
Indkøbscentret overfor Marias lejlighed (B2)

Overfor Marias lejlighed ligger der et indkøbscenter. Det har 5 indgange. Hovedindgangen er overfor
Marias lejlighed. Det har alt hvad man skal bruge. Et supermarked, to cafeterier og én restaurant. Der
er også butikker der sælger legetøj, blomster, hårde hvidevarer, skønhedsprodukter og makeup, vin
og chokolade.

Derudover, er der tøj og sko butikker til alle aldre og stile. Der er også to telefonselskaber, og en
elektronikbutik. Marias yndlingsbutik er kæledyrsbutikken. Her køber Maria legetøj og mad til Siko, og
alle Sikos yndlingsgodbidder. 

Det er dejligt at have indkøbscentret tæt på, men det er også let at bruge for mange penge. Derfor, har
Maria lavet et budget, så hun ikke køber for meget. Maria og hendes veninder elsker at shoppe i deres
fritid. Nogen gange, kigger de bare, uden at købe, men de hygger sig alligevel.

Did you understand the text?

1) Hvor ligger Marias lejlighed?

Overfor hovedindgangen
Ved siden af hovedindgangen
Bagved hovedindgangen
Overfor bagindgangen

a)
b)
c)
d)

2) Hvorfor har Maria lavet et budget?

Hun er meget organiseret

Hun glemmer at købe mad til Siko

Hun vil ikke bruge for mange penge

Hendes veninder tvinger hende til det

a)

b)

c)

d)

3) Hvad betyder hårde hvidevarer?

Frisk frugt og grøntsager
Køleskabe, vaskemaskiner, osv.
Luksusvarer
Outlet og udsalg

a)
b)
c)
d)

4) Hvad hjælper telefonselskabet dig med?

Købe mobilabonnement og internet

Reparere telefoner

Låner dig en telefon til at ringe eller
skrive til nogen

Køber din telefon

a)

b)

c)

d)

5) Hvad er Marias yndlingsbutik?

Blomsterbutikken
Makeupbutikken
Tøjbutikken
Kæledyrsbutikken

a)
b)
c)
d)

6) Hvad betyder "yndlings-"?

Det dyreste

Det billigste

Det man bedst kan lide

Det man mindst kan lide

a)

b)

c)

d)
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