
Maria bliver faster (B2)

Det er lørdag morgen klokken 9:30, og Marias lillebror ringer pludseligt. Maria og hendes bror har et
godt forhold, men de snakker mest når der er en praktisk grund til det. "Gad vide, hvorfor han ringer?”
- tænker Maria.

Hun tager forsigtigt telefonen, og kan høre en spændt stemme i den anden ende af røret. Han spørg
først til hvordan hun har det. "Jeg har det godt” - siger Maria, mens hun stadig er lidt forvirret over
hvorfor han ringer.

Der er nogle sekunders tavshed, indtil han siger "Maria, du skal være faster”. "Faster?” tænker jeg, det
lød så underligt. Maria syntes slet ikke det passede til hende at hedde det. Men vent lige.. "hvad?” -
siger Maria så. Broren fortæller, at hans kone og ham skal have en lille pige, der skal hedde Luna.
Maria begynder at græde, og lige pludselig vælder glæden og spændingen ind over hende.

Did you understand the text?

1) Hvilket forhold har Maria til hendes bror?

Godt men begrænset
De fortæller alt til hinanden
De har aldrig haft et godt forhold
De bliver let irriteret på hinanden

a)
b)
c)
d)

2) Hvis man er faster, hvad er man så?

Fars søster

Mors søster

Brors datter

Kusines datter

a)

b)

c)

d)

3) Hvad er Luna til Maria?

Kusine
Datter
Tante
Niece

a)
b)
c)
d)

4) Hvis Maria får en datter, hvad bliver datteren til
Luna?

Niece

Kusine

Tante

Søster

a)

b)

c)

d)

5) Hvordan reagerer Maria på at Luna er på
vej?

Hun græder af glæde
Hun bliver jaloux
Hun bliver bange
Hun hopper af glæde

a)
b)
c)
d)

6) Hvad henviser "røret” til i sætningen "den
anden ende af røret”?

En misforståelse

Tanketelepati

Telefonforbindelsen

Følelser

a)

b)

c)

d)
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