
Brev till en vän (B1)

Hej Joakim!

Här i Stockholm är allt som vanligt. Det har varit ganska varmt och soligt. 
Jag är mycket ute med min hund, Putin. Vi har redan varit och simmat i sjön Magelungen. Vattnet var
ganska kallt. Kiosken har god glass med rom och russin.

I skolan är det ganska roligt. Jag hittade en död fågel i skogen. På skoj kastade jag in den genom
fönstret till ett klassrum i lågstadiet. Senare fick jag höra, att den hamnat bakom ett element. Det hade
visst luktat något alldeles otroligt.

Jag läser engelska och spanska. Båda är lätta språk att lära sig. Särskilt spanska, då min mamma är
från Madrid. Hon tycker väldigt mycket om min lärarinna.

Nina, min storasyster, har skaffat sig en ny pojkvän. En riktigt rik sprätt, med ett äckligt
charmörleende. Kanske flyttar hon hemifrån snart. Så får jag mera lugn och ro...

Min vän Tommy åkte fast i skolan, när han hade fusklappar i kalsongerna. Farsan gillar inte honom.
Han tycker att Tommy är en riktig skojare. Fast nu när det är fint väder, är farsan mycket ute och åker
med sin motorcykel.

Ha det bra,
Patrik

Did you understand the text?

1) Vilka var och simmade i sjön Magelungen ?

Nina och hennes pojkvän.

Farsan och Patrik.

Joakim och Tommy.

Patrik och Putin.

a)

b)

c)

d)

2) Vad tycker Patrik om Ninas nya pojkvän ?

Han liknar en död fågel.

Han är en sprätt med ett äckligt
leende.

Han har fusklappar i kalsongerna.

Han är en riktig skojare.

a)

b)

c)

d)

3) Varför tycker Patrik att spanska är lätt ?

Vädret är varmt och soligt.

Han tycker inte om sin lärarinna.

Hans mor är från Madrid.

Han har ett charmörleende.

a)

b)

c)

d)

4) Vad finns i kiosken vid sjön ?

Glass med rom och russin.

Stekt fågel.

Rika sprättar.

Kalsonger och kallt vatten.

a)

b)

c)

d)

5) Vad hoppas Patrik att Nina ska göra ?

Skaffa sig en motorcykel.

Kasta in en fågel genom fönstret.

Simma i sjön Magelungen.

Flytta hemifrån.

a)

b)

c)

d)

©2021 Lingua.com. All Rights Reserved.
Source: https://lingua.com/swedish/reading/brev-till-en-vaen/ 
Solution: 1) d 2) b 3) c 4) a 5) d 

https://lingua.com/
https://lingua.com/swedish/reading/brev-till-en-vaen/

