
11 dialogues; situations 1 

på bageriet  

mamma, jag vill ha en giffel!  

förlåt? jag .....vad?  

jag skulle vilja ha en giffel...är du snäll mamma  

bra, ok, kör på det! men det är du som ber om det, artigt  

hejsan, en giffel, är du snäll frun  

är NI snäll, frun...och är du snäll mamma! jag har sagt det till dig hundra gånger!  

varsågod min lille vän  

Octave, vad säger du?  

tack  

tack vem?  

tack frun  

  

på slakteriet  

frun, vad önskas?  

jag skulle behöva ha en grillad kyckling, tack  

ja frun, var det bra så?  

skulle ni ha en fin entrecôte för två personer?  

självklart frun, titta vad den är vacker!  



jag skulle också vilja ha fläsk, men jag vet inte vad jag skall ta  

vad föreslår ni mig (skriv råda)? kotletter?  

nej, om ni vill ha något mört, ta hellre en fläskfilé  

ok, jag skall ta en fläskfilé för sex personer  

behöver ni ha något annat?  

ja, ge mig också fyra mycket tunna skivor vit skinka  

skall det vara allt frun?  

ja tack  

 

hos tidningsförsäljaren  

hejsan herrn, jag skall ta ”Pariscope”. Vad kostar den?  

0,40 euro herrn  

varsågod!  

har ni inte växel?  

nej, jag är ledsen, jag har bara en 20-eurosedel  

  



på bageriet-konditoriet  

herrn?  

hejsan frun, jag skulle vilja ha en baguette tack  

varsågod herrn, var det bra så?  

jag skall också ta tre gifflar och ett chokladbröd  

varsågod herrn, skall det vara allt?  

ja tack, vad blir det?  

2,70 euro herrn  

  

frun?  

hejsan frun, jag skulle behöva en tårta för sex personer  

vad föredrar ni för tårta? en paj, en chokladtårta?  

kanske en fin äppelpaj, hur mycket kostar den här?  

12 euro  

 





 





 

 



hos frukt- och grönsakshandlaren  

hejsan herrn, jag skulle vilja ha fyra apelsiner, tack  

ja frun, var det bra så?  

jag skulle behöva ett kilo bruna bönor, en halvkilo jordgubbar och körsbär  

hur många körsbär skall jag lägga i?  

lägg i ett drygt kilo av dem åt mig  

  

hos osthandlaren  

hejsan frun, jag skulle vilja ha en fin bit Cantalost, tack  

varsågod herrn, var det bra så?  

lägg i en liten burk färsk grädde åt mig också  

varsågod, var det allt?  

ja tack  

hos ”matleverantören”  

hejsan frun, jag skulle vilja ha en liten ask Alsasisk sallad tack  

ja herrn, var det bra så?  

jag skulle också vilja ha en rissallad för tre personer  



på konditoriet  

herrn, vad önskas?  

jag skulle vilja beställa en födelsedagstårta, tack, en chokladtårta  

ja, självklart, herrn; är det för en vuxen eller för ett barn?  

för en mycket matglad unge som skall bli 10 år  

och ni vill ha en tårta för hur många personer?  

för åtta personer; kan ni skriva ”Grattis på födelsedagen Léo” på tårtan?  

Självklart herrn. På chokladtårtan skriver vi meningen med vitt socker. Det är mycket snyggt! Normalt sett 
tycker barnen mycket om det. Och till vilken dag och till vilken tid vill ni ha tårtan? 

 

till lördag, runt klockan 15.00, är det möjligt?  

självklart herrn, i vilket namn är det?  

i namnet Reverdy  

mycket bra, det kommer att vara färdigt; betalar ni nu?  

ja, om ni vill; hur mycket är jag skyldig er?  

17 euro  

 



 


