Anteckningar lektion 8 04 november 2021
Gratis vs Grattis!
Har du lust? – Vill du …?
Vad skoj! – Vad roligt!
Vad synd! – What a pity!
Att tala –
Ett tal – speech
Att samtala – att ha en dialog
Ett samtal – conversation
Grymt! – Vad skoj!/ Vad kul!
(adverb) Gammaldags – old
Att slå – slår – to punch, to beat
Att slåss – slåss – to fight
Laleh – Goliat
En dag ska vi härifrån – One day we’re getting out of here
Jag ska till affären./ Jag ska hem.
Vi ska göra vattnet rent – We will make the water clean
Ren – rent – rena – clean
Vi ska ta över världen –
Vi ska aldrig skada varandra mer – We will never hurt one another anymore
Vi ska bli stora –
Vi ska bli mäktiga – We will become powerful
En makt – power
Vi ska göra jorden hel – We will make the earth whole
En jord –
Jordgubbe – strawberry
Gubbe – gubbar – old man
Hej grabben! – Tjabba! –
Ung man –
Ungdomar –

Synpunkt – opinion, perspective, point of view
Det är en intressant synpunkt.
Din synpunkt är intressant.
Att synas – syns –
Att se – ser –
En sak – saker – thing(s)
En sak, en grej – grejer
Att åka versus att gå
Att gilla – att tycka om – to like
Att tycka –
Jag tycker att ni är roliga – I think (my opinion!!) that you are funny.
Jag vill gå på bio versus Jag gillar att gå på bio.
MOT
Pendeltåg mot Södertälje.
Djurgården mot Göteborg
Att ta emot – to receive, to have in possession
Mittemot – across
Att stå emot – att motstå – to confront, to persevere
Motståndare – opponent
Att motsvara – to correspond
Motsvarighet – motsvarigheter – correspondence
Framgång versus motgång – success vs adversity
Jag ser fram emot att träffa dig! – I am looking forward to meeting you!

