TOWN & COUNTRY
The centre of London is quickly becoming
uninhabitable.
High concentrations of socially deprived
people often result in a sharp rise in the crime
rate.
Slum clearance is a priority, but could the
houses be renovated at less expense?
Lack of racial tolerance often results in ghettos
full of misunderstood and frustrated minorities.
Scientific town planning could improve living
conditions enormously, and probably reduce
crime.
When parents ignore traffic rules, is it
surprising that their children have little respect
for the law?
Keep on down the High Street until you pass
the post office; the police station is on the left
– you can't miss it.
The accident on the flyover is blocking traffic;
long delays are expected.
Ambulances have been called to the scene,
and casualties are expected to be heavy.
The dustmen are on strike and the streets are
full of rubbish.
If I didn't have a country cottage, I think I'd go
mad in a couple of months.
When you are driving, the police may stop you
to check your paperwork and the condition of
your car, or to test you for alcohol.
If you see the blue, flashing light of any of the
emergency services, pull over to let them
pass.
He's in court for speeding – it'll be a miracle if
he doesn't lose his licence for a month.

Centrum Londýna se rychle stává
neobyvatelným.
Vysoká koncentrace sociálně slabých lidí má
často za následek prudký nárůst kriminality.
Asanace slumů je prioritou, ale nedaly by se
domy renovovat za nižší náklady?
Nedostatek rasové tolerance vede často ke
vzniku ghett, která jsou plná nepochopených
a frustrovaných menšin.
Vědecké plánování města by mohlo značně
zlepšit životní podmínky a pravděpodobně snížit
kriminalitu.
Když rodiče nedodržují dopravní předpisy, je
překvapující, že jejich děti mají malou úctu
k zákonům?
Pokračujte dál dolů po High Street, dokud
neprojdete kolem pošty; policejní stanice je vlevo
– nemůžete ji minout.
Tato nehoda na nadjezdu blokuje dopravu;
počítejte s dlouhým zdržením.
Na místo byly přivolány sanitky a dají se
očekávat velké ztráty na životech.
Popeláři stávkují a ulice jsou plné odpadků.
Kdybych neměl chalupu, myslím, že bych se za
pár měsíců zbláznil.
Když jedete autem, policie vás může zastavit,
aby vám zkontrolovala doklady, stav vozidla
nebo vám provedla zkoušku na alkohol.
Pokud uvidíte modré blikající světlo kterékoli
záchranné služby, zajeďte ke kraji a nechte je
projet.
Má soud za překročení povolené rychlosti – bude
to zázrak, jestli nepřijde na měsíc o řidičský
průkaz.

