
vacances de février 

1. hej hur är det? 

2. hej, jättebra och själv då? 

3. toppen! har du haft ett bra sportlov? 

4. suveränt! jag har varit i Paris en vecka 

5. härligt! vad har du gjort då? 

6. ja, vad har jag INTE gjort..... 

7. har du ätit god mat? 

8. ja, jag har ätit på mina favoritrestauranger 

9. har du provat några nya restauranger då? 

10. självklart, jag har provat två restauranger som jag inte kände till 

och en som jag inte varit på sedan länge 

11. vad har du ätit då? 

12. jag har ätit hemmagjord pâté, fina köttbitar, kalvkotletter, god ost och underbara efterrätter 

13. var du på Jordbruksmässan också? 

14. givetvis, det var nog 35:e gången jag besökte den mässan, jag älskar den! 

15. var du på Louvren igen? 

16. ja, jag var där i 3 timmar, jag gick runt och tittade på alla fantastiska konstverk 

17. såg du ”Bröllopsfesten i Cana”? 

18. nej, tyvärr inte; man renoverar stora delar av Louvren just nu, den franska avdelningen är stängd hela året 

19. jaha, så man kan inte titta på ”Napoléons kröning” heller? 

20. nej, men man kan se Mona Lisa, Venus från Milo och hela den italienska avdelningen 

21. du har inte sovit så mycket då? 

22. nej verkligen inte, jag har varit på bio också 

23. vad såg du? 

24. jag såg ”All inclusive”, en jätterolig film;  

25. hur var vädret i Paris? 

26. det var otroligt varmt! man slog det gamla rekordet från 1961 

27. men i torsdags regnade det eller hur? 

28. ja, lite på kvällen; vad har du gjort då? 

29. jag har inte gjort någonting 

30. har du sovit och spelat på datorn? 

31. ja, jag har vilat och jag har träffat kompisar 

32. åkte du skidor också? 

33. ja, det stämmer, men bara lite 

34. var du inte på konsert i helgen? 

35. nej, jag blev sjuk så jag kunde inte gå på 

konserten 

36. jaså, vad var det för fel på dig? 

37. jag hade ont i magen och i musklerna 

38. det var kanske influensa 

39. säkert, jag stannade i sängen hela helgen 

40. men nu mår du bättre? 

41. nu är jag i full form 

42. jag måste gå nu, ha en bra dag! 

43. tack detsamma, vi ses! hej då 

44. hej då 



 


