
DIALOGUE 4 Guibert Hervé ( 1955-1990) ; écrivain français   

hälsa på varandra hälsa på varandra hälsa på varandra 
fråga vad det är för väder säg vad det är för väder säg vad det är för väder 
svara på klockan fråga vad klockan är svara på klockan fast din 

klocka går 5 minuter fortare 
be kompisen tala saktare säg att du har ont i huvudet säg att du har ont i magen 
fråga om kompisen är 
hungrig 

svara på frågan fråga om kompisen är törstig

 

säg att rakt fram finns ett bra 
fik 

föreslå att ni går på kafé säg att bakom kyrkan finns 
ett bra fik 

ropa på kyparen ropa på kyparen förvandla dig nu till kypare 
beställ minst 2 saker beställ minst 2 saker ställ vanliga "kyparfrågor" 
fråga om du kan få lite varm 
mjölk också 

fråga om du kan få ett glas 
vatten också 

 

fråga hur dags kompisen gör 
olika saker på morgonen 

fråga hur dags kompisen gör 
olika saker på morgonen 

fråga hur dags kompisen gör 
olika saker på morgonen 

05.50 du vaknar 07.10 du vaknar 06.45 du vaknar 
06.15 du stiger upp 07.15 du stiger upp 06.55 du stiger upp 
06.20 du duschar 07.25 du tvättar dig 07.00 du äter frukost 
06.50 du klär på dig 07.40 du äter frukost 07.20 du tvättar dig 
07.00 du kammar dig 07.45 du klär på dig 07.35 du klär på dig 
07.15 du borstar tänderna 07.55 du borstar tänderna 07.45 du kammar dig 
07.30 du äter frukost 08.00 du kammar dig 07.50 du borstar tänderna 

fråga när kompisen är född fråga när kompisen är född fråga när kompisen är född 
fråga vad det är för datum fråga vad det är för dag idag fråga vad det är för månad 
begär notan begär notan du är kypare igen; säg avd 

det kostar 
fråga vad kompisen gör i 
kväll 

fråga vad kompisen gör i 
kväll 

fråga vad kompisen gör i 
kväll 

säg att du städar säg att du diskar säg att du dammsuger 
fråga vilken färg kompisen 
föredrar 

fråga vilken färg kompisen 
föredrar 

fråga vilken färg kompisen 
föredrar 

ställ olika frågor om era 
länder: 

ställ olika frågor om era 
länder: 

ställ olika frågor om era 
länder: 
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