tra. 
Khi trở lại, cô ta có vẻ ngạc nhiên. 
"Thật lạ lùng", cô ta nói. 
"Một chuyến bay êm ả vậy mà có đến hai người bị mệt." 
20 phút sau gần một nửa hành khách đều bị bệnh - bệnh nguy kịch. 
Nhiều người đang rên rỉ vì đau, một số co gập người lại và hai người đã hôn mê. 
May mắn là trên máy bay có một bác sĩ và ông đến giúp các tiếp viên. 
Ông bước vào nhà bếp và nói, 
"Tôi cần phải gặp trưởng phi hành đoàn. 
Ðây là một trường hợp ngộ độc thức ăn rất nghiêm trọng. 
Tôi nghĩ là chúng ta phải hạ cánh càng sớm càng tốt." 
Một nữ tiếp viên hỏi, "Cái gì đã gây ra trường hợp ngộ độc này?" 
"Ư", Bác sĩ trả lời, "Tôi dùng thịt bò trong bữa ăn vừa rồi và không sao cả. 
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Những hành khách dùng món cá đang bị bệnh." 
Cô tiếp viên dẫn ông ta đến buồng lái. 
Cô ta cố gắng mở cửa. 
"Tôi nghĩ là nó bị kẹt rồi", cô nói. 
Bác sĩ giúp cô ta đẩy cửa mở ra. 
Trưởng phi hành đoàn đang nằm ngay sau cánh cửa. 
Ông ta đã bị bất tỉnh. 
Viên phi công phụ đang gục trên bàn điều kiển, còn nhân viên vô tuyến điện đang cố hồi sức cho ông 
ta. 
Bác sĩ nhanh chóng khám cho hai viên phi công. 
"Họ tự nhiên gục xuống", nhân viên vô tuyến điện nói. 
"Tôi cũng cảm thấy khó chịu trong người". 
Bác sĩ hỏi, "Anh cho máy bay hạ cánh được không?" 
"Tôi ấy à? Không, tôi không phải là phi công. 
Chúng ta phải làm cho họ tỉnh lại thôi!" Ông ta trả lời. 
"Máy bay đang bay ở chế độ lái tự động. 
Chúng ta có thể an toàn trong một hay hai giờ nữa." 
"Tôi không chắc đâu", Bác sĩ nói. 
"Họ có thể bất tỉnh lâu hơn." 
"Tốt hơn tôi phải tiếp xúc với đài kiểm soát ở trên mặt đất", nhân viên vô tuyến nói. 
Bác sĩ quay lại nhìn cô tiếp viên. 
"Có lẽ cô phải thông báo xem trong hành khách có ai là phi công không." 
"Không thể làm thế được đâu!" Cô ta nói, 
"Nó sẽ gây một sự náo động trong hành khách." 
"Vậy chúng ta phải làm cái quái gì để hạ cái của nợ này được?", Bác sĩ thốt lên. 
Thình lình cô tiếp viên nhớ ra điều gì. 
"Một hành khách... tôi nghe loáng thoáng là ông ta đã từng làm phi công trong thời chiến. 
Tôi sẽ tìm ông ta." 
Cô đi tìm người đàn ông đó và mời ông ta vào nhà bếp. 
"Ông nói trước đây ông là phi công phải không?", cô ta hỏi. 
"Phải... nhưng mà sao? 
Phi công máy bay không sao đấy chứ? 
Cô ta dẫn ông ta vào buồng lái. 
Họ giải thích tình hình cho ông ta nghe. 
"Sao, quý vị muốn tôi điều khiển chiếc máy bay này à?", ông ta nói. 
"Quý vị đang giỡn đó chắc. Tôi đã là phi công, nhưng tôi lái máy bay chiến đấu một động cơ, mà lại 
cách đây 15 năm rồi. 
Chiếc này có đến 4 động cơ mà!" 
"Chứ không còn ai khác nữa sao?" Ông ta hỏi. 
"Tôi e là không", cô tiếp viên trả lời. 
Người đàn ông ngồi xuốn bên bàn điều khiển. 
Tay ông ta run lên nhè nhẹ. 
Nhân viên vô tuyến nối máy cho ông ta liên lạc với đài kiểm soát không lưu. 
Họ yêu cầu ông ta cho duy trí chế độ lái tự động về hướng Brisbane, và chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của 
một phi công có kinh nghiệm. 
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Một giờ sau các ánh đèn của thành phố Brisbane xuất hiện ở chân trời. 
Người phi công bất đắc dĩ đã có thể thấy các ánh đèn dọc theo đường băng chiếu sáng rực rỡ ở phía 
bên kia thành phố. 
Ðài kiểm soát không lưu yêu cầu ông ta cứ lượn vòng quanh phi trường cho đến khi đồng hồ báo 
xăng chỉ mức gần cạn xăng. 
Ðiều này cho phép ông ta có cơ hội làm quen với thao tác trên bàn điều khiển. 
Trong khoang máy bay các cô tiếp viên và bác sĩ đang bận rộn chăm sóc những người bệnh. 
Lúc này nhiều người đã bất tỉnh. 
Máy bay cứ lượn vòng hơn nửa tiếng đồng hồ. 
Các hành khách đã nhận ra có điều gì đó bất thưòng. 
"Chuyện gì vậy? 
Tại sao chúng ta lại không hạ cánh?" 
Một người đàng ông trung niên la lên. 
"Vợ tôi bị bệnh. 
Chúng tôi phải đưa cô ấy vào bệnh viện." 
Một người phụ nữ bắt đầu khóc thút thít. 
Cuối cùng máy bay bắt đầu hạ độ cao. 
Thình lình có tiếng va chạm mạnh làm rung chuyển máy bay. 
"Tất cả chúng ta sắp chết mất!" một người đàng ông la lên. 
Ngay cả các cô tiếp viên cũng có vẻ lo lắng khi sự hốt hoảng bắt đầu lan ra khắp máy bay. 
"Không sao đâu!", ó ai đó thốt lên, 
"Phi công mới chỉ thả bánh xe ra, có vậy thôi." 
Khi máy bay tiến gần đường băng người ta có thể thấy xe cứu hỏa và xe cứu thương lao vun vút cặp 
bên hông đường băng với đèn nhấp nháy liên hồi. 
Có một tiếng đụng mạnh dữ dội khi các bánh xe chạm đường băng, nảy lên hai lần, máy bay chạy 
lướt trên đường băng và thắng rít lại. 
Chỉ trong nháy mắt chiếc xe đầu tiên của phi trường đã xuất hiện. 
"Cuộc hạ cánh gần như hoàn hảo. 
Khá lắm!" Ðài kiểm soát la lên. 
"Cảm ơn", người phi công bất đắc dĩ nói. 
"Có cơ may nào xin được một việc làm không?" 
 
THE JUNK-SHOP 
 
Justin Wedgewood and Lenny Smith are antique-dealers. They've got a very successful business. 
They travel around the country buying antique furniture and paintings from junk-shops and from 
elderly people, and then they sell them from their shop in Kensington, a fashionable part of London. 
Today they're in small Welsh town. Justin's just come out of a little junk-shops, and he seems very 
excited. 
Justin Lenny, we're in luck! There's a painting in there, a landscape, it's a good one. I thought it 
might be valuable, so I had a good look at the signature. It isn't very clear. I think it may be a 
Constable. 
Lenny A Constable? It can't be! They're all in art galleries. They're worth a fortune! 
Justin Well, someone found one two years ago. This might be another. It's dirty and it isn't in very 
good condition. 
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Leny How much do you think it's worth? 
Justin I don't know. It may be worth a hundred thousand, it might even be worth more! 
Lenny Be careful, Justin. We'd better use the old trick. 
Justin Right. There's a chair in the window. It must be worth about five pounds. I'll offer the old lady 
fifty quid for it. She'll be so pleased that she won't think about the painting. 
Lenny Don't say you want the painting, say you want the frame. OK? 
Justin Fine, you'd better wait in the van. I'd rather do this on my own. 
Leny Er... Justin, check the signature before you give her fifty quid for the chair. 
Justin Don't worry, Leny. I know what I'm doing. 
 
Mrs Griffiths I'll be with you in a minute. 
Justin Hello, I'm interested in that chair in the window. 
Mrs Griffiths What? That old thing? It's been there for years! 
Justin Has it? Er... it very nice. I think it could be Victorian. 
Mrs Griffiths Really? 
Justin Yes, I think I'm right. I've seen one or two other chairs like it. I think I could get a good price 
for that in London. I'll offer you fifty pounds. 
Mrs Griffiths Fifty! You must be mad, man! 
Justin No, no. It's a fair price. 
Mrs Griffiths Well, then, it's yours. 
Justin There you are then, fifty pounds. Goodbye. Oh, by the way, that painting's in a nice frame. 
Mrs Griffiths It's a nice picture, dear. Early nineteenth century, I've heard. 
Justin Oh, no... no, it can't be. I've seen lots like it. It must be twentieth century. There's no market 
for them. Still, I could use the frame. 
Mrs Griffiths All right. How much will you give me for it? 
Justin Er... how about twenty pounds? 
Mrs Griffiths Oh, no, dear. It must be worth more than that. It came from the big house on the hill. 
Justin Did it? Let me have another look at it. Yes, the frame is really nice. I'll give you a hundred. 
Mrs Griffiths Oh, dear, I don't know what to do. You see, I like that painting myself. 
Justin All right, a hundred and twenty. That's my final offer. 
Mrs Griffiths Shall we say... a hundred and fifty? 
Justin OK. It's a deal. 
Mrs Griffiths Shall I wrap it for you? 
Justin No, no. I've got the van outside. It was nice doing business with you. Goodbye! 
Mrs Griffiths Bye-bye, dear. Thank you.  
 
Mrs Griffiths Owen? 
Mr Griffiths Yes, my love? 
Mrs Griffiths I've sold another of your imitation Constables. You'd better bring another one 
downstairs, if the paint's dry. The gentleman who bought it seemed very pleased with it.   
 
Proper names 
Constable, Griffiths, Jistin Wedgewoodk, Lenny Smith, Welsh, Victoria, Kensington. 
 
Grammar notes 
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SPECULATING ABOUT THE PRESENT 
Suy đoán về các tình huống hiện tại 
 
1. May, might, could be 
Ví dụ: 
The train may/ might be late. 
 
2. Must be, can't be 
Ví dụ: 
The story must be a joke. 
 
Expressions 
We're in luck: chúng mình thật là may 
They're worth for a fortune: đáng cả một gia sản 
I know what I'm doing: tôi biết rõ điều mình đang làm 
There's no market for them: không có thị trường tiêu thụ, những cái đó khó bán lắm 
You must be mad: chắc anh khùng rồi 
By the way: à này 
How much will you give me for it? bà tính cái này bao nhiêu? 
Shall we say £50? chúng tôi trả 50 pao nhé 
It was nice doing business with you mua bán với anh thật làm tôi hài lòng 
It's a deal! đồng ý với giá đó 
Grasp all lose all: tham thì thâm. 
More haste less speed: dục tốc bất đạt   
 
antique:(n) đồ cũ 
beauty contest:(n) cuộc thi hoa hậu 
bug:(v) đặt máy ghi âm nghe trộm 
dealer:(n) người mua bán 
fair:(adj) phải chăng 
fashionable:(adj) sang trọng, tân thời 
fortune:(n) gia tài 
frame:(n) khung 
gymnast:(n) vận động viên thể dục dụng cụ 
identity:(n) lai lịch, nét để nhận diện 
imitation:(n) vật giả mạo 
junk:(n) đồ linh tinh, đồ cũ 
landscape:(n) phong cảnh 
murderer:(n) kẻ sát nhân 
murder:(v) sát nhân 
parade:(n) đoàn người tập hợp để điều tra 
superb:(adj) tuyệt vời 
suspect:(n) người bị tình nghi 
trick:(n) mẹo, mánh 
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wrestler:(n) người đấu vật 
 
      Cửa hàng bán đồ cũ. 
Justin Wedgewood và Lenny Smith là hai người mua bán đồ cổ. 
Họ làm ăn rất khấm khá. 
Họ đi đây đó mua bàn ghế cổ và các bức tranh cổ từ các cửa hàng lạc xoong và những người đứng 
tuổi rồi sau đó đem về bán lại tại cửa hàng của họ ở tại Kensington, một khu phố sang trọng ở Luân 
Ðôn. 
Hôm nay họ đang có mặt tại thị trấn nhỏ thuộc xứ Wales. 
Justin vừa mới bước ra từ cửa hàng lạc xoong nhỏ và anh ta trông có vẻ rất phấn khởi. 
Lenny, chúng ta gặp may rồi! 
Có một bức tranh trong đó, tranh phong cảnh, đẹp lắm. 
Tớ nghĩ là nó có thể có giá trị nên nhìn kỹ chữ ký. 
Nó không mấy rõ ràng. 
Tớ nghĩ có thể nó là bức tranh của Constable. 
Tranh của Constale à? 
Không thể được. 
Tất cả chúng đều ở trong phòng trưng bày nghệ thuật cả rồi. 
Chúng đáng giá cả một gia tài đó nhé. 
Ư, thì hai năm trước đã có người tìm thấy một bức đó. 
Ðây có thể là một bức khác. 
Nó trông có vẻ dơ dáy và sơ xác lắm. 
Cậu nghĩ nó đáng giá bao nhiêu? 
Tớ không biết. 
Có thể là một trăm ngàn, mà cũng có thể hơn thế! 
Này Justin, hãy cẩn thận nhé. 
Tốt hơn là chúng ta nên dùng mẹo cũ. 
Ðúng vậy. 
Có một chiếc ghế trong tủ kiếng. 
Nó chắc đáng giá chỉ 5 pao. 
Nhưng tớ sẽ trả cho bà già ấy 50 đồng. 
Bà ta sẽ mừng lắm chẳng thiết gì đến bức tranh nữa đâu. 
Chớ nói là cậu muốn mua bức tranh; nói là cậu muốn mua cái khung thôi. 
Nghe chưa? 
Ðược rồi, tốt hơn là cậu cứ chờ trong xe. 
Tớ muốn được lo liệu vụ này một mình. 
Nè...Justin, nhớ kiểm tra chữ ký trước khi cậu mua cái ghế với giá 50 đồng đấy nhé. 
Ðừng lo, Lenny. 
Tớ biết việc tớ làm chứ. 
Ðợi một chút nhé, tôi ra ngay. 
Chào bà, tôi thích cái ghế trong khung kính kia. 
Sao? 
Cái thứ cũ mèm đó hả? 
Nó nằm ở đó hàng mấy năm nay rồi. 
Vậy hả? 
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Ư.. nó đẹp quá. 
Tôi nghĩ có thể nó thuộc về đời Victoria đấy. 
Vậy sao? 
Chắc là đúng vậy. 
Tôi đã nhìn thấy một hoặc hai cái ghế loại này. 
Tôi nghĩ là nó có thể bán với giá cao ở Luân Ðôn. 
Tôi trả bà 50 pao đấy. 
50! 
Anh điên rồi chắc. 
Không đâu. 
Giá đó là phải rồi. 
Thôi được, bán cho anh đó. 
50 pao đây nhé. 
Xin chào bà. 
Ồ, bức tranh kia có cái khung khá đẹp đấy. 
Nó là một bức tranh đẹp chứ anh bạn. 
Ðầu thế kỷ 19 đấy, tôi nghe người ta nói vậy. 
Không đâu... không thể được. 
Tôi đã thấy nhiều bức tranh như vậy rồi. 
Ắt hẳn là tranh thế kỷ 20 thôi. 
Chẳng bán được đâu. 
Tuy nhiên tôi có thể dùng cái khung. 
Ðược rồi. 
Thế anh trả bao nhiêu? 
Ờ... 20 pao nhé? 
Không được đâu anh bạn à. 
Nó đáng giá nhiều hơn chứ. 
Nó xuất xứ từ cái biệt thự trên đồi kia kìa. 
Vậy hả? 
Ðể tôi xem lại coi. 
Vâng, cái khung đẹp thật đấy. 
Tôi trả bà 100 pao. 
Ô, trời, tôi không biết phải làm sao đây. 
Anh bạn biết đấy, tôi cũng thích bức tranh này mà. 
Thôi được, 120 vậy. 
Tôi trả tiếng chót đấy. 
Trăm rưỡi nhé? 
Ðồng ý. 
Thỏa thuận rồi đấy. 
Tôi bọc lại cho anh nhé? 
Không cần đâu. 
Xe của tôi đậu ở bên ngoài. 
Buôn bán với bà dễ chịu lắm. 
Thôi chào bà! 
Chào anh. 



www.tinhvi.com - 509 

Cảm ơn nhé. 
Owen này? 
Gì đó em? 
Em vừa mới bán xong một bức tranh nhái kiểu Constable của anh. 
Anh mang xuống một bức nữa đi, nếu như sơn khô rồi. 
Ông bạn đi mua nó trông có vẻ hài lòng lắm. 
 
NOISY NEIGHBOURS 
 
Sybil Sidney! Sidney! Wake up ! 
Sidney Eh! What? What's the matter? It can't be eight o'clock already! 
Sybil No, it's half past one. It's those people next door again. Listen! 
Sidney Oh, yes. They must be having another party. 
Sybil Listen to that! They must be waking up the whole street. And they've got three young children. 
They can't be sleeping through that noise. It's disgusting! Somebody should call the police! Sidney, 
wake up! 
Sidney Eh? I wasn't asleep,dear. They're all laughing. They must be having a good time! They never 
invite us, do they? 
 
Sybil Sidney! 
Sidney Yes, dear. What is it now? 
Sybil Listen! They must be leaving.  
Sidney Thank goodness for that! Maybe we'll get some sleep. 
Sybil I hope so. It's nearly three o'clock. Goodnight, dear. 
Sidney Oh, hell! They're having a row, now. 
Sybil I'm not surprised. They always have rows after parties. 
Sybil Oh! They must be throwing the pots and pans again. 
Sidney No, I think that was a plate, dear, or maybe the television. They'll be sorry in the morning. 
Sybil Sidney! Wake up! 
Sidney Eh! Oh, what's that? 
Sybil He can't be hammering at this time of night. 
Sybil What time is it? 
Sybil Four o'clock. What can they be doing at four o'clock in the morning? 
Sidney I can't hear any voices. Go back to sleep, Sybil. 
 
Sybil Sidney! Listen. There's someone in the garden next door. 
Sidney Eh? It must be the milkman. 
Sybil No, it can't be. It's too early. It's only quarter to five. Who could it be? You'd better have a 
look. 
Sidney All right. Ooh! It's Mr Sykes, and he's carrying a spade. 
Sybil Oh, no! You don't think he's killed her, do you? 
Sidney Well, we haven't heard her voice for a while. No, she's probably sleeping. 
Sybil But what can he be doing at this time of night? 
Sidney If he has killed her, he might be burying the body! 
Sybil What! You don't think so, do you? 
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Sidney Well, he can't be planting potatoes, can he? I suppose you want me to phone the police? 
Sybil No. Ask him what he's doing first! 
 
Sidney Hello, there, Mr Sykes. You're up early this morning. 
Mr Sykes I haven't been to bed yet. We had a party last night. I hope we didn't keep you awake. 
Sidney Oh, no. We didn't hear anything, nothing at all. 
Mr Sykes Well, it was a pretty noisy party. My wife knocked over the goldfish tank while we were 
clearing up. The poor fish died. I'm just burying them before the children wake up.   
 
Grammar notes 
 
SPECULATING ABOUT THE PRESENT (2) 
 
Ví dụ: 
They must be having another party. Có lẽ họ lại đang tiệc tùng nữa rồi. 
He might be burying her body. Chắc là hắn đang chôn xác bà ta. 
They can't be sleeping through that noise. Chắc họ không tài nào ngủ được với sự ồn ào này. 
 
Expressions 
Thank goodness for that! thật là may, cảm ơn chúa! 
Go back to sleep: đi ngủ lại đi 
behind: sau 
ahead of: trước, sớm hơn 
to have a row: cãi cọ 
to have a look: nhìn, xem qua 
in half: phân nửa 
Proper names 
Sybil, Sidney, Sykes. 
 
bang:(v) đập mạnh 
bury:(v) chôn cất 
farewell:(n) sự tiễn biệt 
hammer:(v) gõ búa 
milkman:(n) người đưa sữa 
nosey:(adj) tò mò tọc mạch 
pan:(n) cái soong 
pot:(n) cái bình 
row:(n) sự cãi lộn 
saw:(v) cưa xẻ 
saw:(n) cái cưa 
spade:(n) cái xẻng 
swallow:(v) nuốt 
sword:(n) gươm, kiếm 
tank:(n) chậu, bể cá 
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Exercise  
What do you think your parents/ brothers/ sisters/ friends are doing at this moment? 
If you think you know what they are doing answer with: 
They must be doing this. 
They can't be doing that. 
They're probably doing this. 
 
If you don't know, use: 
They could/ may/might be doing this. 
or: 
They're possibly doing this. 
 
What about the President of the USA/ the Queen of England/ the students in the class next door/ the 
director of the school/ a famous pop star/ a famous sport personality?   
 
Những người hàng xóm ồn ào. 
Sidney! Sidney! dậy đi! 
Ê ! Gì đó? 
Cái gì vậy? 
Ðâu đã tới 8 giờ! 
Không, mới chỉ 1 giờ rưỡi thôi. 
Lại những người hàng xóm đó mà. 
Nghe kìa! 
Ừ, đúng rồi. 
Chắc họ lại mở tiệc tùng nữa đây. 
Nghe kìa. 
Chắc họ định đánh thức cả phố này mất. 
Mà họ có 3 đứa con nít nữa chứ. 
Làm sao mà bọn nhỏ ngủ được với cái tiếng ồn này. 
Bực mình quá! 
Ai đó phải gọi cảnh sát chứ! 
Sidney, dậy đi! 
Sao? Anh đâu có ngủ. 
Bọn họ đang cười kìa. 
Chắc là họ đang vui lắm! 
Chẳng bao giờ họ mời mình phải không? 
Sidney! 
Gì đó em? 
Chuyện gì nữa đây? 
Nghe kìa! 
Chắc là họ đang ra về. 
Tạ ơn trời phật! 
Có lẽ chúng mình còn ngủ được một chút. 
Em hy vọng là vậy. 
Gần 3 giờ sáng rồi. 
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Ngủ ngon nhé anh. 
Ô, quỷ thần ơi! 
Bây giờ họ lại cãi nhau nữa chứ. 
Có gì lạ đâu. 
Sau tiệc tùng bao giờ họ cũng cãi nhau. 
Ô! 
Chắc họ lại đang ném nồi niêu xoong chảo nữa chứ gì. 
Không, anh nghĩ chắc là một cái đĩa, em à, hoặc có thể là cái TV. 
Sáng mai họ sẽ hối hận cho mà coi. 
Sidney! Dậy đi! 
·...Cái gì vậy? 
Khuya khoắt vậy mà hắn lại gõ búa sao? 
Mấy giờ rồi nhỉ? 
Bốn gờ rồi. 
Mới 4 giờ sáng mà họ đang làm cái gì nhĩ? 
Anh chẳng nghe thấy tiếng ai cả. 
Thôi ngủ lại đi, Sybil. 
Sidney! Nghe kìa. 
Có ai ở trong vườn nhà bên. 
Hả? chắc là người giao sữa đó mà. 
Không phải đâu. 
Còn sớm quá. 
Mới có 5 giờ thiếu 15. 
Vậy ai thế nhỉ? 
Anh hãy nhìn kỹ coi. 
Thôi được. 
Ô! Ông Sykes, và ông ta đang cầm một chiếc xẻng. 
Ô trời! 
Anh không nghĩ là ông ta đã giết bả rồi đấy chứ? 
Ư, từ nãy giờ mình không nghe thấy tiếng bả. 
Mà không, chắc là bả đang ngủ ấy mà. 
Vậy thì giờ này ông ta làm gì cơ chứ? 
Nếu ông ta giết bả thì ông ta có thể đang chôn xác bả. 
Sao! 
Anh không nghĩ điều đó xảy ra chứ? 
Chẳng có lý nào ông ta lại đang trồng khoai tây, phải không? 
Chắc em muốn anh kêu cảnh sát chứ gì? 
Không. 
Trước hết phải hỏi xem ông ta đang làm gì cái đã. 
Xin chào ông Sykes. 
Sáng nay ông dậy sớm quá. 
Tới giờ này tôi vẫn chưa được ngủ. 
Tối qua chúng tôi có tiệc. 
Hy vọng là chúng tôi không làm ông bà mất ngủ. 
Ồ không. 
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Chúng tôi có nghe thấy gì đâu. 
Bữa tiệc hơi ồn ào. 
Bà nhà tôi lỡ tay làm vỡ chậu cá vàng trong khi chúng tôi đang dọn dẹp. 
Bầy cá tội nghiệp đã chết. 
Tôi vừa đem chúng đi chôn trước khi bọ trẻ thức dậy. 
 
YOU'RE IN THE ARMY NOW! 
 
It's Saturday afternoon at Botherington Army Camp. The new recruits are supposed to be working, 
but they aren't. The Colonel's away today and they're lazing around in the barracks. The Sergeant-
Major has just opened the door. He's brought the duty roster with him, so he knows exactly what 
each of them should be doing. 
Sergeant-Major "Hello, hello... what's going on here? " 
 
Sergeant-Major Smith! What are you doing? 
Sm. I'm listening to the radio,sir. 
Sergeant-Major And what are you supposed to be doing, Smith? 
Smith I'm not sure, sir. 
Sergeant-Major Well, let me tell you, Smith. You are supposed to be mowing the lawn! 
Smith Yes, sir. I'm sorry sir. It won't happen again, sir. 
Sergeant-Major It'd better not, Smith. And when I come back, Smith, you'd better mowing that grass! 
Do you understand? 
Smith Yes, sir. 
Sergeant-Major This isn't a holiday camp. You're in the army now! 
 
Grammar notes 
 
Obligations - Duties - Preferences 
 
  should  
  shouldn't  
  ought to  
  ought not to  
They  are supposed to  be... 
  are not supposed to  
  would rather  
  would rather not  
  had better (not)  
Ví dụ: 
You are not supposed to walk on the grass: theo lẽ anh không nên đi trên cỏ. 
You were supposed to be here at 10, you know: đúng ra chị phải có mặt lúc 10 giờ chị biết không? 
proper names 
Smith, Murphy, Jones, Mc Coy, Kilroy.   
 
barracks:(n) doanh trại 
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colonel:(n) đại tá 
duty roster:(n) bản phân công trực 
lawn:(n) bãi cỏ 
laze:(v) làng nhàng, lè phè quanh quẩn 
mow:(v) cắt cỏ bằng máy 
lawn-mower:(n) máy cắt cỏ 
peel:(v) lột vỏ 
platoon:(n) trung đội 
polish:(v) đánh bóng 
polish:(n) sự đánh bóng 
polisher:(n) máy đánh bóng 
polished:(adj) sáng bóng, chải chuốt 
recruit:(v) tuyển quân 
refund:(v) trả tiền đã chi trước 
regiment:(n) trung đoàn 
sauna:(n) sự tắm hơi, nhà tắm hơi 
sergeant-major:(n) thượng sĩ 
solarium:(n) nhà tắm nắng 
 
Exercise 1 
Look at Smith in the picture. Ask and answer about the other soldiers. 
1 What's he doing? 
 He's sitting on the bed. 
 He's drinking. 
 He's listening to the radio. 
2 Should he be drinking? 
 No, he shouldn't. 
 Should he be mowing the grass? 
 Yes, he should. 
3 What should he be doing? 
 He should be mowing the grass. 
 What shouldn't he be doing? 
 He shouldn't be sitting on the bed. 
 He shouldn't be drinking. 
 He shouldn't be listening to the radio. 
 
Exercise 2  
Smith ought to be mowing the grass, he ought not to be drinking. 
Write similar sentences about the other soldiers. 
 
Exercise 3 
Make similar conversations between the Sergeant-Major and the other soldiers. 
 
Exercise 4 
Look at this 
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Smith's mowing the grass. 
He'd rather not be mowing the grass. 
He'd rather be lying on the beach. 
Make sentences about the other soldiers. 
 
Exercise 5 
What are you doing? 
What would you rather be doing? 
Make five sentences. 
 
Bạn đang ở trong quân đội! 
Buổi chiều thứ bảy ở trại lính Botherington. 
Các tân binh lẽ ra phải đang làm việc, nhưng họ lại không làm. 
Hôm nay đại tá đi vắng và họ đang lê la trong trại. 
Thượng sĩ vừa mới mở của. 
Ông ta mang theo lịch trực nhật, vì vậy ông ta biết chính xác người nào phải làm gì. 
"Xin chào, xin chào... cái gì đang diễn ra ở đây vậy?" 
Smith! 
Cậu đang làm gì đó? 
Thưa thượng sĩ, tôi đang nghe đài. 
Thế lẽ ra cậu phải làm gì? 
Dạ tôi cũng không rõ lắm. 
Ðược rồi, để tôi nói cho cậu rõ, Smith. 
Lẽ ra cậu phải đang cắt cỏ! 
Thưa vâng. 
Tôi xin lỗi, thưa thượng sĩ. 
Tôi sẽ không tái phạm nữa 
Tốt hơn là cậu không nên tái phạm nữa, Smith. 
Và khi tôi quay lại, Smith, tốt hơn là cậu đang cắt cỏ! 
Cậu hiểu chứ? 
Rõ, thưa thượng sĩ. 
Ðây không phải là trại nghỉ mát. 
Bây giờ cậu đang trong quân ngũ mà. 
 
MIGRATION  
 
One of the greatest mysteries of nature is the instinct to migrate. Every year millions of creatures feel 
the need to move for one reason or another. Most of us have seen the arrival or departure of 
migrating flocks of birds. Migration, however, is not confined to birds, but can be seen in reptiles 
(for example turtles, frogs), insects (butterflies, locusts), fish (eels, salmon, tunny) and mammals 
(reindeer, seals, lemmings, whales, bats). Many of these creatures succeed in navigating over long 
distances. How exactly they manage to do this still remains a mysteries. There are several 
possibilities. They may navigate by using one or more of the following: 
1 The sun. 
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2 The stars. 
3 The Earth's magnetic field. (When a small bar magnet is attached to a pigeon, it is unable to 
navigate.) 
4 A sense of smell. 
5 Geographical features. (Birds flying from North Africa to France seem to follow coastlines 
and valleys.) 
6 Changes in temperature. (Salmon can detect a change in water temperature as small as 
0.03°C.) 
7 Sound. (Whales and bats seem to use sonar.) 
 
Experiments suggests that these navigational abilities are partly instinctive. In one famous 
experiment a young seabird from the island of Stokholm, off the Welsh coast, was taken across the 
Atlantic by plane to Boston, 5100 km away. It was released, and was back in its nest twelve and a 
half days later. 
 
The Arctic Tern 
 
This seabird holds the record for long-distance migration. Arctic Tern breed in Northern Canada, 
Greenland, Northern Europe, Siberia and Alaska. In late August they set off on a 17,500 km journey 
which takes them south, past the West coasts of Europe and Africa to the tip of Southern Africa 
(14,000 km in 90 days). They then fly round to the Indian Ocean and down to Antarctica, where they 
spend the Antarctic summer. On the way back they sometimes make a complete circuit of Antarctica 
before returning to their breeding-grounds. The round trip is over 35,000 km in eight months (240 
km a day when they are flying). The Arctic Tern sees more hours of daylight than any other creature, 
because it experiences two summers a year, one in the Arctic region, and one in the Antarctic. These 
regions have almost constant daylight in summer. One tern, which was ringed in Norway as a chick, 
died in exactly the same place, twenty-seven years later. Presumably, it had made the journey 
twenty-seven times. 
 
The European Freshwater Eel  
 
European Freshwater Eel, which look like snakes but are really fish, begin and end their lives in the 
Sargasso Sea, southeast of Bermuda. As eggs and larvae they drift for three years towards Europe, 
changing both shape and colour as they reach the fresh-water estuaries of European rivers. They 
spend the next nine to nineteen years in rivers, streams, lakes and ponds. As they approach old age 
they seem to have an unexplained compulsion to return to the Sargasso Sea to breed. Many eels 
which have found their way into ponds and lakes come out of the water and travel overland, gliding 
through damp grass. When they reach the sea, they make their way to the Sargasso, where they breed 
and die. No eels make the journey twice. The eel has an acute sense of smell, which is used for 
navigation in local waters, but inherited memory seems the only explanation for their migration to 
the Sargasso. 
 
The Lemming 
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The Brown Lemming is a small mammal (10Ủ18 cm long) found all over Northern Canada, 
Scandinavia and Northern Russia.  Lemmings usually make short, annual migrations in spring, 
travelling by night and feeding and sleeping by day. Every three or four years, however, they make 
much longer migrations in large numbers. The lemming population seems to change over a three or 
four year cycle, from one lemming per four hectares to between 400 and 700 lemmings per four 
hectares. Migration seems to be a method of population control, and is most spectacular in the well 
known "mass suicides", where thousands of lemmings plunge over cliff tops into the sea, and swim 
till they die of exhaustion. These "mass suicides" only occur infrequently, and then only in Norway 
where mountains touch the sea. Nobody knows what makes them do it, but there are two theories. 
One is that migrating lemmings cross rivers and lakes and can't tell the difference between a river 
and the sea. The other, more interesting theory is that they are migrating towards ancient breeding-
grounds which existed beneath the North Sea millions of years ago, when the sea-level was lower. 
 
Listening 
� Migration 
� The Arctic Tern 
� The European Freshwater Eel 
� The Lemming 
 
Grammar notes 
Notice the following sentences: 
They may navigate by using the stars. 
They may navigate by using the sun. 
The eel navigates by using its sense of smelt. 
 
Expressions 
in captivity: bị giam hãm, câu thúc. 
to roll over: lăn tròn. 
on-off: thỉnh thoảng. 
 
adopt:(v) chọn 
amputate:(v) cắt rời (bộ phận thân thể) 
Arctic tern:(n) nhạn biển bắc cực 
attach:(v) gắn liền, dính 
bar magnet:(n) cục nam châm 
bat:(n) con dơi 
badge:(n) huy hiệu 
breeding:(n) sự sinh sản 
breeding-ground:(n) nơi sinh sản 
carsticker:(n) nhãn dán xe hơi 
chick:(n) con chim con 
circuit:(n) đường vòng quanh 
clifftop:(n) mõm đá 
coastline:(n) bò biển 
compulsion:(n) sự cưỡng bách 
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cradle:(v) bế ẵm, nâng niu 
crawl:(v) bò 
creature:(n) tạo vật 
crush:(v) đè nát, đè bẹp 
cuddly:(adj) dễ ôm ấp vuốt ve 
cuddle:(v) ôm ấp 
eel:(n) con lươn, cá chình 
estuary:(n) cửa sông 
exhaustion:(n) sự kiệt sức 
exhausted:(adj) rất mệt 
extinction:(n) sự tuyệt giống 
feature:(n) đặc điểm 
flock:(n) bầy, đàn 
frog:(n) con ếch 
giant panda:(n) gấu trúc 
glide:(v) lướt, trượt 
hectare:(n) mẫu, héc ta 
infant:(n) đứa bé, con nhỏ 
insect:(n) côn trùng 
instinct:(n) bản năng 
larva:(n) ấu trùng, cá con 
lemming:(n) chuột lem 
magnetic field:(n) từ trường 
mammal:(n) động vật có vú 
maul:(v) đánh thâm tím 
mate:(v) kết đôi 
migration:(n) di trú 
mystery:(n) điều bí ẩn 
navigate:(v) di chuyển dưới nước 
pigeon:(n) chim bồ câu 
plunge:(v) nhào xuống 
presumably:(adv) giả định, cho là 
reindeer:(n) con hươu 
reptile:(n) động vật bò sát 
ring:(n) vòng đeo 
round trip:(n) chuyến đi khứ hồi 
romance:(n) chuyện tình 
salmon:(n) cá hồi 
sonar:(n) phương pháp định hướng bằng sóng âm thanh 
suicide:(n) tự sát 
symbol:(n) vật tượng trưng 
theory:(n) lý thuyết 
tunny:(n) cá ngừ 
turtle:(n) rùa 
vicious:(adj) dữ dằn 
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whale:(n) cá voi 
 
      Sự di trú. 
Một trong những bí ẩn lớn nhất của thiên nhiên là bản năng di cư. 
Mỗi năm hàng triệu sinh vật cảm thấy có nhu cầu phải di chuyển vì lý do này hay lý do khác. 
Phần lớn chúng ta đã chứng kiến sự dời đến hoặc ra đi của các đàn chim di cư. 
Tuy nhiên, sự di cư không chỉ giới hạn ở loài chim mà còn thấy được ở loài bò sát (ví dụ như rùa, 
ếch), côn trùng (bươm bướm, châu chấu), cá (cá chình, cá hồi, cá ngừ) và động vật có vú (hươu, hải 
cẩu, chuột lem, cá voi, dơi). 
Nhiều con vật trong số này có thể vượt những chặng đường rất xa. 
Làm sao chúng có thể thực hiện điều này vẫn còn đang là một bí ẩn. 
Có thể có nhiều khả năng. 
Chúng có thể định hướng dựa vào một hoặc nhiều thứ sau: 
Mặt trời. 
Các vì sao. 
Từ trường của trái đất. 
(Khi có một thanh nam châm nhỏ được gắn vào chân một con chim bồ câu, nó không còn định 
hướng được nữa). 
Khứu giác. 
Các đặc điểm địa lý. 
(Những con chim bay từ Bắc Phi tới Pháp thường bay theo các đường bờ biển và thung lũng). 
Sự thay đổi nhiệt độ. 
(Cá hồi có thể phát hiện ra sự thay đổi nhiệt độ ở trong nước có độ nhạy 0.03 độ C). 
Âm thanh. 
(Cá voi và dơi dường như dùng phương pháp phản âm để định vị). 
Các cuộc thí nghiệm cho thấy rằng các khả năng định vị này một phần là do bản năng. 
Trong một cuộc thí nghiệm đuợc nhiều người biết tới, một con chim biển còn non đã được đưa bằng 
máy bay từ đảo Stokolm, ngoài khơi bờ biển sứ Wales, vượt Ðại Tây Dương đến Boston, cách đó 
5100 km. 
Người ta phóng thích nó, và nó đã bay về tổ 12 ngày rưỡi sau đó. 
Loài chim biển này giữ kỷ lục về di cư đường dài. 
Nhạn biển Bắc cực sinh sản ở Bắc Canada, Greenland, Bắc Âu, Siberia và Alaska. 
Vào cuối tháng 8 chúng khởi đầu một cuộc hành trình dài 17.500 km, đưa chúng về phía Nam qua bờ 
biển phía Tây châu Âu và châu Phi đến cực Nam châu Phi (14.000km trong 90 ngày). 
Sau đó chúng bay vòng về Ấn Ðộ Dương xuống tận Nam cực và ở lại đó suốt mùa Hè. 
Trên đường quay về, đôi khi chúng bay giáp vòng Nam cực trước khi trở về nơi sinh sản. 
Cuộc hành trình cả đi lẫn về này dài hơn 35.000 km thực hiện trong tám tháng (240 km một ngày khi 
bay). 
Nhạn biển Bắc cực nhìn thấy mặt trời nhiều hơn bất kỳ sinh vật nào khác, bởi vì chúng có 2 mùa hè 
trong năm, một ở vùng Bắc cực và một ở vùng Nam cực. 
Những vùng này hầu như lúc nào cũng có ánh sáng mặt trời vào mùa Hè. 
Một con nhạn biển, được đeo vòng vào chân ở Na Uy khi còn nhỏ để tiện theo dõi, đã chết đúng tại 
chỗ ban đầu 27 năm sau đó. 
Có giả định là nó đã thực hiện cuộc hành trình này tới 27 lần. 
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Cá chình nước ngọt châu Âu, trông giống như rắn nhưng thật ra là cá, bắt đầu và kết thúc cuộc sống 
của chúng ở biển Sargasso, Ðông nam Bermuda. 
Khi còn là trứng và cá con, chúng trôi dạt trong ba năm sang châu Âu, thay đổi cả hình dáng lẫn màu 
sắc khi chúng tới của sông nước ngọt của các con sông châu Âu. 
Chúng ở trong các con sông, suối, hồ, ao trong 9 tới 19 năm tiếp theo. 
Khi chúng gần đến tuổi chết, dường như chúng có một thôi thúc không thể giải thích nổi là phải trở 
về biển Sargasso để sinh sản. 
Nhiều con cá chình sống trong ao, hồ nhảy ra khỏi nước và lướt trên cạn, trườn mình trên những lớp 
cỏ ẩm ướt. 
Khi chúng ra tới biển, chúng tìm đường về Sargasso để đẻ trứng rồi chết. 
Không có con cá chình nào lại thực hiện cuộc hành trình này tới hai lần. 
Loài cá này có khứu giác rất nhạy dùng để định hướng trong các vùng nước nơi chúng sống, nhưng 
sự di truyền ký ức dường như mới là lời giải thích duy nhất cho sự di cư của chúng đến Sargasso. 
Chuột lem nâu là loài động vật có vú, nhỏ con (dài 10-18 cm) được tìm thấy khắp Canada, bán đảo 
Scandinavia và Bắc Nga. 
Chuột lem thường thực hiện các cuộc di cư ngắn ngày vào mùa Xuân hàng năm, di chuyển ban đêm 
và ăn ngủ vào ban ngày. 
Tuy nhiên, cứ ba hoặc bốn năm chúng lại thực hiện các cuộc di cư xa hơn và đông hơn. 
Quần thể chuột lem hình như thay đổi theo một chu kỳ 3 hoặc 4 năm, từ 1 chuột lem trên 4 hécta đến 
khoảng 400 - 700 chuột lem trên 4 hécta. 
Di cư dường như là một phương pháp hạn chế sự phát triển dân số, và rất ngoạn mục trong những 
cuộc "tự sát tập thể" được nhiều người biết đến, khi mà hàng ngàn chuột lem nhảy từ các mỏm núi 
xuống biển và bơi mãi cho đến khi chết vì kiệt sức.1 
Những cuộc "tự sát tập thể" này xảy ra không thường xuyên, và chỉ ở Na Uy, nơi mà núi giáp biển. 
Không ai rõ điều gì đã thôi thúc chúng hành động như vậy, nhưng cũng có hai thuyết. 
Một cho rằng các con chuột lem di cư đã vượt qua sông, hồ và không phân biệt được sông với biển. 
Thuyết kia thú vị hơn, cho rằng chúng đang tìm về các vùng sinh đẻ xa xưa của tổ tiên chúng ở dưới 
lòng biển Bắc hàng triệu năm trước đây, khi mà mực nước biển còn thấp hơn 
 
MURDER AT GURNEY MANOR 
 
Part 1 
Lord Gurney was found dead on the library floor of his country house in Norfolk. He had been shot 
five times. The police have been called. There are six people in the house and they all heard the shots 
at about nine o'clock. The police have taken statements and made the following notes about each of 
the six people. 
 
Lady Agatha's statement 
I was in my room. My bed room's on the ground floor because I can't walk. I was reading. I heard the 
shots; there were four or five. I wheeled myself into the hall. The door of the library was open. Miss 
Smart was standing in the doorway, screaming. Gillespie was standing at the French windows. The 
gun was on the floor by the body. 
 
Celia Smart's statement 
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I was in the drawing-room, writing some letters, job applications actually. I heard the shots, ran 
across the hall, the library door was open... poor dear Horace was lying in a pool of blood. I started 
screaming. Gillespie came in through the French windows, they were open. Then Lady Agatha 
arrived. She didn't say a word. She just stared at me. 
 
Tristan's statement 
I was in the billiard room. I was practising. Suddenly there were five shots. I thought it was Chivers 
shooting birds in the garden again, then I heard a scream. It sounded like Celia, so I opened the 
connecting door to the library and saw father lying there, Gillespie at the window, and Celia and 
mother together in the main doorway. I couldn't believe my eyes. 
 
Major Chivers' statement 
I was by the lake, fishing in my usual place. When I heard the shots, I hurried through the trees 
towards the house. I saw Gillespie running across the lawn towards the library. When I got there, 
everybody was in room, except Tom Giles, the gardener. Poor old Gurney was dead. I was absolutely 
sure he was dead. After all, I was in the army for twenty years. 
 
Gillespie's statement. 
I was taking my evening walk. I had just come out of the kitchen door, I was walking round the 
corner of the house when I heard shooting. I ran across the lawn to the French windows. I saw Lord 
Gurney's body, and Miss Smart in the doorway. 
 
Tom Giles' statement. 
I was working in the kitchen garden. I heard shots, but that's not unusual around here. Lord Gurney 
and the Major are very fond of shooting. Then I heard lots of screaming and shouting, so I went into 
the house through the kitchen door to see what was happening. They were all there. I wasn't sorry. 
He deserved it. Everybody hated him. 
 
Listening 
�  Introduction 
 
Lady Agata Gurney, 62 
Married to Lord Gurney for thirty-five years. 
Disable-has been in a wheel-chair since a riding accident, twelve years ago. 
Very jealous woman. 
Had a row with Celia Smart in the afternoon 
Told Lord Gurney to sack her  
After long argument, Lord Gurney refused to sack her  
� Lady Agatha's statement. 
 
Celia Smart, 24 
Secretary to Lord Gurney. 
Young, beautiful, intelligent-works to support her sick mother. 
Employed by Lord Gurney for a year. Report in gossip column in today's 'Daily News' that she had 
been seen last Saturday with Tristan G. at a new disco 'The Charteris Club' in London's Mayfair. 
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Lord Gurney very angry about it. 
Threatened to sack her, but didn't. 
� Celia Smart's statement. 
 
Tristan Gurney,33 
Lord Gurney's only son. 
Reputation as a playboy and international gambler. 
Thrown out of boarding-school and the army. 
Has large gambling debts. 
Arrested last year for possessing drugs. 
Is heir to the Gurney estate-will inherit £2 million 
Lord Gurney had refused to give him any more money. 
� Tristan's statement. 
 
Major Chivers, 60. 
At school and in the army  with Lord Gurney. 
Was army pistol shooting champion. 
Drinks heavily. 
Drives a Bentley 
Doesn't work-spends time shooting and fishing. 
Was managing-Director of Gurney Property Ltd. 
Went to prison for two years when the company collapsed with debts of £1/2 million after a big 
property scandal. 
Has lived at Gurney Manor since leaving prison. 
� Major Chivers' statement. 
 
Gillespie, 65 
Butler. Has worked for the Gurneys for nearly fifty years. 
Retires in two months. 
Likes good wine and good food. 
Takes Lady Agatha out every day in her wheelchair. 
Knows everything about the family. 
Had long  argument with Lord Gurney in the morning. 
Knows Celia Smart's father very well introduced her to Lord Gurney. 
� Gillespie's statement. 
 
Tom Giles, 29 
Gardener. 
Often goes fishing with the Major. 
Proposed marriage to Celia Smart, but was rejected. 
Been in trouble with the police several times, for fighting in the village pub. 
Has a violent temper. 
Had argument about a pay rise earlier in the day. 
� Tom Giles' statement. 
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Proper names 
Agatha, Lord Gurney, Bentley, Celia Smart, Gumey, Tom, Tristan. 
 
Grammar notes 
 
1. (expanded) Inversion of subject & verb. 
EX: 
She did not say a word → Not a word did she say. 
For the negative & half-negative adverbs such as: Hardly (ever), never, seldom, not a (no), under no 
circumstance, only in that case, for no reason at all... 
EX: 
He seldom came there → Seldom did he come there. 
 
2. Past tense 
 
3. Reported Speech (or Indirect speech) 
 
billiard room:(n) phòng chơi bida 
butler:(n) quản gia 
collapse:(v) phía sau 
convertible:(n) xe hơi bỏ mui được 
deserve:(v) xứng đáng 
disabled:(adj) tàn tật 
drawing room:(n) phòng khách 
drugs:(n) ma tuý 
estate:(n) gia sản 
French window:(n) cửa bên hông nhà 
gamble:(v) cờ bạc 
gossip column:(n) cột ngồi lê đôi mách 
grab:(v) chộp, vồ lấy 
jealous:(adj) ghen 
manor:(n) thái ấp 
murder:(n) vụ án mạng 
pay-rise:(n) sự tăng lương 
pistol:(n) súng lục 
property:(n) tài sản, của cải 
propose:(v) cầu hôn 
reject:(v) chối từ 
reputation danh tiếng, tai tiếng 
scandal:(n) vụ xì căng đan 
scorching:(adj) như thiêu đốt 
shot:(n) phát súng 
wheelchair:(n) xe lăn 
 
án mạng tại trang viên Gurney. 
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Chủ trang viên Gumey được phát hiện nằm chết trên sàn thư viện trong căn nhà miền quê của ông ta 
ở Norfolk. 
Ông ta bị bắn 5 phát đạn. 
Cảnh sát được gọi đến. 
Có 6 người ở trong nhà và tất cả đều nghe các phát súng vào khoảng 9 giờ. 
Cảnh sát đã lấy lời khai và ghi chú như sau về từng người một. 
Tôi đang ở trong phòng. 
Phòng ngủ của tôi ở tầng trệt vì tôi không leo lầu được. 
Lúc đó tôi đang đọc sách. 
Tôi nghe tiếng súng; 4 hay 5 phát gì đó. 
Tôi lăn xe vào hành lang. 
Cửa thư viện đang mở. 
Cô Smart đang đứng ở lối ra vào và đang kêu thất thanh lên. 
Gillespie đang đứng ở cửa hông. 
Khẩu súng nằm trên sàn bên cạnh xác chềt. 
Tôi đang trong phòng khách, viết thư, nói cho chính xác là viết đơn xin việc. 
Tôi nghe tiếng súng, liền chạy qua hành lang, cửa thư viện đang mở... Horace yêu quí tội nghiệp 
đang nằm trên vũng máu.  
Tôi la lên. 
Gillespie chạy vào từ cửa hông, chúng đang mở. 
Rồi bà Agatha đến. 
Bà ta không nói lời nào cả. 
Bà ta chỉ nhìn tôi trừng trừng. 
Tôi đang trong phòng bi-da. 
Tôi đang tập. 
Thình lình tôi nghe 5 phát súng. 
Ban đầu tôi nghĩ chắc là chú Chivers đang bắn chim trong vườn, sau đó tôi nghe một tiếng thét. 
Chừng như là của Celia, nên tôi mở cửa thông với thư viện và thấy bố tôi đang nằm đó, Gillespie ở 
cửa hông, và Celia với mẹ tôi cùng đứng ở lối ra vào. 
Tôi không còn tin ở mắt mình nữa. 
Lúc đó tôi đang ở ven hồ, câu cá ở nơi tôi thường ngồi. 
Khi nghe tiếng súng, tôi băng nhanh qua các lùm cây chạy về nhà. 
Tôi thấy Gillespie chạy qua sân cỏ về phía thư viện. 
Khi tôi đến đó, mọi người đều có mặt ở trong phòng, ngoại trừ Tom Giles, người làm vườn. 
Ông bạn già Gumey tội nghiệp đã chết. 
Tôi chắc chắn là ông ta đã chết rồi. 
Tôi đã ở trong quân ngũ 25 năm nên không thể nào lầm được. 
Tôi đang đi dạo buổi tối. 
Tôi vừa mới bước khỏi cửa nhà bếp và quẹo khúc cuối góc nhà thì nghe tiếng súng. 
Tôi chạy băng qua bãi cỏ hướng về phía cửa hông. 
Tôi thấy xác của ngài Gumey, và cô Smart ở lối ra vào. 
Tôi đang làm việc trong vườn nhà bếp. 
Tôi nghe tiếng súng nhưng đó chẳng phải là điều lạ lẫm gì ở đây. 
Ngài Gumey và ông thiếu tá ưa bắn chim lắm. 
Rồi tôi nghe nhiều tiếng la hét, nên tôi vào nhà qua cửa bếp để xem chuyện gì xảy ra. 
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Họ thảy đều có mặt ở đó. 
Tôi chẳng thấy thương tiếc gì. 
Ðáng đời lão ta. 
Ai cũng ghét lão cả. 
 
MURDER AT GURNEY MANOR 
 
Part 2 
Inspector Marples is in charge of the case. Sergeant Watts is his assistant. They're in the library. 
Marples Where is everybody, Sergeant? 
Watts They're all in the drawing-room, sir. Constable Dickson's with them. What do you think, sir? 
Marples It could have been any one of them, couldn't it? We don't know what skeletons are in the 
cupboard! It may have been two of them together. It might even have been all of them. Nobody 
seems very sad! 
Watts No, sir. Lord Gurney was a very unpopular man in the village. Nobody liked him. It could 
have been an outsider. 
Marples No, no, Watts. It must have been one of them. Let's look at the evidence. 
Watts It seems to me that everybody has got a motive, sir, and nobody's got an alibi. They all say 
they were alone when it happened. 
Marples Yes, and there are no finger-prints on the gun. 
 
Lady Agatha? 
 
Watts It couldn't have been her, sir. 
Marples Why not, Watts? 
Watts Well, she's in a wheelchair. She can't move very fast. Anyway, they've been married for thirty-
five years. It can't have been her. 
Marples Most murders are inside the family, Watts, and there is a door between her room and the 
library. 
Watts Ah, yes, sir. But it was locked! 
Marples Doors have keys, Watts! 
Watts But why would she want to kill him? 
Marples Miss Smart's a very attractive young woman. We don't now what was going on. She could 
have been jealous. 
Watts But, sir, he was over sixty! He was old enough to be her father! 
Marples Ah, well, Watts, he was a good-looking man, and very rich! 
 
Major Chiver? 
 
Marples What about the Major, Watts? He's a strange fellow. 
Watts I've been thinking about that. It can't have been him, sir! 
Marples Really! Why not? 
Watts Why would he need to fire five times? He was an army pistol champion. He could have killed 
him with one shot. 
Marples Maybe he did, Watts. Maybe he did. 
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Watts I don't understand, sir. 
Marples There are a lot of things you don't understand, watts. Perhaps he's more clever than he looks. 
Watts But there's no motive, sir. 
Marples There may have been. I mean there was that scandal with the property company. 
Watts But he was at the lake, sir. 
Marples He might not have been, Watts. He's a pistol champion. He could have shot him from the 
trees and thrown the gun into the room. 
Watts Oh. Do you really think so, sir? 
Marples I don't know, Watts. It's just a theory. 
 
Listening 
� Inspector Marplesand Sergeant Watts 
� Lady Agatha? 
� Major Chivers? 
 
Proper names 
Marples, Watts, Lord Gurney, Smart,Major. 
 
Grammar notes 
 
1. "He's more clever than he looks". Why don't we say "He is cleverer than he looks? " Study this. 
Ví dụ: 
He is more old than he was (is) 
Notice that we use "more... than" for short adjectives when we want to make a comparision with the 
very subject but not with anybody else (so sánh với chính mình). 
 
2. Speculating about the past (1) 
May have and might have 
Could have 
Must have and can't have 
Should have and ought to have 
 
alibi:(n) chứng cớ ngoại phạm 
brave:(adj) can đảm 
care:(n) sự chăm sóc 
document:(n) tài liệu 
evidence:(n) chứng cớ 
fingerprint:(n) dấu tay 
inspector:(n) phó thanh tra 
hijack:(v) cướp máy bay 
jungle:(n) rừng nhiệt đới 
memory:(n) ký ức, kỷ niệm 
motive:(n) động cơ 
outsider:(n) người ngoài cuộc 
parachute:(v) nhảy dù 
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parachutist:(n) người nhảy dù 
parachute:(n) cái dù 
penniless:(adj) nghèo 
Sergeant:(n) Hạ sĩ cảnh sát 
skeleton:(n) bộ xương 
suspect:(n) kẻ bị tình nghi 
 
Exercise 
Discuss each other. Make a list of sentences about all six suspects. Who do you think did it? How? 
Why? 
 
     án mạng tại trang viên Gurney. 
Phần 2 
Thanh tra Marples đảm nhiệm vụ án này. 
Hạ sĩ cảnh sát Watts là phụ tá của ông ta. 
Họ đang ở trong thư viện. 
Này Hạ sĩ, mọi người đâu cả rồi? 
Thưa ngài, họ đang ở trong phòng khách. 
Cảnh sát viên Dickson đang làm việc với họ. 
Ngài nghĩ sao? 
Thủ phạm có thể là bất cứ ai trong số họ, đúng không nào? 
Chúng ta không biết có vụ bê bối nào trong gia đình này đây! 
Có thể là hai kẻ cộng tác với nhau. 
Mà cũng có thể là tất cả bọn họ thông đồng. 
Chẳng ai trông có vẻ buồn não cả! 
Ðúng vậy, thưa ngài. 
Ngài Gumey chẳng được ai ưa trong cái làng này. 
Không ai ưa ông ấy cả. 
Cũng có thể là  một kẻ từ bên ngoài gia đình đã giết ông ấy. 
Không đâu, Watts. 
Phải là một người trong số họ. 
Hãy xem các bằng chứng. 
Tôi thấy dường như ai cũng có một động cơ để mà giết ông ta cả, mà không ai lại có bằng chứng 
ngoại phạm.  
Ai cũng nói là họ chỉ có một mình khi án mạng xảy ra. 
Ðúng vậy, và chẳng hề có dấu tay trên khẩu súng. 
Không thể là bà ta, thưa thanh tra. 
Tại sao lại không, Watts? 
Bà ta phải ngồi trên xe lăn. 
Bà ta không thể xoay sở nhanh được. 
Vả lại họ sống với nhau 35 năm trời rồi. 
Không phải là bà ta đâu. 
Phần lớn kẻ sát nhân là người trong gia đình, Watts, và nên nhớ là có cửa thông từ phòng bà ta ra thư 
viện. 
Vâng, thưa thanh tra.  
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Nhưng cửa khóa mà. 
Cửa nào cũng có chìa chứ, Watts! 
Nhưng mà tại sao bà ta lại muốn giết ông ta? 
Cô Smart là một phụ nữ trẻ tuổi đầy hấp dẫn. 
Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra. 
Có thể bà ta ghen. 
Nhưng thưa ngài, ông ta đã ngoài lục tuần! 
Ông ta đủ tuổi làm bố cô ta kia mà! 
Này, Watts, ông ta là một người đẹp mã và rất giàu có! 
Còn ông thiếu tá thì sao, Watts? 
Ông ta là một kẻ lạ lùng. 
Tôi đã nghĩ đến điều đó rồi. 
Không thể là ông ta, thưa thanh tra! 
Thật sao! 
Tại sao lại không? 
Tại sao ông ta lại cần đến 5 phát súng? 
Ông ta đã từng là quán quân súng ngắn của quân đội kia mà. 
Ông ta chỉ cần một phát mà thôi. 
Rất có thể là ông ta đó Watts. 
Rất có thể là ông ta. 
Thưa thanh tra, tôi không hiểu. 
Có nhiều thứ anh chưa hiểu đâu, Watts. 
Có thể ông ta thông minh hơn là cái vẻ bề ngoài hiện có. 
Nhưng ông ta đâu có động cơ nào để giết ông Gumey. 
Có thể có chứ. 
Tôi muốn nói đến vụ tai tiếng với công ty tài sản. 
Nhưng thưa thanh tra, lúc đó ông ta lại đang ở bờ hồ. 
Có thể là không phải.  
Ông ta là quán quân súng ngắn. 
Ông ta có thể bắn ngài Gumey từ các lùm cây rồi ném khẩu súng vào phòng. 
Ồ. 
Ngài nghĩ vậy sao ngài thanh tra? 
Tôi không biết, Watts.  
Ðó chỉ là giả thuyết thôi. 
 
Reading 
Complaining about faulty goods or bad service is never easy. Most people dislike making a fuss. 
However, when you are shopping, it is important to know your rights. The following extract is taken 
from a leaflet produced by the British "Office of Fair Trading", and it gives advice to consumers 
 
Your rights when buying goods 
 
When you buy something from a shop, you are making a contract. This contract means that it's up to 
the shop - not the manufacturer- to deal with your complaints if the goods are not satisfactory. What 
do we mean by satisfactory? 
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The goods must not be broken or damaged and must work properly. This is known as "merchantable 
quality". A sheet, say, which had a tear in it, or a clock that didn't go when you wound it would not 
pass this test. 
 
The goods must be as described - Whether on the pack or by the salesman. A hairdryer which the 
box say is blue should not turn out to be pink; a pair of shoes the salesman says is leather should not 
be plastic. 
 
The goods should be fit for their purpose. This means the purpose for which most people buy those 
particular goods. If you wanted something for a special purpose, you must have said exactly what 
for. If, for instance, the shop assures you that a certain glue will mend broken china, and it doesn't 
you have a right to return it. 
 
If the shop sells you faulty goods, it has broken its side of the bargain. 
 
If things go wrong 
If goods are faulty when you first inspect or use them, go back to the shop, say that you cancel the 
purchase and ask for a complete refund. If you prefer, you can accept a repair or replacement. 
 
If the goods break down through no fault of yours, after you have used them for a time, you may still 
be entitled to some compensation. In some cases it would be reasonable to expect a complete refund 
- if, for instance, without misuse your shoes came apart after only one day's wear, or your washing 
machine irreparably broke down after only three wash days. But if your washing machine worked 
perfectly for a while and then broke, you could only expect some of the purchase price back. You 
and the supplier must negotiate a reasonable settlement. 
 
You need never accept a credit note for faulty goods. If you do so, then later find you do not want 
anything else in the shop or store, you may not get your money back. 
 
If you have to spend  money as a direct result of goods being faulty, you can also claim this from the 
shop. You could, for example, claim the cost of using a laundry while the washing machine wasn't 
working. But you must keep such expenses down to a minimum. 
 
There are four golden rules: 
 
1. Examine the goods you buy at once. If they are faulty, tell the seller quickly. 
 
2. Keep any receipts you are given. If you have to return something, the receipt will help to prove 
where and when you bought it 
 
3. Don't be afraid to complain. You are not asking a favour to have faulty goods put right. The law is 
on your side. 
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4. Be persistent (but not aggressive). If your complaint is justified, it is somebody's responsibility to 
put things right. 
 
Remember  
· You can't complaint about defects that were pointed out to you, or that you could reasonably have 
been expected to notice. 
 
· Stop using the item as soon as you discover a fault. 
 
· You are not entitled to compensation if you simply change your mind about wanting the goods. 
 
Grammar notes 
 
Should have + past participle 
Ought to have + past participle 
 
These modal perfects are used to make a complaint or reproach (trách hờn, kêu ca). 
 
Expressions 
It's up to the shop: đó là trách nhiệm của cửa hàng 
a golden rule: quy luật vàng 
the law is on your side: pháp luật đứng về phía bạn 
to pull away: chạy đi 
to change one's mind: đổi ý 
point out: vạch rõ 
come apart (v) tách rời 
to let oneself out: tự đi ra, tự ra về 
to fall off: ngã 
to let go of: sút, tuột 
 
aggressive:(adj) hung hăng, công kích 
assure:(v) làm cho vững tin 
cancel:(v) bãi bỏ 
china:(n) đồ sứ 
claim:(n) tuyên bố 
compensate:(v) bồi thường 
compensation:(n) sự đền bù, bồi thường 
consume:(v) tiêu thụ 
credit note:(n) phiếu mua hàng 
deal:(v) quan hệ 
defect:(n) khuyết điểm 
entitle:(v) có quyền 
fault:(n) sự thiếu sót 
gas fitter:(n) thợ lắp lò gas 
glue:(n) keo 
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guarantee:(n) sự bảo đảm 
hair dryer:(n) máy sấy tóc 
inspect:(v) xem xét 
install:(v) đặt (hệ thống máy móc) 
irreparable:(adj) không thể sửa được 
item:(n) món hàng 
label:(n) nhãn hiệu 
laundry:(n) tiệm giặt 
merchant:(n) thương mại 
merchantable:(adj) buôn bán được, thương mại 
mind:(n) ý kiến 
misuse:(v) dùng lầm 
negligence:(n) tính cẩu thả 
negotiate:(v) thương lượng 
particular:(adj) đặc biệt 
persistent:(adj) kiên trì, bền bỉ 
persistence:(n) sự kiên trì 
purchase:(v) mua 
refund:(n) tiền bồi hoàn 
registration:(n) số đăng ký (xe hơi) 
replace:(v) thay thế 
replacement:(n) sự thay thế  
right:(n) quyền hạn 
settlement:(n) sự ổn định 
tear:(v) xé 
wash-day:(n) ngày giặt ủi 
 
MAKING A COMPLAINT 
 
Customer Good morning, miss. I'd like to speak to the manager. 
Manager I am the manager, sir. How can I help you? 
Customer Oh, really? It's this radio. It doesn't work. 
Manager Mm... did you buy it here? 
Customer Pardon? Of course I bought it here. Look, you switch it on and nothing happens. 
Manager Could I see your receipt? 
Customer Receipt? I haven't got one. 
Manager Oh, you should have obtained a receipt when you bought it. 
Customer I probably did. I must have thrown it away. 
Manager Ah, well, have you got any other proof of purchase, the guarantee, for example? 
Customer No. It must have been in the box. I threw that away too. 
Manager Oh, dear. You really ought to have kept it. We need to know the exact date of purchase. 
Customer What? I only bought it yesterday! That young man over there served me. Oh, I paid by 
cheque. I've got the cheque stub. 
Manager That's all right then. Did you check the radio before you left the shop? 
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Customer Check it? No, it was in the box. I expected it to work. It wasn't a cheap radio, it's good 
make. 
Manager You should have checked it. 
Customer Come on! Stop telling me what I should have done, and do something! Either give me my 
money back or give me another radio. 
Manager There's no need to get aggressive, sir. Let me look at it... mm... you see this little switch on 
the back? 
Customer Yes? 
Manager It's on "mains", and it should be on "battery". You really should have read the instructions. 
Customer Oh! 
 
Reading 
 
97 Cuckoo Lane, 
Tunbridge Wells, 
Kent 
 
22nd May, 1982 
 
Customer Service Dept, 
Dicken's Electrical Ltd., 
Harlow, 
Essex 
 
Dear Sir or Madam, 
Last week I bought a pocket calculator at your branch in Cheltenham. It seemed to work in the shop. 
When I got home, I found that it was faulty. It adds and subtracts perfectly well, but it does not 
divide or multiply. I took it back to your branch in Tunbridge Wells, but they refused to exchange it, 
saying that I would have to return it to the branch where I bought it. This is impossible because I do 
not live in Cheltenham. Please find enclosed the calculator, together with the receipt, showing price 
and date of purchase, and the manufacturer's guarantee. 
 
Yours faithfully, 
 
C. R. S. Sketchley. 
 
Grammar notes 
Inadvisability: "Shouldn"t have" and "oughtn't to have". Both these forms suggest criticism of an 
action. 
Ví dụ: 
You shouldn't have/ oughtn't to have paid the plumber in advance: đáng lẽ anh không nên trả tiền 
trước cho ông thợ sửa ông nước. 
 
or failur to observe a prohibition. 
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Ví dụ: 
You shouldn't have/ oughtn't to have stopped on the motoway: lẽ ra anh không được dừng lại trên 
đường xa lộ. 
 
Expressions 
Please find enclosed: xin gửi kèm theo 
in working order: chạy tốt 
on "battery": vị trí "pin" 
to throw something at someone: ném cái gì trúng ai 
on mains: vị trí điện nhà 
together with: cùng với 
to plug in: cắm điện vào 
to blow up: nổ tung 
add:(v) cộng 
check-stub:(n) cuống, cùi, ngân phiếu 
digital:(adj) chỉ bằng số 
disastrous:(adj) ghê gớm, thảm 
divide:(v) chia 
guarantee:(n) giấy bảo đảm 
manufacture:(v) sản xuất 
manufacturer:(n) nhà sản xuất 
multiply:(v) nhân 
obtain:(v) lấy, đạt được 
postage:(n) bưu phí 
precinct:(n) khu 
proof:(n) bằng chứng 
reverse:(v) de, lui 
state:(n) tình trạng 
subtract:(v) trừ 
 
Exercise 
 
DIGITAL ALARM CLOCK 
This product should reach you in perfect working order. If it does not, please return it to Electric 
Clocks Ltd., Hounslow, Middlesex, stating where and when it was bought. We will be glad to 
exchange it and refund the postage. 
 
 
Write a letter of complain. You bought the clock at the branch of W.H. Samson in Oxford street, 
London, last week. It said "blue" on the box, but it was pink. The alarm doesn't seem to work. You 
pay cash, and you didn't keep the receipt. 
 
Khiếu nại. 
Xin chào cô. 
Tôi muốn gặp cửa hàng trưởng. 



www.tinhvi.com - 534 

Thưa, là tôi đây. 
Ông cần gì ạ? 
A, vậy sao? 
Cái radio này nè. 
Nó không hoạt động. 
Ông mua nó ở đây phải không ạ? 
Sao cơ? 
Dĩ nhiên tôi mua nó ở đây. 
Cô nhìn xem, bật công tắc lên mà chẳng nghe tiếng gì cả. 
Cho tôi xem hóa đơn của ông được không? 
Hóa đơn hả? 
Tôi không có hóa đơn. 
Ồ, lẽ ra ông phải lấy hóa đơn khi mua nó chứ. 
Có lẽ tôi có lấy.  
Chắc là tôi liệng nó đi mất rồi. 
Thôi được, ông có chứng từ mua bán nào khác không, phiếu bảo hành chẳng hạn? 
Không có. 
Chắc là nó ở trong hộp đựng máy. 
Tôi cũng quăng nó đi mất rồi. 
Ồ, trời đất ơi. 
Lẽ ra ông nên giữ nó lại.  
Chúng tôi muốn biết chính xác ngày ông mua là ngày nào. 
Sao?  
Tôi mới mua hôm qua thôi mà.  
Cái cậu trẻ tuổi kia bán cho tôi đấy.  
Ư, tôi trả bằng séc. 
Tôi còn giữ cuống phiếu đây nè. 
Vậy là tốt rồi.  
Ông có kiểm tra radio trước khi ông rời cửa hàng không? 
Kiểm tra hả?  
Không, nó còn trong hộp mà.  
Tôi nghĩ là nó phải chạy tốt chứ.  
Nó đâu có phải là thứ rẻ tiền, hiệu tốt mà. 
Lẽ ra ông phải kiểm tra nó. 
Thôi thôi! 
Ðừng có nói lẽ ra tôi phải làm thế này thế kia nữa, cô phải giải quyết đi thôi. 
Hoặc là trả tiền lại cho tôi hoặc là đổi lại cho tôi  một cái khác. 
Thưa ông, làm gì mà phải nóng giận như vậy. 
Ðể tôi xem lại nó...  ông có thấy cái công tắc nhỏ này ở phía sau máy không? 
Sao? 
Nó đang ở vị trí "mạng điện", mà lẽ ra nó phải được chuyển về "pin". 
Ðúng ra ông nên phải đọc bản hướng dẫn sử dụng máy trước khi sử dụng. 
Ồ! 
 
THE "MARY CELESTE" 
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Part 1 
 
The "Mary Celeste" was built in 1861 in Nova Scotia, Canada, as a cargo-carrying sailing-ship. 
When it was launched, it was given the name "The Amazon". It was not a lucky ship. The first 
captain died a few days after it was registered, and on its first voyage in 1862 it was badly damaged 
in a collision. While it was being repaired in port, it caught fire. In 1863 it crossed the Atlantic for 
the first time, and in the English Channel it collided with another ship which sank. "The Amazon" 
was badly damaged itself. Four years later, in 1867, it ran aground on Cape Breton Island, off the 
Canadian coast. The ship was almost completely wrecked and had to be rebuilt. It was then sold and 
the name was changed to the "Mary Celeste". Sailors are very superstitious and dislike sailing on 
ships which have been unlucky or which have changed their names. Many sailors refused to sail on 
the "Mary Celeste". 
On November 5th 1872, the "Mary Celeste" left New York, carrying a cargo of commercial alcohol 
to Genoa in Italy. There were eleven people on board, Captain Briggs, his wife and two-year-old 
daughter, and a crew of eight. Briggs was an experienced captain, and a very religious man. In his 
cabin there was a harmonium, which was used for playing hymns. A month later the "Mary Celeste" 
was seen by another ship, the "Dei Gratia", about halfway between the Azores and the Portuguese 
coast. Captain Moorhouse of the "Dei Gratia", a friend of captain Briggs, noticed that the ship was 
sailing strangely. When the "Mary Celeste", did not answer his signal, he decided to investigate. He 
sent a small boat to find out what was wrong. 
 
The "Mary Celeste" was completely deserted. 
The only lifeboat was missing. 
All the sails were up, and in good condition. 
All the cargo was there. 
The ship had obviously been through storms. The glass on the compass was broken. 
The windows of the desk cabins had been covered with wooden planks. 
There was a metre of water in the cargo hold, which was not enough to be dangerous. 
The water pumps were working perfectly. 
There was enough food for six months, and plenty of fresh water. 
All the crew's personal possessions (clothes, boots, pipes and tobacco etc.) were on board. 
There were toys on the captain's bed. 
There was food and drink on the cabin table. 
Only the navigation instruments and ship's papers were missing. 
The last entry in the ship's log-book had been made eleven days earlier, 1000 km west, but the ship 
had continued in a straight line. 
The fore-hatch was found open. 
There were two deep marks on the bows, near the water-line. 
There was a deep cut on the ship's rail, made by an axe. 
There were old brown bloodstains on the deck, and on the captain's sword, which was in the cabin. 
 
Captain Moorhouse put some sailors on the "Mary Celeste", who sailed it to Portugal. There was a 
long official investigation, but the story of what had happened on the ship, and what had happened to 
the crew, till remains a mystery. Captain Moorhouse and his crew were given the salvage money for 
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bringing the ship to port. Many explanations have been suggested but none of them have ever been 
proved. 
 
Proper names 
Amazon, Atlantic, Amazon, Cape Breton Island, Biggs, Dei Gratia, Genoa, Mary Celeste, 
Moorhouse, Nova scotia, The English Channel. 
   
axe:(n) cái rìu 
bloodstain:(n) vết máu 
bow:(n) mũi tàu 
cargo:(n) hàng hóa 
choreograph:(v) bố trí điệu múa 
collide:(v) đụng 
compass:(n) cái la bàn 
desert:(n) sa mạc 
desert:(v) bỏ ngũ 
entry:(n) mục nghi vào 
experienced:(adj) nhiều kinh nghiệm 
fore-hatch:(n) nắp hầm chứa hàng phía mũi 
halfway:(n) nửa đường 
harmonium:(n) cây đàn đạp hơi 
hold:(v) cầm, giữ 
hymn:(n) thánh ca 
launch:(v) hạ thủy 
log-book:(n) sổ nhật ký hàng hải 
mast:(n) cột buồm 
notice:(n) thông báo 
plank:(n) ván, gỗ mỏng 
rebuild:(v) xây dựng lại, xây lại 
run aground:(v) chạy lên bờ, mắc cạn 
salvage:(v) cứu, vớt 
screenplay:(n) kịch bản phim 
ship's rail:(n) lan can mép tàu 
signal:(n) dấu hiệu 
stern:(n) đuôi tàu 
storm:(n) cơn bão 
strangely:(adj) lạ lùng 
superstitious:(adj) mê tín 
sword:(n) cây kiếm 
water-line:(n) đường nước 
wooden:(adj) bằng gỗ 
wood:(n) gỗ 
wreck:(v) làm hỏng 
 
Exercise 
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Find words which mean: 
1 All the people working on a ship. 
2 The official, daily, written record of a ship's voyage.  
3 A religious song. 
4 Put a boat into the water. 
5 An instrument that show the position of 'north'. 
6 A musical instrument, like a small organ. 
7 A long, thin, narrow, flat, piece of wood. 
8 Payment given to those who save others' property at sea. 
9 Goods carried on a ship. 
10 A machine for forcing water into or out of something.  
 
Con tàu "Mary Celeste". 
Phần 1. 
Con tàu "Mary Celeste" được đóng vào năm 1861 ở Nova Scotia, Canada, là tàu buồm để chở hàng. 
Khi nó được hạ thủy, người ta đặt tên cho nó là tàu "Amazon". 
Nó là một con tàu kém may mắn. 
Thuyền trưởng đầu tiên chết chỉ vài ngày sau khi nó được đăng ký, và trong chuyến hải trình đầu tiên 
của nó vào năm 1862 nó đã bị hư hại nặng sau một vụ đụng tàu. 
Trong khi đang được sửa chữa ở bến cảng, nó phát cháy. 
Năm 1863 nó vượt Ðại Tây Dương lần đầu tiên và ở eo biển Manche nó va vào một chiếc tàu khác 
làm chiếc này bị chìm. 
Chiếc "Amazon" cũng bị hư hại nặng. 
Bốn năm sau đó, vào năm 1867 nó mắc cạn ở đảo Cape Breton, ngoài khơi bờ biển Canada. 
Con tàu hầu như bị tan vỡ và phải được đóng lại. 
Sau đó nó được đem bán và người ta đổi tên nó thành "Mary Celeste". 
Các thủy thủ thì rất dị đoan và họ không thích làm việc trên những con tàu kém may mắn hoặc đã đổi 
tên. 
Nhiều người từ chối đi trên tàu "Mary Celeste". 
Vào ngày 5 tháng 11 năm 1872, tàu "Mary Celeste" rời New York, chở cồn tới Genoa thuộc Itali. 
Có 11 người ở trên tàu, thuyền trưởng Briggs, vợ ông ta cùng đứa con gái 2 tuổi và thủy thủ đoàn 
gồm 8 người. 
Briggs là một thuyền trưởng dạn dày kinh nghiệm và là một người rất sùng đạo. 
Trong phòng ông ta có một cây đàn harmonium dùng để chơi các bài thánh ca. 
Một tháng sau, một chiếc tàu khác, chiếc "Dei Gratia" phát hiện ra chiếc "Mary Celeste" ở khoảng 
giữa quần đảo Azores và bờ biển Bồ Ðào Nha. 
Thuyền trưởng Moorhouse của tàu "Dei Gratia", một người bạn của thuyền trưởng Briggs, nhận thấy 
chiếc "Mary Celeste" đang chạy một cách kỳ lạ. 
Khi chiếc "Mary Celeste" không trả lời các tín hiệu của ông ta thì ông ta quyết định tìm hiểu. 
Ông ta phái một chiếc thuyền nhỏ đi xem chuyện gì đã xảy ra. 
Tàu "Mary Celeste" hoàn toàn vắng lặng. 
Chiếc xuồng cứu sinh duy nhất đã không còn nữa. 
Tất cả buồm đều đang được giương lên, và vẫn còn tốt. 
Hàng hóa vẫn còn nguyên. 
Rõ ràng là con tàu đã qua một cơn bảo. 



www.tinhvi.com - 538 

Kính trên mặt la bàn bị vỡ. 
Cửa sổ các phòng trên boong đều bị chắn bằng các thanh gỗ. 
Trong hầm đựng hàng có một thước nước, không đến nỗi nguy hiểm. 
Các bơm nước vẫn còn đang hoạt động tốt. 
Còn đủ lương thực cho sáu tháng nữa, và còn nhiều nước ngọt. 
Tất cả đồ dùng cá nhân của thủy thủ đoàn (áo quần, giày ống, tẩu thuốc và thuốc sợi v.v...) đều còn 
trên tàu. 
Có một số đồ chơi của trẻ con trên giường của thuyền trưởng. 
Còn đồ ăn đồ uống trên bàn trong phòng. 
Chỉ có các thiết bị định hướng và giấy tờ về con tàu là bị mất. 
Dòng ghi cuối cùng trong nhật ký hải trình của con tàu đã được ghi 11 ngày trước đó, cách đó 1.000 
km về phía tây, nhưng con tàu đã chạy theo một đường thẳng. 
Nắp hầm chứa hàng phía mũi tàu đang mở. 
Có 2 vết cắt sâu ở mũi tàu, gần đường mớn nước. 
Có một vết chém sâu dọc thành tàu, vết do rìu chém. 
Trên boong tàu có nhiều vệt máu khô sẫm, và trên thanh kiếm của thuyền trưởng, ở trong phòng 
cũng có vết máu. 
Thuyền trưởng Moorhouse phái một vài thủy thủ lên tàu "Mary Celeste" và lái nó về Bồ Ðào Nha. 
Người ta đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức rất lâu dài về vụ này, nhưng mhững cái gì đã xảy 
ra trên con tàu và cho thủy thủ đoàn vẫn còn là một bí ẩn. 
Thuyền trưởng Moorhouse và thủy thủ đoàn của ông ta đã được thưởng tiền cứu hộ vì đã đem con 
tàu về cảng. 
Nhiều lời giải thích đã được đưa ra, nhưng chưa có cái nào đã được xác minh cả. 
 
THE "MARY CELESTE" 
 
Part 2 
 
What do you think happened? 
 
Sarah I don't know what happened, but it must have happened suddenly. 
Mark Why do you think that? 
Sarah Think about it. There were toys on the captain's bed, weren't there? The child must have been 
playing, and they must have interrupted her suddenly. 
Mark Yes, that's true. And the food was on the table. They must have been eating, or getting ready to 
eat. 
Sarah I'll tell you my theory. The lifeboat was missing, right? They could have been practising their 
emergency drill. They must have got into the boat, and launched it. 
Mark All right, but what happened to the boat? 
Sarah Ah! They may have been rowing the lifeboat round the ship, and there must have been a gust 
of wind, then the ship could have moved forward and run down the lifeboat. That explains the marks 
on the bows! 
Mark Come on! They can't all have been sitting in the lifeboat. What about the captain? He should 
have been steering the ship! 
Sarah Ah, he might have been watching the drill, and jumped in to save the others!  
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Listening & Reading 
� What do you think happened? 
 
Some possible explanations of why the crew abandoned the ship. 
Amazingly, all of these have been suggested at some time. 
1 There was water in the hold. The crew panicked and abandoned the ship because they thought 
it was going to sink.(Why? The captain was very experienced, and the ship was in good condition. 
The water-pumps were working.) 
2 The child fell into the sea. The mother jumped in to save her. They launched a lifeboat to 
rescue her. (All of them? Why?) 
3 One of the barrels of alcohol was damaged. Perhaps there was a small explosion. The hatch 
cover was off, either because of the explosion or to let the gas escape. They thought all the cargo 
might explode. (But not much evidence of an explosion.) 
4 The last log entry was 1000 km west, near Santa Maria Island. Maybe the ship was in danger 
of running aground on the island. The crew left the ship in a storm.(How did the ship continue in a 
straight line for eleven days?) 
5 There was no wind, so they got into the lifeboat to tow the ship. The rope broke.(Why were 
the woman and the children in the lifeboat? Surely the ship was too heavy?) 
6 They saw an island which was not on the map, and when to investigate. (All of them?) 
7 One of the crew had a terrible, infectious disease. The others left to escape from it. The one 
with the disease killed himself. 
 
What about lifeboat? 
If the crew left the ship by lifeboat, what the happened to them? 
1 It could have sunk in a storm. 
2 The ship itself could have run down the lifeboat. 
3 It could have drifted away, and all of them could have died of hunger and thirst. 
4 They might have reached land. They were robbed and killed there. 
5 A whale or sharks might even have overturned the boat! 
 
One, or of them, went mad. 
1 They drank some of the commercial alcohol. There was a fight. Some were killed, the others 
left. (But commercial alcohol is very poisonous.) 
2 The cook was crazy and poisoned everybody. Then they killed himself after throwing the 
bodies into the sea. 
3 The captain had an attack of religious mania, killed everybody, then himself.  
4 There was a fungus called "ergot" in the bread. This is a fungus which can grow on rye bread. 
It is very similar to the drug LSD. Whole villages has been poisoned in this way in medieval Europe. 
 
Crime 
1 The "Dei Gratia" attacked the "Mary Celeste" and killed everybody. 
2 Pirates attacked and killed them. 
3 There was a mutiny (a revolution against the captain of a ship). Two of the crew were 
criminals. There was a fight. Some were killed. The others left. 
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4 Mrs Briggs fell in love with one of crew. Again there was a fight. 
5 The crew of the "Mary Celeste" attacked and robbed another ship, and left on the other ship 
with its cargo. (Which other ship? There are no records?) 
6 They found an abandoned ship with a valuable cargo, and stole it. 
7 Captain Briggs and Captain Moorhouse planned everything together, for the salvage money. 
The ship was never abandoned. None of the story was true. 
 
Outside forces. 
1 A spaceship from another planet took everybody away. 
2 A giant wave knocked them all from the desk, or a tornado. 
3 A sea monster (a giant octopus or sea serpent) attacked the ship. 
4 Men living below the sea attacked the ship, when it passed over the old site of Atlantis. 
 
Grammar notes 
1. Verb pattern S + V + to-infinitive 
2. Speculating about the past (2) (Xem lại bài 25 và 27). 
 
Expressions 
to do 150 kph: chạy 150 km/giờ. 
to boil over: sôi trào ra. 
 
abandon:(v) bỏ rơi 
barrel:(n) thùng chứa 
disease:(n) bệnh tật 
emergency drill:(n) luyện thi cấp cứu 
ergot:(n) nấm cựa 
fungus:(n) nấm 
giant:(n) người, vật to lớn 
infectious:(adj) truyền nhiễm 
interrupt:(v) ngăn lại 
medieval:(adj) thuộc thời Trung cổ 
monster:(n) ác quỉ 
mutiny:(n) cuộc nổi loạn trên tàu 
octopus:(n) con bạch tuộc 
overturn:(v) lật nhào 
pirate:(n) cướp biển 
religious mania:(n) cuồng tín, sùng đạo điên cuồng 
rope:(n) dây thừng 
rye:(n) lúa mạch 
sea serpent:(n) con rắn biển 
steer:(v) lái (tàu, máy bay) 
tornado:(n) bão tố 
vegetarian:(n) người ăn chay, ăn rau cải 
 
Phần 2. 
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Tôi không biết rõ điều gì đã xảy ra, nhưng ắt điều đó phải xảy ra đột ngột lắm. 
Sao bạn lại nghĩ vậy? 
Thử nghĩ xem.  
Có đồ chơi trên giường thuyền trưởng, phải không nào? 
Ắt hẳn là đứa bé đang chơi và người ta đã thình lình ngăn nó lại. 
Ừ, đúng đấy.  
Và còn thức ăn trên bàn nữa chứ.  
Ắt hẳn là người ta đang ăn hoặc sắp sửa ăn. 
Ðể tôi nói cho bạn nghe giả thuyết của tôi.  
Xuồng cứu mạng không còn nữa, đúng không nào? 
Có thể họ đã thực tập tình huống khẩn cấp.  
Họ lao xuống xuồng và họ hạ nó xuống biển. 
Cứ cho là vậy đi, nhưng chuyện gì đã xảy ra với chiếc xuồng? 
A! 
Có thể họ chèo xuồng quanh con tàu, và chắc là có một cơn gió mạnh làm cho con tàu giạt về phía 
trước và làm cho xuồng chìm. 
Ðiều này giải thích các vết cắt trên mũi tàu! 
Thôi đi! 
Họ đâu có thể nào ngồi cả trên xuồng cứu mạng được. 
Thế còn thuyền trưởng thì sao?  
Lẽ ra ông ta phải lái tàu chứ! 
Ư, có thể ông ta theo dõi cuộc diễn tập và nhảy xuống biển để cứu những người khác. 
 
Reading 
Look at this 
He must be crazy. 
She could have been at home. 
They might be doing something. 
 
Make as many sentences as possible about each of the pictures. 
...................... 
...................... 
 
auction:(n) cuộc bán đấu giá 
billboard:(n) bảng dán thông báo 
bowler (hat):(n) loại nón dạ len 
campsite:(n) nơi cắm trại 
carnival:(n) ngày hội 
crane:(n) cần trục 
dummy:(n) vật giả 
mirror:(n) cái gương 
parade:(n) cuộc diễu hành 
periscope:(n) kính tiềm vọng 
pregnant:(adj) có mang, có thai 
pregnancy:(n) sự có mang 
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lunatic:(n) người điên; (adj) điên 
press conference:(n) cuộc họp báo 
slide:(v) lướt, trượt 
speculate:(v) suy đoán 
swan:(n) con thiên nga 
 
APOLOGIES 
 
A Hello. Derek Moore speaking. 
B Oh, hello, Derek. This is Clive. 
A Ah, yes. Did you get home all right? 
B Yes, thanks, but I just wanted to apologize for last night. 
A Don't worry about it. It really doesn't matter. 
B But the carpet, it must be ruined. It was so silly of me to put the cup on the floor. 
A Forget it, Clive. It's all right now. 
B But it must have made an awful stain. 
A Look, it's nothing. I was annoyed last night, but it doesn't look so bad this morning. 
B Anyway, you must let me pay for the cleaning. 
A Listen, Clive. Accidents happen. They always do at parties. I don't want to hear any more 
about it. Right? 
B All right. I really am very sorry.  
A See you on Monday. Bye. 
 
C Excuse me. 
D Yes? 
C Would you mind putting out your cigarette? 
D I beg your pardon? 
C This is a "no smoking" compartment! 
D Is it? I didn't see a sign. 
C There it is. On the window. 
D Oh, yes. I'm terribly sorry. 
 
E Oh! Good morning, Mrs Newbury. 
F Good afternoon, Sharon. Late again? 
E Oh, yes. I'm ever so sorry. I couldn't find a parking place. 
F Perhaps you should have left home earlier. 
E Yes, I know. It won't happen again. 
F It'd better not, Sharon. This is the third time this week! 
 
G Oi! You! 
H Me? 
G Yes, you. What do you think you're doing? 
H Pardon? I'm just waiting for the bus. 
G Well, there's a queue, you know. 
H Is there? Sorry... I didn't mean to push in. I didn't realize there was a queue. 
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I Are you OK? 
J Yes, I'm all right, but what about my car? 
I There's not too much damage. 
J What! Just look at it! I only bought it last week. You shouldn't have been going so fast. 
I Well, I'm sorry, but it wasn't my fault. 
J Wasn't your fault? What do you mean? I had right of way. 
I I'm afraid you didn't. You shouldn't have come out like that. 
J Why not? There's no sign. 
I What's that there then? 
J Oh, yes. A "stop" sign. I must have missed it. 
I Well, you should be more careful. You could have killed us all! 
J Yes... I'm sorry. What more can I say? 
I All right... all right. At least nobody's hurt. Here come the police. You'd better explain it to 
them. 
 
Listening 
� Apology 1 
� Apology 2 
� Apology 3 
� Apology 4 
� Apology 5 
 
Proper names 
Clive, Newbury, Derek Moore, Sharon. 
 
Expressions 
right of way: quyền ưu tiên 
give way: nhượng bộ 
mean to: muốn nói, ý định 
push in: đẩy vào 
put out: dập tắt 
at least: ít nhất 
There it is: kia rồi 
Accidents happen: rủi ro xảy ra là chuyện thường. 
It'd better not: tốt hơn là  không 
Just look at it: hãy nhìn kìa 
What's that there, then? thế cái gì kia? 
Here come the police: cảnh sát đến kìa 
Keep off the glass: đường đi lên cỏ 
no smoking: cấm hút thuốc 
to go off (alarm): reo, phát ra tiếng 
 
ignore:(v) lờ đi, ra vẻ không để ý 
ruin:(v) làm hỏng, hư 
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stain:(n) vết ố 
stain:(v) bị ố, bị phai màu 
taxi rank:(n) bến xe taxi 
 
Những lời tạ lỗi. 
Xin chào.  
Derek Moore đây. 
Ồ, xin chào Derek. 
Clive đây. 
Ư.  
Tối qua về nhà ổn cả chứ? 
Vâng, cảm ơn, nhưng tôi muốn xin lỗi anh về chuyện hôm qua. 
Ðừng lo. 
Chuyện đó có gì đâu. 
Nhưng còn tấm thảm, ắt hẳn là nó hư mất.  
Tôi để cái tách trên sàn nhà thật là ngu quá. 
Quên chuyện đó đi, Clive à.  
Bây giờ mọi thứ đều ổn rồi. 
Nhưng hẳn là nó cũng để lại một vết dơ kinh khủng trên thảm. 
Thôi đi, chẳng sao đâu. 
Tối qua thì tôi có hơi bực mình, nhưng sáng nay thì ổn rồi. 
Dù sao anh cũng nên cho tôi gửi lại tiền tẩy ố. 
Nghe này, Clive. 
Rủi ro xảy ra là chuyện thường. 
Chúng luôn xảy ra ở các buổi tiệc tùng. 
Tôi không muốn nghe gì thêm về chuyện đó nữa.  
Ðược chưa? 
Thôi được rồi.  
Hết sức xin lỗi nhé. 
Hẹn gặp lại vào thứ Hai. 
Tạm biệt. 
Xin lỗi ông. 
Gì ạ? 
Xin làm ơn dập thuốc đi. 
Sao ạ? 
Ðây là toa "cấm hút thuốc"! 
Vậy sao?  
Tôi không thấy bảng cấm. 
Nó kia kìa.  
Trên cửa sổ ấy. 
Ồ, vâng.  
Tôi thành thật xin lỗi. 
Ồ! 
Xin chào, bà Newbury. 
Xin chào Sharon.  
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Lại trễ nữa sao? 
Dạ vâng. 
Tôi hết sức xin lỗi.  
Tôi không làm sao tìm ra nơi đậu xe. 
Có lẽ cô nên rời nhà sớm hơn nữa. 
Vâng, tôi biết.  
Ðiều này sẽ không xảy ra nữa đâu. 
Tốt hơn là không nên, Sharon.  
Ðây là lần thứ ba trong tuần này rồi! 
Ôi! 
Cái ông này! 
Tôi ư? 
Ông chứ ai nữa.  
Ông đang làm gì vậy chứ? 
Sao cơ?  
Thì tôi đang chờ xe buýt. 
Mọi người đang sắp hàng mà, ông phải biết chứ. 
Vậy hả?  
Xin lỗi... tôi không cố ý chen vào.  
Tôi không biết là mọi người đang xếp hàng. 
Ông có sao không? 
Tôi không sao, nhưng còn xe tôi thì sao?. 
Ðâu có hư hại gì nhiều đâu. 
Sao!  
Nhìn coi!  
Tôi chỉ mới mua nó tuần rồi đó. 
Lẽ ra ông không nên chạy nhanh như vậy. 
Ư, tôi xin lỗi, nhưng tôi đâu có lỗi. 
Ông không có lỗi à?  
Ông định nói gì chứ?  
Tôi có quyền ưu tiên mà. 
Tôi e là không phải vậy.  
Lẽ ra ông không được lao ra như vậy. 
Tại sao lại không chứ?  
Ðâu có bảng cấm. 
Vậy chứ cái gì đàng kia? 
Ô, phải rồi.  
Bảng "Dừng lại". 
Chắc là tôi không thấy. 
Ðược rồi, ông phải nên cẩn thận hơn.  
Suýt nữa ông làm tụi tôi chết cả rồi. 
Vâng... tôi xin lỗi.  
Tôi biết nói gì hơn? 
Thôi được rồi. 
Ít nhất thì không ai hề hấn gì.  
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Cảnh sát đến rối kìa.  
Tốt hơn là ông nên giải thích với họ. 
 
THEY DIDN'T STOP TO TELL ME! 
 
Inspector Waterman is interviewing Stan Fletcher, the driver of the hijacked truck. 
Inspector Sit down, Mr Fletcher. Cigarette? 
Stan No, thanks. I'm trying to stop smoking. 
Inspector Now, Mr Fletcher. How did you manage to lose your truck? 
Stan You know the story already. 
Inspector Well, tell us again. 
Stan OK. I was driving down the M6 from Scotland carrying whisky... in cases. 
Inspector Hmm. 
Stan I decided to stop at Burnham Wood. 
Inspector Why Burnham Wood? 
Stan I stopped to get some diesel and I needed a coffee. I'd been driving for three hours. 
Inspector Go on. 
Stan After I'd filled the tank, I parked outside the cafô. 
Inspector Yes. 
Stan I got my coffee and sat by the window to keep an eye on the truck. 
Inspector Did you see anybody near the lorry? 
Stan No, nobody. Then I went to make a phone call. 
Inspector A phone call? 
Stan Yes, you can check. I stopped to get some change at the cash desk. 
Inspector OK. Then? 
Stan Well, I was talking to my wife on the phone when I saw the lorry going past the window. I 
couldn't believe my eyes. I dropped the phone and ran outside... but it was too late! 
 
Inspector Had you remembered to lock the cab door? 
Stan Yes, I always remember to lock it. I'm not stupid, you know! 
Inspector All right. All right. But can you actually remember locking it on this occasion? 
Stan Yes, definitely. 
Inspector How can you be so sure? 
Stan Well, I remember putting the key in the lock. It was all wet and dirty. It was raining, you see, 
and I'd dropped it in a puddle. 
Inspector And the passenger door? Did you remember to check that? 
Stan I don't actually remember checking it. But I'm sure I must have done. It locks from the inside, 
and I never use that door. 
Inspector But you don't remember checking it? 
Stan No, not really. But you can't remember everything, can you? I might've forgotten to check it. 
Inspector So it could've been open. 
Stan Yes... yes, it could've been. But I bet it wasn't! 
Inspector Well, what's your theory, Mr Fletcher? 
Stan They must've had keys, mustn't they? They started the engine, didn't they? 
Inspector How did they get the keys? 
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Stan Don't ask me. I've got no idea. They didn't stop to tell me! 
 
Listening 
 
LORRY HIJACKINGS ON THE INCREASE 
 
The Road Transport Industry is becoming increasingly concerned about the number of lorry 
hijackings 
 
The hijackers seem to be both well-organized and well-informed. The gangs concentrate on trucks 
carrying high-value marketable loads, for example cigarettes, alcohol, or electrical goods. Drivers 
have now been forbidden to pick up hitch-hikers, and have been warned to take extra care when 
parking in motorway service areas. Yesterday's hijacking at Burnham Wood on the M6 was the 
fourth in the area this month. 
 
Listen to the interview of Inspector Waterman and driver Stan Fletcher, the driver of the hijacked 
truck. 
Proper names 
Waterman, Stan Fletcher. 
 
Grammar notes 
1. For a review of to-infinitive & V-ing form, see units 6, 7, 9 and 29. 
2. Verb + "to" or "-ing" = different meanings. 
The to-infinitive and -ing never mean the same when used after these verbs: remember, forget, 
regret, try, stop, go. 
 
Expressions 
to keep an eye on something: để mắt, chú ý cái gì 
I bet it wasn't: tôi cá là không phải 
on the increase: đang tăng 
on this occasion: vào dịp này  
 
cab door:(n) cửa buồng lái 
cash desk:(n) quầy thu tiền 
concentrate:(v) tập trung 
concentration:(n) sự tập trung 
concern:(v) quan tâm tới 
definitely:(adj) rạch ròi, dứt khoát 
diesel:(n) xăng dầu 
extra:(adj) thêm, phụ 
hijack:(v) cướp (máy bay...) 
hijack:(n) tên cướp 
hitch - hike:(v) quá giang, đi nhờ xe 
increasingly:(adv) tăng thêm 
marketable:(adj) có thể tiêu thụ, bán được 
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monastery:(n) tu viện 
monk:(n) thầy tu 
precaution:(n) sự đề phòng 
puddle:(n) vũng nước 
sunset:(n) hoàng hôn 
well-informed:(adj) báo rõ 
 
Look at this 
 
He was driving. He stopped. He got some petrol. 
A What did he stop doing? He stopped driving. 
B What did he stop to do? He stopped to get some petrol. 
 
Exercise 1 
Now make questions and answers from these sentences. 
1 He was driving. He stopped. He had a cup of coffee. 
2 He was watching the truck. He stopped. He made the phone call. 
3 He was talking to his wife. He stopped. He ran outside.  
 
Look at this 
 
I proposed to my wife on the beach at sunset. I can see it now! 
I remember proposing to my wife. 
 
I was told to post this letter. I've still got it. 
I didn't remember to post it. 
I forgot to post it. 
 
Exercise 2 
Make sentences. 
1 I should have closed the window, but it's still open. 
2 I once met the Queen. I can remember it very clearly. 
3 There's a film on television. I saw it at the cinema ten years ago. 
4 He ought to have done his homework. The teacher's very angry.   
 
Chúng có dừng lại để nói cho tôi biết đâu! 
Thanh tra Waterman đang phỏng vấn Stan Fletcher, tài xế của chiếc xe bị cướp. 
Ngồi xuống đi, ông Fletcher.  
Hút thuốc nhé? 
Không, cảm ơn.  
Tôi đang cố bỏ thuốc. 
Nào... ông Fletcher.  
Làm sao mà ông lại bị mất xe? 
Các ông biết cả rồi mà. 
Ư, ông kể lại đi. 
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Ðược rồi.  
Lúc đó tôi đang lái xe trên xa lộ M6 chở whisky...trong những chiếc két...từ Scôtlen. 
Ừm... 
Tôi quyết định dừng xe ở Burnham Wood. 
Tại sao lại là Burnham Wood? 
Tôi dừng xe để đổ thêm dầu và tôi muốn uống một tách cà phê.  
Lúc đó tôi đã cầm lái suốt 3 tiếng rồi. 
Nói tiếp đi. 
Sau khi tôi đổ dầu xong, tôi đậu xe ngoài quán ăn. 
Vâng. 
Tôi đem tách cà phê đến ngồi gần cửa sổ để trông chừng xe hàng. 
Ông có thấy ai lai vãng gần xe không? 
Không, không có ai cả.  
Sau đó tôi đi gọi điện thoại. 
Gọi điện thoại à? 
Ðúng vậy, ông có thể kiểm tra.  
Tôi dừng ở quầy thu ngân để đổi một ít tiền lẻ. 
Ðược rồi.  
Sao nữa? 
Tôi đang nói chuyện với vợ tôi qua điện thoại thì thấy chiếc xe tải chạy ngang qua cửa sổ.  
Tôi không còn tin ở mắt mình nữa.  
Tôi buông máy xuống và chạy ra ngoài quán... nhưng đã quá trễ rồi. 
Trước đó ông có nhớ khóa cửa buồng lái không? 
Có chứ, tôi luôn nhớ khóa cửa. 
Các ông biết đó, tôi đâu có ngu! 
Biết rồi. 
Biết rồi.  
Nhưng lần này thì ông có thực sự nhớ là ông đã khóa cửa không? 
Chắc chắn là có. 
Làm sao ông lại có thể chắc chắn như vậy?   
Ư, tôi còn nhớ là đã tra chìa khóa vào ổ.  
Chìa khóa ướt nhẹp và bẩn.  
Lúc đó trời đang mưa và tôi đã làm rơi nó xuống một vũng nước. 
Thế còn cửa bên?  
Lúc đó ông có nhớ kiểm tra cửa bên không? 
Tôi cũng không nhớ là có coi lại cửa bên không nữa.  
Nhưng tôi chắc chắn là tôi có.  
Nó khóa bên trong mà tôi lại không bao giờ dùng đến cửa đó. 
Nhưng ông không nhớ là ông có coi lại hay không chứ gì? 
Không, không nhớ.  
Nhưng làm sao nhớ hết mọi thứ được, phải không ạ?  
Cũng có thể tôi quên kiểm tra nó. 
Vậy cũng có thể là nó mở? 
Vâng, có thể.  
Nhưng tôi dám cá là nó không mở! 
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Vậy thì, ông Fletcher, theo ông thì mọi chuyện đã xảy ra như thế nào? 
Ắt hẳn là bọn chúng có chìa khóa, phải không nào?  
Bọn chúng đã khởi động được máy mà, phải không? 
Thế bọn chúng làm sao có chìa khóa được? 
Ðừng hỏi tôi.  
Tôi đâu có biết.  
Bọn chúng đâu có dừng lại để nói cho tôi biết. 
 
John Lennon was murdered just before 11 p.m. on the 8th December 1980 outside his home in the 
Dakota Apartment Building in New York City. He had just got out of a car, and was walking to the 
entrance when a voice called "Mr. Lennon". Lennon turned, and was shot five times. The killer threw 
his gun down, and stood there smiling. "Do you know what you just did? " shouted the doorman. "I 
just shot John Lennon", the killer replied. Lennon was rushed to hospital in a police patrol car, but it 
was too late. The killer was 25 year-old Mark Chapman from Hawaii. Earlier the same evening he 
had asked Lennon for his autograph. In fact, he had been hanging around outside the apartment 
building for several days. Chapman was a fan of the Beatles and Lennon, and had tried to imitate him 
in many ways. It is said that he even believed that he was John Lennon. 
 
Biographical notes 
 
1940 Born Liverpool 
1942 Lennon family deserted by father. Mother leaves. John brought up by aunt. 
1956 Forms pop group at school. 
1957 Student at Liverpool College of Art. 
1958 Mother killed in road accident. 
1960 Goes professional as one of "The Beatles" (Lennon McCartney, Harrison, Best, Sutcliffe). 
Plays in Hamburg, Germany. 
1961 Plays in Hamburg and Liverpool. Sutcliffe (Lennon's best friend) dies of a brain tumour. 
Brian Epstein begins to manage the Beatles. 
1962 Ringo Starr replaces Pete Best as Beatles drummer. Married Cynthia Powell, an art student. 
Beatles' first record "Love me do". First TV appearance. 
1963 Three records Number 1 in British Top 20. Incredible popularity. Son, Julian, born. 
1964 First hit records in USA "I want to hold your hand". Two US tours. In April, Beatles  records 
at Number 1, 2, 3, 4, and 5 in US Top 20. First film "A Hard Day's Night". First book. 
1965 "Help! " Beatles' second film. Beatlemania at its height. US tour. Huge audiences in football 
stadiums. Beatles receive MBE (Special honorary award) from Queen Elizabeth. 
1966 Lennon in film "How I won the war" - not a musical. Meets Yoko Ono, Japanese avant-garde 
artist. 
1967 "Sergean Pepper" - Beatles' most famous LP. All the Beatles interested in the meditation. 
Manager Brian Epstein found dead from sleeping - pill overdose. 
1968 In India with Beatles for meditation. Beatles' company "Apple" founded. Lennon art 
exhibition "You are here". Lennon divorced by wife. 
1969 Beatles' film "Let it Be". Rumours of quarrels about money. Talk of Beatles' break up. 
Beatles' last performance on roof of Apple Building. Lennon and Yoko Ono marry. He 29. She 39. 
Lennon still recording with Beatles but some work solo. 
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1970 McCartney leaves Beatles. Others start solo careers. 
1971 Lennon LP "Imagine" - most successful LP. Lennon and Yoko Ono in New York one-room 
apartment. 
1972 Charity concerts. 
1973 Lennon and Yoko Ono separate. Lennon in Los Angeles. Lennon ordered to leave USA - 
protests and appeals. 
1974 Drink problem - one and a half bottles of spirits a day. Still fighting deportation 
1975 Lennon and Yoko Ono together again in New York. Permission to stay in USA. Son Sean 
born October 9th (Lennon's birthday) 
1976 Retires from public life. Extensive travel. Business affairs managed by Yoko Ono. 
1976-80 Full-time father. Very close relationship with son. Owns seven apartments is same 
block - one as a cold-store for fur coats. 
1980 First record for six years. LP "Double Fantasy". Single "Starting Over". Good reviews from 
critics. Many said it was "a new beginning". Dec 8th Lennon murdered. Massive media coverage. 
TV and radio programmes interrupted to give news. Record companies on overtime to produce 
records. 
1981 In January and February three records at Number 1 in British Top 20: " (Just Like) Starting 
Over", "Imagine" and "Woman". 
 
Proper names 
Best, Brian Epstein, Cynthia Powell, Dakota, Elizabeth, George Harrison, Hawaii, John Lennon, 
Liverpool, Mark Chapman, Paul McCartney, Pete Best, Ringo Star, Sutcliffe, Yoko Ono. 
 
animator:(n) họa sỹ phim hoạt hình 
appeal:(n) sự thỉnh cầu 
avant-garde:(n) tiền phong 
barbiturate(n) thuốc làm giảm đau 
brain tumour:(n) u não 
breakup:(n) sự tan rã, sự kết thúc 
bring:(v) nuôi nấng 
cartoon:(n) phim hoạt hình 
cold store:(n) kho lạnh 
commentary:(n) bài tường thuật 
commentator:(n) nhà tường thuật, nhà bình luận 
cup reporter:(n) phóng viên mới vào nghề   
dwarf:(n) người, vật nhỏ bé 
evoke:(v) khơi dậy, gây ra 
expatriate:(n) người biệt xứ 
feature film:(n) phim truyện 
found:(n) thành lập 
grief:(n) nỗi buồn 
hero:(n) anh hùng 
hit:(n) đĩa nhạc ăn khách 
human race:(n) loài người 
incredible:(adj) không tin được 
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league:(n) dặm (khoảng 4 km) 
MBE:thành viên của hoàng gia Anh 
media coverage:(n) toàn bộ phương tiện truyền thông 
meditate:(v) thiền 
meditation:(n) sự ngồi thiền 
orphan:(n) trẻ mồ côi 
overdose:(v) cho quá liều 
overtime:(v) ngoài giờ 
permission:(n) sự cho phép 
popularity:(n) được quần chúng biết đến, nổi tiếng 
post:(n) vị trí, chức vụ 
posthumous:(adj) có được, hoặc xảy ra sau khi (ai) chết 
pray:(v) cầu nguyện 
relationship:(n) mối quan hệ 
riddle:(n) sự khó hiểu, người, vật, sự kiện khó hiểu 
RIP:hãy yên nghỉ bình yên 
rumour:(n) tin đồn 
satirical:(adj) châm biếm, trào phúng 
separate:(v) ly thân 
solo:(adj)(adv) một mình, không cùng ai 
special issue:(n) số báo đặc biệt 
symbolize:(v) tượng trưng, là biểu tượng 
toll:(v) rung chuông 
tuberculosis:(n) bệnh lao 
verdict:(n) sự nhận định, dư luận 
 
KIDNAPPED 
 
Hugh Rolan is a wealthy businessman. His wife phoned him an hour ago to tell him that their 
daughter hadn't returned home from school. He told her not to worry and came home at once. He's 
just arrived to find his wife in tears. 
Hugh Pamela, what's wrong? Is it Caroline? 
Pamela Yes. This note came through the door. She... she... she's been kidnapped! 
Hugh Kidnapped! Oh, my God, no! Have you phoned the police? 
Pamela No, no. Don't touch the phone! Read the note first. 
 
Hugh Half a million pounds! It'll take me a few days to get that much cash together. 
Pamela How long? 
Hugh I don't know. I just can't put my hands on that much money. Not immediately. Maybe we 
should phone the police. 
Pamela No, not the police! If the kidnappers find out, they kill her. 
Hugh But I'll have to borrow the money. If you don't tell the police, the bank won't let me have it. 
Pamela Oh, Hugh! Unless we do exactly what they say, we may never see her again. 
 
Hugh Hugh Rolan. 
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Voice Did you get our note? 
Hugh Yes. 
Voice Have you told the police? 
Hugh  No... not yet. 
Voice You'd better not. When can you get the money? 
Hugh I need a few days. 
Voice You've got one day. 
Hugh How do we know that Caroline is still alive? 
Voice You don't. You'll have to trust us. Get the money by tomorrow evening. You'll hear from us 
again.  
Hugh If you harm a hair on her head, I'll... I'll... 
 
Proper names 
Caroline, Hugh Rolan, Pamela. 
 
Grammar notes 
1. Verb patterns S + V + to-infinitive 
2. Conditional sentences 
 
Expressions 
in tear: khóc 
I can't put my hand on that much money: tôi không thể nào có ngay số tiền nhiều như thế được 
If you harm a hair on her head. I'll... nếu anh đụng đến một sợi tóc của nó, tôi sẽ...   
 
Exercise 1 
1 If you were Hugh, would you telephone the police? 
2 If you were the kidnappers, how would you arrange to get the money? 
3 If you were Hugh and Pamela, what would you do? 
4 If you were the police, what would you do? 
 
Exercise 2 
A Give me the money! 
B Why? 
A If you don't give me the money, I'll kill you. 
B What? You're joking! 
A No, I'm not. Unless you give me the money, I'll kill you. 
 
Now look at the pictures, and make similar conversations. 
 
Exercise 3 
Look at Exercise 2. 
What would you do in  these situations? 
If I were him, I'd give him the money. 
If I were him, I'd run away. 
If I were him, I'd hit the robber with the briefcase. 
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Bị bắt cóc. 
Hugh Rolan là một thương gia giàu có. 
Vợ ông ta điện thoại cách đó một giờ báo rằng con gái của họ đi học chưa về nhà.  
Ông ta bảo vợ đừng lo lắng và lập tức trở về nhà.  
Ông ta vừa về đến nhà và thấy vợ đang khóc. 
Pamela, chuyện gì vậy?  
Có phải là về Caroline không? 
Vâng. 
Bức thư này được nhét qua khe cửa. 
Nó... nó đã bị bắt cóc rồi. 
Bị bắt cóc!  
Trời đất ơi, sao lại như thế được.  
Em đã gọi cảnh sát chưa? 
Ðừng, đừng.  
Ðừng nhắc máy lên! 
Ðọc lá thư này đã. 
Nửa triệu pao!  
Anh phải cần đến vài ngày mới lấy đủ số tiền mặt lớn như vậy. 
Bao lâu hả anh? 
Anh cũng không biết nữa.  
Anh không thể có sẳn số tiền lớn như vậy đâu.  
Không thể có ngay được.  
Chắc là chúng ta phải gọi báo cho cảnh sát. 
Không, đừng báo cảnh sát!  
Nếu bọn bắt cóc biết được, chúng sẽ giết con bé mất. 
Nhưng anh phải vay tiền chứ.  
Nếu anh không báo cảnh sát thì ngân hàng sẽ không chịu cho anh vay tiền. 
Anh Hugh!  
Trừ khi chúng ta không làm đúng theo những gì bọn chúng yêu cầu, chúng ta có thể sẽ không bao 
giờ còn thấy lại con bé nữa. 
Hugh Rolan nghe đây. 
Ông nhận thư chưa? 
Rồi. 
Ông đã báo cảnh sát chưa? 
Không... chưa. 
Tốt hơn là đừng.  
Khi nào ông có tiền? 
Tôi cần vài ngày. 
Ông chỉ có một ngày thôi. 
Làm sao chúng tôi biết là Caroline vẫn còn sống? 
Ông không cần phải biết.  
Ông phải tin chúng tôi.  
Trước tối mai ông phải có tiền.  
Chúng tôi sẽ liên lạc lại. 
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Nếu các ông làm hại một sợi tóc trên đầu nó, tôi sẽ... 
 
HAVE YOU SEEN THIS ADVERT? 
 
Stephen Wendy, have you seen this advert? 
Wendy Hmm. It looks great, doesn't it? I phoned them an hour ago. They'll ring me back if they want 
me. 
Stephen Oh, they'll want you. I mean you've got beautiful long hair. 
Wendy I hope so! If I go, I'll get a new hairstyle... and a day out in London. 
 
Mandy Hey, Andrew. Look at this ad. 
Andrew It looks fun. Why don't you ring? 
Mandy I'd love to, but it's a waste of time. My hair's far too short. 
Andrew Well, I like it the way it is. Anyway, you don't know what they might do. Blue and green 
hair's fashionable at the moment. 
Mandy Oh, Andrew, I wouldn't mind that. If I had longer hair, I'd phone them. 
 
Louise Colin, take a look at this. 
Colin Oh, yes, I've seen it. I'm going to phone tomorrow. 
Louise It sounds very exciting, and you've got a decent car. 
Colin Hmm. There are some disadvantages. 
Louise Every job's got disadvantages, but you're always complaining about your present job. 
Colin I know. I'm prepared to try it. But we haven't got a phone. I won't take it if they don't pay the 
phone bills! 
 
Roger Sandra, did you see this? 
Sandra Yes. You aren't interested, are you? 
Roger What? Me? I wasn't born yesterday! There are far too many things wrong with it. 
Sandra What do you mean? 
Roger I wouldn't take a job like that! You wouldn't have any security. You wouldn't earn anything if 
you didn't work all day, every day. And I wouldn't take a sales job if they didn't provide a car. 
Sandra Yes, look at the address. It's a hotel room. I certainly wouldn't work for a company if they 
didn't even have an office! 
 
Rachel Helen, what do you think of this advertisement? 
Helen Didn't I tell you? It was in last week's paper too. I applied. I've got an interview tomorrow. 
Rachel Do you think you'll get it? 
Helen They seemed very keen on the phone. I think they'll offer me the job. 
Rachel So, you're going to California! 
Helen I didn't say that. I won't take the job unless they agree to pay my return fare. It'll be hard work 
with five kids, and I won't go unless they offer me a good salary! 
 
Jane There's a job in America in the paper. 
Tina Yes, I know. I wouldn't dream of applying for it. 
Jane Why not? You've been looking for a job in the States. 
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Tina It's slave labour, isn't it? Five kids, and one evening off a week. 
Jane But the money might be very good. 
Tina Huh! I wouldn't take it unless they paid me a really good salary with longer holidays and more 
free time. And I certainly wouldn't go anywhere abroad unless they paid my return fare! 
 
Listening 
� Stephen and Wendy. 
� Mandy and Andrew. 
� Louise and Colin. 
� Roger and Sandra. 
� Rachel and Helen. 
� Jane and Tina. 
 
Proper names 
Stephen, Wendy, Mandy, Andrew, Colin, Louise, Jane, Helen, Rachel, Roger, Sandra,  Tina. 
 
Grammar notes 
 
IF NOT and UNLESS 
 
Expressios 
It's a waste of time: chỉ mất thì giờ thôi 
I wasn't born yesterday: tôi đâu có ngu 
commission only basis: chỉ hưởng tiền hoa hồng 
Salary negotiable: lương bổng có thể thương lượng 
I didn't say that: tôi không nói điều đó 
 
admission:(n) sự vào 
advert = advertisement:(n) sự quảng cáo 
ambitious:(adj) cầu tiến, tham vọng 
basis:(n) căn bản 
challenge:(n) sự thách thức, thử thách 
commission:(n) tiền hoa hồng 
disadvantage:(n) điều bất lợi 
energy:(n) năng lực 
enthusiasm:(n) nhiệt tình 
enthusiast:(n) người hăng hái, người nhiệt tình 
hairstyle:(n) kiểu tóc 
keen:(adj) sắc bén 
nanny:(n) bà vú, người trông em 
one-way:(adj) một chiều 
tattoo:(n) hình xăm trên da 
tattoo:(v) xăm da 
volunteer:(n) người tình nguyện 
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Exercise 
Could you ever kill a person? 
Not unless they tried to kill me. 
I wouldn't do it unless they tried to kill me. 
What about these things? 
Would you ever steal food?/ rob a bank?/ hit someone?/ eat a cat?/ jump from a high building?/ take 
your clothes off in a street?/ jump with a parachute?/ have a heart transplant? 
 
      Bạn đã xem quảng cáo này chưa? 
Wendy, em xem mẫu quảng cáo này chưa? 
Hừm. 
Trông nó hay đấy, phải không?  
Em đã gọi điện thoại cho họ cách đây một giờ.  
Họ sẽ gọi lại nếu họ chấp nhận. 
Ồ, họ sẽ chấp nhận thôi.  
Mái tóc của em vừa dài vừa đẹp. 
Em hy vọng là vậy!  
Nếu em đi thì em sẽ được một kiểu tóc mới... và một ngày đi chơi ở Luân Ðôn. 
Này, Andrew.  
Ðọc mẫu quảng cáo này nè. 
Trông nó ngồ ngộ.  
Sao em không gọi cho họ? 
Em cũng thích lắm chứ, nhưng chỉ tốn mất thời giờ vô ích thôi.  
Tóc em quá ngắn. 
Anh lại thích em để tóc như vậy.  
Nói cho đúng thì chỉ có trời mới biết họ sẽ làm gì.  
Mái tóc màu xanh dương và xanh lá cây lúc này thì đang hợp thời. 
Ồ, Andrew, em không ngại chuyện đó.  
Nếu em có mái tóc dài hơn em sẽ gọi điện thoại cho họ. 
Colin, đọc cái này đi. 
Ô, anh đọc rồi. 
Ngày mai anh sẽ gọi cho họ. 
Cái này nghe có vẻ hấp dẫn lắm, mà anh lại có một xe đẹp nữa. 
Hừm. 
Vẫn có những điểm bất lợi. 
Việc gì mà lại không có những điểm bất lợi, nhưng anh chẳng vẫn đang than phiền về công việc hiện 
tại đó sao. 
Anh biết. 
Anh chuẩn bị tư tưởng để thử xem sao. 
Nhưng chúng ta lại không có điện thoại. 
Anh sẽ không nhận việc đâu nếu họ không trả tiền thuê bao điện thoại. 
Sandra, em xem cái này chưa? 
Em xem rồi.  
Anh có thích không? 
Sao? 
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Anh ấy à? 
Anh đâu có phải là con nít! 
Có quá nhiều điều không ổn. 
Ý anh nói sao? 
Anh sẽ không làm một việc như vậy đâu! 
Chẳng có gì bảo đảm cho mình cả. 
Mình sẽ không kiếm được đồng nào nếu mình không làm việc cả ngày, ngày nào cũng vậy. 
Và anh sẽ không bao giờ đi chào hàng nếu người ta không cấp xe cho mình. 
Ðúng rồi, anh nhìn địa chỉ xem. 
Ðó chỉ là một phòng trong khách sạn. 
Em nhất định không làm cho một công ty nếu người ta thậm chí không có cả một cái văn phòng! 
Helen, bạn nghĩ sao về mẫu quảng cáo này?  
Tôi chưa nói cho bạn nghe à? 
Báo tuần rồi cũng có đăng mẫu này. 
Tôi viết thư xin việc rồi. 
Ngày mai tôi sẽ đi dự phỏng vấn. 
Bạn có nghĩ là người ta sẽ nhận bạn không? 
Lúc nói điện thoại người ta có vẻ thích lắm. 
Tôi nghĩ là họ sẽ nhận tôi. 
Vậy là bạn sắp đi California! 
Tôi đâu có nói như vậy. 
Tôi sẽ không nhận việc trừ khi họ đồng ý trả tiền vé lượt về. 
Trông nom tới 5 đứa bé là việc hết sức nặng nề và tôi sẽ không đi trừ khi họ trả lương thật cao. 
Báo có đăng quảng cáo về một việc làm ở Mỹ đấy. 
Tớ biết. 
Tớ không hề nghĩ đến chuyện xin việc đó đâu. 
Sao lại không chứ? 
Hồi đó đến giờ cậu vẫn để ý tìm việc ở Mỹ đấy. 
Ðó là việc của đứa tôi đòi phải không nào? 
Năm đứa nhóc mà chỉ cho nghỉ mỗi tuần một tối. 
Nhưng có thể lương bổng sẽ hậu hĩnh lắm. 
Hứ! 
Tớ sẽ không nhận đâu, trừ khi người ta chịu trả lương rất hậu, cho nghỉ phép lâu hơn và nhiều buổi 
nghỉ hơn nữa trong tuần. 
Và chắc chắn là tớ không có đi nước nào cả trừ khi người ta chịu vé lượt về! 
 
ENERGY CRISIS 
 
"Good evening, and welcome again to the "Michael Parkhurst Talkabout". In tonight's progamme, 
we're looking at the problem of energy. The world's energy resources are limited. Nobody knows 
exactly how much fuel is left, but pessimistic forecasts say that there is only enough coal for 450 
years, enough natural gas for 50 years and that oil might run out in 30 years. Obviously we have to 
do something, and we have to do it soon! 
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I'd like to welcome our first guest, Professor Marvin Burnham of the New England Institute of 
Technology. Professor Burnham. " 
"Well, we are in an energy crisis and we will have to do something quickly. Fossil fuels (coal, oil, 
and gas) are rapidly running out. The tragedy is that fossil fuels are far too valuable to waste on the 
production of electricity. Just think of all the things you can make from oil! If you don't start 
conserving these things now, it will be too late. And nuclear power is the only real alternative. We 
are getting some electricity from nuclear power-stations already.If we invest in further research now, 
we'll be ready to face the future. There's been a lot of protest lately against nuclear power - some 
people will protest at anything - but nuclear power-stations are not as dangerous as some people say. 
It's far more dangerous to work down a coal-mine or on a North Sea oil-rig. Safety regulations are 
very strict. 
If we spend money on research now, we could develop stations which create their own fuel and burn 
their own waste. In many parts of the world where there are no fossil fuels, nuclear power is the only 
alternative. If you accept that we need electricity, then we will need nuclear energy. Just imagine 
what the world would be like if we didn't have electricity - no heating, no lighting, no transport, no 
radio or TV. Just think about the ways you use electricity every day. Surely we don't want to go back 
to the Stone Age. That's what will happen if we turn our backs on nuclear research. " 
 
"Thank you, Professor. Our next guest is a member of CANE, the Campaign Against Nuclear 
Energy, Jennifer Hughes. " 
"Right. I must disagree totally with Professor Burnham. Let's look at the facts. First, there is no 
perfect machine. I mean, why do aeroplanes crash? Machines fail. People make mistakes. What 
would happen if there were a serious nuclear accident? And an accident must be inevitable - sooner 
or later. Huge areas would be evacuated, and they could remain contaminated with radioactivity for 
years. If it happened in your area, you wouldn't get a penny in compensation. No insurance company 
covers nuclear risks. There are accidents. If the nuclear industry didn't keep them quiet, there would 
be a public outcry. Radioactivity causes cancer and may affect future generations. 
Next, nuclear waste. There is no technology for absolutely safe disposal. Some of this waste will 
remain active for thousands of years. Is that what you want to leave to your children? And their 
children's children? A reactor only lasts about 25 years. By the year 2000 we'll have "retired" 26 
reactors in the UK. 
Next, terrorism. Terrorists could hold the nation to ransom if they captured a reactor. In the USA the 
Savannah River plant, and Professor Burnham knows this very well, lost (yes, "lost") enough 
plutonium between 1955 and 1978 to make 18 (18!) atom bombs. Where is it? Who's got it? I 
consider that nuclear energy is expensive, dangerous, and evil, and most of all, absolutely 
unnecessary. But Dr Woodstock will be saying more about that. " 
 
"Thank you Jennifer. Now I'm very pleased to welcome Dr Catherine Woodstock. She is the author 
of several books on alternative technology. " 
"Hello. I'd like to begin by agreeing with Jennifer. We can develop alternative sources of power, and 
unless we try we'll never succeed. Instead of burning fossil fuels we should be concentrating on more 
economic uses of electricity, because electricity can be produced from any source of energy. If we 
didn't waste so much energy, our resources would last longer. You can save more energy by 
conservation than you can produce for the same money. Unless we do research on solar energy, wind 
power, wave power, tidal power, hydroelectric schemes etc, our fossil fuels will run out, and we'll all 



www.tinhvi.com - 560 

freeze or starve to death. Other countries are spending much more than us on research, and don't 
forget that energy from the sun, the waves and the wind lasts for ever. We really won't survive unless 
we start working on cleaner, safer sources of energy. " 
 
"Thank you very much, Dr Woodstock. Our final speaker, before we open the discussion to the 
studio audience, is Charles Wicks, MP, the Minister for Energy. " 
"I've been listening to the other speakers with great interest. By the way, I don't agree with some of 
the estimates of world energy reserves. More oil and gas is being discovered all the time. If we 
listened to the pessimists (and there are a lot of them about) none of us would sleep at night. In the 
short-term, we must continue to rely on the fossil fuels - oil, coal and gas. But we must also look to 
the future. Our policy must be flexible. Unless we thought new research was necessary, we wouldn't 
be spending money on it. After all, the Government wouldn't have a Department of Energy unless 
they thought it was important. The big question is where to spend the money - on conservation of 
present resources or on research into new forms of power. But I'm fairly optimistic. I wouldn't be in 
this job unless I were an optimist! " 
 
Listening 
� Introduction. 
� Professor Burnham's views. 
� Jennifer Hughes' views. 
� Dr Catherine Woodstock's views. 
� Charles Wicks' views. 
Proper names 
Michael Parkhurst Talkabout, Marvin, Cane, Fennifer Hughes, Burnham,  Catherine Woodstock,  
 
Grammar notes 
Prepositional phrases with "WITH" & "IN". 
Study these examples carefully and see how you can rewrite them. 
1. An old man who was wearing a white panama hat was watering the flower beds. 
2. He is sitting beside a man who has a little moustache. 
3. He is listening to the lecturer interestingly. 
4. They are handling the packages very carefully. 
5. He was a gentle and mild-mannered old man who had clear, blue, honest eyes, white hair and 
a pinkish complexion. 
 
Expressions 
instead of: thay vì 
sooner or later: chẳng sớm thì muộn 
in the short term... trong một thời gain ngắn 
There are a lot of them about: có rất nhiều những người như vậy chung quanh ta 
To keep something quiet: giữ yên 
To turn one's back on something: quay lưng với cái gì 
 
aggressive:(adj) hung hăng 
aggression:(n) sự hung hăng 
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alternative:(n) sự lựa chọn 
bang:(v) nhấn, đập mạnh 
conserve:(v) bảo tồn 
conservation:(n) sự bảo tồn 
contaminate:(v) làm bẩn, nhiễm độc 
crisis:(n) sự khủng hoảng 
curse:(v) chửi rủa 
estate car:loại xe hơi có chỗ để hành lý sau chỗ xếp ghế và có cửa sau để xếp hàng 
estimate:(n) sự tiên đoán 
evacuate:(v) di tản 
evacuation:(n) sự di tản 
evil:(adj) xấu xa 
forecast:(v) dự báo 
fossil fuel:(n) nguyên liệu địa khai 
generation:(n) thế hệ 
hold...to ranom buộc...chuộc lại, bắt chẹt 
hydroelectric scheme:kế hoạch thuỷ điện 
inevitable:(adj) tất yếu 
invest:(v) đầu tư 
lately:(adv) gần đây 
nuclear reactor:(n) phản ứng hạt nhân 
oil rig:(n) dàn khoan dầu 
optimist:(n) người lạc quan 
outcry:(n) sự phản đối mạnh mẽ 
pessimist:(n) người bi quan 
resource:(n) tài nguyên, tiềm năng 
risk:(n) nguy cơ 
solar energy:(n) năng lượng mặt trời 
starve:(v) chết đói 
stone age:(n) thời đồ đá 
strict:(adj) ngiêm ngặt 
tidal power:(n) năng lượng thuỷ triều 
totally:(adv) toàn bộ 
wind power:(n) sức gió 
 
Khủng hoảng năng lượng 
"Xin chào và xin hoan nghênh quý vị lại đến với chương trình thảo luận 'Micheal Parkhurst 
Talkabout'. 
Trong chương trình tối nay, chúng ta sẽ xem xét vấn đề khủng hoảng năng lượng. 
Các nguồn cung cấp năng lượng của thế giới đều có giới hạn. 
Không ai biết chắc là chúng ta còn bao nhiêu nhiên liệu nữa, nhưng các lời tiên đoán bi quan cho 
rằng chỉ còn đủ than cho 450 năm nữa, khí đốt thiên nhiên cho 50 năm nữa, còn dầu lửa thì sẽ cạn 
kiệt trong 30 năm nữa. 
Rõ ràng là chúng ta phải làm điều gì đó và phải làm ngay! 
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Tôi xin mời vị khách đầu tiên của chúng ta, Giáo sư Marvin Burnham của Viện Công nghệ New 
England. 
Xin mời Giáo sư Burnham". 
"Vâng, chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng năng lượng và chúng ta cần phải nhanh chóng 
làm một điều gì đó. 
Các nhiên liệu trong lòng đất (than đá, dầu mỏ và khí đốt) đang cạn đi một cách nhanh chóng. 
Bi kịch là ở chỗ các nhiên liệu này quí giá quá, đem dùng để mà sản xuất điện năng thì thật là lãng 
phí. 
Các bạn hãy nghĩ đến những gì có thể chế tạo từ dầu mỏ! 
Nếu chúng ta không khởi sự bảo tồn các nhiên liệu này ngay từ bây giờ thì sẽ quá trễ. 
Và năng lượng hạt nhân chính là giải pháp khả thi duy nhất. 
Chúng ta cũng đã sản xuất điện từ một số nhà máy điện nguyên tử rồi. 
Nếu bây giờ chúng ta đầu tư vào các công trình nghiên cứu sâu hơn, chúng ta sẽ sẵn sàng đương đầu 
với tương lai. 
Gần đây đã có nhiều sự phản đối việc sử dụng năng lượng hạt nhân - một số người phản đối bất cứ 
điều gì - nhưng các nhà máy điện hạt nhân thì không đến nỗi nguy hiểm như một số người đã nói. 
Làm việc dưới mỏ than hay trên giàn khoan dầu ngoài biển Bắc thì còn nguy hiểm hơn nhiều. 
Các quy định an toàn trong các nhà máy điện hạt nhân rất là chặt chẽ. 
Nếu bây giờ chúng ta đầu tư thêm tiền vào các công trình nghiên cứu, chúng ta có thể chế tạo các 
nhà máy điện chạy bằng nguyên liệu do chúng sản xuất ra và tự tiêu hủy chất thải. 
Ở nhiều nơi trên thế giới, nơi nào không có nhiên liệu trong lòng đất thì năng lượng hạt nhân chính là 
giải pháp duy nhất. 
Nếu các bạn đồng ý rằng chúng ta cần điện, thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần năng lượng hạt 
nhân. 
Các bạn hãy nghĩ xem thế giới này sẽ ra sao nếu chúng ta không có điện - không có sưởi ấm, không 
có thắp sáng, không có chuyên chở, không có phát thanh hoặc phát hình. 
Các bạn hãy nghĩ đến việc sử dụng điện năng hàng ngày xem. 
Chắc chắn là chúng ta không muốn trở lại thời kỳ đồ đá. 
Ðó chính là những gì sẽ xảy ra nếu ta quay lưng lại với sự nghiên cứu hạt nhân!" 
"Xin cảm ơn Giáo sư. 
Khách mời tiếp theo của chúng ta là một thành viên của CANE, Chiến dịch chống lại Năng lượng hạt 
nhân, cô Jenifer Hughes". 
"Vâng. 
Tôi hoàn toàn không đồng ý với giáo sư Burnham. 
Chúng ta hãy nhìn vào sự thật. 
Ðầu tiên là không bao giờ có máy móc hoàn hảo cả. 
Ý tôi muốn nói là, tại sao máy bay rơi? 
Do máy móc hư. 
Do người ta phạm sai lầm. 
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu có một tai nạn hạt nhân thảm khốc? 
Mà tai nạn thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. 
Những vùng dân cư lớn sẽ bị sơ tán, và những vùng này sẽ còn bị nhiễm độc phóng xạ hàng năm 
trời. 
Nếu một tai nạn như vậy xảy ra trong vùng của các bạn, các bạn sẽ không nhận được một xu bồi 
thường nào cả. 
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Chẳng công ty bảo hiểm nào nhận bảo hiểm rủi ro hạt nhân.   
Rồi sẽ có rủi ro. 
Nếu ngành năng lượng hạt nhân không giữ kín các tin này, công chúng sẽ hoảng loạn. 
Phóng xạ hạt nhân gây ra bệnh ung thư và có thể gây tác hại đến các thế hệ tương lai. 
Kế tiếp là vấn đề chất thải hạt nhân. 
Chưa có công nghệ nào giải quyết hoàn chỉnh vấn đề an toàn chất thải. 
Một số chất thải này vẫn còn tính phóng xạ trong hàng ngàn năm trời. 
Chẳng lẽ đó là những gì các bạn muốn để lại cho con cháu chúng ta? 
Và còn con cháu của con cháu chúng ta nữa? 
Một lò phản ứng chỉ có tuổi thọ khoảng 25 năm. 
Vậy là vào năm 2000 chúng ta sẽ phải "cho về hưu" 26 lò phản ứng ở Vương quốc Anh. 
Vấn đề kế tiếp là nạn khủng bố. 
Bọn khủng bố có thể bắt chẹt cả một quốc gia nếu chúng chiếm được một lò phản ứng. 
Ở nước Mỹ, nhà máy Savannah River, Giáo sư Burnham biết điều này rất rõ - mất (vâng, "mất") một 
số lượng chất Plutonium từ năm 1955 đến 1978 đủ để chế tạo 18 (vâng,18) quả bom nguyên tử. 
Chúng ở đâu? 
Ai giữ số Plutonium này? 
Tôi cho rằng năng lượng nguyên tử là tốn kém, nguy hiểm, xấu xa, và trên hết là hoàn toàn không 
cần thiết. 
Nhưng tiến sĩ Woodstock sẽ nói thêm về điều này!" 
"Xin cảm ơn, Jenifer. 
Bây giờ tôi xin trân trọng mời tiến sĩ Catherine Woodstock. 
Bà là tác giả của nhiều cuốn sách về các công trình thay thế". 
"Chào các bạn. 
Tôi muốn bắt đầu bằng cách đồng ý với Jenifer. 
Chúng ta có thể phát triển các nguồn năng lượng thay thế, và nếu chúng ta không cố gắng chúng ta sẽ 
không bao giờ thành công cả. 
Thay vì đem nhiên liệu trong lòng đất ra đốt, chúng ta phải tập trung nhiều hơn vào việc sử dụng 
điện năng cho có hiệu quả kinh tế, bởi vì điện có thể sản xuất từ bất cứ nguồn năng lượng nào. 
Nếu chúng ta đừng xài phí năng lượng như vậy thì nguồn cung cấp của chúng ta sẽ còn tồn tại lâu 
hơn. 
Với cùng một mức phí tổn, chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều năng lượng bằng cách bảo toàn hơn 
là sản xuất mới. 
Trừ khi chúng ta tiến hành nghiên cứu về năng lượng từ mặt trời, gió, sóng, thủy triều, các dự án 
thủy điện v.v..., các nguồn nhiên liệu từ lòng đất của chúng ta sẽ cạn kiệt và chúng ta sẽ đều chết 
cóng và chết đói cả.  
Các quốc gia khác đều chi nhiều tiền hơn là chúng ta trong lĩnh vực nghiên cứu, và đừng quên rằng 
nguồn năng lượng từ mặt trời, sóng và gió tồn tại vĩnh viễn. 
Chúng ta thật sự sẽ không thể tồn tại trừ khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu các nguồn năng lượng sạch 
hơn và an toàn hơn!" 
"Xin cảm ơn rất nhiều, tiến sĩ Woodstock. 
Diễn giả cuối cùng của chúng tôi, trước khi chúng tôi mở rộng cuộc thảo luận cho cử tọa, là ông 
Charles Wicks, đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Bộ năng lượng". 
"Từ nãy giờ tôi đã lắng nghe các vị diễn giả với sự quan tâm sâu sắc. 
Tuy nhiên, tôi không đồng ý với một số ước đoán về nguồn dự trữ năng lượng trên thế giới. 
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Dầu mỏ và khí đốt đang được phát hiện thêm. 
Nếu chúng ta nghe các người bi quan (và có nhiều người như vậy quanh ta) không ai trong chúng ta 
có thể chợp mắt được vào ban đêm. 
Trước mắt, chúng ta phải tiếp tục dựa vào các nhiên liệu từ lòng đất - dầu mỏ, than và khí đốt. 
Nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào tương lai. 
Chính sách của chúng ta phải linh động. 
Trừ khi chúng ta cho rằng các cuộc nghiên cứu mới là cần thiết, chúng ta sẽ không bỏ tiền vào đó. 
Dù sao thì chính phủ cũng sẽ không có một Bộ Năng lượng nếu như họ không nghĩ là nó cần thiết. 
Vấn đề quan trọng là sử dụng tiền vào việc gì - để bảo tồn các nguồn năng lượng hiện có hay để đầu 
tư nghiên cứu các dạng năng lượng mới. 
Nhưng tôi thì khá lạc quan. 
Tôi sẽ không ở cương vị này nếu tôi không là người lạc quan!" 
 
WHAT WOULD YOU HAVE DONE? 
Y O U R    L E T T E R S 
What would you have done? 
 
Last week we invited readers to write and tell us about things that had happened to them, or things 
that they had heard about.We wanted stories where people just didn't know what to do next! Here are 
the stories that interested us most! 
 
That's my beer... that was! 
I was in small country pub. I had just sat down with a pint of beer. Suddenly this huge man - he 
looked like a boxer - came over, picked up my beer, drank it, banged the glass down on the table, 
stared straight at me, and then walked away without saying anything. I suppose I should have said 
something, but I was scared stiff! I didn't know what to do! What would you have done? 
Mr A Watney, Hull. 
 
In deep water 
I was on a touring holiday in France. It was a very hot day and I stopped at a small deserted beach. I 
hadn't got my swimming-costume with me, but it was early in the morning and there were no people 
or houses in sight. So I took off all my clothes and swam out to sea. I'm a very strong swimmer. I lay 
on my back, closed my eyes, and relaxed in the water. When I looked back at the beach, a coach had 
arrived and there were thirty or forty people sitting on the sand having a picnic! What would you 
have done? 
Mr T Horniman, Ipswich. 
 
Naughty Bishop! 
I was told a lovely story about the Bishop of Fleetwood. He'd gone to New York for a church 
conference. Anyway, when he stepped off the plane there were a lot of journalists and cameramen. 
The first question one of the journalists asked was "Do you intend to visit any nightclubs in New 
York? " Well, the Bishop was 85 years old. "Are there any nightclubs in New York? " he answered 
innocently. The next morning the headline in one of the New York papers was "Bishop's first 
question on arrival in New York - Are there any nightclubs? " How would you have felt? 
Reverrend Simon Fisher, Exeter 
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Stranger in the night 
My story isn't at all funny. It was a very frightening experience. You see, one night I woke up 
suddenly. I heard the tinkle of broken glass from downstairs, and I heard the window opening. Then 
it sounded two voices! My wife had woken up, too. She told me to do something. A couple of days 
before, there had been a report about a burglary in the local paper. The burglars had been interrupted 
and they had beaten up the householder. They'd nearly killed him. I was trembling with fear. I just 
didn't know what to do. In the end, I didn't go down and they stole the silver tea-service I'd inherited 
from my mother. Was I right? What would you have done? 
Mr D Boswell, Edinburgh. 
 
A saucy thief 
I had parked my car in a multi-storey car park and I was taking a short cut through the side door of 
the restaurant in a large store. Half-way across the restaurant I spotted my father eating pie, chips and 
peas - he often eats there. I crept up behind him, put my hand over his shoulder, took a chip off the 
plate, dipped it in the tomato sauce and ate it. Then I realized that the man was not my father! I was 
so embarrassed! I couldn't say a word! What would you have done? 
Miss H P Branston, Cardiff. 
 
Unless!!! 
I'd just parked my car in the street near a football stadium in Liverpool. It was ten minutes before the 
start of the match and I was in a hurry. Two little boys came up to me and said "Give us 50p and 
we'll look after your car while you're at the watch. " I told them to clear off, and one of them looked 
at me with big, round, innocent eyes and said "Unless you give us the money, something might 
happen to your car while you're away. You know, a scratch or a flat tyre. Something like that. " I was 
furious! What would you have done! 
Mr D Rivie, Birkenhead. 
 
Honesty is the best policy 
I couldn't believe the story I heard the other day. It seems that a couple had just bought a house in 
Manchester. They wanted to insulate the roof, so they climbed up into the loft. There, under the 
water tank, was £20,000 in cash! They handed over the money to the police. Would you have 
reported the find? What would you have done? 
Mrs B Leyland, Birmingham. 
 
Listening 
� Introduction 
� That's my beer... that was! 
� Indeep water. 
� Naughty Bishop! 
� Strangers in the night. 
� A saucy thief. 
� Unless !!! 
� Honesty is the best policy. 
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Proper names 
A. Watney Hull, T. Homiman Ipswich, Simon Fisher, D. Boswell, H. P. Branston Cardiff, B. 
Leyland, Birkenhead, D. Revie, Edinburgh, Fleet wood. 
 
Grammar notes 
Conditional Sentences - Type 3 
 
Expressions 
beat up: đánh nhừ tử 
clear off: chuồn, cút đi 
come over: tiến lại 
creep up: đi rón rén 
That's my (something)...that was! Ðó là ... của tôi. Nó là của tôi hồi nãy mà 
in sight: trong tầm nhìn 
in deep water: gặp rắc rối nghiêm trọng 
Honesty is the best policy: thật thà là cha quỷ quái, thật thà là thượng sách 
I was scared stiff: tôi sợ chết cứng 
I was trembling with fear: tôi sợ run lẩy bẩy 
I couldn't say a word: tôi không nói được một lời nào cả 
 
barbed wire:(n) dây thép gai 
bishop:(n) vị giám mục 
burglary:(n) vụ trộm cướp 
burglar:(n) tên cướp 
detector:(n) máy dò tìm 
dynamite:(n) chất nổ dinamit 
dynamite:(v) phá bằng đinamit 
flat tyre:bánh xe xẹp 
hacksaw:(n) cái cưa kim loại 
householder:(n) chủ nhà 
innocent:(adj) ngây thơ 
insulate:(v) cách ly, cách nhiệt 
loft:(n) tầng, khoảng trống ngay dưới mái nhà dùng để chứa đồ đạc 
minefield:(n) bãi mìn 
naughty:(adj) hư đốn, nghịch ngợm 
obstacle:(n) chướng ngại vật 
relax:(v) thư giãn 
saucy:(adj) dày dạn, thô bỉ 
scratch:(n) vết trầy 
short cut:(v) lối đi tắt 
spot:(v) nhận ra, phát hiện 
swimming-costume:(n) đồ bơi 
tinkle:(n) tiếng kêu leng keng, loảng xoảng 
tranquillizer:(n) thuốc an thần 
wire cutter:(n) kéo cắt dây điện 



www.tinhvi.com - 567 

 
Look at this: 
 
Would you have said anything? 
What would you have done? 
I'd (I would) have said (or done) something. 
I wouldn't have said (or done) anything. 
 
Exercise 1 
Make sentences like this about each of the seven stories. 
 
Exercise 2 
Tell the story of an interesting, surprising or embarrassing experience you have had, or heard about. 
 
Bạn đã làm gì? 
Tuần rồi chúng tôi đã mời đọc giả viết kể lại cho chúng tôi nghe những việc đã xảy ra cho họ, hoặc 
họ đã nghe ai kể lại. 
Chúng tôi muốn nghe những chuyện mà trong đó người ta đã không biết phải làm gì sau đó! 
Sau đây là những câu chuyện mà chúng tôi thích nhất! 
Tôi đang ở trong một quán rượu nhỏ. 
Tôi vừa ngồi xuống bàn với một ly bia lớn. 
Thình lình một gã to con - hắn trông giống như một võ sĩ quyền Anh - bước tới, cầm ly bia của tôi 
lên, nốc cạn, dằn ly không xuống bàn, nhìn tôi trừng trừng rồi bước đi, không nói lời nào. 
Tôi nghĩ là lẽ ra tôi nên nói gì đó, nhưng lúc ấy tôi sợ chết điếng người. 
Tôi chả biết phải làm gì cả! 
Nếu là bạn thì bạn đã xử sự ra sao? 
Ông A Watney, Hull. 
Tôi đang đi nghỉ ở Pháp. 
Hôm đó là một ngày oi bức và tôi dừng chân ở một bãi biển nhỏ, vắng người. 
Tôi không mang theo quần tắm, nhưng lúc đó là sáng sớm và không có bóng người hoặc bóng nhà 
cửa nào gần đó cả. 
Vì vậy tôi cởi hết quần áo và bơi ra biển. 
Tôi là một người bơi rất giỏi. 
Tôi bơi ngửa, nhắm mắt lại và thư giãn trên mặt nước. 
Khi tôi nhìn trở lại bờ, một chiếc xe du lịch đã tới từ hồi nào và có ba hoặc bốn chục người đang ngồi 
trên cát vui picnic! 
Nếu là bạn, bạn làm gì? 
Ông T Homiman, Ipswich. 
Người ta đã kể cho tôi nghe một câu chuyện vui về vị giám mục xứ Fleetwood. 
Ông ta đi New York dự một cuộc hội nghị của giáo hội. 
Khi ông bước xuống cầu thang máy bay, nhiều nhà báo và nhà quay phim bao quanh ông ta. 
Câu hỏi đầu tiên của một nhà báo là "Cha có dự tính đi thăm hộp đêm nào ở New York không?" 
VŽ giám mục đã 85 tuổi rồi. 
Ông ta đáp một cách ngây thơ, "Có hộp đêm nào ở New York không?" 
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Sáng hôm sau, một trong những tờ báo ở New York đăng tít lớn, "Câu hỏi đầu tiên của giám mục khi 
đến New York - Có hộp đêm nào ở New York không?" 
Nếu bạn đọc tin đó, bạn sẽ nghĩ sao? 
Linh mục Simon Fisher, Exeter. 
Câu chuyện của tôi chẳng có gì đáng cười cả. 
Ðó là một chuyện đáng sợ. 
Bạn biết không, một tối nọ, tôi thình lình thức dậy. 
Tôi nghe tiếng loảng xoảng kính vỡ phía nhà dưới và nghe tiếng cửa sổ mở ra. 
Sau đó có tiếng của 2 người! 
Vợ tôi cũng đã thức dậy. 
Cô ấy bảo tôi làm một điều gì đó. 
Trước đó vài ngày, báo địa phương có đưa tin một vụ trộm. 
Bọn chúng bị phát hiện và chúng đã đánh chủ nhà. 
Chúng gần như đã đánh chết ông ta. 
Tôi sợ run lên. 
Tôi không biết phải làm gì cả. 
Cuối cùng, tôi đã không xuống nhà dưới và bọn trộm đã lấy đi bộ đồ trà bằng bạc mà mẹ tôi đã để lại 
cho tôi. 
Tôi làm như vậy có đúng không? 
Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? 
Ông D Boswell, Edinburgh. 
Tôi vừa đậu xe trong một nhà đậu xe nhiều tầng và tôi đang đi tắt qua cửa hông một nhà hàng trong 
một siêu thị lớn. 
Mới được nửa đường qua nhà hàng này thì tôi thấy ba tôi đang ngồi ăn bánh nhân, khoai tây chiên và 
đậu - ông ta vẫn thường ăn ở đó.  
Tôi rón rén lại phía sau ông ta, một tay đặt lên vai ông, tay kia nhón một miếng khoai tây chiên, 
nhúng vào nước sốt cà chua và bỏ vào miệng. 
Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng người đàn ông đó không phải là ba của tôi! 
Tôi bối rối quá! 
Tôi không nói được lời nào cả! 
Nếu là tôi thì bạn đã làm gì? 
Cô HP Brandston, Cardiff. 
Tôi vừa mới đậu xe trên đường gần một sân bóng đá ở Liverpool. 
Chỉ còn 10 phút nữa là trận đấu bắt đầu và tôi đang vội. 
Hai đứa nhóc bé xíu lại gần tôi và nói "Cho tụi cháu 50 pence đi, tụi cháu sẽ trông chừng xe cho chú 
trong khi chú xem bóng đá!" 
Tôi bảo chúng biến đi, thế rồi một đứa nhìn tôi với cặp mắt ngây thơ xoe tròn và nói "Trừ khi chú 
cho tụi cháu món tiền đó, thì sẽ không có gì sẽ xảy ra với xe của chú khi chú đi khỏi. 
Chú biết đó, một vết trầy hay một chiếc bánh xe xẹp lép. 
Ðại khái là vậy." 
Tôi tức điên lên. 
Bạn sẽ làm gì chứ! 
Ông D.Revie, Birkenhead. 
Tôi không thể tin nổi câu chuyện tôi mới nghe ngày hôm nọ. 
Nghe đâu một cặp vợ chồng vừa mới mua một căn nhà ở Manchester. 
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Họ muốn cách nhiệt mái nhà nên mới leo lên la phông. 
Ở đó, dưới bể nước, họ tìm thấy 20,000 pao bằng tiền mặt! 
Họ nộp lại cho cảnh sát. 
Bạn có khai báo món tiền bạn nhặt được không? 
Bạn đã làm gì? 
Bà B.Leyland, Birmingham. 
 
A BAD DAY OF THE OFFICE 
 
Bob What was wrong with you this morning? 
Debbie Wrong with me? Sorry, Bob, I don't know what your mean. 
Bob You walked straight past me. You didn't say a word! 
Debbie Really? Where? 
Bob It was just outside the news-agent's in the High Street. 
Debbie I'm terribly sorry, Bob. I just didn't see you. 
Bob Come on, Debbie. You must have done! I was waving! 
Debbie No, honestly. I didn't see you. If I have seen you, I would have said "Hello". 
 
Mrs Lewis Debbie, have you sent that telex to Geneva? 
Debbie  No, I haven't. 
Mrs Lewis Why haven't you done it yet? It's urgent. 
Debbie  Because you didn't ask me to do it. 
Mrs Lewis Didn't I? 
Debbie No, you didn't. If you'd asked me, I'd've sent it! 
 
Gordon Did you see a letter from Brazil on this desk? 
Debbie Yes, it's here. 
Gordon Oh, good. Where's the envelop? 
Debbie I threw it away. Why? 
Gordon It had some nice stamps on it. I wanted them for my son. He collects stamps. 
Debbie Oh, Gordon! If only I'd known! 
Gordon It doesn't matter. 
Debbie No, I'd have kept it if I'd known. 
 
Debbie What's the matter, Jeff? You don't look very well. 
Jeff No. I've had a terrible cold. I've been in bed all weekend, but it's better today. 
Debbie Mm... I had a bad cold last week. 
Jeff I know, and you gave it to everyone in the office. I wouldn't have come to work if I'd had a cold 
like that. 
 
Mrs Lewis Debbie. 
Debbie Yes. 
Mrs Lewis Did you type this letter? 
Debbie Yes. Why? Is there something wrong with it? 
Mrs Lewis Have a look. This should be £400,00. You've type £40,000. 
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Debbie Oh, yes. I'm ever so sorry. 
Mrs Lewis And you've also misspelt the customer's name. It should be "Snelling" not "Smelling". 
Debbie Hee-hee! 
Mrs Lewis It's not funny, Debbie. If I hadn't noticed it, we could have lost the order. 
 
Ruth Hi, Debbie. Did you have a good day, today? 
Debbie No, I didn't. I'm glad today's over! everything went wrong! 
Ruth Really? 
Debbie Yes, I made a lot of typing errors, then I forgot to send a telex and I offended Bob because I 
ignored him in the street. 
Ruth Why was that? 
Debbie It was that party last night. If I hadn't gone to bed late, it wouldn't have been such an awful 
day. I'm having an early night tonight!  
 
Listening 
� Bob and Debbie. 
� Mrs. Lewis and Debbie. 
� Gordon and Debbie. 
� Debbie and Jeff. 
� Mrs. Lewis and Debbie. 
� Ruth and Debbie. 
 
Proper names 
Bob, Gordon, Debbie, Lewis, Gordon, Heff, Ruth. 
 
Expressions 
throw away: quăng, ném đi 
You didn't say a word: cô đã không nói lời nào 
No, honestly... Không, thật tình là.. 
If only I'd known... giá mà tôi biết.... 
 
bleach:(n) thuốc tẩy 
bleach:(v) tẩy trắng 
bruise:(n) vết thâm, bầm 
casualty department:(n) khoa cấp cứu người bị tai nạn 
drawer:(n) ngăn kéo ở tủ 
loaded gun:(n) súng có nạp đạn 
misspell:(v) đánh vần sai 
offend:(v) làm phật ý 
rib:(n) xương sườn 
scalded:(adj) bị bỏng 
scald:(n) thuốc mỡ chữa bỏng 
urgent:(adj) khẩn cấp 
wave:(v) lung linh 
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Exercise 1 
She didn't see him. She didn't say "Hello". 
If she had seen him, she would have said "Hello". 
Do the same. 
1 She didn't notice him. She didn't stop. 
2 She didn't recognize him. She didn't speak to him. 
3 She didn't see him waving. She didn't wave back. 
 
Exercise 2 
Have you send the telex? 
If you'd ask me, I would have sent it. 
Do the same 
1 Have you posted the letters? 
2 Have you photo-copied the report? 
3 Have you typed the contract? 
 
Exercise 3 
I didn't keep it. 
I'd have kept it if I'd known. 
Do the same. 
1 I didn't do it. 
2 I didn't give it to you. 
3 I didn't put it in the drawer. 
 
Exercise 4 
She had a bad cold, but she came to work. 
I wouldn't have come to work if I'd had a cold. 
Do the same. 
1 She had a headache. She stayed at work. 
2 He had a sore throat. He worked all day. 
3 She had toothache. She didn't do to the dentist. 
 
Exercise 5 
She noticed the error. They didn't lose the order. 
If she hadn't noticed the error, they could have lost the order. 
Do the same. 
1 She noticed the spelling mistake. They didn't upset the customer. 
2 She saw it in time. They didn't send the letter. 
3 She checked the letter. They didn't post it. 
 
Exercise 6 
I went to a party./ I went to bed late./ I forgot to set the alarm./ I got up late./ I missed the bus./ I was 
late for work./ I've had a bad day./ I forgot to send a telex./ I made a typing error. 
If I hadn't gone to the party, none of these things would have happened. 
If I hadn't gone to a party, I wouldn't have gone to bed late. 
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Make eight sentences.   
 
Một ngày rắc rối tại cơ quan. 
Sáng nay cô có chuyện gì vậy? 
Chuyện gì à? 
Xin lỗi,  Bob, ý anh muốn nói gì vậy? 
Cô đã đi thẳng qua trước mặt tôi. 
Vậy mà cô không thèm chào một tiếng. 
Vậy sao? 
Ở đâu chứ? 
Ngay trước sạp báo đường High chứ đâu. 
Ồ, hết sức xin lỗi, Bob. 
Tôi không trông thấy anh. 
Thôi đi, Debbie. 
Chắc chắn là cô đã thấy tôi mà! 
Tôi có vẫy tay mà. 
Không, thật đấy. 
Tôi không thấy anh. 
Nếu tôi trông thấy, tôi đã chào anh rồi. 
Này Debbie, em gửi bức telex đó đi Genava chưa? 
Dạ chưa. 
Sao em chưa gửi đi? 
Nó là điện khẩn mà. 
Dạ bởi vì bà đâu có nhắc em gửi nó đi. 
Vậy sao? 
Vâng, đúng thế. 
Nếu bà nhắc em thì em đã gửi nó đi rồi. 
Cô có thấy một bức thư từ Brazil gửi đến ở trên bàn không? 
Nó đây nè. 
Tốt.  
Thế còn bao thư đâu? 
Tôi liệng nó đi mất rồi. 
Sao vậy? 
Có mấy con tem đẹp trên đó. 
Tôi muốn cho con trai tôi. 
Thằng bé sưu tầm tem mà. 
Ồ, Gordon! 
Phải chi tôi biết! 
Không sao. 
Nếu tôi biết thì tôi đã giữ bao thư lại rồi. 
Chuyện gì vậy Jeff? 
Anh trông không được khỏe. 
Ừ. 
Tôi bị cảm nặng. 
Suốt thứ Bảy, Chủ Nhật rồi tôi phải nằm lì trên giường, nhưng hôm nay thì có đỡ hơn. 
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Ừ...tuần rồi tôi cũng bị cảm nặng. 
Tôi biết rồi, và cô đã làm lây mọi người trong phòng. 
Tôi mà bị cảm nặng như vậy thì tôi không đi làm đâu. 
Debbie, 
Vâng, thưa bà. 
Cô đánh máy thư này phải không? 
Vâng. 
Sao ạ? 
Có lỗi phải không ạ? 
Nhìn nè. 
Chỗ này lẽ ra là 400,00 pao. 
Cô đánh máy thành 40,000 pao. 
Ồ, vâng. 
Em hết sức xin lỗi. 
Rồi cô lại đánh sai tên khách hàng nữa. 
Người ta là "Snelling" chứ đâu có phải là "Smelling". 
Hi...hi! 
Không phải chuyện cười đâu nghe, Debbie. 
Nếu tôi không xem kỹ thì chúng ta đã có thể mất đơn đặt hàng này rồi. 
Chào debbie. 
Hôm nay mọi sự tốt đẹp cả chứ? 
Không. 
Tôi mừng là đã hết ngày nay. 
Cái gì cũng xui cả! 
Thật vậy sao? 
Ừ, tôi đánh máy sai nhiều lỗi, rồi tôi lại quên không gửi đi một cái telex và tôi làm Bob phật lòng vì 
tôi không chào ông ấy ở ngoài đường.   
Tại sao vậy? 
Chỉ tại buổi tiệc tối qua. 
Nếu tôi không đi ngủ trễ thì hôm nay mọi thứ không đến nỗi tồi tệ như vậy. 
Tối nay tôi phải đi ngủ sớm! 
 
A SATURDAY AFTERNOON 
 
Gillian felt slightly uneasy as the porter unlocked the gates and waved her through. St Alfred's 
Hospital was not an ordinary mental institution. It was the most exclusive institution of its type in the 
country. You had to be not only mentally ill, but also extremely weathy to be accepted as a patient. 
She parked her car outside the main entrance of the imposing eighteenth century building. She 
paused on the steps to look at the superb ornamental gardens and surrounding parkland. An old man 
in a white panama hat was watering the flowerbed beside the steps. He smiled at her. 
Old man Good afternoon, miss. A lovely day, isn't it? 
Gillian Yes, it certainly is. 
Old man Are you a new patient? 
Gillian Oh, I'm not a patient. I'm just here to do some research. 
Old man Will you be staying long?  
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Gillian I really don't know. I wonder if you could direct me to Dr Carmichael's office? 
Old man Certainly, miss. Just go through the main door, turn left, walk down to the end of the 
corridor, and it's the last door on the right. 
Gillian Thank you very much indeed. 
 
Dr Carmichael was waiting for her. He had been looking forward to meeting his new research 
assistant. He himself had always been interested in the special problems of long-stay patients. Dr 
Carmichael was very proud of his hospital and she was impressed by the relaxed and informal 
atmosphere. She spent the mornings interviewing patients, and the afternoons writing up the results 
of her research in the gardens. Some of the patients were withdrawn and depressed, some seemed 
almost normal. Only one or two had to be kept locked up. She found it hard to believe that all of 
them had been thought too dangerous to live in normal society. She often saw the old man in the 
panama hat. He spent most of his time working in the gardens, but he always stopped to speak to her. 
She found out that his name was Maurice Featherstone. He was a gentle and mild-mannered old 
fellow, with clear, blue, honest eyes, white hair and a pinkish complexion. He always looked pleased 
with life. She became particularly curious about him, but Dr Carmichael had never asked her to 
interview him, and she wondered why. One night, at dinner, she asked about Mr Featherstone. 
Dr Carmichael Ah, yes, Maurice. Nice old chap. He's been here longer than anybody. 
Gillian What's wrong with him? 
Dr Carmichael Nothing. His family put him here thirty-five years ago. They never come to visit him, 
but the bills are always paid on time. 
Gillian But what had he done? 
Dr Carmichael I'll show you his file. It seems that he burnt down his school when he was seventeen. 
His family tried to keep the incident quiet. Over the next few years there were a number of 
mysterious fires in his neighbourhood, but the family did nothing until he tried to set fire to the 
family mansion. He was in here the next day. Maurice never protested. 
Gillian And that was thirty-five years ago! 
Dr Carmichael I'm afraid so. If I'd had my way, I'd have let him out years ago. 
Gillian But he can't still be dangerous! 
Dr Carmichael No. He's had plenty of opportunities. We even let him smoke. If he'd wanted to start a 
fire, he could have done it at any time. 
 
Gillian was shocked by the story. She became determined to do something about it. She wrote letters 
to Maurice's family, but never received a reply. He had never been officially certified as insane, and 
legally, he could leave at any time. Dr Carmichael was easily persuaded to let her talk to Maurice. 
Gillian Maurice, have you ever thought about leaving this place? 
Maurice No, miss. I'm very happy here. This is my home. And anyway, I've got nowhere to go. 
Gillian But wouldn't you like to go into the village sometime... to walk around, to buy your own 
tobacco? 
Maurice I've never thought about it, miss. I suppose it would be nice. But I wouldn't want to stay 
away for long. I've spent twenty years working on this garden. I know every flower and tree. What 
would happen to them if I weren't here? 
 
Gillian realize that it would be unkind to make him leave the hospital. However, she found out that 
the next Saturday was his birthday. She arranged with the staff to give him a party. They wanted it to 
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be a surprise and Dr Carmichael agreed to left him go out for the afternoon. There was a flower show 
in the village. Maurice left at two o'clock. He seemed quite excited. They expected him to return 
about four o'clock. The cook had made a birthday cake and the staff had decorated the lounge. 
Gillian was standing in the window when she saw him. He was early. He was walking up the drive 
towards the house, whistling cheerfully. Behind him, above the trees, several thick black columns of 
smoke were beginning to rise slowly into the clear blue sky. 
 
Proper names 
Gillian, Carmichael, Maurice Nice, St. Alfred. 
 
Grammar notes 
 
S + V + it + Adjective/ Noun + to-infinitive 
 adverbial phrase 
 
Ví dụ: 
1. I find it hard to believe in what she said last week. 
2. We consider it our interest to send more aids to the underdeveloping countries. 
3. They think it important to emphasize the need for greater co-operation with them. 
 
Expressions 
burn down: đốt cháy rụi 
write up: viết ra toàn bộ 
locked up: khoá nhốt lại 
long-stay: ở lâu 
a number of: một số 
A lovely day, isn't it?: Hôm nay trời đẹp đấy chứ? 
She found it hand to believe: cô ấy thấy khó thể tin 
If I had my way... giá như tôi có quyền... 
to have one's way: được làm theo ý 
to be to do with: có liên quan, dính líu tới 
to be engaged = to be busy: bận   
 
atmosphere:(n) bầu không khí 
certify:(v) xác nhận 
chandelier:(n) đèn treo nhiều ngọn, chúc đài treo 
cockney twang:giọng nói của người ở khu đông Luân đôn 
complexion:(n) nước da 
deformity:(n) dị dạng 
depressed:(adj) buồn bã, nản lòng 
disdain:(n) sự khinh miệt 
drive:(v) lối đi vào nhà 
file:(n) hồ sơ 
flower bed:(n) luống hoa 
grunt:(v) làu bàu, lầm bầm 
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imposing:(adj) đồ sộ 
impressed:(adj) có ấn tượng 
incident:(n) sự việc 
insane:(adj) điên 
lounge:(v) nằm ườn ra 
mental institution:(n) Viện tâm thần 
mild-mannered:(adj) có phong thái dịu dàng 
neighbourhood:(n) xóm giềng 
ornamental:(adj) để trang trí 
panama hat:(n) kiểu nón rơm nam có vành 
parkland:(n) bãi cỏ có nhiều lùm cây 
pause:(v) dừng lại 
pause:(n) sự tạm dừng 
persuade:(v) thuyết phục 
persuasion:(n) sự thuyết phục 
scowl:(v) quắc mắt, cau có, giận dữ 
spar:(v) vào tư thế sẵn sàng đánh đấu 
uneasy:(adj) lo lắng 
unease, uneasiness:(n) sự lo lắng 
whistle:(v) huýt sáo 
 
Một buổi chiều thứ Bảy. 
Gillian cảm thấy hơi thiếu tự tin một chút khi người gác cổng mở cổng và vẫy cô ta vào. 
Bệnh viện St Alfred không phải là một bệnh viện tâm thần bình thường. 
Nó là một bệnh viện kén bệnh nhân nhất trong số những cái cùng loại trong xứ này. 
Người bệnh không chỉ là người điên không thôi, mà phải hết sức giàu có mới được nhập viện. 
Cô ta đậu xe ngoài cổng chính của một cao ốc đồ sộ đời thế kỷ 18. 
Cô dừng lại trên những bậc thang để ngắm nhìn các vườn cây cảnh tuyệt vời và bãi cỏ xanh chung 
quanh. 
Một ông già đội nón lá rộng vành đang tưới những luống hoa bên những bậc thang. 
Ông ta mỉm cười với cô. 
Xin chào cô. 
Hôm nay trời đẹp quá, phải không? 
Vâng, đúng vậy. 
Cô là bệnh nhân mới nhập viện à? 
Cháu không phải là bệnh nhân.  
Cháu đến đây để làm công tác nghiên cứu. 
Cô có ở lại đây lâu không? 
Cháu cũng không biết nữa. 
Bác chỉ giúp cho cháu văn phòng của Bác sĩ Carmicheal được không ạ? 
Ðược chứ. 
Qua cửa chính, quẹo trái, đi đến cuối hành lang, vào phòng cuối cùng bên phải. 
Cảm ơn bác nhiều lắm. 
Bác sĩ Carmicheal đang chờ cô ta. 
Ông đang mong gặp trợ lý nghiên cứu mới của mình. 
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Bản thân ông rất quan tâm đến việc nghiên cứu những vấn đề đặc biệt của các bệnh nhân lưu trú lâu 
dài trong bệnh viện. 
Bác sĩ Caimicheal rất tự hào về bệnh viện của mình và Gillian có ấn tượng sâu sắc về không khí thân 
mật và thoải mái ở đây. 
Cô dành buổi sáng tiếp súc với bệnh nhân và buổi chiều ngồi trong vườn viết lại kết quả nghiên cứu 
của mình. 
Một số bệnh nhân trầm lặng và buồn bã, một số khác có vẻ hầu như bình thường. 
Chỉ có một hoặc hai người đã phải bị nhốt riêng. 
Cô thấy khó mà tin rằng tất cả họ đều bị xem là nguy hiểm, không thể sống trong xã hội của những 
người bình thường. 
Cô thường trông thấy ông già đội nón rộng vành. 
Ông hầu như lúc nào cũng làm việc trong vườn, nhưng mỗi lần thấy cô, ông đều ngừng lại để nói 
chuyện. 
Cô biết tên ông ta là Maurice Featherstone. 
Ông là một người lịch thiệp, đằm tính, có đôi mắt thật thà, xanh trong, tóc bạc và nước da hồng hào. 
Ông luôn luôn hài lòng với cuộc sống. 
Gillian trở nên tò mò đặc biệt về ông ta, nhưng bác sĩ Carmicheal chưa bao giờ bảo cô tiếp xúc với 
ông ta và cô tự hỏi tại sao lại như vậy. 
Một buổi tối nọ, sau bữa ăn tối, cô hỏi bác sĩ về ông Featherstone. 
Ư, phải, Maurice. 
Một ông già dễ thương. 
Ông ta ở đây lâu nhất đấy. 
Thưa, ông ta làm sao ạ? 
Chẳng làm sao cả. 
Gia đình ông ta đưa ông ta vào đây cách đây 35 năm. 
Họ chẳng bao giờ đến thăm ông ta, nhưng luôn trả tiền dưỡng bệnh cho ông ta đúng kỳ hạn. 
Nhưng ông ta đã làm gì vậy, thưa bác sĩ?  
Ðể tôi lấy cho cô xem hồ sơ của ông ta. 
Dường như ông ta đã đốt rụi ngôi trường ông ta theo học năm lên 17 tuổi. 
Gia đình ông ta cố giấu nhẹm chuyện này đi. 
Vài năm sau đó có một số vụ hỏa hoạn đầy bí ẩn xảy ra trong vùng, nhưng gia đình ông ấy vẫn 
không có phản ứng gì cả cho đến một ngày ông ta tìm cách đốt tòa nhà lộng lẫy của chính gia đình. 
Ngày hôm sau ông ta được đưa đến đây. 
Maurice không bao giờ phản kháng cả. 
Và chuyện đó đã xảy ra cách đây 35 năm rồi! 
Ðúng vậy. 
Nếu tôi có quyền tôi đã cho ông ta xuất viện từ nhiều năm trước rồi. 
Ông ta không lý nào lại còn có thể nguy hiểm. 
Ðúng vậy. 
Ông ta có nhiều cơ hội lắm. 
Chúng tôi còn cho ông ta hút thuốc nữa. 
Nếu ông ta muốn gây hỏa hoạn thì ông ta đã có thể làm bất cứ lúc nào. 
Gillian rất xúc động vì câu chuyện này. 
Cô trở nên quyết tâm phải làm một điều gì đó. 
Cô viết vài lá thư cho gia đình Maurice, nhưng không hề nhận được hồi âm. 
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Chưa bao giờ trong giấy tờ chính thức người ta xác định là ông ta bị điên và về mặt luật pháp mà nói, 
ông ta có thể xuất viện bất cứ lúc nào. 
Bác sĩ Carmicheal dễ dàng bị thuyết phục cho phép Gillian tiếp xúc với Maurice. 
Maurice, bác có bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ nơi này không? 
Không đâu cô à.  
Ở đây tôi rất hạnh phúc. 
Ðây là nhà của tôi. 
Hơn nữa, tôi cũng không biết phải đi đâu. 
Nhưng chẳng lẽ đôi khi bác lại không muốn vào làng chơi sao...đi chơi cho khuây khỏa, đi mua 
thuốc lá lấy chẳng hạn? 
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cô à. 
Tôi nghĩ điều đó chắc cũng vui. 
Nhưng tôi không muốn ra ngoài lâu. 
Tôi đã làm việc trong vườn này 20 năm nay rồi. 
Tôi biết rành từng cành hoa từng gốc cây. 
Chúng nó sẽ ra sao nếu tôi không có ở đây? 
Gillian nhận thấy rằng bắt ông ta rời khỏi bệnh viện thì thật là tàn nhẫn. 
Tuy nhiên, cô biết được rằng thứ Bảy tới là sinh nhật của ông ta. 
Cô sắp xếp với nhân viên trong viện để tổ chức một buổi tiệc cho ông ta. 
Họ muốn đem lại sự bất ngờ và bác sĩ Carmicheal đã cho phép ông ta ra ngoài viện chiều hôm đó. 
Có một cuộc triển lãm hoa trong làng. 
Maurice rời viện lúc 2 giờ chiều. 
Ông ta dường như rất phấn khởi. 
Họ bảo ông ta trở về viện lúc 4 giờ chiều. 
Người đầu bếp đã làm xong một chiếc bánh sinh nhật và mọi người đã trang trí xong phòng khách. 
Gillian đang đứng bên cửa sổ khi cô thấy ông ta. 
Ông ta về sớm. 
Ông ta đang bước trên lối đi về phía ngôi nhà, huýt sáo một cách yêu đời. 
Phía sau ông ta, trên những ngọn cây, nhiều cột khói đen dày đặc đang bắt đầu từ từ bốc lên trên bầu 
trời xanh trong. 
 
HOLIDAY USA 
 
Can you see yourself riding a cable-car in San Francisco, eating fresh crab and lobster at Fisherman's 
Wharf, winning a fortune in the casinos of Las Vegas or walking with the stars along Hollywood 
Boulevard? Transatlantic Airways invite you to spend two unforgettable weeks in the cities of 
California and Nevada and enjoy the glitter and the glamour of the Golden West. 
 
Every city has its own character - San Francisco with the Golden Gate Bridge, Chinatown, cable-cars 
climbing up the steep hills, restaurants serving food from every country in the world. You'll be 
offered tours to see the scenery of Monterey and Carmel, and the breathtaking views from the Pacific 
Coast Highway. 
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Then you join in the razzmatazz of Las Vegas,  the gambling capital of the world, set in the Nevada 
Desert. Las Vegas never sleeps and the entertainment is the finest in the world. And from Las Vegas 
there's an optional flight over the spectacular Grand Canyon. 
 
Finally you arrive in Los Angeles, home of the movie industry. Sunset Strip, Beverly Hills and 
Hollywood all wait to welcome you. You'll be able to choose any number of excursions - the 
wonderful world of Disneyland, Universal Film Studios or even a shopping trip to Mexico. 
 
This exciting three-centre tour offers you a golden opportunity to experience the special atmosphere 
of the Golden West. 
 
Mark and Emma Austin are a young couple in their late twenties. Emma was interviewed about the 
holiday. 
"On the whole we enjoyed it very much, but it was pretty tiring. We went on most of the excursions, 
because we didn't want to miss anything. We really felt we needed more time. If we went again, we'd 
stay longer. We would have spent more time in San Francisco and less time in Los Angeles if we'd 
known more about the cities. Los Angeles was a bit disappointing. We went on a tour of Beverly 
Hills to see the "houses of the stars". Unless you'd studied film history, you would never have heard 
of most of them! Generally speaking, the hotels, food and service were excellent. We found 
Americans particularly friendly. We probably took too much luggage. Clothes in the States were so 
cheap! It would have been a good idea to take empty suitcases! If we'd done that, the savings on 
clothes would almost have paid for the air fare! " 
 
Jack and Vera Drake are a retired couple. Jack was asked about the holiday. 
"We'd been looking forward to this trip for years, and it was the holiday of a lifetime. I think we 
liked Las Vegas most, but two nights were probably enough! If we'd stayed there much longer, we'd 
have lost all our money! We saw Tom Jones at the Desert Inn. I've never seen anything like that 
place! Disneyland is a "must" for anyone with children. If only we'd had our grandchildren with us! 
They would have loved it! We went on some of the excursions, and we could have gone on more, but 
you can't see everything, can you? I didn't think much of American beer,but Californian wine was a 
nice surprise. We wouldn't have chosen this tour unless it had been escorted. We're both in our 
seventies and we couldn't have managed on our own. Everybody was so helpful to us! " 
 
Fly-drive means freedom - the freedom of the road to explore this exciting country. Fly-drive must 
be the logical way of seeing the land of the motel and the freeway. America is made for drivers. 
American cars are easy to drive, comfortable, and petrol is much cheaper than in Europe. A flexible 
timetable is the ideal way of getting the most out of your holiday. We book your first night's 
accommodation in a hotel near the airport and deliver your car in the morning. Then you are as free 
as a bird - go anywhere, stay anywhere. If you wish to pre-pay your accommodation before 
departure, we can supply accommodation vouchers for one of the large chain of motels. 
 
Boston is the ideal starting-point to explore New England. To the southeast are the rocky cliffs and 
sandy beaches of beautiful Cape Cod, ideal for swimming, sailing and fishing. To the north is New 
Hampshire with its green valleys, white steepled churches and infinite variety of wild flowers. Drive 
up into Maine, a land of forests and mountains with a spectacular coastline. Drive west across New 
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York State to Niagara Falls or south through the beautiful rolling hills of Connecticut to a coastline 
of resort towns and fishing ports. 
 
Matthew and Polly Winthrop took their two children on the fly-drive holiday. Polly's talking about it. 
"We'd never have gone fly-drive unless we'd had the kids with us. Matthew is a bus-driver and it 
wasn't much of a holiday for him! But I think it's the only way to travel with young children. The 
distances were much greater than we had imagined. If we had another holiday in the States, we 
wouldn't try to drive so far. I think we'd cover the longer distances by the plane, and then hire a 
different car in each place. The motels were very well equipped and the children were always made 
welcome. The motels didn't have much character, but when you're touring you just need somewhere 
to sleep. Every room had TV; for us that was marvellous. We wouldn't have been able to leave the 
children if there hadn't been a TV in the room. We would never have left them alone for too long of 
course, but it was nice for us to go down to the bar for a drink. New England was absolutely fantastic 
and we'd recommend it to anyone! " 
 
Ian and Chris are in their early twenties. Chris spoke about their holiday. 
"It was really great. We took it in turns to drive, so the distances didn't seem too long. American cars 
are tremendous. They're so big. One night we couldn't find a motel, and we slept in the car. We 
bought loads of records and clothes. If we'd bought them in England, they'd have cost twice as much. 
We went in the autumn, they'd call it "fall" in the States, and the colours on the trees in New England 
were unbelievable! We wouldn't have chosen this holiday unless we'd liked driving. You spend a lot 
of time in the car. We intend to go again next year, but we'll go to Miami or San Francisco, if we can 
afford it! " 
 
Listening 
� Advertisement 1 
� Mark and Emma Austin. 
� Jack and Vera Drake. 
� Advertisement 2 
� Matthew and Polly Winthrop. 
� Ian and Chris. 
 
Proper names 
Mark, Emma Austin, San Francisco, Los Angeles, Beverly Hills, Jack, Vera Drake, Las Vegas, Tom 
Jines, Disneyland, Matthew, Polly Winthrop,Ian, Chris, Carmel, California,  Grand Canyon, Golden 
Gate Bridge, Golden West, Los Angeles, Monteey   
 
Grammar notes 
 
IF ONLY 
 
1. If only... would (ước gì) means the same as I wish to express a wish for sb to do sth, or for sth 
to happen, but it can be stronger, more emphatic. 
 EX: 
We don't know a thing, if only they'd tell us what's happening. 
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2. If only with a past-tense verb expresses a wish for the present situation to be different. 
 EX: 
If only I was a bit taller, then I could reach that shelf. 
3. If we want to be more formal, we use were in all persons. 
 EX: 
If only Jane were here... 
4. We cannot use would in this sentence but we can use could: 
 EX: 
I feel so helpless. If only I could speak the language. 
5. If only with the past perfect to express a wish about the past (phải chi mà) 
 EX: 
If only we hadn't had a puncture, we would have arrived in time. 
 
Expressions 
Can you see yourself doing it? Bạn có thể hình dung mình đang làm điều này không? 
in their late/ early twenties: những năm cuối/ đầu lứa tuổi 20. 
We took it in turns to drive: thay phiên nhau lái. 
On the whole: nói chung, toàn bộ, nhìn chung. 
Generally speaking...: nói chung 
the town is set in the Nevada desert: thành phố nằm ở sa mạc Nevada. 
It's a must for anyone with children: đó là điều bắt buộc với bất cứ ai cùng đi với trẻ em. 
 
breathtaking:(adj) ngoạn mục, đẹp 
cable car:(n) xe điện kéo bằng dây cáp 
crab:(n) con cua 
chain:(n) dây xích, sên 
character:(n) nét, đặc điểm 
discount:(n) sự bớt giảm 
escort:(n) người hộ tống 
glamour:(n) vẻ đẹp quyến rũ 
glitter:(n) vẻ lấp lánh, hào nhoáng 
infinite:(adj) vô hạn, vô kể 
lifetime:(n) cả cuộc đời 
lobster:(n) tôm hùm 
logical:(adj) hợp lý 
movie-industry:(n) kỹ nghệ điện ảnh 
optional:(adj) tùy ý chọn 
pre-pay:(v) trả trước 
razzmatazz:(n) phung phí, hào nhoáng 
resort town:(n) thành phố nghỉ mát 
spectacular:(adj) ngoạn mục 
starting point:(n) điểm khởi đầu 
steeple:(n) tháp chuông 
supply:(v) cung cấp, tiếp tế 
unbelievable:(adj) không tin được 
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unforgetable:(adj) khó quên 
variety:(adj) phong phú, đa dạng 
voucher:(n) biên lai đã trả tiền dể đổi hàng hoặc dich vụ gì đó 
well-equipped:(adj) trang bị tốt 
wild flower:(n) hoa dại 
 
    Nghỉ mát ở Mỹ. 
Bạn có thể hình dung mình đang đi trên xe điện treo ở San Francisco, ăn cua và tôm hùm tươi rói ở 
bến tàu Fisherman, thắng bạc được cả một gia tài ở Las Vegas hoặc đi dạo bên các ngôi sao điện ảnh 
dọc theo Ðại lộ Holywood được không? 
Hãng hàng không xuyên Ðại Tây dương mời bạn trải qua 2 tuần không thể nào quên được ở các 
thành phố của bang California và bang Nevada, và tham quan sự hào nhoáng rực rỡ của miền Tây 
Hoàng kim. 
Mỗi thành phố có sự hấp dẫn riêng - San Francisco với cầu treo Kim Môn, Phố Trung Quốc, xe điện 
treo chạy lên những đồi dốc, những tiệm ăn phục vụ các món ăn của mọi miền trên thế giới.  
Bạn sẽ được phục vụ các chuyến tham quan phong cảnh Monterey và Carmel và những cảnh ngoạn 
mục từ xa lộ dọc bờ biển Thái Bình Dương. 
Rồi sau đó bạn sẽ hội nhập vào sự nhộn nhịp hào nhoáng của Las Vegas, kinh đô cờ bạc thế giới, 
nằm giữa sa mạc Nevada. 
Las Vegas không bao giờ ngủ và sinh hoạt giải trí ở đây là tốt nhất trên thế giới.  
Từ Las Vegas, nếu bạn thích, bạn sẽ được phục vụ một chuyến bay bay qua đại vực đầy ngoạn mục. 
Cuối cùng bạn đến Los Angeles, kinh đô của công nghiệp điện ảnh. 
Sunset Strip, Beverly Hills và Holywood thảy đều chờ đợi để tiếp đón bạn. 
Bạn có thể chọn bất kỳ cuộc đi du ngoạn nào - đi xem thế giới kỳ diệu của khu Disneyland, phim 
trường Universal hoặc thậm chí cả một chuyến đi mua sắm ở Mexico nữa. 
Chuyến đi hấp dẫn ghé qua 3 trung tâm này đem đến cho bạn một dịp may mắn bằng vàng để thưởng 
thức bầu không khí đặc biệt của miền Tây Hoàng kim. 
Mark và Emma Austin là một đôi vợ chồng trẻ gần 30 tuổi. 
Emma đang được hỏi về chuyến đi vừa rồi. 
"Nói chung chúng tôi thích chuyến đi này lắm, nhưng nó hơi mệt. 
Chúng tôi tham gia hầu hết các cuộc du ngoạn vì không muốn bỏ sót thứ gì cả. 
Chúng tôi thực sự cảm thấy là cần phải có nhiều thời gian hơn nữa. 
Nếu chúng tôi đi lần nữa thì chúng tôi sẽ ở lại lâu hơn. 
Chúng tôi sẽ chơi ở San Francisco nhiều ngày hơn và ít ngày hơn ở Los Angeles nếu như chúng tôi 
đã biết rõ hơn về các nơi này. 
Los Angeles làm cho chúng tôi hơi thất vọng. 
Chúng tôi tham dự một cuộc tham quan Beverly Hills để xem "các căn nhà của những ngôi sao". 
Nếu như bạn không có nghiên cứu trước lịch sử phim ảnh, bạn sẽ không bao giờ nghe nói đến hầu 
hết những nơi này. 
Nói chung, khách sạn, thức ăn, và phục vụ đều tuyệt vời. 
Chúng tôi nhận thấy người Mỹ đặc biệt thân thiện. 
Có lẽ chúng tôi đã đem theo quá nhiều hành lý. 
áo quần ở Mỹ thật là rẻ. 
Nếu đem theo các va li trống không hẳn là tốt hơn nhiều. 
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Nếu chúng tôi làm vậy thì tiền tiết kiệm được về khoản quần áo cũng gần như đủ trả tiền vé máy 
bay!" 
Jack và Vega Drake là một cặp vợ chồng đã về hưu. 
Jack được hỏi về chuyến đi. 
"Chúng tôi đã chờ mong chuyến đi này nhiều năm nay, và đây là chuyến đi nghỉ của cả một đời 
người. 
Tôi cho là chúng tôi thích Las Vegas nhất, nhưng hai đêm kể ra cũng đủ rồi! 
Nếu chúng tôi ở lại đó lâu hơn chắc là chúng tôi đã mất sạch tiền rồi! 
Chúng tôi đã gặp ca sĩ Tom Jones ở quán trọ Desert. 
Tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy! 
Còn Disneyland là một nơi không thể bỏ qua cho bất cứ ai đi với trẻ con. 
Giá mà tụi tôi đi với bầy cháu! 
Chúng sẽ thích lắm! 
Chúng tôi tham gia một số chuyến du ngoạn, và có thể đã tham gia nhiều hơn, nhưng làm sao tham 
gia được mọi thứ, phải không nào? 
Tôi không thích bia Mỹ lắm, nhưng rượu vang California thật đáng làm cho chúng ta ngạc nhiên. 
Nếu không có người hướng dẫn hẳn là chúng tôi không chọn cuộc đi này rồi. 
Cả tôi và bà nhà đều ngoài 70 tuổi và chúng tôi không thể đi một mình được. 
Mọi người đều hết lòng giúp đỡ chúng tôi!" 
Du lịch bằng máy bay - xe hơi có nghĩa là tự do - tự do lái xe bất cứ nơi đâu để khám phá xứ sở hấp 
dẫn này. 
Du lịch bằng máy bay - xe hơi có lẽ là cách hợp lý nhất để tham quan xứ sở của mô-ten và đường 
cao tốc. 
Nước Mỹ là nơi lý tưởng cho người lái xe hơi. 
Xe Mỹ dễ lái, tiện nghi và xăng thì rẻ hơn nhiều so với châu Âu.    
Một thời biểu linh động là cách lý tưởng nhất để tận hưởng kỳ nghỉ của bạn. 
Chúng tôi đặt trước phòng nghỉ cho đêm đầu tiên của bạn ở một khách sạn gần phi trường và đem xe 
hơi đến cho bạn vào sáng hôm sau. 
Rồi thì bạn sẽ tự do như chim trời - đi đâu tùy ý, ở đâu tùy ý. 
Nếu bạn muốn trả tiền chỗ ở trước chuyến đi, chúng tôi có thể cấp biên nhận đã trả tiền chỗ ở trước 
rồi cho một trong những hệ thống mô-ten rộng lớn. 
Boston là nơi xuất phát lý tưởng để khám phá miền New England. 
Về phía Ðông Nam là các bờ đá và các bãi biển đầy cát thuộc mũi Cod xinh đẹp, lý tưởng để bơi lội, 
đi thuyền và câu cá. 
Về phía Bắc là New Harmpshire với những thung lũng xanh tươi, những nhà thờ có gác chuông trắng 
và thảm hoa dại bất tận. 
Lái xe lên Maine, bạn sẽ thấy một miền đầy rừng núi và bờ biển tuyệt đẹp. 
Hãy lái xe về phía Tây qua tiểu bang New York đến thác Niagara hay về phía nam qua những ngọn 
đồi nhấp nhô xinh đẹp xứ Connecticut đến bờ biển của các thị trấn nghỉ mát và các cảng đánh cá. 
Matthew và Polly Winthrop cùng đi với 2 con trong một chuyến du lịch máy bay - xe hơi. 
Pooly đang kể về chuyến đi này. 
"Chúng tôi hẳn đã không đi du lịch bằng máy bay - xe hơi nếu như chúng tôi không có bọn trẻ đi 
theo. 
Matthew là tài xế xe buýt thành ra dịp này anh ấy cũng chẳng có mấy cảm giác là mình đang đi nghỉ. 
Nhưng tôi cho rằng đây là cách duy nhất để mà đi du lịch có con nhỏ đi theo. 
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Ðường xa hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. 
Nếu chúng tôi lại đi nghỉ mát ở Mỹ nữa chúng tôi sẽ không lái xe hơi xa như vậy đâu. 
Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ bay qua các chặng đường dài bằng máy bay rồi đến đâu thì thuê xe ở đó. 
Các mô-ten được trang bị rất tốt và người ta tiếp mấy đứa bé tốt lắm. 
Các mô-ten không có nét đặc trưng gì nhiều, nhưng đúng ra khi đi du lịch thì bạn cũng chỉ cần có nơi 
nào đó để ngả lưng thôi. 
Mỗi phòng đều có TV, đối với chúng tôi vậy là tuyệt vời lắm. 
Nếu không có TV thì chúng tôi chẳng tài nào khỏi bị mấy đứa trẻ bám theo riết. 
Dĩ nhiên là chúng tôi cũng không rời xa con cái quá lâu, nhưng chúng tôi lại cảm thấy sung sướng 
được cùng nhau xuống quán rượu để uống đôi chút. 
Vùng New England hoàn toàn tuyệt vời, và chúng tôi muốn giới thiệu nó với mọi người." 
Ian và Chris mới ngoài 20. 
Chris đang nói về kỳ đi nghỉ của họ. 
"Thật tuyệt vời. 
Chúng tôi thay nhau lái xe, vì vậy đường không có vẻ xa lắm. 
Xe hơi Mỹ thì rất khác thường. 
Chúng rất lớn. 
Có một đêm chúng tôi không kiếm ra mô-ten, thế là chúng tôi ngủ luôn trong xe. 
Chúng tôi mua hàng đống đĩa hát và quần áo. 
Nếu mà mua ở Anh thì những thứ này phải giá gấp đôi. 
Chúng tôi đi vào mùa Thu, bên Mỹ gọi là "fall", và màu sắc trên cây cối miền New England đẹp 
không tả nổi! 
Chúng tôi đã không chọn kỳ nghĩ này nếu chúng tôi không thích lái xe. 
Các bạn có rất nhiều thời gian ngồi sau tay lái. 
Chúng tôi dự định đi lần nữa vào năm tới, nhưng kỳ này sẽ đi Miami hay San Francisco, nếu mà 
chúng tôi có đủ tiền!" 
 
Reading 
 
"One man's meat is another man's poison. " 
English Proverb. 
 
There is a wide range of nutritious foods in the world. However, eating habits differ from country to 
country. In some societies certain foods are taboo. An eccentric millionaire once invited guests from 
several countries to a banquet and offered them this menu. All the foods are popular in some parts of 
the world, but are not eaten in others. 
 
STARTERS 
Snails 100-year-old eggs  
Frogs' legs Tripe (cow's stomach) 
Pigs' feet Black pudding (made from blood) 
Shellfish 
Caviare 
 
SOUPS 
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Bird's nest soup 
Shark fin soup 
Sea-weed soup 
 
FISH 
Octopus 
Jellied eels 
 
MAIN COURSES 
Brains Whale 
Whole stuffed camel Roast dog 
Grilled songbirds Pork 
Roast snake Beef 
Bat stew Lamb 
Horsemeat Veal 
Kangaroo 
 
DESSERT 
Chocolate-covered ants 
Salad of flower petals 
 
If you had been there, which items could you have eaten? Which items would you have eaten? 
Which items couldn't you have eaten? Why not? 
Do you know which countries they are popular in? Would you eat them, if you were starving? 
What unusual things are eaten in your country? Has your country got a national dish? How do you 
make it? 
"Part of the secret of success in life is to eat what you like, and let the food fight it out inside you. " 
Mark Twain. 
 
Here are some common ideas about foods: 
Eating carrots is good for the eyes. 
Fish is good for the brain. 
Eating cheese at night makes you dream. 
Garlic stops you getting colds. 
Drinking coffee stops you sleeping. 
Yoghurt makes you healthy. 
An apple a day keeps the doctor away. 
A hot milky drink helps you go to sleep 
A cup of tea revives you. 
Guinness is good for you. 
Crusty bread makes your hair curl. 
Brown eggs taste better than white ones. 
Have you heard similar expressions? 
Do you agree or disagree with them? 
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"More die in the United States of too much food than too little" 
J.K Galbraith. 
 
At different times in different countries there've been  different ideas of beauty. The rich would 
always want to look fat in a society where food was scarce and to look thin in a society where food 
was plentiful. The current interest in slimming is because of fashion as well as heath. However, 
overeating causes a variety of illnesses. 
Do you know what they are? Are you overweight/ average/ underweight? Does it worry you? Have 
you ever been on a diet? What did you eat? What foods should you eat if you want to lose weight? 
What should you eat if you want to put on weight? 
 
"One should eat to live, not live to eat. " 
Moliệre. 
"When we consume a large steak we are eating something that may have used up enough grain to 
keep a family in the drought-stricken areas of Africa for a week. " 
Kenneth Mellanby, Can Britain Feed itself? 
 
"Year by year, while the world's population has increased, the food supply has increased more. 
(But)... supplies of nourishing food could be enormously increased if, in the richer countries of the 
world, people were prepared to eat some of the food they feed to their pigs and cattle... and to their 
pet dogs and cats" 
Dr Magnus Pyke, Hunger and Humanity. 
 
Grammar notes 
 
"Eating carrots is good for the eyes". 
 
"Eating carrots" is one of kind of noun phrase that is used as the subject of this sentence. 
 
Some formations of noun phrase (Gerundial phrase, in this case) 
1. Gerund + object (transitive verb) 
Eating carrot is good for the eyes 
2. Gerund + adverb and/ or prepositional phrase (intransitive verb) 
Getting up early in the morning is a good habit. 
3. Gerund + Complement (to be, linking, verbs...): 
Some people say that becoming teachers means poverty. 
 
Find those sentences in the text in which gerundial phrases are used as sentence subject. Give some 
more examples. 
Can a clause be used as a sentence subject? Give some examples. 
Because a gerund phrase does the work of a noun, it can be the subject of a verb, object of a 
preposition, complement of a verb. 
EX: 
1. As an object: 
He has appreciated my doing that difficult task. 
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2. As an object of a preposition: 
He is very sorry for his coming late. 
3. As a subject complement: 
The only thing she could do now is waiting for him to return. 
 
ant:(n) con kiến 
banquet:(n) tiệc chiêu đãi 
beauty:(n) cái đẹp 
brain:(n) bộ óc 
brew:(v) pha trà 
camel:(n) con lạc đà 
crisp:(adj) dòn 
current:(adj) hiện hành 
drain:(v) tháo, trút nước ra 
drought-stricken:(adj) bị hạn hán 
eccentric:(adj) lập dị 
enormously:(adv) lớn lao 
garlic:(n) tỏi 
horsemeat:(n) thịt ngựa 
ingredient:(n) thành phần, phần hợp thành 
jellied:(adj) được nấu đông lại 
kangaroo:(n) chuột túi, con kanguru 
mash:(v) nghiền, bóp nát 
minced:(adj) xay, băm nhuyễn 
nourishing:(adj) bổ dưỡng 
nutrition:(adj) bổ dưỡng 
ovenproof dish:(n) đĩa cách nhiệt 
overweight:(adj) quá trọng 
petal:(n) cánh hoa 
plentiful:(adj) nhiều, đầy rẫy 
proverb:(n) tục ngữ 
pudding:(n) bánh pudding 
range:(n) loại, sự đa dạng 
recipe:(n) công thức 
scarce:(adj) hiếm 
seaweed:(n) rong biển 
shark fin:(n) vi cá mập 
slimming:(n) việc làm cho gầy đi 
snail:(n) ốc sên 
songbird:(n) chim hót 
stock:(n) hương liệu 
taboo:(n) sự cấm kỵ 
tribe:(n) bao tử bò 
underweight:(adj) thiếu cân 
vigorously:(adv) mạnh mẽ 
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vigorous:(adj) mạnh mẽ 
whirl:(v) lắc, xoay 
yoghurt:(n) yaourt, sữa chua 
 
I WISH... 
 
Mr Mannering J. C. Mannering. 
Secretary Your call from New York's on line one, sir. Paris has just come through on line two and 
I've got a call from Tokyo on line four. 
Mr Mannering Ask them to ring back tomorrow, Judy. Tell them... tell them I'm not here. It's far too 
late. I wish I wasn't here. I've had enough today. 
Secretary But sir, they're urgent, all of them. 
Mr Mannering Do you know something, Judy? I wish I was at home now, in front of the television 
with a cup of cocoa! 
 
Paula Look at that! It's pouring with rain again, and I've got to walk to the station. 
Diane Typical British weather!  
Paula It's all right for old Mannering. His Rolls-Royce is downstairs waiting to take him home. 
Diane Hmm. I wish I had a chauffeur-driven Rolls. 
Paula I wish I had a car, any car. I'm going to get soaked tonight! 
 
Tony Hello, James, still here? 
James Yes, I'm waiting to see Mr Mannering. 
Tony You don't usually work in the evenings. 
James I wish I wasn't working this evening. There's a good concert on. 
Tony Oh, well. Perhaps he'll call you soon. 
James I hope he does! 
 
Alan Haven't you finished yet? 
Lorraine No. I wish I had. I can't go until I've completed this report. 
Alan Can't you do it tomorow? 
Lorraine I wish I could, but Mannering wants it tonight. 
 
Shirley Evening, Joan. 
Joan Evening, Shirley. I don't feel like working tonight. 
Shirley Neither do I. I hate this kind of work. 
Joan Why do you do it then? 
Shirley I wish I didn't have to! But we need the money. My husband's out of work again. 
Joan I know what you mean. I wish I'd learnt to type, or something like that. 
Shirley We can all wish! I left school at fourteen. I wish I hadn't, but there was no choice in those 
days. Youngsters have so many opportunities nowadays. I wish we'd had the chances. I'd never have 
ended up as a cleaner. 
Joan Come on Shirley, let's have a cup of tea. 
 
PC Look at that, Sergeant. There are still lights on in the insurance company again. 
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Sergeant Yes, it looks nice and warm, doesn't it? I sometimes wish I worked there. 
PC Do you really? 
Sergeant Mmm. Sometimes. A nice office, a desk, secretaries everywhere. It can't be bad. 
PC And the boss's Rolls outside! 
Sergeant Still, you know what they say: "the grass is always greener on the other side of the hill. " 
PC I suppose you're right, Sarge. Hey, that Rolls is on a double yellow line. 
Sergeant Oh, yes. Give him a parking ticket. He can afford it! 
 
Listening 
� Mr Mannering and his secretary. 
� Paula and Diane. 
� Tony and James. 
� Alan and Lorraine. 
� Shirley and Joan. 
� PC and Sergeant. 
 
Proper names 
J.C. Mannering, Judy,Tony, Alan, Diane, James, Joan, Lorraine,  Paula, Shirley. 
 
Grammar notes 
to wish 
 
Expressions 
get soaked: ướt sũng 
I know what you mean: tôi hiểu ý anh muốn nói gì. 
You know what they say: anh biết điều người ta thường nói 
pouring with rain: mưa như trút nước 
end up as a cleaner: làm nghề quét dọn 
the grass is always greener on the other side of the hill: đứng núi này trông núi nọ 
It can't be bad: không thể nào tệ đâu 
 
chauffer-driven:(adj) có tài xế lái 
 cocoa:(n) ca cao 
double yellow line:(n) vạch vàng, chỗ cấm đậu xe 
pour:(v) rót ra 
 
Exercise 1 
1 I wish I was on holiday. 
 I wish I was in Hawaii. 
 Where do you wish you were now? 
 Do you wish you were in bed?/ at home?/ on the beach? 
2 I'm a student. 
 I wish I was an actor. 
 What do you wish you were?  
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Exercise 2 
I haven't a car. I wish I had a car. 
Make five sentences. 
 
Exercise 3 
It's raining. 
I wish it wasn't raining. 
He's working. 
He wish he wasn't working. 
 
Continue 
1 The phones are ringing. 
2 It's snowing. 
3 She sitting in an office. 
4 He's waiting. 
 
Exercise 4 
He hasn't finished yet. 
He wishes he had finished. 
I didn't learn to type. 
I wish I had learn to type! 
 
Continue 
1 They haven't their homework. 
2 She left school at fourteen. 
3 I haven't seen that film. 
4 He lost his wallet.   
 
Tôi ước... 
J.C. Manerring. 
Thưa ông có điện thoại từ New York ở máy một. 
Vừa mới liên lạc được với Paris ở máy hai và tôi có nhận được điện từ Tokyo ở máy bốn. 
Cô yêu cầu họ hãy gọi lại vào ngày mai, Judy. 
Hãy bảo họ... bảo họ là tôi không có ở đây. 
Trễ quá rồi. 
·ớc gì tôi không có mặt ở đây. 
Ngày hôm nay như thế là đủ rồi. 
Nhưng thưa ông, tất cả đều là điện khẩn. 
Cô có biết điều này không, Judy? 
·ớc gì giờ này tôi có mặt ở nhà, ngồi trước máy truyền hình với một tách ca cao! 
Nhìn kìa! 
Trời lại mưa xối xả và tôi lại phải đi bộ đến trạm xe buýt. 
Ðúng là thời tiết nước Anh! 
Ðiều đó có ảnh hưởng gì đến lão Mannering đâu. 
Xe Roll-Royce của lão đang chờ sẵn ở bên dưới để đón lão về nhà. 
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Chà! 
·ớc gì tôi có một chiếc Roll-Royce có tài xế lái. 
·ớc gì tôi có xe hơi, loại nào cũng được. 
Tối nay thế nào tôi cũng bị ướt! 
Chào James, vẫn còn ở đây à? 
Ừ, tôi đang đợi ông Mannering. 
Thường bạn không làm việc vào buổi tối mà. 
·ớc gì tối nay tôi không làm việc. 
Có một buổi hòa nhạc rất hay. 
Ồ, được mà! 
Có lẽ ông ta sẽ gọi bạn ngay bây giờ thôi. 
Hy vọng là như thế. 
Ðã xong chưa? 
Chưa. 
·ớc gì đã xong. 
Chừng nào xong bản báo cáo này thì tôi mới về được. 
Ngày mai làm không được sao? 
·ớc gì như vậy, nhưng Mannering muốn nó tối nay. 
Chào Joan. 
Chào Shirley. 
Tối nay tôi không cảm thấy hứng làm việc. 
Tôi cũng không. 
Tôi ghét loại công việc như thế này. 
Vậy tại sao chị lại làm? 
·ớc gì tôi khỏi phải làm! 
Nhưng chúng tôi cần tiền. 
Chồng tôi lại thất nghiệp rồi. 
Tôi hiểu ý chị. 
·ớc gì tôi đã học đánh máy, hay cái gì đó như thế. 
Tất cả chúng ta đều ao ước! 
Tôi bỏ học năm 14 tuổi. 
·ớc gì tôi đã không làm như thế, nhưng vào những ngày đó không có sự lựa chọn. 
Thanh niên ngày nay có quá nhiều cơ hội. 
·ớc gì chúng ta đã có dịp may. 
Ðược thế thì kết cuộc tôi đã chẳng bao giờ làm nghề quét dọn. 
Thôi đi Shirley, tụi mình uống trà nhé. 
Hạ sĩ nhìn kìa! 
Ðèn vẫn lại sáng trong công ty bảo hiểm. 
Ðúng rồi, trông dễ thương và ấm áp thật, phải không?   
Ðôi khi tôi ao ước được làm việc ở đó. 
Thật không, Hạ sĩ? 
Hmm. 
Ðôi khi thôi. 
Một văn phòng xinh xắn, một bàn làm việc, các cô thư ký ở khắp nơi. 
Không tệ đâu. 
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Và xe hơi Roll-Royce của ông chủ chờ sẵn bên ngoài. 
Nhưng ông cũng biết người ta hay nói: "Ðứng núi này trông núi nọ". 
Tôi nghĩ anh nói đúng, Sarge ạ. 
Này, cái xe Roll-Royce đó đậu trên một vạch vàng đôi. 
Ðúng rồi. 
Cho hắn một vé phạt đi. 
Hắn đủ tiền đóng mà. 
 
THE HAPPIEST DAYS OF YOUR LIFE? 
 
Some people say that your schooldays are the happiest days of your life. Here are six people talking 
about their schooldays. 
Sally Jennings works in an advertising agency. 
"I went to the local grammar school. It was an all-girls' school, and we all had to wear uniform. That 
uniform! I really hated it! We had to wear white socks, white blouses, matching blue skirts and 
blazers, and one of those.. you know... funny little hats. Ooh! And we had to wear ties, really! We 
didn't mix much with children from other schools. It was a bit snobbish, I suppose. The syllabus was 
very academic. We never did things like cookery or needlework. I was glad at the time but I wish 
they'd taught us a few... a few basic. I can't even make a decent omelette. I didn't like games, either - 
a lot of girls running round a hockey field on a freezing cold January afternoon. I hated it! Oh and 
another thing I regret... I wish the school had been co-educational. I was terribly shy of boys for a 
couple of years after I left school... simply because I hadn't met many. " 
 
Freddie Tapper is a successful self-employed builder. He went to a secondary modern school. 
"School? I left when I was 15, and I was glad to get out. I knew exactly what I wanted to do. I 
wanted to start earning a living as soon as possible... in the real world. Most of the teachers were 
boring, and they didn't seem to understand us. They lived in a different world. They couldn't 
understand that we didn't want the things they wanted - you know, Shakespeare and all that rubbish! 
I'd have left earlier if I could. I think teachers are overpaid, and their holidays are too long. I don't 
know what they're always complaining about. I'm sorry I had to go to school at all! " 
 
Samantha Wharton is the personnel manager of a department store. 
"I was at a big comprehensive -nearly 2000 students. Because it was so big there was a wide choice 
of subjects and I liked that. I suppose it was a bit impersonal sometimes. I often wished it had been 
smaller, but the teaching was very good and there were lots of extra activities. I played in the school 
orchestra - not very well - and helped to produce the school newspaper. I think comprehensives 
could be improved. A lot of my friends left at 16, and they now regret leaving so early. Some of 
them would have done very well academically, if they had been encouraged enough. Still, maybe 
things are different now. " 
 
William Bunter is a civil servant. He's a senior official in the Foreign Office. 
"I went to Eton, actually. I suppose I had a very privileged education. Academic standards were very 
high and I was able to go on to Oxford. The thing I remember most is the comradeship. The 
friendships I made there have lasted through my life. Sports were very important for me - I believe 
that team games teach people to work together, and we played every afternoon. There's been a lot of 
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bad publicity about corporal punishment in schools. I was often beaten but it didn't do me any harm. 
Maybe young people would be better behaved these days if there were more discipline in schools. 
My only regret about boarding-school is that I didn't get to know my parents very well. I didn't see 
much of them after the age of eight. I've thought a lot of about the problems, but I'd like to send both 
of my sons to Eton. I've already reserved their places. " 
 
Joyce Brown is a housewife. 
"I was brought up in the country and I went to the little village school. We were all together - boys 
and girls of all ages. It was like one big, happy family. It was difficult for the teacher of course - 
different ages and abilities - but the older children helped the younger ones. I think it was a good 
preparation for life. I wish they'd never closed it. My children have to travel four miles by bus to the 
school in town. My schooldays were very happy. I never passed any exams, but I don't regret going 
to my little village school. " 
 
Darren Andrews was at a comprehensive school. He's unemployed. 
"I left last year when I was 18. I passed all my exams, but I still haven't been able to find a job. I 
wish I'd applied for university, but even with a degree, there's no guarantee of work nowadays. I 
wish I'd chosen different subjects.  I specialized in English Literature, History, and Latin. I enjoyed 
doing them, but you see... most of the jobs these days are on the technical side. I think schools ought 
to give more advice on careers and there should be more specific job preparation. If I'd known more 
about job possibilities, I'd've done other subjects. 
 
Listening 
� Sally Jennings' schooldays. 
� Freddie Tapper's schooldays. 
� Samantha Wharton's schooldays. 
� William Bunter's schooldays. 
� Joyce Brown's schooldays. 
� Darren Andrews' schooldays. 
 
Proper names 
 
Sally Jenning, Freddie Tapper, Samantha Wharton, William Bunter, Joyce Brown, Darren Andrews . 
Grammar notes 
A. Some structures useful for expressing regret, opinions about the past: 
1. Should have + past participle. 
2. If + subject + had + past participle, Subject + would (could, might) have + past participle. 
3. To wish (that) + subject + had + past participle. 
4. To regret + gerund. 
5. If only + subject. (phải chi, giá mà) 
 
B. "To regret" may be followed by either gerund or infinitive, but there is a difference of meaning 
between the gerund and infinitive constructions 
EX: 
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1. I regret being unable to attend the meeting last night (something that happened in the past): Tôi rất 
tiếc đã không dự được cuộc họp tối tối hôm qua. 
2. I regret to be unable to attend the meeting tonight (something that is going to happen): Tôi rất tiếc 
không thể dự cuộc họp tối nay được. 
 
C. "To remember" and "to forget" also have the same constructions. Give some examples using both 
gerund and infinitive constructions for each of three verbs above. 
 
Expressions 
on the technical side: nặng về mặt kỹ thuật 
 
academic:(adj) có tính học thuật 
basics:(n) các vấn đề cơ bản 
blazer:(n) áo khoác 
boarder:(n) sinh viên nội trú 
boarding-school:(n) trường nội trú 
civil servant:(n) viên chức 
co-educational:(adj) hỗn hợp nam nữ 
Comprehensive school:(n) trường trung học tổng hợp (Anh) 
comradeship:(n) tình bạn, tình đồng chí 
corporal punishment:(n) hình phạt (có thể đánh...) 
friendship:(n) tình bạn 
gifted:(adj) có tài, có thiên tư 
Grammar school:(n) trường trung học cổ điển (Anh) 
hockey-filed:(n) sân bóng hóc-kây 
impersonal:(adj) lạnh lùng 
mix:(v) giao thiệp, hoà hợp 
overpay:(v) trả tiền hậu hỉ 
priviledged:(adj) có nhiều đặc quyền 
priviledge:(n) đặc quyền đặc lợi 
schoolday:(n) thời gian ở trường 
Secondary modern:(n) trường trung học hiện đại (Anh) 
selective:(adj) tuyển chọn 
self-employed:(adj) tự làm chủ 
single-sex:(adj) nam hoặc nữ 
specific:(adj) đặc thù 
snobbish:(adj) lố bịch 
standard:(n) tiêu chuẩn 
The Foreign Office:(n) Bộ Ngoại Giao 
transfer:(v) chuyển 
 
Exercise 
What about your schooldays? 
What do/did you like? 
What don't/didn't you like? 
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What about uniforms? games? punishment? sbjects? teachers? extra activities? travel? 
Is/Was it co-educational or single-sex? 
What changes would you make/ would you have made? 
 
 
Những ngày hạnh phúc nhất của bạn chăng? 
Một số người nói rằng những ngày đi học là những ngày hạnh phúc nhất trong đời. 
Dưới đây là 6 người nói về những ngày đó. 
Sally Jennings làm việc ở một công ty quảng cáo. 
"Tôi học ở trường trung học địa phương. 
Ðó là một trường nữ sinh, và tất cả chúng tôi đều phải mặc đồng phục. 
Cái bộ đồng phục vào ngày đó à! 
Tôi thực sự ghét nó! 
Chúng tôi đã phải đi vớ trắng, mặc áo trắng cùng với váy xanh, áo khoác xanh... bạn biết không, 
chúng tôi phải đội một chiếc mũ nhỏ trông đến buồn cười. 
Ô! 
Và chúng tôi phải thắt cà vạt nữa, thật đó! 
Chúng tôi không giao thiệp nhiều với bọn học sinh trường khác. 
Tôi thấy chuyện đó có vẻ rởm đời. 
Giáo trình có tính học thuật cao. 
Chúng tôi không bao giờ học những việc nấu nướng hay may vá. 
Vào lúc đó tôi thấy sung sướng nhưng giờ đây tôi ao ước phải chi người ta đã dạy cho tôi một vài... 
một vài vấn đề cơ bản. 
Thậm chí hiện giờ tôi cũng không biết làm món ốp la cho ra hồn. 
Lúc đó tôi cũng không thích các trò chơi - một lũ con gái cứ chạy quanh một cái sân khúc côn cầu 
vào một buổi chiều tháng Giêng lạnh cóng. 
Tôi ghét cảnh đó! 
Ô! và tôi tiếc một điều nữa... 
Phải chi trường có cả nam sinh lẫn nữ sinh. 
Trong hai năm sau khi ra trường tôi rất thẹn thùng khi gặp bọn con trai... chỉ vì trước đó tôi không 
tiếp xúc với bọn chúng nhiều." 
Freddie Tapper là một nhà xây dựng tư nhân rất thành công. 
Ông ấy đã học ở trường trung học kiểu mới. 
"Trường hả? 
Tôi bỏ học khi tôi 15 tuổi và tôi  sung sướng về chuyện đó. 
Tôi biết rõ là tôi muốn làm gì. 
Tôi muốn bắt đầu kiếm sống càng sớm càng tốt... ở ngoài đời thực. 
Ða số giáo viên thật đáng chán và dường như họ không hiểu chúng tôi. 
Họ sống trong một thế giới khác. 
Họ không thể hiểu rằng là chúng tôi không muốn những thứ họ muốn - bạn biết đó, Shakespeare và 
tất cả những thứ tầm phào như thế! 
Nếu có thể thì tôi đã bỏ học sớm hơn. 
Tôi nghĩ giáo viên được trả lương quá hậu, và ngày nghĩ của họ quá dài. 
Tôi không biết là họ luôn luôn than phiền về cái gì. 
Tôi tiếc mình đã phải đi học!". 
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Samantha Wharton là trưởng phòng tổ chức của một cửa hàng bách hóa. 
"Tôi học ở một trường tổng hợp lớn gần 2000 học sinh. 
Vì trường rất lớn nên có nhiều môn học để chọn lựa và tôi thích điều đó. 
Tôi cho rằng đôi khi trường có vẻ lạnh lùng. 
Tôi thường ao ước trường nhỏ hơn, nhưng cách giảng dạy thật tuyệt và có nhiều hoạt động ngoại 
khóa. 
Tôi chơi cho ban nhạc của trường - chơi không hay lắm - và tham gia báo trường. 
Tôi nghĩ trường tổng hợp có thể cải tiến được. 
Nhiều bạn tôi bỏ học năm 16 tuổi và bây giờ họ hối tiếc vì đã bỏ trường quá sớm như thế. 
Một số trong bọn họ lẽ ra đã học rất giỏi nếu đã được động viên đúng mức. 
Tuy nhiên có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác rồi." 
William Burnter là một viên chức. 
Ông là một viên chức cao cấp ở Bộ Ngoại giao. 
"Tôi học ở Eton, thực sự như thế. 
Tôi nghĩ rằng, tôi hấp thụ được một nền giáo dục có rất nhiều đặc quyền. 
Các tiêu chuẩn về học thuật rất cao và tôi đủ khả năng tiếp tục lên Oxford. 
Cái điều mà tôi nhớ nhất là tình bằng hữu. 
Các quan hệ bạn bè của tôi ở đấy đã tồn tại suốt cả trong cuộc đời tôi. 
Ðối với tôi thể thao rất quan trọng - tôi tin rằng các môn chơi đồng đội dạy cho người ta biết cách 
cùng nhau làm việc và chiều nào chúng tôi cũng chơi. 
Có nhiều tai tiếng về hình phạt đánh đập học sinh ở trong trường. 
Tôi thường bị đánh, nhưng điều đó chẳng gây cho tôi một tổn hại nào cả. 
Có lẽ ngày nay thanh niên sẽ cư xử tốt hơn nếu ở trường có nhiều kỷ luật hơn. 
Ðiều hối tiếc duy nhất của tôi về trường nội trú là tôi không được gần gũi cha mẹ tôi nhiều. 
Sau năm lên 8 tuổi tôi không gặp họ nhiều. 
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này nhưng tôi thích cho cả 2 cậu con trai của tôi học ở Eton. 
Tôi đã đặt trước chỗ cho chúng rồi." 
Joyce Brown là một bà nội trợ. 
"Tôi lớn lên ở miền quê và học ở trường làng nhỏ. 
Chúng tôi học cùng với nhau - trai gái đủ mọi lứa tuổi. 
Giống như một đại gia đình hạnh phúc. 
Ðương nhiên là thầy giáo sẽ gặp khó khăn - về tuổi tác và trình độ khác nhau - nhưng các em lớn 
giúp các em nhỏ. 
Tôi nghĩ đây là một sự chuẩn bị tốt để bước vào đời. 
·ớc gì người ta đã đừng bao giờ đóng cửa ngôi trường đó. 
Các con tôi ngày nay phải đi học bằng xe buýt để đến trường tỉnh xa đến 4 dặm. 
Những ngày tôi còn đi học thật là hạnh phúc. 
Tôi chưa bao giờ thi đậu cả, nhưng bây giờ tôi không hối tiếc đã học ở trường làng nhỏ bé của tôi." 
Darren Andrews đã học ở một trường tổng hợp. 
Hiện giờ anh đang thất nghiệp. 
"Tôi ra trường năm ngoái, khi tôi 18 tuổi. 
Tôi đậu tất cả các môn thi nhưng tôi vẫn không thể tìm được việc làm. 
·ớc gì tôi đã xin vào đại học, nhưng thậm chí với một tấm bằng, thì vẫn không có bảo đảm là có việc 
làm ngay. 
·ớc gì tôi đã chọn môn học khác. 
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Tôi đi chuyên về văn học Anh, lịch sử và tiếng La tinh. 
Tôi thích học những môn này, nhưng như bạn thấy đấy... phần đông các việc làm ngày nay đều nặng 
về phần kỹ thuật. 
Tôi nghĩ học đường phải đưa ra nhiều lời khuyên hơn về nghề nghiệp và phải có sự chuẩn bị cho việc 
làm cụ thể hơn. 
Nếu tôi đã biết nhiều hơn về các khả năng việc làm, tôi đã học những môn học khác rồi." 
 
MISS BRITAIN 
 
Announcer This is the third and final stage of the "Miss Britain" competition. We have seen all the 
contestants in the bathing-costumes and in the evening dresses, and the judges have selected our six 
finalists. The last stage is the interview, and in this stage our contestants will be judged on charm, 
intelligence and personality. 
 
1 
Our six finalists are No 14 Miss Lancashire, No 13 Miss Dorset, Miss Norfolk No 50, Miss Gwent 
No 6, No 30 Miss Strathclyde and Miss Warwickshire No 40. Would the first contestant please come 
forward. 
 
2 
Announcer This is 17-year-old Grace Field from Lancashire. Just stand there, Grace. You're a shop-
assistant, aren't you? 
Grace Field Yes, I am. 
Announcer What kind of shop is it? 
Grace Field It's a clothes shop. We sell children's clothes. It's only a temporary job, actually. 
Announcer Now, first of all: what do you do in your spare time? 
Grace Field Well, I like dressmaking, I make all my own clothes... and cooking. I do a lot of 
cooking. 
Announcer That's a beautiful dress you're wearing, did you make it? 
Grace Field Yes, with a little help from my mother. 
Announcer Now, Grace. You said your job was a temporary one. What would you really like to do? 
Grace Field Oh, to work with children. Exactly. 
Announce Uh, huh. Last question. If you could have one wish, what would it be? 
Grace Field I've thought about that a lot... world peace. 
Announcer Thank you, Grace. 
 
3 
Announcer Our next contestant is a beauty consultant from Dorset, Victoria Hardy. Victoria's 25. 
Hello, Victoria. 
Victoria Hardy Good evening, Terry. It's lovely to meet you. 
Announcer Mmm. Thank you. Have you got any great ambitions, Victoria? 
Victoria Hardy Yes. I'd like to sail across the Atlantic. 
Announcer The Atlantic! Alone? 
Victoria Hardy No, no. 
Announcer Have you any experience of sailing? 
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Victoria Hardy Yes, I go sailing every weekend. 
Announcer Is that your only hobby? 
Victoria Hardy It's my favourite one, but I like horseriding too. 
Announcer Good. Good. What about one wish? 
Victoria Hardy I'd wish for a long life. 
Announcer Very nice. Thank you very much, Victoria. 
 
4 
Announcer The third finalist is Lynn King, a primary school teacher from Norfolk. You look too 
young to be a teacher, Lynn. None of my teachers looked like you. 
Lynn King I'm 21, this is my first year.  
Announcer I see. Tell me about your hobbies. 
Lynn King I'm very interested in astronomy... and playing the piano. 
Announcer Ah, music and the stars! How very interesting! Have you got any great ambitions? 
Lynn King You'll laugh... but my ambition is to go to the moon... seriously. 
Announcer Do you think you ever will? 
Lynn King Who knows? 
Announcer And if you could make a wish? 
Lynn King I'd just wish for happiness. 
 
5 
Announcer Next we have Myfanwy Lloyd, a nineteen year old brunette from Gwent in Wales. What 
do you do, Myfanwy? 
Myfanwy Lloyd No, Myfanwy. We pronounce it "Myfanwy". I'm still at university. 
Announcer What are you studying? 
Myfanwy Lloyd Drama... it's also my hobby. 
Announcer Any other hobbies, Myfanwy? 
Myfanwy Lloyd Well, I'm a black belt in judo. 
Announcer Oh, dear... I'd better pronounce your name correctly, hadn't I? 
Myfanwy Lloyd It's all right. 
Announcer What do you hope to do when you leave university? 
Myfanwy Lloyd To be an actress. 
Announcer I'm sure you'll be successful. Would you like to make a wish? 
Myfanwy Lloyd Yes. I'd wish for health... I think it's the most important thing in life. 
 
6 
Announcer Our next finalist, from Scotland, is Miss Strathclyde, a twenty-three year old fashion 
model... Dawn Munro. Hello, Dawn. 
Dawn Munro Hello, Terry. 
Announcer What are your interests? 
Dawn Munro Er... dancing... and ... er... photographic work. 
Announcer So you're a keen amateur photographer? 
Dawn Munro No, no... I'm more interested in modelling. 
Announcer I see. What about your ambitions? 
Dawn Munro I'd like to become Miss World.  
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Announcer Really? You are ambitious, aren't you? And your wish? 
Dawn Munro I've always wanted one thing... fame... I'd like to see my face on magazine covers. 
Announcer Well, it's certainly pretty enough. Thank you, Dawn. 
 
7 
Announcer Finally, Kerry Talbot... Miss Warwickshire. How old are you, Kerry? 
Kerry Talbot Eighteen. 
Announcer Don't be nervous. Speak up a bit. And do you work? 
Kerry Talbot I'm a typist. 
Announcer What do you like doing in your free time? 
Kerry Talbot Reading... I like reading... and swimming. 
Announcer What's your ambition? 
Kerry Talbot To have a large family. I love children. 
Announcer And if you had one wish, what would you ask for? 
Kerry Talbot It sounds silly, but I'd ask for good luck. I'm very superstitious. Look... my fingers are 
crossed. 
Announcer Thank you, Kerry. Now while our judges are making their final decision, we'll take a 
short break. 
 
8 
Announcer Now, here to announce the results of our contest is Mr Derek Chorley, the Chairman of 
EBC. Mr Chorley... 
Derek Chorley Thank you, Terry. I'm going to read the results in reverse order. Third, for a prize of 
£5,000 and a weekend in Paris, is Number 13, Victoria Hardy from Dorset! Second, with a prize of 
£10,000 and a holiday in Spain, is Number 6... Myfanwy Lloyd! And now... Miss Britain... with a 
holiday in California and £20,000... yes, £20,000 is ... Number 30... Dawn Munro from Strathclyde! 
 
Beauty contests: points of view 
"I never watch beauty contests. They're like a cattle market! I think they insult the intelligence of 
women. No woman with any self-respect would ever enter a competition like this. I find them totally 
degrading! " 
"I certainly don't take them seriously. They're harmless fun, really. I mean, you see prettier girls 
every day in shops and offices. But people earn a living from their intelligence, or from their 
abilities. Why shouldn't they make money from their appearance? " 
"I occasionally watch them, but I don't think I'd like them if I were a woman. After all, a lot of girls 
would look just as good with the make-up, clothes and lights. Anyway, beauty's only skin deep. I 
often feel irritated when I'm watching a beauty contest. The values are false. " 
"I always watch them. I like looking at pretty girls. I'd rather watch a beauty contest than a 
programme about politics. There isn't enough glamour in the world. If you don't like it, you can 
always switch off the television! " 
 
Listening 
� Announcer 
� Contestant 1 
� Contestant 2 
� Contestant 3 
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� Contestant 4 
� Contestant 5 
� Contestant 6 
� The result 
� Beauty contests: points of view. 
 
Proper names 
Lancashire, Dorset, Norfolk, Gwent,  Strathclyde, Warwickshire, Grace Field, Victoria Hardy, Lynn 
King, Myfanwy Lloyd, Dawn Munro, Kerry Talbot,Derek Chorley. 
 
Grammar notes 
A. 
Like followed by a gerund means "enjoy" 
EX: 
I like looking at pretty girls (= I enjoy looking at pretty girls). 
 
Like followed by an infinitive means "think wise or right" 
EX: 
I like to look at them (= I think it right to look at them) 
Give somes example. 
 
B. 
I find beauty contest totally degrading. 
I feel irritated when I'm watching a beauty contest. 
 
Formation: Verb + ing 
 Verb + ed 
"degrading": Present participle (active) 
"Irritated": past participle (passive) 
 
Both present and past participles can be used as adjectives, but present participles are often used for 
things and past participles for persons 
EX: 
1. 
This topic is very interesting. 
I'm very interested in this topic. 
2. 
This task seems boring. 
This task makes me bored. 
Give five more sentences. 
 
C. Wishes 
What would you wish for? 
If you could make a wish, what would it be? 
I'd wish for peace/ health/ fame... 
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Expressions 
I don't take them seriously: tôi chẳng xem chúng là quan trọng 
It's like a cattle market: thật giống như chợ bán trâu bò 
Beauty's only skin deep: sắc đẹp chỉ là vẻ bề ngoài 
 
acrobat:(n) người biểu diễn leo dây, nhào lộn 
apprenticeship:(n) thời gian học nghề 
astronomy:(n) thiên văn học 
beauty consultant:(n) người cố vấn về sắc đẹp 
beauty contest:(n) cuộc thi hoa hậu 
charm:(n) vẻ duyên dáng 
clown:(n) người hề 
degrading:(adj) trở nên hèn hạ, giảm giá trị 
dressmaking:(n) nghề may y phục nữ 
fame:(n) sự nổi tiếng, tiếng tăm 
fashion model:(n) người mẫu thời trang 
insult:(v) sỉ nhục 
irritated:(adj) nổi giận 
irritate:(v) làm cáu giận 
judo:(n) môn võ judo 
make-up:(n) đồ dùng trang sức 
mess:(v) loanh quanh, luẩn quẩn, làm việc làng nhàng 
personality:(n) nhân cách 
primary school:(n) trường tiểu học 
self-respect:(n) lòng tự trọng 
swop:(v) trao đổi, đổi chác 
tamer:(n) người huấn luyện 
thrill:(n) sự rộn ràng (vì vui sướng, sợ hãi...) 
trapeze artist:(n) người biểu diễn xà treo 
 
 
Exercise  
Ask and answer about each contestants: 
Where's she from? How old is she? What dose she do? What are her hobbies? What's her ambition? 
If she could have one wish what would she wish for? 
 
If you were judge, which would you chose, and why? Listen to the results, and complete this chart: 
 
The results 
 
Place Name Prize-money Holiday 
3rd 
2nd 
1st 
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Hoa hậu nước Anh. 
Ðây là giai đoạn thứ 3 và cuối cùng của cuộc thi "Hoa hậu Anh Quốc". 
Chúng ta đã xem tất cả các thí sinh trong trang phục áo tắm và trang phục dạ hội, và các vị giám 
khảo đã chọn 6 thí sinh vào chung kết. 
Giai đoạn cuối cùng là thi ứng xử, và ở giai đoạn này các thí sinh của chúng ta sẽ được đánh giá về 
vẻ quyến rũ, trí thông minh và nhân cách. 
Sáu người vào chung kết của chúng ta là số 14 Hoa hậu của Laricashire, số 13 Hoa hậu của Dorset, 
số 50 Hoa hậu của Norfolk, số 6 Hoa hậu của Gwent, số 30 Hoa hậu của Strathclyde, và số 40 Hoa 
hậu của Warwickshire. 
Xin mời thí sinh đầu tiên tiến về phía trước. 
Ðây là Grace Field, 17 tuổi, đến từ Laricashire. 
Hãy đứng đó, Grace. 
Cô là một nhân viên cửa hàng, phải không? 
Vâng. 
Cửa hàng gì vậy? 
Ðó là cửa hàng quần áo. 
Chúng tôi bán quần áo trẻ em. 
Thực sự thì nó chỉ là một nghề tạm thời. 
Câu hỏi trước tiên là: Cô làm gì vào thời gian rãnh của cô? 
Ư, tôi thích may đồ, tôi tự may tất cả quần áo của tôi...và thích nấu ăn. 
Tôi nấu ăn được rất nhiều món. 
Cô đang mặc một chiếc áo thật đẹp, cô đã may nó ư? 
Vâng, với một ít sự giúp đỡ của mẹ tôi. 
Bây giờ, Grace. 
Cô đã nói công việc của cô chỉ là tạm thời. 
Vậy công việc cô thực sự thích làm là gì? 
Ồ, là làm việc với trẻ em. 
Chắc chắn là vậy. 
Ra vậy à. 
Câu hỏi cuối cùng. 
Nếu bạn có một điều ước, bạn sẽ ước gì? 
Tôi đã thường nghĩ nhiều về điều đó... đó là hòa bình thế giới. 
Cám ơn, Grace. 
Thí sinh kế tiếp của chúng ta là một người tư vấn về sắc đẹp đến từ Dorset, Victoria Hardy. 
Victoria năm nay 25 tuổi. 
Xin chào Victoria. 
Xin chào Terry. 
Thật đáng yêu khi gặp ông. 
Ừm. 
Cảm ơn. 
Victoria, cô có tham vọng to lớn nào không? 
Dạ có. 
Tôi thích được vượt qua Ðại Tây Dương. 
Ðại Tây Dương! 
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Một mình ư? 
Không, không. 
Cô có kinh nghiệm gì về đi thuyền buồm không? 
Có, tôi đi thuyền buồm mỗi cuối tuần mà. 
Ðó là sở thích duy nhất của bạn phải không? 
Nó là sở thích của tôi, nhưng tôi cũng thích môn cưỡi ngựa nữa. 
Tốt. 
Tốt. 
Thế còn về một điều ước? 
Tôi ước một cuộc sống lâu dài. 
Rất dễ thương. 
Cám ơn cô nhiều lắm, Victoria.  
Người vào vòng chung kết thứ ba là Lynn King, một giáo viên trường tiểu học, đến từ Norfolk. 
Cô trông quá trẻ để là một cô giáo, Lynn à. 
Ðã không có một giáo viên nào của tôi lại trẻ như cô cả. 
Tôi 21 tuổi, và đây là năm đầu tiên của tôi. 
Tôi hiểu rồi. 
Hãy nói cho tôi biết về những sở thích của bạn đi. 
Tôi rất ưa thích với ngành thiên văn học... và chơi dương cầm. 
A, âm nhạc và những vì sao! 
Thật hấp dẫn làm sao! 
Cô có tham vọng lớn nào không? 
Nói ra thì ông sẽ cười... nhưng tham vọng của tôi là đi lên mặt trăng... nói một cách nghiêm túc đó. 
Cô có nghĩ là cô sẽ thực hiện được điều đó không? 
Ai biết đâu được? 
Và nếu cô có một điều ước? 
Tôi chỉ ao ước hạnh phúc thôi. 
Kế tiếp chúng ta gặp cô Myfanwy Lloyd, một cô gái da màu đến từ Gwent ở xứ Wales. 
Cô làm nghề gì, Myfanwy? 
Không, Myfanwy. 
Chúng tôi phát âm nó là "Myfanwy". 
Tôi còn đang học đại học. 
Cô đang học cái gì? 
Kịch nghệ... nó cũng là sở thích của tôi. 
Còn những sở thích nào khác không, Myfanwy? 
Tôi là một võ sinh huyền đai môn judo. 
Ô, trời ơi... tốt hơn là tôi nên phát âm tên bạn một cách chính xác, đúng không? 
Không sao đâu. 
Cô hy vọng cô sẽ làm gì khi cô ra trường? 
Trở thành diễn viên. 
Tôi chắc chắn cô sẽ thành công. 
Cô có thích có một điều ước hay không? 
Vâng. 
Tôi ước có sức khỏe... 
Tôi nghĩ sức khỏe là điều tối quan trọng trong cuộc sống. 
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Người vào chung kết kế tiếp, đến từ Scốt-len, là Hoa hậu Strathclyde, một người mẫu thời trang 23 
tuổi, Dawn Munro. 
Xin chào, Dawn. 
Chào, Terry. 
Sự quan tâm của bạn là gì? 
Ơ... là khiêu vũ... và... là công việc chụp ảnh. 
Vậy cô là một thợ ảnh nghiệp dư nhiệt tình phải không? 
Không, không... tôi mê thời trang hơn. 
Tôi biết rồi. 
Thế còn tham vọng của bạn là gì? 
Tôi thích trở thành Hoa hậu thế giới. 
Thế ư? 
Cô là một người tham vọng, đúng không? 
Và điều ước của cô là gì? 
Tôi luôn luôn muốn một điều... sự nổi tiếng... tôi muốn thấy ảnh tôi trên những tờ bìa tạp chí. 
Ồ, diều đó chắc chắn khá đủ rồi. 
Cảm ơn cô, Dawn. 
Cuối cùng là Kerry Talpot... Hoa hậu Warwickshire. 
Cô bao nhiêu tuổi, Kerry? 
18 tuổi. 
Ðừng quá căng thẳng. 
Hãy nói lớn lên một chút. 
Và cô có đi làm không? 
Tôi là thợ đánh máy. 
Cô thích làm gì với thời gian rãnh của cô? 
Ðọc sách... tôi thích đọc sách... và bơi lội. 
Tham vọng của cô là gì? 
Có một đại gia đình. 
Tôi yêu trẻ em. 
Và nếu cô có một ước nguyện, cô sẽ xin gì? 
Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi muốn xin may mắn. 
Tôi là người rất dị đoan. 
Nhìn xem... tôi thì đang cầu mong đây. 
Cảm ơn cô, Kerry. 
Vào lúc này trong khi giám khảo của chúng ta có quyết định cuối cùng, chúng ta sẽ nghỉ giải lao một 
chút nhé. 
Ngay bây giờ, người thông báo kết quả cuộc thi Hoa hậu của chúng ta là Ông Dereck Chorley, Chủ 
tịch của EBC. 
Mời ông Chorley... 
Cảm ơn, Terry. 
Tôi sẽ đọc kết quả theo thứ tự ngược lại. 
Hạng ba, giải thưởng trị giá 5.000 pao và một chuyến nghỉ cuối tuần ở Paris, mang số đeo 6, là cô 
Victoria Hardy đến từ Dorset! 
Hạng nhì, với giải thưởng 10.000 pao và một kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha, mang số đeo 6, là cô Myfanwy 
Lloyd! 
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Và bây giờ... Hoa hậu nước Anh... với một kỳ nghỉ ở California và 20.000 pao mang số đeo 30... cô 
Dawn Muno đến từ Strathclyde! 
"Tôi không bao giờ xem các cuộc thi Hoa hậu. 
Chúng giống như một cái chợ gia súc! 
Tôi nghĩ các cuộc thi như thế lăng mạ óc thông minh phụ nữ. 
Không có phụ nữ nào với chút tự trọng lại đi tham gia một cuộc thi như vậy. 
Tôi thấy đó là những cuộc thi hoàn toàn hạ thấp phẩm giá của con người!" 
"Chắc chắn là tôi không coi trọng những cuộc thi như thế. 
Chúng là trò vui vô hại, thật sự như thế. 
Ý của tôi là hàng ngày trong các cửa hiệu và các văn phòng bạn đều thấy các cô gái xinh hơn. 
Nhưng người ta kiếm sống bằng trí thông minh, hay bằng khả năng của họ. 
Tại sao họ lại không nên kiếm tiền bằng vóc dáng của mình?" 
"Thỉnh thoảng tôi có xem các cuộc thi Hoa hậu, nhưng nếu tôi là phụ nữ tôi không nghĩ là mình sẽ 
thích những cuộc thi như thế. 
Xét cho cùng, nhiều cô gái trông cũng xinh như vậy nếu có trang điểm, quần áo và đèn chiếu. 
Dù sao sắc đẹp cũng chỉ là vẻ bề ngoài. 
Tôi thường cảm thấy bực dọc khi xem một cuộc thi Hoa hậu. 
Các giá trị đều giả dối". 
Tôi luôn luôn xem các cuộc thi Hoa hậu. 
Tôi thích nhìn các cô gái xinh đẹp. 
Tôi thích xem một cuộc thi Hoa hậu hơn là một chương trình chính trị. 
Không có đủ vẻ hấp dẫn trên thế giới này. 
Nếu bạn không thích xem thì bạn có thể tắt truyền hình đi lúc nào lại chẳng được!" 
 
OPERATION IMPOSSIBLE 
 
M Now, 006. I want you to look at these pictures carefully. This could be the most  important 
mission of your life. At last we've got the chance to break the biggest crime syndicate in the world - 
SMASH. Look at the man on the right.  He's the one we've been after for years. 
006 Who is he? 
M We think he's the one that controls SMASH. He's certainly the one that ordered the murder of  
003, the one that planned the hijacking of the jumbo jet full of world leaders, and he organizes the 
biggest drug-smuggling operation in the world. 
006 Do we know his name? 
M We know some of them. Otto Krugerand, that's the name he uses in legitimate business. Dr 
Nada, that is the name he was using in Vienna last year. John Smith, that's the signature he left in a 
hotel register in Bangkok. 
 
006 Who's the gorilla standing behind him? 
M Ah, Slojob. He's the bodyguard who travels everywhere with Krugerand, and the only person 
he trusts. He's an expert assassin. He's the one who fed 004 to the crocodiles. 
006 How charming! What about the woman? 
M Don't you recognize her? 
006 No, I've never seen her before. 
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M You would have recognize her, if she hadn't had plastic surgery, and dyed her hair. Think 
back to Beirut. 
006 Not Heidi Schwartz! She's the one who arranged the pipeline explosion, and then vanished 
into thin air! 
M She's also Krugerand's wife, and the only pilot he allows to fly his private plane. 
006 Who's the little guy wearing thick glasses? 
M That's Professor Beratski, the mad scientist who defected from Moldania. He's an expert on 
laser technology, and the first man who's been able to perfect a space laser weapon. Krugerand is 
planning to build a private space-rocket which could put a satellite into orbit. Do you understand the 
importance of this, 006? If they got a laser weapon into space, they could hold the world to ransom. 
That's something which must not happen, 006! 
 
M Take a look at this picture, 006. 
006 It's an oil-rig. 
M It looks like it, doesn't it? It belongs to Krugerand's oil company. It's a rig that's supposed to 
be drilling for oil in the Indian Ocean. Below it, there's a vast undersea complex. 
006 The superstructure looks odd. 
M In fact it conceals the launch-pad they're going to use for the Rocket.  
006 That must be a radar scanner, there. 
M Yes. It's the scanner they'll use to track the rocket, but they can also see anything that tries to 
get near the rig. It's going to be very difficult to get you in, 006. 
 
006 There's a helicopter pad. 
M We think that would be too dangerous. Look at the helicopter closely. It carries air-to-air 
missiles which could destroy any aircraft approaching the rig. 
006 How are we going to do it then? 
M Go home and pack. We're flying you to Scotland tonight for two weeks of intensive mini-
submarine training. 
006 That sounds fun! 
M And 006, try not to be late for the plane this time. 
 
Proper names 
Bangkok,  Smith, Otto Krugerand, Nada, Heidi Schwartz,Beratski, Scotland, Vienna. 
 
Grammar notes 
1. Noun + present articiple (the noun is the object of the transitive verb in "verb + ing" form). Ex: 
Soul-stirring story, heart-breaking cries, fur-bearing animal... 
...he organizes the biggest drug-smuggling operation in the world. 
"Drug-smuggling" is a compound adjective that combines a noun with a present participle. 
 
2. Relative clauses with WHO, WHICH, and THAT. 
WHO, WHICH, THAT as subject of a RELATIVE CLAUSE: 
We use WHO or THAT to refer to people. We use them in place of noun subjects or pronoun 
subjects (I, you, he, etc.) and we cannot omit them. They do not change when they refer to 
masculine, feminine, singular or plural. 
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We use WHICH or THAT (in place of noun subjects and it) to refer to animals and things. 
With people, Who is more usual. With things, THAT is more usual, especially in coversations. 
WHICH can be a little formal. 
The Relative Clauses identify which person or thing we are talking about. 
Sometimes we can use an adjective or a phrase to identify someone or something, for example: 
the tall girl, the new student, the woman with blond hair, the shop on the corner. 
But when we need a longer explanation we can use a Relative Clause, for exmple: 
Natalie is the woman who lived in the upstairs flat.   
 
assassin:(n) kẻ giết nhân vật quan trọng vì tiền hay vì lý do chính trị 
auction:(n) sự bán đấu giá 
bodyguard:(n) cận vệ 
boutique:(n) cửa hàng quần áo thời trang 
cobbler:(n) thợ sửa giày 
complex:(n) khu công nghiệp liên hợp 
confectionery:(n) bánh kẹo, sô cô la 
crime syndicate:(n) tổ chức gây tội ác 
crocodile:(n) cá sấu 
defect:(v) đào thoát 
defection:(n) sự đào tẩu 
defector:(n) người đào tẩu 
defend:(v) bảo vệ 
dye:(v) nhuộm 
expert:(n) chuyên gia, chuyên viên 
expert:(adj) lão luyện 
gorilla:(n) con khỉ 
guy:(n) người, gã, tên 
invent:(v) phát minh 
lazer:(n) la-ze 
launch pad:(n) giàn phóng 
lease:(v) cho thuê, thuê 
legitimate:(adj) hợp lệ, chính đáng, hợp pháp 
mini-submarine:(n) tàu ngầm nhỏ 
mission:(n) điệp vụ, công tác 
orbit:(n) quỹ đạo 
pipeline:(n) ống dẫn dầu 
plastic surgery:(n) phẫu thuật thẩm mỹ 
radar scanner:(n) bộ quét ra đa 
rotten:(adj) xấu, cũ kỹ, vo giá trị 
satellite:(n) vệ tinh 
superstructure:(n) cấu trúc bên trên 
synthetics:(n) chất tổng hợp 
track:(v) theo dõi 
undersea:(adj) dưới biển 
vanish:(v) biến mất 
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Exercise 1 
 
SMASH AGENT 
 
KRUGERAND 
controller of oil company/ millionaire/ leader of SMASH 
 
SLOJOB 
killer of 004/ expert assassin/ black belt karate 
 
BERATSKI 
defector from Moldania/ laser expert/ inventor, space weapon 
 
HEIDI 
plastic surgery/ pilot/ married Krugerand/ met 006, Beirut 
 
Krugerand's the one who/that controls and oil company. 
He's the one who/that's a millionaire. 
Make more sentences like this. 
 
Exercise 2 
 
DETAILS: OIL-RIG 
 
SUPERSTRUCTURE 
for hiding rocket 
 
SCANNER 
for tracking rocket 
 
LAUNCH PAD 
for launching rocket 
 
PIPES 
for rocket fuel 
 
HELICOPER 
for transporting supplies/ people, defending rig 
 
LIFT 
for reaching undersee complexe 
 
PRIVATE ARMY 
for defending rig 
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What's that? It's the radar scanner which/ that they'll use for tracking the rocket. 
Make more sentences. 
 
Exercise 3 
She's the women. He met her in Beirut. 
She's the women he met in Beirut. 
 
Continue 
1 003 was the agent. Slojob killed him. 
2 Krugerand's the leader. We've been trying to catch him. 
3 Smith was the name. He used it in Bangkok. 
4 Heidi's the women. Krugerand married her. 
5 Baratski's the scientist. SMASH recruited him. 
6 They're the people. 006 must stop them. 
 
      Ðiệp vụ vô cùng khó khăn. 
Này 006. 
Tôi muốn anh nhìn kỹ các bức tranh này. 
Ðây có thể là điệp vụ quan trọng nhất trong đời anh. 
Sau cùng chúng ta đã có cơ hội đập tan tập đoàn tội ác lớn nhất trên thế giới - SMASH. 
Hãy nhìn người đàn ông bên tay phải. 
Hắn là người chúng ta đã theo dõi từ nhiều năm nay. 
Hắn là ai? 
Chúng tôi nghĩ hắn là người cầm đầu SMASH. 
Chắc chắn hắn là người ra lệnh giết 003, là người đã tổ chức vụ cướp chiếc máy bay phản lực khổng 
lồ chở đầy các nhà lãnh đạo thế giới, và hắn đã tổ chức chiến dịch buôn lậu bạch phiến lớn nhất thế 
giới. 
Chúng ta biết tên hắn không? 
Chúng ta biết một số tên của hắn. 
Otto Krugerand, đó là tên hắn dùng khi làm ăn hợp pháp. 
Bác sĩ Nada, đó là tên hắn sử dụng ở Vienna năm ngoái. 
John Smith, đó là chữ ký hắn để lại ở một khách sạn ở Bangkok. 
Thằng khỉ đột đứng sau lưng nó là ai vậy? 
A, Slojob. 
Ðó là tay cận vệ cùng với Krugerand đi khắp nơi, và là người duy nhất hắn tin tưởng. 
Hắn là một tay ám sát chuyên nghiệp. 
Hắn là người đã ném 004 cho cá sấu ăn. 
Dễ thương quá! 
Còn người phụ nữ này thì sao? 
Anh không nhận ra cô ta sao? 
Không, tôi chưa bao giờ gặp cô ta. 
Anh hẳn sẽ nhận diện được cô ấy nếu cô nàng đã không giải phẩu thẩm mỹ và nhuộm tóc. 
Hãy nhớ lại ở Beirut xem. 
Không phải Heidi Schwartz đấy chứ! 
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Cô ả là người đã tổ chức vụ nổ ống dẫn dầu, rồi biến mất không để lại dấu vết gì! 
Cô ả cũng là vợ của Krugerand và là phi công duy nhất mà hắn cho phép lái chiếc máy bay riêng của 
hắn. 
Cái thằng cha nhỏ thó đeo kính dày cộp này là ai? 
Ðó là giáo sư Beratski, bác học điên đã đào thoát khỏi Mondania. 
Hắn là chuyên viên kỹ thuật la-gie, và là tay đầu tiên có khả năng hoàn thiện một loại vũ khí la-gie 
không gian. 
Krugerand đang dự tính chế tạo một hỏa tiễn không gian riêng có thể đưa một vệ tinh vào quĩ đạo. 
Anh hiểu tầm quan trọng của công việc này chưa 006? 
Nếu chúng đưa vũ khí la-gie vào không gian, chúng có thể khủng bố toàn thế giới. 
Ðó là điều không thể để xảy ra 006 ạ! 
Hãy nhìn hình này 006. 
Ðây là một dàn khoan dầu. 
Trông giống như vậy, có phải không? 
Nó thuộc về công ty dầu hỏa của Krugerand. 
Nó là dàn khoan được cho là đang khoan dầu ở biển Ấn Ðộ. 
Bên dưới nó là cả một phức hợp khổng lồ. 
Cấu trúc bên trên trông lạ thật. 
Thực tế nó che giấu bệ phóng mà bọn chúng định dùng để phóng hỏa tiễn. 
Chắc ở đó phải có một dàn ra-đa 
Ðúng vậy. 
Ðó là hệ thống ra-đa mà bọn chúng sẽ dùng để theo dõi đường bay của hỏa tiễn, nhưng bọn chúng 
cũng có thể thấy bất kỳ vật gì đến gần dàn khoan. 
Sẽ rất khó để đưa anh vào bên trong, 006. 
Có một sân đáp trực thăng. 
Chúng tôi cho rằng việc đó quá sức nguy hiểm. 
Hãy nhìn kỹ chiếc trực thăng này. 
Nó mang các hỏa tiễn không đối không có thể hủy diệt bất cứ một phi cơ nào đến gần dàn khoan. 
Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? 
Hãy về nhà và thu xếp hành trang. 
Chúng tôi sẽ cho phi cơ đưa anh tới Scốt-len đêm nay để qua một khóa huấn luyện cấp tốc về tàu 
ngầm loại nhỏ trong hai tuần. 
Nghe hay đấy! 
Và 006, lần này cố gắng đừng để trễ chuyến bay. 
 
OPERATION ACCOMPLISHED  
 
When 006 reached the rig he climbed up one of the towers. He was looking for someone whose 
uniform he could steal, but the rig seemed deserted. He went into an empty cabin. As he was looking 
for a change of clothes, the guard, whose cabin he was searching, came in. He was surprised to see 
006 in his black frogman's suit and 006 had no difficulty in silencing him with one blow to the neck. 
Fortunately the guard was about the same size as 006, and the uniform fitted perfectly. There was a 
pass in the pocket. The pass operated the lift which went down to the undersea complex. 
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006 woke up with his hands tied behind his back. His head was throbbing. He was not alone. In the 
room were Krugerand, Slojob, Heidi, and the guard whose clothes he was wearing. And a beautiful 
girl, whose hands were also tied, was lying beside him. 006 recognized her instantly. She was Pip 
Kingsley, and American agent he'd met in Washington. 006 looked at his watch. The explosive 
device he'd put on the rig was timed to explode in 45 minutes. Krugerand noticed that 006 was 
awake. 
"Welcome, Commander Fleming. We've been expecting you, " he said smiling. "Unfortunately we 
haven't got time to show you around. Blast-off is in forty minutes. Slojob will take you to feed the 
sharks... they must be very hungry by now. " 
"I'm delighted to meet you, Krugerand. I've been looking forward to it. Thank you for your 
invitation. I've always been interested in big fish. See you later. " 
"I don't think so, Commander. This will be your last mission. Slojob! Take Commander Fleming and 
Miss Kingsley to the aquarium. " 
 
Slojob escorted them to Krugerand's private apartment. One wall was made of thick glass and behind 
it 006 could see the dark shapes of the sharks, cruising around. Slojob pushed them up a spiral stair-
case to a platform above the shark tank. 
"Ladies first, " 006 said politely. 
"No, no. After you, " replied Miss Kingsley with a smile on her face. 
"You wouldn't refuse us a last cigarette, would you, Slojob? " 006 asked. 
"I don't smoke, " Slojob grinned. "And you should give up smoking, it's bad for your health. " 
"Now, come on, Slojob. There are some cigarettes and a lighter in my pocket. " 006 indicated his 
jacket pocket. 
"OK. But don't try anything. " Slojob reached into 006's pocket and took out the cigarettes and 
lighter. He was careful to keep his gun trained on 006 all the time. He took a cigarette out of the 
packet and pushed it into 006's mouth. He pressed the lighter with his thumb. The sudden force of the 
flame took him by surprise. At that moment 006 kicked him in the stomach. He fell backwards and 
disappeared into the tank. Within seconds all that remained of him was a red pool of blood on the 
surface. 
The lighter had dropped to the floor and was still burning and 006 was able to burn through the ropes 
which held his hands. He quickly released Miss Kingsley. He glanced at his watch. 
"We haven't got much time, " he said. "Can you fly a helicopter? " 
"I can fly anything if I have to, " she replied calmly. 
"Good. Go and get the engines started and be ready to go. If I'm not there in exactly ten minutes, go 
without me. " 
 
006 ran back to the control room and walked calmly in. "Good evening, gentlemen, " he said. 
Krugerand turned, and he was moving his hand towards his pocket when a jet of flame from 006's 
lighter threw him back across the room. 006 pointed the lighter at Beratski and Heidi while he pulled 
every switch on the control panel until it exploded and burst into flames. 006 ran quickly to the lift 
but it was on fire. He had five minutes left and he started to climb the ladder in the lift shaft. He was 
halfway up when he felt a hand grabbing at his ankles. It was Krugerand! 006 gripped the ladder 
tightly, turned and kicked Krugerand hard in the face. He fell back, screaming, into the flames 
below. The helicopter was already in the air, hovering about a metre above the pad. 006 leapt onto a 
wheel, shouting "Take it up! Take it up! " The helicopter soared into the sky. A few seconds later 
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there was a massive explosion as the rig went up. 006 managed to climb into the helicopter cabin. He 
sat back, reached into his pocked and took out his cigarettes. He put one in his mouth, "Oh blast! " he 
said. "I seem to have forgotten my lighter. You haven't got a light, have you? 
 
Proper names 
 Slojob, Krugerand,  Pip Kingsley, Beratski, Heidi. 
 
Grammar notes 
1. WHOSE + noun in relative clauses. 
2. WHERE in Relative clauses. (WHERE is a Relative Adverb) 
 
Expressions 
Ladies first: xin mời phụ nữ trước 
After you: xin nhường cho anh 
take somebody by surprise: làm cho ai ngạc nhiên 
you haven't got a light, have you?: anh không có lửa à ? 
oh, blast ! ô, trời ơi 
to be situated: ở vị trí, ngụ   
 
aircraft carrier:(n) tàu sân bay 
anti submarine net:(n) lưới chống tàu ngầm 
aquarium:(n) hồ cá 
blast-off:(n) giờ phóng phi thuyền 
blow:(n) cú đấm 
cabaret:(n) trò múa hát vui trong các hộp đêm 
commander:(n) người chỉ huy 
courier:(n) người đưa thư, người đưa tin 
device:(n) dụng cụ 
flame thrower:(n) súng phun lửa 
freight:(n) hàng hoá chuyên chở 
frogman:(n) người nhái 
grab:(v) vồ, chụp, tóm 
grip:(v) nắm chặt 
hover:(v) bay lượn 
instantly:(adv) nhanh, tức thời 
leap:(v) nhảy mạnh 
lift shaft:(n) lòng ống thang máy 
massive:(adj) to lớn 
sea bed:(n) đáy biển 
spiral:(adj) theo hình trôn ốc 
surface:(n) bề mặt 
throb:(v) đập mạnh 
transmitter:(n) máy phát sóng 
 
Exercise 1 
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Look at the itinerary opposite. 
He went to Scotland, where he learnt to handle a mini-sub. 
He went to London, where he was given a transmitter. 
He was given a transmitter, which was put into the heel of his shoe. 
Make complete sentences, using "where" and "which" about 006's itinerary. 
 
Exercise 2 
Look at the diagram opposite. 
This is where 006 left the mini-sub. 
Look at the diagram, and make ten more sentences like this.   
 
Ðiệp vụ đã hoàn tất. 
Khi 006 đến giàn khoan, anh leo lên một trong các tháp canh. 
Anh ta đang tìm một ai đó để đoạt lấy bộ đồng phục, nhưng dàn khoan dường như không có người. 
Anh ta bước vào một ca bin trống. 
Khi anh ta đang tìm cách thay đổi y phục thì nhân viên bảo vệ ca bin mà anh đang lục soát, bước 
vào. 
Hắn ngạc nhiên khi thấy 006 trong bộ đồ người nhái màu đen và 006 đã làm hắn im bằng một cú 
đấm vào cổ chẳng khó khăn gì. 
May thay nhân viên bảo vệ này cũng có vóc người như 006, và bộ đồng phục rất vừa vặn. 
Có một tấm thẻ trong túi.  
Tấm thẻ này điều khiển thang máy đi xuống khu phức hợp dưới biển. 
006 tỉnh dậy với 2 tay bị trói sau lưng. 
Ðầu anh nhức như búa bổ. 
Không phải chỉ có mặt một mình anh. 
Trong phòng còn có Krugerand, Slojob, Heidi và tên bảo vệ mà bộ đồng phục của hắn anh đang mặc 
trên mình. 
Và một cô gái xinh đẹp, hai tay cũng bị trói đang nằm cạnh anh. 
006 nhận ra cô ta ngay. 
Ðó là Pip Kingsley, một điệp viên Mỹ mà anh đã gặp ở Washington. 
006 nhìn đồng hồ. 
Quả bom mà anh đã đặt cho dàn khoan được tính giờ sẽ nổ trong 45 phút nữa. 
Krugerand nhận thấy 006 đã tỉnh. 
"Xin chào chỉ huy trưởng Flaming. 
Chúng tôi đang mong ông đây", hắn cười nói. 
"Rất tiếc là chúng tôi không đủ thời gian để đưa ông đi xem quanh đây. 
Hỏa tiễn sẽ rời bệ phóng trong 40 phút nữa. 
Slojob sẽ quăng ông cho cá mập... giờ này chắc chúng đói lắm rồi". 
"Rất sung sướng được gặp ông, Krugerand ạ. 
Tôi đã trông mong dịp này từ lâu. 
Cám ơn ông đã mời. 
Tôi luôn luôn thích cá lớn. 
Hẹn gặp lại". 
"Chỉ huy trưởng ơi, không đâu. 
Ðây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của ông. 
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Slojob! 
Hãy mang chỉ huy trưởng Flaming và cô Kingsley đến hồ cá". 
Slojob đưa họ tới khu dành riêng cho Kruherand. 
Một bức tường được làm bằng kiếng dày và đứng sau nó 006 có thể nhìn thấy những hình dạng tối 
đen của những con cá mập, đang lội lòng vòng. 
Slojob đẩy họ lên một cầu thang hình xoắn ốc đến một cái thềm bên trên hồ cá. 
"·u tiên cho phụ nữ", 006 nói một cách lịch sự. 
"Không, không. Anh trước", cô Kingsley đáp với một nụ cười trên môi. 
"Anh không từ chối chúng tôi một điếu thuốc cuối cùng chứ, Slojob?", 006 hỏi. 
"Tôi không hút thuốc", Slojob cười nhăn nhở. 
Và anh cũng nên bỏ hút đi thôi, có hại cho sức khỏe đấy". 
"Thôi mà, Slojob. 
Có vài điếu và một cái bật lửa trong túi tôi". 
006 ra dấu chỉ vào trong túi áo của mình. 
"Ðược rồi. 
Nhưng đừng giở trò gì đấy". 
Slojob thò tay vào túi 006, lấy thuốc và bật lửa ra. 
Hắn cẩn thận lúc nào cũng chĩa súng vào người 006. 
Hắn lấy một điếu thuốc ra và đẩy vào miệng 006. 
Hắn dùng ngón cái ấn bật lửa. 
Ngọn lửa phụt lên thật đột ngột làm hắn ngạc nhiên. 
Ngay lúc đó 006 đá vào bụng hắn. 
Hắn ngã ra phía sau và mất dạng trong hồ cá. 
Trong vòng mấy giây hắn chỉ còn là một vùng máu đỏ loang trên mặt hồ. 
Cái bật lửa đã rơi xuống sàn, vẫn còn đang cháy vá 006 có thể đốt đứt những sợi dây thừng đang trói 
hai tay. 
Anh nhanh chóng giải phóng cho cô Kingsley. 
Anh liếc nhìn đồng hồ. 
"Chúng ta không còn nhiều thì giờ nữa", anh nói. 
"Cô biết lái trực thăng không?". 
"Nếu tình thế bắt buộc thì cái gì tôi cũng lái được", cô điềm tĩnh trả lời. 
"Tốt. 
Hãy đi khởi động máy và sẵn sàng rời khỏi đây. 
Ðúng 10 phút nữa nếu tôi không tới kịp chỗ máy bay đậu thì cô cứ cho bay, không cần có tôi". 
006 chạy ngược trở lại phòng điều khiển và bình thản bước vào. 
"Chào ngài", anh nói. 
Krugerand xoay người lại và hắn định đưa tay vào trong túi thì một tia lửa từ cái bật lửa của 006 đã 
thổi hắn dội lại tới cuối phòng. 
006 chỉa bật lửa về phía Beratski và Heidi đồng thời kéo tất cả các cần gạt trên ba-nô điều khiển cho 
tới khi nó phát nổ và bốc cháy. 
006 phóng nhanh đến thang máy nhưng nó cũng đã bốc lửa. 
Anh còn 5 phút nữa và bắt đầu leo lên thang trong đường thông thang máy. 
Anh vừa mới leo được nửa đường thì cảm thấy có một bàn tay đang bấu chặt lấy mắt cá chân của 
mình. 
Chính là Krugerand! 
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006 giữ thang thật chặt và quay lại đá thật mạnh vào mặt Krugerand. 
Hắn bật ngửa ra phía sau, rú lên và rơi vào đám lửa bên dưới. 
Chiếc trực thăng đã bay ở trên không, bay lượn khoảng 1 mét trên sân đáp. 
006 nhảy lên chụp lấy một bánh xe, la lớn 
"Bay lên! 
Bay lên!" 
Chiếc trực thăng lao nhanh trên bầu trời. 
Vài giây sau, một tiếng nổ dữ dội vang lên khi dàn khoan nổ tung. 
006 tìm cách leo vào ca-bin của trực thăng. 
Anh dựa ngửa ra sau thọc tay vào túi lấy thuốc. 
Anh đưa một điếu lên miệng, 
"Ôi trời!", anh nói. 
"Dường như tôi đã để quên bật lửa rồi. 
Cô có bật lửa không?" 
 
STUDENT MASTERMIND 
 
Quiz master Our next contestant on "Student Mastermind" is Victoria Bamber, who is a student at 
Sandpool Comprehensive. I'll just remind you of the rulers, Miss Bamber. You have two minutes in 
which to answer as many questions as possible. If you do not know the answer, you should say, 
"Pass". I shall then go on to the next question. If you answer incorrectly, I shall then give the correct 
answer. You will get one point for each correct answer. If two contestants have the same number of 
points at the end, the one who has the fewest number of passes will be the winner. Are you ready? 
Victoria Yes. 
QM Can you name the President of the United States whose early career was in Hollywood? 
Victoria Er... Reagan. Ronal Reagan. 
QM Correct. What is an instrument which shows the direction of north? 
Victoria A compass? 
QM Correct. Can you tell me the name of the sea where eels go to breed and die? 
Victoria Er.. um... pass. 
QM Name the person who became the first woman prime minister of Britain? 
Victoria Mary... er, sorry... Margaret Thatcher. 
QM I'll accept that. What is the date when the United States celebrates its independence? 
Victoria The fourth of July. 
QM Correct. What do we call a person who always excepts the best to happen? 
Victoria Er... an optimist. 
QM Correct. Can you tell me the language which was spoken in the Roman Empire? 
Victoria Italian? 
QM No, wrong. The correct answer is Latin. What is the office people visit when they want advice 
about their marriage? 
Victoria Pass. 
QM Who was the Egyptian queen whose beauty was famous throughout the world? 
Victoria  Cleopatra. 
QM That's correct. What's the newspaper column where jobs are advertised? 
Victoria Er... the job adverts? 
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QM Can you be more exact? 
Victoria No. I can't think of it. 
QM I'm afraid I can't give you that. We were looking for "Situations Vacant". Now can you tell me... 
(DING) I've started, so I'll finish. Can you tell me the name of the French Emperor whose final battle 
was at Waterloo? 
Victoria Napoleon Bonaparte. 
QM Correct. And at the end of that round Victoria Bamber has scored seven points. You passed on 
two. The sea where eels go to breed and die is the Sargasso Sea, and the office people visit when 
they want advice about their marriage is the "Marriage Guidance Council". Thank you. Can we have 
our next contestant, please? 
 
Proper names 
Victoria Bamber, Ronald Reagan, Magraret Thatcher, Cleopatra, French Emperor, Napoleon 
Bonaparte, Sargasso Sea, Neil Armstrong, Josephine Bonaparte,Yoko Ono,  Waterloo, Columbus, 
Muhammed Ali, Hohn F. Kennedy, Romeo, Juliet. 
   
Grammar notes 
1. "You have two minutes in which to answer as many questions as possible". The sentence may 
be rewritten as follows: 
 "You have two minutes in which you have to answer as many questions as possible". 
 The Relative Clause "in which you... as possible" can be replaced by an infinitive or an 
infinitive phrase that has the same meaning. (In this case, an infinitive phrase: "in which to answer... 
as possible".) 
 Infinitives or infinitive phrases can be used in such a case when there is an idea of purpose or 
permission. 
 EX: 
He has a lot of books to read (books that he can/ must read). 
 
2. WHERE, WHEN and WHY: relative adverbs. 
 WHERE can replace "in/ at which" (used for place). 
 EX: 
The hotel where (in/ at which) they were staying... 
 WHEN can replace "in/ on which" (used for time) 
 EX: 
The day when (on which) they arrived... 
The year when (in which) he was born... 
 
3. WHY can replace "for which" 
 EX: 
The reason why he refused is... 
 
Expressions 
to set off (fireworks) đốt (pháo hoa) 
to blow up: làm nổ, nổ tung, phá (bằng chất nổ)   
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aristocracy:(n) tầng lớp quý tộc 
assassinate:(v) giết người vì tiền hay vì mục đích chính trị 
bonfire:(n) lửa mừng 
capture:(v) bắt, tóm 
celebrate:(v) kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm 
cellar:(n) hầm rượu 
christian:(n) người theo đạo cơ đốc 
firework:(n) pháo 
optician:(n) chuyên viên nhãn khoa 
orphan:(n) trẻ mồ côi 
patrol saint:(n) thánh bảo hộ 
quiz master:(n) người điều khiển chương trình thi đố 
Roman Empire:(n) đế quốc La Mã 
session:(n) hội nghị, phiên họp 
throughout:(prep) ở khắp nơi 
tragic:(adj) bi thảm 
vet:(n) thầy  thuốc thú y 
winner:(n) người chiến thắng 
 
Exercise 1 
Now practice the game with a partner. 
 
Questions 
1 What's a person who breaks into a house and steals things? 
2 Who was the boxer whose most famous words were 'I am the greatest'? 
3 What do we call a shop where gread is sold? 
4 What is the day when Christians celebrate the birth of Jesus? 
5 What's the place where you stand and wait for a train? 
6 What's a tool which is used for digging? 
7 Can you tell me the unusual public transport which is used in San Fancisco? 
8 Can you name the American president who was assassinated in 1963? 
9 What do the British call the time of year when leaves fall from the trees? 
10 Name the two young loves whose tragic story was made into a play by Shakespeare. 
 
Exercise 2 
Work with a partner. One of you uses List A, the other uses List B. Each of you writes down ten 
questions, using the words Who/ Which/ Where/ When/ Whose given in brackets in the list. Your 
question must give the answer provided in the list. For example: 
 
Neil Armstrong (who) 
Q Can you tell me the name of the first man who walked on the moon? 
A Neil Armstrong 
 
Widower (whose) 
Q What do you call a man whose wife has died? 
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A A widower. 
 
Now, with books closed, ask your partner the questions you have prepared, Your partner will then 
ask you to answer the questions he or she has prepared. 
 
List A 
Neil Armstrong (who) 
sailor (who) 
receipt (which) 
submarine (which) 
newsagent's (where) 
casino (where) 
golden wedding (when) 
careers advisory service (when) 
widow (whose) 
Josephine Bonaparte (whose) 
 
List B 
widower (whose) 
Columbus (who) 
Sleeping-bill (which) 
driving licence (which) 
left-luggage office (where) 
butcher's (where) 
job centre (when) 
Yoko Ono (whose) 
pilot (who) 
 
Answers: 
burgler/ Muhammed Ali/ baker's/ Christmas Day/ platform/ spade/ cable-car/ John F. Kennedy/ 
autumn/ Romeo and Juliet.   
 
Học sinh thông thái. 
Thí sinh kế tiếp của cuộc thi "Học sinh thông thái" là VictoriaBamber, học sinh trường trung học 
Sandpool. 
Cô Bamber, tôi xin nhắc cô về nội dung cuộc thi. 
Cô có 2 phút đễ trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt. 
Nếu cô không biết câu trả lời cô phải nói "Cho qua". 
Tôi sẽ hỏi sang câu kế tiếp. 
Nếu cô trả lời không đúng, sau đó tôi sẽ đưa ra câu trả lời đúng. 
Mỗi câu trả lời đúng cô sẽ được 1 điểm. 
Nếu cuối cùng 2 thí sinh có cùng số điềm, thí sinh nào có số câu "Cho qua" ít nhất sẽ là người thắng 
cuộc. 
Cô sẵn sàng chưa? 
Vâng. 
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Cô có thể cho biết tên vị tổng thống Hoa Kỳ đã bắt đầu sự nghiệp của mình ở Holywood? 
Ơ... Reagan. 
Ronald Reagan. 
Ðúng.  
Dụng cụ chỉ phương bắc là gì? 
La bàn? 
Ðúng. 
Cô có thể cho chúng tôi biết tên vùng biển mà cá chình tới sinh sản và chết? 
Ơ...ư... cho qua. 
Cho biết tên người phụ nữ trở thành thủ tướng đầu tiên của Anh Quốc? 
Mary...ơ, xin lỗi... Margaret Thatcher. 
Tôi chấp nhận câu trả lời đó. 
Cho biết ngày Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ kỷ niệm nền độc lập của mình? 
Ngày 4-7. 
Ðúng . 
Một người luôn luôn mong đợi những gì tốt đẹp nhất xảy ra, chúng ta gọi là gì? 
Ơ... một người lạc quan. 
Ðúng. 
Cô có thể cho tôi biết ngôn ngữ được sử dụng ở đế quốc La Mã? 
Tiếng Ý? 
Không, sai rồi. 
Câu trả lời đúng là tiếng La Tinh. 
Văn phòng mà người ta tới khi cần ý kiến về hôn nhân? 
Cho qua. 
Ai là nữ hoàng Ai Cập có sắc đẹp lừng danh thế giới? 
Cleopatra. 
Ðúng! 
Mục trên báo nơi mà người ta rao việc gọi là gì? 
Ơ... mục rao việc làm? 
Cô có thể chính xác hơn không? 
Không. 
Em không nghĩ ra được. 
Tôi e rằng tôi không thể chấp nhận câu trả lời đó. 
Ðó là mục "Cần người". 
Cô có thể cho biết... 
Tôi đã hỏi nên tôi sẽ hỏi nốt. 
Cô có thể cho tôi biết tên một vị tổng thống Pháp có các trận đánh sau cùng ở Waterloo? 
Napoleon Bonaparte. 
Ðúng.  
Và kết thúc vòng này Victoria Bamber được 7 điểm. 
Cô không trả lời được 2 câu. 
Vùng biển mà cá chình tới sinh sản và chết là Biển Sargasso, và văn phòng người ta tới khi cần ý 
kiến về hôn nhân là "Văn phòng Tư Vấn Hôn Nhân", 
Cảm ơn. 
Xin mời thí sinh kế tiếp. 
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Reading 
 
THE DAILY 
GAZETTE 
Thursday May 27 
 
NEWSGUIDE 
 
Gibbs recaptured 
Robert Gibbs, who escaped from prison last Friday, has been recaptured. Page 4 
 
Flats demolished 
A 3 years old block of flats, which cost £10 million, is going to be demolished. Page 6 
 
Brian Huff sacked 
Brian Huff, the Eastfield Manager, who the crowd booed from the field last Saturday, has been 
sacked! Page 13 
 
£900,000 for portrait 
The Lanstable self-portrait, which he painted from his death-bed, has been sold for £900,000. Page 8 
 
Tim Miles 
Tim Miles, the racing driver, whose legs were badly injured in last year's Grand Prix crash, will 
never race again. Page 12 
 
Calypso No. 1 
The British Motors Calypso, whose success surprised everybody, is now Britain's best selling car! 
Page 5 
 
Tonight's TV Page 7 
Weather Page 2 
Football results Page 14 
 
100 mph gales cause chaos 
 
Strong winds, which at times reached speed of 100 mph, brought havoc to many parts of Britain 
yesterdays 
 
THE GALES, which were the worst in the living memory, combined with high tides to cause 
devastation in some coastal regions. The government has sent troops to assist the emergency services 
in the North West, which has been hit particularly hard. Sea-walls, which have been broken in many 
places by unusually high tides, are being repaired urgently. Local authorities hope to contain the 
situation before the high tides, which are expected this evening. Calls have been issued for 
volunteers to help local council workmen, who have been working through the night. Many parts of 
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Fleetwood, where the sea-wall collapsed entirely, are under two metres of water. Resident whose 
homes were flooded took refuge in the upstairs rooms. Men from the Fylde Naval Station, who have 
rescued hundreds of families, were visited by the Prime Minister during the evening. 
· In Stoke-on-Trent, a woman, who was walking to work, was killed by a falling chimney. 
· On the M6 Motorway, between Lancaster and Preston, a high sided vehicle, which was carrying 
dangerous chemicals, was blown over. The north-bound carriageway was blocked for several hours. 
· In Blackpool, hotels and shops which face the seafront are busy repairing windows which were 
blown in. 
· Homes in Clitheroe, where electrical cables were blows down, were without electricity for eight 
hours. 
· In Whitehaven, where fishing boats were torn from their moorings, the damage has been estimated 
at £200,000. 
· A Spanish freighter, which was on its way to Liverpool, is missing in the Irish Sea. Air Sea Rescue 
helicopters are searching the area. 
 
Mystery explosion in Indian Ocean 
AN OIL-RIG in the Indian Ocean mysteriously exploded yesterday. The oil-rig, which had been 
drilling test wells, be longed to the Krugerand Corporation. A series of bright flashes, which were 
observed by ships 100km away, preceded shock waves of unusual force. Several ships, which rushed 
to the rescue, have been searching for survivors but so far none have been found. It is not known 
how many people were working on the rig and the Krugerand Corporation, which is based in 
Switzerland, would not comment on the explosion. 
 
Window's defiance continues 
MRS. FLORENCE HAMILTON is still refusing to move from her old home. Tadworth local 
council, who have been trying to rehouse her for several months, have been unable to gain entry. The 
house, which the council wish to demolish to make way for redevelopment, now stands alone, 
surrounded by a mountain of rubble. Two council officials, who were trying to enter the house in the 
early hours of yesterday morning, were forced to retreat hastily when Mrs. Hamilton turned her two 
pet alsatians loose. The dos Caesar and Nero, seem to be as determined as their owner, whose final 
words to the council were, "I'm not b... moving , and that's that! " The council are reluctant to call in 
the police to remove  Mrs Hamilton, whose plight has brought in many letters of support and 
encouragement from the general public. 
 
Kidnap girl found 
CAROLINE ROLAN, who police have been looking for since last Monday, has been found safe and 
well. Fourteen year old Caroline was found in a deserted house in Hackney after extensive police 
enquiries. A man and woman have been arrested and charged with the kidnapping. 
 
"WONDERDRUNG" banned by DoH 
THE so-called wonderdrug "Kural" which some doctors have been prescribing as a pain-killer, has 
been banned by the Department of Health. After extensive clinical trials over a number of years the 
drug has been found to produce alarming side-effects. "Kural", which the manufacturers say 
produces almost miraculous results, is certainly very effective as a pain-killer. Unfortunately the 
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drug seems to speed up the ageing process, which leads to premature hair loss, stiffening of the 
joints, loss of memory and, eventually, premature senile dementia. 
 
Proper names 
Brian Huff, Calypso, Clitheroe, Fleetwood, Gazette, Liverpool, Switzerland,Caroline Rolan, 
Hamilton,Krugerand. 
 
Grammar notes 
A. "A 3-year-old block" = A block that is 3 years old 
Note: 
Numeral + noun in singular form 
Hyphen should be put between them 
EX: A twenty-year-old girl. 
 
B. Defining and non-defining clauses. 
1. When we write relative clauses with who, whom or which, we have to decide whether to use 
commas "round the clauses" or not. 
2. In sentences like: 
I've never met anyone who can type as fast as you can. 
The magazine which arrived this morning is five days late. 
The relative clauses tell us which person or thing we mean. They give us essential information which 
we cannot omit. We call them defining clauses because they "define" the person or thing they refer 
to. We never use commas in such sentences. We never use commas with that in relative clauses. 
I've just had a phone call from the people (that) we meet during our holidays. 
The wallet (that) you lost has been found. 
3. In sentences like: 
Our new secretary, who can type faster than anyone I have ever met, has completely reorganized our 
office. 
Time Magazine, which is available in every country in the world, is published every week. 
The relative clauses add "extra information". If we take them out of the sentences, we won't seriously 
change the meaning. We call these non-defining clauses (they do not "difine") and we use commas 
before and after them. 
4. Sometimes we have to decide when the information is "essential" or "extra" and we may or may 
not use commas. We must decide this for ourselves: 
He asked lots of questions (,) which were none of his business (,) and annoyed everybody. 
 
Expressions 
the worst in living memory: tồi tệ nhất trong trí nhớ của mọi người. 
... and that's that: có vậy thôi. 
turn sth loose: thả lỏng (cái gì) 
in broad daylight: giữa ban ngày ban mặt. 
 
ageing process:(n) quá trình lão hóa 
alarming:(adj) đáng báo động 
bullion:(n) nén, thoi (vàng bạc) 
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carriageway:(n) tuyến xe 
chaos:(n) sự lộn xộn, mất rtật tự 
chimney:(n) ống khói 
clinical trial:(n) thí nghiệm lâm sàng 
defiance:(n) sự chống cự, sự ngoan cố 
entirely:(adv) hoàn toàn 
extensive:(adj) sâu rộng, nhiều 
gale:(n) cơn gió mạnh 
hair loss:(n) chứng rụng tóc 
hasty:(adj) vội vã 
havoc:(n) sự tàn phá 
joint:(n) khớp xương 
lay-by:(n) góc (thụt vào) để đỗ xe ở đường phố 
local authority:(n) chính quyền địa phương 
make way for:(v) tạo điều kiện cho, nhường lối cho 
miraculous:(adj) kỳ lạ, phi thường 
moorings:(n) nơi buộc neo 
overpower:(v) áp đảo 
plight:(n) cảnh ngộ 
premature:(adj) sớm, trước hạn 
prescribe:(v) chỉ định 
recapture:(v) bắt lại 
reluctant:(adj) miễn cưỡng 
reluctance:(n) sự miễn cưỡng 
rubble:(n) đá vụn 
seafront:(n) vùng nhìn ra biển 
self-portrait:(n) bức tự họa, chân dung tự họa 
senile dementia:(n) chứng lẩm cẩm vì tuổi già 
side effect:(n) phản ứng phụ 
speeding:(n) sự lái xe quá tốc độ 
stiffening:(n) sự sơ cứng 
take refuge:(v) tạm trú, ẩn náu, trốn tránh 
test well:(n) giếng thử nghiệm 
the general public:(n) công chúng 
vanload:(n) xe tải đầy hàng 
widespread:(adj) rộng rãi 
wonderdrug:(n) thần dược 
 
Reading 
 
139 Elm Tree Avenue 
London  SW13 
15th  August, 1982 
 
Dear sir, 
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I am writing to enquire about some items of laundry which were lost in your hotel laundry service. I 
was staying at the Haughty House Hotel from August 3rd until August 6th . On the morning of the 
5th , I handed in my laundry bag and when it was returned the next day, I discovered that two socks 
were missing. One was brown, the other bright  yellow. I also discovered that a shirt, which had also 
been laundered, had lost all its buttons. The housekeeper, to whom I complained, told me that the 
items would be posted on to me. I have heard nothing. I would also like to mention the question of 
compensation for the shirt, which was ruined. I bought it for £15 only a week previously. 
 
Yours faithfully 
Barry Foot   
 
Haughty House Hotel 
Cliff Drive, Torquay, Devon 
 
B. Foot Esq. 
139 Elm Tree Ave 
London SW13 
21st August 1982 
 
Dear Mr Foot 
Thank you for your letter in which you complained about our laundry service. May we remind you 
that the form on which you listed the items for laundering, states quite clearly that the hotel can 
accept no responsibility for lost items of clothing. The bag in which you placed your clothes, has the 
same warning clearly printed on it. We apologise for  the inconvenience and hope that we shall have 
the pleasure of your custom on future occasions. 
Your sincerely 
 
Simon Lozenby 
Manager 
 
139 Elm Tree Avenue 
London  SW13 
22nd August, 1982 
 
For the personal attention 
of Sir Basil Haughty. 
 
Dear sir Basil 
I enclose a copy of a letter, which I sent to your hotel in Torquay. The manager, to whom I addressed 
it, replied in a most unsatisfactory way. I enclose his reply. I am most shocked that a hotel in which I 
have stayed on several occasions should reply in such an unhelpful fashion. I hope that you will take 
this matter up on my behalf. 
 
 Yours sincerely, 
 Barry Foot 
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Haughty House Hotels Group 
Head Office: Totres St., London WL 
 
1st September 1982 
Dear Mr. Foot, 
Thank you for your letter of August 22nd to Sir Basil Haughty, for whom I am replying. Sir Basil is 
unable to answer personal correspondence about hotels in the group. All correspondence should be 
addressed to the manager of the hotel concerned, to whom I have passed your letter. 
Yours sincerely, 
Anna Scales 
 
Private Secretary to Sir Basil Haughty 
 
42 Winslow Avenue. 
Guildford. 
Suney. 
3rd March, 1982 
Dear Sir 
Exactly one week ago, I purchased a polo-neck pullover from your Guildford store the one in the 
High Street. I had worn the pullover only twice when I was amazed to discover a hole in the left 
sleeve. What is more, the pullover was not cheap. I believe in paying for quality. When I took the 
pullover back to the salesperson from whom I had bought it, she refused to exchange it and refused 
me to the manager. She too refused to exchange it. I'm writing to you in the hope of gaining 
satisfaction. I have bought several pullovers from your store recently all of which have developed 
holes in the sleeves. I enclose the pullover and the receipt which shows the price and the date on 
which it was purchased. 
Yours faithfully  
Alfred King (Major retired) 
 
Sparks & Fraser Ltd. 
HEAD OFFICE Butcher Street London W2 
 
Major A. King 
42 Winslow Avenue 
Guidford 
12th April 1982 
 
Dear Major King, 
Please find enclosed the pullover about which you complained in your letter of March 3rd . We 
regret that we cannot exchange it. Our Guildford Manager, to whom you first complained, was 
perfectly correct in refusing to do so. She was carrying out company policy, which states that goods 
which have been worn cannot be exchanged. Our quality control department investigated your 
complaint and came to the conclusion that the sleeve in which the hole appeared, must have been 
subjected to unusual stress. Perhaps in your work or your leisure you constantly rub your elbows on a 
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rough surface. Perhaps leather patches sewn onto the elbows would extend its life. The leather 
patches, to which I refer, are on sale at our Guilford branch, the one from which you  bought the 
pullover. I am sure the staff there will be only too ready to help. 
Yours sincerely. 
Harriet Littlewood (Mrs.) 
 
Proper names 
Anna Scales, Alfred King, Barry foot, Basil, Harriet littlewood. 
 
Grammar notes 
Prepositions in Relatives Clauses 
 
Expressions 
I hope that you will take this matter up on my behalf: tôi mong rằng ông sẽ giải quyết vấn đề này cho 
tôi 
In the hope of gaining satisfaction: hi vọng được giải quyết thỏa đáng 
For the personal attention of: về vấn đề.. 
Accept no responsibility for: không chiệu trách nhiệm về 
May we remind you that: chúng tôi xin nhắc ông là 
Please find enclose... xin gởi kèm theo đây 
Only too readyto help: sẵn lòng phục vụ 
Come to a conclusion: đi đến kết luận 
The hotel concerned: khách sạn được đề cập tới 
On delivery: lúc phân phối, lúc giao hàng 
To be subjected to: do tại 
 
crack:(v) rạn, nứt, vỡ 
despatch = dispatch:(n) trưởng phòng điều vận 
extend:(v) kéo dài 
hand in:(v) giao, nộp 
head office:(n) trụ sở chính 
inconvenience:(n) việc phiền toái 
launder:(v) giặt ủi 
leather patch:(n) miếng, da thuộc 
leisure:(n) lúc rảnh rỗi 
leisured:(adj) nhàn hạ 
list:(v) liệt kê 
mallard:(n) vịt trời 
polo-neck pullover:(n) áo thun cổ lọ 
print:(v) in 
quality control:(n) kiểm tra chất lượng 
quilt:(n) nền bông 
rough:(adj) nhám 
rub:(v) chà, cọ 
salesperson:(n) người bán hàng 
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sleeve:(n) cánh tay áo 
stress:(n) sự căng thẳng, sự quá tải 
 
Grammar note 
RELATIVE PRONOUNS 
Proper names 
Mary, Cox, Ann, Antarctica, North Pole, Dennis Thatcher, Charlie Chaplin, Rod Lee, Greek, Taylor, 
Hans Schmidt, Zurich, Switzerland, Maria Perez, Monterrey, Mexico, Paola Rossi, Turin, Italy, 
Rodrigo Cabral, São Paulo, Brazil.   
 
Exercise 1 
He's the man. He saw Marry. 
He's the man who/that saw Marry. 
 
That's the car. It crashed. 
That's the car which/that crashed. 
 
1 She's the swimmer. She's just won the gold medal. 
2 They're the keys. They open the drawers. 
3 That's the travel agency. It sells cheap tickets. 
4 Those are the astronauts. They were in orbit for six months. 
 
Exercise 2 
He's the man. Marry saw him. 
He's the man Marry saw, 
or 
He's the man who/ that Marry saw. 
 
That's the car. He bought it yesterday. 
That's the car he bought yesterday,  or 
That's the car which/that he bought yesterday. 
 
1 These are the books. I use them in class. 
2 They're the spies. The police have been watching them. 
3 He's the criminal. The police are looking for him. 
4 That's the name. I couldn't remember it yesterday. 
 
Exercise 3 
Mr. Cox is the manager. He saw Ann. 
Mr. Cox, who saw Ann, is the manager. 
 
The blue car crashed. It was a Ford. 
The blue car, which was a Ford, crashed. 
 
1 Those men saved my life. They pulled me from the burning car. 
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2 That woman travels everywhere by private plane. She's a millionairess. 
3 That hotel's near the beach. It's the most expensive. 
4 Those birds migrate to Antarctica. They breed near the North Pole. 
 
Exercise 4 
Ann has got a job. Mr. Cox saw her. 
Ann, who Mr. Cox saw, has got the job. 
 
The car crashed. He had only bought it the day before. 
The car, which he had only bought the day before, crashed. 
 
1 My parents send their best wishes. You met them last month. 
2 The parcel contained a bomb. They had opened it carefully. 
3 The match will be shown on TV tonight. They filmed it this afternoon. 
4 His sisters are identical twins. I saw them last year. 
 
Exercise 5 
The book is about Dennis Thatcher. 
His wife became Prime Minister. 
The book is about Dennis Thatcher whose wife became Prime Minister. 
 
1 The film is about two people. Their plane crashed in the jungle. 
2 The play is about a king. His ambition was to rule the world. 
3 The ballet is about a princess. Her step-mother hated her. 
4 The song is about two young lovers. Their romance ended happily. 
 
Exercise 6 
My neighbour give me some theatre tickets. Her brother is an actor. 
My neighbour, whose brother is an actor, gave me some theatre tickets. 
 
A man from our village was on TV last night. I teach his children. 
A man from our village, whose children I teach, was on TV last night. 
 
1 Charlie Chaplin died in 1977. His films amused millions. 
2 Rod Lee, the actor, has just won an Oscar. I know his sister. 
3 Our teacher speaks English perfectly. Her parents are Greek. 
4 The Taylor family now live in America. We bought their house. 
 
Exercise 7 
She's the woman. I wrote to her.  
She's the woman to whom I wrote. 
(Very formal) 
She's the woman who I wrote to. 
 
That's the hotel. I stayed in it. 
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That is the hotel in which I stayed. 
(Very formal) 
That's the hotel which I stayed in. 
 
Transform these sentences, first in a formal style, then in an informal style. 
1 They are the people. I was talking about them. 
2 That is the dog. I was afraid of it. 
3 Mr. Cox is the manager. I am telephoning for him. 
4 That is the tunnel. He went through it. 
5 She is the lady. He argued with her. 
6 She is the policewoman. The driver spoke to her. 
7 That is the mistake. I am complaining about it. 
8 He is the man. The novel was written by him. 
9 There is the shop. I bought my radio from it.   
 
DESCRIBING THINGS 
 
Lost property 
 
A British Rail Lost Property, Waterloo. 
B Oh, good morning. I left my briefcase on the train this morning. I wondered if it had been 
handed in. 
A Which train, sir? 
B Sorry, the 7.47 from Bournemouth. 
A Can you describe the briefcase, sir? 
B Er... yes. It's sort of a... well, an average-sized, rectangular, black leather briefcase with brass 
locks. 
A We've got rather a lot like that, sir. Did it have your name on it? 
B No, not my name. But it's got the initials "J.R" near the handle. 
A Hang on then, sir. I'll just go and have a look. 
 
Stolen car 
 
A Metropolitan Police. 
B My car's been stolen! It's gone! 
A Calm down, sir. Could I have your name and address? 
B Yes, Richard Lockwood, 3 Park Terrace, W.C.13. 
A May I have a description of the vehicle, sir? 
B It's a 1982 Escort, a silver-blue, four-door 1300GL model. Oh, and it's got a dark blue stripe 
along the sides, and a dent in the nearside front wing. 
A But what's the registration, sir? 
B PSV 439Y. 
A I've got good news for you, sir. It hasn't been stolen. It's been towed away. It was parked on a 
double yellow line. You can collect it from the Police Compound, and you'd better bring your 
chequebook with you! 
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The estate agent  
 
A Rebecca Trueman speaking. 
B Ah, Mrs Trueman. This is Fox and Connor, the estate agents. I think we've found a house that 
you may be interested in. 
A Could you tell me something about it? 
B It's in Redhill, near the station, as you requested. It's a rather attractive four-bedroomed 1930s 
redbrick property. It's in very good decorative order, with a fitted kitchen. 
A And the garden? 
B There's a large, mature garden. Would you like to view it? 
A Yes, I think it's worth a look. Could you put the details in the post?  ���  
 
Listening 
� Lost property. 
� Stolen car. 
� The estate agent. 
 
Proper names 
Waterloo, Bournemouth,  Richard Lockwood, Rebecca Trueman, Redhill. 
 
Grammar notes 
1. Compound adjectives. 
 EX: Average-sized, four-bedroomed 
 Formation: Adj. + noun + ed 
 (the noun is modified by the adjective) 
 EX: 
She is not only one-eyed, thick-skinned but also absent-minded. 
2. Adjective order 
 
Look at this 
 
Note: This chart shows the usual order of adjectives. You won't often find them all in one sentence. 
HOW MUCH/ MANY?: a/an, one, three, some, a few, several, a lot of 
WHAT'S IT LIKE?: beautiful, nice, ugly, clean, dirty, cheap, expensive 
HOW BIG IS IT?: little, small, medium-sized, average-sized, large, big, long 
WHAT SHAPE IS IT?: square, round, oval, rectangular, pointed, triangular, flat 
HOW OLD IS IT?: old, new, modern, antique, 19th-century, 1930s, 1995 
WHAT COLOR IS IT?: pale, light, bright, dark. red, yellow, green, blue, pink, black, white 
WHAT'S THE PATTERN ON IT?: checked, striped, plain, flowered, spotted 
WHERE'S IT FROM?: French, English, Japanese, Mexican, Italian, American, Chinese 
WHAT'S IT MADE OF?: plastic, cotton, wooden, leather, gold, metal, paper 
WHAT IS IT?: scarf, shirt, chair, car, house, box 
 
check:(n) sọc ca rô 
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cloak:(n) áo choàng không tay 
compound:(n) khu vực 
decorative:(adj) thuộc trang trí 
decorate:(v) trang trí 
dent:(n) vết lõm 
deterrent:(n) vật ngăn trở 
flowered:(n) có hoa 
fringed:(adj) có viền 
galore:(adv) rất nhiều 
hood:(n) mũ, nón gắn liền với áo 
hooded:(adj) có mũ, nón gắn liền với áo 
hoover:(n) máy hút bụi 
initial:(n) chữ viết tắt, chữ cái đầu từ 
instamatic:(adj) tự động, tức thì 
intruder:(n) kẻ đột nhập 
mature:(adj) trưởng thành, chín chắn 
nearside:(adj) phía tay trái 
oval:(adj) bầu dục 
overhaul:(v) kiểm tra 
panel:(n) ván ô (cửa, tường) 
plain:(adj)  
pointed:(adj) nhọn 
pram:(n) xe đẩy trẻ con,xe đẩy tay 
redbrick:(n) gạch dỏ 
regency:(n) kiểu mẫu thời thế kỷ 19 của Anh 
registration number:(n) số đăng bộ xe 
ribbon:(n) dây ruy băng ở máy đánh chữ 
spotted:(adj) có chấm 
strip:(n) sọc 
triangular:(adj) tam giác 
turquoise:(adj) màu ngọc lam 
wing:(n) vè xe 
 
Exercise 1 
Imagine  you have lost something. Describe it to your partner without telling him what it is. Your 
partner has to guess. 
 
Exercise 2 
Describe somebody's car. Describe a car you would like to own. 
 
Exercise 3 
Describe somebody's house. Describe a house you would like to live in. 
 
Exercise 4 
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Describe these rooms. Describe your ideal room. Describe the furniture you would put in it, and 
where you would put it. Describe a cafe or a restaurant that you have visited. Describe a room or 
office in the school. 
 
Exercise 5 
Try and describe an object to a partner using the diagram below. Your partner guesses what it is. 
 
Note: This diagram shows the unusual order of Adjectives. You won't offen find them all in one 
sentence. 
 
How much/ many?: a/an, one, three, some, a few, several, a lot of. 
What's it like?: beautiful, check, nice, stripedugly, green, clean, dark, dirty, spottedcheap, Roman, 
expensive. 
How big?: little, small, medium-sized, average-sized, large, big, long. 
What shape?: square, round, ova, rectangular, pointed, triangular, flat. 
How old?: old, new, modern, antique, 19th century, 1930s, 1982. 
What colour?: pale, light, bright, dark, red, yellow, green, blue, brown, black, white. 
What's the pattern?: check, striped, plain, flowered, spotted. 
Where's it from?: French, English, Japanese, German, Italian, Roman, Parisian. 
What's it made of?: silk, cotton, wooden, leather, gold, metal, paper. 
What is it?: scarf, blouse, desk, car, house, box. 
 
    Mô tả đồ vật. 
Bộ phận lưu giữ đồ bị mất thuộc Hỏa xa Anh Quốc và ở Waterloo đây. 
Ô, xin chào. 
Tôi để quên va li trên xe lửa sáng nay. 
Tôi không biết quí ông có cất giữ giúp tôi không. 
Xe lửa nào, thưa ông? 
Xin lỗi, chuyến xe lửa 7 giờ 47 từ Bournemouth. 
Thưa ông, ông có thể mô tả chiếc va li đó không? 
Ơ...được. 
Ðó là loại... à, một cái va li cỡ trung bình, hình chữ nhật, da đen có khóa đồng. 
Chúng tôi giữ khá nhiều loại va li như thế, thưa ông. 
Trên va li đó có tên ông không? 
Không, không có tên tôi. 
Nhưng nó có hai chữ tắt "J.R" gần tay xách. 
Xin ông giữ máy. 
Tôi đi kiểm tra. 
Cảnh sát Thành phố đây. 
Xe hơi tôi vừa bị đánh cắp! 
Nó biến mất rồi! 
Xin bình tĩnh, thưa ông. 
Xin cho tôi biết tên và địa chỉ của ông? 
Vâng, Richard Lookwood, 3 Park Terrace, W.C. 13. 
Ông mô tả chiếc xe của ông được không? 



www.tinhvi.com - 633 

Ðó là xe Escort đời 1982, mô đen 1300 GL màu xanh bạc, bốn cửa. 
Ô, và nó có một lằn sơn màu xanh sẫm dọc hai bên sườn và một vết lõm ở chắn bùn phía trước bên 
trái. 
Nhưng còn bảng số xe, thưa ông? 
PSV 439 Y. 
Thưa ông, tôi có tin mừng cho ông. 
Xe ông không bị đánh cắp. 
Nó bị cảnh sát kéo đi. 
Nó đậu trên một vạch vàng đôi. 
Ông có thể đến Sở Cảnh sát nhận nó, và tốt hơn ông nên mang theo tập chi phiếu! 
Rebecca Trueman đang nghe đây. 
A, bà Trueman- 
Ðây là Fox và Connor, nhân viên địa ốc. 
Chúng tôi đã tìm được một căn nhà mà có thể là bà quan tâm. 
Các anh cho biết đôi điều về căn nhà được không? 
Nhà ở Redhill, gần nhà ga như bà yêu cầu. 
Ðây là căn nhà khá hấp dẫn, nhà gạch đỏ xây vào thập niên 1930, có 4 phòng ngủ. 
Cách bài trí rất đẹp, có nhà bếp tiện nghi. 
Thế có vườn không? 
Có một khu vườn lớn, cây cối xum xuê. 
Bà muốn đến xem không? 
Vâng, tôi nghĩ là đáng xem đấy. 
Anh có thể ghi chi tiết rồi bỏ hộp thư được không? 
 
DESCRIBING PEOPLE  
 
Dona 
Well, she's quite a lively, talkative person in her... in her late teens. She's fairly tall with a... a good 
figure. She's got a heart-shaped face with a small, sort of turned-up nose. It's very attractive really. 
She's got long, black wavy hair and er... blue eyes with very long eyelashes. Her complexions is... 
well, she's olive-skinned. Her lips are very full... and she's got dimples... dimples in her cheeks. 
 
Colin 
He's a very big guy, you know, well-built with very broad shoulders. Not fat, really, really... just 
well-built. He's in his early thirties. He's got a long face with thin lips. Oh, and a small scar on his 
chin. He's got very short, fair hair but with long sideburns and a moustache. Eyes... I haven't really 
noticed the colour, he wears glasses. He's got thick eyebrows and a kind of a long, straight nose. He's 
fairly reserved, thoughtful, sometimes even moody. 
 
Janet 
She's sophisticated. Well-dressed, expensive hairstyle and so on. I'd say she was in her late thirties or 
early forties, but she looks younger. She's about average height and very slim. Her hair's very blonde, 
dyed, I think, but I'm not sure about that. It's always very neat, not long. She's got pale grey eyes with 
thin eyebrows. Her face is always sunburned and very well made up. It's an attractive face... not 
really beautiful, but very attractive, you know what I mean. High cheekbones, small chin... oh and 
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yes, there's a beauty spot on her left cheek. She's a very calm and reliable sort of person, very 
sociable and always very, very polite. 
 
Robert 
Robert's a wonderful person really. He's elderly but not old... still very lively and amusing. He's 
probably in his early seventies. He's got white hair, receding a bit, and a small white beard. He's 
medium build, a little overweight perhaps. He's got very nice, large, brown eyes and he always seems 
to be smiling... lots of wrinkles round the eyes, laughter lines I think you call them. He's got a very 
high, lined forehead which makes him look very intelligent, which he is, of course. 
 
Listening 
� Donna 
� Colin 
� Janet 
� Robert 
 
Proper names 
Donna, Colin, Janet, Robert. 
 
Grammar notes 
1. Some compound adjectives 
Tham khảo Unit 98 
2. Some commonly-used adjective suffixes and prefixes: 
UN (as in unhappy, untidy): indicating a negative. 
Other prefixes, of the same and: in-, im-, il-, non-, ir-, ... 
EX: inhuman, illegal, impossible, noncontinuous, irresponsible. 
 
Formation: 
in-/ im-/ il-/ non-/ ir- + adj. = adj. 
 
Suffixes indicating a high or moderate degree of some quality: 
 -ful: beautiful, cheerful 
 -ous: generous, numerous 
 -ly: friendly, kindly 
Suffixes giving a passive sense: 
 -d, -ed, -t: reserved, sophisticated, brought 
 -able, -ible: unsociable, reliable, edible, visible 
Suffixes giving an active sense: 
 -ive: aggressive, talkative 
 -ing: amusing, boring... 
Give five more examples to each kind of suffixes, prefixes mentioned above. 
 
Look at this: 
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AGE:  young, middle-aged, elderly, old, in his/her 30s, in his/her late teens, in his/her mid-20s, in 
his/her early 40s 
BUILD: fat, thin, slim, plump, medium build, well-built (M), broad-shouldered (M), overweight 
HEIGHT:  1.70m, medium height, average height, below average, tall, short, tallish, shortish 
HAIR COLOR:  black, brown, red, fair, blonde, grey, white, dyed, a brunette (F), a blonde (F), a 
redhead (F), mousey, dark, light 
HAIRSTYLE:  long, short, straight, wavy, curly, neat, untidy, with plaits (F), a fringe, swept back, in 
a bun (F), pony-tail, bald (M), balding (M), thinning (M), receding (M) 
FACE:  thin, long, round, oval, square, heart-shaped (F), high cheekbones, high forehead, thin lips, 
full lips, long nose, straight nose, turned-up nose, broken nose, flat nose, a cleft chin, a pointed chin, 
double chin 
DISTINGUISNING FEATURES:  beard (M), moustache (M), sideburns (M), unshaven (M), clean-
shaven (M), a scar, a beauty-spot, a mole, with freckles, with dimples, with spots, with wrinkles, 
with lines, with glasses, (well) made-up (F) 
PERSONALITY:  nice, quiet, reserved, thoughtful, calm, moody, unsociable, sociable, sophisticated, 
lively, cheerful, polite, reliable, talkative, aggressive, friendly, shy 
EYES:  blue, grey, brown, long eyelashes, thick eyelashes, bushy eyelashes, thin eyebrows 
COMPLEXION:  pale, sunburned/tanned, olive-skinned, fair-skinned, Oriental, brown, black 
DRESS:  smart, scruffy, wel1l-dressed, casual, conservative, elegant, fashionable 
 
bald:(adj) hói 
beauty spot:(n) nốt ruồi duyên 
broad:(adj) rộng 
build:(n) vóc dáng 
chin:(n) cằm 
complexion:(n) nước da 
dimple:(n) lúm đồng tiền 
distinguishing features:(n) đặc điểm 
eyebrows:(n) lông mày 
eyelashes:(n) lông mi 
figure:(n) dáng vẻ, thân hình 
forehead:(n) trán 
late teens:(n) gần 20 tuổi 
moody:(adj) âu sầu 
olive-skinned:(adj) màu da bánh mật 
receding:(adj) trợt ra sau 
reliable:(adj) đáng tin cậy 
reliability:(n) độ tin cậy 
reliably:(adv) chắc chắn, đáng tin cậy 
scar:(n) vết sẹo 
scruffy:(adj) luộm thuộm 
sideburns:(n) tóc mai 
sociable:(adj) thích giao du, cởi mở 
sophisticated:(adj) kiểu cách 
turned-up nose:(n) mũi hỉnh 
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wavy hair:(n) tóc gợn sóng 
wrinkled:(adj) có nếp nhăn 
 
Look at this 
 
Age: young, middle-aged. elderly, old, in his/her 30', in his/her late teens, in his/her mid-20's, in 
his/her early 40's. 
Build: fat, thin, slim, plump, nedium-build, well-build (M), broad-shouldered (M), overweight. 
Height: 1.70m, medium geight, average height, below average, tall, short, tallish, shortish. 
Hair colour: black, brown, red, fair, blonde, grey, white, dyed, a brunette (F), a blonde (F), a redhead 
(F), mousey, dark. 
Hairstyle: long, short, straight, wavy, curly, neat, untidy, with plaits (F), a fringe, swept black, in a 
bun (F), pony-fail (F), bald (M), balding (M), thinning (M), receding (M). 
Face: thin, long, round, oval, square, heart-shaped (F), high cheekbones, high forehead, thin lips, full 
lips, long nose, straight nose, turned-up nose, broken nose, a cleft chin, apointed chin, double chin. 
Eyes: blue, grey, brown, long eyelashes, thick eyelashes, bushy eyelashes, thin eyebrows. 
Complexion: pale, sunburned/tanned, olive-skinned, fair-skinned, Oriental, brown, black. 
Dress: smart, scruffy, well-dressed, casual, conservative, elegant, fashionable. 
Distinguishing features: beard (M), moustache (M), side-burns (M), unshaven (M), clean-shaven 
(M), a scar, a beaty-spot (F), a mole, with freckles, with dimples, with spots, with Wrinkles, with 
lines, with glasses, (well) made-up (F). 
Personality: quiet, reserved, thoughtful, calm, moody, unsociable, sociable, sophisticated, lively, 
cheerful, amusing, polite, reliable, talkative, aggressive, friendly, shy. 
 
Describe these people: 
 
Describe your self, another student, a famous person.  
 
Mô tả người. 
Dona 
Ư, cô ta là một người khá sôi nổi, hay nói so với cái tuổi... cuối vị thành niên của cô ta. 
Cô ta khá cao với một vóc dáng đẹp. 
Cô ta có một khuôn mặt hình trái tim với một sống mũi nhỏ thẳng đứng. 
Nó thực sự rất hấp dẫn. 
Cô ta có một mái tóc dài, đen, dợn sóng... và đôi mắt xanh với lông mi rất dài. 
Da của cô ta thì... chà, cô ta có nước da màu ô liu. 
Ðôi môi cô rất mọng... và cô có lúm đồng tiền... những lúm đồng tiền trên má. 
Colin 
Bạn biết đấy, nó là một gã to con, cường tráng với đôi bờ vai rất rộng. 
Thực tình là không mập mà chỉ là cường tráng. 
Nó mới ngoài 30 tuổi. 
Khuôn mặt nó dài với đôi môi mỏng. 
Ồ, và còn có một vệt sẹo nhỏ trên cằm. 
Mái tóc nó ngắn, sáng màu nhưng có tóc mai dài và râu quai nón. 
Còn đôi mắt... thực sự tôi không để ý đến màu mắt, nó đeo kính mà. 
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Nó có cặp lông mày rậm và một cái mũi thuộc loại dài và thẳng. 
Nó khá kín đáo, trầm tư, thậm chí đôi khi u uất. 
Janet 
Cô ta thì sành điệu. 
Quần áo đẹp, kiểu tóc đắt tiền, và còn nhiều nữa. 
Tôi xin nói cô ấy đã gần tuổi 40 hoặc ngoài tuổi 40, nhưng trông trẻ hơn. 
Cô có chiều cao trung bình và rất mảnh khảnh. 
Cô có mái tóc vàng được nhuộm, tôi nghĩ thế nhưng không chắc lắm. 
Nó không dài, luôn luôn gọn. 
Cô ta có đôi mắt xám nhạt với chân mày mỏng. 
Khuôn mặt cô lúc nào cũng sạm nắng và trang điểm đẹp. 
Ðó là một khuôn mặt hấp dẫn... không đẹp lắm nhưng lại hấp dẫn, bạn hiểu ý tôi muốn nói gì chứ. 
Xương gò má cao, cằm nhỏ... ồ vâng, có một nốt ruồi duyên bên má trái cô ta. 
Cô ta thuộc loại người bình tĩnh, đáng tin cậy, rất chan hòa và luôn luôn hết sức lịch sự. 
Robert 
Robert quả là một người tuyệt vời. 
Ông đã lớn tuổi nhưng lại không già chút nào... vẫn còn rất sống động và hài hước. 
Ông đã ngoài tuổi 70. 
Ông có mái tóc bạc trắng, hơi hói, và hàm ria mép trắng nhỏ. 
Ông có thân hình vừa vặn, có lẽ là hơi nặng ký. 
Ông có đôi mắt nâu to dễ thương và ông ta lúc nào cũng luôn sẵn sàng cười... có nhiều nếp nhăn 
quanh mắt, tôi nghĩ bạn gọi nó là những nét cười. 
Ông có một vầng trán cao, thẳng tạo cho ông có vẻ thông thái mà vốn dĩ đã vậy. 
 
BUDGET DAY 
 
The British government normally announces changes in taxation once a year. This usually happens 
in March when the Chancellor of the Exchequer reads his budger proposals in the House of 
Commons. He outlines the changes in taxation which will balance government income and 
expenditure for the next year. Sometimes the changes in indirect taxation take effect immediately. 
Many people try to "beat the budget" by guessing which articles will increase in price, and buying 
them before the Chancellor makes his announcement. 
 
The day before the budget 
 
Julie Hello, darling. You're late. 
Graham Yes. I went to the garage to get some petrol. 
Julie But that only takes five minutes, doesn't it? 
Graham Not today. There was a queue halfway down the road. 
Julie Really? Why? There isn't another oil crisis, is there? 
Graham No, no. They were all filling their tanks to beat the budget. Everybody expects a big increase 
in tax on petrol. I bought ten gallons! 
 
Budget Morning 
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Graham It says in the paper that they might increase taxes on electrical goods. 
Julie Perhaps we should buy that new fridge/ freezer we were looking at. What do you think? 
Graham Yes, we need one anyway.  
Julie Can you get to the shop at lunchtime? 
Graham I'm afraid not. Look, we know how much it is. Why don't you write a cheque, and send 
Stuart to buy it? 
Julie All right. If you're sure we can afford it. 
Graham It was an Electrolux 1241, wasn't it? Send him to get it at the show-room in Highfield Road. 
They had it on special offer. 
 
4.30, Budget afternoon 
 
Julie Stuart, switch on the television, will you? I want to hear the news about the budget. 
Stuart Right, Mum. 
Newsreader And here are the major points about today's budget again. In order to raise £60 million, 
the government proposes to increase the duty on tobacco. This will mean an increase of 15p on a 
packet of cigarettes, which should please anti-smoking campaigners. The Chancellor has also 
increased the duty on beer, wines, and spirits in order to raise an extra £400 million in revenue. The 
government has also increased petrol tax by 15% so as to encourage energy saving. Value Added 
Tax has been reduced by 2% so as to stimulate the economy. This will mean that household goods - 
televisions, washing-machines, fridges, etc., will go down in price. 
 
Listening 
� Introduction 
� The day before the budget (Julie and Graham) 
� Budget morning (Graham and Julie) 
� 4.30, Budget afternoon (Julie and Stuart) 
 
Proper names 
Chancellor, Exchequer, Julie, Graham, Stuart. 
 
Grammar notes 
 
TO, IN ORDER TO 
to express Purpose 
 
A. TO (purpose): để 
We can use the to-infinitive to say why someone does somehing, what the purpose of an action is. 
EX: 
Most people work to earn money. 
We went to the library to get some books. 
 
B. IN ORDER TO and SO AS TO 
In order to and so as to are more formal than to 
EX: 
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The government took these measures in order to reduce crimes: Nhà nước tiến hành các biện pháp 
này nhằm để giảm tội phạm. 
 
To express "negative purpose", we use in order not to, or so as not to, we cannot use not to on its 
own 
EX: 
I shut the door quietly so as not to/ in order not to wake the baby. 
 
Expressions 
a queue halfway down the road: xếp hàng đến giữa đường 
to beat the budget: chơi trước ngân sách, tạm ứng 
on special offer: bán giá đặc biệt 
to break down: bị hư 
to let off: tha, không phạt 
 
balance:(v) điều tiết, cân đối 
budget:(n) ngân sách 
Chancellor of the Exchequer:(n) Bộ trưởng tài chính 
commission:(v) đặt làm, đặt mua 
fine:(n) tiền phạt 
gallon:(n) ga lông 
House of Commons:(n) Hạ nghị viện 
import control:(n) kiểm soát hàng nhập khẩu 
impose:(v) đánh vào, áp đặt 
incentive:(n) động cơ thúc đẩy làm điều gì 
indirect taxation:(n) thuế gián thu 
outline:(v) phác họa 
parking-ticket:(n) giấy phạt đậu xe không đúng quy định 
propose:(v) đề nghị 
proposal:(n) dụ thảo, kế hoạch 
protect:(v) bảo vệ 
raise:(v) nâng lên 
stimulate:(v) kích thích, cổ vũ 
subsidize:(v) trợ cấp, bù lỗ 
superintendent:(n) Sĩ quan cảnh sát trên chức thanh tra trưởng 
 
Exercise 1 
garage 
He went to the garage to get some petrol. 
Make sentences with: 
1 bank 
2 chemist's 
3 library 
4 newsagent's 
5 butcher's 
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6 baker's 
7 greengrocer's 
8 florist's 
9 tobacconist's 
10 off-licence 
 
Exercise 2 
He/ her/ post office/ stamps. 
He sent her to the post-office to get some stamps. 
Continue. 
1 They/ him/ newsagent's/ a map. 
2 She/ them/ off-licence/ wine. 
3 My boss/ me/ stationer's/ paper. 
4 We/ John/ supermarket/ fruit. 
 
Exercise 3 
Proposal: Increase tobacco duty. 
Purpose: Raise £60 million. 
In order to raise £60 million, they increased tobacco duty. 
So as to raise £60 million, they increased tobacco duty. 
They increased tobacco duty in order to raise £60 million. 
They increased tobacco duty so as to raise £60 million. 
Make sentences in each of these four ways about each proposal in the table below. 
 
Proposal (Pro): Increase tobacco duty. 
Purpose (Purp): Raise £60 million. 
Pro: Put up the duty on wines, beers and spirits. 
Purp: Raise £400 million. 
Pro: Increase petrol tax by 15%. 
Purp: Encourage energy saving. 
Pro: Reduce VAT by 12%. 
Purp: Stimulate the economy. 
Pro: Reduce income-tax. 
Purp: Increase incentives. 
Pro: Subsidize heavy fuel. 
Purp: Help industry. 
Pro: Impose import controls. 
Purp: Protect home industries.Pro: Sell parts of the steel industry. 
Purp: Raise £1.000 million.  
Pro: Give financial help for some insulation. 
Purp: Encourage energy saving. 
Pro: Increase old age pensions. 
Purp: Protect old people from inflation. 
 
    Ngày ngân sách 
Mỗi năm một lần chính phủ Anh thường công bố những thay đổi về thuế khóa. 
Ðiều này thường xảy ra vào tháng ba khi Bộ trưởng Tài chính tường trình các dự thảo ngân sách 
trước Hạ viện. 
Ông vạch ra những thay đổi về thuế khóa nhằm điều tiết thu chi của nhà nước trong năm tới. 
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Ðôi khi những thay đổi về thuế gián thu có hiệu lực ngay lập tức. 
Nhiều người cố gắng "ra tay trước ngân sách" bằng cách đoán những món hàng sẽ tăng giá và mua 
trước khi Bộ trưởng Tài chính loan báo. 
Chào cưng. 
Trễ rồi. 
Ừ. Anh đến ga ra mua một ít xăng. 
Nhưng chuyện đó chỉ mất 5 phút thôi phải không? 
Hôm nay thì không. 
Có một hàng người dài xếp sẵn đi mới nửa đường đã thấy rồi. 
Thật ư? 
Tại sao? 
Lại khủng hoảng dầu hỏa à? 
Không, không phải. 
Người ta đang đổ đầy bình xăng để ra tay trước ngân sách. 
Ai cũng nghĩ rằng thuế đánh vào xăng sẽ tăng mạnh. 
Anh mua 10 galông (1 gallon = 4,5 lít). 
Báo nói rằng họ có thể tăng thuế đánh vào đồ điện. 
Có lẽ chúng ta nên mua cái tủ lạnh/tủ đông lạnh mới mà chúng ta đã xem. 
Anh có ý kiến gì không? 
Ừ, dù gì chúng ta cũng cần một cái. 
Vào giờ ăn trưa anh có thể ghé tiệm được không? 
E rằng không. 
Này, chúng ta đã biết giá. 
Sao em không ký séc rồi đưa cho Stuart đi mua? 
Ðược thôi. 
Nếu anh chắc là chúng ta có dủ tiền. 
Ðó là loại tủ lạnh Electrolux 1241 phải không? 
Bảo nó mua ở phòng trưng bày đường Highfield. 
Họ bán giá đặc biệt. 
Stuart, con bật truyền hình đi. 
Mẹ muốn nghe tin về ngân sách. 
Dạ, thưa mẹ. 
Và đây là các điểm chính về ngân sách được loan báo hôm nay. 
Ðể có 60 triệu pound Anh, chính phủ dự tính tăng thuế đánh vào thuốc lá. 
Ðiều này có nghĩa là mỗi bao thuốc lá sẽ tăng 15 peni, điều đó sẽ làm hài lòng những người tham gia 
chiến dịch chống hút thuốc. 
Bộ trưởng Tài chính cũng đã tăng thuế đánh vào bia, các loại rượu mùi và rượu mạnh nhằm thu thêm 
400 triệu pound. 
Chính phủ cũng đã tăng thuế xăng 15% nhằm khuyến khích tiết kiệm năng lượng. 
Thuế trị giá gia tăng được giảm 2% nhằm kích thích nền kinh tế. 
Ðiều này có nghĩa là các mặt hàng gia dụng như tivi, máy giặt, tủ lạnh, v.v... sẽ giảm giá. 
 
DO IT YOURSELF  
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Do It Yourself magazine organizes a competition every summer to find the "Handyman of the Year". 
The winner this year is Mr Roy Miller, a Sheffield postman. A journalist and a photographer have 
come to his house. The journalist is interviewing Mr Miller for an article in the magazine. 
 
Journalist Well, I'm very impressed by all the work you've done on your house, Mr Miller. How long 
have you been working on it? 
Mr Miller I first became interested in do-it-yourself several years ago. You see, my son Paul is 
disabled. He's in a wheel-chair and I just had to make alterations to the house. I couldn't afford to pay 
workmen to do it. I had to learn to do it myself. 
Journalist Had you had any experience of this kind of work? Did you have any practical skills? 
Mr M No. I got a few books from the library but they didn't help very much. Then I decided to go to 
evening classes so that I could learn basic carpentry and electrics. 
Journalist What sort of changes did you make to the house? 
Mr M First of all, practical things to help Paul. You never really realize the problems handicapped 
people have until it affects your own family. Most government buildings, for example, have steps up 
to the door. They don't plan buildings so that disabled people can get in and out. We used to live in a 
flat, and of course, it was totally unsuitable. Just imagine the problems a disabled person would have 
in your house. We needed a large house with wide corridors so that Paul could get from one room to 
another. We didn't have much money and we had to buy this one. It's over ninety years old and it was 
in a very bad state of repair. 
Journalist Where did you begin? 
Mr M The electrics. I completely rewired the house so that Paul could reach all the switches. I had to 
lower the light switches and raise the power-points. I went on to do the whole house so that Paul 
could reach things and go where he wanted. 
Journalist What else did you do? 
Mr M By the time I'd altered everything for Paul, do-it-yourself had became a hobby. I really 
enjoyed doing things with my hands. Look, I even installed smoke-alarms. 
Journalist What was the purpose of that? 
Mr M I was very worried about fire. You see, Paul can't move very quickly. I fitted them so that we 
would have plenty of warning if there were a fire. I put in a complete burglar-alarm system. It took 
weeks. The front door opens automatically, and I'm going to put a device on Paul's wheelchair so that 
he'll be able to open and close it when he wants. 
Journalist What are you working on now? 
Mr M I've just finished the kitchen. I've designed it so that he can reach everything. Now I'm 
building an extension so that Paul will have a large room on the ground floor where he can work. 
Journalist There's a £10,000 prize. How are you going to spend it? 
Mr M I'm hoping to start my own business so that I can convert ordinary houses for disabled people. 
I think I've become an expert on the subject. 
 
Proper names 
 Roy Miller, Paul, Sheffield. 
 
Grammar notes 
 
Adverb clause of purpose: 
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SO THAT/ IN ORDER THAT 
 
Formation: 
So that + can/ could 
or 
will/ would + bare infinitive 
 
May/ might or shall/ should can follow "so that" without any change in meaning, though they are 
more formal. "in order that" is limited to "may/ might" or "shall/ should" 
EX: 
I did it so that he could/ might do that. 
I did this in order that he might do that. 
 
"in order to/ so as to" is used when the two subjects of the two clauses are the same 
EX: 
I go to Saigon in order to earn my living (so that I can earn my living). 
 
Expressions 
do-it-yourself: tự làm lấy 
a bad state of repair: tình trạng sửa chữa nhiều, tồi   
 
affect:(v) có ảnh hưởng 
alter:(v) sửa đổi 
amphibious:(n) ở được trên đất và dưới nước 
back light:(n) đèn sau 
bleeper:(n) máy phát tín hiệu "bip bip" 
boot:(n) ngăn để hành lý (trên xe) 
bullet-proof:(adj) chắn đạn 
burglar-alarm:(n) còi báo động có trộm 
carpentry:(n) nghề mộc 
convert:(n) chuyển đổi 
corridor:(n) hành lang 
disabled:(adj) tàn tật 
ejector seat:(n) ghế ngồi 
electrics:(n) nghề điện 
extension:(n) phần mở rộng 
handicapped:(adj) bị khuyết tật 
handyman:(n) người khéo tay 
head-lamp:(n) đèn trước 
install:(v) thiết kế, lắp vào 
level:(v) san bằng 
periscope:(n) kính tiềm vọng 
power points:(n) chỗ cắm điện 
precaution:(n) sự đề phòng, lo trước 
precautionary:(adj) để phòng ngừa 
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ramp:(n) dốc nối hai mức cao thấp của nền nhà 
smoke alarm:(n) dụng cụ báo động có khói 
spot light:(n) đèn pha 
swing gate:(n) cửa  tự động 
 
Exercise 1 
These are some of the things that Mr. Miller did. Look at the chart, ask questions with Why?/What's 
the purpose of...?, and answer them. 
 
Improvement (Imp): swing gate, swing doors 
Purpose (Purp): Paul wouldn't have to use the handles. 
Imp: level the path 
Purp: The wheel-chair would move easily. 
Imp: widen the doors 
Purp: The wheel-chair could get through. 
Imp: phones in every room 
Purp: Paul could always get to one. 
Imp: special bathroom 
Purp: Paul could use it.  
Imp: lower the switches 
Purp: Paul could reach them.  
Imp: remove the steps, put in ramps 
Purp: The wheel-chair could get in and out.  
 
Exercise 2 
Here are some of the things Mr. Miller is going to do. Ask questions and answer them. 
 
Plan: a device on his wheelchair 
Purpose: He'll be able to open and close the front door. 
Plan: install a lift 
Purp: He'll be able to get upstairs on his own. 
Plan: build an extension  
Purp: He'll have a room on the round floor.  
Plan: convert mini-bus with a ramp 
Purp: He'll be able to get in and out.  
Plan: design a "bleeper" 
Purp: He can call me at any time. 
Plan: build a workshop in the garden 
Purp: I'll have somewhere to work. 
 
      Hãy tự làm lấy 
Ô, Miller, tôi có ấn tượng mạnh về tất cả các công việc mà ông đã làm để sửa nhà. 
Ông phải mất bao lâu vậy? 
Tôi quan tâm đến tự làm lấy lần đầu tiên cách đây mấy năm. 
Anh thấy đó, Paul con trai của tôi bị tàn tật. 
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Cháu phải ngồi xe lăn, và do vậy tôi phải sửa lại căn nhà. 
Tôi không có đủ tiền để thuê thợ. 
Tôi phải học cách tự làm lấy. 
Ông đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa? 
Ông có khả năng thực tiễn nào không? 
Không. 
Tôi mượn một ít sách ở thư viện, nhưng chúng cũng không giúp gì nhiều. 
Thế rồi tôi quyết định đi học lớp đêm để nắm được những cái cơ bản của nghề mộc và điện. 
Ông đã sửa nhà như thế nào? 
Trước hết là những chuyện thực tế để giúp Paul. 
Người ta không bao giờ ý thức được những vấn đề mà người tàn tật phải gánh chịu cho đến khi điều 
đó xảy ra ngay trong chính gia đình của họ. 
Ví dụ, phần lớn các công trình xây dựng đều có bậc tam cấp dẫn đến cửa. 
Người ta không thiết kế các tòa nhà để người tàn tật có thể ra vào. 
Trước đây, chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ và đương nhiên nó hoàn toàn không thích hợp. 
Cứ thử tưởng tượng những khó khăn của một người tàn tật trong nhà bạn. 
Chúng tôi cần một căn nhà lớn có hành lang rộng để Paul có thể di chuyển từ phòng này sang phòng 
khác. 
Chúng tôi không có nhiều tiền và phải mua căn nhà này. 
Nó đã được xây trên 90 năm rồi và xuống cấp trầm trọng. 
Ông bắt đầu từ đâu? 
Phần điện. 
Tôi thiết kế lại toàn bộ hệ thống điện để Paul có thể với tay tới tất cả các công tắc. 
Tôi phải hạ thấp các công tắc đèn và nâng các ổ cắm lên. 
Tôi tiếp tục sửa lại toàn bộ căn nhà để Paul có thể với được các đồ vật và di chuyển tới những nơi mà 
cháu muốn. 
Ông còn làm gì nữa? 
Lúc mà tôi đã sửa đổi lại mọi thứ cho Paul thì tự làm lấy đã trở thành một sở thích. 
Tôi thực sự ham thích làm việc bằng chính đôi bàn tay của mình. 
Nhìn xem, tôi còn lắp cả hệ thống báo hiệu bằng khói. 
Ðể làm gì? 
Tôi rất lo ngại về hỏa hoạn. 
Anh thấy đó, Paul không di chuyển nhanh được. 
Tôi lắp đặt hệ thống này để khi có một chỗ cháy, chúng tôi sẽ nghe nhiều tiếng báo động. 
Tôi còn lắp một hệ thống phòng trộm hoàn chỉnh. 
Phải mất vài tuần mới xong. 
Cửa trước tự động mở, và tôi định sẽ gắn vào xe lăn của Paul một thiết bị cho phép cháu có thể đóng 
mở cửa trước theo ý muốn. 
Hiện giờ ông đang sửa phần nào? 
Tôi vừa mới sửa xong nhà bếp. 
Tôi đã thiết kế để Paul có thể với đến mọi thứ. 
Hiện giờ tôi đang xây thêm một phòng nữa để Paul có một phòng lớn ở tầng trệt và có thể làm việc ở 
đó. 
Giải thưởng là 10.000 pao. 
Ông dự tính là sẽ dùng số tiền này như thế nào? 
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Tôi hy vọng sẽ bắt đầu công việc làm ăn riêng của mình để có thể sửa đổi những căn nhà bình 
thường cho người tàn tật. 
Tôi nghĩ bây giờ tôi đã trở thành chuyên viên trong lãnh vực này. 
 
Reading 
 
MACDONALD 
CONSTRUCTION (UK) LTD. 
 
River Danga Irrigation Scheme 
Advice to employees travelling to Mandaga for the first time. 
 
MEDICAL PRECAUTIONS. 
1. To avoid the possibility of infection, inoculations against typhoid, cholera, and yellow fever 
should be given before departure. 
2. Madanga is a malarial area. To prevent malaria, a course of anti-malaria tablets should be 
started two weeks before departure. In the evenings long-sleeved clothes should be worn to prevent 
mosquito bites. 
3. When in camp always use a net in order to prevent mosquito biting while you are asleep. 
4. A thorough medical examination and a full dental checkup is advised before leaving the UK. 
5. A spare pair of glasses is recommended. 
6. Mandanga is a tropical  country and certain precautions should be taken when working. 
a To prevent heat exhaustion, take care to drink adequate quantities of fluid. 
b Salt tablets may be taken to avoid dehydration. 
c To prevent sunstroke, great care must be taken when working in direct sunlight. 
d Sensible, loose-fitting lightweight clothes are recommended. Cotton is the best material. 
 
HYGIENE 
1. To void infection, water should be boiled or purified with tablets. 
2. Fruit and vegetables should be washed thoroughly. 
 
LOCAL CUSTOMS 
1. Women should wear hats and long dresses when entering religious buildings. They should 
particularly avoid wearing trouser, shorts, or mini-skirts. 
2. Shoes should be removed when entering private homes, to avoid giving offence to the 
householder. 
3. So as not to cause offence, washing should never be hung out in public view. This 
particularly applies to underclothes. 
4. Women should avoid wearing bikinis on public beaches. 
5. In order not to seem rude, we would strongly advise learning a few expressions in 
Mandangani before arrival. 
 
Here are a few essential expressions: 
 Whot ho Hello 
 Tu dalu Goodbye.  
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 Yup Yes 
 Nok No 
 Ta aw flee Thank you  
 Ifi Please 
 Ay up Excuse me 
 Oop Zee Sorry 
 
Proper names 
Macdonald. 
 
Expressions 
to set an example: nêu gương 
to keep one's dog on a lead: xích chó 
 
adequate:(adj) đủ 
bacteria:(n) vi khuẩn 
bleach:(v) tẩy rửa 
blind:(n) không có lối ra, cụt (ngõ) 
catchment area:(n) khu dẫn nước 
cholera:(n) bệnh dịch tả 
common-sense:(n) lẽ thường, lương tri 
common failing:(n) nhược điểm, thiếu sót 
confidential:(adj) kín, bí mật 
dehydration:(n) sự mất nước 
discomfort:(n) sự không thoải mái 
exposure:(n) sự phơi bày ra 
fluid:(n) kiệt sức vì nóng nực 
heat-exhaustion:(n) kiệt sức vì nóng nực 
heath:(n) bãi hoang 
hygiene:(n) phép vệ sinh 
implement:(n) dụng cụ 
infection:(n) sự truyền nhiễm 
inflammable:(adj) dễ cháy 
inoculation:(n) chủng ngừa 
interval:(n) khoảng cách giữa hai sự việc, định kì 
irrigation scheme:(n) dự án thủy lợi  
lightweight:(adj) nhẹ, mỏng 
long-sleeved:(adj) dài (quần áo) 
loose-fitting:(adj) rộng rãi, thoải mái 
malaria:(n) bệnh sốt rét 
mosquito net:(n) mùng, màn 
multigrade:(adj) đa năng, đa cấp 
non-stick:(adj) không dính 
offence:(n) sự phật lòng 
pest:(n) vật làm hại 
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plantation:(n) đồn điền 
tread:(n) mặt ngoài lốp xe 
tropical:(adj) thuộc miền nhiệt đới 
trough:(n) máng ăn (cho vật nuôi) 
typhoid:(n) bệnh thương hàn 
undue:(adj) thái quá, nhiều 
uneven:(adj) không phẳng 
unsightly:(adj) khó coi, không đẹp mắt 
woodland:(n) rừng 
yellow fever:(n) bệnh sốt da vàng 
 
Look at this 
Do this so as/in order not to do that. 
Do this to/so as to/in order to avoid that/doing that. 
Do this to prevent that./ some thing (from) happening./ somebody (from) doing that. 
 
Exercise 1 
Look at the expressions in Mandangani. Practise with a partner using: 
How do you say (this) in Mandangani? 
Can you translate (this) into Mandangani? 
What dose (that) mean in English? 
 
Exercise 2 
Why should we keep plastic bags away from babies? 
To avoid the danger of suffocation. 
or 
To prevent babies from suffocating themselves. 
 
Look at the table above. Ask questions about the warning, and answer them. 
 
SAFETY FIRST 
To avoid danger of suffocation keep this plastic bag away from babies and young children. 
 
Supertrack Hi-fi stylus ST800E 
Check your stylus regularly to void damaging your valuable records. Change it at the first sign of 
wear. 
 
TEFL 
Non-stick trying pan 
To void scratching this pan, always use a wooden or plastic spatula. Avoid using metal implement at 
all times. 
 
NATIONAL MIDLAND 
Cheque card 
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To prevent the possibility of someone misusing this cheque guarantee card, never keep it in the same 
place as your cheque-book. 
 
Rollalong tyres 
To prevent undue wear always check that the tyres are at the correct pressure. Stones should be 
removed from the tread to prevent them from damaging the tyre. At regular intervals change tyres to 
different wheel to void uneven wear. 
 
Set of six Irish coffee glasses 
Always place a spoon in the glass before pouring hot coffee into it. This will prevent the glass 
cracking. 
 
Swanham's multigrade oil 20/50 
To prevent undue engine wear always change the oil at regular intervals. 
 
Bunter and Farmer Biscuits 
In order to keep these biscuits in good condition store in a cool, dry place. 
 
A NEW WAY OF LIFE 
 
Announcer On "TV Magazine" tonight we're looking at people who have given up regular jobs and 
high salaries to start a new way of life. First of all, we have two interviews with people who decided 
to leave the "rat race". Nicola Burgess spoke to them. 
 
Nicola This is the Isle of Skye. Behind me you can see the croft belonging to Daniel and Michelle 
Burns, who gave up their jobs to come to this remote area of Scotland. Daniel was the sales manager 
of Hi-Vita, the breakfast cereal company, and Michelle was a successful advertising executive. 
Michelle, can you tell us what made you give up everything to come here? 
Michelle Everything? That's a matter of opinion. A big house and two cars isn't everything! Dan and 
I both used to work long hours. We had to leave so early in the morning and we came home so late at 
night, that we hardly ever saw each other. We should have come here years ago, but we were earning 
such big salaries that we were afraid to leave our jobs. In the end we had so little time together that 
our marriage was breaking up. So two years ago, we took a week's holiday in the Scottish Highlands. 
We saw this place and we both fell in love with it. It was for sale, and we liked it so much that we 
decided to give up our jobs, and here we are! 
Nicola How do you earn a living? If you don't mind me asking. 
Michelle We don't need very much. We keep sheep and goats, grow our own vegetables. We've got a 
few chickens. It's a very simple life, and we're not in it for profit. We're still so busy that we work 
from five in the morning until eight at night, but we're together. We're happier than we've ever been 
and we're leading a natural life. 
Nicola There must be some things you miss, surely. 
Michelle I don't know. We knew such a lot of people in London, but they weren't real friends. We 
see our neighbours occasionally and there's such a lot to do on the farm that we don't have time to 
feel lonely. At least we see each other now. 
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Nicola The motor-bike I'm sitting on is a very special one. Special because it's been all the way 
round the world. It belongs to Luke Saunders, who had just returned to England after three-years 
motor-cycle journey. Luke, what led you to leave your job and make this trip? 
Luke I worked in a car factory on the assembly line. All I had to do was put four nuts on the bolts 
that hold the wheels on. It's done by robots now, and a good thing too! The job was so routine that I 
didn't have to think at all. I bought this Triumph 750 cc bike second-hand, fitted two panniers on the 
back and just set off for Australia. 
Nicola What did you do for money? 
Luke I had a bit of money to start with, but of course it didn't last long and I had to find work where I 
could. I've done so many different things - picked fruit, washed up, worked as a mechanic. 
Nicola How did people react to you? In India, for example. 
Luke Everywhere I went, the people were so friendly that problems seemed to solve themselves. 
There was such a lot of interest in the bike that it was easy to start a conversation. You know, often 
you can communicate without really knowing the language. 
Nicola Did you ever feel like giving up, turning round and coming home? 
Luke Only once, in Bangladesh. I became so ill with food poisoning that I had to go to hospital. But 
it didn't last long. 
Nicola You've had such an exciting time that you'll find it difficult to settle down, won't you? 
Luke I'm not going to. Next week I'm off again, but this time I'm going in the opposite direction! See 
you in about three years' time! 
 
Listening 
� Introduction 
� Nicola and Michelle 
� Nicola and Luke 
 
Proper names 
 Nicola Burgess, Skye, Daniel Burns, Michelle, Hi-Bita, Dan, Luke, Angladesh. 
 
Grammar notes 
1. Subject + to find + it + adj. + to-infinitive 
EX: 
He found it hadt to start a new life: anh ấy thấy khó bắt đầu một cuộc sống mới. 
2. Adverb clause of result (cause and effect): ...đến nỗi mà... 
EX: 
The people were so friendly that he felt welcome. 
They are such beautiful pictures that everyone will want one. 
 
Expressions 
the rat-race: cuộc tranh đua với đời 
... and a good thing, too! và cũng tốt cả thôi 
a matter of opinion: vấn đề ý kiến cá nhân 
a way of life: lối sống 
If you don't mind me asking: nếu anh không phiền, tôi xin hỏi điều này nhé 
give up: bỏ cuộc, từ bỏ 
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hardly ever: gần như chẳng bao giờ 
to shriek with laughter: cười ngặt nghẽo 
 
assembly line:(n) dây chuyền lắp ráp 
bolt:(n) bù loong 
communicate:(v) giao tiếp, truyền đạt ý nghĩ 
communication:(n) Sự truyền thông 
communicative:(adj) dễ truyền, hay lan truyền 
croft:(n) nông trại nhỏ 
goat:(n) con dê 
hilarious:(adj) vui nhộn 
nut:(n) con ốc, đinh ốc 
pannier:(n) cái giỏ phía sau xe đạp hay xe gắn máy 
shriek:(v) bật ra tiếng, phá lên cười, hét lên xúc động 
spectacular:(adj) đẹp mắt, ngoạn mục 
 
Exercise 1 
The people were very friendly. He felt welcome. 
The people were so friendly that he felt welcome. 
Continue 
1 He was very old. He couldn't walk. 
2 She was very busy. She didn't stop for lunch. 
3 He was very late. He missed the train. 
4 She was very ill. She couldn't go out. 
5 He had spent too much money. He couldn't buy a ticket. 
6 There were too many people on the boat. It sank. 
 
Exercise 2 
The house was so beautiful that they bought it. 
It was such a beautiful house that they bought it. 
Continue 
1 The book was so interesting that she couldn't stop reading it. 
2 The problems are so difficult that nobody can solve them. 
3 The man was so friendly that everybody liked him. 
4 The dog was so savage that the postman refused to deliver the letters. 
5 The box was so heavy that she couldn't lift it. 
6 The trip was so exciting that he's going again. 
 
Exercise 3 
He was such a boxer that nobody ever beat him. 
The boxer was so good that nobody ever beat him. 
Continue 
1 It was such a dangerous job that nobody would do it. 
2 She was such a good dancer that she won the prize. 
3 They were such boring films that nobody watched them. 
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4 It was such a crazy story that nobody believed it.   
 
      Lối sống mới. 
Trong chương trình "Tạp chí trên truyền hình" tối nay chúng ta sẽ quan sát những người đã từ bỏ 
việc làm chính thức và lương cao để bắt đầu một cuộc sống mới. 
Ðầu tiên, chúng tôi thực hiện 2 cuộc phỏng vấn với những người đã quyết định từ bỏ cuộc kiếm sống 
xô bồ, quyết liệt. 
Nicola Burgess phỏng vấn họ. 
Ðây là Ðảo Skye. 
Phía sau tôi có thể thấy khu trại nhỏ thuộc về Daniel và Michele Burns, những người đã từ bỏ công 
việc của mình để đến vùng xa xôi này của xứ Scôt-len. 
Daniel là giám đốc thương vụ của Hi-Vita, công ty sản xuất cốm ngũ cốc dùng để điểm tâm, còn 
Michelle là người điều hành về quảng cáo rất thành công. 
Michelle, chị có thể cho chúng tôi biết điều gì đã khiến các anh chị từ bỏ mọi thứ để đến đây? 
Mọi thứ? 
Ðó chỉ là vấn đề quan niệm thôi. 
Một cái nhà lớn và hai chiếc xe hơi không phải là mọi thứ! 
Cả Dan và tôi đã thường làm việc nhiều giờ. 
Buổi sáng chúng tôi phải đi thật sớm, và mãi tới khuya mới về nhà, đến nỗi hiếm khi thấy mặt nhau. 
Lẽ ra chúng tôi đã đến đây từ nhiều năm trước, nhưng chúng tôi kiếm nhiều tiền đến nỗi chúng tôi 
ngại rời bỏ công việc của mình. 
Cuối cùng chúng tôi dành cho nhau quá ít thời giờ đến nỗi cuộc sống gia đình có nguy cơ rạn vỡ. 
Vì thế cách đây 2 năm, chúng tôi có đi nghỉ một tuần ở vùng thượng du Scốt-len. 
Chúng tôi thấy nơi này và cả hai chúng tôi đều thích nó. 
Ðây là đất bán, chúng tôi thích nó đến nỗi chúng tôi quyết định bỏ việc, và thế là chúng tôi có mặt ở 
đây! 
Anh chị kiếm sống như thế nào? 
Nếu anh chị không phiền câu hỏi của tôi. 
Chúng tôi không cần nhiều lắm đâu. 
Chúng tôi nuôi cừu và dê, tự trồng rau. 
Chúng tôi có nuôi một ít gà. 
Ðây là một lối sống giản dị và chúng tôi không có động cơ kiếm lời đâu. 
Chúng tôi vẫn còn bận đến nỗi phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối, nhưng chúng tôi có nhau. 
Chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, và chúng tôi đang sống một cuộc sống tự nhiên. 
Chắc chị phải nhớ một vài thứ chứ. 
Tôi không biết. 
Chúng tôi quen biết nhiều người ở Luân Ðôn nhưng những người này không hẳn là bạn. 
Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp những người bạn láng giềng và ở khu trại này có nhiều việc phải làm 
đến nỗi chúng tôi không có thời giờ để cảm thấy cô đơn. 
Bây giờ  ít nhất thì chúng tôi cũng thấy mặt nhau. 
Chiếc xe gắn máy mà tôi đang ngồi đây là một chiếc xe rất đặc biệt. 
Ðặc biệt vì nó đã dong ruổi khắp thế giới. 
Nó là xe của Luke Saunders, người vừa mới trở về Anh sau một cuộc hành trình bằng xe gắn máy dài 
3 năm. 
Luke, điều gì đã khiến anh bỏ việc và thực hiện chuyến đi này? 
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Tôi làm việc trong một nhà máy sản xuất xe hơi dây chuyền.. 
Tất cả những việc mà tôi phải làm là vặn 4 đai ốc vào các bù-loong giữ các bánh xe. 
Bây giờ việc đó do các người máy làm, và làm tốt hơn nữa là khác. 
Công việc đơn điệu đến nỗi tôi không cần phải suy nghĩ gì cả. 
Tôi mua lại chiếc Triumph 750 phân khối này, gắn 2 túi đồ phía sau xe, và thế là bắt đầu cuộc hành 
trình đến "c. 
Anh làm gì để kiếm sống? 
Thoạt đầu tôi có sẵn một ít tiền, nhưng dĩ nhiên là không thể xài lâu được và tôi phải kiếm việc làm ở 
nơi nào tôi có thể. 
Tôi đã làm rất nhiều việc rất khác nhau - hái quả, rửa chén bát, làm thợ cơ khí. 
Người ta đối xử với anh như thế nào? 
Ở Ấn Ðộ chẳng hạn. 
Tôi đến đâu thì người ta cũng tỏ ra thân thiện đến nỗi những khó khăn dường như tự chúng giải 
quyết lấy. 
Người ta chú ý nhiều đến chiếc xe gắn máy này đến nỗi thật dễ bắt chuyện. 
Bạn biết không, thông thường người ta có thể giao tiếp với nhau mà không cần biết ngôn ngữ. 
Anh có bao giờ cảm thấy muốn bỏ cuộc, quay trở lại và về nhà không? 
Một lần thôi, ở Bangladesh. 
Tôi bị ngộ độc thức ăn nặng đến nỗi phải vào bệnh viện. 
Nhưng chuyện đó cũng chẳng kéo dài lâu. 
Anh đã trải qua một thời gian lý thú đến nỗi anh sẽ thấy khó mà ở yên một chỗ phải không? 
Tôi không có ý định ở yên một chỗ. 
Tuần tới tôi lại lên đường, nhưng lần này tôi sẽ đi ngược hướng. 
Hẹn gặp lại khoảng 3 năm nữa. 
 
LAST OF THE AIRSHIPS? 
 
At 7.20 pm on May 6th 1937, the world's largest airship, the Hindenburg, floated majestically over 
Lakehurst airport, New Jersey, after an uneventful crossing from Frankfurt, Germany. There were 97 
people on board for the first Atlantic crossing of the season. There were a number of journalists 
waiting to greet it. Suddenly radio listeners heard the commentators screaming "Oh, my God! It's 
broken into flames. It's flashing... flashing. It's flashing terribly. " 32seconds latter the airship had 
disintegrated and 35 people were dead. The Age of the Airship was over. 
The Hindenburg was the last in a series of airships which had been developed over 40 years in both 
Europe and the United States. They were designed to carry passengers and cargo over long distances. 
The Hindenburg could carry 50 passengers accommodated in 25 luxury cabins with all the amenities 
of a first class hotel. All the cabins had hot and cold water and electric heating. There was a dining-
room, a bar and a lounge with a dance floor and a baby grand piano. The Hindenburg had been built 
to compete with the great luxury transatlantic liners. It was 245 metres long with a diameter of 41 
metres. It could cruise at a speed of 125 km/h, and was able to cross the Atlantic in less than half the 
time of a liner. By 1937 it had carried 1000 passengers safely and had even transported circus 
animals and cars. Its sister ship, the Graf Zeppenlin, had flown one and a half million kilometres and 
it had carried 13,100 passengers without incident. 
The Hinderburg was filled with hydrogen, which is a highly flammable gas, and every safety 
precaution had been taken to prevent accidents. It had a smoking room which was pressurized in 



www.tinhvi.com - 654 

order to prevent gas from ever entering it. The cigarette lighters were chained to the tables and both 
passengers and crew were searched for matches before entering the ship. Special materials, which 
was used in the construction of the airship, had been chosen to minimize the possibilty of accidental 
sparks, which might cause an explosion. 
Nobody knows the exact cause of the Hindenburg disaster. Sabotage had been suggested, but experts 
at the time believed that it was caused by leaking gas which was ignited by static electricity. It had 
been waiting to land for three hours because of heavy thunderstorms. The explosion happened just as 
the first mooring rope, which was wet, touched the ground. Observers saw the first flames appear 
near the tail, and they began to spread quickly along the hull. There were a number of flashes as the 
hydrogen-filled compartments exploded. The airship sank to the ground. The most surprising thing is 
that 62 people managed to escape. The fatalities were highest among the crew, many of whom were 
working deep inside the airship. After the Hindenburg disaster, all airships were grounded and, until 
recently, they have never been seriously considered as a commercial proposition. 
 
Reading 
Airships - achievements and disasters 
1852 1st airship (43.8 m long) flew over Paris. 
1910-14 Five Zeppelin airships operated commercial flights within Germany, carrying 35,000 
people without injury 
1914-18 Military Zeppelin took part in 53 bombing raids on London, during  First World War. 
1919 British "R34". First transatlantic crossing. Both directions (10,187 km in 183 hour). 
1921 British "R38" broke up over Yorkshire, killing 15 passenger, 29 crew. 
1925 US "Shenadoah" (first helium airship) destroyed in a storm over Ohio. Heavy loss of life. 
1926 Italian airship, the "Norge", flew over North Pole. 
1929 German Graf Zeppelin flew round the world. Began commercial transatlantic flights. 
1930 British "R101" (236 m long) crashed over Beauvais, France. Killed 48 out of 54 on board. 
British airship programme cancelled.  
1931 US "Akron" in service in USA - could carry 207 passengers. 
1933 "Akron" wrecked in a storm. 
1935 Sister ship, US "Macon" wrecked. 
1936 Hindenburg built. Carried 117 passengers in one flight. 
1937 It crashed. 
1938 "Graf Zeppelin II" complete. It never entered service. 
1940 Both Graf Zeppelins scrapped. 
1958 US Navy built a radar airship, the "ZPG3ỦW".(123m long, 21 crew) 
1960 June. "ZPG3ỦW" crashed in the sea. 
1961 US Navy airship programme ended. 
1975 US Goodyear company operating small airship fleet. The "Europa" (58m long) carries a pilot 
and six passengers. 
 
Proper name 
Atlantic, Frankfurt, Lakehurst, New Jersey, Ohio, Shenandoah, Yorkshire, Graf Zeppelin. 
 
Grammar notes 
1. "There were a number of journalists waiting to greet it" 
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Formation: 
 
There + to be + noun construction+ present participle 
 
EX: 
I can't go now, there are so many things at home waiting to be done. 
2. 
A number of + plural noun + plural verb 
The number of + plural noun + singular verb 
EX: 
A number of students are going to the class meeting (a number of = many) 
The number of days in a week is seven. 
 
accidental:(adj) ngẫu nhiên ,bất ngờ 
airship:(n) khí cầu 
amenity:(n) tiện nghi 
baby grand piano:(n) đàn dương cầm loại nhỏ 
bombing raid:(n) trận oanh tạc bom 
bulky:(adj) cồng kềnh 
bulk:(n) sự cồng kềnh 
cancel:(v) hủy bỏ 
chart:(n) đồ thị 
commentator:(n) người tường thuật 
diameter:(n) đường kính 
disintegrate:(v) làm tan rã, tan từng mảnh 
disintegration:(n) sự tan rã 
double-glazed:(adj) được lắp kính đôi 
fatality:(n) sự tử vong 
fleet:(n) đội, đoàn (tàu, máy bay) 
float:(v) bồng bềnh, bay 
forward propulsion:(n) sự đẩy về phía trước 
helium:(n) khí he li 
hull:(n) thân tàu thủy 
ignite:(v) bắt lửa 
impersonate:(v) thủ vai, đóng vai 
liner:(n) tàu khách 
minimize:(v) giảm đến mức tối thiểu 
mooring rope:(n) dây thừng cột khí cầu 
piston engine:(n) động cơ pittông 
pressurize:(v) điều áp 
sabotage:(n) sự phá hoại 
scrap:(v) bỏ, vứt đi 
sister ship:(n) chiếc khí cầu cùng loại 
static electricity:(n) tĩnh điện 
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suite:(n) những thứ hợp lại thành đủ bộ 
uneventful:(adj) không có gì xảy ra, yên ổn 
venetian blind:(n) mành sáo 
 
      Chiếc khinh khí cầu cuối cùng chăng? 
Lúc 7 giờ 20 phút tối ngày 6-5-1937, chiếc khí cầu lớn nhất thế giới Hindenburg, đang bay oai vệ 
qua phi trường Lakehurst, New Jersey, sau một chuyến bay bình yên từ Frankfurt, Ðức quốc. 
Có 57 người trên khí cầu vượt Ðại Tây Dương lần đầu tiên trong mùa. 
Có một số nhà báo đang chờ khí cầu đáp xuống. 
Ðột nhiên các thính giả truyền thanh nghe một bình luận viên la hoảng 
"ôi trời ơi! 
khí cầu phụt cháy rồi. 
Nó lóe sáng... nó lóe sáng. 
Nó lóe sáng khủng khiếp quá". 
32 giây sau khi khí cầu tan thành nhiều mảnh vụn và 35 hành khách bị thiệt mạng. 
Thời đại của khí cầu đã chấm dứt. 
Chiếc Hindenbursg là chiếc cuối cùng của một loại khí cầu đã được phát triển trên 40 năm ở cả Châu 
Âu và Mỹ. 
Chúng được thiết kế để chở hành khách và hàng hóa đi xa. 
Chiếc Hindenburg có thể chở 50 hành khách trong 25 ca-bin sang trọng với tất cả tiện nghi của một 
khách sạn hạng nhất. 
Tất cả các ca-bin đều có nước nóng, nước lạnh, và hệ thống sưởi bằng điện. 
Có một phòng ăn, một quầy rượu và một phòng khách lớn có sàn nhảy và một đàn dương cầm loại 
nhỏ. 
Chiếc Hindenburg đã được chế tạo để cạnh tranh với những chiếc tàu chở khách lớn, sang trọng vượt 
Ðại Tây Dương. 
Khí cầu này dài 245 m, có đường kính 41 m. 
Nó có thể bay với tốc độ 125 km/giờ và có khả năng vượt Ðại Tây Dương khoảng phân nửa thời gian 
của một tàu chở khách. 
Tới năm 1937 nó đã chở 1.000 hành khách an toàn và còn chở cả thú của gánh xiếc và xe hơi. 
Khí cầu cùng đợt với nó, chiếc Graf Zeppenlin đã bay 1,5 triệu km, đã chở 13.100 hành khách mà 
không gặp sự cố gì cả. 
Chiếc Hindenberg chứa đầy khí hydrogen, một loại khí rất dễ cháy và người ta đã áp dụng mọi biện 
pháp an toàn để tránh tai nạn. 
Khí cầu có một phòng hút thuốc dùng áp suất ngăn không cho khí bên ngoài lọt vào. 
Các bật lửa đều được xích vào những chiếc bàn và cả hành khách lẫn phi hành đoàn đều bị lục soát 
kỹ trước khi lên khí cầu để tránh trường hợp mang theo diêm quẹt. 
Các vật liệu đặc biệt được dùng để chế tạo khí cầu đã được chọn để giảm đến mức tối thiểu những tia 
lửa tình cờ, có thể gây ra vụ nổ. 
Không ai biết đích xác nguyên nhân của thảm họa Hindenburg. 
Người ta đã nghĩ tới lý do phá hoại nhưng các nhà chuyên môn thời đó tin rằng vụ nổ là do rò khí rồi 
phát hỏa bởi tĩnh điện. 
Khí cầu đã chờ đáp xuống trong 3 tiếng đồng hồ vì những cơn dông dữ dội có sét. 
Vụ nổ xảy ra ngay khi sợi thừng đầu tiên neo khí cầu lúc đó bị ướt, chạm đất. 
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Các nhà quan sát thấy những ngọn lửa đầu tiên xuất hiện gần đuôi khí cầu và chúng bắt đầu lan ra 
nhanh chóng dọc theo thân tàu. 
Có nhiều chớp sáng khi các khoang chứa đầy khí hydrogen phát nổ. 
Khí cầu rơi xuống đất. 
Ðiều ngạc nhiên nhất là có 62 người đã thoát ra được.  
Số tử vong cao nhất là nhóm phi hành đoàn, nhiều người trong số đó đang làm việc sâu bên trong khí 
cầu. 
Sau thảm họa Hindenburg tất cả các khí cầu đều nằm ụ và cho tới thời gian gần đây, người ta vẫn 
không bao giờ thực sự xem chúng như một đề xuất mang tính thương mại. 
 
Reading 
 
EATING OUT 
by Clement Harding 
 
The Old Mill, The Quay, Wardleton, Sussex. 
Open: Tuesday-Sunday, 7Ủ11.30 p.m. 
 
This week we decided to look at a small family-run restaurant in the village of Wardleton. "The Old 
Mill" is newly opened and overlooks the River Wardle, and we had hear several favourable comment 
about it. Because we had been advised to books early, we managed to get a nice table with a view of 
the quay. We were made very welcome and the service was excellent because it is a small family 
business. The proprietor, Jeff Dean, runs the kitchen himself and his wife, Nelly, showed us to our 
table. 
Although the choice of items on the menu was very extensive, it was rather traditional. A long menu 
always worries me, because a large menu often means a large freezer! We started with Wardle Trout 
and although it was fresh, it was spoilt by the number of herbs. For my main course I chose the 
pepper steak, which was the speciality of the day. I thought it was almost perfect because the chef 
had chosen excellent meat and It was cooked just long enough. 
My wife ordered the roast lamb, and although the quality of the meat was good, the thought it was 
little underdone. Thought the vegetables were fresh, they came in very small portions and were 
rather over-cooked for our taste. However, the bread was fresh because it had been baked on the 
premises. I have often complained in this column about the difficulty of finding any restaurant which 
servers fresh fruit salad. Luckily, this one did. Even though it must have been very time-consuming 
to prepare, it was a delight to see, and I had a second helping. 
As usual I chose house wine, as this is often the best way to judge a restaurant's wine list. It was a 
French-bottled table wine which was quite satisfactory and reasonably priced. The bill, including 
coffee and brandy, came to £37, which was acceptable for the class of restaurant, although that did 
not include service. 
 
FAST FOOD 
by Rebecca Mitchell. 
 
Nashville Superburger Bar, 
Leicester Square, 
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London. 
Open: 7 days a week, 24 hours a day. 
 
A new American fast-food chain has just opened its first restaurant in Britain. 'The Nashville 
Superburger Bar' is just off Leicester Square. Because of the success of McDonald's and Kentucky 
Fried Chicken, I was interested to see if Nashville had anything new to offer. The restaurant was so 
brightly-lit that I wished I'd brought my sun-glasses. Once I'd got used to the light. I rather like the 
green and orange plastic dôcor, which was very futuristic. The place was spotlessly clean - almost 
antiseptic. Although there was a long queue, service was incredibly fast. The menu was limited to a 
variety of hamburgers and prices were very reasonable. I had the 'Giant Superburger' which was 
serviced with a generous helping of French fries. Although the burger itself was rather tasteless, 
there was a large selection of relishes on every table and the French fries were the best I've ever 
tasted. This kind of establishment obviously caters for young people in a hurry. I was amazed to see 
that many of the customers preferred to eat standing up even though there were seats available. Most 
of the customers were under 25 and alone. Everybody seemed to be drinking milk-shakes and 
although I'm not very fond of them I felt I should have one. Not much can go wrong with a milk-
shakes and it tasted as good or as bad as an other. Although it's a quick and efficient way of taking 
nourishment, you wouldn't choose 'The Nashville' for a quiet and romantic evening with a friend. 
Although I wasn't in a hurry I was in, fed, and out in ten minutes. It reminded me very much of a 
motorway filling station. 
 
Proper names 
Clement Harding, Jeff Dean, Nelly, Rebecca Mitchell, Leicester, Kentucky, Nashiville,  Wardleton. 
 
Grammar notes 
1. Clause of reason 
"He took his umbrella because it was raining" 
The underlined clause is clause of reason. A clause of rason is introduced by "as/ because/ sice" 
 
Formation: 
Subject + verb + object/ complememt + because/ as/ since + S + V + ... 
EX: 
We had to stop there because/ as/ since it was too dark to go on. 
 
2. Clause of contrast 
"Although it wasn't raining, he took his umbrella" 
The underlined is the clause of contrast. A clause of contrast is introduced by although, though, even 
though, even if, no matter (cho dù), however (...cho dù... đi nữa) 
 
Formation: 
S + V ...+ although/ though/ even though... + S + V... 
EX: 
Although/ though/ even though it wasn't raining, he took his umbrella. 
No matter what he did to me, I still like him. 
However rich he is, he always seems anxious to make more money. 
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"As" can introduce a clause of contrast, but only in the adjective + as + be construction. 
EX: 
Beautiful as she is, She's still hated by her friends (Although she is beautiful, she is still hated by her 
friends) 
 
Notes: Clauses of reason and contrast can stand either at the begining or at the end of the sentences. 
 
Expressions 
We were made very welcome: chúng tôi được tiếp đãi rất lịch sự 
speciality of the day: các món đặc biệt hôm nay 
for our taste: theo khẩu vị của chúng tôi 
a delight to see: thích nhìn 
a second helping: đĩa, lượng, phần ăn thứ nhì 
go wrong with: trở nên tệ, dở 
Have a nice day! chúc một ngày tốt đẹp 
 
antiseptic:(adj) diệt khuẩn 
brightly-lit:(adj) có đèn sáng rực 
cinnamon:(n) cây quế, màu nâu vàng 
corn on the cob:(n) bắp trái luộc 
delight:(n) niềm vui 
depressed:(adj) nản lòng 
dynamic:(adj) năng động 
establishment:(n) sự thiết lập 
executive:(n) uỷ viên ban quản trị 
family-run:(adj) gia đình làm chủ 
fast food:(n) thức ăn chế biến sẵn ăn liền 
French fries:(n) khoai tây chiên 
fringe benefit:(n) tiền thêm, phúc lợi 
futuristic:(adj) có vẻ hiện đại cực kỳ 
grape fruit:(n) trái bưởi 
helping:(n) khẩu phần 
herb:(n) vị thảo thơm 
house wine:(n) rượu làm tại nhà 
milkshake:(n) sữa khuấy 
mill:(n) nhà máy 
newly opened:(adj) mới mở 
nourishment:(n) chất bổ dưỡng 
overcooked:(adj) nấu chín quá 
overlook:(v) trông ra 
portion:(n) phần ăn 
quay:(n) bến tàu 
relish:(n) gia vị 
remuneration:(n) tiền thù lao 
rosemary:(n) gia vị bằng lá hương thảo 
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spotlessly clean:(adj) sạch sẽ 
stuffy:(adj) ngột ngạt 
tasteless:(adj) vô vị, nhạt nhẽo 
underdone:(adj) chưa chín, tái 
 
Look at this 
It was raining. He took his umbrella. 
 He took his umbrella because it was raining. 
 
It wasn't raining. He took his umbrella. 
 Although/ Though/ Even though it wasn't raining he took his umbrella. 
 
Exercise  
Now combine these sentences with "because" or "although". 
1 He didn't take the job. The salary was good. 
2 Mark wasn't thirsty. He drank some milk. 
3 They're afraid of flying. They flew to New York. 
4 Sarah needed a new dress. She bought one.   
 
FINDING YOUR WAY AROUND 
 
THE KNOWLEDGE 
Becoming a London taxi driver isn't easy. In order to obtain a licence to drive a taxi in London, 
candidates have to pass a detailed examination. They have to learn not only the streets, landmarks 
and hotels, but also the quickest way to get there. This is called "The Knowledge" by London cab 
drivers and it can take years of study and practice to get "The Knowledge". Canditates are examined 
not only on the quickest routes but also on the quickest routes at different times of the day. People 
who want to pass the examination spend much of their free time driving or even cycling around 
London, studying maps and learning the huge street directory by heart. 
 
Monty Hunter is taking the examination now. Listen the examiner's question and try to follow 
Monty's directions on the map of London. 
Examiner OK, Monty. Ready? You're outside Buckingham Palace and you've just picked up a 
passenger who wants to go to St Paul's Cathedral. It isn't the rush-hour. Use the most direct route. 
Monty I'd go straight alone the Mall, round the one-way system at the Trafalgar Square, and turn into 
Northumberland Avenue. I'd turn left along the Embankment and carry on as far as Blackfriars 
Bridge, turn left into New Bridge Street, then right at Ludgate Circus and up Ludgate Hill to St 
Paul's. 
 
THE UNDERGROUND 
 
Travelling on the London underground (the "tube") presents few difficulties for visitors because of 
the clear colour-coded maps. It is always useful to have plenty of spare change with you because 
there are often long queues at the larger stations. If you have enough change you can buy your ticket 
from a machine. You will find signs which list the stations in alphabetical order, with the correct 
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fares, near the machines. There are automatic barriers which are operated by the tickets. You should 
keep the ticket, because it is checked at the destination. 
 
Listen to these people talking about the underground map, and follow their routes on the map. 
 
Peter and Susan have just arrived at Victoria. 
Peter Right. We've got to get to Baker Street. Can you see it? 
Susan Yes, it's up here. It looks easy enough. We just take the Victoria line to Green Park, then 
change to the Jubilee line. That goes straight there. It's only the second stop from Green Park. 
 
Laura is at the enquiry office at King's Cross. 
Laura Oh, excuse me. How do I get to King's Road, Chelsea. I mean, which is the nearest tube 
station? 
Clerk You want Sloane Square. Take a look at this map. The best way is to take the Victoria line, 
that's this light blue one, as far as Victoria Station. Then you'll have to change. When you get to 
Victoria, follow the signs for the Circle and District lines, they're on the same platform. Then take 
the first westbound train. It doesn't matter which one it is. Sloane Square's the next stop. 
Laura Thank you very much indead. 
 
Simon and Elizabeth are at Waterloo. 
 
Simon Where's a map? 
Elizabeth There's one over here. They said the hotel was near Russell square. Can you see it? 
Simon Yes, it's up here. In the top right of the map. Look, I reckon we should take the Bakerloo as 
far as Piccadilly Circus, then change to the Piccadilly line, that's the dark blue one. It's only four 
stops to Russell Square. 
Elizabeth Are you sure that's the quickest way? We could take the Northern line (it's the black one) 
to Leicester Square, and join the Piccadilly line there. 
Simon There's not much in it, really. We might as well take the Northern. Have you got any change 
for the ticket machine? 
 
Listening 
� The knowledge 
� The examination 
� The underground 
� Finding ways on map. 
 
Proper names 
Monty Hunter, Buckingham Palace, Paul's Cathedral, Blackfriars,Peter, Susan, Victoria, Green Park, 
Jubilee, Laura, Ludgate Hill, Mall, Clerk, Chelsea, Simon, Elizabeth, Waterloo, Bakerloo, Marble 
Arch, Paddington, Piccadilly, Russel,  Sloane, Trafalgar. 
 
Grammar notes 
1. Not only... but also 
Formation: 
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S + V + not only + Noun/ adj./ adv./ preposition phrase + but also + Noun/ Adj./ Adv./ preposition 
phrase 
EX: 
They have to learn not only the streets to the hotel but also the quickest way to get there. 
 
2. Asking for, giving and following instructions 
Asking for instructions (some useful expressions) 
Excuse me. When... ? 
Pardon me, Mr.... but where...?/ would you mind telling me where...? 
I hate to bother you, but what...? 
Would you be so kind as to tell me...? 
Ma'am, could you help me? how many... ? 
Could you tell me the way to... 
Giving and following instructions 
Just take (car, train...) to... then change to... 
Drive north for 2 miles, then stop at... 
It's right there 
Walk two blocks west, turn right... 
The best way is to take (car, train, bus...) 
You'll see it at once... 
 
Expressions 
find your way around: đi tìm đường đâu đây 
round the one-way system: vòng theo hệ thống một chiều 
it looks easy enough: có vẻ dễ đấy 
that goes straight there: đường này đi thẳng tới đó 
by heart: thuộc lòng  
 
alms-house:(n) nhà tế bần 
alphabetical order:(n) thứ tự chũ cái 
automatic barrier:(n) hàng rào chắn tự động 
(East) bound:(adj) về hướng (đông) 
cab:(n) xe taxi 
colour-coded:(adj) có các màu 
crane:(n) cần trục 
designate:(v) đặt tên, mệnh danh 
detailed:(adj) đầy chi tiết 
facade:(n) mặt trước 
landmark:(n) mốc 
picturesque:(adj) đẹp, gây ấn tượng 
projecting clock:(n) đòng hồ nhô ra 
rush -hour:(n) giờ cao điểm 
specimen:(n) vật mẫu 
street directory:(n) sách, cẩm nang chỉ đường 
tube:(n) xe điện ngầm 
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wharf:(n) cầu tàu 
 
Exercise 
Practise with a partner. State a departure point and destination. Your partner has to give you 
directions. 
 
      Ngón nghề. 
Trở thành một tài xế tắc xi ở Luân Ðôn thì  không phải dễ. 
Ðể được cấp giấy phép lái tắc-xi ở Luân Ðôn, thí sinh phải qua một kỳ thi rất chi tiết. 
Họ phải học không chỉ tên đường, các mốc ranh giới, khách sạn, mà còn phải biết làm thế nào để đến 
những nơi đó trong thời gian ngắn nhất. 
Các bác tài Luân Ðôn gọi những điều như thế là "ngón nghề" và để có được "ngón nghề" có thể phải 
mất nhiều năm học hỏi và thực hành. 
Người ta kiểm tra các thí sinh không chỉ về lộ trình nhanh nhất mà còn về lộ trình nhanh nhất vào 
những thời điểm khác nhau trong ngày. 
Những ai muốn đậu kỳ thi này đều phải dành phần lớn giờ rảnh của mình lái xe hoặc thậm chí đạp xe 
lòng vòng quanh Luân Ðôn, nghiên cứu bản đồ và học thuộc lòng cuốn sách chỉ dẫn đường sá đồ sộ. 
Monty Hunter đang dự thi. 
Chú ý nghe câu hỏi của giám khảo và cố gắng theo dõi những lời hướng dẫn của Monty trên bản đồ 
Luân Ðôn. 
Ðược rồi, Monty. 
Sẵn sàng chưa? 
Anh đang ở bên ngoài Ðiện Buckingham và anh vừa đón một hành khách muốn đi đến Nhà thờ St 
Paul. 
Lúc này không phải là giờ cao điểm. 
Hãy sử dụng lộ trình trực tiếp nhất. 
Tôi sẽ đi thẳng theo khu Thượng xá, vòng quanh hệ thống đường một chiều ở Quảng trường 
Trafalga, rồi rẽ vào Ðại lộ Northumberland. 
Tôi sẽ rẽ trái theo đường Bờ đê và chạy thẳng cho đến cầu Blackfriars, rẽ trái vào đường New 
Bridge, rồi rẽ phải tại Ludgate Circus và rồi ngược lên Ludgate Hill đến St Paul. 
Du khách đi xe điện ngầm ở Luân Ðôn gặp ít khó khăn vì đã có những bản đồ chỉ dẫn bằng màu sắc 
rõ ràng. 
Có nhiều tiền lẻ để sẵn luôn luôn có lợi vì thường hay có những hàng người xếp dài ở các trạm lớn. 
Nếu bạn có đủ tiền lẻ, bạn có thể mua vé từ máy bán vé tự động. 
Bạn sẽ thấy những biển hiệu liệt kê của các trạm xe điện ngầm theo thứ tự ABC với số tiền vé, gần 
máy bán vé. 
Có những ba-ri-e tự động vận hành bằng các vé này. 
Bạn phải giữ vé vì người ta sẽ kiểm tra ở nơi bạn tới. 
Hãy nghe những người này nói về bản đồ xe điện ngầm và hãy theo dõi lộ trình của họ trên bản đồ. 
Peter và Susan vừa mới đến Victoria. 
Ðược rồi. 
Chúng ta phải đến đường Baker. 
Chị có thấy không? 
Có, nó ở chỗ này. 
Cũng dễ thôi. 
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Chúng ta cứ theo tuyến Victoria đến Green Park, rồi đổi sang tuyến Jubilee. 
Nó chạy thẳng đến đó. 
Ðấy là trạm ngừng thứ hai tính từ Green Park. 
Laura đang ở phòng chỉ dẫn tại King's Cross. 
Ồ, xin lỗi. 
Làm sao đến King's Road ở Chelsea? 
Tôi muốn hỏi là trạm xe điện nào gần nhất. 
Bạn muốn đến Quảng trường Sloane. 
Hãy nhìn vào bản đồ này. 
Nhanh nhất là đi theo tuyến Victoria, có đánh dấu màu xanh nhạt như thế này, cho đến trạm Victoria. 
Rồi cô phải đổi tàu. 
Khi cô đến Victoria, hãy theo tín hiệu chỉ tuyến Circle (bùng binh) và tuyến District (Quận), hai 
tuyến này ở cùng một sân ga. 
Cô hãy đáp chuyến tàu đầu tiên đi về hướng Tây. 
Tàu nào cũng được. 
Trạm dừng kế tiếp là Quảng trường Sloane. 
Cảm ơn ông rất nhiều. 
Simon và Elizabeth đang ở Waterloo. 
Bản đồ đâu? 
Ở đây có một bản. 
Người ta nói khách sạn ở gần Quảng trường Russell. 
Anh có thấy không? 
Có, nó ở đây. 
Ở góc phải phía trên của bản đồ. 
Nhìn xem, anh nghĩ là chúng ta nên theo tuyến Bakerloo đến Piccadilly Circus, rồi đổi sang tuyến 
Piccadilly, đó là tuyến có đánh dấu màu xanh sẫm. 
Từ đó đến Quảng trường Russell chỉ có 4 trạm ngừng. 
Anh có chắc đây là cách nhanh nhất không? 
Chúng ta có thể đi theo tuyến Bắc (tuyến đánh dấu màu đen) đến Quảng trường Leicester, rối theo 
tuyến Piccadilly đến đó. 
Thực ra thì cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu. 
Chúng ta đi theo tuyến Bắc cũng được. 
Em có tiền lẻ để mua vé ở máy tự động không? 
 
THE EIGHT O'CLOCK NEWS 
 
Good evening, and here is the Eight O'Clock News. 
Five thousand people marched through the streets of Chesilworth today protesting against plans for a 
new international airport near the town. Although there was such a large number of demonstrators, 
there was no trouble. The demonstrators marched to the town hall, where a public enquiry into the 
plans was taking place, and handed in a petition to the chairman of the enquiry. A new airport is 
needed because the other airports in the London area are overcrowded. Several sites for the new 
airport have been suggested, and Chesilworth was considered because it is near both a major 
motorway and a railway line. Although it was a protest march, there was almost a carnival 
atmosphere, and both demonstrators and police remained good-humoured. 
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Family were evacuated from four streets in the centre of Glasgow today, because of the gas 
explosion. The explosion occurred at ten a.m. in a deserted house in Mickle Street. Gas Board 
officials believe that the explosion was due to leaking gas. The house had been empty for several 
months, and they suspect that a gas main had cracked because of vibration from road-works in the 
street. Windows 100 metres away were broken by the blast. The police have forbidden anyone to 
enter the area until the Gas Board has completed tests. 
Air-sea rescue helicopters from RAF Sopworth were called out after a yacht capsized in a storm off 
the Devon coast. Despite high seas the helicopters lowered rescue teams to try and save the crew. 
Two men and a girl were pulled to safety. Unfortunately, the other two crewmembers died in spite of 
the rescue team's efforts. One was lost at sea. The other was rescued and taken to hospital, but was 
dead on arrival. The coastguard had warned small boats to stay in the harbour, but the yacht, the 
"Neptune III" from Poole, had set out for France despite the warnings. 
Fernside Engineering announced today that they are closing their plant in Tadworth. Three hundred 
jobs will be lost because of the closure, which is due to a sharp decline in orders for their products. 
There have been rumours for several weeks that the plant might be closed, and in spite of lengthy 
discussion between unions and management, closure became inevitable because of the cancellation 
of several major orders. As well as the three hundred redundancies at Tadworth, union leaders 
predict further redundancies in the area, in firms which supply Ferside Engineering with 
components. 
Reports are coming in of a 100 mph car chase through the roads of Hampshire. Police disturbed a 
gang of men who were breaking into a chemist's in Lydford. However, the men escaped in a stolen 
Jaguar saloon, and the police chase them through the New Forest at high speed. The Jaguar was 
forced off the road near Bransley. The men were armed with short-guns, but nevertheless police-
officers chased them across a field. Several shots were fired. Fortunately, however, no one was 
injured, and the men were taken into custody. 
Brighton Belle XIV, a four-year-old Dalmatian bitch, became the "Supreme Champion Dog" at 
Cruft's Dog Show in London. There were almost 10,000 dogs on show, worth around £8,000,000. 
There were 120 judges looking at 144 different breeds of dog. Brighton Belle XIV is expected to 
earn up to £100,000 in breeding and advertising fees. 
And lastly, sport. Eastfield United are through to the next round of the European Cup after an 
exciting match in Scotland. Dunromin Rangers scored twice in the first half, and although Eastfield 
were two down at half-time, they went on to win with a hat trick by Trevor Franklin in the second 
half. Towards the end of the second half, Franklin was limping because of a knee injury, but 
nevertheless managed to score the wining goal one minute from time. The game was stopped twice 
because of fighting in the crowd, but in spite of the trouble, and in spite of the appalling weather, 
both teams played well. Viewers will be able to see highlights of the match after the news. 
 
Listening 
� Report 1 
� Report 2 
� Report 3 
� Report 4 
� Report 5 
� Report 6 
� Report 7 
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Proper names 
Chesilworth, Glasgow, Devon, Mickle, Poole, Hampshire, Tadworth, Lyndford, Jaguar, Bransly, 
Scotland, Dunromin Rangers, Brighton Belle,  Ferniside, Trevor Franklin. 
 
Grammar notes 
1. Adverb clauses of Reason 
2. Adverb Clause of Contrast/ Concession 
 
Expressions 
to bear right / left: quẹo phải / trái 
to take the first street on the left: đi đường đầu tiên bên trái 
 
appalling:(adj) xấu, đáng sợ 
bitch:(n) con chó cái 
blast:(n) sự nổ tung 
cancellation:(n) sự hủy bỏ 
capsize:(v) lật úp 
carnival:(n) ngày hội, hội hè 
chase:(n) cuộc săn đuổi, rượt bắt 
closure:(n) sự đóng cửa (xí nghiệp, công ty) 
coastguard:(n) lực lượng tuần duyên 
component:(n) thiết bị, phụ tùng 
custody:(n) sự tạm giam, sự bắt giữ 
decline:(n) sự sụt giảm 
demonstrator:(n) người biểu tình 
distort:(v) bóp méo 
gas main:(n) ống dẫn khí chính 
good-humoured:(adj) vui vẻ 
hat trick:(n) hạ được ba cọc bằng ba quả bóng (trong môn cricket) 
highlight:(n) phần đẹp mắt, gay cấn nhất 
junction:(n) ngã ba, ngã tư đường 
lengthy:(adj) rất dài 
limp:(v) đi cà nhắc 
overcrowded:(adj) quá đông 
petition:(n) đơn thỉnh nguyện 
predict:(v) đoán trước 
road works:(n) công trường, công việc sửa chữa đường sá 
roundabout:(n) bùng binh 
vibrate:(n) sự rung chuyển 
 
Look at this 
It was snowing so she wore a coat. 
or 
She wore a coat because it was snowing/ because of the snow. 



www.tinhvi.com - 667 

or 
Because it was snowing/ Because of the snow, she wore a coat. 
 
It was snowing, but she didn't wear a coat. 
or 
She didn't wear a coat although it was snowing./ in spite of/ despite the snow. 
or 
Although it was snowing,/ In spite of/ Despite the snow she didn't wear a coat. 
 
It was difficult, but he managed to do it. 
or 
It was difficult. However,/ Nevertheless, he managed to do it. 
or 
It was difficult. He managed to do it however./ nevertheless. 
 
Exercise  
Now write the news for today. 
 
Bản tin lúc 8 giờ. 
Chào quí vị và đây là bản tin lúc 8 giờ. 
Năm ngàn người đã biểu tình qua các đường phố của Chesilworth ngày hôm nay để phản đối các dự 
án xây một phi trường quốc tế mới gần thành phố. 
Mặc dù số người biểu tình rất đông nhưng không có bạo động. 
Những người này tiến đến Tòa Thị Chính, nơi cuộc trưng cầu dân ý về dự án đang diễn ra, và trao 
cho ông Chủ tịch cuộc trưng cầu một kiến nghị. 
Cần có một phi trường mới bởi vì các phi trường khác ở khu vực Luân Ðôn đã quá tải. 
Một số địa điểm để xây phi trường mới đã được đưa ra và Chesilworth được xét đến vì nó vừa gần 
một xa lộ tốc hành lớn vừa gần một tuyến đường xe lửa. 
Mặc dù đây là một cuộc diễu hành phản đối, không khí như là của ngày hội vậy và cả những người 
biểu tình lẫn cảnh sàt đều vui vẻ. 
Ngày hôm nay nhiều gia đình được sơ tán khỏi 4 đường phố ở vùng trung tâm Glassgow vì một vụ 
nổ khí. 
Vụ nổ xảy ra vào lúc 10 giờ sáng ở một căn nhà bỏ hoang ở phố Mickle. 
Các viên chức của Ủy Ban Khí Ðốt tin rằng vụ nổ là do rò khí. 
Nhà này đã vắng bóng người từ mấy tháng và người ta nghi ngờ rằng có một ống dẫn khí đã bị nứt 
do những chấn động từ những công trình làm đường trên đường phố. 
Sức nổ đã làm vỡ các cửa kính cách đó 100 mét. 
Cảnh sát đã cấm không cho bất kỳ ai vào khu vực này cho đến khi Ủy Ban Khí Ðốt đã hoàn thành 
các cuộc thử nghiệm. 
Trực thăng cứu nạn hải không thuộc căn cứ Sopworth của Không lực Hoàng gia đã được điều đi 
công tác sau khi có một du thuyền bị lật úp trong một trận bão ở ngoài khơi vùng biển Devon. 
Mặc dầu biển động trực thăng vẫn thả các toán cấp cứu để cố gắng cứu những người trên du thuyền. 
Hai người đàn ông và một cô gái được kéo lên an toàn. 
Tuy nhiên hai người khác điều khiển du thuyền đã chết mặc dù có những cố gắng của toán cấp cứu. 
Một người mất tích ở biển khơi. 
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Người kia được cứu lên rồi đưa đến bệnh viện nhưng đã chết khi đến nơi. 
Trước đó lực lượng tuần duyên đã khuyến cáo các thuyền nhỏ phải ở lại cảng nhưng chiếc du thuyền 
này mang tên "Neptune III" đã từ Poole đi Pháp bất chấp những lời khuyến cáo nói trên. 
Công ty Farnside Engineering hôm nay vừa tuyên bố là họ sẽ đóng cửa xưởng máy ở Tedworth. 
Ðiều này sẽ làm mất đi 300 việc làm, nguyên nhân là do sự sụt giảm mạnh số đơn đặt hàng mua sản 
phẩm của nó. 
Trong mấy tuần đã có lời đồn là xưởng máy có thể bị đóng cửa và mặc dù đã có những cuộc thương 
lượng dai dẳng giữa nghiệp đoàn và ban giám đốc, xưởng máy vẫn không tránh khỏi bị đóng cửa do 
việc nhiều đơn đặt hàng chủ yếu bị hủy bỏ. 
Ngoài số 300 người mất việc ở Tadworth, các nhà lãnh đạo công đoàn tiên đoán sẽ có thêm nhiều 
người mất việc nữa trong vùng, trong các xí nghiệp cung cấp các thiết bị cho Công ty Fernside 
Engineering. 
Chúng tôi vừa nhận được tin về cuộc săn đuổi bằng xe hơi tốc độ 100 dặm/giờ qua những đường phố 
ở Hampshire. 
Cảnh sát đã chận bắt một nhóm người đang đột nhập vào một tiệm thuốc tây ở Lyndford. 
Tuy nhiên những tên này đã thoát được bằng xe hơi Juguard do chúng cướp được và cảnh sát đuổi 
theo chúng qua vùng New Forest với tốc độ cao. 
Chiếc Juguard bị ép văng khỏi đường gần Bransley. 
Bọn cướp được vũ trang bằng súng trường đi săn, nhưng các nhân viên cảnh sát đã rượt chúng chạy 
qua một cánh đồng. 
Có nhiều phát súng nổ. 
May mắn là không có ai bị thương, và những tên cướp này đã bị bắt giữ. 
Brighton Belle XIV, một con chó cái 4 tuổi thuộc nòi Dalmatian đã trở thành con chó "Vô địch tuyệt 
đối" ở Cuộc biểu diễn chó ở Cruft, Luân Ðôn. 
Có gần 10.000 con chó tham gia, trị giá khoảng 8 triệu pao. 
Có 120 giám khảo cho điểm 144 nòi chó khác nhau. 
Brighton Belle XIV có hy vọng sẽ mang lại cho chủ 100.000 pao tiền gây giống và quảng cáo. 
Và cuối cùng là tin thể thao. 
Ðội Eastfield United đã vào được vòng kế tiếp của Cúp châu Âu sau một trận đấu ly kỳ ở Scốt-len. 
Trong hiệp nhất Dunromin Rangers đã ghi bàn 2 lần và mặc dù Eastfield thua 2 điểm khi hiệp một 
chấm dứt, họ vẫn thắng do công của Trevor Franklin một mình ghi 3 bàn ở hiệp hai. 
Gần cuối hiệp hai, Franklin đi khập khiễng do chấn thương đầu gối nhưng đã tìm cách ghi bàn thắng 
một phút trước khi hiệp hai chấm dứt. 
Trận đấu bị gián đoạn hai lần vì có ẩu đả trong đám đông khán giả, nhưng dù có sự lộn xộn này và 
dù thời tiết rất xấu, cả hai đội đều chơi rất hay. 
Khán giả sẽ được xem những pha gây cấn nhất của trận đấu sau bản tin này. 
 
Reading 
 
THE SUNDAY TIMES - NOVEMBER 12 
 
Our news present to Charles 
 
Prince Charles, speaking at a press Awards lunch, one asked why newspaper only printed the bad 
news. "Why don't they, for a change, tell us how many jumbo jets landed safely at Heathrow 
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Airport? " Later the same year a leading British newspaper published a column of "good news" as a 
birthday present for prince Charles. Here are some of the new items. 
 
Last week 330 jumbo jets landed or took of without incident at Heathrow, the world's leading 
international airport, with 20 million international passengers, which is double the number at New 
York's Kennedy Airport, the world's second business international terminal. 
Approximately 12,200 happy, gurgling babies were delivered to British mother last week. 
92 per cent of the first class mail was also delivered on time 
The government received its first chunk of petroleum revenue tax last week - £176 million from BP's 
successful "Forties" oil-fields. The first oil from the Ninian group of oli-fields was moving through 
the pipeline towards its terminal in the Shetland Islands, part of the riches undreamed of a decade 
ago of 1,100,000 barrels a day from North Sea oil. 
The battle to clean up the River Thames is being won. Species of fish, which even ten years ago 
could not have survived in the polluted water, are being caught in increasing numbers. 
About 6,500 couples emerged happily from churches and registry offices. 
Last week was "National Tree Planting Week". Thousands of seedlings were planted. 
British Rail carried two million passengers each working day with 88 per cent of express trains 
arriving within ten minutes of schedule. 
Canterbury Cathedral was conducting services in its 789th year. 
At the House of Parliament, where Big Ben was telling the right time, the House of Commons 
resumed its 306th Parliament since 1213. 
Britain's ladies won the Wightman Cup tennis tournament. 
Two woman clerks won equal pay for 14,000 young women at Lloyds Bank. 
Despite the example of the Church of England, which is till refusing to ordain women priests Liz 
Beal, aged 13, won permission to play Rugby League Football. 
Five children at the Great Ormond Street Hospital for Sick Children were successfully operated on 
for congenital heart defects - some of the 2,000 babies now benefiting from the treatment each year. 
Britain's gold and currency reserves amounted to £15,977 million, and this year we have repaid 
foreign loans to the value of £3,500 million. 
Sotheby's, auctioneers, auctioned a cello for a record £144,000. 
By the end of this year, 30,000 home students will have been awarded degrees by the Open 
University, which operates through post, television, radio, and short summer courses to enable 
people to get a university degree at home. 
Bovis, the construction company, win a £15 million contract to build three schools in Saudi Arabia. 
47 British companies were exhibiting at a trade fair in Peking, and over 200 at a trade fair in Mexico 
City. 
Even farmers were smiling last week. At the beginning of the good weather they were able to bring 
in a record cereal harvest with the minimum effort. Since then, there has been no rain and autumn 
ploughing and sowing is going wonderfully well. 
 
PS: The death rate from suicide is going down. 
 
Discussion points 
 
"When a dog bites a man, that is not news, but when a man bites a dog that is news. " 
"No news is good news. " 
 
What do you thing these saying mean? Discuss. 
Prince Charles said that newspapers always print the bad news. Is that true? 
Why do you think newspapers might concentrate on "bad" news? 
Would you by a newspaper which only reported "good" news? Why? Why not? 
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Did you hear the new yesterday? what was it? was it all bad? 
 
Give some examples of "good" news. 
 
Proper names 
Canterbury, Liz Beal, Parliament, Peking, Rugby league, Thames, Wightman, Charles. 
 
Expressions 
double the number: gấp đôi, con số nhiều gấp đôi 
without incident: không có gì bất thường 
telling the right time: chỉ giờ chính xác 
with the minimum effort: ít tốn sức 
No news is good news: không có tin gì nghĩa là tin tốt lành 
 
auction:(v) bán đấu giá 
auction:(n) phương pháp bán đấu giá 
award:(v) thưởng, ban tặng 
balcony rail:(n) tay vịn lan can 
breeder:(n) người nuôi thú 
bus shelter:(n) chỗ đợi xe buýt 
caretaker:(n) người phụ trách trông nom nhà cửa 
careal:(n) ngũ cốc 
chunk:(n) khối lượng 
conduct:(v) tiến hành 
congenital:(adj) bẩm sinh 
death rate:(n) tỷ lệ tử vong 
decade:(n) thập niên 
disrupt:(v) đập vỡ, phá vỡ 
emerge:(v) đập vỡ, phá vỡ 
enable:(v) khiến cho 
exhibit:(n) triển lãm 
exhorbitant:(adj) quá cao, cắt cổ 
gashed:(adj) bị đứt dài và sâu 
gurgle:(v) ríu rít 
harvest:(n) vụ thu hoạch 
heart defect:(n) khuyết tật tim 
mount:(v) làm nhiệm vụ canh gác 
ordain:(v) làm lễ tấn phong 
piranha:(n) cá nước ngọt ở Châu Mỹ nhiệt đới 
plough:(v) cày 
ransom:(n) tiền chuộc 
recession:(n) sự suy thái 
registry office:(n) văn phòng đăng ký (hôn hân, khai sinh...) 
restrain:(v) ngăn giữ, dằn lại 
schedule:(n) thời khóa biểu 
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seedling:(n) cây con 
sow:(v) gieo hạt 
trade fair:(n) hội chợ thương mại 
trail:(v) kéo lê 
treacherous:(adj) dối trá, hư đốn, phụ bạc 
treatment:(n) sự điều trị 
tropical:(adj) thuộc miền nhiệt đới 
undreamed of:(adj) không mơ tưởng tới 
 
Exercise 1 
Find words in the text which mean: 
1 A period to ten years. 
2 A place where people can marry without a religious ceremony. 
3 A young newly grown tree. 
4 A programme of pre-arranged times. 
5 A contest of skill between a number of players. 
6 Groups of animals or plants (which are able to breed together). 
7 A formal legal agreement. 
8 Firms which sell goods at a public sale to the person who offers most money. 
9 The collection of fruit, grain or vegetable made by a farmer. 
10 A standard measurement for oil. 
 
Exercise 2 
Find expressions which mean: 
1 twice as many as 
2 with no unusual occurrences 
3 showing the time correctly 
4 with as little work as possible 
 
Exercise 3 
There are five examples of the use of "to win". What are they?   
 
THE ANNUAL DINNER AND DANCE 
 
Every years, "Continental Computers"  holds an annual dinner and dance, to which all employees 
and their husbands and wives are invited. It is the only time of the year when all the employees get 
together socially. 
 
Christopher Simpson is a young accounts clerk. He's speaking to Edward Wallis, the Chief Personnel 
Officer. 
Chris Mr Wallis? Can I buy you a drink? 
Mr W Oh, that's very kind of you, Christopher. I'll have a scotch, a large one. 
Chris Ice? 
Mr W No, no, no. Just a splash of soda, please. Thank you. 
Chris Er... I wanted to ask you what was happening about the job in Sheffield. 
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Mr W It's being advertised next week. Are you interested? 
Chris I might be. I really don't know what to do. I'm quite happy here, but it would be a promotion. 
Do you think I should apply? 
Mr W Why not? There's no harm in trying. I'll tell you what to do. Pop up and see me on Monday, 
and I'll tell you what I can about a job. 
 
Martin Webber is a computer programmer. He's at the dance with his wife. Melanie. 
Martin Melanie, do you have to flirt with Philip every time we come to a dance? 
Melanie We were only dancing. There's no need to get jealous. 
Martin I saw what he was doing! He was whispering to you! 
Melanie Oh, Martin! You don't know what you're talking about. He had to speak into my ear because 
of the music! How many drinks have you had? 
Martin Oh, come on! That's got nothing to do with it! 
Melanie Do you want to hear what he said? 
Martin I don't care what he said, I... 
Melanie He was asking me what he should buy for his wife's birthday, that's all! 
 
Jacqueline Dibben works in the Marketing Department. She's just met Fiona Johnson, who's in 
charge of advertising. 
Fiona Ah, Jacky! So you're back from New York. 
Jacky Yes, Fiona. I've been doing market research there. 
Fiona I know. How did you get on? 
Jacky Well, what I saw in the States astonished me... really! I think there'll be a lot of demand for our 
new 2CL home computer. 
Fiona That's very interesting. 
Jacky Yes. What I heard was very encouraging. We've got just what they're looking for. 
 
Sir Joseph Lennox is the Managing Director. He's just run into Alex Fielding, one of the union 
representatives. 
Sir Joseph Good evening, Mr Fielding. 
Alex Good evening, Sir Joseph. 
Sir Joseph Did you get my message about the meeting on Monday? 
Alex Yes, I did, but I'm still not absolutely sure what the meeting's about. Not bad news, I hope. 
Sir Joseph No, no. Don't worry. It's good news, in fact. What we'd like to do is expand production of 
the new home computer. Either we'll have to increase overtime working or take on new staff. 
Alex That sounds promising. What we'll need to know is exactly how much more work will be 
created. 
Sir Joseph I'll give you all the facts and figures on Monday. But let's forgot about all that now. We 
don't want to talk shop all night, do we? That's not what this evening's all about. Another drink? 
Alex Please. 
 
Kelly's a secretary and Teresa works in the Data Processing Department. 
Kelly Hey, Teresa. Wasn't that Neil Pincher you were dancing with? 
Teresa Yes. Do you know what he asked me? 
Kelly No. 
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Teresa He invited me out for dinner. 
Kelly You're not going, are you? 
Teresa No fear! I've heard all about him. I wouldn't go out with him if he was the last man on earth. 
Kelly So what did you say? 
Teresa What I wanted to say was, "Go to hell", but I just told him I was busy. 
 
Listening 
� Christopher and Mr Wallis 
� Martin and Melanie 
� Jacky and Fiona 
� Joseph and Alex 
� Kelly and Teresa 
 
Proper names 
Christopher Simpson,  Edward Wallis,  Sheffield, Martin Webber, Melanie, Jacqueline Dibben, 
Fiona Johnson, Jacky, Joseph Lennox,  Kelly, Teresa,  Alex Fielding, Teresa. 
 
Grammar notes 
"What + subject + verb" is one end of noun clause. Because it does the work of a noun, it can be used 
as: 
An object: 
I don't know what I can do 
A subject: 
What I saw astonished me 
A complement: 
This is what he left to me 
An object of preposition: 
I was very surprised at what he did to her. 
In case the two subjects are the same, we can use the structures "What + to-infinitive" 
EX: Instead of "I don't know what I do now", we can say "I don't know what to do". 
 
Notes: When/ how/ where/ which can be used the same way as "what" 
EX: 
He didn't know where he should go/ where to go. 
 
Find those sentences in the text which have the same structures, and make sentences with "what + 
subject + verb" and "what  + to-infinitive". 
 
Expressions 
There's no harm in trying: cứ thử xem đâu có hại gì 
pop up/in and see me: ghé qua thăm tôi 
There is no need to jealous: việc gì mà phải ghen 
That's got no thing to do with it: điều đó không liên quan gì đến chuyện này cả 
That sounds promising: nghe có vẻ đầy hứa hẹn 
We don't want to talk shop: chúng ta không muốn nói về công việc 
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I wouldn't go out with him if he was the last man on earth: dù ông ta có là người cuối cùng trên đời 
này tôi cũng chẳng đời nào đi chơi với ông ta 
How did you get on? Anh đã tiến hành việc đó ra sao ? 
Not bad news, I hope: Tôi hy vọng không phải là tin xấu 
all the facts and figures: tất cả dữ kiện và số liệu 
No fear! đừng sợ, khỏi lo 
Go to hell ! cút đi! 
 
flirt:(v) lả lơi 
flying saucer:(n) đĩa bay 
home computer:(n) máy tính gia dụng 
offend:(v) xúc phạm 
overtime working:(n) giờ làm thêm 
pop up:(v) xuất hiện, ghé tạt qua 
promising:(adj) đầy vẻ hứa hẹn 
splash:(n) chút đỉnh, lượng nhỏ nước sô đa 
unrecognizable:(adj) không nhận ra được 
whisper:(v) nói thầm, xì xào 
 
      Buổi tiệc và khiêu vũ hàng năm. 
Hàng năm công ty máy tính "Continental Computers" tổ chức một buổi dạ tiệc và khiêu vũ thường 
niên, tất cả nhân viên cùng với chồng và vợ đều được mời tham dự. 
Ðây là dịp duy nhất trong năm khi tất cả các nhân viên có cơ hội giao tiếp với nhau. 
Christopher Simpson là một nhân viên kế toán trẻ. 
Anh đang nói với Edward Wallis, trưởng phòng tổ chức. 
Ông Wallis? 
Tôi mời ông một ly nhé? 
Ô, anh tốt quá Christopher. 
Cho tôi rượu whisky Ê-cốt, một ly lớn. 
Có đá chứ? 
Không, không, không. 
Cbỉ thêm một ít sô đa thôi. 
Cảm ơn. 
Ơ... tôi muốn hỏi ông về công việc ở Sheffield. 
Tuần tới công việc này sẽ được đăng rao. 
Anh có thích không? 
Có thể. 
Tôi thực sự không biết phải làm gì đây. 
Ở chốn này rất vui, nhưng làm việc đó cũng có nghĩa là một sự thăng tiến. 
Ông nghĩ là tôi có nên nộp đơn không? 
Tại sao không? 
Thử thì có hại gì đâu. 
Tôi sẽ nói cho anh biết làm cái gì. 
Xẹt đến gặp tôi vào sáng thứ hai, và tôi sẽ cho anh biết về công việc đó. 
Martin Webber là một nhân viên thảo chương máy tính. 
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Anh ta đang cùng với vợ là Melanie có mặt ở buổi khiêu vũ. 
Melanie. 
Melanie, em có nhất thiết phải trả lời với Philip mỗi lần chúng ta đến dự khiêu vũ như vậy hay 
không? 
Em và hắn chỉ khiêu vũ với nhau thôi mà. 
Việc gì mà phải ghen. 
Anh thấy rõ hành động của hắn! 
Hắn đã thầm thì với em! 
Ôi Martin! 
Anh không biết mình đang nói cái gì. 
Hắn phải nói vào tai em vì tiếng nhạc ồn quá! 
Anh uống bao nhiêu ly rồi? 
Này, thôi đi! 
Chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả. 
Anh muốn nghe những gì hắn nói không? 
Anh cóc cần biết hắn nói cái gì, anh... 
Hắn hỏi là nên mua cái gì làm quà sinh nhật cho vợ, thế thôi! 
Jacqueline Dibben làm việc ở bộ phận tiếp thị. 
Cô vừa mới gặp Fiona Johnson, người chịu trách nhiệm về quảng cáo. 
A, Kacky! 
bồ đã từ New York về rồi à. 
Vâng, Fiona. 
Mình đã nghiên cứu thị trường ở đó. 
Mình biết. 
Công việc như thế nào? 
Ư, những điều mình thấy ở Mỹ thật là đáng ngạc nhiên! 
Mình nghĩ nhu cầu đối với loại máy tính gia đình 2 Clive kiểu mới của chúng ta sẽ lớn đấy. 
Thật hấp dẫn. 
Vâng. 
Những gì mình nghe được thật là khích lệ. 
Chúng ta có đúng cái mà họ mà đang tìm không.  
Ngài Joseph Lennox là giám đốc điều hành. 
Ông vừa mới tình cờ gặp Alex Fielding, một đại diện của Liên đoàn. 
Chào ông Fielding. 
Chào ngài Joseph. 
Ông có nhận được điện của tôi về cuộc họp ngày thứ hai không? 
Có, nhưng tôi vẫn không chắc lắm về nội dung cuộc hợp. 
Hy vọng rằng không phải tin xấu. 
Không, không. 
Ðừng lo. 
Thực sự là tin tốt thôi. 
Những gì chúng tôi muốn làm là mở rộng sản xuất máy tính điện tử gia dụng kiểu mới. 
Hoặc là chúng tôi sẽ tăng thêm giờ làm việc phụ trội hoặc là sẽ phải nhận thêm nhân viên. 
Nghe hấp dẫn quá. 
Ðiều chúng tôi cần biết là sẽ có thêm đích xác bao nhiêu công việc nữa. 
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Vào thứ Hai tôi sẽ cung cấp cho ông đầy đủ dữ kiện và những con số cụ thể. 
Nhưng bây giờ chúng ta hãy quên những chuyện đó đi. 
Chúng ta đâu có muốn lúc nào cũng nói về công việc, phải không? 
Buổi tối hôm nay không phải dành cho chuyện đó. 
Một ly nữa nhé? 
Vâng, thưa ngài. 
Kelly là một thư ký, còn Teresa làm việc ở bộ phận xử lý dữ kiện. 
Ê, Teresa. 
Có phải lúc nãy bồ nhảy với Neli Pincher không? 
Ðúng. 
Bồ biết hắn yêu cầu mình chuyện gì không? 
Không. 
Hắn mời mình đi ăn tối. 
Bồ không đi phải không? 
Còn lâu. 
Mình đã nghe tất cả mọi chuyện về hắn. 
Nếu hắn là người đàn ông cuối cùng trên đời này thì mình cũng chẳng đi. 
Vậy bồ trả lời thế nào? 
Mình đã định nói "Xéo đi", nhưng rồi mình chỉ bảo hắn rằng mình bận. 
 
THE APPRENTICE 
 
It's Alan Newman's first days in his first job. He started work in an electrical components factory. 
The Personnel Officer, Mrs Vaughan, is introducing him to Bert Hogg, who has worked there for 
thirty years. 
Mrs Vaughan Alan, this is Bert, Bert Hogg. You'll be working with him. 
Alan Morning, Mr Hogg. 
Bert You can call me Bert, son. Don't worry. I'll show you what to do. 
Mrs Vaughan Can I leave him with you then, Bert? 
Bert Oh, yes, Mrs Vaughan. I'll look after him. Follow me, son. 
 
Bert Right, son. Any questions? 
Alan Er... yes. Where could I leave my coat and things? 
Bert There's a row of lockers over there. It doesn't matter which one you use. Take whichever one 
you want. 
Alan Oh, thanks. And I've got my National Insurance card here. Who should I give it to? 
Bert You should have given it to Mrs Vaughan. I don't suppose she asked you for it. Just take it up to 
the office. You can give it to whoever is there. They'll pass it on to her. 
Alan When can I do that? 
Bert It doesn't matter really. Take it whenever you like, lad, but I'll give you a tip. Don't take it 
during the tea-break. You know what I mean? 
Alan Right. Thanks. 
 
Alan Oh, another thing. Where can I leave my motor-bike? 
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Bert There's plenty of room in the car-park. Just don't put it in a numbered space. They're reserved 
for the directors' cars. But apart from that, you can leave it wherever there's room. Come on, I'll show 
you where you'll be working. Right, this is our bench. Just watch me, and do whatever I tell you, 
OK? 
Alan OK. 
Bert First of all, you can clean these tools. There's a bottle of white spirit on the shelf. 
Alan All right. Is there any special way of doing it? 
Bert Eh? Special way? No, son, no. Clean them however you want. There's no special way. 
 
10.30 
Bert Oi! Alan, you can stop work for a bit. It's times for the tea-break. 
Alan Thanks. 
Bert Don't thank me, son. You've done well. You'll need a cup of tea. Oh, look... after the tea-break I 
want you to go to the stores and get me a few things. Is that all right? 
Alan Oh, yes. I'll get whatever you want. 
Bert Good lad. Now, I'll need a tin of striped paint, a rubber hammer and a glass nail, a left-handed 
screwdriver, and a bucket of steam. Oh, and tell them Bert sent you. 
 
At the stores. 
Alan Morning. 
Storeman Morning. 
Alan I've come to get a tin of striped paint. 
Storeman A what? What ever are you talking about, son? 
Alan A tin of striped paint. I want a tin of striped paint. 
Storeman Who ever told you to come and get that? 
Alan Bert... er, Bert Hogg. 
Storeman Oh, Bert Hogg! What colour stripes would you like, son? 
Alan I'm not sure. Perhaps I'd better ask him. 
Storeman I suppose he asked you to get a right-handed screwdriver, as well. 
Alan No, he wants a left-handed one. 
Storeman Just stop and think for a minute, lad! Just stop and think! 
 
Listening 
� Mrs Vaughan introduce Alan Newman to Bert Hogg 
� Bert and Alan 
� Bert and Alan 
� At 10.30 
� At the stores 
 
Proper names 
Alain Newman, Bert Hogg, Vaughan. 
 
Grammar notes 
1. "Who/ what/ where/ why... + ever + auxiliary + subject + verb...? " 
 "Ever" is added to emphasize the speaker's surprise/ anger/ astonishment... 
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 "Ever" = on earth/ in the world. 
 EX: 
Who ever held you to come and get that? 
Who on earth/ in the world told you to come and get that? 
Wherever have you been these days? 
Where on earth/ in the world have you been these days? 
 
2. Whoever (anyone who) 
 Whichever (anyone of them who/ which) 
 Whatever (anything that...) 
 Whenever (anytime when...) 
 Wherever (any place where...) 
 
Whoever, whichever, Whatever, Whenever, Wherever, However can means "No matter who/ which/ 
what... " (cho dù... chăng nữa). 
EX: 
Wherever you are, I will be following you (no matter where you are) 
Whatever happens, don't forget to write to me (no matter what happens) 
 
Notes: + [however + Adj./ Adv] 
EX: 
However hard I worked, she was never pleased (no matter how hard I worked) 
 
Expressions 
You can call me Bert: Anh cứ gọi tôi là Bert 
Any questions? Có câu hỏi nào không ? 
I'll give you a tip: Tôi sẽ nói anh biết điều này 
know what I mean? Hiểu ý tôi chưa? 
Just stop and think: hãy dừng lại và suy nghĩ  
 
apprentice:(n) người học nghề 
apprenticeship:(n) sự học nghề 
bucket:(n) cái sô, cái thùng 
fracture:(v) (làm) bể, (làm) nứt 
left-handed:(adj) thuận tay trái 
locker:(n) tủ khóa 
numbered space:(n) chỗ có đánh số 
oriental:(adj) ở phương đông, đông phương 
right-handed:(adj) thuận tay phải 
storeman:(n) người chủ tiệm 
tea-break:(n) giờ nghỉ (để uống trà), giải lao 
white spirit:(n) cồn 
 
Exercise 1 
A What do you fancy doing this evening? 



www.tinhvi.com - 679 

B I don't mind. Whatever you like. 
 
1 Well where shall we go then? 
2 How shell we go there? 
3 Which would you prefer, bus or taxi? 
4 When do you think we should leave? 
5 Which pub would you like to go? 
6 What shall we have to drink? 
7 Where shall we go for a milk? 
8 Who shall we invite to the party? 
9 What shall we give them to eat? 
 
Exercise 2  
A What shall do with these old newspapers? 
B It doesn't matter. Do whatever you want. 
 
1 Which of these books can I borrow? 
2 Who shall I give my ticket to? 
3 When can I come to see you? 
4 How should I do it? 
5 Where can I park my car? 
 
Exercise 3 
A He's talking about something. Nobody knows what! 
B What ever is he talking about? 
 
1 They found out about it. Nobody knows how! 
2 She's been somewhere. Nobody knows where! 
3 He gave it to someone. Nobody knows who! 
4 She found time to do it. Nobody knows when! 
5 They jumped in the driver. Nobody knows why!   
 
      Người học nghề. 
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Alan Newman. 
Cậu xin làm ở một xưởng sản xuất thiết bị điện. 
Trưởng phòng nhân sự, bà Vaughan đang giới thiệu cậu với Bert Hogg, người đã làm việc ở đây 30 
năm. 
Alan, đây là Bert, Bert Hogg. 
Cháu sẽ làm việc với ông ta. 
Chào ông Hogg. 
Cậu cứ kêu tôi là Bert. 
Ðừng ngại. 
Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu. 
Vậy tôi giao em này cho ông nhé, Bert? 
Ồ, được, thưa bà Vaughan. 
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Tôi sẽ chăm sóc thằng bé. 
Nào, cậu theo tôi. 
Ðược rồi. 
Cậu có hỏi gì không? 
Ơ...có. 
Cháu để áo ngoài và vật dụng ở đâu? 
Ðằng kia có một dãy hộc tủ. 
Cậu dùng hộc nào cũng được. 
Cứ việc chọn hộc nào mà cậu muốn. 
Cảm ơn bác. 
Và cháu có thẻ Bảo hiểm Quốc gia đây. 
Cháu phải trình cho ai? 
Ðáng lẽ cậu phải trình cho bà Vaughan. 
Chắc bà ta đã không nói với cháu. 
Cứ mang thẻ ấy lên văn phòng. 
Cậu đưa nó cho ai đó cũng được. 
Họ sẽ chuyển lại cho bà ấy. 
Khi nào có thể làm việc đó? 
Khi nào cũng được. 
Cậu mang thẻ lên văn phòng lúc nào tùy cậu, nhưng tôi muốn nhắc cậu một điều. 
Ðừng lên văn phòng vào giờ nhân viên uống trà nghỉ giải lao. 
Cậu hiểu ý tôi chứ? 
Dạ. 
Cảm ơn bác. 
Ồ, còn một chuyện nữa. 
Cháu để xe gắn máy ở đâu? 
Ở bãi đậu xe có thiếu gì chỗ. 
Chỉ đừng để xe ở nơi có đánh số. 
Ðó là khu vực dành riêng cho xe hơi của các giám đốc. 
Ngoài ra thì cậu cứ đậu xe ở bất cứ nơi nào có chỗ trống. 
Lại đây, tôi sẽ chỉ cho cậu nơi làm việc. 
Ðược rồi, đây là ghế ngồi làm việc của chúng ta. 
Cứ quan sát cách tôi làm, và làm những gì tôi bảo cậu, được chứ? 
Dạ được. 
Trước hết, cậu có thể lau chùi các dụng cụ này.  
Có một chai cồn trắng trên kệ đấy. 
Ðược rồi. 
Có cách lau chùi đặc biệt nào không?   
Hử? 
Cách đặc biệt à? 
Không, không có đâu cậu bé. 
Cứ chùi bằng bất cứ cách nào cậu muốn. 
Không có cách đặc biệt đâu. 
Ồ! 
Alan, cậu có thể ngừng tay một lát. 
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Ðến giờ uống trà nghỉ giải lao rồi. 
Cảm ơn bác. 
Cậu đừng cám ơn tôi. 
Cậu đã làm rất tốt. 
Bây giờ uống một tách trà đi. 
Ư, này...sau giờ giải lao, tôi muốn cậu ra cửa hàng mua cho tôi vài thứ. 
Ðược không? 
Dạ được ạ. 
Cháu sẽ mua bất cứ thứ gì bác cần. 
Giỏi lắm nhóc à. 
Tôi cần một hộp sơn sọc, một cái búa cao su, một cái đinh thủy tinh, một cái vặn vít tay trái, và một 
thùng hơi nước. 
Cứ bảo người ta là Bert sai cậu đi. 
Chào chú. 
Chào cậu. 
Cháu đến mua một hộp sơn sọc. 
Mua cái gì? 
Cậu nói gì thế hả cậu bé? 
Một hộp sơn sọc. 
Cháu cần một hộp sơn sọc. 
Ai bảo cậu đến đây mua thứ đó? 
Bert...à, Bert Hogg. 
Hóa ra là Bert Hogg! 
Cậu cần sọc màu gì? 
Cháu không biết. 
Có lẽ cháu phải hỏi lại ông ấy. 
Chắc ông ấy có bảo cậu mua một cái vặn vít tay phải nữa đấy. 
Không, ông ấy muốn một cái vặn vít tay trái cơ. 
Này, cậu bé, hãy suy nghĩ một tí đi. 
Hãy thử suy nghĩ xem. 
 
Reading 
 
Newspapers and magazines are full of advertisements which try to persuade people to change their 
appearance in one way or another. Look at these advertisements, and discuss them. 
 
Classified 
 
EARS PIERCED 
WHILE YOU WAIT. 
Painless procedure. No appointment necessary. Reasonable rates. Large selection of studs and 
earrings. Also nose piercing by arrangement. 
Pinner Jewellery Centre, Pinner, Middlesex. 
 
BE TALLER! 
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With our custom-made shoes. We can add up to 5cm to your height... and only you will ever know. 
Our unique design ensures both comfort and confidence. 
Platform Two Solihull 
 
Sparta Heath and Slimimg Clinic 
* Gymnasium * Programmes of Exercise * Sauna * Massage * Solarium * Dietary Advice * Latest 
Electronic slimming Aids 
Mrs B of Scarborough writes: 
"I lost 15 kilos in 12 weeks. I feel younger, fitter and happier... and I owe it all to my local Sparta 
Clinic, I am a new woman... " 
 
Sparta Clinics - in 30 cities and towns throughout Britain. Consult your local telephone directory. 
 
Leo Rembrandt  
TATTOO ARTIST 
18 Victory Street, Portsmouth 
Choose from a wide selection of traditional and modern designs and patterns. All kinds of lettering. 
Variety of colours. Quick, hygienic, almost painless method using an electric needle. Non-toxic dyes. 
Anywhere, any size! 
 
"Would  you like  a body like mine? " 
I used to weigh 50 kilos until I discovered the Dynomatic system of body-building. Three years latter 
I became "Mr Galaxy". Do yourself a favour! 
Write now to Ed Sampson, P O Box 40, Gotham, USA. 
 
Bald? Balding? Receding? Bald patches? Premature hair loss? Greying? 
Look years younger! Contact the BRYNNER HAIR ADVISORY CENTRE 
Tel: 327184 
Telephone us or call in and arrange an immediate free consultation in complete confidence! 
Treatment to suit every pocket. 
* Hair restorer * Vitamin &Mineral supplements * Toupees * Hair replacement and addition * Hair 
transplants (relocation of healthy, growing hairs to thinning and bald areas) 
 
Harley Manor 
Private Clinic 
Can arrange cosmetic surgery by plastic surgeons of international repute. Cosmetic surgery can often 
restore lost confidence. 
* DISFIGURING SCARS CAN BE REMOVE * RESHAPING * FACIAL CONTOURING 
Our clients have included leading figures from the worlds of entertainment, politics and business. 
You should consult your own medical practitioner before contacting us. 
Full details available from Sheila Skinner, Dept. B, Harley Manor, Nazelton. 
 
New super tooth make-up 
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Blanche as used by models and T.V. quizmasters! Discoloured teeth, dentures and fillings can now 
be given a sparkling white finish with Blanche. Simple to use - brushed on in seconds. Touch up 
every 2/3 days. Laboratory tested! 
Blanche Produce, London NW4 
 
Do you lack confidence? 
Are you afraid of speaking to people? making dates? eating out? going to parties? travelling? 
Do you feel inferior? blush? stammer? tremble? 
Write for our  introductory booklet (sent in a plain, sealed envelope), "The will and the way" 
THE ROOKER INSTITUTE, Command St., London W1. 
 
Wear glasses? 
Do you play sport? Are you fed up with wearing spectacles? 
Have you considered contact lenses? 
The new soft lenses are comfortable and easier to wear. 
Consult your local optician, or send for information to British Optical Council, Newton House, 
Devizes. 
 
Proper names 
Ed Sampson, Harley Manor, Nazelton, Gothem, Sheila Skinner, Scarborough. 
 
Expressions 
a change for the better: sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn 
No appointment necessary: không cần hẹn trước 
the world of entertainment: thế giới ăn chơi 
I owe it all to... tôi mang ơn tất cả... 
Do yourself a favour! Hãy tự dành cho bạn một đặc ân ! 
as used by models: được người mẫu dùng 
to suit every pocket: rất hợp túi tiền mọi người 
surgeons of international repute: bác sĩ danh tiếng thế giới 
in one way or another: bằng cách này hay cách khác 
to clear one's throat: đàng hắng giọng 
to enquire of s/o: tìm hiểu về ai 
 
apparently:(adv) rõ ràng 
apparent:(adj) hiển hiện, rõ ràng 
bald patch:(n) mảng hói đầu 
birthmark:(n) vết chàm, vết bớt 
blush:(v) đỏ mặt 
booklet:(n) quyển sách nhỏ, cẩm nang 
brownstone:(n) đá cát kết nâu 
client:(n) khách hàng 
confide:(v) nói điều gì cho ai nghe 
confidence:(n) lòng tin 
consultation:(n) buổi tư vấn (về sức khỏe) 



www.tinhvi.com - 684 

contouring:(n) nét, đường nét 
contact lens:(n) tròng kính gắn vào mắt 
cosmetic surgery:(n) giải phẫu thẩm mỹ 
crippled:(adj) tàn tật 
cripple:(n) người tàn tật 
crutch:(n) cái nạng 
custom-made:(adj) làm theo ý khách hàng 
dietary:(adj) về việc ăn uống, dinh dưỡng 
discoloured:(adj) mất, phai màu 
disfiguring:(adj) biến dạng 
disfigure:(v) làm mất dạng 
distinctive:(adj) đặc biệt 
ensure:(v) bảo đảm 
facial:(adj) thuộc về mặt 
furnish:(v) trang bị đồ đạc (phòng, nhà) 
gold-rimmed:(adj) giọng vàng 
greying:(adj) bạc dần 
hair restorer:(n) thuốc dùng phục hồi tóc 
hygienic:(adj) hợp vệ sinh 
inferior:(adj) thua kém 
lean:(adj) gầy gò 
maiden:(n) chị em chưa chồng 
massage:(n) sự xoa bóp 
medical practitioner:(n) bác sĩ 
non-toxic:(adj) không độc hại 
optical:(adj) thuộc về mắt, thị giác 
pattern:(n) kiểu, mẫu  
pierce:(v) đâm xuyên qua 
pitch-black:(adj) tối đen như mực 
procedure:(n) cách làm, phương pháp 
relocation:(n) đưa vào, cấy vào (tóc) 
reshaping:(n) sự sửa lại hình dạng, vóc dáng 
rooming-house:(n) nhà nhiều phòng có đủ đồ đạc cho thuê 
sauna:(n) phòng tắm hơi 
scarlet:(adj) đỏ tươi 
sealed:(adj) dán, niêm phong kín 
shabby:(adj) tồi tàn 
slander:(adj) mảnh mai 
solarium:(n) phòng tắm nắng 
stammer:(v) nói cà lăm. lắp bắp 
stud:(n) hoa tai 
subdued:(adj) không căng thẳng, không hào hứng 
supplement:(n) sự thêm vào 
tattoo:(n) sự xăm mình 
therapist:(n) thầy thuốc nội khoa 
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thinning:(adj) thưa dần, mỏng dần 
three-piece suit:(n) bộ com lê ba mảnh 
toupée:(n) mảng tóc giả 
transplant:(v) cấy 
tremble:(v) run lẩy bẩy 
unique:(adj) duy nhất 
 
GOING TO THE DOCTOR'S  
 
Craig Williams has gone to see Dr Casey at the Health Centre. He's in his surgery now. 
Mr Williams Good morning, doctor. 
Doctor Hello, Mr Williams. Take a seat. What seems to be the trouble? 
Mr Williams I'm not sure, doctor. But I haven't been feeling too well. I think I must have a touch of 
flu. 
Doctor Mm. There's a lot of it going round at the moment. What are the symptoms? 
Mr Williams I'm feeling very tired, and I'm aching all over. I've been sneezing a lot, and feeling 
pretty feverish, hot and cold all the time. Oh, and I've got a sore throat. 
Doctor Any vomiting? 
Mr Williams No, but I don't feel very hungry. I've got no appetite at all. 
Doctor Well, let's have a look at you. Open your mouth. "Aah". Yes, your throat's a bit inflamed, and 
the glands in your neck are swollen. Can you just unbutton your shirt? I want to listen to your chest. 
Breathe deeply. Right. I'll just take your temperature. Don't say anything for a minute, just keep the 
thermometer under your tongue. I'll write out a prescription for you, but you know the best thing is 
just to go home, go to bed, and take plenty of fluids. 
 
Wayne fell of his bicycle. He's in the casualty department at the local hospital. Dr Singh is 
examining him. 
Doctor Hello, Wayne, isn't it? You've had a bit of a fall. What were you doing? Going too fast? 
Wayne Yes, doctor. I fell off going round a corner. 
Doctor You'd better get undressed then, and we'll take a look at you. Mm. That's a nasty cut. I'll have 
to put a couple of stitches in that. 
Wayne I've got a cut here too, doctor. 
Doctor It looks worse than it is. It's only a graze. The nurse will clean it up for you. It'll sting, but 
that's all. Now, does it hurt anywhere else? 
Wayne I've got a pain in my arm. It's very sore, and it feels stiff. 
Doctor Well, there's nothing broken, but you've bruised your shoulder. It'll be sore for a few days. 
Now, did you bang your head at all? 
Wayne Yes, I did. I fell onto the bike. But it doesn't hurt now. 
Doctor Did you feel dizzy? 
Wayne No, not at all. 
Doctor Look up there, I'm just going to shine this light in your eye. No, that's fine. I'll just do the 
stitches, and the nurse will put a dressing on it. Then you can go home. 
 
Mrs Mallard has gone to see Dr Gillespie, her family doctor. 
Mrs Mallard Good morning, doctor. 
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Doctor Ah, good morning, Mrs Mallard. What can I do for you this time? 
Mrs Mallard It's those pills, doctor. They don't seem to be doing me any good. 
Doctor Really? What's wrong? 
Mrs Mallard What isn't wrong with me, doctor! It's old age, I suppose. 
Doctor You're doing very well, Mrs Mallard! You'll live to be a hundred! 
Mrs Mallard I've got this terrible cough, doctor, and I've still got that rash on my hands. And the 
backache! I can hardly walk sometimes. You don't think it's that legionnaire's disease, do you? I've 
been reading about it in the paper. 
Doctor No, no... no chance of that. You're very fit for you age. 
Mrs Mallard Pardon? Anyway, I've nearly finished the old pills, doctor. Can you give me a different 
colour next time? 
 
Listening 
� About Mr Williams 
� About Wayne 
� About Mrs Mallard 
 
Proper names 
Casey, Craig Williams, Mallard, Signh, Wayne. 
 
Grammar notes 
 
COMPOUND NOUNS 
 
1. [Noun + Noun] 
EX: Blood presure, raincoat... 
2. [Noun + gerund] 
EX: Blood testing, coal-mining... 
3. [Gerund + noun] 
EX: Driving license, dining room... 
 
Notes: 
In these combinations, the first noun is usually stressed. 
In place-name combinations, both words receive equal stress. 
 
Expressions 
What seems to be the trouble? Ông đau làm sao? 
I haven't been feeling too well: Hôm nay tôi thấy không được khỏe trong người 
There's a lot of it going around at the moment: Hiện giờ bệnh này đang phổ biến mọi nơi 
What are the symptoms? Triệu chứng thế nào? 
It looks worse than it is: vết thương thực ra không tệ vậy đâu 
Does it hurt anywhere else? Em có còn đau nơi nào nữa không? 
They don't seem to be doing me any good: Thuốc đó dường như uống chẳng đỡ chút nào 
You're doing very well: Bà đang khỏe lắm đấy 
A touch of flu: Dợm, hơi bị cúm. 
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appetite:(n) sự ăn ngon miệng 
backbone:(n) xương sống 
bruise:(n) vết thâm, bầm 
dizzy:(adj) chóng mặt 
feverish:(adj) hơi sốt 
first- aid kit:(n) bộ dụng cụ sơ cứu 
gland:(n) tuyến 
graze:(n) vết đứt cạn, vết trầy 
inflamed:(adj) viêm, sưng  đỏ 
legionaires' disease:(n) viêm phổi do vi khuẩn 
measles:(n) bệnh sởi 
painkiller(n) thuốc giảm đau 
prescribe(v) ghi toa thuốc 
rash(n) mẫn đỏ 
sneeze(v) nhảy mũi 
stitches(n) mủi khâu 
swollen(adj) sưng phồng 
symptom(n) triệu chứng 
thermometer(n) nhiệt kế 
unbutton(v) mở nút áo ra 
vomit(v) ói ,mửa 
 
Exercise 1 
List as many words as you can about: 
a illness 
b medical treatment 
c parts of the body. 
Listen to the conversation and tick any words in your list that are used in the conversation. 
 
Craig Williams has gone to see Dr Casey at the Health Centre. He's in his surgery now. 
 
Exercise 2 
Rosemary Key wants to take out a life insurance policy. The insurance company has sent her to see a 
doctor for a check up. This is part of the form he has to complete. 
Practise their conversation. (Can I take your...?/ Have you ever had...?/ Have been vaccinated 
against...?etc.) 
 
FRIARY INSURANCE NORWICH 
CONFIDENTIAL 
 
Name  
Marital status  
Date of birth  
Children  
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Occupation  
Address  
Measurements 
Height  
Weight  
Blood pressure  
Chest (a) normal  
 (b) expanted  
Pulse rate  
Waist  
Hips  
Vision  
Medical history (please give approximate dates where possible) 
Measles  
Mumps  
Rubella (German measles)  
Chicken-pox  
Whooping cough  
Other serious illness (give details below) 
..................................................................................................................................... 
Vaccinations and inoculations 
Polio  
Scarlet fever  
Diphtheria  
Whooping cough  
Measles  
Tetanus  
 
Please give details of any hospital treatment or operations (not including normal pregnanccy) 
................................................................................................................ 
   
      Ði khám bác sĩ. 
Xin chào bác sĩ. 
Chào ông, Williams. 
Ngồi đi nào. 
Hình như có chuyện gì phải không? 
Tôi không chắc lắm, thưa bác sĩ. 
Nhưng tôi đã không cảm thấy khỏe lắm. 
Tôi nghĩ chắc là tôi bị cúm. 
Ừm. 
Hiện nay quanh đây cũng có nhiều người bị cúm. 
Triệu chứng ra sao nào? 
Tôi cảm thấy rất mệt và đau khắp người. 
Tôi nhảy mũi nhiều và cảm thấy hơi sốt, lúc nào cũng cảm thấy nóng lạnh. 
Ồ, và tôi còn bị viêm họng nữa. 
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Có nôn mửa không? 
Không, nhưng tôi không cảm thấy đói lắm. 
Tôi ăn không ngon miệng chút nào. 
Nào, để tôi khám cho ông xem sao. 
Mở miệng ra. 
"A..a". 
Vâng, cổ họng ông hơi sưng tấy, và những tuyến trong cổ của ông bị sưng. 
Ông có thể cởi nút áo không? 
Tôi muốn nghe ngực ông. 
Thở sâu vào. 
Tốt. 
Tôi sẽ cặp nhiệt cho ông. 
Ðừng nói gì trong một phút, hãy giữ cặp nhiệt dưới lưỡi ông. 
Tôi sẽ kê đơn thuốc cho ông, nhưng ông biết tốt nhất là phải về nhà, đi ngủ, và uống nhiều nước. 
Wayne bị té xe đạp. 
Anh ta đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện khu vực. 
Bác sĩ Singh đang khám cho anh ta. 
Wayne phải không? 
Em bị té khá nặng đấy. 
Lúc đó em làm sao vậy? 
Chạy quá nhanh hả? 
Vâng, thưa bác sĩ. 
Em bị té lúc quẹo qua khúc quanh. 
Em nên cởi áo ra, chúng tôi khám xem sao. 
Chà. 
Vết cắt trầm trọng đấy. 
Tôi phải khâu vài mũi ở đó. 
Em còn bị một vết cắt ở đây nữa, thưa bác sĩ. 
Trong nó tệ hơn thực trạng đấy. 
Chỉ bị trầy da thôi. 
Cô y tá sẽ rửa sạch vết thương cho em. 
Nó sẽ rát đấy, nhưng không sao đâu. 
Nào, em còn đau chỗ nào nữa không? 
Em thấy đau ở cánh tay. 
Nó nhức lắm và em thấy tê cứng. 
Ư, không bị gãy xương đâu, nhưng vai em đã bị bầm. 
Nó sẽ nhức trong mấy ngày. 
Nào, em có bị va đầu vào vật gì không? 
Thưa có. 
Em bị va vào xe đạp. 
Nhưng bây giờ thì hết đau rồi. 
Em có thấy choáng váng không? 
Dạ không, hoàn toàn không. 
Nhìn lên đây này. 
Tôi sẽ chiếu đèn này vô mắt em. 
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Không sao, tốt cả thôi.  
Bây giờ tôi sẽ khâu vài mũi, rồi cô y tá sẽ băng lại cho em. 
Sau đó, em có thể ra về. 
Bà Mallard đi khám bác sĩ Gillespie, là bác sĩ riêng của bà. 
Chào bác sĩ. 
A, chào bà Mallard. 
Lần này tôi có thể giúp gì được cho bà? 
Thưa bác sĩ,  những viên thuốc này đây. 
Chúng dường như không làm tôi cảm thấy đỡ hơn chút nào cả. 
Thật chứ? 
Bà đau ở chỗ nào? 
Chỗ nào mà lại không đau hả bác sĩ! 
Tôi nghĩ là do tuổi già. 
Sức khỏe bà rất tốt, bà Mallard à! 
Bà sẽ sống đến 100 tuổi! 
Tôi bị ho dữ dội, bác sĩ ạ, và tôi còn bị mẫn ngứa trên hai bàn tay. 
Lại còn đau lưng nữa!  
Có lúc tôi khó lòng mà đi được. 
Bác sĩ có cho rằng đó là một loại bệnh sưng phổi do vi khuẩn không? 
Tôi có đọc về bệnh ấy ở trong báo. 
Không, không đâu... không có triệu chứng của bệnh đó đâu. 
Ở tuổi bà như vậy là khỏe lắm đấy. 
Bác sĩ nói gì vậy? 
Dù sao thì tôi cũng đã dùng gần hết số thuốc cũ rồi. 
Lần tới bác sĩ có thể cho tôi một loại thuốc màu khác được không? 
 
Reading 
 
Our planet Earth is one of nine planets revolving around the Sun, a fairly small and ordinary star, 
which lies in the outer areas of the Milky Way galaxy. There are about 250 billion  stars in our 
galaxy, and billions of galaxies in the universe. People have always wondered about the possibility 
of intelligent life forms on other planets. In recent years this has become serious scientific 
speculation. Some scientist believe that there must be large numbers of stars with planets which 
could support living intelligent beings. Perhaps we shall never know. The nearest star is 4.3 light 
years away. A light years is the distance covered by light (travelling at almost 300,000 kilometres a 
second) in one years. It would take the fastest Earth spacecraft about 40,000 years to reach the 
nearest star. 
For a number of years radio telescopes have been trying to pick up signals from outer space, so far 
without success. There are, however, millions of possible radio frequencies and there is no reason 
why a completely alien civilization should  not use a difference type of communication, such as X-
rays or even a type of wave we have not yet discovered. Suppose contact were made with being 300 
light years away. By the time we had sent our reply, and received their response, the earth would be 
600 years older. It would be an interesting, but rather slow-moving, conversation! 
Pioneer 10 
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The first man-made object to leave our solar system was the pioneer 10 spacecraft. it was launched 
from Cape Kennedy on March 3rd, 1972. It was designed to pass close to the planet Jupiter and then 
continue into deep space. A gold plaque, about 15cm by 22cm, was placed on the spacecraft. On the 
plaque is a diagram showing the solar system, and its location in the galaxy. There is also a drawing 
of a naked man and woman, standing in front of a picture of the spacecraft. The man's right hand is 
raised in a gesture of friendship. It is unlikely, however, that the plaque will ever be seen again. If it 
were found by an alien civilization it seems improbable that they would be able to interpret it. 
 
The voyager misssion 
Every 175 years the large outer planets - Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune - are in such a position 
that a spacecraft from Earth can fly past all of them. The two Voyager  spacecraft were launched in 
1977 to photograph and investigate these planets. Voyager I passed Jupiter in December 1978 and 
reached Saturn in November 1980. It sent back dramatic pictures of the rings of Saturn and 
discovered previously unknown moons. It then left the solar system. Voyager II was designed to 
reach Saturn in July 1981, Uranus in January 1986 and Neptune in August 1989 before leaving the 
solar system to travel silently through space forever. 
As well as a pictorial plaque, Voyager II carries a gold sprayed disc. The disc contains greetings in 
60 languages, 140 photographs, and one and half hours of music and songs, ranging in style from 
Beethoven and Mozart to the Beetles and Chuck berry. 
 
Proper names 
Beatles, Neptune, Beethoven, Cape Kenedy, Chuck Berry, Earth, Jupiter, Mars, Mercury, Mozart, 
Neptune, Pluto, Saturn, Uranus, Venus. 
 
Grammar notes 
 
Sentence information: 
1. There + to be + no reason why + subject + should (not) + verb + object 
EX: 
There is no reason why I should not do what I want to (không có lý gì mà tôi lại không làm những 
điều mình thích) 
 
Ought to, Must, Have to... may also be used instead of Should. 
 
2. "It would be an interesting, but rather slow-moving conversation", and "The first man-made object 
to leave solar system was the Puoneer 10 spacesraft" 
"Slow-moving" and "man-made" are both compound adjectives. Compound adjectives are formed 
from certain parts of speech. 
"Slow-moving": Adverb + Present Perticiple (the adverb here modifies the present participle of an 
intransitive verb) 
EX: 
Slow-moving conversation: conversation that moves slow. 
Hard-beating heart: heart that beats hard 
Long-suffering, far-reaching, fast-running... (give some more examples). 
"Man-made": Noun + past Participle. 
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EX: 
Man-made object: Object that is made by man 
Moss-covered wall: wall that is covered with moss. 
Smoke-blackened, fur-lined, horse-pulled... (give some more examples). 
 
Expressions 
so far without success: đến nay vẫn chưa thành công 
ranging in style form...to... sắp xếp theo thể loại từ...  đến 
It could be better spent... tốt nhất nên dùng tiền vào 
to tune in to CBS radio: vặn đài CBS 
to break off: đột ngột dừng lại 
 
alien:(adj) xa lạ 
being:(n) người, sinh vật 
billion:(n) tỉ 
chilling:(adj) đáng sợ 
death-ray machine:(n) máy phát tia phóng xạ chết người 
dramatic:(adj) lý thú, tuyệt vời 
flee:(v) trốn thoát 
galaxy:(n) dãy ngân hà, thiên hà 
gesture:(n) điệu bộ 
grave:(adj) nghiêm trọng 
interpret:(v) diễn giải 
interpretation:(n) sự giải thích 
light year:(n) năm ánh sáng 
man-made:(n) nhân tạo 
Mars:(n) Sao Hỏa 
Martian:(n) người Sao Hơa 
naked:(adj) trần trụi, khỏa thân 
outer space:(n) khoảng không vũ trụ, không gian 
overfly:(v) bay qua 
overrun:(v) tràn qua 
pictorial:(adj) có hình ảnh 
plaque:(n) tấm thẻ 
radio frequency:(n) tần số vô tuyến 
recall:(v) gọi trở về 
resistance:(n) sự kháng cự 
response:(n) sự hồi âm 
revolve:(v) quay quanh 
slow-moving:(adj) chậm chạp 
solemn:(adj) nghiêm trọng 
state reserve trooper:(n) đội quân dự bị nhà nước 
switchboard:(n) Tổng đài 
strangled:(adj) ghẹn ngào, tắt nghẹn 
strangle:(v) tắt nghẹn 
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universe:(n) vũ trụ 
 
Exercise 1 
Imagine you could send objects, weighing up to five kilos which would give an impression of 
civilization on Earth. This would include a record and a video tape with photographs and film. What 
would you choose to  send and why? 
 
Exercise 2 
Space research costs billions of dollars. Some people think that the money would be better spent on 
more practical projects here on Earth. What do you think?   
 
IT'S ABOUT TIME 
 
Janet and Bruce live in London. Janet's younger sister, Pam, who lives in Edinburgh, is flying down 
to spend the weekend with them. 
 
Janet Bruce, I think it's time to go and meet Pam at the airport. 
Bruce Oh, no, we've no need to hurry. There's plenty of time. It's only half past eight. There won't be 
much traffic at this time of night. 
Janet You never know, and I think your watch must be slow. I make it 8.40, and you'll have to stop 
for petrol. I'd sooner we were too early than too late! 
Bruce It'll take her a while to get her luggage. 
Janet Oh, come on, Bruce! It's time we were leaving. We can always have a coffee at the airport. 
Anyway, I like watching people at the airport. 
Bruce I'd rather see the end of the football match, but never mind, we'd better go. 
 
Bruce Janet! Hold on a minute, there's the phone. 
Janet You haven't got time to answer it now. Ignore it. 
Bruce No, I'd better see who it is. It might be important. Bruce McGregor speaking... oh, Pam, we 
were just on our way to fetch you. Oh, no! Hold on, I'll get Janet. 
 
Janet Pam! Where are you? 
Pam I'm still Endinburgh. The flight's been delayed. 
Janet You caught us just in time. We were about to leave for the airport. 
Pam I know, Bruce said so. I'm glad I phoned. You'd have had a long wait otherwise. 
Janet When will you be leaving, do you think? 
Pam Oh, not for an hour at least. Look, don't bother to come out to the airport. 
Janet It's no trouble. We'll meet you.  
Pam No, I'd rather you didn't. Honestly. 
Janet Now, don't be silly, Pam. We'll collect you. 
Pam No, Janet, I'd rather get a taxi.  
Janet We'll be there, Pam! See you later. 
 
Bruce It's nearly 12.30. 
Janet Well, we couldn't let her find her own way. Not at this time of night! 
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Bruce She knows how to look after herself. That plane landed half an hour ago. It's about time she 
was here. 
Janet It always takes ages to get your luggage. 
Bruce I know. It's about time they did something about it. Last time, it took me longer than the filght! 
Janet Oh, Bruce, there she is! 
Bruce About time, too. 
Janet Pam! Pam! Over here! 
 
Bruce I'll go and bring the car round. I won't be long. 
Janet Well, Pam, what would you rather do tomorrow morning, lie in or go shopping? 
Pam This morning, you mean! I'd rather go shopping, but there's no need for you to get up and come 
with me. I'd rather you had a lie in. You must be tired out! 
Janet I am a bit tired. But I'll meet you for lunch. There's a new restaurant just off Kensington High 
Street. Do you think you'll be able to find your way there? 
Pam Oh, Janet! It isn't as if this were my first visit to London! You can tell me where it is in the 
morning. 
 
Listening 
� At home 
� A phone call 
� At the airport 
� Janet and Pam 
 
Proper names 
Bruce, Edinburgh, Janet, Kensington, Pam, Ediburgh. 
 
Grammar notes 
1. Would rather, would sooner (Xem bài 17, bài 22). 
Tham khảo Unit 58 
2. As if/As though 
Tham khảo Unit 117 
 
Expressions 
There's no need to hurry: không cần phải vội đâu 
There's plenty of time: Còn rộng thời gian 
I make it 8.40: đồng hồ em chỉ 8 giờ 40 rồi 
Your watch must be slow: Ðồng hồ anh chắc chạy chậm đó 
I'd sooner/ rather we were too early than too late: Em thấy thà là sớm còn hơn quá trễ 
It always take ages: Luôn luôn phải lâu lắm, mất thì giờ lắm 
It'll takes her a while to do it: Cô ấy làm chuyện đó phải mất một lúc 
have a long wait: chờ đợi lâu 
Don't bother to do it: đừng bận tâm làm điều đó 
Not at this time of night: Không thể được vào giờ khuya khoắt này 
to do the washing up: rửa bát đĩa 
to take a message: nhắn tin lại 
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to hold on: chờ một chút, khoan đã 
to take ages: mất thời giờ, rất lâu 
 
delay:(v) hoãn lại 
fetch:(v) đi đón (lấy) về 
ignore:(v) bỏ qua, phó mặc 
lie:(v) nằm 
otherwise:(conj) nếu không 
trombone:(n) kèn trombone 
 
Look at this 
 
I'd rather/sooner go there. 
I'd rather/sooner you (he, she, we, they) went there/didn't go there. 
 
It's time to go. 
It's (about) time we left./we were leaving. 
 
It isn't as if/thought this were my first visit./he didn't know. 
 
Exercise 1  
The baggage handling is slow. They should do something about it. 
It's about time they did something about it. 
 
Continue 
1 It's late. We should go to the airport. 
2 She's getting tired. She should go to bed. 
3 He coughs a lot. He should stop smoking. 
4 The windows are dirty. We should clean them. 
5 He's bored. He should find an interesting job. 
 
Exercise 2 
Are you going to do it? 
No, I'd rather not do it. I'd rather you did it. 
 
Continue 
1 Are you going to write to her? 
2 Would you like to drive? 
3 Do you want to ask him? 
4 Would you like to choose? 
5 Do you want to arrange it? 
6 Are you going to see the manager?   
 
      Ðã đến lúc. 
Janet và Bruce sống ở Luân Ðôn. 
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Pam em gái của Janet, sống ở Edinburgh, sẽ đi máy bay đến nghỉ cuối tuần với họ. 
Bruce này, em nghĩ đã tới giờ đón Pam ở phi trường. 
Ồ, chưa, chúng ta không cần phải vội. 
Còn nhiều thì giờ mà. 
Mới 8 giờ 30. 
Vào giờ này ban đêm không có nhiều xe cộ đâu. 
Làm sao mà biết được, em nghĩ đồng hồ của anh đi chậm đấy. 
Ðồng hồ của em là 8 giờ 40, và anh còn phải ngừng lại đổ xăng nữa. 
Em muốn thà sớm còn hơn là quá trễ! 
Cô ấy còn mất thời gian nhận hành lý nữa mà. 
Ồ, thôi mà, Bruce! 
Ðã đến lúc chúng ta phải đi. 
Tụi mình còn có thể uống cà phê ở phi trường mà. 
Dù sao em cũng thích xem người ta ở phi trường. 
Anh lại thích xem hết trận bóng đá hơn, nhưng không sao, chúng ta đi nào. 
Janet! 
Ðợi một chút, có điện thoại. 
Hiện giờ anh không có thời giờ trả lời đâu. 
Mặc kệ nó. 
Không được, anh phải xem ai gọi đã. 
Có thể là quan trọng. 
Bruce Mc Gregor đang nghe đây... 
Ô, Pam, bọn anh vừa định đi đón cô đấy. 
Ô không! 
Cứ giữ máy anh sẽ gọi Janet. 
Pam! 
Em hiện ở đâu? 
Em vẫn ở Edinburg. 
Chuyến bay đã bị hoãn. 
Em gọi cho anh chị vừa đúng lúc. 
Anh chị vừa định ra phi trường đây. 
Em biết, Bruce có nói thế. 
Em mừng vì đã gọi được anh chị. 
Nếu không thì anh chị phải đợi lâu đấy. 
Vậy theo em thì chừng nào máy bay mới cất cánh? 
Ồ, ít nhất phải một giờ nữa. 
Này, anh chị đừng mất công ra phi trường nữa. 
Có gì đâu mà mất công. 
Anh chị sẽ đón em. 
Thôi, em thích anh chị đừng đón thì hơn. 
Nói thực đấy. 
Thôi, đừng lẩn thẩn nữa, Pam. 
Anh chị sẽ đón em. 
Thôi Janet, em đi taxi thì hơn. 
Pam, anh chị sẽ có mặt ở phi trường! 
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Hẹn gặp em. 
Gần 12 giờ 30 rồi. 
Chúng ta không thể để cô ấy tự tìm đường được. 
Nhất là vào lúc khuya khoắt này! 
Cô ấy biết tự lo cho mình mà. 
Máy bay hạ cánh đã nửa tiếng. 
Gấn đến lúc cô ấy có mặt ở đây rồi. 
Lúc nào cũng phải mất cả thế kỷ mới nhận được hành lý. 
Anh biết. 
Ðã gần đến lúc người ta phải làm một cái gì đó về chuyện này. 
Lần trước anh nhận hành lý còn lâu hơn cả thời gian bay! 
Ồ, Bruce, cô ấy kìa! 
Cũng gần đúng lúc. 
Pam! 
Pam! 
Ðến đây. 
Ðể anh đi mang xe tới. 
Không lâu đâu. 
Này Pam, sáng mai em thích làm gì, nằm nhà hay đi mua sắm? 
Chị muốn nói sáng nay hả! 
Em thích đi mua sắm nhưng chị không cần phải dậy và đi với em đâu. 
Em thích chị nằm nhà hơn. 
Chắc chị mệt phờ rồi! 
Chị hơi mệt. 
Nhưng chị sẽ gặp em để cùng ăn trưa. 
Có một nhà hàng mới khai trương ở gần xa lộ Kensington. 
Liệu em có biết đường đến đó không? 
Ô, Janet! 
Chị cứ làm như em mới đến Luân Ðôn lần đầu. 
Sáng mai chị cứ cho em biết nó ở đâu. 
 
Reading 
 
Could you put up with a calling like ours? 
 
1 It's not bed of roses being a police officer in London. 
 When people need help they're only too happy to call you. But just you turn up when it 
doesn't suit them and what you can get called isn't fit to print. 
 After a while, however, the experience can become every printable indeed. 
 Published recently was a paperback written by a south London copper called "Policeman's 
Progress". 
2 Here are some random quotes , by Police Constable Harry Cole: 
 "It is one of the few occupations left in present day society where a person can arrive for 
work... and have no idea what the day will bring. It could be an accident, a murder... an armed 
robbery, arson or a request for directions. It could be an explosion, a false alarm or a drunk. " 
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 "I was asked about holidays, treatment for budgies, wallpapering, social security, 
conversation, contraception, politics and prison visit. It was called upon to chastise drunken 
husbands (occasional success), errant wives (hundred percent failure), wayward kids and obstinate 
grandparents" 
 "I received anonymous threatening letters (I recognised the writing), anonymous threatening 
phone calls (I recognised the voice), and an anonymous cake for my... birthday (it was stale). " 
 "I was invited to christenings, weddings and divorces (often in that order, particularly with 
the very young). " 
 "I rarely completed a Christmas duty without having to report a suicide, usually caused by 
loneliness. " 
 "The bodies, dogs, demos, drunks and fights; the villains and the victims; the brutal, the 
gentle, the cowardly and the brave; the haters, the lovers and the just plain indifferent... One day I 
shall have to live without them; it won't be easy" 
3 Any police officer in London could tell you a similar story. But the question it could raise is 
the same. 
 What kind of person measures up to such a job? It isn't enough for a man to reach the 
required minimum height of 172 cm (5'8''). Or for a woman to make 162cm(5'4''). 
 Regardless of your height you're obviously no good if you don't have the stature for the job. 
This means having a real concern for people. A real sense of fair play. 
 And a real sense of fair humour. 
 Qualities more valuable, in our view, than qualifications. 
 (If you have a few 'O' levels, fine. A university degree is no handicap either. But best of all is 
a degree of common sense.) 
 If  you are under 22 you'll earn £4,956 a years the day you join us. 
 If you're older you'll start at £5,919. 
 (What's more you'll pick up London Allowances of £1,428.) 
 You'll also get somewhere to live for free, if you need it.  
 Or we'll provide you with a tax-paid Ren Allowance up to £1,457 a year. 
 Believes us, you'll earn every penny of you pay. 
 Violent criminals, nasty accidents and freezing weather will all turn up when you least except 
them. 
 But the reward you get as a human being for handing it all is compensation greater than any 
pay packet. 
 Still interested in being a Metropolitan Police Office? You'll have to be over 181/2 for a start. 
 If we haven't dimmed your enthusiasm, why not drop round our Careers Information Centre 
at New Scotland Yard in Victoria Street? 
 Or lest us know your name, your age and your address and we'll send you information you 
need. 
 The man to write to is The Chief Inspector, Metropolitan Police Careers Information Centre, 
Department OUP 15, New Scotland Yard, London SW1H 0BG. 
 Or you can phone us. Our number is 01-230 5215 and 5146. 
 Yours is one call we'll be especially pleased to get. 
 
London needs people like you in the Metropolitan Police. 
 
Proper names 
Harry Cole, Victoria. 
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Grammar notes 
1. Could, May, Might 
2. "You only stop me" cos I'm black "Cos" here is a colloquial word of "because". "Cos", "coz" or 
"cause" often used instead of "because". 
 
Expressions 
only too happy to do it: chỉ là quá mừng để làm gì 
It's no bed of roses: không phải là giường hoa hồng, không là điều lý tưởng 
It isn't fit to print: in ra không tiện 
to measure up to a job: đáp ứng được công việc 
the stature for a job: tầm cỡ cho việc đó 
earn every penny: kiếm từng đồng xu một 
Thank god! cảm ơn chúa, đội ơn trời phật 
Clear off! cút đi 
Watch it! coi chừng đấy, xem đây 
For a start: khởi đầu 
what's more: hơn nữa, ngoài ra 
seconds count: khẩn trương từng giây 
to be fitted with: từng phút đều quan trọng được gắn 
 
anonymous:(adj) nặc danh 
anti-theft device:(n) dụng cụ chống trộm 
arson:(n) vụ cố ý đốt nhà 
brutal:(adj) ác độc, thô bạo 
calling:(n) nghề nghiệp 
chastize:(v) trừng phạt nặng bằng cách đánh đập 
chastisement:(n)  sự trừng phạt 
christening:(n) lễ đặt tên Thánh 
conservation:(n) sự bảo quản 
contraception:(n) sự ngừa thai 
cos = because:vì, bởi vì 
cowardly:(adj) hèn nhát 
the cowardly:kẻ hèn nhát 
coward:(n) kẻ hèn 
criminal:(n) phạm nhân 
demo:(n) cuộc biểu tình 
dim:(v) làm mờ nhạt, sút giảm 
enthusiasm:(n) nhiệt tình 
errant:(adj) hư đốn 
external door:(n) cửa ngoài 
false alarm:(n) cuộc báo động giả 
handicap:(n) điều trở ngại 
ignition key:(n) khóa công tắc xe 
incident:(n) sự cố nhỏ 
indifferent:(adj) thờ ơ, lãnh đạm 
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indifference:(n) sự thờ ơ, sự lãnh đạm 
involved:(adj) có liên quan 
loneliness:(n) sự cô đơn 
lonely:(adj) cô đơn 
lurk:(v) rình mò 
mortice = mortise:(n) lỗ mộng 
obstinate:(adj) bướng bỉnh, ương ngạnh 
paperback:(n) sách bìa mỏng 
quote:(n) đoạn trích dẫn 
random:(adj) ngẫu nhiên, bất chợt 
regardless:(adv) bất chấp 
serial:(adj) theo từng chuỗi 
side door:(n) cửa hông 
snatch:(v) tóm, giật 
stale:(adj) có mùi, mốc hôi 
stature:(n) vóc dáng, cỡ 
villain:(n) tên côn đồ 
wallpapering:(n) việc dán giấy tường 
wayward:(adj) ngỗ nghịch, cứng đầu 
 
Reading 
 
Gold (Au) is metallic chemical element. Atomic number 79. Atomic weight 197.2 
Since civilization began gold has been regarded as a symbol of power and wealth. In many societies 
gold was seen as a magic substance which could protect people against illness or evil spirits. It is the 
one material that has always been accepted in exchange for goods or services. Mankind never seems 
to have enough gold and the search for it has driven men mad. The need to search for gold has been 
compared to a disease, and is called 'gold fever'. In the Middle Ages men called 'alchemists' tried to 
manufacture gold from other metals. In spite of man's constant search for gold, the amount which has 
been produced since the beginning of time is only enough to make a solid block of eighteen cubic 
metres, the size of the large house. 
 
Industrial uses 
Because the gold is untarnishable, workable, almost indestructible, durable, reflective and 
conductive, it has a number of industrial uses. About 10% of the annual production is used for 
industrial processes. 
Gold is measured in troy ounces (31.1grams). One ounce can be drawn into 80 kilometres of wire. 
A single grain (0.065 grams) can bee beaten down to make a sheet which would cover this page. 
Between 20 and 30 ounces are needed for every jet engine. 
Gold coatings, 0.000024 mm thick, are used to reflect heat from jet engine exhausts. 
The windscreens of Concorde, other high speed aircraft, and some express trains have a gold electric 
heating element, 0.000005 mm thick, which is used to prevent icing. 
Spacecraft are protected against radiation by a thin layer of the metal. 
As it conducts electricity well and does not tarnish, gold is used extensively in computers and 
electric consumer goods. 
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For many years it has been blended with oils and applied as decoration to china and glass. 
Because it is so reflective, it is employed in the manufacture of some roof tiles and glass. 
Gold has always been prescribed for various ailments, and is used today to treat cancer and arthritis. 
It is used extensively in dentistry. 
 
Decorative Purposes 
Because gold is valuable, bright, rare, attractive, durable and untarnishable it has always been used 
for decorative purposes. 
Gold works of art were created by many of the great civilizations of the past, and may be seen in 
museums all over the world. 
Since time immemorial gold has been coveted and desired. Until recent years it was worn only by the 
very rich  and was considered the ultimate status symbol. 
Gold jewellery is made to four standards, 22, 18, 14 and 9 carats. 18 carat gold is 18 parts gold out of 
24, which is pure gold. That is, 18 carats is 75% pure gold. 24 carat gold is too soft for most 
purposes. 
Gold jewellery includes rings, earrings, necklaces, bracelets, chains, pendants, armlets, anklets, 
medals, cuff-links, tie-pins, spectacle-frames and watches. It is also used to decorate pens, lighters, 
glasses, and books. 
In traditional Indian cooking, gold flakes are used to decorate food and are consumed. 
In Britain , gold is hallmarked, using a system which dates back to the twelfth century. There are five 
marks on gold which has been tested for quality in Britain. 
 
� The manufacture's name is shown by a mark like this. 
� The crown shows that the article is gold, and has been hallmarked in the UK. 
� This shows the gold content. "375" is 9 carats (i.e. 37.5% pure gold). 
� The assay mark shows where it was tested. A leopard for London, an anchor for Birmingham, a 
rose for Sheffield, and  a castle for Edinburgh. 
� A different letter is used for each year. "J" was 1980. 
 
Financial uses 
The first gold coin was issued by King Croesus of  Lydia in the sixth century BC. Today gold still 
plays an important part in the international monetary system. 
About thirty years' production of gold is being held by central banks and monetary authorities, in 
spite of efforts to reduce its importance. 
New deposits of gold are being found, and old mines are being reopened and is liked that gold will 
always be valued as protection against inflation. 
Gold can be bought by private investors in the forms of bars, coins and medals, as well as jewellery. 
 
Gold Production 
Gold is found on all five continents, but 85% of the annual output of gold is produce by four 
countries: 
South Africa 30 million oz 
USSR 5 1/2 million oz 
Canada4 million oz 
USA 1 1/2 million oz 
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In South Africa about three tonnes of gold-bearing rock have to being mined to produce each ounce 
of gold. Billions of tonnes of gold are suspended in the seas, but this gold is impossible to exploit at 
the moment. 
 
Look at this 
Gold is used for many purposes. 
It was produced in ancient times. 
Gold has been used for 6000 years. 
New deposits are being found. 
It will be valued in the future. 
It can be used in industrial processes. 
It may be seen in museums. 
Three tonnes of rock have to be  mined to produce an ounce of gold. 
 
Proper names 
Africa, Birmingham, Canada, Concorde, Croesus, Lydia. 
 
Grammar notes 
1. Formation: 
Noun + to be + Adj. + to-infinitive 
EX: 
This gold is impossible to exploit at the moment. 
This work is easy to do (It's easy (for us) to do this work) 
2. Review of passives (1) 
 
Expressions 
since time immemorial: từ thời xa xưa 
the ultimate status symbol: biểu tượng của địa vị tối cao 
to drive someone mad: làm cho ai điên loạn 
a system which dates back ... to: hệ thống có từ thời 
to play a part in: đóng một vai trò trọng  
 
ailment:(n) bệnh nhẹ 
alchemist:(n) người nghiên cứu hoặc thực hành thuật chế kim 
amount:(n) số lượng 
armlet:(n) vòng đeo cánh tay 
arthritis:(n) viêm khớp 
assay:(n) kiểm chất kim loại 
blend:(v) pha trộn 
carat:(n) đơn vị trọng lượng 
coating:(n) lớp mạ 
conduct:(v) dẫn (nhiệt, điện...) 
conquer:(v) chế ngự 
covet:(v) thèm muốn 
crown:(n) vương miện 
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cubic:(adj) thuộc hình khối 
cuff-link:(n) khuy nút áo măn sết 
decoration:(n) sự trang trí 
exhaust:(n) ống thoát khí 
exploit:(v) khai thác 
flake:(n) lớp bong ra 
hallmark:(v) đóng dấu xác nhận tiêu chuẩn 
indestructible:(adj) không thể hủy được  
inflation:(n) nạn lạm phát 
invalid:(n) người yếu sức vì bệnh tật hay thương tật 
layer:(n) lớp 
leopard:(n) con báo 
mankind:(n) loài người 
output:(n) sản lượng 
process:(n) quy trình, quá trình 
reflective:(adj) phản quang 
solid:(adj) rắn, cứng 
stuffed:(adj) được nhồi 
tarnish:(v) hoen ố, lu mờ 
tie-pin:(n) trâm cài cà vạt 
troy ounce:(n) đơn vị đo vàng 
ultimate:(adj) tối cao 
untarnishable:(adj) không ố 
workable:(adj) dễ dùng 
 
Reading 
 
California 
In 1848 gold was discovered at Sutter's Mill, about 100 miles east of San Francisco, and the first 
great  gold brush began. When the news leaked out, farmers, trappers, lawyers, preachers, sailors, 
soldiers and school teachers rushed to California by whatever means they could. Within a year 
100,000 people, only 8,000 of whom were women, had reached the coast of California. More than 
half of them had travel overland across the American continent. "Gold fever" began to spread. 
Settlements through out the Unites States were deserted. Homes, farms and stores were abandoned as 
everybody raced for California. Many came by sea, and in July 1850 more than 500 ships were 
anchored in San Francisco Bay, many of which had been deserted by gold hungry sailors. A few 
people became fabulously rich, but it was a risky business. Law and order broke down. Even if a 
miner "struck it rich" there were always those who would try to take it away: gamblers, outlaws, 
thieves and saloon keepers. Gold and silver were discovered in Nevada a few years later, and "gold 
fever" was an important part of the colonization of the western United States. 
 
Australia  
The next major gold-rush occurred in 1851, when gold was struck in New South Wales, Australia. 
This led to another stampede and many rich finds were made. Other discoveries were made in 
Victoria and Kalgoorlie, Western Australia. In some places massive nuggets of gold were found 
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accidentally, just flying about on the ground. The "Welcome Stranger" nugget, which was found in 
1869 weighed 78.37 kilos. 
 
The Yukon 
Perhaps the most difficult conditions were experienced by those prospectors who braved the 
Canadian winters to win gold from the Yukon and Klondike Rivers. On August 16th 1896 three 
prospectors struck gold in Bonanza Creek, a tributary of the Klondike Rivers, and then in a second 
creek which was named 'Eldorado'. In the Yukon, gold was obtained by washing gravel from river-
beds, and soon as much as $800 worth of gold was being taken from a single pan of dirt. Within a 
year, Dawson had grown from nothing to a town of 30,000 people. Every man who entered the 
country had to carry a year's supply of food and mining equipment over steep and frozen mountain 
passes. To do this, each man had to carry 25 kilos of stores about 10 kilometres, leave it there, and 
return for another load. Therefore to move all his stores less than 80 kilometres, each man had to 
walk nearly 1500 kilometres. Horses and donkeys died in the ice and snow, but the men kept on  
going. It is estimated that of the 100,000 men who set out for the Klondike, fewer than 40,000 
actually arrived. Only 4000 ever found gold and very few of these became rich. 
 
The rising price of gold in the late 1970s started a new rush to the Klondike. Dawson  is still there, 
and "Diamond Tooth Gertie's", the only legal gambling hall in Canada, remains in business. Just 
outside Dawson a mountain is actually being moved to find gold. The whole mountain  is being 
washed down for gold-dust. It is believed to contain at least $80 million worth of gold. 
 
 
South Africa 
By the turn of the century gold had been found in South Africa and this laid the foundation for the 
word's largest goldmining industry. Today South Africa accounts for 70% of world gold production. 
Vast sums of money are being invested, and modern mining technology is being used to squeeze 
gold from the rock. 
 
Twentieth-century gold-rush 
New finds are being made in the Soviet Union, Saudi Arabia and the United States. The largest 
single mine in the world was discovered in the Uzbekistan, USSR, in 1958. However, in spite of 
recent finds, modern day "gold-rushes" are usually confined to speculation on the gold markets of 
Zurich, London and New York. At times of economic uncertainly investors rush hysterically to buy 
gold, and the price soars, often only to fall back again. Gold fever is in many ways irrational, but 
historically gold has always held its value, and it is likely that in an uncertain world, it will continue 
to do so. 
 
Look at these expressions. What do you think they might mean? 
A golden handshake. 
The golden rule. 
A golden age. 
The golden gates. 
A golden wedding. 
A golden opportunity. 
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As good as gold. 
Everything he touches turns to gold (or He's got the Midas touch). 
All that glitters is not gold. 
Don't kill the goose that lays the golden eggs. 
A heart of  gold. 
A gold digger. 
A gold disc. 
 
Proper names 
Australia, Bonanze, California, Dawson, Eldorado, Kalgoorlie, Klondike, Midas, New York, San 
Francisco, South Wales, Soviet Union, Sutter's Mill, United States, Yukon, Zurich, United States. 
 
Grammar notes 
Review of passives (2) 
 
Expressions 
by whatever means they could: bằng mọi cách có thể được 
to strike it rich: đào trúng mỏ giàu to 
to brave the winter: chịu đựng qua mùa đông 
They kept on going: Họ cứ đi 
£500 worth of gold: vàng trị giá 500 pao 
to lay foundation for: đặt nền tảng cho 
in progress: đang tiến hành  
 
anchor:(v) cắm neo 
assemble:(v) tập họp, lắp ráp 
colonization:(n) sự chiếm làm thuộc địa 
creek:(n) suối 
gravel:(n) sỏi 
hysterical:(adj) chịu đựng sự cuồng loạn 
irrational:(adj) bất hợp lý 
leak:(v) lọt ra ngoài (tin tức) 
mountain pass:(n) đèo 
nugget:(n) vàng cục thiên nhiên 
outlaw:(n) kẻ sống ngoài vòng pháp luật 
preacher:(n) người giảng đạo 
prospector:(n) người thăm dò (quặng, mỏ) 
schedule:(n) biểu thời gian 
soar:(v) vọt lên không, tăng vọt 
squeeze:(v) vắt, gạn lấy ra 
trap:(n) cái bẫy 
tributary:(n) phụ lưu 
speculation:(n) sự đầu cơ tích trữ 
stampede:(n) cuộc đổ xô đi 
uncertainly:(n) sự bất ổn, không chắc chắn 
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THE CIRCUS IS COMING 
 
Announcer This is RW2, Watermouth's own independent radio station. In the studio with me this 
morning is Sally Farnham, the daugher of circus owner, Bertie Farnham. Farnham's circus will be 
here in Watermouth for two weeks. That's right, isn't it, Sally? 
Sally Yes, that's right. We open tomorrow for two weeks. 
Announcer Has the circus arrived yet, Sally? 
Sally No, no. Not yet. It's on the road somewhere between Sandpool and here. 
Announcer I suppose there's a lot to be done between now and the first show. 
Sally Yes, that right. I've already been here for the three days. There were all the advance 
arrangements to be made. It's like preparing for small invasion. 
Announcer What sort of things have you done? 
Sally Oh, there're so many things to be done, you know. There are posters to be put up, newspaper 
ads to be arranged, casual labour to be hired and so on. 
Announcer When will the circus actually arrive? 
Sally In the next hour or so. The first trucks should be arriving any time now, and then the hard work 
really begins. 
Announcer Most people love the circus, don't they? But not many realize how much work there is, 
do they? 
Sally That's right. We'll be working all day and half the night. It's a bit like moving a small army. 
But, fingers crossed, by tomorrow morning everything will have been set up in time for the afternoon 
performance. Oh, there's the grand parade through the town centre at 11.30, so don't forget to come 
and see us. 
Announcer Thank you, Sally, for coming in to talk to us. Now don't forget, folks. The grand circus 
parade will start from the pier at 11.30, go along the promenade, through the gardens and finish in 
Jubilee Park. Farham's Circus will be in town for weeks until 28th August. Now for some music. 
 
Proper names 
Bertie Famham,  Watermouth, Sandpool, Jubilee, Sally Famham, Wessex. 
 
Grammar notes 
Extension of passives 
 
Expressions 
and so on = etcetera = etc: vân vân 
fingers crossed: hai ngón tay làm dấu thánh giá để cầu nguyện 
falks: quý vị khán giả (thân mật)   
 
acrobat:(n) người nhào lộn 
amplifier:(n) âm ly 
bandstand:(n) bọc có mái che để đội nhạc chơi ngoài trời 
big top:(n) lều chính ở rạp xiếc 
box office:(n) phòng vé 
campus:(n) khoân viên đại học hay cao đẳng 
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caravan:(n) xe moóc nhà lưu động 
casual labour:(n) lao động tạm thời, ngắn hạn 
erect:(v) dựng lên 
foundation:(n) nền, móng 
generator:(n) máy phát điện 
horse troupe:(n) đoàn ngựa 
invasion:(n) cuộc tấn công, xâm chiếm 
llama:(n) lạc đà không bướu 
pier:(n) cầu tầu, bến cảng 
pony:(n) loài ngựa nhỏ 
precisely:(adv) chính xác 
promenade:(n) lối đi 
residential area:(n) khu dân cư 
safety net:(n) lưới an toàn 
seal:(n) hải cẩu 
straw:(n) rơm 
trapeze artist:(n) diễn viên đu xà treo 
trapeze:(n) xà treo 
unload:(v) tháo, đưa xuống 
zebra:(n) ngựa vằn 
 
Exercise 1 
This is Sally's checklist of arrangements: 
1 consult police about car parking (Wessex police) 
2 arrange telephone lines (British telecom) 
3 connect water supply (Wessex Water Authority) 
4 place ads (Watermouth Echo, Wassex Advertiser, Radio Watermouth) 
5 order food supplies for animals (Wessex Meat Company) 
6 arrange for fire inspection (Wessex Fire Btigade) 
 
All of these things will have been done before the circus arrives. Make sentences. 
A telephone line will have been arranged. 
She'll have asked British Telecom. 
 
Exercise 2 
Sally's brother, Freddie Farnham, is in charge of the menagerie. This is his checklist: 
1 unload animals 
2 collect meat supplies 
3 water animals 
4 feed animals 
5 check sabitary arrangement for animals 
6 provide straw for animals 
 
The animals have to be unloaded. 
Make sentences. 
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Exercise 3 
It's eleven o'clock on Sunday morning. There's a lot to be done. Sally's father, Bertie Fernham, is in 
charge of the arrangements. 
1 erect big top 
2 set up ticket office 
3 park caravans 
4 put up sitting 
5 erect cages 
6 connect generators 
7 put up safety net 
8 put up high wire 
9 put up trapezes 
10 set up bandstand 
11 place loudspeakers in tent 
12 connect amplifiers 
13 set up and connect lights 
14 connect microphones 
15 check everything 
 
There's a big top to be erected. 
Make sentences.   
 
      Ðoàn xiếc sắp tới. 
Ðây là RW2, trạm truyền thanh độc lập của Watermouth. 
Sáng nay, trong phòng ghi âm cùng với tôi là Sally Famham, con gái của chủ nhân đoàn xiếc, Bertie 
Famham. 
Ðoàn xiếc Famham sẽ lưu diễn ở Watermouth trong hai tuần. 
Có phải không, cô Sally? 
Vâng, đúng thế. 
Chúng tôi sẽ khai mạc vào ngày mai và lưu diễn trong hai tuần. 
Ðoàn xiếc đã tới chưa cô Sally? 
Chưa. 
Chưa tới. 
Hiện đoàn đang trên đường đến đây, giữa Sandpool và Watermouth. 
Chắc phải có nhiều việc cần làm từ bây giờ cho đến buổi trình diễn đầu tiên. 
Vâng, đúng thế. 
Tôi đã có mặt ở đây 3 ngày nay. 
Có nhiều việc phải xếp đặt trước. 
Giống như chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhỏ vậy. 
Cô đã làm những loại việc gì? 
Ồ, có rất nhiều việc phải làm, như ông biết đấy. 
Nào là dán bích chương, đăng quảng cáo trên báo, mướn nhân công v.v... 
Khi nào đoàn xiếc mới tới? 
Trong khoảng một giờ nữa thôi. 
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Bây giờ những chuyến xe tải đầu tiên sẽ đến vào bất kỳ lúc nào, và rồi công việc nặng nhọc thực sự 
bắt đầu. 
Phần lớn mọi người đều thích xiếc phải không? 
Nhưng ít người hiểu được có bao nhiêu công việc phải làm, phải không? 
Ðúng thế. 
Chúng tôi sẽ làm việc cả ngày và đến nửa đêm. 
Nó gần giống như di chuyển một đoàn quân nhỏ vậy. 
Nhưng cầu trời khoảng sáng mai tất cả mọi việc sẽ được sắp đặt sẵn sàng cho buổi trình diễn ban 
chiều. 
Ô, còn có một cuộc diễu hành lớn qua trung tâm thị trấn vào lúc 11 giờ 30, nhớ đến xem chúng tôi. 
Cảm ơn cô Sally đã đến nói chuyện với chúng tôi. 
Nào bây giờ quí thính giả đừng quên nhé. 
Cuộc diễu hành lớn của đoản xiếc sẽ bắt đầu từ bến cảng lúc 11 giờ 30 đi xuôi theo lối đi dạo, qua 
các vườn hoa và dừng lại ở công viên Jubilee. 
Ðoàn xiếc Famham sẽ lưu diễn ở thị trấn trong 2 tuần cho đến ngày 28-8. 
Bây giờ mời quí thính giả thưởng thức vài phút âm nhạc. 
 
GETTING THINGS DONE 
 
Anne Tim! That bathroom tap's still dripping. It's getting on my nerves! I thought you said you were 
going to fix it. 
Tim Oh, yes... the washer needs replacing. 
Anne Why don't you replace it then? 
Tim It's not as easy as that. I'll try and do it next week. 
Anne But you said that last week. 
Tim I know. I think you'd better phone for a plumber and get it done. I'm not really quite sure how to 
do it. 
 
Adrian and Susannah are going on a touring holiday of France next week. They're taking their own 
car. Adrian always gives Susannah a lift to work. He's dropping her off outside her office. 
Adrian Oh, Susannah! I won't be able to pick you up from work tonight. I'm having the car serviced. 
I thought we'd better have it done before we go. 
Susannah That's all right. When are you collecting it? 
Adrian Not till quarter to six. Why? 
Susannah Well, I want to have my hair done before the holiday. I'll try and make an appointment to 
get it done after work. Then you can pick me up from the hairdresser's. 
Adrian OK. Can you ring me at work and let me know what time? 
Susannah Right, I'll call you later. Bye. 
 
Estate Agent I'm afraid it's been rather neglected. The present owner is in his eighties. He's just gone 
into an old people's home. 
Robin Yes. It looks as though a lot needs doing to it. 
Estate Agent That's true, but the price is very reasonable. It would be ideal for a do-it-yourself man. 
Robin Mm. I'm not very good with my hands, I'm afraid. We'd have to get most things done for us, 
wouldn't we, Jean? 
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Jean Oh, I don't know. Could we see inside? 
Estate Agent Of course. I'll show you the kitchen first. 
Jean Oh, dear! Just look at that sink. It must have been there since the house was built. 
Robin It's a nice large room, though, and there's plenty of light. We'd have to have kitchen units put 
in, and we'd need to get it tiled. 
Jean But you could do the ceiling yourself, couldn't you? And the painting.  
Robin Is that the only power-point there? 
Estate Agent I'm afraid so. 
Robin It looks pretty old. I'm sure the whole place would need rewiring. We certainly couldn't do 
that ourselves and we'd need to have more points put in at the same time. 
Estate Agent Would you like to see the lounge? It's through here. 
Jean Oh my God! It'd certainly need redecorating. I suppose we could do the painting and 
wallpapering. What's it like upstairs? 
Estate Agent Pretty bad, really. It obviously hasn't been decorated for years, and as I told you on the 
phone, it hasn't got a bathroom. But you could have the small bedroom converted into a bathroom 
and get a grant towards the cost. All the other houses in the street have had that done. 
Robin What about the toilet? 
Estate Agent I'm afraid that's outside, but you could get one put in the new bathroom. And of course, 
you'd get a grant for that as well. 
Jean Is there anything else that needs doing? 
Estate Agent Well, you'd probably have to get the roof repaired pretty soon. 
Robin The sooner the better if you ask me. It looks as though water's been coming in over there. 
And, of course, we'd want to have central heating put in, and the windows double glazed, it's very 
noisy street. I couldn't do any of that myself. 
Estate Agent Of course not. 
Robin Anyway, thank you for showing us around. But really I think the best thing would be to knock 
it down and start all over again! 
 
Listening 
� Anne and Tim 
� Adrian and Susannah 
� Estate Agent and Robin 
 
Proper names 
 Anne, Adrian, Susannah, Jean Harvey, Robin,  Tim. 
 
Grammar notes 
1. The causative = have sth done 
EX: 
I'm having the car serviced. 
 
2. Need + V-ing 
EX: 
The bicycle needs oiling (= the bicycle needs to be oiled) 
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Expressions 
It's getting on my nerves: nó làm tôi khó chịu quá 
I'm not very good with my hands: tôi không khéo tay lắm 
Oh, my god! ô, trời ơi 
The sooner, the better, if you ask me: nếu anh hỏi tôi thì càng sớm càng tốt 
to give somebody a lift: cho ai đó đi nhờ xe 
to pick somebody up: đón ai 
to drop somebody off: cho xuống xe, thả xuống 
 
adjust:(v) điều chỉnh 
aerial:(n) ăng ten trời 
bulb holder:(n) chuôi đèn 
confirm:(v) xác nhận 
copy-shop:(n) tiệm pho to copi 
document:(n) tư liệu, văn kiện 
double - glaze:(v) lắp kính đôi 
embassy:(n) sứ quán 
enthusiast:(n) người nhiệt tình 
grant:(n) tài trợ, trợ cấp 
kitchen unit:(n) đồ đạc nhà bếp 
manuscript:(n) bản thảo, bản viết tay 
neglect:(v) xao lãng 
perm:(v) uốn quăn 
plumper:(n) thợ sửa ống nước 
redecorate:(v) trang hoàng lại 
renew:(v) thay mới 
restyle:(v) làm lại kiểu tóc 
shampoo:(n) dầu gội đầu 
tap:(n) vòi nước 
tile:(v) lát gạch 
washer:(n) vòng đệm ở vòi nước 
witness:(v) chứng kiến, làm chứng 
 
Exercise 1 
Make conversations using the following: 
1 That light's still broken/ bulb holder/ electrician 
2 The stop light on my car's not working bulb/ take it to the garage 
3 The record-player sounds terrible/ stylus/ take it to the shop 
4 One of the rings 0n the cooker isn't working/ element/ electrician 
5 The television reception's very poor/ aerial/ TV engineer 
 
Exercise 2 
 
HOLIDAY ADVICE 
Before taking your car abroad, don't forget to: 
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have a thorough service 
change the oil 
check the battery 
test the brakes 
check the tyres  carrefully and change necessary 
have the lights adjusted for driving on the right 
 
Adrian hasn't got time to do any of these things himself. 
He's going to have the car serviced. 
Make five more sentences. 
 
Exercise 3 
Susannah's going to have her hair done. 
Make sentences with: 
wash/ shampoo/ re-style/ dye/ cut/ perm 
 
Exercise 4 
 
HOUSE FOR SALE 
TERRACED house. Built 1872. 3 bedrooms. Needs some attention. Ideal for keen do-it-yourself 
enthusiast. Very reasonable price. Gatsby &Stahr, Estate Agents. 
 
Look at the advertisement. This house is old, and is in very bad condition. Imagine you were 
interested in buying it. What do you think might need to be done to the house? 
The house need repainting. 
Make a list.  
 
Exercise 5 
Listen to the conversation between an estate agent and Robin and Jean. Harvey, who are looking at 
the house. Tick any items on your list that are mentioned in the conversation. 
 
Exercise 6 
When Robin and Jean are talking about the house, they mention some things that they could do 
themselves, and some things they would have to have done. Look at the chart below, and the 
example: they would have to have kitchen units put in. Listen to the conversation again, and 
complete the chart. 
 
 Do it Have it done 
 themselves by someone 
  else 
Put in kitchen ỳ 
units 
Do kitchen 
ceiling 
Paint kitchen 
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Rewire house 
Put in more 
power-points 
Redecorate 
lounge 
Convert small 
bedroom into 
bathroom 
Put toilet in 
bathroom 
Repair roof 
Put in central 
heating 
Double-glaze 
windows 
 
What could you do yourself, and what would you have done by someone else?   
 
      Nhờ người làm hộ. 
Tim! 
Vòi nước trong phòng tắm cứ nhỏ giọt hoài. 
Nó làm tao phát khùng lên mất! 
Tao nghĩ mày có nói là mày sẽ sửa nó mà. 
Ồ, đúng... cái vòng đệm cần phải thay. 
Thế sao mày không thay? 
Không có dễ vậy đâu. 
Tuần sau em sẽ cố gắng thay. 
Nhưng mày nói tuần trước mà. 
Em biết. 
Em nghĩ chị nên gọi điện thoại cho một ông thợ sửa ống nước đến làm thì hơn. 
Em không biết chắc phải sửa nó như thế nào. 
Adrian và Susannah sẽ đi du lịch nước Pháp vào tuần sau. 
Họ định đi xe hơi riêng. 
Adrain luôn luôn đưa Susannah đi làm. 
Anh cho cô xuống bên ngoài cơ quan. 
Ồ, Susannah! 
Tối nay anh không thể đến đón em được. 
Anh sẽ giao xe cho thợ tu bổ. 
Anh nghĩ là mình nên nhờ người sửa nó trước khi đi. 
Ðúng đấy. 
Khi nào anh lấy xe về? 
Phải tới 5 giờ 45. 
Mà sao? 
Ư, em muốn nhờ thợ làm tóc trước khi đi nghỉ. 
Em sẽ cố gắng hẹn trước với người ta và nhờ họ làm đầu sau giờ làm việc. 
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Vậy anh có thể đón em ở hiệu uống tóc. 
Ðược. 
Vậy em gọi điện thoại cho anh ở sở làm và cho anh biết giờ nhé? 
Vâng, em sẽ gọi cho anh. 
Tạm biệt. 
Tôi e rằng nó hơi bị sao lãng. 
Người chủ hiện thời đã ở tuổi 80. 
ông vừa mới vào nhà dưỡng lão. 
Vâng. 
Có vẻ như có nhiều việc cần phải làm cho nó. 
Ðúng thế, nhưng giá cả thì rất hợp lý. 
Nó lý tưởng cho một người đàn ông tự lực. 
Ừm. 
Tôi e rằng tôi không được khéo tay lắm. 
Chúng tôi cần hầu hết mọi thứ phải làm sẵn cho chúng tôi, phải không nào, Jean? 
Ồ, em không biết nữa. 
Chúng ta đi xem bên trong nhé? 
Dĩ nhiên. 
Tôi sẽ chỉ cho ông bà xem nhà bếp trước. 
Ô, trời ơi! 
Hãy nhìn bồn rửa chén kìa. 
Ắt hẳn là nó đã ở đó ngay từ khi ngôi nhà được xây. 
Dù sao nó cũng là một căn phòng lớn xinh đẹp và có nhiều ánh sáng. 
Chúng ta cần phải có những thứ đồ đạc làm bếp đặt vào, và chúng ta cần phải lợp trần nhà cho nó. 
Mà anh tự mình làm trần nhà được chứ? 
Và cả việc sơn nhà nữa. 
Ðó có phải là ổ cắm điện duy nhất ở đó không? 
Tôi e rằng vậy. 
Trông nó cũ quá. 
Tôi chắc rằng cả nơi này cần mắc lại dây điện. 
Chắc chắn là chúng tôi không thể tự mình làm việc đó và chúng tôi cần nhiều ổ hơn để cắm cùng một 
lúc. 
Ông có muốn xem phòng khách không? 
Nó ở đằng này. 
Trời ơi! 
Chắc chắn cần phải trang hoàng lại nó. 
Tôi cho là chúng tôi có thể sơn nhà và dán tường. 
Còn ở trên lầu thì sao? 
Thực tình thì khá tệ. 
Có thể thấy rõ rằng nó không được trang hoàng đã nhiều năm, và như tôi đã nói với ông bà qua điện 
thoại, nó đã không có phòng tắm. 
Nhưng ông có thể cải tạo cái phòng ngủ nhỏ thành một phòng tắm và dĩ nhiên chấp nhận về phí tổn. 
Tất cả những căn nhà khác trên đường cũng đều làm thế. 
Còn nhà vệ sinh? 
Tôi e rằng nó nằm ở ngoài, nhưng ông có thể đặt một cái trong phòng tắm mới. 
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Và dĩ nhiên ông cũng phải chấp nhận phí tổn cho nó. 
Có còn gì khác để mà cần phải làm không? 
Ư, ông cần phải sơm sớm sửa lại mái nhà. 
Càng sớm càng tốt nếu như mà ông đã yêu cầu tôi. 
Có vẻ như nước đã tràn vào đàng kia. 
Và tất nhiên chúng tôi muốn đặt hệ thống sưởi, cả những cửa sổ lắp kính đôi, đường phố rất ồn ào 
mà. 
Tự tôi thì chẳng làm được những chuyện đó. 
Tất nhiên là không rồi. 
Dù sao đi nữa cũng cảm ơn ông đã dẫn chúng tôi đi xem. 
Nhưng thực ra tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên phá bỏ và bắt đầu lại từ đầu. 
 
Reading 
 
Here are instructions for two keep-fit  exercises: 
 
Warming up exercise 
Raise hands above head, feet apart. Bend forward slowly and touch ground in frond of toes, then 
between feet. Don't worry if you can't reach the floor at first. Repeat 10 times the first day, and build 
up over 5 days to 20. 
 
Exercises for bottom and hips 
Sit on floor, legs outstretched, ankles crossed. Lean back slightly supporting weight on palms of 
hands. Lifting right arm above head, bend to left, keeping knees straight. Roll over until upper knee 
touches floor. Repeat to the right. Do it ten times in each direction. Cross ankles other way and 
repeat whole procedure. 
 
If you do exercises, describe how to do them in detail. Get some one to follow your instructions. If 
you play a sport, describe the post and briefly explain the rules, without mentioning the name of the 
sport. See if people can guess which sport you have described. 
 
MONDAY MARCH 30, 1981 
 
5,300 WIN MARATHON  
 
One million people turned out to watch Britain's biggest-ever sporting event. The most amazing 
sporting event Britain has ever seen turned out to have 5,300 winners yesterday. 
 
Around that number finished out of 6,700 who officially started in the first London Marathon and 
were cheered by a million people as they ran through the streets. 
The first and last to complete the 26 miles and 385 yards symbolized in their different ways the spirit 
of the occasion. 
At the font, Dick Beardsley from the United States and Inge Simonsen from Norway linked hands to 
run the last few yards and staged a dead heat for first place. 
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"What does it matter who wins? " said 24-year-old Beardsley. "Every runner who finishes this race is 
a winner. " Some four hours later, last man home was the oldest competitor 78-year-old Bob 
Wiseman. 'I feel good. It's great to be alive,' he said. 
The leaders made it an event of the highest athletic quality. At 2 hours, 11 minutes, 48 seconds, the 
joint winners ran the fastest marathon ever in Britain - and 142 runners finished under 2 hours 30 
minutes. 
Race director Chris Brasher, said: "It went like a dream. " 
St John Ambulance crews treated hundreds of runners for exhaustion, but the worst damage reported 
was a broken leg. "We are surprised there weren't more casualties - everyone was very fit, " a 
spokesman said. 
The drizzly conditions were ideal for marathon running - and competitors praised the cameraderie of 
those taking part and the encouragement given them by the spectators. 
This aspect was summed up by 29-year-old jogger Ron Crowley, from Liverpool. Four miles from 
the finish he was on the point of quitting after stumbling to a halt. 
Then, he said, he heard the crowd yelling out his number. "No one has ever cheered like that for me 
before, " he said. "They gave me heart to go on. " 
 
Proper names 
Bob Wiseman, Chris Brasher, Dick Beardsley, Inge Simonsen, Norway, Ron Crowley. 
 
Grammar notes 
1. "The first, the second... the last, the only one + to-infinitive" 
 EX: 
He was always the first to come and the last to go. 
She is the only one to survive the shipwreck. 
 Give some examples of your own. 
 
2. [Verbs of sensation + object + present participle] 
 The action in this structure may be either complete or incomplete. 
 EX: 
He heard the crowed yelling out his number 
 [Verbs of sensation + object bare infinitive] 
 The action here is complete 
 EX: 
He saw her leave the house (he saw the whole action) 
 
Verbs of sensation: see, hear, feel, smell... The verbs "listen to", "notice", "watch" can also be 
followed by "object + present participle" and "object + bare infinitive" 
 
Expressions 
It's great to be alive: thật là tuyệt khi biết mình vẫn còn sống 
It went like a dream! cuộc đua diễn ra như một giấc mơ 
They gave me the heart to go on: khán giả đã làm tôi thêm sức mạnh, nghị lực để chạy tiếp 
a dead heat: việc cùng tới đích bằng nhau 
out of breath: khó thở 
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to be subject to change: có thể thay đổi, khó tránh khỏi thay đổi 
to be on a par with: ngang hàng với 
 
amateur:(n) người chơi nghiệp dư 
ankle:(n) mắt cá chân 
camaraderie:(n) tình đồng đội, đồng chí 
casualty:(n) số người tử vong hay bị thương 
causeway:(n) đường đắp cao 
channel:(v) đào rãnh, chở cái gì trên kênh 
closely - knit:(adj) có cấu trúc chặt chẽ, liên kết 
desalination plant:(n) nhà máy lọc muối 
drizzly:(adj) có mưa phùn 
drizzle:(n) mưa phùn 
drizzle:(v) mưa phùn 
exertion:(n) sự nỗ lực, dốc sức 
halt:(n) sự dừng lại 
humidity:(n) độ ẩm 
humid:(adj) ẩm ướt 
importation:(n) sự nhập khẩu 
import:(v) nhập khẩu 
infected:(adj) lây, nhiễm 
jog:(v) chạy bộ chậm 
keep fit exercise:(n) tập thể dục dưỡng sinh 
marijuana:(n) thuốc phiện 
outstretched:(adj) duỗi thẳng ra 
PE:(abbr = phisical education) môn thể dục 
palm:(n) lòng bàn tay 
physical fittness:(n) thể chất khỏe 
polio:(n) bệnh bại liệt 
profitable:(adj) có lợi 
quit:(v) dừng lại 
rainfall:(n) lượng mưa 
reef:(n) đá ngầm 
resemble:(v) giống, tương tự 
revenue:(n) nguồn thu nhập 
scorpion:(n) con bọ cạp, roi có mũi 
scuba diver:(n) thợ lặn có bình khí ép 
self-governing:(adj) tự trị 
small pox:(n) bệnh đậu mùa 
snorkeller:(n) người bơi có ống thông khí 
spokesman:(n) phát ngôn viên 
stumble:(v) vấp 
sum up:(v) tóp tắt 
symbolize:(v) tiêu biểu, đặc trưng 
unfit:(adj) không đủ sức khỏe 
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vaccination:(n) sự tiêm chủng 
warm-up:(n) giai đoạn khởi động 
yell:(v) hét to 
yoga:(n) môn yoga 
 
DON'T PANIC 
 
1. Don't forget to fasten your seat-belts! 
2. Please do not leave your seat while the warning light is on. 
3. May we remind passengers to read the emergency procedures. 
4. Please do not smoke in the aisles or in the toilets. 
 
5. Would you like to see the flight deck? 
6. I'm busy now but  I'll bring you a drink in a minute. 
7. I'm afraid I can't give you another drink sir. 
8. Here's the headset. Let me help you. 
9. Please keep your belts fastened. We're going through turbulence. 
10. Don't panic. 
11. Remove your shoes and proceed at once to the emergency exits. 
12. Come on dear... you can make it! Just slide down the chute. 
13. I'll have to push you. 
 
Grammar notes 
1. Verb + Object + to-infinitive 
 These verbs always have an object before the to-infinitive: advise, allow, entitle, forbid, 
invite, order, remind, (it) takes, teach, tell, want. 
 EX: 
You didn't tell her to peel the potatoes. 
 To help: you can either use to or not 
We helped Karen (to) look for her purse. 
 
2. Commands, requests, advice in reported speech 
 General formation: 
Verb + Object + (not) to-infinitive 
 The following verbs can be used: advice, ask, beg, command, encourage, forbid, invite, order, 
refuse, remind, request, tell, urge, warm. 
 EX: 
He said: "No, no... please don't shoot me. " 
 He begged them not to shoot. 
She said, "Would you mind shutting the door? " 
 She requested me to shut the door. 
 
 Notes: 
 The above verbs require object + to-infinitive. When reporting such 
commands/advice/requests, we have to add a noun or pronoun 
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 EX: 
He said, "Go away! " 
 He told me/ her/ them/ some person to go away. 
 
Expressions 
You can make it: Bạn làm được mà. 
Don't panic! Ðừng hốt hoảng 
Whatever you do, don't...: Dẫu có chuyện gì đi nữa cũng đừng...  
 
chute:(n) đường trượt 
definitely:(adj) chắc chắn 
duty-free:(adj) miễn thuế 
emergency:(n) trường hợp khẩn cấp 
emergency procedures:(n) những việc cần làm, những bước cần tiến hành trong trường hợp khẩn cấp 
gear:(n) số (xe) 
headset:(n) ống nghe 
plug:(v) cắm điện vào 
proceed:(v) tiến hành 
record button:(n) nút ghi âm 
salute:(v) chào 
turbulence:(n) vùng không khí hỗn loạn 
warning light:(n) đèn báo động 
 
Exercise 1 
1 remind 
She reminded them to fasten their seat-belts. 
2 warn 
She warned them not to leave their seats. 
 
Continue 
3 remind 
4 tell 
5 invite 
6 promise 
7 help 
8 ask 
9 refuse 
10 warn 
11 tell 
12 instruct 
13 order 
14 urge 
15 force 
 
Exercise 2 
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Look at these sentences. 
1 He said, "No, no... please don't shoot me. " 
2 She said, "Whatever you do, don't go to the dentist. " 
3 He said, "If I were you, I travel by train. " 
4 He said, "Would you like to come to a party on Saturday? " 
5 She said, "Don't forget to go to the bank today. " 
6 The policeman said, "Switch off the engine, and get out of the car. " 
7 The old man said, "Certainly not, I won't sell it at that price. " 
8 She said, "Don't worry. I'll definitely meet you at six o'clock. " 
9 The attendant said, "Would you mind moving your car? " 
10 She said, "I'm too busy now. Come back later. " 
 
1 He begged them not to shoot him. 
 
Continue, using these words: 
refuse/ ask/ tell/ warn/ order/ remind/ advise/ promise/ invite. 
 
Exercise 3 
Practise with a partner (one is Student A, the other is Student B). 
 
Student A: Ask B to meet you tonight. 
Student B: Promise to meet A. 
A: Advice B not to smoke so much. 
B: Tell A to mind his own business.  
A: Ask B to write a letter from your dictation. 
B: Ask B to speak more slowly. 
A: Invite B to a party. 
B: Refuse politely.  
A: Order B to be quite. 
B: Tell A not to talk to you like that. 
A: Remind B to repay the money you lent him. 
B: Promise to pay tomorrow.  
A: Threaten to kill B. 
B: Beg A not to do it.  
A: Order B to jump out of the window. 
B: Tell A not to be so silly.  
A: Warn B not to exceed the speed- limit. 
B: Tell A to watch out for police cars!   
 
      Ðừng hoảng hốt! 
Ðừng quên buộc dây đai an toàn! 
Xin đừng rời chỗ ngồi trong khi đèn báo còn bậc sáng. 
Chúng tôi xin nhắc quí khách đọc các qui định về trường hợp khẩn cấp. 
Xin đừng hút thuốc trên lối đi hoặc trong nhà vệ sinh. 
Cháu muốn xem khoang lái không? 
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Tôi đang bận, nhưng tôi sẽ mang thức uống cho ông ngay. 
Tôi e rằng, tôi không thể mang thêm rượu cho ông. 
Ðây là ống nghe. 
Ðể con giúp bác. 
Xin cột chặt đai an toàn. 
Chúng ta sắp bay qua vùng không khí hỗn loạn. 
Xin vui lòng cởi giày ra và đi ngay ra cửa cấp cứu. 
Ðừng ngại... chị làm được mà!  
Chỉ tuột xuống đường trượt thôi. 
Tôi sẽ phải đẩy chị xuống.  
 
 
MESSAGES 
 
Amanda Hayward is a secretary at Standard Security Systems. Her boss, Peter Dawson, was away on 
business on Monday. She took several messages for him. Listen to the conversations and look at the 
notes. 
 
9.00 
Amanda Mr Dawson's office. 
Jenny Oh, it's Jenny. Can you give Mr Dawson a message? I won't be in till Friday, I've got flu. I saw 
the doctor this morning. 
Amanda OK, Jenny. I'll pass the message on. I hope you feel better soon. 
 
9.40 
Amanda Mr Dawson's office. Can I help you? 
Mr Watkins May I speak to Mr Dawson, please? 
Amanda I'm afraid he's away on business. He'll be back tomorrow. Can I take a message? 
Mr Watkins Please. It's Tom Watkins here. Look, I can't make the meeting on Tuesday afternoon. 
Something important's come up. I'll ring Peter on Wednesday. 
 
11.30 
Amanda Hello, Godfrey. What I can do for you? 
Godfrey Mr Dawson isn't here, is he? 
Amanda No, not still tomorrow. 
Godfrey Ah... it's just that I want Friday off. You see, my grandmother died yesterday. I'll have to go 
to the funeral. 
Amanda Oh, I am sorry. How old was she? 
Godfrey 92. 
 
12.15 
Amanda Mr Dawson's office. 
Salesman Can you put me through to Mr Dawson? 
Amanda I'm afraid he isn't here today. Would you like to leave a message? 
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Saleman Oh, right. Wadley's Garage here. It's about his new car. It isn't ready yet. There's a strike at 
the factory today. 
 
2.10 
Amanda Good afternoon. Mr Dawson's office. 
Miss Dobson Good afternoon. This is Juliet Dobson from Wester Video Systems. Mr Dawson's at 
the trade fair in Lyon, isn't he? 
Amanda Yes, that's right. He should be here tomorrow. 
Miss Dobson Well, can you give him this message first thing in the morning? I'm afraid we must 
cancel our last order. The customers have changed their minds, again! 
 
3.20 
Amanda Good afternoon. Mr Dawson's office. 
Mr Gonzalez Hello, this is Miguel Gonzalez speaking. Is Peter there? 
Amanda No, I'm afraid he's away on business today. Can I pass on a message, Seờor Gonzalez? 
Mr Gonzalez Yes, I may be in London from the 21st to the 25th. I want to see Peter then, if possible. 
It's about the agency in Mexico. 
 
4.35 
Amanda Mr Dawson's office. 
Mrs Ellis My name's Samantha Ellis. Can you get Mr Dawson to phone me as soon as he gets back 
from Lyon? It really is very urgent. 
 
4.55 
Amanda Mr Dawson's office. 
Mr Berry Ah, Miss Hayward. This is Charles Berry. 
Amanda Oh, good afternoon, sir. 
Mr Berry I've got an important message for Mr Dawson. Give it to him the minute he comes in. Just 
say, "Don't supply Mason and Company until further notice. " I'll explain latter. 
 
It's Tuesday morning. Peter Dawson has just returned to the office after his business trip to Lyon. 
Look at the notes and listen to her report. 
Peter Good morning, Amanda. Could you come in for a minute, please? 
Amanda Good morning, Mr Dawson. Did you have a good trip? 
Peter Yes, thank you. Were there any messages for me yesterday? 
Amanda Yes, quite a few. Shall I just run through them? 
Peter Please. 
Amanda Jenny phoned. She said she wouldn't be in till Friday. 
Peter Oh. Why's that? 
Amanda She said she had 'flu. She'd seen the doctor. 
Peter Right. Go on. 
Amanda Then Mr Watkins called. He said he couldn't make the meeting this afternoon but would 
ring you on Wednesday. 
Peter OK. 
Amanda Godfrey came in looking for you. He said he wanted Friday off. 
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Peter Did he? 
Amanda Yes. He told me his grandmother had died and he'd have to go to the funeral. 
Peter Oh dear. I'd better see him later. 
Amanda And Wadley's Garage called. They said your new car wasn't ready. 
Peter Oh, no... why on earth not? 
Amanda They said there was a strike at the factory yesterday. 
Peter Again! 
Amanda After lunch Miss Dobson phoned. She said that Western Video Systems had to cancel their 
last order because their customers had changed their minds. 
Peter Pity! 
Amanda Mr Gonzalez called from the Mexico to say he might be in London from 21st Ủ 25th. He 
said he wanted to see you then. 
Peter Oh, good. I hope he can make it. 
Amanda Then a lady phoned. Samantha Ellis. She asked you to phoned her as soon as possible. She 
said it was urgent. 
Peter Ah, Samantha. I wonder what she wants. 
Amanda Oh and just before five, Mr Berry phoned. He told us not to supply Mason & Co. until 
further notice. He said it was important and that he would explain later. 
Peter Anything else? 
Amanda No. That's it. Coffee? 
Peter Please. That would be nice. 
 
Listening 
� Introduction 
� Message 1 
� Message 2 
� Message 3 
� Message 4 
� Message 5 
� Message 6 
� Message 7 
� Message 8 
� Peter and Amanda 
 
MESSAGES FOR MR DAWSON - MONDAY 
 
9.00 Jenny phoned. Won't be in till Fridays - flu. 
9.40 Mr Watkins. Can't make the meeting Tues. p.m. Will ring Wed. 
11.30 Goolfrey wants Fri. off. Grandmother died Sun. Will have to go to funeral. 
12.15 Wadley's Garage called. New car not ready yet. Strike at factory. 
2.10 Miss Dobson (Western Video) must cancel order. Customer have changed their minds. 
3.20 Mr Gonzalez. May be in London 21st-25th. Wants to see you then. 
4.35 Samantha Ellis. Please. Phone her as soon as possible. Very urgent. 
4.55 Mr Berry rang. Don't supply Mason and Co! Will explain later. 
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Proper names 
Amanda Hayward, Peter Dawson, Jenny, Watkins, Godfrey,  Wadley, Berry, Dobson,Gonzalez, 
Samantha Ellis, Lyon, Janice Taylor, Manchester, Footefr, Alaln Mook, Bourvil,Noris, Angela, 
Collin wigan. 
 
Grammar notes 
 
Look at this 
 
am/is → was 
"It's important. " She said (that) it was important. 
are → were 
"They're going to be late. " She said (that) they were going to be later. 
have/has → had 
"I've done the letters. " She  said (that) she had done the letters. 
don't → didn't 
"I don't know. " She said (that) she didn't know. 
want → wanted 
"I want a day off. " She said (that) she wanted a day off. 
didn't do → hadn't done 
"I didn't finish it. " She said (that) she hadn't finished it. 
saw → had seen 
"I saw him. " She said (that) she had seen him. 
was/were → had been 
"I wasn't there. " She said (that) she hadn't been there. 
will/won't → would/ wouldn't 
"I won't do it. " She said (that) she wouldn't do it. 
can/can't → could/couldn't 
"I can't do it". She said (that) she couldn't do it. 
may → might 
"I may do it". She said (that) she might do it. 
had done/ would/ could/ should/ ought/might  No change 
 
When are you reporting, you may also to change these words: 
 
this → that 
these → those 
here → there 
now → then 
yesterday → the days before 
tomorrow → the next day 
this (week) → that (week) 
last (month) → the (month) before 
next (year) → the next (year) 
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Expressions 
Something important's come up: Ðiều quan trọng đã xảy ra 
Can you put me through to...? Xin cô cho tôi liên lạc với 
Shall I just run through them? Tôi báo lại những lời nhắn này nhé 
Why on earth not? Trời ơi, sao lại chưa xong ? 
Pity! Tiếc quá 
I hope he can make it: Tôi hi vọng ông ta sẽ đến thăm (làm như đã nói) 
I wonder what she wants: Tôi thắc mắc cô ấy cần gì 
out of stock: gần cạn, hết trong kho 
at full capacity: hết công suất 
 
chief:(adj) chính yếu 
denim:(n) vải bông chéo 
dividend:(n) tiền lãi tính theo cổ phần 
enormously:(adv) rất nhiều 
fashion buyer:(n) người mua thời trang 
overall:(adj) toàn bộ 
shipment:(n) sự chở hàng 
trade fair:(n) hội chợ thương mại 
 
Exercise  
Janice Taylor is personal assistant to Heather Bates, who is the chief fashion buyer to Sparks & 
Fraser, a chain of department stores. Heather was away yesterday visiting a supplier in Manchester. 
Janice took these messages. 
 
Messages 
 
9.10 Mr. Foster. Wants  to see you Wed. 
 will be at 10 am. 
10 25 Alan More, International Denim. 
 Can't supply order for jeans. Their shipment from Hong Kong hasn't arrived. 
11.05 Madame Bourvil called from Paris. 
 She's sending photos of spring collection. 
12.10 Miss Novis,  Brighton store rang. 
 Monogram blouses are selling very well. Has nearly run out of stock. 
 Wants 1.000 as soon as possible. 
13.45 Angela called, got back from Florence yesterday. Saw lots of interesting things. Will discuss 
possible purchases. 
14.50 Mr. Collins Wigan Textiles. May be able to supply new pullover range. Can't confirm order 
yet. Must discuss prices. 
 
Janice reported the messages to Heather. 
9.10 Mr. Foster called. He said he wanted to see you on Wednesday and that he would be here at 
ten o'clock. 
Report the other messages.   
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      Lời nhắn gởi. 
Amanda Hayward là một thư ký của công ty Hệ thống An ninh Tiêu chuẩn. 
Chủ của cô ta, Peter Dawson đi công tác vào thứ Hai. 
Cô ghi lại một số lời nhắn cho ông. 
Hãy nghe các cuộc đối thoại và nhìn vào bản ghi chú. 
9.00 
Văn phòng của ông Dawson đây. 
Ồ, Jenny đây. 
Cô có thể nhắn ông Dawson giùm tôi được không? 
Tôi sẽ không đến văn phòng cho đến thứ Sáu, tôi bị cúm. 
Tôi đã đi khám bác sĩ sáng nay. 
Ðược rồi, Jenny. 
Tôi sẽ gửi lời nhắn giùm chị. 
Tôi hy vọng cô sớm bình phục. 
9.40 
Văn phòng của ông Dawson đây. 
Tôi có thể giúp gì cho ông? 
Xin vui lòng cho tôi nói chuyện với ông Dawson? 
Tôi e không được, vì ông ấy đã đi công tác. 
Ngày mai ông ta mới trở về. 
Tôi có thể ghi lời nhắn của ông được không? 
Nhờ cô. 
Ðây là Tom Watkins. 
Này, tôi không thể có mặt tại cuộc họp trưa thứ ba. 
Có nhiều điều quan trọng dồn đến.   
Tôi sẽ gọi cho ông ấy vào thứ tư. 
11.30 
Chào, Codfrey. 
Tôi có thể làm gì cho anh không? 
Ông Dawson không có mặt ở đây à? 
Không, không có ở đây cho tới ngày mai. 
A... ấy chỉ là tôi muốn nghỉ ngày thứ Sáu thôi. 
Cô biết đó, bà của tôi đã qua đời ngày hôm qua. 
Tôi phải đến dự tang lễ. 
Ồ, xin chia buồn cùng anh. 
Bà ta bao nhiêu tuổi rồi? 
92 tuổi. 
12.15 
Văn phòng ông Dawson đây. 
Cô có thể chuyển cho tôi nói chuyện trực tiếp với ông ta được không? 
Tôi e không được, ông ấy không có mặt ở đây hôm nay. 
Xin cô vui lòng để lại lời nhắn. 
Ồ, được. 
Ðây là xưởng sửa chữa ô tô Wadley. 
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Chuyện về xe của ông ta. 
Nó chưa sửa xong. 
Hôm nay có một cuộc đình công ở nhà máy. 
2.10 
Xin chào. 
Ðây là văn phòng ông Dawson. 
Xin chào. 
Ðây là Juliet Dobson từ Western Video Systems. 
Ông Dawson đang ở tại hội chợ thương mại Lyon phải không? 
Vâng, đúng vậy. 
Ngày mai ông ta sẽ có mặt ở đây. 
Vậy cô có thể nhắn lời nhắn này đầu tiên cho ông ta vào sáng mai không? 
Tôi e rằng phải hủy bỏ đơn đặt hàng của chúng tôi. 
Khách hàng lại đổi ý nữa rồi! 
3.20 
Xin chào. 
Văn phòng ông Dawson đây. 
Chào, Miguel Gonzalez đang nói đây. 
Có Peter đó không? 
Không, tôi e ông ta không có ở đây hôm nay vì đã đi công tác. 
Ông có thể để lại lời nhắn không, thưa ngài Gonzalez? 
Vâng, có thể tôi sẽ đi Luân Ðôn từ ngày 21 đến ngày 25. 
Sau đó tôi muốn gặp Peter nếu được. 
Chuyện về nhà máy ở Mexico ấy mà. 
4.35 
Văn phòng ông Dawson đây. 
Tôi tên là Samantha Ellis. 
Cô có thể bảo ông Dawson gọi ngay cho tôi ngay khi ông ấy quay về từ Lyon không? 
Thực tình là rất khẩn cấp. 
4.55 
Văn phòng ông Dawson đây. 
A, cô Heyward. 
Charles Berry đây. 
Ồ, xin chào ngài. 
Tôi có một lời nhắn quan trọng cho ông Dawson đây. 
Hãy nhắn cho ông ta ngay cái phút mà ông ta bước vào. 
Hãy nói rằng, "Ðừng cung cấp hàng cho công ty Mason & Co cho tới khi có thông báo mới". 
Tôi sẽ giải thích sau. 
Sáng thứ ba. 
Peter Dawson vừa mới về tới văn phòng  sau chuyến công tác ở Lyon. 
Hãy nhìn bản ghi chú và nghe cô thư ký báo cáo. 
Chào Amanda. 
Mời cô vào đây một lát được không? 
Chào ông Dawson. 
Chuyến đi của ông tốt đẹp chứ? 



www.tinhvi.com - 728 

Vâng, cảm ơn cô. 
Hôm qua có lời nhắn nào cho tôi không? 
Có, nhiều lắm. 
Tôi duyệt lại cho ông nghe nhé? 
Vâng. 
Jenny gọi điện đến. 
Cô ấy nói sẽ không đi làm cho đến thứ Sáu. 
Ô. 
Sao thế? 
Cô ấy nói là bị cúm. 
Cô ấy nói đã đi bác sĩ. 
Ðược. 
Tiếp tục. 
Rồi ông Watkins gọi đến. 
Ông ấy nói không thể thu xếp họp vào chiều nay được nhưng sẽ gọi điện thoại cho ông vào thứ Tư. 
Ðược. 
Godfrey có đến tìm ông. 
Anh ấy nói muốn nghỉ vào thứ Sáu. 
Vậy sao? 
Dạ. 
Anh ấy nói là bà nội anh đã qua đời và anh ấy phải dự đám tang. 
Ôi. 
Lát nữa tôi phải gặp anh ta mới được. 
Và xưởng bảo dưỡng Wadley's Garage có gọi đến. 
Họ nói xe hơi mới của ông chưa xong. 
Ồ, không... sao lại chưa xong nhỉ? 
Họ nói là có đình công ở xưởng bảo dưỡng hôm qua. 
Lại đình công! 
Sau giờ ăn trưa cô Dobson có gọi đến. 
Cô ấy nói công ty Western Video System phải hủy đơn đặt hàng của họ vì khách hàng đã đổi ý. 
Tiếc thật! 
Ông Gonzalez từ Mêhicô gọi đến nói là ông ta có thể có mặt ở Luân Ðôn từ ngày 21 đến ngáy 25. 
Ông ấy nói muốn gặp ông vào dịp đó. 
Ồ, tốt. 
Tôi hy vọng là ông ta có thể đến được. 
Rồi một phụ nữ gọi đến. 
Samantha Ellis. 
Cô ấy yêu cầu ông gọi điện cho cô ấy càng sớm càng tốt. 
Cô ấy nói khẩn lắm. 
A, Samantha. 
Không biết cô ấy muốn gì đây. 
Ư, vào lúc gần 5 giờ, ông Berry gọi đến. 
Ông ấy bảo chúng ta ngưng cung cấp hàng cho công ty Mason & Co. cho tới khi có thông báo mới. 
Ông ấy nói vấn đề quan trọng lắm và ông ấy sẽ giải thích sau. 
Còn gì nữa không? 
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Không. 
Chỉ vậy thôi. 
Ông dùng cà phê chứ? 
Vâng. 
Thật tốt quá. 
 
       A FEW QUESTIONS 
 
Harry Who's there? 
Grimes The police. Open up! 
Harry Er... hold a minute. I'm in the bathroom. 
Grimes Come on! Open up! 
Harry Oh, Sergeant Grimes. What can I do for you? Is this a social call? 
Grimes Very funny, Harry. I've got a few questions to ask you. Can I come in for a minute? 
Harry Have you got a search-warrant? 
Grimes No. Why? Do I need one? Have you got anything to hide then, Harry? 
Harry No, no. Nothing at all. Come in. Questions, you said. Well... fire away. 
Grimes Just a routine check, Harry. That's all. Just a routine check. Were you in the Mile End Road 
last night? 
Harry No. 
Grimes Mm, hm... have you been there recently? 
Harry No, no, I haven't. Why? Has there been any trouble? 
Grimes I think I'll ask the questions, Harry. Where were you last night? 
Harry I was in the pub, the "Pig and Whistle". 
Grimes Did anybody see you? 
Harry Oh, yes. I've got plently of witnesses. 
Grimes Witnesses, Harry ? You haven't been accused of anything... yet. Why do you need witnesses? 
Harry I don't, Sergeant. I don't. Er, I was with some of my mates. 
Grimes I didn't know you had any, Harry. Who were they? 
Harry Er, let me think... Tommy Ferrett, Albert Bloggs, and... 
Grimes What, Albertt "the boot" Bloggs? I thought he has still inside. 
Harry No, they let him out last week. He got two years' remission for good behaviour. Oh, yes, Sid 
Parker was there too. 
Grimes What time did you get there, and what time did you leave? 
Harry I suppose I got there about seven, and left at closing time. 
Grimes Did you come straight home? 
Harry Yeah. 
Grimes How did you get here? Did you drive? 
Harry Oh, no. I'd had a few drinks. I'd never drive under the influence of alcohol, Mr Grimes, you 
know me. "Think before you drink before you drive. " That's what I always say. 
Grimes Very good, Harry. Very good. By the way, is that you car outside? The red Granada? 
Harry That's right. I've got all the papers. I can prove it's mine. 
Grimes Nice car. Especially as you're out of work. 
Hary Oh, yeah. Well, my grandmother died. Left me some money. 
Grimes I see. You don't mind my asking, do you? 
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Harry Not at all. I mean, it's your job, isn't it? 
Grimes Well, how did you get that dent in the front wing, then? 
Harry Oh. It happened in a car park. I wasn't there. Someone must have run into it. 
Grimes Fair enough, Harry. Well, I'll be seeing you. That's all for now. 
 
Tommy Tommy, here. 
Hary Tommy, listen. It's me, Harry. The police have just been round. It was Grimes, again. I don't 
think he knows anything, but he asked a lot of questions. Er... I told him I was with you. 
Tommy Bloody hell! Harry! Did you have to mention me? 
Harry I'm sorry, Tommy, really I am. Look we'd better check the details in case they come to see 
you. 
Tommy What do you mean, "in case they come to see me"? If I know Grimes, he'll be here any 
minute. Come on, Harry. Tell me exactly what he asked you, and what you told him. 
 
Listening 
� Harry and Grimes 
� Hary and Tommy 
 
Proper names 
Harry, Grimes, Albert Bloggs, Granada, Parker, Tommy . 
 
Grammar notes 
 
REPORTED QUESTIONS 
 
Notes: Question mark must be omitted in reported speech. Some examples of mixed types: 
1. He said, "Thank you! " 
He thanked me. 
2. He said, "Happy new year". 
He wished me a happy new reay. 
3. He said, "Don't walk on the ice, it isn't safe". 
He told me not to walk on the ice and said that it wasn't safe. 
 
Expressions 
in case: trong trường hợp 
open up! mở cửa ra 
inside (= in prison): ngồi tù 
fire away: làm nhanh lên 
Bloody hell! Mẹ kiếp! Khốn nạn thật! 
closing time: giờ đóng cửa 
Think before you drink before you drive: phải suy nghĩ trước khi uống rượu, trước khi lái xe 
That's what I always say: Tôi luôn nói như vậy 
Fair enough: tốt thôi 
They've just been round: Họ vừa mới tới 
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charter:(n) hợp đồng thuê xe, tàu 
detail:(n) chi tiết 
mate:(n) bạn bè 
remission:(n) sự giảm án tù vì hạnh kiểm tốt 
search - warrant:(n) lệnh khám nhà 
self-catering:(n) việc tự túc ăn ở 
standby ticket:(n) vé máy bay phụ dự phòng 
 
Exercise 1 
"Can I come in for a minute? " 
He asked if he could come in , so I asked him if he'd got a search -warrant. 
"Where were you last night? " 
He asked me where I'd been, and I told him I'd been in the pub. 
Look at the conversation between Harry and Sergeant Grimes. Report all the questions and answers. 
 
Exercise 2 
At Watermouth College of Education, students who wish to follow an examination preparation 
course have to have a short interview, to satisfy the college authorities that their English is good 
enough to follow the course. There are the notes which the examiner uses during the interview. 
Pratise with a partner; one is a student; the other is examiner. 
Examiner What's your name? 
Student My name's.... 
 
Watermouth College of Education 
Department of English 
Exam English as a foreign Language (Pre-course entry questionnaire) 
 
1 Name? 
2 Nationality? 
3 Home town? 
4 Marital status? 
5 Brothers and sisters? 
6 Years of English? 
7 Length of time spent in England? 
8 Occupation? Tell me about it. 
9 Hobbies? Tell me about them. 
10 Reason for learning English? 
11 Exams passed (if any)? 
12 Accommodation-flat, landlady or hotel? 
13 What would you do if you won £10,000? 
14 Other languages? 
15 What do you think about England? 
16 What major differences have you noticed between England and your country? 
 
Exercise 3 
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Imagine you are a student who has just had the interview. Report to a friend. 
Friend What did they ask you? 
Student They asked me if I had any brothers or sisters. I told them I had one brother and two sisters.   
 
      Một vài câu hỏi. 
Ai đó? 
Cảnh sát đây. 
Mở cửa! 
Ơ... đợi một chút. 
Tôi đang tắm. 
Thôi đi! 
Mở cửa ra! 
Ô, hạ sĩ Grimes. 
Tôi giúp gì được cho ông đây? 
Ðây có phải là thăm viếng xã giao không? 
Tếu nhỉ, Harry. 
Tôi cần hỏi anh một số câu. 
Tôi vào nhà một lát có được không? 
Ông có lệnh lục soát không? 
Không.  
Tại sao? 
Tôi cần có à? 
Anh có gì giấu giếm à, Harry? 
Không, không. 
Không có gì cả. 
Vào đi. 
Ông nói là hỏi vài câu. 
Ư... nói đại ra đi. 
Chỉ kiểm tra thường lệ thôi, Harry. 
Thế thôi. 
Chỉ kiểm tra thường lệ thôi. 
Ðêm qua anh có ở Mile End Road không? 
Không. 
Hừm... gần đây anh có đến đó không? 
Không, không, không có. 
Tại sao? 
Bộ có lộn xộn ở đó à? 
Tôi là người đặt câu hỏi thôi Harry. 
Tối hôm qua anh ở đâu? 
Tôi ở quán "Con heo và cái còi". 
Có ai thấy anh không? 
Ồ, có chứ. 
Tôi có nhiều người làm chứng. 
Làm chứng hả, Herry? 
Anh chưa bị kết tội gì cả mà. 
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Thế sao anh cần người làm chứng? 
Tôi không cần hạ sĩ à. 
Tôi không cần. 
Ơ... Tôi đi với vài người bạn. 
Tôi không biết rằng anh có bạn, Herry. 
Ai thế? 
Ơ, để tôi nhớ coi...Tommy, Ferrett, Albert Bloggs, và... 
Cái gì, Albert "Giày ống" hả? 
Tôi nghĩ hắn còn trong tù mà. 
Không, hắn được thả tuần trước. 
Hắn được ân xá 2 năm vì hạnh kiểm tốt. 
Ồ, đúng rồi, Sid Parker cũng có mặt ở đó. 
Anh đến đó lúc mấy giờ Và mấy giờ thì anh rời khỏi quán? 
Tôi nghĩ tôi tới khoảng 7 giờ và về lúc quán đóng cửa. 
Anh có về thẳng nhà không? 
Có. 
Anh về đây bằng gì? 
Lái xe hả? 
Ồ, không. 
Tôi có làm mấy ly. 
Tôi không bao giờ lái xe sau khi uống rượu, ông Grimes ạ, ông biết tôi mà. 
"Hãy suy nghĩ trước khi bạn uống rượu trước khi bạn lái xe". 
Ðó là câu tôi thường nói. 
Tốt lắm, Harry. 
Tốt lắm. 
Tiện đây tôi hỏi luôn, có phải xe của anh bên ngoài không? 
Chiếc Granada đỏ ấy? 
Ðúng. 
Tôi có đầy đủ giấy tờ. 
Tôi có thể chứng minh đó là xe tôi. 
Xe đẹp đấy. 
Nhất là khi anh đang thất nghiệp. 
Ồ đúng. 
Ư, khi bà tôi chết. 
Có để lại cho tôi ít tiền. 
Tôi hiểu. 
Tôi hỏi anh không phiền chứ? 
Không đâu. 
Ðó là nghề của ông mà, phải không? 
Này, vậy thì tại sao xe ông bị một vết móp ở chắn bùn trước vậy? 
Ồ. 
Chuyện xảy ra tại một bãi đậu xe. 
Lúc đó tôi không có mặt. 
Chắc xe ai đã va vào nó. 
Ðược rồi, Harry. 
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Tôi sẽ gặp lại anh. 
Bây giờ thế là đủ. 
Tommy đây. 
Tommy, nghe đây. 
Tao Harry đây. 
Cảnh sát đã xuất hiện. 
Lại thằng Grimes. 
Tao không cho rằng hắn đã biết điều gì nhưng hắn quay tao dữ lắm. 
Ư...tao có bảo hắn là tao đi với mày. 
Tiên sư cha nhà mày. 
Harry. 
Bộ mày phải nêu tên tao sao? 
Tommy, tao xin lỗi, thực đó. 
Này tốt hơn là ta nên bàn lại chi tiết cho ăn khớp trong trường hợp bọn nó đến gặp mày. 
"Trong trường hợp bọn nó đến gặp mày", mày nói gì thế? 
Nếu tao hiểu đúng về thằng cha Grimes thì hắn sẽ có mặt ở đây ngay. 
Nhanh lên Harry. 
Cho tao biết đích xác hắn đã hỏi mày cái gì và mày đã khai những gì. 
 
TRUST THE HEART 
 
Melinde stood at the end of the garden, watching the sun begin to set behind the orchard into the sea 
beyond. She stood as she had done so many times thinking of that last quarrel two weeks before. She 
remembered how Damian had at first denied the affair with Tamsin, but then when she had forced 
him to admit it, how he had apologized and begged her for forgiveness. She sobbed a little as she 
thought of her harsh words, and how Damian, the only man she had ever really loved, had broken 
down and cried like a baby when she had refused to see him again. That was two weeks ago and she 
had heard nothing from him since. She had tried to telephone. She wanted to admit that she had been 
unjust, to tell him how much she regretted calling him a liar, she wanted to explain that she hadn't 
meant to hurt him. 
Suddenly the noise of the garden gate opening startled her. She turned and through the gloom she 
thought she could make out the familiar figure of Damian. Was it him...? Could it possibly be...? The 
approaching figure stepped into the last patch of sunlight and the last rays of the setting sun 
illuminated his long, dark, curly hair. He stoped, unsure of himself. "Oh, Damian, " she called softly. 
"Damian, is it really you? " 
"Melinda, " he murmured, "My Melinda. " 
She sighed deeply and ran to greet him. 
She took his hands tightly in hers. "My darling, " she whispered, "Can you ever forgive me? " 
"We must never speak of it again, " he replied. 
"But Damian, I never meant... " 
He interrupted her, "It's all right. I know that now. My darling, promise me something? " 
"Anything! " she cried. 
"Here, this is for you. Please, please accept it, and wear it forever. " He drew a small leather box 
from his pocket and leaned forward to give it to her. Suddently the box fell from his grasp. He bent 
to pick it up and at that moment his glasses slipped from his nose. 
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"Blast! Now where have they gone? I can't see a thing without them, " he explained. Melinda went to 
help him. There was a crunch as his foot crusched the glasses into the gravel path. "Oh, no, now I've 
trodden on them! " he exclaimed. "Why can't I do anything right? Why do I always ruin everything? 
" 
Her laughter pealed round the garden. "Oh, Damian, you silly boy, that's why I love you so much! "   
 
Proper names 
Damian, Melinda, Tamsin,Blaze. 
 
Grammar notes 
See Exercise for practice of changing reported speech into direct speech. What the direct sentence 
will be like depends on the meaning of the indirect one. 
EX: 
He asked her if she would like to dance, and she accepted. 
He advised me to find another job. "If I were you, I would find another job", said he. 
 
Expressions 
Blast! khổ thân tôi 
you silly boy! anh chàng ngớ ngẩn 
my darling: anh, em, mình ơi (tiếng người yêu hoặc vợ chồng gọi nhau) 
 
chill:(adj) giá buốt 
compliment:(v) khen thưởng 
compliment:(n) sự khen ngợi 
contract:(n) bản hợp đồng 
crunch:(n) tiếng xột xoạt 
crunch:(v) (làm) kêu xột xoạt 
forgiveness:(n) sự tha thứ 
grasp:(n) sự nắm, giữ 
gravel path:(n) đường rải sỏi 
harsh:(adj) cộc cằn, cay cú 
illuminate:(v) chiếu sáng 
laughter:(n) tiếng cười 
lean:(v) cúi mình 
liar:(n) người nói láo 
murmur:(v) thì thầm 
murmur:(n) tiếng thì thầm 
orchard:(n) vườn cây ăn trái 
peal:(v) vang dội 
ray:(n) tia (nắng) 
sigh:(v) thở dài 
slip:(v) tuột, sút 
tightly:(adv) chặt 
unjust:(adj) không công bằng 
whisper:(v) thầm thì 
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Exercise 1 
Here are some notes about what happened on page 32 of "Trust the heart", when Melinda and 
Damian met for the first time at a party. Read the notes and construct their conversation. 
 
Mrs. Blaze introduced her to Damian. 
"Oh, Melinda...I'd like you to meet Damian. " 
 
Continue 
1 They greeted each other. 
2 He offered to get her a drink. 
3 She thanked him, and asked him to get her a dry sherry. 
4 He brought her a martini, and apologized because they'd run out of sherry. 
5 She replied that it didn't matter, and told him not to worry about it. 
6 He asked her if she would like to dance, and she accepted.  
7 He said how much he liked the music and she agreed. 
8 He complemented her on her dress, and she thanked him, and added that she had made it 
herself. 
9 He invited her to watch the sunset on the terrace, and she accepted. 
10 He suggested dinner the next evening. 
11 She agreed and promised to meet him.   
12 He suggested "The Old Stable" restaurant and explained that the owner was an old school 
friend. 
13 He arranged to collect her at eight o'clock.    
 
Hãy tin tưởng con tim. 
Melinda đứng ở cuối vườn, ngắm nhìn mặt trời bắt đầu lặn xuống vùng biển bên kia, sau hàng cây ăn 
trái. 
Cô đứng đó như nhiều lần đã từng đứng đó, suy nghĩ về lần cãi nhau sau cùng cách đây 2 tuần. 
Cô nhớ là lúc đầu Damian đã chối việc có quan hệ với Tamsin, nhưng rồi khi cô bắt anh phải nhận, 
anh đã xin lỗi và năn nỉ cô tha thứ. 
Cô bật khóc khi nghĩ lại những lời lẽ cộc cằn của mình, và Damian người đàn ông duy nhất cô thực 
sự yêu thương, đã khóc lên như một đứa trẻ khi cô từ chối sẽ không gặp anh nữa. 
Ðó là chuyện cách nay 2 tuần và từ đó đến nay cô đã bặt tin anh. 
Cô đã cố gọi điện thoại. 
Cô muốn thú nhận là cô đã thiếu công bằng, muốn nói với anh là cô đã hối hận biết bao khi gọi anh 
là thằng dối trá, cô muốn giải thích là cô đã không có ý định xúc phạm đến anh. 
Tiếng cổng vườn mở đột ngột làm cô giật nẩy mình. 
Cô quay lại và trong bóng chiều ảm đạm cô tưởng chừng có thể hình dung ra dáng vẻ quen thuộc của 
Damian. 
Phải anh ấy không...? 
Có thể là...? 
Dáng người đang tiến lại gần bước vào mảng ánh sáng cuối cùng và những tia nắng tàn của hoàng 
hôn tạo viền sáng trên mái tóc đen, dài, dợn sóng của anh. 
Anh dừng lại, không tin ở mình. 
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"Ô Damian", cô khẽ thốt lên. 
"Damian, có thực là anh không?". 
"Melinda", anh thì thầm. 
"Melinda của anh!" 
Cô thở sâu và chạy lại chào anh. 
Cô nắm chặt đôi tay anh. 
"Anh yêu", cô thì thầm, 
"Anh có tha thứ cho em không?". 
"Chúng ta đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa", anh nói. 
"Nhưng Damian, em không hề...". 
Anh ngắt lời cô, 
"Không sao mà. 
Giờ thì anh hiểu rồi. 
Em yêu, hãy hứa với anh một điều?" 
"Bất cứ điều gì!", cô thốt lên. 
"Ðây, tặng em. 
Hãy nhận nó và đeo nó mãi mãi". 
Anh lấy từ trong túi một cái hộp da nhỏ và cúi mình về phía trước để trao cho cô. 
Ðột nhiên cái hộp tuột khỏi tay anh. 
Anh cúi xuống nhặt nó lên và cùng lúc đó cặp kính cận cũng trượt khỏi sóng mũi anh. 
"Thật khổ! 
Cặp kính đâu rồi! 
Anh chẳng thấy gì cả", anh giải thích. 
Melinda tiến lại giúp anh. 
Có tiếng vỡ lạo xạo khi chân anh dẫm phải cặp kính trên nền đá sỏi. 
"Trời ơi, anh đã dẫm lên kính rồi!", anh kêu lên. 
"Tại sao anh không làm được điều gì ra hồn cả? 
Tại sao anh luôn làm hỏng tất cả mọi chuyện?" 
Tiếng cười của cô vang dội cả khu vườn. 
"Ôi, Damian, anh chàng ngốc nghếch của em, đó là lý do tại sao em yêu anh tha thiết đến thế!" 
 
WEDDINGS 
 
Listen to two people talking about their weddings 
Adrian had a traditional church wedding. Ann was married in a registry office. 
 
Achurch wedding 
 
Adrian and Caroline were married recently. 
"Our wedding was a pretty typical one, really. Caroline and I met about three years ago, and we got 
engaged last summer. We both wanted a traditional wedding. I suppose it's expensive, and some 
people say it's a waste of money, but it is a day to remember all your life. Anyway, we wanted to 
please our parents, and we both wanted to get married in church. Caroline's father hired a white 
Rolls-Royce to bring her to the church, we wanted the whole works! You know, top hat, tails, 
champagne - the full treatment. The men rented their morning suits for the day. Caroline had three 
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bridesmaids - her sister and two of her cousins, and a page. The page was her nephew. He's only 
three and he made a lot of noise during the ceremony. I didn't feel my best that day because my stag 
party went on until five o'clock in the morning. I do remember the photograhs, though. We seemed to 
be waiting around for ages. Althought it was a very sunny Saturday - it was in May - there was a 
pretty cold wind. The reception was at the Carlton Hotel, it must have cost Caroline's dad a packet. 
The speeches went on a bit too long, I think... and of course some of them were a bit vulgar, but I 
suppose that's a tradition. It took twenty minutes just to read out all the telegrams. I'd been very 
careful, and I'd parked my car round the corner, but of course they somehow managed to find out 
where it was. You should have seen what they'd done to it! It was covered with lipstick, and they'd 
tied cans to the bumper. But anyway, they didn't find out where we were having our honeymoon. We 
went to Scotland. " 
 
A registry office wedding 
 
Stuart and Ann were married in a registry office. 
"Stuart and I met last year. We were both working in Birmingham, although Stuart comes from 
Leeds and I'm from London. We didn't want an elaborate wedding and neither of us are particularly 
religious, so we got married in the registry office. Another thing is that neither of our families are 
very well off, and it seemed silly to go to all the expense, when you need the money to set up a new 
home. We just invited our parents and a couple of friends, who were the wintnesses. It was all very 
simple. We didn't have a reception or anything. We just had a few drinks round at our place. We 
didn't even bother with a cake. We didn't have a honeymoon, because Stuart's just started his own 
business and we couldn't afford the time. "   
 
Listening 
Listen to two people talking about their weddings 
� Adrian had a traditional church wedding. 
� Ann was married in a registry office. 
 
Proper names 
Adrian, Caroline, Stuart, Ann. 
 
Expressions 
the whole works: có đủ mọi thứ 
at my best: khỏe 
stag party: buổi tiệc dành cho phái nam 
well off: giàu có, khá giả 
cost a packet: rất tốn kém 
our place: tại nhà 
 
bridesmaid:(n) phụ dâu 
best man:(n) phụ rể 
bumper:(n) cái cản ôtô 
ceremony:(n) lễ 
elaborate:(adj) rất cụ thể và phức tạp, được chuẩn bị chu đáo 
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hangover:(n) cảm giác ngây ngây sau khi uống quá nhiều rượu 
lipstick:(n) son tô môi 
page:(n) thằng bé theo phụ cô dâu 
somehow:(adv) bằng cách nào đó 
vulgar:(adj) vô vị, nhạt nhẽo 
 
      Ðám cưới. 
Adrian và Caroline vừa mới cưới nhau. 
"Ðám cưới của chúng tôi thực sự là một đám cưới đặc trưng. 
Caroline và tôi đã gặp nhau cách đây 3 năm, và chúng tôi đã đính hôn vào mùa Hè trước. 
Cả hai chúng tôi đều muốn một đám cưới truyền thống. 
Tôi cho là nó đắt, và có người bảo rằng nó lãng phí tiền, nhưng đó là ngày mà bạn sẽ nhớ suốt cuộc 
đời. 
Dù sao thì chúng tôi cũng muốn làm vui lòng cha mẹ, và cả hai chúng tôi muốn làm đám cưới ở nhà 
thờ. 
Cha của Caroline đã mướn một chiếc xe Roll-Royce màu trắng để đưa cô ấy đến nhà thờ, chúng tôi 
muốn tự làm toàn bộ công việc! 
Bạn biết đó, mũ chóp cao, áo ngoài, rượu sâm-panh - phải lo hết mọi thứ đó. 
Những người đàn ông đã mướn lễ phục buổi sáng cho ngày lễ cưới. 
Caroline có ba cô dâu phụ - em cô ta và hai đứa cháu gái cô, và một cậu bé mặc đồng phục. 
Cậu bé mặc đồng phục là cháu trai của cô. 
Cậu ấy mới có ba tuổi và đã gây ồn ào suốt buổi lễ. 
Hôm đó tôi không cảm thấy khỏe lắm bởi vì buổi họp mặt dành cho người đàn ông sắp lấy vợ kéo 
dài cho tới 5 giờ sáng. 
Thế nhưng tôi vẫn nhớ đến những bức hình. 
Dường như chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. 
Mặc dù hôm thứ Bảy đó trời rất nắng - đó là vào tháng Năm - vẫn có gió lạnh. 
Lễ tiếp tân diễn ra ở khách sạn Carlton, chắc hẳn nó đã ngốn hết một túi tiền của cha Caroline. 
Bài diễn văn đã diễn ra quá dài, tôi nghĩ vậy... và dĩ nhiên một vài người trong họ hơi thiếu tế nhị, 
nhưng tôi nghĩ rằng đó là truyền thống. 
Phải mất khoảng 20 phút để đọc điện tín. 
Tôi đã rất cẩn thận, tôi đã đậu xe tôi ở một góc sân, nhưng dĩ nhiên, bằng cách này hay cách khác họ 
vẫn cứ tìm ra nó. 
Bạn nên nhìn thấy họ đã làm gì với nó! 
Nó đã bị bôi bết bằng son bôi môi, và họ đã cột những cái lon vào thanh xe. 
Nhưng dù sao thì họ cũng không tìm ra nơi chúng tôi đã hưởng tuần trăng mật. 
Chúng tôi đi Scôt-len." 
Stuart và Ann đã kết hôn ở văn phòng hộ tịch. 
"Stuart và tôi đã gặp nhau năm ngoái. 
Cả hai chúng tôi làm việc ở Birmingham, mặc dù Stuart đến từ Leeds còn tôi từ Luân Ðôn. 
Chúng tôi không muốn một đám cưới trau chuốt và không ai trong chúng tôi đặc biệt ngoan đạo cả, 
vì thế chúng tôi đã cưới nhau ở một văn phòng hộ tịch.. 
Một điều nữa là cả hai gia đình cũng không có sung túc lắm, và thật là ngu ngốc thay nếu làm sang 
trọng, khi mà bạn cần tiền để xây một căn nhà mới. 
Chúng tôi chỉ mời cha mẹ và một đôi bạn làm nhân chứng. 
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Có vẻ mọi việc đều đơn giản. 
Chúng tôi không có buổi tiếp tân hay bất cứ gì khác. 
Chúng tôi chỉ có uống một chút với nhau. 
Thậm chí chúng tôi cũng không có lấy một cái bánh. 
Chúng tôi không có hưởng tuần trăng mật, bởi vì Stuart vừa mới bắt đầu làm việc và chúng tôi không 
có đủ thời gian ." 
 
Reading 
 
THE ENGLISH LANGUAGE 
 
HISTORY 
Two thousand years ago the British Isles were inhabited by speakers of Celtic languages. These 
languages still survice in parts of Wales, Scotland, Ireland, and Britany in France. The Celts were 
conquered by the Romans and from 43 BC to about AD 410 the ares which are now England and 
Wales were part of the Roman Empire, and Latin was the language of government. Between the 
fourth and seventh centuries A.D., the Anglo-Saxons arived from what is now nothern Germany, 
Holland and Denmark, and occupied most of England, and parts of Southern Scotland. In some parts 
of Wales, Scotland and Ireland, people still speak celtic languages. The Anglo-Saxons spoke a 
Germanic language which forms the basis of modern English. This language was modified by the 
arrival of Viking invaders in the nothern and east of the country, who came from Norway and 
Denmark between the eighth and eleventh centuries. These Scandinavian settlers spoke Old Norse, 
which was related to Anglo-Saxon, and which is the parent language of modern Danish. The mixing 
of the two languages greatly enriched the vocabulary of English. By the midle of the tenth century 
England had become a unified country under one king. 
In 1066 England was conquered by the French-speaking Normans, and French became the language 
of government. For the next three hundred years. Three languages co-existed. The aristocracy spoke 
French, the ordinary people spoke English, while latin was used in the church. Modern English 
evolved from the mingling of the three tongues. Today Egnlish vocabulary is approximately half 
Germanic (from the Saxons and and Vikings) and half Romance (from French and Latin). There are 
however considerable borrowings from other languages. 
 
Some derived words 
Old English shirt, life, death, heaven, earth, love, hate 
Old Norse skirt, birth, window, ugly, wrong, they, their, them 
French boil, roast, veal, beef, pork, village, painter, tailor 
Latin index, item, major, memorandum 
 
FEATURES OF THE ENGLISH LANGUAGE 
English has changed so much in the last 1500 years that it would now be hardly recognizable to the 
Anglo-Saxons who brought the language across the North Sea. Although they would be able to 
recognize many individual words, they would not recognize the way those words are put together to 
make sentences. Old English, like modern German, was a highly inflected language, i.e. most words 
changed their endings or froms to show their relationship to other words in the sentence accoding to 
number (sigular, plural), gender (masculine, femeine, neuter), case (subject, object), tense (past, 
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future) etc. Some modern English words still inflect, but much less so than in other European 
languages. The English verb 'to ride' inflects into five forms (ride, rides, riding, rode, ridden) 
whereas the equivalent German verb has sixteen froms. The English word 'the' has only one form, 
whereas other European languages would have several different forms. The trend towards simplicity 
of form is considered to be a strength of English. Another strength is the flexibility of function of 
individual words. Look at these uses of the words "round": 
 
There was a round table. (adjective) 
He bought a round of drinks. (noun) 
He turned round. (adverb) 
He ran round the field. (preposition) 
The car tried to round the bend too quickly. (verb) 
 
This flexibility, together with a flexibility towards the assimilation of words borrowed from other 
languages and the spontaneous creation of the new words have made English what it is today, an 
effective medium of international communication. English has achieved this in spite of the 
difficulties caused by written English, which is not systematically phonetic. 
 
Some loan words 
Arabic admiral, algebra, matress 
Spanish mosquito, cigar, canyon 
Italian piano, violin, spaghetti 
Dutch yacht, boss, desk 
Hindi pyjamas, shampoo, bungalow. 
Turkish yoghurt, kiosk 
Japanese tycoon, karake 
Malay bamboo, compound 
Nahuatl (Aztec) tomato, chocolate 
Quechua (Inca) coca,quinine 
Hungarian coach, paprika 
Classical Greek theatre, astronomy, logic 
Gaelic whisky 
Russian vodka, sputnik 
Finnish sauna 
Chinese tea, silk 
Portuguese marmalade 
Eskimo anorak 
Czech robot 
Farsi (Aranian) lilac 
Basque bizarre 
Carib canoe 
Australian Aborigine kangaroo boomerang 
Modern French rendezvous, cafô 
Modern German kindergarten 
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Some "created" words 
xerox, to xerox, xeroxed a hoover, to hoover, hoovered mackintosh, sandwich, submarine, helicopter, 
pop, rock'n roll, x-ray, astronaut, hot dog. 
 
ENGLISH TODAY 
Approximately 350 million people speak English as their first language. About the same number use 
it as a second language. It is the language of aviation, international sport and pop music. 75% of the 
word's mail is in English, 60% of the word's radio stations broadcast in English and more than half of 
the word's periodicals are printed in English. It is an official language in 44 countries. In many other 
it is the language of business, commerce and technology. There are many varieties of English, but 
Scottish, Texan, Autratian, Indian and Jamaicn speakers of English, in spite of the differences in 
pronunciation, structure and vocabulary, would recognize that they are all speaking the same basic 
language. 
 
Proper names 
Aborigine, Anglo-Saxons, Arabic, Basque, Carib, Celtic, Czech, Denmark, Dutch, Farsi, Gaelic, 
Germany, Hindi, Holland, Ireland, Malay, Portuguese, Romans, Scandinavian.   
 
aristocracy:(n) giới quý tộc 
assimilation:(n) sự đồng hóa 
aviation:(n) kỹ thuật hàng không  
bridge:(v) làm giảm sự ngăn cách 
co-exist:(v) cùng tồn tại 
conquer:(v) chinh phục 
considerable:(adj) đáng kể 
creation:(n) sự tạo ra 
culture:(n) nền văn hóa 
depot:(n) ga xe lửa, bến xe buýt 
dialect:(n) tiếng địa phương 
drape:(n) màn, rèm, trướng 
enrich:(v) làm phong phú thêm 
equivalent:(adj) tương đương 
evolve:(v) phát triển, tiến hóa 
faucet:(n) vòi nước (nước, rượu) 
flexibility:(n) sự linh động uyển chuyển 
function:(n) chức năng 
inflected:(adj) có biến thái 
inhabit:(v) cư ngụ 
invader:(n) kẻ xâm lăng 
irate:(adj) gận dữ, nổi giận 
mingling:(n) sự pha trộn 
modify:(v) thay đổi, sửa đổi 
nomad:(n) dân du mục 
occupy:(v) chiếm đóng 
periodical:(n) tập san định kỳ 
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plain:(adj) ngay thẳng, rõ ràng 
roam:(v) lang thang 
Scandinavian:(adj) thuộc xứ Bắc Âu (Ðan Mạch, Na uy, Thụy Ðiển, Aixơlen) 
separate:(v) chia cắt 
simplicity:(n) sự đơn giản 
spontaneous:(adj) tự phát 
technology:(n) kỹ thuật 
tongue:(n) ngôn ngữ 
trend:(n) khuynh hướng 
unified:(adj) thống nhất 
unphonetic:(adj) không theo hệ thống ngữ âm 
 
DEPARTURES 
 
Gina has been studying English at a language school in England. Her course finishes at the end of 
this week and she's returning home on Saturday. She's in a travel agency now. 
Travel agent Take a seat, please. I'll be with you in a minute. Yes, what can I do for you? 
Gina I want to fly to Rome. Are there any seats available on Saturday? 
Travel agent Just a moment and I'll check... Rome... what time of day are you thinking of going? 
Gina Well, I'd rather not arrive too late. How about late morning or early afternoon? 
Travel agent The 12.10's fully booked, I'm afraid. There are seats available on the 14.55 or the 16.30. 
Is that too late for you? 
Gina The 14.55 sounds OK. What time does that get in? 
Travel agent 18.15 local time; there's a one hour time difference, you know. 
Gina OK. That'll be fine. I'll pay cash but I'll have to go to the bank and come back. 
Travel agent That's all right. I'll hold the reservation for you. 
 
Streamline Taxis Streamline Taxis. 
Gina I'd like to book a taxi for Saturday morning, please. 
Streamline Taxis Where are you going? 
Gina London Airport, Heathrow. There'll be three of us sharing. How much will it be? 
Streamline Taxis £35. 
Gina £35! Each or between us? 
Streamline Taxis Oh, that's all together. What time do you want to leave? 
Gina The check-in time is five to two but I don't know how long it takes to get there. 
Streamline Taxis Well we'd better pick you up about half eleven, in case we hit traffic. Can I have 
your name and address? 
Gina Yes. It's Gina Castelli... two "l"s. 32, Seaport Road. 
Streamline Taxis 32, Seaport Road. OK. 11.30 Saturday morning. Thank you.  
 
Mr Jenkins Come in! 
Gina Oh, hello, Mr Jenkins. 
Mr Jenkins Hello, Gina. What can I do for you? 
Gina I've just come to say goodbye. 
Mr Jenkins Oh yes, of course. You're leaving, aren't you? When? 
Gina I'm flying tomorrow morning. I'm back at work on Monday morning. 
Mr Jenkins Well, I must say Gina, we'll be sorry to lose you. 
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Gina I don't really want to go but... well, I just wanted to thank you and all the other teachers. 
Mr Jenkins Oh, that's all right, Gina. 
Gina I've really learnt a lot. I hope to come back next year... for a holiday.  
Mr Jenkins Don't forget to send us a card, and if you do come back, call in and see us. 
Gina No, I won't forget. 
Mr Jenkins Well, there's the bell. Goodbye then, and have a safe journey. 
Gina Goodbye and thanks for everything. 
 
Gina Jacques! I'm glad I haven't missed you. 
Jacques Hello, Gina. When are you leaving? 
Gina Tomorrow morning. I don't suppose I'll see you again. So, goodbye. It was nice meeting you. 
Jacques And you. But you will keep in touch, won't you? 
Gina Yes, I will. You've got my address, haven't you? 
Jacques Yes, and remember, if you're ever in Cherbourg, give me a call. I'd be so pleased to see you 
again. 
Gina Oh, I will. You can be sure of that. And you must do the same if you're ever in Rome. 
Jacques Well. Goodbye then. 
Gina Goodbye... and look after yourself. 
 
Mrs Sharples Gina! The taxi's outside. Are you ready? Have you got everything? 
Gina Yes, thank you, Mrs Sharples. And... thank you again. 
Mrs Sharples Thank you, Gina, for the flowers. Now don't forget to phone us when you get home. 
Just to let us know that you've arrived safely. 
Gina No, I won't forget. I don't know whether I'll be able to phone tonight or not, but in any case, I'll 
ring you in the morning whatever happens. 
Mrs Sharples Well, goobye then, dear. You'd better not keep the taxi waiting. Have a nice trip. Bye-
bye. 
Gina Bye. And look after yourselves. And thank Mr Sharples for me. 
 
Listening 
� Introduction 
� Gina and Travel agent 
� Gina and Streamline Taxis. 
� Gina and Mr Jenkins 
� Gina and Jacques 
� Gina and Mrs Sharples 
Proper names 
 
Gina, Rome, Jenkins, Jacques, Shaprples. 
 
Grammar notes 
 
CONJUNCTIONS vs PREPOSITIONS 
 
1. Because (conj)/ because of (prep) 
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He stayed home because it was raining heavily 
He stayed home because of the heavy rain 
2. Although (conj)/ in spite of (prep) 
He always succeeds although he is lazy 
He always succeeds in spite of his laziness 
3. In case (conj)/ in case of (prep) 
Use these extinguishers in case there is fire 
Use these extinguishers in case of fire 
 
Expressions 
take a seat: mời ngồi 
It sounds ok: nghe được đó 
I'll pay cash: tôi trả tiền mặt 
that's all together: tất cả có vậy thôi 
we'll be sorry to lose you: không có anh bạn này tiếc lắm 
Call in and see us: hãy ghé thăm chúng tôi 
Have a safe journey: Ði đường bình yên nha 
Thanks for everything: Xin cảm ơn về mọi thứ ở đây 
I'm glad I haven't missed you Rất mừng là gặp được anh 
Give me a call: Nhớ gọi điện thoại nhá! 
you can be sure of that: Xin đảm bảo với anh như vậy 
Look after yourself: Ráng gìn giữ sức khỏe 
It was nice meeting you: Rất hân hạnh được gặp anh 
keep in touch: liên hệ, liên lạc 
35 pounds between us: 35 pounds cho chung cả bọn 
Fully booked: đã được đăng ký sạch 
Check-in time: Giờ làm thủ tục (chuyến bay) 
Half  eleven: 11 giờ rưỡi 
To hit traffic: Bị kẹt xe 
 
     Khởi hành. 
Gina đã học tiếng Anh tại một trường ngôn ngữ ở Anh. 
Khóa học sẽ kết thúc vào cuối tuần này và cô sẽ về nước vào thứ Bảy. 
Hiện giờ cô đang ở một công ty du lịch. 
Mời ngồi. 
Tôi sẽ tiếp cô ngay. 
Ðược rồi, tôi có thể giúp gì cho cô? 
Tôi muốn bay về Rome. 
Còn ghế nào trống vào thứ Bảy không? 
Xin chờ một lát để tôi xem... 
Rome... 
Cô định đi vào giờ nào trong ngày? 
Ư, tôi không muốn về nhà quá trễ. 
Khoảng trưa hay đầu giờ chiều có được không? 
Tôi e rằng chuyến 12 giờ 10 phút đã đầy cứng rồi. 
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Chuyến 14 giờ 55 hoặc 16 giờ 30 còn chỗ. 
Như thế có quá trễ không đối với cô không? 
Chuyến 14 giờ 55 được đấy. 
Mấy giờ thì tới nơi? 
18 giờ 15 giờ địa phương; 
Có chênh nhau một giờ, cô biết đấy. 
Ðược. 
Tốt lắm. 
Tôi sẽ trả bằng tiền mặt, nhưng tôi phải ra nhà băng rút tiền rồi sẽ trở lại sau. 
Ðược thôi. 
Tôi sẽ giữ chỗ cho cô. 
Streamline Taxis đây. 
Tôi muốn đặt trước một chiếc taxi cho sáng thứ Bảy. 
Cô định đi đâu? 
Phi trường Luân Ðôn, Heathrow. 
Sẽ có 3 người đi chung. 
Tiền xe là bao nhiêu? 
35 pao. 
35 pao! 
Mỗi người hay cả nhóm? 
Ồ, tính luôn cả nhóm. 
Cô muốn đi mấy giờ? 
Giờ làm thủ tục cho chuyến bay là 1 giờ 55 nhưng tôi không biết từ đây đến đó mất bao lâu. 
Vậy chúng tôi sẽ đón cô khoảng 11 giờ 30, phòng trường hợp đông xe. 
Cô vui lòng cho biết tên và địa chỉ? 
Vâng. 
Tôi tên là Gina Castelli... hai chữ "l". Số 32 đường Seaport. 
32, đường Seaport. 
Ðược rồi. 
11 giờ 30 sáng thứ Bảy. 
Cảm ơn cô. 
Vào đi! 
Chào ông Jenkins. 
Chào cô Gina. 
Tôi giúp gì được cho cô? 
Em đến tạm biệt. 
Vâng, đương nhiên. 
Cô sắp về nước phải không? 
Khi nào? 
Sáng mai em sẽ bay. 
Em sẽ trở về làm việc vào sáng thứ Hai. 
Tôi phải nói, Gina, chúng tôi sẽ rất buồn vì vắng cô. 
Em thực sự không muốn đi nhưng... à, em muốn cảm ơn thầy và tất cả các thầy cô khác. 
Ðược rồi, Gina. 
Em đã thực sự học hỏi được rất nhiều. 
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Em hy vọng sang năm sẽ trở lại... để đi nghỉ. 
Ðừng quên gửi bưu thiếp cho chúng tôi, và nếu cô có trở lại hãy đến thăm chúng tôi. 
Vâng, em không quên đâu. 
Chuông reo rồi. 
Tạm biệt, chúc thượng lộ bình an. 
Tạm biệt và cám ơn thầy về tất cả mọi điều. 
Jacques! 
Em sung sướng là đã không quên anh. 
Chào Gina. 
Khi nào em đi? 
Sáng mai. 
Em không nghĩ là sẽ gặp lại anh. 
Tạm biệt nha. 
Thật vui vì đã được quen biết anh. 
Anh cũng thế. 
Nhưng em sẽ viết thư cho anh chứ? 
Vâng. 
Anh có địa chỉ của em phải không? 
Có, và nhớ nếu có đến Cherbourg, hãy phôn cho anh. 
Anh sẽ rất vui nếu được gặp lại em. 
Vâng, em nhớ. 
Anh yên tâm đi. 
Và anh cũng phải làm như vậy nếu anh có dịp đến Rome. 
Thôi. 
Tạm biệt em. 
Tạm biệt anh... nhớ giữ sức khỏe nhé. 
Gina! 
Taxi chờ bên ngoài kìa. 
Xong chưa? 
Cháu đã có đủ mọi thứ chưa? 
Dạ rồi, cảm ơn bác Sharples. 
Và... một lần nữa xin cảm ơn bác. 
Cám ơn Gina đã tặng hoa cho bác. 
Này, khi cháu về nước nhớ đừng quên gọi điện cho hai bác. 
Hãy để hai bác biết cháu đến bình an là được rồi. 
Dạ cháu không quên đâu. 
Cháu không biết có thể gọi điện cho hai bác tối nay được hay không, nhưng dù gì đi nữa cháu cũng 
sẽ gọi cho bác vào sáng mai. 
Tạm biệt cháu yêu dấu của bác. 
Cháu không nên để taxi chờ. 
Lên đường vui nhé. 
Tạm biệt. 
Tạm biệt. 
Bác nhớ giữ sức khỏe.  
Và nhớ bác cảm ơn bác trai giúp cháu. 
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Streamline English - Directions 
 
LEARNING LANGUAGES 
 
Naseem Aziz 
I was only seven when my family came here. I'd never been to school in Pakistan, and I suppose I 
started learning English straight away when I started school here. I never actually learned it - I was 
just chucked in with a lot of English kids. I reckon they thought I was really thick at first, but I didn't 
understand a word. Anyway, I just picked it up. It's weird because I haven't got a Pakistani accent. 
That's because I didn't learn English there. Some families use English at home in Pakistan, and they'll 
never lose their accent. Everybody says I sound like a Liverpudlian, because I went to school in 
Liverpool, and I've always lived here. 
 
Bernard Lefort 
I have studied English since... for five years in France. We studied at school, and we learned the 
grammar, and we... we translated everything into French. I started at the age of twelve. I think I do 
not speak well. I am very slowly... slow. But I can understand everything I read very good... very 
well. I do not like to make mistakes, so I do not speak too much. I am living in Paris, and I meet 
English people in my work. I have a very French accent, but this is not important. I am French and I 
am happy when people know this. Anyway, the English think French accents are very romantic, yes? 
 
Luciana Rossi 
I am Italian. I was born in Rome. I studied English at school; I began to study at 13. All our lessons 
were in English. The teacher only translated some difficult words. I think I had a good basis at 
school, and then I went to England for the summer. At the beginning, everybody spoke very quickly, 
and I couldn't understand much, but after a few days it was easier, and everything I had learned came 
back to me. I didn't go to a school in England, but I met my husband there - he's Scottish, and I 
thought his accent was very difficult at first. Now it's no problem... we live in Scotland. 
 
Jesus Garcỗa 
I didn't study English at school in Mexico, and I started to learn at evening classes when I was 
twenty-two. It was only two evenings a week, but I enjoyed the lessons. After two or three years I 
went on holiday to the States, and picked up a lot of expressions. Then I saved up and went to a 
language school in England for 2 months of 25 hours a week. There were all different nationalities in 
my class and we had to speak English! Anyway, I reckon my English is OK now. I work in Mexico 
City and I use English a lot in my job. I'm a travel agent.  
 
Listening 
You re going to hear four people talking about their experiences of learning English. Listen to them. 
 
� Naseem Aziz 
� Bernard Lefort 
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� Luciana Rossi 
� Jesus Garcia 
 
Which of them had experiences of learning English most like yours? 
Compare your experiences with three other students. 
 
Practice 
Interview another student and complete this form for him/her 
 
Questionaire 
1. How long have you been learning English?............................... 
2. When did you begin?  
3. Where did you begin learning English?.................................... 
4. Have you passed any examinations in English?....................... 
5. If so, which ones?  
6. Are you going to take any examinations?........................... 
7. If so, when?  
8. Have you ever visited an English-speaking country?  
9. If so, which one?  
10. Do you ever use your English?  
11. If so, on what occasions?  
12. Have you read any book in English?  
13. Have you ever seen any films in English?  
14. Have you heard any records in English?  
15. How would you describe your own English?  
 fair  
 quite good  
 good  
 very good  
 fluent  
16. Is your written English better than your spoken English, or vice versa?  
17. What do you hope to achieve by studying this book?  
18. How important are these things for you? (Number them 1Ủ4) 
 Listening comprehension  
 Reading comprehension  
 Oral fluency  
 Writing in English  
 Why?  
19. Do you use a dictionary?  
20. If so, is it monolingual or bilingual?  
21. How useful do you find it?  
22. Do you enjoy learning English?  
23. If so, why? If not, why not?  
 
Reading 
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"While we must accept that there is no single "best method" (of learning a language), we must allow 
that not all methods are of equal value. There are many roads to Rome, but some are more direct than 
others and quite a number never arrive at all. " 
L. G. Alexander 
 
This passage is from Weep Not, Child by N'gugi (Heinemann African Writers, 1964). 
Read it quickly. Discuss the problems the children have with their English classes. 
 
Lucia, Mwihaki's sister, taught them. They all sat expectantly at their desk with eyes on the board. A 
knowledge of English was the criterion of a man's learning. 
 
Teacher I am standing. What am I doing? 
Class You are standing up. 
Teacher Again. 
Class You are standing up. 
Teacher (pointing with a finger) You - no - you - yes. What's your name? 
Pupil Njoroge. 
Teacher Njoroge, stand up. 
 
He stood up. Learning English was all right but not when he stood up for all eyes to watch and 
maybe make faces at him. 
 
Teacher What are you doing? 
Njoroge (thinly) You are standing up. 
Teacher (slightly cross) What are you doing? 
Njoroge (clears his throat, voice thinner still) You are standing up. 
Teacher No, no! (to the class) Come on. What are you, you doing? 
 
Njoroge was very confused. Hands were raised up all around him. He felt more and more foolish so 
that in the end he gave up the very attempt to answer. 
Teacher (pointing to Mwihaki) Stand up. What are you doing? 
Mwihaki (head bent on to one shoulder) I am standing up. 
Teacher Good. Now, Njoroge. What is she doing? 
Nioroge I am standing up. 
 
The class giggled. 
Teacher (very annoyed) Class, what is she doing? 
Class (singing) You are standing up. 
Teacher (still more angry) I am asking you... What is she doing? 
Class (afraid, quietly singing) You are standing up. 
Teacher Look here you stupid and lazy fools. Row long do you take to catch things? Didn't we go 
over all this yesterday? If I come tomorrow and find that you make a single mistake I'll punish you 
all severely. 
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With this sharply-delivered threat, she walked out. Njoroge, annoyed with himself at his poor 
showing, could now be heard trying to re-establish himself by telling them that they ought to have 
answered, "She is standing up. " But one boy (the most stupid in the class) rebuked him. "Why didn't 
you speak up when she was here, if you're so clever? " 
After some more weeks of anger and threats the children managed to glean something of which they 
were very proud. Njoroge could now sing. 
I am standing up. 
You are standing up. 
She is standing up. 
He is standing up. 
We are standing up. 
You are standing up. 
They are standing up. 
Where are you going? 
I am going to the door. 
We are going to the door. 
 
Point to the blackboard. What are you doing? 
I am pointing to the blackboard. 
 
Expressions 
to pick something up: học lóm 
to save up (for something): tiết kiệm 
to make faces (= to pull faces) at someone: nhăn mặt 
to clear one's throat: đằng hắng giọng 
sharply-delivered (threat): sắc bén 
to re-establish oneself: ổn định lại 
 
residence:chỗ ở; người cư trú 
resident:người cư trú 
to chuck:ném; giao 
to reckon:cho là, nghĩ 
thick:ngu 
to pick something up:học lóm 
weird:không tự nhiên; kỳ lạ 
accent:giọng 
romantic:xa vời; lãng mạn 
basis:cơ bản 
to save up (for something):tiết kiệm 
expectantly:có vẻ chờ đợi 
criterion:tiêu chuẩn 
to make faces (= to pull faces) at something:nhăn mặt 
thinly:một cách yếu ớt 
cross:giận dữ 
showing:việc biểu diễn 
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to re-establish oneself:ổn định lại 
to rebuke:quở trách 
to glean:tiếp thu, biết được 
gleaner:người tiếp thu 
liberalism:chủ nghĩa tự do 
prerecord:thâu trước 
realism:chủ nghĩa hiện thực 
likelihood:sự có thể xảy ra 
overeat:ăn quá mức 
dishonour:sự mất danh dự, sự ô nhục 
mislead:làm cho mê muội, làm cho lạc đường 
overcharge:tính quá đắt 
thoughtlessness:sự không thận trọng, sự thiếu suy nghĩ 
applicable:thích hợp 
paternal:thuộc phía cha 
to clear one's throat:đằng hắng giọng 
to giggle:cười khúc khích 
to sing:đọc ê a 
sharply-delivered (threat):sắc bén 
 
Exercise 
You have a friend who has never studied English. 
 
Which ten words or expressions would you advise your friend to learn before visiting an English-
speaking country for a holiday? Make a list. 
 
Compare your list with another student's. Give reasons for your choice. 
 
Học ngoại ngữ 
 
Nassem Aziz 
Gia đình tôi đã đến đây khi tôi 17 tuổi. Ở Pakistan tôi chưa từng được đến trường và tôi nghĩ tôi đã 
bắt đầu học Anh ngữ một mạch khi tôi đi học ở đây. Trên thực tế thì tôi chưa từng được học nó - tôi 
đã bị thảy vào chung với những đứa trẻ người Anh. Tôi đoán ban đầu chúng nghĩ là tôi thực sự đần 
độn, nhưng tôi hoàn toàn không biết lấy một từ. Dù sao thì tôi học tiếng Anh bằng cách học lóm. 
Thật kỳ lạ vì tôi không có giọng người Pakistan. Bởi vì tôi đã không học tiếng Anh ở đó.Ở Pakistan, 
vài gia đình sử dụng tiếng Anh ở nhà, và họ sẽ chẳng bao giờ làm mất giọng của họ. Mọi người bảo 
tôi phát âm giống như người dân Liverpool, bởi vì tôi đi học ở Liverpool mà, và tôi đã luôn sống ở 
đây. 
 
Bernard Lefort 
Tôi học Anh ngữ được 5 năm ở Pháp. Chúng tôi học ở trường, học ngữ pháp, và chúng tôi... chúng 
tôi dịch mọi thứ sang tiếng Pháp. Mười hai tuổi tôi bắt đầu học. Tôi nghĩ tôi nói không khá. Tôi rất 
chậm... Nhưng tôi có thể hiểu được tất cả, tôi đọc rất giỏi...giỏi lắm. Tôi không thích phạm lỗi, vì vậy 
tôi không nói quá nhiều. Tôi đang sống ở Paris, và trong công việc tôi có thường tiếp xúc với người 
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Anh. Tôi có giọng rất Pháp, nhưng điều này không quan trọng. Tôi là người Pháp và tôi hạnh phúc 
khi người ta biết điều này. Dù sao đi nữa thì người Anh nói rằng giọng Pháp nghe rất trữ tình, đúng 
không? 
 
Luciana Rossi 
Tôi là người Ý. Tôi được sinh ra ở Rome. Tôi học Anh ngữ ở trường; tôi bắt đầu học nó khi tôi 13 
tuổi. Tất cả những bài học của chúng tôi đều là tiếng Anh. Giáo viên chỉ dịch những từ khó. Tôi nghĩ 
tôi đã có cơ bản tốt ở trường, và rồi tôi đã đi nghỉ hè ở Anh. Lúc đầu, mọi người nói rất nhanh, tôi 
không thể hiểu được nhiều, nhưng chỉ sau vài ngày thì nó đã dễ hơn, và rồi những gì tôi đã học lại 
trở về với tôi. Tôi đã không đi học ở một trường nào ở Anh, nhưng tôi có chồng ở đó - anh ấy là 
người Xcốt-len, và lúc đầu tôi nghĩ giọng âm của anh rất khó nghe. Bây giờ thì không còn vấn đề gì 
nữa... chúng tôi đang sống Xcốt-len. 
 
Jesus Garcia 
Ở Mexico tôi không học tiếng Anh ở trường, tôi bắt đầu học nó ở các lớp đêm khi tôi 22 tuổi. Một 
tuần chỉ học có 2 đêm, nhưng tôi thích những bài học. Sau 2 hay 3 năm tôi đi nghỉ ở Mỹ, và đã thu 
lượm (học lóm) được rất nhiều thành ngữ. Sau đó tôi dành dụm để vào học ở một trường ngoại ngữ ở 
Anh trong hai tháng, mỗi tuần 25 giờ. Trong lớp tôi có nhiều dân tộc khác nhau nên chúng tôi phải 
nói tiếng Anh! Tôi cho là tiếng Anh của tôi bây giờ đã ổn. Tôi làm việc ở thành phố Mê-xi-cô và 
trong công việc tôi sử dụng tiếng Anh rất nhiều. Tôi là nhân viên du lịch mà. 
 
SHARK ATTACK! 
 
Death traps of the sea 
"I was just inches from the monster's mouth" 
California lifeguard Casimir Pulaski was paddling with his surfboard in the Pacific Ocean off San 
Luis Obispo when a shark attacked him. 
He says: 
"I had swum about 13 miles and I was about a mile and a half out when suddenly something came 
straight up out of the water, knocking me off my surfboard and into the air. 
"I didn't know it was a shark until I surfaced again. Then I saw this big fish swimming around with 
my surfboard in its mouth. 
"I could see its long grey dorsal fin and I thought, "Oh, my God, it's a Great White Shark. " The next 
thought was, "Nobody gets this close to a Great White and lives to tell the tale. " 
"You just don't know what you're going to do in a situation like mine. I saw the shark coming 
towards me with my surfboard in its jaws. I grabbed the tail of the surfboard and climbed back on it. 
I don't know why. Then I was afraid that if the shark let go of the board he'd go for me. 
"I got on my knees on the tail of the board, trying to keep my balance because all the time he's 
shaking the board - trying to get me off it. 
"I was starting to fall back in the water - where I'd be easy meat for him - so I moved up to the centre 
of the board where I could hold on to the rail. 
"But I slipped back two or three inches. And that's when I whacked him on the nose. I just open-
handed slapped him on the nose. 
"It was more an automatic reaction than a deliberate slap. It was like something was taking over my 
body. 
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"I was just six inches away from his teeth, but it was the eyes I remember most. It seemed as though 
he wasn't looking at anything when he was looking at me. 
"Anyway, I just went for him and whacked him - and about two or three seconds after I hit him he 
went. 
"For a minute I really thought I'd had it - I might have seen my life pass in front of me a little bit - 
and after he went I started paddling back to the beach. But I was waiting for him to come back again. 
"They were the worst moments. Then I kind of knew he wasn't coming back, and I managed to get to 
the beach. I stood up and looked at my hands and feet - practically counted my fingers and toes - to 
make sure everything was intact. I couldn't believe I got away without a scratch. 
"When I recovered my surfboard later, it had big teeth marks in it. A biologist, who investigated, said 
the bite mark was probably from a Great White about 18 feet long. 
"I had nightmares that night, but the next day I was back in the ocean. I love it. Even before the 
attack I'd reckoned it was silly to worry about sharks because attacks are so rare. I still feel that. " 
 
TV TIMES MAGAZINE 8-14 January 1983 
 
Listening 
Death traps of the sea 
 
Proper names 
Casimir, San Luis Obispo, New Brunswick, New jersey, New England, Melbourne, Barrier Reef, 
Queensland, Long Island Sound, Connecticut,Ray Boundy,Dennis Murphy, Linda Horton . 
 
Language Study 
Revision of Simple Past and Past Continuous 
Continuous or Simple? 
Subordinating Conjunctions of Time: When, While, Before, After, Until and During. 
  
The simple past (I did it) and the past continuous (I was doing it). 
 
1 He was paddling on his surfboard when the shark attacked him. (when → the same time) 
2 When the shark attacked him, he fell off his surfboard. 
 He fell off his surfboard when the shark attacked him. 
 (when → just after) 
 Note: At the time of the attack, he was on the surfboard. 
3 When he fell off his surfboard, the shark attacked him. 
 Note: At the time of the attack, he was in the sea. 
4 The shark attacked him while he was paddling on his surfboard. While he was paddling on 
his surfboard, a shark attacked him. (while goes with the past continuous.) 
5 (It seemed as though) he wasn't at anything when/while he was looking at me. 
 
Reading 
 
The Great White Shark 
(Carcharodon carcharias) 
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Length: 5-12 metres 
Weight: 2000-5000 kg 
Colour: Grey/blue on top, white underside. 
Habitat: All tropical, sub-tropical and moderately warm seas. 
Largest specimen captured: 11.27 metres, June 1930, White Head Island, New Brunswick, Canada. 
 
Perhaps no creature on land or sea inspires so much terror as the Great White Shark. Great Whites 
are surface hunters, swift and powerful swimmers which will attack and try to eat anything. They 
only attack man occasionally, but the attacks are sudden, deadly and dramatic. One bit a man in two, 
another six-metre specimen died after trying to swallow a man whole. In 1916 a Great White killed 
four bathers off a New Jersey beach. Sharks circle their prey, appearing from nowhere, and 
frequently approaching from below. A Great White has been known to part a wire rope with a 
breaking strength of 2000 kilograms. 
Most attacks occur in shallow water, where the surface temperature is between 16ỬC and 21ỬC, 
usually between 10 a.m. and 6 p.m. 70% of shark-attack victims die, largely due to blood loss and 
shock. Sharks are single-minded, and will usually ignore rescuers; they concentrate on their original 
victim. In Australia shark nets are used to protect beaches, and in other parts of the world there are 
look-out towers, bells, sirens or electric fences. 
The book and the film, Jaws, which tell the story of a shark cruising off a New England beach, 
created mass fear of bathing. In the book a shark attacks and sinks a small boat, and there are several 
recorded cases of Great Whites sinking boats. However shark attacks are extremely rare. There is 
more chance of being struck by lightning. 
 
Shark attacks always hit the news. Here are two stories from summer 1983. 
One is from The Times, a "serious" newspaper. The other is from the Daily Express, a "popular" 
newspaper. Which is which? 
 
Shark kills two off Barrier Reef 
Melbourne - The skipper of a prawn trawler, wrecked off the North Queensland coast near the 
Barrier Reef on Sunday night is recovering in hospital after a 36-hour ordeal during which his two-
member crew, one a woman, were taken by a shark as the three clung to wreckage. 
Mr Ray Boundy, aged 33, skipper of the New Venture, said that after the shark attacked Dennis 
Murphy, aged 24, taking off his leg, Mr Murphy swam clear to draw the shark away. He was not 
seen again. Also killed was Linda Horton, aged 21. 
 
· JAWS is dead. The incredible monster of the deep who has been terrorizing America's Eastern 
Seaboard was killed in a terrifying battle. And it was just like a scene from the famous horror 
movies. 
· It happened in Eastern Long Island Sound, 10 miles from the coast. Boat captains Gregory Dubrule 
and Ernie Celotto waited patiently for 10 hours alongside a dead whale they used as bait for the 
monster. Suddenly, Jaws reared up from the ocean and Dubrule harpooned him. 
· "The line went out like mad and he drag-ged the huge flotation balls under, " Celotto said. "Then he 
headed full speed for Greg's boat and we harpooned him again. There wasn't time to be scared. " 
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· For six hours the skippers, from Mystic, Connecticut, fought on. Finally they killed the l7ft 3,0001b 
Great White, with two shot-gun blasts. 
 
trap:cái bẫy; sự gài bẫy 
monster:quái vật; người tàn ác 
monstrous:như quái vật, to lớn 
lifeguard:người cứu hộ 
to paddle:chèo; lướt nhẹ trên nước; mái chèo 
surfing:môn lướt sóng 
surfboad:ván lướt 
to surface:nổi lên mặt nước 
fin:vây cá 
dorsal fin:vây 
this:như vậy, như thế 
to grab:tóm tắt 
to keep one's balance:giữ thăng bằng 
to lose one's balance:mất thăng bằng 
all the time:lúc nào cũng 
to hold on:giữ chặt; bám; giữ kỹ 
rail:chấn song 
to whack:đánh đập 
opened-handed:rộng rãi, phóng khoáng, không kềm chế 
to slap:vả, tát; cái tát 
deliberate:cố ý; thận trọng 
kind of:hơi hơi 
practically:hầu như; khéo léo 
intact:không suy suyển, nguyên vẹn 
habitat:môi trường sinh thái 
habitation:nơi sinh sống 
to inhabit:sống ở 
moderately:trung bình 
specimen:vật mẫu; mẫu 
to inspire:gây ra, thúc giục; có cảm hứng 
inspiration:cảm hứng 
swift:nhanh 
dramatic:lớn; gây ấn tượng 
bather:người đi tắm biển 
prey:con mồi 
the tropics:vùng nhiệt đới 
sub-tropical:có tính chất của vùng cận nhiệt đới 
shallow:cạn; nông cạn, hời hợt 
due to:do bởi 
single-minded:tập trung độc nhất vào một mục đích 
to ignore:lơ là 
look-out tower:tháp canh 
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siren:còi 
to cruise:đi du thuyền,đi biển 
mass:đám đông, quần chúng 
skipper:thuyền trưởng, trưởng đội bay 
trawler:tàu đánh cá bằng lưới rà 
ordeal:cuộc thử thách 
to cling:bám, níu chặt 
to wreck:làm tiêu tan, làm hỏng; làm đắm tàu 
clear:xa khỏi 
incredible:khó tin 
incredulous:tỏ vẻ nghi ngờ 
seaboard:bờ biển 
to rear (up):nổi lên 
to harpoon:phóng lao 
blast:luồng gió mạnhdolphin:cá heo 
training shoes:giày để chạy bộ, giày thể thao 
bite back:trả lời(thư); nói cộc lốc 
unreasonable:không rẻ 
recruit:tuyển thêm, lấy thêm 
back-stage:ở hậu trường 
ampllifier:máy khuếch đại; am-pli 
after all:dù vậy, rốt cuộc 
management:ban quản lý, ban phụ trách 
riot:sự hổn loạn 
end up:kết thúc ở 
punch:đấm, thoi, thụi 
trouble maker:kẻ phá rối 
abortion:sự nạo, phá thai 
to abort:nạo, phá thai 
abortionist:người phá thai 
 
Exercise 1 
1 What was he doing when the shark attacked him? 
2 How far had he swum? 
3 How far was he from the shore? 
4 When did he realize it was a shark? 
5 What did he do when it came towards him? 
6 When did he hit the shark on the nose? 
7 What did he do after it went? 
8 Why did he check his hands and feet? 
9 What did he see when he recovered the surfboard? 
10 How long was the shark? 
 
Exercise 2 
Find words which mean: 
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hit (two words) 
to come from under the water 
took hold of 
bad dreams 
still in one piece 
mouth   
 
Cá mập tấn công! 
Nhân viên cứu hộ của bang California là Casimir Pulaski đang rẽ nước trên tấm ván lướt của anh 
ngoài khơi San Luis Obispo ở Thái Bình Dương thì một con cá mập tấn công anh ta. 
Anh nói: "Tôi đã bơi đưọc 13 dặm và ra khơi khoảng 1 dặm rưỡi thì thình lình có cái gì đó từ dưới 
biển phóng thẳng lên, hất tôi ra khỏi tấm ván và tung lên trời. 
"Mãi đến lúc tôi trồi lên mặt nước tôi mới biết đó là cá mập. 
Rồi tôi thấy con cá lớn này lượn quanh với tấm ván lướt của tôi trong miệng. 
"Tôi thấy được cái vây lưng màu xám của nó, tôi nghĩ "Ồ, trời ơi, nó là con cá mập trắng khổng lồ." 
Ý nghĩ kế tiếp là "Không ai ở gần con cá mập trắng khổng lồ này mà còn sống sót để kể lại câu 
chuyện." 
"Các bạn hẳn không biết phải làm gì nếu trong trường hợp của tôi. 
Tôi thấy con cá mập lao vế phía tôi với tấm ván lướt còn trong hàm của nó. 
Tôi chụp lấy cái đuôi tấm ván lướt và trèo trở lại lên tấm ván. 
Tôi không biết tại sao. 
Rồi tôi sợ là nếu con cá mập buông tấm ván ra nó sẽ lao tới tôi. 
"Tôi quì lên phần đuôi tấm ván, cố giữ thăng bằng vì con cá cứ luôn lắc lư tấm ván - cố hất tôi ra. 
"Tôi sắp rơi xuống nước - nơi mà tôi sẽ là miếng mồi ngon xơi của nó - nên tôi di chuyển lên giữa 
tấm ván để tôi có thể nắm chặt vào tay vịn. 
"Nhưng tôi tuột lại 2-3 inch. 
Và đó là lúc tôi đập vào mũi nó. 
Ðúng là tôi đã tát vào mũi nó. 
"Ðó là phản ứng tự nhiên hơn là cái tát chủ ý. 
Dường như có cái gì đó đang xâm chiếm toàn thân tôi 
"Tôi chỉ cách hàm răng nó 6 inch, nhưng chính cặp mắt nó tôi nhớ kỹ hơn cả. 
Dường như nó không nhìn vào cái gì hết lúc nó đang nhìn tôi. 
"Dù gì đi nữa, tôi cũng xông tới và đập nó - và khoảng hai ba giây sau khi tôi đánh nó, nó bỏ đi. 
"Trong giây phút tôi thực sự nghĩ mình đã tiêu đời - có lẽ tôi đã nhìn thấy cuộc đời mình trôi qua 
trước mắt một chút - và sau khi con cá mập đi rồi, tôi bắt đầu rẽ nước vào lại bãi. 
Nhưng tôi đang đợi nó trở lại lần nữa. 
"Ðó là những giây phút tệ hại nhất. 
Rồi gần như tôi tin là nó không trở lại nữa, và tôi tìm cách vào bờ. 
Tôi đứng dậy nhìn vào tay chân - thực tế là đếm mấy ngón tay, ngón chân của tôi - để chắc chắn là 
vẫn còn. 
Tôi không thể tin là thoát được mà không bị trầy sát gì. 
"Sau đó, khi tôi lấy tấm ván lướt lên, trên tấm ván có những dấu răng rất lớn. 
Một nhà sinh vật học tới điều tra và nói vết cắn có lẽ là của một con cá mập trắng không lồ dài 
khoảng 18 feet. 
"Ðêm đó tôi thấy toàn ác mộng, nhưng hôm sau tôi lại ra biển. 
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Tôi yêu đại dương. 
Ngay cả trước vụ tấn công này, tôi cũng đã nghĩ và lo lắng về cá mập là điều ngu xuẩn vì những vụ 
cá mập tấn công rất hiếm. 
Ðến giờ tôi vẫn nghĩ như vậy." 
 
THE YELLOW BULLDOZER 
 
The house stood on a slight rise just on the edge of the village. It stood on its own and looked out 
over a broad spread of West Country farmland. Not a remarkable house by any means - it was about 
thirty years old, squattish, squarish, made of brick, and had four windows set in the front of a size 
and proportion which more or less exactly failed to please the eye. The only person for whom the 
house was in any way special was Arthur Dent, and that was only because it happened to be the one 
he lived in. 
On Wednesday night it had rained very heavily, the lane was wet and muddy, but the Thursday 
morning sun was bright and clear as it shone on Arthur Dent's house for what was to be the last time. 
It hadn't properly registered yet with Arthur that the council wanted to knock it down and build a 
bypass instead. 
At eight o'clock on Thursday morning Arthur didn't feel very good. He woke up blearily, got up, 
wandered blearily round his room, opened a window, saw a bulldozer, found his slippers, and 
stomped off to the bathroom to wash. 
Toothpaste on the brush - so. Scrub. 
Shaving mirror - pointing at the ceiling. He adjusted it. For a moment it reflected a second bulldozer 
through the bathroom window. Properly adjusted, it reflected Arthur Dent's bristles. He shaved them 
off, washed, dried, and stomped off to the kitchen to find something pleasant to put in his mouth. 
Kettle, plug, fridge, milk, coffee. Yawn. 
The word bulldozer wandered through his mind for a moment in search of something to connect 
with. The bulldozer outside the kitchen window was quite a big one. 
He stared at it. "Yellow, " he thought and stomped off back to his bedroom to get dressed. 
Passing the bathroom he stopped to drink a large glass of water, and another. He began to suspect 
that he was hung over. Why was he hung over? Had he been drinking the night before? He supposed 
that he must have been. He caught a glint in the shaving mirror. "Yellow, " he thought and stomped 
on to the bedroom. 
He stood and thought. The pub, he thought. Oh dear, the pub. He vaguely remembered being angry, 
angry about something that seemed important. He'd been telling people about it, telling people about 
it at great length, he rather suspected: his clearest visual recollection was of glazed looks on other 
people's faces. Something about a new bypass he'd just found out about. It had been in the pipeline 
for months only no one seemed to have known about it. Ridiculous. He took a swig of water. It 
would sort itself out, he'd decided, no one wanted a bypass, the council didn't have a leg to stand on. 
It would sort itself out. 
God what a terrible hangover it had earned him though. He looked at himself in the wardrobe mirror. 
He stuck out his tongue. "Yellow, " he thought. The word yellow wandered through his mind in 
search of something to connect with. 
Fifteen seconds later he was out of the house and lying in front of a big yellow bulldozer that was 
advancing up his garden path. 
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The Hitch-Hiker's Guide to the Galaxy 
Douglas Adams. 
 
Proper Names 
Arthur Dent. 
 
Language Study 
 
1. Reflexive Pronouns 
He shaved, washed, dried and stomped off to the kitchen.. 
In many European languages, verbs like shave, wash, dry, and so on are reflexive. 
 
In English they can be reflexive, but they usually aren't. We can say He shaved himself, washed 
himself, dried himself... but we wouldn't bother unless it was unusual, or done with difficulty. Verbs 
like feel, think and concentrate are never reflexive. 
 
Reflexive pronouns (or emphatic pronouns) 
 myself itself 
 yourself oneself 
 himselfourselves 
 herself yourselves 
 themselves 
 
2. Relative pronouns in formal style 
Preposition + Whom/Which 
 
Informal, spoken style 
The only person the house was special for was Arthur. 
The only person that the house was special for was Arthur. 
 
Formal, written style 
The only person for whom the house was special was Arthur. 
 
Expressions 
at great length: thời gian lâu dài; cặn kẽ,chi li, chi tiết 
in the pipeline: dự trù; đang được soạn thảo, bàn cãi. 
to take a swig of: uống từng ngụm lớn 
to sort something out: sắp xếp, phân loại 
not have a leg to stand on: thiếu cơ sở lý luận vững chắc 
in plaster: bó bột vì gãy xương 
to be dying (to have something): khao khát muốn làm một điều gì 
to lay out: trình bày, sắp xếp 
infra-red ray: tia hồng ngoại   
bulldozer:xe ủi đất 
to bulldoze:san, ủi... 
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rise:ngọn đồi nhỏ; tăng số lượng; tăng lương 
(not) by any means:không chút nào 
squat:lùn và mập, ục ịch 
square:có hình vuông 
propotion:tính cân đối 
to register:đăng ký; trình bày 
bypass:đường vòng, vành đai 
blearily:mắt mờ, hoa 
to stomp:di chuyển, đi, nhảy múa... thình thịch (một cách nặng nề) 
to scrub:kỳ cọ, đánh răng 
to reflect:phản chiếu 
bristle:râu ngắn, cứng; lông (bàn chải) 
hangover:chứng đau đầu (do uống quá nhiều rượu) 
hung-over:đau đầu, xây xẩm 
glint:lóe sáng, tia lấp lánh; tia nhìn, ánh mắt (biểu lộ tình cảm) 
at great length:thời gian lâu dài; cặn kẽ, chi ly, chi tiết 
recollection:hồi ức 
to recollect:nhớ lại 
glazed:vẻ mặt đờ đẫn, ngây dại, thất thần 
in the pipeline:dự trù, đang được soạn thảo, bàn cãi 
to take a swig of:uống từng ngụm lớn 
to sort something out:sắp xếp, phân loại; giải quyết 
not have a leg to stand on:thiếu cơ sở lý luận vững chắc 
in plaster:bó bột vì gãy xương 
soaked:ướt đẫm 
to be dying (to have something):khao khát muốn làm một điều gì 
quotation:lời trích dẫn (từ sách, kịch,...) 
extract:trích đoạn 
to extract:trích ra 
gunfighter:tay đấu súng 
plaster:bột để bó xương gãy 
take off/ remove the plaster:tháo, gỡ băng bó bột 
be in plaster:bị bó bột 
wind-surfing:môn lướt ván 
surf:sóng vỗ vào bờ 
surf:lướt sóng 
surfboard:ván lướt 
windsurfer:người lướt sóng 
assemble:lắp ráp 
unfold:mở, tháo ra 
slide:lướt, trượt 
sleeve:tay áo 
hold on to:nắm, giữ chặt 
thread:xỏ chỉ, dây 
steer:lái 
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groove:đường rãnh 
elastic:co giãn; dây thun 
clip:cái kẹp 
slot:khe hở 
lay out:trình bày, sắp xếp 
annoyed:bực mình 
advert = advertisement:quảng cáo 
adequate:đủ 
inadequate:thiếu 
animate:sinh động 
articulate:rõ ràng 
inarticulate:không rõ ràng 
inexcusable:không biện minh được, không tha thứ được 
secure:chắc chắn, bảo đảm 
tolerate:dung thứ 
tolerable:chịu đựng được 
intolerably:không chịu đựng được 
insane:điên, khùng 
insensitive:vô tâm, không tế nhị 
ultra-violet ray:tia cực tím, tia tử ngoại 
infra-red ray:tia hồng ngoại 
 
Exercise 1 
Find the words which mean the following: 
1 a large tractor with caterpillar tracks and a broad blade in front, used for moving earth 
2 a mental picture, a memory 
3 a flash of reflected light 
4 facial hair on a man who usually shaves 
5 a new wide road taking traffic round a town or village 
6 to stamp, to walk very heavily 
7 a large mouthful (of a drink) 
8 the feeling when someone has drunk too much alcohol the night before 
9 a "glassy-eyed" look, when people have stopped focusing their eyes because of boredom or 
incomprehension 
10 a small hill 
 
Exercise 2 
What do these phrases/sentences mean? 
1 "It had been in the pipeline for months. " 
 a It had been forgotten about for months. 
 b They had started laying pipes months ago. 
 c It had been planned and due to happen for months. 
 
2 "The council didn't have a leg to stand on. " 
 a The council didn't know what to do. 
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 b The council had ignored the rules, and wouldn't be able to justify their action. 
 c The council hadn't chosen a place to begin. 
 
3 "It hadn't properly registered with Arthur that the council wanted to knock it down. " 
 a Arthur had not been told formally, in writing. 
 b The council had not put their plans on the official register, and had not informed him. 
 c Although Arthur did know, he hadn't realized that it really would happen. 
 
4 "It would sort itself out. " 
 a If he waited, the problem would resolve itself. 
 b The council would prosecute itself. 
 c The council workmen would fight each other. 
 
5 "of a size and proportion which more or less exactly failed to please the eye. " 
 a the size, shape and position never displeased people. 
 b the size, shape and position were very average. 
 c the size, shape and position were ugly. 
 
Exercise 3 
In which of these sentences would you use a reflexive pronoun? 
1 After the accident she was in plaster for three weeks. It was a great thrill when she was able 
to wash ______ again. 
2 Hold on, I won't be long, I've just got to shave _______ before we go out. 
3 You're soaked! You'd both better hurry and dry______ There's a cold wind, and we've only 
got a small towel. 
4 After a long journey, I'm always dying to have a shower and get ________ clean.   
 
Chiếc xe ủi đất màu vàng. 
Căn nhà nằm trên một dốc cao ven làng. 
Căn nhà nằm trơ vơ một mình trông ra vùng đất trải dài bao la của nông trường West Country. 
Căn nhà không có gì đặc biệt cả - nó đã có khoảng 30 năm rồi, hơi thấp, vuông vắn, xây bằng gạch, 
phía trước có bốn cửa sổ có kích cỡ và tỉ lệ không thấy đẹp mắt chút nào. 
Người duy nhất cảm thấy căn nhà này có một chút gì đặc biệt là Arthur Dent, và đó chỉ vì tình cờ nó 
lại là căn nhà anh đang ở. 
Vào đêm thứ Tư trời mưa lớn, con đường nhỏ ướt át lầy lội, nhưng mặt trời buổi sáng thứ Năm rực 
rỡ và sáng sủa như có vẻ chiếu rọi vào căn nhà Arthur Dent lần sau cùng. 
Arthur vẫn chưa nhận ra là hội đồng muốn bốc dỡ căn nhà của anh để xây một con đường vòng thay 
vào đó. 
Lúc 8 giờ sáng thứ Năm, Arthur thấy không được khỏe. 
Anh mơ màng tỉnh giấc, đứng dậy, quờ quạng loanh quanh phòng, mở cửa sổ ra, nhìn thấy chiếc xe 
ủi đất, tìm đôi dép và nặng lề lê chân vào phòng tắm để rửa mặt. 
Kem đánh răng và bàn chải - và vì thế. 
Chà cọ. 
Gương cạo râu chĩa lên trần nhà. 
Anh chỉnh lại gương. 
Trong thoáng chốc, chiếc gương phản chiếu chiếc xe ủi đất thứ hai qua của sổ phong tắm. 
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Sau khi được chỉnh lại phù hợp, tấm gương hiện ra hàm râu lởm chởm của Arthur. 
Anh cạo nhẵn râu, rửa mặt, lau khô và lệch bệch bước vào nhà bếp để tìm món gì đó ngon cho vào 
miệng. 
Ấm đun nước, phích cắm điện, tủ lạnh, sữa, cà phê. 
Ngáp 
Cái từ bulldozer lảng vảng thoáng qua đầu anh tìm điều gì đó liên quan tới nó. 
Chiếu xe ủi đất ngoài cửa sổ nhà bếp là chiếc thật lớn. 
Anh chăm chăm  nhìn vào nó. 
"Màu vàng", anh nghĩ và nặng nề trở vào phòng ngủ để thay quần áo. 
Ði qua phòng tắm, anh dừng lại uống một ly nước lớn, rồi ly nữa. 
Anh bắt đầu nghi ngờ mình vẫn còn say. 
Tại sao mình say? 
Mình đã uống rượu suốt đêm qua sao? 
Anh cho rằng chắc là như vậy. 
Anh bắt gặp tia phản chiếu trong gương cạo râu. 
"Màu vàng", anh suy nghĩ và lệch bệch đi vào phòng ngủ. 
Anh đứng lại và suy nghĩ. 
Quán rượu, anh nghĩ ra. 
Ô, trời ơi, quán rượu. 
Anh mơ hồ nhớ lại là đã nổi giận, giận dữ về điều gì đó có vẻ quan trọng. 
Anh đã liên tục kể cho mọi người nghe về chuyện đó, kể cho họ nghe rất chi ly, anh ngờ ngợ: hồi ức 
anh được nhìn thấy rõ nhất là những cái nhìn đờ đẫn trên gương mặt của những người khác. 
Một chuyện gì đó về con đường vòng mới mà anh vừa phát hiện ra. 
Nó đã được quy hoạch hằng bao nhiêu tháng nay chỉ có điều là dường như không ai biết gì về nó cả. 
Thật là kỳ. 
Anh hớp một ngụm nước. 
Vấn đề tự nó sẽ giải quyết, anh đã tự quyết định, không ai muốn có con đường đó, hội đồng không có 
cơ sở lý luận nào hết. 
Vấn đề sẽ tự nó giải quyết. 
Trời ơi, vậy mà chuyện đó đã mang lại cho anh cái hậu quả khó chịu của say rượu. 
Anh ngắm nhìn mình trong gương tủ áo. 
Anh lè lưỡi ra. 
"Màu vàng", anh nghĩ. 
Cái từ màu vàng lảng vảng trong tâm trí anh tìm điều gì đó liên quan tới nó. 
Mười lăm giây sau anh ra khỏi nhà và nằm xuống phía trước chiếc xe ủi đất màu vàng đang tiến lên 
con đường nhỏ trong khu vườn của anh. 
 
THE RUMOUR 
 
Secretary: I'm afraid Mr. Joyce isn't here. He's gone to the hospital to see his grandmother. 
 
Man: Is Mr Joyce here? 
Secretary: No, he's gone to the hospital. 
Man: Oh? He wanted me to wash his car. Did he leave the keys? 
Secretary: His car isn't here, I'm afraid. The police towed it away. 
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Man: Did you hear that Mr Joyce had gone to hospital? 
Woman: No, what happened? 
Man: A car crash, I think. Anyway, the police have towed away the wreckage. 
Woman: Oh, dear. I saw an ambulance on my way to work. 
 
Man: Have you heard about Mr. Joyce? He was rushed to hospital by ambulance at 8.45 this 
morning. He had a serious car crash. 
 
Man: Perhaps we should send Mr. Joyce something. 
Woman: How about some fruit? I saw some very nice strawberries this morning. 
Man: I was told that Joyce was allergic to strawberries. 
 
Man: Has anyone told you about Mr Joyce? 
Woman: No... what about him? 
Man: He crashed his car. It's a complete write-off. He's in hospital... intensive care, I heard. 
Woman: Are they going to operate? 
Man: Well, I'm not sure. I heard that he's got a lot of allergies. 
 
Woman: Did you know about poor Mr. Joyce? He's in hospital after a terrible car crash, but they 
can't operate because he's allergic to antibiotics. 
Man: My sister was treated for her allergies by a Swiss specialist. 
 
Man: Do you know how Mr. Joyce is? 
Woman: Oh, you've heard too. Bad news travels fast. I hear that he needs to see a Swiss specialist. 
Man: That's going to be expensive. 
Woman: Yes, but there are 3,000 people working here. Let's have a collection to raise the money! 
 
Woman: We're collecting for Mr. Joyce. 
Man: Who's he? 
Woman: He works in the Accounts Department. He had an awful crash. They're flying a surgeon in 
from Geneva. He'll never work again. 
Man: Oh dear... well, here's a pound. 
 
Mr Joyce: Hello, where is everyone? 
Secretary: I've got no idea, Mr Joyce. How was your grandmother? 
Mr Joyce: Oh, she was fine. It wasn't a heart attack - just indigestion, that's all. I'd better go and 
collect my car from the police station. You know, I'd only parked on a double yellow line while I 
was getting her some flowers, and they towed it away... 
 
Listening 
� Secretary answering the phone 
� Dialogue 1 
� Dialogue 2 
� Dialogue 3 
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� Dialogue 4 
� Dialogue 5 
� Dialogue 6 
� Dialogue 7 
� Dialogue 8 
� Dialogue 9 
Proper names 
Joyce, Stanley, Jim. 
 
The wrong sentence 
Stanley's first teaching job was at the local prison. He was very nervous when he arrived for the first 
lesson. He looked around the room at the prisoners. Some of them were in prison for robbery, others 
were there for crimes of violence. One or two were in prison for murder. He coughed, and said, 
"Good morning. I am your new English teacher. Let's begin with grammar. I suppose you all know 
what a sentence is? " 
Where was Stanley's first teaching job? 
Why were the prisoners in his class in prison? 
Why did Stanley say the wrong thing? 
What are the two meanings of 'sentence'? 
 
Note: at the prison/in prison 
 
The accident 
Jim's father was driving him to school when the accident happened. They were waiting to turn into 
the road that led to the school when a lorry hit them. They were both rushed to hospital, and taken to 
the operating theatre. The doctors called a famous surgeon, who hurried to the hospital. The surgeon 
walked into the operating theatre, stopped, and said, "I can't operate. That's my son on the operating 
table! " 
Where was Jim's father driving him? 
Which road were they waiting to turn into? 
Where were they rushed to? 
Who did the doctor call? 
What did the surgeon do? 
Why couldn't the surgeon operate? 
How is this possible? 
 
Note: to school/to the school/to hospital/to the hospital. 
 
Language study 
 
1 The ambulance took them to hospital. 
 The doctors hurried to the hospital. 
 Their relatives went to the hospital to visit them. 
 
 The criminal was sentenced to five years in prison. 
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 His wife went to the prison to see him. 
 
 The students go to school every day. 
 I always go to the school to collect my daughter. 
 
 Students/pupils go to/are at school/college/university. 
 Everyone else, including teachers, go to the school. 
 
 Criminals go to/are in  prison/jail/court. 
 Everyone else, guards, visitors, etc., go to the prison. 
 
 Patients go to/are in hospital. 
 Everyone else, doctors, visitors, cleaners, delivery men, go to the hospital. 
 
2 The congregation/the priests go to church. They are in church. 
 Sailors go to sea. They are at sea. 
 Workers go to work. They are at work. 
 When we are tired, we go to bed. We are in bed. 
 
3 He was rushed to hospital by ambulance. 
 
Note: by bus/by car/by taxi/by tube/by plane/by ship/by hovercraft/by road/by sea/by air/on foot/on 
horseback 
 
 "I came to work by bus. I couldn't get on the first bus. I had to wait for the second. The 
second bus was late. " 
 
rumour:lời đồn đại 
to tow (away):kéo đi 
wreckage:xác tàu (xe), mảnh vụn vỡ 
to be rushed to hospital:được đưa đi gấp vào bệnh viện 
allergic:dị ứng; ghét bỏ 
wite-off:môn vật; xe không còn sửa được nữa vì hư hỏng quá nặng 
antibiotic:chất kháng sinh 
specialist:chuyên gia, chuyên viên 
surgeon:bác sĩ phẫu thuật 
indigestion:khó tiêu 
in prison:bị ở tù 
at the prison:ở nhà tù nào đó 
sentence:đơn vị câu trong ngữ pháp 
punishment:án tử hình 
congregation:giáo hội, hội đồng tôi giáo 
hovercraft:tàu lướt trên đệm không khí 
fabulous:tuyệt vời 
conference:hội nghị 
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official:viên chức, công chức 
typhoid fever:bệnh thương hàn 
epidemic:bệnh dịch 
imbalance:sự mất cân đối, sự thiếu công bằng 
literate:có học 
illiterate:thất học, mù chữ 
accurate:đúng 
inaccurate:không đúng, sai 
precintct:khu vực thị tứ  
legible:dễ đọc 
illegible:khó đọc 
rational:có lý 
irrational:phi lý 
relevant:thích đáng;có liên quan 
irrelevant:không thích đáng; không có liên quan 
reparable:có thể đền bù 
irreparable:không thể đền bù lại được, không thể sửa chữa được 
resistible:không thể cưỡng lại 
personal:chủ quan 
impersonal:khách quan 
probable:chắc có thực, chắc sẽ xảy ra 
improbable:không chắc có thực, không chắc có thể xảy ra 
 
Exercise 1 
Make up a story about someone in the class, or someone you know. Say when something happened, 
what happened, who was there, and what was said. 
 
Use these phrases to help you: 
Did you hear that ...? Did you know that...?/about...? 
 
Have you heard about ...? Someone told me ... 
I was told that ... 
Has anyone told you about ...? 
I heard that ... 
 
Whisper the story to someone else, who will whisper the story to a second person, who will pass it 
on to a third person. When the story has passed on through the group, the last person reports it aloud. 
Is the story still the same? 
 
Exercise 2 
Have you ever overheard something that you weren't meant to overhear? 
What was it? 
How did you feel? 
What did you do?   
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Lời đồn. 
Tôi lấy làm tiếc là ông Joyce không có ở đây. 
Ông ta đã đến bệnh viện để thăm bà của ông ta rồi. 
Ông Joyce có ở đây không? 
Không, ông ấy đã đến bệnh viện rồi. 
Ồ? 
Ông ấy muốn tôi rửa xe ông ấy. 
Ông ấy có để lại chìa khóa xe không vậy? 
Xe ông ấy không có ở đây, tôi e rằng vậy. 
Cảnh sát đã kéo chiếc xe đi rồi. 
Cô có nghe rằng ông Joyce đã đến bệnh viện rồi không? 
Không, chuyện gì vậy? 
Tai nạn xe hơi, tôi nghĩ thế. 
Dù sao, cảnh sát đã kéo cái xe nát vụn đó đi rồi. 
Ô, trời đất ơi. 
Trên đường đi làm tôi đã thấy một chiếc xe cứu thương. 
Ông có nghe gì về ông Joyce chưa? 
Ông ấy đã được xe cứu thương đưa gấp đến bệnh viện lúc 8 giờ 45 sáng nay. 
Ông ấy đã bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng. 
Có lẽ chúng mình nên gửi một ít gì để thăm ông Joyce. 
Trái cây được không? 
Sáng nay tôi thấy dâu rất ngon. 
Tôi nghe nói rằng Joyce dị ứng với dâu.. 
Có ai nói cho cô biết về chuyện của ông Joyce chưa? 
Chưa... có chuyện gì với ông ta vậy? 
Anh ta đâm xe hơi của mình. 
Chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn. 
Ông ta thì đang trong bệnh viện... 
tôi nghe nói ông ta được chăm sóc rất đặc biệt. 
Họ sẽ tiến hành mổ chứ? 
Ờ, tôi cũng chưa chắc nữa. 
Tôi nghe nói rằng ông ta có rất nhiều dị ứng. 
Anh có nghe gì về ông Joyce đáng thương không? 
Ông ta hiện đang trong viện sau một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp, nhưng họ không thể phẫu thuật 
được vì ông ta dị ứng với thuốc kháng sinh. 
Em gái của tôi đã được một chuyên gia người Thụy Sĩ  điều trị về dị ứng đấy. 
Cô có biết ông Joyce như thế nào không? 
Ồ, anh cũng đã nghe rồi à. 
Những tin tức xấu lan đi nhanh thật. 
Tôi nghe rằng ông ta cần gặp một chuyên gia người Thụy Sĩ. 
Sẽ rất đắt tiền đấy. 
Vâng, nhưng có đến 3.000 người đang làm việc tại đây. 
Chúng ta hãy mở cuộc quyên góp để làm tăng thêm tiền! 
Chúng tôi đang quyên góp cho ông Joyce. 
Ông ta là ai thế? 
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Ông ta làm ở Ban kế toán. 
Ông ta bị một tai nạn xe hơi khủng khiếp. 
Họ phải rước một bác sĩ phẫu thuật bằng máy bay từ Gie-ne-vơ sang. 
Ông ta sẽ không bao giờ làm việc lại đâu. 
Ô trời đất ơi... ơ, 1 pao đây. 
Xin chào, mọi người đâu cả rồi? 
Tôi không biết, thưa ông Joyce. 
Bà ông thế nào rồi? 
Ồ, bà tôi khỏe rồi. 
Không phải là cơn đau tim - chỉ là chứng khó tiêu thôi. 
Tốt hơn là bây giờ tôi nên đi đến đồn cảnh sát lấy xe về. 
Cô biết không, tôi mới chỉ đậu xe trên vạch vàng đôi trong khi tôi đang mua vài bông hoa cho bà ấy 
thì họ kéo xe đi mất... 
 
Reading 
 
Sunday January 20th 1985 
News of the Globe 
All the World's News - every Sunday 
 
Talks break down 
Africa:  Mandanga  broke  off diplomatic relations with Zaspal yesterday when talks between the two 
countries over a border dispute  broke  down.  Fighting broke out in the area two months ago after a 
Mandangan plane was shot down. 
 
"FLU BREAKTHROUGH 
Help is on the way for sufferers from the "flu epidemic which broke out  before  Christmas.  IDC 
announced a new 'flu treatment, Influprin, last week. It has been hailed as a major scientific break-
through. 
 
Sarah's Surprise 
Shapely Scottish singing sensation, Sarah Sownes, broke  off her engagement   with   American 
transport millionaire, Laurie Van Truck. yesterday. Sarah has been seeing Laurie since her marriage 
to film star, Steve Newman, broke up two years ago. She said, "I've decided to break with Laurie 
completely. I don't love him. He was helping me to break into the film  industry,  but  nothing's 
happened. " 
 
MYSTERY SOLVED! 
The man responsible for more than 30 burglaries in the Bingley area was finally caught last night. 
Police caught him breaking into a house in Warwick Street. He broke away from his captors, but 
they gave chase and saw him... climbing over the wall into Bingley prison! The man, who was 
serving a 10 year sentence for burglary, had broken through his cell wall, and had been breaking out 
of prison twice a week to break into local houses. 
 
Rocket breaks up 
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The American rocket, Columbus XIV broke up and fell to Earth yesterday after the cooling system 
broke down and the engines overheated. There was no danger as the sections broke into small pieces 
and burnt up when they hit the atmosphere. 
 
...and the rest of the news 
World War III broke out on Thursday, see p.17. 
Fire broke out and destroyed half of New York on Saturday, see p.6. 
Prince George has broken with family tradition by getting engaged to a shop assistant, see p.22. 
Fighting broke out at the England-Scotland Football match, see p.26. 
 
 
Language study 
Two- and three-word verbs 
In English, there are many two- and three-word verbs, such as go against, go for, go into, go back 
and go along with. Sometimes it is easy to guess the meaning, because you know the verb and the 
preposition or adverb it is combined with. 
 
In other cases the meaning of the compound may seem unrelated to the two parts. Water (H2O) is a 
compound of hydrogen (H) and oxygen (O), but is quite different from either of them. So you might 
guess the meaning of "Go back and get another coffee, John's just arrived", but you might have 
trouble with "I'm afraid I can't go along with the plan" or "Business is very bad. Unless things 
improve, the whole company will go under. " 
 
The most important thing for you to know when you are learning two-word verbs is whether they are 
separable or inseparable. 
 
These sentences give examples of a separable two-word verb. 
 I must think over your suggestion. 
 I must think it over. 
 I must think your suggestion over. 
 
In this sentence the two-word verb is inseparable. 
 I can't come out. I've got to look after my little brother. 
 
The combinations of verb + preposition, and verb + adverb + preposition are inseparable. The 
difficulty comes with the verb + adverb combinations. Here are a few simple rules: 
 
1 If there is no object, then of course there is no problem! 
 (e.g. Go away! Go back! Go forwards!) 
2 If the object is me, you, him, her, it, us, or them, then the phrasal verb will always be 
separated. (e.g. It brings me down, I want to give it up.) 
3 If the object is a noun or a word like someone, everything, we can use either the order: 
 verb + noun + adverb (I'll send my answer back soon) 
 verb + adverb + noun (I'll send back my answer soon) 
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Break 
"Break" forms several two/three-word verbs. Above is an extract from the Oxford Dictionary of 
Current Idiomatic English: Volume 1: This extract looks at uses of "break" with "in" and "into". 
Only "break in2" (B) is separable. 
 
A break in1 [A1] interrupt. S: speaker, critic. A: sharply, abruptly, excitedly ¨ 'But what's going 
to happen to us?' one of the Miners broke in. ¨ normally precedes or follows direct speech. 
B break in2 [B1i pass] accustom to new discipline, make docile; make soft and pliable. S: 
trainer, drill sergeant. O: horse, mount; recruit. novice; pair of boots ¨ Petrucchio broke in a shrewish 
wife. ¨ New recruits are often broken in by repeated drilling on the barrack square. 
C break in/into [A1 nom A2 pass adj] force an entry (into), force one's way in(to). S: burglar, 
intruder. o: shop, private house, warehouse ¨ Tell them that those inside need protection against 
desperate characters who are trying to break in from outside. TBC ¨ There was a break-in at Smith's 
warehouse. ¨ Stores were broken into and looted during the riots. 
D break in on/upon [A3 pass emph rel] interrupt, disturb. S: noise, voice. o: thinking, medi-
tation. conversation ¨ A sudden noise from out-side broke in upon his day-dream. ¨ Their meeting 
was broken in upon by the arrival of a group of petitioners. 
E break into1 [A2] suddenly change from a slower to a faster pace. S: horse, elephant, herd. o: a 
run, trot, canter, gallop ¨ As soon as they scented water, the whole herd broke into a gallop. ¨ 'I shall 
be late' - she was on the point of breaking into a run. PW 
F break into2 [A2] suddenly begin to laugh etc. S: audience, crowd. o: (loud) laughter, song, 
cheers ¨ As the President's car appeared, the waiting crowds broke into loud cheers. 
G break into3 [A2 pass] take time from, encroach on/upon (q v). S: overtime, extra duties, 
night-work. o: evenings, leisure time ¨ 'I can't take on any extra overtime: my weekends have been 
broken into far too much as it is.' 
H break into4 [A2 pass] use a high-value note or coin to buy an article costing less. S: customer, 
purchaser. o: pound note, ten-dollar bill ¨ 'I can't give you the forty pence I owe you without breaking 
into a five-pound note, so do you mind if I pay you back tomorrow?' 
I break into5 [A2 pass] open and consume (sth held in reserve for emergency use). S: garrison, 
beleaguered population, expedition. o: (reserve stocks of) water, food, ammunition; iron-rations ¨ 
The stranded party broke into their emergency supplies of food and water. 
J break into6 [A2 pass adj] force an entry into. ñ break in/into. 
 
to break down:dập xuống, phá bỏ; hỏng, hư 
broken-down:tồi tệ, hư hỏng, kiệt sức 
breakdown:suy sụp sức khỏe 
to break off:kết thúc, tan vỡ; ngừng nói; ngưng làm việc 
to break out:bùng nổ bất ngờ ra 
to break through:xuất hiện, ló dạng, vượt qua chướng ngại để tiến lên; bước đột phá 
breakthrough:phát hiện hoặc bước tiến quan trọng 
flu epidemic:dịch cúm 
to hail:gọi là, coi như 
to break into:đột nhập vào, xông vào; chen ngang vào; chia nhỏ ra 
to break out of:thoát ra 
to break away from:thoát khỏi tay ai 
captor:người bắt giam kẻ khác 
to capture:bắt 
cell:buồng nhỏ (trong tu viện); tế bào 
cooling system:hệ thống làm nguội máy, động cơ 
to overheat:nóng lên quá độ 
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section:một phần 
shapely:có hình dáng đẹp 
shapeless:không ra hình thù gì rõ rệt 
to break with someone:ngừng quan hệ 
to go along with:cùng đi; chấp thuận, đồng ý 
to go under:chui bên dưới; thất bại, phá sản 
roars of laughter:tràng cười lớn 
to blast out:phát ra âm thanh chát chúa 
campaign:cuộc vận động 
look down on:khinh dễ 
separate:riêng rẽ, tách biệt 
colony:nước thuộc địa 
colonialism:chủ nghĩa thực dân 
inevitable:tất yếu, không tránh được 
levy:đánh thuế; thâu thuế 
preach:giảng thuyết 
demonstrate:biểu tình 
machine-gun:súng máy, súng liên thanh 
point:lúc 
at one point:có lúc 
look ahead:nhìn xa, nghĩ về tương lai 
riot:cuộc bạo loạn 
reconcile:hòa giải 
look up to:ngưỡng mộ 
philosophy:triết lý 
Hinduism:Ấn Độ giáo 
Islam:Hồi Giáo 
aggression:sự xâm lược 
aggressor:kẻ xâm lược 
lie back:thư giãn 
get on with:tiếp tục làm gì... 
nonsense:không có duyên 
non-aggression:không xâm lược 
non-aligned:không liên kết 
non-combatant:người không trực tiếp tham chiến 
non-proliferation:giải trừ vũ khí hạt nhân và hóa học 
non-interference:chính sách không can thiệp 
nonconformist:lập dị 
look at:xem xét 
look back to/ on:hồi tưởng 
look in on:ghé tạt qua 
look into:điều tra 
look on:xem 
look out:coi chừng 
look over:xem xét 
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look round:quay lại xem 
look through:lướt qua 
look up:tra cứu 
survey:khảo sát 
first-aid:sơ cứu 
snob:kẻ rởm đời 
 
Exercise 1 
Read through the newspaper page. Note down all the two-word verbs with break. 
 
Exercise 2 
Read these sentences, and note which meaning (A-J) you think is being used. (See "Break" in Notes) 
1 New shoes are often uncomfortable until you've broken them in. ..... 
2 "Hold on, I'll just find some change. I don't want to break into a ten pound note. " ..... 
3 "Come back tomorrow and... " "I can't wait that long. " broke in Mark, "I've got to see him 
today. " ..... 
4 1 was trying to keep a straight face, but when he fell over the wastepaper bin I just broke into 
roars of laughter. ..... 
5 I was trying to work, when the noise of a cassette-player blasting out music broke in on me. 
..... 
6 When they saw the bus coming, they broke into a run. ..... 
7 Look, I know you're busy. Do you mind if I just break in on you for a moment? ..... 
8 They broke in through an upstairs window which the owners had forgotten to close. ..... 
9 "We've run out of milk. We'll have to break into the reserve supply again. " 
 "But we keep that for an emergency! " ..... 
10 That's the trouble with the night-shift. It breaks into your private life too much. .....   
 
THE EXPLORER 
 
Good evening, and welcome to the Patrick Logan Show. On tonight's show we're going to meet 
Broderick Foyle, the scientist who believes influenza comes from outer space; Moira Robinson, the 
author of Super Housewife, and we're going to hear the latest song from "Shining Teeth". Our first 
guest needs little introduction from me. He has climbed Mount Everest, gone down the Amazon by 
canoe, and crossed the Sahara Desert on foot. Ladies and gentlemen... it's Richard Mills! 
 
Patrick  Richard, welcome. You've been everywhere and you've done everything, and now your 
latest book has just been published, hasn't it? 
Richard  That's right, Patrick. It's called Miles of Sand. 
Patrick  I've been reading it this week, and there are some pretty fantastic stories in it. 
Richard  They're all true, Patrick, all true. 
Patrick  I'm sure they are. I particularly liked the story of your "rescue". Could you tell us that one? 
Richard  Yes. I was crossing the Sahara on foot when it happened. I had a small radio, but it packed 
up after ten days or so, and I just kept on going. Obviously, when I didn't call in, people began to 
worry, and they sent out a search party. Now, I was travelling at night and sleeping during the day. 
On this particular morning I had set up my tent and just crashed out. I'd been sleeping for a couple of 
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hours when the search party arrived, and I didn't hear their truck. What happened was I woke up and 
heard these voices outside the tent. Someone said, "I had a look, he's dead, I reckon! " "Who? Me? " 
I shouted and popped my head out of the tent. You should have seen their faces! They were even 
more surprised when I refused a lift from them... but they did give me a new radio. 
Patrick  So, what are you doing at the moment, Richard? 
Richard  I'm keeping pretty busy. I'm writing a book about the Everest trip, and I'm preparing for my 
next expedition. 
Patrick  The next one? You mean, there's somewhere you haven't been? 
Richard  Oh, yes. I'm planning to walk across the polar ice-cap, via the North Pole. 
Patrick  You're going to walk? 
Richard  That's right. I'm still looking for sponsors at the moment. It's going to be pretty expensive. 
Patrick  It sounds like a very ambitious project to me. 
Richard  Yes, it is. The most difficult yet. You see, the temperature goes down to minus 75Ử 
centigrade, and at that sort of temperature metal freezes to the flesh. And of course I'll be walking 
across the sea... on ice. 
Patrick  How are you preparing for that? 
Richard  I train every day. I run ten miles, and do weight training. I shall have to be very fit indeed. 
 
Patrick  What sort of problems are you anticipating? 
Richard  First there's navigation. Compasses don't work near the poles, so I'll be using satellite 
navigation throughout the trip. 
Patrick  Say you have equipment problems... like the radio in the Sahara. 
Richard  I'll have a sextant to navigate by the stars, but it'll be plastic of course. 
Patrick  Ah, yes. You said metal freezes to the flesh. 
Richard  Yes. 
Patrick  How long will it take? 
Richard  At the beginning I'll be covering ten miles a day. I won't be able to keep that up all the way, 
but I'll have reached the Pole by mid-July. By then I'll have been walking for six weeks. Say three 
months for the whole journey. 
Patrick  One thing that interests me, you always have such wonderful photographs in your books. 
Will you be taking photos on this trip? 
Richard  I'll be filming myself during the entire trip. 
Patrick  But how will you manage that? 
Richard  I'll simply put the camera on a tripod. 
Patrick  And food. Will you be trying to shoot polar bears? 
Richard  I certainly hope not. An aircraft will be dropping supplies to me at regular intervals... if the 
weather's good enough, that is. 
Patrick  Rather you than me, Richard. Can we look forward to a book about this trip? 
Richard  I hope so. 
Patrick  Any ideas about a title? Miles of Snow perhaps? 
Richard  Actually that's a possibility. 
Patrick  Thank you for talking to us, Richard. I hope you'll come back and tell us about the trip. And 
we'll be back after the break... 
 
Proper names 
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Patrick Logan, Broderick Foyle, Moira Robinson, Richard Mills. 
 
publish:xuất bản 
publisher:nhà xuất bản 
particular:riêng, cá biệt; đặc biệt 
particularly:tới mức độ đặc biệt 
to pack up:hư hỏng, chết máy; xếp hành lý, đóng hàng 
to crash out:lăn ra ngủ vì quá mệt 
to pop (sth) out of (sth):nhô đầu/tay... ra 
expedition:viễn chinh, thám hiểm 
ice-cap:vùng quanh năm có băng tuyết 
via; qua ngã; bằng cách 
sponsor:nhà mạnh thường quân 
pretty:kha khá 
pretty much:khá nhiều 
pretty difficult:khá khó khăn 
ambitious:có tham vọng, hoài bão 
ambition:tham vọng, khát vọng 
to anticipate:trông đợi, dự liệu 
to navigate:điều khiển tàu vượt biển, lái máy bay 
navigate:điều khiển tàu vượt biển, lái máy bay 
navigator:nhà hàng hải, người đi biển lão luyện 
navigation; việc định hướng (cho tàu, máy bay) 
sextant:kính lục phân 
to film:quay vào phim 
tripod:giá 3 chân (để đỡ máy chụp ảnh), kính viễn vọng 
quest:sự tìm kiếm; sự truy lùng 
trundle:lăn; đẩy 
handcart:xe đẩy 
frail:yếu ớt 
lath:thanh gỗ 
majestic:đường bệ; oai vệ 
bib:lông trước ngực 
elongate:làm dài ra,kéo dài ra 
aguara guazu:tên một loại chó sói có bờm 
mane:bờm 
swift:nhanh 
excel:giỏi hơn, trội hơn 
cheetah:báo gêpa 
jaguar:báo đốm Mỹ 
frequent:hay lui tới, hay ở 
armadillo:con tatu 
rodent:loài gặm nhấm 
rhea:đà điểu Mỹ 
rival:địch thủ 
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physique:cơ thể 
overjoyed:vui mừng 
cable:bức điện 
house:cấp chỗ ở cho 
flimsy:mỏng manh 
docile:dễ bảo, ngoan ngoãn 
tether:cột; buộc 
spurn:chối bỏ, làm lơ 
tug:ghì, kéo mạnh 
lead:dây xích chó 
persistently:liên tục, liên tiếp 
vacate:bỏ trống; bỏ không 
run:sân nuôi gà 
transform:biến đổi 
crate:thùng; két 
coaxingly:vỗ về, dỗ ngọt 
snap:táp, cắn 
tactic:chiến thuật 
strategic:thích hợp 
venture:dám đi 
bolt:chạy lao đi 
scramble:sự leo, sự bò 
stray:hoang, lạc 
clump:lùm, bụi 
thicket:bụi cây 
trace:dấu vết 
comb:lùng sục 
senor:ông 
snarl:gầm gừ 
hang back:do dự, lưỡng lự 
yap:sủa ăng ẳng 
disentangle:gỡ ra 
straddle:cưỡi, kẹp bằng hai chân 
sensibly:khôn ngoan   
interminable:vô tận 
frantically:tuyệt vọng 
bundle sth inside:đẩy; xô vào 
 
Exercise 1 
This is an extract from one of Mills' early books, Miles of Jungle. Put the verbs in brackets into their 
most appropriate form. 
I ______ (explore) remote places for the last 20 years. This ________ (happen) when I _______ 
(travel) by canoe along the Amazon. I _______ (travel) for 12 days and I _______ (stop) at a small 
clearing for the night. I _______ just       (go) to sleep when something (wake) me. I _______ (open) 
my eyes and there it ________ (be)! It ________ (be) a boa constrictor and it _______ (come) into 
the tent, well, about a quarter of it ______ (come) in, the rest was outside. I could ________ (see) it 
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in the light of my camp fire. It ________ (be) the longest snake I ________ ever (see) in my entire 
life. I ________ never (be) so scared. It ________ (crawl) right through the tent and out of the other 
side. I _______ (jump) to my feet, and _______ (pick up) my gun, but when I _______ (run) outside, 
it ________ already (go). 
 
Exercise 2 
Mills is planning to leave from Spitzbergen on April 15th. He hopes to reach the Pole by mid-July, 
and then continue to Point Barrow in Alaska. A plane will drop supplies on April 25th, May 5th, 
May 15th, May 25th, and June 4th. For each date, ask and answer: 
How long will he have been walking by April 25th? 
If he manages ten miles a day, how far will Mills have walked by April 25th? 
 
Exercise 3 
Make conversations from the prompts below. 
 
film myself during trip/put camera on tripod 
A I'll be filming myself during the trip. 
B How will you do that? 
A I'll put the camera on a tripod. 
 
1 navigate by stars/use plastic sextant 
2 check my position/use radio for satellite navigation 
3 travel 10 miles a day throughout trip/walk 
4 talk to my wife every Saturday/use radio link 
5 eat very well during journey/plane drop supplies every 5 days   
 
Nhà thám hiểm. 
Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Patrick Logan. Trong chương trình 
tối nay, chúng ta sẽ gặp Broderick Foyle, nhà khoa học tin rằng bệnh cúm xâm nhập từ vũ trụ bên 
ngoài; Moria Robinson, tác giả quyển người nội trợ siêu đẳng và chúng ta nghe bài hát mới nhất do 
ban "Shining Teeth" trình bày. Tôi không cần phải gới thiệu nhiều về vị khách đầu tiên của chúng ta. 
Người đã leo lên đỉnh núi Everest, đi ca nô theo dòng sông Amazon và đi bộ vượt qua sa mạc 
Sahara. Kính thưa quý vị... đó là Richard Mills! 
Richard, xin chào anh. Anh đã có mặt ở khắp mọi nơi và anh đã làm được mọi thứ, và bây giờ là 
quyển sách mới nhất của anh vừa được xuất bản, phải không ạ? 
Ðúng vậy, Patrick à. Quyển sách mang tên là hàng ngàn dặm cát. 
Tôi đang đọc quyển sách trong tuần nay, và trong đó, có một số chuyện khá kỳ lạ. 
Những chuyện đó có thật cả, Patrick à, có thật cả. 
Tôi chắc những chuyện đó có thật. Ðặc biệt tôi thích câu chuyện "cấp cứu" của anh. Xin anh vui lòng 
kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó nhé? 
Ðược. Tôi đang đi bộ băng qua sa mạc Sahara thì câu chuyện xảy ra. Tôi có một cái máy vô tuyến 
điện nhỏ nhưng sau mười ngày hay hơn gì đó, nó bị hỏng, và tôi vẫn cứ đi. Rõ ràng là khi tôi không 
gọi điện trở về, mọi người bắt đầu lo và họ cử một đội đi tìm kiếm. 
Bấy giờ tôi đi vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Vào buổi sáng đặc biệt đó sau khi tôi dựng lều tôi 
đã lăn đùng ra ngủ như chết. Tôi ngủ được vài giờ thì đội tìm kiếm đến, và tôi đã không nghe tiếng 
xe tải của họ. Khi tôi tỉnh giấc thì tôi nghe nhiều tiếng người nói ngoài lều. Một người nào đó nói: 
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"Tôi đã xem rồi, tôi nghĩ là ông ta đã chết." "Ai? Tôi à" tôi la lên và ló đầu ra khỏi lều. Lẽ ra bạn nên 
thấy gương mặt của họ lúc ấy! Họ ngạc nhiên hơn nữa khi tôi từ chối đi quá giang theo họ... nhưng 
họ có đưa cho tôi một máy vô tuyến điện mới. 
Ra vậy, hiện giờ anh đang làm gì, Richard? 
Tôi đang khá bận. Tôi đang viết một quyển sách về chuyến leo đỉnh Everest, và tôi đang chuẩn bị 
cho cuộc hành trình kế tiếp của tôi. 
Chuyến đi kế tiếp à? Anh muốn nói là còn nơi nào đó anh chưa từng đến à? 
Ô, đúng vậy. Tôi đang vạch kế hoạch đi qua vùng chóp băng ở địa cực, băng qua Bắc Cực. 
Anh sẽ đi bộ à? 
Phải. Hiện tôi vẫn còn đang tìm những người bảo trợ. Sẽ khá tốn kém đấy. 
Theo tôi thì nó có vẻ là một dự án đầy tham vọng đấy. 
Ðúng rồi. Nó là dự án khó nhất đấy. Anh thấy đó, nhiệt độ xuống đến -75 độ C và đó là nhiệt độ làm 
đóng băng tận xương tủy. Và tất nhiên lá tôi sẽ đi bộ qua biển...trên băng. 
Anh đang chuẩn bị ra sao cho việc đó? 
Tôi luyện tập hàng ngày. Tôi chạy mười dặm và tập tạ. Thực sự tôi sẽ phải thật khỏe mạnh. 
Anh dự đoán có những vấn đề gì? 
Trước hết là vấn đề tìm phương hướng. La bàn không hoạt động ở vùng cực, nên tôi sẽ định hướng 
bằng vệ tinh trong suốt hành trình. 
Này, vậy là anh rắc rối về thiết bị... như máy vô tuyến điện ở sa mạc Sahara. 
Tôi sẽ dùng kính lục phân để định hướng bằng các vì sao, nhưng dĩ nhiên là nó phải bằng nhựa. 
Ư, vâng. Anh đã nói nhiệt độ thật thấp đến buốt thịt da. 
Phải rồi. 
Chuyến đi mất bao lâu? 
Lúc đầu tôi sẽ vượt qua mười dặm một ngày. Tôi sẽ không giữ được tốc độ đó suốt hành trình, nhưng 
tôi sẽ đến được Bắc Cực giữa tháng Bảy. Vào lúc đó tôi đã được sáu tuần lễ rồi. Toàn bộ cuộc hành 
trình chắc là ba tháng. 
Một điều làm tôi rất thích là anh luôn có những tấm ảnh tuyệt vời như vậy trong những cuốn sách 
của anh. Chuyến đi này anh cũng sẽ chụp ảnh chứ? 
Tôi sẽ tự quay phim suốt cả chuyến đi này. 
Nhưng anh xoay sở việc ấy thế nào? 
Tôi chỉ việc đặt máy quay trên một giá ba chân. 
Còn thức ăn. Anh sẽ cố bắn gấu ở Bắc Cực chứ? 
Chắc chắn tôi hy vọng không phải làm thế. Một chiếc máy bay sẽ thả các thứ cần thiết cho tôi ở mỗi 
quãng cách đều đặn... nếu như thời tiết đủ tốt. 
·ớc gì tôi cũng làm được như vậy, Richard à. Chúng tôi có  kỳ vọng một quyển sách về chuyến đi này 
được chứ? 
Hy vọng như vậy. 
Anh có ý kiến gì về tựa quyển sách chưa. Có lẽ Hàng ngàn dặm tuyết chứ? 
Thật ra có khả năng như vậy. 
Cám ơn anh đã nói chuyện với chúng tôi, Richard. Tôi hy vọng anh sẽ trở về và kể cho chúng tôi 
nghe về chuyến đi này. Và chúng tôi sẽ trở lại với chương trình này sau thời gian tạm nghỉ... 
 
DESCRIBING A PICTURE 
 
1 
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Well, I really go for posters. I've got five or six in my room. Some of them were really cheap, 75p or 
something. The most I ever paid was £2.50, but that's not the point. If you get fed up with them, you 
can always change them. You can get all sorts of posters. There are the old adverts, or photos of rock 
stars or just beautiful landscapes. I've got a photograph of a seagull flying over some waves with a 
slogan on it "Everything is beautiful". The ones I like best, though, are the old Vogue magazine 
covers of the... the 1920s, I think. There's one marvellous one of a girl. She's very geometric in a... 
yellow kind of dress against a gorg... a lovely pale blue background. She's on an ocean liner, I 
suppose. 
 
2 
Yes, we've got a picture. Horses. We bought it in Woolco. It's got a lovely frame, kind of brown 
cloth with a strip of gold running round it. It was only about thirty quid. I don't know much about art, 
but I know what I like. They say it's an "original painting", but I reckon they do them on a production 
line. We'd just decorated the room, and it... it matched the wallpaper. That sounds a bit odd, but why 
not? Anyway, I've always liked horses. 
 
3 
I bought that years ago. It's by Van Gogh. It was pretty reasonable really. About £7... and that 
included the block mounting. I know it's only a cheap reproduction, but I've always loved that 
painting. There was a reproduction at school. It's the colours, I suppose... and the texture. You can 
see the thickness of the paint, even if it's only a reproduction. Anyway, I'd rather have a cheap copy 
of a... well, a masterpiece... than an original of something that's... mediocre. 
 
4 
We haven't really gone in for many pictures. You see, we've always been in rented flats, and it hasn't 
seemed worth it. Well, a calendar in the kitchen with "Views of Scotland", perhaps, and that collage 
of family photos... maybe a poster over a damp patch on the wall. What I do buy though is books... 
books of paintings. This is from a Beryl Cook book... isn't it lovely? There's such a sense of humour. 
A kind of child-like quality that I really love. 
 
5 
That's a screenprint. It's a limited edition, actually. That means they print perhaps a hundred and then 
destroy the plates. This particular one appealed to me very strongly. There's something so clean and 
simple about it - photo-realism. I love it. My husband says it does nothing for him - he thinks it's 
pretty awful, in fact. But then again he hasn't got much taste - not when it comes to art. 
 
Listening 
Listen to people talking about each picture 
� Vogue poster 
� Horses 
� Van Gogh 
� Dustbin collection 
� Screenprint 
 
water-colour:màu nước; tranh vẽ bằng màu nước 
oil:tranh sơn dầu 
original:bản gốc, nguyên tác 
reproduction:bản sao, mô phỏng một tác phẩm nghệ thuật 
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sketch:phác thảo; bản tóm tắt, dàn bài 
sketchy:sơ sài 
crayon:các loại phấn, sáp, than mềm để vẽ 
to engrave:chạm, khắc; nghệ thuật chạm khắc 
to etch:khắc bằng axít; khắc sâu 
poster:áp phích, tranh in khổ lớn 
to get fed up with:ngán, chán 
seagull:chim hải âu 
geometric:dùng những đường nét hình học để trang trí  
background:nền; tiểu sử lý lịch cá nhân 
quid:đồng bảng Anh 
block mounting; giá đỡ, khung 
texture:chất lượng bề mặt khi sờ hoặc ngắm; sớ vải 
masterpiece:tuyệt tác 
mediocre:xoàng xĩnh 
collage:tranh cắt dán; bích họa 
screenprint:tranh lụa 
screenprinting:cách in tranh lụa 
taste:thị hiếu; khiếu thẩm mỹ 
to loathe:căm ghét 
loathing:sự ghê tởm 
loathsome:gớm ghiếc; ghê tởm 
to appeal:khẩn cầu; kêu gọi; lôi cuốn, hấp dẫn 
appeal:cầu xin giúp đỡ 
appealing:quyến rũ; gợi lòng thương cảm  
reaper:người thu hoạch; máy gặt 
sprawl:nằm, ngồi duỗi thẳng tay chân, nằm sóng soài 
workaday:thường ngày; không có gì đặc biệt 
mistime:nói, làm không đúng lúc 
misshapen:dị dạng, méo mó 
misquote:trích dẫn sai 
mischance:sự xui xẻo 
misconduct:hành vi sai trái 
go by (of time):trôi qua 
go in for:ham thích 
go for:công kích; phê bình 
go off:thiu; nổ; hỏng; chán 
go out:tắt 
go out with:cặp bồ 
go over:quan sát, dò xét 
go through:chịu đựng 
go under:phá sản 
go with:hài hòa 
go without:chịu thiếu thốn 
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What kind of picture? 
a photograph black and white 
 colour 
a painting oil 
 watercolour 
original reproduction 
a print limited edition 
a drawing/a sketch pencil 
 ink 
 crayon 
an engraving 
an etching 
a poster 
an illustration photographed 
 painted 
 drawn 
 designed 
What's the subject? What's it of? 
What's it about? 
What's the title? What's it called? 
Who was the artist/photographer? 
Who painted/drew it? 
 
How do I feel about it? 
 
I (like/love/loathe/hate/dislike/can't stand) it. 
It does (nothing/something to/for) me. 
It (appeals/doesn't appeal) to me. 
I don't think much of it. 
I think it's (great/a load of rubbish/ awful/marvellous). 
It's not my (kind of thing/taste/style). 
I prefer something more (modern/ traditional/realistic/abstract). 
 
The Corn Harvest 
 
Summer! 
the painting is organized about a young 
reaper enjoying his noonday rest completely 
relaxed from his morning labors sprawled 
in fact sleeping unbuttoned on his back 
the women have brought him his lunch perhaps 
a spot of wine they gather gossiping under a tree 
whose shade carelessly he does not share the 
resting center of their workaday world 
William Carlos Williams 
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Exercise 1 
Match the poem with one of the pictures. 
 
Exercise 2 
Write the poem out in prose. 
 
Mô tả một bức tranh. 
1 
Ư, tôi thật sự muốn tìm những bức áp phích. Tôi có 5 hoặc 6 bức trong phòng. Vài cái trong số 
chúng cực rẻ, chỉ 75 xu hoặc cỡ đó. Cái đắt nhất tôi từng trả là 2.50 pao, nhưng chẳng nhằm nhò gì. 
Nếu bạn chán chúng, bạn luôn có thể thay đổi chúng. Bạn có thể có đủ loại những tranh in lớn. Có 
những mẫu quảng cáo cũ, hoặc những bức ảnh về những ngôi sao nhạc rốc hoặc là những tranh 
phong cảnh đẹp. Tôi có một bức ảnh chụp một con chim hải âu đang bay trên những ngọn sóng với 
khẩu hiệu "Mọi thứ đều đẹp". Những bức mà tôi thích nhất là những bức trên bìa tạp chí Vogue cũ... 
của những năm 1920, tôi nghĩ vậy. Có một bức tranh cô gái tuyệt đẹp. Cô ta rất có đường nét cân đối 
trong bộ đồ màu vàng tương phản với một màu nền sặc sỡ... một màu nền xanh nhạt đáng yêu. Tôi 
nghĩ là cô ta đang đứng trên một con tàu đi biển. 
2 
Vâng, chúng tôi có một bức tranh. Những con ngựa. Chúng tôi đã mua nó ở Woolco. Nó có một cái 
khung dễ thương, loại vải màu nâu với một mảnh vàng bao quanh ngoài. Nó chỉ khoảng 30 bảng. Tôi 
không biết nhiều về hội họa, nhưng tôi biết tôi thích gì. Họ nói nó là "bức tranh gốc", nhưng tôi cho 
rằng họ làm ra chúng từ một dây chuyền sản xuất. Chúng tôi vừa trang trí lại căn phòng, và nó xứng 
với giấy dán tường. Ðiều đó nghe có vẻ hơi kỳ cục, nhưng tại sao lại không chứ? Dù sao đi nữa thì 
tôi vẫn luôn thích ngựa. 
3 
Tôi mua nó năm ngoái. Nó là tác phẩm của Van Gogh. Thực tình giá khá hợp lý. Khoảng 7 bảng... 
luôn cả giá đỡ. Tôi biết đó là một sản phẩm nhái rẻ tiền, nhưng tôi luôn thích bức tranh đó. Có một 
bức nhái ở trường. Tôi cho rằng nó chỉ là màu sắc và hoa văn. Bạn có thể thấy độ dày của sơn, dù nó 
chỉ là một sản phẩm tái chế. Dù sao đi nữa tôi thà có một bản sao rẻ của một kiệt tác ... vẫn hơn là 
hơn bản gốc của một cái gì đó... xoàng xĩnh  
4 
Thực tình thì chúng tôi không tìm nhiều tranh lắm. Bạn thấy đấy, chúng tôi luôn ở những căn hộ cho 
thuê, và nó vẻ không đáng. Thế thôi, một tấm lịch trong nhà bếp với "Những phong cảnh của Scôt-
len", có lẽ thế, và những tấm hình gia đình cắt nghệ thuật... có lẽ một tấm áp phích che một chổ ẩm 
thấp trên tường. Cái mà tôi muốn mua lại là những cuốn sách... những cuốn sách có những bức họa. 
Ðây là một quyển sách của Beryl Cook... đẹp chứ? Ðúng là có chất hài hước trong đó. Một loại vẽ 
đặc trưng trẻ con mà tôi thực sự yêu thích. 
5 
Ðó là một bức ảnh in lụa. Số bản in ra thực tế thì hạn chế. Ðiều đó được hiểu có lẽ họ ấn bản hàng 
trăm cái như vậy, và sau đó họ đã hủy bỏ những bản khắc kẽm đi. Cái bức đặc biệt này có sức quyến 
rũ tôi rất mạnh. Có một cái gì đó trong nó đơn giản và đẹp như vậy - chủ nghĩa hiện thực nhiếp ảnh. 
Tôi yêu nó. Chồng tôi nói nó chả là gì đối với anh ta - thực tế anh ta cho rằng nó hơi tệ. Nhưng cũng 
phải nói thêm là anh ấy không có nhiều khiếu thẩm mỹ kể cả khi nó là một bức ảnh nghệ thuật. 
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Reading 
 
THE BRITISH ROYAL FAMILY 
 
The Queen meets thousands of people every year. She has to shake hands with each of them, and she 
has to find something interesting to say. If you meet the Queen you should call her "Your Majesty", 
then "Ma'am". The other Princes and Princesses are 'Your Highness', then 'Sir' or 'Madam'. 
When she wants to end a conversation, she takes a half step backwards, smiling broadly, then moves 
on. 
Here are some favourite royal conversation starters. 
1 "How long have you been waiting? " (The Queen). 
2 "What exactly are you doing? " (Prince Charles). 
3 "How long have you been working here? " (Princess Anne). 
4 "Keep you busy, do they? " (Prince Charles) 
5 "What's your job? " (Prince Philip). At the reply: "I'm a postman, " he will say: "Oh, you're a 
postman, are you? " 
6 "Where have you come from? " (The Queen). 
7 "Pay you enough, do they? " (Prince Charles). 
8 "Have you done this sort of thing before? " (Princess Anne). 
 
 
The basic facts 
The British monarchy is an enormously popular institution. This is largely due to the fact that it does 
not actually govern. Government is the task of ministers, who are responsible to the House of 
Commons, which is elected by the people. Although the Sovereign has very wide theoretical powers, 
they are seldom, if ever, used. The Queen is really a figurehead representing the country, but she has 
the power to prevent any politician establishing a dictatorship. The Queen and her family are a 
symbol that people can identify with. The British public is obsessed with the details of royal family 
life, and when people feel that the Queen has problems with her children, or her sister, they see her 
as a "real person" with the same worries and anxieties as themselves. 
The monarchy has not always been popular. During the late 19th century there was a growing 
republican sentiment, but the personality and family image of the Queen, her father and grandfather 
have removed that feeling. The Queen is probably the wealthiest woman in the world, most of the 
money coming from family investments rather than the state. Her state salary (the Civil List) pays for 
her servants and transport. In recent years the Queen has become a roving ambassador for Britain, 
and if we calculate the increase in trade after a royal visit abroad, the nation probably makes a profit 
from her activities, and that does not take into account the income from tourism in Britain generated 
by the monarchy and great state events such as royal weddings. 
Just how popular is she? In the late 1970s a newspaper conducted an opinion poll. People were 
asked, "If there were no monarchy, who would you vote for as President? " More than 80% chose the 
Queen. Prince Charles came second, closely followed by his father, Prince Philip. The prime minister 
of the day was fourth - with 2% of the votes. 
 
Ten things the Queen could do by using the royal prerogative 
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1. Dismiss the Government 
2. Declare war 
3. Disband the Army 
4. Sell all the ships in the Navy 
5. Dismiss the Civil Service 
6. Give territory away to a foreign power 
7. Make everyone a peer 
8. Declare a State of Emergency 
9. Pardon all offenders 
10. Create universities in every parish in the United Kingdom. 
 
Eleven things the Queen takes on journeys 
1. Her feather pillows. 
2. Her hot water bottle. 
3. Her favourite China tea. 
4. Cases of Malvern water. 
5. Barley sugar. 
6. Cameras. 
7. Her monogrammed electric kettle. 
8. Her toilet soap. 
9. A special white kid lavatory seat. 
10. Jewellery associated with the countries she is visiting. 
11. Mourning clothes and black-edged writing paper in case of bereavements. 
 
The Queen's particular likes 
Yellow Submarine: Favourite film 
1. Horse racing ('Were it not for my Archbishop of Canterbury, I should be off in my plane to 
Longchamps every Sunday'). 
2. Scottish country dancing. 
3. Jigsaw puzzles. 
4. Long-stemmed, deep-pink carnations. 
5. Champagne. 
6. Deerstalking. 
7. Quiet evenings at home watching television with her supper on a tray. 
8. Crossword puzzles. 
9. Bright red dresses. 
10. The Beatles film, Yellow Submarine. 
11. Sandringham. 
 
Dislikes of the Queen 
1. Ivy. 
2. Snails ('How can you like those beastly things?' she asked Prince Philip). 
3. Tennis, including Wimbledon. 
4. Milk pudding. 
5. The cold. 
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6. Grouse. 
7. Any talk of Edward VIII. 
8. Charles Dickens. 
9. Dictating letters. 
10. Laying foundation stones. 
11. Cigar smoke. 
13. Sailing. 
14. Listening to after-dinner speeches. 
 
order of succession:thứ tự thừa kế vương quyền hoặc tài sản 
broadly:không lầm lẫn được 
(conversation) starter:gợi chuyện 
Monarchy:nền quân chủ; quốc gia theo thể chế quân chủ 
monarchist:người ủng hộ chế độ quân chủ 
institution:viện, cơ sở; phong tục lâu đời 
House of Commons:Hạ nghị viện Anh 
House of Lords:Thượng nghị viện Anh 
Sovereign:(n) vua, chúa 
sovereign (of power):(adj) tối thượng; tự chủ 
figurehead:biểu tượng hình ngưới gắn ở mũi thuyền; người lãnh đạo trên danh nghĩa    
dictatorship:chế độ độc tài, nền chuyên chính 
to identify:đồng nhất với, đồng cảm với; ủng hộ, gắn bó chặt chẽ với 
to obsess:ám ảnh 
sentiment:tình cảm, xúc cảm; ý kiến, quan điểm 
sentimental:đa cảm 
The Civil List:(ở Anh) ngân khoản Nghị viện cấp cho Hoàng gia 
to rove:đi lang thang, lưu động 
to generate:phát sinh ra 
opinion poll:thăm dò dư luận quần chúng 
prerogative:đặc quyền 
to disband:giải tán, giải thể 
civil service:cơ quan dân sự, ngành hành chính dân sự 
peer:người ngang hàng đẳng cấp; thành viên của giai cấp quí tộc 
state of emergency:tình trạng khẩn cấp 
to pardon:tha thứ, ân xá 
offender:kẻ phạm pháp 
to offend:quấy rối, gây bực mình, làm điều xấu 
parish:giáo xứ; khu hành chính; giáo dân thuộc một giáo xứ 
monogram:chữ viết tắt tên họ lòng vào nhau 
kid:da dê 
mourning:đồ tang chế 
to bereave:mất người thân, bạn bè 
the bereaved:người bị mất người thân 
Archbishop:tổng giám mục 
carnation:hoa cẩm chướng 
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long-stemmed carnations:loại hoa cẩm chướng có thân, cành dài 
deerstalking:săn nai 
deerstalker:mũ săn 
grouse:gà gô 
foundation-stone:viên đá (khởi công xây dựng một công trình) 
pressman:nhà báo 
to make a plea:khẩn cầu, yêu cầu 
harassment:quấy rối 
in line with something:tương tự, giống như 
in line for sth.:gần đạt được 
to incense:làm cho nổi giận 
nut:cái đầu; người điên 
festive:thuộc về lễ hội 
run across sb/ sth:tình cờ gặp 
run after sb/ sth:đuổi theo 
run away:bỏ chạy; tẩu thoát 
run down:chạy chậm lại và ngừng 
run sb down:nói xấu, gièm pha, bôi nhọ 
run for it:chạy núp 
run into sb/ sth:tình cờ gặp; đụng vào, đâm sầm vào 
run off:chạy thoát, bỏ đi 
run sth off:in ra 
run on:nói liên tục 
run out:hết, cạn 
run out on sb:bỏ; rời bỏ 
run over sth:nhìn liếc qua 
run over sb/ run sb over:cán; chạy đè lên; chẹt 
run sth up:nâng cao; đưa cao; kéo cao 
 
Exercise 1 
Work with another student, and list ten things you would take on a journey (not including clothes). 
 
Exercise 2 
Now work with another student, and make a list of each other's likes and dislikes. 
 
Exercise 3 
Find these things in the lists. 
1 The name of a famous French horse-racing track. 
2 The name of the Queen's country house in Norfolk. 
3 The title of the head of the Church of England. 
4 The name of the sport of hunting deer. 
5 A green plant which grows on the outside walls of houses. 
6 A bird which is shot, and eaten, mainly in Scotland. 
7 The name of the Queen's uncle, who gave up the throne to marry a divorced American 
woman. 
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8 The name of a famous nineteenth-century British writer. 
9 The name of the first stone in a new building. 
 
Exercise 4 
The Royal Family often has problems with the media. This is a typical story from The Sun (3rd 
January 1984). 
 
Read it quickly. 
Why was the Queen angry about the photo? 
 
QUEEN IN PHOTOS FURY 
 
SIXTEEN Pressmen were withdrawn from Sandringham yesterday after the Queen made a plea for 
privacy. 
The plea, in a letter to Fleet Street editors, complained of "continual harassment". 
It came as the Royals began their New Year riding and shooting holiday on the vast Norfolk estate. 
In line with other national newspapers. The Sun withdrew its own reporter and photo-grapher. 
The message was drafted within days of: 
The Queen being incensed by photo-graphs of a Royal shooting party, some showing Master Peter 
Phillips swinging a dead pheasant round and round by the neck: 
A security scare over a middle-aged "royal nut" grabbed by police outside the gates of Sandringham 
House: 
Rumours that bachelor Princes Andrew and Edward were expecting girlfriends to join them for the 
festive break. 
A Buckingham Palace spokesman said: "The Queen and her family are angered by the feeling that 
nobody can move without being seen. 
 
Reading 
 
Expressing your feelings 
Which of your feelings do you let other people know about? which do you keep to yourself? 
 
Sometimes it's a good thing to say what you feel. At other times it's better to keep quiet about your 
feelings. Sometimes it's hard to know exactly what it is you do feel. At other times feelings are so 
strong they seem to overwhelm you. How often do you ex-press what you feel? 
 
Controlling or letting feelings out 
The stereotype of the English is that they are cold, reserved and unemotional. Compared  with  the  
extravagant French or the explosive Italians the English are an uptight lot. If they do feel anything 
they're not likely to let you know. It's a caricature but it has some truth in it. 
We grow up in a culture which tells us that it's good to control our feel-ings. We learn that it's best to 
restrain our warmth, our tears, our anger. We learn that it's better to he rational. But is it? What 
happens to feelings you don't express? Many people argue that they don't just disappear. They con-
tinue to exist under the surface and affect the way you feel and behave. 
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Anger that you don't express to others can become anger that you turn against yourself. Fears that 
you don't talk about may make you timid in all things. You may put on a brave front but inside you're 
fearful and anxious. Hurts  and  disappointments  that you've never cried over may make you protect 
yourself hard against any possible new hurt and become over-cautious about getting close to others. 
 
How do you show your feelings? 
The following quiz looks at some feel-ings that are common to us all and some of the different ways 
that people react to them. 
Reactions can range from express-ing the feeling spontaneously and directly to finding some way of 
denying that it exists at all. 
For each section circle the answer that is most often typical of you. 
 
1. Anger 
When you feel angry, which of the following reactions would be most typical of you? 
a Raising your voice or shouting at the person you're angry with 
b Explaining quietly why you're angry 
c Trying not to be angry (perhaps because you think it's wrong or unfair) 
d Telling yourself you're not really angry or that you've not really got anything to be angry 
about 
 
2. Feeling sad or upset 
When you feel sad or upset, which of the following reactions would be most typical of you? 
a Crying about it to someone else 
b Talking to a friend about what's upset you 
c Going away and crying on your own 
d Telling yourself you don't really feel upset or sad or that you don't really have anything to 
feel upset or sad about 
 
3. Feeling frightened or worried 
When you feel frightened or worried, which of the following reactions would be most typical of you? 
a Trembling, shaking or crying as you tell someone how you feel 
b Talking to a friend about the things that are frightening or worrying you 
c Going away on your own and crying about it or feeling bad 
d Telling yourself you don't really feel frightened or worried or that you don't really have 
anything to feel frightened or worried about 
 
4. Feeling embarrassed or ashamed 
When you feel embarrassed or ashamed, which of the following reactions would be most typical of 
you? 
a Laughing in embarrassment as you try to explain to someone why you feel embarrassed or 
ashamed 
b Telling a friend later about how you felt embarrassed or why you felt so ashamed 
c Swallowing hard and wishing the floor would open so that you could disappear from sight 
d Pretending you're not in the least embarrassed or ashamed and putting an arrogant or cocky 
face on it 
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5. Feeling happy 
When you are feeling happy, which of the following reactions would be most typical of you? 
a Laughing and smiling, telling some-one how you feel 
b Analysing to yourself or others the reasons why you're happy 
c Going around with an inner glow 
d Telling yourself this can't last, it's not really true or it's not right to be happy when others 
aren't 
 
6. Feeling disgust or dislike 
When you feel disgust or dislike, which of the following reactions would be most typical of you? 
a Screwing up your face, grimacing as you say what you feel 
b Telling a friend how much you dislike or feel disgust about something or someone 
c Controlling your disgust or dislike 
d Pretending that nothing's hap-pened, ignoring the things or people that make you feel this 
way 
 
7. Feeling warmth or affection for others 
When you feel warmth or affection for others, which of the following reactions would be most 
typical of you? 
a Touching,  holding,  embracing, kissing other people 
b Talking to a friend about the way you feel 
c Deciding not to express how you feel, perhaps because you're afraid you might get hurt 
d Telling yourself it's sloppy and sentimental to feel like this about people and pushing the 
feelings away 
 
Do you... 
Express feelings directly? 
The a statements show ways in which feelings can be expressed directly. You feel something and 
you show it. 
 
Talk about them? 
The b statements show ways in which feelings can be partially expressed by talking about them. 
Talking about your feelings can help you get clear about what you feel. You can get sup-port. You 
may start to build up the confidence to express feelings more directly. 
 
Keep them to yourself? 
The c statements are about trying to control your feelings. Sometimes you may feel it's best to keep 
quiet about what you feel. You may not want to make yourself vulnerable before others. Or you may 
decide that expressing your feelings would be destructive to someone else. If you always keep your 
feelings to yourself, however, you may find that they start to come out in other ways. 
 
Deny them? 
The d statements are about ways of denying your feelings altogether. You may think they're not nice. 
Or you may be frightened of their strength. Again, these denied feelings may emerge in other ways. 
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Grammar notes 
I. Interjections 
Interjections (or exclamatory words) serve the purpose of expressing strong feeling or sudden 
emotion. They have no grammar relation to any word or group of words in the sentence. In grammar 
we call words of this type independent elements. 
Interjections can be of three kinds: 
1- They are always interjections: 
Alas! That's the end of everything 
Hey! Do you know where you're going? 
2- Some other parts of speech are used as interjections: 
Heavens! I cut my finger in stead of cloth! 
Horrors! Look at that hat! 
3- Some are not even words, although it is possible to represent the sounds expressed: 
Whew! What a day! 
Humph! I knew that ages ago. 
 
Some common interjections: 
(to show) surprise: Oh! 
recognition, understanding: Ah! Aha! 
great suprise, excitement: Wow! 
agony: Aagh! 
pain: Ow! Ouch! 
disgust: Ugh! 
pleasure, pain: Ooh! 
disapproval: Tut, tut! 
appreciation (of food): Yum, yum, Mm! (appreciation of sth: What a lovely idea! How lovely!) 
drawing attention: Hey! 
 
to overwhelm:áp đảo; nhận chìm 
overwhelming:quá mạnh (không chống cự được) 
stereotype:ý tưởng rập khuôn, khuôn mẫu 
stereotyped:cố định, chuẩn mực 
extravagant:hoang phí; vô lý 
explosive:dễ nổ, xốc nổi 
uptight:căng thẳng thần kinh 
caricature:lối vẽ biếm họa 
caricaturist:họa sĩ vẽ tranh biếm họa 
to restrain:kiềm chế, nén lại 
rational:hợp lý, vừa phải 
rationality:sự hợp lý 
to express:bày tỏ 
overcautious:dè dặt 
quiz:đố vui 
typical:nổi bật 
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glow:tia sáng mờ; tia nhìn, cảm giác nóng bừng lên; cảm giác hài lòng 
to screw up one's face:nhăn mặt 
to grimace:nhăn mặt (do đau) hay để làm trò 
sloppy:tình cảm sướt mướt; cẩu thả, lượm thượm 
cocky:tự mãn, vênh váo 
to emerge:nổi lên, hiện ra 
emergence:sự hiện ra 
emergent:sự nổi lên 
optimism:chủ nghĩa lạc quan 
depressed:chán nản 
depressing:làm cho ai chán nản 
destressed:nỗi đau buồn 
gesture:điệu bộ 
pattern:gương mẫu 
agony:nỗi đau khôn cùng 
appreciation:sự biết thưởng thức 
coward:người nhát gan 
sentiment:tính ủy mị 
aggressive:công kích 
famine:nạn đói 
famished:rất đói 
dejected:buồn 
punch:cú đấm 
quarter:một phần tư 
mood:lối, thúc; điệu; tính khí 
turn down:giảm âm lượng; khước từ 
turn into:biến thành 
turn out:dập tắt; dường như; sản xuất 
turn up:tăng âm lượng; hiện ra; đến 
 
Exercise 
Look through the following list of feeling words and count how many you regularly use. 
 
 Pleasant Unpleasant 
 amazed afraid 
 amused angry 
 astonished anxious 
 calm bored 
 confident broken-hearted 
 contented depressed 
 cool disappointed 
 delighted distressed 
 enjoyment frightened 
 enthusiastic frustrated 
 excited furious 
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 fascinated guilty 
 friendly hate 
 grateful helpless 
 happy hurt 
 hopeful impatient 
 interested jealous 
 loving lonely 
 optimism mean 
 peaceful miserable 
 pleasant sad 
 proud sorry 
 quiet surprised 
 satisfied terrified 
 sensitive tired 
 surprised troubled 
 tender uncomfortable 
 thankful unhappy 
 touched upset 
 warm worried 
 
HOW DO I GET TO...? 
 
1 
A You pay over here, Mum. 
B All, right, all right. Come on, keep together. One adult and two children, please. 
C One ninety... Haven't you got anything smaller? 
B Er... no, no, I'm afraid I haven't. 
C Hmm. One ninety... two... three... four... five, and five is ten, and ten is twenty. 
B Thank you. Er... which way? 
C Just go through the door on your right. Follow the signs, and you'll see everything. 
A Mum, I want a drink and a biscuit. 
D Me, too. I'm starving. 
B Excuse me, er... is there a refreshment room? 
C It's just round the corner, on the right. 
D I want to see the mummies, first. 
B What? 
D The mummies. The Egyptian ones. 
B Er... 
C Yes? 
B We were particularly interested in seeing the mummies. Could you direct us to the Egyptian 
room? 
C It's the last room you come to. 
B Yes, but we'd like to go there first. 
C All right. Turn left when you get in. It's the first door you'll come to on the left. 
B Thank you... sorry. 
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2 
A 'scuse me. 
B Yes, luv? 
A I think I'm a bit lost. I've been wandering round for ages trying to find the tea. 
B The tea? Right love. It's in the... let me see, one, two, three, four, five... the sixth aisle along 
from here, or is it the seventh? If you go this way, past the checkouts, you'll find it on the right. 
A I've been all around there. 
B It's just past the biscuits, on the middle shelf. 
A Thank you very much, dear. I'm getting on a bit. I can't see as well as I could. 
B Oh, well, come with me, luv. I'll take you there. 
 
3 
A One litre of whisky, two hundred Marlboro, two bottles of wine... which currency are you 
paying in, sir? 
B Er, do you take Canadian dollars? 
A Well, yes sir. But I'll have to give you the change in Dutch guilders, sterling or American 
dollars, I'm afraid. 
B Oh dear. Yes, of course... and I've only got a one-hundred-dollar bill. 
A Are you in a hurry, sir? 
B Not particularly, why? 
A Well, you could break your bill at the currency change desk and come back for your duty-free 
goods. 
B That's a good idea, thanks. Where is it? 
A It's right in the middle of the concourse. Just turn left out of here, and walk towards C and D 
piers. You'll see it straight in front of you. 
B Thank you very much. 
A You're welcome. 
 
4 
A Yes, madam? Can I help you? 
B I've got a connecting flight to London, BA..., let me just find my ticket... yes, it's BA208. 
A Right. Is your luggage checked through? 
B Yes, it is. 
A It leaves at 14.30 from Gate 27, on Pier B. Smoking or Non-Smoking? 
B Non-Smoking. I'd prefer an aisle seat, if you've got one. 
A Yes, that's fine. Seat 5D. 
B Is there somewhere to get a coffee? 
A Of course. Right over in that corner, between B pier and A pier. Can you see it? 
B Yes. Thank you very much. 
A It's a pleasure. Yes, sir? Can I help you? 
 
5 
A Excuse me! Miss! 
B Yes, madam? 
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A I can't find the pet food. I expect I've just walked past it or something. Can you tell me where 
it is? 
B Er... pet food... It's opposite the frozen meat cabinet. 
A The frozen meat? Where's that exactly? 
B It's near the back. Look, just go towards the back of the shop, and it's the... let me think... the 
second aisle in from the right-hand side... The pet food's about three quarters of the way along, on 
your right. 
A Thank you so much. 
 
6 
A Excuse me. 
B Yes, miss? 
A I particularly wanted to see the Victorian Room, but I seem to have missed it. 
B It's in the far corner, miss. Just go out of that door and turn right. Walk through the main hall, 
and you'll see two doors in front of you. Go in the left-hand one, that's the Roman Room. 
A Ah, I've been there already... 
B Yes, you must have come out of the wrong door. Anyway, once you're in the Roman Room, 
take the door on the left. That's the Victorian Room. 
A Thank you. Thank you very much. 
 
Listening 
You are going to hear six people asking for directions. 
� Conversation 1 
� Conversation 2 
� Conversation 3 
� Conversation 4 
� Conversation 5 
� Conversation 6 
 
Reading 
 
Amsterdam Schiphol Airport 
Helpful information for transfer and arriving passengers 
 
A smooth transfer 
If you're continuing your journey by air from Amsterdam you should go to the nearest transfer desk 
after entering the airport. The desks are easy to find (just follow the yellow TRANSFER sign) and 
there's one in each of the four arrival piers. 
After you've checked in for your connection you'll be given a boarding pass, which tells you the pier, 
departure gate and boarding time of your flight. (By this time your baggage will have been 
transferred automatically.) 
All the arrival and departure gates are on the same level and you don't have to go through customs 
for a second time. 
To find your new departure gate, just follow the signs showing pier letters and gate numbers. Getting 
there is no problem either - moving walkways take you there quickly and effortlessly. 
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The main facilities of the airport, which are located in the central lounge, are shown. 
 
Trouble-free arrival 
To get to the main airport building from your arrival pier follow the yellow EXIT signs. You'll pass 
through the passport check on your way to baggage claim and customs. 
If you need to change any currency you'll find two bank offices in the baggage claim area. 
After you've claimed your baggage and cleared customs you enter the public section of the Arrival 
hall. There you'll find some more helpful features of Schiphol such as: KLM's hotel reservation desk, 
Car Rental desks, Airport Authority Information desk, check-in for NLM-City Hopper's domestic 
flights, etc. 
In front of the Arrival hall is everything you need to continue your journey. There's a taxi rank, a 
shuttle bus to the nearby airport hotels and regular KLM coach services to Amsterdam (Central 
Station) and Utrecht. 
The railway station is also in front of the Arrival hall, and is best reached by an underpass from the 
hall itself. From there you can go direct to the Amsterdam RAI (Congress) Station, Leiden, The 
Hague, Rotterdam, Delft and Dordrecht. The trains run every 15 minutes to Amsterdam/RAI and 
Leiden and every 30 minutes to the other cities. 
Good connections put practically the whole of the south of Holland, Belgium and Luxembourg 
within easy reach. 
 
From 'Holland Herald', KLM In-Flight magazine 
 
refreshment:thức ăn, uống nhẹ 
mummy:xác ướp của người Ai Cập cổ 
aisle:lối đi giữa các dãy ghế 
checkout:quầy trả tiền ở siêu thị 
guilder:đơn vị tiền tệ của Hà Lan 
to break one's bill:đổi tiền lẻ 
concourse:khoảng đất trống ở giữa các tòa nhà lớn 
DIY(=Do it yourself) 
cordial:thức uống có hương vị trái cây 
crockery:đồ sành sứ 
foyer:tiền sảnh 
crisp:khoai tây chiên (Anh) 
sundry:nhiều loại 
delicatessen:cửa hàng thực phẩm chế biến; thực phẩm chế biến 
condiment:đồ gia vị; nước sốt 
Safeway:liên đoàn trông coi một loạt các siêu thị lớn 
pier:nơi đi dạo; cầu tàu; cầu cảng hàng không 
shuttle bus:xe buýt chạy qua lại hai địa điểm 
transfer:đổi ga 
to check in:đăng ký 
walkway:hành lang 
moving walkway:thang cuốn 
effortless:không cần nỗ lực 
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trouble-free:không có vấn đề  
to claim:khai báo; đòi hỏi, yêu cầu 
to clear customs:hoàn thành thủ tục hải quan 
taxi rank:bãi đậu xe taxi chờ khách 
underpass:đường chui dưới đường khác; đường hầm dành cho người đi bộ 
attraction:sự hấp dẫn 
veteran:cựu chiến binh 
monastic:thuộc tu viện 
monastery:tu viện 
pram:xe đẩy em bé (= perambulator) 
cater:cung cấp thực phẩm 
arena:nơi; chỗ 
monorai:đường xe lửa một ray 
miniature:thu nhỏ 
replica:bản sao; mô hình 
voucher:vé; tem phiếu 
herb:cỏ thuốc; thảo mộc 
nappy(napkin):tã lót 
cavalcade:đoàn xe; đoàn kỵ sĩ 
fork:ngã ba 
bear:hướng về; cặp theo 
get back:trở lại; tìm lại được 
get by:đi ngang qua 
get down:đi xuống; ghi chép 
get down from:trèo, nhảy xuống 
get into:vào 
get off:cởi ra; xuống xe 
get on:mang, đội; tiến triển 
get on with sth:tiến bộ trong 
get on with sb:hòa hợp 
get together:họp mặt, gặp gỡ 
get up:đứng dậy; ngồi dậy 
get up to:tới 
 
Exercise 
In pairs, ask each other for directions using the maps. 
 
Xin chỉ cho tôi cách đi đến...? 
1 
Mẹ, trả tiền ở đây nè. 
Ồ, đúng, đúng. Nào, giữ chặt nào. Một người lớn và hai trẻ em, làm ơn. 
1 đồng 90 xu... Bà không có tờ nào nhỏ hơn à? 
Ơ... không, không có, tôi e rằng không có. 
Hừm. 1 đồng 90 xu... 2... 3... 4... 5, và 5 nữa là 10, và 10 là 20. 
Cảm ơn. Ơ, lối nào thế? 
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Hãy đi xuyên qua cửa cái bên tay phải bà. Ði theo bảng chỉ đường, bà sẽ thấy tất cả. 
Mẹ ơi, con muốn uống nước và ăn bánh. 
Con cũng vậy. Con đói lả rồi nè. 
Xin lỗi, ơ... có phòng giải khát ở đây không? 
Nó ở ngay góc phòng, bên tay phải. 
Con muốn đi xem xác ướp trước. 
Cái gì? 
Xác ướp. Những xác ướp Ai Cập. 
Ơ... 
Vâng? 
Chúng tôi đặc biệt thích xem những xác ướp. Anh có thể chỉ chúng tôi đến phòng Ai Cập không? 
Ðó là cái phòng cuối cùng mà bà sẽ đến. 
Vâng, nhưng tôi lại muốn đến đó trước. 
Thôi được. Hãy quẹo trái khi bà bước vào. Là cái cửa đầu tiên mà bà sẽ đến bên tay trái. 
Cảm ơn... xin lỗi nhé. 
2 
Xin lỗi. 
Có gì vậy cưng? 
Tôi nghĩ là tôi bị lúng túng một chút. Tôi đã đi loanh quanh nãy giờ để cố tìm ra quầy trà. 
Quầy trà ư? Ðược rồi, cưng à. Nó nằm ở... để tôi xem, 1, 2, 3, 4, 5... lối đi thứ sáu từ đây, hay là lối 
đi thứ 7 nhỉ? Nếu bà đi lối này, đi qua luôn quầy tính tiền, bà sẽ thấy nó bên tay mặt. 
Tôi đã đi đến đó rồi mà. 
Chỉ ngang qua quầy bánh, ở kệ giữa. 
Xin cảm ơn nhiều nhé ông bạn. Tôi hơi ngà ngà. Tôi không thể nhìn rõ như bình thường. 
Ồ, thôi, hãy đi theo tôi, bà yêu quí. Tôi sẽ dẫn bà đến đó. 
3 
Một lít rượu whisky, hai trăm gói thuốc Marlboro, hai chai rượu vang... ông trả bằng ngoại tệ nào ạ? 
Ơ... ông có lấy đô-la Canađa không? 
Có, thưa ông. Nhưng tôi e rằng tôi sẽ phải thối ông tiền Hà Lan, đồng bảng Anh hoặc đô-la Mỹ. 
Ô, trời. Rồi, dĩ nhiên được... và tôi chỉ có tờ 100 đôla thôi. 
Thưa ông, ông đang vội phải không ạ? 
Không vội lắm, sao thế? 
Vậy, ông có thể đổi tiền ở phòng đổi ngoại tệ rồi trở lại đây lấy hàng hóa miễn thuế của ông. 
Ðó là ý kiến hay, cảm ơn. Nó ở đâu thế? 
Nó ở ngay giữa phòng đợi lớn. Ra khỏi đây quẹo trái, đi về hướng tường chắn C và D. Ông sẽ nhìn 
thấy nó ngay trước mắt. 
Cảm ơn rất nhiều. 
Không có gì. 
4 
Vâng, thưa bà? Tôi có thể giúp gì cho bà? 
Tôi đi chuyến bay nối đến Luân Ðôn, số BA..., để tôi tìm cái vé đã... vâng, số BA208. 
Ðược. Hành lý của bà được kiểm tra chưa? 
Vâng, rồi. 
Nó sẽ bay lúc 14 giờ 30 từ Cổng 27, ở tường chắn B. Phòng hút thuốc hay không hút thuốc? 
Không hút thuốc. Tôi thích chỗ ngồi ở lối đi giữa hơn, nếu cô còn một chỗ. 
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Vâng, được thôi. Ghế số 5D. 
Có chỗ nào để uống cà phê không? 
Dĩ nhiên là có. Ngay cái góc đàng kia kìa, giữa tường chắn B và A. Bà có thấy nó không? 
Có. Cám ơn rất nhiều. 
Thật là thú vị được giúp bà. Vâng, thưa ông? Tôi có thể giúp gì cho ông? 
5 
Xin lỗi! Thưa cô! 
Vâng,Thưa bà? 
Tôi không thể tìm thấy quầy thức ăn của thú. Tôi cho rằng tôi đã đi ngang qua nó hay là cái gì đó. Cô 
có thể nói cho tôi biết nó ở đâu không? 
Ơ... quầy thức ăn thú... Nó đối diện với gian hàng thức ăn lạnh. 
Thịt đông lạnh? Chính xác thì nó ở đâu ạ? 
Nó gần ở đằng sau. Này nhé, hãy đi về hướng đằng sau cửa hàng, thì nó sẽ nằm bên... để tôi xem... 
lối đi thứ hai từ phía bên tay phải... Quầy thức ăn của thú ở khoảng ba phần tư dọc con đường, bên 
tay phải bà. 
Cám ơn cô rất nhiều. 
6 
Xin lỗi. 
Vâng, thưa cô? 
Tôi đặc biệt muốn xem phòng trưng bày thời Victoria, nhưng dường như tôi đã không thấy nó. 
Thưa cô, nó ở cái góc tuốt đằng kia. Hãy đi khỏi cánh cửa kia rồi quẹo phải. Ði qua luôn tòa đại 
sảnh, và cô sẽ thấy hai cánh cửa trước mắt. Hãy vào cửa bên trái, đó là phòng trưng bày thời La Mã. 
A... tôi đã đi ngang đó rồi... 
Vâng, chắc là cô đã đi sai cửa. à này, một khi cô vào phòng trưng bày thời La Mã rồi thì hãy đi qua 
cửa bên tay trái. Ðó là phòng trưng bày thời Victoria. 
Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. 
 
RAGING INFERNO 
 
I'm sitting out on the road in front of my own house where I've lived for... 13 or 14 years... and it's 
going down in front of me. 
The roof's falling in. It's in flames and there's nothing I can do about it. And... and the flames are in 
the roof... and, and, ah... Goddammit! It's just beyond belief... er, my own house. And er... everything 
around is black. There are fires burning all around me...   
 
Listening 
Adelaide radio journalist Murray Nicoll provided the country with a graphic report when he 
described the destruction of his own home live on radio. Listen to the recording of his broadcast. 
 
Raging inferno 
 
Proper names 
Australia, Melbourne, Victoria, Handorf, Greenhill, Adelaide, Murray Nichol, Peter Cox.  
 
Reading 
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Thirty-six killed and 450 injured in miles of flame 
FROM RICHARD SHEARS  IN MELBOURNE 
 
AT LEAST 36 people, including a family of five in a car, were burned to death within hours 
yesterday as vast tracts of the southern part of Australia, parched by months of drought, burst into 
flames. Another 450 people were injured. 
Uncontrollable bush fires fanned by high winds engulfed nearly 300 houses in the states of Victoria 
and South Australia. And such was the fear, that 50 people evacuated from threatened or dying towns 
waded into the sea to evade walls of flame. 
Five small towns in Victoria were destroyed and ten others evacuated. Several towns in South 
Australia were also evacuated. 
 
"This is a black, black day for Australia, " said Victoria's Police Minister, Mr Race Mathews, as, 
tears in his eyes, he followed the example of South Australia and declared a state of disaster. 
 
Choking clouds of smoke 
Last night, with hundreds being treated for burns and smoke inhalation at make-shift medical centres, 
more than 600 troops were being rushed to help 4,000 fire fighters already in action. 
Both Melbourne in Victoria and Adelaide , 400 miles away in South Australia, were ringed by fires. 
Small holiday towns along the coast west of Melbourne - Lorne, Torquay, Anglesea - were 
evacuated. A thousand people were driven away into the choking smoke from Lorne alone. 
Communications were cut, telephone poles crashed in flames. 'It's as if the earth just wants to burn 
itself out and Mother Nature is doing her best to stop us interfering,' said one tired fire fighter, 
watching a huge freak dust cloud blot out the late afternoon sun. 
Smoke and dust clouds were so thick above Melbourne that airports were closed indefinitely. 
 
Children crying on the phone 
Other fires engulfed homes south and north-east of Adelaide. Burned-out cars were found abandoned 
on steep, wooded hills. Police fear the occupants fled into the scrub for safety only to meet a wall of 
fire. Three firemen died, trapped by the flames they were sent to fight. 
At the German settlement of Handorf, 50 patients were evacuated from a nursing home which was 
destroyed by the rapidly moving fire. And at Greenhill, about nine miles from Adelaide, staff at the 
fire headquarters heard women and children screaming and crying over the phone as local newsmen 
and volunteer firefighter Murray Nichol telephoned for help. All the residents were safely evacuated 
but 16  homes were lost. One resident who lost his home, Peter Cox, smeared with black ash, told a 
firefighter: "You just don't know when to leave. " 
"You see flames where you don't expect to see them. I went back for a television set, and when I 
came out flames were everywhere. I thought this is it, I've left it too late. " 
Estimates put the damage caused by the fires blazing over several hundred square miles in the two 
states at around £50 million. 
 
"Get out and get out fast" 
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Weary firemen said last night that they had feared the worst would happen. After months of little rain 
in South Australia and Victoria, temperatures in parts soared to 112 degrees Fahrenheit. The raging 
inferno followed. 
Police in both states were investigating reports from firemen that some of the fires were started 
deliberately. 
The first emergencies began in Adelaide yesterday as flames swept the Adelaide hills. Later police 
broadcasts warned people living in the hills not to try to get to their houses from work. Those already 
home were told: "Get out - and get out fast! " 
Some didn't make it. At Mount Gambier near South Australia's border with Victoria, a family of five 
were burned alive when their car was trapped. 
 
Sergeant Paul Seeboham of Mount Gambier police said from the burning town last night: "Things 
here are pretty bloody grim. Everything's burning. " 
 
Language study 
In the newspaper article there are a number of examples of verbs in the passive form of the past 
tense, for example, were burned, were injured. Read this extract from Thomson and Martinet, A 
Practical English Grammar to remind yourself of the use of the passive. 
 
Use 
The passive voice is used in English when it is more convenient or interesting to stress the thing done 
than the doer of it, or when the doer is unknown: 
My watch was stolen is much more usual than Thieves stole my watch. 
Note that in theory a sentence containing a direct and an indirect object, such as Someone gave her a 
bulldog, could have two passive forms: 
She was given a bulldog. 
A bulldog was given to her. 
The first of these is much more the usual, i.e. the indirect object becomes the subject of the passive 
verb. 
 
vast:rộng lớn, mênh mông 
tract:vùng, miền 
to parch:nung nóng, cháy khô; quay, rang sơ qua 
drought:hạn hán 
to engulf:ngập tràn, nhận chìm 
to evacuate:sơ tán 
evacuee:người sơ tán 
to evade:tránh (cảnh sát/ một vụ đụng độ/ nhiệm vụ/ câu hỏi) 
evasion:lảng tránh 
evasive:sự trốn tránh 
state of disaster:tình trạng tai họa 
to choke:làm nghẹt thở; nghẹt thở; không nói được 
inhalation:sự hít vào 
to inhale:hít vào 
makeshift:dã chiến, dùng tạm thời 
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freak:sự kiện quái đản; kỳ dị 
to blot out:che khuất 
scrub:vùng có nhiều bụi rậm, cây còi mộc kém phát triển 
newsman:người viết bản tin cho báo chí; người bán hoặc giao báo 
to smear:lấm bẩn 
This (That) is it:cái mà ta cần; thế là hết 
estimate:lượng giá, tính toán 
to estimate:tính toán 
estimation:đánh giá, ý kiến 
to soar:tăng vọt 
inferno:cảnh hiểm nghèo; cố tình 
grim:nghiêm trọng, khó chịu 
graphic:sinh động, đầy đủ chi tiết(trận đấu) 
undependable:không thể tuỳ vào 
take in:lừa dối 
take off:bỗng trở nên thành công và nổi tiếng 
memo:bản ghi điều khoản 
intelligible:dễ hiểu 
transcribe:sao lại bằng tay 
respect:sự kính trọng, ngưỡng mộ 
memorable:đáng ghi nhớ 
taxable:có thể đánh thuế được 
convertible:có thể đổi 
edible:có thể ăn 
legible:dễ đọc 
 
Exercise 1 
The newspaper report on the left is long and detailed. Write a short, one-paragraph report on the lire 
for a local newspaper in your country. 
 
Exercise 2 
Find as many examples as you can of past passive verbs in the newspaper story opposite. 
 
Exercise 3 
1 How long had the journalist lived in his house? 
2 What happened to the roof? 
 
Exercise 4 
These are pages from a journalist's notebook. Complete the notes. 
 
Exercise 5 
Find words which mean the following: 
1 walked through water 
2 continuous period of dry weather, causing distress 
3 the powder that is left after something has been burned 
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4 hide from view 
5 surrounded by 
6 hot, dry and without water 
7 removed from an area because of danger 
8 injury caused by breathing smoke into the lungs (2 words) 
9 covered or marked with streaks of something dirty 
10 impossible to control 
 
Exercise 6 
Complete these sentences with expressions from the list below. 
1 Although she _______ her hardest, she failed the exam. 
2 I never look my _____ at night. 
3 There was no news for several hours after the boat was lost in the storm, and we began to 
_____ the ____ 
4 "All right, " said the manager, "They've a better team, but just go out and _____ your best. " 
5 "I'm an optimist. I always for the best. " 
6 He's a wonderful person. He always thinks the ______ of everyone he meets. 
7 "Leave him alone, he's _____ his _______." "Yes, I know, but his best isn't good enough! " 
 
to do your best 
to fear the worst 
to try your hardest 
to look your best/worst 
to feel your best/worst 
to think the worst/best of 
to hope for the best 
 
Exercise 7 
Try and tell the story of a natural disaster that you have heard about: a flood, earthquake, famine, 
volcano, tidal wave, hurricane, typhoon, or tornado.   
 
Hỏa ngục cuồng nộ. 
Tôi đang ngồi ngoài đường trước căn nhà của tôi nơi mà tôi đã sống... 13 hay 14 năm... và nó sắp sụp 
đổ trước mặt tôi. 
Trần nhà đang bị sụp đổ.  
Nó đang cháy và tôi chẳng thể làm gì được. 
Và... và ngọn lửa trên mái nhà... và... và, a... đồ chết bầm! 
Thật ngoài tưởng tượng... ơ, căn nhà của tôi. 
Và ơ... mọi thứ chung quanh đều đen. 
Ðang có nhiều ngọn lửa bùng cháy quanh tôi... 
 
Reading 
Look at the chart. Look at the first line. You have to assess yourself. If you think you're very 
generous, circle the number 3 on the left, quite generous circle 2, a little bit generous 1, neither 
generous nor mean, 0. If you think you're a little mean, circle 1 on the right, fairly mean 2, very mean 
3. Only circle one number in each line. 
 



www.tinhvi.com - 804 

Generous  3 2 1 0 1 2 3 Mean 
Hard-working  3 2 1 0 1 2 3 Lazy 
Careful  3 2 1 0 1 2 3 Reckless 
Considerate  3 2 1 0 1 2 3 Thoughtless 
Optimistic  3 2 1 0 1 2 3 Pessimistic 
Light-hearted  3 2 1 0 1 2 3 Serious 
Quick-tempered 3 2 1 0 1 2 3 Calm 
Relaxed  3 2 1 0 1 2 3 Nervous 
Extroverted  3 2 1 0 1 2 3 Introverted 
Helpful  3 2 1 0 1 2 3 Unhelpful 
Polite   3 2 1 0 1 2 3 Impolite 
Talkative  3 2 1 0 1 2 3 Taciturn 
Strong-willed  3 2 1 0 1 2 3 Easily-led 
Uncompromising 3 2 1 0 1 2 3 Flexible 
Courageous  3 2 1 0 1 2 3 Timid 
Honest   3 2 1 0 1 2 3 Dishonest 
 
(Note: Window should be expanded to see the chart more clearly) 
 
How did you get on? Find out from your partner how he/she assessed themselves. Say how you 
assessed yourself. Discuss. 
 
Games 
 
Bingo is a very popular indoor gambling game in Britain. In many towns and cities several old 
cinemas have been converted into Bingo Halls. It's a simple game. You have a card with numbers on. 
The 'caller' takes ping-pong balls with numbers on from a machine, and calls the numbers out. The 
first person to be able to cross out all the numbers on his/her card is the winner, and shouts "Bingo! " 
The caller tries to make a joke for many of the numbers, for example "Legs-eleven". 
 
to assess:đánh giá; thẩm định chất lượng 
assessment:sự đánh giá 
assessor:chuyên viên thẩm định giá trị tài sản, tính mức thuế 
mean:bần tiện, ích kỷ; keo kiệt 
reckless:liều lĩnh 
considerate:quan tâm đến người khác chu đáo 
thoughtless:vô tâm 
light-hearted:vô tư lự; buông thả 
quick-tempered:dễ nổi giận 
extroverted:hướng ngoại 
introverted:hướng nội 
taciturn:ít nói, lầm lì 
strong-willed:ý chí mạnh 
easily-led:dễ bị tác động 
uncompromissing:khăng khăng, không khoan nhượng 
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flexible:mềm dẻo, nhân nhượng 
to extract:trích ra 
bring about:gây ra 
bring back:hoàn lại; nhớ lại; phục hồi 
bring down:làm rơi; hạ; giết; làm bị thương 
bring forward:nêu ra; tiến triển; chuyển sang 
bring in:thu lợi; đưa vào; nhận; bắt giam (để điều tra) 
bring off:đưa đến thành công 
bring on:dẫn tới 
bring out:làm sáng tỏ; làm nổi bật; xuất bản; sản xuất; làm cho bãi công 
bring round:thuyết phục 
bring to:gây ra 
bring under:làm cho vào khuôn phép; gồm trong 
bring up:nuôi dưỡng; ói mửa; nêu vấn đề 
pickpocket:tên móc túi 
rear:nuôi nấng 
hound:chó săn 
single:đơn ca 
regain:lấy lại 
 
Exercise 1 
Look at the list again. Which qualities do you think of as "positive", and which as "negative"? Why? 
 
Generous  3 2 1 0 1 2 3 Mean 
Hard-working  3 2 1 0 1 2 3 Lazy 
Careful  3 2 1 0 1 2 3 Reckless 
Considerate  3 2 1 0 1 2 3 Thoughtless 
Optimistic  3 2 1 0 1 2 3 Pessimistic 
Light-hearted  3 2 1 0 1 2 3 Serious 
Quick-tempered 3 2 1 0 1 2 3 Calm 
Relaxed  3 2 1 0 1 2 3 Nervous 
Extroverted  3 2 1 0 1 2 3 Introverted 
Helpful  3 2 1 0 1 2 3 Unhelpful 
Polite   3 2 1 0 1 2 3 Impolite 
Talkative  3 2 1 0 1 2 3 Taciturn 
Strong-willed  3 2 1 0 1 2 3 Easily-led 
Uncompromising 3 2 1 0 1 2 3 Flexible 
Courageous  3 2 1 0 1 2 3 Timid 
Honest   3 2 1 0 1 2 3 Dishonest 
 
(Note: Window should be expanded to see the chart more clearly) 
 
Exercise 2 
Write down five things that you like about yourself, and five things that you don't like about 
yourself. 
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Exercise 3 
Compare your list with other students'. Comment on their lists. You might use these expression to 
disagree. 
Oh, I don't think you're... 
You don't seem ... to me. 
I've never thought of you as 
What makes you feel you're ... ? 
I wouldn't say you were ... 
 
Exercise 4 
Write down five things that you would like to learn. Write down five things you think you could 
teach somebody. Find out if you could teach something that another student might like to learn. 
 
(Don't forget it might be as simple as how to mend a plug, or how to sew on a button, or as 
complicated as a foreign language, or motor vehicle maintenance.) 
 
Choose a simple item from your 'teach' list. Try and explain it to another student. If possible, choose 
a student who has the same thing on their 'learn' list. 
 
Exercise 5 
What numbers do you think these calls represent? (Answers below.) 
Two fat ladies 
Prime Minister's Den 
Key of the door 
Unlucky for some 
Sunset Strip 
Doctor's orders. 
 
Exercise 6 
This is People Bingo. It's a competition. You have to ask other students the questions below, until 
you find someone who answers 'Yes'. Then you put a tick (ụ) in the box and move on to another 
question. The first person to tick all the boxes is the winner. 
 
Did you go out last Saturday evenings? 
 
Do you like sugar in your coffee? 
 
Can you play any musical instruments? 
 
When you dream, do you dream in colour? 
 
Were you born in the first half of the year? (i.e. before July 1st) 
 
Have you ever been abroad? (If you're studying abroad, don't count the country you're studying in.) 



www.tinhvi.com - 807 

 
If there were a football match on television this evening, might you watch it? 
 
Would you normally drink orange juice with your breakfast? 
 
Are you able to speak three languages? 
 
Will you still be studying English in six months' time? 
 
Did you have a pet when you were a child? 
 
Have you ever had a tooth extracted? 
 
Exercise 7 
In this game, one student goes to the front of the class, and shouts out a number between 1 and 17. 
The class have their books closed, except for one person, who reads out the appropriate question in 
the list below. The student in front must answer honestly, and is then replaced by whoever he/she has 
named. 
1 Who is the happiest? 
2 Who's the best at English? 
3 Who's the tallest? 
4 Who would you most like as brother or sister? 
5 Who's the strongest-willed? 
6 Who's the most impatient? 
7 Who's the most discontented? 
8 Who's the most kind-hearted? 
9 Who sits nearest to you as a rule? 
10 Who's the most talkative? 
11 Who's the calmest? 
12 Who's the hardest-working? 
13 Who's the most serious-minded? 
14 Who's the nicest? 
15 Who's the most polite? 
16 Who lives nearest to you? 
17 Who's the most practically-minded? 
 
Answers (for Exercise 5):  88   10   21   13   77   99 
 
LANGUAGE OF ADVERTISING 
 
A 
Steve  Hello, there. My name's Steve Newman - but I expect you know that. I have to entertain a lot, 
that's one of the problems of living in Beverley Hills, and after dinner, I always give my guests 
Maxcaffeine Instant Coffee. 
Raquel  Steve, this coffee's marvellous. It's so fresh, where do you get it? 
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Steve  Glad you like it, Raquel. It's my secret. 
 
B 
I am standing in a launderette in Bromley, Kent. It's Monday morning, and I have just asked ten 
housewives to do half their wash in Fizz detergent, with its new XR74 foam booster, and half in 
another leading brand. Well, all of them agreed that Fizz with new XR74 washed whiter, cleaner and 
fresher. Fizz with XR74. 
"For families use Fizz... For families use Fizz. " 
 
C 
A country walk... a summer's day... the man you love... somewhere to sit... the sky is blue ... your 
love is new. Make him happy with a Macbeth cigar... Macbeth, with the masculine aroma of 
carefully selected tobaccos. 
 
D 
"Mum, I'm so bored. Do I have to stay in bed? " 
"Yes, dear. You've been ill... " 
Sick children are always a problem. Help to give them energy and vitality again with "Glucozone", 
the sparkling health drink with added vitamins and minerals. 
 
E 
Waiter  Did you enjoy your meal, sir? 
Man  Thank you. May I have the bill? 
Waiter  Here you are, sir. 
Man  Hmm... I see... er... do you take credit cards? 
Waiter  Well, sir, that depends... which card is it? 
Man  It's an International Streamline Platinum card. 
Waiter  Oh, in that case, of course we do. Thank you very much, sir... and madam. Do come again. 
 
F 
Are you looking for a car that's prettier than a Polo? Faster than a Ford? Mightier than a Maestro? 
Cheaper to run than a Renault? Then you're looking for the new BM Calypso. Phone your local 
dealer for a test drive, and if you buy a Calypso this month he'll give you a free radio, a full tank of 
petrol, one year's road tax and free number plates. 
 
G 
All right, I went up the pub last night. They didn't have my favourite beer. "Run out, " they said. 
"Have some of this Burgomaster Lager, " they said. "What? " I said, "Lager? Not for me. " "Go on, 
try some, " they said. Well, I had a glass. Didn't think much of it but I had another. "Load o' rubbish, 
" I said. "Try another, " they said. I did. "Awful, " I said. "I don't believe it, " they said, "Try another. 
" "This is the worst beer I've ever had, " I said. "Try another; we'll pay, " they said. "No, it's rubbish, 
" I said and staggered off into the night. I was laughing. Five free glasses of Burgomaster - and it's 
not that bad. 
 
H 
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Don't forget. Johnson's January Sale starts Monday the 28th December in Johnson's stores in 
Bournemouth, Southampton, Portsmouth, Brighton and Canterbury. Johnson's January Sale - 9 
o'clock on the 28th. 
 
I 
I want to talk to you tonight about a very personal problem. Foot odour. Do you suffer from smelly 
feet? I did. Until I discovered Malcolm's Talcum Powder. Now I don't walk around smelling like a 
piece of old cheese. 
Remember: For Talcum - say Malcolm 
  For Talcum - say Malcolm. 
 
J 
Ann  Hi, Sandy. I love your hair. 
Sandy  I've just washed it. 
Ann  Mine is always so dry and unmanageable. Yours looks so clean and natural. 
Sandy  That's because I use Ariel conditioner.It's naturally balanced for dry hair. It's been tested for 
years - and it's safe enough even for a child. 
Ann  I'll try some... can I borrow yours? 
Sandy  Buy some... you'll be surprised: it's the cheapest on the market. 
 
Listening 
Listen to the advertisements on the recording 
� Advertisement 1 
� Advertisement 2 
� Advertisement 3 
� Advertisement 4 
� Advertisement 5 
� Advertisement 6 
� Advertisement 7 
� Advertisement 8 
� Advertisement 9 
� Advertisement 10 
 
Reading 
 
The language of advertising 
 
Here are some methods used in persuasive advertising. Read them quickly. Decide which appeal to 
you and which don't. 
 
Now think of an example for each type from your country. 
 
Persuasive advertising 
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1 Repetition The simplest kind of advertising. A slogan is repeated so often that we begin to 
associate a brand name with a particular product or service. 
2 Endorsement A popular personality is used in the advertisement. 
3 Emotional appeal Advertising often appeals to basics such as mother-love, sex, manliness, 
femininity. 
4 Scientific authority Sometimes the advert shows a person in a white coat (i.e. a scientist) telling us 
about the product. More often it mentions "miracle ingredients" or "scientific testing" to persuade us. 
5 "Keeping up with the Jones's" An appeal to pure snob value. You want to appear to be richer or 
more successful than your neighbours. 
6 Comparison The advert lists the qualities of a product in direct comparison with rival products. 
7 An appeal to fear or anxiety This type is similar to 3, but works on our fears. 
8 Association of ideas This is usually visual. Until it became illegal in Britain, cigarette advertising 
showed attractive, healthy people smoking in beautiful rural situations. 
9 Information If a product is new, it may be enough to show it and explain what it does. 
10 Special offers/free gifts This is a very simple and direct appeal  it's half price! 
11 Anti-advertising This is a modern version which appeals to the British sense of humour. It makes 
fun of the techniques of advertising. 
 
Reading 
The Advertising Standards Authority controls advertising in Britain. Read this extract from their 
Code of Practice. 
 
Appendix M 
Advertising of cigarettes and hand-rolling tobacco 
 
RULE 
2.1 Advertisements should not exaggerate the attractions of smoking or otherwise seek to persuade 
people to start smoking. 
2.2 Advertisements should not seek to encourage smokers to smoke more Or to smoke to excess or 
show a cigarette left in the mouth. 
2.3 Advertisements should not exploit those who are especially vulnerable, whether on account of 
their youth or immaturity or as a result of any physical, mental or social handicap 
2.4 Advertisements should not claim directly or indirectly that it is natural to smoke, or that it is 
abnormal not to smoke. 
2.5 Advertisements should not claim directly or indirectly any health advantage of one brand over 
other brands except on evidence which has been accepted by the health authorities. 
2.6 Advertisements should not claim directly or indirectly that smoking is a necessity for relaxation 
or for concentration. 
2.7 Advertisements should not claim directly or indirectly that to smoke, or to smoke a particular 
brand, is a sign or proof of manliness, courage or daring. 
2.8 Advertisements should not include or imply any personal testimonial for, or recommendation of 
the product by any well-known person of distinction in any walk of life, nor should they claim 
directly or indirectly  the  recommendation  of  a particular brand by any group or class of people 
engaged in an activity or calling which particularly attracts public admiration or emulation. 
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2.9 Advertisemenls should not include copy or illustrations which are sexually titillating or which 
imply a link between smoking and sexual success, nor should any advertise-ment contain any 
demonstration of affection in such a way as to suggest romantic or sexual involvement between those 
port-rayed. 
2.10 Advertisements  should  not  claim directly or indirectly that it contributes significantly to the 
attainment of social or business success to smoke or to smoke a particular brand. 
2.11 No advertisement for cigarettes should appear in ally publication directed wholly or mainly to 
young people. 
2.12 Advertisements should not feature heroes of the young. 
 
Expressions 
keeping up with the Jones's (idiom) cố gắng để được ngang bằng hoặc có mức sống ngang với hàng 
xóm láng giềng hoặc người xung quanh mình. 
 
persuasive:đầy sức thuyết phục 
persuasion:sự thuyết phục 
persuasiveness:đầy tính thuyết phục 
to persuade:thuyết phục 
to associate:kết hợp, liên hệ, liên tưởng 
endorsement:lời xác thực, chứng thực về món hàng 
appeal:quyến rũ; kêu gọi, yêu cầu; tính cách, phẩm chất đầy quyến rũ 
basics:vấn đề cốt lỗi, căn bản 
femininity:nữ tính 
snob:kẻ đua đồi 
rival:đối thủ cạnh tranh 
instant coffee:cà phê nước nóng hoặc sữa uống ngay được 
launderette:(=laundrette) tiệm giặt ủi  
foam booster:liều lượng làm tăng chất bọt 
health drink:thức uống bồi bổ sức khỏe 
talcum powder:phấn thơm dùng sau khi tắm rửa 
unmanageable:khó uốn, chải 
conditioner:dầu xả tóc 
hand-rolling:thuốc lá sợi vấn bằng tay 
vulnerable:có thể bị tổn thương/ chỉ trích 
testimonial:giấy xác nhận về khả năng của một người 
testimony:lời khai, chúng cớ 
emulation:cạnh tranh, ganh đua 
to titilate:kích thích, khêu gợi nhục dục 
to feature:khắc họa, làm nổi bật 
ingredient:thành phần 
cover:bao gồm 
premises:cơ ngơi 
charity:từ thiện 
exempt:được miễn thuế 
pros:tay nhà nghề 
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cons:sự chống lại 
odour:ngửi 
deodorize:khử mùi 
promote:xúc tiến, đẩy mạnh, khuyến khích 
clutter:làm bừa bộn 
pester:làm khó 
intrude:xâm phạm, xâm nhập 
otherwise:cách khác 
copy:bản sao 
room for sth:cơ hội cho việc gì 
vague:mơ hồ 
power cord:dây điện 
crimson:đỏ thẫm 
scarlet:đỏ tươi 
compact:rắn chắc, chắc nịch 
slim:mỏng 
youthful:trẻ trung 
stout:mập mạp 
plump:tròn trĩnh, phúng phính 
well-built:vạm vỡ 
 
Exercise 1 
Listen to the advertisements on the recording. Complete the chart with the types of persuasion you 
think they are using. Write one number on the right of each advertisement, or two numbers if you 
feel an advertisement is using two types of persuasion. 
� Advertisement 1   ......... 
� Advertisement 2   ......... 
� Advertisement 3   ......... 
� Advertisement 4   ......... 
� Advertisement 5   ......... 
� Advertisement 6   ......... 
� Advertisement 7   ......... 
� Advertisement 8   ......... 
� Advertisement 9   ......... 
� Advertisement 10 ......... 
 
Exercise 2 
Discuss in groups what these advertisements are selling. Who might they appeal to? 
 
Exercise 3 
Some advertisements use little stories and dialogues. Work in groups to prepare an advertisement 
like this. Act it out. 
 
Exercise 4 
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The ASA is also concerned with the use of language in advertising. The use of the words "free" and 
"guaranteed", for example, are strictly controlled. The authority however admits that words like 
"best" and "finest" have become so devalued that they can be used in advertising. Imagine you are 
creating an advertisement. Which words would you choose for these sentences? 
1 The lipstick is (a) cherry red (b) crimson (c) blood red. 
2 The eye-shadow is (a) black diamond (b) coal black (c) sooty. 
3 The cigar has a strong (a) aroma (b) smell (c) odour (d) stink. 
4 This jacket is especially suitable for men who are (a) fat (b) stout (c) well-built. 
5 The new alcoholic drink is (a) sharp-tasting (b) acid (c) dry. 
 
Exercise 5 
Look at these advertisements. Find abbreviations for the following: 
central locking/ situated/ cloakroom/ electric windows/ decorative/ entrance/ lounge/ stainless steel/ 
gas-fired/ double/ electric aerial/ registration/ central heating/ power assisted steering/ automatic/ 
excellent. 
 
684391 
MAX FACTOR & CO, incor-porating Gala Cosmetics and Fragrances Ltd. Secretaries are required 
to work jointly for  two  Product  Group Managers and four Assistant Managers. Accurate short-hand 
and typing essential, should also he numerate. We also have a vacancy for  a  Secretary  to  the 
Export Area Manager. Hours of work 9 a.m. -5.25 p.m., Monday-Thursday, 9 a.m. -12.55 p.m. 
Friday. - Applicants should telephone Zena Hoar, Senior Personnel Officer: Bournemouth 524141 
Ext. 115, for an application form. 
 
JAGUAR XJ6 4.2 auto, PAS, e/win,  c/lock,  Brg/beige leather interior, e/aerial, new battery, new s/s 
exhaust, 55,000 miles only, R Reg, immaculate throughout £2,700. - Tel. Bournemouth 295725 (9-6 
pm).   C17/19 
 
SPACIOUS FAMILY HOUSE BEARWOOD 
Sit. on this popular estate close schools, local shops and bus routes to Bournemouth and Poole. GF 
c/h, cavity wall insulation. Exc dec order. Ent porch, hall, clkrm. Attractive log 23ft 6in x 18ft 
overall, dng rm, well fitted kit, 4 dble beds, bath. Garage. Garden. Now reduced to £43,000 for quick 
sale. Ref. 11472. 
 
Exercise 6 
Now write a newspaper advertisement for: 
1 a house 
2 a car 
3 a job 
 
Ngôn ngữ quảng cáo. 
A 
Xin chào. Tôi tên Steve Newman - nhưng tôi tin là bạn đã biết. Tôi phải chiêu đãi nhiều, đó là một 
trong những vấn đề trong cuộc sống ở Beverley Hills, và sau buổi cơm chiều, tôi luôn cho những 
người khách của tôi uống cà phê uống liền Maxcaffeine... 
Steve, cà phê này thật ngon tuyệt. Nó rất tươi, làm sao anh có nó vậy? 



www.tinhvi.com - 814 

Rất vui vì bạn thích nó, Raquel à. Ðó là bí mật của tôi. 
B 
Kent, tôi đang đứng ở một hiệu giặt tự động ở Bromley đây. Hôm nay là sáng thứ Hai, và tôi vừa 
mới nhờ 10 người nội trợ đến giặt một nửa số quần áo của họ bằng bột giặt hiệu Fizz, có chất tăng 
bọt XR74 mới, còn một nửa số quần áo còn lại thì giặt bằng loại bột giặt hàng đầu khác. Vâng, tất cả 
họ đều đồng ý rằng Fizz với chất tăng bọt XR74 mới giặt trắng hơn, sạch hơn, và mới hơn. 
Fizz với XR74. 'Dành cho các gia đình dùng Fizz... Dành cho các gia đình dùng Fizz.' 
C 
Một cuộc đi dạo ở vùng quê... một ngày mùa hè... người mà bạn yêu... một nơi nào đó để ngồi... trời 
trong xanh... tình yêu của bạn mới mẻ. Hãy làm cho anh ta hạnh phúc với thuốc lá Macbeth... 
Macbeth, với một mùi hương của thuốc lá được chọn kỹ dành cho đàn ông. 
D 
'Mẹ ơi, con chán quá. Con có phải nằm trên giường không?' 
'Có, con yêu. Con đang bị bệnh...' 
Ðứa trẻ bị bệnh luôn là một vấn đề. Giúp cho chúng lấy lại sinh lực và sức sống với Glucozone', thức 
uống cho sức khoẻ có sủi tăm có nhiều vitamin và nước khoáng. 
E 
Thưa ông, ông ăn có ngon miệng không ạ? 
Cảm ơn. Cho tôi xin hóa đơn? 
Thưa ông, đây ạ. 
Hừm... tôi thấy... ơ...anh có dùng thẻ tín dụng không? 
Ư, thưa ngài, điều đó tùy... nó là loại thẻ nào ạ? 
Nó là thẻ International Streamline Platinum. 
Ồ, trong trường hợp này thì dĩ nhiên chúng tôi chấp nhận. Cảm ơn quí ông... và quí bà. Lần sau mời 
quay lại nhé. 
F 
Có phải bạn đang tìm một chiếc xe mà nó đẹp hơn chiếc Polo? Nhanh hơn Ford? Mạnh hơn 
Maestro? Chạy rẻ hơn so với Renault? Vậy thì bạn hãy tìm BM Calypso mới. Hãy gọi cho đại lý địa 
phương của bạn để chạy thử, nếu như bạn mua một chiếc Calypso tháng này bạn sẽ được tặng một 
radio, một bình xăng đầy, một năm thuế cầu đường, và bảng số xe miễn phí. 
G 
Ðược rồi, tối qua tôi đã ghé quán rượu. Họ không có loại bia tôi thích. 'Hết rồi, họ nói. "Uống thử 
loại bia Burgomaster Lager xem sao', họ nói. 'Cái gì?', tôi nói, 'Lager ư? Không phải dành cho tôi.' 
Họ nói: 'Thôi nào, thử một ít đi' Thế là tôi đã uống một ly. Không có nghĩ về nó nhiều nhưng tôi đã 
uống thêm ly nữa. Tôi đã nói: 'Một mớ những chuyện nhảm nhí'. Họ nói: 'Hãy thử thêm ly khác nhé.' 
Tôi đã uống. Tôi nói: 'Khủng khiếp.' 'Tôi không tin như vậy', họ nói: 'Hãy uống thử thêm nhé.' Tôi 
nói: 'Ðây là loại bia tệ nhất mà tôi đã từng uống.' Họ nói: 'Thử thêm nữa nhé, chúng tôi sẽ trả tiền 
cho.' Tôi nói: 'Không, thật rác rưởi', và rồi tôi bước đi lảo đảo khỏi quán vào trong màn đêm. Tôi đã 
cười lớn. Năm ly Burgomaster miễn phí - điều đó không tồi. 
H 
Xin đừng quên. Đợt hạ giá tháng Giêng của Johnson bắt đầu thứ Hai ngày 28 tháng 12 ở những cửa 
hàng của Johnson ở Bournemouth, Southampton, Portsmouth, Brighton và Canterbury. Đợt hạ giá 
tháng Giêng của Johnson - lúc 9 giờ ngày 28. 
I 
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Tối nay tôi muốn nói với các bạn về vấn đề rất riêng tư. Mùi của chân. Bạn có khổ sở khi chân bị 
hôi? Tôi đã bị. Cho tới khi tôi phát hiện được bột tan hiệu Malcolm. Bây giờ tôi không còn phải vừa 
đi vừa tỏa mùi ra xung quanh như một miếng phô mai cũ. Hãy nhớ: 
Dùng bột tan - Hãy chọn hiệu Malcolm. Dùng bột tan - Hãy chọn hiệu Malcolm. 
J 
Chào, Sandy. Tôi thích tóc của bạn. 
Tôi chỉ gội đầu thôi. 
Tóc của tôi luôn luôn khô cứng và khó sử dụng. Tóc của bạn bóng và tự nhiên quá. 
Ðó là bởi vì tôi dùng dầu dưỡng tóc Ariel. Nó được cân đối một cách tự nhiên dành cho tóc khô. Nó 
đã được thử nghiệm nhiều năm rồi - và nó cũng đủ an toàn ngay cả cho một đứa trẻ. 
Tôi sẽ thử một ít... tôi có thể mượn của bạn không? 
Hãy mua vài chai xem... bạn sẽ ngạc nhiên: nó là loại rẻ nhất trong chợ. 
 
Reading 
 
January 20th 1984 
Dear Sir or Madam, 
We are offering you a unique opportunity to try "Newsmonth" for twelve weeks at a special 
introductory price of 20p per copy. This is a 90% reduction on the new-stand price of £2! 
If you choose to continue your subscription you can subscribe for a further 12 months at a low new-
subscriber price of 70p per copy. Don't delay, send the coupon today. 
 
February 1st 1984 
Ms. J. Grant 
28 Highland Rd 
Tadworth TW4 7JQ 
 
Dear Madam, 
We note that you have not yet taken up our offer for "Newsmonth" magazine. Printed below is a 
lucky number. If you subscribe before February 28th, your name will go into our lucky draw. First 
prize is a BM Calypso 4-door saloon. Imagine, Ms Grant, driving down Highland Road in your new 
Calypso. Subscribe today and it could be yours. 
Yours faithfully 
D. Tyler 
Subscription manager 
YOUR LUCKY NUMBER IS 0732294158607 
 
February 12th 1984 
Ms. J. Grant 
28 Highland Rd 
Tadworth TW4 7JQ 
 
Dear Ms Grant, 
We wonder if you would be kind enough to assist us. We are conducting Market Research on our 
campaign for "Newsmonth". We see that you have not replied to our previous communications. We 
are trying to find out why. Do you simply throw away all publicity material? Did you read it? Do you 
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know how good "Newsmonth" is? If you will reply, we will send you a free sample copy. We 
enclose an SAE. 
Yours sincerely 
 Dennis Tyler 
 
Subscription manager 
 
February 19th 1984 
Dear Miss Grant, 
 
I am so sorry to trouble you again. We really are unable to understand why you haven't replied. We 
have been waiting all week to hear from you. We are convinced that "Newsmonth" is right for you. 
We have decided to offer you 8 weeks, free subscription without obligation. All you have to do is 
reply. Please do. 
Yours sincerely 
Dennis Tyler 
Subscription manager 
 
NEWSMONTH 
Centre Tower 
London W1 8RD 
March 10th 1984 
 
Dear Miss Grant, 
 I hope you'll excuse me for sending a personal letter, but actually I have a problem. 
"Newsmonth" are so angry that I have failed to persuade you to buy a subscription, that they have 
threatened to sack me. I have a wife, two kids and a mortgage. I implore you to reconsider, 
 With best wishes, 
 Dennis Tyler 
 
Flat 118 
Cooper Point 
Camden 
London 
17/3/84 
Dear Jane, 
 I hope you don't mind me calling you by your first name. Today "Newsmonth" fired me. I 
can't see how I'll possibly find another job, and I can't help feeling that it's your fault. They did say, 
however, that if you bought a subscription, I could have my job back. 
 Please help me! 
 Love, 
 Dennis 
 
Language study 
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Formal and business letters 
 
Addressed to: 
 The Personnel Manager, 
 Forest Insurance Co., 
 
 The Sales Manager, 
 Southern Computers Ltd, 
 
 The Managing Director, 
 Hampton plc 
Beginning: 
 Dear Sir, 
 Dear Madam, 
 Dear Sir or Madam, 
Ending: 
 Yours, 
 Yours faithfully, (GB) 
 Yours truly, (US) 
Addressed to: 
 Natwest Bank PLC 
 
 Wessex Transport 
 
 Messrs Smith and Jones* 
Beginning: 
 Dear Sirs, (GB) 
 Gentlemen. (US) 
 Dear Sir or Madam 
Ending: 
 Yours, 
 Yours faithfully, (GB) 
 Yours truly, (US) 
Addressed to: 
 Mr M.Smith/Michael Smith 
 M.Smith, Esq., (GB formal) 
Beginning: 
 Dear Mr Smith, 
Ending: 
 Yours sincerely, 
 Yours, 
Addressed to: 
 Mrs Smith/Miss Smith/ 
 MsSmith/Jane Smith 
Beginning: 
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 Dear Mrs Smith, 
 Dear Miss Smith, 
 Dear Ms Smith, 
Ending: 
 Yours sincerely, 
 Yours, 
* "Messrs" is an old-fashioned term. It is used when the names of two or more people make up the 
name of the firm. 
It is not used for limited companies (Ltd) or public limited companies (plc). 
 
Abbreviations 
Here are some common abbreviations. Do you know what they mean? 
A/C inc. ref. 
advt. info. RSVP 
approx. Jnr. snr. 
a.s.a.p. km.  St.  
Bros. lb.  tel.  
cf. Ltd.  UK  
Co. max.  VIP 
C/O min.  vs. 
COD misc.  w.p.m. 
cont. NB Xmas  
dept. OHMS yr.  
enc. para. 
etc. PLC  
fwd. pp.  
govt. p.p.  
HQ p.w.  
hr. recd.  
 
to subscribe:đăng ký mua báo dài hạn 
subscription:tiền đăng ký báo dài hạn; hội phí 
to compose:sáng tác 
introductory:phần giới thiệu 
reduction:giảm giá 
to reduce:thu nhỏ kích thước, bớt tiền 
coupon:tem cu-pông để đổi hàng, gửi thư không tốn tiền; phiếu in sẵn (cắt ở báo chí ra để đặt mua 
hàng,..) 
to take up one's offer:chấp nhận lời mời 
luck draw:xổ số may mắn 
saloon:loại xe hơi có khoang để hành lý phía sau không thông thương được với phía trước 
without obligation:không bắt buộc, không điều kiện gì ràng buộc 
to conduct:điều hành, tiến hành 
communication:trao đổi ý kiến, thông tin; thư từ, tin nhắn 
publicity material:ấn phẩm để thông tin hoặc quảng cáo 
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SAE:(= self-addressed envelope, stamped addressed envelope) phong bì đã có in sẵn địa chỉ người 
nhận, không cần dán tem 
to fail:không đủ khả năng, quên 
to sack:cho nghỉ việc 
mortgage:sự cầm cố, thế chấp 
to mortgage:cầm cố, thế chấp 
mortgagee:người hoặc công ty nhận đồ thế chấp 
to implore:van xin, khẩn nài 
imploring:cầu khẩn 
to ask s.o for a favour:xin ai làm giúp việc gì 
junk mail:tờ quảng cáo gửi tới tận nhà qua đường bưu điện, dù không được yêu cầu 
to dispense:bỏ đi, không cần 
pp (per procurationem):ký thay 
postcode:mã bưu điện 
start off:bắt đầu 
unjustified:bất công, phi lý 
wind sth up:chấm dứt 
food-processor:máy chế biến thực phẩm 
sunmit:cuộc họp thượng đỉnh 
keep off:ngưng dùng 
implore:cầu xin 
redundancy:sự thừa 
keep on:tiếp tục mướn 
protester:người phản đối 
base:căn cứ 
keep at:kiên trì 
keep back:tránh xa ra 
keep down:cản lại; trấn áp 
keep in:giữ không cho ra ngoài 
keep in with:vẫn thân thiện 
keep off:tránh dùng; ngưng dùng 
keep up:duy trì 
keep up with:theo kịp; không thua kém 
 
Exercise 1 
Jane Grant received the letters (see Notes). Perhaps wisely, she decided not to reply to any of them. 
Compose the shortest and simplest reply to each one. 
 
Exercise 2 
Lay out this business letter and punctuate it. 
newsmonth international centre tower london wl 8rd dear mrs green we are writing to ask you for a 
favour we note that your next door neighbour miss grant has not replied to any of our recent letters 
we fear that she regards them as junk mail and is dispensing with them could you possibly if you 
have time take the enclosed letter to miss grant and see that she opens it we enclose a free copy of 
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our magazine for you yours sincerely dennis tyler suhscriptions manager   
 
BRITAIN FROM THE AIR 
 
Salisbury 
Salisbury was one of the earliest "new towns". The city was founded in 1220 to replace the town of 
Old Sarum, 3 miles to the north. Old Sarum had been founded by the Romans and developed by the 
Saxons, and was already an important town in the 11th and 12th centuries. The water supply was 
poor, though, and so the town was moved to its present site where smaller rivers join the River Avon. 
The most striking feature is the cathedral, which was founded at the same time as the town. It was 
built between 1220 and 1258 and is thought to be one of the most beautiful in Europe. The spire is 
404 feet high, making it the tallest church in Britain, and was added in 1334. The cathedral is 473 
feet long. Salisbury is a market town for the surrounding agricultural area, and a shopping centre for 
the large numbers of military bases to the north of the city, on Salisbury Plain. It is also a tourist 
centre, because of the cathedral and old town, and because of Stonehenge which is 10 miles north-
north-west of the city. It's situated in central Southern England, about 30 miles inland from the south 
coast, and 83 miles west of London. The city centre is particularly pleasant, as a ring road takes 
heavy traffic away to the East. 
 
Caernarfon 
Caernarfon is the usual spelling, that is C-A-E-R-N-A-R-F-O-N, nowadays, although older maps use 
the English spelling C-A-E-R-N-A-R-V-O-N. As it is the centre of the area of Gwynedd, which is 
75% Welsh-speaking, the Welsh spelling is preferred. Gwynedd, by the way, is G-W-Y-N-E-D-D. It 
is situated in North Wales, and has always been an important strategic and military site. The Romans 
built a castle here in AD 78. The present castle was started by King Edward I in 1283, and completed 
in 1322. His son was born here in 1284 and became the first "Prince of Wales". Prince Charles was 
invested as Prince of Wales at the castle on July 1st 1969. The castle, at the top left, is one of the 
finest surviving castles in Britain. The old town wall is still in good condition. The population is 
10,500, and the town is a market centre and a tourism centre for the Snowdonian National 
Park.There is no railway, the nearest station being at Bangor, 9 miles away. It is famous for sailing 
and fishing. Sea and river fishing are both excellent, which adds to the town's attractions. 
 
Durham 
Durham, in County Durham, is in the north-east of England, about 14 miles from Newcastle, and 260 
miles from London. It is built on a bend in the River Wear, and it grew around the Norman castle, 
which was built in 1072 to protect England from the Scots. A wall blocked off the peninsula. The 
cathedral was begun in 1093, and has been called the finest Norman building in Britain, if not in 
Europe. The religious schools developed from the 15th century onwards, eventually becoming the 
University of Durham in 1832. It is England's third oldest University, after Oxford and Cambridge. 
Durham is an administration and market centre, and although it is surrounded by coal mining 
villages, it has remained reasonably quiet and beautiful. The present population is 24,777. 
 
Liverpool 
Liverpool is one of Britain's largest cities. The city population is 605,600, but the population of the 
Merseyside conurbation is more than 1Ự million. Its most famous inhabitants are probably John 
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Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr, and Liverpool has built a 1 million 
pound "Beatles Museum". Its fame in the world of football is as widespread as its fame in pop music, 
with Liverpool Football Club being the most successful European team of the late seventies and 
early eighties, winning the European cup three times. However there's a lot more to Liverpool than 
just music and football. 
It developed very quickly in the 18th and 19th centuries as Britain's major Atlantic port. It was a 
centre for the cotton trade and manufacturing industry, as well as a centre for ships taking part in the 
infamous slave trade. At one time, there were seven miles of continuous docks along the River 
Mersey. The river is crossed by two tunnels, a railway tunnel built in 1886 and a road tunnel, the 
Mersey Tunnel, in 1934. For many years ferries were the main way across the river, which has no 
bridges at this point. There are also two 20th century cathedrals: one Church of England, the other 
Roman Catholic. The Catholic cathedral, one of the few in the world built with an underground car 
park, can be seen in the lower right foreground of the picture. The famous Lime Street station can be 
seen just right of the centre. 
Liverpool is a cosmopolitan city and, to the anger of both the Irish and the Welsh, it has been called 
"the real capital of Ireland" and "the real capital of Wales", because of the large number of 
Liverpudlians of Irish and Welsh descent. Today it is well-known for the wit and humour of its 
people, and its high unemployment figures. There are plans to attract tourism to the area, and to the 
north west generally, by converting areas of dockland into leisure areas, parks and museums. 
 
guide book:sách chỉ dẫn về một nơi nào đó 
to found:xây dựng; thành lập 
foundation:việc thành lập; nền móng một tòa nhà 
catheral:nhà thờ chính, thánh đường 
spire:tháp nhọn của nhà thờ 
military base:căn cứ quân sự 
ring road:xa lộ vành đai quanh thành phố giúp giảm lượng giao thông xe ở trung tâm 
conurbation:khu mở rộng liên thành phố 
infamous:tai tiếng 
infamy:độc ác 
tunnel:đường hầm 
ferry:tàu phà 
foreground:cận cảnh 
Roman Catholic:Giáo hội La Mã 
cosmopolitan:thuộc về toàn thế giới 
to convert:biến đổi 
dockland:khu vực đóng và sửa tàu bè 
leisure area:nơi vui chơi, giải trí 
bus depot:bến xe buýt 
tip:tiền buốc-boa 
bellboy:người trực tầng 
mild:ôn hòa 
scenery:cảnh vật 
surcharge:phụ phí 
discourage:ngăn cản 
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cater:cung cấp thực phẩm 
safari:cuộc đi săn 
safari suit:quần áo đi đường 
subsequent:theo sau 
 tri-shaw:xe ba bánh, xe lôi 
outlet:đại lý 
gratuity:tiền bo 
reverse:đảo, ngược lại 
sequence:trình tự 
hold on:nắm chặt; giữ máy 
hold back:giữ, nén lại 
hold in:dám chắc; giam giữ 
hold up:chống đỡ, vẫn duy trì... 
hold onto:giữ chỗ trước 
barricade:vật chướng ngại 
vault:hầm 
hostage:con tin 
set off:làm nổi bật 
 
Exercise 1 
Look at the picture of Salisbury. Listen to the description of the town. Use the notes to write a short 
paragraph for a guide book on Salisbury. 
 
Note-taking 
Think about making notes in English. How would you write abbreviations for these words? Match 
them with the abbreviations in the box below. 
south east 
population 
miles 
feet 
near 
approximately 
19th century 
around (1471) 
therefore 
bigger than 
to, towards, led to 
and, as well as 
increased to 
decreased to 
born in 
died in 
 
Remember, how you take notes is up to you. Do as you would in your own language - use your own 
abbreviations, use your own language's abbreviations if it helps. 
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Exercise 2 
Look at the picture of Caernarfon. Listen to the description. Make notes. Listen again, correct your 
notes. 
 
Exercise 3 
Say as much as you can about the picture of Durham. Mark four things with a cross (X) that you 
would like to hear more about. What do you think they are? 
Now listen to the description and make notes. 
 
Exercise 4 
Look at the picture of Liverpool. What can you say about it? Describe it. What would you like to see 
if you went there? Where would you like to walk? 
Now listen to the description and make notes. 
 
Writing 
You are a journalist. Describe each town in one paragraph for a magazine. 
Write a similar description of your own town. 
Write a final paragraph comparing your town with Caernarfon, Durham and Liverpool. 
 
Nước Anh được nhìn từ trên không. 
 
Salisbury 
Salisbury là một trong "những thành phố mới" lâu đời nhất. Thành phố này được thành lập vào năm 
1220 để thay thế cho thành phố Old Sarum, cách 3 dặm về hướng Bắc. Người La Mã đã thành lập 
Old Sarum, và được phát triển bởi người Xắc-xông, nó đã trở thành một thành phố quan trọng vào 
thế kỷ 11 và 12. Do hệ thống cấp nước tồi, và vì thế thành phố này đã được di chuyển đến chỗ hiện 
tại bây giờ của nó nơi có những con sông nhỏ đổ vào sông Avon. Nét đặc trưng gây ấn tượng nhất là 
thánh đường, nó đã được tìm thấy cùng lúc với thành phố. Nó đã được xây dựng giữa năm 1220 và 
1258 và được cho là thánh đường đẹp nhất Châu Âu. Ngọn tháp thánh đường cao 404 feet, làm cho 
nó thành nhà thờ cao nhất ở Anh quốc, và đã được nâng thêm vào năm 1334. Thánh đường này dài 
473 feet. 
Salisbury là một khu thương mại chính cho vùng nông nghiệp bao quanh nó, và là một trung tâm 
thương mại cho nhiều khu căn cứ quân sự ở hướng bắc thành phố, trên đồng bằng Salisbury. Nó 
cũng là một trung tâm du lịch bởi nó có thành phố cổ và thánh đường, và bởi có Stonehenge cách đó 
10 dặm về phía bắc-tây-bắc của thành phố. Nó nằm ở giữa miền Nam nước Anh, khoảng 3 dặm nội 
địa từ bờ biển miền Nam, và 83 dặm miền tây của Luân Ðôn. Trung tâm thành phố có nét dễ thương 
rất riêng biệt, bởi vì nó có một xa lộ vành đai đưa luồng giao thông tấp nập đi đến tận miền đông. 
 
Caernarfon 
Ngày nay, Caernarfon là sự viết chính tả thông thường, đó là C-A-E-R-N-A-R-F-O-N, mặc dù các 
bản đồ cũ sử dụng lối viết chính tả của người Anh là C-A-E-R-N-A-R-V-O-N. Bởi vì nó là trung tâm 
của vùng thuộc Gwynedd, nơi mà chiếm đến 75% nói ngôn ngữ xứ Wales, nên ngôn ngữ xứ Wales 
thì được ưa thích hơn. Gwynedd thì được viết là G-W-Y-N-E-D-D. 
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Nó tọa lạc ở phía bắc của xứ Wales, và luôn là vị trí quân sự chiến lược quan trọng. Người La Mã đã 
xây ở đây một lâu đài vào năm 78 sau công nguyên. Cái lâu đài hiện thời được xây bởi Vua Edward I 
vào năm 1283, và hoàn thành năm 1322. Con trai của Vua Edward I được chào đời tại đây và trở 
thành "Hoàng tử xứ Wales" đầu tiên. Hoàng tử Charles được tấn phong là hoàng tử xứ Wales tại lâu 
đài vào ngày 1 tháng 7 năm 1969. Ở Anh, lâu đài này, phần bên trái phía trên (bản đồ), là một trong 
những lâu đài còn sót lại đẹp nhất nước Anh. Bức tường thành cổ vẫn còn trong tình trạng tốt. Dân 
số là 10.500, và thành phố này là một trung tâm buôn bán, trung tâm du lịch cho Công viên quốc gia 
Snowdonia. Không có đường sắt, sân ga gần nhất là ở Bango, cách đó 9 dặm. Nó nổi tiếng về du 
thuyền và câu cá. Nghề đánh cá sông và biển cả hai đều tuyệt vời, tăng thêm sức hấp dẫn cho thành 
phố. 
 
Durham 
Durham, ở thị xã Durham, nằm ở hướng đông-bắc của nước Anh, cách Newcastle khoảng 14 dặm, và 
cách Luân Ðôn khoảng 260 dặm. Nó được xây ở khúc uốn cong của dòng sông Wear, và nó phát 
triển quanh lâu đài Norman, lâu đài này được xây dựng vào năm 1072 để bảo vệ nước Anh khỏi 
người Scots. Một bức thành đã ngăn cách ra khỏi bán đảo. Thánh đường được bắt đầu xây dựng năm 
1093, và được gọi là công trình tốt nhất của người Noóc-măng ở Anh quốc, nếu không nói là cả 
Châu Âu. Những ngôi trường tôn giáo phát triển từ thế kỷ 15 trở đi, cuối cùng trở thành ngôi trường 
Ðại học của Durham vào năm 1832. Nó là trường Ðại học thứ ba cổ nhất ở Anh, sau Oxford và 
Cambridge. Durham là trung tâm buôn bán và chính quyền, và mặc dù nó được bao quanh bởi những 
làng mỏ than, nhưng nó vẫn giữ nguyên cảnh đẹp và sự yên tĩnh hợp lý. Dân số hiện giờ là 24.777. 
 
Liverpool 
Liverpool là một trong những thành phố lớn nhất ở Anh quốc. Dân số thành phố là 605.600, nhưng 
dân số của khu thành phố Merseyside nhiều hơn 1 1/4 triệu. Những người dân nổi tiếng nhất của nó 
là John Lennon, Paul McCartney, Goerge Harrison và Ringo Starr, và Liverpool đã cho xây dựng 
một "Nhà bảo tàng Beatles" giá một triệu pao. Sự nổi tiếng của nó trên thế giới về bóng đá cũng lan 
rộng như sự nổi tiếng về nhạc pop, với CLB Bóng đá Liverpool là đội bóng Châu âu thành công nhất 
vào cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18, 3 lần đoạt được cúp Châu Âu. Tuy nhiên đối với Liverpool còn có 
nhiều thứ nổi tiếng khác ngoài bóng đá và âm nhạc. 
Nó đã phát triển một cách rất nhanh vào thế kỷ 18 và thế kỷ 19 như là cảng Atlantic lớn của Anh 
quốc. Nó là trung tâm thương mại bông vải và ngành công nghiệp sản xuất, cũng như là trung tâm 
cho các loại tàu thuyền tham gia buôn bán nô lệ bỉ ổi. Cùng thời điểm đó, có 7 dặm dành cho các 
vũng đầu tàu liên tiếp dọc theo con sông Mersey. Con sông này được cắt ngang bởi 2 con kênh và 
một đường xe lửa ngầm được xây dựng vào năm 1886 và một con đường ngầm được xây dựng vào 
năm 1934, đường ngầm Mersey. Ðã nhiều năm việc chuyên chở bằng phà là con đường chính đi 
ngang qua con sông mà không hề có một cái cầu ngay tại nơi này. Còn có hai thánh đường của thế kỷ 
20 là: một là nhà thờ của nước Anh, và một là nhà thờ Thiên chúa giáo La Mã. 
Thánh đường Thiên chúa giáo là một trong số ít thánh đường còn lại của thế giới có xây một sân đậu 
xe dưới lòng đất, có thể nhìn thấy được ở ngay vị trí thấp hơn bên phải của tấm hình. Nhà ga nổi 
tiếng Lime Street có thể nhìn thấy ngay bên phải của trung tâm. 
Liverpool là một thành phố quốc tế và, đối với mối hận của cả người Ai Len và người xứ Wales, nó 
được gọi là 'thủ đô thực của Ai Len' và 'thủ đô thực của xứ Wales', bởi số lớn người dân Liverpool là 
của Ai Len và có nguồn gốc xứ Wales. Ngày nay nó nổi tiếng nhờ tài dí dỏm và tính khôi hài của 
người dân, và chỉ số thất nghiệp tăng cao của nó. Có nhiều kế hoạch để thu hút khách du lịch đến 
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vùng này, và đến miền tây bắc nói chung, bằng cách chuyển đổi những khu vực xưởng đóng tàu 
thành những nơi vui chơi giải trí, những khu công viên và những nhà bảo tàng. 
 
THE TOWN THAT'S GOING TO DIE 
 
You can take either the Caerdowy route or the Llanevy road. Caerdowy's the better road, but the 
Llanevy way's shorter. It's up to you, really. I'll tell you the short way, anyway. Go about 2 miles up 
this road until you get to Llanevy. Just after you leave Llanevy, you'll see a turning on the left, the 
B4007. Keep going along here for about two miles or so, past the Tredowy Mine on your left. Go 
down the hill into the town and you'll come to a roundabout. Turn left, past the post office and go 
onto the next junction... you'll see a church on the other side of the road. Bear right and carry on to 
the next fork in the road. Take the right fork, and look out for a little road... it's a track really... on the 
right. It's easy to miss it. Go a hundred yards or so up the track, and look at the field to your left. 
That's the site for the reactor. 
 
Listening 
� Listen to the recording and find the site of the nuclear reactor on the map. 
 
Language study 
The nuclear power station will open (in 8 years). 
It will employ 60 men. 
Both of these sentences are about future time. When we put them together, the new sentence is: 
When the power station opens, it will employ 60 men. 
 
When introduces a time clause. There are four tenses we can use in time clauses: 
Simple present (it employs) 
Present continuous (it is employing) 
Present perfect (it has employed) 
Present perfect continuous (it has been employing) 
 
A We will be building it for 5 years. We will need 400 men. 
We will need 400 men while we are building it. 
B We won't begin. We will have had a full enquiry. 
We won't begin until/till we've had a full enquiry. 
C It will create jobs. It will have been operating for a few months. 
It will create new jobs when it has been operating for a few months. 
D The coal mine will close. People will leave Tredowy. 
People will leave Tredowy as soon as/ immediately/ once the coal mine closes/has closed. 
 
Reading 
The Town That's Going To Die? 
The National Coal Board today announced the forth-coming closure of the Llanbevan Mine in 
Tredowy, South Wales. 
 
TREDOWY Gwent Map 12F 
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Pop: 13,100 Abergavenny 15, London 161, Brecon 13 
Merthyr Tydfil 10, Tredegar 6, Newport 27 
EC Wed. MD Mon. See Wesley Gardens, Green Rock. 
Duke of Monmouth, 16 bedrs, 3 priv. bat. CH. 
BB £14. DB £23. Tel: 2730. 
Jones' Autos, Prince St. Tel: 2618 
 
The mine, which will close next year, employs nearly 2000 men. Although there is plenty of coal left 
underground, the mine is unsuitable for modern equip-ment, and is uneconomic. Losses last year 
totalled £5,420,000. At present, a government enquiry is taking place into plans to build a massive 
nuclear reactor two miles north of the town. It is hoped that the construction of the reactor will create 
jobs in an area already hard-hit by closures in the steel industry, and... 
 
forthcoming:sắp tới; sẵn sàng giúp đỡ 
closure:kết thúc, đóng cửa 
uneconomic:không có lợi 
to total:cộng chung lại 
massive:bề thế; đáng kể 
nuclear:thuộc về hạt nhân, nguyên tử 
hard-hit:bị ảnh hưởng nặng nề 
site:công trường; vị trí (thành phố,..) 
roundabout:vòng xoay giao thông; nói vòng vo, đi đường vòng 
junction:giao lộ 
to bear:rẽ 
fork:nơi chia nhánh (dòng sông, con đường) 
track:đường mòn 
specialist:chuyên viên 
protest:phản đối (bằng hành động) 
enquiry:thẩm tra (=inquiry) 
to enquiry:điều tra 
flight attendant:tiếp viên hàng không 
engaged:bận rộn 
purser:tiếp viên trưởng 
rear:phía sau, phía đuôi 
forensic:thuộc tòa án 
deceased:người chết 
maniac:người điên 
Buddhist:thuộc đạo phật 
defeatist:theo chủ nghĩa thất bại 
fascist:hữu khuynh, phát xít 
nationalist:người ủng hộ chủ nghĩa quốc gia 
nationalistic:theo chủ nghĩa dân tộc 
fall behind:thụt lùi, lùi lại 
fall for:mê tít 
fall down on:không hoàn thành; không làm được 
fall in with:tán đồng 
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fall out with:bất hòa 
fall through:thất bại 
fall about:cười như điên 
fall back on:nhờ vào, cần đến 
 
Exercise 1 
In pairs, use the map and give directions: 
a to the mine. 
b from Caerdowy to Hill Farm. 
c from Glenclower Farm to Caer Farm. 
 
Exercise 2 
Combine these sentences with the words in brackets. 
1 People will leave the area. Property values will fall. (once) 
2 The reactor will begin operating. It won't need many workers. (when) 
3 They will be building the reactor. The area will be very busy. (while) 
4 They will have finished the reactor. They will need specialist workers. (when) 
5 They will be training workers. They will be building the reactor. (while) 
6 We won't know how many they will need. They will have finished the plans. (until) 
7 The nuclear waste will be dangerous. Our grandchildren will be old. (until) 
8 We'll be worried about accidents. The reactor will open. (as soon as) 
9 We'll have a protest meeting. The enquiry will begin. (immediately) 
10 The coal mine will have closed. 2000 men will be unemployed. (after) 
11 The reactor will have opened. 60 men will be employed. (once) 
12 Many will have left Tredowy. The reactor will open. (before) 
 
Exercise 3 
How do you think these people might complete these sentences. Look at the examples to help you. 
1 (man, 65) I'll stay in Tredowy until ... 
2 (woman, 3 children) I'll move somewhere safer before ... 
3 (miner, 36) I'll look for a job in Cardiff when ... 
4 (farmer) I hope I'll be able to sell my land once ... 
5 (man, 19) I'll work for the construction company while ... 
6 (girl, 20) I'll leave town after ... 
7 (pub owner) I'll sell very little beer as soon as ... 
8 (estate agent) Nobody will be able to sell houses when ... 
9 (woman, 40) This town will die once ... 
10 (woman, 25) There'll be protests immediately ... 
 
Exercise 4 
Read through the exercises to get more information about the closure. Read through the information 
about four people from Tredowy. In groups of three, four or five conduct an enquiry. One person is 
the government representative; the others live in Tredowy. 
 
MINER (MINER'S WIFE) 
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Age 48 
34 years in mine 
Little change of work on construction 
1 child at college locally. Other married - safe local job. 1 grandchild 
Feels mine could supply as much energy as reactor - more safely 
Trade union member 
Feels mine closure will create unemployment in all local industries. 
 
FARMER 
Age 50 
His/her farm might be bought for site - or not 
Might sell part of land for road 
If not, sheep will be frightened by noise of construction 
Will find it difficult to sell produce 
Family has owned farm for 200 years 
 
YOUNG UNEMPLOYED PERSON 
Age 19 
Didn't want mine work anyway 
Scared at idea of 2000 more unemployed 
Willing to retrain for reactor work 
Not afraid of nuclear energy 
Excited by idea of new technology 
Older brother killed in mine accident - as 37 others were. Can reactor be more dangerous than that? 
 
PARENT WITH 3 SMALL CHILDREN 
Age 34 
Believes nuclear power is dangerous - now & forever 
Children's school only 2 miles from reactor 
Waste will travel through the village 
worried about water supply 
Does not want to move - and is not employed in the mine   
 
Một thành phố nhỏ sắp chết. 
Bạn có thể đi tuyến đường Caerdowy hay đường Llanevy. 
Ceardowy là con đường tốt hơn, nhưng con đường Llanevy thì ngắn hơn. 
Tùy bạn thôi, thực đấy. 
Nhưng dù sao tôi cũng sẽ nói cho bạn biết con đường ngắn. 
Theo con đường này bạn đi khoảng trên 2 dặm cho tới khi bạn đến Llanevy. 
Chỉ ngay sau khi bạn rời khỏi Llanevy, bạn sẽ thấy một ngã quẹo bên tay trái, số hiệu là B4007. 
Cứ tiếp tục đi dọc con đường này khoảng hai dặm hoặc hơn, đi qua Mỏ Tredowy bên tay trái của 
bạn. 
Hãy đi xuống ngọn đồi để vào một thành phố nhỏ và bạn sẽ đến một bùng binh. 
Quẹo trái, rồi đi qua luôn nhà bưu điện và cứ tiếp tục đi đến chỗ nối kế tiếp... 
bạn sẽ thấy một nhà thờ phía bên kia của con đường. 
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Rẽ phải và tiếp tục đến cái ngã ba kế tiếp trên con đường. 
Hãy theo ngã bên phải, và chú ý đến một con đường nhỏ... thực sự nó là một đường hẻm... bên tay 
phải. 
Rất dễ không thấy nó. 
Ði vô hẻm một trăm thước Anh hoặc hơn thế, và hãy nhìn vào cánh đồng bên tay trái bạn. 
Ðó là vị trí của lò phản ứng hạt nhân. 
 
COLLECTOR'S CORNER 
 
Good afternoon and welcome to another edition of Collector's Corner. For this afternoon's 
programme we've come to visit 16-year-old Adrian Shaw. We're in Adrian's room at the moment and 
we're completely surrounded by bottles... yes, bottles. Big ones, small ones, blue ones, green ones. In 
fact it's difficult to see the walls at all, there are so many bottles. How many bottles are there, 
Adrian? 
 
Adrian 1,429. 
Interviewer 1,429? Have you counted them? 
Adrian Yeah. This morning. I thought you might ask me that question. 
Interviewer And are they all different? 
Adrian Yeah. I keep my spares in a box in the shed. 
Interviewer How did all this start? 
Adrian About three years ago. I was fishing in the river and I found a bottle, this one here, and I'd 
never seen one like it. So I took it home, cleaned it up, and showed it to my grandad. He said all the 
bottles were like that when he was my age. 
Interviewer I've never seen one like it. 
Adrian No. My grandad's nearly 70. It's an old beer bottle. 
Interviewer Hmm. 
Adrian Anyway, grandad said it might be worth a bit of money, so I took it along to this shop my 
mum knew, where she'd seen old bottles in the window 
Interviewer And how much was it worth? 
Adrian Well, the bloke in the shop offered me six quid for it. It's a pretty rare one, 'cos it's got the 
name of the brewery on it, and it was only a small brewery. 
Interviewer Weren't you tempted to sell it? 
Adrian No, not really. I told him I'd think about it. I saw one in a catalogue the other day. I could get 
fifteen quid for it now, but I wouldn't sell it. Anyway, I like it. 
Interviewer And where did you find all these other bottles? Not all in the river, surely? 
Adrian No, though rivers are good places to look. 'Specially near bridges where people chuck them 
in, and they get stuck in the mud. 
Interviewer Where else, then? 
Adrian Rubbish dumps, usually the ones out of town, you know, where they used to bury all the old 
rubbish. 
Interviewer And how do you know where to find these dumps? A lot have been built on, haven't 
they? 
Adrian Some have, but not all. You can look at old maps in the library, or you can ask old people. 
They can often remember where people used to chuck rubbish. 
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Interviewer And of course it doesn't cost anything, does it? 
Adrian No. I've never spent a penny on a bottle. Though you can buy them in shops. A lot of people 
do. 
Interviewer Do you ever sell a bottle? 
Adrian Oh, yeah. But only if I've already got one the same. You know, I sell one and keep the other. 
Interviewer What did people keep in all these bottles? 
Adrian All kinds of things. Medicine, you find a lot of old medicine bottles; they're usually blue. But 
there are all sorts, really: beer bottles, ink bottles. All shapes and sizes. 
Interviewer Tell me about that green one over there. What was that used for? 
Adrian Oh, that was... 
 
Listening 
Read the questions below. Listen to the recording, and then answer the questions. 
How many bottles has Adrian got? 
How long has he been collecting bottles? 
What was he doing when he found the first one? 
Who did he show it to? 
What was he offered for it? 
How much is it worth now? 
Where does he look for bottles? 
How much has he spent on his collection? 
 
Reading 
 
What is a collector? After all, people collect a wide variety of things, from the obvious ones like 
stamps, coins or autographs, to the less common ones, such as beer bottle labels, bus tickets or 
gramophone-needle tins. The economies of several small countries rely heavily on the sale of 
colourful stamps. Some collectors spend hours looking through junk shops and build up a collection 
for a few pence per item, while collectors of antiques, fine china or paintings might spend thousands 
of pounds on a new acquisition. Some people collect as an investment, but most do it for fun. 
Collecting is basically illogical. If you simply want to listen to Elvis Presley's first record, you can 
get a copy at most record shops. A collector, however, will want to own an original 1955 disc, 
complete with its original sleeve and label, and will be willing to pay for it. 
 
What makes an item valuable? Rarity and condition are the most important factors. A coin or a stamp 
which is worth hundreds in mint condition might be worth only pence in average or poor condition. 
 
What should you collect? Most collectors begin acquiring things which interest them, and as the 
collection grows, knowledge of the subject grows. If you want your collection to grow in value, it is 
probably best to avoid things which are sold especially for collectors. Nearly everybody who buys a 
set of new coins or stamps will preserve them in perfect condition, so that a mint set will never 
become rare. The most valuable items are often things which were widely available, but which were 
usually thrown away after use, such as Coca-Cola bottles or toy cars. An interesting collection can be 
started very cheaply. 
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One collector has started a collection of 1950s and 1960s ball-point pens ("biros"). At the moment 
it's worth nothing, but she predicts it will one day be valuable. Ball-points were widely available, and 
were made in a large range of colours and styles. They were often designed to be thrown away when 
they were empty. Many people are reluctant to throw away used pens, and put them in a drawer or 
box, perhaps hoping they might work again one day. So it is possible to find unusual examples, made 
thirty years ago or more, for nothing. As she says, it's no crazier than collecting barbed wire of the 
American West, and there's a club with its own magazine for barbed-wire collectors. 
 
Language study 
 
She has been collecting for a year/twelve months. 
She has been collecting since this time last year/January 1984. 
 
She will be collecting for another three years./until January 1988. 
 
She will have completed the set by January 1988. 
She won't have completed the set until January 1988. 
In January 1988, she will have been collecting for four years. 
 
corner:việc tích trữ hàng 
autograph:tự dạng, chữ viết hoặc chữ ký của một người 
junk shop:cửa hàng bán đồ cũ ít giá trị 
antique:cửa hàng bán đồ cổ 
china:đồ sứ Trung Quốc 
acquisition:vật, điều thu được 
to acquire:thu được, giành được 
sleeve:vỏ bọc đĩa hát 
rarity:hiếm hoi, vật hiếm có 
factor:yếu tố, nhân tố 
in mint condition:hoàn hảo, hầu như/ có vẻ như mới 
biro:một loại bút bi 
reluctant:do dự, ngần ngừ 
barbed wire:dây kẽm gai làm hàng rào 
spare:vật để dành, có thừa 
shed:kho chứa hàng, để nuôi súc vật hoặc dùng làm xưởng làm việc 
bloke:gã đàn ông (lóng) 
brewery:nhà máy bia 
brewer:người nấu rượu 
to brew:chế biến bia; pha nước uống 
to chuck:vứt bỏ quần áo cũ đi; bỏ đi 
replica:mô hình mẫu, bản sao 
mahogany:gỗ hồ đào 
rubbish dump:bô rác 
assault:cuộc đột kích 
illusory:không thực tế, viễn vông 
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conciliatory:mang tính hòa giải 
accusatory:kết tội 
accuse:buộc tội, tố cáo 
send:sa thải 
send away for sth.:đặt mua 
send sb down:đuổi học 
send sth. down:làm hạ 
send for sb/ sth.(to do sth.) gọi, mời tới 
send sth. in:gửi tới 
send sth. on:gửi đi; gửi 
send sth. out:phát ra 
send sb/ sth. up:chế giễu 
send sth. up:làm tăng 
 
Exercise 1 
It's a shop. You can buy bottles there. 
It's a shop where you can buy bottles. 
 
Now join these sentences in the same way. 
1 My mum told me about a shop. She'd seen bottles in the window. 
2 You should look under bridges. People throw bottles away there. 
3 You should look in rubbish dumps. People used to bury their rubbish there. 
4 Old people can remember the places. People used to throw old bottles away. 
5 I never buy them from specialist shops. Some collectors buy bottles there. 
 
Exercise 2 
Have you collected any of the things in the pictures? Why might people want to collect them? Have 
you collected anything else? 
 
Exercise 3 
Answer the following questions: 
1 How many models will she have collected by January 1986? 
2 What about January 1987? 
3 How long will she have been collecting in January 1986? 
4 What about January 1987? 
 
Exercise 4 
Complete these sentences with for, since, by, until. 
1 Call me back at six I'll have finished the report ... then. 
2 At Christmas, we'll have been living here ... exactly ten years. 
3 Sorry. I can't meet you at 5.30. I'll be busy ... six. 
4 I won't know the answer ... the post arrives. 
5 I've had this car . . . 1984. 
6 I'm exhausted. It's nearly 8, and by 8 I'll have been working ... 12 hours without a break. 
7 I won't have completed it ... this time next week. 
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8 I hope to have the answer ... Saturday next. 
 
Exercise 5 
collect collection 
acquire acquisition 
reserve reservation 
alter alteration 
 
Now make nouns from these verbs: 
connect 
inform 
predict 
expand 
cancel 
admit 
oppose 
qualify 
subscribe 
combine 
persuade 
pronounce 
 
Việc tích trữ của các nhà sưu tập. 
Xin chào và chào mừng quí vị đến với chương trình khác về Collector's Corner. Trong chương trình 
chiều nay chúng ta sẽ đến thăm anh chàng 16 tuổi, Adrian Shaw. Lúc này chúng tôi đang ở trong 
phòng của Adrian và chúng tôi bị bao quanh bởi những cái chai... vâng, những cái chai. Chai lớn, 
chai nhỏ, chai màu xanh da trời, chai màu xanh lá cây. 
Sự thật thì khó mà nhìn thấy được tất cả những bức tường, có quá nhiều chai lọ. Anh có bao nhiêu 
chai lọ vậy, Adrian? 
1.429. 
1.429 ư? Anh có đếm chúng không? 
Có. Sáng nay thôi. Tôi nghĩ có thể ông sẽ đặt câu hỏi đó. 
Và chúng có khác nhau không? 
Có. Tôi để những chai dư của tôi trong một cái thùng trong nhà kho?  
Tất cả đã bắt đầu như thế nào? 
Cách đây khoảng 3 năm. Tôi đang câu cá ở bờ sông và tôi phát hiện một cái chai, là cái này đây, và 
tôi chưa từng thấy một cái chai y như thế. Vì thế, tôi đã mang nó về nhà, và khoe với ông tôi. Ông tôi 
nói rằng khi ông bằng tuổi tôi thì tất cả những chai lọ đều giống như thế. 
Tôi chưa từng được thấy cái chai nào giống như nó. 
Không. Ông tôi đã gần 70 tuổi rồi. Nó là một chai bia cũ. 
Hừm. 
Ông tôi nói dù sao nó cũng đáng giá một ít tiền, vì thế tôi cầm nó theo tới tiệm này mà mẹ tôi biết, 
nơi mà bà đã nhìn thấy những chai lọ cũ được bày trong tủ kiếng. 
Và nó đáng giá bao nhiêu tiền vậy? 
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Ư, cái gã trong tiệm đã trả tôi 6 pao.  Nó là một đồ vật khá hiếm, bởi vì trên nó còn ghi cả tên hãng 
sản xuất, và nó chỉ là một cái hãng nhỏ thôi. 
Anh không bị dụ bán nó chứ? 
Không, thực sự là không. Tôi đã nói với ông ta rằng tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị đó. Vẩo một ngày, 
trong một cuốn ca-ta-lô tôi đã thấy một cái như vậy. Bây giờ tôi có thể bán nó với giá 15 pao, nhưng 
tôi sẽ không bán nó. Dù sao thì tôi cũng thích nó. 
Và anh đã tìm những cái chai khác ở đâu? Chắc chắn là không phải tất cả đều được tìm thấy trên 
sông chứ? 
Không, mặc dù những con sông là những nơi tốt để tìm. Ðặc biệt là gần những cái cầu nơi mà mọi 
người quăng chúng xuống, và chúng bị mắc kẹt trong bùn. 
Còn nơi nào khác không? 
Ở những đống rác, thường chúng nằm ngoài thành phố, như ông biết, ở những nơi đó trước đây 
người ta thường chôn tất cả rác rưởi cũ. 
Và làm thế nào mà anh tìm được những đống rác này? Nhiều đống rác đã được xây cất, đúng không? 
Có một vài cái, nhưng không phải là tất cả. Ông có thể nhìn vào những bản đồ cũ trong thư viện, hay 
là ông có thể hỏi những người già. Họ có thể vẫn còn nhớ nơi mà mọi người dùng làm nơi quăng rác. 
Và tất nhiên nó không có phí tổn gì, đúng không? 
Không. Tôi không hề trả một đồng xu nào cho một cái chai. Mặc dầu ông có thể mua nó trong những 
cửa tiệm. Nhiều người đã làm vậy. 
Có bao giờ anh bán một cái chai không? 
Ồ, có. 
Nhưng chỉ khi nào tôi có được một cái giống như vậy. Ông biết đó, tôi bán một cái và giữ cái kia. 
Người ta đã giữ tất cả những cái chai này để làm gì? 
Dùng cho mọi việc. 
Thuốc, bạn thấy rất nhiều chai thuốc cũ; thường chúng có màu xanh. Nhưng thực ra cũng có nhiều 
loại: chai bia, chai mực. Ðủ loại hình dạng và kích cỡ. 
Hãy nói cho tôi biết về cái chai màu xanh ở đàng kia đi. Nó đã được dùng làm gì vậy? 
Ồ, nó đã... 
 
Reading 
 
Some facts 
Objects you throw go in an exactly straight line until they hit something. 
Water floating in mid-air forms itself into a perfect sphere. 
Heavy objects can be lifted or moved with one finger. 
Small objects are dangerous - they float all over the place. 
There is no "up" nor "down". 
Astronauts sleep in zip-up bags hung from the walls. One astronaut slept "upside down" because of a 
draught. 
Salt and pepper have to be mixed with water and squirted on to food. 
Food is easier to eat on vertical plates than horizontal ones. You have to eat everything. Left-overs 
are too difficult to clear up. 
Washing your hands is difficult - if not impossible. 
Astronauts use special electric razors which suck in the whiskers. (Otherwise the cabin would be full 
of whisker dust.) 
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Magnetic soap holders, and velcro pads are needed to keep everything in place. 
There were 20,000 items stored on Skylab - and they all had a labelled place. This was a problem - 
how do you read if you are upside down or sideways. 
Think of some of the problems of living in a confined space in zero g. Make a list and compare it 
with another student's. 
 
Food 
On Skylab and the Space Shuttle, astronauts had nearly normal food. (Although food in tubes was 
the rule for earlier missions.) Each astronaut had to make a 6-day menu of three meals a day for 
himself - then eat his choice for two or three months. No departure from the cycle was permitted. 
 
Make up a menu for yourself. Would you like to stick to it strictly for 3 or 4 months? Why/Why not? 
 
The human body in space 
 
The Space-Shuttle is designed to sustain 7 people in orbit for 30 days. The earlier Skylab space-
station was inhabited for 171 days. What happens to the human body in that time? 
Space sickness. About 50% of astronauts experience this for a few days. It feels like travel sickness. 
Blood moves out of the legs towards the head. It feels like hanging upside down. After a few days 
astronauts lose fluid - the equivalent of a wine-bottle-full from each leg. Astronauts find it difficult to 
walk for a few days after returning to Earth. This might get worse with longer stays in space. 
The blood cells change in shape. They grow spikes and protrusions. There is no evidence that this is 
harmful - yet. 
Calcium is lost from the bones and after 8-12 months they might become very fragile. 
Spaceships have windows which seriously weaken their structure. Outside TV cameras would do the 
same job, but Skylab proved that astronauts had a psychological need for a window. Some spent 10 
or 12 hours a day gazing at Earth. 
 
In the future astronauts may be expected to spend great lengths of time in zero g. Their bodies may 
change permanently. Ed Gibson, an astronaut, said, "The body does a great job of adjusting to zero 
gravity. It does just what it should to adjust to the new environment. What we worry about is what 
happens when you come back. " 
 
Language study 
 
Look at this 
The exercise lacks/is without/is devoid of a point. 
The exercise has no a point. 
The exercise is pointless 
We've run out of flour. 
We're (right) out of flour 
We could do with some flour 
We need some flour 
We can't do without flour 
We're short of flour 
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If I were abroad, I'd miss English breakfasts. 
When I'm abroad, I miss English television. 
 
zero g:(= zero gravity) tình trạng không trọng lực 
mid-air:trong không khí 
zip-up:kết chặt lại bằng dây kéo 
to squirt:bóp ra, xịt ra, phun ra 
vertical:theo đường thẳng đứng 
horizontal:theo đường nằm ngang 
left-overs:thức ăn thừa 
magnetic:có sức quyến rũ 
velcro:hai mãnh nylon gồm một mảnh nhám và một mảnh nhẵn, dính lại khi ấn vào nhau 
skylab:một loại tàu vũ trụ 
sideways:cua bò ngang 
confined:hạn chế, nhỏ hẹp 
to confine:giam giữ 
space shuttle:tàu con thoi được sử dụng nhiều lần 
cycle:chu kỳ, chu trình, chuỗi 
space-station:trạm không gian 
blood cell:tế bào máu 
white cell:bạch huyết cầu 
red blood cell:hồng huyết cầu 
spike:gai nhọn 
protrusion:nhô ra 
calcium:chất can- xi 
to gaze at:nhìn chăm chăm do ngạc nhiên hoặc mê say 
devoid (of sth.) thiếu, không có 
pointless:ít hoặc không có định hướng mục đích 
short (of sth.):thiếu; hụt 
uptown:ở phố trên 
upbeat:vui tươi 
upmarket:thượng hạng 
downhearted:nản lòng 
downtrodden:bị áp bức, bị chà đạp 
downright:hoàn toàn 
uptight:lo âu, hồi hộp 
virtually:gần như, hầu như 
foolproof:không thể thất bại, chắc chắn 
work away at:tiếp tục làm 
work into:giới thiệu, đưa vào 
work off:gạt bỏ; thanh toán hết 
work out:giải bài toán; thanh toán (nợ); rèn luyện, luyện tập 
work up to:đạt tới 
work up:chọc tức 
equation:phương trình 
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shatterproof:không vỡ 
 
Exercise 1 
Don Cooper was an astronaut. 
Complete the spaces below: 
"In space I suppose my biggest fear was of being unable to return to Earth. The spacecraft had plenty 
of food and water, and if it had got stuck out there I think the ________ of human company would 
have been worst. Then the food would begin to ____ ____. If you're _____ of food, you can live for 
some time, but you can't do _______ water, and you can't ________ ________ air. I used to think 
about it, imagine you survived the shortage of food, and imagine you were rescued after several 
months. After all that time in a spacecraft totally _____ of gravity, would you be able to survive on 
Earth? " 
 
Exercise 2 
If you were going to live in a totally different country, which things from your culture could you do 
without? Which things couldn't you do without? Which things would you notice the lack of? Which 
things would you miss?   
 
SEQUENCES 
 
Car wash 
Brian was extremely proud of his car. It was his first new car after years of second-hand disasters, 
and he had saved long and hard to get it. He remembered the day three months previously when he 
had walked into the showroom to order it. The salesman had been helpful and friendly and Brian had 
enjoyed every detail of the transaction. Having had a test drive he had sat for over an hour, poring 
over the list of options. Yes, he would have metallic paint; no, he wouldn't bother with an electric 
aerial or electric windows, certainly not at a cost of £350. Yes, he would have the de luxe sheepskin 
seat covers and so on. When it was eventually delivered gleaming to his door, he had been almost 
afraid to drive it. That was three weeks ago, and the gleam had gradually become dulled by dust. (It 
was the hottest summer in living memory.) It was time for its first wash. 
Brian drove carefully to the automatic car wash at a nearby service station. He was sure that passers-
by must be admiring his beautiful machine. He drove in, got his token and joined the queue. At last it 
was his turn, and he pushed the token into the slot, and carefully positioned the car in the centre of 
the car wash. He felt a bit apprehensive when he looked at the huge green brushes, but he wound 
down his window again and firmly stabbed the start button. There was a loud whirring noise as the 
brushes descended and the spray began. Brian tapped his fingers in time with the song on his stereo 
FM radio. The radio... it was working... that meant the aerial was up. Brian turned to look... too late, 
there was nothing he could do. Wait... better close the window quickly. Brian grabbed at the winding 
handle in panic. There was a slight cracking noise and Brian found himself staring down at the 
handle. It had broken off in his hand - with the window open. He felt the first, fine spray on his face, 
and he had time for one last, longing look at his sheepskin seat covers before the deluge of detergent 
and water hit him. 
 
Reading 
Talking about sequences 
There are natural sequences, like the inevitability of infancy followed by childhood, adolescence, 
maturity and old age. Can you think of any other natural sequences? Try to make a list. 
 
In language we can express sequences both by our choice of tenses, and by our choice of sequence 
words and phrases. Look at the chart below: 
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General words  Making a speech, arguing 
informal style Formal style a point in a text 
first initially first of all 
  to begin with 
  let us begin by 
second/secondly* subsequently in addition 
next  also 
then  following (on from) 
before formerly/previously 
after/afterwards  furthermore 
last ultimately last of all 
lastly  last but not least 
finally  to sum up 
  in conclusion 
Note: To see the chart clearly, window should be expanded. 
 
* secondly, thirdly are used, and occasionally fourthly and fifthly, but it would be very unusual to 
add -ly after five in a sequence. You use sixth, seventh, and so on. 
 
Quick tests 
BM Calypso/5 dr/1250 cc. Our initial impression was average. It looked like so many small 
hatchbacks. After having driven it for a week though, we began to appreciate its performance and 
comfort. In addition, the digital instruments and "speaking voice" computer impressed us. To sum 
up: A good all-round small car. Unexciting, but well-built. £5,335. 
 
Euro Carnival, 5 dr/1149cc. We immediately liked the futuristic styling, and, having taken it at high 
speed to Scotland, we also gave good marks for speed and handling. Some drivers found it rather 
small. To sum up: An unusual car, overall less impressive than it looked. £4,930. 
 
Cord Festivity/3 dr/998cc. Our first thought was that Cord should have made a 5-door version. 
Furthermore, they should have made a bigger engine available. It was ideal in town, but a nuisance 
on long journeys. To sum up: A good "shopping" car; easy to park. Not for long distances. £4,875. 
 
Language study 
a When I got to the airport, my flight had gone. (i.e. I missed it.) 
b When the Queen arrived, the flight left. (i.e. it waited for her.) 
c My flight left/had left before I arrived. 
d I arrived after my flight left/had left. 
 
Note: In c and d, the sequence words make the meaning clear, so we often would not bother to use 
the past perfect. 
 
DIPLOMATIC APPOINTMENTS 
Mr Mark Richards has been appointed  Ambassador  to  Rome. Mr Richards, who was formerly the 
head of British Motors, will take up his appointment in the autumn. Mr Richards has had a long and 
distinguished career in industry, beginning with his success as legal adviser to the British Gas 
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Corporation. He subsequently  became  Managing Director of North Oil, and later held a similar post 
with European Telecommunications before joining BM. It came as a surprise to many of his 
colleagues when he accepted the diplomatic post in Rome, but following his success in so many 
fields, observers feel that he will ultimately move into the top diplomatic post at the Washington 
Embassy. 
 
The present Ambassador to Rome, Sir James Campbell, who was appointed by the previous 
government, will be retiring after his 63rd birthday in September. 
 
sequence:trình tự kế tiếp, chuỗi liên tiếp 
sequential:theo thứ tự 
hatchback:xe hơi có cửa sập phía sau 
digital:biểu thị bằng số; thuộc về/ dùng ngón tay hoặc chân 
all-round:phổ thông, cho mọi người; đa năng 
all-rounder:người đa tài 
well-built:lực lưỡng 
futuristic:siêu hiện đại, thuộc về tương lai 
overall:toàn thể, tổng cộng 
version:phiên bản; chuyển thể 
inevitable:không tránh được 
inevitability:sự tất yếu phải xảy ra 
showroom:phòng trưng bày sản phẩm 
transaction:việc buôn bán giao dịch 
to transact:tiến hành hoạt động kinh doanh 
to pore over sth.:xem xét tỉ mỉ 
metallic:âm thanh giống như kim khí va chạm nào 
aerial:ăng-ten nhận và phát sóng vô tuyến 
to gleam:tỏa sáng dìu dịu; nhìn qua 
gleam:tia sáng yếu ớt; nước bóng dịu, nhẹ 
to dull:làm xỉn đi, tối đi; giảm bớt 
token:dấu hiệu, biểu tượng; thẻ 
slot:khe hở để nhét cái gì vào 
to position:đặt vật gì vào đúng chỗ 
apprehensive:cảm thấy bất ổn, e sợ 
to stab:đâm thủng, ấn mạnh 
longing:khao khát  
deluge:lụt, mưa như trút; khối lượng lớn ập tới cùng một lúc 
securely: chắc chắn, đóng chặt, kín; không âu lo, an tâm 
sun visor:khung chất hàng trên mui xe hơi 
to retract:rút lại, kéo vào 
retraction:sự rút lại 
retractable:rút vào được 
diplomatic:tế nhị; thuộc về ngoại giao 
diplomat:nhà ngoại giao 
to take up:hút, tiêu thụ; bắt đầu 
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legal advisor:cố vấn pháp luật 
distinguished:dáng vẻ quan trọng, nổi bật 
fuss:om sòm, quan tâm quá đáng chuyện không đâu 
mess:bừa bãi, lộn xộn 
infra-red:thuộc về tia hồng ngoại 
sensor:bộ cảm biến/ cảm ứng với ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm 
to install:lắp đặt 
call away:gọi đi; mời đi 
call by:ghé thăm, ghé chơi 
call for:rước; lấy; đòi hỏi, cần 
call in:ghé vào 
call out:gọi 
call off:hủy bỏ 
call on:viếng thăm 
call (up):gọi điện thoại 
call up:gợi lại, nhớ lại 
 
Exercise 1 
Brian decided to buy a new car. He first studied the car magazines, then took a test drive. 
Which of these cars do you think he chose, and why? 
 
Exercise 2 
 
Press button to start machine. 
Place token in box. 
Move slowly forward. 
Stop and apply handbrake when start button is at shoulder level. 
Close window securely. 
Stop when token box is at shoulder level. 
Obtain token from cashier (£1). 
Remove sun visors/roof racks. Check for loose chrome trims. Retract aerial fully into body. 
 
Look at these instructions for using an automatic car wash. Put them in the correct sequence by 
numbering them 1-8. 
 
Write a paragraph (using link words) explaining how to use the car wash. 
 
Exercise 3 
Mark Richards has had four important jobs. His next job is mentioned, as well as one that he might 
get one day. Put the six jobs in sequence and number them. (See DIPLOMATIC APPOINTMENTS 
in Language Study). 
 
Exercise 4 
Underline all the sequence words in the text. 
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Exercise 5 
A friend of yours wants to know something about the new ambassador. Read the newspaper article 
again and use it to write an informal letter. (See DIPLOMATIC APPOINTMENTS in Language 
Study). 
 
Exercise 6 
Which number should come next in these mathematical sequences? Explain carefully why you think 
it comes next. 
a 1  4  7  10  13  - 
b 20  22  26  28  32 - 
c 3  9  27  81 - 
d 3  5  7  11  13  17  - 
e 25  5  16  4  9  - 
 
Exercise 7 
Read the following passage, and put the verbs in brackets into the most appropriate tense. 
 
The Burglar Alarm 
There ... (be) several burglaries in my neighbourhood, and although my house ... (be) pretty small, 
and I haven't got anything to steal, I... (not want) all the fuss and mess of a burglary. So I... (decide) 
to buy a burglar alarm. They ... (come) in all shapes and sizes, from the simplest, a simple, empty red 
metal box... (label) "burglar alarm", to elaborate systems which ... (have) infra-red and body heat 
sensors and a direct connection to the police station. I ... always ... (believe) in buying the best, and 
once it... (be) installed I... (relax). A few weeks later, while I... (be) at work, I... (have) my first 
burglary. 
 
The police... (wait) for me when I ... (get) home from work. Fortunately the burglars ... (take) only 
one thing, my burglar alarm system. As the police ... (say) it ... (be) the most valuable thing in the 
house.   
 
Những trình tự. 
Rửa xe. 
Brian cực kỳ hãnh diện về chiếc xe hơi của mình. Ðây là chiếc xe mới đầu tiên của anh ấy sau hàng 
năm trời khổ sở với những chiếc xe cũ mua lại và anh ta đã phải dành dụm lâu lắm mới sắm được nó. 
Anh ta nhớ lại cái ngày cách đây 3 tháng khi anh ta bước vào một phòng trưng bày và đặt mua nó. 
Anh bán hàng đã tỏ ra sẵn lòng giúp đỡ mọi chuyện và rất thân mật niềm nở, và Brian rất bằng lòng 
với mọi chi tiết của cuộc mua bán này. 
Sau khi đã lái thử, anh ấy đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ để nghiền ngẫm nghiên cứu kỹ danh sách 
các chi tiết phụ mà anh ấy phải lựa chọn. Vâng, anh ta sẽ lựa chọn nước sơn màu kim loại; không, 
anh ta sẽ chẳng phiền hà gì với chiếc ăng-ten điện hay các cửa kính điện, chắc chắn chẳng có gì bận 
tâm với một giá hời 350 pao. Vâng, anh ta sẽ chọn loại bao bọc chỗ ngồi bằng da cừu hạng sang và 
vân vân. Sau cùng khi chiếc xe bóng lộn được giao đến tận nhà, anh ta gần như là e sợ khi phải lái nó 
ra phố. 
Ðó là cách đây 3 tuần, và giờ đây bụi đã dần dần làm mờ đi nước sơn bóng lộn (đó là mùa hè nóng 
nhất như người ta còn nhớ được). Ðã đến lúc rửa xe lần đầu đây. Brian cẩn thận lái xe đến nơi rửa xe 
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tự động ở một trạm bảo hành gần đó. Anh ta tin rằng những khách qua đường chắc hẳn đang chiêm 
ngưỡng chiếc xe tuyệt đẹp của anh. Anh lái xe vào trạm, mua thẻ và lái nối đuôi vào dãy xe đang xếp 
hàng chờ đợi. Sau cùng rồi cũng đến lượt anh ta, anh ta nhét tấm thẻ vào cái khe và cẩn thận cho xe 
vào giữa nơi rửa xe. Anh ta cảm thấy hơi lo ngại khi nhìn vào những cái bàn chải khổng lồ màu xanh 
lá cây, nhưng anh ta vẫn lại quay kính xuống và ấn mạnh lên nút khởi động máy rửa xe. Có tiếng kêu 
rè rè rõ to khi những cái bàn chải hạ xuống và nước bắt đầu phun xịt. Brian gõ tay theo nhịp một bài 
hát trên chiếc radio FM âm thanh nổi. Chiếc radio... đang hoạt động... điều đó có nghĩa là cần ăng-
ten đang vươn lên cao. 
Brian quay đầu lại nhìn... muộn rồi, anh ta chẳng thể làm gì kịp nữa... Khoan đã... tốt hơn là nên 
đóng kín cửa sổ lại nhanh lên. Brian nhào tới hoảng hốt chụp tay nắm quay kính. 
Có tiếng gãy giòn khẽ và Brian nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm xuống một cái tay nắm. Nó đã 
gãy rơi ra nằm trong tay anh - cửa kính vẫn mở. Anh ta cảm thấy tia nước xịt đầu tiên nhè nhẹ trên 
mặt và anh ta còn đủ thời gian nhìn lần cuối tha thiết tấm bao bọc chỗ ngồi bằng da cừu trước khi xà 
bông và nước lạnh xối xả lên người anh ta. 
 
URBAN LEGENDS 
 
The hook 
(Told by a student from Albuquerque, 1960) 
A boy and girl were sitting in a parked car late one evening listening to the radio. 
... over the radio came an announcement that a crazed killer with a hook in place of a hand had 
escaped from the local insane asylum. The girl got scared and begged the boy to take her home. He 
got mad and stepped on the gas and roared off. When they got to her house, he got out and went 
around to the other side of the car to let her out. There on the door handle was a bloody hook. 
 
The vanishing hitch-hiker 
(Told by a teenager in Toronto, Canada, 1973) 
Well, this happened to one of my girlfriend's best friends and her father. They were driving along a 
country road on their way home from the cottage when they saw a young girl hitch-hiking. She told 
the girl and her father that she just lived in the house about five miles up the road. She didn't say 
anything after that but just turned to watch out the window. When the father saw the house, he drove 
up to it and turned around to tell the girl they had arrived - but she wasn't there! Both he and his 
daughter were really mystified and decided to knock on the door and tell the people what had 
happened. They told them that they had once had a daughter who answered the description of the girl 
they supposedly had picked up, but she had disappeared some years ago and had last been seen hitch-
hiking on this very road. Today would have been her birthday. 
 
The mouse in the bottle 
Two old ladies stopped at a restaurant to have lunch. They ordered their lunch, and asked for two 
bottles of a well-known soft drink while they were waiting. The bottles were made of green glass, 
and they each poured themselves a glass. They were chatting away and drinking and one of them 
finished the first glass and poured another. She noticed something in the bottom of the bottle, but 
couldn't make out what it was. She tried to get it out and finally succeeded. It was a decomposed 
mouse. They both fainted and had to be revived. Anyway they sued the soft drink company and got 
thousands of dollars. 
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Listening 
Have you heard of these stories before? 
� The hook 
� The vanishing hitch-hiker 
� The mouse in the bottle 
 
Reading 
This is what Jan Harold Brunvald says in the introduction to his collection of urban legends: 
"In common with age-old folk legends about lost mines, buried treasure, omens, ghosts and Robin 
Hood-like outlaw heroes, urban legends are told seriously, circulate largely by word of mouth, are 
generally anonymous, and vary constantly in particular detail from one telling to another, while 
always preserving a central core of traditional elements or "motifs". To some degree - again like 
much other folklore - urban legends must be considered false, at least in the sense that the same 
rather bizarre events could not actually have happened in so many localities to so many aunts, 
cousins, neighbours, in-laws, and classmates of the hundreds and thousands of individual tellers of 
the tales. " 
 
Reading 
1. Left on the road 
A couple were on holiday, either in a car with a caravan or a minibus. One (which?) decided to sleep, 
got into (the caravan) and got changed for bed. For some reason (what?) the vehicle stopped or 
started suddenly. The person in the back was standing against the door and either (a) fell out, or (b) 
got out to see what was wrong. The vehicle drove away, leaving him/her in the middle of the road, 
wearing (what?). (What happened next?) 
 
2. The cat in the package 
A cat died. The owner lived in a flat. The owner wanted to dispose of the body and put it into a shoe 
box (or wrapped it in brown paper). For some reason (what?) there was nowhere to get rid of the 
package. 
 
The owner stopped somewhere and put the package down. It was stolen. The thief was found. (how? 
why?) (OR) 
 
The package was put down in a shop. The owner picked it up again, went home, and opened the 
package. It was the wrong package. The package now contained a leg of lamb. 
 
3. The bite 
Someone was shopping in a discount store. They started to examine an item of clothing (what?), 
when they felt a sudden, sharp prick on the hand. They thought it was a pin or needle, but when they 
got home their hand was swollen and blue. A doctor was called (or they rushed to hospital). It was a 
snake bite. They returned to the shop. A snake (or several snakes) were found in the lining of the 
item of clothing, which had come from a tropical country (which one?). 
 
4. Long-distance 
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A person was going away on business for (how long?). Just before leaving, they had a row with 
(Who? A cleaner? A husband or wife? Someone else who had keys to the flat or house?) It was a 
serious row. The person left, saying, 'And when I get back, you'd better have gone ... and don't come 
back!' After the business trip, the person returned to the flat. As they opened the door, they heard 'at 
the tone the time will be 3.53 and forty seconds'. It was the telephone. It was off the hook. The voice 
was the Speaking Clock from New York, 3000 miles away. Before leaving, the other person had 
called the Speaking Clock. The telephone bill arrived some time later. It was (how much?). 
 
Language study 
When did it happen? 
Once.../One night... 
A few (years) ago... 
In 1984/in April/in the summer 
On tuesday/the12th of 
November/my birthday... 
At Christmas/Easter... 
During the holiday... 
Last (month)... 
Who did it happen to? 
A friend of mine... 
A friend of a friend... 
Someone at work.../I know.../I met... 
A relative... (cousin, aunt, uncle, niece, nephew...) 
An acquaintance... 
A schoolmate... 
A fellow (student)... 
My cousin's wife's brother-in-law's boss 
Where did it happen? 
In (Toronto)... 
In/Near my home town... 
On the way home (from X)... 
On the road from X to Y... 
At a cinema... 
In a park/wood/forest... 
On a beach... 
 
urban:thuộc về thành thị 
to urbanise/ -nize:đô thị hóa 
legend:truyện cổ tích 
crazed:mất trí, điên dại 
insane asylum:bệnh viện tâm thần 
to step on the gas:(= step on it) tăng tốc độ, nhấn ga để điều khiển nhanh hơn 
albuquerque:thành phố ở trung tâm Mexico, Hoa Kỳ 
to vanish:biến mất đột ngột 
to decompose:xác chết đang thối rữa 
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decomposition:sự thối rữa, phân hủy 
to sue:kiện ai ra tòa 
to mystify:làm hoang mang, làm ra vẻ bí mật 
to answer to the description:phù hợp với sự miêu tả ai/ vật gì 
age-old:lâu đời 
omen:điềm báo trước 
ominous:báo điềm xấu, mang lại bất hạnh 
to circulate:luân chuyển; lan truyền 
circulation:sự luân chuyển, lan truyền 
by word of mouth:truyền khẩu 
anonymous:vô danh, nặc danh 
central core:phần cốt lõi, quan trọng nhất 
motif:hoa văn hình chim ưng trên các bức màn; chủ đầ quán xuyến(văn học, âm nhạc) 
bizarre:kỳ quặc, lập dị 
to dispose of s.o/ sth:vứt bỏ 
discount shop/ store:cửa hàng thường bán hàng giá hạ 
prick:nhức nhối do/ như bị kim châm 
lining:lớp vải láng 
off the hook:gỡ rối; óng nghe điện thoại không nằm/ gác trên máy 
speaking clock:dịch vụ báo giờ qua điện thoại 
alligator:cá sấu 
sewer:cống rãnh 
flush:xối, dội 
sewage:nước cống, chất thải 
turn:trở nên 
cannibal:người ăn thịt người; thú ăn thịt đồng loại 
conscientious:có lương tâm 
sober:tỉnh rượu, không say 
roll over:xoay qua 
glare:nhìn trừng trừng 
gorgeous:tuyệt đẹp, lộng lẫy 
mischief:trò tinh nghịch 
carnivore:loài ăn thịt 
zeal:sự nhiệt tình 
herbivore:loài ăn cỏ  
 
Exercise 1 
How much truth do you think there is in the stories? 
Have you heard any similar stories? 
How true do you think they are? 
 
Exercise 2 
When someone tells one of these stories it sounds interesting because of the details. They tell you: 
When it happened, who it happened to, where it happened, how people felt, what they were wearing, 
etc. 
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Here are some examples of the "central cores" of some urban legends (see the stories in Reading). 
Re-tell the story, but add this kind of detail. Pretend that it is a true story. Compare your version with 
other people's in the class. Then write out an 'urban legend' that you have heard. 
 
Exercise 3 
Look at story 3 (in Reading). Write an alternative version about bananas and a poisonous spider in a 
market in some docks. Use the phrases in  Language study to help you.   
 
Những giai thoại thành thị 
 
Cái móc 
Vào một đêm khuya nọ, một chàng trai và một cô gái đang ngồi nghe radio trong một chiếc xe hơi đã 
đậu. ...Radio loan báo rằng một tên giết người điên khùng với một cái móc sắt nơi bàn tay đã trốn 
thoát khỏi một nhà thương điên địa phương. Cô gái hoảng sợ và van xin chàng trai là hãy chở cô ta 
về nhà ngay. Chàng trai nổi giận đạp chân ga vụt lao đi. 
Khi họ về đến nhà cô gái, anh ta bước xuống xe và đi vòng qua bên kia xe mở cửa cho cô gái ra. Nơi 
đó trên nắm tay cửa là một cái móc đẫm máu. 
 
Người khách quá giang biến mất 
Vâng, chuyện này đã xảy đến với một người bạn gái rất thân của cô bạn tôi và bố cô ấy. 
Họ đang lái xe theo một con đường miền quê từ cái lều nghỉ mát trở về thì họ gặp một cô gái hỏi xin 
quá giang. Cô ta bảo với cô gái và người bố là cô ta sống trong một ngôi nhà phía trên đường này chỉ 
cách đây độ 5 dặm. Cô ta chẳng nói gì sau đó mà chỉ quay nhìn ra ngoài cửa xe. Khi người bố nhìn 
thấy ngôi nhà, ông ta lái đến sát nhà và quay sang bảo với cô gái là họ đã đến nơi - nhưng cô gái 
không còn ở đó nữa! Cả ông bố và đứa con gái của ông ta đều cảm thấy thực sự hoang mang, họ 
quyết định gõ cửa và kể lại cho những người trong nhà chuyện đã xảy ra. Những người sống trong 
ngôi nhà bảo với cha con cô gái rằng họ đã từng có một đứa con gái giống với lời mô tả về cô gái mà 
cha con cô gái nọ đã cho đi nhờ xe, nhưng cô ta đã mất biệt cách đây vài năm và lần cuối cùng người 
ta thấy cô ta xin đi quá giang trên chính con đường này đây. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô ta. 
 
Chuột trong chai nước giải khát 
Có hai bà lão nọ dừng xe ở một nhà hàng để ăn trưa. Họ gọi món ăn và kêu 2 chai nước giải khát 
nhãn hiệu nổi tiếng trong khi họ đợi thức ăn mang lên. 2 chai này được làm bằng một loại thủy tinh 
có màu xanh đục và mỗi bà đều rót cho mình một ly. Họ vừa tán ngẫu vừa uống nước và một bà đã 
uống cạn ly đầu tiên và rót thêm một ly nữa. Bà lưu ý thấy có một con vật gì đó ở đáy chai, nhưng bà 
ta không thể đoán được nó là cái gì. Bà cố gắng lấy nó ra và sau cùng bà đã thành công. Ðó là xác 
của một con chuột nhắt đã mục rữa. 
Cả hai bà ngất xỉu và được cứu tỉnh dậy. Dù sao đi nữa họ cũng đã đâm đơn kiện công ty nước giải 
khát kia và nhận được hàng ngàn đô la tiền bồi thường. 
 
PREJUDICE 
 
A Right, well... um.... my name's Don Crabtree and I come from Headingly in Leeds. I'm an 
insurance salesman working for the Ribble Mutual Widows Benevolent Society and I travel over 
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four hundred miles every week in my work which doesn't leave me much time for a hobby but I do 
like em... I do like a drop of real ale. 
B Hello, my name's Dora Entwhistle and I'm from Liverpool and I work in a factory like and 
I've got three kids and a husband. 
C Hello there. I am Angus McPherson from Glasgow which is in Scotland, of course. Morag, 
my wife and I have eight children. So it's quite a large family. And I have a general medical practice 
in the town; so I keep pretty busy. 
D My name's Gwyneth Jones. I live in Gwent, which is South Wales. I'm a housewife with two 
children and my husband's a miner. 
E My name's Wayne Roberts and I come from Birmingham in the Midlands. I work in a car 
factory and I like to play football at weekends. I got married last year and we've got a little girl aged 
four months. We'd like to have a boy next time. 
F Well, I work as an assistant matron at Budleigh Salterton Infirmary, that's what the locals call 
it. I live in Exeter which is in Devon. Oh, my name is Jill Carpenter and I've got three children. 
There's not a lot of work in the area so most of my cases are... well... some of the lads from the farm 
with agricultural injuries, that sort of thing. 
G Hello, my name's Laurie Morrison and I'm from Whitley Bay, which is up near Newcastle in 
the north-east of England. I'm unemployed at the moment but me hobby's playing football and 
watching it on the tele like. 
H My name's Tracy Sparrow and I come from Hounslow in London... em I work in a shoe shop 
in Richmond High Street... um... I never really go away on holiday, 'cause... well I just think 
London's the greatest city in the world and I wouldn't want to leave it.   
 
Listening 
Perhaps there isn't such a thing as "standard English". For many years though the English used on 
television, spoken by ex-public school boys and taught to foreigners, was based on a southern model. 
British TV stations now tend to use more and more regional accents. Listen to a few examples of 
regional accents. 
� A 
� B 
� C 
� D 
� E 
� F 
� G 
� H 
 
Reading 
North and South 
 
In every country there are regional differences. People living in one region make jokes about the 
characteristics (real or imagined) of people living in another. Television is breaking down regional 
differences, but the jokes and comments continue. In Britain there are many jokes which begin 
"There was an Englishman, an Irishman, a Scotsman and a Welshman, and ... ". In England itself 
there are myths about every region, but the broadest differences are those between the North and the 
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South. There are real geographical and economic variations; the North can be characterized as more 
industrial, cooler, hillier and more working-class, the South as middle-class, more suburban, flatter 
and wealthier. There are also the often irrational things the English say about each other. Several 
people were asked to comment on the differences. Perhaps the most interesting comment was made 
by a woman from Lancashire (in the North), who said: 
"Southerners? I can't stand them. They're stuck-up and snobbish. But at least they're not as bad as 
bloody Yorkshiremen! " 
 
As Yorkshire is also in the North, it shows that the most violent prejudices are very localized. 
 
Here are some of the comments we collected. 
 
What some Northerners say: 
"If you go into a pub in the South, everybody ignores you. The North is much more direct and 
friendly. We're real people. " 
"You know the old saying... people in the North earn the money, people in the South count it. " 
"As you go North, the beer gets better. " 
"I think there's more sense of community. Perhaps we interfere more - but we help each other too. " 
"Southerners? They don't like getting their hands dirty. They stand around in wine bars, covered with 
talcum powder and after-shave, talking posh. " 
"I was born in Manchester, but I live in the South. You know, I think things are better in the South 
for women. Northern men seem to want to get down the pub on their own and avoid women. Men in 
the South help more in the home - that's a statistic. Northern men are more... more macho. " 
"They think they're better than us just because they talk posh. They're a load of snobs. " 
"In Yorkshire we say what we mean. Southerners think we're bloody rude, but we're more blunt and 
honest. They smile in your face and stab you in the back. " 
"If you go to London, keep your hand on your wallet. They'd rob their own grandmothers. " 
"Liverpudlians are the funniest people in the country. They've got this marvellous natural sense of 
humour. " 
"The North may be dirtier - but don't forget "where there's muck there's brass". " (i.e. where there's 
dirt, there's money.) 
 
What some Southerners say: 
"Actually some of my best friends are Northerners, but of course they're not typical Northerners, if 
you know what I mean. " 
"The North? A load of men with heavy colds, standing round in pubs wearing cloth caps, swilling 
beer and playing darts. " 
"They spend their money on beer and Bingo. We probably earn less, but we spend it on our houses. 
When they come down here, they think we're all rich. We're probably worse off then them. " 
"I used to work in Yorkshire. They're all bloody rude, and bloody mean. " 
"They live on sticky buns, tripe and black pudding. The food's much more varied down here. " 
 
"I really think the North's more conservative ... I'm not talking about politics, but their attitude to life. 
Things change more here. " 
"They say we "talk posh" - we just speak better English, that's all. " 
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"There's more equality of the sexes in the South. Northerners treat women like doormats. Mind you, 
the women go round in curlers all day on Saturday - or they used to ten years ago. " 
"They've got a massive inferiority complex. They imagine that we're all either stockbrokers, or 
country bumpkins with straw in our mouths. The prejudice comes more from them. They don't see 
that we're just like them. " 
"I'm a Southerner - but I do find the North much warmer ... the people, that is, not the weather ... and 
friendlier ... more genuine, I think. " 
 
prejudice:thành kiến 
prejudicial:gây tổn hại 
to characterize/ -rise:mô tả đặc điểm 
hilly:có nhiều đồi núi; quê mùa 
flat:nhạt nhẽo, chán, đơn điệu; dứt khoát, rõ ràng 
stuck-up:tự phụ, ngạo mạn 
to localise/ -ize:xác định vị trí; địa phương hóa, thu hẹp phạm vi 
sense of community:ý thức cộng đồng 
sense of humour:tính khôi hài 
after-shave:nước hoa thoa sau khi cạo râu 
to talk post:có cách nói điệu đàng của giai cấp thượng lưu 
to talk pig:(= boast) huênh hoang, khoe khoang 
statistic:số liệu thống kê 
statistics:ngành thống kê, tập hợp các số liệu thống kê 
macho:phô trương, xấn xổ để làm ra dáng vẻ đàn ông 
bloody:cực kỳ, cực độ 
blunt:nói thẳng thừng 
muck:phân chuồng, rác rưởi 
to swill:xối nước, uống ừng ực 
bingo:trò cờ bạc 
to be worse off:bị nghèo đi, bất hạnh hơn 
bun:bánh 
tripe:dạ dày bò, đồ lòng 
black budding:tiết canh 
curler:ống cuốn tóc 
stock broker:người mua bán cổ phần chứng khoán 
inferiority complex:mặc cảm tự ti 
superiority complex:mặc cảm tự tôn 
bumpkin:người nhà quê (miệt thị) 
genuine:thứ thiệt, chính cống 
insurance salesman:(=insurance broker) nhân viên bảo hiểm 
general medical practice:công việc của bác sĩ gia đình 
matron:người phụ nữ quản lý trường học; y tá trường 
infirmary:bệnh viện, trạm xá 
dimension:kích thước, phạm vi 
proportion:tỉ lệ, sự cân xứng, tầm cỡ 
proportions:kích thước 
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proportionate:theo tỉ lệ 
portray:miêu tả, vẽ chân dung 
portrayal:sự vẽ chân dung, miêu tả 
inter-dependent:phụ thuộc lẫn nhau 
atlas:sách bản đồ 
triple:gồm ba phần, gấp ba 
projection:sự nhô ra 
allegiance:sự trung thành 
carry off:thắng 
carry on:xúc tiến; điều khiển; giận dữ 
carry through:hoàn thành, vượt qua được khó khăn 
 
Exercise 1 
What kind of regional prejudices do you have in your country? Do you think there's any truth in 
them? 
Are there prejudices about different towns? 
What do people in towns say about people in the country? What do people in the country say about 
people in towns? [Town/Country prejudices are very similar all over the world.] 
 
Exercise 2 
Prejudice can be: 
national 
regional 
religious 
racial 
social 
sexual 
political 
based on appearance 
based on intelligence/or ability 
Can you think of examples of each type of prejudice? 
Can you think of any other types of prejudice? 
 
Exercise 3 
What prejudices do you have? 
 
For example: 
Would you give a job to a man with an earring/a woman with pink hair/a man with very long hair/a 
woman in very modern clothes? Why/Why not? 
What would you/your family think about you marrying a foreigner/a person of a different race or 
religion/ someone much poorer/richer than you? 
Do you think someone's clothes/ appearance tells you anything about them? What?   
 
Thành kiến địa phương. 
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Ðúng...ừm... tên tôi là Don Crabtree và tôi đến từ Headingly ở Leeds. Tôi là một nhân viên tiếp thị 
bảo hiểm đang làm việc cho Hội từ thiện tương trợ quá phụ Ribble và tôi đi đây đó 400 dặm một 
tuần cho công việc của tôi, cái công việc mà không để cho tôi có nhiều thời gian dành cho một sở 
thích nhưng tôi rất thích... rất thích một chút xíu rượu. 
 
Chào, tên tôi là Dora Entwhistle và tôi đến từ Liverpool, tôi làm ở một nhà máy, và tôi có chồng và 3 
con nhỏ. Xin chào. 
 
Tôi là Angus McPherson từ Glassgow đến, dĩ nhiên là ở nước Scôt-len. Vợ tôi, Morag, và tôi có đến 
8 đứa con. Vì thế quả thật là một gia đình khá lớn. Và tôi có một phòng khám các bệnh thuộc nội 
khoa ở trong phố, vì thế tôi khá bận rộn. 
 
Tên tôi là Gwyneth Jones. Tôi sống ở Gwent, nó nằm ở miền Nam xứ Wales. Tôi là một bà nội trợ 
với hai đứa con và chồng tôi là thợ mỏ. 
 
Tôi tên là Wayne Roberts và tôi đến từ Birmingham thuộc vùng trung du nước Anh. Tôi làm việc ở 
một nhà máy sản xuất xe hơi và tôi thích chơi bóng đá vào cuối tuần. Tôi vừa cưới vợ năm trước và 
có một đứa con gái 4 tháng tuổi. Chúng tôi muốn sinh con trai lần sau. 
 
Ư, tôi làm việc như một người phó quản lý tại bệnh xá Budleigh Salterton, đó là cái tên mà người 
dân địa phương gọi nó. Tôi sống ở Exeter, nó ở Devon. Ồ, tôi tên Jill Capenter và tôi có 3 đứa con. 
Không có nhiều công việc làm ở trong vùng vì vậy hầu hết bệnh nhân của tôi là ... là... một vài chú 
bé trong nông trại với những vết thương nông nghiệp, đó là loại công việc mà tôi làm. 
 
Xin chào, tôi tên Laurie Morrison và tôi đền từ vịnh Whitley, nơi đó gần lên tới miền Newcastle nằm 
ở hướng đông bắc của nước Anh. Lúc này tôi đang thất nghiệp nhưng sở thích của tôi là chơi bóng 
đá và xem bóng đá trên ti vi. 
 
Tôi tên là Tracy Sparrow và tôi đến từ Hounslow ở Luân Ðôn... tôi làm việc ở một tiệm giày nằm 
trên đường Richmond High... ừmm... tôi thực sự không bao giờ đi đâu xa vào ngày nghỉ, bởi vì tôi 
nghĩ Luân Ðôn là thành phố tuyệt nhất trên thế giới và tôi không muốn rời khỏi nó. 
 
MAKING YOUR POINT 
 
Jenny Macpherson is the Managing Director of GB Electrics. She's talking to a Marketing meeting. 
 
JM  Now we come to the most important item on today's agenda, that's Item 7, the GB Express 
coffee maker. I think all of you have reports for the meeting? Yes? Well, we'll hear them in a 
moment. I haven't seen them yet, and so I'll make my remarks as brief as possible. I'd just like to 
point out a few problems. Over the years coffee consumption in Britain has been increasing rapidly, 
and is now around the same level as tea consumption. That's the good news - if you're selling instant 
coffee. During the same period coffee has become a weak, warm liquid with little flavour or taste. In 
other words coffee has become more and more like English tea. You know the joke about our 
canteen here, "How do you know which is coffee and which is tea? " "The tea comes in blue cups. " 
When we began selling filter machines our initial sales were low. On the other hand, the profit per 
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machine was high, and what is more, sales have doubled in almost every year since then. The British 
public are slowly beginning to develop a taste for real coffee, by which I mean filter coffee. Our new 
machine, or so I've heard, is a great improvement. Imported machines from Italy and Holland are 
beginning to sell well, and unless we make a positive move, we'll be too late. The public will identify 
espresso coffee with imported machines. After all, they are an Italian invention. From another point 
of view we could say that a British manufacturer will not do well in this market, and that we might 
be safer to promote our filter machines, which of course are considerably cheaper. The last thing I 
want to say before hearing your reports is that I still have an open mind. It's up to this meeting to 
come to a conclusion, either way.   
 
Reading 
GB Electrics is a small company specializing in household appliances, with a range of products that 
includes irons, toasters and kettles as well as a series of filter coffee machines. They have developed 
an espresso coffeemaker, the GB Express. It is similar to Italian machines and makes a strong cup of 
real espresso coffee. Before putting it on the market they are holding a marketing meeting to decide: 
a whether to sell it at all 
b if they sell it, which people it would appeal to 
c how to advertise it. 
 
Five reports have been prepared. Two of them use an advertiser's classification of the population, 
which divides the country into six groups. 
 
Group Description Example 
A Professional, higher Doctors, accountants, company directors 
 managerial 
B Junior managerial Managers, civil servants, teachers 
C1 "White-collar" workers Clerks, typists 
C2 "Blue-collar" workers Skilled manual workers 
 (skilled) 
D "Blue-collar" workers Unskilled manual workers 
 (unskilled) 
E Not usually significant Old-age pensioners, students, 
 for advertisers the unemployed, the aristocracy 
 
Market research Doc. 1 
Coffee-making habits 
 
 Groups 
 A/B C/D/E 
Instant 70% 87% 
Real Coffee: 
Jug/non-electric percolator 7% 2% 
Filter machine 19,5% 8% 
Electric percolator 3% 3% 
Espresso machine 0.5% 0 
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Market research Doc. 2 
Consumer reaction to coffee made in GB Express 
Too strong, would not use  75% 
Might use after a special dinner party  10% 
Might use occasionally  13% 
Would use frequently all the time  2% 
 
Market research Doc. 3 
Consumer reaction to machine 
Excellent, easy to use and clean  21% 
Good, but took time to use and clean  19% 
Fair, took too long to use and clean  30% 
Poor, too awkward to use and clean  20% 
No definite reaction  10% 
 
Sales Division 
Price Survey 
 Cost of Cost 
 machine per cup 
Instant - 21/2-3p 
Coffee bags - 6p 
Filter cups (bought individually) - 15p 
Filter machine £15-30 7p 
Jug £2-5 7p 
Electric Percolator £10-15 6p 
GB Express £70 5p 
 
Advertising Department 
Review of media for GB Express adverts 
Note: 100 = cost of campaign in popular newspapers 
 Group Cost of 
 reached campaign 
Popular newspapers B,C,D,E 100 
Serious newspapers A,B,C 80 
Popular magazines 
(e.g.Radio Times) A,B,C,D,E 85 
Selected Quality Magazines A,B 50 
TV - ITV A,B,C,D,E 250 
TV - Channel 4 A,B,C, 125 
Local radio A,B,C,D,E 60 
 
Coffee makers 
 
JUG METHOD - simple and cheap. Put ground coffee into a jug, pour on boiling water, Stir, leave to 
settle, pour through a strainer. 
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PERCOLATOR (electric or heated on a cooker) - heated water circulates through the coffee until it 
is strong enough. 
FILTER MACHINE - cold water is heated, filters through coffee and drips into a jug which is kept 
hot by an electric hot plate. 
VERDICT - percolators and filters keep coffee hot. Percolators are difficult to clean. Filters need 
filter paper and are bulky. The latest method, from Italy, uses steam not hot water - the espresso 
method. 
 
The marketing meeting 
At the marketing meeting the following people will be present: 
 
The Managing Director 
You can hear her opinion in the listening exercise (1). 
 
The Design Manager 
Has to report on Market Research document 3. Planned the machine, and feels very strongly that GB 
can sell a lot of machines over a 5-year period. After all, they are very popular in Italy and the USA. 
Feels the public will need to be educated to like "real coffee". Compares it with sales of mineral 
water - which have more than doubled each year since 1976. 
 
Market Researcher A 
Has to report on Market Research document 1. Thought the survey should have separated casual 
cups made during the day from a cup after a main meal, or a dinner party, when a much larger 
proportion served real coffee. Points to huge success of filter machines over a ten-year period. 
Reckons the espresso machine will take over, and that filter users are the best market. Thinks small 
figure for espresso is encouraging. It leaves more people to buy them. 
 
Market Researcher B 
Has come to the conclusion that most British people don't really like coffee (after preparing Market 
Research document 2). Thinks the machine is too up-market and that sales will be limited to the 
well-off. Favours small-scale advertising campaign, concentrated on expensive food/homes type 
magazines. Wouldn't oppose scrapping the whole project. 
 
The Sales Manager 
Has price survey to report. Is optimistic about price per cup, but pessimistic about capital outlay 
involved in purchasing machine. Notes that 'milk boiler' device on the machine saves a lot on 
electricity/gas, and also uses less milk to make white coffee. All in all, thinks it's worth trying, but 
doesn't expect volume sales. 
 
Language study 
 
Expressing an opinion: 
In my opinion... 
The point is 
I'd just like to say that ... 
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Don't you think that... 
From my point of view ... 
As I see it ... 
Pros and cons: 
The (main) advantage/disadvantage is.. 
... against which... 
... besides (which)... 
... on the other hand... 
from another point of view... 
Explanation: 
i.e. 
in other words ... 
that is to say ... 
by which I mean... 
Additions: 
Also... 
In addition ... 
Furthermore ... 
What is more ... 
... as well as... 
Proposals: 
We should/ought to/'d better do this. 
If we do this,/ If we don't do it,/ Unless we do it, that will happen.  
Conclusion: 
To sum up ... 
Finally ... 
 
to make one's point:giải thích cặn kẽ điều mính đề nghị 
in progress:đang diễn ra, đang tiến hành 
agenda:chương trình nghị sự 
consumption:việc tiêu thụ thực phẩm, năng lượng 
to consume:tiêu thụ 
consumer:người tiêu thụ 
open mind:có đầu óc cởi mở 
strainer:cái lọc, cái rây để lọc 
to percolate:lọc 
percolator:bình lọc cà phê 
verdict:tuyên án của tòa; nhận định 
expresso:cà phê pha bằng hơi nén; máy pha cà phê bằng hơi 
marketing:tiếp thị 
managerial:thuộc về người quản lý hay công việc quản lý 
managerial skill:khả năng quản lý 
higher managerial:quản lý cấp cao 
white-coller:không làm bằng tay, công việc trí óc 
blue-coller:làm bằng tay 



www.tinhvi.com - 856 

old-age:tuổi già 
old-age pensioners:người được trợ cấp tuổi già 
aristocracy:giai cấp thượng lưu, quí tộc 
managing director:giám đốc điều hành 
design manage:giám đốc phụ trách kỹ thuật, thiết kế 
market research:nghiên cứu về thị trường 
market researcher:chuyên gia nghiên cứu thị trường    
up-market:thị kế để đáp ứng thị hiếu của giai cấp thượng lưu 
down-market:thiết kế để đáp ứng thị hiếu của người bình dân 
well-off:khá giả, giàu có 
outlay:việc chi tiêu, phí tổn để phát triển việc làm ăn; món tiền chi tiêu vào mục đích làm ăn 
involved:có liên quan đến việc gì 
volume:số lượng lớn 
compact disc:đĩa compact 
digital recording:sự ghi âm bằng kỹ thuật số 
hiss:tiếng xì 
crackle:kêu tanh tách 
analogue:vật tương tự 
deteriorate:hư hỏng, xấu 
turntable:mặt xoay 
wear:sự mòn 
clinical:không tạo cảm giác 
quandrophonic/ quadraphonic:có bốn kênh 
pass away/ on:qua đời, chết 
pass between:được trao đổi giữa 
pass by:bỏ qua, lờ đi 
pass for:thừa nhận như, coi như 
pass off:xảy ra 
pass off as:giả dạng 
pass out:bất tỉnh, xỉu 
pass over:bỏ qua, không để ý đến 
pass up:từ chối, khước từ, bỏ qua cơ hội 
 
Exercise 1 
Listen to part of the marketing meeting in progress. 
 
Exercise 2 
Read the survey on coffee makers (in Reading). 
 
Exercise 3 
Each student should work in a group of 4, 5 or 6 with the roles outlined above (in Reading). Each has 
to make a report on one of the documents, and give an opinion. Try to balance the "pros and cons" 
while making your points. Open up into a discussion, and decide what to do about the machine. Each 
group should then report its conclusions to the class. Use the language in Language study. 
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Exercise 4 
Change to a different role, and write a report from that point of view on GB Express. 
 
Trình bày quan điểm của bạn. 
Jenny Macpherson là Giám đốc quản lý của GB Electrics. Cô ta đang nói trong cuộc họp Marketing. 
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào mục quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của ngày hôm nay, đó là 
mục số 7, máy pha cà phê GB Express. Tôi nghĩ tất cả các bạn đã có những bản báo cáo của cuộc 
họp này? Ðúng không? Vậy thì, chúng ta sẽ nghe về chúng trong lát nữa đây. Tôi chưa nhìn nó, và vì 
thế tôi sẽ nêu những điểm lưu ý của tôi càng ngắn gọn càng tốt. Tôi chỉ muốn chỉ ra một vài vấn đề. 
Qua nhiều năm sự tiêu thụ cà phê ở Anh quốc ngày càng tăng một cách nhanh chóng, và bây giờ gần 
bằng với mức tiêu thụ trà. Ðó là một tin tốt - nếu bạn đang bán cà phê uống liền. Trong suốt cùng 
thời kỳ cà phê đã trở thành chất lỏng ấm, loãng chỉ có ít hương vị. Nói cách khác cà phê ngày càng 
trở nên giống như trà của người Anh. Các bạn biết câu đùa về căn tin của chúng ta ở đây như: 'Làm 
cách nào để bạn biết được nó là trà hay cà phê?' 'Trà được rót vào những cái tách màu xanh.' 
Khi chúng ta bắt đầu bán những máy lọc thì việc buôn bán ban đầu của chúng ta thấp. 
Mặt khác, lợi nhuận trên một cái máy lại cao, và còn gì hơn nữa, việc buôn bán hầu như tăng gấp đôi 
hàng năm từ đó. Dân chúng Anh quốc dần dần bắt đầu tiến triển trong việc thưởng thức cà phê tinh 
chất, tôi muốn nói bởi máy lọc cà phê. Máy móc mới của chúng ta, hoặc là tôi đã nghe như thế, là 
một tiến triển lớn. Máy móc được nhập từ Ý và Hà Lan thì bắt đầu bán chạy, và trừ khi chúng ta 
chuyển động tích cực, chúng ta sẽ quá trễ. 
Dân chúng sẽ đồng nhất cà phê hơi với những máy móc nhập khẩu. Xét cho cùng thì đó là máy móc 
do nước Ý phát minh. Từ một quan điểm khác chúng ta có thể nói rằng nhà sản xuất Anh quốc sẽ 
không làm được tốt trong thị trường này, và thế là chúng ta được an toàn hơn để xúc tiến bán máy 
lọc của chúng ta, máy móc mà dĩ nhiên được coi là rẻ hơn. Ðiều cuối cùng mà tôi muốn nói trước khi 
nghe báo cáo của các bạn là tôi vẫn có một chủ tâm sẵng sàng tiếp thu cái mới. Tùy vào cuộc họp 
hôm nay có đi đến được một kết luận hay không. 
 
Reading 
 
TELETEXT 
 
Teletext is a British success story. The teletext services carried on Ceefax (BBC) and Oracle (ITV) 
were developed in the UK. 
 That's all very well, you say - but what can teletext do for me? 
 More perhaps than you think is the answer - the teletext services bring you a wealth of news 
and information - all at the touch of a button. 
 
WHAT IS TELETEXT AND WHAT CAN IT DO FOR YOU? 
 
Teletext is the transmission of pages of text and drawings alongside the normal television 
programmes on BBC and ITV. Teletext is continuously transmitted at all times when regular 
television programmes are broadcast. It is a free service, available to anyone who has a teletext set 
which can be bought or rented at TV trade outlets all over the UK. 
 At present there are four teletext channels - the Ceefax service on BBC1 and BBC2 and 
Oracle on ITV and Channel 4. 
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 Each page of information has its own number. All you have to do is press the appropriate 
number on the remote control keypad and the page you require will appear on screen. 
 You can switch from text to television pictures at will -you can even have the text 
superimposed on the picture if you wish, as seen in the sub-titling and newsflash services. 
 A million teletext sets are already in use in the UK - so don't you think its time you found out 
what teletext can do for you? 
 
HERE'S HOW TELETEXT CAN BENEFIT YOU 
 
Teletext offers something for everyone - parents, teenagers, young children and special groups such 
as those with hearing or sight difficulties - teletext covers their special interests. 
 
P100  ORACLE 
100  Wrd29  Jun  ITV  I026:28 
 
ITV, ORACLE ITV 
CURB CHEQUE-BOOK JOURNALISM CALL...206 
101 TV GUIDE 201 NEWS HEADLINES 
 250 Newtflash 
150Alarm Clock 290 Newsfile 
155 ADVERTISERS 203 BUSINESS NEWS 
190 A-Z INDEX 300 YOUR REGION 
 303 WEATHER INDEX 
202 SPORTS NEWS 304 TRAVEL INDEX 
LEISURE, KIDS PAGES & CHANNEL 4 GUIDE ARE ON CHANNEL 4 - PAGE 400 
 
P198  CEEFAX  136  Wed 29  June  06:10/15 
BBC 
NEWS   SUMMARY 
COMMONS Angry scenes as Heseltine accuses Labour over nuclear arms 
WARSAW PACT summit calls for East-West weapons freeze 
PEERAGES Foot and Thatcher clash 
SURGEONS fight to replace severed arm of factory worker 
REAGAN denies he saw secret Carter campaign documents 
HOUSING Building societies report huge demand for home ownership 
Details follow in a moment... 
 
P198  CEEFAX  185  Wed 29  Jun  05:57/46 
BBC  NEWS 
Surgeons in Salisbury have carried out micro-surgery to replace a man's severed arm. 
The operation on factory worker David Ruffell came just 24 hours after doctors at Stoke Mandeville 
performed similar surgery on farmhand Roy Tapping. 
Mr Ruffell, who worked at a wooden door factory in Farmhand, Surrey, had his left arm torn off at 
the elbow as he tried to clean a wood-planing machine. 
A report on his condition will not be given until later today. 
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More from CEEFAX AM in a moment... 
 
P198  CEEFAX  132  Wed 29  Jun  05:59/35 
IN THE PAPERS... 
The overwhelming courage of the farmhand who walked half-a-mile for help carrying his severed 
arm is the prominent feature in many of today's newspapers. 
'What a guy,' says The Sun. 'The bravest man in Britain,' concludes the Daily Mail. And the Daily 
Express tells of 'the incredible courage of farm hero Roy'. 
Many of the papers report that cricket-mad Roy Tapping joked 'Do you know any one-arm bowlers?' 
as his arm was placed in ice and he was rushed to hospital. 
 
P198  CEEFAX  166  Wed 29  Jun  06:09/01 
WEATHER EYE 
Forecast for 6am to midnight today: 
Scotland and N Ireland 
will have sunny intervals and showers. 
N Wales and N England 
will start cloudy with hill fog and outbreaks of rain. Brighter weather will follow. 
S Wales and S England 
will be rather cloudy with occasional rain. 
Outlook for Thursday and Friday: 
rather cool, sunny intervals and showers, mainly in north and east. Mostly dry and warmer on Friday. 
 
P201  ORACLE  201  Wed 29  Jun  ITN  1026:50 
ITN  HEADLINE 
SURGERY: SECOND MAN HAS ARM SEWN ON 204 
CHEQUE-BOOK JOURNALISM CURBS URGED 206 
MIDDLE EAST: PLO 'PURGE' CONTINUES 205 
ROYAL TOUR: STORM OVER SPY CAMERA 208 
REAGAN DENIES SEEING CARTER PAPERS 207 
ROW OVER DISSOLUTION HONOURS LIST 214 
RAIL CHIEF TO FACE CRITICS 213 
RUGBY LIONS MAKE FIVE TEST CHANGES 248 
 
Newsround 299  Sport 202  City Ch4 603 
 
P204  ORACLE 
204  Wed 29  Jun  ITN  1027:47 
ITN ARM SEWN BACK ON 
A second man has had a severed left arm sewn back on by surgeons. 
Mr David Ruffell's arm was cut off as he cleaned a machine at a factory in Farmhand, Surrey, 
yesterday afternoon. 
The accident came less than 24 hours after farmer Roy Tapping had his severed arm sewn back on. 



www.tinhvi.com - 860 

Mr Ruffell's arm was torn off at the elbow and it took doctors many hours to sew it back on at a 
Salisbury hospital. 
Mr Tapping meanwhile is recovering at Stoke Mandeville Hospital near Aylesbury and has been able 
to speak to relatives. 
 
P198  CEEFAX  185  Wed 29  Jun  06:00/04 
IN THE PAPERS... 
The Guardian takes a more cautious line as surgeons wait to see whether an operation to replace the 
severed limb is a long-term success. 
The Daily Telegraph gives details of the micro-surgery techniques used to sew back the arm in a 10-
hour operation. 
The Daily Mirror relegates this amazing human-interest story to page seven, but leads instead on an 
equally heart-warming tale. 
It tells of the miles and the anguish at the dedication of a memorial to victims of the IRA bombing in 
Hyde Park. 
 
teletext:dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng truyền hình vô tuyến cho khách hàng đăng ký trước 
story:truyện kể, bài báo 
ceefax:dịch vụ cung cấp tin qua vô tuyến truyền hình do đài BBC thực hiện 
oracle:dịch vụ cung cấp tin qua vô tuyến truyền hình do đài IBA thực hiện 
wealth:quyển sách có nhiều tranh minh họa 
at a touch:hoạt động khi chỉ cấn chạm nhẹ 
to transmit:truyền đi (vô tuyến), truyền kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác 
transmission:sự dẫn truyền (truyền thanh, truyền hình) 
outlet:lối thoát ra; nơi tiêu thụ hàng hóa 
remote control:điều khiển từ xa 
keypad:bàn phím 
at will:bất cứ khi nào muốn 
to superimpose:đặt chồng lên 
subtitle:phụ đề phim 
newsflash:tin ngắn 
to cover:bao gồm, tường thuật, làm choàng công việc của ai 
outbreak (of rain):bộc phát, bùng nổ 
outlook:dự báo một tương lai  
to freeze:ngừng lại, kềm giá, không cho phép sử dụng 
Foot:lãnh tụ đảng Lao động (1983) 
clash:xung đột, xô xát, va chạm 
Thatcher:Thủ tướng Anh theo phái bảo thủ (1979 - 1990) 
Reagan:Tổng thống Mỹ thuộc đảng cộng hòa (1976 - 1980) 
Carter:Tổng thống Mỹ thuộc đảng dân chủ (1976 - 1980) 
building society:công ty đầu tư phát triển nhà 
cheque-book journalism:số tiền lớn do tòa báo trả cho những tin giật gân 
curb:hạn chế, kềm hãm, cắt giảm 
PLO:(= Palestine Liberation organization) tổ chức giải phóng Palestin 
purge:loại bỏ, thanh trừng, khử 
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to purge:rửa tội, rửa sạch tội lỗi 
to dissolve:hòa tan; hủy bỏ; giải thể, kết thúc 
dissolution:làm tan rã 
Honours list:danh sách những người được phong tước hiệu 
Lions:đội bóng bầu dục của Anh 
micro-surgery:vi phẫu thuật 
farmhand:người lao động ở nông trại 
wood-planing machine:máy bào gỗ 
meanwhile:trong lúc, vào cùng lúc đó 
to relegate:hạ tầng công tác, cho tụt hạng 
anguish:đau đớn về thể xác hoặc tinh thần 
aerosol:bình xịt 
antic:hành vi kỳ cục 
canister:hộp nhỏ, bình hơi cay 
fishy:về loài cá; đáng ngờ, ám muội 
ovation:sự hoan hô, sự tung hô 
merit:sự ưu tú 
thermostat:máy điều nhiệt 
flick:cái ấn nhẹ 
make away with sb/ sth:lấy cắp, giết 
make for sb/ sth:đi về hướng 
make sth/ sb into sth:cải tạo 
make of:hiểu 
make off:đi mất, chuồn 
make off with sth:ăn cắp 
make sth out:viết, điền; nhìn thấy; hiểu; đọc được 
make sb out to be:tuyên bố, khẳng định 
make sb/ sth out:hiểu 
make out:diễn biến, tiến triển 
make out a case for/ against/ that:tranh luận 
make over:chuyển nhượng 
make sth up:hoàn thành; đền bù; thi lại; bịa đặt; cấu thành; bào chế 
make sb/ oneself up:trang điểm 
make up one's mind:quyết định 
make up for sth:bồi thường, bù đắp 
make up for lost time:bù lại thời gian đã mất 
make up (with sb):dàn hòa 
 
Exercise 1 
Describe briefly what you would expect to find on Oracle, pages 101,203,300,304 (in Reading). 
 
Exercise 2 
Write tomorrow's Teletext weather summary for your own country. 
 
Exercise 3 
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Look at the headlines (in Reading). Try to write out the stories "behind the headlines" as one page of 
Teletext each. 
 
Exercise 4 
Two men had their arms sewn back on. Which one had an accident first? What did he do? 
Are the details of his accident given in the papers, or on the teletext news for 29th June? 
Where did the second man have an accident? 
What was his job? What happened to him? Where was he operated on? 
What other stories have you heard about limbs being sewn back on?   
 
THE PARKHURST TALKABOUT 
 
Good evening and welcome again to the Michael Parkhurst Talkabout. It is now some years since the 
government introduced the Sex Discrimination Act, which was intended to ensure equality of 
opportunity for men and women. We wondered whether the Act had been successful, and our four 
guests tonight are discussing the general question of equality of opportunity. 
 
Bernard Blackburn, journalist and broadcaster 
In my opinion we shall never create real equality of opportunity by making laws about newspaper 
advertisements. You know, you have to advertise for a "salesperson" nowadays rather than a 
salesman or saleswoman... I'm not saying that these things are unimportant, but basically... by the 
time children get to four or five they have already been conditioned into their social roles. It starts in 
the cradle - girls in pink, boys in blue. I heard about an experiment a few years ago where they took a 
small baby and dressed it in blue. Then they asked several mothers to play with it. They bounced it 
up and down, and tickled it, and said things like "You're a rascal... a real little devil! ", and "Ooh, 
what a big strong boy you are! " And they laughed when it yelled and shouted. Well, then they 
dressed the same baby in pink and got another group to play with it. They cuddled it and said, "Aren't 
you pretty? What a lovely little girl! " As soon as it got noisy they tried to hush it and calm it down. 
Now, that's where sexism begins. And that's long before we give the girls dolls and toy saucepans to 
play with, and give the boys cars and guns. 
 
Helen Grant, university lecturer 
I feel there's a long way to go before we can talk about equality of opportunity. Men still expect their 
jobs to take priority. Even where both partners work, too many men still expect the woman to cook 
meals and do housework. I mean, go into a supermarket at lunch time. It's full of working women 
giving up their lunch hour to do the family shopping. How many men would expect to do the same? 
They're probably spending the lunch hour laughing and joking... about women. The same old, tired 
jokes go on forever... women drivers, mothers-in-law and sexy secretaries. Secretaries! That's 
another absurdity. Imagine an office where a man and a woman are doing similar jobs. She's called a 
secretary, he's called a trainee manager. Of course this is how so many firms avoid obeying the law 
on equal pay... by altering the job description. The media, as always, I'm afraid, is so much to blame. 
Magazines, TV, film and advertising portray women as sex objects, not people. Women are 
blackmailed into buying useless products because they might fear they are unattractive without them. 
Too many of us accept the stereotype, and waste our time worrying and dieting to fit some imaginary 
male ideal. 
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Dr Alice Lee, a general practitioner 
Equality. Yes, well... I'm a doctor, so I suppose you could say that I have an interesting, rewarding 
and important job. However, I have experienced tremendous prejudice from male colleagues, and 
after all, while there are plenty of women doctors, most of the surgeons and top consultants are men. 
The argument's always the same, in all spheres of activity, that women will leave the job to have 
babies. Of course not all women want to have babies, so this is tremendously unjust. Personally I did 
want children... I've got two... and I stopped work to have them. Children are always forgotten in the 
argument. I've always felt that it is a very narrow view of life to value a person purely in terms of job 
status. I believe we should remove the barriers against women at work, but I also do not see myself 
only as a working person, "Dr Lee". Being a mother is a very important social role, and we need to 
re-assess our view of motherhood and to regard it as equally valid as any job. It is absurd to think a 
woman is "more successful" as a Prime Minister, than as a mother. Of course this is equally true for 
men. Couples who have swopped roles, where the mother has gone out to work, and the father has 
stayed at home, will tell you that both jobs are equally important; and even that being at home is 
more demanding, emotionally and physically. 
 
Rosemary Valentine, romantic novelist 
Perhaps I come from a different generation. When I was a girl things were quite different. I enjoy 
having doors opened for me. I like it when men stand up as I enter a room, make sure that I am 
seated before them. I feel that the romance has gone out of life today. I used to love getting dressed 
up for a party, having my hair done and so on. I never felt inferior - just different. I wouldn't want my 
husband to help me in the house, and I'd feel strange if he did. I also can't worry about all this fuss 
about words. We are supposed to say "chairperson" rather than "chairman". I don't dislike it, but I 
don't see it as terribly important. I think my husband is a typical example of a male chauvinist pig, 
but I like him that way.   
 
Listening 
� Introduction 
� Bernard Blackburn 
� Helen Grant 
� Dr Alice Lee 
� Rosemary Valentine 
Proper names 
Bernard Blackburn, Helen Grant, Alice Lee. 
 
Reading 
 
Men and Women: various comparisons - 1981, Great Britain 
 
 Men Women 
 
Life expectancy (years) 69.4  75.6 
Average weekly earnings £124.50 £78.80 
Average weekly hours 42.7  37.5 
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Percentages of all 
Employed work force  58  42 
Unemployed   64.5  35.5 
Trade unionists  71  29 
Members of Parliament 97  3 
Members of the House of Lords  96  4 
Civil servants   60  40 
Drug addicts   66  34 
Prison population  97  3 
Bank managers  99  1 
Directors   97  3 
Solicitors   93  7 
University graduates 1980 63  37 
University students  65  35 
Credit card holders  80  20 
Source: The Guinness Pocket Book of Facts,1982 
 
SEXISM IN WORDS 
'Sexist' Neutral 
chairman/woman chairperson 
salesman/woman salesperson 
air hostess flight attendant 
housewife homemaker 
actor/actress actor 
Mrs/Miss Ms 
he ... he or she/they 
 
sex discrimination:phân biệt đối xử do giới tính 
equality:bình đẳng về vị trí, quyền lợi  
broadcaster:phát thanh viên đài phát thanh/ truyền hình 
to condition:qui định; thích ứng, đào tạo 
conditioned reflex:phản xạ có điều kiện 
conditioning:quá trình thích nghi, được huấn luyện để có phản xạ phù hợp 
spcial role:vai trò của mọi người trong xã hội, cộng đồng 
in the craddle:thuở còn nằm nôi 
to bounce:dội lại; tung lên, xuống 
to tickle:cù, làm cho nhột; làm hài lòng, thỏa mãn 
rascal:kẻ vô lại, lưu manh; đứa trẻ tinh nghịch 
rascally:không trung thực, lừa dối 
to cuddle:ôm ấp, âu yếm 
to hush:dỗ cho nín 
sexism:thành kiến, phân biệt đối xử do giới tính 
priority:sự ưu tiên 
tired:mỏi mệt; nhàm chán, quá thông thường 
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absurd:vô lý 
absurdity:sự vô lý, phi lý 
to blackmail:tống tiền ai; hăm dọa ai để cưỡng bách họ làm việc gì 
blackmailer:người tống tiền 
stereotype:định kiến ý tưởng, hình ảnh rập khuôn 
stereotyped:cố định, không thay đổi 
general practitioner:bác sĩ gia đình; bác sĩ đa khoa 
rewarding:dán; công, được đền đáp 
reward:phần thưởng; tưởng thưởng, ban thưởng 
consultant:nhà tư vấn về mua bán, luật; bác sĩ đầu ngành 
top consultant:bác sĩ đầu ngành ở chức vụ cao 
unjust:không công bằng 
unjustice:bất công 
narrow:hẹp hòi, thiếu thông cảm 
narrow-minded:đầu óc hẹp hòi 
in terms of:đối với, về khía cạnh 
barrier:rào cản 
to re-assess:đánh giá lại, thẩm định lại 
to assess:đánh giá, định giá 
assessment:sự đánh giá 
to swop:(= swap) trao đổi, hoán đổi 
demanding:đòi hỏi nhiều nỗ lực, kiên nhẫn; công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực 
fuss:rối rít, nhặng xị 
male chauvinist pig:từ bỏ ý miệt thị người đàn ông xem thường phụ nữ 
life expectancy:tuổi thọ của một người; thời gian còn hoạt động tốt của một con vật 
trade union:tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi công nhân 
trade-unionism:hệ thống tổ chúc công đoàn 
trade-unionist:thành viên của tổ chức công đoàn 
civil servant:công chức làm việc cho các ngành hành chính dân sự 
drug addict:người nghiện thuốc phiện 
drug addiction:việc/ sự nghiện thuốc 
nagging:chỉ trích liên tục; lo lắng/ đau đớn dai dẳng 
caring; quan tâm 
indistinguishable:không thể phân biệt được 
wisecrack:nhận xét thông minh; lời nói hóm hỉnh 
academic:viện sĩ 
obsolete:không dùng nữa, cũ kỹ; lỗi thời, lạc hậu 
err:phạm lỗi, sai 
foul up:làm xáo trộn, làm hỏng 
suffrage:quyền đi bầu 
suffragete:phụ nữ đòi quyền đi bầu 
usher:người hướng dẫn trong rạp hát 
stand aside:không dự phần; đứng sang một bên 
stand back:cách 
stand by:đứng coi; bênh vực, ủng hộ 
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stand for:thay thế cho, có nghĩa là 
stand in for:thay thế 
stand out:nổi bật, hay nhất 
stand over:canh chừng, giám sát 
stand up:đứng dậy; không đến gặp, cho leo cây 
stand up for:ủng hộ 
stand up to:dũng cảm đương đầu 
 
Exercise 1 
Take part in the programme. Ask each speaker three questions. Act this out in pairs. 
 
Exercise 2 
In groups, choose an entry. Do the figures surprise you? Discuss your views with other groups. 
 
Exercise 3 
Make a table with columns labelled "male", "female" or "neutral". Put these words into the columns 
depending on whether you think they apply to one more than another. Discuss your choice with a 
partner. 
 
aggressive ambitious sympathetic 
shy  confident quiet 
beautiful handsome strong 
competitive caring  gentle 
kind  rude  polite 
nagging gossip  discussion 
chat  talk  complaining 
efficient argue  row 
cry  weep  brave 
brutal   
 
Chương trình thảo luận trên truyền hình do Parkhurst phụ trách. Xin chào mừng các bạn đã đến với 
chương trình thảo luận của Michael Parkhurst. Cách đây vài năm chính phủ đã ban hành đạo luật 
(chống) phân biệt giới tính nhằm đảm bảo những cơ hội bình đẳng trong việc tìm kiếm công ăn việc 
làm giữa nam giới và nữ giới. Chúng tôi không biết chắc rằng đạo luật này đã thảnh công hay không, 
và 4 vị khách tối nay của chúng ta sẽ thảo luận vấn đề tổng quát về những cơ hội bình đẳng trong tìm 
kiếm công ăn việc làm. 
 
Bernard Blackburn, nhà báo và phát thanh viên. 
Theo ý kiến của tôi thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tạo ra được những cơ hội bình đẳng thật sự trong 
việc tìm kiếm công ăn việc làm bằng cách làm ra luật về quảng cáo trên báo chí. 
Các bạn biết không, ngày nay bạn phải quảng cáo cần "một mậu dịch viên" chứ không nói rõ là cần 
một nam bán hàng hay một nữ bán hàng... Tôi không có ý nói rằng những chuyện này là không quan 
trọng, nhưng cơ bản là... khi trẻ em được 4 hay 5 tuổi chúng đã được định vai trò xã hội của chúng. 
Chuyện khởi đầu ngay từ trên nôi - các bé gái mặc màu hồng, các bé trai mặc màu xanh da trời. Cách 
đây vài năm tôi đã được nghe về một cuộc thử nghiệm trong đó họ chọn lấy một đứa bé và mặc quần 
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áo màu xanh da trời cho nó. Rồi họ yêu cầu vài bà mẹ hãy chơi với đứa bé. Các bà tung nó lên xuống 
và chọc cù lét nó và thốt ra những câu như "mày là một thằng nghịch ngợm... một thằng quỷ nhỏ 
thực sự" và "ồ, con là một bé trai khỏe mạnh, bụ bẫm làm sao ấy". Và họ cười to khi đứa bé ré lên 
khóc la. Ư, rồi sau đó họ mặc đồ màu hồng cho chính đứa bé đó và mời một nhóm bà mẹ khác chơi 
với nó. Các bà này nâng niu nó và nói "cháu đẹp lắm phải không hả? thật là một bé gái đáng yêu!" 
Và ngay khi nó òa khóc lên các bà cố dỗ nó nín. Vậy thì thành kiến phân biệt nam nữ bắt đầu từ đó. 
Và chuyện đó xảy ra khá lâu trước khi chúng ta cho con gái búp bê và xoong chảo đồ chơi để chơi và 
cho con trai xe và súng đồ chơi. 
 
Helen Grant, giảng viên đại học. 
Tôi nghĩ rằng phải còn lâu mới có thể nói về sự bình đẳng trong các cơ hội tìm kiếm công ăn việc 
làm. Ðàn ông luôn trông đợi là công việc của họ là ưu tiên. Thậm chí ở những gia đình mà cả hai 
người đều phải đi làm thì đa số đàn ông trông đợi rằng đàn bà sẽ nấu ăn và làm công việc nhà. Tôi 
muốn nói đến chuyện vào một siêu thị vào giờ nghỉ ăn trưa. Siêu thị đầy những phụ nữ đi làm việc 
phải bỏ giờ ăn trưa để đi mua sắm cho gia đình. Có bao nhiều đàn ông sẽ làm cùng một công việc 
như thế? Có lẽ lúc đó họ đang nghỉ trưa cười đùa và đàm tiếu... về phụ nữ. Những câu chuyện tiếu 
lâm nhàm chán cũ rích và được kể đi kể lại ngày này qua ngày khác... về tài xế nữ, những bà mẹ vợ 
và những cô thư ký gợi tình. 
Thư ký ư! Ðó là một điều vô lý khác nữa. Hãy tưởng tượng trong một văn phòng một nam và một nữ 
cùng làm những công việc như nhau. Cô ta được gọi là thư ký, anh ta được gọi là giám đốc tập sự. Dĩ 
nhiên đây là cách mà rất nhiều công ty đã dùng để tránh phải tuân theo luật trả lương bình đẳng... 
bằng cách thay đổi sự mô tả công việc làm. Tôi xin lỗi nhưng tôi e rằng chính các phương tiện thông 
tin đại chúng luôn đáng bị chê trách. Các tạp chí, vô tuyến truyền hình, phim ảnh và cách bảng quảng 
cáo luôn mô tả phụ nữ như là những vật gợi dục, không phải là con người. Phụ nữ bị tống tiền trong 
việc mua những sản phẩm vô ích bởi vì họ sợ rằng họ trở nên không hấp dẫn nếu không có chúng. 
Có quá nhiều phái nữ chúng ta chấp nhận cái khái niệm khuôn mẫu không bản sắc và phung phí thời 
gian của chúng ta trong lo âu và ăn kiêng để thích hợp với một hình bóng lý tưởng tưởng tượng nào 
đó của đàn ông. 
 
Bác sĩ Alice Lee, một bác sĩ đa khoa. 
Bình đẳng ư. Vâng... tôi là một bác sĩ, vì thế tôi nghĩ các bạn có thể nói rằng tôi có một công việc 
đầy hứng thú, đáng làm và rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi đã phải chịu đựng những thành kiến nghiệt 
ngã từ những đồng nghiệp nam, và xét cho cùng trong khi có rất nhiều những bác sĩ nữ, thì phần lớn 
các bác sĩ giải phẫu và các bác sĩ chuyên viên cố vấn hàng đầu lại là nam. Trong tất cả mọi lĩnh vực 
hoạt động, lời lẽ biện hộ luôn luôn giống nhau, là phụ nữ sẽ nghỉ việc để sinh nở. Dĩ nhiên không 
phải tất cả phụ nữ đều muốn sinh con, do đó đây là một điều cực kỳ bất công. Cá nhân tôi, tôi thật sự 
mong muốn có con... tôi có 2 con... và tôi đã phải nghỉ việc để sinh nở. Người ta luôn quên đi vấn đề 
con cái trong các lập luận của họ. Tôi luôn nghĩ rằng đây là một thế giới quan rất ư là eo hẹp đánh 
giá một con người chỉ đơn thuần về địa vị công việc. Tôi tin rằng chúng ta nên dẹp bỏ tất cả những 
chướng ngại ngăn cản những phụ nữ đi làm, nhưng tôi cũng không chỉ xem mình như là một người 
đi làm, "Bác sĩ Lee". Làm mẹ là một vai trò xã hội rất quan trọng và chúng ta cần phải đánh giá lại 
xem xét lại quan điểm của chúng ta về địa vị người mẹ và xem nó cũng quan trọng như bất kỳ công 
việc nào khác. Thật là vô lý khi nghĩ rằng một phụ nữ "thành công hơn" trong cương vị một thủ 
tướng hơn là trong cương vị một người mẹ. Dĩ nhiên điều này cũng đúng cho cả nam. Ở những cặp 
vợ chồng mà họ đã thay đổi vai trò cho nhau, người mẹ ra ngoài đi làm - và người bố phải ở nhà, sẽ 
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bảo với bạn rằng cả hai công việc đều quan trọng như nhau; và thậm chí làm việc ở nhà còn nặng nề 
vất vả hơn về cả tinh thần lẫn thể xác. 
 
Rosemary Valentine, một nhà văn tiểu thuyết lãng mạn. 
Có lẽ tôi thuộc về một thế hệ khác. Khi tôi còn là một cô gái, mọi chuyện đều khác hẳn. 
Tôi thích người ta mở cửa sẵn cho tôi. Tôi thích đàn ông đứng dậy khi tôi bước vào phòng và sau khi 
đoan chắc là tôi đã yên vị thì họ mới ngồi xuống. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống ngày nay đã mất đi 
cái lãng mạn đó. Tôi đã từng yêu thích ăn mặc chưng diện để đi dự tiệc, đi làm tóc và những chuyện 
như vậy. Chẳng bao giờ tôi cảm thấy mình thấp kém cả - chỉ khác nhau thôi. Tôi không muốn chồng 
tôi phụ giúp tôi trong công việc nhà và tôi cảm thấy rất là lạ nếu anh ấy làm như thế. Tôi càng không 
quan tâm đến chuyện người ta làm ầm lên về cách dùng từ. Chúng ta nên gọi "vị chủ tọa" hơn là 
"ông chủ tọa". Tôi không ghét chuyện đó, nhưng tôi thấy nó chẳng có gì quan trọng quá đáng. Tôi 
nghĩ rằng chồng tôi là một ví dụ điển hình về bọn đàn ông hay khinh miệt phụ nữ, nhưng tôi lại thích 
anh ta như thế. 
 
RULES AND REGULATIONS 
 
1. Charles Orson 
Well, of course, I started in Hollywood right in the middle of the Hays Office days, and you know, 
we had to show them scripts before we started filming. I'm not sure how carefully they looked at 
them, but it was a good thing for us. You see, it's pretty expensive to film a five-minute scene which 
you later have to throw away because of one wrong word. It was much easier to discuss it 
beforehand. Sometimes it was pretty absurd. I remember a script in... oh, '48 or '49... where the Hays 
Office sent it back and said, "You can't use this. There are three "damns", two "hells", and one 
"blast" in this scene. " We got back to them and said something like, "It's essential to the story, " so 
they say, "OK, but you'll have to cut it down a bit. You can have two "damns", one "hell", and scrap 
the "blast". " I thought that was pretty silly, I mean, either it's wrong or it isn't. Mind you, some of 
the things they said were sensible. You weren't allowed to show how to pick a lock, and you weren't 
allowed to show how to kill yourself, for example. No, we often laughed at them, censors are never 
popular, but the Code gave us a discipline. I mean, some beautiful images came on to film because of 
it. You were forbidden to show something on screen, so you'd have to use an image instead... 
butterflies whirling round, or waves on a beach... you know the kind of thing. Nowadays it's all too 
direct, too obvious. There's no mystery left in the cinema. I was against censorship all my life, but 
when I see some of the stuff little kids are watching, I think maybe it's gone too far in the other 
direction. I mean, you have to draw the line somewhere. You really do. 
 
2. Bourne Hall 
Julie is a new student at Wessex University. She has just arrived at her Hall of Residence, Bourne 
Hall. She's talking to Tricia, a second-year student. 
Tricia  Hi, I'm Tricia Lambert. I think we're going to be neighbours. 
Julie  Oh, hello, I'm Julie Morgan. Yes, I suppose we are. 
Tricia  Are you new here? 
Julie  Yes. I've just been looking at these regulations. I don't suppose it was worth bringing my 
cassette player. 
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Tricia  Why not? Everybody's got one. Oh, I see. You've been reading the rules. Well, look, Julie, it's 
a matter of common sense. Nobody's going to stop you playing it, it's not like that. It's just that you 
mustn't stop other people working. 
Julie  No, I wouldn't want to do that. I won't play it late. 
Tricia  You don't have to worry. All you've got to do is check with the others on this floor. Usually, 
they won't mind a bit of music. 
Julie  But it's not allowed after eleven. 
Tricia  You're not supposed to play it late, of course. But I'm sure you'll find it's all right sometimes. 
 
3. On the bus 
Annette's on a bus. 
Conductor  Oy! You can't stand there. 
Annette  Sorry? 
Conductor  I said you mustn't stand there, luv. You're in the driver's way. Go on, move back. 
Annette  I'm terribly sorry. I didn't realize. But there's no need to be rude about it, is there? 
 
4. On the beach 
Micky  C'mon, Sam... kick it over here... c'mon... 
Beach inspector  Oy! You two lads! Stop that! 
Micky  Stop what? 
Beach inspector  Stop kicking that ball around. It's against the regulations. 
Micky  Eh? What regulations? 
Beach inspector  Can't you read, son? No ball games on the promenade. It's not allowed, see. 
Micky  Why not? We're not doing any harm. 
Beach inspector  It's a regulation, that's why. You can play football on the beach. That's all right. 
Micky  There's no room on the beach. 
Beach inspector  Well, you can't play here. Go on, get a move on. 
 
Listening 
� Charles Orson 
� Bourne Hall 
� On the bus 
� On the beach 
Proper names 
H. Hays, Howard Hughes. 
 
Reading 
Voluntary censorship 
In the early 1920s, Hollywood was rocked by a series of scandals involving major stars and directors. 
The film production companies were afraid that government censorship of films would be 
introduced, and to avoid this they set up a system of voluntary censorship. Will H. Hays, the US 
Postmaster-General, was invited to supervise this system in December 1921, and took up his new job 
as president of the Motion Pictures Producers and Distributors of America (MPPDA) in 1922. After 
eight years of work, he produced a document which became known as "The Hays Office Code" in 
1930. The code was in operation until 1966, and as a result, American films were never classified 
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(for adults, adults with children, or for children) in the way they were in other countries. All films 
were supposed to be suitable for everyone. The code began with three general principles: 
 
1 No picture shall be produced which will lower the moral standards of those who see it, hence 
the sympathy of the audience shall never be thrown to the side of crime, wrong-doing, evil, or sin. 
2 Correct standards of life, subject only to the requirements of drama and entertainment, shall 
be presented. 
3 Law, natural or human, shall not be ridiculed, nor shall sympathy be created for its violation. 
 
This was followed by very detailed sections on "Particular Applications", which included: (1) crimes 
against the law; (2) sex; (3) vulgarity; (4) obscenity; (5) profanity; (6) costume; (7) dances; (8) 
religion; (9) location; (10) national feelings; (11) titles; and (12) repellent subjects; together with 
three sets of extra 'Special Regulations' on (1) crimes in motion pictures, (2) costumes, and (3) 
cruelty to animals. 
The Hays Code was often the subject of jokes, very often because it was so specific. For example, 
the "Profanity" section listed 28 forbidden words, and in one case a Shakespearean story had to have 
its text altered because it used one of them. The 'Vulgarity' section explicitly forbade jokes about 
"travelling salesmen and farmers' daughters". However, since the code disappeared, many people 
have been worried about the effects of violence, sex, and bad language in the cinema, and there have 
been calls for a new "Hays Code". In Britain, the British Board of Film Censors still exists, but its 
job is not so much to ban films as to grade them ("U": unrestricted, "PG": parental guidance, "18": 
over 18, and "15": over 15). Recent publicity has been directed not so much at the cinema as at video 
"nasties", and violence has been more worrying than sex on video. And after all, anyone with £1.00 
in cash can rent a video film. 
 
Work began on The Outlaw in 1940, but it fell foul of the Hays Code in 1943 and was not released 
until 1946. Howard Hughes made the most of this notoriety in the film's promotion. 
 
Regulations 
 
BOURNE HALL 
UNIVERSITY OF WESSEX 
Regulations for Residents 
 
1 All residents are obliged to produce a medical certificate, which shall include the results of a 
recent chest X-ray. 
2 All bills are to be settled within 15 days of presentation. 
3 No guests are allowed in students' rooms after 11 p.m. 
4 Radios, cassette players, etc. are not to be played between 11 p.m. and 8 a.m. At all other 
times, the volume must be kept low so as not to disturb other residents. 
5 Pictures, posters, etc. are not to be attached to the walls. They may be displayed only on the 
notice board provided. 
6 Residents are not permitted to interfere with the heating controls. Any difficulties must be 
referred to the resident caretaker. 
7 Cars may be parked only in the designated spaces. 
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8 Tampering with fire extinguishers or the fire alarm system is strictly forbidden. Any breach 
of this regulation will be referred to the Dean of Students, and may result in expulsion. 
9 Smoking is prohibited in all hallways and passages. 
UW/BH/REG 14 
 
TADWORTH CITY TRANSPORT 
Buses: Regulations 
 
1 Do not stand in such a way as to obstruct the driver's vision. 
2 Passengers must not talk to, or otherwise distract the driver whilst the bus is in motion. 
3 Smoking is prohibited on the lower floor. 
4 Standing is not permitted on the upper floor. 
5 Dogs not allowed (unless carried by passenger). 
 
By Order 
 
Transport Manager 
 
Borough of Sandpool 
Parks and Beaches Department 
Regulations 
1 No ball games on the promenade. 
2 Camping is strictly forbidden on the beach. The overnight parking of caravans is prohibited 
on the promenade. 
3 Dogs are permitted only in the specified "Dogs Allowed" sections of the beach. 
4 You must not swim when the red flags are flying. 
By Order 
 
Town Clerk 
 
rule:luật qui; thói quen cá nhân 
regulation:luật lệ nhà nước 
code:luật không cần theo; đạo lý 
censorship:kiểm duyệt 
to rock:đu đưa ru trẻ ngủ:rung chuyển, lay động mạnh 
postmaster-general:Tổng cục trưởng tổng cục bưu điện 
to supervise:trông coi, theo dõi 
supervision:sự theo dõi 
to classify:phân loại 
classification:sự phân loại 
classified:phân loại 
vulgarity:thô tục, thông tục 
obscenity:tục tĩu; khiêu dâm; vi phạm đạo đức 
obscene:tục tĩu 
profanity:hành vi, lời nói trần tục, phàm tục, báng bổ, thiếu tôn kính 
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to profane:bày tỏ sự thiếu tôn kính, xúc phạm 
profane:(adj) báng bổ, phàm tục 
repellent:làm khó chịu, gây ghê tởm; thuốc diệt côn trùng 
to repel:xua đuổi 
explicitly:rõ ràng, chính xác 
nasty:xấu xa; đáng ghê tởm 
damn:tiếng chửi, nguyền rủa bày tỏ sự bực tức 
hell:để bày tỏ sự bực bội, ngạc nhiên hay để nhấn mạnh 
blast:để bày tỏ sự bực tức 
to scrap:vứt đi, bỏ đi 
to pick a lock:mở khóa mà không cần dùng chìa khóa 
stuff:đồ dùng, vật, hoạt động, thứ... không tên/ không xác định rõ ràng 
to be obliged to:bị bắt buộc 
caretaker:người trông nom nhà cửa, dinh thự; điều khiển tạm thời 
to designate:chỉ định rõ, mô tả là; mệnh danh, bổ nhiệm 
designation:sự bổ nhiệm, sự định rõ 
to tamper:phá rối, quấy nhiễu 
fire extinguisher:bình chữa lửa 
breach:phá vỡ, vi phạm 
dean:chủ nhiệm khoa ở trường đại học; giám thị 
expulsion:đuổi, bị đuổi 
to obstruct:cản trở 
obstruction:sự cản trở 
to distract:làm xao lãng chú ý 
distracted:bối rối do bị xúc cảm mạnh 
promenade:lối đi dọc bờ biển; đi dạo 
to specify:chỉ rõ, xác định rõ 
confess:thú nhận, xưng tội 
proceed:tiến lên; đi tới trước 
pervert:lệch lạc 
perversion:sự đồi trụy, lệch lạc về tình dục 
subscribe:đặt mua dài hạn 
subscription:sự đặt mua; số tiền đặt mua 
regress:lùi lại 
manipulate:thao tác, điều khiển bằng tay 
manipulation:sự thao tác; sự vận động bằng mánh khóe 
segregate:tách biệt, cô lập 
segregation:sự phân biệt 
subvert:lật đổ 
set about:bắt đầu; đánh 
set against:làm cho thù địch với 
set apart/ aside:để qua một bên; bỏ 
set back:cản trở 
set down:viết; ghi lại 
set out/ forth:lên đường 
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set in:bắt đầu 
set off:xuất phát; làm cho nói...; làm nổ 
set on:tấn công 
set up:dựng lên; thành lập; bắt đầu (một nghề) 
 
Exercise 1 
Listen to Charles Orson, the Hollywood director, talking about the Hays Office Code. 
1 What did they have to do before they started filming? 
2 Why does he say it was a good thing? 
3 What did the Hays Office say he would have to do to his script in 1948 or 1949? 
4 What were two things you weren't allowed to show? 
S Why would directors have to use an image? 
6 What did he feel about censorship? 
7 How does he feel now? 
 
Exercise 2 
Look back at the reading passage. What do you imagine it might have said in the twelve "Particular 
Applications" in the Hays Code? What about the "Special Regulations"? 
Make sentences with: weren't allowed to/couldn't/had to/were forbidden to/weren't supposed to. 
Work in pairs. Draw up a list. 
 
Exercise 3 
Listen to these three conversations. Then role-play conversations about each of the other rules and 
regulations. 
� Bourne Hall 
� On the bus 
� On the beach 
 
Exercise 4 
Orson says that "you have to draw the line somewhere". Do you think that film/video censorship is 
necessary? 
You are going to draw up a code for one of the following: television, cinema, video tapes. 
Work in pairs and draw up a list of positive and negative rules. Decide with your partner whether 
you want the code to be compulsory or voluntary. 
Write out the rules and regulations using the language on this page to help you. 
Discuss your rules and regulations with another pair. 
Would you "classify" films, TV programmes, and videos for people's guidance? How would you 
classify them? 
 
Luật lệ và nội quy. 
1. 
Charles Orson 
Ư, dĩ nhiên, tôi đã bắt đầu ở Hollywood ngay chính giữa những ngày ở Hays Office, và bạn biết 
không, chúng tôi đã phải cho họ xem kịch bản trước khi chúng tôi bắt đầu khởi quay. 
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Tôi không biết họ đã xem xét chúng kỹ lưỡng như thế nào, nhưng đó là một điều tốt cho chúng tôi. 
Bạn thấy đó, nó hơi đắt để quay một cảnh phim trong 5 phút mà sau đó bạn phải quăng nó đi chỉ vì 
sai có một lời thoại. Nó sẽ dễ dàng hơn nếu như nó được thảo luận trước. Thỉnh thoảng nó hơi vô lý. 
Tôi còn nhớ một kịch bản trong ... ồ, những năm 48 hay 49 ... khi Hays Office gửi lại kịch bản và 
nói, 'Anh không thể dùng cái này. Có 3 lời "nguyền rủa", 2 lời "đồ chết tiệt", 1 lời "tức thật" trong 
cảnh này.' Chúng tôi trở lại nói cho họ biết một vài điều như, ' Nó là điều thiết yếu trong câu 
chuyện,', và họ lại nói, 'Ðược rồi, nhưng anh sẽ phải cắt bỏ bớt một ít.  Anh có thể có 2 lời "nguyền 
rủa", 1 lời "đồ chết tiệt", và loại bỏ lời "tức thật" đi.' Tôi đã nghĩ rằng điều đó thật ngu xuẩn, ý tôi 
muốn nói hoặc đúng hoặc sai. Bạn hãy chú ý, một số trong những điều họ nói là hợp lý. Ví dụ như 
anh không được phép cho thấy làm cách nào để mở cậy khóa cửa, và anh không được phép cho thấy 
làm cách nào để tự sát. Không, chúng tôi luôn cười nhạo họ, những nhân viên kiểm duyệt không bao 
giờ được mọi người yêu mến, nhưng qui tắc nghề nghiệp đã đặt ra cho chúng tôi một kỷ cương. Ý tôi 
muốn nói rằng một vài sự tưởng tượng đẹp đẽ đi vào phim ảnh bởi tự nó. Anh bị ngăn cấm diễn một 
điều gì đó trên phim ảnh, vì vậy anh sẽ phải dùng một hình tượng để thay thế ... những con bướm 
quay tròn, hoặc những ngọn sóng trên biển... anh biết loại công việc đó mà. Ngày nay tất cả đều quá 
rõ ràng, quá hiển nhiên. Không còn có điều bí ẩn nào trong kỹ nghệ điện ảnh. Tôi đã chống lại sự 
kiểm duyệt suốt cuộc đời tôi, nhưng khi tôi nhìn thấy một vài thằng nhãi bé xíu đang xem, tôi nghĩ 
có thể điều này đã đi quá xa theo một hướng khác. Tôi muốn nói, anh phải vạch ra một giới hạn nào 
đó. 
Anh phải thật sự làm điều đó. 
2. 
Bourne Hall 
Julie là một sinh viên mới của trường Ðại học Wessex. Cô ta vừa mới đến ký túc xá, Bourne Hall. Cô 
đang nói chuyện với Tricia, một sinh viên năm thứ hai. 
Xin chào, tôi là Tricia Lambert. Tôi nghĩ chúng ta sẽ là láng giềng với nhau. 
Ồ, xin chào, tôi là Julie Morgan. 
Vâng, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành láng giềng. 
Bạn là sinh viên mới à? 
Vâng. Tôi đang xem những điều lệ này. Tôi nghĩ rằng không được phép mang máy cassette theo. 
Tại sao lại không? Ai cũng có một cái cả. Ồ, tôi hiểu rồi. Bạn vừa mới đọc những luật lệ đó. 
Này Julie, đó là vấn đề ý thức chung. Sẽ không có ai ngăn cản bạn mở máy, không phải như vậy đâu. 
Chỉ là bạn đừng làm ngưng công việc của người khác thôi. 
Không, tôi không muốn làm thế đâu. Tôi sẽ không mở máy khuya. 
Bạn không cần phải lo lắng thế. Tất cả điều bạn cần phải làm là kiểm tra với những người khác ở 
tầng lầu này. Thường thì họ không phiền khi nghe một chút âm nhạc đâu. 
Nhưng không bị cấm sau 11 giờ chứ. 
Dĩ nhiên bạn không được mở máy muộn thế. Nhưng tôi chắc chắn rằng đôi khi bạn sẽ thấy nó cũng 
được thôi. 
3. 
Trên xe buýt 
Annette đang trên một chiếc xe buýt. 
Ôi! Cô không được đứng đó.  
Xin lỗi, gì ạ? 
Thưa quí cô, tôi nói rằng cô không được đứng đó. Cô đang đứng ở lối đi của bác tài. Hãy đi đi, lùi lại 
đi. 
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Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã không nhận ra. Nhưng ông không cần phải nặng lời như thế, đúng 
không? 
4. 
Trên bãi biển 
Nào, Sam... hãy đá nó qua đây... nhanh lên nào... 
Ôi! Hai chú bé này! Ngưng ngay đi! 
Ngưng cái gì ạ? 
Hãy ngưng cái việc đá banh ở chung quanh đây đi. Nó trái nội quy đấy. 
Hả? Nội quy gì thế? 
Không biết đọc hả, con trai? Không được chơi banh trên khu dạo chơi. Ðiều đó không cho phép, hiểu 
chưa. 
Tại sao lại không được chứ? Chúng tôi không làm gì hại cả. 
Ðó là nội quy, thế thôi. Các cậu có thể chơi banh trên bãi biển mà. 
Thôi được rồi. Không còn chỗ nào trên bãi biển cả. 
Nhưng các cậu không thể chơi ở đây được. Cút đi, hãy cút khỏi chỗ này. 
 
ALAS! 
 
Voice 1  Hello... hello? Is anybody there? Oh, lord, my head's splitting. Ah, Mary. There you are. 
Bring me some coffee. Some black coffee. 
Voice 2  You should be in bed, ma'am. That's what the doctor said. He did. 
Voice 1  Bed! How can I sleep with all this going on? Bring the coffee, Mary. 
Voice 3  Ah, this is a surprise. We haven't seen you at breakfast for years. What's happened? 
Summer sale at the off-licence? 
Voice 1  That's enough! You're just like your father, you know. Just like him. 
Voice 3  But a bit brighter, eh? Just a bit brighter. 
Voice 1  I sometimes think you're worse. You're not like me. Not at all like me. 
Voice 3  Thank goodness for that. 
Voice 4  Hello, nice to see you up so early... good morning. Has anybody seen my husband yet? 
Voice 3  Why? Has he left you? 
Voice 4  Very funny. No, I just thought he'd be here. He said he was going straight down to 
breakfast. 
Voice 3  Perhaps he's runaway. (It wouldn't be the first time for you, would it?) 
Voice 4  What do you mean? Come on, what are you trying to say, exactly? 
Voice 1  Yes, leave her alone. There's no reason to start on her. 
Voice 5  Hello, everybody. What's all the fuss about, eh? 
Voice 4  It's nothing, darling. Just your delightful brother, as usual. 
Voice 3  Just my sense of humour, that's all. 
Voice 5  I thought I told you to leave her alone. 
Voice 3  Do you often have to say that to people? 
Voice 5  Why, I'll... 
Voice 6  What's going on here? Can't we have breakfast in peace for once? Sit down, both of you. I 
won't have squabbling in the house. Why, when I was a lad, I'd done two or three hours' work before 
breakfast. I didn't get where I am today by squabbling. Where's my scrambled eggs? I've got a 
meeting at 9 o'clock. 
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Voice 3  A meeting? You didn't tell me about... a meeting. 
Voice 1  He's been having private meetings for years. What's her name? 
Voice 6  Leave it out. I haven't got the time... or the patience. I suppose that layabout isn't up yet? 
Voice 1  That's no way to talk about him. After all, he is your... 
Voice 7  Good morning, everyone. Hello, darling. (kiss) I'm sorry I'm a little late. I couldn't find my 
eye-liner. 
Voice 3  Hello, darling. You look splendid. By the way, I might be late tonight. I've got to see 
somebody. 
Voice 7  That's all right, my sweet. Milk, dear? Oh, you must let me introduce you to my hairdresser, 
dear. You've been neglecting yourself since... since... well, you know. 
Voice 4  (sob, sob) 
Voice 7  Oh, I am sorry. I did promise not to mention it again. 
Voice 5  Come on, love. It's nearly a year now. 
Voice 6  It was his own bloody fault, anyway. 
Voice 1  There's no need, you oaf... 
Voice 8  (huh, huh, huh) Help! Everybody! Come quickly! She's in the pool... the swimming pool... I 
think... I think she's dead! 
 
Reading 
 
"Alas! " ITV, Thursday 8.00Ủ9.00 
The most popular programme of the year must be "Alas! ", the exciting and turbulent serial about the 
Bartholomew family, produced by Midland TV. If you haven't been following it, here's a quick guide 
to the characters and story. 
 
Timothy Bartholomew 71 year-old chocolate millionaire. Self-made man. Began with a sweet-shop 
in Salford. Blunt, ruthless. Rules his three sons with a rod of iron. 
 
Edna Bartholomew 59, his wife. Ex-model. Married Timothy at 18. Alcoholic. She has a separate 
bedroom. Hates Timothy. Lives for her sons. Tries to keep the peace between them. 
 
"TL" Bartholomew Oldest son. Sales  director  of  company. Devious, scheming, and dishonest. Has 
lied to father about several business deals, which lost two million pounds. 
 
Helen Bartholomew Married TL ten years ago. No children. Very ambitious. From  aristocratic 
family. Looks down on the others. 
 
Robbie Bartholomew Second son. 6ft tall, played rugby for England. Tough,   honest   and   
uncompromising. Happily married. Marketing manager of company. 
 
Melanie Bartholomew Married Robbie last year. Wants to have children. Beautiful and intelligent. 
Her father killed himself after Timothy took over his company, Chilton's Chocs. 
 
Adrian Bartholomew Youngest son. Spent five years in a commune. Hates his father and won't take 
his money. Lives with his girlfriend, Sharon. 
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Sharon Carter College lecturer. Has known Adrian for years. Wrote a book - Dangers of Advertising 
- which criticized Bartholomew's for advertising to children. 
 
The story so far TL wants to get Robbie out of the business, and wants to break up his marriage 
before he has any children. Has discovered that Melanie was married and divorced before Robbie 
met her. Wants to black-mail her, but is terrified that Edna might find out. Edna's doctor is Sharon's 
father. Sharon and Adrian are visiting the family because they have heard that Edna will not live 
long. Sharon is part of a government  enquiry team investigating bribes by Bartholo-mew's 
Chocolate to TV companies. Helen hates Adrian and Sharon, but doesn't know that secretly TL is 
desperately in love with Sharon, who can't bear him. 
 
Listening 
Listen to the beginning of Episode 17 of Alas! 
Who's in the swimming pool? 
To find the answer, you have used a process of deduction, i.e. 
It can't be him, because... 
It can't be her, because ... 
So, it must be... 
 (or It can't have been her, because ...,so it must have been... 
 
How did you know who was in the pool? Listen again. 
So: 
Voice 1 was ________ 
Voice 2 was _______ 
Voice 3 was _______ 
Voice 4 was _______ 
Voice 5 was _______ 
Voice 6 was _______ 
Voice 7 was _______ 
Voice 8 was ________ 
Proper names 
Timothy Bartholomew, Edna Bartholomew, Robbie Bartholomew, Melanie Bartholomew, Adrian, 
Sharon Carter, Helen. 
 
Language study 
 
A 
It isn't  (him). 
 is  (her). 
It can't be (him). 
 must  (her). 
 could(n't) 
 may 
 might 
It wasn't  (him). 
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 was  (her). 
It can't have been (him). 
 must  (her). 
 could(n't) 
 may 
 might 
 
B 
What do you mean (by that)? 
I don't see your point. 
What are you trying to say? 
What are you getting at? 
What point are you trying to make? 
 
Note: exactly/precisely can be added to any of the patterns. 
What exactly/ precisely do you mean?  
What do you mean exactly?/precisely? 
 
What's wrong? 
What's the matter? 
What's the trouble? 
What's the problem? 
What's happened? 
What's going on? 
What's all the fuss about? 
 
Tell me  what is wrong. 
   you are getting at. 
   the matter is. 
   the fuss is about. 
I don't see what is wrong. 
 understand  you are getting at. 
 know  the matter is. 
   the fuss is about. 
 
alas:ái chà (bày tỏ sự hối tiếc) 
turbulent:cuồn cuộn; thay đổi thất thường; không ngơi nghỉ 
serial:truyện, kịch nhiều tập 
self-made:người tay trắng làm nên do nỗ lực bản thân 
blunt:cùn; thẳng thừng 
ruthless:tàn bạo, không thương xót; không ngừng nghỉ 
rod of iron:biện pháp mạnh 
alcoholic:có chất cồn, rượu 
devious:ranh ma, quỉ quyệt 
scheming:mưu mô, xảo quyệt 



www.tinhvi.com - 879 

schemer:kẻ mưu mô, thủ đoạn 
deal:thỏa thuận; giao dịch mua bán 
tough:bền bỉ, gan lì, chịu đựng giỏi; mạnh bạo, cứng rắn, khắc nghiệt, khó khăn 
uncompromising:không khoang nhượng; không đầu hàng 
commune:công xã 
to look down on:khinh thường người/ vật khác 
bribe:vật hối lộ 
to bribe:hối lộ 
bribery:tội/ việc hối lộ 
to split:vỡ; bị vỡ 
off-lisence:cửa hàng/ quán rượu được phép bán rượu mang về nhà 
to squabble:cãi cọ ầm ĩ vì chuyện không đâu 
squabble:cuộc cãi nhau ầm ĩ 
to leave sth out:bỏ qua, bỏ đi 
layabout:kẻ lười biếng, trốn việc 
eyeliner:chì kẻ mắt để trang điểm 
oaf:kẻ vụng về, đần độn 
oafish:cách cư xử vụng về   
Ming vase:bình cổ thời nhà Minh 
grave:nặng; có sức nặng; trọng lực, lực hút 
vain:tự phụ; tự đắc 
vanity:tính kiêu căng; lòng tự cao, tự đại 
sober:tỉnh; không say; điều độ 
soberness:sự tỉnh táo; sự điều độ 
notorious:tai tiếng 
notoriety:sự tai tiếng 
invalid:không hiệu lực 
invalidity:sự không hiệu lực 
impiety:sự không tín ngưỡng 
tranquil:yên tĩnh, thanh bình 
obscene:xúc phạm, khiếm nhã 
obscenity:sự xúc phạm 
pull sb/ sth about:ngược đãi 
pull sth apart:xé toạc ra; tháo rời ra 
pull sth down:phá sập 
pull in/ into:vào ga; tấp vào 
pull sb in:thu hút; kéo về; bắt giam 
pull oneself in:hót bụng; thót bụng lại 
pull sth off:tấp vào; thực hiện, làm xong 
pull out (of):rút ra 
pull (sb) out (of):rút ra 
pull (sth) over:lái qua một bên 
pull (sb) round:lái qua một bên 
pull through:qua khỏi, bình phục; thoát khỏi, xoay sở thoát được 
pull sb through:làm hồi phục; làm cho qua khỏi được 
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pull together/ pull oneself together:lấy lại can đảm; bình tĩnh lại 
pull (sth) up:dừng lại 
pull (sb) up:la mắng; quở trách 
pull up to/ with sb/ sth:vươn lên 
lap:vòng đua 
 
Exercise 1 
How might she have died? 
Who might she have spoken to? 
Why might she have died? 
Who might have been responsible? 
Give reasons for your deductions. 
 
Exercise 2 
When you have completed Exercise 1, write out the story of what happened. Write it as "The story so 
far" before the next episode in the series. 
 
Exercise 3 
Make sentences like the ones in the examples for each of the patterns in Language study B 
What are you getting at? 
Tell me what you are getting at. 
 
Exercise 4 
Complete this conversation. Some of the phrases are in Language study B. 
Robbie Darling! What's ____________ ? 
Melanie It's nothing. Just something in my eye. 
Robbie You're crying. Come on, tell me 
Melanie It isn't _____________ . Really. 
Robbie It must be  _________ . Why won't you ________ ? 
Melanie It's just TL. Something he _____________ 
Robbie What _______ say? 
Melanie Oh, Robbie, if there was a secret, something I'd never told you, could you forgive me? 
Robbie What ___________ ? 
Melanie You really don't know what ___________ ? 
Robbie No. 
Melanie Then ask your brother. He'll tell you soon enough, anyway!   
 
Than ôi! 
Xin chào... xin chào? Có ai ở nhà không? Ô, trời ơi, đầu tôi nhức quá. A, Mary. Cô đây rồi. Ðem cho 
tôi một ít cà phê đi. Cà phê đen đó. 
Tốt hơn là bà nên nằm trên giường. Ðó là điều mà bác sĩ đã dặn mà. Ông ta đã yêu cầu thế đấy. 
Ngủ ư! Làm sao có thể ngủ được với tất cả những thứ này đây? Mang cà phê cho tôi đi, Mary. 
A, quả là một sự ngạc nhiên. Chúng ta đã không gặp nhau vào bữa ăn sáng nhiều năm nay. Chuyện 
gì đã xảy ra vậy? Sự bán hạ giá mùa hè tại cửa hàng bán rượu chai hả? 
Ðủ rồi! Con biết không, con giống hệt như cha của con vậy.  Rất giống ông ấy. 
Nhưng thông minh hơn, phải không nào? Thông minh hơn một chút thôi. 
Ðôi lúc mẹ thấy con còn tệ hơn. Con không giống mẹ. Không giống chút nào cả. 
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Cám ơn Chúa về điều đó. 
Xin chào, dậy sớm quá nhỉ... chào buổi sáng. Có ai thấy chồng tôi chưa? 
Sao thế? Anh ta bỏ cô rồi à? 
Thật buồn cười. Không, tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy đang ở đây thôi. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đi thẳng 
xuống để ăn sáng mà. 
Có lẽ anh ta đã đi xa rồi. (Ðây đâu phải lần đầu đối với chị, đúng không?) 
Anh muốn nói gì? Thôi nào, chính xác là anh muốn nói gì thế? 
Thôi, hãy để cô ta yên. Không có lý do nào để bắt đầu chỉ trích cô ta. 
Chào mọi người. Mọi người đang om sòm gì thế? 
Không có gì cả, anh yêu. Như thường lệ, là về người anh em thú vị của anh thôi. 
Tôi chỉ khôi hài một chút thôi mà. 
Tôi nghĩ tôi đã nói với anh là hãy để cô ấy yên. 
Chú thường phải nói như thế với mọi người ư? 
Tại sao, tôi sẽ... 
Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Chúng ta không thể có một bữa ăn sáng hòa bình một lần sao? 
Ngồi xuống đi, cả hai đứa. Tôi sẽ không muốn có cãi vã trong nhà nữa. Tại sao à, khi tôi còn là một 
gã trai trẻ, tôi đã làm việc hai hoặc ba tiếng trước bữa ăn sáng. Tôi không biết ngày hôm nay tôi sẽ ra 
sao nếu trước đây hay cãi cọ. Món trứng bác của tôi đâu rồi? Tôi có cuộc họp lúc 9 giờ đó. 
Một cuộc họp ư? Ba đã không nói gì với con về... cuộc họp cả. 
Ông ta đã có những cuộc họp riêng tư nhiều năm nay rồi. Tên cô ta là gì vậy? 
Quên điều đó đi. Tôi không có thời gian... hay sự kiên nhẫn đâu. Tôi nghĩ rằng cái thằng vô công rỗi 
nghề đó vẫn chưa dậy phải không? 
Tuyệt nhiên không được nói về nó. Dẫu sao thì nó vẫn là... 
Chào mọi người. Chào anh yêu. Xin lỗi là tôi hơi trễ một chút. Tôi không thể tìm thấy đồ trang điểm 
mắt của tôi. 
Chào em yêu. Em trông lộng lẫy lắm. Nè em, tối nay có thể anh sẽ về trễ. Anh phải đi gặp một một 
người. 
Ðược rồi, cưng ạ. Sữa nhé, anh yêu? Ồ, anh phải để em giới thiệu anh với thợ cắt tóc của em, anh 
yêu ạ. Anh đã không hề chú ý đến mình từ khi... từ khi... vâng, anh biết đó. 
(khóc) 
Ồ, em xin lỗi. Em hứa là sẽ không đề cập đến nó nữa. 
Thôi nào, em yêu. Ðã gần một năm rồi còn gì. 
Dù sao đó chính là lỗi khốn kiếp của nó. 
Không cần... 
Cứu! Mọi người ơi! Ðến mau lên! Cô ta trong hồ... trong hồ bơi... tôi nghĩ... tôi nghĩ cô ấy chết mất. 
 
HAIRDRESSER ! 
 
Reading 
Read the following story from Dr Robert Clifford"s book Doctor, Dear Doctor. 
 
Philomena Fraser visited Tadchester Hospital every week on early closing day to do the hair of the 
old ladies in the geriatric ward. All she charged was the cost of the materials; her own time and skills 
she gave for nothing. 
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Even though in many cases the hair was down to a few white and wispy strands, the fact that it was 
still worth the attention of a hairdresser raised the morale and self-respect of the old dears no end. 
Phil"s hairdressing sessions were the social highspot of the week. The old ladies gathered in the little 
room used as the salon, and sat around as if they were at Vidal Sassoon"s. They read magazines as 
they waited, and chatted away to each other as if they had met for the first time that week. 
The sessions were always full of laughter. Phil called all the customers" by their first names, and 
joked incessantly with them. "Come on, Edie, love, " she"d say as an old dear tottered slowly to the 
chair. "The rollers will be cold by the time you get here. " And, "What do you fancy this time, 
darling? Something a bit more sexy? Be careful, though: you don"t want to get that young doctor 
going, do you? You know what he"s like when he sees you . . . especially with your teeth in. " 
The good humour of the afternoon lasted all evening, long after Phil had packed her gear and gone 
home. The old ladies would be admiring each other"s coiffure, recalling all the jokes and laughing at 
the sauciness until well after lights out. 
The sessions were threatened though, after the matron dropped in on one of them. She stood in the 
doorway of the room, coldly observed the scene, listened to the banter for a few minutes, then left. 
As Phil walked down the corridor after the session, lugging the drier and a suitcase full of 
equipment, she was hailed from the matron"s office: "I say, Hairdressah! " 
"Yes, matron? " said Phil cheerily, dropping her gear and poking her head round the office door. 
"Come in and. close the door behind you, Hairdressah, " said matron. "There"s something I have to 
say. 
"What"s up? " asked Phil, her smile fading at the look on matron"s face. 
"You must remember that this is a hospital, Hairdressah, not a social club or a beauty parlour. We 
expect certain standards of behaviour and have certain rules for the benefit of all which must be 
observed. I"m sure you understand. " 
"No, I don"t, " said Phil. "Not a word. What are you on about? " 
"Your conduct of the hairdressing sessions, " said matron. "It puts the wrong ideas into the patients" 
heads. They are old ladies, not silly bits of girls. Your visits leave them chattering and giggling like 
flibbertigibbets and totally unamenable to discipline. 
"Furthermore, I notice that you are in the habit of addressing them by their first names. This must 
cease. It has always been a firm rule that patients are to be addressed by their correct titles: Miss or 
Mrs. followed by their surnames. Is that clear, Hairdressah? " 
Phil stood there for a second, shocked and disbelieving, then came suddenly to the boil. 
"It"s perfectly clear, matron. Now I"d like to make a few things clear to you. Firstly, my name is not 
Hairdressah. It is Mrs. Philomena Fraser. Everybody calls me Phil, but to you, it"s Mrs. Fraser. 
"Secondly, I am perfectly aware that they are old ladies. And so are they; only too aware. The one 
thing they crave is to be young and attractive again. I can"t give them back their youth and I can"t 
make them pretty. But I can make them feel good, if it"s only for one afternoon a week. You look 
after their bodies. The consultant geriatrician looks after their poor old minds. But I make them feel 
feminine. And at eighty-odd that must be a good thing for a woman to feel. " 
"Now look here! " snapped matron. 
"I"ve not finished yet, " said Phil. "Thirdly, they like being called by their first names: even by the 
nicknames they had when they were young. Miss Victoria Patience Bassington loves nothing more 
than to be called Buster, the name she had when she was captain of her school hockey team all those 
years ago. Mrs. Sarah Elizabeth Holmes was Sally as a girl; inside that old body she"s still Sally. " 
"I shall report your conduct and your attitude to the proper authorities, " said matron. 
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"Report away, " said Phil. "Fourthly, the old loves I have sitting around the hairdressing sessions are 
completely different from the apathetic souls who sit around the ward all week. They relate to each 
other, they come alive, they"re having an adventure. Above all, they"re having some laughs. That 
may be against the rules, but in my book it"s the finest tonic in the world. " 
 
Proper names 
 
Robert Clifford, Philomena Fraser, Tadchester,Victoria Patience Bassington, Buster, Sarah Elizabeth 
Holmes, Sally. 
 
Formal forms of address 
 
1 Sir/Madam - usually used by shop assistants to customers. In England it is not used when 
simply addressing a stranger politely. (Although it may be used in this way in the United States.) It is 
used in letters. (Dear Sir, Dear Madam.) 
2 Ladies/Gentlemen - used in speeches to an audience, as well as on toilet doors! Gentlemen 
replaces Dear Sirs, in American business letters. 
3 My Lord - used when speaking to a peer (Lord), a bishop or a judge. 
4 Your Honor - used for American judges. 
5 Your Excellency - used for ambassadors and sometimes for high government officials. 
6 Mr President - for Presidents, obviously. 
7 Your Majesty - the Queen. Your Highness - Royal princes and princesses. 
8 Prime Minister, Senator, Congressman, Minister - are used for the appropriate politicians. 
9 Father - Catholic priests. Vicar - Anglican priests. Minister - other Protestant ministers. 
10 Doctor, Nurse, Sister, Matron, Operator, Officer, Constable are job-titles which can be used 
as forms of address. Waiter and Driver are also possible, but might be thought rude if said wrongly. 
Other job titles are not used as forms of address. 
11 Captain, Major, and other military ranks can be used. Captain would often be used for pilots 
on civilian planes, and ship captains too. 
 
Many of these informal forms can be used in a friendly way to strangers. Shopkeepers might call 
customers of the opposite sex (or children) love (luv), dear, darlin", sweetheart, my love, dearie. 
Women might also use these to women. Men might use chum, mate, friend, pal, in the same way. As 
in most languages, all of these can be offensive if used at the wrong time, with the wrong tone of 
voice. None of these expressions would be considered polite. Old man, old chap, old fellow, will 
sometimes be found in literary texts. Note that they are old-fashioned, and suggest an English public 
(i.e. private) school background. 
 
Grammar notes 
 
MODALS to express habit: "USED TO" & "WOULD" 
 
closing day:ngày không làm việc của cửa hiệu, văn phòng 
geriatrics:khoa bệnh tuổi già 
geriatric:thuộc về khoa bệnh tuổi già 
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geriatrician:bác sĩ chuyên khoa bệnh người già 
wispy:từng lọn, bó, dải 
wisp:sợi, lọn, bó, dải 
session:buổi họp, năm học, phiên kỳ cho một hoạt động 
highspot:hoạt động nổi bật; đặc điểm quan trọng nhất 
incessantly:liên tục 
incessant:liên tục 
to totter:đi lảo đảo; lung lay 
tottery:lảo đảo, lung lay 
gear:đồ nghề, quần áo (cần thiết cho một chuyến đi/ môn thể thao); số trong vận hành xe hơi 
coiffure:kiểu tóc 
sauciness:xấc xược, xấc láo 
saucy:xấc xược, (quần áo) bảnh bao, lịch sự 
banter:đùa, giỡn 
to banter:nói đùa 
bantering:vui đùa, trêu chọc 
to lug:kéo, lôi mạnh, khiêng vác 
What's up?:có việc gì thế 
fibbertigibbet:người vô trách nhiệm, ngồi lê đôi mách 
unamenable:không sẵn sàng tuân phục; cãi lại 
amenable:chấp nhận, sẵn sàng tuân phục 
to come to the boil:bắt đầu sôi, bắt đầu giận sôi lên 
to crave:khao khát, đòi hỏi mãnh liệt 
eighty-odd:khoảng từ 80 - 90 tuổi 
to snap:bẻ gẫy, gẫy dòn tan; nói với giọng giận dữ 
apathetic:cảm thấy lãnh đạm, không cảm xúc 
apathy:lãnh đạm 
tonic:thuốc nổ 
majesty:bệ hạ 
on the spot:ngay tức khắc 
enclose:gửi kèm 
enclosure:vật gửi kèm 
dispatch:gửi đi 
ritual:trình tự; cách làm thủ tục 
catch post:kịp giờ gửi thư 
see about:xem xét; làm; tham khảo ý kiến 
see across:đưa qua đường 
see back/ home:đưa về 
see off:tiễn đưa; đuổi đi 
see out:tiễn ra cửa 
see over:xem qua 
see through:không mắc lừa; hoàn thành  
see to:lo; coi sóc 
 
Exercise 1 
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Find words which mean the following: 
1 cylindrical object used for waving hair 
2 thread of hair 
3 the name of a world-famous hairdresser 
4 desire, want strongly 
5 a specialist doctor for old people 
6 also, in addition 
7 rudeness or naughtiness 
8 equipment 
9 a name used instead of the real name 
10 joking talk 
11 hair style or hair-do 
12 continually 
13 showing interest in nothing 
14 said sharply 
15 called out to 
16 walked with weak unsteady legs 
17 frivolous girls, fond of gossip 
18 not willing to be controlled 
19 behaviour 
20 over 80 but under 90 
21 carrying something (with great effort) 
22 talking in a friendly way about unimportant things 
23 laughing in a silly way 
24 talking about things which happened in the past. 
 
Exercise 2 
Choose the correct answer (a, b, c or d) to show what each of the following means in the passage you 
have just read. 
 
1 "They relate to each other" means: 
a They"re all from the same family. 
b They tell each other stories. 
c They sympathize with each other and get on well together. 
d They tell each other jokes. 
 
2 "... raised their morale and self-respect" means: 
a excited the old ladies 
b gave them confidence 
c improved their behaviour 
d made them vain 
 
3 "In my book it"s the finest tonic in the world" means: 
a I think it"s the best thing for them. 
b I"ve read that it"s the best thing for them. 
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c I"ve read about a very good medicine which will help them. 
d Books will make them feel better.   
 
RELAY 
 
This is Craig Walton of Southern Radio Sport, here at the Inter-city Athletics Championship at 
Wembley Stadium. I've just heard that they're ready to begin the draw for one of the week's most 
popular events, the Men's 4 x 100 metre relay, so we're going over to the Committee rooms. 
 
Official 
Phew - phew... testing one-two, testing one-two... Can you hear me? Right. We are going to begin 
the draw. The first four teams out of the hat will be in the first heat, and they are: South London, on 
the inside track, Brighton, Bristol and York, on the outside. In the second heat... testing one-two, I 
think there's something wrong with this microphone - one-two. Oh it's OK... we have Exeter on the 
inside, Newcastle, Dover and Swansea. And in the third heat we shall have Leeds on the inside, 
Liverpool... quiet please, quiet... and (crackle, crackle) Which switch? Oh, it's on again, sorry about 
that... one, two... Liverpool, Cambridge and Nottingham. And in the fourth heat... one, two, one, 
two... the teams will be Oxford, on the inside, Glasgow, Birmingham and finally Manchester. That 
completes the draw for the (crackle, crackle)... one, two, testing one, two... 
 
THE HEATS 
Now listen to the heats. 
 
1 
They're lining up now for the first heat, they're ready. (On your marks... set... (pistol).) They're off to 
a flying start, Waters from South London's taken the lead as they round the bend, then Gates, 
Tankard, Bell, Singh's taken the baton, Minster's in hot pursuit for York, then the Bristol boy as they 
come up for the third stage, and it's Marley for London... really moving there, and Riding... these two 
are well ahead, into the fourth stage, Minder's stumbling and the York boy is moving through... yes, 
it's Rowntree in front, then Minder, straining to catch him... and that's it! Rowntree of York is first, 
Minder from South London second, then Bristol with Brighton at the rear. 
 
2 
If you've just joined us, we're at the start of the second heat in the Men's 4 x 100 metres relay. In 
many ways, this is the weakest heat with none of the favourites in it. They're on the blocks, Exeter in 
the orange on the inside, then Terry from Newcastle, Castle from Dover and Llewelyn from Swansea 
in the green vest. (On your marks... set... (pistol).) Oh, something was wrong with the start, there. 
They're going back to the blocks... very nerve-racking when that happens. (On your marks... set... 
(pistol).) Oh, and Castle's surging into the lead, going like a rocket, the other three bunched 
together... and at the baton it's still Dover, nothing to choose between the others as they come to the 
second change... and it's Dover well in front in the yellow, Moor of Exeter making a challenge... is 
he moving! Round to the last change, and Ferry's blocking Penbern of Exeter, Penbern can't get 
through... What is Ferry doing? And at the tape, it's Ferry of Dover, from Penbern, Exeter and D F 
Jones of Swansea and North limping home for Newcastle. Of course he injured his foot in the 
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hurdles. But wait... Ferry has been disqualified for pushing. What a pity for Dover! After a great 
race... 
 
3 
Well, many would say that this was the strongest heat, perhaps the one most likely to produce the 
champion team. Cambridge must be the outsiders here, with Liverpool the clear favourites. But you 
can't write off teams like Leeds, and Nottingham who were so narrowly beaten last year. Sharp of 
Liverpool is just looking at his shoes - no trouble, I hope, for the Jamaican lad who's run so 
brilliantly for Liverpool... no, they're getting ready (On your marks... set... (pistol).)... and Sharp 
explodes into the lead, with Clough just behind him and Lomax pounds ahead of Jones, but they're 
all keeping together at the baton, and Nottingham takes the lead after a clumsy change by Liverpool, 
now falling back into third place behind Leeds as they come up for the next change... that was better 
for Liverpool, Harrison is forging ahead... but Lawrence is keeping up for Nottingham... Chatterly 
takes the baton from Lawrence just ahead of Lenton, but these two are neck and neck and going like 
the wind, and at the tape it's a photo finish, but I think Liverpool just ahead there. Yes, that's 
confirmed... and Liverpool have set a new British record of 38.12 seconds... in fact the first three 
have all bested the previous record. 
 
4 
Lining up for the final heat. (On your marks... set... (pistol).) It's Bob Bruce in the lead, from Vic 
Aston and Billy Kramer... what an athlete Bruce is, marvellous runner, and Macbeth's going to take 
himself into a good lead now for Glasgow... then Birmingham, then Manchester, with Oxford trailing 
as we come into the bend and Campbell's off to a bad start... look at Thomson! He's making a strong 
challenge... going past them all for Oxford, he's ahead of Glasgow at the change and Hartley just has 
to run home... yes, they can't catch him now... he's over the line, with McLeish taking a good 
runners-up place for Glasgow. A great run from Thomson, there. 
 
THE SEMI-FINALS 
Now listen to the semi-finals. 
 
1 
There's a tremendous atmosphere here at Wembley as we wait for the first semi-final in the men's 4 x 
100 metre relay. The first runners are getting prepared, and who can predict the result? York are the 
surprise semi-finalists and a lot of people are shouting for them. On the other hand Nottingham must 
be the logical choice, just beaten by Liverpool in that record-breaking third heat. Then again 
Glasgow seemed unlucky in the fourth heat. They're on the blocks (On your marks... set...(pistol).) 
It's Clough into an early lead in the white and red for Nottingham, with Bruce and Gates fighting for 
second place, coming up to the change - and Forrest keeps the lead for Nottingham, running 
beautifully, then Minster in the all-white strip for York, Macbeth... into the second change, oh, and 
Campbell's chasing Lawrence of Nottingham - it's anybody's race, York's just behind as they go for 
the change... but Chatterly has dropped the baton! Chatterly has dr... York are well ahead... and 
Glasgow run into second place... what a turn up for the book! York are in the final for the first time, 
and Chatterly is on the ground... utterly dejected... but over now to the javelin... 
 
2 
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Perhaps the second semi-final is a little more predictable. We have four good teams, but Liverpool 
must be unbeatable. That's Sharp talking to Waters... both men of course in the Olympic team, but 
that doesn't mean they won't be doing their best to beat each other today. They're getting ready... 
Oxford in dark blue, Liverpool red, South London white, and Swansea green... we're ready... (On 
your marks... set... (pistol).) And it's Sharp... Hornby in the blue, then Swansea in green with Waters 
trailing for South London... they're coming... they're into the change... beautifully taken for Liverpool 
by McCartney and Cole of Oxford fighting Singh for second position... Bryn Jones lagging for 
Swansea... it's a race for second place surely now as Harrison races ahead... he's nearly 20 metres in 
front now as he comes up to pass the baton to Lenton... oh, he's well ahead... maybe this could be a 
record breaker again... Lenton's across the line! Then Hartley for Oxford just a touch in front of 
Minder for London... let's get the time... 38.09 seconds... Liverpool have just beaten their new 
record! 
 
THE FINAL 
Now listen to the final. 
 
Well after yesterday's semi-final there can't be much doubt about who's favourite for today's 4 x 100 
metre relay. Liverpool are on top form, and the less experienced teams from York, Oxford and 
Glasgow must realize the fight is for the second place. But no race can be a 100 per cent foregone 
conclusion, as we line up for the final. Sharp as usual takes the start for Liverpool, Oxford have 
changed the running order with Thomson opening and Hornby taking the third stage. (On your 
marks... set... (pistol).). Gates for York first off the line, but Sharp's with him... Thomson passes 
Bruce... they run for the changeover... smoothly taken... they're all together... not much to choose 
between them... McCartney edges to the front, but Cole's going like a steam engine... they're into the 
second change and it's got to be Liverpool. Harrison pulls away from Hornby, Riding and Campbell 
and both close... very cl... the third... and... Lenton! Lenton is... Lenton's down... he's down... and 
Oxford fighting to catch York desperately... Lenton's up, but... at the line it's Oxford! Oxford by a 
hair's breadth from Rowntree of York. 
 
Listening 
� Introduction 
� The Draw 
� The Heats 1 
� The Heats 2 
� The Heats 3 
� The Heats 4 
� The Semi-finals 1 
� The Semi-finals 2 
� The Final 
 
Reading 
 
Events There are four Olympic relay events: men's and women's 4x100m, and men's and women's 
4x400m. 
Procedure Each of the four team members runs one stage of the race. 
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A baton is carried in the hand, and transferred in the take-over zone from one runner to the next. If 
dropped, the baton must be picked up by the competitor who dropped it. 
Composition of teams may be changed after a heat only in the case of injury or illness certified by 
the official medical officer. 
A team may change its running order. No competitor may run more than one stage in a race. 
The relay baton is a smooth, hollow tube made of rigid material in one piece. It must weigh not less 
than 50g (1 á oz). 
Lanes 4xl00m relay races are run entirely in lanes. 4x400m relay races are run in lanes as far as the 
exit from the first bend of the second lap. 
Take-overs The baton must be handed over within the marked take-over zone. Runners about to take 
over must not start running more than l0m before the take-over zone. 
In the stages of the 4x400m not run in lanes, competitors must return to their own lanes for the take-
over unless they can use the inside position without causing an obstruction. 
After handing over the baton, competitors should remain in their lanes or zones until the course is 
clear Teams will be disqualified for deliberately causing an obstruction or for pushing or giving any 
other assistance at a take-over. 
 
The competitors 
These are the teams for the Men's 4x100 metres relay event in the British Inter-city Athletics 
championship. 
Which one would you predict as the favourite? Why? 
LIVERPOOL (Winner - last year Lenton won 100m, Sharp second) 
MANCHESTER (Holly won 200m. O"Neill injured foot) 
GLASGOW (Youhgest team. Bruce last year's schools champion, 100), 
OXFORD (Winners university championship) 
LEEDS (Disqualified last year. Oldest, but most experienced team. Won 3 years ago) 
BRISTOL (Player second in 200m) 
SOUTH LONDON (Won 2 years ago. Second favourites) 
CAMBRIDGE (Won 4x400m relay) 
BIRMINGHAM (little-known team) 
SWANSEA (Welsh champions) 
DOVER (little-known team) 
NEWCASTLE (North has foot jnjured) 
EXETER (west of England champions. Moor and West both Olympic medallists) 
YORK (Unplaced in any events so far) 
BRIGHTON (Southern champions unplaced so far) 
NOTTINGHAM (Second last year. Lawrence won 400m. Second in 4x400m) 
 
The draw 
There are going to be four heats, with four teams in each. The winner and runner-up of each heat will 
go on to the semi-finals. The winner and runner-up of each semi-final will go into the finals.Listen to 
the draw, and write the names of the teams in each heat in the appropriate boxes.(You should use 
abbreviations, e.g. 'Liv' or 'L'poll' for Liverpool.) 
 
The races 
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You are going to hear commentaries on all the races. Before you listen, look at the draw for the 
heats. Decide which team you think is most likely to win each heat. Read the details of each team 
carefully. Why have you chosen a particular team? 
Now who do you think is most likely to win each semi-final? 
Listen to the final and try to guess the winner. 
 
relay:chạy/ bơi tiếp sức trong cuộc tranh tài 
procedure:các tiến hành bình thường 
procedural:thuộc về thủ tục, tiến trình 
baton:gậy nhạc trưởng; gậy truyền tay trong chạy đua tiếp sức 
to transfer:chuyển vị trí, chuyển giao vật gì từ người này sang người khác 
transfer:việc chuyển giao, chuyển nhượng; đổi tàu xe 
take-over:tiếp quản việc quản lý công ty; tiếp nhận việc quản lý điều hành một quốc gia 
composition:thành phần, cơ cấu của các đội 
heat:vòng đấu sơ tuyển; một vòng. hiệp đấu 
hollow:rỗng ruột; má hóp 
rigid:chắc, cứng 
in one piece:không hề hấn gì sau một tai nạn; không bị vỡ, nguyên khối 
disqualified:bị loại 
staggered start:mức xuất phát không ngang bằng nhau/ theo hình không đều 
little-known:ít nổi tiếng 
unplaced:không được xếp trong ba hạng đầu của cuộc đua 
medallist:người được trao huy chương 
draw:rút thăm; tỉ số hòa trong thi đấu 
runner-up:người, đội về nhì 
final:vòng chung kết 
out of the hat:bắt thăm 
to line up:xếp hàng 
to take the lead:dẫn đầu 
to move/ go into the lead:lên vị trí dẫn đầu 
to lose the lead:mất vị trí dẫn đầu 
to surge onto the lead:đột ngột vươn lên vị trí dẫn đầu 
to explode into the lead:nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu 
in hot pursuit:theo sát nút với quyết tâm cao 
to strain:nỗ lực tối đa; kiệt sức(do làm việc) 
at the rear:ở phía sau, về phía sau 
on the block:thành một khối; đem ra bán đấu giá 
nerve-racking:căng thẳng thần kinh 
to bunch:tụ lại thành nhóm 
bunch:một chùm, nải, bó 
hurdle:chạy nhảy rào 
outsider:kẻ ngoài cuộc; người ít có cơ hội thắng cuộc 
to write off (sth):cho vật gì/ ai như một thất bại; cho việc gì là không quan trọng và không đáng quan 
tâm 
narrowly:chỉ vừa; không có khoảng cách lớn 
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to forge:vượt lên rất nhanh, dẫn đầu cuộc đua 
to keep up (for so):giữ vững, duy trì tình trạng/vị trí 
neck and neck (with so/ sth):ngang bằng nhau 
to best:thắng, khôn hơn 
to trail:rải phía sau; theo dấu vết 
to be over the line:về đến đích, mức đến 
record-breaking:phá kỷ lục 
to come up to sth:đạt tới, lên tới mức; đạt tới mức chuẩn 
all-white strip:trang phục toàn màu trắng của thành viên một đội bóng 
a turn- up for the book:bất ngờ 
unbeatable:bất khả chiến bại 
unbeaten:chưa bị đánh bại 
a touch:hơi hơi, một chút 
foregone:kết quả đoán trước được rõ ràng 
foregoing:vừa mới đề cập đến; đi trước; điều mới nói ở trước 
changeover:sự thay đổi từ hệ thống này sang hệ thống khác 
by a hair's breadth:khoảng cách rất nhỏ, đường tơ kẽ tóc 
ferric:thuộc sắt 
chrome:crôm 
run down:làm mòn, làm hết 
give away:gả, cưới; cho; tiết lộ, để lộ 
give back:trả lại 
give in:đầu hàng; nộp giao 
give off:tỏa ra, phát ra 
give out:phân phối; hết, cạn 
give up:từ bỏ, không còn mong 
sive sb up:bỏ; không còn mong 
 
Chạy tiếp sức 
Ðây là Craig Walton của Chương trình Phát thanh Miền nam, hiện đang có mặt tại Cuộc thi đấu điền 
kinh liên thành tại Sân vận động Wembley. 
Tôi vừa được nghe rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu rút thăm cho một trong những sự kiện phổ biến nhất 
của tuần lễ, đó là chạy tiếp sức 4 x 100 mét của nam, vì thế chúng ta sẽ đến căn hộ Ủy ban. 
Phù - phù... kiểm tra 1 - 2, kiểm tra 1 - 2... 
Quí vị có nghe tôi nói không? 
Rồi.  
Chúng ta sẽ bắt đầu rút thăm. 
Bốn đội đầu tiên theo phương thức bốc thăm sẽ trong cuộc thi đấu đầu tiên, và họ là: South Luân 
Ðôn, trên đường đua bên trong, Brighton, Bristol và York, đường đua bên ngoài. 
Ở cuộc thi đấu thứ hai ... kiểm tra 1 - 2, tôi nghĩ là có trục trặc với cái mi-crô này - 1 - 2. 
Ồ, ổn rồi... 
chúng ta có đội Exeter trên đường đua bên trong, New Castle, Dover và Swansea. 
Và ở cuộc thi đấu thứ ba ta sẽ có Leeds ở đường đua bên trong, Liverpool... làm ơn im lặng, yên 
lặng... và... 
Mở cái nào? 
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Ồ, nó được mở lại rồi, xin lỗi về điều đó... một, hai... Liverpool, Cambridge và Nottingahm. 
Và ở cuộc thi đấu thứ tư ... một, hai, một, hai... các đội sẽ là Oxford, ở đường đua bên trong, 
Glasgow, Birmingham và cuối cùng là Manchester 
Việc bốc thâm đã hoàn tất... 
một, hai, kiểm tra một, hai... 
Bây giờ hãy lắng nghe những trận đấu. 
1. 
Hiện giờ họ đang xếp hàng cho trận đấu đầu tiên, họ đã sẵn sàng. 
(Hãy vào vạch xuất phát của các bạn...chuẩn bị... (tiếng súng lệnh).) 
Họ xuất phát như bay, Walters của đội South Luân Ðôn vượt lên dẫn đầu khi vòng qua chỗ uốn cong, 
kế tiếp là Gates, Tankard, Bell, Singh đã nhận được que gỗ truyền tay, 
Minster của đội York đang đuổi sát, kế đến là chàng trai của đội Bristol khi họ tới gần chặng thứ ba, 
và chính Marley của đội Luân Ðôn...thực sự kích động ở đó, và Riding... cả hai người này đều đang 
dẫn đầu bước vào chặng thứ tư, Minder bị sẩy chân và chàng trai đội York đang vượt qua... 
vâng, chính là Rowntree phía trước, kế đến là Minder, đang ráng sức bắt kịp anh ta... và tốt lắm! 
Rowntree của đội York về nhất, Minder của đội South Luân Ðôn về nhì, kế đến Brighton của đội 
Bristol ngay đàng sau. 
2. 
Không biết vừa rồi các bạn có tham gia với chúng tôi không, giờ chúng ta bước vào cuộc thi đấu thứ 
hai ở bộ môn chạy tiếp sức 4 x 100 mét của nam. 
Về nhiều mặt mà nói thì đây là cuộc đua yếu nhất bởi những người có hy vọng thắng không tham 
gia. 
Họ đang ở chỗ hàng chắn, Exeter trong màu áo cam chạy phía trong, kế đến là Terry của Newcastle, 
Castle của Dover và Llewelyn của Swansea trong màu áo xanh. 
(Hãy vào vạch xuất phát của các bạn...chuẩn bị... (tiếng súng lệnh).) 
Ô, có điều gì sai khi mới khởi chạy đây. 
Họ đang trở lại chỗ hàng chắn... rất căng thẳng thần kinh khi điều đó xảy ra. 
(Hãy vào vạch xuất phát của các bạn...chuẩn bị... (tiếng súng lệnh).) 
Ồ, và Castle đang lao lên dẫn đầu, phóng như bay, ba người khác thì túm tụm với nhau... 
và tại nơi tiếp sức vẫn là đội Dover, không phân biệt được vị trí giữa những đội khác khi họ đến lượt 
thay đổi thứ hai... 
và đội Dover vẫn chạy tốt trong màu áo vàng, Moor của đội Exeter đang có một thách thức... anh ta 
đang tăng tốc ư!  
Ngay lần thay đổi cuối cùng, và Ferry đang cản Penbern của Exeter, Penbern không thể vượt qua... 
Ferry đang làm gì thế? 
Và tại dây chắn đích đến, chính là Ferry của đội Dover, kế đến là Penbern của Exeter và D F Jones 
của Swansea và North của Newcastle đang đi khập khiễng về đích. 
Dĩ nhiên anh ta bị thương ở chân trong cuộc chạy đua vượt rào. 
Nhưng chờ một lát... Ferry đã bị truất quyền dự thi vì chen lấn. 
Thật đáng tiếc cho đội Dover! 
Sau một cuộc chạy thi lớn...  
3. 
Vâng, nhiều người đã nói rằng đây là chặng đua mạnh nhất, có lẽ đây là trận đấu có khả năng nhất để 
nhận diện được đội vô địch. 
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Ðội Cambridge ắt hẳn ít có khả năng thắng ở đây, với Liverpool là những người dự cuộc mà rõ ràng 
ai cũng chắc chắn là sẽ thắng. 
Nhưng bạn không thể không tính đến những đội như Leeds, và đội Nottingham là những đội mà chỉ 
bị thua sít sao năm ngoái. 
Sharp của Liverpool xem lại giày của mình, tôi hy vọng là không có vấn đề gì, đối với anh chàng 
người Jamaica là một người quá sáng chói của đội Liverpool... không, họ đang chuẩn bị xuất phát 
(Hãy vào vạch xuất phát của các bạn...chuẩn bị... (tiếng súng lệnh).) 
Và Sharp đột phá lên vị trí dẫn đầu, với Clough ngay đằng sau anh ta và Lomax chạy rầm rập trước 
mặt Jones, nhưng tất cả họ đều cùng nhau có mặt tại điểm tiếp sức, 
và đội Nottingham đã vượt lên dẫn đầu sau một sự đổi người vụng về của đội Liverpool, hiện giờ bị 
rơi xuống trở lại vị trí thứ ba sau đội Leeds, khi họ tiến đến lượt tiếp sức kế tiếp... 
đã tốt hơn cho đội Liverpool, Harrision đang dẫn đầu... nhưng Lawrence vẫn đang giữ vững vị trí 
cho đội Nottingham... 
Chatterly cầm que tiếp sức từ Lawrence chỉ hơn Lenton, nhưng cả hai ngang nhau và tiếp tục chạy 
như gió, và ngay tại đích đến thì phải có ảnh chụp mới phân biệt rõ ràng được, nhưng tôi nghĩ rằng 
Liverpool đã về đích trước. 
Vâng, điều đó đã được xác nhận... và Liverpool đã ghi được một kỷ lục mới với 38.12 giây... thực ra 
thì cả ba người đầu tiên đều hơn cả kỷ lục ghi được trước đây. 
4. 
Ðang xếp hàng cho chặng thi đấu cuối cùng. 
(Hãy vào vạch xuất phát của các bạn...chuẩn bị... (tiếng súng lệnh).) 
Chính là Bob Bruce đang dẫn đầu, kế đến là Vic Aston và Billy Kramer... 
Bruce đúng là vận động viên điền kinh, một người chạy phi thường, và hiện giờ Macbeth của đội 
Glasgow đang dẫn đầu khá xa... 
kế tiếp là đội Birmingham, rồi đội Manchester, còn đội Oxford thì đang cố gắng đuổi theo khi chúng 
tôi đến chỗ đường uốn cong và Campbell có một sự khởi đầu tệ... 
hãy nhìn Thomson kìa! 
Anh ta đang có một sự đột phá, cố gắng vượt qua tất cả bọn họ cho đội Oxford, anh vượt lên trước 
đội Glasgow khi đến lượt thay đổi và Hartley chỉ cần chạy về đến đích... 
vâng, hiện giờ họ đã không thể bắt kịp anh ấy... anh đã chạy qua lằn, và McLeish đã chiếm được vị 
trí thứ nhì cho đội Glasgow. 
Thomson đã có một cuộc chạy hết tuyệt vời để về đích. 
Bây giờ hãy lắng nghe trận bán kết. 
1. 
Có một không khí khác thường ở đây tại Wembley khi chúng ta đang chờ đợi trận bán kết đầu tiên 
trong bộ môn chạy tiếp sức 4 x 100 mét của nam. 
Những vận động viên chạy đầu tiên đang chuẩn bị, và ai có thể đoán trước được kết quả? 
Ðội York là những người lọt vào trận bán kết gây ngạc nhiên và nhiều người đang reo hò cổ vũ cho 
họ. 
Mặt khác, đội Nottingham phải là sự lựa chọn hợp lý, chỉ bị đánh bại bởi Liverpool trong chặng thi 
đấu thứ ba phá kỷ lục đó. 
Rồi kế đến là đội Glasgow có vẻ không may mắn trong chặng đua thứ tư. 
Họ đang ở ngay rào cản. 
(Hãy vào vạch xuất phát của các bạn...chuẩn bị... (tiếng súng lệnh).) 
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Chính Clough của đội Nottingham đang sớm dẫn đầu trong màu áo trắng đỏ, còn Bruce và Gates 
đang tranh đấu cho vị trí thứ hai, đang tiến về điểm thay đổi 
và Forrest vẫn giữ vị trí dẫn đầu cho đội Nottingham, chạy rất tốt, kế đến là Minster của đội York 
trong màu áo toàn trắng, Macbeth... bước vào lượt tiếp sức thứ hai, 
ồ, và Cambpell đang đuổi theo Lawrence của Nottingham - đây là cuộc đua của bất kỳ ai, 
York chỉ ngay phía sau khi họ đang tiến về  chỗ thay đổi - nhưng Chatterly đã làm rớt cái que gỗ 
chuyền tay!... 
York vẫn đang tiếp tục dẫn đầu... và Glasgow chạy lên chiếm vị trí thứ hai... 
thật là một sự kiện bất ngờ! 
Ðội York lần đầu tiên được lọt vào trận chung kết, và Chatterley đang nằm trên đất... thất vọng tột 
độ... nhưng bây giờ chúng ta hãy đến với môn ném lao... 
2. 
Có lẽ trận bán kết thứ hai thì có thể dễ dàng đoán trước được. 
Chúng ta có 4 đội giỏi, nhưng đội Liverpool khó có thể bị đánh bại. 
Sharp đang nói chuyện với Waters... dĩ nhiên cả hai người đàn ông này nằm trong đội Olympic, 
nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không cố gắng hết mình để đánh bại nhau hôm nay.  
Họ đang chuẩn bị... Oxford trong màu áo xanh đen, Liverpool màu áo đỏ, South Luân Ðôn màu áo 
trắng, Swansea trong màu áo xanh lá cây... chúng ta sẵn sàng... 
(Hãy vào vạch xuất phát của các bạn...chuẩn bị... (tiếng súng lệnh).) 
Và chính là Sharp... Hornby trong màu áo xanh da trời, kế đến là đội Swansea trong màu áo xanh lá 
cây với Waters đang thua đội South Luân Ðôn... họ đang đến kìa... 
họ đang thay đổi người... McCartney của đội Liverpool nhận được rất tốt và Cole của đội Oxford 
đang tranh giành với Singh cho vị trí thứ hai... Bryn Jones đang tụt lại phía sau Swansea... 
chắc chắn đây là cuộc đua để tranh giành vị trí thứ hai vì Harrison đang phóng nhanh ở phía 
trước...hiện giờ anh ta đã tạo được khoảng cách gần 20 mét trong vị trí dẫn dầu khi anh ta tiến đến 
trao que gỗ chuyền tay cho Lenton... 
ồ, anh ta đang dẫn đầu khá xa...có lẽ kỷ lục có thể sẽ được phá lần nữa... 
Lenton đã vượt qua được vạch đích đến! 
Kế đến là Hartley của đội Oxford chỉ về đích trước Minder của đội Luân Ðôn trong gang tấc... 
hãy xem giờ nào... 38.09 giây... Liverpool vừa đã đánh bại kỷ lục mới của họ! 
Bây giờ hãy lắng nghe trận chung kết. 
Vâng, sau trận bán kết ngày hôm qua thì không còn nhiều nghi ngờ về việc ai là đội có khả năng 
thắng trong cuộc đua tiếp sức 4 x 100 mét của nam ngày hôm nay. 
Ðội Luân Ðôn đang xếp đầu bảng, và những đội ít kinh nghiệm nhất như đội York, đội Oxford và 
đội Glasgow ắt hẳn nhận ra rằng trong cuộc thi đấu ngày hôm nay là để giành vị trí thứ hai. 
Nhưng không có trận đua nào có thể đạt được 100% kết quả có dự đoán trước được, như là chúng ta 
đang vào hàng ngũ cho trận chung kết. 
Như thường lệ, Sharp sẽ chạy khởi đầu cho đội Liverpool, còn đội Oxford thì có sự thay đổi thứ tự 
chạy với Thomson chạy mở đầu và Hornby sẽ chạy ở lượt chạy thứ ba. 
(Hãy vào vạch xuất phát của các bạn...chuẩn bị... (tiếng súng lệnh).) 
Gates của đội York đã rời vạch xuất phát đầu tiên, nhưng Sharp bám sát anh ta... Thomson vượt qua 
Bruce... 
họ chạy nhanh đến chỗ tiếp sức... thay thế một cách trôi chảy... tất cả bọn họ đang theo sát nhau... 
không có khoảng cách quá xa giữa họ... 
McMartney vượt lên phía trước, nhưng Coles đang chạy như một máy chạy bằng hơi nước... 
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họ đang bước vào lượt tiếp sức thứ hai và có thể đạt được là đội Liverpool. 
Harrison bỏ xa Hornby, Riding và Campbell và cả hai đang ngang nhau... thứ ba... và... Lenton! 
Lenton... Lenton ngã rồi... anh ấy đã ngã... và đội Oxford quyết tâm bắt kịp đội York một cách liều 
lĩnh... Lenton đã đứng dậy, nhưng... ngay đích đến là đội Oxford! 
Ðội Oxford đã về đích trước Rowntree của đội York trong đường tơ kẽ tóc. 
 
Reading 
 
Raymond Loewy 
You"ve probably never heard of Raymond Loewy, but if you drive a car, buy a can of soup, smoke a 
cigarette, follow picture-only road signs or look at advertisements, then Loewy has influenced you. 
What we expect from the outside of a car, the inside of a plane or ship, the colour of a trademark or 
the general style and feel of most things in shops can be traced back to the ideas of this Frenchman, 
who was born in 1893. 
 
Loewy designed the classic Coca-Cola bottle, the supermarket trolley, the Shell and BP symbols and 
the inside of the Apollo spacecraft. He has designed everything from the Kennedy memorial stamp to 
the interior of Concorde. When he arrived in New York to make his fortune in 1919 he had a 
business card with this slogan: 
"Between two products equal in prices, function and quality, the better looking will outsell the other. 
" 
One of his early designs was a refrigerator which looked so attractive yet functional that eye-appeal 
became its prime selling point - a factor which has never left the domestic product field. His 1920s" 
drawings of cars predicted the shapes of the 1980s, and when he sold a collection of his design 
studies in 1981 he claimed that they were the most remarkable collection of a single person"s work 
since Leonardo da Vinci. 
 
Victor Papanek 
Victor Papanek is a designer and author of Design For The Real World. He believes that ideas are 
cheap and plentiful, and he gives away many of his designs to UNESCO. This is an extract from his 
book: 
 
There are professions more harmful than industrial design, but only a very few of them. And possibly 
only one profession is phonier. Advertising design, in persuading people to buy things they don"t 
need, with money they don"t have, in order to impress others who don"t care, is probably the 
phoniest field in existence today. Industrial design, by concocting the tawdry idiocies hawked by 
advertisers, comes a close second. Never before in history have grown men sat down and seriously 
designed electric hairbrushes,  rhinestone-covered file boxes, and mink carpeting for bathrooms, and 
then drawn up elaborate plans to make and sell these gadgets to millions of people. Before (in the 
"good old days"), if a person liked killing people, he had to become a general, purchase a coal-mine, 
or else study nuclear physics. Today, industrial design has put murder on a mass-production basis. 
By designing criminally unsafe automobiles that kill or maim nearly one million people around the 
world each year, by creating whole new species of permanent garbage to clutter up the landscape, 
and by choosing materials and processes that pollute the air we breathe, designers have become a 
dangerous breed. And the skills needed in these activities are taught carefully to young people. 
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USE: "Does it work? " A vitamin bottle should dispense pills singly. An ink bottle should not tip 
over. A plastic-film package covering sliced pastrami should withstand boiling water. As in any 
reasonably conducted home, alarm-clocks seldom travel through the air at speeds approaching five 
hundred miles per hour, "streamlining" clocks is out of place. Will a cigarette lighter designed like 
the tail-fin of an automobile (the design of that automobile was copied from a pursuit plane of the 
Korean War) give more efficient service? 
 
Radio receiver designed for the Third World 
Designed by Victor Papanek and George Seeger at North Carolina State College, the radio receiver is 
made of a used juice can, and uses paraffin wax and a wick as power source. The rising heat is 
converted into enough energy to power this non-selective receiver. Once the wax is gone, it can be 
replaced by more wax, paper, dried cow dung, or anything else that will burn. Manufacturing costs, 
on a cottage industry basis: 9 cents. 
The radio receives only one channel, but this is all that is broadcast in remote areas. When Papanek 
was told that it was ugly, he replied: "Of course, the radio is ugly. But there is a reason for this 
ugliness. It would have been simple to paint it. But painting it would have been wrong. For one 
thing, it would have raised the price of each unit by maybe one-twentieth of a penny each which is a 
great deal of money when millions of radios are built. Secondly, and much more importantly, I feel 
that I have no right to make aesthetic or "good taste" decisions that will affect millions of people who 
are members of a different culture. " 
So what does Papanek think is good design? 
Since the early 1920s we have become used to changing styles in domestic products. After the First 
World War the American economy boomed as people rushed to buy their first cars, refrigerators, 
radios, vacuum cleaners and washing machines. However, many of these products were built "too 
well". They didn"t wear out quickly enough, and manufacturers discovered that a change in 
appearance would make people want the latest style, even if the function of the machine had not 
changed at all. Some designs, though, have changed little over the years. Here are some examples: 
 
The safety bicycle - 1905, Raleigh, England 
The bicycle is an outstanding example of a machine which reached a form of mechanical perfection 
at an early date, and has remained essentially unchanged since. 
 
The standard GPO telephone, 1931, Jean Helberg, Norway 
There is no reason why a telephone has to look like this but, with very slight variations, this style 
dominated for 50 years. 
 
The Anglepoise light, 1934, G. Cawardine, England 
The light was based on the human arm, and has only altered in small details since. 
 
The Zippo lighter, 1929 Austria, 1932 USA 
This was based on an Austrian design. Perhaps the company"s promise to replace parts and repair it 
for life was important in its success. 
 
The Volkswagen "Beetle" 1939, Germany 
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This was designed with economy, cheapness and comfort in mind. A VW advert a few years ago 
simply showed a 1949 "Beetle" with a collection of American cars of the same year. 
 
The Electrolux Model 5 Vacuum cleaner, Sweden 1918 
Because it was portable and had a range of attachments for specific cleaning operations it became 
enormously popular. 
 
to trace back (to sth):truy tìm về cội nguồn 
function:chức năng, nhiệm vụ 
functional:thuộc về chức năng 
to outsell:bán được nhiều hơn 
eye-appeal:hấp dẫn đối với thị giác 
UNESCO:(= United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Tổ chức về giáo dục, 
khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc 
phony:giả mạo; lang băm; người/vật giả mạo 
phoniness:sự giả mạo 
to concoct:pha chế, gán ghép; bịa đặt ra 
concoction:hỗn hợp pha chế; sự bịa đặt 
tawdry:lòe lẹt 
idiocy:ngu xuẩn, lời nói/ hành động ngu ngốc 
to hawk:đi bán dạo; loan tin 
hawker:người bán dạo 
rhinestone:kim cương giả 
mink:chồn, lông chồn 
gadget:công cụ nhỏ, đồ nghề 
gadgetry:đồ phụ tùng 
to maim:làm què quặt 
to clutter up:chất đống lộn xộn 
to dispense:phân phát, phân phối 
dispensation:sự phân phối 
dispensary:dưỡng đường; phòng phát thuốc ở trường học 
pastrami:thịt bò ướp nhiều gia vị xông khói 
to withstand:chịu đựng, chống đỡ 
to streamline:hợp lý hóa; làm cho có dạng khí động, ít bị cản khi chuyển động 
streamlined:có dạng trơn, đều đặn để có thể di chuyển qua không khí 
out of place:không phù hợp 
tailfin:phần nhô lên ở tấm chắn phía đuôi xe hơi để trang trí 
pursuit:theo đuổi, đi theo 
pursue:theo đuổi việc học 
paraffin:chất pa-ra-phin 
wick:tim đèn dầu, bếp dầu 
non-selective:đơn giản, không kén chọn vật liệu 
cow dung:phân bò 
cottage industry:công nghiệp nông thôn, công nghiệp gia đình 
to boom:có thời kỳ tăng trưởng kinh tế mạnh 
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boom:sự tăng nhanh 
to wear out:mòn, sờn rách 
GPO:(= General Post Office) Tổng cục bưu điện 
to xerox:sao, chụp 
xerox:(n) máy photo-copi 
hoover:máy hút bụi 
sellotape:băng keo trong 
kleenex:khăn giấy 
thermo:bình thủy 
soluble:có thể hòa tan 
patent:bằng sáng chế 
to patent:lấy bằng sáng chế 
accountancy:nghề kế toán 
vagrancy:sự lang thang 
truancy:sự trốn học 
buoyancy:sự nổi 
radiant:phát sáng, sáng chói 
defiant:có vẻ thách thức, ngang ngạnh 
dominant:thống trị, có ưu thế hơn 
luxuriant:xum xuê, um tùm 
cut across (through):đi tắt ngang qua 
cut away:cắt bỏ 
cut back/ down (on):giảm bớt 
cut down:chặt hạ; giết 
cut in (on):ngắt lời 
cut off:cắt ngang; gián đoạn 
cut out:ngưng chạy; ngưng hoạt động; bỏ 
cut up:buồn lo, rầu 
 
Reading 
 
gadget /'gædZit/ n (colloq) small (usu mechanical) contrivance or device:  a new ~ for opening tin 
cans. 
 
For Him   CARAVEL MAIL ORDER LTD 
1 It's battery driven. Novelty pencil-sharpener plus extra blade. Uses three SP11 type batteries 
(not supplied). Height 13cm (5"). 
6201 Battery pencil-sharpener £3.15 
2 Don't be locked out in the cold. Simply slide the rod into iced-up locks and press for a few 
moments for the rod to become hot. Comes with a mini-torch built-in and uses HP7 type batteries 
(not supplied)  
143901 Hot Rod De-Icer  £2.25 
3 Now you have no excuse for not having a clock in the car! A digital clock with a stop watch 
and a soft back light is incorporated into this real leather gear knob. The clock displays hours, 
minutes and seconds plus the day and date. Fits must manual gear sticks. 
6203 Gear Knob Clock £12.95 
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4 No more scraping away at frosty wind-screens. Our simple and effective frost shield not only 
has two suction caps to hold it is place, but tucks inside your car door for extra security. 
126578 Frost Shield £1.85 
5 International Travel Adaptor. Plug your hairdryer, curlers, shaver, tape recorder, radio, etc. 
into one end of the adaptor and then select the right plug connector at the opposite end. American or 
European plugs car be fitted. Enables you to use your appliances all over the world. 
6205 Travel adaptor £3.99 
6 Clears Frosted Screen.A 12-volt defroster gun which plugs into a cigar lighter socket, 
emitting warm air. For light frost only. Flex length 2.7m (9ft.) 
6206 Defroster Gun £3.50 
 
The new Zedex Quartz Electronic watch 
This remarkable new watch has no face, no hands, no display. The neatest watch of all time-available 
in matt black, gold or stainless steel finish, with matching adjustable strap. When you need to know 
the time simply press the button-a small strip of paper will emerge showing time, day and date. You 
can detach it for later reference. Why should complete strangers be able to read the time from YOUR 
watch? They won't with ZEDEX. 
9901 ZEDEX WATCH £15.49 
 
For The Kitchen  CARAVEL MAIL ORDER LTD 
1 Moulinec 343 Electric can opener/knife sharpener. Can opener has magnetic lid lifter. 
Sharpener attachment will sharpen most domestic knives. Free standing or wall fixed. 
3301 Can Opener £11.99 
2 Within minutes up to 7eggs can be boiled as you wish,soft, medium or hard. Buzzer sounds 
and automatically switches off when boiled. 
3302 Automatic egg boiler £11.49 
3 This metal potato chipper makes chipping potatoes fast and easy. Detachable blades for 
cleaning and shaped easy-grip handle. Length 23cm (9"). 
3303 Potato chipper £3.99 
4 This mini-boiler is a boon when making yourself that favourite hot drink. Whether tea, coffee 
or soup it can be made in an instant. Ideal for home or office or when holidaying. Length of flex 
74cm. 
3304 Mini-boiler £4.99 
5 Salton CK1 Electric Carving Knife. Twin serrated stainless steel blades. Knife can be wall 
hung and cord wrapped around base. 
3305 Electric Knife £9.99 
6 Cuts tomatoes, hard-boiled eggs, beetroot and new potatoes into perfect floral shapes. Simple 
to use. Diameter 14cm(51/2") 
3306 Tomato"o"matic £2.65 
7 For the housewife - this multi-purpose opener. Suitable for various sizes of screw top jars. 
Can also be used as a bottle opener. Made of metal construction with plastic handles. 
3307 Multi-purpose Jar Opener £1.99 
8 Bel de Luxe Electric Yoghurt maker. Makes plain or flavoured yoghurt Capacity 6x5 fl.oz. 
3308 Yoghurt Maker £6.99 
 
Health and Beauty CARAVEL MAIL ORDER LTD 
1 Facial sauna by Pifco breathes a warm invigorating mist deep into the pores to promote a healthier, 
fresher, brighter complexion. Also relieves the discomforts of nasal congestion, catarrh, colds and 
sinusitis, 240 volts AC only. 
5701 Facial Sauna £16.95 
2 New - pumice stone and nail brush combined. Handy to use at a basin or in a bath/shower, this is 
ideal for any home beauty treatment. 
5702 Pumice stone nail brush £2.25 
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3 Keep your soap dry and help stop wastage with this chrome effect plastic soap holder complete 
with magnetic disc. Length 7.5cm (3") 
5703 Soap holder 99p. 
4 New - the Foot Care System which soothes and relieves tired aching feet. Enjoy an invigorating 
massage either with or without warm water. The inbuilt  thermostatically controlled system 
automatically maintains the water temperature. 
5704 Foot Spa £34.99 
5 The Phillips Air Purifier contains a powerful motor and the special design "Scrub-Air" filter. This 
extracts unpleasant tobacco smoke, pollen, dust and odours giving out cleaner, fresher air with a 
pleasant citrus scent. Filter has approximate life of 3 months continuous use. 
5705 Air Purifier £14.99 
6 Battery operated automatic toothbrush by Braun. Complete with four detachable brush heads. Uses 
one HP2 type battery (not supplied). An aid to better dental health for all your family. 
5706 Electric toothbrush £9.75 
 
Language study 
 
What is it for? 
What does it do? 
What do you do with it? 
What can you do with it? 
What's the purpose of it? 
How does it work? 
It's for (doing this). 
It's used for (doing this). 
You use it (to do this). 
You use it so you can (do this) 
You use it so that you can (do this) 
You use it in order to (do this) 
 
novelty:độc đáo từ trước tới nay chưa có 
iced up:bị đóng băng 
de-icer:chất chóng đóng băng; khử băng 
built-in:(= in-built) làm thành một bộ phận của cấu trúc; được xây lắp dính liền và nằm phía trong 
cấu trúc 
digital clock:đồng hồ hiện số, không dùng kim 
stop watch:đồng hồ bấm giờ dùng trong các cuộc đua 
to incorporate:hợp thành, bao gồm, sát nhập, kết hợp 
incorporation:sự sát nhập, hợp thành tổ chức 
suction:hút không khí ra để tạo khoảng chân không để làm hai bề mặt dính lại; hút, bám dính 
adaptor plug:thiết bị điện để nối nhiều phích cắm vào một ổ cắm 
defroster:dụng cụ làm rã đá 
matt:(= mat) không bóng, mờ đục 
strap:dây đeo (đồng hồ, máy ảnh) 
lid lifter:đồ mở nắp hộp 
free-standing:tự đứng một mình không dựa vào vật nào khác 
wall-fixed:gắn lên tường 
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potato chipper:dụng cụ để cắt khoai tây 
detachable:có thể tháo rời được 
easy-grip:có thể nắm rất dễ dàng 
boon:khẩn cầu, ơn huệ, thuận tiện 
serrated:có lưỡi giống lưỡi cưa 
floral:giấy dán tường có hình hoa trang trí 
florid:rườm rà, hoa hòe quá múc 
multi-purpose:đa năng 
yoghurt:sữa chua 
facial sauna:xông mặt để làm đẹp 
invigorating:tiếp thêm sinh lực, làm khỏe khoắn hơn 
pore:lỗ chân lông 
porous:có lỗ, ngấm qua được 
nasal congestion:nghẹt mũi 
catarrh:chảy nước mũi 
sinusitis:viêm xoang 
pumice stone:đá bọt để mài những chổ da nhám trên cơ thể  
wastage:hư hao, mất mát, hoang phí 
thermostat:bộ điều nhiệt 
thermostatic:ổn nhiệt, điều nhiệt 
air purifier:máy lọc không khí 
waffle-maker:dụng cụ làm bánh quế 
shoe-tree:cục gỗ/ sắt để giữ nguyên hình dạng giày 
deep-fat fryer:chảo để chiên thức ăn với nhiều dầu mỡ 
humidifier:máy/ thiết bị giữ độ ẩm trong phòng 
sun-ray lamp:đèn cực tím 
electric blanket:chăn điện, mền điện để giữ ấm vào mùa đông 
eyelash curler:dụng cụ cuốn lông mi cho cong lên 
potato peeler:dao bào vỏ trái cây, khoai tây 
food slicer:dụng cụ cắt thực phẩm thành lát mỏng 
hair-styling brush:lược để làm tóc 
telephone answering machine:(= answer phone) điện thoại tự động ghi lại lời nhắn của người gọi 
diplomacy:thuật ngoại giao 
supremacy:uy quyền tối cao 
obstinacy:tính bướng bĩnh, sự ngoan cố 
autocracy:chế độ chuyên chế 
monarchy:nước theo chế độ quân chủ; nền quân chủ 
anarchy:tình trạng vô chính phủ;sự hỗn loạn 
hierarchy:hệ thống cấp bậc, thứ bậc, tôn ti 
oligarchy:tập đoàn chính quyền đầu sỏ  
do away with:bỏ, hủy bỏ, diệt đi 
be hard done by:bị xử tệ 
do for:lo việc nội trợ cho; xoay sở để có; phá hủy 
do sb in:giết 
be done in:bị kiệt sức 
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do sth out:quét dọn 
do sb over:đánh đập tàn tệ 
do sth up:khôi phục, sữa chữa, tân trang; thay đổi hình dạng; cột, gói; cài nút 
do with:sống/ làm việc; muốn, cần 
do without:không có, không cần đến, nhịn 
let sth down:hạ xuống 
let sb down:làm thất vọng 
let-down:sự thất vọng 
let the side down:không giúp đỡ, làm thất vọng 
let sb/sth in/into sth:cho vào 
let sb in for:làm phải chịu đựng 
let sb into/ in on:cho biết 
let sb off:tha; giảm nhẹ hình phạt 
let-off:sự thoát được 
let sth off:đốt, cho nổ 
let on (that):tiết lộ 
let sb/ sth out:cho ra; xì hơi 
let sth out:nới rộng ra 
let sb/ sth through:cho đậu 
let up:nhỏ đi; tạnh mưa 
let-up:sự tạnh mưa 
 
Exercise 1 
Look at the gadgets in the mail-order catalogue. Ask and answer: 
What does it do? 
Have you got one ?/seen one?/used one? 
Is it useful? 
Do you want one? 
Do you need one? 
 
If you didn't have one, how would you do the same job? 
Which do you think would be quicker? Why? 
Did you consider the time it might take to set up, clean and put away the gadget? 
Would you buy any of the gadgets for yourself/as a present? 
 
Exercise 2 
Look at this list of gadgets. In pairs, check the meanings, using a dictionary when necessary. 
Electric toaster 
Electric waffle-maker 
Electric kettle 
Air pressure bottle-opener 
Shoe tree 
Trouser press 
Slow cooker 
Deep-fat fryer 
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Humidifier 
Sun-ray lamp 
Infra-red lamp 
Electric blanket 
Food processor 
Knitting machine 
Eyelash curler 
Potato peeler 
Wristwatch/calculator 
Car vacuum-cleaner 
Hostess trolley 
Car can-holder 
Deep heat massager 
Electric pizza baker 
Electric food slicer 
Electric hair curlers 
Electric hair-styling brush 
Telephone amplifier 
Telephone answering machine   
 
GHOST PLANE CRASH 
 
Pilot  We came alongside and looked into the cockpit hoping to see... or wondering whether we were 
going to see... the crew or a hijack in progress or whatever. And we looked in, and on the first pass 
we weren't sure, er... John thought that he saw somebody in the front cockpit. Second time we came 
round we managed to stabilize with the aeroplane in a close formation position and er... we looked in 
and were able to see that there was nobody sitting at the controls. 
Navigator  In many ways it was a good thing that they were probably dead or unconscious at that 
time in that if there'd been somebody in the rear waving at us, I mean there was nothing we could do, 
er, to resolve the problem so it made things a bit easier for us, if you understand what I mean. 
 
Reading 
 
A Lear jet... "no sign of life" 
 
DAILY EXPRESS Thursday May 19 1983  By PETER MASON 
Incredible 1,600mile flight of the Mary Celeste jet 
 
BRITISH jet fighters flew to investigate a runaway plane last night and started an amazing Mary 
Celeste mystery of the air. 
 
For when they caught up with the civilian jet that had been flying for 1,600 miles, they reported: 
"There"s no one on board. " 
As the plane flew on at between 44,000 and 46,000ft., RAF controllers ordered a search-and-rescue 
Nimrod into the air to keep track of it. 
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The Learjet 25 - codenamed "Snoopy" with a call sign Tango Julia 184 - entered British airspace 
shortly after 5pm. 
Earlier, it had taken off from Vienna, bound for Hamburg. But it failed to land there. 
West German air traffic controllers followed the plane"s path to Holland - then told Dutch authorities 
it was heading over the North Sea towards Scotland. 
A Dutch jet fighter was sent to intercept the runaway plane. The pilot buzzed it for five minutes 
before reporting: "It"s empty. " 
 
AUTOMATIC 
Then the RAF Rescue Co-ordination Centre at the Pitreavie Cattle, Fife, picked up the Learjet as it 
crossed the coast. They sent two Phantoms after it. 
Bill Harold, a spokesman for the Centre, said: "They flew very close to the aircraft and there just 
didn"t appear to be anyone on board. 
"The cockpit was apparently empty and there was no sign of life inside the cabin. " 
As the plane flew on towards Greenland - its course maintained by automatic pilot - aviation experts 
tried to solve the mystery of what happened to three people reportedly on the plane. 
It is likely that the jet ran into a violent storm between Vienna and Hamburg and was hit by 
lightning. Either could have knocked out its electrical systems. 
This, say the experts, could have caused sudden decompression inside the plane, leading to the crew 
losing consciousness from the effects of hypoxia - oxygen starvation. 
Late last night the RAF confirmed the jet had crashed in the sea about 250 miles north-west of 
Stornoway in the outer Outer Hebrides. 
 
THE SUN, Thursday, May 19 1983 
RAF in a grim chase 
By NIGEL FREEDMAN 
 
A GHOST jet with no one at the controls flew hundreds of miles over Britain last night on a trip of 
horror. 
 
It later plunged into the sea. But the three people on board were believed to be already dead. 
They are thought to have perished hours before when pressure in the cabin of the Learjet executive 
plane dropped suddenly at 41,000 feet. 
The jet flew on because it was on automatic pilot. 
RAF Phantom fighters were scrambled to shadow it as it entered British airspace. 
The ghost plane had taken off from Vienna on a short training flight to Hamburg, Germany, 
yesterday afternoon. 
Air traffic controllers hit the panic button when it kept going and headed for Holland. 
Then the ghost plane entered British airspace off Scotland and the Phantom fighters roared into the 
sky from Leuchars, Fife. 
But they failed to make contact with the pilot and his two crewmen. 
The RAF last saw the jet heading over the North Atlantic. 
Stunned pilots reported: "There"s nobody flying it. The pilot is slumped over the controls. " 
It plunged into the sea 200 miles off Iceland. 
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THE TIMES FRIDAY MAY 20  1983 
Plane disappears over Atlantic 
Oxygen clue to crash of jet 
By John Witherow 
The West German authorities yesterday started investigating the disappearance of a private jet over 
the North Atlantic amid speculation that the crew of the aircraft fell unconscious during an accidental 
decompression. 
Three pilots were on board the Learjet, one of the most widely used and reliable private aircraft in 
the world, when the plane changed direction on its route from Vienna to Hamburg and headed north 
west over Scotland towards Iceland. Dutch and RAF fighters intercepted the jet but saw no one at the 
controls or in the cabin. 
The Federal Office of Aviation, in Brunswick, began an inquiry to determine the fate of the aircraft, 
which was believed to have crashed into the ocean when fuel ran out more than 300 miles north-west 
of Scotland. 
A search on Wednesday night by an RAF Nimrod and a US Navy Orion based in Iceland over an 
area of 50,000 square miles found no wreckage. It was thought that the plane may have plunged into 
the sea and quickly sunk. The search was abandoned yesterday when it was decided there could be 
no survivors. 
The Dusseldorf air taxi firm owning the Lear, Air Traffic GMBH, said the plane had taken a 
passenger to Vienna on Wednesday and the three pilots, two of them experienced captains, had 
decided to fly to Hamburg to carry out routine tests and add to their flying hours. 
The company denied reports that the crew might have simulated a decompression for training 
purposes only to find that it had gone wrong. A similar incident occurred two years ago during a 
training flight over England. A Beechcraft Super King Air 200 crashed after the plane"s captain 
released the cabin pressure at 30,000 ft. to demonstrate an emergency descent. 
The two pilots put on masks which were not connected to the oxygen supply and were overcome by 
hypoxia, a state of apparent well being which quickly leads to unconsciousness. The autopilot 
continued to fly the aircraft and it crashed in a French vineyard seven hours after taking off. 
The company"s denial widened speculation that the Learjet"s crew was victim of an accidental 
decompression and that for unknown reasons they were unable to use the emergency oxygen masks. 
Captain Ian Cooper, one of the few experienced Learjet pilots in Britain, said yesterday: "It is my 
theory that there had been a decompression that was not apparent to the crew and that they were 
overcome by lack of oxygen". 
He speculated that the man in the cabin would have been alerted to the fall in pressure by the 
appearance of the automatic oxygen masks, but that the two in the cockpit would have had to reach 
for them. 
It was possible, he said, that the man in the cabin might have tried to drag the two men into the cabin 
towards the oxygen, before he too was overcome. 
That could explain why two RAF Phantom jets from Leuchars, Fife, which intercepted the Learjet, 
could see no one at the controls. Flying Officer Mark Hanna, aged 23, piloted his Phantom to within 
30 ft. of the jet nine miles above Scotland as it flew at 450mph. 
"We could see seats inside the front cockpit and the white head-rests. There was certainly no one in 
there, " he said. 
The flight from Vienna, which took off at 2.53 pm, was normal until 3.49 pm, when radio contact 
was lost as the jet flew about 60 miles north-east of Frankfurt. The plane, which had been switched 
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to autopilot soon after takeoff, setting a course and altitude, continued north-west as air traffic 
controllers alerted NATO air forces. 
An aviation expert argued that the plane might have suffered a failure in the machinery which 
compresses the air from the twin engines and then cools it to cabin temperature. 
Dr John Lemon, of the Civil Aviation Authority, said that could lead to a rapid decline in 
performance  through hypoxia. 
 
Listening 
Independent Television News (ITN) interviewed the crew of one of the Phantom jets for News at 
Ten on May 19th 1983. 
Listen to the pilot and navigator of the jet and answer the following questions: 
What did they imagine might have happened initially? 
What did they see in the cockpit the first time? 
Were they sure? 
What did they see the second time? 
Which newspaper reported them least accurately? 
Why do you think the navigator was relieved that there was nobody in view? 
 
incredible:khó tin, lạ thường, kinh ngạc 
incredibility:sự khó tin, lạ thường 
incredibly:vô cùng, hết sức 
runaway:không điều khiển; trốn chạy 
catch up with:bắt kịp, đuổi kịp 
civilian:dân sự 
keep track of sb/ sth:theo dấu vết, theo sát 
codename:có mã số là 
intercept:đón, chặn đường 
interception:sự đón, chặn lại 
interceptor:người/ vật chặn, phá 
buzz:bay sát để nhắc nhở; kêu vù vù, vo vo 
cockpit:khoang/ buồng lái 
run into sth:gặp phải 
decompression:sự giảm áp lực 
decompress:giảm áp suất không khí 
hypoxia:tình trạng thiếu oxy 
starvation:sự chết đói 
starve:chết đói 
confirm:xác nhận 
plunge:nhào xuống, lao xuống; nhào, rớt 
plunge:sự nhào tới, xuống 
plunger:mũi đột 
perish:hủy diệt; làm hư, làm mất tính đàn hồi 
scramble:bay khẩn cấp 
shadow:bám theo; che bóng 
airspace:vùng trời 
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air traffic controller:nhân viên kiểm soát không lưu 
air traffic controll:bộ phận kiểm soát không lưu 
roar:bay, chạy ầm ầm; tiếng rống, gầm rú 
make contact with:tiếp xúc được với 
slump:rơi phịch xuống 
amid:ở giữa 
speculation:sự phỏng đoán 
speculate:suy đoán, phỏng đoán 
speculative:phỏng đoán, suy đoán 
reliable:đáng tin cậy 
reliability:sự đáng tin cậy 
fate:số phận 
wreckage:xác, mảnh đắm 
sink:( sank, sunk) chìm 
abandon:bỏ, hủy bỏ; từ bỏ 
abandonment:sự tự do phóng túng 
survivor:người sống sót 
to survive:sống sót 
firm:côngty 
routine:thông lệ, thói quen 
routine:thường lệ 
deny:từ khước 
denial:sự chối bỏ 
simulate:tạo điều kiện giả 
simulation:sự tạo giả 
simulator:thiết bị tạo điều kiện/ môi trường giả 
vineyard:ruộng nho 
apparent:rõ ràng 
apparently:rõ ràng 
overcome:xỉu, ngất; vượt qua 
alert:cảnh giác, báo trước 
headrest:chỗ dựa đầu 
altitude:độ cao 
decline:sự suy giảm 
infest:tràn ngập 
pluck:lôi ra 
scorpion:con bò cạp 
swarm:đàn, bầy, đám 
to swarm:đi thành đàn, nhung nhúc 
critical:nguy kịch 
aging:(= ageing) trở nên già 
famed:nổi tiếng 
gut:phá hủy bên trong 
to hurl:quăng, ném 
hurl:cú ném mạnh 
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shuttle:qua lại như con thoi 
founder:đắm 
reconnoitre:trinh sát 
reconnaisance:sự trinh sát, sự khảo sát 
stretch:dải (đất) 
disintegrate:tan ra từng mảnh 
blaze:ngọn lửa sáng; cháy rực 
steam:sức hơi nước; chạy bằng hơi nước 
steamer:tàu chạy bằng hơi nước 
catch on:hiểu; trở thành mốt, thịnh hành 
catch out:bắt tội 
catch up (on)/ catch up with:làm 
drop away/ off:giảm 
drop back/ behind:đi tụt lại 
drop in/ by:ghé tạt vào 
drop out:rút ra khỏi, bỏ cuộc 
 
Exercise 1 
Read the three reports. Which report: 
a was the most informative 
b had the most facts 
c was the most sensational 
d had the best headline 
e was the most speculative 
f was the "best"? 
Which would you prefer to read in your morning newspaper? Why? 
 
Exercise 2 
All the newspapers assume that the plane "depressurized". Which paper suggests each of the 
following reasons: 
Violent storm/lightning strike 
A deliberate "practice" decompression for training 
A failure in the decompression machinery 
An "accidental" decompression? 
 
Find these "facts" in the stories: 
The plane was flying at 41,000 ft. 
The plane was flying between 44,000 and 46,000 ft. 
The plane flew hundreds of miles over Britain (actual figure: 180 miles). 
A Dutch jet intercepted the plane first. 
There was nobody in the cockpit, certainly. 
There was nobody in the cockpit, apparently. 
The pilot was slumped over the controls.   
 
Vụ rớt máy bay ma. 
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Chúng tôi đã ghé sát vào và nhìn vào buồng lái với hy vọng sẽ nhìn thấy... hoặc tự hỏi không biết 
chúng tôi có thể nhìn thấy... thủy thủ đoàn hay một vụ không tặc đang được tiến hành hay bất cứ gì 
khác không. 
Và chúng tôi đã nhìn vào trong, và khi ngang qua lần đầu thì chúng tôi không chắc chắn, à...John cho 
là anh đã thấy có một ai đó trong buồng lái phía trước. 
Chúng tôi trở lại lần thứ hai và tìm cách điều khiển ổn định chiếc máy bay trong một vị trí gần và ơ... 
chúng tôi nhìn vào bên trong và có thể thấy rằng không có một ai ngồi ở bộ điều chỉnh. 
Về nhiều mặt mà nói, vào lúc đó nếu như họ đã hầu như chết hay bất tỉnh thì đó là một điều tốt nếu 
như có một ai đó ở đằng sau vẫy chúng tôi, 
thì chúng tôi không thể làm được gì, ờ, để giải quyết vấn đề đó vì thế điều đó khiến mọi việc trở nên 
dễ dàng hơn cho chúng tôi, nếu ông hiểu ý tôi muốn nói gì. 
 
Reading 
Keith Waterhouse has been a journalist for thirty years. He is also well known as a novelist, 
dramatist and a screen and TV writer. He writes a twice-weekly column for The Daily Mirror, and 
has written a guide book for journalists called Daily Mirror Style (1981). In the book he gives this 
example of good, popular newspaper reporting. 
 
 
Bachelor Stephen Howe really has his hands full running his own home. 
He even turned down a free trip to the Continent because it would interfere with his housework. 
The refusal angered his bosses, who had asked him to represent them at a scientific conference in 
Brussels. 
Stephen, 29, said: "Spending time away from  home  creates a backlog of housework, gardening and 
laundry. " 
His bosses at Stone Platt Fluid Fire, Dudley, West Midlands, were amazed. 
Company chairman Nathan Myers pointed out that Stephen was the only man capable of telling the 
conference about research he had been doing. 
And Mr. Myers went out of his way to eliminate any fears Stephen might have about the trip. 
Frightened of firing? he asked Stephen. 
No problem. We'll send you by sea. 
Reluctant to spend two days away from home? 
No problem. We'll make it a one-day trip. 
But Stephen was adamant, and came up with a string of other reasons for not going. Such as... 
I don't possess a decent suit. 
Foreign food upsets me. 
I haven't got a passport. 
I would have to buy a suitcase. 
Eventually Mr. Myers got tough. Either you go to Brussels, he said - or you're fired. 
Stephen, who owns a terraced house on a luxury estate in Wolverhampton, stuck to his guns. 
He took Mr. Myers to a Birmingham industrial  tribunal  alleging  wrongful dismissal. 
And  the judgment  went  against Stephen - the houseproud bachelor who polished off his job. 
 
 
False titles 
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Newspapers often use false titles, "Top footballer Bryan Robson". You only find false titles in 
newspapers. There are two false titles in this story. What are they? 
Here are some other examples from newspapers: 
 
DISGRACED AMERICAN PRESIDENT RICHARD NIXON... 
 
Teenage motorcyclist Kevin Hamble... 
 
Attractive mother-of-three June Adams... 
 
Missing murder suspect Lord Lucan... 
 
WHOOPING - COUGH VACCINE VICTIM JULIA BROWN... 
 
These kind of titles are never used outside newspapers. Try and find some for students in your class, 
e.g. Bicycle-riding 18-year-old john Smith... Blonde genius Mary Brown ... 
 
 
Expressions 
There are several expressions used in the story. Many of these appear in newspapers regularly. Try 
and match the expressions in column A with the explanations in column B 
 
Column A Column B 
He turned down a He decided to act more strongly 
He stuck to his guns He tried very hard (harder than he needed to) 
It creates a backlog it means that work builds up 
He went out of his way to... He refused to change his mind ... 
He got tough He's completely occupied 
He has his hands full He refused an offer of 
 
Waterhouse supplied these rules for journalists: 
 
Use specific words (red and blue) not general ones (brightly coloured). 
Use concrete words (rain, fog) rather than abstract ones (bad weather). 
Use plain words (began, said, end) not college-educated ones (commenced, stated, termination). 
Use positive words (he was poor) not negative ones (he was not rich - the reader at once wants to 
know, how not rich was he?). 
Use the active voice (Police took no action) not the passive voice (No action was taken). 
Don't overstate (fell is starker than plunged). 
Don't lard the story with emotive or "dramatic" words (astonishing, staggering, sensational, shock). 
Avoid non-working words that cluster together like derelicts (but for the fact that, the question as to 
whether there is no doubt that). 
Don't use words thoughtlessly. (Waiting ambulances don't rush victims to hospital. Waiting 
ambulances wait. Meteors fall, so there can be no meteoric rise.) 
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Don't use auxiliaries or conditionals (was, might, would, should, may etc) unless you have to. (Mrs 
Thatcher is a political Florence Nightingale, not Mrs Thatcher might be termed a political Florence 
Nightingale.) 
Don't use unknown quantities (very, really, truly, quite. How much is very?). 
Never qualify absolutes. (A thing cannot be quite impossible, glaringly obvious or most essential, 
any more than it can be absolutely absolute.) 
Don't use wrong prepositions. Check them for sense (we may agree on this point; you may agree 
with this opinion; he may agree to this proposal.) 
Don't use jargon, clichôs, puns, elegant or inelegant variations, or inexact synonyms (BRAVE WIFE 
DIED SAVING HER SON is wrong: wife is not a synonym for mother). 
Use short sentences, but not all of the same length. A succession of one-clause sentences is 
monotonous and wearying. 
Avoid elaborate construction. Take the sentence to pieces and recast it - probably as two sentences. 
If a sentence reads as if it has something wrong with it, it has something wrong with it. (Whether you 
are motoring to see Mum, play trains in a railway museum or in a stately home, this long Spring 
weekend can bring agony and death is technically correct, but ugly.) 
Don't vary your rhythms for the sake of it. (He was not ill, and neither was he poor is unnecessary 
variation. But there is a dramatic unity in He was not ill. He was not poor.) 
Even in a chronological narrative, the story should not start before it begins. (John Smith was really 
looking forward to his dinner starts too early; the reader wants the dinner. Compare this with the 
opening of a short story by O Henry: So I went to the doctor. A whole paragraph has happened 
offstage, and the reader is plunged straight into the action.) 
Words are facts. Check them (spelling and meaning) as you would any other. 
 
novelist:tiểu thuyết gia 
novel:tiểu thuyết 
dramatist:nhà soạn kịch 
drama:vở kịch 
dramatise:chuyển thể sang kịch 
column:mục báo 
have one's hands full:bận tối mặt tối mũi 
turn down:từ chối 
interfere:cản trở; xen vào 
interference:sự can thiệp, sự xen vào 
backlog:đống công việc tồn đọng 
amaze:làm sửng sốt, kinh ngạc 
amazingly:khéo léo 
go out of one's way (to do sth):cố, tận tâm 
eliminate:loại bỏ; loại 
elimination:sự xóa đi, loại bỏ 
reluctant:miễn cưởng 
reluctance:sự miễn cưỡng 
adamant:quả quyết, cương quyết 
string:chuỗi 
decent:thích hợp, đường hoàng 
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decency:sự đứng đắn 
upset:(adj) buồn bực; (n) sự buồn bực, cồn ruột 
be/ get tough (with sb):trở nên cứng rắn 
fire:đuổi việc 
terraced house:nhà liên kết (thuật ngữ ngành kiến trúc) 
stick to one's guns:khăng khăng, không đổi 
tribunal:tòa 
allege:cáo giác, viện lẽ 
polish sth off:kết thúc 
disgrace:(vt) làm mất danh giá, làm thất sủng; làm xấu hổ; (n) sự coi nhẹ, điều nhục nhã, xấu xa 
disgraceful:tồi tệ 
suspect:(n) đối tượng, người bị tình nghi; (vt) nghi, nghi ngờ 
whooping cough:bệnh ho gà 
termination:sự kết thúc 
terminate:kết thúc 
stark:rõ ràng, hoàn toàn 
lard:tô điểm 
cluster:(v) bu, bám quanh; (n) chùm, chòm, đám, khu 
derelict:(adj) hoang phế, hoang tàn; (n) những thứ bỏ phế, dư thừa 
dereliction:sự hoang tàn 
meteor:sao băng; thành công nhanh chóng 
jargon:thuật ngữ 
cliché:cụm/ câu sáo mòn; sáo ngữ 
pun:lối chơi chữ 
monotonous:đơn điệu 
recast:cải tác, viết lại 
agony:nỗi đau đớn 
agonize:quá lo lắng 
vary:khác biệt, thay đổi 
variation:sự biến chuyển, biến thể 
rhythm:nhịp 
chronological:theo trình tự thời gian 
chronology:niên đại học; sự sắp xếp theo niên đại 
manipulate:vận động khéo léo 
assert:tuyên bố; khẳng định 
 
Exercise 1 
You are a journalist. You have to report Stephen Howe's story, but you have only half the amount of 
space. Decide which points are most important. 
Summarize the story in 120 words. 
 
Exercise 2 
Imagine the stories that might go with these headlines: 
Oldest sailor goes round the world 
Miracle cure for car crash victim 
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From a million pounds to nothing - in 6 months! 
Influenza epidemics caused by UFOs? 
Rock star arrested at airport 
Record robbery rocks Rochester 
Whatever happened to the summer? 
 
Write the stories out as very brief reports. For example: 
 
Oldest sailor goes round the world 
Jack Daniels, an 80-year-old yachting enthusiast, today left Portsmouth. He plans to sail around the 
world. He set off towards Canada, and expects to arrive in mid-March. Full story p.15. 
 
Exercise 3 
Work in groups to assemble a class newspaper.   
 
BELIEF, DOUBT AND CERTAINTY 
 
Roy Clark is an investigator for an insurance company. He's investigating a fire at a small 
warehouse. The contents were insured for half a million pounds. He's talking to Dave Grimes, the 
owner. 
Dave Look, I can't see what you're here for. I've filled out all the forms, right? When do I get my 
money? 
Roy It's not quite that simple, Mr Grimes. We have to be absolutely sure of every detail before we 
pay you. 
Dave It's all on the form, isn't it? 
Roy Yes... well. Where did the fire start? 
Dave How should I know? It was three o'clock in the morning. 
Roy On the form you've put "the reception area" down. 
Dave That's what the fire brigade thought. I've got no idea. 
Roy But you put it on the form. 
Dave They said it must have started there - Look, it destroyed half a million quid's worth of stuff! 
Roy There's some dispute about that figure. I'll have to see invoices and delivery notes for it, I'm 
afraid. 
Dave Are you calling me a liar? 
Roy No, no. I don't doubt your word for a moment, Mr Grimes. 
Dave Oh, all right, then. 
Roy I'm sorry, but I'm bound to ask you the next question, and please believe me that I'm not 
disputing your statement... but is it true that business has been very bad recently? 
Dave Who said that? That's nonsense. 
Roy As a matter of fact there was a newspaper report a few weeks ago. It said that there would be 20 
redundancies here. 
Dave Oh, yeah. Well, we're reorganizing. 
Roy I see. No doubt the newspaper was exaggerating. 
Dave That's right. 
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Roy It's just that my manager has raised some questions about your business. You must understand 
that it's hard for us to see... to see how you could possibly sell half a million pounds worth of electric 
coffee stirrers. We just can't believe that anybody would buy them... 
Dave Are you accusing me of arson... saying I set light to the place myself ... 
Roy I didn't say that... it's just, er, slightly suspicious that ... 
 
Reading 
 
HUGGINS Dr Michael on 23rd June at Maltchester General Hospital. Funeral 29 June, Maltchester 
Crematorium. No flowers. Donations to Cancer Research. 
 
My eyes caught the obituary. Dr Huggins. Well, at last he would find out about the afterlife for 
certain. For certain ... but he had never doubted it anyway. I suppose it was ten years ago that we 
met. I was living in the small town where he bred pedigree spaniels, rode an ancient bicycle, and 
practised medicine. Over a three-year period, I saw rather a lot of him. After all, I had four children 
of school age. I remember long hours waiting in his tiny surgery. Dr Huggins never hurried anybody, 
so the queues became rather long. At last the bell would ring, and you would enter his office, which 
was as scruffy, warm and comfortable as its occupant. Then you would be confronted by his 
unending enthusiasm, his enthusiasm for anything and everything mysterious and strange. Dr 
Huggins believed in UFOs, astrology, the lost Atlantis, the extra-terrestrial origin of both the banana 
and the common cold, lucky numbers and unlucky cats. He wasn't simply gullible. As he always 
said, he took a scientific interest in the unexplained. A visit might begin with a detailed discussion of 
your child's adenoids and end with a short lecture on ... on anything. The shroud of Turin, extra-
sensory perception or Vitamin C. Susan and I would often laugh about poor Dr Huggins and his 
beliefs. We were cynical, and we both felt that cynicism was a healthy thing. But now, when I look 
back on his plump, red face glowing with excitement as he explained his latest theory, I think that 
perhaps I envied him. For him, life was always full of a sense of wonder, each day brought a new 
puzzle, a new theory, a new explanation. 
 
Proper names 
Roy Clark, Dave Grimes, Huggins Michael, Susan. 
 
Language study 
Certainty/Belief 
I'm sure.../certain.../convinced 
It's obvious .../certain... 
I know.../don't doubt/have no doubt... 
There's no doubt.../question.../dispute... 
It's bound (to happen)/sure/certain 
It must .../must be.../must have been.../can't.../can't be.../can't have been... 
Without doubt... doubt.../Doubtless.../I believe... /It's my belief... 
Doubt/Uncertainty 
I don't know ... 
I'm not sure.../certain... /convinced... 
I doubt if .../whether ... 
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I have doubts about... 
I doubt.../suspect.../mistrust.../question.../dispute... 
There are some doubts.../is some doubt... 
I'm unsure.../uncertain... 
Truth 
...to tell the truth .../... in fact .../... in truth .../... in reality .../as a matter of fact .../in actual fact .../in 
point of fact ... 
 
investigate:điều tra 
investigator:điều tra viên 
investigation:cuộc điều tra 
insurance:bảo hiểm 
insure:bảo hiểm 
insurer:nhà/công ty bảo hiểm 
the insured:người mua bảo hiểm 
absolutely:hoàn toàn, tuyệt đối 
absolute:hoàn toàn chắc chắn 
fire brigade:đội chữa lửa 
dispute:(n) cuộc cãi vã; (v) tranh cãi 
invoice:hóa đơn; lập danh mục hàng, lập hóa đơn 
bound:bị buộc phải 
redundancy:sự thừa, dôi lao động 
exaggeration:sự phóng đại 
arson:tội/ việc cố gây cháy 
arsonist:người phạm tội cố đốt 
crematorium:lò thiêu xác 
cremate:thiêu xác 
cremation:sự thiêu xác 
obituary:cáo phó 
pedigree:thuần chủng 
spaniel:giống chó xù Tây Ban Nha 
surgery:việc giải phẩu 
scruffy:bẩn thỉu, lôi thôi 
scruff:người bẩn thỉu, lôi thôi 
enthusiasm:nhiệt tình 
enthusiatic:nhiệt tình 
astrology:khoa chiêm tinh 
extra-terrestrial:thuộc/từ không gian/ngoài địa cầu 
gullible:dễ tin, cả tin 
gullibility:sự cả tin 
adenoids:hạch A 
shroud:vải liệm 
extra-sensory perception:linh tính 
cynical:thuộc/ như người yếm thế 
cynic:người bi quan yếm thế 
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envy:sư ghen tỵ 
exhaust:ống xả; ống khói 
vapour:khí hơi 
interplanetary:liên hành tinh 
boost:tăng cường; đẩy lên 
booster:tên lửa phụ để gia tốc lúc đầu 
add up:có lý; có nghĩa 
ask out:mời (ai) đi chơi 
beat up:đánh đập 
blow out:nổ bánh 
blow up:phát nổ 
build up:phát triển dần lên 
book up:đặt chỗ trước 
brush up:cải tiến 
clear up:dọn dẹp 
close down:dẹp tiệm 
dress up:hóa trang 
end up:kết thúc 
 
Exercise 
Say what you think about: 
life on other planets 
life after death 
ghosts 
magic 
the abominable snowman 
planes and ships lost in the Bermuda Triangle 
astrology 
extra-sensory perception (ESP) 
Do you believe the following? 
margarine tastes the same as butter 
vitamin C cures colds 
walking under ladders is unlucky 
the number 13 is unlucky 
oranges are good for you 
too much fatty food is bad for you 
cigarettes cause cancer 
Do you believe everything you hear? 
Game 
In groups of three or four compile a list of facts about one member of the group. These should be 
facts that the rest of the class do not know. Each member should note the facts. They should then 
each present the facts as true about themselves to another group. The second group asks questions. 
They guess which member of the first group is telling the truth. 
 
Sự tin tưởng, sự nghi ngờ và sự chắc chắn. 



www.tinhvi.com - 917 

 
Roy Clark là nhân viên điều tra của một công ty Bảo hiểm. Anh ta đang tiến hành điều tra về một 
đám cháy tại một kho hàng nhỏ.Hàng hóa chứa trong kho đã được bảo hiểm đến nửa triệu pao. Anh 
ta đang nói chuyện với Dave Grimes, người chủ kho hàng này. 
Này, tôi không hiểu ông đến đây để làm gì. Tôi đã điền vào tất cả các mẫu giấy tờ rồi, phải không? 
Khi nào tôi mới nhận tiền bồi thường đây? 
Vấn đề không hoàn toàn đơn giản như thế đâu, ông Grimes à. Chúng tôi buộc phải tuyệt đối chắc 
chắn về mọi chi tiết trước khi chúng tôi trả tiền cho ông. 
Tôi khai tất cả trên mẫu đơn rồi, có phải không? 
Phải... à. Ðám cháy bắt đầu từ đâu? 
Làm sao tôi biết được? Lúc đó 3 giờ sáng. 
Trong tờ khai ông có viết "từ khu nhận hàng". 
Ðó là đội cứu hỏa nghĩ như vậy. Tôi chẳng có ý kiến gì hết. 
Nhưng ông khai điều đó trong mẫu đơn. 
Họ nói rằng đám cháy chắc phải bắt đầu ở đó. Xem này, nó đã thiêu những số hàng trị giá nửa triệu 
pao đấy nhé. 
Có một số tranh cãi về con số đó. Tôi sẽ phải xem tất cả các hóa đơn và giấy giao nhận hàng để xác 
minh lại con số, tôi e rằng phải làm như thế. 
Thế ông cho tôi là một kẻ nói láo à? 
Ồ không, không phải như thế. Tôi không hề nghi ngờ ông, ông Grimes à. 
Ồ, thế thì được. 
Tôi xin lỗi, nhưng tôi buộc phải hỏi ông một câu kế tiếp, xin ông tin rằng tôi không tranh cãi về lời 
khai của ông... nhưng có thật là trong thời gian gần đây công việc kinh doanh rất tồi tệ không? 
Ai nói vậy? Bậy bạ. 
Thực tế là có một bài tường trình trên báo cách đây một vài tuần lễ. Bài báo nói rằng sẽ có 20 người 
dư biên chế ở đây. 
Ồ, vâng. Ư, chúng tôi đang tổ chức lại. 
Tôi hiểu. Rất có thể tờ báo đã phóng đại. 
Ðúng vậy. 
Chỉ vì ông giám đốc của tôi đã nêu lên một vài câu hỏi về công việc làm ăn của ông. Ông phải hiểu 
cho rằng đối với chúng tôi khó lòng mà thấy... mà thấy làm cách nào ông có thể bán số máy quấy cà 
phê trị giá nửa triệu pao. Chúng tôi thực không thể tin rằng sẽ có ai chịu mua chúng... 
Ông đang kết tội tôi là cố ý đốt nhà... nói rằng chính tôi châm lửa đốt nơi này... 
Tôi không nói thế... chỉ là, ờ, hơi nghi ngờ rằng... 
 
HARRY 
 
In tonight's edition of Reflections we are going to look at the problems of long-term prisoners. We 
took our cameras into several prisons, and our first interview is with a man we shall call "Harry", 
although that is not his real name. He spoke to Chloe West about his career in crime. 
 
Chloe  Harry, you're serving a five-year sentence for robbery with violence. 
Harry  That's right. 
Chloe  Perhaps you could begin by telling us about your early life. 
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Harry  Yeah. Well, I grew up in South London. I was on my own a lot; see, my mother used to work 
down the fish market, and my dad - well, he ran off when I was just a nipper. 
Chloe  Did you have any friends? 
Harry  Oh, yeah. All the kids from our street used to meet up at the coffee bar. There was one at the 
end of the road. We didn't have much money, so we used to hang round there all day. We never used 
to go to the cinema, or dancing, or anything like that. We couldn't afford it. 
Chloe  What did you use to do there? 
Harry  Oh, we just sat around listening to the juke box. Nothing special. 
Chloe  When did you start getting into trouble? 
Harry  I suppose I was fourteen, something like that. My friends used to go shoplifting at Woolies... 
Woolworths, and one day we were caught. I ended up in Borstal. 
Chloe  You mean, they sent you to Borstal for... for shoplifting? 
Harry  Well, yeah. After the fourth time... and for beating-up old ladies. 
Chloe  You used to beat-up old ladies? 
Harry  Well, only when I was trying to rob them. 
Chloe  You beat them up and then robbed them? 
Harry  Yeah. I used to do that. 
 
Chloe  Perhaps you'd tell me about your life in prison. 
Harry  I suppose the worst thing is being shut up all the time. Yeah, and I can't stand getting up at 
5.30, either. I just can't get used to that, even though I've been here more than three years. You see, 
before I came here I liked staying in bed all morning. I was on night work, you see. 
Chloe  Night work? 
Harry  Mmm. Burglary, mostly. Hah-ha. I caught you there. I can't get used to going to bed at eight, 
either. 
Chloe  Harry, if you don't mind me saying so, a lot of viewers will think of you as an enemy of 
society. 
Harry  Well, that's fair enough. But I've admitted doing a lot of things. I've spent a lot of time 
thinking. I could keep on stealing things, but I'd end up spending half my life behind bars. I'm going 
straight this time, don't you worry. 
Chloe  What do you intend doing when you get out? 
Harry  I'm very fond of working on motor-bikes. I've been studying while I've been inside, and I'm 
hoping to qualify as a mechanic. 
Chloe  Do you think you'll be able to get a job? 
Harry  That's a bit of a problem. People are scared of employing someone with a record like mine, 
you know, in case they begin stealing again. 
Chloe  How will you get round that? 
Harry  I'm planning on working for my brother. He's got a motor-bike shop. 
Chloe  So, you plan to work for your brother? 
Harry  That's right. I tell you, I won't be back. I'm not going to risk wasting another five years. 
Chloe  Well, I wish you luck, Harry. 
Harry  Thanks. 
 
Language study 
Some verbs which take the -ing form 



www.tinhvi.com - 919 

Liking and disliking: like*, love*, enjoy, dislike, hate, loathe, fancy, can't stand, can't bear. 
Stopping, starting and continuing: stop, start, begin*, finish, cease, continue*, give up, carry on, 
delay, keep (on), leaveoff*, end up, burst out, commence 
Fear, etc.: to be afraid of, scared of, frightened of, terrified of 
Feelings, attitudes with to be: to be tired of, interested in, bored with, excited about, fond of, keen on, 
worried about, annoyed about, fed up with. 
Other important examples: remember*, recollect, recall, try*, admit, deny, suggest, propose*, 
intend*, imagine, mind, can't help, resent, risk*, miss, omit*, recommend*, advise*, spend time, to 
be used for, to get used to, plan on, think of. 
*Verbs which can also take an infinitive. 
Proper names 
Harry, Chloe West. 
 
edition:sự xuất bản 
reflection:phản chiếu; điều phản ảnh 
reflect:phản chiếu, phản ảnh 
reflector:vật phản xạ nhiệt, phản chiếu ánh sáng; dĩa nhỏ lắp sau xe để dễ nhình thấy trong bóng tối 
nipper:đứa bé; càng cua, tôm 
afford:có đủ... 
juke box:máy hát 
shoplift:ăn cắp hàng 
shoplifter:tay chôm hàng 
can't stand doing sth:không thể chịu được 
burglary:tội ăn trộm 
burglar:tên trộm 
enemy:kẻ thù 
get round sth:giải quyết được, vượt qua 
borstal:trường cải tạo thanh thiếu niên phạm pháp 
motherhood:chức năng làm mẹ 
manhood:thời đàn ông, nam tính 
priesthood:chức linh mục 
nationhood:tinh thần quốc gia 
stardom:cương vị ngôi sao (diễn viên)  
officialdom:chế độ quan liêu hành chính 
serfdom:chế độ nông nô 
earldom:chúc bá tước 
workmanship:trình độ tay nghề, kỹ năng 
sportmanship:tinh thần thể thao 
musicanship:trình độ âm nhạc 
scholarship:học bổng; sự uyên thâm 
fellowship:học bổng có chức danh 
be fed up with:chán ngấy 
fill in:điền vào chỗ trống 
finish off:làm mệt nhoài, hủy hoại, ăn hết 
follow up:bồi thêm, tiếp theo; bám sát 
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grow up:trưởng thành 
hand in:nộp, giao, đưa 
hand out:phát 
hang about/ around:quanh quẩn 
hang on:nán chờ 
last out (for):có đủ, kéo dài ra được 
laugh off:tỏ ra bất cần 
live down:để thời gian làm quên/ xóa nhòa 
live in:ở/ sống ở chỗ làm 
live out:sống ở ngoài nơi làm việc 
lock up:nhốt 
miss out (on):bỏ lỡ cơ hội 
mix up:làm lẫn lộn 
 
Exercise 1 
Ask and answer in pairs. 
Think back to your childhood. 
Where did your father use to work? 
Did your mother use to work? 
What did you use to like doing? 
What did you use to dislike doing? 
What subjects did you use to study at school then? 
Which ones did you use to enjoy/dislike doing? 
 
Exercise 2 
We didn't have much money so we used to hang round there all day. 
or 
They used to hang round there because they didn't have much money. 
 
Make two sentences with used to for each of the following: 
1 not much money/not go dancing 
2 not much time/not study 
3 not many friends/not go to parties 
4 not much interest in politics/not read newspapers 
5 not much money/not go to pubs 
6 not much time/not go to night school 
 
Exercise 3 
Harry's parents were poor. List ten things they couldn't afford to do. 
 
List ten things you can't afford to do. 
 
Write sentences beginning: 
Even if I could afford it, I wouldn't ... 
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Exercise 4 
Listen to Chloe saying: 
You used to beat up old ladies? 
... they sent you to Borstal for shoplifting? 
You beat them up and then robbed them? 
 
Practise expressing surprise to these statements about Harry: 
1 He used to steal cars. 
2 He often got into fights. 
3 He robbed a bank. 
4 He once beat up a policeman. 
5 He ran off with his own mother's handbag. 
6 He worked for a famous gang. 
 
Exercise 5 
The worst thing for Harry is getting up early. 
He can't get used to getting up early. 
 
Make sentences about other prisoners, using the following prompts: 
1 George/peel potatoes 
2 Jack/eat prison food 
3 Mike/be locked up 
4 Nobby/make mail bags 
5 Chris/break rocks 
6 Ernie/take orders 
 
Exercise 6 
If you were in prison, what wouldn't you be able to get used to? Write four sentences. 
 
Exercise 7 
Listen to the conversation again, and mark any verbs which are mentioned in the Language study. 
 
Exercise 8 
Practise with a partner. 
 
Imagine you are going to be together for a long time (in a prison cell, on a desert island, on a 
spaceship). List your likes and dislikes, feelings, attitudes and fears. Compare them. See how easily 
(or not!) you will get on together. 
 
Phạm nhân Harry 
 
Trong chương trình "Phản ánh" đêm nay, chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề của những tù nhân đang 
thụ án tù dài hạn. Chúng tôi đã mang máy quay phim vào nhiều nhà tù và cuộc phỏng vấn đầu tiên 
của chúng tôi là với một người đàn ông mà ta sẽ gọi anh ấy là "Harry", dù rằng đó không phải là tên 
thật của anh ta. Anh ta đã nói chuyện với phóng viên Chloe West về quá trình phạm tội của anh ta. 
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Harry, anh đang thụ một án tù 5 năm vì tội ăn cướp sử dụng vũ lực. 
Vâng đúng. 
Có lẽ anh có thể bắt đầu bằng cách kể cho chúng tôi nghe về thời thơ ấu của anh. 
Vâng. Tôi lớn lên ở miền Nam Luân Ðôn. Phần lớn thời gian tôi sống một mình, anh biết không, mẹ 
tôi buôn bán ở dưới chợ cá, còn bố tôi - vâng, ông ấy đã bỏ đi khi tôi còn nhỏ. 
Thế anh có bạn bè không? 
Ồ, có chứ. Tất cả bọn trẻ con khu phố tôi thường tụ tập ở một quán cà phê. Có một cái quán nằm ở 
cuối con đường. Chúng tôi không có nhiều tiền, vì thế chúng tôi chỉ quanh quẩn ở đó suốt ngày. 
Chúng tôi chẳng bao giờ đi xem phim, đi khiêu vũ hay bất cứ thứ gì như vậy. Chúng tôi không có 
tiền đi. 
Ở quán cà phê đó anh thường làm gì? 
Ồ, chúng tôi chỉ ngồi xung quanh để nghe máy hát. Chẳng có gì đặc biệt cả. 
Anh bắt đầu gặp rắc rối khi nào? 
Tôi cho rằng lúc đó tôi 14 tuổi, vào khoảng đó. Bạn bè tôi thường đi chôm ở các cửa hàng bán đồ 
len,... các siêu thị Woolworth, và một ngày nọ chúng tôi đã bị bắt. Tôi kết thúc cuộc đời chôm chỉa ở 
trường cải tạo Borstal. 
Anh muốn nói, họ gởi anh đến Borstal vì... vì đã lấy đồ ở các cửa hiệu? 
Vâng. Sau lần thứ tư... và vì đánh đập các bà già. 
Anh thường đánh đập các bà già à? 
Vâng, chỉ khi nào tôi đang cố cướp đồ của họ. 
Anh đánh đập các bà ấy rồi cướp đồ của họ? 
Vâng. Tôi thường làm vậy. 
Có lẽ anh kể cho tôi nghe về cuộc sống trong tù đi. 
Có lẽ điều tệ nhất là lúc nào cũng bị nhốt. Phải, và tôi cũng không chịu nổi việc phải dậy lúc 5 giờ 30 
sáng. Ðúng là tôi không thể quen được việc đó cho dù tôi đã ở đây hơn 3 năm rồi. Anh biết không, 
trước khi vào đây tôi thích nằm trên giường cả buổi sáng. Cô biết đó, tôi hoạt động ban đêm mà. 
Hoạt động ban đêm à? 
Hừm. Phần lớn là đột nhập vào nhà người ta ăn trộm. Ha, ha. Cô thua rồi nhé. Tôi cũng không thể 
quen việc đi ngủ lúc 8 giờ tối. 
Harry, chắc anh không phiền khi tôi nói điều này, rất nhiều khán giả thường nghĩ anh là kẻ thù của 
xã hội. 
Vâng, điều đó công bằng thôi. Nhưng tôi thú nhận là đã làm nhiều việc sai trái. Tôi đã giành nhiều 
thì giờ để nghiền ngẫm. Tôi có thể tiếp tục trộm cắp nhưng tôi sẽ phải kết thúc nửa phần đời còn lại 
sau những chấn song nhà tù. Lần này tôi sẽ sống lương thiện thôi, cô đừng lo. 
Thế anh dự định làm gì khi ra tù? 
Tôi rất thích sửa xe gắn máy. Tôi đã học sửa xe trong lúc ở đây, và tôi hy vọng sẽ đủ khả năng thành 
thợ máy. 
Anh có nghĩ là anh sẽ có thể tìm được việc làm không? 
Vấn đề là ở chỗ đó. Người ta rất sợ thuê mướn người có thành tích bất hảo như tôi, anh biết đó, vì họ 
sợ chúng tôi ăn cắp trở lại. 
Thế anh giải quyết vấn đề đó ra sao? 
Tôi đang dự định sẽ làm cho em trai tôi. Nó có tiệm sửa xe gắn máy. 
Vậy anh định làm việc cho em trai anh à? 
Ðúng vậy. Tôi nói với cô nghe điều này, tôi sẽ không quay trở vào đây nữa đâu. Tôi không liều lĩnh 
hoang phí thêm 5 năm nữa đâu. 
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Vậy thì chúc anh may mắn nhé Harry. 
Cảm ơn. 
 
Reading 
Read the text quickly. Then read it again and note down the dates mentioned and what happened 
then. 
 
It all began at the University of Utah. Nolan Bushnell was an undergraduate who used to play space 
games on the computer in the engineering laboratory. He invented Pong, a television table tennis 
game. Electronic bats pushed a ball back and forth across a black and white TV screen. You could 
play another person, or more importantly play against the computer. The game went on the market in 
1973, and by the end of the year pubs, bars and cafes around the world resounded with the irritating 
"blip-blip" of the game. Bushnell sold the idea for 13 million dollars, and went on to found Atari, the 
leading video-game manufacturer. Today the descendants of Pong earn more than 13 million dollars 
a day. 
 
The idea was developed in Japan, and the video games explosion came in 1978 when Taito inc. 
launched Space Invaders. It was quickly followed by a host of spin-offs, Defender, Asteroids, 
Galaxian, Centipede, Pac-Man and Donkey-Kong. By 1981 the video games industry was earning 
twice as much money worldwide as the entire movie industry. There were reports of coin shortages 
in several countries because the machines had swallowed all the loose change. Then came the reports 
of video game-related crime, as teenagers stole to support an addiction to the games that could cost 
£20 a day. The games were banned in the Philippines. West Germany restricted them to the over-18s, 
France to the over 16s. A move to ban them in Britain was defeated in Parliament. Several American 
towns restricted the number of machines. In one city, truancy became such a problem that kids were 
required to show a perfect school attendance record before being admitted to video arcades. 
 
But video games have a natural tendency to become obsolete. It costs a lot of money to master a 
game, and takes several weeks of determined effort. However, once a game has been mastered you 
can play all day for 20p, because you will be able to gain free games every time you play. Then, of 
course, the game becomes boring, and you have to abandon Space Invaders, or Missile Command, 
and move on to Asteroids, or Pac-Man. Then the whole cycle begins again. By 1983 there were too 
many machines in too many places, and Arcade owners found that a new game would take huge 
sums of money for a few weeks. At the end of that time, the regular customers would have mastered 
it, and it would be abandoned to gather dust in the corner. It was said that the 5-year-old boom was 
over. The home versions of the games had become more sophisticated, and the arcades began to 
close. While the manufacturers are still spending millions of pounds on research - and one game can 
cost one million pounds to develop - the boom could begin all over again when a new, more exciting, 
more complex game arrives on the scene. 
 
Space Invaders - what is it? 
So, how do you play Space Invaders? You control a "tank", which you can move from left to right. 
Rows of bomb-dropping 'aliens' move back and forth across the screen, gradually getting nearer. 
There are four shields to protect you from the bombs, but these get smaller and smaller as the bomb 
blasts remove sections of them. Your aim is to emerge from beneath your shield and fire at the 
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aliens, destroying them one at a time. When (or rather if) you destroy one complete wave of aliens, 
another one appears lower down the screen and moving faster. It will probably take 100 attempts to 
learn to destroy the first wave, at 20p an attempt. There are nine waves. 
 
Pac-Man 
By 1982 the USA had 60,000 Space Invaders machines - but 96,000 Pac-Man games. It has been 
claimed that the Space games, with their war themes, appealed mainly to men. Pac-Man, it was said, 
appealed equally to both sexes. Like many of the modern games Pac-Man attempts to instil some 
humour into the contest. You are a lemon that races around a maze "eating" electronic dots. You are 
pursued by Pac-Men. You can reverse the process and chase and eat the Pac-Men. It may sound 
pretty silly, but it is the most popular game of all. 
 
Martin Amis is a novelist, and the author of Invasion of the Space Invaders. This is how he describes 
his first encounter with a Space Invader game. 
SUDDENLY ONE SUMMER 
It happened in 1979. I was in the South of France - that summer, when the Invasion began. 
I was sitting in a bar near the railway station in Toulon. I was drinking coffee and writing letters and 
generally minding my own business. The bar had a pinball machine, a creaking old hulk with a card-
game motif. There were only a few locals in there at the time. Suddenly there was commotion, and 
the fat, aproned maitre began to supervise a delivery at the door. Grunting heavies were wrestling 
with what looked like a sheeted refrigerator. They installed it in the corner, plugged it in, and drew 
back the veil. The Invasion of the Space Invaders had begun. 
Now I had played quite a few bar machines in my time. I had driven toy cars, toy aeroplanes, toy 
submarines, I had shot toy cowboys, toy tanks, toy sharks. But I knew instantly that this was 
something different, something special. Cinematic melo-drama blazing on the screen, infinite firing 
capacity, the beautiful responsiveness of the defending turret, the sting and pow of the missiles, the 
background pulse of the quickening heartbeat, the inexorable descent of the bomb-dumping 
monsters: my awesome task, to save Earth from destruction! 
The bar closed at eleven o'clock that night. I was the last to leave, tired but content. The owner's wife 
smiled at me understandingly as I stumbled out. At first I thought it was just a holiday romance. But 
deep down I knew all along that this was the real thing. I had been ravished, transfigured, swept 
away.I had been Invaded. 
Now, after nearly three years, the passion has not cooled. I don't see much of Space Invaders any 
more, it's true - though we're still good friends. These days I fool around with a whole harem of 
newer, brasher machines. When I get bored with one of them, a younger replacement is always 
available. (I still spend the odd night with Space Invaders, my first love - just for old times' sake.) 
The only trouble is, they take up all my time and all my money. And I can't seem to find any 
girlfriends. 
 
engineering:cơ khí, công chánh 
resound:vang lên, vọng lại 
resounding:vang dội 
irritate:nổi giận 
host:đám, đống, nhiều 
spin-off:lợi tức/sản phẩm phát sinh 
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asteroid:tiểu hành tinh 
centipede:con rết 
donkey-kong:quái vật lừa 
swallow:(vi, vt) nuốt, nuốt chửng; (n) sự nuốt, lượng nuốt 
loose change:tiền lẻ 
addiction:sự nghiện 
addict:người nghiện 
addicted:nghiện 
ban:cấm 
restrict:giới hạn, hạn chế 
restriction:sự giới hạn 
restrictive:giới hạn 
truancy:sự trốn học 
truant:học sinh trốn học 
arcade:khu tiệm có mái che 
obsolete:lỗi thời 
boom:giai đoạn thịnh vượng 
sophisticated:phức tạp, tinh tế 
sophistication:sự tinh vi, phức tạp 
invader:người/vật xâm lăng 
invation:sự xâm lăng 
alien:(n) vật thể lạ từ hành tinh khác, người xứ khác; (adj) ngoại 
shield:(n) người/vật bảo vệ; cái khiên; (vt) bảo vệ khỏi... 
blast:sự nổ; sức công phá 
emerge:nổi lên 
attempt:(vt) nỗ lực, cố gắng; (n) sự cố gắng 
Pac-Man:kẻ xa lạ 
theme:chủ điểm, đề tài 
appeal:(vi) hấp dẫn đối với; kêu gọi; (n) sự thu hút, hấp dẫn; lời kêu gọi 
instil:gieo vào 
maze:mê lộ 
dot:chấm 
reverse:trở, lộn ngược; de xe; đảo ngược lại 
pinball:tró ném đổ 
creak:(vi) kêu rin rít, kèn kẹt; (n) tiếng kêu rin rít, kèn kẹt 
hulk:người/vật cồng kềnh 
motif:mô-típ, kiểu dáng 
commotion:sự huyên náo 
grunt:kêu ột ột (heo); lầm bầm (người) 
veil:mạng, khăn phủ; vật che phủ 
blaze:(vi) sáng lên, cháy bùng; (n) ngọn lửa lớn, sự sáng rực 
turret:tháp phòng thủ 
pulse:mạch 
inexorable:không dứt, dai dẳng 
stumble:(vi) đi loạng choạng; (n) sự loạng choạng 
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all along:ngay từ đầu 
ravish:vui sướng 
ravishing:dễ thương, vui thích 
transfigure:biến dạng 
harem:hậu cung 
brash:lòe loẹt, xấc xược 
available:có sẵn 
planetoid:hành tinh 
methane:khí mê tan 
swirl:cuộn, xoáy 
starship:phi thuyền 
tumble:ngã 
relay:thiết bị khởi động mạch, rờ le 
solenoid:cuộn dây điện 
android:người máy giống con người 
plunge into:đâm mạnh, cắm mạnh 
grimace:nhăn nhó 
satellite:vệ tinh 
spheroid:vật hình cầu 
cuboid:vật hình khối 
asteroid:tiểu hành tinh 
own up to sth:nhận tội, thú nhận 
pay up:trả đủ 
pick up:làm quen được 
play down:làm giảm tầm quan trọng, ảnh hưởng 
pop in:ghé vào, ghé lại 
rule out:loại trừ, bác bỏ, bỏ qua 
show off:phô trương 
show up:đến, xuất hiện 
shut up:câm miệng 
slip up:lỡ lầm, mắc lỗi 
speak out:nói thẳng 
speak up:nói lớn lên 
speak up for:bênh vực 
split up:chia tay, chấm dứt quan hệ 
stick out:tiếp tục cho đến cùng; chịu đựng cho đến cùng 
sum up:tóm lược, tóm tắt 
 
MEDICAL ADVICE 
 
Timothy Old  ... that was the latest record from Computer, "Space Travel". Eleven o'clock on 
Tuesday 17th September here on the Timothy Old Show on Radio Wessex, 206 metres medium 
wave, and it's time for our Medical Advice spot. Today's guest is Dr Guy Lines from the Common 
Cold Research Unit. Dr Lines, could you briefly describe your work? 
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Guy Lines  Yes, Tim. We ask volunteers to stay with us at the Research Centre for two weeks... and 
we give them a cold. 
Timothy Old  You give them a cold? 
Guy Lines  That's correct. Actually, we give half of them a cold. That is we infect them with a 
solution of cold germs. The other half are given clear, plain water. They're a control group. Our 
researchers don't know which volunteers have been infected. 
Timothy Old  How do you get volunteers? 
Guy Lines  By word of mouth. It's like a holiday hotel, really. And of course only half are infected. 
We can then study the effect of different cold treatments. 
Timothy Old  So, have you found a cure yet? 
Guy Lines  Not yet, I'm afraid. Although I'd like to get rid of a few old wives' tales. You get a cold 
from germs. Not from wet feet, or cold air or sitting in a draught. 
Timothy Old  What advice would you give to cold sufferers, then? 
Guy Lines  The oldest of all. If you treat a cold, it takes about a week to get over it. If you don't treat 
it... then it takes about a week to get over it. 
Timothy Old  What about aspirin... or hot whisky and lemon? 
Guy Lines  Of course aspirin, or a drink of spirits helps the symptoms. It makes the sufferer feel 
better, especially if they just go to bed and wait. It doesn't cure it, though. 
Timothy Old  What about your research? 
Guy Lines  We're finding good results from vitamins - large doses of vitamin C... and I mean 5 or 6 
grams a day... do seem to help some people if taken at the very first sign of a cold. Once it's started 
though, it seems much less successful. Vitamins A and B6 also seem to help, but we have a lot more 
research to do. Interferon does give good results, but of course it's wildly expensive, and we can't 
really waste the limited supplies we have on cold research. Most of it is being used for cancer 
research at the moment. 
Timothy Old  Interferon? 
Guy Lines  Yes, I'm sure you've heard of it. 
Timothy Old  Wasn't there a programme about it on TV recently? 
Guy Lines  There was. 
Timothy Old  What's your final advice then? 
Guy Lines  Basically, go home. Take plenty of liquid. Vitamin C certainly won't do you any harm, 
and it may help. Aspirin will make you feel better, but the best advice I can give is rest. Plenty of 
rest. 
Timothy Old  Thank you, Dr Lines. We'll be coming back to you after our next record, it's Daisy 
Barton singing "You broke my heart",... 
 
Listening 
Before you listen, discuss what advice you would give to someone who was starting a common cold. 
Make a list of things they could do. 
 
Listen to the recording. Are any of your ideas mentioned? Which ones? Does Dr Lines agree with 
them? 
 
Answer these questions: 
1 How do you get a cold? 
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2 How much vitamin C seems to help? 
3 What's Dr Lines' final advice? 
4 What do you think "an old wives' tale" is? 
5 Do you know any other old wives tales? 
Proper names 
Thomas, Norwich, Mark Kane, Liverpool, Wade, chorley. 
Reading 
 
Letters 
 
Dear Doctor, 
Every time we go out in the car, our little boy gets very sick. Our other two children have no 
problems. Is there anything we can do? (Mrs. Thomas, Norwich) 
 
Many people experience severe sickness when travelling by road, sea or air. It is usually caused by 
the unusual motion which upsets the balance mechanism of the ear. Most children grow out of car 
sickness. It is important to distract the child sufferer. You should try not to mention the possibility of 
being sick. It's a good idea to take lots of games, toys and puzzles on the journey. Make sure the 
children can see out of the window and remember to keep the window open slightly. Fresh air helps. 
Stop the car frequently and let the children walk about. There are several anti-sickness medicines but 
I wouldn't advise you to use them without consulting your doctor. 
 
Dear Doctor, 
When I was in the navy some years ago I had a tattoo on my forearm. It was the name of my 
girlfriend at that time. I am now engaged to another girl and we are going to get married next year. 
The tattoo is very embarrassing. Can I have it removed? (Mark Kane, Liverpool) 
 
This problem is a very common one. Whatever you do, don't try to remove it yourself. You may 
cause a permanently disfiguring scar. A tattoo can be removed by abrasion, either by hand or by 
using a high speed rotary drill. This always involves a local anaesthetic. If it is available, laser 
treatment can give very good results. In some cases, plastic surgery may be necessary. Your family 
doctor will advise you. I suppose there is a moral here. Young people should always think twice 
before having anything as permanent as a tattoo. They often regret it later. 
 
Dear Doctor, 
I have just been told that my daughter is colour blind. Can anything be done about it and how will it 
affect her future? (Mrs. Wade, Chorley) 
 
Colour blindness affects almost five per cent of the population and far more men than women. 
Difficulty in distinguishing between colours, particularly red and green, is an inherited defect. It 
rarely causes serious problems. A child soon learns that grass is green and blood is red or that the top 
light is red and the bottom light is green on a column of traffic lights. For most people there is no 
problem living with colour blindness. It does not prevent a person becoming a lorry driver or a bus 
driver. Some colour blind people even become painters or fashion designers. There are a few jobs 
where perfect colour vision is essential, such  as  an  airline  pilot  or electrician. 
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The ailments 
 
NOSE-BLEED 
A common complaint, affecting mainly the young or middle-aged. 
Symptoms 
Bleeding from one or both nostrils. 
Duration 
Most nose-bleeds stop within an hour. 
Causes 
Often none, but common colds, picking, vigorous blowing or sneezing, nose or head injury, pressure 
changes. HYPERTENSION and SINUSITIS can all cause bleeding. Occasionally BLOOD disorders 
may be responsible. 
Complications 
None likely. 
Treatment in the home 
Sit upright in a chair with the head slightly forward and firmly pinch the soft part of the nose for at 
least 15 minutes. Swallow or spit out any blood going down the back of the nose. Breathe through 
the mouth. After 15 minutes release the nostrils and sit quietly. If bleeding restarts, squeeze the 
nostrils for a further 15 minutes. 
When bleeding stops, sit quietly or lie down for a while. Do not blow the nose for at least three 
hours. 
When to consult the doctor 
If a nose-bleed cannot be stopped by the above measures (particularly in an elderly person), or if so 
much blood is lost that the patient becomes pale or dizzy. 
If nose-bleeds recur. 
What the doctor may do 
Numb the nose with a local anaesthetic and then pack it with gauze or an inflatable balloon. 
Severe cases will be sent to hospital. 
Check the blood pressure for hypertension and provide treatment if necessary. 
CAUTIERISE blood vessels that are prone to bleed. 
Prevention 
Do not pick the nose or insert foreign objects into it. 
 
DANDRUFF 
Scales of dead skin from the scalp. It is most common in early adulthood, but may occur at other 
ages. 
Symptoms 
Dry scales showering on to clothing and surrounds. 
Less commonly the scales are greasy and stuck to the head and scalp. These cause severe irritation. If 
removed by scratching, the skin may bleed. 
Duration 
This depends on how the condition is managed. 
Causes 
The cause is not known. The tendency is inherited and the greasier the skin the worse the dandruff. 
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Treatment in the home 
Twice weekly use of detergent shampoo helps: for example, one containing 1 per cent of cetrimide. 
In the more severe forms, proprietary preparations containing salicylic acid, tar or selenium should 
be tried. 
When to consult the doctor 
If the scalp becomes infected after scratching the head. 
If the scales persist or get worse after several weeks of home treatment. 
If the scales appear to be thick. 
What the doctor may do 
Check that the scales are not caused by an infection. 
Give further advice on how to treat the dandruff. 
Prevention 
No specific steps are available. See SEBORRHOEA. 
Outlook 
Dandruff can be controlled even if not cured. 
 
HICCUPS 
Repeated and involuntary spasms of the diaphragm. 
Duration 
An attack is usually over in ten to twenty minutes, though prolonged bouts may occur. Persistent 
hiccups suggest there are underlying abnormalities. 
Causes 
Irritation of the diaphragm by overfilling the stomach after swallowing an excess of food or drink - 
especially hot fluids. 
Some bouts seem to have no cause. 
Rarely, kidney, liver, lung and abdominal disorders. 
Treatment in the home 
Carbon dioxide inhibits hiccups, and simply holding the breath several times will allow carbon 
dioxide to build up in the body. 
Breathing in and out of a paper bag works the same way. Do not use a plastic bag as this may fatally 
obstruct respiration. Most other successful home remedies act by making the patient hold his breath. 
Sucking ice, drinking water slowly, inducing vomiting, and pulling on the tongue are ways of trying 
to stop hiccups. 
When to consult the doctor 
If you have persistent or recurrent bouts of hiccups that last more than a day. 
What the doctor may do 
Prescribe a sedative by mouth or injection. See MEDICINES, 17. 
Arrange a supply of 5 per cent carbon dioxide for you to inhale.   
 
infect:truyền nhiễm, làm gây bệnh  
by word of mouth:rao miệng 
an old wives' tale:niềm tin, ý tưởng xuẩn ngốc, lối chữa mẹo theo kinh nghiệm 
draught:gió lùa 
interferon:kháng thể 
experience:kinh qua, có kinh nghiệm 
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severe:nặng, trầm trọng; nghiêm khắc, khe khắc 
severity:sự trầm trọng 
distract:làm mất trí, làm xao lãng 
distraction:sự chia trí, điều làm rối trí 
consult:tham vấn 
consultation:sự tham vấn 
consultant:nhà tư vấn 
tattoo:(vt) xăm mình; (n) hình xăm 
scar:(n) sẹo; (vt) để sẹo 
abrasion:sự chà xát 
abrade:trầy, trợt 
abrasive:chất nhám để chà bóng 
anaesthetic:thuốc/quá trình gây mê 
plastic surgery:giải phẩu thẩm mỹ 
regret:(n) sự hối tiếc; (vt) hối tiếc 
regrettable:đáng tiếc 
distinguish:phân biệt 
distinguished:sang cả 
inherit:di truyền; thừa kế 
inheritance:sự thừa kế, vật thừa hưởng 
defect:khiếm khuyết 
defective:bất toàn, khiếm khuyết 
nosebleed:chúng chảy máu mũi 
symptom:triệu chứng 
symptomatic:là triệu chứng... 
vigorous:mạnh, mãnh liệt 
vigour:sức sống, sự cường tráng 
sinus:xoang 
sinusitis:chứng viêm xoang   
complications:biến chứng 
pinch:(vt) bóp, kẹp; (n) cái nhéo, véo 
spit:nhổ, khạc 
nostril:lỗ mũi 
measure:biện pháp, cách thức 
dizzy:choáng váng 
dizziness:sự choáng váng 
recur:lặp đi lặp lại 
recurence:việc/sự lặp lại 
gauze:gạc, băng 
cauterise:đốt 
prone to sth (pred) having a tendency (to):có khuynh hướng 
dandruff:gầu 
scale:vảy 
scalp:da đầu 
greasy:da/tóc nhờn 
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grease:mỡ 
irritation:sự khó chịu, ngứa ngáy 
proprietary:độc quyền 
persist:kiên quyết; tồn tại, còn 
persistent:kiên định, liên tục, dai dẳng 
persistence:tính kiên định, sự tồn tại dai dẳng 
hiccup:(n) chứng nấc cụt; (vi) nấc cụt 
hiccups:đợt nấc cụt 
involuntary:không chủ ý, vô thức 
spasm:sự co thắt bắp thịt; cơn, đợt bộc phát 
spasmodic:từng chặp, đợt; do co thắt 
diaphragm:cơ hoành 
bout:đợt, cơn bệnh 
prolong:kéo dài 
prolongation:sự kéo dài 
excess:số dư, thừa 
excessive:quá 
fluid:chất lỏng 
kidney:quả thận 
liver:gan 
lung:phổi 
abdomen:phần bụng 
abdominal:thuộc bụng 
inhibit:ngăn cản, cản trở 
inhibition:sự cản trở 
fatally:một cách trầm trọng, chết người 
fatal:trầm trọng 
obstruct:cản trở 
obstruction:sự cản trở 
sedative:thuốc an thần 
sedate:cho thuốc an thần 
preservative:chất bảo quản thực phẩm 
talk sth over with sb:thảo luận, bàn luận 
talk round:thuyết phục 
tell sb off:chỉ trích, la rầy, quở mắng 
think over:suy nghĩ về, cân nhắc 
think up:sáng tạo ra, nghĩ ra 
throw out:bác bỏ, phủ nhận 
try out:thử nghiệm 
use up:dùng hết, dùng cạn 
warm up:hâm, làm cho nóng 
wear off:qua đi, mất đi, mòn mất 
wear out:làm kiệt sức 
weigh up:cân nhắc 
win sb over:lôi kéo về, tranh thủ được 
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wind up:kết thúc; gây khó chịu, hồi hộp 
write off:hư hỏng nặng 
 
Exercise 1 
Study the ailments above and write brief replies to the following letters. 
 
Dear Doctor, My children often suffer from nose bleeds. Can you advise me? (Mrs Travis, Swindon) 
 
Dear Doctor, I can't seem to get rid of my dandruff. I have tried shampoos but they don't seem to 
work. Is there anything I can do? (Ms Davis, Leeds) 
 
Dear Doctor, I frequently get hiccups. What is the cause of them and what can I do about them? (Mr 
Young, Oxford) 
 
Exercise 2 
Discuss with a friend what you would do about the following ailments: 
a headache 
a cold 
sunburn 
a twisted ankle 
indigestion 
spots on the face 
baldness 
cold sores 
chapped lips 
a cut finger   
 
Lời khuyên y học. 
... 'Du hành không gian', là cuộn băng ghi âm mới nhất của hãng Computer. Lúc 11 giờ Thứ ba ngày 
17 tháng 9 Cuộc triển lãm Timothy Old sẽ phát trên đài Radio Wessex, làn sóng trung 206 mét, và đã 
đến giờ cho chương trình phát thanh Lời khuyên Y học của chúng tôi. Người khách mời của ngày 
hôm nay là bác sĩ Guy Lines từ Ðơn vị nghiên cứu chứng cảm lạnh thông thường. Thưa bác sĩ Lines, 
ông có thể mô tả ngắn gọn công việc của ông không? 
Ðược thôi, Tim. Chúng tôi đề nghị một số người tình nguyện đến ở với chúng tôi tại Trung tâm 
nghiên cứu trong hai tuần ... và chúng tôi sẽ làm cho họ bị cảm lạnh. 
Các ông làm họ bị cảm ư? 
Ðúng thế. 
Thật ra thì chúng tôi làm cho một nửa trong số họ bị cảm thôi. Nghĩa là chúng tôi làm nhiễm bệnh họ 
bằng dung dịch chứa những mầm bệnh cảm. Một nửa số người còn lại cho uống nước sạch thường. 
Họ là nhóm kiểm soát. Những nhà nghiên cứu của chúng tôi không biết được những người tình 
nguyện nào đã bị nhiễm bệnh. 
Làm thế nào ông có được những người tình nguyện? 
Bằng lời nói. Thực sự nó như là một khách sạn nghỉ lễ vậy. Và dĩ nhiên là chỉ một nửa trong số họ bị 
nhiễm thôi. Sau đó chúng tôi có thể nghiên cứu tác dụng của những cách trị bệnh cảm khác nhau. 
Vậy, ông đã tìm ra cách chữa trị chưa? 
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Tôi e rằng chưa. Mặc dù tôi muốn tống khứ một vài cách chữa mẹo. Các bạn bị cảm lạnh từ những 
mầm bệnh. Chứ không phải tại chân ướt, hoặc không khí lạnh, hoặc ngồi ở chỗ gió lùa. 
Vậy thì ông có lời khuyên gì cho những người bị cảm lạnh không? 
Toàn là những điều xưa cũ. Nếu các bạn trị bệnh cảm, phải mất khoảng một tuần mới khỏi bệnh. Nếu 
các bạn không chữa nó... thì cũng chỉ mất một tuần để khỏi bệnh. 
Thế còn thuốc aspirin hoặc rượu whisky nóng và chanh thì sao? 
Dĩ nhiên là thuốc aspirin, hoặc một thức uống rượu mạnh giúp ngăn được những triệu chứng. Nó sẽ 
làm cho những người bị bệnh cảm thấy khỏe hơn, đặc biệt là nếu họ đi ngủ ngay và chờ (khỏi bệnh). 
Mặc dù nó không chữa khỏi bệnh cảm được. 
Còn về nghiên cứu của ông thì sao? 
Chúng tôi đang khám phá ra những thành quả tốt từ vitamin - những liều vitamin C lớn... ý tôi muốn 
nói là 5 hoặc 6 gam một ngày... có vẻ cứu chữa được một số người mắc bệnh nếu dùng nó ngay khi 
mới có triệu chứng cảm. Thế nhưng một khi nó đã bắt đầu cảm, nó có vẻ ít thành công nhiều hơn. 
Vitamin A và B6 dường như cũng cứu chữa được, nhưng chúng tôi còn có nhiều nghiên cứu để làm. 
Kháng thể cũng cho những kết quả tốt, nhưng dĩ nhiên nó cực kỳ đắt, và chúng tôi thực sự không thể 
lãng phí tiền trợ cấp có giới hạn mà chúng tôi có trong việc nghiên cứu bệnh cảm. Hầu hết nó được 
dùng trong việc nghiên cứu ung thư trong thời điểm này. 
Kháng thể ư? 
Vâng, tôi chắc là ông đã nghe về nó. 
Có phải gần đây đã có chương trình nào về nó? 
Phải rồi. 
Lời khuyên cuối cùng của ông là gì? 
Về cơ bản thì hãy về nhà. Dùng thật nhiều nước vào. Vitamin C chắc chắn là không có hại gì cho 
bạn, mà nó có thể giúp bạn. Aspirin sẽ làm cho bạn cảm thấy khỏe hơn, nhưng lời khuyên tốt nhất tôi 
có thể khuyên là hãy nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nhiều. 
Cảm ơn ông, bác sĩ Lines. Chúng ta sẽ trở lại với ông sau đĩa ghi âm kế tiếp của chúng ta, đó là 
Daisy Barton đang hát 'Em làm vỡ tim tôi',... 
 
Reading 
 
Is there something dangerous in encouraging us to hate and fear possible visitors from outer space. 
Steven Spielberg thinks so, and Spielberg's phenomenal popular success with Close Encounters of 
the Third Kind and E.T. may be helping to change the attitudes of a generation. Spielberg's aliens are 
gentle, even vulnerable. Their aims are unfrightening; to communicate with us in Close Encounters, 
or to collect flowers and plants in E.T.. In both films, when frightening creatures appear in 
spacesuits, they are investigators from Earth governments. 
Spielberg is an important director, if only for his ability to relate to the emotions of large numbers of 
people. His 1975 film Jaws (one of the two Top-Ten films not on a sci-fi theme) emptied beaches all 
over the world. He is proud of the fact that Close Encounters inspired interest instead of fear, and 
that "E.T. inspired affection in place of terror". We can only hope that should an alien spaceship ever 
land on Earth, then the reception party will have been influenced by Spielberg's vision, not that of his 
contemporary directors. 
Close Encounters of the Third Kind (Special edition) 
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Roy Neary is a repair man for an electricity company. He sees UFOs near his home. His home is in 
Indiana. Jillian Guiler sees them. She is with her son, Barry. Both of them become obsessed by a 
vision of a mountain. Roy makes models of the mountain with several different things, e.g. shaving 
foam, mashed potato, clay. His wife thinks he is crazy, not really influenced by a UFO. Jillian and 
Barry also try to recreate the mountain, e.g. by drawings, children's models. All over the world 
people are affected by the vision, and by a strange tune they remember, e.g. we see a crowd chanting 
the tune in India. The investigation is led by a Frenchman, his name is Claude Lacombe. He is 
played by the French director Francois Truffaut. We see the investigators in various places, e.g. 
Mongolia. Roy and Jillian meet again. Many people are watching for UFOs. They see a light. It is a 
helicopter, not a UFO. Roy's wife and children leave him. He makes a huge model of the mountain. 
Jillian and Barry live alone. One night they see lights, and hear a UFO. Jillian locks all the doors. 
Electric appliances switch themselves on and off. She is afraid. Barry is interested, not afraid. He 
wants to go out. There is a "cat door" in the front door. The cat can use it to go in and out when the 
door is locked. Barry is pulled through the door. A strange light seems to pull him. She had locked 
all the doors but not the cat door. Barry disappears with the UFO. 
The investigators are picking up radio signals from space. They discover the signals are numbers. 
They discover the numbers are a map reference. They look it up. It is a mountain in Wyoming. It is 
called "Devil's Tower". It's the mountain in Roy and Jillian's vision. The investigators are expecting a 
UFO landing. They close the area to the public. They give false reports on TV of a train crash. They 
say the train was carrying nerve gas. The area is evacuated. Roy and Jillian see the mountain on TV. 
They rush to the area. Everybody is wearing gas masks, but not Roy and Jillian. Finally they put on 
gas masks. They are "arrested". The soldiers arrest them. They are wearing space suits. There are 10 
or 12 people like them. They all had a vision and rushed to the area. They are put in a helicopter. The 
investigators want to send them away. Roy, Jillian and another man escape. The helicopter takes 
away the people who had had the vision, but not Roy, Jillian and the other man. They climb the 
mountain. Helicopters drop sleeping gas on the mountain. The third man falls asleep, but not Roy 
and Jillian. They see the UFO land. It communicates with the musical notes. The notes all of them 
imagined. A door opens. A lot of humans come out. They had all disappeared since 1947 or 1948. 
Barry comes out. He runs to Jillian. A group of earthmen prepare to go onto the spaceship. Roy 
wants to go. He dresses in uniform. They go onto the spaceship. We see an alien. He has a large head 
and thin, spidery limbs. The film ends. 
 
Proper names 
Roy Neary, Jillian Guiler, Claude Lacombe, Barry, Francois Truffaut. 
Language study 
Give examples: For example; For instance; The best-known example...; A well-known example; One 
example is...; ...such as... 
Make exceptions: ...except (Spielberg); ...but not (Spielberg); ...with the exception of (Spielberg); 
...excepting (Spielberg) 
Peplacement and contrast: ...interest not/rather than/instead of/in place of fear  
 
encounter:(n) sự đối đầu; (vt) đối đầu, đương đầu 
encourage:khuyến khích 
encouragement:sự khuyến khích, điều làm phấn khởi 
phenomenal:phi thường; thuộc hiện tượng 
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generation:thế hệ 
vulnerable:có thể bị thương tổn 
relate:cảm thông, liên hệ 
related:có liên quan 
inspire:tạo cho, gây cảm hứng 
inspiration:nguồn cảm hứng 
affection:cảm tình 
contemporary:(adj) đương thời; hiện đại; (n) người cùng thời 
obsess:ám ảnh 
obsession:sự ám ảnh 
appliance:dụng cụ, thiết bị 
vision:thị kiến; tầm nhìn 
evacuate:sơ tán 
evacuation:sự sơ tán 
spidery:như nhện; đầy nhện 
mohair:lông cừu, sợi, vải lông cừu 
be away:đi vắng, đi xa 
go away:đi xa; mất, biến mất 
keep away:tránh ra/xa 
stay away:không đến gần 
give away:cho, tặng 
put away:cất đi 
send away/write away for sth:viết thư đặt hàng/ hỏi thăm thông tin 
throw away:bỏ; quăng đi 
die away:yếu dần 
fade away:mất dần, tàn dần 
eat sth away:ăn mòn 
work away:tiếp tục làm việc, tiếp tục cố gắng 
fire away:bắt đầu hỏi đi; nói đi 
 
Exercise 1 
The notes on Spielberg's Close Encounters of the Third Kind are written in short sentences, with a lot 
of repetition. Write them out again, using the Language study section to give variety. Try and 
connect the sentences with relative pronouns, and, but, because or so. For example. "Roy Neary is an 
electricity repair man who sees UFO's near his home in Indiana". 
 
Exercise 2 
Read this brief biography of Steven Spielberg, and write it out as a connected paragraph. 
 
Steven Spielberg - born Cincinnati, Ohio, 1946. Raised Phoenix, Arizona. Started making 8mm and 
16mm films at High School. Majored in English at California State, but main interest experimental 
movies. 1st 3Smm film was Amblin", which Spielberg wrote, directed and edited. Signed to 
Universal as a TV Director. Made Duel for TV, but such a success that it was released for the 
cinema. 
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1975 film Jaws made him famous. Other films Close Encounters of the Third Kind, Poltergeist, 
1941, Sugar Land Express, Twilight Zone, E. T. and Gremlins. He also made Raiders of the Lost Ark 
and Indiana Jones with George Lucas. They have collaborated for years, and together absolutely 
dominate the cinema of the last decade. Keeps himself to himself. Makes lots of movies and lots of 
money, but avoids the "Rolls-Royce" Hollywood image. 
 
Exercise 3 
Describe the plot of a favourite film (or book, or TV programme) to a partner. Listen to his/her 
description of a favourite film. Ask each other questions about the story. 
Write out the plot of your favourite film/book/programme for homework.   
 
Reading 
Most people are aware of their astrological signs, and know the characteristics associated with the 
twelve signs of the zodiac. Astrology is based upon your month of birth. Traditional Chinese 
astrology is different. It's based on your year of birth. There are twelve signs, too, but they are named 
after animals. The Chinese New Year falls on a different date each year, but it begins somewhere 
between mid-January and mid-February. You will have to use the chart below to find out your 
Chinese sign. The twelve-year cycle begins with the year of the Rat, which this century first fell in 
1900, so it is easy to calculate Chinese years. The legend is that the order was decided thousands of 
years ago by Buddha, who called all the animals to a New Year meeting. Only twelve came, and the 
years were named after the twelve animals in the order in which they arrived. First was the 
aggressive Rat, second was the hard-working Ox. Then came the smiling Tiger, followed by the 
cautious Rabbit. The showy Dragon came next, then the wise Snake. The gifted Horse was next, 
followed by the gentle Goat, then the merry Monkey and the proud Rooster. Last were the faithful 
Dog and the honest Pig. 
 
People born in specific years are supposed to have characteristics of the year"s animal. This should 
not be taken too seriously. The animals are symbols, and the Chinese idea of each animal"s character 
is often different from a traditional Western view. The interesting thing about the cycle of Chinese 
years is that they relate to the cycles of change in the Sun, which is known to affect the Earth"s 
weather, and may also relate to earthquakes and electrical changes in the atmosphere. 
 
It"s up to you how seriously you take them. Anyway, it makes a change when someone comes up to 
you and says, "I can always tell people"s birth signs - you"re a Virgo". You can always reply by 
saying, "And I can always tell people"s Chinese signs. You"re a Pig! " 
 
Calculate your sign 
Key: 18.2.12-6.2.13 = 18th February 1912 - 6th February 1913 
The Rat 
31.1.00 -  19.2.01 
19.2.12 -  6.2.13 
6.2.24  -  25.1.25 
25.1.36 -  11.2.37 
11.2.48 -  29.1.49 
29.1.60 -  15.2.61 
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15.2.72 -  2.2.73 
2.2.84  -  19.2.85 
19.2.96 -  6.2.97 
The Ox 
20.2.01 -  8.2.02 
7.2.13  -  26.1.14 
26.1.25 -  13.2.26 
12.2.37 -  31.1.38 
30.1.49 -  17.2.50 
16.2.61 -  5.2.62 
3.2.73  -  22.1.74 
20.2.85 -  8.2.86 
7.2.97  -  27.1.98 
The Tiger 
9.2.02  -  29.1.03 
27.1.14 -  14.2.15 
14.2.26 -  2.2.27 
1.2.39  -  19.2.39 
18.2.50 -  6.2.51 
6.2.62  -  25.1.63 
23.1.74 -  10.2.75 
9.2.86  -  28.1.87 
28.1.98 -  15.2.99 
The Rabbit 
30.1.03 -  16.2.04 
15.2.15 -  3.2.16 
3.2.27  -  23.1.28 
20.2.39 -  8.2.40 
7.2.51  -  27.1.52 
26.1.63 -  13.2.64 
11.2.75 -  30.1.76 
29.1.87 -  16.2.88 
16.2.99 -  4.2.2000 
The Dragon 
17.2.04 -  4.2.05 
4.2.16  -  23.1.17 
24.1.28 -  10.2.29 
9.2.40  -  27.1.41 
28.1.52 -  14.2.53 
14.2.64 -  2.2.65 
31.1.76 -  17.2.77 
17.2.88 -  5.2.89 
The Snake 
5.2.05  -  25.1.06 
24.1.17 -  11.2.18 



www.tinhvi.com - 939 

11.2.29 -  30.1.30 
28.1.41 -  15.2.42 
15.2.53 -  3.2.54 
3.2.65  -  21.1.66 
18.2.77 -  6.2.78 
6.2.89  -  26.1.90 
The Horse 
26.1.06 -  13.2.07 
12.2.18 -  1.2.19 
31.1.30 -  17.2.31 
16.2.42 -  5.2.43 
4.2.54  -  24.1.55 
22.1.66 -  9.2.67 
7.2.78  -  27.1.79 
27.1.90 -  14.2.91 
The Goat 
14.2.07 -  2.2.08 
2.2.19  -  20.2.20 
18.2.31 -  6.2.32 
6.2.43  -  25.1.44 
25.1.55 -  12.2.56 
10.2.67 -  29.1.68 
28.1.79 -  15.2.80 
15.2.91 -  3.2.92 
The Monkey 
3.2.08  -  22.1.09 
21.2.20 -  8.2.21 
7.2.32  -  26.1.33 
26.1.44 -  13.2.45 
13.2.56 -  31.1.57 
30.1.68 -  16.2.69 
16.2.80 -  4.2.81 
4.2.92  -  22.1.93 
The Rooster 
23.1.09 -  10.2.10 
9.2.21  -  28.1.22 
27.1.33 -  14.2.34 
14.2.45 -  2.2.46 
1.2.57  -  16.2.58 
17.2.69 -  5.2.70 
5.2.81  -  24.1.82 
23.1.93 -  9.2.94 
The Dog 
11.2.10 -  30.1.11 
29.1.22 -  16.2.23 
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15.2.34 -  4.2.35 
3.2.46  -  22.1.47 
17.2.58 -  8.2.59 
6.2.70  -  26.1.71 
25.1.82 -  12.2.83 
10.2.94 -  30.1.95 
The Pig 
31.1.11 -  18.2.12 
17.2.23 -  5.2.24 
5.2.35  -  24.1.36 
23.1.47 -  10.2.48 
9.2.59  -  28.1.60 
27.1.71 -  14.2.72 
13.2.82 -  1.2.84 
31.1.95 -  18.2.96 
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The Rat 
aggressive 
energetic 
jolly 
charming 
sociable 
humorous 
generous 
intellectual 

sentimental 
honest 
persistent 
 
 
 
 

greedy 
small-minded 
power-hungry 
destructive 
suspicious 
tiresome 
gamblers 

Nixon 
Brando 
Shakespeare 
Mozart 
Tolstoy 
 

 
The Ox 
hard-working 
lonely 
leaders 
strong 
proud 
reserved 
methodical 
original 

eloquent 
patient 
silent 
 
 
 
 

rigid 
bad losers 
authoritarian 
conventional 
jealous 
stubborn 
slow 

Chaplin 
Hitler 
Napoleon 
Walt Disney 
Mrs Thatcher 
Nehru 

 
The Tiger 
Smiling 
magnetic 
lucky 
strong 
honourable 
leaders 
liberal-minded 
courageous 

generous 
passionate 
 
 
 
 
 

vain 
rash 
disobedient 
undisciplined 
argumentative 
rebellious 
 

Elizabeth II 
De Gaulle 
Ayatollah Khomeini 
Beethoven 
Marilyn Monroe 

 
The rabbit 
cautious 
clever 
hospitable 
sociable 
friendly 
sensitive 
ambitious 

careful 
 
 
 
 
 

private 
timid 
thin-skinned 
old-fashioned 
hypochondriac 
squeamish 

Einstein 
Bob hope 
Confucius 
Sinatra 

 
The Dragon 
Showy 
artistic 
enthusiastic 
lucky 
healthy 
generous 
sentimental 

successful 
independent 
 
 
 
 

demanding 
irritable 
loud-mouthed 
stubborn 
discontented 
wilful 

John Lennon 
Ringo Starr 
Al Pacino 
Abraham Lincoln 
Freud 
Charles Darwin 
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The Snake 
wise 
sympathetic 
lucky 
sophisticated 
calm 
decisive 
attractive 
philosophical 

elegant 
compassionate 
 
 
 
 
 

lazy 
possessive 
tight-fisted 
bad losers 
changeable 
vengeful 
extravagant 

J.F. Kennedy 
Jackie Kennedy 
Howard Hughes 
Bob Dylan 
Mao Tse Tung 
Gandhi 

 
The Horse 
gifted 
athletic 
charming 
quick-witted 
hard-working 
entertaining 
powerful 
skilful 
cheerful 

eloquent 
independent 
 
 
 
 
 
 

weak 
unfeeling 
hot-headed 
selfish 
ruthless 
tactless 
impatient 
rebellious 

Buzz Aldrin 
Neil Armstrong 
Paul Simon 
Paul Simon 
Paul McCartney 
Jimi Hendrix

 
The Goat 
gentle 
artistic 
peace-loving 
sweet-natured 
lovable 
creative 
inventive 
amorous 

tasteful 
intelligent 
 
 
 
 
 

insecure 
pessimistic 
unpunctual 
undisciplined 
dissatisfied 
irresponsible 
 

Mick Jagger 
Joni Mitchell 
 
 
 
 

 
The Monkey 
merry 
enthusiastic 
witty 
good in business 
clever 
fascinating 
passionate 

youthful 
very intelligent 
inventive 
 
 
 

vain 
adolescent 
long-winded 
unfaithful 
untruthful 
untrustworthy 

Yul Brynner 
many comedians 
 
 

 
The Rooster 
proud 
enthusiastic 
stylish 
popular 
lively 
amusing 
generous 

adventurous 
industrious 
conservative 
courageous 
 
 

pompous 
pedantic 
short-sighted 
boastful 
mistrustful 
extravagant 

Katharine Hepburn 
many military 
officers 
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The Dog 
faithful 
loyal 
noble 
modest 
devoted 
prosperous 
courageous 

respectable 
selfless 
dutiful 
intelligent 
 
 

introverted 
cynical 
critical 
moralizing 
stubborn 
defensive 

Winston Churchill 
Elvis Presley 
Sophia Loren 
Brigitte Bardot 

 
The Pig 
scrupulous 
loyal 
sincere 
honest 
loving 
sociable 
sensitive 
sensual 

truthful 
peaceful 
intelligent 
 
 
 
 

naive 
epicurean 
insecure 
gullible 
defenceless 
non-competitive 
earthy 

Al Capone 
Lucille Ball 
Elton John 
Humphrey Bogart 
Alfred Hitchcock 

 
horoscope:lá số tử vi 
zodiac:cung hoàng đạo 
zodiacal:thuộc cung hoàng đạo 
cycle:chu kỳ 
cyclic/cyclical:thuộc chu kỳ 
specific:đặc biệt, chính xác 
specify:đặc định 
take sb/sth seriously:xem/ coi trọng, quan tâm 
virgo:Cung Xử Nữ, người tuổi cung Xử Nữ 
authoritarian:độc đoán 
bad loser:người xấu tình lúc thua cuộc 
conventional:theo thỏa ước, theo tập tục, thông lệ 
eloquent:hùng biện 
eloquence:tài hùng biện 
methodical:có phương pháp 
rigid:cứng nhắc; cứng đờ 
rigidity:sự cứng nhắc, cứng đờ 
magnetic:thu hút; như nam châm 
rash:khinh suất, ẩu 
hypochondriac:người/mắc chứng bệnh tưởng 
hypochondria:chứng bệnh tưởng 
squeamish:quá thận trọng; bao tử yếu, dễ thương tổn 
squeamishness:tính cẩn trọng, tình trạng dễ bị thương tổn 
thin-skinned:nhạy, dễ bị thương tổn 
irritable:dễ nổi cáu 
wilful:kiên quyết 
compassionate:giàu lòng trắc ẩn, thương xót 
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compassion:lòng trắc ẩn, thương xót 
extravagant:rộng tay, hào phóng; quá tồi, quá múc 
sophisticated:từng trải, dày dạn; tinh tế, phức tạp 
tight-fisted:bủn xỉn; keo kiệt 
vengeful:thù hằn 
hot-headed:nóng nảy 
rebellious:hay chống đối 
ruthless:tàn nhẫn, không thương xót 
tactless:thiếu tế nhị 
tactful:khéo tế nhị 
tact:sự tế nhị, khéo léo 
amorous:đa tình 
adolescent:niên thiếu 
adolescence:thời niên thiếu 
long-winded:hay nói dài dòng 
vain:tự phụ, kiêu căng 
pedantic:theo sách vở 
pedant:người mô phạm, người khoe khoang kiến thức 
pompous:khoa trương, khoác loác 
pomposity:sự khoa trương 
cynical:yếm thế 
introvert:người sống nội tâm 
earthy:trần tục, tầm thường 
epicurean:người ham lạc thú 
sensual:thích khoái lạc 
gullible:dễ tin, nhẹ dạ 
scrupulous:quá tỉ mỉ 
palm reading:coi chỉ tay 
physiognomy:xem tướng mặt 
to cast a horoscope:lấy số tử vi 
to interpret/read a horoscope:đoán số tử vi 
to consult a fortune teller:xem bói 
cartomancy:bói bài   
Aries:cung Dương cưu 
Taurus:cung Kim Ngưu 
Gemini:Cung Song Nam 
Cancer:cung Bắc Giai 
Leo:cung Hải Sư 
Virgo:cung Xử Nữ 
Libra:cung Thiên Xứng 
Scorpio:cung Hổ Cáp 
Sagittarius:cung Nhân Mã 
Capricorn:cung Nam Dương 
Aquarius:cung Bảo Bình 
Pisces:cung Song Ngư 
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positive:thiện chí, hay giúp đỡ, có tính xây dựng 
thorough:chu đáo, sâu sắc 
materialistic:duy vật 
shallow:hời hợt, nông cạn 
retiring:ẩn dật, xa lánh 
hospitable:hiếu khách 
open:thật tình, cởi mở 
miserly:keo kiệt, bủn xỉn 
harmonious:hòa thuận 
escapist:thoát ly thực tế 
sly:ranh mãnh; quỉ quyệt 
humanitarian:nhân đạo 
fanatical:đam mê, cuồng si 
temperamental:hay thay đổi; thất thường 
domesticated:thích cuộc sống gia đình; ru rú ở nhà 
have a biting tongue:hay chỉ trích 
daring:liều lĩnh 
bold:dũng cảm 
ups and downs:những thăng trầm 
stand out:xuất chúng, nổi bật 
intolerant:không tha thứ, không khoan dung; cố chấp 
jolly:vui vẻ, vui nhộn 
sharp-tongued:gay gắt, cay độc 
self-opinionated:khăng khăng, giữ nguyên ý kiến; cứng đầu cứng cổ 
hypersensitive:quá nhạy cảm 
dreamy:mơ màng, mơ mộng 
plain-spoken:thẳng thắn, trực tính 
 
Exercise 1 
Look at the chart of characteristics for each sign. Work out your sign, and the signs of three people 
you know very well. Go through the list, putting a tick (ụ) by characteristics you think are right, a 
cross (x) against ones you think are wrong, or a zero (0) if you don't know. Be honest - especially the 
Monkeys -and open-minded - especially the Oxen! 
 
Exercise 2 
Compare your results with a partner's. Try and assess each other. Do the same in a group. How well 
do you think the signs work? 
 
Exercise 3 
Look at the famous names given for each sign. How many of their characteristics match the ones you 
have heard of? 
 
Exercise 4 
Draw up a table on a separate sheet of paper. Divide it into columns, labelled as follows: 
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____ ic/ _____ous/ ____ able/ _____ive/ _____ al/ _____ ish/ _____ ful/ _____ less/ ____ ent/  ____ 
y/ ____ ed/ 
Put the words from the chart in the columns. Try to add five words to each of the columns. 
 
Exercise 5 
"Rats are small-minded. " 
How many compounds like "small-minded" can you find? Add any other words you know of the 
same type to a list. 
 
Exercise 6 
a Rats are not only charming, but also generous. 
b Although Rats are generous, they can also be greedy. 
c Rats can be energetic. In addition, they can be persistent. 
d Rats can be energetic. Also, they can be persistent. 
e Rats can be energetic. Furthermore, they can be persistent. 
Use the five patterns (a-e) above, and make five sentences for each of the other signs. 
 
Exercise 7 
Read through the lists of qualities again, and mark all the words beginning with: un___ / dis ___ / 
mis ____/ non ____ 
Try to think of more words of each type. 
 
Exercise 8 
Write a paragraph about yourself. 
The title is: "Why I am/am not a typical 
 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 
Here is an example of Eliza in operation: 
Men are all alike. 
 In what way? 
They're always bugging us about something or other. 
 Can you think of a specific example? 
Well, my boyfriend made me come here. 
 Your boyfriend made you come here? 
He says I'm depressed much of the time. 
I'm sorry to hear you're depressed. 
It's true. I am unhappy. 
Do you think coming here will help you not to be unhappy? 
 
Reading 
Computers have become part of everyday life. Today's schoolchildren carry around calculating 
power which would have filled a large room forty years ago. Computer scientists are now working 
on the next generation of computers; ones which will have true intelligence. The first step on the way 
is the development of "expert systems". An expert system is partially intelligent. 
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At Stanford University a computer has been developed for medical diagnosis. It stores 125 facts 
about each of 600 diseases. It can tell doctors which questions to ask, and which measurements to 
take. It can then analyse the result and make an accurate diagnosis. 
At the University of California they have been working on computers which can write stories, while 
IBM has developed the Epistle program for business letters which can correct spelling, improve 
grammar and style and even check for mistakes by giving a list of words with similar sounds. One of 
the most interesting programs has been developed at Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
and it is a kind of computer psychiatrist. 
The program, which was developed by Professor Joseph Weizenbaum, is called Eliza. It uses a 
technique known as "reflective listening". The computer seems to understand, and to make 
sympathetic responses. In fact it does not understand a word that is being typed into it. Nevertheless, 
Weizenbaum's secretary fell under the spell of the machine. Weizenbaum says: 
"Well, I asked her to my office and sat her down at the keyboard, and she began to type and of 
course I looked at her to make sure everything was operating properly. After two or three 
interchanges with the machine she turned to me and she said, "Would you mind leaving the room 
please? " " 
Here is an example of Eliza in operation: 
You will notice that Eliza responds sympathetically to what is typed in, but that it never adds new 
information, or gives an opinion. Ordinary psychiatrists use this "reflective listening" technique, too. 
Opposite is another example. 
Psychiatrists (and teachers!) say that this technique helps people to talk about themselves, and that 
talking about themselves helps them. 
 
Input: It's my girlfriend. 
Eliza: So, you're worried about your girlfriend. 
Input: I'm a bit upset. 
Eliza: Why do you  say you're upset?/feel upset? 
Input: She doesn't understand me. 
Eliza: She doesn't understand you? 
Input: She argues with everything I say. 
Eliza: Why do you think she argues with you? 
Input: She's afraid of me. 
Eliza: Does it please you to think she's afraid of you? 
Input: No, but ... she goes crazy. 
Eliza: What exactly do you mean by crazy? 
Input: She makes me miserable. 
Eliza: I'm sorry to hear you're miserable. 
 
Eliza simply operates a clever program and cannot be described as artificial intelligence. The 
program can he fooled: 
 
ELIZA 
 
Hi!  I'm Eliza. What's your problem? 
Computers 
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What is it about machines that worries you? 
They are stupid 
I'm not sure I understand you fully 
You cannot think 
Oh, I cannot think 
That is correct 
Come, come elucidate your thoughts 
why 
What else comes to mind when you ask that? 
Bananas 
Can you elaborate on that? 
What does that suggest to you? 
Me 
I see 
Where are your eyes? 
why are you interested in whether or not I am r eyes 
That is rubbish 
I'm not sure I understand you fully 
I cannot help that 
Come, come elucidate your thoughts 
You are repeating yourself 
Does it please you to believe I am repeating myself? 
No 
Why not? 
Please leave the room 
Can you elaborate on that? 
Go 
Say, do you have any psychological problems? 
 
However it may not he very long before truly intelligent computers are created. What will happen? 
Two eminent scientists at MIT have expressed views on this: 
 
Professor Edward Fredken (MIT) Professor Fredken thinks that the artificial intelligences of the 
future will be concerned with "weighty" problems that humans cannot understand. He thinks that 
they may condescend to talk to us occasionally, to amuse us and to play games that we enjoy. In 
some sense they might, he suggests, keep us as pets. 
 
Professor Joseph Weizenbaum (MIT) Professor Weizenbaum expanded on the idea of computers 
keeping us as pets and quoted Arthur C. Clarke (the author of 2001) as saying it would serve "us" 
right. Weizenbaum queries the use of the word "us". He points out that the thousand or so people 
working on the high-level computers are doing so without having asked the rest of "us" our 
opinion/permission. We will all be affected, however, if they produce the monstrosities that are being 
forecast. He concludes that this situation says a great deal about the issue of responsibility in science. 
 
Reading 
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This is an extract from a novel, Satan by Jeremy Leven, in which Lupa meets a truly intelligent 
computer. 
Lupa laughed. She liked the voice that had been selected for the computer. It wasn't the typical low 
mechanical voice that sounded like a record being played at too slow a speed. It sounded natural. It 
had charm to it. 
"Do you have a name? " Lupa asked. 
"Not yet, " the computer answered. 
"They're running a contest. The kids are supposed to name me. I'm dreading the whole thing, believe 
me. " 
Now Lupa thought this was clever, the way they had programmed the computer. She wondered if 
there was some way to screw up the program. She had once heard that even a sophisticated analog 
computer couldn't pick up certain subtleties in the English language, no matter how good the 
programming, so she decided to give it a try. 
"My paws give me pause, " she said. 
The computer was silent. "My paws give me pause, " Lupa repeated. "It's a clause without claws. " 
Lupa waited in silence for a response. 
"You know something, " the computer said. "I thought you'd be different. Just once today I was 
hoping I'd get someone who wouldn't try to beat the program. " 
Lupa smiled. This was marvelous, she thought to herself. They'd thought of everything. 
"Sorry, " she said. "Mi dispiace. " 
"Ah, you speak Italian, " the computer said with some sarcasm. 
"Oui, d'accord, " Lupa answered. 
"C'est vrai. " 
"And French, too. Your French is better than your Italian. Though neither one is great. Now, if you'll 
excuse me, I have to shut down. It's closing time. " 
Lupa stood up and walked around the room, It was evident to her that somewhere in the building, 
listening through an intercom, was someone with a microphone. She thought about how to test for 
this. 
"You wouldn't happen to know what day of the week September the fourteenth, 1321, fell on, would 
you? " Lupa asked. 
"It was a Sunday, " the computer answered, "but how do you know whether I'm right? Thank you for 
visiting the computer exhibit. " 
 
artificial:nhân tạo; giả vờ, không thật 
expert:(n) chuyên gia; (adj) chuyên, chuyên nghiệp 
diagnosis:sự chẩn đoán 
diagnose:chẩn đoán 
diagnostic:thuộc chẩn đoán 
store:lưu trữ dữ liệu, lưu kho, chứa 
epistle:chữ 
psychiatrist:bác sĩ tâm thần 
psychiatry:khoa tâm thần 
psychiatric:thuộc tâm thần học 
reflective:có suy nghĩ, phản chiếu 
sympathetic:có cảm tình 
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sympathy:tình cảm 
interchange:trao đổi 
interchangeble:có thể chuyển đổi được 
bug:quấy rầy, chọc giận 
elucidate:giải thích 
elucidation:sự giải thích 
elaborate:(vi) nói rõ chi tiết, đi vào chi tiết; (adj) chi tiết, tỉ mỉ, phức tạp 
elaboration:sự giải thích chi tiết 
select:chọn, tuyển 
selective:có chọn lọc, kén chọn 
charm:(n) sức quyến rũ; (vt) bỏ bùa, quyến rũ 
to supposed to do sth:có bổn phận làm, được phép làm... 
screw sth up:làm rối tung lên 
subtlety:sự tinh tế 
subtle:tinh tế, nhạy 
paw:(n) móng vuốt; (vi) sờ/ cào bằng móng vuốt 
claw:vuốt, càng, kềm 
claw-hammer:búa nhổ đinh 
response:phản ứng, sự đáp lại 
respond:trả lời 
sarcasm:lời chua cay 
sarcastic:chua cay 
evident:rõ ràng, hiển nhiên 
evidently:một cách rõ ràng 
intercom:hệ thống liên lạc toàn cơ sở 
exhibit:hiện vật trưng bày 
exhibition:cuộc triển lãm 
ascend:lên 
access:(n) lối vào; (v) thu dữ liệu 
activate:hoạt hóa, kích hoạt 
intercept:ngăn, chặn lại 
slip off:chuồn, rút êm 
recycle:trở lại từ đầu 
scenario:sự mô tả 
integrate:hợp thành, hợp chất 
run rings around:tốt hơn 
unisex:hợp cả hai phái 
monopoly:độc quyền kinh doanh 
monochrome:đơn sắc, trắng đen 
one-off:chỉ một lần 
one-sided:một chiều; bất công 
single-handed:không cần ai giúp 
homogeneous:cùng loại 
homeopathy:phép chữa vi lượng đồng căn 
symmetry:sự cân xứng 
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simile:phép so sánh 
synchronize:đồng bộ hóa 
monocle:một tròng 
monogamy:chế độ một vợ một chồng 
monaural:thu và phát chỉ một bên 
one-track-mind:đầu óc chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất 
come forward:đứng ra, xung phong 
go forward:đi trước 
carry forward:mang sang 
put forward:đề nghị 
 
Exercise 1 
Try this technique with some fellow students. A is consulting B. B does not give any opinion, but 
simply listens sympathetically. Make a list of 'problems' for A to speak about. It's a good way of 
keeping a conversation going. 
 
Exercise 2 
Say what you think about the future role of the computer. 
 
Exercise 3 
Design a computer for your home. 
Write a description of it and its functions. 
   
Trí thông minh nhân tạo. 
 
Sau đây là một vài ví dụ về hoạt động của chương trình của Eliza: 
Ðàn ông thì đều giống nhau. 
Về mặt nào? 
Họ luôn làm chúng tôi khó chịu về một chuyện gì đó. 
Bạn có thể đưa ra một ví dụ cụ thể không? 
Bạn trai của tôi bắn tôi phải đến đây. 
Bạn trai của bạn bắn bạn phải đến đây ư? 
Anh ấy nói hầu như lúc nào tôi cũng phiền muộn. 
Tôi lấy làm tiếc khi nghe bạn đang bị phiền muộn. 
Thật đấy. 
Tôi không được vui. 
Bạn có nghĩ rằng đi đến đây sẽ giúp cho bạn hết buồn rầu không? 
 
YOUTH CULTURE 
 
1. Introduction 
In this series of lectures we shall be examining British society since 1945. Our first topic is youth 
culture. Now, what exactly do we mean by "youth culture"? In 1950, a teenager was simply someone 
aged between 13 and 19. By 1980 the word "teenager" had developed a much wider and more 
complex meaning. This was probably because of a whole series of industries which grew up during 
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the 1950s which were specifically directed at the teenage market. Why should this have happened? 
The main reason was that teenagers were a section of the community with surplus money -spending 
money. At that time people left school at 15 or 16, but didn't usually marry until their early twenties. 
More often than not they lived at home in the meantime. Their parents had little spare money. 
Almost every penny was accounted for, since they were buying a house, bringing up a family, and 
perhaps saving for a first car, or even a first holiday abroad. Because few parents asked their children 
for realistic sums of money for food and lodging, the kids had money to spend. Consequently, 
industry wasted no time in finding them something to spend it on. We shall go on to look at some of 
the resulting changes in existing industries, and also at some of the new industries which sprang up. 
 
2. Cinema 
One of the first changes was in the cinema. During the 1930s the average person saw two films a 
week. By 1960 this had been reduced to 12 films a year, and the current figure is less than half of 
that. The cause of the cinema's decline is obvious. Audiences fell as a result of the increase in 
television ownership. 
In fact a similar increase was happening in other countries for two reasons. First, the general world 
economic recovery from the war. The second reason was that technology was making mass 
production possible, and therefore sets were becoming cheaper. The effect of this was that the 
cinema lost its family audience. Because families were smaller, and because they often lived in 
different areas from grandparents, the cinema had become an expensive night out. There were no 
"free" babysitters, i.e. grandparents. Of course many cinemas closed, and the ones which survived 
were the ones in the town centres. Therefore cinemas became more expensive to get to, and in 
consequence audience numbers declined even more. The end result was a cinema aimed at the youth 
market; 16Ủ25. This meant different kinds of films, and in the end an even greater loss of the family 
audience. 
 
3. Fashion 
Another area of change was fashion. Styles have always changed, but the change has usually been 
slow. A man's suit of 1925 would not have looked out of place in 1950... or in 1985. Because they 
were made of natural materials, such as wool, silk or leather, clothes had been an expensive item for 
the family of the 1920s or 1930s, and "high fashion" was positively undesirable. Due mainly to 
changes in technology, clothes today are much cheaper. That is they cost a much smaller percentage 
of our income. Man-made fibres and mass production are the basic causes of these reductions in real 
price. The first consequence was that people could afford to buy more clothes more often, because 
they didn't have to wait until clothes were almost worn out before replacing them. Man-made fibres 
are hard-wearing and long-lasting, as well as cheap. The clothing industry did not want to lose sales 
so the idea of fashion was promoted more heavily, especially to the youth market. One result of a 
national TV network was that new fashions in clothes, dance or music spread rapidly throughout the 
country, and this led to even more rapid changes in fashions and styles. In contrast to the man's suit 
of 1925, which would look normal today, look at the fashions of 1956. 
 
4. Pop music 
Perhaps the classic example of youth culture is pop music. There has always been "music which is 
popular", but until 1950 or so, popular music meant the music of the working classes. Since 1955, or 
thereabouts, we have had "pop music" which is classless. A musician might tell us that the causes of 
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"pop culture" are complex. He might say modern pop music is the result of a mixing, a blending of 
Black American rhythm and blues with White American country and western music. We are 
interested in the effects of pop music, and no account of its origins can explain its worldwide 
popularity. This is almost certainly due... once again... to changes in technology. I would say that pop 
music as we know it is a direct consequence of the invention of the transistor. The transistor gave 
teenagers their own source of music, which was cheap and portable, that is to say the transistor radio. 
As a result teenagers were freed from the family radio, broadcasting bland music for a family 
audience. A demand was created for specifically teenage music, and as usual, industry responded. At 
the same time, the invention of the 45 r.p.m. vinyl record, which was almost unbreakable, led to 
greatly increased record sales. 
 
5. Other entertainments 
The new youth audience were too young to go to the traditional British pub, because of British 
drinking laws which forbid the sale of alcohol to under-18s. In the United States, the drinking age 
was 21. This was a result of the Prohibition era, between 1919 and 1933 when alcohol was totally 
forbidden. So again there was a market, kids looking for somewhere to meet, and again there was a 
response. Coffee bars and Milk bars began to open all over the country in the 1950's on account of 
this demand. Like pop music, an American model forms the basis. The pubs were left to the older 
males, the tea-shops to the older females. Another effect, a side effect, of this Americanization was 
increased consumption of coffee. In 1945 tea was the normal British drink. By 1965 tea and coffee 
consumption was almost equal. 
 
6. Summing up 
So the main areas we shall look at are the cinema, next week, fashion, the week after, pop music, the 
week after that, and finally, other entertainment in the last lecture in the series. There are some other 
manifestations of youth culture, most of them a consequence of industry's response to a group with 
surplus money. I shall just mention a few of them. Motor scooters became popular here, as British 
kids, unlike their American contemporaries, could not afford cars. The scooter was not really suitable 
for Britain, on account of our weather and the resulting slippery roads. Thousands were sold, another 
reason being that you could ride a scooter at 16, a year before you could apply for a car licence. A 
huge cosmetics industry grew up, with massive advertising to make girls buy cosmetics which 
became very cheap. Why? As usual, the price resulted from new technology and synthetic 
ingredients. Magazines directed at the youth market were published in large numbers, too. The same 
forces, as ever, were at work on this, the first TV generation. Because of their spending power, the 
concept of "teenager" - in inverted commas - was developed. However, in the 1950's their spending 
power was still controlled by traditional industries. In the 1960's things changed, but that's the 
subject of another lecture. 
 
Listening 
 
These extracts come from a lecture on Youth Culture. Listen and make notes, then listen carefully to 
the lecture again while looking at the notes, then try to write a paragraph based on the notes. 
� 1. Introduction 
� 2. Cinema 
� 3. Fashion 
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� 4. Pop music 
� 5. Other entertainments 
� 6. Summing up 
 
Language study 
 
It happened because  it was hot. 
It happened because of the heat. 
 on account of 
 as a result of 
 as a consequence 
 due to 
It was hot,  that's why it happened. 
 so 
 therefore 
 consequently  
As/Since/Because he was tired, he went to bed. 
Because of his tiredness, he went to bed. 
The result/effect/consequence was that she failed. 
She failed  because of it. 
 because she hadn't studied 
The heat caused it to happen. 
 made it happen. 
 led to it happening. 
He did it so (that) it would happen. 
 
topic:chủ đề, chủ điểm 
topical:thời thượng, đang ăn khách 
section:bộ phận 
community:cộng đồng 
surplus:thặng dư 
more often than not:thường xuyên 
account:báo cáo đầy đủ 
account for sth:nguyên nhân 
realistic:tương xứng; hiện thực, thực tế 
lodging:chỗ trọ 
lodge:cho ở trọ; ở trọ, ở thuê 
spring up:xuất hiện, phát sinh 
out of place:không thích hợp 
high fashion:mốt mới nhất 
undesirable:không được ưa chuộng 
percentage:tỉ lệ phần trăm 
mass production:sản xuất hàng loạt 
fibre:sợi, thớ 
sibrous:như/làm bằng sợi 
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thereabouts:gần; xấp xỉ 
transistor:chất bán dẫn 
bland:nhạt nhẽo, không tạo cảm giác mạnh 
r.p.m:(= revolutions per minute) số vòng mỗi phút 
revolution:vòng xoay 
vinyl:đĩa nhựa 
prohibition era:thời cấm sản xuất, bán rượu 
consumption:sự tiêu thụ 
consume:tiêu thụ 
manifestation:sự biểu hiện 
manifest:biểu hiện 
surplus money:tiền thặng dư 
motor scooter:xe gắn máy 
cometics industry:công nghiệp mỹ phẩm 
synthetic ingredient:chất liệu tổng hợp nhân tạo 
binoculars:ống nhòm 
bilateral:song phương, hai bên 
bifocals:kính hai tròng 
dilemma:thế tiến thoái lưỡng nan 
dichotomy:sự phân đôi 
dual carriageway:đường có vạch ngăn ở giữa cho hai đường giao thông 
two-faced:hai mặt; không chân thành 
two-time:lừa, phụ tình 
double bass:đàn contre-bass 
double glazing:hai lớp kính 
double-check:kiểm hai lần, kiểm kỹ 
twin set:bộ đồ phụ nữ gồm có áo bó mặc trong và áo len khoác ngoài 
twin bed:hai giường đơn 
ambiguous:có nhiều nghĩa, không rõ ràng 
ambidextrous:thuận cả hai tay 
ambivalent:vừa yêu vừa ghét 
duo:cặp đôi song tấu 
duologue:phần đối thoại 
duel:cuộc song đấu 
duet:bản nhạc song tấu, bản song ca 
get out:đi ra, cút 
hold out:đưa ra; kéo dài; kháng cự, tấn công 
pull out:rút ra, lách ra, rời ga 
reach out:với tay 
stand out:nổi bật; dễ thấy   
stick out:đưa ra; chịu đựng  
take out:đưa đi chơi; tiêu diệt, phá hủy; nhổ bỏ, trích ra 
throw out:bỏ, quăng đi 
die out:không còn, tuyệt chủng, biến mất 
go out:tắt 
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knock out:đánh bất tỉnh 
put out:tắt; dập tắt 
rub out:tẩy, xóa 
wipe out:lau sạch; xóa sạch 
break out:bắt đầu, bùng nổ, nổ ra 
burst out:bật lên, phá lên, òa lên 
call out:gọi, kêu gọi; gọi to, hô to; kêu gọi đình công 
copy out:chép lại; ghi lại 
find out:khám phá; biết 
shout out:nói lớn 
speak out:nói thẳng, nói toạc; dám nói 
work out:tính ra; giải quyết, tìm ra 
write out:viết ra; chép 
hand out:phân phát  
give out:phân phát; phát ra, tỏa ra; loan ra, phát đi 
pay out:trả 
share out:chia cho 
 
Exercise 1 
Write a paragraph entitled "Summing up", based on your notes. 
 
Exercise 2 
Go back to the text, and mark all the words or expressions showing reason, result or cause.   
 
Văn hóa tuổi trẻ. 
1. 
Phần giới thiệu 
Trong loạt bài thuyết trình này chúng ta sẽ xem xét xã hội Anh kể từ  năm 1945. Chủ đề đầu tiên của 
chúng ta là văn hóa tuổi trẻ. Vậy thì, chính xác chúng ta muốn nói đến gì khi dùng từ "văn hóa tuổi 
trẻ"? Vào năm 1950, thanh thiếu niên chỉ là những người ở độ tuổi giữa 13 và 19. Khoảng năm 1980, 
từ "Thanh thiếu niên" đã có một nghĩa rộng hơn và phức tạp hơn. Ðiều này có lẽ là do một loạt các 
ngành công nghiệp phát triển trong thập niên 50 đặc biệt nhắm tới thị trường thanh thiếu niên. Tại 
sao điều này xảy ra? Lý do chính là thanh thiếu niên là một phần của cộng đồng dân chúng có tiền 
thặng dư - tiền để chi tiêu. 
Vào thời đó thanh thiếu niên rời nhà trường ở tuổi 15 hoặc 16, nhưng thường không lập gia đình cho 
đến khi họ ngoài 20 tuổi. Thường thì trong thời gian này họ sống ở nhà. Bố mẹ của họ có chút tiền để 
dành. Từng đồng penny đều được chi tiêu đúng chỗ, bởi vì họ phải dành dụm để mua nhà, chu cấp 
cho cả gia đình và có lẽ để dành tiền mua chiếc xe hơi đầu tiên, hay thậm chí là một chuyến nghỉ hè 
đầu tiên ở nước ngoài. Bởi vì rất ít bố mẹ yêu cầu con cái họ đóng góp các khoản tiền thực tế tiêu xài 
hàng ngày như để mua thức ăn và tiền nhà nên bọn trẻ có tiền dư để tiêu xài. Kết quả là công nghiệp 
đã không bỏ phí thời gian tìm ra và hướng dẫn cho bọn trẻ mọi thứ gì đó để chúng tiêu tiền vào đó. 
Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét một vài những thay đổi trong các ngành công nghiệp hiện tại và cũng 
xem xét đến một số ngành công nghiệp mới bung ra. 
2. 
Ðiện ảnh 



www.tinhvi.com - 957 

Một trong những thay đổi đầu tiên là trong điện ảnh. Trong thập niên 30, một người trung bình xem 
hai phim một tuần. Năm 1960 con số này đã giảm xuống còn 12 phim một năm và con số hiện nay 
chỉ còn ít hơn phân nửa con số đó. Nguyên nhân của sự xuống dốc của ngành điện ảnh là hiển nhiên. 
Số khán giả xem phim sút giảm là kết quả của sự gia tăng số người có tivi.  Thực tế một sự gia tăng 
tương tự cũng đã diễn ra ở các nước khác vì hai lý do. Trước tiên là sự hồi phục nói chung của nền 
kinh tế thế giới sau chiến tranh. Lý do thứ hai là kỹ thuật đã làm cho việc sản xuất hàng loạt có thể 
thực hiện được, và vì thế những máy truyền hình đã trở nên rẻ hơn. Hậu quả của sự kiện này là điện 
ảnh mất đi khán giả gia đình. 
Vì những gia đình trở nên nhỏ hơn, và vì họ sống ở những vùng khác nhau xa ông bà, cho nên một 
buổi tối đi xem phim trở nên quá đắt tiền. Không còn những những người trông trẻ "không phải trả 
tiền", ý nói ông bà của cháu bé. Dĩ nhiên nhiều rạp chiếu bóng phải đóng cửa, và những rạp còn sót 
lại là những rạp ở trung tâm thành phố. Vì thế đi xem phim càng đắt hơn và hậu quả là số khán giả 
xem phim lại càng giảm hơn nữa. Kết quả cuối cùng là điện ảnh đã nhắm vào thị trường lớp trẻ từ 16 
đến 25 tuổi. Ðiều này có nghĩa là phải có nhiều loại phim khác nhau và cuối cùng là số khán giả gia 
đình lại càng giảm đi nhiều hơn. 
3. 
Thời trang 
Một lĩnh vực thay đổi khác là thời trang. Những kiểu quần áo luôn luôn thay đổi, nhưng sự thay đổi 
từ trước đến nay thường rất chậm. Một bộ đồ veston đàn ông của năm 1925 có lẽ trông không lỗi 
thời vào năm 1950... hay vào năm 1985. Vì những áo quần thì may bằng chất liệu thiên nhiên như 
len, lụa hay da, nên đã là một hạng mục đắt tiền cho gia đình trong những thập niên 20 và 30 và "thời 
trang mới nhất" thì chắc chắn là không đuợc ưa chuộng. Chính nhờ ở những thay đổi về kỹ thuật, 
quần áo ngày nay rẻ hơn nhiều. Nghĩa là quần áo chỉ tốn tỉ lệ một phần trăm nhỏ hơn nhiều trong số 
thu nhập của chúng ta. Sợi nhân tạo và sự sản xuất hàng loạt là những nguyên nhân cơ bản làm giảm 
giá thành thật sự. Hậu quả đầu tiên là người ta có thể có đủ tiền để mua quần áo nhiều hơn và thường 
xuyên hơn, vì họ đã không phải chờ cho đến khi quần áo đã hầu như cũ rồi mới thay thế đồ mới. Sợi 
nhân tạo thì rất bền, chắc và rẻ nữa. Ngành công nghiệp may mặc đã không muốn mất doanh số hàng 
bán cho nên các ý tưởng về thời trang đã được xúc tiến mạnh hơn, đặc biệt là nhằm vào thị trường 
giới trẻ. Một kết quả của mạng lưới truyền hình quốc gia là những kiểu thời trang mới của quần áo, 
những vũ điệu mới và những loại nhạc đã lan ra thật nhanh chóng trên toàn đất nước và điều này dẫn 
đến những sự thay đổi càng nhanh chóng hơn về thời trang và kiểu mẫu. Tương phản với bộ đồ 
veston của năm 1925, mà ngày nay có thể trông cũng bình thường, hãy xem thời trang của năm 1956. 
4. 
Nhạc pop 
Có lẽ cái ví dụ cổ điển về văn hóa tuổi trẻ là nhạc pop. Trước đây luôn luôn có 'âm nhạc phổ biến', 
nhưng cho tới vào khoảng năm 1950, nhạc phổ biến có nghĩa là âm nhạc của tầng lớp lao động.  Từ 
năm 1955, hoặc khoảng đó, chúng ta đã có 'nhạc pop' không giai cấp. Một nhạc sĩ có thể nói với 
chúng tôi rằng cái nguyên nhân của 'văn hóa nhạc pop' thì phức tạp. Có thể anh ta nói nhạc pop hiện 
đại là kết quả của một sự pha trộn, trộn lẫn của nhịp điệu Mỹ Da đen và điệu nhảy blu với âm nhạc 
phương tây và đồng quê Mỹ Da trắng.  
Chúng ta quan tâm đến ảnh hưởng của nhạc pop, và không vì nguồn gốc của nó mà có thể giải thích 
cho sự phổ biến rộng rãi của nó. Một lần nữa... điều này có thể chắc chắn là do sự thay đổi trong 
công nghệ. Tôi xin nói rằng nhạc pop như chúng ta biết nó là kết quả trực tiếp của sự phát minh ra 
chất bán dẫn. Chất bán dẫn đem lại cho thanh thiếu niên nguồn âm nhạc của riêng họ, mà lại rẻ và có 
thể xách theo, cái muốn nói đó là máy thu bán dẫn. Kết quả là những thanh niên đã thoát khỏi máy 
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thu thanh gia đình cái mà phát ra âm nhạc nhạt nhẽo cho thính giả gia đình. Nhu cầu âm nhạc đặc 
trưng cho thanh niên được tạo ra, và như thường lệ, ngành kinh doanh đã hưởng ứng. Cùng lúc đó, 
sự phát minh ra đĩa hát nhựa 45 vòng một phút, mà hầu như không thể vỡ được, dẫn đến sự gia tăng 
đáng kể lượng đĩa được bán ra. 
5. 
Những trò giải trí khác 
Những thính giả trẻ mới thì quá trẻ không thể đi đến quán rượu Anh truyền thống, bởi vì luật uống 
rượu của Anh quốc cấm bán rượu cho trẻ em dưới 18 tuổi. Ở Hoa Kỳ, tuổi được uống bia rượu là 21 
tuổi. Ðó là kết quả của thời đại cấm đoán, giữa những năm 1919 và năm 1933 khi rượu  hoàn toàn bị 
cấm. Vì vậy lại có thêm một thị trường, lũ trẻ tìm một nơi nào đó để gặp nhau, và lại có một sự 
hưởng ứng nữa. Các quán Cà phê và các quán Sữa bắt đầu mở trên khắp đất nước vào năm 1950 bởi 
nhu cầu này. Giống như nhạc pop, một kiểu cách Mỹ hình thành nên nền tảng đó. Các quán rượu trở 
thành nơi chỉ dành cho các bà già, còn các quán trà thì dành cho các ông già. Tác động khác, một tác 
động phụ, của sự Mỹ hóa này là việc tiêu thụ cà phê gia tăng. Năm 1945 trà là thức uống thông 
thường của người Anh. Khoảng năm 1965 sự tiêu thụ trà và cà phê hầu như ngang nhau. 
6. 
Tóm tắt 
Như vậy lĩnh vực chính mà chúng ta sẽ xem xét đó là điện ảnh, tuần tới là thời trang, tuần tới nữa là 
nhạc pop, và tuần tới nữa, cuối cùng là những môn giải trí khác trong bài thuyết trình cuối cùng trong 
loạt những bài thuyết trình. Văn hóa thanh niên có vài sự biểu lộ, phần lớn chúng là kết quả của sự 
hưởng ứng của ngành kinh doanh đối với một nhóm có tiền dư thừa.  Tôi sẽ chỉ đề cập một vài trong 
số chúng. Xe scút-tơ trở nên phổ biến ở đây, bởi những đứa trẻ người Anh, không giống những đứa 
trẻ cùng tuổi người Mỹ, không có khả năng mua những chiếc xe hơi. Xe scút-tơ thực sự không thích 
hợp với Anh quốc vì thời tiết của chúng ta và vì đường trơn trượt. Hàng ngàn chiếc đã được bán, một 
lí do khác là vì bạn có thể lái xe scút-tơ lúc 16 tuổi, một năm trước khi bạn có thể thi lấy bằng lái xe 
ô tô. 
Ngành kinh doanh hàng mỹ phẩm đồ sộ mọc lên, với việc quảng cáo ồ ạt để khiến các cô gái mua mỹ 
phẩm mà nay đã rẻ hơn rất nhiều. Tại sao? Như thường lệ, cái giá có được là do công nghệ mới và 
những chất tổng hợp. Những tạp chí nhắm vào thị trường tuổi trẻ thì cũng được xuất bản với số 
lượng lớn. Như từ trước đến giờ, cùng những sự tác động mạnh mẽ đã sinh ra máy vô tuyến truyền 
hình đầu tiên. Vì việc họ tiêu xài khả năng của mình, khái niệm về 'thanh thiếu niên' - trong dấu 
ngoặc kép - đã được khai thác. Tuy nhiên, vào những năm 1950 việc họ tiêu phí khả năng của mình 
vẫn còn được điều khiển bởi những ngành công nghiệp truyền thống. Vào những năm 1960 mọi việc 
đều thay đổi, nhưng đó là chủ đề cho bài diễn thuyết khác. 
 
Reading 
 
DAILY STAR 6 January 1983 
4 DIE BECAUSE OF A PET DOG 
FULL STORY: Pages 2, 3 
 
THIS was Blackpool"s gale-lashed promenade where four people died yesterday - for a dog. 
In a chain of tragedy: - 
The dog, named Henry, plunged into the sea to retrieve a rubber ball. 
The owner, Alistair Anthony, tall, powerful, and a strong swimmer, went in after his pet. 
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Mr Anthony"s father stopped a police car and gave the alarm. 
Four policemen and young WPC Angela Bradley started a rescue attempt which swiftly turned into 
disaster. 
Alistair Anthony died with his dog in the raging seas. So did Angela Bradley and Constable Colin 
Morrison and Gordon Connolly. The two other policemen were brought ashore and taken to hospital. 
A senior officer said of his colleagues: "They never gave a thought for their safety. They died doing 
their duty. " 
 
NEWS OF THE WORLD 31 July 1983 
Animal lib squad raid circus ring 
 
ANIMAL rights demonstrators were thrown out of a circus after leaping into the ring and chaining 
themselves to lion cages. 
Burly show-hands freed the protesters with wire-cutters and bundled them past astonished spectators. 
The Animal Liberation Front squad had smuggled chains into the Bournemouth ice Rink where Sally 
Chipperfield"s Circus is held. 
Demonstrators jumped into the ring while cages were being put up for the "big cats" act. 
Two women and two men fastened their chains in protest at the way they claim circus animals are 
treated. 
 
Outraged citizens save pups of war 
From Christopher Thomas Washington 
 
Rarely does all the ominous talk of war in Central America or elsewhere cause the Pentagon 
switchboard to be inundated by fearful and outraged citizens. 
Yesterday it happened, but not because of war. It was because the Washington Post revealed that the 
Department of Defence was going to shoot dogs with high-powered weapons so that scientists could 
study their wounds. Many of the callers were children. 
Such was the wrath of the nation that Mr Caspar Weinberger, Secretary of Defence, quickly issued a 
succinct instruction that "no dogs will be shot for medical experimentation or training". 
The plan was to shoot scores of dogs and other animals at a newly built $70,000 (£46,000) 
establishment in Washington named ominously and officially the Wound Laboratory. 
The Wound Laboratory said it wanted to shoot dogs in order to train aspiring doctors for battlefield 
medicine and to research better ways of treating wounds in battles. 
THE TIMES 27 July 1983 
 
Dear Sir, 
When is something going to be done to protect the children of this town from the so-called "dog 
lovers"?  The streets are filthy, and so are the beaches. What annoys me most though, are the owners 
who allow their dogs to foul children"s playgrounds and playing fields.  Dogs are carriers of several 
serious diseases which can affect children for life.  In theory you can be fined for allowing your dog 
to foul pavements or playgrounds.  In practice, nothing is ever done to prevent it happening.  I"ve 
heard enough about "animal rights".  What about children"s rights? 
Mrs P Stephens 
Sandbourne, Dorset 
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(Sandbourne Echo, 15 May 1983) 
 
In 1981 there were a total of 4,344,843 experiments on animals in Britain. They include everything 
from trials of new pet foods involving no suffering whatsoever, to experiments in which dogs and 
monkeys are forced to smoke continuously, or are deliberately injured to evaluate the effects of pain-
killing drugs. 
 
There have been protests from animal rights groups about experiments on animals (vivisection) for 
many years. In the last few years extreme groups have raided laboratories and released animals, and 
some scientists have had their homes daubed with slogans and have even received letter bombs. 
Attitudes to animals vary greatly between two extremes. Some of us regard animals as simply lumps 
of walking meat, others see them as almost human. How should we react to animals? How do you 
feel about these situations? 
 
Dolphins and whales have larger brains than us. There is considerable evidence that they are able to 
communicate with each other. Scientists who have worked with dolphins consider them to be truly 
intelligent. Some believe that they might even be more intelligent than us. Because their environment 
provides all their needs they have developed in a different non-material way. They are still being 
hunted and killed. 
Calves and other animals are "factory farmed". In the case of calves, they are kept in the dark, unable 
to move for their entire short lives, so as to produce white tender meat (veal). Most eggs are 
produced by battery hens kept in similar conditions, although many consumers are prepared to pay 
more for "free-range eggs". 
In southern England one particularly popular picnic area has a fairly large population of adders, 
which are poisonous and fairly common, and smooth snakes which are not poisonous and fairly rare. 
The local council decided to try and kill all the snakes in the area. Environmental groups protested, 
and nothing has yet been done. 
In the United States there are animal cemeteries, and it"s possible to buy "biodegradable" (i.e. 
cardboard) caskets so that your pet hamster or gerbil can be buried in style. 
An Englishman was very angry because cats were fouling his lawn and digging up his flowers. He 
put down poisoned meat, and warned the owners not to let their cats out of their houses. The owners 
prosecuted him and he was fined. 
A road-safety advert in Britain shows a car swerving to avoid a dog, and hitting a lamp post, severely 
injuring the driver. A few years ago a car swerved so as not to hit a dog and killed four people in a 
bus queue. 
Fox-hunting and other blood sports are under discussion in Britain. Those who want to ban fox-
hunting say it is both cruel to the fox, and de-humanizing for the hunter. Supporters say that farmers 
would soon make foxes extinct by using traps and guns, and that guns might injure without killing. 
A rich Londoner discovered that her poodle was diabetic. She paid for daily injections for 16 years in 
order to keep it alive and when it died, had a memorial erected to it at London"s Battersea Dogs" 
Home. 
Proper names 
Blackpoll, Henry, Alistair Anthony, Angela Bradley, Constables Colin Morrison, Gordon Connolly, 
Stephens, Sandbourne. 
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pet:con vật cưng; người được ưa thích 
gale:gió lớn, bão; cơn, đợt 
lash:quất, quật; vẫy mạnh 
gale-lashed:gặp gió lớn, gặp bão 
promenade:(vi) đi dạo; (n) bãi đi dạo, cuộc đi dạo 
chain:(n) chuỗi; dây xích; (vt) buộc, ràng buộc (bằng dây xích) 
retrieve:tìm đem về; lấy lại; tìm lại 
retrieval:sự tìm lại 
WPC:(= Woman Police Constable) nữ cảnh sát 
swiftly:nhanh chóng 
swift:nhanh chóng, tức thời 
rage:(vi) còn lớn, còn dữ dội; cuồng nộ; (n) cơn thịnh nộ 
raging:dữ dội 
squad:đội 
raid:(n) cuộc đột kích; (vt) đột kích 
ring:sàn biểu diễn xiếc 
burly:lực lưỡng 
show-hand:công nhân đoàn xiếc 
bundle:xô đẩy 
outrage:(n) sự xúc phạm; sự nổi giận; (vt) xúc phạm, bất bình 
outrageous:xúc phạm 
pup:súc vật con 
ominous:báo điềm xấu 
switchboard:Tổng đài 
inundate:ngập lụt; tràn ngập; gửi tới tấp 
inundation:lụt, sự ngập lụt 
reveal:tiết lộ, cho thấy 
revealation:sự tiết lộ 
wrath:sự uất hận, cơn thịnh nộ 
wrathful:phẫn nộ 
succinct:vắn gọn, súc tích 
aspire:khao khát, mong mỏi, tham vọng 
so-called:được gọi là 
filthy:dơ dáy, bẩn thỉu; tục tĩu 
filth:vết dơ; lời nói, văn chương, sách báo... thô tục 
foul:làm bẩn 
carrier:người, vật gieo bệnh; người/vật mang, chở 
vivisection:việc thí nghiệm trên súc vật 
vivisectionest:người chuyên dùng súc vật để thí nghiệm 
daub:phết lên; sơn/vẽ vụng 
slogan:khẩu hiệu 
lump:khối, cục 
free-range:do/của gà nuôi thả 
battery:chuồng gà; pin 
battery-hen eggs:trứng gà công nghiệp 
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adder:rắn lục 
casket:hộp đựng đồ quí; hòm 
biodegradable:bị vi khuẩn phá hủy 
hamster:chuột túi má 
gerbil:chuột cát 
prosecute:truy tố 
prosecution:sự truy tố 
swerve:(vi) quay đổi hướng; (n) sự đổi hướng, tránh 
extinct:tuyệt chủng; tắt 
extinction:sự tuyệt chủng 
poodle:giống chó xù 
diabetes:bệnh tiểu đường 
diabetic:bị tiểu đường 
call at:ghé vào 
ecology:môi sinh 
feed off/feed on:ăn 
police:giữ gìn an ninh; kiểm soát bằng cảnh sát 
trio:nhóm ba người, bộ ba; bản tam tấu 
tricycle:xe đạp ba bánh 
triplicate:(adj) có ba bản sao; (v) sao ba bản 
trinity:ba ngôi 
triple:gấp ba; gồm ba phần 
triplet:trẻ sinh ba 
three-dimensional:ba chiều 
threesome:nhóm ba người, tam tấu 
quadraphonic:âm thanh bốn chiều 
quadruplet:trẻ sinh tư 
quadrangle:hình tứ giác 
quadruple:(v) nhân lên bốn; (adj) gấp bố lần 
quartet:tứ tấu; bản nhạc viết cho bốn nhạc công 
tetrahedron:tứ diện 
foursome:bộ bốn, tứ tấu 
pentathlon:cuộc thi điền kinh năm môn phối hợp 
pentagon:hình ngũ giác 
pentameter:câu thơ năm nhịp 
quin/quintuplet:trẻ sinh năm 
quintet:nhạc khúc cho năm nhạc công; ngũ tấu 
quintuple:gấp năm lần 
sextuplet:trẻ sinh sáu 
sextet:nhạc khúc cho sáu nhạc công; bộ sáu 
sexagenarian:người thọ 60 tuổi 
hexagon:hình lục giác 
septet:nhạc khúc cho bảy nhạc công; bộ bảy 
septuagenarian:người thọ 70 tuổi 
octave:quãng tám 
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octet:nhạc khúc cho tám nhạc công; bộ tám 
octagenarian:người thọ 80 tuổi 
nonagenarian: người thọ 90 tuổi 
decimal:thập phân 
decimalize:đổi ra hệ thập phân 
decimate:giết đi một phần mười 
duodecimal:thập nhị phân 
centurion:đại đội trưởng 
centenarian:người thọ 100 tuổi 
centigrade:độ bách phân 
millipede/millepede:con sâu nhiều chân 
millennium:thiên niên kỹ; 1000 năm 
multiple:nhiều phần 
multiply:nhân lên 
multiplication:sự nhân, phép nhân 
multitude:đám đông, vô số 
polygon:hình đa giác 
polygamy:chế độ đa thê 
polytechnic:Ấại học Bách khoa 
polyglot:đa ngôn ngữ 
do sth to sb:tác động 
do sth to sth:làm, gây ra 
hold to/ keep to/ stick to:giữ 
be form:đến từ 
break sth from sth:bẻ 
keep sb/ oneself from doing sth:ngăn; kềm được 
be into:say mê 
break into/ break in:trộm 
come into:thừa hưởng, thừa kế 
cut into:cắt ngang, làm gián đoạn 
fall into:có thể chia ra; phát triển, tiêm nhiễm; bị lừa, mắc bẫy 
get into sb:ảnh hưởng 
get into sth:mặc, mang; bắt đầu vào nghề; có liên quan; tiêm nhiễm; quen với; bắt đầu thích/ dùng 
go into:đâm vào; nhập vào; xem xét, điều tra; được dùng để 
lay into:tấn công, công kích 
look into:điều tra, xem xét 
run into:tình cờ gặp, đâm sầm vào 
turn into:biến thành, hóa thành, trở thành 
 
Exercise 1 
What is your reaction to each of the situations? 
What would you have done in each situation? 
How would you assess your attitude to animals? 
Have you ever kept a pet? (When? What? Why?) 
Have you ever worked with animals? 
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Do animals matter? Should we worry about what happens to them? 
 
Exercise 2 
Read through all the texts and answer the following questions. 
1 Why did the dog in Blackpool plunge into the sea? 
2 Why did four people chain themselves to a circus cage? 
3 Why did the Department of Defence want to shoot dogs? 
4 What was the plan? 
5 What two reasons did the Wound Laboratory give for wanting to shoot dogs? 
6 What's done in Sandbourne to prevent dogs from fouling the pavement? 
7 Why do you think dogs are forced to smoke? 
8 Why are some laboratory animals deliberately injured? 
9 Why did extreme groups raid laboratories? 
10 Why are calves factory-farmed? 
11 Why did the council want to kill snakes, do you think? 
12 Why do people buy cardboard caskets for hamsters? 
13 What did the Englishman want to prevent the cats doing? 
14 Why had the car swerved before hitting a bus queue? 
15 Why would farmers kill foxes? 
16 Why did the Londoner pay for daily injections?   
 
STRONG LANGUAGE 
 
A Oi! You! I was waiting to back into that space. 
B Were you? Bad luck, mate. 
A But I was indicating... I've been here for ages... 
B Well, you were too slow, weren't you? 
A Look, I'm not letting you get away with this. You'd better move or else. 
B Or else what? 
A Or else I'll... 
B Clear off, chum. I haven't got time. 
A Here, you'd better watch it. 
B Leave it, mate. Don't be so stupid. 
A Just watch it... or I'll... 
B Will you? You, and whose army? 
A Right, come on, then. I'll give you one. 
B Is that a threat or a promise, darling? Look I'm off, I haven't got all day. 
A Come back here! I'll... I'll... 
 
C Excuse me, Miss... over here. Miss! 
D Yeah? 
C I wonder if you'd be kind enough to get me a size 18 in this... if it's not too much trouble, that 
is. 
D 18? We don't do extra-large, luv. Sorry. You want the outsize department. 
C Well, what have you got in size 18? 
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D Eh? I thought I'd told you. We don't do extra-large in anything. 
C All right, but there's no need to be so unpleasant, you know. I say... I'm talking to you. I 
said... 
D Oh? I am sorry, madam. I didn't want to upset madam, did I, madam. I was listening to 
madam, madam... 
 
E ... and another thing. I'm going to ring your mother and tell her to stop interfering. 
F Look, she's only trying to be helpful. 
E Helpful? She phones every day to see if you've had enough to eat! I mean, for goodness' 
sake! We have been married three years. Anyway, I'll tell her, next time. 
F Don't you dare ring her. 
E Look, Martin. I'll do what the hell I like, OK? 
F I'll never forgive you if you upset her. She worries, that's all. 
E Upset her? What about me? I'm just going to tell her... very politely... to mind her own 
business. 
F You... you dare! 
E You'd better not try and stop me, either. I've had enough. 
F I warn you... you phone her, and that's it! 
E That's it... that's it. What the hell do you mean "that's it"? 
F I tell you... I'll leave if you do. 
E Leave? Run home to Mummy? Don't threaten me, Martin. I couldn't care less what you do. 
F You... 
 
G Hello, hello. Where's the fire? 
H Sorry, I don't understand. 
G You seem to be in a bit of a hurry, sir. I wondered if there was an emergency of some kind? 
H No, no. No emergency. 
G In that case I'd better see your licence. You have got a licence, I suppose? 
H Yes, what do you mean? 
G Oh, it's just the way you were driving. I wondered if you'd passed your test, that's all. 
H Very funny. Here it is. 
G Right. David Humphreys. What's your date of birth, David? 
H 9/7/57. 
G That's right. OK Dave, get out of the car. 
H What? 
G C'mon, Davey. I think we'll just take a breath test, eh? 
H Look here, officer. I have not been drinking. 
G I'm sure you haven't, Dave. But the test will settle that, won't it? 
H I don't like your attitude, constable. I mean all I was doing... 
 
Listening 
� A and B 
� C and D 
� E and F 
� G and H 
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Proper names 
David Humphreys, Dave 
 
Language study 
There are plenty of ways of being rude in English. Here are some of them. 
 
1 Tone of voice It doesn't matter what you say, it's how you say it. Even the most polite phrases 
can sound rude if said in a certain way. 
2 Threats and warnings for example: 
I'll (tell him) if you do that. 
Do that and I'll... 
Stop doing that or I'll... 
Stop doing that or else! 
Don't you dare do it! 
You dare! 
I warn you (not to do it). 
You'd better do it./You'd better not do it. 
3 Friendly/familiar terms used to strangers boy/son/mate/old chap/ old boy/old fellow/my 
lad/chum/ friend/luv. 
4 Sarcasm Polite formulas and ways of addressing people can be used sarcastically, sometimes 
by being too polite or too formal. Words like Miss/Sir/Madam can be used in this way. 
5 Aggressive expressions 
Hey you! 
Look here 
Watch it! 
Mind your own business! 
Watch out! 
Just watch yourself/your step. 
Don't be stupid! 
Go to hell! 
6 Use of taboo words "Taboo" words are words which are deliberately designed to shock and 
outrage people. (See the note below.) 
7 Use of social role In a conflict situation people try and establish some kind of superiority by 
making it clear what their social role is. A middle-class motorist might become very condescending 
in an argument, while a working-class motorist might play up his role as an honest but tough 
working man. 
 
Reading 
A final word of warning! Read this extract from Practical English Usage by Michael Swan (OUP). 
 
Many languages have words which are considered dangerous, holy, magic or shocking, and which 
are only used in certain situations, or by certain people. For instance, in some African tribes the 
names of dead chiefs must not be said; in many cultures, words associated with religious beliefs are 
used only on religious occasions, or by priests. Words of this kind can be called 'taboo words'. 
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Linguistic taboos are less strong than they used to be. However, students should be very careful 
about using taboo words and swearwords. There are two reasons for this. First of all, it is not easy to 
know the exact strength of these expressions in a foreign language, or to know what kind of people 
are shocked by them, and in what circumstances. One may easily say something that is meant as a 
joke, but which seriously upsets the people one is talking to. And secondly, swearing generally 
indicates membership of a group: one most often swears in front of people one knows well, who 
belong to one's own "social circle", age group, etc. (Children usually avoid swearing in front of 
adults, so as not to annoy or shock them, and adults avoid swearing in front of children for similar 
reasons.) So if a foreigner uses swearwords, he may give the impression that he is claiming 
membership of a group that he does not belong to. 
 
strong languge:ngôn ngữ thô tục 
mate:anh bạn... 
indicate:cho biết; chỉ ra 
indication:sự chỉ ra; dấu chỉ 
chum:bạn thân 
chum up with sb:trở nên thân thiết 
chummy:thân thiết 
clear off; đi, cút đi 
outsize:ngoại cỡ 
interfere:can thiệp, xía vào; sờ vào, táy máy 
interference:sự can thiệp 
taboo:điều cấm kỵ; thỏa thuận cấm 
taboo words:từ thô tục 
conflict:(n) sự mâu thuẫn, tranh chấp; (vi) va chạm, đụng độ 
condescend:hạ mình 
holy:thánh 
magic:(adj) thuộc ma thuật, ảo thuật; (n) trò ảo thuật, ma thuật 
magic sth away:làm vật gì biến mất 
tribe:bộ lạc, bộ tộc 
tribal:thuộc bộ lạc 
associate:(vt) liên hệ, liên kết; (n) bạn đồng liêu, bạn đồng hành 
swearword:tiếng chửi thề 
circle:giới 
impression:ấn tượng 
be like:giống 
look like:trông giống 
be with:có mặt cùng với 
break with sb:chia tay, chấm dứt quan hệ với 
break with sth:bỏ, từ bỏ 
can/could do with:cần 
can't/couldn't do with:không chịu được 
go with sb:cặp bồ 
go with sth:đi với; hợp với 
hold with sth:đồng ý, tán thành 
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be without:không có 
can/could do without:xoay sở mà không có 
can/could/have to go without:chịu nhịn, chịu không có 
 
Exercise 1 
Go through the four conversations and discuss how people are trying to insult each other. 
Which of the seven categories of abuse are they using, and why? Are there any other ways in which 
they are trying to be rude? 
 
Exercise 2 
There are four situations. Go through and role-play the characters. 
a Try and be ruder 
b Try and conduct the same dialogues without being so rude. 
Try to use other expressions in both cases. 
 
Exercise 3 
Role-play the arguments which might arise in these situations: 
1 A boss accuses an employee of constant lateness. The employee denies it. 
2 A married couple are at home. One accuses the other of not taking a fair share of household 
duties. (Remember family rows usually sound the worst.) 
3 A customer accuses a shop assistant of giving short change. 
4 Someone in a pub accuses another person of taking his drunk/chair. 
5 You ask a friend for money (a small sum). The friend refuses. 
6 A young engaged couple accuse each other of seeing other boyfriends/girlfriends.   
 
Ngôn ngữ thô 
 
Ê! Anh kia! Tôi đã đang chờ để de xe vô chỗ đó. 
Vậy hả? Không may rồi, anh bạn. 
Nhưng tôi đã ra hiệu... tôi đã chờ ở đây lâu lắm rồi... 
Vâng, anh quá chậm, phải không? 
Nè, tôi sẽ không để anh đi yên thân đâu. Anh nên dời xe chỗ khác nếu không thì... 
Nếu không thì sao? 
Nếu không tôi sẽ ... 
Xéo đi anh bạn. Tôi không có thì giờ.  
Nè, anh nên coi chừng đó. 
Thôi đi, anh bạn. Ðừng có ngu dại như thế. 
Coi chừng đó... nếu không tôi sẽ... 
Anh dám không? Anh và băng nào? 
Ðược, nhào vô. Tao sẽ cho mày biết tay. 
Ðó là lời đe dọa hay lời hứa hẹn vậy? Này, tôi đi đây, tôi không có nhiều thời gian. 
Quay lại đây! Tao sẽ... tao sẽ... 
 
Xin lỗi, thưa cô... ở đây này. Cô ơi! 
Vâng? 
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Tôi không biết cô có vui lòng lấy cho tôi cỡ 18... nếu không phiền cô lắm. 
Cỡ 18 hả? Chúng tôi không có cỡ lớn bà à. Cảm phiền nha. Bà nên đi sang gian cỡ lớn kia kìa. 
Thế thì ở cỡ 18 cô có những thứ gì? 
Hả? Tôi nghĩ tôi nói cho bà rồi. Chúng tôi không bán một thứ gì cỡ lớn cả. 
Thôi được, nhưng không cần phải khó chịu như vậy, cô biết không. Tôi nói... tôi đang nói với cô đó. 
Tôi đã nói... 
Vậy hả? Tôi rất tiếc, thưa bà. Tôi không muốn làm bà phật lòng, phải không thưa bà. Tôi đang lắng 
nghe bà nói đây, thưa bà... 
 
...và còn chuyện này nữa. Tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ của anh và bảo với bả là đừng có xen vào 
chuyện nhà này nữa. 
Này em, mẹ chỉ muốn giúp đỡ chúng ta thôi. 
Giúp đỡ à? Bà ta gọi đến mỗi ngày để xem anh có đủ ăn không! Ý tôi là, vì Chúa! Chúng ta đã lấy 
nhau 3 năm rồi. Dù sao đi nữa, lần sau tôi cũng nói cho bả biết. 
Cô dám gọi không. 
Này, Martin. Tôi sẽ làm bất cứ cái quái gì tôi thích, được không? 
Tôi sẽ không tha thứ cho cô nếu cô làm phiền bả. Bả lo cho chúng ta, có thế thôi. 
Làm phiền bả hả? Còn tôi thì sao? Tôi sẽ gọi điện thoại cho bả... rất lịch sự... bảo bả đừng có xỉa mũi 
vô chuyện của người khác. 
Cô... có dám không! 
Anh tốt hơn hết là đừng nên ngăn cản tôi. Ðủ quá rồi. 
Tôi cảnh cáo cô... cô gọi cho bả, là chấm dứt đó! 
Chấm dứt... chấm dứt. "Chấm dứt" anh muốn nói cái quái gì? 
Tôi nói cho cô biết... tôi sẽ đi nếu cô làm như vậy. 
Bỏ đi hả? Chạy về nhà với mẹ hả? Ðừng dọa tôi, Martin ạ. Anh làm cái gì mặc kệ anh. 
Cô... 
 
Chào ông. Cháy ở đâu vậy? 
Xin lỗi, tôi không hiểu. 
Thưa ông, ông dường như hơi vội vã. Tôi thắc mắc không biết là có điều gì khẩn cấp chăng? 
Không, không. Không có gì khẩn cấp cả. 
Nếu vậy thì tôi nên xem bằng lái xe của ông. Ông có bằng lái xe chứ? 
Vâng, nhưng ông muốn nói gì? 
Ồ, chỉ là cách ông lái xe đó mà. Tôi không biết ông đã thi đậu chưa, tất cả chỉ có thế. 
Rất hài hước. Ðây, bằng đây. 
Ðược. David Humphreys. Cho biết ngày tháng năm sinh của ông, David? 
9/7/57. 
Ðược rồi. Bây giờ thì, Dave, ra khỏi xe đi. 
Cái gì? 
Ra đi, Dave. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ kiểm tra hơi thở của ông thôi, được không? 
Nè, ông cảnh sát. Tôi không có uống rượu gì hết. 
Tôi chắc rằng ông không uống, Dave ạ. Nhưng cuộc kiểm tra sẽ cho biết chuyện đó, phải không? 
Tôi không thích thái độ của ông, ông cảnh sát. Ý tôi muốn nói là tôi đang... 
 
Reading 
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What can you say about a valuable, desperately needed skill that: 
 takes twice as long as it should to learn; 
 takes twice as long as it should to use; 
 makes you work perhaps 20 times harder than necessary; 
 uses equipment that forces you to make errors; 
 uses equipment that has persisted out of sheer inertia since 1872; 
 is still being taught to millions of unsuspecting people? 
Well, you can't say much! 
 
The skill in question is typing, typing on "qwerty". Qwerty is the name for the standard type-writer 
keyboard. Q,W,E,R,T and Y are the first six keys in the upper row of letters. Together they make up 
the traditional name for the keyboard. 
 
The first practical typewriter was put together in Milwaukee between 1867 and 1872. The letters 
were arranged alphabetically at first, but this proved useless. Because of the mechanics of the 
machine the letters jammed together when you typed fast. The inventors asked a school-teacher 
which letters were used most in English, and then designed a keyboard where the most-used letters 
were as far apart as possible qwerty. Since then typewriters have changed completely, but, despite all 
the changes, the keyboard has remained the same. Even though they operate in quite a different way, 
computer keyboards have followed the typewriter, so that we have qwerty computers, too. 
 
It seems as if qwerty might last forever, in spite of the fact that a logical alternative has been 
available since 1932. After 20 years of study August Dvorak invented a new keyboard (The Dvorak 
Simplified Keyboard, or DSK). The middle row of letters on a typewriter is called 'the home row', 
because it's the starting point for the typist's fingers. On a qwerty machine you can type only about 
50 words using the home row by itself, compared with around 3000 on the home row of a DSK. On a 
DSK all of the vowels are on the home row, under the left hand. 
 
The most frequent consonants, H, T, N and S come under the right hand with D just to the left of the 
right index finger. 70% of the work is done in the home row, 22% on the top row, and only 8% in the 
bottom row. Dvorak also considered the work load of each hand and each individual finger. 
 
He had studied thousands of words to discover the frequency of letter combinations, studied slow-
motion films of typists' fingers, and tested 250 possible arrangements. He decided that any random 
arrangement was probably better than qwerty, which by separating frequent letters, deliberately made 
typing more difficult. 
 
Since Dvorak there have been other designs, including the modern "microwriter" which has 5 keys, 
is held in one hand and types letters by combination of keys. DSK, however, is believed to be the 
best conventional arrangement. Most manufacturers can supply a DSK typewriter at a small extra 
charge, but they say that there is little demand. Typists, industry and schools are committed to the 
system they already know. 
 
What are the advantages of DSK? 
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a Tests by the US Navy showed that typists produced 74% more work, which was 68% more 
accurate. 
b A typist's fingers move between 12 and 20 miles on QWERTY, in contrast a DSK typist's 
fingers move about 1 mile a day. 
c Many DSK typists double their speeds, and often break the '100 wpm' barrier. World 
champion typist Lenore MacClain, who previously averaged 70 wpm, managed 182 wpm on DSK 
d Anyone, even children, begins to master DSK in two weeks. 
e Speeds at 40-50 wpm can be achieved in 2-3 months. 
f Speeds of 100 wpm are possible for many within a year. 
g Present classes fail to bring 70% of students up to 40 wpm. DSK classes bring nearly 100% 
up to 60 wpm. 
 
What are the disadvantages? 
a Conversion of old machines is expensive, although it is true that few commercial typewriters 
are used for more than 8 years. Most firms trade-in after 5 years. However, expensive electric models 
could be changed cheaply. 
b Firms would have to retrain operators, although much of the expense might be paid back by 
greater productivity. 
c It takes about 6 weeks to retrain, but you should probably take a short "rest" from QWERTY 
before starting on DSK. 
d Once you have retrained, you would need to stay with DSK machines. Tests showed that 
typists could not become "bi-digital" i.e. you would then have to retrain for QWERTY, if you 
changed your job. 
e Big companies who have studied DSK are reluctant to change, even though they believe it's 
better. They say that if it was going to become popular, it would already have done so. 
 
Language study 
Although/Though/Even though DSK machines are more logical, they haven't become more popular. 
In spite of/Despite illogical keyboards, QWERTY machines have never been replaced. 
A typist's fingers move 12 miles a day on QWERTY. 
In contrast/In comparison, a DSK typist moves the fingers only a mile a day. 
If DSK machines are contrasted to/compared with QWERTY machines, they come out better. 
Many companies have tested DSK, but nevertheless continue to use QWERTY. 
 
A is more/less efficient than B. 
A is faster than B. 
A is as fast as B. 
A is the most/least efficient machine you can buy. 
A is the fastest machine you can buy. 
 
desperate:tuyệt vọng 
sheer:hoàn toàn, mỏng, dốc đứng 
inertia:sự trì trệ, bất động 
inert:bất động, trì trệ 
jam:(vt) dồn, nhét, kẹt; (n) sự tắc nghẽn 
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remain:còn lại, ở lại, giữ nguyên 
remainder:người/vật/điều... còn lại 
load:(n) khối lượng công việc; gánh nặng; vật tải; (vi, vt) chất lên, bỏ phim vào, nạp đạn 
random:ngẫu nhiên, bất kỳ 
at random:hú họa, bất kỳ 
barrier:rào cản 
reluctant:miễn cưỡng 
suppress:dìm, ỉm đi; đè bẹp, đập tan 
suppression:sự giấu, sự ém nhẹm, đè bẹp 
call after:đặt tên theo 
chase after:rượt theo 
look after:chăm sóc, trông nom 
take after:giống 
be again:trái với 
go against sb:bất lợi 
go against sb/sth:chống đối 
run against:đụng vào; tranh tài với 
turn against sb:làm cho thù địch; trở nên thù địch 
work against:cố đánh bại, chống đối 
be for:ủng hộ 
call for/in/round:ghé thăm, ghé chơi 
fall for sb:phải lòng, yêu 
work for:cố gắng đạt được 
 
Exercise 1 
Compare DSK and QWERTY, making as many sentences as you can with the above patterns. 
 
Exercise 2 
Complete the spaces with although or in spite of 
 
______ few people have heard of him, Bert Marshall was one of the greatest engineers of the 
century. He owned a small garage in Norfolk in the 1920s. He always worked alone _____ job offers 
from car manufacturers. At last Bert completed his task, the invention of a perfect steam engine. 
_____ he spent years trying to sell it, nobody was interested. Finally, in 1934 Bert was invited to 
meet the owner of one of the great car manufacturers. After signing a legal document, Bert was given 
a cheque for £200,000. Then, ____ his protests, the engine was never manufactured. Bert went to 
live in Monte Carlo. He was sure that he was being watched, he could never prove it. He died two 
years later, an unhappy man ______ his money. _____ his engine could cover 250 miles on a gallon 
of petrol, it was suppressed. 
 
Exercise 3 
Have you heard any similar stories? Do you believe this one? Why/why not? Why hasn't his engine 
been manufactured? What do you think the legal document said? 
 
Exercise 4 
difficult/difficulties 
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happy/happiness 
angry/anger 
young/youth 
annoyed/annoyance 
old/age 
 
It was difficult. He did it. 
Though/although it was difficult, he did it. 
Despite/in spite of the difficulties, he did it. 
 
Make two sentences for each of these, one with although or though, one with despite or in spite of. 
 
1 He was angry. He kept smiling. 
2 She was annoyed. She didn't show it. 
3 They were happy. They didn't laugh or smile. 
4 He was young. He had a very important job. 
5 She was old. She was still fit and energetic. 
 
Exercise 5 
very late/she/not sleep 
Although it was very late, she couldn't sleep/she wasn't sleeping. 
 
Try and write out the story below. 
1 very late/she/not sleep 
2 lay awake/hours 
3 heard something 
4 very frightened/not make a noise 
5 terrified/but went to window 
6 looked out/lots of rain 
7 someone in garden/but pouring 
8 a man/on hands and knees near bushes 
9 open window/call out 
10 rain/but wearing just a shirt and trousers 
11 man apologized 
12 looking for dog/lost   
 
Reading 
 
It is not often that modern architects have the chance to build a major new hospital on a "green fields 
site" in Britain. However, that"s just what"s happened in the East Dorset area of southern England. 
The area has a population of around 400,000, spread over the four main towns (Bournemouth, Poole, 
Christchurch and Wimborne) and their surrounding suburbs. However, four of the existing hospitals 
were in Victorian buildings, and the main hospital, Poole General, was in the town centre, with 
difficult access for traffic. Most post-war hospitals have been squeezed into city centres with the 
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result that they are difficult to distinguish from office blocks. On a larger site architects have a 
chance to think what a hospital really should be like. 
 
28 July 1983 
Ministry go-ahead for £37m hospital 
 
FEARS of delays in starting Bournemouth"s urgently needed new £37 million general hospital were 
allayed this week with the announcement of Government approval for the Castle Lane development. 
 
The go-ahead was given by Health Minister, Mr. Kenneth Clarke, following concerned lobbying by 
one of the two medical staff committees  of  the  East  Dorset  Health Authority protesting about 
hold-ups. 
The 670 bed hospital will be built in two stages on a 40 acre site - the first section ready in 1987 and 
the second in 1990. 
"Marvellous news" was the reaction of Mr. Douglas Smith, East Dorset Health Authority chairman, 
to the announcement. "We are now definitely on the way to providing much needed new 
accommodation for local people and I know the whole of Bournemouth will be delighted. " 
A spokesman for the Wessex Regional Health Authority said the announcement was "great news" 
and confirmed that tenders for work on the first phase would be invited immediately. Work on this 
stage will begin in January 1984 and the cost will be £20½ million including fees and equipment. 
The second phase will follow, costing a further £17 million. 
Phase one will include 224 general acute beds, 49 geriatric assessment beds, eight intensive therapy 
and coronary care beds, operating theatres, X-ray and rehabilitation facilities, a pharmacy, education 
centre and residential accommodation. 
Some of these services will be expanded in the second phase which will provide 389 beds and new 
out-patient and accident emergency departments. 
The end of the first phase will herald the closure of the Royal National, and the Royal Victoria 
Hospital, Boscombe, will close on the completion of the second phase. 
The need for a new hospital has been recognised for years and agreement to buy the Castle Lane site 
was made as far back as 1966. Originally a 900 bed hospital was planned with building due to start in 
1976-79. But nothing happened and in 1980 the Department of Health reduced the number of beds to 
about 600 - the figure has since been fixed at 670 - despite fears expressed by doctors that this would 
be insufficient for local needs. 
At the same time a start date for building was fixed for June 1982. Since then it has been twice 
deferred. 
 
4 August 1983 
How new hospital will be planned 
 
A MODEL of the £37 million district general hospital which will be built north of Castle Lane East 
and east of the Ringwood Spur Road is now on view. As we reported last week, go-ahead has been 
given by the Minister of Health for the 670-bed hospital. 
The first phase - providing 281 beds - will be started in January and is due to be completed in 1987. 
The second phase is scheduled for completion in 1990. 
The new hospital will serve the whole East Dorset area and not simply Bournemouth. Some patients 
who are now taken to Poole and Christchurch hospitals will go to the new hospital according to the 
particular specialist treatment required. It will also include a major accident unit to relieve the 
pressure on the sole existing department at Poole. 
As can be seen, the hospital itself will be L-shaped. The main section on the left will not be built 
until the second phase. In the right hand corner of the foreground is the car park and behind it the 
main entrance. 
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Tucked into the inside angle of the "L" is a lake covering about one acre of the 40-acre site. Besides 
being ornamental it will have a functional purpose in absorbing the large volume of rainwater 
expected to pour off the many roofs of the complex. 
The existing surface water drainage system was not thought to be adequate to cope with the extra 
water so the alternative would have been to build an expensive new pipe system. 
Beyond the lake are staff residential quarters and an off-duty community centre together with an 
education centre and the building with the tall chimney which will supply the hospital"s energy. 
The whole site will be heavily planted and screened with shrubs and trees - not surprising in view of 
the architects" notes on their sketch plans. 
They aren"t exactly complimentary about the outlook. The prospect to the west, on the other side of 
the Ringwood Spur Road, is referred to as "nasty views" and "bleak, brash new council housing". 
Other comments on the periphery: "smell from sewage works (probably infrequent) "; "30"s nurses" 
home - a real eyesore" (this is Riverside Avenue to the east of the site). 
"This is a flat, featureless site", say the architects, "sparsely vegetated and exposed to both climatic 
and man-made disturbances, i.e. sea winds, poor views of suburban sprawl and traffic noise and 
fumes". 
But there is a relieving note: "The biotic conditions for establishing new planting were, however, 
found to be excellent". 
 
access:(n) lối vào; cơ hội, quyền sử dụng tiếp cận ai; (vt) tra/nhập thông tin 
accessible:đạt/dùng được 
squeeze:(v) nhét vào; ép, vắt; (n) việc ép, vắt; chút nước vắt 
go-ahead:(n) phép, sự cho phép; (adj) năng nổ, sáng tạo, xông xáo 
allay:làm giảm bớt 
development:đất xây dựng; sự phát triển 
lobby:vận động 
hold-up:sự đình chỉ, ngưng trệ; vụ cướp có vũ trang 
accommodation:phòng, chỗ ở 
accommodate:chứa, đủ chỗ 
tender:(n) việc bỏ thầu; (vi) thầu 
acute:phát nặng 
geriatrics:khoa lão bệnh 
geriatric:thuộc lão khoa 
assess:định, đánh giá 
assessment:việc/sự đánh giá 
coronary:thuộc động mạch vành; chứng nhồi máu cơ tim 
rehabilitate:phục hồi 
rehabilitation:sự phục hồi 
herald:báo trước; người tiên báo, đưa tin 
defer:hoãn lại 
due:định 
relieve:làm giảm; cứu trợ 
sole:độc nhất; riêng, duy nhất 
tuck:nhét vào 
absorb:hút, thấm, hấp thụ; làm giảm bớt; cuốn hút 
absorbtion:sự hấp thụ, hút 
complex:tổ hợp, phức tạp 
drainge:sự thoát/tháo nước, nước thải 
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cope with:đương đầu, đối phó nổi 
complimentary:tưởng thưởng; miễn phí 
compliment:tưởng thưởng, ngợi khen 
bleak:trơ trọi, rét, ảm đạm 
brash:trơ trẽn, lòa loẹt, phô trương 
periphery:chu vi, vùng ngoại biên 
sparse:rải rác 
sprawl:(n) khu ổ chuột mới mọc; thế duỗi; (vi) duỗi, lan, bò khắp 
legislate:làm luật, lập pháp 
terminate:kết thúc, tận cùng 
tolerate:chịu đựng, tha thứ, chấp nhận 
complicate:làm phức tạp 
automate:tự động hóa 
contaminate:làm ô nhiễm 
be about:định sẽ, sắp 
bring about:gây ra, làm ra; đổi hướng 
come about:xảy ra 
get about/around:đi lại; đồn, truyền đi, lan đi 
go about:đi lại; tiếp tục làm; bắt đầu; đồn, truyền đi, lan đi; lây lan 
hand about:phát, phân phát 
look about:nhìn quanh 
put about:chuyển hướng; đồn 
see about:lo liệu 
set about sb:tấn công, công kích 
set about sth/doing sth: bắt đầu 
 
Exercise 1 
Read Ministry go-ahead for £37m hospital and complete this chart: 
 
Date of newspaper ...... 
Date site bought ...... 
Original starting date ...... 
Date size reduced by 30% ...... 
Date fixed at that time for start ...... 
Work actually to begin ...... 
1st phase open ...... 
2nd phase open ...... 
 
Number of beds in original plan ...... 
Number of beds planned in 1980 ...... 
Number planned in 1983 ...... 
Number of general acute beds ...... 
Number of geriatric beds ...... 
Number of intensive care beds ...... 
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Cost of hospital ...... 
Cost of phase one ...... 
Cost of phase two ...... 
 
Exercise 2 
Now read How new hospital will be planned 
Mark the following numbers on the picture: 
1 the lake 
2 the staff quarters and community centre 
3 the building which will supply power 
4 the car park 
5 the main entrance 
 
Exercise 3 
Look at the road map of the area surrounding the hospital. Mark: 
1 the site of the new hospital 
2 the council housing estate 
3 the sewage works 
4 the site of the existing 1930s nurses" home 
 
Exercise 4 
Answer these questions: 
1 In 1983, how many of the hospitals in the area had accident departments? 
2 Give two reasons for putting a lake on the site. 
3 Why will the site be heavily planted with trees and shrubs? 
4 Will patients from Poole use the new hospital? 
5 If so, when? If not, why not? 
6 What did the architects think about the outlook? 
 
Design a hospital 
Listed below are some factors which might be important when planning a new hospital. Try to put 
them in order of importance. Tick (ụ) the ones mentioned in either of the articles. Put a cross (X) for 
any that the new hospital might not be good for. (Remember to compare it with a city centre 
hospital.) 
1 Good access for emergency vehicles from all parts of the area. 
2 Quiet, peaceful surroundings. 
3 Beautiful views. 
4 Good public transport for staff and visitors. 
5 Good parking space for staff and visitors. 
6 Well-designed attractive buildings. 
7 Away from traffic noise and fumes. 
8 Easy to get from one section to another under cover. 
 
Discuss reasons for the order of your list. 
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Note: For a map of Bournemouth and the surrounding area, see Unit 47.  
 
PRECAUTIONS 
 
Ground crew  Come in Tango-Alpha-Charley. Do you read me? Over. 
Pilot  We read you loud and clear. Over. 
Ground crew  What is your altitude? Over. 
Pilot  We are holding steady at 4000 - repeat 4000 feet. 
Ground crew  I can hear you, but I can't see you yet. Over. 
Pilot  Please check on ground conditions. Over. 
Ground crew  There's a slight breeze down here. Nothing to worry about, though. It's only about 4 or 
5 knots, blowing south-south-west. You'll pick it up as soon as we light the smoke flare. Look out for 
the telephone line to the north of the field. Also take care not to get near the sports pavilion. Over. 
Pilot  The sports pavilion? Over. 
Ground crew  Yes. There's a telephone line running from the north-east corner to the north of the 
field. I reckon they should avoid that whole sector... just in case. Over. 
Pilot  Right. We're going to turn in for our approach. Over. 
Ground crew  Please give check-list. Over. 
Pilot  Right. We throttle back the engine and slow down. Once the door is open I shall count down, 
and cut the engine right back as they jump to avoid any turbulence. Over. 
Ground crew  I'm going to light the flare. Over. 
Pilot  Watch you don't burn your fingers this time. Over. 
Ground crew  Very funny. Over. 
Pilot  I can see it. OK. Door open. Counting 5-4-3-2-1,one out, two out, all out. Over. 
Ground crew  I can see them. One, two, three. All chutes open. Here they come...   
 
Listening 
"Sky-diving" must be one of the most exciting sports to watch. A sky-diving team can leave an 
aeroplane at 1300 metres and free fall to around 300 metres before opening their parachutes, which 
they can then steer so that they eventually land on a 1 metre x 1 metre cross on the ground. When 
sky-divers do a display, they rely heavily on the ground crew, who light a smoke flare and help to 
guide them safely down. 
 
Listen to the conversation between the ground crew and a team of sky-divers. 
 
Language study 
 
Instruction/Command   Report 
Be careful! He told  them to be careful. 
Mind out!  warned    mind out. 
Watch out!  advised   watch out. 
Lookout!      look out. 
Don't jump! He told  them not to jump.  
   warned 
   advised 
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You must do it carefully in case you burn yourself.1 
    in case of burns.2 
You must be careful to avoid burns. 
 burning yourself. 
Firemen wear special clothes to prevent them from burning themselves. 
 
In case is followed by a clause. 
 Compare this to because (Unit 40) and although. 
In case of is followed by a noun. 
 Compare this to because of (Unit 40) and in spite of. 
 
Reading 
 
Preventing fires 
 
Keep a close eye on oil or fat on the cooker. And don't fill your chip pan too full. Chip pan fires are 
very common. 
 
Never smoke in bed. And beware of falling asleep in a chair when you're smoking. 
Don't leave burning cigarettes in ashtrays. 
 
Don't leave paraffin heaters in a draught or where they're in danger of being knocked over. Fasten 
them to the wall if possible. Be especially careful with the older type of paraffin heater. 
 
Keep curtains well away from fires and cookers. Make sure electric fires are not too close to 
furniture or drying clothes 
 
Always unplug the television and other electrical appliances when you're not using them to make 
absolutely sure they are safe. Otherwise a fault can cause a fire. Remember too that fires can be 
caused by faulty wiring. Check that your plugs are correctly wired and sockets are not overloaded. 
 
Fireworks cause tragedies every year. Teach your children to handle them carefully. And don't let 
children get too close to bonfires in case they fall onto them. 
Use camping stoves with great care. They can be very dangerous, especially with your children 
around. 
Don't let children have matches or candles inside a tent if they're camping. 
From "Play if Safe" Health Education Council 
 
sky-diving:môn nhảy dù rơi tự do 
sky-diver:vận động viên nhảy dù rơi tự do 
parachute:(n) dù nhảy; (vi, vt) nhảy dù 
steer:lái, chỉnh, hướng 
steering wheel:tay, bánh lái 
display:trưng bày, bày tỏ 
flare:lửa, ánh sáng lập lòe; ánh hiệu 
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altitude:độ cao 
breeze:cơn gió nhẹ 
knot:đơn vị đo tốc độ tàu 
pavilion:nhà rạp 
throttle:kiểm tra nguồn xăng dầu 
turbulence:sự xáo động 
beware:coi chừng, để ý 
draught:gió lùa 
draughty:có gió lùa 
appliance:thiết bị/ dụng cụ chuyên dùng 
bonfire:đống lửa 
firework:pháo bông, pháo hiệu 
squeeze lever:bóp cầm tay 
Chubb fire foam:bình xịt bọt chữa cháy hiệu Chubb 
to  spread over fire area:tưới lên chỗ lửa cháy 
please clamp:xin kềm chặt 
to pull out pin free hose:rút kim ra để vòi buông lỏng ra 
canoe:(n) xuồng nhẹ, ca nô; (v) bơi xuồng 
goggles:kính lặn 
air-bed:nệm hơi 
hazad:(n) sự nguy hiểm  
crumble:vỡ vụn; đổ nát, sụp đổ 
lock:khúc sông hoặc kênh có cửa cống 
quarry:(n) mỏ đá; (v) khai thác đá 
gravel:sỏi 
pit:hầm mỏ 
weir:đập nước 
venture:dám, liều 
 mesh:lưới 
toddle:đi chập chững 
toddler:trẻ mới tập đi 
cramp:vọp bẻ 
embitter:làm cay đắng 
embody:biểu hiện; là hiện thân của 
empower:trao quyền, cho quyền 
prejudge:xét đoán trước; định kiến 
prremarital:tiền hôn nhân 
precautionary:đề phòng 
prejudicial:có hại, gây tổn hại; làm thiệt hại 
postdate:ghi ngày lùi lại 
post-mortem:(n) sự khám nghiệm tử thi; (adj) (adv) sau khi chết 
postgraduate:sau đại học; nghiên cứu sinh 
posthumous:xảy ra sau cái chết; sau khi chết 
enliven:làm phấn chấn, làm sôi nổi; làm hoạt động 
endanger:gây nguy hiểm cho 
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enrich:làm giàu (hơn) 
entrust:giao phó cho  
enrage:làm nổi giận 
enlighten:làm sáng tỏ 
come across:tình cờ gặp/ thấy 
cut across:không phù hợp, không tương ứng; đi tắt 
get (sth) across (to sb):truyền đạt; được truyền đạt; làm cho hiểu 
put sth across sb:gạt, lừa 
put oneself across (to sb):truyền đạt 
go across:đi qua 
run across:tình cờ gặp/ thấy 
 
Exercise 1 
Listen again. Pause the tape, and report the instructions. Why did the ground crew warn them about 
the telephone lines? What did he advise them to avoid? Why did the pilot "cut the engine right back" 
as they jumped? Why did the pilot tell him to be careful of the flare? 
 
Exercise 2 
 
I'd put in some sticking plaster in case I cut myself 
I'd take a spare can of petrol in case we ran out. 
I'd take a hammer because we'd need to put in tent pegs. 
 
Make lists of: 
1 things you might put in a first-aid kit. 
2 things you might check on a car before a very long journey. 
3 things you might take on a two-week camping holiday. 
 
Compare your lists with other pairs. Say why you have included all the items on your list. For 
example: 
Although it might be useful, I wouldn't bother to take a spare can of water. 
Now criticize other students' lists. 
Decide on a final list of the best items to take. 
 
Exercise 3 
Look at the pictures. 
 
Why do you think the advice is given? Think of reasons for each piece of advice and make a list of 
accidents which might happen as a result of ignoring the advice. 
 
Exercise 4 
Use your list, and make conversations like this: 
A I fell off the ladder. It slipped sideways. 
B You should have used/have been using a heavier step-ladder. 
A Why? 
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B A heavier step-ladder wouldn't slip sideways. 
 
Ðề phòng cẩn thận. 
 
Ði vào Tango-Alpha-Charley. Anh có nghe tôi nói không? Hết. 
Chúng tôi nghe to và rõ. Hết. 
Ðộ cao của anh bao nhiêu? Hết. 
Chúng tôi vẫn giữ độ cao 4000 - lập lại là 4000 feet. Tôi có thể nghe anh nói, nhưng tôi chưa nhìn 
thấy anh. Hết. 
Làm ơn kiểm tra tình trạng mặt đất. Hết. 
Có một cơn gió nhẹ ở dưới đây. Nhưng không có gì phải lo ngại cả. Nó chỉ khoảng 4 hoặc 5 dặm, 
thổi theo hướng nam tây nam. Ngay khi chúng tôi đốt ngọn lửa cho có khói lên, anh sẽ rọi đèn thấy 
nó. Hãy chú ý cẩn thận đường dây điện thoại theo hướng bắc của phạm vi đó. Và cũng cẩn thận đừng 
đến gần khu thể thao. Hết. 
Khu thể thao ư? Hết. 
Ðúng. Có một đường dây điện thoại chạy từ góc ở hướng đông bắc sang hướng bắc của phạm vi đó. 
Trong trường hợp này tôi cho là họ nên tránh cả khu vực đó. Hết. 
Tốt. Chúng tôi sẽ bay lại gần để xuống. Hết. 
Làm ơn đưa bản liệt kê những mục cần kiểm tra. Hết. 
Tốt. Chúng tôi giảm ga và bay chậm lại. Khi cánh cửa mở tôi sẽ đếm ngược, và cắt ga ngay khi họ 
nhảy để tránh bất cứ sự nhiễu loạn nào. Hết. 
Chúng tôi sắp châm ngọn lửa đây. Hết. 
Coi chừng lần này đừng đốt những ngón tay của anh nhé. Hết. 
Buồn cười quá. Hết. 
Tôi có thể nhìn thấy nó rồi. Ðược rồi. Cửa mở. Ðếm 5-4-3-2-1, một ra, hai ra, tất cả ra.Hết. 
Tôi có thể thấy họ rồi. Một, hai, ba. Tất cả dù đều mở. Họ đến kìa. 
 
Reading 
Read the text. Number the pictures in the right order 
 
On Tuesday August 11th 1911 a young artist, Louis Beraud, arrived at the Louvre in Paris to 
complete a painting of the Salon Carrô. This was the room where the world"s most famous painting, 
the Mona Lisa by Leonardo da Vinci, was on display. To his surprise there was an empty space 
where the painting should have been. A guard told him it was probably being photographed. An hour 
later several visitors had complained about the missing picture, and so the guard went to enquire 
about it. At 11 o"clock the museum authorities realized that the painting had been stolen. The police 
were called, but it was 3pm before the exits were locked. The newspapers were told at 4pm, and the 
next day headlines all over the world announced the theft. 
 
Actually the Leonardo had been gone for more than twenty-four hours before anyone noticed it was 
missing. The museum was always closed on Mondays for maintenance. Just before closing time on 
Sunday 9th three men had entered the museum, where they had hidden themselves in a storeroom. 
They were Vincenzo Perrugia, an Italian house painter, who had helped cover the picture with glass a 
few months previously, and two brothers, Vincenzo and Michele Lancelotti. Early on Monday 
morning they left the store-room, where they had spent the night, and mingled with the cleaners and 
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workmen. They were wearing the official white tunics of the maintenance men. The actual theft was 
quick and simple. Perrugia removed the painting from the wall while the others kept watch. They 
took it from its frame on a stairway and headed for a back exit. To their horror the duplicate key 
which they had made did not fit the lock. Fortunately a passing workman obligingly opened the door 
for them, and they walked out. 
 
In spite of massive publicity and the offer of a large reward, nothing was seen or heard of the 
painting for two years, until Perrugia turned up in Florence with it hidden in the false bottom of a 
trunk. Perrugia tried to sell it to a dealer for half a million lire. The dealer contacted the Uffizi 
Gallery, where experts examined it. They contacted the police, who arrested Perrugia on December 
13th 1913. Perrugia claimed he had stolen it as an act of patriotism, because, he said, the painting 
had been looted from the Italian nation by Napoleon. Actually it had been bought from Leonardo by 
King Francis I of France 400 years earlier. The painting was returned to Paris, and Perrugia was 
imprisoned for 7 months. The court believed he was insane, but genuinely guided by patriotic 
motives. It seemed that the crime of the century had been solved. 
 
But had it? Perrugia was keen to claim all responsibility for the theft, and it was twenty years before 
the whole story came out. In fact Perrugia had been working for two master criminals, who went 
unpunished for their crime. They were Eduardo de Valfierno, a confidence trickster, and Yves 
Chaudron, a brilliant forger. 
 
Valfierno and Chaudron had made their fortunes in South America through a complicated art fraud. 
They would offer to steal a famous painting from a gallery for a crooked dealer or an unscrupulous 
private collector. They would then make a copy of the picture and, with the help of bribed gallery 
attendants, would then tape the copy to the back of the original painting. The dealer would then be 
taken to the gallery and would be invited to make a secret mark on the back of the painting. Of 
course the dealer would actually be marking the copy. Valfierno would later produce forged 
newspaper cuttings announcing the theft of the original, and then produce the copy, complete with 
secret marking. If the dealer were to see the painting still in the gallery, he would be persuaded that it 
was a copy, and that he possessed the genuine one. 
 
They made enough money from this to move to Paris in 1910. Chaudron then painted not one, but six 
copies of the Mona Lisa, using 400-year-old wood panels from antique Italian furniture. The 
forgeries were carefully aged, so that the varnish was cracked and dirty. Valfierno commissioned 
Perrugia to steal the original, and told him to hide it until Valfierno contacted him. Perrugia waited in 
vain in a tiny room in Paris with the painting, but heard nothing from his partners in crime. They had 
gone to New York, where the six copies were already in store. They had sent them there before the 
original was stolen. At that time it was quite common for artists to copy old masters, which would be 
sold quite honestly as imitations, so there had been no problems with US Customs. Valfierno went 
on to sell all six copies for $300,000 each. The buyers were committing a serious crime themselves, 
so could do nothing when the original turned up in 1913. Valfierno told the story to a journalist in 
1914, on condition that it would not be published until his death. 
 
Does the story end there? The painting was missing for two years, and collectors (and con men) have 
claimed that Perrugia returned a copy. It is also possible that Leonardo may have painted several 
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versions of the Mona Lisa. Certainly there are genuinely old Mona Lisas which are not replicas, 
because they are significantly different from the one in the Louvre, showing a younger Mona Lisa, or 
different backgrounds. They might be copies made by Leonardo"s pupils, or they might even be by 
Leonardo himself. A biography of Leonardo written in 1550 says that the painting bought by Francis 
I was unfinished. Perhaps his definitive version is one of the others. There has been a lot of 
controversy and argument about a 450-year-old painting, but after all, maybe that"s what she"s 
smiling about. 
 
Language study 
They would make a copy of the picture. (would do) 
The dealer would actually be marking a copy. (would be doing) 
The dealer would be taken to the gallery. (would be done) 
 
guard:(n) người bảo vệ; sự canh chừng; (vt) bảo vệ; canh chừng 
enquire/inquire:hỏi, xét hỏi, điều tra 
theft:sự/ vụ ăn cắp 
maintenance:sự duy trì, bảo quản; tiền trợ cấp 
mingle:trà trộn; trộn lẫn, kết hợp 
tunic:áo choàng, áo khoác chẽn 
obliging:sẵn lòng 
massive:rộng khắp, to lớn, nặng nề 
publicity:quảng cáo 
patriotism:lòng ái quốc 
patriot:nhà ái quốc 
insane:điên 
insanity:tình trạng điên 
motive:động lực, động cơ 
trickster:kẻ lừa đảo 
confidence trickster:kẻ lợi dụng tín nhiệm 
forger:kẻ làm tiền; chứng từ giả 
forge:in giả, làm giả; rèn 
forgery:tội/ việc giả mạo; đồ/ vật giả mạo 
fraud:sự/ kẻ lừa đảo 
fraudulent:lừa đảo, gian xảo 
crooked:bất hảo; cong queo 
unscrupulous:vô lương 
bribe:(vt) hối lộ, đút lót; (n) của hối lộ, đút lót 
bribery:việc hối lộ 
genuine:thật; trung thực 
replica:bản sao chép; mô hình thu nhỏ 
con man:kẻ lừa đảo 
growl:gầm gừ, giận dữ, làu bàu 
spout:vòi 
quotation:giá được trích dẫn 
solicitor:luật sư; cố vấn pháp luật 
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psychiatrist:bác sĩ tâm thần 
bring along:giúp phát triển; giúp mọc nhanh; dẫn, đem theo 
come along:đến; tiến bộ, nhanh lên  
get along:ra đi; hòa thuận với, hợp với; làm ăn, xoay sở, tiến bộ 
go along:tiếp tục; tiến bộ, phát triển 
go along with sb/sth:đồng ý, chấp nhận 
hurry along/up:nhanh lên 
move along:tản đi, giải tán 
run along:đi chỗ khác 
take along:mang theo 
 
Exercise 1 
You could tell the story of Valfierno's trick in the present tense, as if Valfierno were telling a friend 
about it now. Explain the trick. 
Begin: What we do is this. We offer to steal ... 
 
Now imagine one of Valfierno's victims telling the story. Explain the trick again. You see what he 
did was this. He offered... 
 
Exercise 2 
It was the room. The Mona Lisa was there. 
It was the room where/in which the Mona Lisa was. 
Go through the text and find examples with where/which/when/who. Look at the commas and 
discuss whether they are necessary.   
 
ADVICE AND SUGGESTIONS 
 
Scene 1 
Ralph's house in London 
Chuck  Yes, boss? 
Ralph  Have you seen this... in the morning paper? 
Chuck  Let me see... "semi-literate"... "half-wit"... "least intelligent"... I don't think he liked the film, 
boss. 
Ralph  It's Anderson, again. I'm going down there to see him. 
Chuck  Should I come with you, boss? 
Ralph  What? Yes... get the car. 
Chuck  If I were you, I'd punch him on the nose, boss. 
Ralph  That's what I'm going to do. 
Chuck  You want to really show him this time. 
Ralph  Well, let's go then. 
Chuck  Boss... don't you think we'd better tell Sam first? 
Ralph  Huh? Yeah, perhaps we should. Get him on the phone. 
 
Scene 2 
Sam is Ralph's manager 
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Sam  Samuel Compton. 
Ralph  Sam, it's me... Ralph. 
Sam  Oh, hi, Ralph. Did you see the paper? 
Ralph  Yes. I'm going down to see Anderson now. 
Sam  What? No, you'd better not, Ralph. Leave it. 
Ralph  Did you see what he called me? "Semi-literate"... 
Sam  He's a critic, Ralph. 
Ralph  That's not criticism... it's... it's libel! He's not going to get away with it. 
Sam  All right, Ralph. Calm down. Perhaps you ought to talk to a lawyer. 
Ralph  A lawyer? 
Sam  Mm. Maybe you could sue him. 
Ralph  I'll sue him for every penny he's got. 
Sam  Yes, well... why don't you just phone a lawyer. Go and have a talk about it... 
 
Scene 3 
Mrs Spencer is Ralph's lawyer. 
Mrs Spencer  Mr James... do come in. Take a seat. 
Ralph  Did Sam speak to you? 
Mrs Spencer  Yes, Mr Compton showed me the review. 
Ralph  I want to sue. 
Mrs Spencer  I would strongly advise you to think it over most carefully, Mr James. 
Ralph  I've thought it over already. 
Mrs Spencer  The best thing you can do is to forget all about it. 
Ralph  Look! You're my lawyer, aren't you? Sue him. 
Mrs Spencer  I don't think we should, Mr James. The review was in one newspaper... not a popular 
one, either. Very few people will have read it, probably few of your fans read the more serious 
papers... if you don't mind me saying so. If you sue, there'll be a lot of publicity, bad publicity. You 
know the saying "mud sticks". 
Ralph  But... it's Anderson again! Do you remember what he wrote about my marriage last year? 
Mrs Spencer  But you may remember that his report was true, Mr James. Really, I suggest you forget 
it. 
Ralph  You mean... I shouldn't sue. 
Mrs Spencer  Exactly. 
Ralph  Well I'll just go down there and have a little talk with him. 
Mrs Spencer  I would recommend you not to do that, Mr James. Really. My advice is to forget it. 
 
Listening 
� Scene 1 
� Scene 2 
� Scene 3 
Proper names 
Ralph, Chuck, Anderson, Smuel Compton, Spencer, James, Compton. 
 
Reading 
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29th February    "London Telegram" 
FILM REVIEWS 
by Laurie Anderson 
 
South-side Mac (Charles Orson, WBC) 
I was frankly shocked by this film, which is a version of Macbeth set in present-day Chicago. In 
particular the performance of young British actor Ralph James as Mac Betts (i.e. Macbeth!) was 
appalling. James is the semi-literate half-wit, whose sudden rise to fame in Batman III surprised 
everybody. He must be the least intelligent millionaire in Hollywood, and as Betts his slow 
monotonous voice... 
 
Language study 
 
Giving advice 
You ought/want* to do this. 
You should do this. 
 'd better 
I 'd advise you to do this. 
 advise 
 strongly advise 
If I were you, I'd do this. 
Why don't you do this? 
The best thing to do is ... 
 you can do is ... 
I would recommend you to do this. 
 
* colloquial 
 
Making suggestions 
I suggest we do this. 
Shall/Should we do this? 
Let's (not) do this. 
How/What about (doing) this? 
Why not do this? 
Why don't you do this? 
We might/could do this. 
We can do this, if you like. 
Do you fancy doing this? 
Fancy doing this? 
 
frankly:một cách thẳng thắn 
frank:thẳng thắn 
version:chuyển/biến thể 
appalling:kinh khủng, tồi tệ 
appal:làm khiếp đảm 
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semi:bán; phân nửa 
half-wit:người ngu 
half-wited:ngu, đần độn 
literate:biết đọc biết viết; có học 
fame:danh tiếng 
famed:nổi tiếng 
punch:đấm 
critic:nhà phê bình 
criticism:sự phê bình 
libel:(n) lời/ bài viết/ điều bôi nhọ; (vt) bôi nhọ 
libellous:có hàm ý bôi nhọ; hay bôi nhọ 
sue:kiện 
fan:người hâm mộ 
fanatic:cuồng nhiệt 
mud sticks:tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa 
recommend:giới thiệu, tiến cử; đề nghị, khuyên 
recommendation:sự giới thiệu 
cove:vịnh nhỏ 
neolithic:thuộc thời đồ đá 
cloister:tu viện; hành lang 
snapshot:ảnh chụp vội 
aperture:khe hở 
make the most of sth/ sb/ oneself:tận dụng 
impersonate:giả vờ là; đóng vai là 
impersonation:sự thủ vai 
retina:võng mạc mắt 
level:nằm ngang, cân bằng 
misdirect:ghi sai địa chỉ; gởi đi sai; dùng sai khả năng; chỉ dẫn sai 
disallow:cấm; không công nhận; bác bỏ 
dissuade:khuyên can; can gián; thuyết phục đừng 
disinfect:tẩy uế; khử trùng 
dismount:xuống xe; xuống ngựa 
carry around/ about:mang theo 
get:around/ round/ about:lan truyền, đồn 
go around/ round/ about:đi đường vòng; đi qua đi lại, đi đây đi đó; có đủ 
look around/ round:quay nhìn; suy nghĩ; cân nhắc; tham quan 
pass around/ round:phân phát; chuyền tay 
run around:thay đổi người yêu; chạy lăng xăng/ lanh quanh 
see around:tạm biệt, hẹn gặp lại 
stand around/ about:đứng quanh quẩn, đứng sớ rớ 
turn around/ round:quay vòng trở lại; quay ra sau 
 
Exercise 1 
Go through the three conversations. 
Note each time that someone gives Ralph advice. 
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Exercise 2 
1 Student A is a travel agent. Student B wants a 14-day holiday. The travel agent recommends 
Bournemouth, and advises on places to go in the area. 
2 You are both planning a holiday in Bournemouth. Plan 14 days, deciding when to take 
excursions, and on which days. 
 
Exercise 3 
Four of you are on holiday in Bournemouth. One likes sunbathing and shopping, one is very 
interested in historical buildings and churches, one likes to see countryside and coastal areas, the 
fourth likes wildlife and is a car enthusiast. Decide how to divide up the 14-day holiday. Decide if it's 
worth renting a car. 
 
Exercise 4 
1 There are four adults on holiday for 14 days in Bournemouth. Decide 
 a whether to hire a car 
 b how many days to hire it for 
 c which kind of car to hire. 
 
2 Student A works in a car hire office. Student B enquires about hire. Make recommendations. 
 
Lời khuyên và những lời đề nghị 
 
Cảnh 1 
Nhà của Ralph ở Luân Ðôn 
Vâng, thưa cậu chủ? 
Anh có đọc cái này... trong tờ báo buổi sáng chưa? 
Ðể tôi xem... "nửa biết chữ"... "nửa khôn nửa dại" "kém thông minh nhất"... tôi cho rằng ông ta 
không thích bộ phim này, thưa cậu chủ. 
Lại tên Anderson nữa. Tôi sẽ xuống dưới đó gặp hắn. 
Tôi đi với cậu chứ, cậu chủ? 
Gì? Ừ... lấy xe đi. 
Nếu tôi mà là cậu, tôi sẽ đấm hắn ta xẹp mũi. 
Tôi cũng sẽ làm như vậy đó. 
Lần này cậu phải cho hắn thực sự biết cậu là ai. 
Nào, hãy đi thôi. 
Cậu chủ... cậu có nghĩ rằng chúng ta nên báo cho Sam trước không? 
Hả? Ừ, có lẽ chúng ta nên làm vậy. Hãy gọi điện thoại cho anh ta đi. 
 
Cảnh 2 
Sam là quản đốc của Ralph 
Samuel Compton đây. 
Sam, tôi đây - Ralph đây. 
Ồ, chào cậu Ralph. 
Anh có xem tờ báo đó chưa? 
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Rồi. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới gặp tên Anderson đây. 
Cái gì? Không, cậu không nên làm thế Ralph à. Hãy bỏ qua đi. 
Cậu có thấy hắn gọi tôi là gì không? "Nửa biết chữ"... 
Hắn là một nhà phê bình mà, Ralph. 
Ðó không phải là phê bình... đó là... đó là bài viết bôi nhọ tiếng tăm tôi! Hắn ta không thoát được tội 
đó đâu. 
Ðúng vậy, Ralph. Hãy bình tĩnh nào. Có lẽ cậu nên nói chuyện với một luật sư. 
Luật sư à? 
Ừm. Có lẽ cậu có thể kiện hắn ra tòa. 
Tôi sẽ kiện hắn cho hắn cháy túi. 
Ừ, thế... tại sao cậu không gọi điện thoại cho luật sư. Hãy đến nói về chuyện đó... 
 
Cảnh 3 
Bà Spencer là luật sư của Ralph 
Chào ông James... mời vào. Mời ông ngồi. 
Sam có nói chuyện với bà chưa? 
Vâng, ông Compton đã có cho tôi xem bài điểm phim đó. 
Tôi muốn kiện. 
Tôi mạnh dạn khuyên ông là nên suy nghĩ cho thật cẩn thận, ông James à. 
Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó kỹ rồi. 
Tốt nhất là ông nên quên tất cả chuyện đó đi. 
Nè! Bà là luật sư của tôi, phải không? Kiện hắn ta đi. 
Tôi nghĩ chúng ta không nên làm như vậy, ông James à. Bài điểm phim chỉ đăng trên một tờ báo... lại 
không phải là một tờ báo được ưa chuộng nữa. Rất ít người sẽ đọc bài báo đó, có lẽ một ít người ủng 
hộ cho ông đọc một vài tờ báo nghiêm chỉnh hơn... nếu ông không phiền, tôi nói thế. Nếu ông kiện, 
sẽ có nhiều dư luận, toàn là dư luận bất lợi. Ông biết câu ngạn ngữ "bùn bám lâu, chuyện xấu nhớ 
lâu" chứ. 
Nhưng... lại thằng Anderson nữa! Bà có nhớ năm ngoái hắn đã viết gì về đám cưới của tôi không? 
Nhưng ông nhớ rằng bài tường thuật của hắn đúng sự thật, ông James à. Thật sự là tôi đề nghị ông 
quên chuyện đó đi. 
Bà muốn nói... tôi không nên kiện. 
Ðúng như vậy. 
Tôi sẽ xuống dưới và có một cuộc nói chuyện nhỏ với hắn. 
Tôi khuyên ông, ông không nên làm thế, ông James. Thật đó. Tôi khuyên ông là hãy quên chuyện đó 
đi. 
 
Reading 
Nobody knows why we sleep, but we all need to. There are no rules about how much sleep is 
necessary but the average adult sleeps for 7 hours 20 minutes. About 8% of adults are happy with 
five hours or less and 4% want ten hours or more. Babies need between fourteen to eighteen hours 
whereas the elderly need less than they did when young but often take a nap during the day. 
 
Normal sleep is made up of two alternating phases - orthodox sleep and paradoxical sleep. Orthodox 
sleep, which involves no dreaming, usually takes place in the early part of the night. Paradoxical 
sleep or (REM) rapid-eye-movement sleep, which is associated with dreaming, occurs mostly in the 
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later part of the night for varying periods of time. If you wake up during an REM phase you will 
almost certainly remember your dreams. 
 
When we are asleep, the bodily functions slow down. Body temperature falls. This is because your 
body keeps to a regular 24 hour cycle - the circadian rhythm - during which body temperature rises 
and falls at fixed times. Normally body temperature is lowest in the middle of the night and highest 
in the afternoon. People who change time zones interfere with the circadian rhythm and get "jet lag". 
It takes some time for the circadian rhythm to adjust to the new pattern of day and night. 
 
Everyone at some time has difficulty in sleeping but if you miss a couple of hours of sleep no harm is 
done. You may feel tired and irritable the next day but the body soon makes up for the loss. If you 
try to stay awake night after night however, you soon begin to behave strangely. You lose the ability 
to concentrate and judgement is impaired. You begin to imagine strange things and your behaviour 
becomes deranged. 
 
A lot of people have serious sleep problems. Some people find that they cannot get to sleep or wake 
up in the middle of the night or too early in the morning. There are a number of causes. Worry and 
depression are the most common. All kinds of things in the environment can affect sleep - noise, 
light, heat, cold or new surroundings. Pain in illness can also keep people awake. Most of us can 
accept temporary sleeplessness without seeking help but 3đ million people in Britain take drugs to 
help them sleep. Many people become addicted to their sleeping pills but sleeping pills do not deal 
with the causes of insomnia and it is better to avoid them if you can. It is much better to identify the 
problem and remove it. 
 
nap:giấc ngủ ngày 
orthodox:chính thống 
paradoxical:nghịch lý 
par dox:điều nghịch lý 
circadian rhythm:nhịp chu kỳ sinh học 
jet lag:chứng mệt do lệch múi giờ 
adjust:điều chỉnh, chỉnh lại 
adjustment:sự điều chỉnh lại 
make up for sth:bù cho 
impair:làm suy yếu, làm hỏng 
deranged:loạn óc, rối loạn 
depression:sự suy sụp/ xuống tinh thần; thời kỳ suy thoái kinh tế 
depress:làm buồn nản 
depressed:buồn nản 
irritable:dễ nổi cáu 
irritability:tính hay cáu 
temporary:tạm thời, lâm thời 
insomnia:chứng mất ngủ 
insomniac:người khó ngủ 
recondition:phục hồi, tân trang; tu sửa 
redo:làm lại, trang trí lại; tu sửa 
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forewarn:cảnh cáo trước; báo trước 
foreshadow:báo trước; là điềm của 
cohere:dính vào nhau 
coexist:cùng tồn tại; chung sống 
coalition:sự liên kết, sự liên minh 
co-star:một trong hai diễn viên chính trong phim 
come before:được đưa ra thảo luận; quyết định; đánh giá phán xét; quan trọng hơn 
go before:có trước; xảy ra trước đây; được đưa ra bàn 
put sth before/ over sth:coi trọng hơn 
set before:dọn ăn cho 
 
Exercise 1 
Which of the following might help you to sleep and which might prevent you from sleeping? Draw 
up two lists and discuss with a partner. 
 
a hot bath/soft music/doing a crossword/a cup of coffee/somebody snoring/a cold room/the sound of 
rain/an aspirin/vigorous exercise/ counting sheep/deep breathing/birds singing/an eye shade/a cold 
shower/a closed window/a cup of tea/a clock ticking/watching a film on TV/ear plugs/an alcoholic 
drink/closed curtains/silence/an open window/a cheese sandwich/a walk/open curtains/a hard bed/a 
warm room/ darkness/running water/people talking/a big meal/a cigarette/reading a book/a new 
bed/traffic noise/a baby crying/a dripping tap/a milky drink/ soft lighting 
 
Exercise 2 
Many people follow a routine before they go to sleep. Write down five things you normally do 
before you go to sleep. 
 
Exercise 3 
What percentage of adults like between 5 and 10 hours sleep? What are the two phases of sleep 
known as? 
What happens if you wake up during a REM phase? 
What's the circadian rhythm? What's jet lag? 
What happens if you miss sleep for a long period? 
What environmental factors affect sleep? 
How many British people regularly take sleeping tablets? 
Write down five things you do after you wake up. 
 
Exercise 4 
Which of the following adjectives would you associate with someone having had a good or a bad 
night's sleep? Make two lists. 
 
alert/drowsy/nervy/bright/irritable/energetic/active/dozy/sluggish/ 
weary/ relaxed/efficient/tired/exhausted/ fresh/good-tempered 
 
Exercise 5 
Describe what happens when we do the following: 
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a yawn 
b snore 
c dream 
d sleepwalk. 
Why do you think we do these things? 
 
Exercise 6 
Write a paragraph, describing your bedroom. 
 
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST 
 
Oscar Wilde's comedy, The Importance of Being Earnest was first performed in 1895, and since then 
it has become the most performed play in the English theatre. They say that every Englishman is (or 
wants to be) an actor, and amateur dramatics are certainly a popular pastime. Local groups from 
churches, schools and clubs perform plays in small halls all over the country, and this is their 
favourite play. On any Friday or Saturday night in the winter months it is being performed 
somewhere in the country. 
In this scene, Jack Worthing is being interviewed by his prospective mother-in-law, the formidable 
Lady Bracknell, for the first time. 
 
Lady Bracknell  [sitting down] You can take a seat, Mr Worthing. 
 
[Looks in her pocket for note-book and pencil.] 
Jack  Thank you, Lady Bracknell, I prefer standing. 
Lady Bracknell  [pencil and note-book in hand] I feel bound to tell you that you are not down on my 
list of eligible young men, although I have the same list as the dear Duchess of Bolton has. We work 
together, in fact. However, I am quite ready to enter your name, should your answers be what a really 
affectionate mother requires. Do you smoke? 
Jack  Well, yes, I must admit I smoke. 
Lady Bracknell  I am glad to hear it. A man should always have an occupation of some kind. There 
are far too many idle men in London as it is. How old are you? 
Jack  Twenty-nine. 
Lady Bracknell  A very good age to be married at. I have always been of the opinion that a man who 
desires to get married should know either everything or nothing. Which do you know? 
Jack  [after some hesitation] I know nothing, Lady Bracknell. 
Lady Bracknell  I am pleased to hear it. I do not approve of anything that tampers with natural 
ignorance. Ignorance is like a delicate exotic fruit; touch it and the bloom is gone. The whole theory 
of modern education is radically unsound. Fortunately in England, at any rate, education produces no 
effect whatsoever. If it did, it would prove a serious danger to the upper classes, and probably lead to 
acts of violence in Grosvenor Square. What is your income? 
Jack  Between seven and eight thousand a year. 
Lady Bracknell  [makes a note in her book] In land, or in investments? 
Jack  In investments, chiefly. 
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Lady Bracknell  That is satisfactory. What between the duties expected of one during one's lifetime, 
and the duties exacted from one after one's death, land has ceased to be either a profit or a pleasure. It 
gives one position, and prevents one from keeping it up. That's all that can be said about land. 
Jack  I have a country house with some land, of course, attached to it, about fifteen hundred acres, I 
believe; but I don't depend on that for my real income. In fact, as far as I can make out, the poachers 
are the only people who make anything out of it. 
 
Lady Bracknell  A country house! How many bedrooms? Well, that point can be cleared up 
afterwards. You have a town house, I hope? A girl with a simple, unspoiled nature, like Gwendolen, 
could hardly be expected to reside in the country. 
Jack  Well, I own a house in Beigrave Square, but it is let by the year to Lady Bloxham. Of course, I 
can get it back whenever I like, at six months' notice. 
Lady Bracknell  Lady Bloxham? I don't know her. 
Jack  Oh, she goes about very little. She is a lady considerably advanced in years. 
Lady Bracknell  Ah, nowadays that is no guarantee of respectability of character. What number in 
Belgrave Square? 
Jack  149. 
Lady Bracknell  [shaking her head] The unfashionable side. I thought there was something. 
However, that could easily be altered. 
Jack  Do you mean the fashion, or the side? 
Lady Bracknell  [sternly] Both, if necessary, I presume. What are your politics? 
Jack  Well, I am afraid I really have none. I am a Liberal Unionist. 
Lady Bracknell  Oh, they count as Tories. They dine with us. Or come in the evening, at any rate. 
Now to minor matters. Are your parents living? 
Jack  I have lost both my parents. 
Lady Bracknell  To lose one parent, Mr Worthing, may be regarded as a misfortune; to lose both 
looks like carelessness. Who was your father? He was evidently a man of some wealth. Was he born 
in what the Radical papers call the purple of commerce, or did he rise from the ranks of the 
aristocracy? 
Jack  I am afraid I really don't know. The fact is, Lady Bracknell, I said I had lost my parents. It 
would be nearer the truth to say that my parents seem to have lost me... I don't actually know who I 
am by birth. I was... well, I was found. 
Lady Bracknell  Found! 
Jack  The late Mr Thomas Cardew, an old gentleman of a very charitable and kindly disposition, 
found me, and gave me the name of Worthing, because he happened to have a first-class ticket for 
Worthing in his pocket at the time. Worthing is a place in Sussex. It is a seaside resort. 
Lady Bracknell  Where did the charitable gentleman who had a first-class ticket for this seaside 
resort find you? 
Jack  [gravely] In a hand-bag. 
Lady Bracknell  A hand-bag? 
Jack  [very seriously] Yes, Lady Bracknell. I was in a hand-bag - a somewhat large, black leather 
hand-bag, with handles to it - an ordinary hand-bag in fact. 
Lady Bracknell  In what locality did this Mr James, or Thomas, Cardew come across this ordinary 
hand-bag? 
Jack  In the cloak-room at Victoria Station. It was given to him in mistake for his own. 
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Lady Bracknell  The cloak-room at Victoria Station? 
Jack  Yes. The Brighton line. 
Lady Bracknell  The line is immaterial. Mr Worthing, I confess I feel somewhat bewildered by what 
you have just told me. To be born, or at any rate bred, in a hand-bag, whether it had handles or not, 
seems to me to display a contempt for the ordinary decencies of family life that reminds one of the 
worst excesses of the French Revolution. And I presume you know what that unfortunate movement 
led to? As for the particular locality in which the hand-bag was found, a cloak-room at a railway 
station might serve to conceal a social indiscretion - has probably, indeed, been used for that purpose 
before now - but it could hardly be regarded as an assured basis for a recognized position in good 
society. 
Jack  May I ask you then what you would advise me to do? I need hardly say I would do anything in 
the world to ensure Gwendolen's happiness. 
Lady Bracknell  I would strongly advise you, Mr Worthing, to try and acquire some relations as soon 
as possible, and to make a definite effort to produce at any rate one parent, of either sex, before the 
season is quite over. 
Jack  Well, I don't see how I could possibly manage to do that. I can produce the hand-bag at any 
moment. It is in my dressing-room at home. I really think that should satisfy you, Lady Bracknell. 
Lady Bracknell  Me, sir! What has it to do with me? You can hardly imagine that I and Lord 
Bracknell would dream of allowing our only daughter - a girl brought up with the utmost care - to 
marry into a cloak-room, and form an alliance with a parcel. Good morning, Mr Worthing! 
 
Listening 
� Introduction 
� Lady Bracknell and Jack 
 
Language study 
Find two uses of presume and one of believe in the text. 
 
We use words like this when we are assuming something ... about a fact, or someone's knowledge, or 
that an event will happen or has happened. 
 
There are other words we can use for assumptions: 
more formal neutral less formal 
I presume I think I reckon 
I assume I suppose I guess 
I believe I understand 
 
Look through the dialogue, find phrases people use when they are appealing to facts, or to their 
knowledge. Look at the list below. Which ones are used in the dialogue? 
 
Actually ... As far as I know ... 
As a matter of fact... As far as I can make out... 
In fact... To the best of my knowledge ... 
..., in fact As far as I can tell ... 
The fact is ... From what I've been told ... 



www.tinhvi.com - 996 

The fact of the matter is... As far as I've heard ... 
On a point of fact... I've always understood that ... 
 
earnest:nghiêm túc, cứng rắn 
in earnest:cương quyết; nghiêm túc 
pastime:thú tiêu khiển, giải trí 
prospective:tương lai 
formidable:dễ sợ; khó khăn; đáng nể 
eligible:phù hợp, đủ tiêu chuẩn 
eligibility:tình trạng đủ tiêu chuẩn 
idle:(adj) nhàn rỗi, vô công rồi nghề; bỏ không; (vi) la cà, lêu lổng 
tamper:lục lọi, xáo trộn 
ignorance:sự kém hiểu biết, thiếu thông tin 
ignorant:không biết 
ignoramus:người kém hiểu biết 
delicate:mỏng manh, dễ vở 
exotic:ngoại nhập; lạ mắt 
bloom:vẻ tươi tắn, hoàn mỹ 
exact:đòi hỏi, đòi 
exacting:yêu cầu cao, cần nhiều nổ lực 
exaction:việc đòi tiền, đòi hỏi 
poacher:người lấn chiếm, ăn cắp 
poach:xâm lấn, ăn cắp; săn trộm 
presume:cho là đúng, cho là thế; dám 
presumption:sự xác nhận; sự cả gan 
purple:(adj) đỏ thẫm; (n) màu đỏ thẫm 
the purple:hồng bào, hồng y 
aristocracy:tầng lớp/ giai cấp quí tộc 
acristocratic:thuộc giai cấp quí tộc 
charitable:bác ái; thuộc tổ chức từ thiện 
disposition:tâm tính, khuynh hướng 
come across:tình cờ bắt gặp 
confess:thú nhận, thú tội; công nhận, xưng tội 
confession:sự thú nhận 
bewilder:làm rối, lẫn lộn 
contempt:sự coi khinh, khinh thường 
contemptible:đáng khinh 
contemptuous:khinh bỉ 
indiscretion:sự vô ý, khinh suất 
indiscreet:vô ý, khinh suất 
alliance:sự liên kết 
retail:sự bán lẻ 
retailer:người bán lẻ 
track:đường đi 
depot:kho chứa; trạm/bến xe buýt hoặc xe lửa 
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scrabble:đào bới, sục sạo 
romanesque:kiểu kiến trúc Châu âu năm 1000 sau công nguyên 
disinfectant:chất tẩy uế; chất khử trùng 
outlive:sống lâu hơn 
outnumber:đông hơn; trội hơn về số lượng 
outshine:sáng hơn, rõ ràng hơn; giỏi hơn, trội hơn nhiều 
outwit:mưu mẹo hơn 
outmanoeuvre:giỏi về chiến thuật hơn; láu cá hơn 
outlaw:người sống ngoài vòng pháp luật 
out-patient:bệnh nhân điều trị ngoại trú 
outsider:người ngoài cuộc 
outpost:nhóm tiền đồn 
outdoors:ở ngoài trời 
under-cook:nấu chưa chín 
under-pay:trả lương thấp quá 
undergo:chịu; bị; trải qua 
under-emphasize:không nhấn mạnh đủ 
undercarriage:bộ càng bánh máy bay 
underwear:đồ lót 
underdog:người lép vế; người thua 
undergrowth:bụi cây thấp 
over-eat:ăn quá nhiều 
over-simplify:đơn giản hóa quá mức 
over-strain:kéo căng quá; làm cho quá căng thẳng 
over-produce:sản xuất quá nhiều 
over-ambitious:quá tham vọng 
over-confident:quá tự tin 
under-confident:thiếu tự tin 
over-emotional:quá đa cảm; dễ xúc động 
over-anxiety:sự lo lắng thái quá 
over-confidence:sự tự tin thái quá 
over-indulgence:sự nuông chiều quá mức 
over-cook:nấu quá chín 
under-estimate:đánh giá thấp 
underfed:thiếu ăn; ăn không đủ no 
under-expose:phơi sáng không đủ lâu 
over-heat:nóng cháy 
under-charge:tính quá ít, bán với giá thấp 
overcharge:bán với giá quá đắt 
underload:chất quá ít 
overload:chất quá nhiều 
be behind:thua kém; trễ 
drop behind/ back:tụt lại; đi lùi lại; bỏ lại 
fall behind:bị qua mặt; không theo kịp 
get behind:thụt lùi, tụt lại 
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go behind sb's back:chơi xấu 
put sth behind sb:quên đi 
 
Exercise 1 
Look through the text. What sentences might make you think that Lady Bracknell is more interested 
in appearances than facts? 
 
Exercise 2 
Read through the text in pairs. What information does Lady Bracknell elicit from Jack? 
 
Exercise 3 
Imagine a conversation between a parent and someone who wishes to marry their son or daughter. 
What kind of information will they wish to elicit? 
 
Act out the conversation. Look at the Language study section, on assumptions and facts. Try to elicit 
information by using assumption words. The replies should use factual phrases. 
 
Parent I assume you've got a job. 
Young Person Well ... as a matter of fact, I haven't. I'm... er... looking for one. 
 
Exercise 4 
Try it again. This time make the parent very formal and clearly against the young person. The young 
person should be more informal. 
 
Parent Weddings are very expensive, you know. 
Young person Yeah, well, I guess you'll pay for all that. 
 
Exercise 5 
Work in groups of four or five. The group consists of father, mother, son or daughter and their 
prospective fiancô(e), (and a grandparent). The prospective fiancô(e) is a singer in a rock group. The 
father and mother should take different attitudes. (The grandparent could be sympathetic, perhaps 
even a fan of the group.) 
 
Act out a similar situation. The son or daughter has returned, from University. The parents have 
invited the "boy/girl next door" for dinner, and the parents very much approve of him/her. However, 
their child dislikes him/her intensely.   
 
Tầm quan trọng của sự nghiêm túc 
Vở hài kịch của Oscar Wilde, "Tầm quan trọng của sự nghiêm túc" được công diễn lần đầu tiên vào 
năm 1895, và kể từ đó đã trở thành vở kịch được diễn nhiều lần nhất của nền kịch nghệ Anh. Người 
ta nói rằng mọi người Anh là (hay muốn là) một diễn viên kịch, và kịch nói nghiệp dư chắc chắn là 
món giải trí tiêu khiển được ưa thích nhất. Các đoàn thể địa phương như nhà thờ, trường học và các 
câu lạc bộ đều trình diễn các vở kịch tại những hội trường nhỏ trên khắp đất nước, và đây là vở kịch 
rất được ưa thích của họ. Vào bất cứ buổi tối thứ Sáu hay thứ Bảy nào trong những tháng mùa đông 
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thì vở kịch đều được trình diễn tại một nơi nào đó trên đất nước. Trong cảnh sau đây, Jack Worthing 
đang được bà mẹ vợ tương lai phỏng vấn lần đầu tiên, bà Bracknell đáng sợ. 
Cậu có thể ngồi, cậu Worthing. 
Cảm ơn bác Bracknell, cháu thích đứng hơn. 
Tôi nghĩ rằng tôi nên nói cho cậu biết cậu không có tên trong danh sách các ứng cử viên làm con rể 
nhà này, dù tôi cũng có cùng một danh sách như bà nữ công tước Hạt Bolton. 
Thật ra, chúng tôi đã cùng nhau lập danh sách đó. 
Tuy nhiên, tôi rất sẵn lòng điền tên cậu vào danh sách nếu như những câu trả lời của cậu làm thỏa 
mãn một bà mẹ đầy tình thương như tôi. Thế cậu có hút thuốc không? 
Ờ vâng, cháu phải thú nhận rằng cháu có hút. 
Tôi rất vui mừng được nghe câu trả lời đó. Một người đàn ông nên luôn có một ngón nghề nào đó. 
Có quá nhiều bọn đàn ông lười biếng ở cái thành phố đẹp như thành phố Luân-đôn này. Thế cậu bao 
nhiêu tuổi? 
Hai mươi chín. 
Một độ tuổi rất lý tưởng để lập gia đình. Tôi luôn nghĩ rằng một người đàn ông mong muốn lập gia 
đình hoặc là nên biết mọi thứ hoặc là không biết gì. Thế cậu biết gì nào? 
Cháu không biết gì cả, thưa bác Bracknell. 
Tôi rất vui mừng khi nghe cậu trả lời như thế. Tôi không chấp nhận bất cứ điều gì làm đảo lộn sự 
ngu dốt tự nhiên. Sự ngu dốt tựa như một trái cây lạ mỏng manh mà khi chạm vào thì tất cả những vẻ 
tươi đẹp sẽ biến mất. Toàn bộ lý thuyết của nền giáo dục hiện đại về cơ bản là sai lầm. Nhưng may 
mắn thay, ở nước Anh này, dù sao đi nữa, nền giáo dục cũng chẳng có một ảnh hưởng nào. Nhưng 
nếu nền giáo dục đó tỏ ra có ảnh hưởng, thì sẽ là một mối nguy nghiêm trọng cho các tầng lớp 
thượng lưu ở đây, và có lẽ sẽ dẫn đến những hành vi bạo lực tại quảng trường Grosvenor. Còn thu 
nhập của cậu bao nhiêu? 
Từ 7 đến 8 ngàn pao mỗi năm. 
Thế thu nhập đó là từ đất đai hay là từ các vụ đầu tư? 
Chủ yếu là từ các vụ đầu tư. 
Câu trả lời đó thỏa mãn ý tôi. Với bao nhiêu thứ thuế được trông đợi từ một người lúc sanh thời và 
những thứ thuế được đòi hỏi từ người đó sau khi anh ta đã nhắm mắt xuôi tay, thì đất đai đã không 
còn là một nguồn lợi và cũng không còn là một niềm vui. Ðất đai mang lại cho người ta địa vị nhưng 
lại ngăn cản không cho người ta giữ lấy địa vị đó. Ðó là tất cả những gì mà chúng ta có thể nói về đất 
đai. 
Cháu có một ngôi nhà lớn ở miền quê và một vài mẫu đất, dĩ nhiên là, ngay cạnh đó, cháu ước lượng 
khoảng 1.500 mẫu Anh; nhưng lợi tức thực sự của cháu không lệ thuộc vào đó. 
Thật ra, theo như cháu biết, thì những tay săn bắn trộm là những người duy nhất kiếm chác được từ 
mảnh đất đó. 
Một ngôi nhà ở đồng quê à! Có bao nhiêu phòng ngủ? Thôi được, chuyện đó hỏi sau. Tôi hy vọng 
rằng cậu có 1 ngôi nhà ở thành phố chứ? Một cô gái với bản tính giản dị, trong trắng như Gwendolen 
khó có thể sống được ở miền đồng quê. 
Vâng, cháu có 1 ngôi nhà ở quảng trường Belgrave, nhưng cháu đã cho mệnh phụ Bloxham thuê 
trong năm nay. Dĩ nhiên cháu có thể lấy lại bất cứ khi nào cháu muốn, chỉ cần báo trước 6 tháng. 
Mệnh phụ Bloxham à? Tôi không biết bà ta. 
Ồ, bà ta rất ít khi đi ra ngoài. Bà ta là một mệnh phụ khá luống tuổi. 
Ư, ngày nay điều đó không đảm bảo sự đáng kính về tư cách. Số mấy ở quảng trường Belgrave? 
149. 
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Khu đó cũng không hợp thời lắm. Tôi nghĩ rằng có một cái gì đó. Tuy nhiên, chuyện đó muốn thay 
đổi cũng dễ thôi. 
Bác có ý muốn nói đến kiểu kiến trúc thời trang hay là khu vực đó? 
Cả hai, nếu cần thiết, tôi nghĩ vậy. Thế thái độ chính trị của cậu? 
Vâng, cháu e rằng thật ra cháu không có chính kiến gì. Cháu là thành viên của nghiệp đoàn Tự do. 
Ồ, có thể coi họ như phái Bảo hoàng. Họ thường ăn tối với chúng tôi. Hoặc ít ra là thường đến đây 
chơi vào buổi tối. Bây giờ đến các vấn đề phụ. Thế bố mẹ của cậu còn sống không? 
Cháu mất cả cha lẫn mẹ. 
Cậu Worthing, mất cha hoặc mẹ đã là không may rồi, đằng này mất cả 2 thì thật đáng buồn quá. Thế 
bố cậu là ai? Chắc hẳn ông ta là một người giàu có. Ông ta sinh ra trong tầng lớp mà các tờ báo cấp 
tiến gọi là giới thượng lưu thương mãi hay tầng lớp quý tộc? 
Cháu e rằng cháu thực sự không biết chuyện đó. Thưa bác Bracknell, sự thật là cháu nói cháu đã mất 
cả cha lẫn mẹ. Ðúng ra phải nói rằng bố mẹ cháu đã đánh mất cháu... Cháu thật tình không biết cháu 
là con ai. Vâng... người ta đã tìm thấy cháu. 
Tìm thấy à! 
Ông Thomas Cardew đã quá cố, một quý ông đã lớn tuổi rất từ tâm, đã tìm thấy cháu, và đặt tên cháu 
là Worthing, bởi vì vào lúc đó ông ta vô tình tìm thấy trong túi một tấm vé xe hỏa toa thượng hạng đi 
Worthing. Worthing là một nơi thuộc Hạt Sussex. Nó là một thành phố nghỉ mát ven biển. 
Thế ông có lòng từ tâm có vé xe lửa toa thượng hạng đi thành phố nghỉ mát ven biển này đã tìm thấy 
cậu ở đâu? 
Trong một cái giỏ xách tay. 
Một cái giỏ xách tay à? 
Vâng, thưa bác Bracknell. Cháu đã nằm ở trong một cái giỏ xách tay - một cái giỏ khá to, bằng da 
màu đen, có quai xách - sự thật là một cái giỏ xách tay bình thường. Ở địa điểm nào mà ông James 
hay Thomas, Cardew vô tình tìm thấy cái giỏ xách tay bình thường này? 
Tại một phòng gửi áo khoác, mũ nón ở ga Victoria. Người ta thay vì đưa cái giỏ của ông ta lại đưa 
nhầm cái giỏ đó. 
Ở phòng gửi áo khoác, mũ nón tại ga Victoria à? 
Vâng. Tuyến đường đi Brighton. 
Tuyến đường đó không quan trọng. Cậu Worthing, tôi thú thật cảm thấy hơi bối rối về những gì cậu 
vừa kể cho tôi nghe. Sinh ra, hay được nuôi, trong một cái giỏ xách dù cái giỏ đó có quai xách hay 
không, đối với tôi dường như là điều khinh xuất đối với các chuẩn mực thông thường về cuộc sống 
gia đình mà điều đó đã gợi nhớ lại một trong những điều cực đoan thoái hóa tồi tệ nhất của cuộc cách 
mạng Pháp. Và tôi cho rằng cậu biết cái phong trào không may mắn đó đã dẫn đến gì chứ? Còn về 
cái địa điểm đặc biệt đó nơi cái giỏ xách đã được tìm thấy, một phòng gửi áo khoác, nón mũ tại một 
ga xe hỏa có thể đã được dùng để che giấu thành phần xuất thân trong xã hội - quả thật có lẽ đã được 
dùng cho mục đích đó trước cả ngày nay - nhưng khó có thể xem đó như là một nền tảng bảo đảm 
cho một địa vị được nhìn nhận trong một xã hội tốt. 
Cháu xin phép được hỏi bác thế bác khuyên cháu phải làm gì? Cháu có thể nói là cháu sẽ làm bất cứ 
chuyện gì trên thế giới này để đảm bảo hạnh phúc của Gwendolen. 
Tôi thành thật khuyên cậu, cậu Worthing, là hãy cố tìm một vài bà con họ hàng càng sớm càng tốt và 
nỗ lực tìm ra một người sinh thành của mình bố hoặc mẹ trước khi mùa cưới thực sự qua đi. 
Vâng, cháu thấy rằng cháu không thể nào xoay sở làm chuyện đó được. Cháu chỉ có thể đưa ra cái 
giỏ xách vào bất cứ lúc nào. Nó ở trong phòng thay quần áo của cháu ở nhà. 
Cháu thật sự nghĩ rằng điều đó sẽ làm bác vừa lòng, bác Bracknell. 
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Tôi hả, thưa cậu! Chuyện đó đâu có liên quan gì đến tôi? Cậu khó mà có thể tưởng tượng rằng tôi và 
ngài Bracknell mơ ước cho phép đứa con gái duy nhất của chúng tôi - một đứa con gái được nuôi dạy 
cẩn thận nhất - đi làm dâu ở một phòng gửi áo khoác và kết ước với một giỏ hàng sao. Thôi chào 
cậu, cậu Worthing! 
 
AWAY FROM IT ALL? 
 
"I've thought about it for many, many years. I've wanted to set up my own place where goddam 
people like Freud aren't worth a hill of beans, where there ain't no rules, and where people don't give 
a damn about doing an honest day's work. I'll work like hell and build a place for myself and my 
grandchildren, and then I'll die a happy man. That's my dream, and now it looks like it may come 
true. " 
"I had been to Pitcairn first and hell, you couldn't wish for a nicer place. The people are just like 
Virginians were 50 years ago when I was growing up. They were so happy and kind and pleased to 
see me, and when I said I was figuring on living near them they just near about flipped, they were so 
happy. We took off for Henderson - God! was it stormy. All the rest of the fellers on the boat got 
sick, but not me. I was that screwed up inside with excitement that I didn't feet a thing. It took a 
couple of days sailing, and then we got there one afternoon. " 
"It was just what I wanted. Flat as a pancake. Good beach. Landing place. Jungle thick as hell, mind 
you, but I figure I can clear that. And the weather's about as perfect as you can get - 70 every day, a 
little rain once in a while. Just a great place for old Smiley Ratcliffe to come and settle down. So 
that's what I'm figgerin' to do. " 
 
Reading 
 
Many of us might sometimes dream of "getting away from it all", of living on a remote and beautiful 
desert island like some latter-day Robinson Crusoe. Desert islands are fascinating places, we can 
imagine escaping from the pressures of modern life to an image of simplicity and tranquillity. There 
is something appealing in the story of Philip Quarll, an Englishman who was shipwrecked on an 
island off the Pacific coast of Mexico in 1675. He lived alone for 50 years before a ship arrived. 
Quarll refused to leave, saying to his would-be savers: "I was shipwrecked, thanks to my Maker, and 
was cast away. Were I made Emperor of the Universe, I would not be concerned with the world 
again, nor would you require me (to be concerned), did you but know the happiness I enjoy out of it." 
 
There are other desert island stories. A group of English seamen who mutinied against the harsh 
regime on board HMS Bounty in 1789, escaped with some Tahitian women to Pitcairn Island in the 
South Pacific, which has been called "the most remote and inaccessible, inhabited island on Earth". 
The descendants of the mutineers still live there, living a simple and peaceful life. 
 
After Marlon Brando had finished working on the film Mutiny on the Bounty he bought an island, 
Tetiaroa, in the Tahitian group. He said that he wanted it to be "a laboratory for developing ways for 
the South Pacific to survive the onslaught of civilization". 
 
For most of us, however, the dream remains unreal, and we never think seriously about escaping 
from civilization. For one man, though, the dream is becoming reality. 
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His name is Arthur "Smiley" Ratcliffe. He"s a millionaire who owns large areas of Virginia and 
West Virginia, who has five Rolls-Royces, and who started his career with a loan of $1,500. Ratcliffe 
spent years exploring the Pacific looking for a place to escape from the modern world. In 1981 he 
finally discovered Henderson Island, an uninhabited island 110 miles north of Pitcairn Island. He 
offered to spend one million dollars on Pitcairn (population 44) in return for permission to establish a 
home on Henderson. Smiley, a 57-year-old, who is a teetotaller, and who works 20 hours a day, 52 
weeks a year, was interviewed by Simon Winchester for the Sunday Times in May 1983. This is 
what he said: 
 
But Smiley Ratcliffe has no intention of living like Robinson Crusoe. The list of what he intends to 
take begins like this: 
 
Eight men (all Virginians who work on his farm; strong fellows who can  wield  axes  and  drive 
mechanical diggers and who have agreed to accompany him.) 
A concrete block maker. A well-driver. Six tractors. Two graders. Six bush-hogs (devices for 
clearing  undergrowth).  Generators. Four aircraft. Three landing craft. Ten milk cows. Ten beef 
cows. Cement... 
The list goes on for pages. He already has a seaplane and a private jet, and is arranging to buy a ship 
which will make its initial journey from San Diego. "We"ll call in at Pitcairn and pick up some of the 
fellers who"d like to work. Then we"ll tool up to Henderson and start digging and building. If we 
start next year we should have the main house done in six months and the airstrip finished by "85. 
Then it"s all plain sailing from then on. So long as I can get a cool glass of milk and my chewing 
tobacco, I"ll be happy. " 
 
Smiley told reporters he wanted his grandchildren to grow up in a society free from "crime and dope 
and Elvis Presley". That"s one man"s paradise. 
Proper names 
Robinson, Philip Quarll, Marlon Brando, Arthur Smiley Ratcliffe. 
 
remote:xa xôi, hẻo lánh; xa 
latter-day:hiện đại, gần đây 
fascinating:thu hút 
fascinate:thu hút, quyền rũ, làm mê đắm 
tranquility:tình trạng tĩnh lặng 
tranquil:tĩnh lặng 
shipwreck:sự/vụ đắm tàu 
mutiny:(n) sự nổi loạn/ nổi dậy; (vi) nổi loạn 
mutineer:người nổi loạn 
harsh:hà khắc; chói, khó chịu 
regime:chế độ 
descendant:con cháu 
descend:bước, đi xuống 
be descended from sb:là con cháu của 
onslaught:sự/ cuộc tấn công 
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flip:hứng khởi, giận dữ 
teetotaller:người không uống rượu 
teetotal:không uống rượu 
goddam:(= goddamned) dùng để nhấn mạnh 
figure on sth:dự định 
screw up one's courage:thu hết can đảm 
fell:đốn ngã; đánh ngã 
feller:thợ rừng 
wield:sử dụng 
initial:đầu tiên, ban sơ 
tool sth up:trang bị máy móc 
airstrip:bãi đáp máy bay 
so long as:miễn là, với điều kiện là 
grader:máy san đất 
prompt:thúc giục, nhắc tuồng; nhắc 
confederation:liên minh 
succession:sự kế tiếp 
in succession:nối tiếp nhau 
anomaly:điều ngoại lệ; vật bất thường 
undo:cởi ra, mở ra 
uncover:mở ra; khám phá 
unseat:bãi miễn; quăng xuống ngựa 
unearth:đào lên, khám phá 
unlock:khai thông; phá bỏ rào cản, chướng ngại 
de-ice:khử băng, chóng đóng băng 
deform:làm biến dạng, làm méo mó, làm xấu 
dehydrate:khử nước, làm khô; mất nước 
deport:trục xuất 
decapitate:xử trảm, chém đầu 
deodorize:khử mùi 
devalue:làm giảm giá trị 
decompose:phân hủy, mục 
defuse:gỡ kíp nổ ra; tháo ngòi; giảm nguy hiểm 
demoralize:làm đồi bại phong tục 
call by:ghé lại; ghé vào 
come by:kiếm được; có, nhận 
drop by/ over/ round:ghé thăm 
get by:coi được 
get by on sth:sống được, xoay sở được 
go by:trôi qua; làm theo, nôi theo; đánh giá dựa vào 
pass by:đi qua 
put by:để dành, dành dụm 
stand by:đứng coi; sẵn sàng, chuẩn bị; bênh vực, ủng hộ 
stick by:trung thành 
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Exercise 1 
Desert Island Discs has been a popular radio programme for about 40 years in England. Famous 
people are asked to choose eight records, a book (excluding The Bible and Shakespeare) and a 
luxury that they would take to a desert island. What would you take? Why would you choose that? 
 
Exercise 2 
Imagine now that you are Smiley Ratcliffe. What sort of paradise would you try and establish? Think 
about things like the political system, education, religion and whether you would have television and 
radio. Draw up a "master plan" in groups. 
 
Exercise 3 
I'm not a millionaire, so I won't buy a desert island. 
But if I were a millionaire, I would buy a desert island. 
 
Transform these sentences in the same way: 
1 I've got flu, so I won't go to school tomorrow. 
2 I'm very busy, so I can't watch TV this evening. 
3 I'm tired, so I'll go to bed early. 
4 I don't like sunbathing, so I won't choose a beach holiday. 
5 I haven't been to London, so I don't know anything about it. 
 
Exercise 4 
Check the meanings of the slang expressions in the interview with Smiley.   
 
Xa lánh cõi đời ư? 
"Tôi đã nghĩ về chuyện đó trong nhiều năm trời. 
Tôi muốn xây dựng một nơi ở của riêng tôi, nơi đó những người chết tiệt như Freud không đáng một 
xu, nơi đây không có luật lệ, và nơi đây mọi người cóc cần lo đến việc đi làm hàng ngày. 
Tôi sẽ làm việc như điên để xây dựng một nơi cho riêng tôi và các đứa cháu của tôi, rồi tôi sẽ chết 
trong thanh thản. 
Ðó là mơ ước của tôi, và bây giờ giấc mơ đó có thể trở thành sự thật." 
"Ðầu tiên, tôi đã ở Pitcairn và trời ơi, bạn không thể nào mơ một nơi tốt hơn. 
Người dân ở đó giống như dân Virginia cách đây 50 năm vào thời tôi còn nhỏ. 
Họ thật vui vẻ, tử tế và rất vui mừng khi gặp tôi và khi tôi nói rằng tôi dự tính sống gần họ thì họ gần 
như nhảy cỡn lên vì sung sướng, họ quá vui vẻ. 
Chúng tôi đã khởi hành đi đến đảo Henderson - 
Than ôi! 
Trời lại mưa bão.  
Tất cả mọi người trên tàu đều bị say sóng nằm lăn ra, ngoại trừ tôi. 
Lòng tôi tràn ngập niềm phấn khích nên tôi không cảm thấy gì hết. 
Phải mất một vài ngày để giương buồm, và rồi chúng tôi cũng đến đó vào một buổi trưa." 
"Thật là đúng nơi tôi mong muốn. 
Bằng phẳng như một cái bánh kếp. 
Bãi biển tốt. 
Có chỗ đáp máy bay. 
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Nhưng nhắc cho bạn nhớ; rừng rậm như địa ngục, nhưng tôi nghĩ tôi có thể phát hoang được. 
Thời tiết thì rất tuyệt, ngày nào nhiệt độ cũng 70 độ F (25 độ C) thỉnh thoảng lại có mưa. 
Thật là một nơi tuyệt vời cho lão Smiley Ratcliffe này đến định cư... 
Ðó là tất cả những gì tôi định làm". 
 
Reading 
 
GRIMSLY and HARBINGER LTD 
have vacancies for casual staff in their Toy Department from 
November 1st until December 24th. 
SANTA CLAUS 
wanted for our Christmas Fairy Grotto. 
Costume and beard provided. 
SALES PERSONS 
three temporary positions. 
Suitable applicants should apply in writing to: 
the Personnel Dept, Grimsly & Harbinger Ltd, 
High Street, Tadworth. 
 
The best modern business letters are written simply, clearly and directly. Elaborate formulas and 
expressions are not necessary, but you will still find examples in some business letters. 
 
Trouble in store for Mr Claus 
 
1 
Dear Sir, I regret to inform you that we have not chosen you to fill the position of Santa in our Toy 
Department Christmas Grotto. With thanks for your interest. 
pp Deirdre Dowdy, Personnel Assistant 
Grimsly and Harbinger Ltd. 
 
2 
Dear Mr Pamsbottom, Thank you for your letter of 13th inst. May I assure you that we areas sorry as 
you are that we are only able to employ one Santa Claus. Thank you for your kind offer to stand in at 
short notice if our Santa does not come up to standard. We are not expecting such an eventuality, but 
thank you for your continued interest. 
pp Deirdre Dowdy, Personnel Assistant, 
Grimsly and Harbinger Ltd. 
 
3 
Dear Mr Ramsbottom, Thank you for your letter dated the 19th. May I apologize at once for the 
misspelling of your surname in the letter from my assistant, Miss Dowdy. I can understand how 
embarrassing the error must have been, especially as your wife's name is Pamela. 
 Thank you for the comments you made about our selection procedure for our Toy 
Department casual staff. With respect, there is only room for one Santa and the present incumbent is 
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proving most satisfactory. We took on the man most suited to the job, which is not to say that you 
would not have filled the bill most admirably. I can understand your disappointment. 
 With best wishes, 
Robert Leech, Personnel Manager, 
Grimsly and Harbinger Ltd. 
 
4 
Dear Mr Ramshottom, Thank you for your further letter. May I say right away that I very much 
resent the implication that we rejected your appli-cation to become a member of our casual staff this 
Christmas because of racial prejudice. I had no knowledge that your mother's uncle was partly 
Jewish nor would it have made any difference to our decision. Nor was your speech impediment 
considered to be important. As we did not call you for interview, this would hardly have been 
apparent. 
 Yours sincerely, 
R. Leech, Personnel Manager, 
Grimsly and Harbinger Ltd. 
 
5 
Dear Mr Ramsbottom, Thank you for your letter including the many references from former 
employers, which are returned to you now, with compliments. The tone of their comment must prove 
some solace that we were not able to find a place for you in the Toy Department. The letter from the 
President of the West Ham Scottish Dancing Club gave particular enjoyment here. I did not know of 
your two parking fines and can assure you that these would not taint our judgment either way in 
recruitment situations. The fact is that we have appointed another person to the job to which you 
aspired and, as far as this company is concerned, that is an end to the matter. 
 Yours, Deirdre Dowdy 
pp R. Leech, Personnel Manager, 
Grimsly and Harbinger Ltd. 
 
6 
Dear Mr Ramsbottom, I cannot take seriously your complaints made against the member of our staff 
acting as Santa in our Christmas Grotto. The adjectives   "short-tempered",   "snappy", "impatient" 
and "aggressive", which you use, do not accord with our knowledge of the man in question. May I 
remind you that the Grotto is intended for children only and that your visits to the Toy Department 
are now becoming an embarrassment here. 
 Yours, 
Robert Leech, Personnel Manager, 
Grimsly and Harbinger Ltd. 
 
7 
Dear Mr Ramsbottom, Thank you for drawing to my attention the behaviour of the Santa in our Toys 
Department. If, as you say, the man was drunk, rude and using foul language, there can be no excuse. 
I shall make immediate enquiries and thank you again for bringing this sorry state of affairs to my 
notice. 
 With thanks, 
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 Yours sincerely, 
H.J. Barnngton-Cox, General Manager, 
Grimsly and Harbinger Ltd. 
 
8 
Dear Mr.Ramsbottom, The allegations which you made recently to our general manager, Mr 
Barrington-Cox, have proved to be unfounded. May I say that this came as no surprise to this 
department. We would be delighted if you would stop  your  irrational  vendetta  against  this 
company. 
 Yours, 
R. Leech, Personnel Manager, 
Grimsly and Harbinger Ltd. 
 
9 
Dear Mr Ramsbottom, I am very sorry to hear that you and your wife will no longer be customers at 
Grimsly and Harbinger. A little bit of me dies when I hear that old customers have been ill-treated I 
am most saddened to hear your reasons and I promise you that I will be making every effort to get to 
the root of your complaint. 
 Yours, with deepest regret, 
T.WJ. Trumpington, 
Chairman and Managing Director, 
Grimsly and Harbinger Ltd. 
 
10 
Dear Sir, I regret to inform you that we have not chosen you to fill the position of Demonstrator in 
our Do-It-Yourself Department during our Easter Event. With thanks for your interest. 
pp Gladys Snubwinkie, 
Personnel Assistant, 
Grimsly and Harbinger Ltd. 
 
Proper names 
Pamsbottom, Ramsbottom, Leach, Trumpington.  
 
Language study 
 
Reference to a previous business letter 
Thank you for your letter of October l4th/l4th October 
In our/my letter of the 14th/ dated the 14th. 
 
Expressing regret 
I regret to inform you that ... 
I am sorry to say/hear/read 
 
Acknowledging previous letters 
I/We acknowledge receipt of your letter of ... 
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Thank you for 
 
Polite and formal thanks 
Thank you for (doing it). (note the use of the -ing form) 
 
Apologies 
May I apologize for (not replying sooner) 
I must apologize 
 
I am sorry that Ỹ I was unable to reply sooner, but ... 
Polite formulas 
With respect, (I must point out that you are mistaken) 
 
I enclose a catalogue, with our compliments. 
 
in store for sb/ sth:sắp xảy ra, dành cho; để dành 
pp:(= per procurationem) ký thay 
grotto:hang đá nhân tạo 
eventuality:khả năng xảy ra 
eventual:cuối cùng, sau hết 
eventually:sau cùng 
procedure:thủ tục, tiến trình 
incumbent:(n) người đương chức; (adj) đương chức; thuộc phận sự 
incumbency:chức vụ đương nhiệm 
resent:nổi giận, bất bình 
resentment:nổi giận 
resentful:giận dữ 
implication:điều ám chỉ; sự dính liếu 
imply:ám chỉ 
prejudice:(n) thành kiến; (vt) tạo thành kiến, ảnh hưởng 
impediment:khuyết tật; vật/ người gây cản trở 
impede:cản trở 
solace:(n) niềm an ủi, xoa dịu; (vt) an ủi, xoa dịu ai 
taint:(n) vết, tì vết; (vt) làm ảnh hưởng, làm hoen ố 
recruitment:sự tuyển nhân viên/ tuyển quân 
aspire:kỳ vọng 
aspiration:tham vọng 
snappy:cáu gắt 
allegation:sự/lời vu cáo 
allege:cho là, viện cớ 
alleged:bị cáo buộc là 
unfounded:vô căn cứ 
vendetta:vụ cãi vã dẵng dai; mối thù truyền kiếp 
get to the root of sth:truy và giải quyết tận gốc rễ vấn đề 
Easter:lễ/mùa Phục sinh 
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semi-literate:biết đọc viết chút đỉnh 
semi-tropical:cận nhiệt đới 
semi-skilled:bán chuyên môn 
fellow-citizen:người cùng quốc tịch 
fellow-countryman:người đồng hương 
fellow-traveller:bạn đồng hành 
extention:sự mở rộng; máy điện thoại phụ 
ex-directory:thuộc số điện thoại không in vào danh bạ do yêu cầu của người gắn điện thoại 
extrovert:hướng ngoại, cởi mở 
extradite:trao trả tội phạm về nước; dẫn độ 
semicircle:hình bán nguyệt 
semicircular:có hình bán nguyệt 
semi-colon:dấu chấm phẩy 
semi-conscious:bán ý thức 
semi-detached:có chung một vách 
semi-final:trận bán kết 
semi-finalist:đội banh/ người thi được vào bán kết 
semi-official:bán chính thức 
fall down:té xuống 
get down:đi xuống 
go down:té xuống; chìm, đắm; lặn; hạ; xuống giá 
lie down:nằm xuống 
stay down:còn lại trong bụng; nằm xuống 
bring sth down:hạ; bắn rơi; hạ giá 
bring sth down:đốn ngã; lật đổ, đánh bại 
put (sth) down:hạ xuống, hạ cánh 
put sb down:cho xuống; làm quê mặt, hạ nhục 
turn down:từ chối; vặn nhỏ lại 
go under:chìm; phá sản 
break down:hư, hỏng; thất bại, gây đổ; suy sụp; mất tự chủ 
burn down:cháy rụi; cháy sạch 
cut down:đốn ngã; cắt ngắn; cắt giảm 
knock sb down:húc, tông ngã 
knock sth down:phá sập/ hủy 
shut down:đóng cửa, dẹp tiệm 
tear sth down:kéo sập; giật sập, phá sập 
look down on:coi khinh 
shout sb down:la át tiếng 
 
Exercise 1 
1 How is he told he hasn't got the job? 
2 Is Mr Ramsbottom prepared to start the job without much warning? 
3 How does the secretary show she is signing a letter on her boss's behalf? 
4 How do they reject Mr Ramsbottom's application without saying he was unsuitable? 
5 Why did Mr Leach not know that Mr Ramsbottom couldn't speak properly? 
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6 What apart from his own letters did Mr Ramsbottom send to support his application? 
7 What does Mr Ramsbottom think of the person who got the job? 
8 Who does Mr Ramsbottom write to apart from Mr Leach and why? 
9 How true do the allegations made by Mr Ramsbottom prove to be? 
10 What does Mr Trumpington promise to do? 
11 What job does Mr Ramsbottom apply for next? 
 
Exercise 2 
Look at the Language study. Go through the letters and mark examples of each type of formula. 
Write a formal letter of application for the job advertised. State why you would be good at it and 
make up a c.v. (curriculum vitae). 
 
Exercise 3 
Role-play the manager and the applicant. Conduct an interview for the job. 
 
Exercise 4 
Discuss the probable content of the letters to which Grimsly and Harbinger has replied. Make notes. 
Then write the letters as if from Mr Ramsbottom. Give them a formal layout and make them as short 
and direct as you can.   
 
YOU THE JURY 
 
Cross examination by the prosecution 
Prosecution  Lady Wyatt. Would you describe yourself as an intelligent woman? 
Lady Wyatt  I would never describe myself as anything... I'm not stupid. 
Prosecution  Do you not think it was stupid to put that scarf in your bag and walk away without 
paying? 
Lady Wyatt  I intended to pay. There was nobody to pay. 
Prosecution  You couldn't have looked very hard, could you? 
Lady Wyatt  Look, I've told you. I had an appointment... I was in a hurry. 
Prosecution  Surely not in such a hurry that you couldn't find someone to pay. Surely you could have 
spent a few minutes. Surely your friend would have waited. 
Lady Wyatt  I don't like keeping people waiting. I'm never late. 
Prosecution  Couldn't you simply have put the scarf back and collected and paid for it later? 
Lady Wyatt  I suppose so. I just didn't think. I intended to pay for it later. 
Prosecution  But you didn't pay for it, did you? 
Lady Wyatt  I've told you ten times already. I simply forgot. 
Prosecution  Every shoplifter says that, Lady Wyatt. 
Lady Wyatt  I am not a shoplifter. 
Prosecution  Hmm, hmm. Now these pills. How long have you been taking them? 
Lady Wyatt  Four or five years. They calm me down. 
Prosecution  And in those four or five years have you ever suffered from loss of memory or 
forgetfulness? 
Lady Wyatt  Not that I know of. 
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Prosecution  And have you walked into shops, taken things, put them in your bag and walked away 
without making any effort to pay? 
Lady Wyatt  No, no, no. 
Prosecution  But you did on this occasion. You took a scarf, put it in your bag and made no offer to 
pay. That is theft, common theft. If we accepted your claim that you simply forgot, then every Tom, 
Dick and Harry would be walking in and out of shops, taking whatever caught their eye. No, no, no 
Lady Wyatt. "I forgot" is no excuse at all. I maintain that you intended to steal. I believe many 
people do that... just for "kicks"... it gives them a thrill. 
Lady Wyatt  That's not true. 
Prosecution  But it is true, Lady Wyatt... No further questions, your honour. 
 
Cross examination of the defence 
 
Defence  Lady Wyatt. You're a very wealthy woman, aren't you? 
Lady Wyatt  Wealthy, yes. I don't know about "very". 
Defence  But you don't need to work. 
Lady Wyatt  No. 
Defence  How often do you go shopping at Hall's? 
Lady Wyatt  I don't know exactly. I suppose once or twice a week. 
Defence  So in a year you would probably spend hundreds of pounds there. 
Lady Wyatt  Yes. 
Defence  So there is no reason why you should want to steal anything - a scarf worth £10 maybe. 
Lady Wyatt  Of course not. It's quite ridiculous. 
Defence  Have you ever been in trouble with the police before? 
Lady Wyatt  No, never. 
Defence  Not even a traffic offence. 
Lady Wyatt  No. 
Defence  And you're a well-known figure in the community. 
Lady Wyatt  I suppose so. I do a lot of work for charity. 
Defence  And you say that you just forgot to pay. 
Lady Wyatt  Yes. 
Defence  That's easy enough to do. I've done it myself and I imagine many people in this court have. 
And of course you would have returned to pay as soon as you realized. 
Lady Wyatt  Yes. I would have realized when I got home. 
Defence  Thank you, Lady Wyatt. No further questions, your honour. 
 
Listening 
� Cross-examination by the prosecution 
� Cross-examination of the defence 
 
Reading 
 
LADY WYATT ACCUSED OF SHOP-LIFTING 
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On Wednesday morning I went to Hall's Department Store to do some shopping and to meet a friend 
for lunch. In the Ladies' Fashion Department I bought a belt and a bag and paid for them. As I was 
waiting for the lift to go up to the Rooftop Coffee Lounge, I saw a silk scarf that I liked. I tried it on 
and decided to buy it. I looked around for an assistant to pay but couldn't see anybody. The lift came 
and as I was late for my appointment, I put the scarf with my other purchases, intending to pay for it 
later on my way out. Unfortunately, I forgot to pay and was stopped at the door by the store detective 
who asked me to go to the manager's office where I was accused of having stolen the scarf. It's quite 
ridiculous. I simply forgot to pay. 
 
I was on duty on the second floor when I observed Lady Wyatt trying on a scarf. She looked at 
herself in the mirror, looked round several times and then put the scarf in her bag. She then went up 
in the lift to the top floor cafe where she met a man. I kept up my observation and when they left 
together, I followed them to the door. She had made no attempt to pay so I stopped her and asked her 
to accompany me to the manager's office. She became abusive and refused to go with me until a 
policeman arrived on the scene. 
 
Read the reports on the evidence given by four people. 
 
DAVID WILTON'S EVIDENCE (REPORT) 
 
David Wilton said that he was an old friend of Lady Wyatt and that he had been the Wyatt family's 
accountant for fourteen years.  He had arranged to meet Lady Wyatt for lunch at 12 o'clock to 
discuss some family business. He said that he had not noticed anything unusual about Lady Wyatt's 
behaviour except that twice during lunch she had taken a pill.  He added that he did not know what 
the pill was for and had not asked.  He stated that he was astonished that anyone could think that 
Lady Wyatt might steal as she was a very wealthy woman who could afford to buy anything she 
wanted. 
 
THE STORE MANAGER'S EVIDENCE (REPORT) 
 
The store manager said that he did not know Lady Wyatt as a regular customer because he had only 
been in his present job for two weeks.  He said that the store lost hundreds of pounds worth of goods 
every week which was why he had appointed a store detective in whom he had the greatest 
confidence.  He added that it was not only the poorer members of the community who resorted to 
shop-lifting. 
 
THE DOCTOR'S EVIDENCE (REPORT) 
 
Soames, the Wyatt family doctor, stated that he had been prescribing pills for Lady Wyatt for some 
time.  She had been suffering from regular bouts of depression.  He said that a side-effect of the pill 
could cause erratic or unusual behaviour though he knew of no case where moral judgement had 
been affected. 
 
THE SHOP ASSISTANT'S EVIDENCE (REPORT) 
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The shop assistant said that she had worked at Hall's for seven years and knew Lady Wyatt as a 
regular customer.  On Wednesday morning Lady Wyatt had bought a belt and handbag and had paid 
by cheque.  She said that Lady Wyatt had behaved quite normally.  She said that she hadn't seen 
Lady Wyatt trying on the scarf as the scarf counter was on the opposite side of the store.  She added 
that there had been two assistants or duty that morning and that neither of them had left the 
department. 
 
accuse:tố cáo 
accusation:sự tố cáo 
the accused:bị cáo 
purchase:vật mua, việc mua 
ridiculous:khôi hài, buồn cười 
ridicule:trêu chọc 
observation:sự quan sát 
observe:quan sát 
observant:tinh mắt 
accompany:đi kèm, đi theo; kèm theo 
abusive:xúc phạm 
abuse:xúc phạm, lạm dụng 
scene:bối cảnh, hiện trường 
evidence:(n) bằng chứng; dấu vết; (vt) đưa ra bằng chứng 
prescribe:kê toa; qui định 
prescript:điều luật; qui định 
prescription:toa/đơn thuốc 
bout:đợt, cơn; trận đấu bốc/vật võ 
confidence:sự tin tưởng; sự tự tin 
confide:tâm sự, tâm tình; gửi gắm, giao cho 
resort:cậy nhờ, tìm đến 
cross-examine:chất vấn, cật vấn 
cross-examination:sự chất vấn 
prosecute:truy tố 
prosecution:sự truy tố 
kick:sự phấn kích 
thrill:sự run lên 
defence:lời biện hộ, luật sư bào chữa cho bị cáo 
offence:việc vi phạm 
flat-spin:sự đáp xuống quay ngang của máy bay 
choreography:dàn dựng điệu múa 
choreographer:biên đạo múa 
credits:bản danh sách diễn viên và những người làm phim 
quote:trích dẫn, kê ra 
extra:vật/ người thêm 
let sb down:làm thất vọng 
à la cart:thực đơn gọi từng món 
table d'hôte:một số món cố định với giá ấn định cả bữa 
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tycoon:trùm tư bản 
antiseptic:(n, adj) chất khử trùng; có tính khử trùng 
antibiotic:(n, adj) chất kháng sinh; có tính kháng sinh 
anticyclone:vùng áp suất không khí trên cao 
antifreeze:chất chống đông 
antidote:thuốc giải độc 
antisocial:có hại cho xã hội; không cởi mở 
anti-clockwise:ngược chiều kim đồng hồ 
pro-government:ủng hộ chính phủ 
the pros and cons:những lý lẽ tán thành và phản đối 
be in:mốt đang thịnh hành; ở nhà, ở văn phòng 
break in:đột nhập; huấn luyện 
bring sb in:bắt; giới thiệu 
bring sth in:thu hoạch, gặt hái; đưa vào, đưa ra; công bố 
call in/ round:ghé thăm 
come in:trở nên thịnh hành, mô đen; dâng lên; về cuối cuộc đua; vào 
draw in:trở nên ngắn hơn; vào ga 
fall in:đổ sụp xuống 
get in:đến nơi; được bầu; trúng cử; trúng tuyển, thi đậu 
give sth in:nộp, giao, đưa 
give in (to sb/ sth):đầu hàng, chịa thua 
go in:khuất 
go in for:dự thi, tham dự; chọn nghề; chọn thú tiêu khiển, chơi 
hold in:kềm chế, kềm lại 
keep sb in:giữ ở lại 
let sth in:thu hẹp lại 
let sb in for sth:làm khổ 
let sb in on/ onto sth:cho biết 
look in:ghé vào, ghé thăm 
pull sb in:giam giữ; thu hút, lôi cuốn 
pull sth in:kiếm được; vào 
put in:xen vào 
put sth in:lắp vào; đưa, lồng vào; dành cho, để; giao nhiệm vụ; bầu 
run sb in:bắt giam 
run sth in:chạy rô đa 
send sb in:gởi đi, phát đi 
send sth in:gởi nộp 
take sb in:cho ở; nhận cho trọ; gạt 
take sth in:hấp thụ, thu hẹp vào; bóp vào; nhận; bao gồm; đi xem; quan sát, hiểu, tiếp thu 
turn in:quay vào trong; đi ngủ 
turn sb in:giao nộp cho cảnh sát 
turn sth in:trả; giao trả, từ bỏ; giao; nộp; đạt được 
 
Exercise 1 
A police officer is checking through Lady Wyatt's statement. 
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Police officer You said that you had gone there to do some shopping. Is that right? 
Lady Wyatt Yes, it is. 
Police officer You also mentioned that you were going to meet a friend for lunch. 
Lady Wyatt That's correct. 
 
Continue the conversation with another student. 
Then role-play a police officer and a store detective. Have a similar conversation, checking the 
information in the statement. 
 
Listening 
Now listen to Lady Wyatt being cross-examined, first by the Prosecution, and then by the Defence. 
� Cross-examination by the prosecution 
� Cross-examination of the defence 
Listen again. Answer these questions. 
 
Prosecution's cross-examination 
What did she say she had intended to do? 
Why hadn't she done it? 
Why didn't she spend more time looking for an assistant? 
Is she usually punctual? 
How long had she been taking the pills? 
Had she ever suffered from loss of memory? 
Had she ever stolen anything? 
 
Defence's cross-examination 
How wealthy is she? 
Does she need to work? 
Is she a regular customer? 
How much does she spend there a year? 
What would she have done if she hadn't been caught? 
 
Exercise 2 
Listen again to the cross-examination. Write a report similar to the four in  reading. 
 
Exercise 3 
Read through the four reports again. Role-play Prosecution, Defence and Witness. Try to recreate the 
situation as each of the four gave evidence and were cross-examined. 
 
Exercise 4 
Form groups. You are the jury. Appoint a chairman to report back to the judge. You have to decide 
whether she was "Guilty" or "Not Guilty". 
(In British law a person is innocent until proved guilty. The Prosecution must prove its case. The 
Defence needs only to maintain. that it has not been proved.) 
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Bạn là ban hội thẩm 
Sự chất vấn của bên nguyên 
Thưa bà Wayatt. Bà tự xưng là người phụ nữ thông minh chứ? 
Tôi không bao giờ tự xưng mình là bất cứ thứ gì... tôi đâu có ngu. 
Bà không nghĩ thật là ngu ngốc khi bỏ cái khăn quàng cổ đó trong túi xách của cô rồi bỏ đi mà không 
trả tiền không? 
Tôi đã định trả. Ðã không có ai ở đó cả. 
Bà đã không thể nhìn kỹ hơn sao? 
Này, tôi đã nói với ông rồi. Tôi có một cuộc hẹn... tôi đang vội mà. 
Nhất định là không quá vội đến nỗi bà không thể tìm thấy ai đó để trả tiền. Chắc chắn là bà đã chỉ 
mất một vài phút thôi. Nhất định là bạn của bà có thể đợi được. 
Tôi không muốn để người ta chờ đợi tôi. Tôi không bao giờ trễ cả. 
Bà không thể đặt cái khăn quàng cổ lại và sau đó đến lấy rồi trả tiền được sao? 
Tôi cho là vậy. Tôi chỉ là không suy nghĩ ra. Tôi đã định trả tiền sau đó. 
Nhưng bà đã không trả tiền, đúng không? 
Tôi đã nói với ông mười lần rồi. Tôi đã đơn giản quên mất. 
Mọi người lấy cắp ở cửa hàng đều nói thế, thưa bà Wyatt. 
Tôi không phải là người lấy cắp ở cửa hàng. 
Hừm, hừm. Bây giờ là những viên thuốc. Bà đã dùng nó trong bao lâu rồi? 
Bốn hoặc năm năm rồi. Nó làm tôi trở nên bình tĩnh. 
Và trong bốn hoặc năm năm đó bà có bị mất trí nhớ hay tính hay quên không? 
Tôi không cần biết đến chuyện đó làm gì. 
Và bà có đi vào những cửa hiệu, lấy những đồ vật, bỏ chúng vào túi xách của cô và đi khỏi mà không 
hề trả tiền không? 
Không, không, không. 
Thế nhưng trong trường hợp này bà đã làm như thế. Bà đã lấy một cái khăn quàng cổ, bỏ nó vào giỏ 
của cô và không hề đề nghị trả tiền. Ðó là hành vi trộm cắp, sự ăn cắp phổ biến. Nếu chúng tôi chấp 
nhận luận điệu của bà rằng bà đơn giản là quên, thì mọi kẻ khác sẽ ra vào những cửa hiệu, lấy bất cứ 
thứ gì đập vào mắt chúng. Không, không, không đâu thưa bà Wyatt. 'Tôi đã quên' không phải là lý do 
để bào chữa đâu. Tôi bảo lưu là bà đã có ý định lấy trộm. Tôi tin rằng cũng có nhiều người làm thế... 
chỉ vì 'sự phấn khích'... điều đó mang lại cho họ cảm xúc ly kỳ. 
Ðiều đó không đúng. 
Nhưng nó đúng đấy, thưa bà Wyatt... Không còn câu hỏi nào khác, thưa ngài. 
 
Sự chất vấn của người bào chữa 
Thưa bà Wyatt. Bà là một phụ nữ rất giàu, đúng không? 
Giàu có ư, đúng. Tôi không biết về "rất" là thế nào. 
Nhưng bà không cần phải làm việc. 
Không. 
Bà có thường đi mua sắm ở cửa hàng Hall không? 
Tôi không biết chính xác. Tôi cho rằng một hay hai lần trong tuần. 
Vậy thì trong một năm, có lẽ bà đã chi hàng trăm pao vào việc đó. 
Ðúng. 
Vậy thì không có lý do gì mà bà lại muốn đánh cắp bất cứ thứ gì - một cái khăn quàng cổ có lẽ trị giá 
10 pao. 
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Dĩ nhiên là không. Ðiều đó thật lố bịch. 
Có bao giờ bà gặp rắc rối với cảnh sát chưa? 
Chưa, chưa bao giờ cả. 
Ngay cả một sự vi phạm giao thông. 
Không. 
Và bà là nhân vật nổi tiếng trong địa phương. 
Tôi cho rằng vậy. Tôi đã làm nhiều công việc từ thiện. 
Và bà nói rằng bà chỉ quên không trả tiền. 
Vâng. 
Rất dễ dàng như vậy. Chính tôi cũng đã làm thế và tôi cho rằng mọi người trong phiên tòa này cũng 
đã làm như thế. Và dĩ nhiên bà sẽ quay trở lại để trả tiền ngay khi bà nhận ra chứ. 
Vâng. Tôi sẽ nhận ra điều đó khi tôi về đến nhà. 
Cảm ơn, thưa bà Wyatt. Không còn câu hỏi nào khác, thưa ngài. 
 
Reading 
 
"The punishment should fit the crime. " 
National and local newspapers regularly print accounts of legal cases, and quite often the stories they 
choose are ones in which the punishment does not appear to fit the crime. It is easy to read a 
paragraph about a criminal case and to become outraged at the sentence passed by a judge. We have 
to remember that the short paragraph sums up a complicated legal case which might have taken 
hours, days or even weeks of court time, and that the judge knew a lot more about the case than the 
casual newspaper reader. However, sentences and penalties vary widely from one court to another. 
As every football fan knows, referees make mistakes, and the referee is much more likely to be 
mistaken when his decision goes against one"s own team. 
 
Here are some examples of crimes, and the penalties chosen by particular judges. Read through them 
and try to answer these questions. 
 
Was justice done? 
If you had been the judge, would you have given a different sentence? 
Would you have chosen a lighter sentence, or a more severe one? 
How would you have felt if you had been the victim of the crime? 
How would you have felt if you had been the defendant? 
If you had been the judges, what other facts and circumstances would you have wanted to know? 
 
Manslaughter 
(the act of killing someone, unlawfully, but not intentionally) 
 
In 1981 Marianne Bachmeir, from Lubeck, West Germany, was in court watching the trial of Klaus 
Grabowski, who had murdered her 7-year-old daughter. Grabowski had a history of attacking 
children. During the trial, Frau Bach meir pulled a Beretta 22 pistol from her handbag and fired eight 
bullets, six of which hit Grabowski, killing him. The defence said she had bought the pistol with the 
intention of committing suicide, but when she saw Grabowski in court she drew the pistol and pulled 
the trigger. She was found not guilty of murder, but was given six years imprisonment for 
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manslaughter. West German newspapers reflected the opinion of millions of Germans that she 
should have been freed, calling her "the avenging mother". 
 
Murder 
In 1952 two youths in Mitcham, London decided to rob a dairy. They were Christopher Craig, aged 
16 and Derek William Bentley, 19. During the robbery they were disturbed by Sydney Miles, a 
policeman. Craig produced a gun and killed the policeman. At that time Britain still had the death 
penalty for certain types of murder, including murder during a robbery. Because Craig was under 18, 
he was sentenced to life imprisonment. Bentley who had never touched the gun, was over 18. He was 
hanged in 1953. The case was quoted by opponents of capital punishment, which was abolished in 
1965. 
 
Assault 
In 1976 a drunk walked into a supermarket. When the manager asked him to leave, the drunk 
assaulted him, knocking out a tooth. A policeman who arrived and tried to stop the fight had his jaw 
broken. The drunk was fined £10. 
 
Shop-lifting 
In June 1980 Lady Isabel Barnett, a well-known TV personality was convicted of stealing a tin of 
tuna fish and a carton of cream, total value 87p, from a small shop. The case was given enormous 
publicity. She was fined £75 and had to pay £200 towards the cost of the case. A few days later she 
killed herself. 
 
Fraud 
This is an example of a civil case rather than a criminal one. A man had taken out an insurance 
policy of £100,000 on his life. The policy was due to expire at 3 o"clock on a certain day. The man 
was in serious financial difficulties, and at 2.30 on the expiry day he consulted his solicitor. He then 
went out and called a taxi. He asked the driver to make a note of the time, 2.50. He then shot himself. 
Suicide used not to cancel an insurance policy automatically. (It does nowadays.) The company 
refused to pay the man"s wife, and the courts supported them. 
 
Penalties - England 
In England there are no minimum sentences, except for murder, which carries a penalty of life 
imprisonment. There are maximum sentences for other crimes. Crimes are first heard by a magistrate 
who can either pass sentence, or refer the crime to a Crown Court with a judge and jury. Here are 
maximum sentences for some crimes: 
 
Crime Magistrates Court Crown Court 
 Fine Prison Fine  Prison 
Burglary £1000 6 months unlimited 14 years 
Grievous bodily harm £1000 6 months unlimited 5 years 
Possession of firearm £1000 6 months unlimited 5 years 
Possession of cannabis £500 3 months unlimited 5 years 
Common assault £200 2 months 
"Going equipped for stealing" £1000 6 months unlimited 3 years 
Murder life imprisonment 
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Sentences can be reduced for good behaviour, often by one-third or more. "Life" sentences are rarely 
more than 14 years, and it would be possible to release prisoners after 7 years. 
 
account:bài tường thuật 
sentence:(n) bản án; (vt) kêu án 
justice:công lý; tư pháp 
penalty:hình phạt 
victim:nạn nhân 
manslaughter:tội vô ý giết người 
pistol:súng lục 
suicide:sự/hành động tự tử 
suicidal:thuộc/có ý tự tử 
trigger:(n) cò súng; (vt) khởi phát, gây nên 
avenge:trả thù 
avenger:người trả thù 
disturb:quấy rầy, làm phiền, xáo trộn 
hang:treo cổ, thắt cổ 
quote:trích dẫn 
quotation:sự trích dẫn; câu/ lời trích 
opponent:đối thủ, địch thủ; người chống lại 
capital punishment:hình phạt tử hình 
abolish:xóa bỏ, bãi bỏ 
abolition:sự xóa bỏ 
assault:cuộc tấn công/ hành hung 
personality:ngôi sao; tính cách 
convict:(vt) kết án, buộc tội; (n) tội đồn, người bị kết án 
conviction:sự kết án 
tuna:(= tuny) cá thu 
insurance policy:hợp đồng bảo hiểm 
expire:hết hạn; thở ra 
expiration:(= expiry) sự hết hạn 
solicitor:cố vấn pháp luật 
consult:hỏi ý kiến, tham khảo 
consultation:sự tham khảo, hỏi ý kiến 
temper:làm dịu, làm giảm 
deserve:đáng, đáng được 
deserving:xứng đáng 
misdemeanour:tội nhẹ, hành động phi pháp 
magistrate:quan tòa 
drastic:mạnh mẽ, quyết liệt 
superb:xuất sắc, tuyệt vời 
haul:số thu được 
hold up:vụ cướp 
antenatal:trước khi sanh; tiền sản 
postnatal:hậu sản 
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anteroom:phòng ngoài 
antedate:xảy ra trước; ghi ngày trước ngày thật 
intake:số lượng đưa vào; ống dẫn vào 
imprint:đóng dấu vào, in dấu vào 
inflow:sự chảy vào; dòng vào 
infinite:vô hạn, vô tận 
illicit:bất chính; bị cấm 
immoral:không hợp đạo đức, đồi bại, phóng đãng 
irrelevant:không thích hợp 
inter-planetary:giữa các hành tinh; liên hành tinh 
interchange:trao đổi, hoán chuyển 
malnutrition:sự suy dinh dưỡng 
maladjusted:không hòa hợp; không thích nghi được 
maltreat:ngược/ bạc đãi 
malpratice:sự lạm dụng địa vị để kiếm lợi bất chính; hành động sai trái 
novel:mới lạ 
novelty:sự mới lạ 
nova:sự bùng nổ/ bộc phát của ngôi sao 
pre-exist:tồn tại trước 
predetermine:quyết định/ sắp xếp trước 
prefix:tiền tố; tiếp đầu ngữ 
preface:(n) lời mở đầu; (v) mở đầu 
post war:hậu chiến 
post-operative:hậu phẫu 
posthumous:xảy ra sau cái chết 
retrospect:sự nhìn lại dĩ vãng; sự hồi tưởng 
retrogress:đi lùi lại, đi ngược lại; suy yếu 
retro-rocket:hỏa tiển phụ đẩy lùi để làm giảm tốc độ khi quay về trái đất 
superstructure:kến trúc thượng tầng 
supernatural:siêu nhiên 
superhuman:có tính cách siêu nhiên 
transatlantic:xuyên Ấại Tây Dương 
transplant:cấy; trồng 
translate:dịch 
transform:biến đổi 
fall off:rơi xuống, ngã xuống; giảm đi 
get off:xuống 
jump off:nhảy khỏi 
step off:bước xuống 
drive off:chạy đi, lái đi 
set off:khởi hánh 
take off:cất cánh 
clear off:cút đi, chạy mất 
clear sth off:trả nợ 
die off:chết dần mòn hết 
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kill off:tiêu diệt, giết sạch 
switch off:tắt 
turn off:tắt 
wear off:làm mòn đi; qua đi; mất đi 
 
Exercise 1 
Look at this list of "crimes". Try and rate each crime on a scale from 1-10. (1 is a minor 
misdemeanour, 10 is a very serious crime). They are in no order. 
 
1 driving in excess of the speed limit 
2 common assault (e.g. a fight in a discotheque) 
3 drinking and driving 
4 malicious wounding (e.g. stabbing someone in a fight) 
5 murdering a policeman during a robbery 
6 murdering a child 
7 causing death by dangerous driving 
8 smoking marijuana 
9 selling drugs (such as heroin) 
10 stealing £1,000 from a bank, by fraud 
11 stealing £1,000 worth of goods from someone's home 
12 rape 
13 grievous bodily harm (almost killing someone) 
14 shoplifting 
15 stealing £1,000 from a bank, by threatening someone with a gun 
16 possession of a gun without a licence 
 
Exercise 2 
Compare your list with another student's. Which of you would be the harsher judge? Which would be 
the kinder? 
 
Exercise 3 
How do you think these compare with sentences in your country? Remember they are maximum, not 
average!   
 
WHERE'S MR GREYSON? 
 
Suzy  Oh, excuse me... Is this Greyson Worldwide Trading Ltd? 
Greyson Who are you? 
Suzy I'm Suzy Miller, from the A1 Secretarial Agency, is this Mr Greyson...? 
Greyson   Yeah, yeah. What kept you? I've been waiting. 
Suzy   You only phoned twenty minutes ago. What exactly would you like me to do? 
Greyson   Uh, just wait here, and ... uh... answer the phone. That's all. I'll be back later. 
Suzy   But what shall I say? 
Greyson   Just take a message, that's all. 
Suzy   Shall I... tidy up... or anything? 
Greyson   No. Just the phone. OK? See you later. 
Suzy   Oh... hold on... who are you? 
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Greyson  I'm Greyson. Tim Greyson. See you. 
 
Message 1  10.42 
Suzy Greyson Worldwide Trading Ltd. 
Man   Er. May I speak to Mr Greyson, please? 
Suzy   I'm afraid Mr Greyson's out. Can I take a message? 
Man   Oh, dear. When are you expecting him back? 
Suzy   Um... I'm not sure. Who's calling? 
Man   It's Mr Jackson, from the Midland Bank. Can you ask him to call me? 
Suzy   Certainly, Mr Jackson. Goodbye. 
Man   Goodbye. 
 
Message 2 10.56 
Suzy   Gre... 
Man   Greyson? Is that you? 
Suzy   I'm afraid Mr Greyson's not here at the moment. Who's calling? 
Man   It's... er, tell him it's Mr Smith. Mr John Smith. He'll know who I am. Can I speak to him 

now? 
Suzy   I told you he wasn't in, Mr Smith. 
Man   Come on. He'll speak to me. 
Suzy   I'm sure he would, but he really is out. 
Man   Who are you? 
Suzy   I'm... his secretary. Is there any message? 
Man   Secretary? Greyson with a secretary? Don't make me laugh, sweetheart. 
Suzy   Look, do you want to leave a message, or not? 
Man   Yeah... Just say... Can you meet John Smith at 8.30? The usual place. Say it's important, 

very important. Say... say... I want to know whether he's got the papers. Have you got 
that? 

Suzy   Yes. Thank you, Mr Smith. Goodbye. 
 
Message 3 11.02 
Suzy   Greyson Worldwide Trading... 
Woman   Hello? Hello? I'm phoning about my order. 
Suzy   Could I have your name, please? 
Woman   Oh, yes. It's Brown. Mrs Brown from Leeds. 
Suzy   I'm afraid... I'm afraid the person who deals with orders isn't here. Can I take a message? 
Woman   Oh, dear. I've tried to phone several times, and this is the first time I've had a reply. It's 

about the order, you see. 
Suzy   What order was that, Mrs Brown? 
Woman   The complete set of kitchen knives. I saw the advert in the paper, and I sent my cheque 

months ago. Well, the order's never arrived, you see. 
Suzy   Could I... Could I take your number? Someone can phone you back. 
Woman   I'm not on the phone. You see, I'm using a neighbour's phone. Perhaps you could phone 

her, if that's all right. I'm getting worried, you see. I've written twice, too. 
Suzy   Shall I take your number? 
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Woman   Oh, yes. Yes. It's Leeds 178432. 
Suzy   Thank you. I'll pass on the message. 
Woman   Yes, yes. They were expensive, you see. Yes, goodbye, then. 
 
Message 4 11.19 
Suzy   Greyson Worldwide Trading. 
Man   Where's Greyson? 
Suzy   Mr Greyson's not here, can I... 
Man   Are you sure? 
Suzy   Yes. Who's calling? 
Man   My name's Evans. Evans Printing Company. 
Suzy   Er... would you like to leave a message? 
Man   Yes. Where's my money? He owes me Ẫ2,700, and he'd better pay up... soon. 
Suzy   I see. Anything else? 
Man   Yes. What's he done with all the letters I've sent him? I've written every bloody week. 

You tell him... 
Suzy   I'm just a temporary secretary, here. 
Man   Yes. Well. Sorry, luv. It's not your fault. Tell him he'd better phone me back. All right? 

I'll be waiting. Goodbye. 
 
Message 5 11.26 
Suzy   Greyson Worldwide Trading. 
Woman   I'd like to speak to Tim Greyson, please. 
Suzy   I'm afraid he's out at the moment. 
Woman   Who am I speaking to? 
Suzy   I'm... I'm a temporary secretary. 
Woman   Is that what he calls you? 
Suzy   Sorry. I don't know what you're talking about. Can I take a message? 
Woman   Yes. Ask him where my car is, why he hasn't called me for two weeks, what he's done 

with my cheque, when I'm going to see him again... and what the hell he thinks he's 
doing. Did you get all of that, dear? 

Suzy   I think so. Who shall I say called? 
Woman   There can't be many people who would leave a message like that. He'll know. Goodbye. 
 
Message 6 11.34 
Suzy   Greyson Worldwide Trading. 
Woman   Can you put me through to Mr Greyson, please? 
Suzy   He's not here at the moment. Can I take a message? 
Woman   Yes. This is the Toptype Secretarial Agency. I'm phoning to enquire about our bills, 

which haven't been met. 
Suzy   Bills? What were they for? 
Woman   For? He's had three temporary secretaries, and we haven't received a penny. 
Suzy   I've only been here an hour... I'm from the A1 Agency. 
Woman   Really? Well, I'd just leave him my message... and not waste any more of your time! 
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Listening 
� Suzy and Mr Greyson 
� Message 1 
� Message 2 
� Message 3 
� Message 4 
� Message 5 
� Message 6 
Proper names 
Suzy Moller, Greyson. 
 
Language study 
"Is he there? " 
He asked if he was here. 
"When will he be back? " 
He asked when he would he back. 
"Is he in London or Birmingham? " 
He asked whether he was in London or Birmingham. 
 
am/is  → was  
are  → were  
have/has → had  
do/don't → did/didn't 
want  → wanted  
didn't do → hadn't done 
 
saw  → had seen  
have seen → had seen  
was/were → had been  
will/won't → would/wouldn't 
shall/shan't → should/shouldn't 
can/can't → could/couldn't  
 
may  → might 
had done 
would 
could  no change 
should 
ought 
might 
must  → had to 
 
this  → that 
these  → those 
here  → there 
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now  → then 
 
yesterday → the day before/the previous day 
tomorrow → the next day  
this (week) → that (week) 
 
last month → the month before/the previous month 
next year → the next year 
 
trading:việc kinh doanh, thương mại 
trade:(n) công việc mua bán; việc trao đổi; (vi) kinh doanh, buôn bán 
message:tin nhắn; thông điệp 
messenger:phái viên, người đưa thư 
tidy (up):dọn dẹp 
tidy:gọn gàng 
Notepad:tập giấy 
apology:lời xin lỗi 
apologize:xin lỗi 
excuse:(n) cớ, lý do; (vt) thứ lỗi 
additive:chất phụ gia 
addendum:phần phụ lục 
combat:trận đánh, trận chiến 
combatant:(= fighter) chiến binh 
commune:công xã 
contradict:phủ nhận, cãi lại; mâu thuẫn 
contravene:vi phạm 
contraband:hàng lậu; sự buôn lậu 
contraceptive:(n, adj) ngừa thai, thuốc/ dụng cụ ngừa thai 
debility:sự yếu ớt, suy nhược 
declassify:công bố, không còn là bí mật 
debar from:ngăn cấm; tước quyền 
deodorant:chất khử mùi hôi 
expel:trục xuất; đuổi học 
evict:trục xuất 
evolve:nảy sinh; tạo ra, nghĩ ra 
subconscious:tiềm thức, thuộc về tiềm thức 
subcontract:cho hợp đồng lại 
subdue:chinh phục, khuất phục; làm dịu bớt; hạ bớt 
sub-lieutenant:thiếu úy 
get on:thành công; thành đạt 
hang on:bám chặt; nắm chắt; chờ; giữ máy chờ; tùy thuộc, lệ thuộc 
go on:bước ra sân khấu; tiếp tục nói 
fix on:chọn 
screw on:vặn chặt 
sew on:đính vào, may vào 
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stick on:dán vào 
carry on:tiếp tục 
come on:tiến triển, bắt đầu; cố lên, rán lên 
drive on:tiếp tục lái 
keep on:tiếp tục 
hold on:chờ, ngừng; chịu đựng; giữ máy chờ; giữ chặt 
 
Exercise 1 
Suzy had to take several messages that morning. Use notepad and make a note of the messages. 
 
Exercise 2 
Look at your notes, and pretend you are Suzy reporting back to Mr Greyson. 
Example: 
A Mr Jackson called, from Midland Bank. 
B What did he want? 
A I don't know. He asked if you could call him. 
B Anything else? 
A No. That was all. 
 
Exercise 3 
As you've probably guessed, Suzy never reported back to Mr Greyson. Later the same day a police 
inspector called at the Al Agency, and asked Suzy to describe her conversation with Greyson, and 
the phone calls. 
 
Exercise 4 
Use the notes you've made and give a verbal report. For homework, write out your report as a 
statement to the police. 
 
Exercise 5 
Report these questions, which the Inspector asked Suzy. 
1 "Did you see Mr Greyson? " 
2 "What time did he leave the office? " 
3 "Had you ever seen him before? " 
4 "Did he pay you by cash or by cheque? " 
5 "Would you recognize him again? " 
6 "Will you look at these photographs? " 
7 "Can you see Greyson in them? " 
8 "Which one is he? " 
9 "Was he wearing an overcoat? " 
10 "Has he got a beard or a moustache now? " 
11 "Could you describe the moustache for me? " 
12 "Was he wearing glasses or not? " 
13 "Do you know what he has been doing? " 
14 "Can you guess? " 
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Exercise 6 
Imagine that you are a reporter. Your partner is a famous person. Decide on the famous person for 
yourselves. Think of five questions you would like to ask. Ask them. The "famous person" should 
then write a report about the questions asked. The "reporter" should write a report of the answers. 
Then change roles, and repeat the exercise. 
 
Exercise 7 
Listen to the phone calls again. List Suzy"s apologies and excuses to the callers. 
 
Ông Greyson ở đâu? 
Ồ, xin lỗi... Ðây có phải là Công ty trách nhiện hữu hạn Thương mại Toàn cầu Greyson? 
Cô là ai? 
Tôi là Suzy Miller, ở phòng dịch vụ thư ký A1, ông có phải là Greyson không...? 
Phải, phải. Sao cô lâu vậy? Tôi đang chờ cô đây. 
Ông chỉ mới gọi điện thoại cách đây 20 phút. Chính xác là ông muốn tôi làm việc gì? 
Ơ, chỉ chờ ở đây và...à...trả lời điện thoại. Thế thôi. Lát nữa tôi sẽ trở lại. 
Nhưng tôi sẽ nói gì? 
Cô chỉ nhận lời nhắn tin, thế thôi. 
Tôi sẽ...dọn dẹp gọn ghẽ...hay làm chuyện gì không? 
Không. Chỉ nghe điện thoại thôi. Ðược chứ? Chút nữa gặp lại. 
Ồ...đợi chút...ông là ai? 
Tôi là Greyson. Tim Greyson. Sẽ gặp lại cô sau. 
 
Thông điệp 1: 10.42 
Công ty trách nhiện hữu hạn Thương mại Toàn cầu Greyson đây. 
Ơ. Tôi có thể nói chuyện với Ngài Greyson không? 
Tôi e rằng Ông Greyson đi rồi. Tôi có thể ghi lời nhắn không? 
Ôi, trời ơi. Cô có biết khi nào ông ấy trở về không? 
Ừm... tôi không chắc. Ai đang gọi thế? 
Là Ông Jackson đây, từ Ngân hàng Midland. Cô có thể nhắn ông ấy gọi điện cho tôi không? 
Tất nhiên rồi, thưa ông Jackson. Tạm biệt. 
Tạm biệt. 
 
Thông điệp 2: 10.56 
Gre... 
Greyson? Có phải ông không? 
Tôi e rằng ngay lúc này ông Greyson không có ở đây. Ai đang nói thế? 
Là... ơ, hãy nói là có ông Smith gọi. Ông John Smith. Ông ấy sẽ biết tôi là ai. Tôi có thể nói với ông 
ấy bây giờ không? 
Tôi đã nói với ông là bây giờ ông ấy không có ở đây, ông Smith à. 
Thôi nào. Ông ấy sẽ nói chuyện với tôi mà. 
Tôi tin chắc thế, nhưng thực tình ông ấy đã ra ngoài. 
Cô là ai vậy? 
Tôi là... thư ký của ông ta. Ông có lời nhắn nào không? 
Thư ký ư? Greyson với một thư ký ư? Ðừng làm tôi cười nhé, cưng.  
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Này, ông có muốn để lại lời nhắn hay không? 
A... hãy nói...ông có thể gặp John Smith lúc 8.30 không? Ở chỗ cũ. Nói rằng quan trọng... rất quan 
trọng. Nói... nói... tôi muốn biết ông ấy có giấy tờ chưa? Cô có ghi nó chứ? 
Có. Cảm ơn ông Smith. Tạm biệt nhé. 
 
Thông điệp 3: 11.02 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Toàn cầu Greyson... 
Chào? Chào? Tôi điện thoại về chuyện đơn đặt hàng của tôi. 
Xin vui lòng cho tôi biết tên, thưa bà? 
Ồ, vâng. Là Brown đây. Bà Brown từ Leeds. 
Tôi e... tôi e người chịu trách nhiệm về đơn đặt hàng không có ở đây. Tôi có thể ghi lại lời nhắn được 
không? 
Ôi, trời ơi. Tôi đã cố gắng gọi điện mấy lần, đây là lần đầu tôi mới được đáp lại. Cô biết đấy, đó là về 
đơn đặt hàng. 
Ðơn đặt hàng về cái gì thế, thưa bà Brown? 
Bộ dao làm bếp trọn vẹn. Tôi đã nhìn thấy quảng cáo trên báo, và tôi đã gởi chi phiếu cách đây nhiều 
tháng. Ôi chào, cô thấy đó, đơn đặt vẫn chưa thấy đến. 
Tôi có thể... tôi có thể ghi lại số điện của bà không? Sẽ có ai đó gọi lại cho bà sau. 
Tôi không có điện thoại. Cô biết đó, tôi đang sử dụng điện thoại của hàng xóm mà. Nếu không có gì 
thì cô có thể gọi cho bà ấy. Cô biết đấy, tôi đang lo sốt vó đây. Tôi cũng đã viết thư hai lần rồi. 
Tôi ghi số điện của bà nhé? 
Ồ, vâng. Vâng. Leeds 178432. 
Cảm ơn bà. Tôi sẽ chuyển lời nhắn cho bà. 
Vâng, vâng. Chúng đắt mà, cô biết đấy. Vâng, thôi chào tạm biệt nhé. 
 
Thông điệp 4: 11.19 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Toàn cầu Greyson... 
Greyson đâu? 
Ông Greyson không có ở đây, tôi có thể... 
Cô chắc chứ? 
Vâng. Ai gọi vậy? 
Tên tôi là Evans. Công ty In ấn Evans. 
Ơ... ông có muốn để lại lời nhắn không? 
Có. Tiền của tôi đâu? Ông ấy đã nợ tôi 2.700 pao, và tốt nhất là hãy sớm trả lại tiền cho tôi... 
Tôi biết. Còn gì không ạ? 
Còn. Ông ấy đã làm gì với những lá thư mà tôi gửi cho ông ấy? Tôi đã viết cho ông ấy mỗi tuần chết 
tiệt đấy. Cô hãy nói với ông ấy... 
Tôi chỉ là một thư ký tạm thời ở đây. 
Vâng. Ờ. Xin lỗi nhé cưng. Nó không phải là lỗi của cô. Hãy nói với ông ấy tốt nhất là sớm gọi lại 
cho tôi. Ðược chứ? Tôi sẽ chờ. Tạm biệt. 
 
Thông điệp 5: 11.26 
Thương mại Toàn cầu Greyson đây. 
Làm ơn cho tôi xin được nói chuyện với Tim Greyson. 
Tôi e rằng ông ấy đi ra ngoài lúc này. 
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Tôi đang được nói chuyện với ai vậy? 
Tôi là... tôi là một thư ký tạm thời. 
Ông ấy yêu cầu cô làm thế sao? 
Xin lỗi. Tôi không biết bà đang nói gì? Tôi có thể ghi lại lời nhắn cho bà không? 
Vâng. Hãy hỏi ông ấy xe hơi của tôi đâu, tại sao hai tuần nay ông ấy đã không gọi cho tôi, ông ấy đã 
làm gì với ngân phiếu của tôi, khi nào thì tôi mới được gặp lại ông ấy... và ông ấy đang làm cái quái 
quỷ gì vậy? Cô đã ghi được tất cả chưa, cô bạn yêu quí? 
Tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ nói là ai đã gọi đây? 
Không thể có nhiều người để lại lời nhắn giống như thế đâu. Ông ấy sẽ biết thôi. Tạm biệt. 
 
Thông điệp 6: 11.34 
Thương mại Toàn cầu Greyson đây. 
Xin cô vui lòng chuyển cho tôi nói chuyện với ông Greyson được không ạ? 
Hiện giờ ông ấy không có ở đây. Tôi có thể ghi lại lời nhắn không? 
Ðược. Ðây là Dịch vụ thư ký Toptype. Tôi gọi để hỏi về chuyện những hóa đơn của chúng tôi, mà 
chưa nhận được. 
Những hóa đơn ư? Chúng được trả cho chuyện gì vậy? 
Cho chuyện gì ư? Ông ấy đã nhờ 3 thư ký tạm thời, và chúng tôi không hề nhận được đồng xu nào 
cả. 
Tôi chỉ mới có mặt ở đây một giờ thôi... tôi đến từ Dịch vụ thư ký A1 đây.  
Thật ư? Vậy thì, tôi chỉ muốn để lại cho ông ấy lời nhắn của tôi... và không làm lãng phí thêm thời 
giờ của cô nữa! 
 
THE LANGUAGE OF ROCK 
 
Everybody tells me rock 'n' roll is dead. 
"Forget it, son - you gotta get a job instead. " 
But I'm gonna turn on my radio, 
gimmee my rock 'n' roll shoes, 
I'm gonna dance all night, and sleep all day, 
I'm gonna dance all night, and sleep all day, 
'coz I can't stop the music that's beatin' inside my head. 
 
My mom 'n' poppa say I can't keep singin' the blues. 
My brother says, "The blues just ain't good news. " 
But I'm gonna turn on my radio, 
gimmee my rock 'n' roll shoes, 
I'm gonna dance all night, and sleep all day, 
I'm gonna dance all night, and sleep all day, 
'coz I can't stop the music and I wanna wear out these shoes. 
 
When the songs come on the radio station 
gonna rock 'n' roll with no hesitation, 
don't wanna work from nine to five, 
the music's playin' and I come alive, 
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your heart's beatin' rhythm and your soul is on fire, 
rock with me, baby, you're my desire. 
 
Oh, everybody tells me that rock 'n' roll is dead. 
My sister says, "I can see you're easily led. " 
But I'm gonna turn on my radio, 
gimmee my rock 'n' roll shoes, 
I'm gonna dance all night, and sleep all day, 
I'm gonna dance all night, and sleep all day, 
'coz I can't stop the music that's beatin' inside my head. 
No, I can't stop the music, that's beatin' inside my head. 
 
Rock 'n' roll is dead 
by The Rats 
(words and music) Ễ J. Rabid, 1983) 
 
Reading 
MODERN pop began with rock "n" roll in the middle fifties and, basically, it was a mixture of two 
traditions - Negro rhythm "n" blues and white romantic crooning, coloured beat and white sentiment. 
What was new about it was its aggression, its sexuality, its sheer noise and most of this came from its 
beat. This was bigger and louder than any beat before it, simply because it was amplified. Mostly, 
pop boiled down to electric guitars. 
 
ROCK "n" roll was very simple music. All that mattered was the noise it made, its drive, its 
aggression, its newness. All that was taboo was boredom. 
The lyrics were mostly non-existent, simple slogans one step away from gibberish. This wasn"t just 
stupidity, simple inability to write anything better. It was a kind of teen code, almost a sign language,  
that  would  make  rock  entirely incomprehensible to adults. 
For instance, the first record I ever bought was by Little Richard and, at one throw, it taught me 
everything I ever need to know about pop. 
The message went: "Tutti frutti all rootie, tutti frutti  all  rootie,  tutti  frutti  all  rootie, 
awopbopaloobop alopbamboom! As a summing up of what rock "n" roll was really all about, this 
was nothing but masterly. 
Nik Cohn, novelist 
 
 
 
"I like pop as I like Coca-Cola or wrapped bread or fish fingers. They"re instant and they give an 
illusion of nourishment. But I get very frightened when intellectuals start elevating pop to the level 
of important art. When they say such and such a record is great, I have to say, well Beethoven"s 
Ninth Symphony is great. Tristan and Isolde is great, Mahler"s Song of the Earth is great; do they 
mean great in the same way? I presume they must. They must be making out that pop contains the 
same elements of emotional satisfaction and intellectual complexity as Beethoven, Brahms, or 
Wagner. This doesn"t seem to me to be possible. 
Anthony Burgess, novelist, composer, critic 
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Was one to believe, for example, that the technical virtuosity of a guitarist such as Jimi Hendrix and 
the musical illiteracy of a group like The Love Affair should both be described as "pop music"? They 
are totally different not only in degree but in kind. Was one to say that a singer with the spine-
chilling anger of Bob Dylan was in the same world, let alone the same league, as a singer with the 
raucous, tear-jerking tastelessness of Vikki Carr? Yet, for better or worse, all four are categorised as 
"pop music". 
Pop is more misunderstood, misquoted, misrepresented and maligned than any other comparable 
phenomenon today. Its products are often inflated out of existence through self-important and over-
zealous praise, or else unnecessarily brought down by the adolescent and gossip-laden gruntings of 
many of those involved. The result has been that what is known as pop music has become confused 
and con-fusing. That some pop music may now have ceased to be popular and become music, is a 
possibility hardly given its proper chance to be heard. 
Tony Palmer, film director 
 
Rock composers have always tried to represent the authentic sound of spoken English, and have 
therefore written what they have heard, rather than used standard spellings. Over 30 years rock has 
probably spread basically American pronunciation across the world. Look at the lyric and listen to 
the recording. 
 
A lot of rock songs use non-standard structures too, for example: 
"We don"t need no educashion... " 
"I ain"t got nobody ... 
"She don"t need me no more ... " 
"We was drivin" down the highway ... " 
"He never had no money ... 
 
Rock tries to reproduce speech. In the 1980s many people make a distinction between pop (songs 
designed for the Top 50) rock (more serious popular music in the rock idiom) and rock "n" roll 
(songs in the style of the late 1950s). The difference shows in the lyrics. A pop love-song might say: 
 
"I still love you darling, though we"re far apart 
you needn"t ever worry, for you"re always in my heart. " 
 
A rock song is more likely to say: 
"Oh, babe, you sure have treated me mean, 
Oh, baby, you sure have treated me mean, 
but if you keep on messin" 
then I"m gonna quit the scene. " 
 
They"re both English ... or are they? 
 
croon:hát khe khẽ 
crooner:ca sĩ nhạc trữ tình thập niên 30/ 40 
beat:nhịp 
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sentiment:tình cảm, cảm tính 
sentimental:thuộc tình cảm 
amplify:khuếch đại; làm lớn lên; hoàn chỉnh thêm 
boil down to sth:đúc kết thành 
drive:niềm ham mê; chiến dịch 
lyrics:lời nhạc, bài thơ trữ tình 
lyric:trữ tình/ để cho ca hát 
gibberish:âm thanh vô nghĩa; điều vô nghĩa 
gibber:nói tào lao 
masterly:thành thạo 
virtuosity:kỳ tài 
virtuoso:người tài 
spine-chilling:rợn xương sống 
spine-chiller:sách, phim... kinh dị 
let alone:không kể 
raucous:khàn, chói tai 
tear-jerker:phim, truyện,... thương tâm 
categorize:xếp loại, phân loại 
category:loại 
malign:(vt) nói xấu, vu khống; (adj) có hại 
malignant:(adj) độc ác 
gossip:(n) chuyện phiếm; (vi) ngồi lê đôi mách 
laden:trĩu nặng; chứa chất nỗi niềm 
grunt:(vi) kêu ụt ịt; khụt khịt, rên rỉ, ậm ự; (n) tiếng khụt khịt, ậm ự 
fish finger:chả cá 
instant:ngay, liền; ăn liền 
instantly:ngay lập tức 
illusion:ảo tưởng, ảo giác 
nourishment:thực phẩm 
nourish:nuôi sống; nuôi dưỡng 
intellectual:(adj) thuộc trí thức; (n) nhà trí thức 
elevate:nâng lên; nâng cao 
elevation:sự nâng lên 
authenic:đúng, thực; đáng tin cậy 
authenticity:tính đúng thực, đáng tin cậy 
hesitation:sự do dự 
hesitate:do dự 
hesitant:do dự, chần chừ 
distinction:sự khác biệt, sự phân biệt; sự nổi bật, vượt trội 
distinctive:nổi bật 
quit:rời, bỏ; ngưng, dừng 
alternate:(adj) luân phiên; (v) xảy ra luân phiên 
vocal:thuộc về phát âm 
backing:sự giúp đỡ, ủng hộ; sự đệm nhạc 
reggae:nhạc/ điệu vũ reggae 
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sorcerer:ông phù thủy 
sorceress:bà phù thủy 
sorcery:phép phù thủy 
simplistic:quá đơn giản 
groove:lối sống 
keyboard:bàn phiếm 
bring over:mang, sang; làm thay đổi cách suy nghĩ 
carry over:đình lại; mang sang trang, mang sang cột 
hold over:đình lại; hoãn lại 
be left over:bị hoãn lại; còn thừa lại 
take over:kiểm soát; kế tục, tiếp quản 
go over:xem xét, coi lại; ôn lại 
look over:xem xét, coi lại 
talk sb over:thuyết phục 
think over:cân nhắc; suy nghĩ kỹ 
 
Exercise 1 
How many "non-standard" spellings can you find? Can you "translate" them into standard English? 
 
Exercise 2 
What do you think these might mean? 
gonna kinda "bout ol" 
gotta sorta "coz/"cos lil" 
gotcha gimmee me c"mon 
dontcha luv d"ja runnin" 
ain"t wanna sez walkin" 
gerroffa watcha ev"ry o" 
yeah innit "n" "em 
see you bin lemme git 
outta tho" 
 
Have you heard any songs with them in?   
 
Ngôn ngữ của nhạc Rock. 
Mọi người nói với tôi Rock "n" Roll đã chết. 
"Hãy quên đi, con trai - thay vào đó con phải kiếm việc làm". 
Nhưng tôi sẽ mở máy radio, 
hãy cho tôi đôi giày Rock "n" Roll của tôi, 
tôi sẽ khiêu vũ suốt đêm và ngủ suốt ngày, 
tôi sẽ khiêu vũ suốt đêm và ngủ suốt ngày, 
bởi vì tôi không thể ngăn chặn âm nhạc đang bập bùng trong đầu tôi. 
Mẹ và cha tôi nói rằng tôi không thể luôn luôn hát điệu nhạc Blue. 
Anh tôi nói rằng "nhạc Blue cũng không đem lại tin lành". 
Nhưng tôi sẽ mở radio, 
hãy cho tôi đôi giày Rock "n" Roll của tôi, 
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tôi sẽ khiêu vũ suốt đêm và ngủ suốt ngày, 
tôi sẽ khiêu vũ suốt đêm và ngủ suốt ngày, 
bởi vì tôi không thể ngăn chặn âm nhạc và tôi muốn làm mòn những đôi giày này. 
Khi những bài hát được trình bày trên đài phát thanh 
tôi sẽ nhảy Rock "n" Roll ngay. 
Không muốn làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ chiều, 
âm nhạc đang chơi và tôi sống lại 
tiết tấu đang đập trong trái tim em và tâm hồn của em đang bốc lửa, 
Hãy nhảy Rock với tôi, hỡi người yêu ơi, em là niềm khao khát của tôi. 
Ồ, mọi người bảo với tôi rằng Rock "n" Roll đã chết. 
Người em gái tôi nói "em có thể thấy anh dễ bị lôi cuốn". 
Nhưng tôi sẽ vặn radio của tôi lên, 
hãy cho tôi đôi giày Rock "n" Roll của tôi, 
tôi sẽ khiêu vũ suốt đêm và ngủ suốt ngày, 
tôi sẽ khiêu vũ suốt đêm và ngủ suốt ngày, 
bởi vì tôi không thể ngăn chặn âm nhạc đang bập bùng trong đầu tôi. 
Không, tôi không thể ngăn chặn âm nhạc đang bập bùng trong đầu tôi. 
Không, tôi không thể ngăn chặn âm nhạc đang bập bùng trong đầu tôi. 
tôi sẽ khiêu vũ suốt đêm và ngủ suốt ngày, 
tôi sẽ khiêu vũ suốt đêm và ngủ suốt ngày, 
bởi vì tôi không thể ngăn chặn âm nhạc đang bập bùng trong đầu tôi. 
tôi sẽ khiêu vũ suốt đêm và ngủ suốt ngày, 
tôi sẽ khiêu vũ suốt đêm và ngủ suốt ngày, 
bởi vì tôi không thể ngăn chặn âm nhạc đang bập bùng trong đầu tôi. 
 
Reading 
Read the texts. Take notes. Write a summary of Shakespeare"s life and work. 
 
"No household in the English-speaking world is properly furnished unless it contains a copy of the 
Holy Bible and one of "The Works of William Shakespeare". It is not always thought necessary that 
these books should be read in maturer years, but they must be present as symbols of Religion and 
English Culture. 
 
Shakespeare has not always been so symbolic a figure. He was an actor and a playwright, when 
neither actors nor the stage were regarded as respectable or of any importance. The notion that he 
was the supreme Genius of the English Race did not begin until he had been dead more than a 
century; but since then it has become so firmly accepted that no schoolboy can avoid a detailed study 
of at least one of his plays. " 
 
Introducing Shakespeare 
 
G B Harrison 
 
The facts 
26 April 1564 Baptised, Stratford. Son of John Shakespeare and Mary Arden. 
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27 Nov 1582 Obtained a marriage licence, with Anne Hathaway. 
1583 Daughter, Susanna, born. 
1585 Twins, Hammet and Judith, born. 
1592 First mentioned as an actor and playwright, living in London. 
1593/4 Published two narrative poems, Venus and Adonis and Rape of Lucrece. 
1594 A founder member of The Ghamherlain's Men, a group of actors. 
1594/5 Performed in front of Queen Elizabeth I. 
1597 Bought a large house in Stratford. 
1603 His acting company became The King"s Men, under the patronage of James I. 
1611 Probably retired to Stratford. 
23 April 1616 Died, Stratford. 
25 April 1616 Buried, Stratford. 
 
Shakespeare wrote at least thirty-seven plays, although few were published in his lifetime and the 
first eight didn"t even carry his name. Eighteen plays were published in his lifetime. The first 
collection (The First Folio) wasn"t published until 1623, seven years after his death, and contains 
thirty-six plays. 
 
He was a working actor, as well as a shareholder in London"s most important theatre, The Globe. He 
usually wrote for a specific group of actors, and as they grew older he wrote plays with older 
characters to suit them. There were no female actors, and boys took all the female parts in the plays. 
 
1588-93 A Comedy of Errors 
1592-93 Richard III 
1594-96 Romeo and Juliet 
1594-96 A Midsummer Night"s Dream 
1598-99 Henry V 
1599  Julius Caesar 
1600-01 Hamlet 
1603-04 Othello 
1605-06 King Lear 
1605-06 Macbeth 
1606-07 Anthony and Cleopatra 
1611  The Tempest 
 
Elizabethan and Jacobean drama 
The first official public theatre, (The Theatre) was built in London in 1576. It looked very much like 
a modern bullring (and was probably used for animal baiting on days when no plays were being 
performed). There were also private indoor theatres in the universities and palaces. 
 
Quotations 
There are many expressions in modern English which have come from Shakespeare's plays. They 
have often been changed a little, modernized and used in a different way than Shakespeare intended. 
Here are some examples. 
Shakespeare's original 
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1 He hath eaten me out of house and home.(Source: Henry IV-Part 2) 
2 1 must be cruel, only to be kind.(Hamlet) 
3 1 have not slept one wink.(Cymbeline) 
4 A countenance more in sorrow than in anger. (Hamlet) 
55 All the world's a stage. And all the men and women merely players: They have their exits and 
their entrances.(As You Like It) 
6 All's well that ends well.(All's well that ends well) 
7 Though this be madness, yet there is method in it.(Ham let) 
8 What's in a name? That which we call a rose. By any other name would smell as 
sweet.(Romeo and Juliet) 
9 But love is blind, and lovers cannot see.(The Merchant of Venice) 
10 The wheel is come full circle.(King Lear) 
11 The lady doth protest too much, methinks.(Hamlet) 
12 1 am a man more sinned against than sinning.(King Lear) 
13 The better part of valour is discretion.(Henry IV-Part 1) 
14 It is a custom more honoured in the breach than the observance.(Hamlet) 
15 Brevity is the soul of wit.(Hamlet) 
16 Neither a borrower nor a lender be.(Hamlet) 
17 In my mind's eye, Horatio.(Hamlet) 
18 O! While you live, tell truth, and shame the devil.(Henry IV-Part 1) 
19 I beg cold comfort.(King John) 
 
Modern saying 
1 Love's blind 
2 All the world's a stage. 
3 He's eaten me out of house and home 
4 That's cold comfort. 
5 Discretion is the better part of valour. 
6 You've got to be cruel to be kind. 
7 A rose by any other name ... (would smell as sweet) 
8 In my/the mind's eye. 
9 I haven't slept a wink. 
10 Neither a borrower nor a lender be. 
11 Methinks the lady doth protest to much. 
12 (I did it) more in sorrow than in anger. 
13 Brevity is the soul of wit. 
14 Tell the truth and shame the devil. 
15 There's method in his madness. 
16 A custom more honoured in the breach than the observance 
17 The wheel has come full circle. 
18 All's well that ends well. 
19 (He's) more sinned against than sinning. 
 
furnish:trang bị, lắp đặt đồ mộc; cung cấp, cung ứng 
mature:trưởng thành, chính chắn 
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maturity:sự trưởng thành 
symbol:biểu tượng 
symbolic:thuộc biểu tượng 
symbolise:là biểu tượng; tượng trưng 
notion:ý niệm 
patronage:sự bảo trợ; nhà tài trợ; khách hàng thường xuyên 
shareholder:cổ đông 
share:cồ phần 
bullring:sân đấu bò 
bait:chơi trò thả chó cho tấn công con vật khác; mồi 
expression:cách nói; sự diễn đạt 
wink:nháy mắt 
countenance:sắc, nét mặt; sự ủng hộ 
breach:sự vi phạm, sự phá vỡ 
valour:sự dũng cảm 
brevity:sự ngắn ngủi, sự súc tích 
cold comfort:điều chẳng đem lại nguồn an ủi nào 
discretion:sự thận trọng 
singlet:áo may ô 
gypsy:người gypsy 
black sheep:người đem lại niềm xấu hổ cho gia đình; người vô dụng, người vô tích sự 
dense:ngu 
privet:cây thủy lạp 
grub:ấu trùng 
tuck into/in:ăn ngấu nghiến 
hysteria:sự cuồng loạn 
gusto:sự khoái trá, sự thích thú 
creek:nhánh sông, dòng suối nhỏ 
reed:lau; sậy 
willow:cây liễu 
oxtail:đuôi bò 
dog-paddle/ doggie-paddle:kiểu bơi chó 
somersault:(n) cú nhảy lộn nhào; (v) nhảy lộn nhào 
bolt:ngốn, nuốt 
scoot:chạy; chuồn 
uncanny:kỳ dị, bí hiểm 
ready made:may sẵn; thích hợp, lý tưởng 
chronology:niên đại học 
chronometer:đồng hồ bấm giờ 
synchronize:làm cho đồng bộ, đồng thời 
electrify:điện khí hóa 
electrocute:xử tử bằng điện 
hydrant:vòi nước máy 
microfilm:vi phim, phim thu nhỏ 
microscope:kính hiển vi 
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microwave:vi ba; sóng cực ngắn 
neo-classical:tân cổ điển 
neologism:từ mới 
orthodox:chính thống; qui ước 
orthography:phép chính tả 
orthopaedic:thuộc khoa chỉnh hình 
orthopaedics:khoa chỉnh hình 
phonetics:ngữ âm học 
phonograph:máy hát đĩa 
phonology:âm vị học 
photogenic:ăn ảnh 
physiology:sinh lý học 
physiotherapy:vật lý trị liệu 
physique:vóc dáng, cơ thể 
psychic:thuộc tâm trí; có khả năng cảm nhận năng lực siêu nhiên; thuộc về lên đồng, lên cốt 
pseud:người giả hình 
pseudo:giả; không thật; ngụy 
pseudonym:tên giả; biệt danh 
protocol:nghi thức 
protoplasm:chất nguyên sinh 
prototype:mẫu đầu tiên 
technocrat:chuyên viên kỹ thuật; chuyên viên khoa học 
come round:đi vòng; trở lại; tỉnh lại; vui trở lại; đến thăm, ghé thăm 
gather round:tụ họp lại 
go round:đi vòng; có đủ 
go round/ around/ about:di chuyển; lan ra, đồn rằng; lây lan; đi với, cặp với 
hand round:chuyền đưa, chuyền phát 
look round/ around:quay lại nhìn; xem, xem xét; thăm, tham quan 
pass round:lan truyền ra 
call round/ in:ghé thăm 
drop round/ by/ in/ over:ghé thăm 
pop round/ in:ghé vào 
bring round:làm cho hồi tỉnh; quay tàu ngược lại; thuyết phục, cảm hóa, làm cho tin; hướng câu 
chuyện về 
get round/ around:thuyết phục; khắc phục; lẩn tránh 
talk round sth:bàn cãi 
talk sb round/ over:thuyết phục 
 
THE FRANKENSTEIN ROBOT 
 
JP  This week Film Horizons has an action-packed bill for you. We're going to see extracts from 
Lucas Simon's latest film, Interplanetary Patrol, and from the new Clive Westwood production, 
Gunfire at Dusk. Our nostalgia section looks at horror films of the 1930s, but let's waste no time. 
We're beginning with an interview with Lucas Simon, whose Interplanetary Patrol goes on general 
release this week. I spoke to him earlier today at Heathrow Airport. 
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JP  Here we are at London's Heathrow Airport, where Lucas Simon has just landed from Los 
Angeles. Excuse me! Mr Simon! 
LS  Where's that car? I've got to be at a meeting by 4 o'clock. 
JP  Could you let us have a few words, Mr Simon? 
LS  Yeah, get the hell out of my way. 
JP  I'm Jason Philips from the BBC, we're recording for Film Horizons and... 
LS  Hell! Why didn't you say so before? I'd just like to say I love your cute little country, and I'm 
very pleased to be here. Isn't that right, Jake? 
JP  Jason. 
LS  That's right. 
JP  Could you tell us about your new film? 
LS  Sure. It's being produced right here in England, as you know. 
JP  Is it going to be another space movie? 
LS  I feel it's time for a new direction. Interplanetary Patrol was my last space adventure. The new 
one will be called The Frankenstein Robot. 
JP  The Frankenstein Robot? 
LS  That's it. It's set in the 26th century, when this scientist who happens to be the great-great-great 
grandson of Dr Frankenstein, well, he decides that the robots are being sold at too high a price, you 
see, the whole civilization depends on robots. Anyway, he reckons he can make a robot much 
cheaper by using bits of dead bodies instead of silicon chips and computers and that kind of thing, 
right... 
JP  I thought you said it wasn't going to be a space movie. 
LS  That's right, it's not a space movie, but it is science-fiction. 
JP  What about the director? There have been reports of a row between you and Charles Orson. 
LS  No comment. I'll just say it was going to be directed by Charles Orson, but now it'll be directed 
by one of America's best up-and-coming directors, Trevor Inchelstone. 
JP  Trevor Inchelstone? I've never heard of him. 
LS  He's my son-in-law. A truly great director. 
JP  What about the cast? It's been reported here that the leading role will be played by Steve 
Newman. 
LS  That was true. It certainly was... last week. Now we're hoping the part will be played by Lewis 
London. 
JP  Lewis London? Isn't he your brother-in-law? 
LS  Right. Did you see him in Dracula meets King Kong? A truly moving performance. 
JP  Ah, yes. Didn't he play Count Dracula? 
LS  No, son. He played King Kong. 
JP  I'm sorry. What about the female lead? I know a lot of newspapers thought it would be acted by 
Kay Sparks. 
LS  I thought so, too. Unfortunately, she was too busy. She's on holiday. So, I think it'll be played by 
Moira Hammond. 
JP  Isn't she your wife? 
LS  She is. She is. 
JP  It sounds like... a family show. 
LS  You could say that, James. You certainly could. 
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JP  Jason, my name's Jason. 
LS  That's what I said. 
JP  Would you like to comment on reports from New York that financial support has been withdrawn 
from the film, due to changes in casting? 
LS  Rubbish. Absolute rubbish. Where's my car? 
JP  Mr Simon. Mr Sim... Well, that seems to be all from Heathrow Airport, so back to the studio. 
 
Language study 
 
Active Passive Reported Active Reported Passive 
He is doing it. It is being He said he was doing He said it was being 
 done. it. done. 
I do it. It is done. He said he did it. He said it was done. 
I (can) do it. It (can) be He said he could do He said it could be 
 done. it. done. 
I will do it. It will be He said he would do He said it would be 
 done. it. done. 
I have done It has been He said he had done He said it had been 
it. done. it. done. 
I will have It will have He said he would He said it would 
done it. been done. have done it. have been done. 
I did it. It was done. He said he had done He said it had been 
  it. done. 
I had done it. It had been He said he had done He said it had been 
 done. it. done. 
I was doing It was being He said he had been He said it was being 
it. done. doing it. done. 
 
Note: Window should be expanded to see the chart clearly. 
 
Proper names 
Lucas Simon, Jason Philips, Jake, Dr Frankenstein, Charles Orson, Trevor Inchelstone, Steve 
Newman, Count Dracula, Kay Sparks, Moira Hammond, James.   
 
bill:chương trình giải trí 
action:hoạt động 
pack:gói; chen 
nostalgia:niềm hoài cổ 
nostalgic:hoài cổ 
on general release:được phát hành, chiếu rộng rãi 
cute:quyến rũ, duyên dáng; thông minh, sắc sảo 
reckon:xem như là, kể là...; nghĩ, cho là; tính, phỏng chừng 
set:đặt bối cảnh 
up-and-coming:đầy triển vọng 
cast:vai diễn; sự ném; vật, khuôn đổ 
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lead:phần/ vai chính; chức vụ/ vị trí đứng đầu; sự dẫn đầu 
moving:thu hút, gây xúc động 
rubbish:rác rưỡi; đồ vô nghĩa, vứt đi 
ski-lift:xe kéo/ nâng vận động viên trượt tuyết 
patrol:(vi, vt) tuần tra; (n) sự tuần tra; người/xe... tuần tra 
feud:(n) mối thù; (vi) thù hằn, hiềm thù 
rival:(n) địch thủ; (vt) ngang bằng, sánh với 
rancher:trại chủ 
ranch:nông trại 
dolby:hệ thống giảm tạp âm 
overture:khúc nhạc dạo đầu 
concerto:khúc nhạc đơn tấu 
premiere:buổi trình diễn đầu tiên 
larva:ấu trùng 
bureau:bàn làm việc; tủ nhiều hộc; bộ, sở; văn phòng 
milieu:hoàn cảnh xã hội, môi trường 
phenomenon:hiện tượng 
fungus:nấm 
cactus:xương rồng 
plateau:cao nguyên 
nebula:ngân hà 
chateau:lâu đài 
alumna:cựu nữ sinh viên 
axis:trục 
syllabus:chương trình học 
bacillus:vi khuẩn hình que 
radius:bán kính 
come through:đến; bình phục; thoát hiểm; thoát nạn; sống sót 
go through:được thông qua; được hoàn thành; xong; làm thủng lỗ; xem xét, kiểm tra; thảo luận, ôn 
lại, dợt lại; tham dự, thực hiện, làm; từng trải qua, chịu đựng; được xuất bản; dùng hết, tiêu 
pass through:đi qua, trải qua 
see through:nhìn thấu, thất rõ bản chất; làm tới cùng; giúp vượt qua 
be through:chấm dứt, được nối máy; nói điện thoại xong 
flick through:lật nhanh, coi qua loa 
get through:dùng hết, tiêu; làm, hoàn tất; đậu, thành công... 
look through:đọc lướt qua, xem qua 
look sth through:xem xét kỹ, đọc kỹ 
look through sb:phớt lờ, làm lơ 
read through:đọc từ đầu tới cuối 
put sth through:hoàn thành, thực hiện xong 
put sb through sth:làm cho/ bắt... phải chịu; đóng tiền cho theo học 
put sb through to sb:nối điện thoại 
pull through/ round:hồi phục, tỉnh lại 
 
Exercise 1 
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It's being produced right here in England. 
Can you imagine where these films are being produced? 
1 Montezuma - the last Emperor 
2 Billy the Kid rides again 
3 The last Samurais 
4 Love at the Mardi Gras 
5 Heidi and Hansruedi 
6 Scherezade 
7 Montmartre daydream 
8 The Swinging Sixties 
What do you think the plots might be? 
 
Exercise 2 
It will be called "The Frankenstein Robot" 
 
Imagine you are planning to make a film about one of the following subjects. What will it be called? 
1 A film about the Russian revolution of 1917. 
2 A western. 
3 A horror film based on the original 'Dracula' story. 
4 A disaster film about people trapped in a ski-lift. 
5 A detective story about heroin smugglers in Miami. 
6 A police story about a young motorway patrol driver. 
7 A story about a feuding family of ranchers in Arizona set in the present day. 
8 A science-fiction film about two rival inter-galactic empires. 
 
What do you think the plots might be? 
 
Exercise 3 
It was going to be directed by Charles Orson, but now it'll be directed by Trevor Inchelstone. 
 
Make sentences about these films. 
1 produced Lucas Simon/now - not produced at all. 
2 directed Jan Houston/now Jim Cord. 
3 written J W Simon/now J W Simon, B Felding, A Miller and L Spielman. 
4 the part/played Steve Newman/ now Simon's brother-in-law. 
5 financed several big banks/now Simon. 
6 made Hollywood/now Pinewood. 
 
Exercise 4 
Choose one of the films in Exercise 1 or 2. Imagine you are the producer. 
 
Look at the class. If you were the producer, who would it be directed by? Who would it be written 
by? 
 
Who would the male lead be played by? 
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Who would the female lead be played by? 
Who would the villain be played by? 
Who would the police chief (sheriff, patrolman) be played by? 
 
Work in pairs and assign roles to the other members of the class. Tell them the story of your chosen 
film, and the casting. 
 
Exercise 5 
One student is a producer. The rest of the class/group are newspaper/TV reporters. Interview the 
producer of these films: 
Battle of Waterloo Station 1995 1001 Nights 
The Swiss Connection 
Air Crash! 
The Last War Film 
Curse the Blood of Dracula 
Too Much, Too Soon 
Romeo and Juliet on Mars 
 
Take it in turns to be the producer who is being interviewed. The reporters will find it easier to think 
of questions if they decide what type of paper they work for (serious or sensational, British or 
foreign, a film - or general interest magazine, political or apolitical, conservative or liberal, and so 
on). 
 
Exercise 6 
Write a report for a newspaper using Jason's interview. Then write a report on one of the Group 
interviews. 
 
Người máy quỷ nhập tràng 
Tuần này Những chân trời điện ảnh trình bày một chương trình giải trí sống động cho quí vị. 
Chúng ta sẽ xem những trích đoạn của cuốn phim mới nhất của Lucas Simon, "Tuần tra liên hành 
tinh", và một phim mới sản xuất của Clive Westwood, "Khai hỏa lúc hoàng hôn". 
Trong phần hoài tưởng chúng ta xét đến những cuốn phim kinh dị thập niên 1930, nhưng chúng ta 
đừng phí thì giờ. 
Chúng ta bắt đầu với cuộc phỏng vấn Lucas Simon, tác giả cuốn phim "Tuần tra liên hành tinh" mà 
nó sẽ được chiếu rộng rãi tuần này. 
Tôi đã tiếp xúc với ông ngay sớm hôm nay ở phi trường Heathrow. 
Hiện giờ chúng tôi đang ở phi trường Heathrow, nơi Lucas Simon vừa đáp máy bay từ Los Angeles. 
Xin lỗi! 
Thưa ông Simon! 
Chiếc xe hơi đó đâu? 
Tôi phải họp vào lúc 4 giờ. 
Thưa ông Simon, xin phép cho chúng tôi có một vài lời. 
·, tránh ra cho tôi đi. 
Tôi là Jason Phillips thuộc Ðài BBC Luân Ðôn, chúng tôi đang thu hình cho Những chân trời điện 
ảnh và... 
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Quỷ thần ơi! 
Tại sao anh không nói trước? 
Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu quê hương nhỏ bé duyên dáng của anh, và tôi rất hài lòng được đến 
đây. 
Có đúng không, Jake? 
Jason. 
Ðúng thế. 
Xin ông hãy nói cho chúng tôi biết về cuốn phim mới của ông? 
Ðược. 
Nó đang được sản xuất ngay tại đây, ở nước Anh, như anh biết đó. 
Có phải nó sẽ là một cuốn phim không gian nữa không? 
Tôi cảm thấy đúng lúc phải có một hướng đi mới cho phim ảnh. 
Tuần tra liên hành tinh là cuốn phim phiêu lưu mạo hiểm không gian cuối cùng của tôi. 
Cuốn phim mới sẽ được gọi là Người máy quỷ nhập tràng. 
Người máy quỷ nhập tràng hả? 
Ðúng nó đấy. 
Câu chuyện được hư cấu trong bối cảnh thế kỷ thứ 26, khi nhà khoa học này có thể là cháu 3 đời của 
ông bác sĩ Frankenstein, ừ, ông ta quyết định rằng các người máy đang được bán ở giá quá cao, ông 
biết, toàn thể sự văn minh lệ thuộc vào các người máy. 
Dù sao đi nữa, ông ta tính toán rằng ông có thể làm những người máy với giá rẻ hơn bằng cách sử 
dụng những mảnh nhỏ của các tử thi thay cho những vi mạch silicon và các máy tính điện tử và đại 
loại như vậy, phải... 
Tôi nghĩ ông đã nói rằng nó sẽ không phải là cuốn phim không gian. 
Ðúng thế, nó không phải là cuốm phim không gian nhưng là cuốn phim khoa học giả tưởng. 
Còn ai sẽ làm đạo diễn? 
Có những bài tường thuật về việc gây gổ giữa ông với Charles Orson. 
Miễn bàn. 
Tôi cũng chỉ nói rằng Chatles Orson sẽ làm đạo diễn cuốn phim đó, nhưng giờ đây thì một trong các 
đạo diễn đang lên và giỏi nhất của nước Mỹ, Trevor Inchelstone, sẽ làm đạo diễn của phim đó. 
Trevor Inchelstone? 
Tôi chưa từng bao giờ nghe tên ông ta. 
Anh ta là con rể tôi. 
Một đạo diễn thực sự vĩ đại. 
Thành phần diễn viên thì sao? 
Ở đây người ta tường thuật rằng Steve Newman sẽ đóng vai chính. 
Ðúng như thế. 
Tuần trước thì chắc như vậy... 
Bây giờ chúng tôi muốn Lewis London sẽ đóng vai này. 
Lewis London à? 
Có phải là em rể của ông không? 
Ðúng đấy. 
Anh đã xem anh ta diễn trong cuốn phim ác quỷ Dracula đối đầu với King Kong chưa? 
Diễn xuất thật là xúc động. 
Ư, vâng. 
Ông ta có đóng vai bá tước Dracula? 
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Không, cậu à. 
Anh ta đóng vai Kinh Kong. 
Tôi xin lỗi. 
Còn vai nữ chính thì sao? 
Tôi biết nhiều tờ báo đoán rằng Kay Sparks sẽ đóng vai chính. 
Tôi cũng nghĩ vậy. 
Rủi thay, cô ta quá bận rộn. 
Cô ta đang đi nghỉ mát. 
Vì vậy tôi nghĩ rằng Moira Hammond sẽ đóng vai chính. 
Bà ấy có phải là vợ của ông không? 
Vâng! 
Vâng! 
Dường như cả gia đình của ông đều đóng trong cuốn phim đó. 
Anh có thể nói như thế, James. 
Nói vậy chắc hẳn được đó. 
Jason, tên tôi là Jason. 
Tôi đã gọi đúng tên đó. 
Xin ông bình luận về bài tường thuật từ New York rằng cuốn phim đã bị rút lại sự tài trợ, vì lẽ có 
những thay đổi trong sự xếp đặt diễn viên? 
Phi lý. 
Thật hết sức phi lý. 
Xe hơi của tôi đâu? 
Thưa ông Simon. 
Ông Sim... 
Thế đấy, dường như phóng sự từ sân bay Heathrow chỉ có vậy, vậy hãy trở lại phim trường. 
 
Simply put, the average traveller is very average. He has two cases and the things in those cases 
accurately reflect his position in life and his journey. 
Let's say he's a businessman back from Europe. He may have had a rather complex journey, been to 
a few capitals over there. His cases will have a fair bit of paperwork in them. He'll have a couple of 
pairs of shoes, good shoes, and a Brooks Brothers suit or whatever, three or four silk ties, and a good 
selection of shirts and socks, all neatly laundered by a hotel. There will be a little stack of laundered 
handkerchiefs and a couple of hard-cover books. 
Now, if he's an oilman, even a fairly senior one, he'll be very different. If his travels have taken him 
to the North Sea, he'll have bought a couple of tartan rugs, for certain - they all do! He's going to 
have slacks, maybe a plaid jacket, and sports shirts and a pair of boots. He may have a paperback and 
a shooting or hunting magazine. And, almost certainly, a couple of bottles of straight malt whisky. 
Don't ask me why oilmen have dirty laundry; maybe Scottish hotels won't do it. 
When we get somebody whose luggage doesn't match his appearance or his story or his route, then 
we get curious. Like with Pan Am 800. Why should people carrying light clothes, slacks and short-
sleeved shirts, be coming from Tokyo in February? Why should they have sun-tan oil in their toilet 
kits? Because they started out from Colombia. They may claim to be students. What is a student 
doing in Tokyo in February? He's surely not on vacation. So where is he studying? Or a 
businessman. So how come he's not carrying lots of papers, commercial samples, sales aids? 
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Smugglers never accumulate all the rubbish in their cases that an ordinary traveller does - phrase 
books, torn street maps, half-filled-in postcards, used rolls of film, hotel receipts, book-matches, 
curios, presents for the children. And they can make real fools of themselves. They'll say "Colombia! 
Where's that? " And then you point out that their shirt wrappers, back to shirts again, are labelled 
"Bogota Hotel" or that their toothpaste or shaving cream is Colombian. You get some who are so 
stupid that they don't even fill their suitcases. They seem to think that we won't find it odd that 
they're travelling with an empty case. Those who fill them often get the mix wrong. There will be 
masses of clothes but not heavier shoes or books. The clothes themselves are often suspicious: shirts 
of different sizes, trousers that don't seem they would fit the passenger, labels with little give-aways: 
"Ind Col" (Colombian made) or all the other clothes will obviously be new or they don't suit the 
personality of the owner. We had one, a "macho" type, and he had all dull gabardine trousers and 
chunky sweaters, totally out of character. Though the cocaine we found wasn't! 
It takes a lot of skill to fool a man who's been looking at suitcases for 15 years. 
 
Reading 
Read the text and answer the questions. 
 
What is the Queen"s sewer? 
What is the Queen"s pipe? 
What are the "traditional goods"? 
What is the "smuggler"s eye"? 
 
Write down five tricks that smugglers use. 
 
Anything to declare? 
 
Once a month a sad ritual is performed at the Queen"s Warehouse at Heathrow. Four Customs men 
open hundreds of bottles of impounded liquor, and invert them into crude wooden bottle racks. The 
spirit pours directly into a main drain, called the Queen"s Sewer, thus foiling anyone who might 
want to catch and rebottle the evil, eye-watering mixture of wines and strange spirits. 
The cloying scent of alcohol is sharpened by tobacco fumes as cartons of cigarettes and cigars are 
burned in an incinerator known as the Queen"s Pipe. 
The warehouse is a large basement in the main Customs House on the north side of the airport, 
conveniently close to the police station. It is stuffed with goods seized by Customs in the Queen"s 
name. The shelves are crammed with bottles, each tagged with the airline flight number and the 
name of the passenger it was taken from. 
Some is sold off at regular auctions. But there are no buyers for the exotic, or for bottles that have 
export labels or airline stickers on them. It is not worth the expense of relabelling and rebottling for 
the home market. 
So every month the doomed bottles are picked out, Yugoslav Slivovitz, Polish blackcurrant vodka, 
Thai Mekong whisky, sake and tequila. Occasionally a man will pause from his work before starting 
a jeraboam of Moet Chandon or a two-gallon bottle of Black Label Scotch on its ignominious trip to 
the sewage works. 
The warehouse reflects the trends in amateur smuggling by passengers, since professionals nowadays 
often "smuggle" goods by altering the import tax on invoices. The "traditional" goods, as the 
Customs men call them, still stand out in pure volume. In a typical year, 1976, passengers arriving in 
Britain were relieved of 2,824 proof gallons of spirits, and 1,879 watches. More than 11,000 of them 
had 20,716 lb of tobacco confiscated. Most of this will pass through the warehouse, together with the 
expected haul of cameras and photographic equipment. 
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The amateurs give the Customs men their biggest challenge, for least reward. The professionals, 
smuggling cannabis by the hundredweight and cameras by the £100,000 worth, are often caught after 
tip-offs. The small-time returning holidaymaker has to be detected, and all the knowledge acquired at 
the Customs Training School in Southend is needed. 
A good nose, or what the victim might consider sixth sense, is vital. The Customs people call it 
"smuggler"s eye". It is inde-finable, of course, but it is the quality that makes a really good Customs 
man as he screens hundreds of passengers pouring past him on a six-hour shift. One man who had it 
was Liam Sumption, a legendary Irishman who pulled passengers out of the Green Channel at 
Heathrow for bets with his fellow officers, and is rumoured never to have challenged an innocent 
traveller. 
Every guilty passenger has tell-tale traits. The normally timid become over-boisterous, the placid bite 
their lips, the domineering are ingratiating, bossy women turn sweet. The "eye" is mainly a question 
of feeling who is acting out of type. 
"A lot of people look nervous when they walk through the Green, " says a Customs man. "The art is 
spotting types who do not seem to be naturally nervous. " The process starts much earlier than most 
passengers realize -- at the moment when they pick their luggage off the conveyor belt. It is there 
that the Customs men weigh up attitudes. Most people who are stopped in the Green Channel have 
been earmarked for inspection from the moment they first picked up their case. 
Smugglers like to go through Customs in the middle of the queue. If their bag comes up first, they 
will often let it go round on the conveyor belt and only pick it up after other passengers from the 
flight have started off through the channels. Likewise, they get agitated if the bag is late and they 
have to go through at the end. 
Some attempts are almost as old as smuggling itself. Passengers are caught with a two-gallon bottle 
of Scotch, and say inno-cently that they thought they were allowed a single bottle duty free, 
irrespective of size. They put old straps on new watches and new cameras in old cases. Fur coats are 
picked out because they have no labels, or because the shop label that "proves" the coat was not 
brought abroad has been sewn in by hand instead of machine and is clearly older than the coat. 
"I had one lady who challenged me to look at the Harrods label in her mink. It was Harrods all right - 
Harrods Man"s Shop, " says a Customs man. 
Other smugglers show a touching belief that priests, doctors and other respectable men are not 
searched. A house painter arrived at Heathrow with 300 watches hidden in a woman"s girdle round 
his waist. He was dressed as a Roman Catholic priest with a passport to match. He was fined for the 
watches, and imprisoned for smuggling when disguised in Holy Orders. Few amateurs have heard of 
section 73 of the Customs and Excise Act. It provides that anyone either armed with an offen-sive 
weapon or in disguise whilst attempting to avoid Customs duty is liable to imprisonment. 
 
From Airport International by Bryan Moyahan 
 
ritual:(n) nghi thức; (adj) theo nghi thức 
ritualism:sự sính lễ nghi 
impound:tịch thu, sung công 
invert:dốc ngược 
inverted commas:dấu ngoặc kép 
spirit:rượu mạnh; tâm hồn, tinh thần 
foil:cản trở, ngăn ngừa 
cloying:ngọt nồng, ngọt xớt 
incinerator:lò đốt rác 
incinerate:đốt rụi 
basement:tầng ngầm 
stuff:nhét, chất đầy 
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in the name of sb/ sth:nhân danh 
tag:(vt) treo/ đính nhãn báo; (n) nhãn báo 
sake:rượu sakê 
tequila:rượu Mê-hi-cô 
ignominious:đáng hổ thẹn 
ignominy:sự nhục nhã 
confiscate:tịch thu, sung công 
confiscation:sự tịch thu 
haul:(n) lượng thu được, mẻ cá; (vi, vt) kéo 
cannabis:cây/ lá cần sa 
tip-off:sự cảnh cáo, chỉ điểm 
screen:kiểm tra, thanh lọc 
shift:ca, kíp; sự thay đổi 
tell-tale:(adj) mách nước, manh mối; (n) tên chỉ điểm 
boisterous:vui nhộn 
placid:điềm tĩnh; bình lặng 
placidity:sự điềm tĩnh 
bossy:hay ra lệnh 
type:lớp, loại, hạng; loại, thứ; típ người 
ingratiating:cố lấy lòng 
earmark:dành ra 
agitate:làm lo lắng, làm phiền 
irrespective:không kể đến 
girdle:dây thắt lưng 
excise:thuế hàng hoá nội địa 
curious:tò mò 
curiosity:tính/ sự tò mò 
effects:tài sản cá nhân 
acknowledge:cám ơn, cảm tạ; thừa nhận, công nhận 
acknowledgement:sự công nhận, lời cảm tạ 
first-aid:sơ cứu 
first-class:chỗ hạng nhất 
first-hand:trực tiếp, mới 
first name:tên 
first night:đêm khai mạc 
first offender:người phạm tội lần đầu 
first rate:hạng nhất; rất tốt 
first lady:người phụ nữ trội nhất 
second-hand:cũ, xài rồi; gián tiếp 
second-best:hạng nhì 
second-rate:hạng nhì, dở, xấu tệ 
second sight:khả năng tiên tri 
second wind:năng lực mới lấy lại sau khi mệt mỏi 
second nature:bản chất thứ hai 
second thoughts:ý kiến mới 
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second childhood:thời kỳ già trở lại hành xử như trẻ con 
the third world:thế giới thứ ba 
third degree:cuộc thẩm vấn, cuộc hỏi cung 
third party:người/ bên thứ ba 
third rate:rất tệ, kém, hạng chót 
fifth column:đạo quân thứ năm; người trong nước làm việc cho thù địch 
sixth sense:giác quan thứ sáu 
seventh heaven:hạnh phúc hoàn hảo 
at the eleventh hour:vào giờ phút chót 
get up:đứng dậy; mạnh lên; thức dậy 
go up:được kéo lên; được xây dựng, mọc lên; lên giá, tăng giá 
jump up:bật dậy 
pick up:nhặt lên, cầm lên; khá hơn, tiến triển; cho đi nhờ, đón; làm quen; học được, mắc bệnh; lấy về 
rise up:nổi dậy; nổi loạn 
bring up:nuôi dưỡng, mang ra xử; ói; mửa ra 
come up:xảy ra, nảy sinh ra; mọc lên  
come up to:đến, lên 
drive up to:lái xe đến 
build up:gia tăng 
speak up:nói lớn lên 
speed up:tăng tốc 
wash up:rửa chén 
wrap up:câm miệng; mặc ấm; hoàn tất; gói lại 
foul up:làm bẩn, làm ô nhiễm 
messup:làm bừa bộn, làm rối lên 
screw up:làm dở, làm hỏng 
 
Exercise 1 
Listen carefully and make a list of all the objects you might expect to find in: 
a a businessman"s case 
b an oilman"s case 
c an ordinary traveller"s case. 
 
Exercise 2 
Change the story below into dialogue. Begin: 
 
Customs officer Excuse me. But could I have a word with you? 
Woman Certainly. 
 
The Customs Officer called the woman over and asked if he could have a word with her. She agreed. 
He asked her where she had travelled from and she said she"d been in Paris for the weekend and 
asked him why he wanted to know. The Customs Officer explained that he was just curious and 
asked if she had anything to declare. She stated that she hadn"t. He requested her, very politely, to 
open her bag. She said she had only clothes and personal effects in her bag. The Customs Officer 
repeated his request, but a little less politely, and she asked him why he didn"t believe her. Then the 
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Customs Officer ordered her to open her case and threatened to do it himself if she wouldn"t. She 
agreed to open the case but complained that she was in a hurry. He expressed surprise at three bottles 
of brandy and the woman explained that only one of them was for her and the other two were for 
friends. He said that it didn"t really matter who they were for and that she would have to pay the 
duty. She said that she hadn"t got any English money and the Customs Officers directed her to the 
bank where she would be able to change it. She thanked him sarcastically. He acknowledged her 
thanks and explained that he was only doing his job. 
 
Exercise 3 
You have been given a new watch for your birthday. You arrive in England to study English for 3 
months. The Customs Officer accuses you of smuggling. Construct a dialogue between you and the 
Customs Officer. 
 
Exercise 4 
How would you smuggle a large diamond through Customs? 
 
Có gì khai báo không? 
Nói một cách đơn giản, người du lịch trung bình thì rất bình thường. 
Anh ta có 2 cái va li và những đồ vật trong hai cái va li đó phản ánh chính xác vị trí của anh ta trong 
cuộc sống và chuyến đi của anh. 
Chúng ta ví dụ anh ta là một thương gia trở về từ Châu âu. 
Có thể anh ta đã có một chuyến đi phức tạp hơn, đã đến một số thủ đô ở đó. 
Trong những va li của anh ta sẽ có một ít giấy tờ công việc hợp lí. 
Anh ta sẽ có hai đôi giày, loại giày tốt, và bộ lễ phục Brooks Brothers hay bất cứ thứ gì, ba hoặc bốn 
cái cà vạt lụa, và một đôi vớ ngắn với áo sơ mi được chọn lựa kỹ càng, tất cả đều được giặt là gọn 
gàng bởi khách sạn. 
Sẽ có một chồng khăn tay đã được giặt ủi sẵn và hai cuốn sách bìa cứng. 
Vậy thì, nếu anh ta là người bán xăng dầu/làm trong ngành dầu khí, thậm chí anh ta là một người khá 
nhiều tuổi/có chức vụ cao, anh ta cũng sẽ rất khác. 
Nếu chuyến đi của anh ta đưa anh ta đến biển Bắc, anh ta sẽ mua một cặp chăn/thảm vải len kẻ ô 
vuông, chắn chắn vậy - chúng đều hợp đấy! 
Anh ấy sắp có những cái quần, có thể là một cái áo hàng len sọc vuông, và những áo sơ mi thể thao 
và một đôi giày bốt. 
Có thể anh ấy có một cuốn sách bìa mềm và một tạp chí săn bắn. 
Và, hoàn toàn chắc chắn, một cặp chai rượu whisky mạch nha không pha. 
Ðừng hỏi tôi vì sao anh ta có quần áo đã giặt là xong nhưng vẫn dơ; có thể những khách sạn Xcốt-len 
sẽ không làm việc đó. 
Khi chúng ta đón người nào đó mà có hành lý không xứng với vẻ ngoài của anh ta hay quá khứ của 
anh ta hay lộ trình của anh ta, thế là chúng ta cảm thấy tò mò. 
Giống như với Pan Am 800. 
Tại sao người ta nên mang theo quần áo nhẹ, quần thường và những áo sơ mi ngắn tay, đến từ Tokyo 
vào tháng Hai. 
Tại sao họ lại có dầu xoa chống bắt nắng trong những túi đựng vật dụng vệ sinh của họ? 
Bởi vì họ đã khởi hành tại Colombia. 
Có thể họ nhận mình là sinh viên. 
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Sinh viên sẽ làm gì ở Tokyo vào tháng Hai? 
Chắc chắn rằng không phải anh ta đang đi nghỉ. 
Vậy anh ta đang nghiên cứu gì vậy? 
Hay anh ta là một thương nhân. 
Vậy thì làm sao anh ta đến mà không mang nhiều giấy tờ, những mẫu chào hàng, những phương tiện 
trợ giúp việc kinh doanh? 
Những người buôn lậu không bao giờ tích trữ tất cả những vật vô giá trị trong va li của họ mà một 
người du lịch bình thường làm - những cuốn tự điển từ và thành ngữ, những tấm bản đồ chỉ đường bị 
rách, những tấm bưu thiếp đã được ghi dở, cuộn phim đã chụp rồi, những hóa đơn khách sạn, những 
que diêm, những vật hiếm có, những món quà cho trẻ em. Và họ có thể xử sự như một thằng ngốc. 
Họ sẽ nói 'Colombia! Nó ở đâu?'. Và rồi bạn chỉ ra rằng những bọc đựng áo sơ mi của họ, rồi lại 
những cái áo sơ mi, được mang nhãn hiệu 'Bogota Hotel' hoặc những ống kem đánh răng hoặc kem 
cạo râu của họ thuộc Colombia. 
Bạn sẽ gặp một số người ngớ ngẩn đến nỗi họ không nhồi đầy những cái va li của họ. 
Dường như họ nghĩ chúng ta sẽ không thấy điều kỳ quặc rằng họ đi du lịch với một va li trống 
không. 
Những người mà chất đầy va li thường thì có trộn lẫn những thứ lầm lẫn trong đó. 
Sẽ có hàng đống quần áo nhưng không nặng hơn những chiếc giày hay những quyển sách. 
Chính những đống quần áo này thường đáng ngờ: những cái áo sơ mi với những kích cỡ  khác nhau, 
những cái quần tây mà không có vẻ gì chúng sẽ vừa vặn với hành khách, những nhãn hiệu có ghi là 
đồ cho không: 'Ind Col' (Nước Colombia làm) hoặc tất cả những áo quần khác rõ ràng là mới hay 
chúng không thích hợp với tính cách của người chủ. 
Chúng tôi đã gặp một người, kiểu 'đại trượng phu', và anh ta đã có tất cả những cái quần vải gabadin 
xám xịt và những chiếc áo len dài tay to sù, hoàn toàn không hợp với đặc tính của anh ta. Thế nhưng 
chúng tôi không tìm thấy thuốc phiện! 
Phải có nhiều kỹ năng để lừa một người mà người đó đã có kinh nghiệm kiểm tra những cái va li 
trong suốt 15 năm. 
 
* Book-match: a match in or from a matchbook (matchbook: tu ́i diêm giấy) 
 
DOOR-TO-DOOR SALESMEN 
 
Mrs Curtis  Yes? 
Salesman  Mrs Curtis? 
Mrs Curtis  Yes. 
Salesman  You don't know me. I'm an educational consultant. 
Mrs Curtis  Oh! 
Salesman  And I wonder if I could talk to you about your children's future. 
Mrs Curtis  My children's future. Well... er... 
Salesman  Could I come in for a moment? 
Mrs Curtis  Well. I don't... 
Salesman  Thank you. I won't take much of your time... I'm sure you're very busy. 
Mrs Curtis  No, no. I was just making a cup of tea. 
Salesman  That's very kind of you. I never say no to a cup of tea. Just one sugar. 
Mrs Curtis  Hmm. Hmm. There you are. 
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Salesman  Thank you. Is Mr Curtis at home? 
Mrs Curtis  No. I'm afraid he isn't. He's at work. He won't be home till late. 
Salesman  And the children? They're at school, I suppose. 
Mrs Curtis  Yes, that's right. 
Salesman  Which school do they go to? 
Mrs Curtis  Worlsden Primary... just up the road. 
Salesman  And how old are they? 
Mrs Curtis  Gary's eight and Julia's ten. 
Salesman  How are Gary and Julia doing at school? 
Mrs Curtis  All right. About average, I suppose. They seem to be very happy there. 
Salesman  Only average, eh? Hmm... do you think they could do better? 
Mrs Curtis  I don't think so. I'm sure they're doing their best. Anyway we leave that up to the 
teachers. 
Salesman  But I'm sure you want your children to do well, don't you, Mrs Curtis? I mean it's only 
natural to want the best for one's children, isn't it? I suppose Gary and Julia read a lot at home. 
Mrs Curtis  Well. Not a lot. They watch the "telly" a lot... And they bring books home from school. 
Salesman  Hmm. But that's not the same as having your own books at home, is it? Research has 
shown that children who read lots of books at home do better at school, you know. Reading's very 
important. 
Mrs Curtis  I'm sure it is. We sometimes buy them books for Christmas. 
Salesman  Yes, but what kind of books! Let me show you this. Just look at that for a moment and tell 
me what you think of it. 
Mrs Curtis  Hmm. It's beautiful... the pictures are lovely. 
Salesman  And it's not just the pictures, Mrs Curtis. All human knowledge is there. Everything your 
children might want to know on every subject under the sun. 
Mrs Curtis  All in this book. 
Salesman  No, no. That's just one volume. There are forty volumes. It took over twenty years to 
produce it. 
Mrs Curtis  It must be very expensive. 
Salesman  Well they are usually. But this month, I'm in a position to offer very generous terms. Just 
for this month, I can give a 20% discount. Those books will never be so cheap again. 
Mrs Curtis  Well, I don't know... I'm sure we can't afford it. Things are a bit difficult at the moment. 
Salesman  But these books are an investment in your children's future. You can't really put a price on 
that, can you, Mrs Curtis? 
Mrs Curtis  No, I suppose not. I don't know... I... 
Salesman  I mean, you want your children to do well, don't you? 
Mrs Curtis  Yes, but we haven't for that kind of money, you see. 
Salesman  Not many people have these days, Mrs Curtis. But I can make payment very easy for you. 
You just pay a small deposit and then a small payment every month. That's how other parents pay. 
Mrs Curtis  Oh, I see. 
Salesman  And the terms are very reasonable, I can assure you. 
Mrs Curtis  Well, I just don't know. The books are very nice, I'm sure, and the kids would love 
them... but I usually let my husband deal with... 
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Salesman  Yes, I understand that, Mrs Curtis, and I would never dream of asking you to commit 
yourself finally. You just sign this form, we send you the books and if you change your mind, you 
can always send them back. 
Mrs Curtis  Well, I don't know what to do. I really don't. 
Salesman  You wouldn't regret it, you know. I can give my word. An offer like this will never come 
along again. And I know the price is going up at the end of the month. 
Mrs Curtis  All right. Where do I sign? 
Salesman  Just there, Mrs Curtis. That's right. It's the best investment you've ever made.   
 
Reading 
Most doorstep salesmen are reputable and you may find their services helpful and convenient, 
particularly if you live a long way from a big shopping centre, or find it difficult to get about because 
of illness or old age. 
 
But some are rogues and their activities can cause misery for people who don"t know how to 
recognize or cope with them... Could you? 
 
"Good evening. . . I"m doing some market research on how people spend their spare time... " 
A well-known opening to gain your confidence, get inside the door and see what sort of home 
you"ve got. 
 
"I"m carrying out educational research... " 
Nothing like talking about your children for putting you off guard. How are they getting on at 
school? What do they want to do when they leave? And so on. And then, suddenly, you"re talking 
about. ..BOOKS! 
 
"I happened to be passing, and I noticed you have a tile loose... " 
If you"re not as agile as you need to be, or you live alone, you"re wide open for this approach, 
because you"re hardly likely to shin up a ladder to check. He"s banking on doing a quick, very 
expensive and possibly unnecessary job, and he"s almost certain to ask for cash on the spot which 
you may be tempted to pay to avoid an accident. Look out, too, for a similar approach about 
"woodworm in your rafters". 
 
"I"m a consultant on back ailments/rheumatism... " etc. 
This one will try to impress, and maybe frighten you with his medical knowledge and sales talk 
which could be about special beds, massage equipment or some other "medical" product. 
 
"Congratulations! My company has picked your house to be the showhouse for the area... " 
Naturally. you"d feel flattered. The next step is to offer you a product of a service "at a very special 
price" - it"s usually double glazing or central heating, but could be anything for the house. 
 
"I"m selling for the blind/disabled/old age pensioners... " etc. 
He could be selling for himself and making a big profit on goods - often "seconds" - which you may 
feel duty-bound to buy; things like all-purpose cloths, felt-tipped pens and oven gloves which, if they 
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have any connection with the old or disabled, are most likely to have been packed by them for very 
low wages. 
 
"I"ve been sent by the council/ housing/ social security/ education department, or the gas/electricity 
board ... " etc, etc. 
A surefire way to rivet you to the doorstep. Who"d blame you for thinking this caller"s business was 
"official"? 
 
"I can help you to cut your fuel bills... " 
He"s probably done his homework, too, and knows yours is the type of house that"s plagued by 
draughts. He"s called to give you the benefit of his "free" advice on double glazing or central heating 
but this advice could prove very expensive in the end. 
For major installations like these, you should always get and compare estimates from other firms; 
and for central heating, find out about the running costs. 
 
"I"m a student working to win a travel scholarship... " 
Don"t be surprised if this one"s got hold of your name and says that he, or she, needs points to win a 
scholarship which they will get simply by talking to you. "Lack of understanding in the world today" 
is a popular subject. There"ll be a questionnaire, too, on books that would interest you, and before 
you can say "doorstep salesman" you may find yourself committed to a subscription for books and 
magazines, which could prove expensive reading - if they ever arrive! 
 
"I"m an adviser on security (or fire) precautions... " 
Here"s that "official" tone again, and this time it"s meant to frighten you. You"re likely to hear that 
your home is at risk without a special type of lock on the doors, or a fire extinguisher; you will 
probably see the word "SECURITY" in big letters on the card he flashes quickly in front of you. 
If you"re not sure what protection you need, you can get free advice from your local crime or fire 
prevention officer. 
 
Points to remember 
If you answer the door and it"s a salesman (or you think it is) ask yourself 
1 
Do I want to buy anything? 
"Not today, thank you" could be all you really want to say. So say it Don"t wait until your caller"s 
foot is firmly in the door You re wasting your time and his and getting more deeply involved as each 
minute passes. Cut him short as soon as you realise you"re not interested and - close the door. 
2 
Is he who he says he is? 
Never invite callers into your home until you are sure who they are Ask to see a visiting card or other 
means of identification. Genuine callers will he happy to oblige If you really think there is something 
fishy about the visit tell the police 
3 
Am I being pressured? 
Even if you are interested in a product or service - you may have sent for information about it - 
DON"T BE PRESSURED. The salesman may offer you a tempting discount if you buy there and 
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then - he doesn"t want to give you time to change your mind But remember, you"ve been taken by 
surprise, while he"s had plenty of time to plan his sales talk. Don"t give him this advantage - take 
time to be as choosy and shrewd as you would be in a shop. You could always say you would like a 
day or two to think things over - a genuine salesman won"t mind calling back. 
Remember, if you think a salesman applied unfair pressure or wasn"t honest with you, he could do 
the same with your neighbours. Tell your local Trading Standards or Consumer Protection Officer. 
4 
Have I done enough A  shopping around? 
Before you decide whether to buy, find out what the same goods would cost in shops or, in the case 
of services like building and decorating, get and compare estimates from other firms. If you have a 
Consumer Advice Centre in your area, they may be able to give this sort of pre-shopping advice. 
And if you are offered credit, remember that credit charges can vary too, so find out what the total 
cost will be and shop around - a bank loan or a loan arranged by you with another finance company 
could prove a better buy. 
5 
Can I afford it? 
If you re being asked to pay cash then you will know if you can afford it. But if goods or services are 
being offered on credit, insist on being told the number of instalments you will be paying and how 
much they will add up to (including the credit charges), and compare this figure with the cash price. 
It can all seem so easy -just a few pounds down and the rest over a few years - but you could end up 
paying a very high price and, even worse, the payments may prove too much after a while. "Rogue" 
salesmen often try to conceal the real cost of their goods - it"s up to you to find out. 
Note: If someone calls on you uninvited and offers to fix you up with a mortgage or loan not 
connected with any goods - or to help you with your debt problems - he could be committing an 
offence under the Consumer Credit Act. Report him to your Trading Standards or Consumer 
Protection Officer. 
6 
Could I find him again? 
Remember, things like domestic appliances are likely to need servicing or spare parts at some time. 
And whether you buy goods in a shop or in your home, you have certain rights under the Sale of 
Goods Act. The Act says that goods must be of "merchantable quality", "fit for their purpose", and 
"as described". If not, you could be entitled to your money back or to sue for damages. But having 
rights won"t help if you can"t find the seller again. So keep details of his name and address. 
7 
Am I afraid to say "No"? 
While the salesman"s talking or when he calls back, you may have second thoughts about the price 
or suitability of the goods. Don"t be afraid to change your mind. Most people find it embarrassing to 
say "No" - and salesmen bank on this - but remember, it"s your home, your money and your right to 
refuse. A responsible salesman won"t make difficulties, and when you say, "Will you please leave" 
he should do so. Otherwise he is trespassing.  
 
reputable:đáng trọng, đáng tin 
reputation:danh tiếng 
repute:nổi tiếng, có tiếng 
rogue:tên vô lại, láu cá 
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roguery:hành vi vô lại, đểu giả 
put sth off:làm chia trí, phân tâm 
agile:nhanh nhẹn, lanh lẹ 
agilely:một cách lanh lẹ 
agility:sự nhanh nhẹn, lanh lẹ 
shin up/ down sth:leo lên 
bank on sb/ sth:đặt hy vọng vào 
on the spot:ngay tại chỗ 
tempt:cám dỗ 
temptation:sự cám dỗ 
approach:phương cách; sự đến gần 
rafter:kèo nhà 
rheumatism:bệnh thấp khớp 
flatter:nịnh 
flattery:sự nịnh bợ 
felt-tipped pen:bút nỉ 
surefire:cầm chắc 
rivet:(vt) thu hút; tán (vít) ri-vê; (n) đinh tán 
double-glaze:lắp kính đôi 
plague:làm phiền, gây khó khăn 
fishy:đáng ngờ; như cá 
shrewd:khôn khéo 
trespass:vi phạm, xâm phạm 
self-assured:tự tin 
self-confident:tự tin 
self-conscious:ngượng ngùng 
self-contained:có đầy đủ 
self-control:sự tự chủ 
self-controlled:tự chủ 
self-defence:sự tự vệ 
self-employed:tự làm chủ 
self-government:sự độc lập, tự trị 
self-governing:độc lập, tự trị 
self-respect:lòng tự trọng 
self-righteous:tự cho là mình đúng 
self-satisfied:tự mãn 
self-sacrificing:hy sinh; quên mình 
self-service:tự phục vụ 
self-sufficient:tự túc; tự cung tự cấp 
self-sufficiency:sự tự túc 
self-supporting:tự túc, tự lập 
self-taught:tự học 
back out of:rút khỏi 
be up to:mưu tính 
carry on with:tiếp tục 
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cash in on:kiếm lời trên 
catch up on:cập nhật 
check up on:xem xét, xét kỹ 
come down:mắc bệnh 
come in for:bị; chịu 
come up agaisnt:gặp; đương đầu 
cut down on:cắt giảm; giảm bớt 
do away with:hủy bỏ, xóa bỏ 
face up to:chấp nhận, công nhận 
fall behind with:chậm trễ 
get away with:thoát khỏi; thành công; tránh được trừng phạt 
get on with:hòa thuận, gần gũi với 
 
Listening 
What is the salesman"s name? 
Which company does he work for? 
What is the name of the book? 
What is the final price of the books? 
How much will the books cost next month? 
How much is the deposit? 
How many instalments will there be? 
What rate of interest will she pay? 
 
What do you discover about: 
 
a Mr Curtis 
b the children 
c their financial circumstances. 
 
Write down some of the things he says to persuade her to buy the books for her children. 
 
Exercise 1 
Make a list of all the words in the passage above connected with money. 
 
Exercise 2 
In Points to Remember, you are advised to "cut the salesman short as soon as you realize you"re not 
interested". You could say: 
"Not today, thank you. " 
"I"m sorry, but I"m not really interested. " 
"I"m not in the slightest bit interested in what you"re selling. " 
"I"ve got one already. " 
"Please take your foot out of the door or I"ll break it. " 
"I never buy from doorstep salesmen. " 
"Buzz off. " 
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Exercise 3 
What might you say in following these pieces of advice: 
Ask to see a visiting card or other means of identification. 
Ask him if he"d mind calling back. 
Find out what the total cost will be. 
Insist on being told the number of instalments and how much they will add up to. 
Keep details of the salesman"s name and address. 
Don"t be afraid to change your mind. 
 
Exercise 4 
Now role-play a householder and a very persistent salesman. (Try this with: encyclopaedias, vacuum 
cleaners, brushes, a magazine, double glazing.)   
 
Những người bán hàng đi từng nhà một. 
- Có gì thế? 
- Bà Curtis phải không? 
- Ðúng. 
- Bà không biết tôi đâu. Tôi là một chuyên viên ngành giáo dục. 
- Ồ! 
- Và tôi tự hỏi không biết tôi có thể nói chuyện với bà về tương lai của con bà. 
- Tương lai của con tôi ư? Ờ... ơ... 
- Tôi có thể vào một lát không? 
- Ư. Tôi không... 
- Cảm ơn bà. 
- Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của bà đâu...tôi tin chắc bà đang rất bận. 
- Không, không. Tôi vừa mới pha một tách trà thôi. 
- Bà thật tử tế. Tôi không bao giờ từ chối một tách trà cả. Chỉ một muỗng đường thôi. 
- Hừm. Hừm. Trà cho ông đây. 
- Cảm ơn bà. 
- Có ông Curtis ở nhà không? 
- Không. Tôi e rằng ông ấy không có ở nhà. Ông ta đang làm việc. Ông ta sẽ về nhà muộn. 
- Còn những đứa trẻ? Tôi nghĩ chúng đi học. 
- Vâng, đúng thế. 
- Chúng học ở trường nào vậy? 
- Tiểu học Worlsden... ở ngay đầu đường. 
- Và chúng bao nhiêu tuổi? 
- Gary 8 tuổi và Julia 10 tuổi. 
- Gary và Julia học ở trường như thế nào? 
- Tốt thôi. Tôi nghĩ là trung bình. Chúng có vẻ hạnh phúc lắm. 
- Chỉ trung bình thôi ư? Hừm... bà có nghĩ là chúng có thể học giỏi hơn? 
- Tôi không cho là vậy. Tôi chắc chắn chúng đã cố gắng hết mình. Dù sao chúng tôi cũng để việc đó 
cho giáo viên. 
- Nhưng tôi tin chắc bà muốn con bà sẽ học giỏi hơn nữa, đúng không, bà Curtis? Ý tôi là việc muốn 
những điều tốt nhất cho con mình là điều tự nhiên thôi, đúng không? Tôi cho rằng Gary và Julia đọc 
nhiều sách ở nhà. 
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- Ư. Không nhiều lắm. Chúng xem ti vi nhiều... Và chúng mang sách từ trường về nhà. 
- Hừm. Nhưng điều đó không giống như là có sách riêng ở nhà, đúng không? Bà biết không, nghiên 
cứu cho thấy rằng những đứa trẻ mà đọc nhiều sách ở nhà thì ở trường học giỏi hơn. Việc đọc sách 
rất quan trọng. 
- Tôi chắc chắn là thế. Thỉnh thoảng chúng tôi có mua sách cho chúng làm quà Giáng sinh. 
- Vâng, nhưng là loại sách nào cơ chứ! Ðể tôi cho bà xem cái này. Chỉ cần xem xét chúng một chút 
và cho tôi biết bà nghĩ gì về nó. 
- Hừm. Ðẹp đấy... những bức tranh thật đáng yêu. 
- Và nó không phải chỉ đơn thuần là những bức tranh, thưa bà Curtis. Tất cả tri thức con người là ở 
đó. Mọi thứ mà con bà có thể muốn biết về mọi chủ đề dưới bầu trời này. 
- Tất cả đều có trong cuốn sách này à. 
- Không, không. Ðó chỉ mới một cuốn thôi. Có tới 40 cuốn. Ðã phải mất trên 20 năm để làm ra nó 
đấy. 
- Chắc là chúng đắt lắm nhỉ. 
- Ư chúng thường là như vậy. Nhưng trong tháng này, tôi đang ở một dịp bán với giá rất thoáng. Chỉ 
có tháng này thôi, tôi có thể giảm giá 20%. Những cuốn sách này sẽ không bao giờ được bán rẻ được 
như vậy nữa. 
- Ôi, tôi không biết... tôi chắc chắn chúng tôi không đủ khả năng mua nó. Lúc này đang khó khăn. 
- Nhưng những cuốn sách này là sự đầu tư cho tương con bà. Bà thực sự không thể đánh giá sự đầu 
tư đó bằng tiền, có phải không thưa bà Curtis? 
- Không, tôi cho là không. Tôi không biết... tôi... 
- Ý tôi là, bà muốn con bà học giỏi hơn, đúng không? 
- Vâng, nhưng ông thấy đó chúng tôi không có tiền chi cho chuyện đó. 
- Không phải ai cũng có những ngày như thế này, bà Curtis ạ. Nhưng tôi có thể tạo điều kiện thanh 
toán rất dễ cho bà. Bà chỉ trả một ít tiền đặt cọc và rồi cứ mỗi tháng bà trả một số tiền nhỏ. Các bậc 
cha mẹ đều làm vậy đấy. 
- Ồ, tôi biết. 
- Và thời hạn thì rất hợp lí, tôi có thể bảo đảm với bà. 
- Ừ, chỉ là tôi không biết. Những cuốn sách thì rất dễ thương, tôi chắc thế, và bọn trẻ sẽ rất thích 
chúng... nhưng thường thì tôi để chồng tôi giao dịch buôn bán... 
- Vâng, tôi hiểu điều đó, thưa bà Curtis, và tôi chẳng bao giờ dám mơ tới việc yêu cầu bà cam kết dứt 
khoát. Bà chỉ ký vào mẫu đơn này, chúng tôi gởi sách cho bà và nếu bà đổi ý, bà luôn có thể gửi 
chúng trả lại. 
- Ôi, tôi không biết phải làm gì đây. Tôi thực sự không biết. 
- Bà biết đó, bà sẽ không phải hối tiếc đâu. Tôi có thể hứa mà. Sự chào hàng như thế này sẽ không 
bao giờ có lần nữa đâu. Và tôi biết giá sẽ còn tăng cao vào cuối tháng. 
- Thôi được. Tôi ký ở đâu đây? 
- Hãy ký ở đây, bà Curtis. Ðúng rồi. Ðó là sự đầu tư tốt nhất mà bà đã từng làm đấy. 
 
Reading 
What makes a good driver? 
A good driver has many things in his make-up. Some of these, such as experience and skill, will 
come only in time. But others - just as important - must be part of him from the start. These qualities 
are a sense of responsibility for the safety of others, a determination to concentrate on the job of 
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driving, patience and courtesy. Together, these become what is generally known as a driver"s 
"attitude". 
Not everyone is patient by nature or gifted with good powers of concentration. But because attitude 
is so important a part of safe driving, every driver must make a real effort to develop these qualities - 
and this effort must start from the very beginning of his first driving lesson. 
Getting into the right attitude will be harder for some people than others. It can be more difficult than 
the actual business of learning to make the car go or stop. All the things which go to make up attitude 
are just as necessary for the experienced driver as for the learner. So, before we go any further, let us 
look at these qualities in a little more detail. 
Responsibility 
As a driver you must have a proper concern not only for your own safety and that of your passengers, 
but also for the safety of every other road user, including pedestrians. You can do this only if you 
pay close attention to the varying traffic situations as they develop. Then you can plan your own 
actions well in advance so that they do not cause danger or inconvenience to others. At times you 
may be tempted to make a rash move - don"t. 
Concentration 
With responsibility goes concentration on the job of driving. You must concentrate all the time if you 
are going to be able to deal with present-day traffic. Nowadays this is usually heavy and fast-moving 
and there are possible dangers all around you. If you let your mind wander, even for a moment, the 
risk of making a mistake is increased enormously. And mistakes can cause accidents. If you are tired, 
upset or unwell, or even thinking about something else, you will take longer to react. It is better not 
to drive at all in these circumstances, but if you have to, make special allowances for them. 
Anticipation 
Concentration helps you to "anticipate". In motoring, anticipation means acting promptly to fit in 
with what other road users are doing, as well as being able and ready to alter your own course or 
behaviour as a situation develops. 
To those who do not drive, this quality of anticipation has the appearance of being automatic - and 
this is what it should become. Experience and anticipation together will enable you to act to prevent 
possible danger from becoming actual danger. 
Patience 
It is very easy to get impatient, or lose your temper, when other drivers do something wrong, or you 
are caught up in a traffic jam. But if you do, you are well on the way to having an accident. Never 
drive in a spirit of retaliation or competition. If the incompetence or bad manners of another road 
user cause you inconvenience, don"t let your annoyance, even if justifiable, override your good sense 
and judgment. Attempts to "teach him a lesson" don"t do any good: there is no better lesson than a 
good example. 
Confidence 
The degree of confidence a driver has in handling his vehicle is, in a sense, part of his attitude to 
driving. New drivers will, of course, be unsure of themselves. Confidence grows with experience. 
But a good driver never lets himself get over-confident. This leads to carelessness, risks, and 
eventually accidents. 
Planned tuition 
All the things we have talked about so far - becoming a safe driver by developing a sense of 
responsibility, concentration, anticipation, patience and confidence - will depend very much on 
getting good instruction from the start. Drivers often begin to learn with a parent, relative or friend 
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and this allows them to get lots of practice at low cost. But although some non--professional teachers 
can put over the details of car control and road procedure within a reasonable time, many good 
drivers are not good instructors. They can ruin a pupil"s confidence by leading him into situations he 
is not ready for. In other words, they often teach him to run before he can walk. And, of course, not 
all parents, relatives and friends are good drivers anyway. 
A planned approach is essential when teaching someone to drive. Ideally, each lesson should be 
phased to suit the pupil"s development. There are no short cuts to being a good driver, either in time 
or money. There is no doubt that the best way to learn to drive properly is to have good professional 
tuition - and plenty of it. It will prove well worthwhile in the long run. But you need plenty of 
practice too. 
Mechanical knowledge 
So far we have said nothing about mechanical knowledge - how a car works. It is not necessary to 
know all the complicated details of car construction to be a good driver. But the more you do know 
the better, because if you know how the different parts of a car work, and what happens when you 
use the controls, you will develop a sense of car sympathy. This will not only make you a better 
driver, but add to your interest in driving. It will also prolong the life of your car. 
 
THE DRIVING TEST 
Take proper precautions before starting the engine. 
Make proper use of/ accelerator/ clutch/ gears/ footbrake/ handbrake/ steering. 
Make progress by/driving at a speed appropriate to the road and traffic conditions/avoiding undue 
hesitancy. 
Exercise proper care in the use of speed. 
Make effective use of the mirrors well before signalling/changing direction/slowing down or 
stopping. 
Give signals where necessary/correctly/in good time. 
Show awareness and anticipation of the actions of pedestrians/cyclists/drivers. 
Overtake/meet/cross the path of/other vehicles safely. 
Act properly at road junctions. 
Allow adequate clearance to stationary vehicles. 
Take appropriate action at pedestrian crossings. 
Take prompt and appropriate action on all traffic signals/road markings/traffic lights/signals/given by 
traffic controllers/other road users. 
Stop the vehicle in emergency/promptly/under control/making proper use of front brake. 
Reverse into a limited opening either to the right or left/under control/with due regard for other road 
users. 
Turn round by means of forward and reverse gears/under control/with due regard for other road 
users. 
Select a safe position for normal stops. 
 
make up:tư chất, mỹ phẩm 
courtesy:phép/ cách lịch sự 
courteous:lịch sự 
pedestrian:khách bộ hành 
rash:khinh suất 
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make allowance for sth:xét đến, lưu tâm đến 
anticipate:dự liệu trước, mong đợi; tiên liệu, thấy trước 
anticipation:sự dự đoán, tiên liệu 
alter:thay đổi 
alteration:sự thay đổi 
retaliate:trả miếng 
retaliation:sự trả miếng, đáp đòn 
retaliatory:trả miếng, phản đòn 
incompetence:bất lực; sự thiếu khả năng 
incompetent:thiếu khả năng 
override:bỏ qua; trội hơn, quan trọng hơn 
handle:(vt) điều hành; cầm, nắm; (n) tay cầm, quai 
tuition:sự dạy dỗ, kèm cặp 
a short cut:đường tắt 
worthwhile:đáng 
in the long run:cuối cùng 
prolong:kéo dài 
prolongation:sự kéo dài 
proper:đúng, phù hợp; đúng cách  
properly:một cách phù hợp 
stationary:dừng/ đậu tại chỗ 
moo:(v) bò rống; (n) tiếng bò rống 
baa:(v) cừu kêu; (n) tiếng cừu kêu 
woof:(v) chó sủa; (n) tiếng chó sủa 
bray:(v) lừa kêu; (n) tiếng lừa kêu 
miaow:(v) mèo kêu; (n) tiếng mèo kêu 
hiss:(v) rắn rít, khè; (n) tiếng rắn rít 
oink, oink:(v) heo kêu; (n) tiếng heo ủn ỉn 
squeak:(v) chuột rúc; (n) tiếng chuột rúc 
cluck:(v) gà cục tác; (n) tiếng gà cục tác 
quack:(v) vịt kêu cạp cạp; (n) tiếng vịt cạp cạp 
hoot:(v) cú kêu; (n) tiếng cú kêu 
cock-a-doodle-doo:(v) gà trống gáy; (n) tiếng gà gáy 
roar:(v) rống; (n) tiếng rống 
tweet, tweet:(v) chim kêu chiêm chíp; (n) tiếng chiêm chíp 
squawk:(v) kêu quang quác; (n) tiếng chim kêu quang quác 
buzz:(v) kêu vo vo; (n) tiếng kêu vo vo 
pop:nổ bốp 
splash:làm tóe, văng, bắn lên 
bang:đập mạnh 
boom:gầm; ầm ầm 
honk:còi hụ 
tick-tock:tiếng kêu tích tắc 
tick:(v) kêu tích tắc 
ting-a-ling:tiếng chuông rung 
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rat-tat-tat/ ratatat:tiếng đập/ gõ 
go back on:thất hứa 
go in for:tham dự; vào; chơi 
join in with:tham gia; dự phần; chia phần 
hold out for:tiếp tục đấu tranh 
keep out of:tránh 
live up to:sống xứng đáng, đáp ứng, thực hiện 
look back on:hồi tưởng 
look down on:khinh rẻ 
look forward to:trông mong 
make up for:đền bù 
put up with:chịu đựng 
run out of:hết, cạn 
send away for:viết thư đặt mua/ xin 
walk out on:rời bỏ 
write off for:đặt mua bằng bưu điện/ thư 
 
Exercise 1 
Read through What makes a good driver? and make two lists. In one list write down all the words 
you would associate with a good driver and in the other all the words you would associate with a bad 
driver. 
Good  Bad 
safe  rash 
patience impatience 
 
Exercise 2 
Change the following verbs into nouns: 
judge/allow/behave/experience/ annoy/confide/practise/proceed/develop/know/sympathize/control/ 
risk/anticipate/concentrate/act/ instruct/compete/describe/attend. 
judge → judgement 
 
Exercise 3 
Explain the following expressions: 
 
"to teach somebody a lesson" 
"to run before you can walk" 
"to take a short cut" 
"in the long run" 
 
Exercise 4 
Go through the examiner"s checklist and discuss what the examiner will be looking for. Why might 
people fail on specific points? What mistakes might they make? 
 
Exercise 5 

THE END 


