
Maria på pub

Maria og hendes venner tager nogle gange ud i weekenden for at få en øl. De kan godt lide steder
hvor der er god musik, men helst ikke så højt at man ikke kan snakke sammen. Der skal være god
stemning, og ikke en masse fulde mennesker. Maria kan personligt bedst lide når der er live musik. En
guitar og en sanger, og måske nogle trommer.

Hendes venner tager altid terninger med, og så spiller de "Tænkeboks” eller "Majer”. Er det også noget
man spiller uden for Danmark? Det véd Maria ikke, men når hun en dag får mulighed for at rejse, vil
hun lære hendes nye udenlandske venner at spille det. Det er så sjovt! Specielt mens man hører musik
og får en fadøl.

Did you understand the text?

1) Hvor tit tager Maria og hendes venner på
pub?

Hver lørdag
Én gang om måneden
En gang imellem
Hver weekend

a)
b)
c)
d)

2) Hvad er vigtigt når de vælger et sted?

Musik, men ikke alt for højt

At der er rent

At det er billigt

At der er discokugle

a)

b)

c)

d)

3) Hvad indebærer god stemning for Maria og
hendes venner?

En masse dans
En masse fulde mennesker
Ikke en masse fulde mennesker
Servicemindet tjenere

a)
b)
c)
d)

4) Hvad slags musik foretrækker Maria?

Techno musik

Live musik

Pop musik

Rock musik

a)

b)

c)

d)

5) Hvad tager hendes venner med på pub?

Kortspil
Brætspil
Poker
Terninger

a)
b)
c)
d)

6) Hvad vil Maria lære sine fremtidige venner i
udlandet?

At drikke dansk øl

At vælge gode pub steder

At spille terningespil

At gå på vandet

a)

b)

c)

d)
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