
zamours dialogue c2 

1. « Kärlekarna » är ett teveprogram 

2. det är en lek 

3. det är för de förälskade 

4. det är för par 

5. man måste svara på frågor 

6. intima frågor 

7. eller roliga frågor 

8. om sambons smak 

9. ett par det är två personer som lever tillsammans 

10. programledaren ställer frågor 

11. vinnaren går till finalen 

12. i finalen måste man ge 7 rätta svar 

13. ett rätt svar 

14. ett dåligt, felaktigt svar 

15. man har 45 sekunder för att ge 7 rätta svar 

16. om man ger 5 felaktiga svar förlorar man 

17. programledaren heter Bruno Guillon 

18. man måste väl känna till sin partner 

19. om man vinner finalen vinner man en resa 

20. smaken 

21. sin partners smak 

22. programledaren ställer en fråga 

23. han ställer en fråga till en av personerna i paret 

24. exempel på fråga : 

25. er man känner han till er favoritfärg ? 

26. om frun tror att mannen känner till svaret säger hon ja 

27. mannen måste då ge det rätta svaret 

28. om frun säger nej så får man en ny fråga 

29. man kan vinna en resa med helpension i en vecka 

30. om man förlorar finalen vinner man en helg med helpension 

 



zamours dialogue c2 

« Kärlekarna » är ett teveprogram  

det är en lek  

det är för de förälskade  

det är för par  

man måste svara på frågor  

intima frågor  

eller roliga frågor  

om sambons smak  

ett par det är två personer som lever tillsammans  

programledaren ställer frågor  

vinnaren går till finalen  

i finalen måste man ge 7 rätta svar  

ett rätt svar  

ett dåligt, felaktigt svar  

man har 45 sekunder för att ge 7 rätta svar  



om man ger 5 felaktiga svar förlorar man  

programledaren heter Bruno Guillon  

man måste väl känna till sin partner  

om man vinner finalen vinner man en resa  

smaken  

sin partners smak  

programledaren ställer en fråga  

han ställer en fråga till en av personerna i paret  

exempel på fråga :  

er man känner han till er favoritfärg ?  

om frun tror att mannen känner till svaret säger hon ja  

mannen måste då ge det rätta svaret  

om frun säger nej så får man en ny fråga  

man kan vinna en resa med helpension i en vecka  

om man förlorar finalen vinner man en helg med helpension  

 

 


