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Fraser på torget 

 

A: Hej, hur mycket kostar en liter lingon? 

B: Hej. En liter kostar 3 euro. Köp tre liter, så blir det 8 euro. 

A: Hm… jag ska fundera lite. Tack. Hej då. 

B: Okej.  

 

C: Har du någon färsk fisk? 

D: Jodå. Jag har sik och prima lax. Ska vi ta en 

lax? 

C: Mmm, hur mycket kostar den? 

D: Den här är 5 euro.  

C: Okej, jag tar den. 

D: Något annat? 

C: Nej, det är bra så. 

 

E: Har du den här tröjan i min storlek?  

F: Mhm.. du kanske ska ha M?.. Vänta lite. Här är en M. 

E: Nej, den där är inte samma färg. Jag vill ha en blå. 

F: Jaha, men tyvärr finns M bara i svart. Vill du prova en L? 

E: Jo. (provar) Nej, den är för stor.  

F: Vill du titta på en annan? 

E: Nej tack.  
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G: Vad kostar ett knippe morötter? 

H: Två euro. 

G: Oj, det var dyrt! Där borta finns för en och femtio. Säljer du 

dem för samma pris? 

H: Nej, det kan jag inte. De här är större och bättre. 

G: Men om jag tar två knippen? Då får jag väl dem för tre 

euro? 

H: Nä, men tre och femtio ska väl gå.  

G: Nå då tar jag två knippen. Här är jämna pengar, tre och femtio. 

 

I: Hej! Hur mycket prutar du på svampen? Är det där ditt sista 

pris? 

J: Om du tar tio liter så kan du få fem euros rabatt. 

 I: Tio liter? Nej tack. Två liter räcker.  

 

K: Här har vi billiga karameller! Ska vi ta ett kilo? (=vill du 

köpa ett kilo?) 

L: Nej tack, jag bara tittar. 

 


