
dialogue verbes 47 

1. vad gör ni? 

2. vi lagar mat 

3. perfekt, då diskar vi 

4. ser ni den gamla damen därborta? 

5. ja, hon som springer 

6. hon springer 10 km varje dag 

7. jag lyssnar på musik när jag springer (säg: springandes) 

8. skall du komma på festen på lördag? 

9. ja, jag tror det, kommer ni? 

10. vi kommer att komma, vi går på bio först sedan tar vi bussen till Lucie 

11. tar ni bussen? det är enklare att ta spårvagnen 

12. jag skulle ta spårvagnen om jag kände till tidtabellen (les horaires) 

13. det var när hon städade (säg: städandes) som hon hittade sin mobil 

14. vill ni komma i kväll? 

15. vad skall ni göra? 

16. vi skall gå ut på puben 

17. ja, vi går ut i kväll! 

18. mina bröder kommer också men de kommer att åka med sista tåget till Brest 

19. ursäkta, vet ni när bussen kommer? 

20. min syster kan hjälpa din bror med matten 

21. jag kan inte för jag förstår ingenting 

22. mina föräldrar förstår allt förutom franska 

23. vad säger ni? 

24. vi sade att det var fint väder i helgen 

25. har ni druckit all saft? 

26. ja, vi var törstiga 

27. ni är galna 

28. hur mår ni? 

29. lägg era mobiler här 

30. jag vet inte var jag har lagt min nyckel 

31. sätt dig här 

32. har ni förstått? 

33. det var när jag åkte till Norge (säg: åkandes) som jag förstod att Sverige är ett fattigt land 

34. om jag var en fågel skulle jag åka till ett varmt land 

35. skulle ni ta semester om ni kunde? 

36. jag har inte sagt något 

37. jag har läst den här boken flera gånger 

38. läser eleverna mycket? 

39. har du sett vad som hände i Paris 2019? 

40. de gula västarna trodde att de kunde demonstrera varje lördag 

41. de skulle ha kunnat lyckas men de gjorde det inte 

42. de kanske kommer att strejka i år 

43. det skulle vara bättre  

44. man strejkade i Frankrike förra veckan 

45. jag skulle vilja att kriget i Ukraina slutar nu 

46. vi får se vad som händer i vinter 

47. tror du att ryssarna kommer att vinna? 

48. jag tror att ukrainarna skulle kunna vinna kriget om de fick mer vapen av 
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