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1. skulle du dricka vin till maten om du fick? 

2. lärarna skulle absolut dricka vin i matsalen 

3. men det finns ett problem: lärarna kommer att bli fulla 

4. då kommer det inte att finnas någon undervisning 

5. de lärare som har druckit vin kommer att få ett straff 

(sanction) av rektorn 

6. Stefan, du skulle inte ha druckit vin i matsalen! 

7. förlåt, jag trodde att det var ok 

8. eleverna tror att lärarna kommer att dricka vin i alla fall 

9. har ni varit i kristallsalen? och har ni sett alla vinglas där? 

10. lärarna dricker säkert vin på rasterna 

11. Lykke gick och ”såg” rektorn, hon ville berätta detta för Robert 

12. Robert trodde hon skämtade 

13. vi har ett problem! sade Robert 

14. varför har ni inte sagt något tidigare? 

15. vi visste inte att det var förbjudet 

16. dricker alla lärarna? 

17. när vi kom till skolan såg vi minst en lärare som drack vin 

18. vem drack vin? 

19. vi vet inte riktigt, när vi såg honom sprang vi till Stewe 

20. vi tror att vi såg Stefan 

21. nej, han har inte kunnat göra så här 

22. varför inte? 

23. om han dricker vin kommer han inte att kunna ta bilen och åka hem 

24. men Stefan skulle aldrig ta bilen till skolan 

25. det är sant, Stefan tar alltid tåget 

26. det här kommer att vara en fråga för statsministern 

27. vi skulle inte kunna lösa problem även om vi ville 

28. känner ni statsministern? 

29. nej, men vi kände förre statsministern 

30. hon skulle bli chockad om hon såg Stefan dricka vin på Manilla 

31. vi förstår att detta är allvarligt 

32. Robert kommer att städa hos lärarna (dvs rensa upp) 

33. de som gör dumheter kommer inte att ha något arbete längre på 

Manilla 

34. eleverna gick ut från Roberts rum 

35. vad har vi gjort? och vad skall vi göra nu? 

36. nu kommer Stefan, vi springer! 

37. och alla eleverna sprang mot franskinstitutionen 

38. den här historien var verkligen mycket dålig 

39. den som skrev den kommer inte att få Nobelpriset i litteratur..... 

40. Stefan skrev denna historia 

41. han gjorde det för att eleverna skulle göra övningar med verben 

42. nu skulle jag vilja önska alla en TREVLIG HELG! 

43. det sade Stefan och sedan gick han in på sitt rum för att.......sova 

44. han sov dåligt i natt; han kommer att sova bättre på sitt rum 

 

 


