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1. vad gör du? 

2. jag tittar på teve 

3. vad tittar du på? 

4. jag tittar på ”Mot Väggen” 

5. vad är det? 

6. det är ett nytt spel på fransk teve 

7. är det roligt? 

8. ja, ddet är jättespännande 

9. vad gör man i det där spelet? 

10. det är ett par som kan vinna massor med pengar 

11. ok, förklara! 

12. man svarar på frågor; om man svara rätt vinner man pengar 

13. och om man ger ett dåligt svar? 

14. om man ger ett felaktigt svar förlorar man pengar 

15. men hur gör man? 

16. man har kulor som man placerar på olika nummer 

17. jaha, jag förstår och sedan? 

18. om man ger ett rätt svar blir kulan grön och man kan vinna mycket pengar 

19. och om man ger ett felaktigt svar blir bollen röd och man förlorar pengar? 

20. ja just det 

21. så om man har tur kan man vinna mycket pengar? 

22. absolut men har man otur kan man förlora pengar 

23. vad händer om man får mindre än 0? 

24.  ingenting; man behöver inte betala något; får man 0 euro så har man förlorat spelet 

25. häftigt! nu vill jag sett ett avsnitt! 

26. ok, nu tittar vi på fredagens avsnitt: 

 skall vi titta på teve? 

 vad gjorde ni i går? 

 vi tittade på teve 

 om jag har tid skall jag titta på teve i kväll 

 om jag spelade i ”Mot Väggen” skulle jag skriva under kontraktet (signer=skriva under) 

 när hon spelade ”Mot Väggen” börjadse hon att gråta 

 hon skulle ha spelat fotboll igår men hon hade ont i magen 

 spelar du ofta tennis? 

 min bror har aldrig spelat volleyboll 

 vi skall spela mot AIK på lördag 

 min syster skulle spela om hon var i form 

 jag skulle vilja att ni spelade på lotto idag 

 


