dialogueZamoursC3
1. vad är ”Kärlekarna”?
2. det är ett teveprogram
3. vilken sorts program är det ?
4. det är en tevelek
5. vem är programledare för denna lek ?
6. det är Bruno Guillon
7. vem deltar i denna lek ?
8. det är 3 par
9. 3 par är i tävling
10. måste man vara gift för att delta ?
11. nej, men man måste leva tillsammans
12. man kan inte bara vara vänner
13. man måste vara kär helt enkelt
14. vilket är målet med leken ?
15. man måste svara på frågor
16. vilken typ av frågor ?
17. ofta indiskreta frågor om sitt par
18. man måste känna till sin partners smak
19. hur många poäng ger ett rätt svar ?
20. ett rätt svar på första frågan ger 10 poäng
21. sedan på de andra frågorna ger ett rätt svar 5 poäng
22. men på Bonusfrågan ger ett rätt svar 15 poäng
23. vem går till finalen ?
24. paret som har mest poäng går till final
25. hur går finalen till ?
26. i finalen ställer programledaren frågor till en av personerna i paret
27. om denna person tror att hans/hennes partner känner till svaret, säger han/hon ja
28. den andra personen i paret måste sedan ge det rätta svaret på frågan
29. man måste ha 7 rätta svar för att vinna finalen
30. finalen varar i 45 sekunder
31. man får ge maximalt 4 felaktiga (dåliga) svar
32. om man vinner finalen så vinner man en resa med helpension i en vecka
33. om man förlorar finalen, vinner man en helg med helpension någonstans
34. man måste väl känna till sin partners smak
35. denna lek går på teve från måndag till lördag
36. programmet går på kanalen Frankrike 2

37. ställa en fråga till någon
38. Stefan ställer en fråga till Jocke
39. svara på en fråga
40. Ebba svarar på frågan
41. jag har inte svaret på denna fråga
42. man måste svara på frågan
43. man måste svara på frågorna
44. man måste svara på alla frågor
45. Theo deltar i en lek
46. Karla deltar i leken
47. Wilhelm deltar i lekarna
48. Beate deltar i tävlingen
49. Leo deltar i denna lek
50. Irma deltar i detta program, tevesändning
51. Elsa K deltar i dessa lekar
52. lekens mål, avsikten med leken
53. tävlingens mål
54. elevernas resultat
55. hotellets rum
56. skolans namn
57. en tävling
58. en fråga
59. ett deltagande
60. denna, den här, det här, detta (m)
61. denna, den här, det här, detta (f)
62. dessa, de här
63. en bra fråga
64. ett dåligt svar
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hur många poäng ger ett rätt svar ?

ett rätt svar på första frågan ger 10 poäng
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