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Capitolo 2 
Esercizio 1
1. a; 2. a; 3. b; 4. a; 5. a; 6. a; 7. b; 8. b; 9. a; 10. a 

Esercizio 2 
Russo; Milano; Kastrup; Ibsens Hotel; Tivoli; Den Lille Havfrue; København; Nordsjælland; Karen 
Blixen Museet; Rungsted; Louisiana; Kronborg Slot; Helsingør; København; Strøget; Nyhavn;  
Hviids Vinstue; Christiania; Händels Messias; Vor Frue Kirke 

Capitolo 3
Esercizio 1
1. Der er udsolgt til koncerten, men du kan få min billet; 2. Erling er hjemme, for hans bil holder nemlig i 
garagen; 3. Lyset gik ud, og alle blev bange; 4. Maden var lækker, og vinen var udsøgt, og kvinderne var 
smukke; 5. Vi elsker naturen, så vi går ofte tur i Dyrehaven; 6. Hun smilede, jeg ligeså; 7. Det regnede 
meget, så de måtte aflyse sommerfesten; 8. Han arbejder i et supermarked, men lønnen er meget lav, så 
han har besluttet sig for at finde et andet job; 9. Hunden lå i sin kurv, katten oppe på bordet; 10. Skal vi 
spise her, eller vil du hellere på restaurant?

Esercizio 2
1. Hvis jeg var rig, ville jeg købe et hus i Toscana; 2. Selvom vi kom for sent til middagen, var vores 
værter ikke sure; 3. Inden jeg gik i seng, drak jeg en øl; 4. Hvis du bliver sulten inden maden er 
færdig, kan du spise et æble; 5. Når du sover så lidt om natten, kan du ikke undgå at være træt om 
dagen; 6. Selvom pizzaen var kold, spiste hun den; 7. Vi forventer at du arbejder på din opgave hver 
dag; 8. Gunhild spurgte om jeg havde set vejrudsigten; 9. Når katten er ude, spiller musene på bordet; 
10. Nogle af de æbler som du har købt, er dårlige 

Esercizio 3
1. Min ven, som kommer fra Bogense, er læge; 2. Hunden, som jeg faktisk ikke kan lide, tilhører min 
ven; 3. Denne sang, som enhver italiener kender, er også populær i Danmark; 4. Medlemmerne, der var 
enige, stemte for forslaget; 5. Guglielmo Marconi, som udviklede radiotelegrafien, fik Nobelprisen i 
1909; 6. Statsministeren, som lige var vendt hjem fra Bruxelles, holdt pressemøde på Christiansborg; 
7. Gudenåen, som udspringer ved Vejle, er 158 km lang; 8. Statens Museum for Kunst, hvor der i 
øvrigt er en stor udstilling med amerikansk nutidskunst, ligger i Sølvgade i København; 9. Bogen, 
som jeg har kigget lidt i, virker spændende; 10. Manden, som ikke ønsker at afsløre sin identitet, har 
vundet en million kroner i Lotto 

Esercizio 4
1. b; 2. a; 3. b; 4. a; 5. b

Capitolo 4
Esercizio 1
1. sommerferie; 2. vinglas; 3. forårsdag; 4. kronprins; 5. universitetsbibliotek; 6. sprogskole; 7. pigeklasse; 
8. herresko; 9. bytur; 10. bøgetræ; 11. dametøj; 12. rødvinsflaske; 13. arbejdsmiljø; 14. nationalsang; 
15. nattefrost; 16. katteejer; 17. møbelforretning; 18. fodboldspiller; 19. fædreland; 20. modermælk 
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Esercizio 2
1. mistro, vantro, utro; 2. umulig; 3. vantrives, mistrives; 4. mishandle; 5. ikkeryger; 6. uvenlig; 7. vanskabning; 
8. ikkeeksisterende; 9. mistanke; 10. uvejr

Esercizio 3
1. venskab; 2. godhed; 3. ondskab; 4. ungdom; 5. fattigdom; 6. tilladelse; 7. fiskeri; 8. utroskab; 9. barndom; 
10. (en) skrivning, en skrivelse, et skriveri 

Esercizio 4
1. barnlig, barnagtig, barnløs; 2. solrig; 3. venlig; 4. hjemløs, hjemlig; 5. røgagtig, røgfri; 6. håbløs; 
7. stenagtig, stenet, stenfri; 8. tyvagtig; 9. katteagtig; 10. firkantet

Esercizio 5
1. en bager; 2. en danser; 3. en anklager; 4. en forsvarer; 5. en arbejder; 6. en maler; 7. en underviser; 
8. en tænker; 9. en skriver; 10. en tekster 

Capitolo 5
Esercizio 1
1. en; 2. et; 3. et; 4. en; 5. en; 6. en; 7. en; 8. et; 9. en; 10. en; 11. en; 12. et; 13. en; 14. et; 15. en; 16. en; 
17. et; 18. et; 19. en; 20. en 

Esercizio 2
1. en; 2. en; 3. et; 4. et; 5. et; 6. en; 7. en; 8. et; 9. et; 10. en 

Esercizio 3
Non numerabili: sølv, uld, fløde, guld, sukker, ris, sne, te, kød, kaffe, jern 
Numerabili: et dyr, en pære, en pige, et universitet, en dansker, et jordbær, en kvinde, et postbud, en 
banan, en ambulance, et apotek 

Esercizio 4
1. mange sko; 2. meget arbejde; 3. mange ord; 4. mange træer; 5. meget benzin; 6. Mange teenagere; 
7. mange penge; 8. mange supermarkeder; 9. meget brød; 10. meget vand

Capitolo 6 
Esercizio 1
1. en dreng – drengen; 2. en far – faren; 3. en bror – broren; 4. en besøgende – den besøgende; 5. en 
tulipan – tulipanen; 6. et kollegium – kollegiet; 7. en café – caféen; 8. en skole – skolen; 9. en pige – 
pigen; 10. en pårørende – den pårørende

Esercizio 2
1. en mis – missen; 2. en kok – kokken; 3. en sommer – sommeren; 4. et dæk – dækket; 5. en prop – 
proppen; 6. en onkel – onklen; 7. et hit – hittet; 8. en hat – hatten; 9. et laboratorium – laboratoriet; 
10. en cykel – cyklen



3

© Ulrico Hoepli Editore S.p.A.  

Esercizio 3
1. –; 2. en; 3. –; 4. en; 5. –; 6. –; 7. et; 8. –; 9. –; 10. en 

Esercizio 4
1. –; 2. en; 3. –; 4. –; 5. –; 6. en; 7. en; 8. –; 9. en; 10. –

Capitolo 7
Esercizio 1 
Plurale in -er: et problem – to problemer; en blyant – to blyanter; en måned – to måneder; en 
svaghed – to svagheder 
Plurale in -r: et menneske – to mennesker; en side – to sider; en pige – to piger; en uge – to uger; 
en have – to haver 
Plurale in -e: en lærer – to lærere; en kunstner – to kunstnere; en sygdom – to sygdomme; et brev – 
to breve; en stol – to stole 

Esercizio 2 
1. et glas, glasset, to glas, glassene; 2. en sko, skoen, to sko, skoene; 3. et kys, kysset, to kys, kyssene; 
4. et dyr, dyret, to dyr, dyrene; 5. et år, året, to år, årene; 6. et æg, ægget, to æg, æggene; 7. en film, 
filmen, to film, filmene; 8. et spørgsmål, spørgsmålet, to spørgsmål, spørgsmålene; 9. en mus, musen, 
to mus, musene

Esercizio 3 
1. to børn, a → ø; 2. to tæer, å → æ; 3. to fædre, a → æ; 4. to nætter, a → æ; 5. to hænder, å → æ; 6. to 
døtre, a → ø; 7. to bøger, o → ø; 8. to tænder, a → æ; 9. to brødre, o → ø 

Esercizio 4
1. forsøgene; 2. tallene; 3. hænderne; 4. tingene; 5. museerne; 6. lysene; 7. børnene; 8. familierne; 
9. fødderne 

Esercizio 5
1. Hans’ søster; 2. Ullas mor; 3. Marx’ værker; 4. Jens’ hus; 5. USA’s præsident; 6. hr. Hansens 
æbletræ; 7. kanal 5’s programmer; 8. Jerusalems ødelæggelse; 9. EU’s historie; 10. Oles mad 

Esercizio 6
1. Ullas tøj er dyrt; 2. Kirsten og Erlings stue var lille; 3. Hvad hedder Emmas brødre?; 4. Lenes 
bøger ligger på bordet; 5. Liv og Thomas’ børn sover; 6. Gertruds småkager var lækre; 7. Bodils 
cykel står i kælderen; 8. Jens’ briller er helt nye; 9. Edith og Niels’ hund er gammel; 10. Annes 
arbejde er meget hårdt 

Capitolo 8
Esercizio 1
1. rig; 2. let; 3. hurtig; 4. tom; 5. snavset; 6. smuk; 7. billig; 8. glad; 9. god; 10. sand 
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Esercizio 2
1. høj; 2. smukt; 3. sød; 4. store, røde; 5. flotte; 6. gode; 7. gamle; 8. nye; 9. fantastisk; 10. fascinerende 

Esercizio 3
1. stille; 2. stakkels; 3. smukke, blå; 4. grå; 5. dansk; 6. græske; 7. komplicerede; 8. små; 9. charmerende; 
10. stift 

Esercizio 4
1. Min hund er sort og brun; 2. De nye studerende er meget dygtige; 3. Vores italiensklærer ser lidt 
træt ud; 4. Ribe er en interessant gammel dansk by; 5. Hun er en meget glad pige 

Esercizio 5
1. den sjove film; 2. den sorte hest; 3. det gamle hus; 4. den smukke pige; 5. den korte kjole; 6. det 
sure ansigt; 7. den ru hånd; 8. det lyse hår; 9. den lækre kage

Capitolo 9
Esercizio 1
1. dygtigere, dygtigst, den/det/de dygtigste; 2. pænere, pænest, den/det/de pæneste; 3. finere, finest, den/
det/de fineste; 4. sikrere, sikrest, den/det/de sikreste; 5. sjovere, sjovest, den/det/de sjoveste; 6. tungere, 
tungest, den/det/de tungeste; 7. grimmere, grimmest, den/det/de grimmeste; 8. flittigere, flittigst, den/
det/de flittigste; 9. varmere, varmest, den/det/de varmeste

Esercizio 2
1. ældre, ældst, den/det/de ældste; 2. længere, længst, den/det/de længste; 3. bedre, bedst, den/det/de 
bedste; 4. flere, flest, de fleste; 5. mere bange, mest bange, den/det/de mest bange; 6. mere intellektuel, 
mest intellektuel, den/det/de mest intellektuelle; 7. mere trendy, mest trendy, den/det/de mest trendy; 
8. mere rasende, mest rasende, den/det/de mest rasende; 9. mere forkælet, mest forkælet, den/det/de 
mest forkælede

Esercizio 3
1. meget; 2. mange; 3. flere; 4. meget; 5. mange; 6. flere; 7. mere; 8. mere; 9. meget; 10. mange; 11. meget; 
12. flere; 13. mere; 14. meget; 15. flere 

Esercizio 4
1. koldere; 2. nemmere; 3. ældre; 4. yngre; 5. sødere, klogere; 6. mindre; 7. mere forkølede; 8. mere 
praktisk; 9. mere ædru; 10. større 

Esercizio 5
1. de bedste; 2. mest begavet/den mest begavede; 3. det mindste; 4. den fornuftigste; 5. de giftigste; 
6. de mest anstrengende; 7. ældst/den ældste; 8. de mest smitsomme; 9. mest forurenet; 10. den mest 
charmerende

Esercizio 6
1. større, størst; 2. ældre, ældst/den ældste; 3. yngre, yngst/den yngste; 4. billigere, billigst; 5. koldere, 
koldest; 6. flere, flest; 7. mindre, mindst/den mindste; 8. mere kolerisk, mest kolerisk/den mest koleriske; 
9. længere, længst; 10. mere populær, mest populær/den mest populære 
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Capitolo 10
Esercizio 1
1. fjorten; 2. femogtyve; 3. treogtredive; 4. seksogfyrre; 5. hundrede (og) syvoghalvtreds; 6. enogtres; 
7. to hundrede (og) nioghalvfjerds; 8. toogfirs; 9. seks hundrede (og) otteoghalvfems; 10. hundrede 
(og) fem 

Esercizio 2
1; 16; 2. 28; 3. 45; 4. 83; 5. 77; 6. 98; 7. 218; 8; 13; 9. 39; 10. 41

Esercizio 3
1. et kvarter over/kvart over ti; 2. halv tre; 3. et kvarter i/kvart i fire; 4. ti minutter over seks; 5. fem 
minutter i tolv/i midnat; 6. fem minutter i halv tolv; 7. et kvarter over/kvart over ni; 8. fem minutter 
over halv ni; 9. tolv minutter over syv; 10. ti minutter i otte

Esercizio 4
1. den ellevte april; 2. den trettende februar; 3. den sjette september; 4. den otteogtyvende november; 5. den 
fireogtyvende december; 6. den fjortende marts; 7. den nittende juli; 8. den ottende august; 9. den anden 
juli; 10. den niende januar 

Esercizio 5
1. 15. april; 2. 20 studerende; 3. 28. februar; 4. 25 år; 5. 5. sal; 6. Margrethe den 2.; 7. 13 år; 8. Benedikt 
den 16.; 9. 18. april; 10. tredje vej 

Capitolo 11
Esercizio 1
1. det, det, det; 2. det, det, den, den, den; 3. det, det, de; 4. det, det, den, den; 5. det, det, det; 6. det, 
det; 7. det, det, den; 8. det, det, de 

Esercizio 2
1. de; 2. han; 3. vi; 4. det; 5. de; 6. hun; 7. I; 8. den; 9. vi; 10. de 

Esercizio 3
1. dig; 2. jer; 3. Dem; 4. Dem; 5. dem; 6. dig 

Capitolo 12
Esercizio 1
1. deres; 2. Deres; 3. din; 4. dit; 5. jeres; 6. hans; 7. mine; 8. deres, deres; 9. vores; 10. hendes; 11. vores; 
12. hendes; 13. hendes; 14. mit; 15. hans; 16. hans; 17. mine; 18. vores; 19. dine; 20. deres 

Esercizio 2
1. sit, sine; 2. sin; 3. sin; 4. sine; 5. sin, sin; 6. sit/sine; 7. sin; 8. sin; 9. sin; 10. sin, sine; 11. sit; 12. sit, sine
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Esercizio 3
1. sin, sin; 2. sit, hendes; 3. sin, hendes, hendes, hendes, deres, sine; 4. sine, hans, sin; 5. sine, sin; 6. deres; 
7. hendes, sin; 8. sin; 9. deres; 10. sin; 11. hendes; 12. hans; 13. hendes; 14. sit, sin

Esercizio 4
1. mig; 2. dig; 3. jer; 4. sig; 5. sig; 6. os; 7. sig; 8. dig; 9. mig; 10. sig 

Esercizio 5
1. Hviler hun sig?; 2. Friserer du dig altid om morgenen?; 3. Glæder han sig til festen?; 4. Morede du 
dig til festen?; 5. Barberer du dig hver dag?; 6. Har de øvet sig meget på stykket?; 7. Sminker du dig 
tit?; 8. Føler du dig utilpas?; 9. Har I slået jer?; 10. Ærgrer du dig?

Capitolo 13
Esercizio 1
1. de, de/disse; 2. den; 3. denne/den, den; 4. den; 5. de, disse/de; 6. denne, den; 7. disse/de, dem; 8. den; 
9. det; 10. de

Esercizio 2
1. hvem/hvad/hvis; 2. hvem; 3. hvad; 4. hvem; 5. hvis; 6. hvad; 7. hvad/hvem; 8. hvem; 9. hvis; 10. hvem

Esercizio 3
1. hvilket/hvilke; 2. hvilke; 3. hvilken; 4. hvilken; 5. hvilket; 6. hvilke; 7. hvilken; 8. hvilket; 9. hvilke; 
10. hvilken

Esercizio 4
1. hvad for en; 2. hvad for nogle; 3. hvad for en; 4. hvad for nogle; 5. hvad for en; 6. hvad for noget/
hvad for en; 7. hvad ... for noget; 8. hvad for noget; 9. hvad for et; 10. hvad for nogle

Esercizio 5
1. man; 2. én; 3. man, man; 4. én, man; 5. man, man; 6. én, man; 7. man, man; 8. én; 9. én; 10. man 

Esercizio 6
1. ens; 2. sin; 3. ens; 4. sine; 5. sit, sin; 6. ens; 7. ens; 8. sine; 9. ens; 10. sit 

Esercizio 7
1. nogle; 2. noget, noget; 3. nogen; 4. nogle; 5. nogle; 6. noget; 7. noget; 8. nogen; 9. nogle; 10. nogen/
noget 

Esercizio 8
1. ikke noget; 2. ikke nogen; 3. ikke nogen; 4. ikke noget, ikke nogen; 5. ikke nogen; 6. ikke noget; 
7. ikke noget; 8. ikke nogen, ikke noget; 9. ikke nogen; 10. ikke nogen 

Esercizio 9
1. A: Har vi noget appelsinjuice? – B: Nej, men der er noget saftevand; 2. Er der nogen æg i køleskabet?; 
3. Jeg har købt nogle fine bøffer til aftensmad; 4. Der er ikke noget brød til morgenmad, men der er 
noget yoghurt; 5. A: Har vi nogen friske danske tomater? – B: Nej, vi har ikke nogen; 6. A: Er der noget 
mozzarella i køleskabet? – B: Nej, der er ikke noget 
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Esercizio 10
1. ingen; 2. ingen; 3. ingen; 4. ingen; 5. intet; 6. intet; 7. ingen; 8. intet; 9. ingen; 10. intet 

Esercizio 11
1. alle; 2. alle; 3. alle; 4. al; 5. hele; 6. alt; 7. helt; 7. hele; 8. hel; 10. al 

Esercizio 12
1. begge; 2. både, begge; 3. begge; 4. både; 5. både; 6. både; 7. begge, begge; 8. begge, både; 9. både; 
10. begge 

Capitolo 14
Esercizio 1 
1. som/der; 2. som; 3. som/der; 4. som; 5. som/der; 6. som; 7. som; 8. som; 9. som/der, som; 10. som/der 

Esercizio 2
1. Byen har en berømt domkirke, hvis klokketårn er skævt; 2. Hun er en pige på 11 år hvis mor og far er 
skilt; 3. Estrid og Asbjørn bor i en lille færøsk by, hvis navn er svært at udtale; 4. Jeg har læst en masse 
af Dostojevskij, hvis romaner jeg holder meget af; 5. De Æoliske Øer er en gruppe på syv øer, hvis 
landskab er skabt af vulkaner; 6. Voldsudsatte kvinder er en sårbar befolkningsgruppe, hvis levevilkår 
er ringere end andre kvinders; 7. Den studerende skal aflevere en større skriftlig opgave, hvis nærmere 
omfang skal aftales med underviseren; 8. Jeg har en veninde hvis mand jeg ikke bryder mig om

Esercizio 3
1. da/hvor; 2. hvis; 3. hvor; 4. da/hvor; 5. hvor; 6. hvor; 7. som/der; 8. hvis; 9. som; 10. som

Esercizio 4
1. som; 2. som; 3. hvor; 4. hvor; 5. hvor; 6. hvor; 7. som; 8. hvor; 9. hvor; 10. som

Esercizio 5
1. hvilket/hvad der; 2. hvad; 3. hvad; 4. hvilket/hvad der; 5. hvilket/hvad der; 6. hvilket/hvad der; 7. hvad 
der; 8. hvad der; 9. hvilket/hvad der 10. hvad der 

Esercizio 6
1. som/der; 2. hvilket/hvad der; 3. som/der; 4. som/der; 5. hvis; 6. som; 7. som/der; 8. som/der; 9. hvad 
der; 10. da / hvor; 11. hvilket / hvad der; 12. som/der; 13. hvis; 14. hvis; 15. hvem; 16. som; 17. som; 
18. hvor; 19. som; 20. som/der

Esercizio 7
1. det, det, det; 2. der; 3. det, det; 4. der, det; 5. der; 6. der; 7. det; 8. det, det; 9. der, det; 10. det, det; 
11. det, det; 12. det, det, det; 13. det, det; 14. der; 15. det, der; 16. der; 17. der; 18. det: 19. der, det; 
20. det; 21. der, det; 22. der, der

Esercizio 8
1. Der hænger et billede på væggen; 2. Der sidder nogle sorte fugle oppe på skorstenen; 3. Der kører 
et tog til Odense om 20 minutter; 4. Der bor en siciliansk familie på 2. sal; 5. Der stod nogle vrede 
kvinder uden for forretningen; 6. Der åbner et nyt pizzeria om en uge; 7. Der ligger nogle flotte æbler 
på bordet; 8. Der holder nogle biler nede på gaden 
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Capitolo 15
Esercizio 1
1. høre; 2. læser; 3. parkerer; 4. operere; 5. præsentere; 6. moderniserer; 7. aflevere; 8. reparere; 9. dirigerer; 
10. kopierer; 11. kører; 12. køre; 13. lærer; 14. lære; 15. studerer; 16. invitere; 17. inviterer; 18. reflektere; 
19. reflekterer; 20. konkurrerer

Esercizio 2
1. hils; 2. tag; 3. krydr, læg; 4. tal; 5. brug; 6. udfyld, indsend; 7. grill; 8. kom; 9. lyt; 10. pil

Esercizio 3
1. tænk, at tænke, tænker, tænkte; 2. vid, at vide, ved, vidste; 3. arbejd, at arbejde, arbejder, arbejdede; 
4. lær, at lære, lærer, lærte; 5. råb, at råbe, råber, råbte; 6. mail, at maile, mailer, mailede; 7. diskuter, 
at diskutere, diskuterer, diskuterede; 8. tal, at tale, taler, talte; 9. husk, at huske, husker, huskede

Esercizio 4
1. at tage, tager, tog, taget; 2. at blive, bliver, blev, blevet; 3. at drikke, drikker, drak, drukket; 4. at 
finde, finder, fandt, fundet; 5. at skrive, skriver, skrev, skrevet; 6. at komme, kommer, kom, kommet; 
7. at lægge, lægger, lagde, lagt; 8. at sove, sover, sov, sovet; 9. at sidde, sidder, sad, siddet; 10. at 
hedde, hedder, hed, heddet

Esercizio 5
1. Hvem var du sammen med?; 2. Hvilken film så I?; 3. Hvor gik filmen henne?; 4. Hvor længe varede 
den?; 5. Hvad kostede billetterne?; 6. Hvad syntes du om filmen?; 7. Hvorfor så du den?; 8. Var der 
mange mennesker i biografen?; 9. Hvad lavede I efter filmen?; 10. Hvornår kom du hjem? 

Esercizio 6
1. smed; 2. sang; 3. tog; 4. slog; 5. hed; 6. hjalp; 7. lå; 8. skar; 9. lo; 10. græd 

Esercizio 7
1. svaret; 2. åbnet; 3. spillet; 4. leget; 5. undersøgt; 6. spurgt; 7. hørt; 8. svaret; 9. stået; 10. siddet

Capitolo 16
Esercizio 1
1. spiser; 2. er, var; 3. varede; 4. ligger; 5. er; 6. ringer; kommer; 7. boede; havde; 8. har; 9. går; 
10. begynder; 11. åbner; åbnede; 12. hedder

Esercizio 2 
1. har; 2. er; 3. er; 4. har; 5. er; 6. har; 7. er; 8. har; 9. har; 10. har; 11. har; 12. er; 13. har; 14. er; 15. har; 
16. har; 17. er; 18. er; 19. har; 20. har

Esercizio 3
1. Ja, jeg har boet der siden 2012; 2. Nej, jeg har ikke talt med ham i mange måneder; 3. Ja, jeg har 
været syg siden i mandags; 4. Nej, jeg har aldrig brugt kontaktlinser; 5. Ja, jeg har røget siden jeg 
var teenager; 6. Nej, jeg har aldrig haft en kat; 7. Ja, jeg har gået til håndbold i flere år; 8. Ja, jeg har 
spillet fodbold siden jeg var dreng; 9. Ja, jeg har kendt ham i næsten et år; 10. Nej, jeg har ikke set 
fjernsyn i lang tid
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Esercizio 4
1. havde; var; 2. havde; var; 3. havde; 4. havde; 5. havde; 6. havde; 7. havde, havde; 8. var; 9. havde; 
10. havde; 11. var; var; 12. var; 13. var; 14. havde, havde; 15. havde

Esercizio 5
1. købte; 2. frøs; 3. drak, røg; 4. tog, så; 5. var, lynede, tornede; 6. savnede, arbejdede; 7. sang; 8. faldt, 
skete

Esercizio 6
1. boede; 2. har boet; 3. har set; 4. regnede; 5. lo; 6. forlod; 7. har forladt; 8. har studeret; 9. sang; 
10. har ringet; 11. gjorde; 12. spiste; 13. har bestilt; 14. fik; 15. har fået; 16. kom; 17. vandt; 18. har 
vundet; 19. tog; 20. lå

Capitolo 17
Esercizio 1
1. komme; 2. ringe; 3. at bremse; 4. at bo; 5. røre; 6. at komme, reparere; 7. bo; 8. at hente; 9. tale; 
10. sige; 11. le; 12. sidde; 13. komme; 14. at ignorere; 15. hamre

Esercizio 2
1. handlende; 2. fingrene; 3. husene; 4. løbende; 5. studerende; 6. ministrene; 7. rejsende; passene; 
8. hestene, staldene; 9. sørgende; 10. lysene; 11. pårørende; 12. uvedkommende; 13. besøgende; 
14. besøgene; 15. løbene

Esercizio 3
1. nyvaskede, vasket; 2. knust, knuste; 3. overraskede, overrasket; 4. malede, malet; 5. spærret, 
spærrede; 6. lukkede, lukket; 7. sprøjtede, sprøjtet; 8. fyldte, fyldt; 9. forfalskede, forfalsket; 10. såret, 
sårede; 11. fotokopierede, fotokopieret; 12. kvalificerede, kvalificeret

Capitolo 18
Esercizio 1
1. er, bliver; 2. bliver; 3. er; 4. havde; 5. bliver, bliver; 6. bliver; 7. havde; 8. er, er; 9. bliver; 10. blev

Esercizio 2
1. bliver arbejdet, arbejdes; 2. behøves; 3. fås; 4. blev fundet; 5. blev fløjet; 6. blev drukket; 7. bliver 
hjulpet, hjælpes; 8. blive spist, spises; 9. bliver spillet, spilles; 10. er blevet glemt; 11. er blevet sagt; 
12. blive sunget, synges; 13. er blevet solgt; 14. blev tvunget; 15. bliver valgt, vælges

Esercizio 3
1. Tyven bliver fanget af politiet; 2. Den gamle dame bliver passet af Lise; 3. Cyklen bliver repareret af 
mekanikeren; 4. Haven bliver passet af gartneren; 5. Blomsterne bliver ødelagt af frosten; 6. Passageren 
bliver hjulpet ud af buschaufføren; 7. Den nye dreng bliver drilllet af de andre børn; 8. Alle flødeskumskagerne 
bliver spist af børnene; 9. Lejligheden bliver fremvist af ejendomsmægleren; 10. Patienten bliver hentet 
af ambulancen
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Esercizio 4
1. Opgaven blev løst af de studerende; 2. Nordjylland er blevet ramt af stormen; 3. Bilen blev fjernet 
af politiet; 4. Fejlen blev opdaget af drengen; 5. Vores ferie blev ødelagt af det dårlige vejr; 6. Min 
kollega blev forfremmet af chefen; 7. Stykket blev spillet af den polske klavervirtuos; 8. Pakken 
var blevet glemt; 9. Hans søster er blevet arresteret af politiet; 10. Drengene var blevet trænet af 
landsholdsspilleren 

Esercizio 5
1. steges, skæres; 2. betrædes; 3. tømmes, blev tømt; 4. blev drukket; 5. arbejdes, blev arbejdet; 6. byttes; 
7. blev modtaget; 8. bliver/blev serveret; 9. opbevares; 10. tændes; 11. købes; 12. forstyrres

Esercizio 6
1. Pastaen koges i 12 minutter; 2. Man kan sælge gamle ting og sager på nettet; 3. Filmen skal ses i 
biografen; 4. Patienterne vækkes klokken 7; 5. Der må ikke ryges her; 6. Man afleverer nøglerne i 
receptionen; 7. Billetterne hentes en time før; 8. Man kan købe klippekort i bussen; 9. Blusen skal 
vaskes ved 40 grader; 10. Man betaler beløbet med dankort

Esercizio 7
1. rygtedes; 2. trives; 3. længtes; 4. omgikkes; 5. ældes; 6. skyldes; 7. lykkedes; 8. findes; 9. nøjes 

Esercizio 8
1. Han har aldrig barberet sig om morgenen; 2. Vi har sommetider kedet os ovre i skolen; 3. Har du 
aldrig kedet dig?; 4. Om morgenen har jeg altid skyndt mig; 5. Hun har aldrig tænkt sig om; 6. Jeg 
har frydet mig over den fine eksamenskarakter; 7. Han har altid dummet sig til fester; 8. Har du også 
brokket dig over vejret?; 9. Har du ikke glædet dig til efterårsferien?; 10. De har altid skabt sig

Capitolo 19
Esercizio 1
1. Jeg elsker at høre klassisk musik; 2. Skal vi ikke spise ude i aften?; 3. Jeg vil helst rejse med toget; 
4. Har du husket at slukke lyset?; 5. Jeg kan aldrig huske hvad jeg har drømt; 6. De kan ikke lide at 
tale engelsk; 7. Gider du lige hente avisen i postkassen?; 8. Du må ikke fortælle det til nogen; 9. Jeg 
hader at skændes med min familie; 10. Må jeg holde fri på fredag?; 11. Jeg vil gerne have en kold øl; 
12. Hun plejer altid at svare hurtigt 

Esercizio 2
1. skal; 2. vil; 3. må; 4. må; 5. bør; 6. vil; 7. skal; 8. kan; 9. skal; 10. må 

Esercizio 3
1. skal; 2. skal; 3. vil; 4. skal; 5. vil; 6. vil; 7. skal; 8. vil; 9. skal; 10. vil; 11. vil; 12. skal

Esercizio 4
1. skal/må; 2. vil; 3. skal; 4. skal; 5. vil; 6. vil; 7. skal; 8. må; 9. skal; 10. kan 

Esercizio 5
Niels havde lyst til at gå i biografen. Han spurgte mig om jeg ville med. Det ville jeg gerne, men jeg 
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kunne ikke da jeg skulle til eksamen den næste dag. Så sagde jeg: “Skal vi ikke gå i biografen på 
fredag i stedet for, for der kan jeg godt. Jeg vil gerne se filmen. Den skal/skulle være god. Så skal 
jeg nok købe billetterne på nettet”. Niels svarede at han syntes det var en god idé, for der var sikkert 
mange der gerne ville se filmen. Jeg foreslog at vi skulle mødes uden for biografen en time før. Så 
kunne vi spise lidt mad sammen. Niels syntes det lød som en god idé, for han kunne ikke nå hjem 
inden vi skulle mødes.

Capitolo 20
Esercizio 1
1. spørger; 2. beder; 3. bad; 4. bedt; 5. spørge; 6. spørger; 7. bad; 8. spørger; 9. bedt; 10. bad 

Esercizio 2
1. gør; 2. lave; 3. gjorde; 4. laver; 5. gør; 6. lavet; 7. lavede; 8. gør; 9. lave; 10. gøre 

Esercizio 3
1. køre; 2. går; 3. køre; 4. går; 5. går; 6. at køre; 7. gik; 8. gå; 9. kørte; 10. kører/går 

Esercizio 4
1. fik; 2. har; 3. har, får; 4. får; 5. fået; 6. få; 7. havde; 8. får; 9. fik; 10. have

Esercizio 5
1. ligger; 2. lagde; 3. lagt; 4. lægger; 5. ligget; 6. lå; 7. lægge; 8. lægger; 9. ligget; 10. ligge 

Esercizio 6
1. mangler; 2. mangler; 3. savner; 4. mangler; 5. savner; 6. savnede; 7. manglede; 8. mangler; 9. savner; 
10. manglede

Esercizio 7
1. sad; 2. sidder; 3. sætte; 4. sat; 5. satte; 6. sad; 7. sad; 8. siddet; 9. sad; 10. sad

Esercizio 8
1. tror; 2. tror; 3. synes; 4. tror; 5. tror; 6. tror; 7. troede; 8. synes; 9. tror, synes; 10. syntes

Esercizio 9
1. veksle; 2. skifte; 3. vekslede; 4. byttede; 5. skifter; 6. skiftede; 7. veksle; 8. byttede; 9. skiftede; 
10. bytte

Esercizio 10
1. vågner; 2. vågnede; 3. vækket; 4. vækket; 5. vækkede; 6. vække; 7. vågn; 8. vakte; 9. vække; 
10. vågnede
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Capitolo 21
Esercizio 1
1. op; 2. op; 3. ned; 4. ud; 5. ud; 6. ned; 7. ind; 8. ind; 9. op; 10. op

Esercizio 2
1. efter; 2. af; 3. til; 4. fra; 5. til; 6. fra; 7. af; 8. til; 9. op, af, op; 10. op

Esercizio 3
1. om; 2. ind; 3. sammen; 4. frem; 5. om; 6. sammen; 7. ind; 8. frem; 9. af; 10. frem 

Capitolo 22
Esercizio 1
1. fremragende; 2. grusomt; 3. moderne; 4. højt; 5. langsomt; 6. hysterisk; 7. dumt; 8. enormt; 9. sjældent; 
10. trinvis(t)

Esercizio 2
1. nye, hurtigt; 2. små; 3. meget dejligt; 4. utrolig(t) højt; 5. fantastisk godt; 6. nye; 7. opmærksomt; 
8. blidt; 9. mildt; 10. stille

Esercizio 3
1. god; 2. aldrig; 3. koldt, gennemborende; 4. hurtig; 5. langsomt; 6. højt, tydeligt; 7. forfærdelig(t); 
8. vredt, rasende; 9. temmelig; 10. smukt

Esercizio 4
1. almindeligvis; 2. skiftevis; 3. i månedsvis; 4. sandsynligvis; 5. glædeligvis; 6. tilfældigvis; 7. naturligvis; 
8. uheldigvis

Esercizio 5
1. ikke særlig; 2. for; 3. helt/meget/så; 4. endnu/meget; 5. meget; 6. næsten; 7. temmelig/meget; 
8. så

Esercizio 6
1. d.; 2. c; 3. b; 4. a; 5. e; 6. f; 7. g

Esercizio 7
1. hvor, hen; 2. hvor, henne; 3. hvorfor; 4. hvor, fra; 5. hvornår; 6. hvordan; 7. hvornår; 8. hvor længe; 
9. hvor; 10. hvorfor 

Esercizio 8
1. Hvor meget koster strømperne/Hvad koster strømperne?; 2. Hvor mange cigaretter ryger du om 
ugen?; 3. Hvor langt er der fra stationen til hotellet?; 4. Hvor højt er Rundetårn?; 5. Hvor stort er dit 
hus?; 6. Hvor mange timer sover du om natten?; 7. Hvor tit tager du på ferie?; 8. Hvor gammel er din 
morfar? 
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Capitolo 23
Esercizio 1
1. Har du nogensinde været i Rusland?; 2. Jeg har aldrig nogensinde løjet for min bedste ven; 3. Hun 
er den smukkeste kvinde jeg nogensinde har set; 4. Har du nogensinde været på Roskildefestivalen?; 
5. Det er den bedste bog jeg nogensinde har læst

Esercizio 2
1. Jeg besøger altid min mormor på ødegården i Sverige om sommeren; 2. Jeg går ofte i biografen i 
weekenden; 3. Hun er allerede færdig med bogen; 4. Min søster er altid glad; 5. Min kæreste arbejder 
stadig for det amerikanske firma; 6. Jeg ligger tit og læser om aftenen; 7. Lise og Jan skal snart giftes; 
8. Jeg gik først en tur med hunden/Jeg gik en tur med hunden først/Først gik jeg en tur med hunden; 
9. Ungerne sidder allerede og spiser morgenmad; 10. Der var igen hakkebøffer på menuen/Der var 
hakkebøffer på menuen igen
Esercizio 3
1. tirsdag; 2. onsdag; 3. mandag; 4. torsdag; 5. torsdag; 6. onsdag; 7. tirsdag; 8. søndag; 9. fredag; 
10. lørdag

Esercizio 4
1. februar; 2. maj; 3. januar; 4. marts; 5. juli; 6. november; 7. december, januar og februar; 8. juni, 
juli og august; 9. marts, april og maj; 10. september, oktober og november 

Esercizio 5
1. i; 2. om; 3. i; 4. om; 5. i, i; 6. på; 7. –; 8. i; 9. i; 10. i 

Esercizio 6
1. til; 2. i; 3. i; 4. om; 5. i; 6. til; 7. om; 8. i; 9. til; 10. i 

Esercizio 7
For en måned siden – det var en torsdag – tog jeg til København for at besøge min veninde. Jeg tog 
toget da det var billigere end at køre i bil. Der var mange mennesker med, men heldigvis havde jeg 
reserveret plads. Jeg glædede mig meget til at se hende, for hun var kommet hjem fra Kenya dagen før. 
Hun havde været væk i en måned. Ti dage senere skulle hun begynde på arbejde igen. Vi havde mange 
planer for wekenden. Næste dag/dagen efter/den følgende dag skulle vi bare sove længe, slappe af og 
hygge os. Om lørdagen skulle vi først på shoppingtur på Strøget, og bagefter skulle vi til middag ude 
hos hendes forældre i Hareskoven. Om søndagen skulle vi spise brunch med vores fælles venner på 
Frederiksberg og måske på museum om eftermiddagen. Om mandagen havde jeg returbillet til Aarhus

Esercizio 8
1. hjem; 2. hjemme; 3. hjem; 4. hjem; 5. ned; 6. nede; 7. henne; 8. hen; 9. oppe; 10. oppe; 11. ind; 
12. inde; 13. ud; 14. ude; 15. over; 16. ovre; 17. ovre; 18. fremme; 19. bort; 20. borte; 21. omme; 
22. oppe; 23. henne; 24. inde; 25. om; 26. hjemme; 27. hen, ud; 28. ude; 29. bort, 30. ovre

Capitolo 24
Esercizio 1
1. også; 2. heller ikke; 3. heller ikke; 4. heller ikke; 5. også; 6. heller ikke; 7. også; 8. også; 9. også; 
10. heller ikke
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Esercizio 2
1. alligevel; 2. tværtimod; 3. imidlertid; 4. desuden; 5. således/følgelig/derfor; 6. dog/alligevel; 7. ellers; 
8. tværtimod; 9. således/følgelig/derfor; 10. altså 

Capitolo 25
Esercizio 1
1. af; 2. ad; 3. ad; 4. ad; 5. ad; 6. af; 7. af; 8. af; 9. ad; 10. af; 11. ad; 12. af; 13. ad/af; 14. ad/af

Esercizio 2
1. i; 2. til; 3. på; 4. i; 5. til, til; 6. i, i, i, på; 7. på, i; 8. i; 9. i; 10. i, på; 11. i, på, til, i; 12. i; 13. på, på; 
14. på, i; 15. i, i

Esercizio 3
1. til; 2. i; 3. på; 4. til; 5. i; 6. til; 7. på; 8. på; 9. til; 10. i; 11. på; 12. på; 13. på; 14. i; 15. til 

Esercizio 4
1. om; 2. i; 3. på; 4. under; 5. fra, til; 6. over; 7. om; 8. i, under; 9. på, på; 10. fra, på; 11. fra; 12. om; 
13. over; 14. over; 15. på, mod

Esercizio 5
1. på; 2. på; 3. på; 4. om; 5. i; 6. i; 7. i; 8. om; 9. om; 10. på; 11. over; 12. i; 13. over; 14. ved; 15. i; 
16. om; 17. ved; 18. over 

Esercizio 6
1. af; 2. til; 3. på; 4. af; 5. til; 6. på; 7. på; 8. til; 9. af; 10. til 

Esercizio 7
1. med; 2. for; 3. ad, med, efter; 4. med; 5. ved; 6. for; 7. af; 8. med; 9. ved; 10. for; 11. med; 12. ad, 
med; 13. efter; 14. ved; 15. for; 16. efter 

Esercizio 8
1. fra; 2. fra; 3. af; 4. fra; 5. fra; 6. af; 7. af; 8. af; 9. af; 10. af 

Esercizio 9
1. under; 2. til; 3. under/mod; 4. under; 5. mod; 6. under; 7. mod; 8. til; 9. mod; 10. til, til; 11. under; 
12. under; 13. til; 14. under; 15. til, til 

Esercizio 10
1. i, på; 2. på, i; 3. under; 4. til, til; 5. i; 6. fra; 7. på; 8. for; 9. med; 10. ved; 11. efter; 12. på; 13. på, 
af; 14. ved; 15. over; 16. under; 17. af; 18. fra; 19. bag/bagved; 20. hos, i; 21. mellem; 22. forbi, ad

Capitolo 26
Esercizio 1
1. Færinge er tosprogede. De taler både dansk og færøsk; 2. Min mand taler hverken dansk eller italiensk; 
3. Han er både statsminister og ejer af et stort dagblad; 4. Du kan enten få te eller kaffe; 5. Nina låner 
både en blyant og et viskelæder af Peter; 6. Der er hverken computer eller fjernsyn i klasseværelset; 
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7. Man kan enten tage toget eller bussen til Aarhus; 8. Både pungen og jakken blev stjålet; 9. Jeg har 
hverken hund eller kat; 10. Jeg skal i byen både fredag den 30. og lørdag den 31. 

Esercizio 2 
1. at; 2. at; 3. at; 4. om; 5. at; 6. om; 7. at; 8. om; 9. at; 10. at 

Esercizio 3 
1. da; 2. når; 3. da; 4. da; 5. når; 6. når; 7. når; 8. da; 9. når; 10. når 

Esercizio 4
1. selvom; 2. fordi; 3. selvom; 4. selvom; 5. fordi; 6. fordi; 7. selvom; 8. selvom; 9. selvom;  
10. fordi 

Esercizio 5
1. hvis; 2. hvis; 3. om; 4. om; 5. hvis; 6. om; 7. hvis; 8. om; 9. hvis; 10. om 
Esercizio 6
1. at; 2. selvom; 3. inden; 4. hvis; 5. og; 6. men; 7. end; 8. da; 9. når; 10. mens/når 

Capitolo 27
Esercizio 1
1. Har han influenza?; 2. Bor deres bedsteforældre langt oppe i Sverige?; 3. Er han for gammel?; 4. Har 
han fået stillingen?; 5. Gennemførte de maratonløbet?; 6. Er firmaet gået nedenom og hjem?; 7. Har 
ungerne allerede spist?; 8. Så de paven ankomme?; 9. Er der kun havregryn og mælk til morgenmad?; 
10. Lå der to katte oppe på bordet?

Esercizio 2
1. Hvor har du været henne hele aftenen?; 2. Med hvem skal du på ferie/Hvem skal du på ferie med?; 3. Hvad 
skal du egentlig lave i weekenden?; 4. Hvorfor har du ikke ryddet op på dit værelse?; 5. Hvornår skal Lise 
og Jan giftes?; 6. Hvad spekulerer du på?; 7. Hvordan løste du alle problemerne på dit arbejde?; 8. Hvilke 
skabe skal I have i køkkenet?; 9. Hvilken dansk forfatter har skrevet Kongens Fald?; 10. Hvorfor gik 
han ikke lige hjem efter festen i lørdags?

Esercizio 3
1. Hvad hedder du til efternavn?; 2. Hvor gammel er du?; 3. Hvor bor du (henne)?; 4. Hvad laver du?; 
5. Er du enebarn?; 6. Er du gift?; 7. Har I børn?; 8. Hvad hedder de/Hvad hedder dine børn?; 9. Hvor 
mange timer underviser du om ugen?; 10. Hvilke (fremmed) sprog taler du?

Esercizio 4
1. Ja, det er hun; 2. Jo, det skal de; 3. Jo, det gør jeg; 4. Jo, det er hun; 5. Ja, det gør han; 6. Jo, det kan 
jeg; 7. Jo, det gør jeg; 8. Jo, det er jeg; 9. Jo, det kan vi godt; 10. Ja, det vil jeg gerne 

Esercizio 5
1. Nej, det gør hun ikke; 2. Nej, det kan jeg ikke; 3. Nej, det er jeg ikke; 4. Nej, det gør han ikke; 5. Nej, 
det gør jeg ikke; 6. Nej, det har jeg ikke; 7. Nej, det skal jeg ikke; 8. Nej, det er det ikke; 9. Nej, det blev 
han/hun ikke; 10. Nej, det har jeg ikke 
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Capitolo 28
Esercizio 1
1. På søndag vil jeg besøge mine svigerforældre; 2. Klokken ni skal de på universitetet; 3. Lørdag aften 
holder naboen vist fest; 4. Til sommer skal hun aflevere sit speciale; 5. I aften vil jeg slappe af med 
en god bog; 6. I morgen tidlig vil vi købe ind; 7. I weekenden vil vi gå en tur i Dyrehaven; 8. Onsdag 
formiddag rejser min mor ned til min bror i Schweiz; 9. I morgen sætter lægerne fødslen i gang; 10. Om 
søndagen sover hun længe 

Esercizio 2
1. Torsdag morgen skal Lise til eksamen; 2. I en uge havde hun haft ondt i hovedet; 3. I fem minutter 
måtte Lise vente; 4. Pludselig føler Anna sig syg; 5. Resten af dagen vil hun holde fri; 6. I år skal 
familien holde jul hjemme; 7. I går kom gæsterne meget for sent; 8. I mange år har hun læst italiensk på 
aftenskole; 9. I tre måneder havde Ole pjækket fra skole; 10. Til foråret bliver hun færdig på universitetet 
Esercizio 3
1. Hun købte noget flot tøj i Malmø i går/I går købte hun noget flot tøj i Malmø; 2. De køber altid ind 
i Netto lørdag formiddag/Lørdag formiddag køber de altid ind i Netto; 3. De vil slappe af med en god 
film i aften/I aften vil de slappe af med en god film; 4. De rejser med toget til Stockholm i morgen/I 
morgen rejser de med toget til Stockholm; 5. Han vasker aldrig op om morgenen/Om morgenen 
vasker han aldrig op; 6. Den lille dreng vasker sig grundigt bag ørerne om morgenen/Om morgenen 
vasker den lille dreng sig grundigt bag ørerne; 7. Det bliver nok skønt vejr i Danmark til sommer/
Til sommer bliver det nok skønt vejr i Danmark; 8. Thomas har nemlig boet i Paris siden 2011/Siden 
2011 har Thomas nemlig boet i Paris; 9. De drikker vin på terrassen hver aften om sommeren/Om 
sommeren drikker de vin på terrassen hver aften; 10. Børnene ryddede fint op på deres værelser i 
weekenden/I weekenden ryddede børnene fint op på deres værelser 

Esercizio 4
1. Når jeg kommer hjem, bliver min far sikkert glad; 2. Da min farfar blev 67 år, gik han på pension; 
3. Da vi har været til stor fest i nat, har vi lidt tømmermænd; 4. Hvis du ikke tager varmt tøj på, bliver 
du forkølet; 5. Når jeg kommer hjem, ringer jeg til dig; 6. Inden hun nåede Hovedbanegården, var 
hun drivvåd af regn; 7. Før du går i seng, skal du børste tænder; 8. Da han blev student, fik han et dyrt 
leksikon af sine bedsteforældre; 9. Uden at nogen opdagede det, rejste prins Joachim til Frankrig i sidste 
uge; 10. Dengang jeg kom i lære på værkstedet, var mester midt i halvtredserne 

Esercizio 5
1. Du bliver ikke færdig hvis du ikke skynder dig; 2. Når jeg ikke har penge, spiser jeg ikke ude; 3. Jeg 
går ikke tidligt i seng fordi jeg ikke skal tidligt op; 4. Hvis du ikke sender kortet i dag, kommer det ikke 
frem i morgen; 5. Selvom hun ikke er syg, går hun ikke på arbejde; 6. Jeg kan ikke løse krydsogtværsen 
hvis jeg ikke tænker mig godt om; 7. Når det ikke regner, får jorden ikke væde; 8. Jeg hviler mig 
ikke fordi jeg ikke er træt; 9. Det var ikke pænt af dem at de ikke kiggede forbi; 10. Vi tager ikke i 
sommerhus hvis vejret ikke er til det 

Esercizio 6
1. Jeg kender ham ikke; 2. Hun læser dem aldrig; 3. Naturligvis fortalte vi ham ikke noget; 4. Jeg 
talte med hende i går; 5. Han reparerer den altid selv; 6. Jeg har ikke modtaget det; 7. Fandt du dem 
ikke?; 8. Inviterer du dem aldrig indenfor?; 9. Hvorfor viste du dem ikke vej?; 10. Jeg håber det ikke 

Esercizio 7
Jeg vil gerne hjælpe dig; 2. Jeg arbejder sommetider sammen med hende/Sommetider arbejder jeg 
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sammen med hende; 3. Jeg kom desværre for sent/Desværre kom jeg for sent; 4. Han er stadig ikke 
færdig; 5. Du må endelig ikke sige nej; 6. Han kommer sikkert ikke til festen; 7. Han arbejder jo på et 
stort projekt; 8. Koncerten begynder nok omkring klokken 20; 9. Det var faktisk ikke min idé/Faktisk var 
det ikke min idé; 10. Nu er det snart min tur; 11. Det er skam ikke forkert; 12. Hun er ofte ikke hjemme i 
weekenden/Ofte er hun ikke hjemme i weekenden; 13. Jeg har læst næsten hele bogen/Jeg har næsten læst 
hele bogen; 14. Vi skal gå nu/Nu skal vi gå; 15. Jeg har tit set det; 16. Kirsten ringer måske i aften/Måske 
ringer Kirsten i aften; 17. Man skal da være god mod dyrene; 18. Han klarede heldigvis prøven/Heldigvis 
klarede han prøven; 19. Solen går aldrig ned på Grønland om sommeren; 20. Hun er ikke altid glad 

Capitolo 29
Esercizio 1 
1. Hvis jeg var musikalsk, så ville jeg spille klaver; 2. Hvis jeg havde penge nok, ville jeg holde 
ferie på Hawaii/Jeg ville holde ferie på Hawaii hvis jeg havde penge nok; 3. Hvis jeg fandt en 
pung på gaden, ville jeg aflevere den til politiet; 4. Hvis jeg ikke var så træt, ville jeg gå en tur 
rundt om søerne/Hvis jeg ikke var træt, så ville jeg gå en tur rundt om søerne/Jeg ville gå en tur 
rundt om søerne hvis jeg ikke var så træt; 5. Hvis du dyrkede lidt mere sport, så ville du ikke have 
vægtproblemer; 6. Hvis du tog på højskole, ville du måske finde en sød kæreste/Du ville måske 
finde en sød kæreste hvis du tog på højskole/Måske ville du finde en sød kæreste hvis du tog på 
højskole; 7. Hvis jeg så et spøgelse, ville jeg blive meget bange/Jeg ville blive meget bange hvis 
jeg så et spøgelse; 8. Hvis jeg havde et ekstrajob, kunne jeg tjene flere penge/Jeg kunne tjene flere 
penge hvis jeg havde et ekstrajob; 9. Hvis jeg fortalte hende det, ville hun blive rasende/Hun ville 
blive rasende hvis jeg fortalte hende det; 10. Hvis han ikke boede i USA, ville vi sikkert være 
kærester/Vi ville sikkert være kærester hvis han ikke boede i USA

Esercizio 2
1. var landet; 2. havde haft; 3. var blevet; 4. var begyndt; 5. var flyttet; 6. havde leget; 7. var rejst; 8. havde 
arbejdet; 9. havde sovet; 10. havde spist 

Esercizio 3
1. jeg havde haft, havde jeg skrevet; 2. jeg var kommet, jeg var cyklet; 3. jeg havde haft, havde jeg 
taget; 4. jeg havde vidst, havde jeg fortalt; 5. jeg havde hørt, havde jeg besøgt; 6. de havde drukket, 
var de gået; 7. han havde haft, havde han været; 8. jeg havde set, havde jeg inviteret; 9. jeg havde 
haft, havde jeg ringet; 10. havde bestået, hun havde læst 

Capitolo 30
Esercizio 1
1. da; 2. hvis; 3. selvom; 4. da; 5. hvis; 6. da; 7. selvom; 8. da/idet; 9. når/mens; 10. fordi/da; 11. da; 
12. selvom; 13. hvis; 14. hvis; 15. mens 

Esercizio 2
1. Ulla sidder og spiller klaver; 2. Barnet lå og sov; 3. Jeg stod og ventede på bussen; 4. Mor står 
og laver mad; 5. Jeg stod og snakkede med naboen hos bageren; 6. Anna ligger/sidder og soler sig; 
7. Jeg sad og så fjernsyn; 8. Peter sidder og arbejder ved computeren; 9. Jeg ligger og hviler mig på 
sofaen; 10. Mariella gik og ryddede op i køkkenet


