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Dinner with a Star 

 

Harriet Dormer won a magazine contest. The prize was dinner in Hollywood with a movie star. She’s 

having dinner with Kevin Costley, the actor. Why Mr. Costley, this is a change. I don’t usually eat in 

restaurants, you know. 

Well, you’re eating in a restaurant tonight. Do you like it? Oh, yes Mr. Costley it’s wonderful. Please, 

don’t call me Mr. Costley. My friends always call me Kevin. 

Al right…. Kevin. And we’re having filet mignon. I normally have franks and beans on Mondays. 

You see, my husband doesn’t like restaurants. 

Tell me about your husband. What’s he doing now? He’s just over three. He’s recording a video for 

me. Could you wave to him, Mr. Costley…? I mean Kevin? 

Sure. What’s his name? Andrew. Hello there, Andy! Good to see you! How’s it going? Thank 

you. Would you like a drink? Champagne, maybe? 

Oh, I never drink alcohol. A diet soda, please. Fine, I’d like a diet soda, too. I’m filming tonight. Uh, 

Kevin… Can I ask you a question? 

Sure. Harriet. Well, it’s very difficult. Go ahead. Ask me. Well. I read some stories in The National 

Questioner about you, and you’re my favorite actor and all, and I just wanted to ask you…. 

Yes? Well, is that really your hair or is it a wig? Oh, I’m sorry. That wasn’t very polite. That’s OK. 

It’s all mine. You can try it. Give it a good pull… Argh! 

Yes, it’s yours. I’m very sorry. 
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 شام با یک ستاره

 

کی یون  . او داره بارو برد جایزه اش شام خوردن با یک ستاره سینما در هالیوود بود هریت دورمر یک مسابقه مجله

 .)غذا( نمی خورم من معموالً تو رستوران کاستلی )هنرمند( شام میخورد. چرا آقای کاستلی این یه تغییره. میدونی

رو آقای  رستوران )غذا( میخوری. دوستش داری؟ بله آقای کاستلی حیرت انگیزه. لطفاً من خب امشب داری در یک

 .کاستلی صدا نزنید دوستام همیشه کی وین صدا می زنند

 ل دوشنبه ها سوسیس)هات داگ( ومعمو بطور  داریم فیله گوشت)گاو( می خوریم من بسیار خوب کی وین و ما

 .حبوبات)لوبیا( می خورم. میدونی همسرم رستورانها رو دوست نداره

دست تکون  االن داره چکار میکنه؟ اونجاست داره برای من فیلم ضبط می کنه. میتونید براش در مورد همسرت بهم بگو

 کوین؟ منظورم …بدید آقای کاستلی

 م اندی خوشحالم می بینمت اوضاع جطوره؟ ممنونم. نوشیدنی میل دارید؟ شامپاین شاید؟حتماً. اسمش چیه؟ اندرو. سال

بازی  نوشیدنی رژیمی لطفاً. خوبه منم یه نوشیدنی رژیمی دوست دارم امشب دارم فیلم من هرکز الکل نمی خورم. یه
 می کنم. میتونم یه سوال بپرسم کوین؟

The Nat راحت باش بپرس. خب من یه تعداد داستان در مجله .حتماً هریت. خب خیلی سخته i onal  

Quest i oner  .…شما بپرسم مورد شما خوندم و شما هنرمند مورد عالقه من و همه هستید فقط میخواستم از در 

ین نداره ا خودتونه یا موی مصنوعی)کال گیس(؟ اوه متاسفم خیلی مودبانه نبود. مشکل جدی ؟ خب این واقعاً موهای

 اههه. …همه ش مال خودمه میتونی امتحانش کنی محکم بکشش 

 .آره مال خودته من خیلی شرمندم
 




