
exercicesn3v47 

1. hejsan, kan jag hjälpa er? 

2. hejsan, nej tack jag jag vill bara titta lite 

3. ursäkta, skulle ni kunna hjälpa mig? 

4. javisst, vad kan jag göra för er? 

5. jag måste ha en ny skjorta 

6. jaha, ni letar efter snygga skjortor alltså? 

7. ja, just det, snygga skjortor och kanske ett par byxor också 

8. vilken storlek har ni? 

9. jag tror jag behöver XL 

10. och vilken färg önskar ni? 

11. det spelar ingen roll, men jag tycker mycket om grönt och gult 

12. skjortorna har vi därborta till höger, här har vi en snygg modell 

13. ja, inte illa, men jag gillar inte prickiga skjortor 

14. ok, föredrar ni rutiga skjortor kanske? 

15. nej, jag tycker om randiga kläder eller enfärgade skjortor 

16. se här en snygg vit skjorta! 

17. ja den var fin 

18. vill ni prova den? 

19. ja tack, var är provhytterna? 

20. de är precis bakom kassan 

21. tack, jag provar den 

22. jaha, passar skjortan bra? 

23. den är perfekt! kanske lite för stor 

24. få se....nej då, den passar er jättebra 

25. vad kostar den? 

26. idag har vi rea, ni kan köpa 3 skjortor för priset av 2 

27. ok, men det räcker med denna skjorta 

28. självklart, den kostar 8,90 euro 

29. varsågod 100 euro 

30. oj, oj, ni har inte mindre sedlar? 

31. nej, jag är ledsen 

32. ok, här är er växel då 

33. tack så mycket, hej då 

34. hej då och ha en trevlig dag! 

35. tack detsamma! 

36. tycker du om svensk mat? 

37. ja, jag älskar den! 

38. vad gillar du att äta då? 

39. jag tycker mycket om gratänger och korv 

40. vilken är din favoriträtt? 

41. falukorv med potatismos eller Janssons frestelse 

42. vad är det i den? 

43. i Janssons frestelse är det potatis, fisk, salt, peppar, dill, grädde och lite mjölk 

44. jaha, det är en slags gratäng alltså? 

45. det stämmer, men jag gillar fondue bourguignonne också 

46. ja, det är en slags gryta som man doppar kött i eller hur? 

47. ja, man doppar bitar av kött i varm olja 

48. det låter gott! nu går vi på restaurang! 


