Ett besök på favoritkaféet (A1)
Amina och hennes syster är i stan. De har shoppat smink och ätit lunch tillsammans. De vill gärna ta
en fika innan de går hem. De bestämmer sig för att ta bussen till sitt favoritkafé. Kaféet ligger på en
liten gata tio minuter utanför centrum. Det är ett gammalt kafé som har funnits i stan sedan 60-talet.
Amina och hennes syster brukar ofta gå dit och fika. Kaféet är mycket populärt. Det har alltid trevlig
personal, gott kaffe och många olika kakor att välja mellan.
Amina beställer en kaffe utan mjölk och en kanelbulle. Hennes syster beställer en cappuccino och en
citronkaka. De sitter på kaféet tills det stänger. De bestämmer sig för att fika tillsammans igen nästa
vecka.

Did you understand the text?
1) Vad har Amina och hennes syster gjort i stan?

2) Hur tar de sig till kaféet?
a) De promenerar

a) De har ätit lunch

b) De åker buss

b) De har shoppat kläder

c) De cyklar

c) De har fikat med sina kompisar

d) De tar bilen

d) De har köpt smink och ätit lunch
3) Var ligger kaféet?

4) Hur länge har kaféet funnits?

a) Tio minuter utanför centrum på en
stor gata

a) Sedan 50-talet

b) Fem minuter utanför centrum

c) Sedan 60-talet

c) På en liten gata mitt i centrum

d) Sedan 70-talet

b) Kaféet är nytt

d) På en liten gata tio minuter utanför
centrum
5) Varför är kaféet så populärt?

6) Vad beställer Amina?

a) Det är stort och fint

a) En kaffe utan mjölk och en kanelbulle

b) Personalen är trevlig och de har gott
kaffe

b) En cappuccino och en kanelbulle
c) En kaffe utan mjölk och en citronkaka

c) Det har många goda smörgåsar
d) Det ligger på en trevlig gata

d) En kaffe och en kanelbulle
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