
DIALOGUE ET QUESTIONS Noailles Anna de (1876 - 1933) ; écrivain français  

1. vem var Ferdinand Cheval ? 
2. han var................ 
3. vad gör en brevbärare ? 
4. han delar ut post varje dag 
5. hur gjorde han sitt arbete ? 
6. han gkorde det till fots 

7. vad gjorde han under sitt arbete ? 
8. vad gör han när han kommer hem ? 
9. hur lång tid tar hans kvällsjobb ? 
10. det tar 33 år 

11. vad kallar han sitt hus ? 
12. han kallar det för................ 
13. vem är mannen i flygplanet ? 
14. det är........................ 
15. känner du till honom ? 
16. ja, han är den förste som korsar.......... 
17. vilket år ? 
18. jag tror att det var........................ 
19. hur och när dör han ? 
20. hans plan är nedskjutet av tyskarna 1918 
21. varför pratar man om honom idag ? 
22. han har gett namn åt.................i Paris 
23. vad heter den lille vite gubben ? 
24. han heter................... 
25. vem uppfann honom och när ? 
26. det var bröderna...............år................. 
27. hur ficka man idén ? 
28. vad tillverkar företaget ? 

29. i vilket stad ligger den största fabriken ? 
30. vad kallas även denna stad ? 
31. i vilket franskt landskap ligger staden ? 
32. vem är mannen med vit skägg ? 
33. det är en mycket känd författare 
34. och han heter........................... 
35. just det, han hade en dotter 
36. vad händer med henne ? 
37. hon dör i en sjö 
38. vilket var hennes namn ? 
39. hon hette........................... 
40. vad har Hugo skrivit ? 
41. hans mest kända bok heter.................... 
42. var och när föddes han ? 
43. han föddes.......................i............................ 
44. när dog han ? 
45. han dör..................................................... 
46. bodde han hela tiden i Frankrike ? 
47. nej, han bor flera år utomlands, på Jersey och Guernesey 
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