
Maria på skiferie (B2)

Siden Maria startede på universitetet, har hun taget på skiferie med hendes klassekammerater hvert
år. Det var hendes veninde Caroline, der overtalte Maria første gang, til at tage med til Østrig. Først,
syntes Maria at det var alt for dyrt. Men Caroline, forsikrede hende om, at det var det værd. Caroline
havde ret! Det var bare så sjovt!

Selvom de første par dage, gik med at lære at holde balancen. Om dagen, tog de liften op og skiene
ned af de sneklædte bjerge; og om aftenen, hyggede de sig med at spille kort og høre live musik på
hotellets bar.

Skiferie kan ikke sammenlignes med nogen anden slags ferie. Det var så anderledes, men så hyggeligt
alligevel. Kombinationen af at være i den rå og kolde natur, motionere, være sammen med vennerne
og samtidig bo på hotel og få nogle gode drinks var meget specielt syntes Maria.

Did you understand the text?

1) Hvornår startede Maria med at tage på
skiferie?

Da hun startede på universitetet
Med hendes familie da hun var lille
Da hun gik i folkeskolen
Hun tager aldrig på skiferie

a)
b)
c)
d)

2) Hvem overtalte Maria til at tage på skiferie?

Hendes mor

Hendes kæreste

Hendes veninde

Hendes lillesøster

a)

b)

c)

d)

3) Hvad var Marias første reaktion på
forslaget?

Det bliver kedeligt
Det er for dyrt
Det er farligt
Det bliver sjovt

a)
b)
c)
d)

4) Hvor tager de på skiferie?

Tyskland

Frankrig

Norge

Østrig

a)

b)

c)

d)

5) Hvad laver de om dagen?

Kælker og griner
Laver snemænd
Står på ski
Går ture i landsbyen

a)
b)
c)
d)

6) Hvad laver de om aftenen?

Hører live musik og spiller kort

Går tidligt i seng

Fester og drikker øl

Spiser pizza og spiller poker

a)

b)

c)

d)
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