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På torget 2 

Kristinestad är en vacker stad med många gamla, fina trähus. I centrum ligger 

torget. Benjamin går dit, för han vill köpa frukt och grönsaker. 

Benjamin:   Hej, hur mycket kostar ett kilo potatis? 

Försäljaren: Ett kilo kostar 2 euro. 

Benjamin:  Oj, den var dyr! I affären kostar potatisen bara 99 cent. 

Försäljaren: Ja, men den här är färsk och mycket god! Prova, så får du 

se. 

Benjamin:  Nja... Men dillen ser bra ut, jag tar ett knippe. 

Försäljaren: Tack. Vill du ha en påse? 

Benjamin:  Ja, tack. Vad kostar rädisorna? 

Försäljaren: 5 euro för två knippen. Jag har verkligen goda jordgubbar. 

Smaka på båda sorterna! 

Benjamin:  Mmm... de var goda! Kan jag få en liter av de där? Och två 

knippen rädisor. 

Försäljaren: Varsågod. Något annat? Jag har jättebra äpplen också. 

Benjamin:  Nej, det räcker. Jag köper frukt en annan gång. Var kan jag 

köpa blommor? 

Försäljaren: Idag finns det inte några på torget, men du kan gå till 

blomsterhandeln i Corner.  

Benjamin:  Okej. Tack. 

Försäljaren: Det blir tretton euro tillsammans. 

Benjamin:  Oj då, jag har inte tillräckligt med kontanter. Tar du kort? 

Försäljaren: Nej, tyvärr. Det finns en bankautomat därborta.  

Benjamin:  Jag går genast och hämtar ut pengar. Kan jag lämna 

väskan här så länge? Jag är strax tillbaka. 

Försäljaren: Jovisst. Hej så länge. 

Benjamin:  Hej, hej!  
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Skriv frågor till texten! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Kombinera ihop fraserna! 

Kan jag få en melon?  Nej, jag har bara franska och svenska. 

Har du växel?  Ja, vilken vill du ha? 

Finns det några finska äpplen? Jo, men de är inte tvättade. 

Har du några vindruvor idag? Nej, jag vill också ha ett kilo vindruvor. 

Kan jag få två knippen morötter? Ett ögonblick så ska jag se efter. 

Får jag smaka på jordgubbarna? Två och femtio. 

Hur mycket kostar den här?  Tyvärr, de är slut. 

Är det bra så?  Javisst, två knippen varsågod. 

 

  

 


