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Phonemic Transcriptions of Chapter 20 

 

Passage 1 

/bɪˈliv (or bə- or bi-) ɪt ̬or ˈnɑt | aɪ ˈjus tə bi ˈkwaɪt ̬ə ˈɡʊd ˈʤəɡlə̩r | ɪm maɪ ˈjəŋɡər ˈdeɪz || aɪm 

ˈprɑbəbli ˈstɪl ˈprɪti̬ ˈɡʊd ˈnaʊ || ɪts ˈnɑt ðə ˈkaɪnd ə (or əv) ˈθɪŋ ju kəmˈplitli fərˈɡɛt || ju ˈɡɛt ˈrəsti | 

bət ̬ˈæftər ə ˈbɪt ̬əv ˈpræktəs | jər ˈbæk tə jər ˈoʊl ˈsɛlf || aɪ ˈdɪd ə ˈfju ˈdɪfrənt ˈtaɪps əv ˈʤəɡlɪ̩ŋ | bəp 

prəˈfərd (or prə- or pri-) ˈʤəɡlɪ̩ŋ wɪθ ˈθri ˈbɑlz (or ˈbɔlz) || ˈðæt wəz ˈmoʊs ˈsætə̬sfaɪɪŋ | bɪˈkəz (or 

bə- or bi- or -ˈkɑz or -ˈkɔz) ðər ər ˈɛnləs ˈvɛriˈeɪʃn̩z | ən ˈtrɪks ju kən (or kn̩) ˈdu || ən ˈθri ˈbɑlz (or 

ˈbɔlz) ər ˈiziər tə ˈkɛri əˈraʊnd | ən ˈpræktɪs wɪθ | ðən ə ˈlɑt ̬əv ˈəðər ˈʤəɡlɪ̩ŋ ɡir || aɪv ˈstɪl ˈɡɑp maɪ 

ˈʤəɡlɪ̩ŋ bɑlz (or bɔlz) ˈsəmwɛr əˈraʊn ðə ˈhaʊs || ðər ˈmɪkst ˈɪn wɪθ maɪ ˈdɑtə̬rz (or ˈdɔtə̬rz) ˈtɔɪz | 

ˈnaʊ | ən ˈsəmtaɪmz aɪ ɪmˈprɛs ðəm (or ðm̩) | wɪθ ə ˈsɪmpl ̩ˈθri ˈbɑl (or ˈbɔl) kæˈskeɪd || aɪ ˈθɪŋk ɪts 

ðə ˈsætə̬sˈfækʃn̩ aɪ ˈɡɛt frəm ˈlərnɪŋ ˈlɪtl̬ ̩ˈtrɪks | rɪˈpɛtə̬tɪ̬v (or rə-) ˈpræktəs | ən əˈtɛnʃn̩ tə ˈditeɪl (or 

dɪˈteɪl or dəˈteɪl) | ðət ̬ɪˈvɛnʧəli (or ə- or i-) ˈlɛb mi tə fəˈnɛtɪ̬ks || ˈwɑnt tə (or ˈwɑn tə or ˈwɔn tə or 

ˈwɑnə or ˈwɔnə) ˈsi haʊ aɪ kən (or kn̩) ˈwɪɡl ̩maɪ ˈirz/ 

 

Passage 2 

/ˈlɛp mi (or ˈlɛ mi) ˈɡɪv ju səm (or sm̩) ˈtɪps | fər ˈhɪʧhaɪkɪŋ ɪn ðə ˈjuˈkeɪ || ˈfərsli | ɪts ˈiziər ðən ju 

ˈθɪŋk || ðər ər ˈlɑts ə (or əv) ˈpipl ̩ˈdraɪvɪŋ əˈraʊn ðə ˈkəntri | fər ðɛr ˈwərk | or ˈrɛkriˈeɪʃn̩əli | hu 

ˈdoʊmp ˈmaɪn  ˈduɪŋ  ˈsəmwən ə ˈfeɪvər | or ˈwʊbm̩ ˈmaɪnd ə ˈbɪt ̬əv ˈkəmpəni (or -pn-) ɑn ðɛr ˈdraɪv 

|| ˈsɛkənli | ɪt ̬ˈɪzn̩ (or -nt) ˈdeɪnʤərəs (or -ʤr-) || ˈɑfn̩ (or ˈɔf- or -ftn̩) | ðə ˈpərsm̩ ˈpɪkɪŋ ju ˈəp | ɪz əz 

kənˈsərn fər ðɛr ˈoʊn ˈseɪfti | əz ˈju ˈɑr fər ˈjorz || aɪ ˈwʊdn̩ ˈrɛkəˈmɛn ˈwɪmən tə ˈhɪʧhaɪk ˈɑn ðɛr ˈoʊn 

ˈðoʊ ||  ə ˈloʊn ˈwʊmən | ʃəd (or ʃʊd) ˈnɛvər ˈɡɛt ̬ɪn ə ˈstreɪnʤərz ˈkɑr | ɪkˈsɛp pərˈhæps əˈnəðər 

ˈwʊmənz ˈkɑr | ən ˈivn̩ ˈðɛn | ju ˈnɛvər ˈnoʊ || bət ˈtu ˈwɪmən | or ə ˈmæn ən ə ˈwʊmən | ər aɪˈdil || 

ˈðoʊz ər ðə ˈbɛs ˈkɑmbəˈneɪʃn̩z || ə ˈmæn ɑn ɪz ˈoʊn | ˈlʊks ə ˈlɪtl̬ ̩ˈθrɛtn̩ɪŋ | ən ˈtu ˈmɛn | ˈhævŋ̍k ˈɡɑt ̬ 
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ə ˈʧæns || ˈmeɪk ˈʃər ju ˈnoʊ ˈwɛr jər ˈɡoʊɪŋ | ˈsoʊ jər ˈfeɪsɪŋ ðə ˈraɪt ˈweɪ | ɑn ðə ˈraɪt ˈroʊd | əm 

ˈmeɪk ə ˈkɑrbbord ˈsaɪn | wɪθ jər ˈdɛstəˈneɪʃn̩ ɑn ɪt || ˈoʊ | ən ˈoʊnli ˈweɪt ̬əp ˈpleɪsəz | wɛr ðərz ə 

ˈseɪf ˈpleɪs | fər ˈkɑrz ən (or n̩) ˈtrəks tə ˈstɑp | ˈəðərwaɪz | ˈnoʊbədi əl (or ˈnəʊbədil) ˈpɪk ju ˈəp/ 

 

Passage 3 

/aɪ ˈdɪd ə ˈʃɪft ət ̬ə ˈfæktri (or -tər-) ˈwəns || ɪt wəz ˈʤəs ˈwən ˈʃɪft | bɪˈkəz (or bə- or bi- or -ˈkɑz or -

ˈkɔz) aɪ ˈnɛvər ˈwɛmp ˈbæk || ˈwən ˈʃɪf | wəz ˈmor ðən ɪˈnəf (or ə- or i-) fər ˈmi || ðə ˈfæktri (or -tər-) 

bɪˈlɑŋ (or bə- or bi- or -ˈlɔŋ) | tu ə ˈwɛl ˈnoʊn ˈʤæpəˈniz ɪˈlɛkˈtrɑnɪks kəmpəni (or -pn-) | ən ðeɪ 

ˈmeɪd ˈtɛləvɪʒn̩z ˈðɛr | trəˈdɪʃənl ̩ˈtɛləvɪʒn̩z | ˈnɑt ðə ˈmɑdərn ˈflæt skrin ˈwənz || ˈmeɪbi ðeɪ ˈmeɪd 

ˈəðər ˈθɪŋz | ˈtu | bət ̬ˈaɪ wəz ˈwərkɪŋ wɪθ ˈtɛləvɪʒn̩z || ɪt wəz ə ˈlɑŋ (or ˈlɔŋ) ˈtaɪm əˈɡoʊ | ˈsoʊ aɪ 

ˈkænt rɪˈmɛmbər (or rə- or ri-) ðə ˈditeɪlz (or dɪˈteɪlz or də-) ˈvɛri ˈklirli | bət ̬aɪ ˈθɪŋk ˈmaɪ ˈʤɑb | 

wəz tu əˈtæʧ ˈtɛləvɪʒn̩ skrinz | tə ˈvækjum hoʊzəz | bɪˈfor (or bə- or bi-) ðeɪ ˈwɛnt ˈθru | ˈsəm ˈkaɪnd 

əv ˈəvən || ən ˈðɛn aɪ ˈhæd tə (or ˈhæt tə) dɪˈtæʧ (or də- or di-) ðəm (or ðm̩) | wɛn ðeɪ ˈkeɪm ˈbæk 

ˈaʊt || ɪt wəz ˈsəmθɪŋ laɪk ˈðæt || ðə ˈlaɪn əv ˈtɛləvɪʒn̩z ˈkɛp ˈmuvɪŋ | ən aɪ ˈhæd tə (or ˈhæt tə) ˈkip 

ˈəp wɪθ ɪt || ɪt wəz ˈhorəbl ̩(or ˈhɑr-) | ɪt wəz ˈhɑt | ən aɪ ˈheɪp ˈbiɪŋ ˈhɑt || əm ˈborɪŋ || ɪt wəz ˈvɛri 

ˈborɪŋ || ˈæftər ðə ˈfərst ˈaʊər | aɪd ˈlərnd ˈɛvriθɪŋ aɪ ˈhæd tə (or ˈhæt tə) ˈlərn | ən ˈhæd ɪˈlɛvn̩ (or ə- 

or i-) ˈmor ˈaʊərz əˈhɛd əv (or ə) mi || wi ˈhæd ə ˈkəpl ̩əv (or ə)  ˈbreɪks | ən aɪ ˈfɛl əˈslip | ˈdurɪŋ ˈiʧ 

ˈwən || ɪˈvɛnʧəli (or ə- or i-) | ðə ˈʃɪf ˈfɪnɪʃt | ən aɪ ˈmænɪʤ tu ɪˈskeɪp (or ə-)/ 

 

Passage 4 

/maɪ ˈtu ˈoʊldəst | ən ˈbɛs ˈfrɛnz | ər ˈbrəðərz || ði ˈoʊldər ˈbrəðər | wəz ɪn ðə ˈseɪm ˈjir əz mi | ət  

ˈskul | soʊ aɪ ˈɡɑt tə ˈnoʊ ˈhɪm ˈfərst || aɪ ˈdɪɡŋ̍ ˈɡɛt tə ˈnoʊ ðə ˈjəŋɡər ˈbrəðər | hi wəz ˈʤəs ˈtu ˈjirz 

ˈjəŋɡər | ənˈtɪl wid ˈlɛf ˈskul || ˈðoʊz ˈbɔɪz | ˈhæv ˈɪntrəstɪŋ ˈkɛrəktərz || aɪ ˈdoʊnt ˈθɪŋk ðeɪ ˈmaɪm mi 

ˈseɪɪŋ | ðət ði ˈoʊldər ˈbrəðər | wəz ə ˈbɪt ̬əv ə ˈrɛbl ̩| ɪn ɪz ˈjəŋɡər ˈdeɪz | əŋ ˈkɑzd (or ˈkɔzd) ɪz ˈfæmli  
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| ə ˈlɑt ̬əv (or ə) ˈwəri | waɪl ðə ˈjəŋɡər ˈbrəðər | wəz ˈɑlweɪz (or ˈɔl- or ˈɑw- or ˈɔw or -wəz) ˈkwaɪk 

kənˈvɛnʃənl ̩| ən ə ˈɡʊd ˈstudn̩t || bət ̬əz ˈtaɪmz ˈɡɑn (or ˈɡɔn) ˈɑn |  ðɛr ˈroʊlz əv rɪˈvərst (or rə- or 

ri-) || ði ˈoʊldər ˈbrəðərz | ˈsɛtl̬d̩ ˈdaʊn | ən ðə ˈjəŋɡər brəðərz | ˈɡɑn ˈɑf (or ˈɡɔn ˈɔf) ðə ˈreɪlz ə ˈbɪt || 

aɪ ˈθɪŋk wi ˈɑl (or ˈɔl) ˈhæv ə ˈtɛndənsi | tə ˈwɑnt tə (or ˈwɑn tə or ˈwɔn tə or ˈwɑnə or ˈwɔnə) rɪˈbɛl 

(or rə- or ri-) | ən ɪf ju ˈdoʊnt ˈdu ɪt wɛn jər ˈjəŋɡər | jul ˈɛnd ˈəp ˈduɪŋ ɪt ˈleɪtə̬r ɪn ˈlaɪf/ 

 

Passage 5 

/ˈwəns | ˈnɑt ˈlɑŋ (or ˈlɔŋ) ˈæftər aɪ ˈlɛf ˈskul | aɪ əˈplaɪd fər ə ˈʤɑb | ˈfɑrmɪŋ ˈliʧəz || ðiz wər ˈmɛdɪkl ̩

ˈliʧəz | ən ðeɪ wər ˈfɑrmd ɪn ə ˈlæb | ət ðə ˈloʊkl ̩ˈhɑspɪtl̬ ̩|| ɪt wəz ði ˈoʊnli ˈpleɪs ɪn ðə ˈkəntri | wɛr 

ðeɪ ˈdɪd ɪt || ɪt ˈtərnz ˈaʊt | ðət ˈliʧəz ər ˈvɛri ˈɡʊd | fər prɪˈvɛntɪŋ (or -nɪŋ) ˈbləɡ klɑts | ˈdurɪŋ ˈɡræfs 

| ən ˈθɪŋz laɪk ˈðæt || wɛn ðeɪ ˈsək jər ˈbləd | ðeɪ prəˈdus ə ˈsəbstəns | ðək ˈkips ðə ˈbləd ˈfloʊɪŋ | ən 

ˈstɑps ɪk ˈklɑtɪ̬ŋ | ən ˈðæk ˈkips ðə ˈɡræft əˈlaɪv || ði ˈɪntərvju (or ˈɪnə-) prɑsɛs | ˈtʊk ˈhæf ə ˈdeɪ | 

bɪˈkəz (or bə- or bi- or -ˈkɑz or -ˈkɔz) ðeɪ ˈwɑntəd (or ˈwɔ- or -nəd) tə ˈmeɪk ˈʃər | ðət ðə ˈpipl ̩

əˈplaɪɪŋ | ˈwərnt ˈskwimɪʃ || aɪ ˈɡɑt tə ˈsi ðə ˈhoʊl ˈprɑsɛs | ɪt wəz ˈvɛri ˈɪntrəstɪŋ | bət ̬ˈɪn ði ˈɛnd | aɪ 

ˈdɪɡŋ̍ ˈɡɛt ðə ˈʤɑb || aɪ səˈpoʊz aɪ wəz ˈstɪl ˈjəŋ | ən ˈʃaɪ | ən ˈdɪbm̩ ˈmeɪk ə ˈvɛri ˈɡʊd ɪmˈprɛʃn̩/  

 

Passage 6 

/aɪ ˈsədn̩li rɪˈmɛmbərd (or rə- or ri-) ˈjɛstərdeɪ | ðət ̬aɪ ˈwəns ˈtraɪd tə ˈʤɔɪn ðə ˈneɪvi || aɪɡ 

ˈkəmˈplitli fərˈɡɑtn̩ əˈbaʊt ̬ɪt || aɪ wəz ˈtoʊtə̬li ˈsiriəs | ət ðə ˈtaɪm || maɪ ˈplæn wəz tə ˈʤɔɪn ˈəp | 

ˈtreɪn əz ən ˈɛnʤəˈnir | ˈspɛnd ə ˈfju ˈjirz | ˈsiɪŋ ðə ˈwərld | ən ˈðɛŋ ˈɡɛt ̬ə ˈʤɑb | əz ə məˈrin ˈɛnʤəˈnir 

|| ˈsoʊ aɪ ˈhæd ən ˈɪntərvju (or ˈɪnə-) | ət ðə rɪˈkrutɪ̬ŋ (or rə- or ri-) ɑfəs (or ɔfəs) | ɪn ðə ˈnirəs ˈbɪɡ 

ˈsɪti̬ || ðə ˈɡaɪ aɪ ˈspoʊk tu | wəz ˈvɛri ɪŋˈkərɪʤɪŋ || hi ˈsɛd ðərz ə ˈhoʊl ˈreɪnʤ əv kəˈrirz ɪn ðə ˈneɪvi 

|| ɪts ˈlaɪk ə ˈwərld ɪn ˈmɪnəʧər || ən ˈnoʊ ˈdaʊt | ðərd bi ˈsəmθɪŋ fər ˈmi || ˈwən ˈθɪŋ aɪ ˈhæd tə (or 

ˈhæt tə) ˈtɛl ɪm ˈðoʊ | wəz ðəp maɪ ˈaɪsaɪt ˈɪzn̩ (or -n̩t) ˈvɛri ˈɡʊd || aɪm ˈʃort ˈsaɪtə̬d | əŋ ˈkələr blaɪnd  
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|| hi ˈɡeɪv mi ə ˈform fər maɪ ˈdɑktər tə ˈfɪl ˈɪn | ən ˈsɛd ðət ̬id ˈɡɛp ˈbæk tə mi | əbaʊt ˈwək ˈkaɪnd əv 

(or ə) ˈneɪvi ʤɑbz wər ˈoʊpm̩ (or -pən) tə mi || ə ˈkəpl ̩əv (or ə) ˈwiks ˈleɪtə̬r | aɪ ˈɡɑt ̬ə ˈfoʊŋ kɑl (or 

kɔl) || ɪt ˈtərnd ˈaʊt | ðət wɪθ ˈmaɪ ˈaɪz | ðər wəz ˈnəθɪŋ aɪ kəd (or kʊd) ˈdu ɪn ðə  ˈneɪvi || aɪ ˈkʊbm̩ 

ˈbi ən ˈɛnʤəˈnir | or ˈɛniθɪŋ ˈɛls | ˈnɑt ̬ivn̩ ə ˈkʊk | or ˈdɛk skrəbər | soʊ ˈðæt wəz ði ˈɛnd ə (or əv) 

ˈðæt/ 

 

Passage 7 

/fər ˈnirli ˈtu ˈjirz | aɪv bɪn ˈrɛɡjələrli ˈlɪsn̩ɪŋ tu ˈɑdioʊbʊks (or ˈɔ-) | ɑm maɪ ˈfoʊn || ɪts ˈriəli ˈmeɪd ə 

ˈbɪɡ ˈdɪfrəns tə maɪ ˈlaɪf || bɪˈfor (or bə- or bi-) ˈðɛn | aɪ ˈhædn̩ (or -n̩t) ˈrɛd ˈɛniθɪŋ fər ˈplɛʒər | fər 

ˈjirz | bət ˈsɪns ˈðɛn | əˈkordɪŋ tə maɪ ˈfoʊn | aɪv ˈspɛnt ˈwəm ˈmənθ | ˈforˈtin ˈdeɪz | ˈtu ˈaʊərz | ən 

ˈnaɪm ˈmɪnəts | ˈlɪsn̩ɪŋ tu ˈɑdioʊbʊks (or ˈɔ-) || ɪts ˈsoʊ ˈməʧ ˈiziər | tə ˈlɪsn̩ tə ˈbʊks əz (or ˈæz) aɪm 

ˈduɪŋ ˈəðər ˈθɪŋz | ðən tə ˈfaɪn ˈtaɪm tə ˈsɪt ˈdaʊn ən ˈrid || ən ðər ər ˈloʊdz əv ˈɑdioʊbʊks (or ˈɔ-) tə 

ˈʧuz ˈfrəm ˈðiz ˈdeɪz || ˈpərsənəli | aɪ prɪˈfər (or prə- or pri-) ˈɑtə̬baɪˈɑɡrəfiz (or ˈɔ-) | ˈrɛb baɪ ði ˈɑθər 

(or ˈɔ-) || ˈðæt ˈweɪ | aɪ ˈɡɛt ̬ə ˈʧæns tə ˈhir ðə ˈvɔɪs əv ə ˈriəl ˈpərsn̩ | ˈnɑt ̬ən (or n̩) ˈæktər | wɪθ ə 

prɪˈdɪktəbl ̩(or prə- or pri-) ˈstændərd ˈæksɛnt || əm ˈpipl ̩ˈrib ˈbɛtə̬r | wɛn ðɛr ˈridɪŋ ðɛr ˈoʊn ˈwərdz 

|| əˈpɑrt frəm ˈðæt | aɪ ˈtɛn tə ˈlɪsn̩ | ˈiðər tə ˈbʊks ðət ̬aɪ ˈrɛd wɛn aɪ wəz ˈjəŋ | ʤəs fər ðə ˈseɪk əv 

nɑˈstælʤə | or tə ˈklæsɪk ˈɪŋɡlɪʃ ˈlɪtrəʧər | ˈnɑp bɪˈkəz (or bə- or bi- or -ˈkɑz or -ˈkɔz) aɪm ə ˈlɪtrəʧər 

bəf | bət ʤəs bɪˈkəz (or bə- or bi- or -ˈkɑz or -ˈkɔz) aɪ ˈlaɪk tə ˈhir əˈbaʊt | ˈhaʊ ˈpipl ̩ˈlɪv ðɛr ˈlaɪvz | 

ɪn ðə ˈpæst || aɪm ˈɑf (or ˈɔf) tə ˈbɛd | ˈnaʊ || ˈðæts əˈnəðər ˈθɪŋ ˈɑdioʊ (or ˈɔ-) bʊks ər ˈɡʊd ˈfor | 

ˈhɛlpɪŋ ju ˈfɑl (or ˈfɔl) əˈslip/ 

 

Passage 8 

/ˈwəm ˈprɑbləm | wɪθ fəˈnɛtɪ̬ks | ɪz ðəp ˈpipl ̩ˈɑlweɪz (or ˈɔl- or ˈɑw- or ˈɔw or -wəz) kənˈfjuz ɪt | wɪθ 

ˈfɑnɪks || fəˈnɛtɪ̬ks | ɪz ðə ˈstədi ə (or əv) ðə ˈsaʊnz əv ˈspiʧ | ˈwaɪl ˈfɑnɪks | ɪz ə tɛkˈnik | fər ˈtiʧɪŋ  
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ˈʧɪldrən tə ˈrid || ɪts ə ˈbɪt laɪk ˈmɪksɪŋ ˈəp əˈstrɑnəmi | ən əˈstrɑləʤi | bəp pərˈhæps ˈnɑt ̬əz ˈbæd | 

bɪˈkəz (or bə- or bi- or -ˈkɑz or -ˈkɔz) fəˈnɛtɪ̬ks ɪz ˈkwaɪt ̬ən əbˈskjər (or ɑ-) ˈsəbʤɪkt | ən wi ˈkænt 

ˈriəli ˈbleɪm ˈpipl ̩| fər ˈnɑt ˈnoʊɪŋ ˈwət ̬ɪt ˈɪz | ən fər ˈmɪksɪŋ ɪt ̬ˈəp | wɪθ ðə ˈbɛtə̬r ˈnoʊn | ən ˈsɪmələr 

ˈsaʊndɪŋ | ˈfɑnɪks || ən ˈfɑnɪks | ˈɪzn̩ (or -n̩t) ˈlaɪk əˈstrɑləʤi əv ˈkors || ˈfɑnɪks ɪz ˈməʧ ˈmor 

rɪˈspɛktəbl ̩(or rə- or ri-) | ɪˈspɛʃəli (or ə-) ˈðiz ˈdeɪz || ɪts ˈmor ˈpɑpjələr ðən ɪts ˈɛvər ˈbɪn || ðər ər 

ˈlɑts əv (or ə) ˈstədiz tə səˈport ̬ɪt | ən ɪts ˈbiɪŋ ˈjuzd ɪn ˈskulz | ˈɑl (or ˈɔl) ˈoʊvər ði ˈɪŋɡlɪʃ spikɪŋ 

ˈwərld | ɪŋˈkludɪŋ əp maɪ ˈdɑtə̬rz (or ˈdɔ-) ˈskul/ 

 

Passage 9 

/ˈwən ə (or əv) ði ˈəðər ˈθɪŋz aɪ wəz ˈɪntrəstəd ɪn əz ə ˈtineɪʤər | wəz ˈmɛtl̬ ̩dɪtɛktɪŋ (or də- or di-) || 

aɪ ˈdoʊnt ˈnoʊ (or ˈdoʊn ˈnoʊ or ˈdoʊ ˈnoʊ or doʊ ˈnoʊ or də ˈnoʊ) wɛr aɪ ˈfərs ˈɡɑt ði aɪˈdiə ˈfrəm | 

bət ̬aɪ səˈpoʊz ˈɑl (or ˈɔl) ˈkɪdz ər ˈɪntrəstəd | ɪm ˈbɛrid ˈtrɛʒər | ən ɪt wəz ən ɪkˈstɛnʃn̩ əv (or ə) ˈðæt 

|| aɪ ˈfaʊnd ˈaʊt ˈɑl (or ˈɔl) əˈbaʊt ̬ɪp | baɪ ˈridɪŋ ˈbʊks | əm ˈmæɡəzinz (or ˈmæɡəˈzinz) || ðər wəz 

ˈnoʊ ˈɪntərnɛt (or ˈɪnə-) | ˈðɛn || ɪn ði ˈɛn ˈðoʊ | aɪ ˈnɛvər ˈɡɑt ̬ˈɛni ˈfərðər ðən ˈridɪŋ əˈbaʊt ̬ɪt || aɪ 

ˈʤəs (or ʤəs) ˈdɪdn̩ (or -n̩t) ˈhæv ðə ˈməni fər ˈðæk ˈkaɪnd əv (or ə) ˈhɑbi || ˈmɛtl̬ ̩dɪtɛktərz (or də- 

or di-) ər ɪkˈspɛnsɪv | ən ju ˈhæf tə ˈhæv  jər ˈoʊn ˈtrænsport || ju ˈhæf tə ˈɡɛp pərˈmɪʃn̩ | frəm 

ˈlændoʊnərz | ˈtu | ən aɪ wəz ʤəst (or ˈʤəst)  ə ˈkɪd ət ðə ˈtaɪm | ˈsoʊ ðər wəz ˈnoʊ ˈʧæns əv (or ə) 

ˈðæt || ˈnaʊ ðət ̬aɪm ˈoʊldər | aɪ kəd (or kʊd) du ˈɑl (or ˈɔl) ˈðæt ̬| ɪf aɪ ˈwɑntəd (or ˈwɔ- or -nəd) ˈtu | 

bət ̬aɪ prɪˈfər (or prə- or pri-) tə ˈwɑʧ (or ˈwɔʧ) ˈvɪdioʊz əv ˈpipl ̩ˈmɛtl̬ ̩dɪtɛktɪŋ (or də- or di-) | 

ˈɑnˈlaɪn || ɪts ˈriəli ˈsætə̬sfaɪɪŋ | tə ˈsi ˈðɛm ˈweɪstɪŋ ðɛr ˈtaɪm ˈfaɪndɪŋ ˈnəθɪŋ | ɪnˈstɛd əv (or ə) ˈmi/ 

 

Passage 10 

/aɪ ˈwəns ɪkˈspɛrəmɛntəd (or -nəd) | wɪθ ə ˈtɑp ˈdaʊn əˈproʊʧ tə ˈtiʧɪŋ trænˈskrɪpʃn̩ || ɪnˈstɛd əv 

ˈɪntrəˈdusɪŋ | əm ˈpræktəsɪŋ | ˈwən ˈnu ˈsɪmbl ̩ət ̬ə ˈtaɪm | aɪ ˈɡeɪv maɪ ˈstudn̩ts ə ˈprizn̩ˈteɪʃn̩ (or  
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ˈprɛz-) | ɑn ðə ˈkɑnsənənt ən ˈvaʊəl sɪmblz̩ | ən ˈðɛn ˈsɛt ðəm (or ðm̩) ðə ˈtæsk | əv ˈdiˈkoʊdɪŋ səm 

(or sm̩) ˈʃort ˈsɛntn̩səz | ˈrɪtn̩ ɪn fəˈnimɪk trænˈskrɪpʃn̩ || aɪ ˈθɑt (or ˈθɔt) ðət ̬ɪp ˈmaɪp bi ən ədˈvæntɪ̬ʤ 

(or -nɪʤ) fər (or ˈfor) ðəm (or ðm̩)| tə ˈɡɛt ̬ən ˈoʊvərɑl (or -ɔl) aɪˈdiə ə (or əv) ðə ˈsɪmblz̩ | ən ə 

ˈpæsɪv fəˈmɪliˈærəti̬ wɪθ trænˈskrɪpʃm̩ | bɪˈfor (or bə- or bi-) ˈhævɪŋ tə ˈdu ɪt ðəmˈsɛlvz || ði 

ɪkˈspɛrəmənt ˈwəzn̩t (or n̩) ə səkˈsɛs || ju ˈmaɪt ˈθɪŋk ɪts ˈhɑrd | tə ˈrid ˈhoʊl ˈsentn̩səz ɪn trænˈskrɪpʃn̩ 

| bət ̬ˈækʧəli | ɪts ˈkwaɪt ̬ˈizi | bɪˈkəz (or bə- or bi- or -ˈkɑz or -ˈkɔz) ˈmoʊst ə (or əv) ðə ˈkɑnsənənt 

sɪmblz̩ | ər ðə ˈseɪm əz ɪn ðə ˈnorml ̩ˈspɛlɪŋ || ðeɪ prəˈvaɪd ði ˈaʊtlaɪn ə (or əv) ðə ˈwərdz | ənʤu kəŋ 

(or kŋ̩) ˈɡɛs ðə ˈrɛst || ɪts ˈhɑrdər | wɛn jər ˈoʊnli ˈɡɪvn̩ ə ˈsɪŋɡl ̩ˈwərd || ˈðæt ˈweɪ | ðərz ˈnoʊ 

ˈkɑntɛks tə ˈɡɛs ˈfrəm | ən ju kən (or kn̩) ˈoʊnli ˈwərk ˈaʊt ðə ˈwərd | ɪf ju ˈnoʊ ðə ˈsɪmblz̩ || 

ˈsəmtaɪmz | ðə ˈsɪmpl ̩| ˈlɑʤɪkl ̩| trəˈdɪʃənl ̩ˈweɪ əv ˈlərnɪŋ ˈsəmθɪŋ | ˈwən ˈstɛp ət ̬ə ˈtaɪm | frəm ðə 

ˈbɑtə̬m ˈəp | ˈriəli ˈɪz ðə bɛs ˈweɪ/ 

 


