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Capítulo 1. Uma nova aventura no Brasil
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/o-restaurante

Nick é um contador, mas ama cozinhar.

Ele mora em Londres e quer largar o seu trabalho para abrir um restaurante 
brasileiro.

Charlotte é namorada de Nick e também é uma contadora.

Nick conta para Charlotte que pensa em ir para o Brasil por seis meses.

“Tenho que aprender português e tenho que fazer um curso de cozinha, 
também.”

Charlotte, em vez disso quer se casar, comprar uma casa e ter filhos. Afinal, 
quer uma família.

Seguramente não quer esperar seis meses. 

“Nick, se tu vais ao Brasil, nós terminamos, adeus!”

Glossário

contadora = chartered accountant 

largar o trabalho = to quit his job 

casar-se = to get married

Exercício

Verdadeiro ou falso?

1) Nick trabalha em um restaurante brasileiro.

2) Nick quer se mudar para o Brasil.

3) Nick já fala corretamente o português.

4) Charlotte está feliz de se mudar ao Brasil.

5) Charlotte quer ter filhos.
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Capitulo 2. Nick chega em São Paulo
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/o-restaurante

A primeira semana na escola de português em São Paulo é difícil.

Nick não entende a professora na aula.

Está depressivo!

De tarde pede ajuda extra para o tutor.

O nome da tutora é Maria. É uma voluntária. Maria quer melhorar o seu inglês. 

Todo dia Maria ajuda Nick a fazer a lição de casa.

Quando necessário, explica os exercícios em inglês.

Sexta-feira, Nick convida Maria para um jantar no seu apartamento.

O jantar está ótimo. Bebem vinho e conversam muito.

Glossário

professora = teacher

depressivo = depressed 

jantar = dinner 

Exercício

Coloque as frases em ordem

1) Maria ajuda Nick com as aulas de português.

2) Uma noite Nick convida Maria para jantar.

3) Nick está depressivo porque não entende a professora na aula.

4) No começo as aulas de português são difíceis.

5) O jantar deles está muito agradável.
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Capitulo 3. O curso de cozinha 
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/o-restaurante

Finalmente, depois de dois meses de aula de português, Nick começa o curso 
de cozinha.

No começo ele não entende tudo.

E às vezes os outros não o entendem!

Mas é muito motivado!

Nick ama a comida brasileira e aprender a cozinha-la.

Frequentemente prepara o jantar para Maria.

Estão sempre juntos.

Glossário 

entender = to understand 

no começo = at the beginning

aprender = to learn 

juntos = together

Exercício

Verdadeiro ou falso?

1) Nick gosta muito da comida brasileira.

2) Ele não gosta do curso de cozinha.

3) Ele compreende muito bem o português agora.

4) Nick encontra frequentemente Maria.

5) O curso de cozinha começa depois de dois meses da aula de português. 
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Capitulo 4. A crise de Maria
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/o-restaurante

O curso de cozinha está indo muito bem.

Esta noite Nick prepara tutu de feijão e bebem uma caipirinha.

Mas Maria está preocupada.

Não tem um trabalho, não tem dinheiro, e em breve nem mesmo um lugar 
onde morar.

Ela não quer retornar a casa dos seus pais em Minas Gerais.

Ela não sabe o que fazer.

“Traz aqui as suas coisas, Maria” propõem Nick.

“Fica aqui comigo.”

Glossário 

preocupada = worried  

pais = parents 

lugar = place 

nem mesmo = not even  

Exercício

Verdadeiro ou Falso?

1) Maria está feliz com a sua vida.

2) Maria tem um bom trabalho.

3) O curso de cozinha é muito interessante. 

4) Nick quer retornar a Inglaterra.

5) Nick pede a Maria para se mudar para sua casa.
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Capitulo 5. A proposta de Nick
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/o-restaurante

Nick prepara um escondidinho. 

É um delicioso prato brasileiro, mas Maria está triste porque em breve Nick 
deve voltar para Londres.

“Você tem que partir Nick?”

“Porque não vem comigo, Maria?”

“Não quero morar em Londres. Quero ter uma família e uma casa, mas aqui 
em São Paulo!”

Glossário 

aqui = here 

prato = dish

triste = sad

Exercício

Coloque as frases em ordem

1) Nick propõem a Maria de ir com ele para a Inglaterra.

2) Gaia rejeita porque quer ficar em São Paulo.

3) Em breve, Nick tem que voltar para Londres.

4) Nick cozinha escondidinho para Maria.
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Capitulo 6. A oferta de emprego 
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/o-restaurante

Maria está emocionada.

Recebeu um e-mail, com uma oferta de emprego.

É um verdadeiro trabalho, não temporário e com licença maternidade!

Pode pensar em construir uma família.

Talvez até comprar uma casa.

Nick está contente por Maria.

Porque sabe que este é o seu sonho que se torna realidade. 

Glossário

emocionada = excited 

licença maternidade = maternity benefit   

construir uma família = to start a family 

sonho = dream

Exercício

Verdadeiro ou falso?

1) Maria recebe uma interessante proposta de emprego na Inglaterra.

2) O emprego é temporário.

3) Maria está muito feliz.

4) O emprego prevê licença maternidade.

5) Maria quer rejeitar a oferta.
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Capítulo 7. Uma nova proposta de emprego para Nick 
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/o-restaurante

Falta apenas uma semana, depois Nick tem que retornar para Londres.

Ele espera de voltar frequentemente para São Paulo, para ver Maria.

Esta noite Nick e Maria estão em um bar no centro e bebem caipirinha com os 
novos colegas de trabalho de Maria.

Comem pastel de queijo e carne, típico de São Paulo.

Pedro, o novo chefe de Maria, explica para Nick o seu problema.

“Nós todos falamos inglês, mas cometemos muitos erros. Eu preciso de alguém 
para corrigir os meus e-mails e traduzir documentos financeiros. Tu conheces 
um falante nativo de inglês com conhecimento em business e em procura de 
emprego?”

Nick promete pensar sobre isso.

Glossário

faltar = be left

frequentemente = often

colegas = colleagues

alguém = someone, somebody 

Exercício

Verdadeiro ou falso?

1) Os novos colegas de trabalho de Maria não falam inglês.

2) Nick recebe uma oferta de emprego de Pedro.

3) Maria vai ao jantar sozinha com os seus novos colegas de trabalho.

4) Falta pouco para o retorno de Nick na Inglaterra.

5) Nick quer pensar sobre a interessante proposta.
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Capítulo 8. Nick e a cozinha brasileira
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/o-restaurante

Nick adora fazer compras no mercado municipal de São Paulo.

Cada dia tem algo de novo e diferente: carne, peixe, queijo, fruta e verdura.

A sua cabeça enche-se de ideias para novas receitas.

Nick não está entusiasmado para retornar a Londres.

Depois de seis meses em São Paulo, ele gosta da cidade.

E agora tem um motivo a mais para ficar.

Glossário 

algo = something 

carne = meat  

peixe = fish 

queijo = cheese 

verdura = vegetable

encher-se = to fill up 

Exercício

Verdadeiro ou falso?

1) Nick ama fazer compra no mercado municipal de São Paulo.

2) Nick quer retornar em breve a Inglaterra.

3) Nick está em São Paulo da 6 semanas.

4) Nick ama muito criar novas receitas.

5) Está cansado da sua vida na Inglaterra.
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Capítulo 9. Um novo apartamento, maior
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/o-restaurante

Hoje Nick prepara feijoada.

Prepara uma caipirinha e brinda com Maria.

“Nós precisamos de um novo apartamento, com dois quartos, e uma cozinha 
grande.”

Maria está confusa.

“Mas Nick, eu não posso ir para Londres com você.”

Nick sorri.

“Não em Londres. Aqui, em São Paulo.”

“E o teu restaurante?”

“Pedro me ofereceu um emprego como tradutor. O restaurante pode esperar 
até as crianças crescerem.”

Glossário

sorrir = to smile

crianças = children 

crescer = grown up 

Exercício

Coloque as frases em ordem

1) Nick diz a Maria de ter uma proposta de emprego.

2) Nick cozinha feijoada.

3) Nick diz a Maria que devem encontrar um apartamento maior.

4) Maria está confusa.
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Resposta:

Exercício 1-   1. F 2. V 3. F 4. F 5. V 

Exercício 2 – 1. D 2. C 3. A 4. B 5. E

Exercício 3 -  1. V 2. F 3. F 4. V 5. V

Exercício 4 -  1. F 2. F 3. V 4. F 5. V

Exercício 5 -  1. D 2. C 3. A 4. B 

Exercício 6 -  1. F 2. F 3. V 4. V 5. F

Exercício 7 -  1. F 2. V 3. F 4. V 5. V

Exercício 8 -  1. V 2. F 3. F 4. V 5. F

Exercício 9 -  1. B 2. C  3. D 4. A
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