Gone
Storyline
Jill Parrish comes home from a night shift to discover her sister Molly (Emily
Wickersham) has been abducted. When her sister disappears, Jill (Amanda Seyfried)
is convinced the serial killer who kidnapped her two years ago has returned, and she
sets out to once again face her abductor.
Main cast:
Amanda Seyfried Jennifer Carpenter

Vocabulary:

Phrasal verbs

Wes Bentley

Emily Wickersham

abduct, abductor
hoax
hesitate
hiker
to spot
prowler
brazen
be mistaken
trigger
impaired

uprowadzić / porywacz
kaczka dziennikarska, głupi kawał
wahać się
turysta, wycieczkowicz
dostrzec, zauważyć
włóczęga, bandzior, złodziej
bezczelny, bezwstydny
mylić się, być w błędzie
wyzwalać, wywołać
zaszkodzić, pogarszać,
upośledzony

weirdo
victimize
squirrely
harsh
surveillance
evict
bail

dziwak, szajbus
prześladować
zwariowany, niespokojny
brutalny, ostry, srogi
inwigilacja, obserwacja, nadzór
eksmitować,
kaucja, poręczyć

humble
human remains

to be an expert on

pokorny, skromny
ludzkie szczątki
być expertem w czymś

snatch sb out of sth
punch it in
flip out
ship sb off
stumble over

złapać, wyciągnąć
wklepywać coś do komputera
dostać szału, złościć się
wyprawić kogoś, wyekspediować
potknąć się

make sth up
to end up in
hang out

wymyślić coś, zmyślić coś
zakończyć
spędzać czas,

Idiomatic expressions

to keep quiet to the grave
to poke holes in sth
what’s a few meds between two
friends

dotrzymać sekret do śmierci
podważać czyjeś zdanie,
wykrywać nieścisłości
mała sprzeczka pomiędzy
przyjaciółmi nic nie znaczy

to vanish in thin air
to get fat together
It’s a deal
to slip
to be commited to sth
rise and shine

rozpłynąć się we mgle
tuczyć się razem
mówisz, masz
potknąć się na drodze życia
być oddanym, zaangażowanym
czas wstać !

You will be asked to explain the following sentences:
I had a gig last night, I overslept.
They think she made the whole thing up.
He has impaired memory.
It triggered memories.
You were involuntarily committed to a mental health facility.
He hasn't slept a wink.
There are a million other girls that this guy could victimize.
We start poking holes in her story, and she flips out.
He's real squirrely.

