
Berlin  (B1)

Igår kväll så kom jag och Julia fram till våran favoritstad i Europa. Nämligen Berlin. Vi hade tänkt att
spendera en vecka här. Det som vi gillar mest med Berlin är maten och nattlivet.

Ingen utav oss gillar tysk mat särskilt mycket men i Berlin så finns det mat från hela världen vilket gör
att staden kan erbjuda någonting för alla. Vi brukar mest hänga i stadsdelen Kreuzberg.

Vi gillar Kreuzberg mest för alla restauranger, barer och klubbar. Ikväll så hade vi tänkt att gå på bar
och efter det hitta någon spännande klubb att dansa på. Senare i veckan så hade vi också tänkt åka till
East Side Gallery för att få se det som finns kvar av Berlinmuren som föll 1989.

Did you understand the text?

1) Vad tycker de om tysk mat?

De älskar tysk mat!
De tycker den är helt okej.
De gillar den inte särskilt mycket.
De tycker den är vidrig.

a)
b)
c)
d)

2) Vad gillar de mest med Berlin?

De gillar maten och nattlivet mest.

De gillar Kreuzberg mest.

De gillar East Side Gallery mest.

De gillar barerna mest.

a)

b)

c)

d)

3) Vad hände 1989?

Julia föddes.
Tyskland vann fotbolls-VM.
Det var första gången de var i Berlin.

Berlinmuren föll.

a)
b)
c)

d)

4) Vad påstår de om Berlin?

Att de aldrig har varit där tidigare.

Att det finns mat från hela världen där.

Att man hinner se hela Berlin på en
vecka.

Att East Side Gallery är tråkigt att
besöka.

a)

b)

c)

d)

5) Vad hade de tänkt göra senare på kvällen?

De hade tänkt besöka East Side
Gallery.
De hade tänkt gå på bar och klubb.
De hade tänkt hänga i Kreuzberg.
De hade tänkt åka hem till Sverige.

a)

b)
c)
d)

6) Hur länge hade de tänkt stanna i Berlin?

De hade tänkt stanna där en vecka.

De hade tänkt stanna där en månad.

De hade tänkt flytta dit permanent.

De hade tänkt stanna där en helg.

a)

b)

c)

d)
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