Resan till Riga
Övningar till kapitel 6
I Läsförståelse
Läs texten och besvara frågorna med fullständiga meningar.
1. Varför vill Oscar resa till Riga?
2. Hur reser Oscar till Riga?
3. Vart skulle du vilja resa? Varför?
4. Varför blir Susanna och hennes mamma osams?
5. Vad tycker Susanna om att resa virtuellt?
6. Vad är det som är ovanligt med Imants och Theresas relation?
7. Vad tycker du om Imants och Theresas relation?
8. Varför blir Susanna så glad när Oscar ringer henne på internet i slutet av kapitlet?
9. Tror du att Susanna och Oscar håller ihop i framtiden? Tror du att Imants och Theresa
håller ihop i framtiden?
Beskriv vad följande ord betyder:
rundresa
sparesa
ridresa
ekoresa
studieresa
II Språkstrukturer
Skriv rätt form av reflexiva verb och personliga pronomen.
Reflexiva verb: närma sig, känna sig, koppla upp sig, hålla sig, ge sig på, försvara sig, förlova sig,
nöja sig, ta sig, vänja sig, skada sig, sätta sig.
Pronomen: mig, dig, sig, oss
1. Oscar .................................på nätet och får genast kontakt med Imants.
2. Han vet vilka platser som vi ska ................................ borta ifrån.
3. Ni kan råka på ett gäng som är ute för att slåss och som ............................Oscar och

Imants.

4. Om det hände så skulle jag väl kunna ........................................ .
5. Tiden går snabbt och Rigaresan ............................................. .
6. Jag tycker att vi ska ........................................, jag är så kär i dig.
7. Ni får ............................. med en coca cola.
8. Imants möter honom med bil och de.................................till hotellet som är hemtrevligt.
9. Vi kan .......................ner alla tre och fika.
10. Hon ....................... lugn.
11. Jag har .......................... svårt i en tävling.
12. Mina föräldrar blev bestörta först men nu har de ...........................................

III Ordförrådsövning. Hitta synonymer till orden nedan. Använd dig av texten om resan till
Riga som hjälp.
Slå in

__________________________

webbsida, sajt

__________________________

fängslande, intressant

__________________________

belåten, tillfredställd

__________________________

omedelbart

__________________________

dialog, konversation

__________________________

hantera

__________________________

övertala

__________________________

IV Ordförrådsövning. Välj den rätta förklaringen till verbet.

rekommendera
beställa plats eller biljett
låta någon använda eller ha något
köra någon någonstans
göra sällskap med
vara tillräcklig
innehålla
se upp till någon

skjutsa
låna ut
boka
föreslå
räcka till
följa med
beundra
rymma

V Skrivuppgift. Skriv dialoger för olika situationer
Situation 1
Du arbetar på en turistbyrå. Det kommer in ett par, César och Emil, som vill gifta sig i ett annat
land. De vill att du ger dem numret till en vigselförrättare på ambassaden i landet och de vill
också att du bokar ett hotell där det finns en festlokal. I festlokalen ska det finnas plats för
fjorton hundar. De vill hyra in fjorton franska bulldoggar för att deras bulldogg, Frank Zappa, ska
få sällskap. Ring och ordna detta.
Situation 2
Du är på resa i Riga och blir osams med din kompis. Kompisen sticker med en kille som hen
träffar på gatan och du blir ensam kvar. Du upptäcker att din kompis har din plånbok och din
telefon i sin väska. Be någon om hjälp. Du behöver ta dig tillbaka till hotellet.
Situation 3
Theresa har köpt en resa till Stockholm men det visar sig att hon inte kan åka för att hennes son
har rymt från ungdomsvårdsanstalten där han har suttit i ett år. Ring resebyrån och be att få
avboka resan åt Theresa.
Situation 4
Du kommer hem från en resa i Finland. Där träffade du en person som du blev väldigt kär i.
Personen är gift och vill inte lämna sin partner men vill fortsätta relationen med dig. Berätta för
en kompis och diskutera med hen hur du ska hantera detta.
Situation 5
Du har precis kommit hem från en resa. Du upptäcker att du har fått med dig någon annans
resväska. När du öppnar väskan hittar du en stor påse piller, lite vitt pulver och en exotisk orm
som verkar sova. Ring en kompis och rådfråga hen om hur du ska agera.

