That's Life for you!
Retell the incidents underneath to your partner in English concentrating on getting the main idea
across. Then ask each other the questions given and and maybe some of your own. See where your
conversation will take you and then move on to the next topic. Enjoy!
Filippiineillä aloitettiin laajamittaiset suutelufestivaalit. Tavoitteena oli toteuttaa koko maassa
vähintään miljoona suudelmaa. "Miljoona sydämentykytystä ja varmaankin myös miljoona
uudelleenrakastumista", hempeili yksi lemmekkäiden festivaalien järjestäjistä. Pariskuntia alkoi
illalla kerääntyä ajoneuvoilta suljetulle kirkkaasti valaistulle rantabulevardille, joka on yksi
festivaalin keskuspaikoista. Koko yön kestäviä juhlia elävöittämään oli palkattu orkestereita ja
kutsuttu myös katsojia. suukottelu oli määrä aloittaa keskiyöllä ainakin neljässä eri kaupungissa.
viime vuonna Filippiinit pääsi samanlaisilla juhlilla Guinnessin Ennätysten kirjaan. "Nyt emme pyri
lyömään ennätyksiä vaan vain vaalimaan perinnettä", sanoivat järjestäjät. Monet vuosi sitten
osallistuneet ovat anelleet miellyttävän tilaisuuden toistamista.
⋆How do Finns show affection in public?
⋆Are Finns a romantic people?
Ruotsalainen poliisi on tunnustanut, että hän selvitti pankkiryöstöä, jonka teki itse. Mies palasi
poliisina ryöstöpaikalle tutkimaan omaa ryöstöään vain tunti ryöstönsä jälkeen. Johtavana ryöstön
tutkijana hän kertoi lehdistölle heti ryöstön jälkeen, ettei poliisilla ollut minkäänlaisia johtolankoja
rosmosta. Poliisia syytetään nyt aseellisesta ryöstöstä viime joulukuussa. Ryöstettyä rahasummaa ei
kerrottu mutta kruunuja oli saaliina tukulti. Poliisit alkoivat epäillä työtoveriaan, kun hän osti
käteisellä tammikuussa uuden 24 000 euron hintaisen auton. Maksuvälineinä poliisi käytti yllättäen
seteleitä, jotka olivat kadonneet ryöstössä.
⋆What is the reputation of the police force in Finland?
⋆What do the police do to keep society safe?
Poliisi epäilee ranskalaisen syyttäjän käyttäneen varastettua luottokorttia. Hänen epäillään
maksaneen kortilla bordellilaskunsa. Virasta pidättämisen lisäksi syyttäjää uhkaavat kurinpidolliset
toimenpiteet. Epäilty luottokortin väärinkäyttö tapahtui Saksassa. Tilanteesta tekee omituisen se,
että syyttäjä oli Saksassa puhumassa syyttäjien etiikkaa käsittelevässä konferenssissa. Heti puheen
perään oli aika suunnata bordelliin kollegalta varastettu luottokortti taskussa.
⋆How would you rate the Finnish judicial system?
⋆Describe a court session . Who is involved and what do they do?
Rakkaus tunnetusti kestää kaiken – paitsi ruotsalaisten kaksosten veljesrakkaus. Aseellisesta
ryöstöstä tuomittu 18-vuotias nuori mies oli istumassa 10 kuukauden rangaistusta mutta pääsi
identtisen kaksoisveljensä ansiosta muina miehinä kävelemään portista ulos. Nuorukaiset olivat
vierailutunnin aikana onnistuneet vaihtamaan vaatteita kenenkään huomaamatta. "Olimme
varautuneet tällaiseen sekaannukseen, mutta ilmeisesti emme riittävästi", arvioi vartiopäällikkö. Se
ei itse asiassa ollut suuri ihme, sillä veljekset erottaa toisistaan vain yhdestä syntymämerkistä toisen
kasvoissa ja sen he olivat peittäneet kuulakärkikynällä. Huijaus paljastui kun vankilaan jäänyt
viaton veli tunnusti kavalan teon. Hän ei kuulemma halunnut olla yötä sellissä. Kuulustelujen
jälkeen hän pääsikin vapaaksi. Pakoon päässyt veli on poliisin mukaan edelleen karkuteillä.
⋆What are the pros and cons of having an identical twin?
⋆Imagine you had to go to prison to do time. What would your reaction be?

Onko terveys ongelmasi? Pelkäätkö joutuvasi potemaan? Ei hätää, tässä on ratkaisu. Mene
naimisiin ellet ole jo. Harvat asiat näet edistävät terveyttä enemmän kuin avioituminen, osoittaa
uusi laaja tutkimus. Yhdysvaltain terveystilastokeskus kartoitti yli sadantuhannen ihmisen
terveyden ja totesi, että avioliitto selittää ihmisten hyvää vointia, vaikka heidän taloudellinen
tilanteensa ja kolutuksensakin otettaisiin huomioon. Tavallinen tuloshan on se, että hyväosaisten on
helpompi pysyä terveinä. Tutkija listasi mahdollisia syitä: Toinen on se, että avioliitto tosiaan tuo
turvaa ja seuraa ja innostaa pitämään myös parempaa huolta itsestä. Toinen, ankeampi ehkä, on se,
että terveiden on helpompi löytää vakikumppani. Mutta liikapainolta vihkitodistuskaan ei
amerikkalaisia suojannut.
⋆What are the pros and cons of married life?
⋆What are some other ways of staying healthy?
Eri uskontojen munkkeihin liitetään usein oletus askeettisesta elämästä. Bangkokin
buddhalaismunkkeihin oletus ei enää valitettavasti sovi. Runsaat ruokalahjat ovat lihottaneet joka
kolmannen munkin ylipainoiseksi. Kilojen myötä munkeista noin viidennes kärsii korkeasta
verenpaineesta. Nyt munkkeja neuvotaan lisäämään liikuntaa. Ja ylemmät korostavat heille, ettei
kaikkea tarjottua tarvitse syödä.
⋆Is there a lesson here for us Westerners?
⋆What is life like in a monastery?
Brittiläisen vanhainkodin työntekijät surevat 105-vuotiaana kuollutta entistä konekirjoittajaa Marie
Ellisiä, joka muistetaan savukkeiden ystävänä. Kun Ellis polttohaudattiin, hänen käteensä asetettiin
Benson and Hedges-savukkeita, Ellisin suosikkeja. luonnollisesti vanhapiika Ellisin arkun päälle
laskettiin savukkeenmuotoinen kukka-asetelma, joka oli loihdittu valkoisista ja keltaisista
krysanteemeista. Hänen tuhkansa aiotaan säilöä vanhainkodin puutarhaan betoniseen, tuhkakupin
muotoiseen muistomerkkiin. Ellis vietti vanhainkodissa viimeiset viisitoista vuottaan. "Saanko
savukkeen", olivat naisen ensimmäiset sanat jokaisena aamuna. Savukkeita meni viisitoista
päivässä. Hän tuli tunnetuksi myös tavastaan pyytää sokeria keittoonsa. Kahvikuppiinsa hän halusi
kolme sokeripalaa.
⋆Why do people who smoke stop smoking?
⋆What is your view of smoking in public places?
Teinit ovat tämän tienneet jo kauan, mutta nyt asiasta on korkeimman oikeuden päätös
Washingtonista: vanhemmat eivät saa salaa kuunnella jälkikasvunsa puheluita. Salakavala äiti oli
kuunnellut salaa, kuinka hänen tyttärensä 17-vuotias poikaystävä selvitti lompakonnäpistystä
lemmitylleen puhelimessa. Tytär puhui omassa huoneessaan ja petollinen äiti kuunteli keskustelua
toisen puhelimen avulla ja kirjoitti vielä muistiinpanojakin. Kun lompakkovarkaus meni oikeuteen,
äiti todisti tyttärensä poikaystävää vastaan. Korkein oikeus oli kuitenkin sitä mieltä, että
teinirakastavaisilla oli oikeus olettaa puhelun säilyvän yksityisenä. Lompakkovaras saa
roistomaisen äidin vuoksi nyt uuden oikeudenkäynnin.
⋆Mention some other clever ways of using your mobile phone.
⋆People are too dependent on their mobile phones these days. Discuss.

Ruusu on ruusu on ...puhelin? Tai ainakin puhelimesta voi kasvaa ruusu. Luonnonsuojeluhenkiset
tiedemiehet ovat kehittäneet biohajoavasta muovista valmistetun kännykänkuoren, johon on
sijoitettu kukan siemen. Tutkijat uskovat, että biohajoava kuori on todellinen hittituote luontoväen
keskuudessa. Vuosittain hylätään miljoonia kännyköitä. "Sijoitamme koekappaleisiin
auringonkukan siemeniä, mutta selvitämme parhaillaan asiantuntijain kanssa myös muiden kasvien
siementen sijoittamista kännykkäkuoriin. Tulevaisuudessa voimme ehkä panna kuoriin myös
unikon tai ruusun siemeniä", Kerry Kirwan pohdiskeli.
Give other examples of efficient recycling.
⋆What can an ordinary citizen do for nature conservation?
Palomiehet palasivat paloasemalleen pikaisesti Dallasissa. Paloaseman keittiö kärähti, sillä muhivat
uuniperunat kuumenivat liikaa. Palo tuhosi myös oleskelutilat. Holtiton uuninkäyttö aiheutti
sadantuhannen euron vahingot. Sammutukseen tarvittiin apua muilta paloasemilta. Dallasin
palotarkastajat muistuttivat nöyrinä, että uuniin ei saisi jättää pitkäksi aikaa ruokaa muhimaan,
lähtipä pois sitten työpaikalta tai kotoa.
⋆How can you handle fire safely?
⋆Why is fire arguably the most important discovery for mankind?
Englannin kielen sana mother eli äiti on maailman kaunein englanninkielinen sana, kertoo tuore
tutkimus. Sanojen kauneutta kysyttiin 120 valtiossa yli 40 000 ihmiseltä, jotka eivät puhu englantia
äidinkielenään. Kärkiviisikkoon pääsivät myös passion (intohimo), smile (hymy), love (rakkaus) ja
eternity (ikuisuus). Father-sanan (isä) kohtaloksi jäi jäädä 70 kauneimman sanan listan
ulkopuolelle. Edelle pääsivät esimerkiksi kangaroo (kenguru), oi (hei) ja hiccup (hikka).
⋆ What are the most beautiful words in the Finnish language?
⋆ Does the beauty of any language have anything to do with its popularity?
Espanjalainen yrittäjä Jorge Arribas viittaa kintaalla niille, jotka rentoutuvat joogaamalla tai
rentoutumalla. Oikea lääke stressiin ja tie mielenrauhaan on hänen mielestään tuhoamisterapia
autohajottamolla. Nimensä mukaisesti tuhoamisterapiassa yritetään päästä eroon paineista
hakkaamalla ja murskaamalla esineitä, jotka viittaavat kiireiseen elämänrytmiin. Heavymusiikin
soidessa "terapoitavan" annetaan nuijia esimerkiksi auto, tietokone tai televisio. Koko lysti maksaa
60 euroa. "Ihmiset ovat todella rentoutuneita huudettuaan ja hakattuaan niin kauan, etteivät jaksa
enempää. Lopetettuaan he tärisevät kuin vanukkaat ja hämmästelevät omaa reaktiotaan", kertoi
Arribas.
⋆ Does demolition therapy make it easier for us to understand vandals' behaviour?
⋆ Why do some people destroy public property?
Jokaisella koirallakin on onnen päivänsä, ja Nepalin koirilla se oli torstai. Himalajan
kuningaskunnassa vietettiin nimittäin vuotuista koirille omistettua juhlapäivää, jolloin sekä
lemmikit että kulkukoirat saivat mielin määrin syödä lihaa ja makeisia. Niitä ilahdutettiin myös
kukkaseppelein. Monet nepalilaiset uskovat, että koirat ovat hindujen kuoleman jumalan
viestinviejiä. Koiria kunnioitetaan myös siksi, että ne ovat niin uskollisia vartijoita.
⋆ Why are dogs respected in our culture? How can dogs be useful to society?
⋆ Dogs vs. cats! Which are more useful, more cuddly etc.?

Intialainen mies pääsi vankilasta vapaaksi takuita vastaan – tällä kertaa ikänsä vuoksi. Kun Nankau
Prasad Mishra oli 90-vuotias, hänen todettiin syyllistyneen henkirikokseen. Siitä on nyt 17 vuotta
ja nuo vuodet mies on ollut vuoroin vankilassa ja vapaalla jalalla. Mishra tuomittiin aluksi kuudeksi
vuodeksi vankilaan, mutta hän pääsi 20 päivän päästä vapaalle. Tuomio kumottiin kerran mutta
pantiin sitten käytäntöön. Mishra vietiin vankilaan viime vuoden elokuussa. Lokakuussa hän joutui
sairaalaan, ja marraskuussa hän pääsi taas vapaaksi. "Intiassa ei minun tietääkseni ole koskaan
pidetty näin vanhaa ihmistä vankeudessa", sanoi vankilan edustaja. Oikeus oli perustellut
vapauttamispäätöstään Mishran 107 vuoden iällä.
⋆How would you like to spend your "Golden Years" i.e. the autumn of your life?
⋆Does one ever become "too old" to do any particular activity?
Ujomman matkustajan kannattaa nyt välttää lentämistä Lontoon Heathrow´n lentokentälle, ellei
halua esitellä jenkkakahvojaan kentän työntekijöille. Heathrow´ssa on otettu käyttöön röntgenlaite,
joka näyttää vartalon muodot vaatteiden alta. Laitteen tarkoituksena on paljastaa vaatteiden alle
mahdollisesti piilotetut esineet, mutta se on saanut kansalaisoikeusaktivistit takajaloilleen. "Tämä
on selvä yksityisyyden loukkaus – oikea lupakirja tirkistelylle", Liberty-ryhmän edustaja sanoi.
Lentokentän edustaja vakuuttaa, että 98 prosenttia laitteella tutkituista on suhtautunut siihen
myönteisesti.
⋆What is public and what is private in your life?
⋆What is your opinion about surveillance cameras in public places?
Loppukesän auto- ja asuntomurtoaalto hämmensi turvallisena pidetyn kanadalaisen pikkukaupungin
asukkaita. Vielä suurempi yllätys oli, kun rikosaallon takaa paljastui varsinainen karhukopla. "Kun
ne haluavat päästä jonkun keittiöön tai autoon, ne käyttävät kaikkia kuviteltavissa olevia keinoja",
kuvailee Chris Doyle paikallisten harmaakarhujen (a grizzly bear) tekosia. Nokkelimmat karhut
ovat oppineet käyttämään ovenkahvoja. Reteäotteisemmat yksilöt repivät ovet saranoitaan.
Kaupunkilaiset kertovat jopa nähneensä karhujen hyppivän joukolla lukittujen roskasäiliöiden
päällä saadakseen ne aukeamaan. Nälkä on ajanut Whistler-vuoren karhut turvautumaan
ihmismäiseen käytökseen. Alueen karhupopulaatio on edellisvuosia suurempi, ja aurinkoisen kesän
kuivatettua marjat metsiin harmaakarhujen on ollut pakko etsiä ruokaa kaupungista.
⋆Can people and wild animals live this close to each other?
⋆What is the situation like in Finland in this respect?
Koiranomistajille tämä on tuskin mikään uutinen: heidän karvaiset ystävänsä kuuntelevat oikeasti
puhetta. Nyt tästä on myös tieteellistä todistetta. Koirat paitsi kuuntelevat myös ymmärtävät suuren
osan ihmisten puheesta. Saksalaiset tutkijat ovat löytäneet Rico-nimisen border collien, joka
ymmärtää yli 200 sanaa ja oppii uusia sanoja yhtä nopeasti kuin lapset. Rico tunnistaa kymmenet
leikkikalut nimeltä ja osaa hakea ne omistajansa määräyksestä. Ricon sanavarasto on yhtä iso kuin
varta vasten koulutettujen apinoiden, delfiinien ja papukaijojen. "Tämä on hyvä uutinen meille,
jotka puhumme koirillemme", kennel-liiton edustaja Patti Strand sanoi kuultuaan Ricosta.
⋆ Give other examples of animals' intelligence.
⋆ How can people benefit from animal intelligence?

Kun poliisi pysäytti amerikkalaisen David Smithin New Orleansissa, konstaapelilla ei ollut muuta
vaihtoehtoa kuin pistää mies rautoihin. Smith nimittäin ajoi varastetulla moottoripyörällä ilman
ajokorttia ja lisäksi häneltä löytyi kokaiinia. Smith työnnettiin poliisiauton takapenkille ja poliisi jäi
ulkopuolelle odottelemaan apuvoimia. Sillä välin Smith onnistui pujottamaan käsiraudat
(handcuffs) vartalonsa etupuolelle, hyppäämään etupenkille ja painella piiska-autolla karkuun.
Seuraavana päivänä Smith kuitenkin löydettiin. Hän piileskeli eräässä asunnossa sängyn alla. Nyt
häntä odottavat kovat syytteet ja vartiointiakin on varmaan kiristetty.
⋆What kind of a verdict would you give to Mr Smith?
Ruotsalainen 15-vuotias poika pihisti kaupasta raaputusarvan, josta paljastui yli miljoonan kruunun
voitto. Nyt Ruotsissa ihmetellään, kenelle voitto kuuluu. Kaupan johtaja tunnisti pojan
valvontakameran kuvasta, ajoi hänen kotiinsa ja vaati varastettua arpaa takaisin. Poika palauttikin
arvan, joka oikeuttaa noin 131 000 euron voittoon. "En ole koskaan kuullut vastaavasta", sanoo
peliyrityksen tiedotuspäällikkö Claes Tellman. Liikkeenjohtaja aikoo nyt hankkia oikeudellista
apua selvittääkseen kuuluuko voitto hänelle vai peliyritykselle. Poika ei saa voittoa, koska hän
varasti arvan.
⋆How would you solve this case? Who will get the money?
Saksalaismies pudotti vahingossa 11 000 euroa junan WC-pönttöön, josta ne putosivat saman tien
kiskoille. Hollannin poliisi kertoi onnettomuudesta. 38-vuotias saksalaismies oli menossa ostamaan
autoa Hollannista. Mies ilmoitti vahingosta junapoliisille, ja seuraava juna pysähtyi poimimaan
rahat talteen. Rahoja löytyi kuitenkin vain 4 000 euron verran. "Useat matkustajat auttoivat
konduktööriä rahojen keräämisessä, mutta monet ´unohtivat´ palauttaa rahat ja osan rahoista
ilmanvire oli todennäköisesti lennättänyt pois", poliisi Peter van Raaij arveli.
⋆What would you do with 11 000 euros?
Siivooja heitti surutta roskikseen osan modernista taideteoksesta lontoolaisessa galleriassa. Hän ei
ollut ymmärtänyt läpinäkyvän roskapussin taiteellista merkitystä, vaan erehtyi luulemaan sitä
tavalliseksi muovipussiksi, joka on täynnä roskaa. Gustav Metzger oli laittanut pussiin muun
muassa vanhojen sanomalehtien ja pahvin palasia. Siivoojan kohtalokas virhe sattui onneksi päivää
ennen näyttelyn virallisia avajaisia, joten mittaamattoman arvokas taideteos pystyttiin korvaamaan
toisella samanlaisella. Tämä tapaus voi tuoda aivan uusia ulottuvuuksia myös suomalaiseen arkeen.
Kun puoliso käskee kiikuttamaan roskapussin ulos, hommasta voi liueta sanomalla, että minä en
suostu taidetta tuhoamaan.
⋆What do you think of modern art?
⋆Do you like to go to museums? Why/Why not?
Jättimäinen monni (a catfish) alkaa ottaa saksalaisen kylän asukkaita päähän. Kala on jo tyhjentänyt
lähellä Puolan rajaa sijaitsevan kylän järven lähes kokonaan muista kaloista. Nyt viiksekkään
saalistajan epäillään laajentaneen ruokavaliotaan sieppaamalla mäyräkoiran. Monnin arvellaan
olevan yli 1,5-metrinen peto. Paikallisen kalakerhon vapavelhot ovat yrittäneet saada kalaa nalkkiin
useita kertoja, mutta joka kerta siima on katkennut tai kala päässyt muuten irti. Myöskään
sähköshokit tai verkot eivät ole onnistuneet jallittamaan petoa. Kalastuskerhon mukaan monni on
päätynyt järveen koska sen on molskauttanut sinne ajattelematon akvaarioharrastaja. Näin suuria
monneja ei esiinny luonnonvaraisena Saksassa. Jotkin monnilajit voivat kasvaa jopa 4,5-metrisiksi
ja painaa 300 kiloa.
⋆What is your relationship to fish and fishing?

Oklahomalainen mies ajatteli suojautua mahdollisimman hyvin kuultuaan vankikarkurin
piileskelevän kotikontujensa lähellä. Kävi kuitenkin niin, että hän ampui itseään takapuoleen. Drew
Patterson 27, tunki pistoolinsa shortsiensa vyötärölle selkäpuolelle. Hänen epäonnekseen koitui
varmistin (a safety catch), jonka hän oli vetänyt pois päältä. Eipä aikaakaan, kun ase laukesi
suoraan hänen vasempaan pyllynpuoliskoonsa. "Pyrkimykseni olivat hyvät, mutta tunaroin koko
jutun", Patterson totesi surkeana. Hän kuvasi takapuolensa haavoittamista yhdeksi elämänsä
noloimmista hetkistä.
⋆Would you like to share one of your own embarrassing moments with us?
Saksalaisen tosi-tv:n ystävät saavat nauttia uudesta keksinnöstä nimeltä "Taistele vaimostasi".
Ohjelmassa kaksitoista lempattua, huonosti käyttäytynyttä aviomiestä yrittää voittaa entisten
vaimojensa sydämet takaisin. Kilpailijat pannaan kameroiden edessä kymmenen viikon fyysiselle ja
psyykkiselle kurssille kehittämään kuntoaan ja parantamaan itsekuriaan ja itseluottamustaan.
Tuottaja Dieter Zurstrafenenin mukaan hylätyt miehet ovat muun muassa juuttuneet sohvalle
katsomaan televisiota, pettäneet vaimojaan tai lopettaneet kokonaan kommunikoinnin
aviopuolisonsa kanssa. Ex-vaimot tutkivat miesten käytöstä show'n edetessä. Lopuksi parhaiten
käyttäytyvä mies saa kysyä vaimoltaan: "Otatko minut takaisin?" Yhteensä 5 000 miestä on
lähettänyt hakemuksensa ohjelmaan, vaikkei kilvan voittajalle ole luvassa rahapalkintoa. "Kyse on
vain rakkaudesta, ei aineellisesta hyödystä", Zurstrafenen totesi.
⋆Do you follow reality shows? Why/Why not? Whatever will they think of next?
Iris Jeffrey kuuli viime vuonna huonoja ja hyviä uutisia. Huhtikuussa hänellä todettiin ruokatorven
syöpä. Kesäkuussa hänestä tuli Britannian historian suurimman yhdelle ihmiselle menneen
lottopotin – noin 30,3 miljoonan euron – voittaja. Pohjois-Irlannissa asuva kahden lapsen äiti
Jeffrey, 58, oli ostanut voittolipukkeensa kesäkuun 14. päivä, mutta ei muistanut tarkastaa
numeroita lottoarvonnan jälkeen. Lottovirkailijat alkoivat etsiä jättipotin voittajaa uutisissa ja
Jeffreyn tytär tarkasti numerot elokuun alussa. Syöpäleikkausta odottava ja sädehoitoa saava Jeffrey
kertoi ostavansa voittorahoilla uuden pesukoneen ja matkustavansa 62-vuotiaan miehensä Robertin
kanssa kasinoistaan kuuluun Las Vegasiin. Kun häneltä kysyttiin, mitä hän tekee lopuilla
voittorahoilla, hän vastasi: "Pidän huolen, että perheeni ja ystäväni elävät hyvin turvattua elämää."
⋆What would you do if you won a lot of money in a lottery?
Saksalainen keksijä näyttäisi iskeneen kultasuoneen WC-kummitus-nimisellä kapistuksellaan.
Laitetta, joka estää miehiä tekemästä tarpeitaan seisaaltaan, on myyty Saksassa jo 1,6 miljoonaa
kappaletta. Laite on miestensä sotkuihin kyllästyneiden naisten suosiossa. Pieni kummituksen
näköinen kapistus sijoitetaan istuimen alle. Kun istuinosa nostetaan ylös, kummitus alkaa penätä
motiiveja. "Terve, mitäs meinaat? Laita istuin alas heti, et pissaa seisaaltasi, teet taas sotkun",
kummitus rähisee.
⋆What are some other male habits that should be corrected?
⋆Is it possible that women might have some irritating habits, too?
Britit ovat innostuneet uudesta teknologiasta siinä määrin, että tutkijat ovat huolissaan perinteisen
keskustelukyvyn puolesta. Britit käyttävät enimmillään neljänneksen elämästään puhumalla
puhelimessa, tekstiviestejä kirjoittamalla tai sähköposteja ruksaamalla. "Olemme huolissamme, että
liika teknopuhe saa meidät tuntemaan olomme epämukavaksi tavallisessa keskustelussa", totesi
psykologi David Lewis asiasta.
⋆How has communication between people changed during the past decades?

Britannian lentokenttäviranomaiset ovat ryhtyneet selvittämään, ovatko skotlantilaisen Aberdeenin
lentokentän turvajärjestelyt ajan tasalla. Tutkimukset aloitettiin sen jälkeen, kun nuori nainen
löydettiin nukkumasta lentokoneen ohjaamosta. 22-vuotias strippari Soraya Wilson oli kentällä
juovuksissa ja etsi sopivaa nukkumapaikkaa. Hän onnistui kiipeämään aidan yli ja puikahti
piensuihkukoneeseen kenenkään estämättä. Wilson ehti nukkua kahdeksan tuntia ennen kuin hänet
havaittiin. "En tiedä kumpi oli hämmentyneempi – minä vai turvamiehet, kun minut löydettiin.
Päälläni oli nimittäin vain pikkuhousut ja niukka toppi, kun heräsin", hän kertoi. Wilson sai
tempustaan varoituksen mutta välttyi syytteiltä.
⋆Are you afraid of flying? Why/Why not?
Näinä päivinä Tukholman autoilijat saavat sydämentykytyksiä turhaan. Tuulilasissa odottaa
pahaenteisen näköinen lappunen parkkivahdeilta. "Sinä olet pysäköinyt oikein. Olet kaupungin
sankari! Kuulut siihen iloiseen enemmistöön, joka pysäköi oikein kaupungin kaduilla. Sinun
ansiostasi katuja voidaan siivota, tavaroita toimittaa ja bussit pääsevät eteenpäin. Kiitos!!" lapussa
lukee. Lappusen mukana on jääkaappimagneetti muistoksi autoilijan hyvästä työstä. Tukholman
kaupunki uskoo, että myönteinen palaute auttaa autoilijoita vastakin pysäköimään oikein. Silitystä
jaetaan kampanjassa 10 000 autoilijalle.
⋆What can you say about Finns as drivers?
⋆What can any one person do for road safety?
Yhdysvalloissa on huomattu, että kamerapuhelimista on apua rikosten torjunnassa. Niillä kun voi
nopeasti näpätä kuvan roistoista tai heidän autoistaan. Tämä nähtiin jälleen Atlantassa. Nainen
kohtasi pysäköintialueella itsensäpaljastajan itse teossa – ja otti kuvan. Mies osoittautui entiseksi
koulun rehtoriksi, ja hän joutui syytteen saatuaan eroamaan uudestakin kouluvirastaan. "Minulla
sattui olemaan käsi taskussa. Sen sijaan että olisin lyönyt häntä puhelimellani ja rikkonut sen,
muistin, että tämähän on kamera", valpas nainen kertoi.
⋆Name some other creative uses for camera phones.
⋆What qualities would you like to see in future mobile phones?
Amerikkalainen viikkolehti Time on julkaissut listan sadasta maailman vaikutusvaltaisimmasta
ihmisestä. Mukana on yksi suomalainen, joka tosin asuu Kaliforniassa: Linux-käyttöjärjestelmän
kehittäjä Linus Torvalds. Torvals on pantu luokkaan "Tutkijat ja ajattelijat" esimerkiksi filosofien
ja Saksan ulkoministerin kanssa. Kohdassa "Johtajia ja vallankumouksellisia" luetellaan tietenkin
George W. Bush ja Condoleezza Rice mutta myös Osama bin Laden. Taiteilijoista on mainittu
esimerkiksi näyttelijä Nicole Kidman ja kirjailija J.K. Rowling. "Sankareista ja symboleista" taas
Arnold Schwarzenegger, Dalai Lama, Nelson Mandela ja Mel Gibson.
⋆Name some other internationally famous Finns. What are they famous for?
Ihmiset, jotka vitsailevat olevansa riippuvaisia pitsasta tai suklaasta, saattavat olla sitä aivan
oikeasti, amerikkalaiset tutkijat väittävät. He ovat tutkineet nälkäisten ihmisten aivoja, kun
koehenkilö haistaa lempiruokaansa tai näkee sitä. Ahmatin aivot toimivat silloin samoin kuin
kokaiininkäyttäjän, kun tämä ajattelee seuraavaa annostaan. Tutkijat listasivat riippuvuutta
aiheuttaviksi herkuiksi muun muassa pekoni- ja munavoileivän, pitsan, juustohampurilaisen,
paistetun kanan, lasagnen, grillikyljen, jäätelön ja suklaan.
⋆Name some temptations that you can't resist.
⋆What other addictions can there be besides food?

Brittiläinen työtön rekkakuski on saanut täyttymyksen elinikäiselle haaveelleen marssia läpi
kotimaansa ilman rihman kiertämää. Steve Gough, 44, saavutti Skotlannin pohjoiskärjen puoli
vuotta kestäneen 1 450 kilometrin urakan jälkeen. Goughin matkalle mahtui monia
vastoinkäymisiä. Välillä kylmä sää hankaloitti matkantekoa ja useammin kuin kerran poliisit
pidättivät herran.
⋆ What is the attraction of Jackass-type entertainment? The stupider the caper,
the better?
Roomalaiskatolisen kirkon pappi on pidätetty Yhdysvaltain Ohiossa epäiltynä kannabiksen
kasvattamisesta asuinkortteerissaan. Poliisi kertoi takavarikoineensa (to confiscate) pastori Richard
A. Arkon asunnosta 35 marihuanakasvia. "Pössypappi" päätyi telkien taakse ja takuuksi määrättiin
3 000 taalaa.
⋆Is a priest supposed to be a model citizen without any faults? Give grounds.
Harvoin on ihmisellä yhtä hyvä tuuri kuin 67-vuotiaalla Dorothy Fletcherillä, joka sai
sydänkohtauksen lentokoneessa matkalla tyttärensä häihin Liverpoolista Floridaan. Kun
lentoemäntä kuulutti lääkäriä hätiin, vastaus ylitti odotukset: 15 sydänspesialistia kiiruhti
auttamaan. "Lääkärit olivat mahtavia. He pelastivat elämäni", Fletcher kertoi. "Olisin halunnut
kiittää heitä, mutta en tiedä heistä mitään muuta kuin että he olivat matkalla konferenssiin
Orlandoon." Fletcher joutui viideksi päiväksi sairaalaan sydänkohtauksen jälkeen mutta ennätti silti
tyttärensä häihin.
⋆Why can it sometimes be difficult to be a doctor?
Brasilialaisen pikkukaupungin Bocayuva de Sulin pormestari Elcio Berti on kieltänyt homoja
muuttamasta kaupunkiinsa. Berti puolustelee kieltoa perhearvojen puolustamisella. Kielto on
Brasilian perustuslain vastainen, ja se rikkoo useita muitakin lakeja. Poliisi on aloittanut
rikostutkinnan kiellosta, ja Bertiä saattaa odottaa neljän vuoden vankeus. Viime vuonna Berti herätti
huomiota aikomuksellaan rakentaa kaupunkiinsa laskeutumiskenttä ufoille, jotta Bocayuva de Sulin
asukasluku kasvaisi.
⋆What would you do if you had absolute power in Finland?
Norjalainen Björn Olav Holmseth hölmistyi, kun hän avasi kuuden kananmunan pakkauksen.
Kennossa oli viisi tavallista munaa, mutta kuudes oli golfpallo. Holmseth soitti lähikauppaan, joka
tarjosi asiakkaalle uuden munapaketin. Holmseth otti tarjouksen vastaan, mutta hän halusi pitää
golfpallon muistona. Golfpalloja muniva kana ei ole tehokanaloiden uusin täsmätuote, eikä edes
vapaana kulkevien kanojen harrastuksista kielivä todiste, vaan pikemminkin osoitus
norjalaishuumorista. Tuottajan edustaja Christian Moen nimittäin on varma, että golfpallo on
joutunut kennoon vasta kaupassa. "Käsittelyssämme munat pestään, valaistaan, tarkastetaan,
punnitaan ja pakataan. Golfpallo ei olisi läpäissyt käsittelyä", Moen sanoo.
⋆Have you ever played a practical joke on anybody? Tell us about it.

Koskeeko päähän tai kolottaako luita, kun on odotettavissa huonoa säätä? Säätilan muutosten
yhteydestä ihmisen terveyteen ja moniin vaivoihin on nyt tutkittua tietoa. Näin väittävät
firenzeläisen tutkimusinstituutin tutkijat, jotka aikovat ryhtyä jakamaan internetissä
"terveyssääennusteita". Ennusteissa jaetaan tietoa lämpötilan, kosteuden ja tuulen muutoksista,
jotka voivat aiheuttaa terveysvaivoja etenkin riskiryhmille, kuten vanhuksille.
⋆How does one's health depend on one's life style in general?
Seitsenvuotias sekarotuinen musta kissa, joka tuntee nimen Kooshi, on saanut porttikiellon
telavivilaisen kerrostalon portaikkoon. Yönmustan, vihreäsilmäisen katin omistajat Dan ja Ariel
Morgenstern saivat kaupungin eläinlääkäriltä kirjeen, jossa heitä kehotettiin kantamaan kissaa
sylissään portaikossa liikkuessaan. Jos he kieltäytyvät, kissa takavarikoidaan. "Musta kissa saattaa
hipaista portaikossa liikkuessaan talon asukkaiden jalkoja. Vaikka pelko perustuukin taikauskoon
(superstition), ihmisiä ei pidä pakottaa kohtaamaan mustaa kissaa kotiportaissa, varsinkaan silloin,
kun se on pimeä", eläinlääkäri perusteli. Morgensternit uhkaavat viedä kiellon raastupaan, ellei
eläinlääkäri peru päätöstä.
⋆Are you superstitious?
⋆Name some strong superstitions that simply refuse to go away.
Saksalainen myymälävaras onnistui huonosti yrityksessään kävellä supermarketin ovesta ulos 177
savukeaskia housuihinsa sullottuna. Varas kolmen avustajansa kanssa on mahtanut tositoimessa olla
melkoinen näky. Älykvartetin keulahahmo pystyi enää hädin tuskin liikkumaan tupakka-askit
housuihinsa tungettuaan. Jotta vaivalloinen eteneminen ei herättäisi huomiota, kolme apuria käveli
hänen rinnallaan estäen levitetyillä sanomalehdillä muita asiakkaita ja henkilökuntaa huomaamasta
tuskaista etenemistä. Sanomalehtien ja ystävien muodostama suojakilpi ei kuitenkaan auttanut, vaan
henkilökunta soitti poliisille. Virkavallan saapuessa paikalle merkillinen seurue oli juuri
lähestymässä tupakkalastinsa kanssa autoaan. Matka pysähtyi siihen.
⋆How has people's attitude to smoking changed in the past few years?
Yhdysvaltain vero- ja tulliviranomaiset aikovat huutokaupata 5 000 "annosta" härän siemennestettä.
Jäädytetty sperma päätyi viranomaisten käsiin suuren huumetutkimuksen yhteydessä tehdyssä
takavarikossa Floridassa. Yhdysvaltain laki sallii viranomaisten myydä takavarikoituja tavaroita ja
käyttää rahat lainavalvonnan kehittämiseen, jos myyntiartikkelit on hankittu laittomuuksista
koituneilla tuloilla. Siemennesteen omistajat pyörittivät miljardin dollarin arvoista kokaiinikauppaa.
Siemennesteen hinnasta ei ole selvyyttä, mutta erään asiantuntijan mukaan laatuluokan tavarasta
voidaan maksaa satoja dollareita annokselta.
⋆What do you know about illegal trade? Which items are in demand?

