
dialogue dpd1 

1. ne....que=bara 
2. je n’ai qu’un gros billet sur moi 
3. tu n’as qu’à venir chez moi  ce soir 
4. elle n’a qu’à travailler un peu plus pour avoir de bonnes notes 
5. on commande des pizza ? 
6. d’accord ; on se fait livrer les pizzas ? 
7. oui, on se les fait livrer 
8. quel livreur de pizza est le meilleur ? 
9. celui de la dernière fois était excellent 
10. quels sont les horaires de livraison ? 
11. regarde c’est la promo des pizzas surgelées ! 
12. tu te souviens de notre première rencontre ? 
13. non, je ne me rappelle pas de notre premier rendez-vous 
14. kommer du ihåg vår fransklärare ? du vet, Stefan 
15. nej, jag ser inte 
16. han missbrukade fis Herman 
17. ja, nu kommer det tillbaka till mig (dvs. jag minns det) 
18. vi kan väl bara glömma honom 
19. Åh, har du sett, det är extrapris på jordnötter ! ? 

20. vi kan väl (bara) ringa och beställa 

21. Sätt er till bords grabbar ! vi är hungriga! 

22. åh ja, vänta, vi kan väl bara få det levererat av den vi 

hade förra gången, vet du ! 

23. öh nej, det vet jag inte (det ser jag inte) 

24. jodå, vi hade kunnat välja tiden för leveransen 

25. aporna kräver jordnötter till alla !!! 

26. åh ja, åh nej........ 

27. vilken tönt ! 

28. jodå, det är en röd och vit grej 

29. röd och vit grej, va? röd och vit ? åh ja ! ja ! ja, ja ! nu kommer jag ihåg det ! ja, det är......åh nej, jag har det inte 

30. man minns aldrig vem som leverar oss när man är bra levererad 

31. dpd, er leveransexpert 

 

dialogue dédé1 

1. jag förklarar för dig, Patrice 

2. det är « gåsspelet » men ett spel att skrapa 

3. du spelar med tärningar, det är spänning 

4. och vem är det, Dédé? 

5. inte Dédé, tärningar, tärningar! tärningar!; det är inte sant! 

6. som på gåsspelet, du skrapar tärningar 

7. och varför skulle jag gfå och skrapa tärningar, varför? 

8. men för spänningen! 100 000 francs att vinna, grishuvud! 

9. men, det skulle du ha sagt på en gång! var är den här tärningen, 

tärning....tärning? 

10. oj oj, stackars odjur! 

 

 

 


