
nplpdialogueC2 

1. glömma 

2. jag glömmer inte sångtexten 

3. glöm inte sångtexten 

4. det är ett mycket populärt teveprogram 

5. programledaren heter Nagui 

6. två personer är i tävling 

7. två personer sjunger 

8. det gör ingenting om man sjunger falskt 

9. först sjunger man karaoké 

10. en orkester och sångare ackompanjerar deltagarna 

11. först ser man texten, sångtexten 

12. när musiken slutar 

13. när orden försvinner 

14. måste man hitta orden som saknas 

15. man måste känna till sångerna 

16. man måste känna väl till sångtexterna 

17. man väljer mellan 5 teman 

18. den/det enklaste 

19. den/det svåraste 

20. för den enklaste saknas det två ord 

21. den enklaste ger 10 poäng 

22. för den svåraste saknas det 9 ord 

23. den svåraste ger 50 poäng 

24. i finalen sjunger de två deltagarna samma sång 

25. personen som känner bäst till sången vinner 

26. personen som har mest poäng blir mästare 

27. man kallar mästaren « mästare » 

28. efter finalen skall mästaren försöka vinna pengar 

29. i sista delen 

30. det finns 5 nivåer 

31. på första nivån saknas det 2 eller 3 ord 

32. om man klarar den första nivån vinner man 1000 euro 

33. på femte nivån saknas det mellan 13 och 18 ord 

34. om man klarar den femte nivån vinner man 20 000 euro 
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