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Key to Chapter 16 

 

1) /aɪm ˈɡoʊɪŋ tə (or ˈɡənə or ɡənə) ˈmeɪk ə ˈlɑŋ (or ˈlɔŋ) ˈspiʧ | bɪˈkəz (or bə- or bi- or -ˈkɑz) aɪ 

ˈhævn̩ ˈhæd ˈtaɪm | tə prɪˈpɛr (or prə- or pri-) ə ˈʃort ˈwən/ 

 

2) /aɪv ˈtraɪd ˈleɪtli tə ˈrid ˈʃeɪkspir | ən ˈfaʊnd ɪt ˈsoʊ ɪnˈtɑlərəbli (or -lr-) ˈdəl | ðət ̬ɪt ˈnɑzieɪtɪ̬b (or 

ˈnɔ-) mi/ 

 

3) /ˈɛvribədiz (or -bɑd-) ə ˈpæsəfɪs | bɪˈtwin (or bə or bi-) ˈworz || ɪts ˈlaɪk ˈbiɪŋ ə ˈvɛʤəˈtɛriən | 

bɪˈtwim (or bə- or bi-) ˈmilz/ 

 

4) /aɪv ˈɑlweɪz (or ˈɔl- or ˈɑw- or ˈɔw- or -wəz) ˈwɑntəd (or -nəd) tə ˈraɪt ̬ə ˈbʊk | ðət ̬ˈɛndəd wɪθ ðə 

ˈwərd | ˈmeɪəneɪz/ 

 

5) /aɪ ˈnu aɪ wəz ˈɡoʊɪŋ ˈbɑld (or ˈbɔld) | wɛn ɪt wəz ˈteɪkɪŋ ˈlɑŋɡər (or -ɔŋ-) ən ˈlɑŋɡər (or -ɔŋ-) | tə 

ˈwɑʃ (or ˈwɔʃ) maɪ ˈfeɪs/ 

 

6) /ðərz ˈwən ədˈvæntɪʤ (or -nɪ-) | tə ˈbiɪŋ ə ˈhəndrəd n̩ ˈtu || ˈnoʊ ˈpir prɛʃər/ 

 

7) /wen aɪ ˈhir ə ˈmæm ˈpriʧ | aɪ ˈlaɪk tə ˈsi ɪm ˈækt | əz ɪf i wər ˈfaɪtɪ̬ŋ ˈbiz/ 

 

8) /ðə ˈdɪfrəns bɪˈtwin (or bə- or bi-) stuˈpɪdəti̬ ən ˈʤinjəs (or -iəs) | ɪz ðət ˈʤinjəs (or -iəs) ˈhæz ɪts 

ˈlɪməts/ 
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9) /ˈwen aɪ wəz ˈborn | aɪ wəz ˈsoʊ sərˈpraɪzd | ðət ̬aɪ ˈdɪdn̩ ˈtɑk (or ˈtɔk) fər ə ˈjir ən ə ˈhæf/ 

 

10) /ə ˈfɑðərz ə ˈmæn | hu ˈhæz ˈfoʊto̬ʊz ɪn ɪz ˈwɑlət | wɛr ɪz ˈməni ˈjus tə ˈbi/ 

 

11) /ðə ˈmoʊst ɪˈfektɪv (or ə- or i-) ˈweɪ | tə rɪˈmembər (or rə- or ri-) jər ˈwaɪfs ˈbərθdeɪ | ɪz tə fərˈɡɛt ̬

ɪt ˈwəns/ 

 

12) /ðə ˈsɛkən ˈdeɪ əv ə ˈdaɪət | ɪz ˈɑlweɪz (or ˈɑw- or ˈɔlw- or ˈɔw- or -wəz) ˈiziər ðən (or ðn̩) ðə 

ˈfərst || baɪ ðə ˈsɛkən ˈdeɪ | jər ˈɑf (or ˈɔf) ɪt/ 

 

13) /maɪ ˈdɑtə̬r (or ˈdɔ-) ˈθɪŋks aɪm ˈnoʊzi || ət ˈlis ˈðæts ˈwət ʃi ˈroʊt ̬ɪn ər ˈdaɪəri/ 

 

14) /ˈseɪɪŋ aɪ əˈpɑləʤaɪz | ɪz ðə ˈseɪm əz ˈseɪɪŋ aɪm ˈsɑri (or ˈsɔ-) || ɪkˈsɛpt ət ̬ə ˈfjunrəl (or -nər-)/ 

 

15) /ɪt ̬ˈɪzn̩ ˈnɛsəsɛri | tə bi ˈrɪʧ ən (or n̩) ˈfeɪməs | tə bi ˈhæpi || ɪts ˈoʊnli ˈnɛsəsɛri | tə bi ˈrɪʧ/ 

 

16) /wen ə ˈmæn ˈoʊpənz ə ˈkɑr ˈdor (or ˈkɑr dor) | fər ɪz ˈwaɪf | ɪts ˈiðər ə ˈnu ˈkɑr | or ə ˈnu ˈwaɪf/ 

 

17) /ˈɑlweɪz (or ˈɑw- or ˈɔlw- or ˈɔw- or -wəz) rɪˈmɛmbər (or rə- or ri-) | ðəʧər ˈæbsəˈlutli juˈnik || 

ˈʤəs ˈlaɪk ˈɛvriwən ˈɛls/ 

 

18) /ðeɪ ˈseɪ ˈʧiz ˈɡɪvz ju ˈnaɪpmɛrz || rɪˈdɪkjələs (or rə- or ri-) || ˈaɪm ˈnɑt ˈskɛrd əv ˈʧiz/ 
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19) /wen ə ˈwʊmən bɪˈheɪvz (or bə- or bi-) ˈlaɪk ə ˈmæn | ˈwaɪ ˈdəzn̩ ʃi bɪˈheɪv (or bə- or bi-) | ˈlaɪk ə 

ˈnaɪs ˈmæn/ 

 

20) /ðər ər ˈθri ˈkaɪnz əv (or ə) ˈpipl ̩|| ˈðoʊz hu ˈkæŋ ˈkaʊnt | ən ˈðoʊz hu ˈkænt/ 

 

21) /ɪf wi ˈnu ˈwət ̬ɪt ˈwəz wi wər ˈduɪŋ | ɪt ˈwʊbm̩ bi ˈkɑl (or ˈkɔl) ˈrisərʧ (or rɪˈsərʧ or rəˈsərʧ or 

riˈsərʧ) | ˈwʊd ɪt/ 

 

22) /ə ˈbæŋks ə ˈpleɪs | ðətl̬ ̩ˈlɛnʤu ˈməni | ɪf ju kəm ˈpruv ju ˈdoʊnt (or -n) ˈnid ɪt/ 

 

23) /ˈperədaɪs ˈlɑst (or ˈlɔst) | ɪz ə ˈbʊk | ðət ˈwəns ˈpʊt ˈdaʊn | ɪz ˈvɛri ˈdɪfəkəlt (or -fɪk-) | tə ˈpɪk ˈəp 

əˈɡɛn (or -ˈɡeɪn)/ 

 

24) /ˈriəl ˈhæpinəs | ɪz wen ju ˈmɛri ə ˈɡərl fər ˈləv | ən ˈfaɪnd ˈaʊt ˈleɪtə̬r | ʃiz ˈɡɑp ˈməni/ 

 

25) /ɪf ju ˈθɪŋk ˈnoʊbədi ˈkɛrz ɪf jər əˈlaɪv | ˈtraɪ ˈmɪsɪŋ ə ˈkəpl ̩əv ˈbɪl peɪmənts/ 

 

26) /maɪ ˈkɑnʃn̩s ˈnɛvər ˈstɑps mi frəm ˈduɪŋ ˈɛniθɪŋ | ɪt ʤəs ˈstɑps mi frəm ɪnˈʤɔɪɪŋ ɪt/ 

 

27) /ə ˈklæsɪks ə ˈbʊk | ðət ̬ˈɛvribədi ˈwɑnts tu əv ˈrɛd | ən ˈnoʊbədi ˈwɑnts  tə ˈrid/ 

 

28) /ˈhæf ðə ˈməni aɪ ˈspɛnd ɒn ˈædvərtaɪzɪŋ | ɪz ˈweɪstəd || ðə ˈtrəbl ̩ˈɪz | aɪ ˈdoʊnt (or -n) ˈnoʊ | 

ˈwɪʧ ˈhæf/ 
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29) /wi ˈməs bɪˈliv (or bə- or bi-) ɪn ˈlək | ˈhaʊ ˈɛls kən (or kn̩) wi ɪkˈspleɪn | ðə səkˈsɛs əv ˈpipl ̩wi 

ˈdoʊnt (or -n) ˈlaɪk/ 

 

30) /ə ˈmæn ˈluzəz ɪz ˈdɑɡ (or ˈdɔɡ) | soʊ i ˈpʊts ən ˈæd ɪn ðə ˈpeɪpər || ən ði ˈæd ˈsɛz | ˈhir ˈbɔɪ/ 

 

31) /aɪ ˈwɛnt tə ˈbaɪ səm (or sm̩) ˈkæməflɑʒ ˈpænts ði ˈəðər ˈdeɪ | bət ̬aɪ ˈkʊdn̩ ˈfaɪnd ˈɛni/ 

 

32) /ˈnaʊ aɪm ˈnoʊ ˈlɑŋɡər (or ˈlɔ-) ˈprɛzədənt | aɪ ˈfaɪnd aɪ ˈnoʊ ˈlɑŋɡər (or ˈlɔ-) ˈwɪn ˈɛvri ˈɡeɪm əv 

ˈɡɑlf (or ˈɡɔlf) aɪ ˈpleɪ/ 

 

33) /aɪm ˈʃər ɪt wəz maɪ ˈtu ˈjir ˈoʊl ˈsən hu ˈstoʊl maɪ ˈpɛn | ɪts ˈrɪtn̩ ˈɑl (or ˈɔl) ˈoʊvər ɪz ˈfeɪs/ 

 

34) /wɛn ju ˈsɛʤu ˈwɛnt (or -n) tə ˈjunəˈvərsəti̬ | prɪˈzuməbli (or prə- or pri-) | ɪt wəz tə bi ˈstədib 

baɪ ˈəðərz/ 

 

35) /aɪ ˈkɑlb (or -ɔ- or -l) maɪ ˈlɔɪər | ən ˈsɛɡ kən (or kn̩) aɪ ˈæsk ju ˈtu ˈkwɛsʧənz (or -ʧn̩z) || hi ˈsɛd 

ˈjɛs || ˈwəts ði ˈəðər ˈwən/ 

 

36) /ˈməni ˈɪzn̩ ðə ˈmoʊst ɪmˈportn̩t ˈθɪŋ ɪn ðə ˈwərld || ˈləv ˈɪz || ˈforʧənətli | aɪ ˈləv ˈməni/ 

 

37) /ðə ˈrɛstrɑnt wəz ˈsoʊ ˈbæd | ðət ̬ˈɑn ðə ˈmɛnju | ðər wər ˈivən ˈflaɪz ɪn ðə ˈpɪkʧərz/ 

 

38) /aɪ ˈjus tə ˈpleɪ ˈsports || ˈðɛn aɪ ˈriəlaɪzd | ju kəm ˈbaɪ ˈtroʊfiz || ˈnaʊ aɪm ˈɡʊd ət ˈɛvriθɪŋ/ 
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39) /maɪ ˈneɪbərz ˈləv ɪt | wɛn aɪ ˈpleɪ ðə piˈænoʊ || ðeɪ ˈbreɪk maɪ ˈwɪndoʊz | tə ˈhir mi ˈbɛtə̬r/ 

 

40) /aɪv bɪn ˈsmoʊkɪŋ fər ˈθərti̬ ˈjirz ˈnaʊ | ən ðərz ˈnəθɪŋ ˈrɑŋ (or ˈrɔŋ) wɪθ maɪ ˈləŋ/ 

 

41) /ðər ər ˈtu ˈkaɪnz əv stəˈtɪstɪks | ðə ˈkaɪnʤu ˈlʊk ˈəp | ən ðə ˈkaɪnʤu ˈmeɪk ˈəp/  

 

42) /ɪf ju ˈstil frəm ˈwən ˈɑθər (or ˈɔθ-) | ɪts ˈpleɪʤərɪzm̩ || ɪf ju ˈstil frəm ˈmɛni | ɪts ˈrisərʧ (or 

rɪˈsərʧ or rəˈsərʧ or riˈsərʧ)/ 

 

43) /ˈbiɪŋ ˈpaʊərfl ̩| ɪz laɪk ˈbiɪŋ ə ˈleɪdi || ɪf ju ˈhæf tə ˈtɛl ˈpipl ̩ju ˈɑr | ju ˈɑrnt/ 

 

44) /ə ˈsɪnənɪm | ɪz ə ˈwərʤu ˈjuz | wɛn ju ˈkænt ˈspɛl ðə ˈwərʤu ˈfərs ˈθɑt ̬(or ˈθɔt)̬ ˈɑv/ 

 

45) /ˈɛvriwən ˈsɛz fərˈɡɪvnəs ɪz ə ˈləvli aɪˈdiə | ənˈtɪl ðeɪ ˈhæv ˈsəmθɪŋ tə fərˈɡɪv/ 

 

46) /aɪ ˈhæb maɪ ˈkɑr ˈsərvɪs | ði ˈəðər ˈdeɪ || ðə məˈkænɪk ədˈvaɪz mi | tə ˈkip ði ˈɔɪl | ən ˈʧeɪnʤ ðə 

ˈkɑr/ 

 

47) /ði ˈoʊnli ˈθɪŋ | maɪ ˈhəzbənd ən aɪ ˈhæv ɪŋ ˈkɑmən | ɪz ðət wi wər ˈmɛrid ɑn ðə ˈseɪm ˈdeɪ/ 

 

48) /ˈʃoʊ mi ə ˈmæn | hu ɪnˈʤɔɪd ɪz ˈskuldeɪz | ən ˈaɪl ˈʃoʊ ju ə ˈbʊli ən ə ˈbor/ 

 

49) /ˈdoʊnt ˈwəri əˈbaʊt ̬əˈvɔɪdɪŋ tɛmˈteɪʃn̩ | ˈæʒu ˈɡroʊ ˈoʊldər | ˈɪt ˈstɑrts əˈvɔɪdɪŋ ˈju/ 
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50) /aɪ wəz ˈridɪŋ ˈðɪs ˈbʊk ði ˈəðər ˈdeɪ | ðə ˈhɪstəri (or -tr-) əv ˈɡlu | aɪ ˈkʊdn̩ ˈpʊt ̬ɪt ˈdaʊn/ 

 

51) /ɪts ˈnɑt ̬ɪˈnəf (or ə- or i-) | tə ˈhæv ˈɛvri ɪnˈtɛləʤəmp ˈpərsn̩ ɪn ðə ˈkəntri | ˈvoʊtɪ̬ŋ fər mi || aɪ 

ˈnid ə məˈʤorəti̬ (or -ɑr-) || 

 

52) /ˈwɛn aɪ wəz ˈjəŋ | aɪ wəz ˈskɛrd ə ðə ˈdɑrk | ˈnaʊ wɛn aɪ ˈsi maɪ ɪlɛkˈtrɪsəti̬ bɪl | aɪm ˈskɛrd ə ðə 

ˈlaɪts/ 

 

53) /ˈɪŋɡlɪʃ ˈspɛlɪŋ | wʊd ˈsim tu əv ˈbɪn dɪˈzaɪnd (or də- or di-) | ˈʧifli əz ə dɪsˈɡaɪz | fər 

prəˈnənsiˈeɪʃn̩/ 

 

54) /fər ər ˈbərθdeɪ | maɪ ˈwaɪf sɛd ʃi ˈwɑntəd (or ˈwɔ- or -nəd) tə ˈɡoʊ ˈsəmwɛr ɪkˈspɛnsɪv || soʊ aɪ 

ˈtʊk ər tu ə ˈɡæs steɪʃn̩/ 

 

55) /ˈtu ˈkænəblz̩ | ər ˈitɪ̬ŋ ə ˈklaʊn || ˈwən ˈsɛz tə ði ˈəðər | dəz ˈðɪs ˈteɪs ˈfəni tə ˈju/ 

 

56) /ði ˈoʊnli ˈtaɪm ə ˈfɪʃərmən ˈtɛlz ðə ˈtruθ | ɪz wɛn i ˈkɑlz (or ˈkɔlz) əˈnəðər ˈfɪʃərmən ə ˈlaɪər/ 

 

57) /aɪ wəz ˈsoʊ ˈəɡli | əz ə ˈkɪd | ðət wɛn aɪ ˈpleɪd ɪn ðə ˈsæm pɪt | ðə ˈkæk ˈkɛp ˈkəvərɪŋ (or -vr-) 

mi ˈəp/ 

 

58) /ði ˈoʊl bɪˈliv (or bə- or bi-) ˈɛvriθɪŋ || ðə ˈmɪdl ̩̍eɪʤ səˈspɛkt ˈɛvriθɪŋ || ðə ˈjəŋ ˈnoʊ ˈɛvriθɪŋ/ 
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59) /maɪ ˈbɪɡəs ˈwəri | ɪz ðəp maɪ ˈwaɪf | wɛn aɪm ˈdɛd | wɪl ˈsɛl maɪ ˈfɪʃɪŋ ɡir | fər ˈwət ̬aɪ ˈsɛd aɪ 

ˈpeɪd fər ɪt/ 

 

60) /ðər wəz ˈnoʊ rɪˈspɛk (or rə- or ri-) fər ˈjuθ | wɛn ˈaɪ wəz ˈjəŋ | ən ˈnaʊ ðət ̬aɪm ˈoʊld | ðərz ˈnoʊ 

rɪˈspɛk (or rə- or ri-) fər ˈeɪʤ/ 

 

61) /ˈnoʊ ˈmætə̬r ˈwət ˈdaɪəʧər ˈɑn | ju kən (or kn̩) ˈjuʒəli ˈit ̬əz ˈməʧ əʒu ˈwɑnt (or ˈwɔnt) | əv 

ˈɛniθɪŋ ju ˈdoʊnt ˈlaɪk/ 

 

62) /ju kən (or kn̩) ˈlɪv tu ə ˈhəndrəd | ɪf ju ˈɡɪv ˈəp ˈɑl (or ˈɔl) ðə ˈθɪŋz | ðəp ˈmeɪk ju ˈwɑn (or ˈwɔ- 

or -nt) tə (or ˈwɑnə) ˈlɪv tu ə ˈhəndrəd/ 

 

63) /fəˈtɑɡrəfi ˈɪzn̩t (or -n̩) ˈɑrt || ɪts ˈprɛsɪŋ ˈbətn̩z || ˈpipl ̩ˈteɪk ɪt ̬ˈəp | bɪˈkəz (or bə- or bi-) ðeɪ 

ˈkænt ˈdrɑ (or ˈdrɔ)/ 

 

64) /maɪ ˈfrɛnz ɪn ˈʤeɪl || hi ˈɡɑt ˈfaɪv ˈjirz | fər ˈsəmθɪŋ i ˈdɪdn̩ ˈdu || hi ˈdɪdn̩ ˈrən ˈfæst ɪˈnəf (or ə- 

or i-)/ 

 

65) /ɪn ˈordər tə kəmˈpoʊz | ˈɑl (or ˈɔl) ju ˈnid tə ˈdu | ɪz rɪˈmɛmbər (or rə- or ri-) ə ˈtun | ðət 

ˈnoʊwən ˈɛls əz ˈθɑt ̬(or ˈθɔt)̬ ˈəv/ 

 

66) /ɪf ju ˈlɛn ˈsəmwən ˈtwɛni ˈpaʊnz | ən ju ˈnɛvər ˈsi ðəm (or ðm̩) əˈɡɛn | ɪt wəz ˈprɑbəbli ˈwərθ ɪt/ 
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67) /ði ˈævrɪʤ ˈpi ˈeɪʧ ˈdi θisəs | ɪz ˈnəθɪŋ bət ̬ə ˈtrænsfər əv ˈboʊnz | frəm ˈwəŋ ˈɡreɪvjɑrd | tu 

əˈnəðər/ 

 

68) /ðə ˈfərst ˈhæf əv jər ˈlaɪf | ɪz ˈruəm baɪ jər ˈpɛrənts | ən ðə ˈsɛkən ˈhæf | baɪ jər ˈʧɪldrən/ 

 

69) /aɪ ˈspɛnt ən ˈaʊər | ˈfɪksɪŋ ə ˈbroʊkŋ̍ ˈklɑk ˈjɛstərdeɪ || ət ˈlist | aɪ ˈθɪŋk ɪt wəz ən ˈaʊər/ 

 

70) /ˈwət ̬ər wi ˈɡənə (or ˈɡoʊnə or ˈɡoʊɪŋ tə) ˈdu | əˈbaʊt ̬ˈɪɡnərəns ən ˈæpəθi || aɪ ˈdoʊn (or -nt) 

ˈnoʊ | ən aɪ ˈdoʊŋ (or -ŋk) ˈkɛr/ 

 

71) /ˈfɑlɪŋ (or ˈfɔlɪŋ) əˈslip ˈdurɪŋ ən ˈɪnərvjuz (or ˈɪnt-) | ən ˈɛksələnt ˈweɪ tə ˈʃoʊ jər ˈkɑm (or -lm) 

ˈəndər ˈprɛʃər/ 

 

72) /ˈwɪʧ ˈpeɪnɪŋ (or -nt-) | ɪn ðə ˈnæʃnl ̩ˈɡæləri | wʊd aɪ ˈseɪv | ɪf ðər wəz ə ˈfaɪər || ðə ˈwən ˈnirəs 

ðə ˈdor | əv ˈkors/ 

 

73) /bɪˈfor (or bə- or bi-) aɪ ˈɡɑp ˈmɛrid | aɪ ˈhæd ˈsɪks ˈθiəriz | əˈbaʊp ˈbrɪŋɪŋ ˈəp ˈʧɪldrən || ˈnaʊ aɪ 

ˈhæv ˈsɪks ˈʧɪldrən | ən ˈnoʊ ˈθiəriz/ 

 

74) /ˈseɪv ə ˈlɪtl̬ ̩ˈməni | ˈiʧ ˈmənθ | ən ət ði ˈɛnd ə ðə ˈjir | jul bi sərˈpraɪzd | ət ˈhaʊ ˈlɪtl̬ ̩ju ˈhæv/ 

 

75) /aɪ ˈloʊð ˈpipl ̩hu ˈkip ˈdɑɡz (or ˈdɔɡz) || ðər ˈkaʊərdz hu ˈhævŋ̍ ˈɡɑt ðə ˈɡəts | tə ˈbaɪp ˈpipl ̩

ðəmˈsɛlvz/ 
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76) /ˈtɛləvɪʒn̩z ˈvɛri ˈɛʤəˈkeɪʃənl ̩|| ˈɛvri ˈtaɪm ɪk ˈkəmz ˈɑn | aɪ ˈɡoʊ ɪntu əˈnəðər ˈrum | ən ˈrid ə 

ˈbʊk/ 

 

77) /ðə ˈlɛs ˈpipl ̩ˈnoʊ əˈbaʊt haʊ ˈsɑsəʤəz (or ˈsɔ-) ən ˈlɑz (or ˈlɔz) ər ˈmeɪd | ðə ˈbɛtə̬r ðeɪ ˈslip ət 

ˈnaɪt/ 

 

78) /aɪ ˈnɛvər ˈriəli ˈmaɪm ˈbæd ˈsərvəs | ɪn ə ˈrɛstrɑnt || ɪp ˈmeɪks mi ˈfil ˈbɛtə̬r | əbaʊt ˈnɑt ˈlivɪŋ ə 

ˈtɪp/ 

 

79) /maɪ ˈdɑktər | ˈɡeɪv mi ˈsɪks ˈməns tə ˈlɪv | bət ˈwɛn aɪ ˈkʊbm̩ ˈpeɪ ðə ˈbɪl | hi ˈɡeɪv mi əˈnəðər 

ˈsɪks ˈməns/ 

 

80) /ðə ˈtrəbl ̩wɪθ ˈduɪŋ ˈsəmθɪŋ ˈraɪt ðə ˈfərs ˈtaɪm | ɪz ðət ˈnoʊbədi əˈpriʃieɪts | ˈhaʊ ˈdɪfɪkəlt ɪt 

ˈwəz/ 

 

81) /ˈməni ˈdəzm̩ ˈmeɪk ju ˈhæpi || aɪv ˈɡɑt ˈfɪfti ˈmɪljən ˈdɑlərz | bət ̬aɪ wəz ˈʤəst əz ˈhæpi | wɛn aɪ 

ˈhæd ˈforti̬ ˈeɪp ˈmɪljən/ 

 

82) /jər ˈmænjuskrɪpt | ɪz ˈboʊθ ˈɡʊd | ˈænd əˈrɪʤənl ̩| bət ðə ˈpɑrt ðəts ˈɡʊd | ɪz ˈnɑt ̬əˈrɪʤənl ̩| ən 

ðə ˈpɑrt ðəts əˈrɪʤənl ̩| ɪz ˈnɑk ˈɡʊd/ 

 

83) /ɪf ɪn ə ˈhəndrəd ˈjirz | aɪm ˈoʊnli ˈnoʊn | əz ðə ˈmæn hu ɪnˈvenəd (or -nt-) ˈʃərlɑk (or -lək) 

ˈhoʊmz (or ˈhoʊlmz) | ˈðɛn aɪl kənˈsɪdər maɪ ˈlaɪf ə ˈfeɪljər/ 

 



 

 

paulcarley.com 

 

84) /aɪv ˈʤəs ˈbɑt ̬(or ˈbɔt)̬ ə ˈɡɑrd dɑɡ (or dɔɡ) | ən iz ˈriəli ˈɡʊd | aɪ ˈhævm̩ bɪn ˈeɪbl ̩tə ˈɡɛt ̬ˈɪnˈsaɪd 

maɪ ˈhaʊs | fər ðə ˈpæs ˈθri ˈdeɪz/ 

 

85) /ɪf maɪ ˈbʊks əb bɪn ˈɛni ˈwərs | aɪ ˈwʊdn̩ əv ˈbɪn ɪnˈvaɪtə̬d tə ˈhɑliwʊd | ən ˈɪf ðeɪb bɪn ˈɛni ˈbɛtə̬r 

| aɪ ˈwʊdn̩ əv ˈkəm/ 

 

86) /ɪf ju ˈoʊ ðə ˈbæŋk | ə ˈmɪljən ˈdɑlərz | ˈðæts ˈjor ˈprɑbləm || ɪf ju ˈoʊ ðə ˈbæŋk | ə ˈhəndrəb 

ˈmɪljən ˈdɑlərz | ˈðæts ðə ˈbæŋks ˈprɑbləm/ 

 

87) /ˈbiɪŋ ɪm ˈpɑlətɪks | ɪz ˈlaɪk ˈbiɪŋ ə ˈfʊpbɑl (or -bɔl) koʊʧ || ju ˈhæftə bi ˈsmɑrt ̬ ɪˈnəf (or ə- or i-) 

| tu ˈəndərˈstæn ðə ˈɡeɪm | ən ˈdəm əˈnəf | tə ˈθɪŋk ɪts ɪmˈportn̩t/ 

 

88) /ə saɪˈkɑləʤɪsts (or -ɪss) ˈsɛlɪŋ ə ˈvɪdioʊ ðət ˈtiʧɪz ju | ˈhaʊ tə ˈtɛsʧər ˈdɑɡz (or ˈdɔɡz) ˈaɪˈkju || 

ˈhirz ˈhaʊ ɪt ˈwərks | ɪf ju ˈspɛn ˈtwɛlv ˈnaɪnti̬ ˈnaɪn ɑn ðə ˈvɪdioʊ | jər ˈdɑɡz (or ˈdɔɡz) ˈsmɑrtə̬r (or 

ðn̩) ˈju/ 

 

89) /tə səˈpoʊz | əz wi ˈɑl (or ˈɔl) səˈpoʊz | ðət ˈwi kəb bi ˈrɪʧ | ən ˈnɑp bɪˈheɪv (or bə- or bi-) əz ðə 

ˈrɪʧ bɪˈheɪv (or bə- or bi-) | ɪz ˈlaɪk səˈpoʊzɪŋ ðət wi kəd ˈdrɪŋk ˈɑl (or ˈɔl) ˈdeɪ | əŋ ˈkip ˈæbsəlutli 

ˈsoʊbər/ 

 

90) /wi ˈspɛn ðə ˈfərs ˈtwɛlv ˈməns | əv ɑr ˈʧɪldrənz ˈlaɪvz | ˈtiʧɪŋ ðəm (or ðm̩) tə ˈwɑk (or ˈwɔk) ən 

ˈtɑk (or ˈtɔk) | ən ðə ˈnɛks ˈtwɛlv ˈjirz | ˈtɛlɪŋ ðəm (or ðm̩) tə ˈsɪt ˈdaʊn | ən ˈʃət ̬ˈəp/ 
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91) /hi ˈdəz ˈfɪfˈtin ˈdræfs | əv ˈiʧ əv ɪz ˈbʊks || ɪf ju ˈrid ˈwən | ən ˈdoʊnt ˈθɪŋk ɪts ˈvɛri ˈɡʊd | 

rɪˈmɛmbər (or rə- or ri-) ɪts bɪn ɪmˈpruvd ˈfɪfˈtin ˈtaɪmz || ˈwəp məs ðə ˈfərs ˈdræf (or -fp) bi ˈlaɪk/ 

 

92) /aɪm ˈtraɪnə dɪˈsaɪd (or də- or di-) | ˈwɛðər or ˈnɑt | tə ˈhæv ˈʧɪldrən || maɪ ˈtaɪmz ˈrənɪŋ ˈaʊt || 

aɪ ˈnoʊ aɪ ˈwɑn (or ˈwɔ- or -nt) tə (or ˈwɑnə) ˈhæv ˈʧɪldrən | waɪl maɪ ˈpɛrənts ər ˈstɪl ˈjəŋ ɪˈnəf (or ə- 

or i-) | tə ˈteɪk ˈkɛr əv ðəm (or ðm̩)/ 

 

93) /aɪ kən (or kn̩) ˈwɪn ən ˈɑrɡjəmənt (or -ju-) | ɑn ˈɛni ˈtɑpɪk | əˈɡɛnst (or -ˈɡeɪn-) ˈɛni əˈpoʊnənt 

|| ˈpipl ̩ˈnoʊ ˈðɪs | ən ˈstir ˈklir əv mi | əp ˈpɑrti̬z || ˈɑfn̩ (or -ft- or  ˈɔ-) | əz ə ˈsaɪn əv ðɛr ˈɡreɪt rɪˈspɛk 

(or rə- or ri-)| ðeɪ ˈdoʊnt (or -n) ˈivən ɪnˈvaɪp mi/ 

 

94) /aɪ ˈdoʊmp (or -m) bɪˈliv (or bə- or bi-) ˈpipl ̩wʊd (or wəd or əd) ˈɛvər ˈfɑl (or ˈfɔl) ɪn ˈləv | or 

ˈwɑn (or ˈwɔ- or -nt) tə (or ˈwɑnə) bi ˈmɛrid | ɪf ðeɪ ˈhæbm̩ bɪn ˈtoʊld əˈbaʊt ̬ɪt || ɪts ˈlaɪk əˈbrɑd (or -

ɔd) | ˈnoʊwən wʊd (or wəd or əd) ˈwɑn (or ˈwɔ- or -nt) tə (or ˈwɑnə) ˈɡoʊ ˈðɛr | ɪf ðeɪ ˈhæbm̩ bɪn 

ˈtoʊld ɪt ̬ɪɡˈzɪstəd/ 

 

95) /ðə ˈtræʤədi əv ˈtrævəlɪŋ (or -vl-) ˈfərs ˈklæs | ɪz ðət haʊˈɛvər ˈkəmftərbl ̩ju ˈɑr | ən haʊˈɛvər 

ˈmɛni ˈfri ˈdrɪŋks ju ˈɡɛt | ju ˈstɪl əˈraɪv | əʧər ˈdɛstəˈneɪʃn̩ | ət ðə ˈseɪm ˈtaɪm | əz ðə ˈsɛkŋ̩ klæs 

ˈpæsn̩ʤərz/ 

 

96) /aɪv ˈlɛkʧərd ɑŋ ˈkæmpəsəz | fər ə ˈkwortə̬r (or ˈkor-) əv ə ˈsɛnʧəri | ən ɪts ˈmaɪ ɪmˈprɛʃn̩ | ðət ̬

ˈæftər ˈteɪkɪŋ ə ˈkors ɪn ðə ˈnɑvl ̩| ɪts ən ˈənˈjuʒuəl ˈstudn̩t | hud ˈɛvər ˈwɑn (or ˈwɔ- or -nt) tə (or 

ˈwɑnə) ˈrid ə ˈnɑvl ̩əˈɡɛn/ 
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97) /aɪ wəz ˈnɛvər ˈmɛrid | bɪˈkəz (or bə- or bi-) ðər wəz ˈnoʊ ˈnid || aɪ ˈhæv ˈθri ˈpɛts ət ˈhoʊm | 

wɪʧ ˈsərv ðə ˈseɪm ˈpərpəs əz ə ˈhəzbənd || aɪ ˈhæv ə ˈdɑɡ (or ˈdɔɡ) ðək ˈɡraʊlz ˈɛvri ˈmornɪŋ | ə 

ˈpɛrət ðət ˈswɛrz  ˈɑl (or ˈɔl) ˈæftərˈnun | ən ə ˈkæt | ðək ˈkəmz ˈhoʊm ˈleɪt ̬ət ˈnaɪt/ 

 

98) /ə ˈmæn ˈwɑks (or ˈwɔks) ˈpæst ə ˈteɪbl ̩ɪn ə kəˈsinoʊ | ən ˈsiz ˈθri ˈmɛn ən ə ˈdɑɡ (or ˈdɔɡ) | 

ˈpleɪɪŋ ˈkɑrdz || ˈðæts ə ˈvɛri ˈsmɑrt ˈdɑɡ (or ˈdɔɡ) | ˈsɛz ðə ˈmæn | hiz ˈnɑt ˈsoʊ ˈklɛvər | ˈsɛz ˈwən əv 

ðə ˈpleɪərz || ˈɛvri ˈtaɪm i ˈɡɛts ə ˈɡʊd ˈhænd | hi ˈwæɡz ɪz ˈteɪl/ 

 

99) /ˈhæpinəs ɪz ˈlaɪk ə ˈkæt || ɪf ju ˈkoʊks ɪt | or ˈkɑl (or ˈkɔl) ɪt | ɪtl̬ ̩əˈvɔɪʤu || ɪt ˈwoʊŋk (or -ŋ) 

ˈkəm || bət ̬ˈɪf ju ˈpeɪ ˈnoʊ əˈtɛnʃn̩ ˈtu ɪt | əŋ ˈɡoʊ əˈbaʊʧər ˈbɪznəs | jul ˈfaɪnd ɪt ˈrəbɪŋ əˈɡɛnsʧər ˈlɛɡz 

| ən ˈʤəmpɪŋ ɪntə jər ˈlæp/ 

 

100) /ət ̬ə ˈʤɑb ɪnərvju (or ɪnt-) || 

ˈɪnərvjuər (or ˈɪnt-) || ˈwət wʊʤu (or wə-) ˈseɪ wəz jər ˈɡreɪtə̬s ˈwiknəs || 

ˈkændədət (or -eɪt) || ˈɑnəsti || 

ˈɪnərvjuər (or ˈɪnt-) || aɪ ˈdoʊnt (or -n) ˈθɪŋk ˈɑnəstiz ə ˈwiknəs || 

ˈkændədət (or -eɪt) || aɪ ˈdoʊŋk (or -ŋ) ˈkɛr ˈwəʧu ˈθɪŋk/ 

 

 


