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KAPITEL 10 

LÄSFÖRSTÅELSE 

Rätt eller fel? rätt  fel  det kan man inte veta
 1. Det är en söndag i november och solen skiner. ¨  ¨	 ¨
 2. Alis mamma heter Fatemeh. ¨  ¨	 ¨
 3. Eva och Ali hämtar en chokladtårta på konditoriet i Gallerian. ¨  ¨	 ¨
 4. Eva hjälper Fatemeh med matlagningen.  ¨  ¨	 ¨
 5. Eva har varit på fotbollsmatch i Madrid. ¨  ¨	 ¨
 6. Babak har inte ätit frukost den här söndagen. ¨  ¨	 ¨
 7. Ali säger att han aldrig kommer att tröttna på att vara hjälte. ¨  ¨	 ¨
 8. Alis föräldrar klappar händerna när Ali kysser Eva. ¨  ¨	 ¨
 9. Babak och Malin kommer att bli lyckliga. ¨  ¨	 ¨
10. Malin sitter i fängelse nu. ¨  ¨	 ¨
11. Ali skär tomater till en tomatgratäng. ¨  ¨	 ¨
12. Eva har varit förlovad två gånger tidigare i sitt liv ¨  ¨	 ¨

Svara på frågorna
Svara med kortsvar (se kapitel 7).

 1. Snöar det i kapitel 10?

_______________________________________________________________________

 2. Ska Eva och Ali hämta blommor på konditoriet?

_______________________________________________________________________

 3. Träffar Eva och Ali Emma och hennes mamma på konditoriet?

_______________________________________________________________________

 4. Gör Eva salladen till söndagsmiddagen?

_______________________________________________________________________

 5. Är Babak hemma hos sina föräldrar när Eva och Ali kommer?

_______________________________________________________________________

 6. Är Eva förälskad i Ali?

_______________________________________________________________________

 7. Byter Eva och Ali ringar när de förlovar sig?

___________________________________________________________

 8. Ska Eva och Ali gifta sig i morgon?

___________________________________________________________
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 9. Söker Eva jobb i Västerås?

_______________________________________________________________________

10. Har Malin och Babak förlovat sig?

_______________________________________________________________________

Berätta
1. Berätta vad som händer i kapitel tio för en kompis.
2. Nu har du läst det sista kapitlet. Diskutera vad som kommer att hända i fortsättningen.

GRAMMATIK

Reflexiva pronomen
jag förlovar mig vi förlovar oss
du förlovar dig ni förlovar er
hon/han förlovar sig de förlovar sig

Exempel: förlovar sig, gifter sig, harklar sig, hänger av sig, sätter sig

Skriv rätt reflexivt pronomen

 1. Eva och Ali har förlovat ________.

 2. Ali frågar Babak: ”När ska ni gifta _______, du och Malin?”

 3. Jag hänger alltid av _______ ytterkläderna i hallen.

 4. – Var så god och sätt _______ i soffan!

 5. Daniel frågade Viktoria: ”Vill du gifta _______ med mig?”

 6. Viktoria harklade _______ och svarade sedan ”Ja!”.

 7. I juni gifte de _______ i Storkyrkan i Gamla stan i Stockholm.

 8. Det är fullt i restaurangen. Vi kan sätta _______ i baren och vänta på ett ledigt bord.

 9. – Du kan sätta _______ där, säger läraren till den nya kursdeltagaren.

10. – Vem vill gifta _______ med mig? frågar den gamla ogifta mannen.
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Välj rätt alternativ

Ali och Eva är ______________ (1) när de går hand i hand på Vasagatan. De hämtar en 

______________ (2) på ett konditori. _______________________ (3) hem till Alis föräldrar. 

_____________________ (4) söndagsmiddag och förlova sig. 

Ali dukar och hjälper sin mamma ________ (5) maten och Eva pratar ________ (6) fotboll med  

Alis pappa.

− __________________________________ (7) klart? frågar Fatemeh. 

Efter förlovningen frågar Fatemeh när Eva och Ali ska _________________________ (8).

1 2 3 4 
a. glad a. tårta a. De sedan åker a. Där ska de äta
b. glatt b. tårtan b. Sedan åker de b. De ska äta där
c. glada c. tårtorna c. Åker de sedan c. Där de ska äta

5 6 7 9 
a. för a. i a. Alla har ätit a. gifta sig
b. på b. om b. Har alla ätit b. gifter sig
c. med c. på c. Ätit har alla c. gifte sig

MIDDAG I GLOBALISERINGENS TID
Du har bjudit på middag. Gästerna är födda i olika länder och tillhör olika religioner.  
De kan inte äta vad som helst. 

Faranak är muslim. Hon äter aldrig fläskkött. 
Swamy är hindu. Han äter inte nötkött.
Verajuth är buddist. Han äter helst vegetarisk mat.
Eva är jude. Hon äter varken fläsk eller skaldjur.

1. Fläskkotlett, ris och grönsaker
2. Biff med stekt lök, potatis och sallad
3. Fisksoppa, sallad och bröd
4. Färska räkor, nybakat bröd och ost

Diskutera
Välj bland maträtterna. Vad bjuder du på? Varför? Varför inte?
Vad bjuder du på till efterrätt? Varför? Vad dricker ni till maten? Varför?
Arbeta i par. Skriv vilken dag, tid, plats middagen är, och varför.
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Kombinera fraserna

1. Oj, vilken god sås! _____ Nej då. Men du får gå ut på balkongen.

2. Var så goda och börja! _____ Javisst, var så god!

3. Räck mig saltet, är du snäll! _____ Saltet, var så god!

4. Kan jag få lite mer ris? _____ Nej tack, jag kör.

5. Har du något emot att jag röker? _____ Ja tack, jag gillar starkt kaffe.

6. Vill du ha lite mer kaffe? _____Tack, det ska smaka bra.

7. Vill du ha lite mer vin? _____ Javisst, var så god!

8. Kan du vara snäll och räcka mig brödet? _____ Vad roligt att du tycker det!

Vem går till vilken restaurang? 
Tre personer – fyra restauranger i Stockholm.
Karin ska bjuda ut en kollega. Hon vill gå till ett lugnt ställe där man kan sitta och prata.
Professor Palm äter lunch varje dag på samma restaurang. Han tycker bäst om svensk mat.
Linas moster bor i Stockholm. Lina vill att de ska träffas på någon trevlig restaurang.
Lina älskar små ställen med medelhavsmat och musik.

1. Restaurang Rosen
Välkommen till Rosen! Vi har en ny kock och en ny meny. Välj från vårt stora urval av franska och 
italienska rätter. Vi öppnar klockan 19 varje dag. Levande musik varje kväll.

2. Hotell och restaurang Pingvin
Vid Slussen är Hotell Pingvin den perfekta platsen för att äta lite god mat och diskutera med  
vännerna. Vi har spännande menyer och hög standard på servicen.

3. Kronan
På Kronan äter du goda luncher till bra priser. Vi serverar traditionell svensk mat, men vi har också 
internationell mat. Varje dag har vi ett vegetariskt alternativ. I priset ingår mat, bröd, dryck, sallad 
och kaffe. Ät din lunch på Kronan! Centralt – nära NK.

4. Henrys
Ta en öl efter dagens slut i trevlig miljö. Eller ät en lättlunch med kompisarna. Här hittar du många 
alternativ. Varje kväll kan du spela dart, och det är musik varje fredag och lördag.


