Anna köper en födelsedagspresent (A2)
Anna har blivit bjuden till sin kompis födelsedagskalas. Kalaset börjar om ett par timmar, så Anna tar
bilen till stan för att köpa en present.
Annas kompis älskar att laga mat, så Anna går in i en bokaffär för att se om de har någon bok som
handlar om matlagning.
Butiken är stor, och det finns en hel hylla med matlagningsböcker. Anna hittar tre böcker som verkar
bra. Den ena kostar 299 kronor, den andra 199 kronor och den tredje 249 kronor. Anna tycker att 299
kronor är lite dyrt, så hon väljer boken som kostar minst. Då har hon dessutom råd att köpa en
blomma och ett födelsedagskort till sin kompis.
Hon går till kassan och betalar för boken. Kassörskan slår in paketet i blått papper och vita snören. Nu
är Anna redo att gå till kalaset.

Did you understand the text?
1) När ska Anna till kalaset?

2) Hur tar sig Anna till stan?

a) Om ett par timmar

a) Hon åker buss

b) Om en timme

b) Hon går

c) Imorgon

c) Hon åker bil

d) På lördag

d) Hon tar en taxi

3) Varför vill Anna köpa en matlagningsbok?

4) Vilken bok köper Anna?

a) Hennes kompis älskar att laga mat

a) Den dyraste

b) Hennes kompis älskar att läsa

b) Den billigaste

c) Hennes kompis vet inte hur man
lagar mat

c) Hon köper ingen bok

d) Hennes kompis har inga böcker
5) Anna ska ge sin kompis en bok och …

d) Hon köper alla böckerna

6) Vilka färger är det på papperet och snörena?

a) Ett födelsedagskort

a) Blått papper och svarta snören

b) En blomma

b) Vitt papper och blå snören

c) En bukett och ett födelsedagskort

c) Blått papper och vita snören

d) Ett födelsedagskort och en
blomma

d) Vita snören och rött papper
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