
  1 

Facit - Alex och Leonardo  

Sant eller falskt? 
a. s 

b. ? 

c. f 

d. ? 

e. ? 

f. f 

g. f 

h. s 

i. ? 

j. s 

 

Personer 
1 
L    självsäker L     perfekt A    fiasko 

A    pinsam A    misslyckad L     naturlig 

A    handsvett  A    nervös L     säger rätt  

                                                                                                     saker

  

2 

Han har insett att verkligheten inte är som den är på film. Den är inte så 

som han trott att den måste vara. Att våga i verkligheten är mycket svårare 

än att göra samma sak på film.  

Citat 
a. Tre av följande frågor ska du ha skrivit:  

s. 12 

Eller … ja, vad skulle han göra? 

Det skulle hända ikväll, men vad skulle hända? 

Kunde han säga rakt ut Vill du vara ihop med mig? 

s. 13 

Vad brukade de säga? 
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… men det skulle väl inte passa nu? 

s. 15 

Vad skulle Leonardo ha svarat? 

Hur många fler chanser skulle han få innan de skiljdes åt? 

s. 16 

Varför var inte han det? 

Vad var tufft att säga? 

s. 17 

Hörde han rätt? 

Tyckte hon verkligen så där? 

Vad hade Mi precis sagt? 

Att det var pinsamt? 

s. 18 

Vad menade hon med det? 

Hade hon förstått vad han funderat på hela kvällen? 

Hade hon märkt vad han försökt göra på bion? 

s. 19 

… men vad gjorde det? 

 

b. En av följande repliker ska du ha skrivit: 

– Hej, Alex  (s. 12) 

– Ska vi gå någonstans?  (s. 13) 

– Vad tänker du på?  (s. 15) 

(– Vill du ha?)  (s. 16) 

– Oj, min buss går nu. Jag måste kila.  (s. 18) 

 

Ord och uttryck 
a. 2 

b. 3, 6, 9 

c. 4, 5, 8 

d. 10 

Nummer 1 och 7 passar inte in på beskrivningarna. 
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