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Ord och fraser – Så funkar ett språkgeni
Person A

det är nog inte så många som vill avvika från

som författare.

lektionen nu. Alla verkar lite trötta.

När man inte kan ett språk så bra kan det vara svårt att hålla

mönster i något som först kan verka rörigt.

Nu när du ska börja läsa isländska kanske den här ordboken kan komma

sig är unikt, men så är det inte.

det finns bara en handfull  

det kan vara svårt att hitta någon att öva språket med, men jag hade

runt en lång stund innan jag hittade vad jag skulle ha.

Jag tycker att mycket av kritiken var

stor precision. det känns väldigt verkligt.

Innan man har ett stort ordförråd kan det vara svårt att ta

som polygott.

svenska. det är bra, tycker jag.

det är en jätterolig grupp jag går i. deltagarna kommer från världens alla
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Ord och fraser – Så funkar ett språkgeni
Person B

obefogad. Föreläsningen var inte alls så dålig som många tyckte. 

min faster bor i paris där hon är verksam 

liv i ett samtal mer än ett par minuter.

det var ganska rörigt i den stora bokhandeln. Jag irrade 

mängden. Jag tror att de flesta vill vara ungefär som andra.

till pass? Jag köpte den förra året när jag reste runt i Norden.

hörn. Jag tror att det finns 12 olika nationaliteter representerade.

på kursen pratar vi uteslutande 

Jag tror att det är dags att avrunda 

turen att träffa en man som gärna pratar svenska med mig.

man måste ha lärt sig minst sex språk på hög nivå för att klassas

sig igenom långa och komplicerade texter.

med hjälp av en mindmap kan man skapa 

personer som har samma intellektuella förmåga som Tammet.

Författaren skildrar den yttre miljön med 

många tror att flerspråkighet i 
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