
dialoguec3 

läsa gå ut skriva ha lust att 

    

ha tid att måltid vara hungrig i mitten av 

    

 

1. vad läser du ? 

2. jag läser en bok som heter ”Anomalie” 

3. är det bra? 

4. jättebra, den är skriven av Hervé Le Tellier 

5. jaha, han som vann Goncourtpriset 2020! 

6. det är en märklig historia med många olika personer; vad läser du? 

7. jag läser sällan eller aldrig 

8. varför inte? 

9. vet inte, jag har inte tid att läsa eller jag har inte lust att läsa 

10. i oktober kommer ett nytt Asterixalbum ut 

11. ja suveränt, det 39:e albumet 

12. vad handlar det om? 

13. det är hemligt, men Asterix kommer att resa mycket 

14. min bror läser Smurfarna 

15. de är roliga, de små blåa personerna som bor i skogen 

16. det var Peyo som skapade ordet smurf 

17. har du läst Lucky Luke då? 

18. ah, jag älskar den mannen! han är så cool 

19. i det senaste albumet kommer han till Paris 

20. det finns en rolig katt också som heter ”Katten” 

21. ja just, den är ritad av Philippe Geluck 

22. den katten säger massa roliga saker 

23. annars då? är allt bra? 

24. ja, jag har flyttat, det är min mamma som har köpt en ny lägenhet i centrum 

25. kul, då kan vi ha fest hemma hos dig snart! 

26. ja, absolut, när vi är klara skall jag bjuda in dig och våra kompisar 

27. då gör vi en stor lyxmiddag 

28. självklart; hummer, ostron och gåslever till förrätt 

29. oxfilé och potatisgratäng till huvudrätt 

30. normandiskt hål, ostbricka och minst 3 efterrätter 

31. normandiskt hål? vad är det för något? 

32. det är mitt i måltiden, det är ofta lite glass som man äter för att kunna äta mer 

33. ok, och till efterrätt brylépudding, flytande ö, äppelpaj och hallonpaj med vispgrädde 

34. mums, nu är jag jättehungrig 

35. jag också, vi går till Subway och köper en lyxmacka! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


