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Kapitel 5 – Jagten på berømmelse

Bls. 5

Lytteøvelse 1
Du hører 4 unge sige om de vil være berømte eller ikke. 

Lyt og sæt kryds.

Person 1

Jeg kunne godt tænke mig at være en kendt skuespiller eller sanger. Jeg har altid haft 
en drøm om at blive kendt, især om at synge. Leve luksuslivet, rejse, holde koncerter, 
give den gas og bare leve mit liv fuldt ud. Jeg vil gøre alt for at blive berømt.

MEN det vil altid bare være en drøm, fordi jeg synger meget dårligt, og jeg vil nok  
heller ikke nå langt som skuespiller. 

Person 2

Hvis jeg tænker over det, så vil jeg ikke være berømt. I hvert fald ikke sådan super-
kendt. Jeg ville ikke kunne holde ud at alle vidste hvem jeg var. At jeg ikke kunne for-
tælle folk om mig selv uden de allerede havde læst det på nettet. Og så at folk tager 
billeder af en, uanset hvor man er! Nej, jeg vil sgu have mit privatliv, ellers bliver jeg 
tosset.

Person 3

Nej! Jeg ville ikke kunne leve med, ikke at have noget privatliv. For 10 år siden ville jeg 
vildt gerne være en berømt popstjerne, men i dag kan jeg faktisk ikke se én eneste 
god grund til, at jeg gerne ville være kendt.

Person 4

Jeg har altid drømt om at være berømt. Jeg vil enormt gerne være rig og kunne gøre 
alt det jeg har lyst til. Jeg ville købe en kæmpe villa og nogle flotte biler. At blive pro-
fessionel fodboldspiller og ku’ spille i udlandet må være sagen. 
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Bls. 7

Lytteøvelse 2 
Lyt og sæt nummer ved det rigtige billede. 

Pas på, der er ét billede for meget.

Nummer 1

Han: Må jeg stille dig et par spørgsmål?

Hun: Ja værsgo, fyr bare løs.

Han: Hvordan er det at være berømt?

Hun: Det er fedt. Når jeg går på gaden bliver jeg nogen gange stoppet af mine fans, 
og jeg giver dem min autograf. Jeg elsker at give autografer.

Nummer 2

Vendinde 1: Nej, se. Er det ikke ham skuespilleren som vi så i tv-programmet i går?

Veninde 2: Jo, det er det. Nej hvor fedt, at se ham her.

Veninde 1: Skal vi be’ ham om en autograf?

Veninde 2: Jeg tør ikke spørge, gør du?

Veninde 1: Nej, jeg tør heller ikke.

Nummer 3

Nej, hvor er de altså gode. 

Vi var heldige at få så gode billetter. Tænk at kunne sidde heroppe og se og høre det 
hele.

Nummer 4

Det er helt fantastik. Salen er jo propfuld. Vi er berømte og jeg bliver helt nervøs. 
Tænk hvis jeg ikke kan huske teksten.

Nummer 5

Hun: Hvad synes I om mit outfit? 

Han: Cool

Hun: Bliver jeg ikke flot på scenen i aften?

Han: Jo helt sikkert. Du er rigtig flot.
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Bls. 11

Lytteøvelse 3
Du hører lidt om tusindben og edderkopper. Lyt og sæt ring om de ord du hører.

Der findes 41 slags tusindben i Danmark. 
Tusindben er lange, langsomme dyr der er delt op i mange led. På hvert led sidder to 
par ben. Et tusindben kan højst have 60 led. Tusindben spiser døde planter. De fleste 
af dem bryder sig ikke om lys. De vil helst være der hvor der er fugtigt og mørkt – og 
lever derfor i skovbunden under de visne blade, eller helt nede i jorden.

Edderkopper har otte ben og otte øjne. Selvom de har mange øjne ser de ikke særlig 
godt. De spinder net, hvori de fanger fluer. Meget få edderkopper er giftige for  
mennesker.

Bls. 13

Lytteøvelse 4
Du hører 3 personer fortælle hvordan det er at være berømt. Lyt og sæt kryds. 

Jeg hedder Andreas og jeg er skuespiller i Danmark. Jeg har været kendt i 10 år. Det 
kan jeg godt lide. Jeg har lært, at alle mennesker tror, at de kender mig, når de møder 
mig på gaden. Mange vil gerne have taget et billede af sig selv sammen med mig, og 
det synes jeg er ret irriterende. Nogle unge mennesker ryster på hånden, når de skal 
tage et billede, selvom jeg prøver at være vildt hjertelig og venlig. Det er for meget, 
men det er en effekt som jeg åbenbart har på nogle mennesker. De har set mig i  
fjernsynet, så derfor bliver jeg en slags tegneseriefigur. Det er hverken godt eller  
dårligt. Det er bare sådan.

Paparazzi er noget af det værste. Jeg hader dem. Men det hører vist med. Gør det 
ikke?

Jeg hedder Silja. Jeg elsker mit job som sanger, men jeg hader at være berømt. Det 
er fedt at stå på scenen og synge for en masse mennesker. Det at være berømt er en 
irriterende del at mit job som sanger. Jeg prøver at være sød overfor mine fans og 
smiler altid til dem. Men for at være ærlig, så er jeg for længst holdt op med at tænke 
på, hvordan andre mennesker tænker om mig. Og jeg er også ligeglad med hvad de 
skriver om mig i aviser og ugeblade.

Jeg hedder Preben og jeg er professionel fodboldspiller. Jeg elsker at spille fodbold, 
og jeg synes, at jeg er fantastisk heldig med at kunne leve af det som jeg synes er det 
sjoveste i verden. Men jeg kan ikke lide at være kendt. Det er ikke sjovt at blive stoppet 
på gaden af folk, som vil have autografer eller have taget et billede. Men det værste er 
dog når fans kommer og banker på døren hjemme hos en og vil tage et billede eller 
bare snakke. Jeg åbner ikke døren hvis jeg opdager at det er fans som ringer på.
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Bls. 18

Lytteøvelse 5
Du hører to korte fortællinger om afdøde stjerner. 

Du hører fortællingerne to gange.

1. Skriv stikord mens du lytter.

2. Skriv et kort referat på dansk

Nummer 1

Elvis Presley var tidernes største superstjerne. Han var kendt som sanger, skuespiller 
og guitarist.

Elvis var en fattig dreng fra Amerika, som drømte om at blive verdensberømt  
rocksanger. Han blev opdaget ved et tilfælde, og hele byen rystede, da hans stemme 
bragede igennem radioen. Pigerne skreg som vilde, når han sang og vrikkede med 
hofterne. Drengen blev hurtigt verdensberømt og blev kaldt rockkongen. Så berømt,  
at alle ville se ham, røre ham og høre ham. Alligevel følte Elvis sig som verdens  
ensomste menneske. Han døde da han var 42 år gammel.

Nummer 2

Amy Winehouse var en engelsk sangerinde og sangskriver. Hun fik med sine to første 
albums stor succes i en stilart, der bedst kan beskrives som en blanding mellem jazz 
og soul.

Da Amy Winehouse var ni år, blev hendes forældre skilt. Amy boede sammen med  
sin storebror hos moderen. Som 10-årig dannede hun sin egen rap-gruppe sammen 
med sin veninde, men gruppen holdt ikke ret lang tid. Efter at have lånt sin storebrors 
guitar mange gange, fik Amy Winehouse som 13-årig sin egen guitar. Herefter  
begyndte hun at skrive sine egne sange.

Den 23. juli 2011 blev Amy Winehouse fundet død i sit eget hjem.
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Bls. 19

Lytteøvelse 6
Se på billedet side 60 i læsebogen. Lyt og sæt ring om ja, nej eller ved ikke.

 1. Pigen står alene på scenen.

 2. Pigens mor ser på hende.

 3. Pigen har store røde øreringe på.

 4. Pigen har stribede strømpebukser på.

 5. Pigen læser op af en bog.

 6. Pigen har selv skrevet talen.

 7. Pigen er meget nervøs.

 8. Vi ser nogle ældre mennesker på billedet.

 9. Pigens veninde har det ikke godt.

10. Pigen har en grøn, nedringet kjole på.

Bls. 21

Lytteøvelse 7
Lyt til sangen For kendt og syng med.

Du kan finde den på internettet.
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Kapitel 6 – Du er rigtig klog

Bls. 24

Lytteøvelse 8
Du hører en fortælling. Lyt og sæt kryds ved rigtigt eller forkert.

Verdens ”klogeste” mand.

Amerikaneren William Sidis som blev født i 1898 og døde i 1944 er nok det mest  
intelligente menneske der har levet. Han tog mange IQ-tests og fik altid et resultat 
mellem 280-300. Han kunne læse da han var et og et halvt år gammel. Da han startede 
i skole kunne han både tale og skrive latin, græsk, tysk, fransk, russisk og hebraisk. Som 
11-årig blev Sidis den yngste student fra Harvard Universitet nogensinde. Som 18-årig 
kunne han lære et nyt sprog på en dag. 

Mange blev overraskede da en avis i 1924 fandt ud af at Sidis arbejdede på et kontor 
og fik 23 dollars i løn om ugen.

Sidis skrev mange bøger og kom med teorier om fx sorte huller i universet. På trods  
af sin utrolige IQ blev han dog hverken rig eller berømt. 

Bls. 32

Lytteøvelse 9
Lyt og sæt nummer ved billederne.

1. Hjælp, jeg kan ikke se noget! Her er alt for mørkt selvom solen skinner udenfor! 
Og hvad er det jeg står på? Adr! En mumie.

2. Heldigvis elsker han ikke Ulla. Han elsker mig, og vi er stormende forelskede.

3. Det var nu godt at du fangede den rotte. Den kommer til at smage godt når vi har 
stegt den over ilden.

4. Hej, hvordan har du det? Har du set mit flotte hår? Har du måske lyst til ét æble til? 

5. Hej Morten … Stort tillykke med fødselsdagen … Håber du har haft en  
dejlig dag … :)  
Vi ses forhåbentligt i morgen … 

6. Ha, ha. Den ved ikke at vi står her bag klippen og venter. Vi får måske løve til af-
tensmad.

7. Helt ærligt. Han smager ikke særlig godt ham her. Han er alt for gammel og sej. 

8. ”Et lille skridt for mennesket, et kæmpe spring for menneskeheden.” Hvor er det 
bare fedt at være det første menneske på Månen.
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Bls. 36

Lytteøvelse 10
Kig på tegneserien på side 67 i læsebogen.

Lyt og sæt ring om rigtigt, forkert eller ved ikke. 

 1. Den mørkhårede dame har en nederdel på. 

 2. De tre piger venter på skolebussen.

 3. Pigen med det lilla hår har øreringe på.

 4. Den lyshårede pige kender drengene.

 5. Drengen i den grønne hættetrøje græder ikke.

 6. Pigen i de røde sko har blåt hår.

 7. Den mørkhårede dreng rækker tunge.

 8. Manden med skægget holder i drengens hånd.

 9. Damen har slugt en hel kamel.

10. Hunden har lavet en lort på gaden.

Bls. 47

Lytteøvelse 11
Du hører 7 personer fortælle om sig selv.

A. Lyt og sæt nummer ved det rigtige billede. Pas på der er to billeder for meget.

B. Lyt igen og sæt kryds ved de ord du hører.

1. 

Jeg nyder at læse og fortælle historier. 

Jeg er god til at skrive og jeg holder min egen dagbog.

Jeg er god til at lære nye sprog, og jeg elsker ordlege som fx krydsogtværs. 

Mit yndlingssted er biblioteket. 

Jeg er sprog-klog.

2.

Jeg er god til at huske det jeg ser, fx ansigter, tøj, møbler, huse, biler …

Jeg kan også lide at tegne, male, bygge og designe.

Jeg elsker at bruge grafiske tegneprogrammer i computeren.

Når jeg skal hygge med vennerne vil jeg helst se en film.

Jeg er billed-klog.
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3. 

Jeg kender mig selv meget godt.

Jeg ved hvad jeg tænker, føler og drømmer.

Jeg er er interesseret i andre mennesker og er god til at motivere dem.

Jeg kan godt lide at være alene, og nogle gange mediterer jeg.

Jeg er selv-klog.

4. 

Jeg elsker at løse problemer og sætte ting i sammenhæng.

Jeg er god til matematik og jeg synes videnskab er spændende.

Mit yndlingsfag er fysik, og jeg kan li’ at lave eksperimenter.

Jeg er god til at programmere computere.

Jeg er logisk klog.

5. 

Jeg elsker at lære nye mennesker at kende. 

Jeg kan godt lide at hjælpe andre, og jeg er god til at lytte og give råd.

Jeg er god til at arbejde sammen med andre, og jeg sidder i skolens elevråd.

Det bedste jeg ved er at bruge tid sammen med familie og venner.

Jeg er menneske-klog.

6. 

Jeg elsker at lytte til forskellig musik, fx pop, rok og jazz.

Jeg kan lide at synge. Jeg går til kor, og jeg går også til guitar.

Nogle gange laver jeg selv musik på computeren.

Hvis jeg skal lave noget rigtigt sjovt går jeg til koncert.

Jeg er musik-klog.

7. 

Jeg elsker at bevæge mig og være ude i naturen.

Jeg kan lide at deltage i sport, og jeg er god til at danse.

Jeg er god til at arbejde med hænderne.

Mine følelser sidder i kroppen, og jeg er ret god til at spille teater.

Jeg har det bedst, når jeg bevæger mig, og jeg vil helst løbe og hoppe rundt.

Jeg er krops-klog.
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Jeg elsker Danmark

Bls. 51

Lytteøvelse 12
Du hører fire unge mennesker fortælle hvad der er godt ved at bo i Danmark. Hvem 
siger hvad? Lyt og sæt kryds.

Person nummer 1

Jeg synes det er rigtig godt at bo i Danmark. Jeg har en stor familie, og jeg kunne ikke 
tænke mig at bo langt væk fra dem. Vi har et godt skolesystem, og det er gratis at gå i 
skole. Så er der ingen farlige dyr i Danmark,og deter fedt.

Person Nummer 2

Danmark er et dejligt land. Jeg er glad for alle de hyggelige traditioner vi har omkring 
jul, påske og fødselsdage. Jeg elsker Danmark fordi vi har så smuk natur. Jeg elsker 
også Danmark fordi jeg kan være tryg hvor end jeg går. Så er jeg rigtig glad for dansk 
mad, fx frikadeller og leverpostej.

Jeg kunne godt tænke mig at prøve at bo i andre lande. Jeg tror, at man har godt af at 
prøve at bo i et andet land. Måske prøver jeg det en dag.

Person Nummer 3

Jeg kan godt lide den danske sommer med sol og varme. Det er fedt at tage på  
stranden og gå i vandet. Alle steder i Danmark kan man komme til vandet. Der er  
aldrig ret langt. 

Jeg kan også rigtig godt li’ mit sprog dansk. Jeg har også altid kunnet li’ faget dansk i 
skolen. Jeg er faktisk god til det. Vores tradition med at spise rugbrød er ret god. 

Person Nummer 4

I Danmark kan man sige sin mening, og det synes jeg er rigtig godt. Det er ikke alle 
steder, at man kan det. Det er meget specielt og rigtig fedt, at der er cykelstier overalt. 
Man kan cykle over det hele. Jeg har mange gode venner og en dejlig familie, og dem 
kunne jeg ikke tænke mig at undvære. 
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Bls. 53

Lytteøvelse 13

Radio Nord har talt med en tysk pige, Malen, som er udvekslingsstuderende og som 
for tiden bor i Danmark. Du hører lidt om hvorfor hun er kommet hertil og hvordan det 
er gået. Lyt og sæt kryds.

Han: Hej.

Hun: Hej.

Han: Hvor længe har du boet i Danmark?

Hun: Nu har jeg været her i 9 måneder, og jeg er superglad for det. Det er helt under-
ligt at tænke på, at jeg snart skal rejse hjem igen. Jeg synes, at året er fløjet forbi.

Han: Hvordan var det at komme til Danmark? 

Hun: Jeg kan stadig godt huske min første dag her i Danmark. Jeg var meget nervøs, 
da jeg sad i toget på vej fra Tyskland til Danmark. 

Da jeg første gang så mine værtsforældre stå på banegården faldt spændingen lidt. 

Jeg skammede mig lidt fordi jeg havde min kuffert med, som man næsten ikke kunne 
løfte, fordi den var så tung, og 5 tasker ved siden af.

Det var også lidt mærkeligt at skulle bo i en lille by i Danmark når jeg bor i en stor by i 
Tyskland.

Han: Hvordan gik det at lære dansk?

Hun: Jeg synes, det sværeste har været at lære dansk. I begyndelsen kunne jeg ikke 
forstå et eneste ord, selvom jeg havde lært lidt dansk inden jeg kom. Men alle snak-
kede bare så hurtigt, at jeg ikke forstod noget som helst.

Den første dag i skolen sagde jeg: Jeg hedder Malen, og jeg snakker ikke dansk.

Han: Hvordan går det med det danske nu?

Hun: Nu kan jeg klare mig på dansk. Jeg bor sammen med en rigtig sød familie, og jeg 
har fået mange gode venner, som har lært mig at tale dansk. 

Han: Ja, det kan jeg høre. Du taler jo fint dansk. Hvad så med de danske traditioner, 
hvad synes du om dem?

Hun: Jeg har lært hvordan man er en ”rigtig dansker”. For eksempel hvordan man spi-
ser en rigtig frokost, med rugbrød med så meget pålæg på, at man næsten ikke kan se 
rugbrødet. Men jeg kan godt lide at spise rigtig dansk frokost, særlig når hele familien 
sidder sammen og hygger sig. Jeg elsker alle de danske traditioner, fx julen hvor man 
danser rundt om juletræet.
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En ting som jeg også vil savne rigtig meget er at cykle i skole. Jeg elsker at cykle. Alle 
danskere cykler, både unge og gamle. I Tyskland er der ikke mange der cykler. Det går 
hurtigt at komme i skole, det er rigtig sundt.

Han: Er der noget som du er overrasket over?

Hun: Jeg var meget overrasket over, at flaget er så vigtigt for alle danskerne. Jeg  
synes, det er smukt, når det danske hvide og røde flag er hejst til fødselsdage eller  
helligdage.

Han: Hvad synes du om skolen? 

Hun: Jeg er glad for skolen. Jeg kan rigtig godt lide, at stemningen i skolen er meget 
mere afslappet end den er i min gamle skole i Tyskland. Der skal vi for eksempel sige 
”De” til lærerne og kalde dem med deres efternavn. Her er lærerne mere som venner.

På min skole i Tyskland har vi ikke håndarbejde, sløjd eller hjemkundskab. Vi har latin 
og fransk i stedet for.

Han: Hvorfor valgte du at komme til Danmark?

Hun: Der er rigtig mange, der spørger mig, hvorfor jeg valgte Danmark. Jeg synes, det 
er svært at svare på det. Jeg havde tænkt på at tage til et andet land som fx USA eller 
Sydamerika, før jeg besluttede mig at tage til Danmark. Der var en dreng på min skole, 
som havde været her og sagde, at han havde været så glad for at bo i Danmark. Jeg er 
glad for, at jeg valgte Danmark.

Dette år har været det bedste år i mit liv. Jeg har fået den sødeste værtsfamilie, og jeg 
har lært så mange dejlige mennesker at kende. Det kunne ikke have været bedre.

Bls. 57

Lytteøvelse 14 
Du hører fire korte molbohistorier. Lyt og sæt nummer ved billederne. Der er ét  
billede for meget.

Nummer 1

Kongen kom engang på besøg. Han skulle overnatte på Mols. Men ingen vidste rigtigt, 
hvordan man skulle gøre, når man hilste på kongen.  
- Det er intet problem, sagde borgmesteren, som var den fineste mand i byen med 
de bedste sæder. - I stiller jer blot på række foran rådhuset i jeres pæneste tøj og gør 
ligesom jeg. 
Borgmesteren havde taget sit fineste tøj på, som dog var blevet lidt snævert. Da  
kongen kom, bukkede borgmesteren dybt, hvorpå bukseknappen sprang, og bukserne 
faldt ned om halen på ham.  
Straks lod hele rækken af molboer bukserne falde samtidig med, at de bukkede dybt.
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Nummer 2

En molbo havde købt sig en båd. Men da han efter meget regnvejr kom ud til båden 
var den halvt fyldt af vand. - Det er ikke til at sejle, når der er lige så meget vand i  
båden som udenfor, klagede han til sin nabo. Naboen anbefalede ham at få vandet  
til at løbe ud af båden. – Du kan bare bore et hul og sætte en prop i bagefter. 
Det gjorde molboen så, men da han vendte tilbage var båden stadig fuld af vand? – 
Måske var hullet for lille?

Nummer 3

Molboerne havde fået ny præst. Han havde briller på når han læste. Det undrede  
en gammel dame meget, som spurgte, hvorfor han havde sådan nogle på næsen.  
- Jo, svarede præsten, det er for at jeg kan læse Bibelen, ellers kunne jeg jo ikke læse, 
hvad der står. Det syntes konen var interessant, så hun tog til Århus for at købe et par 
læsebriller. Brillemageren bad hende se op på en tavle med bogstaver. Men ligegyl-
digt, hvilke briller han gav hende, kunne hun intet læse. Da brillemageren syntes det 
var mærkeligt, spurgte han hende, om hun havde lært at læse. - Nej selvfølgelig har 
jeg ikke det. Hvorfor tror du jeg skal ha’ læsebriller?

Nummer 4

En fin herre var flyttet til Mols. Da han kom til øen skaffede han sig en tjener som skulle 
hjælpe ham med forskellige ting i hjemmet. Tjeneren skulle fx lave kaffe. Men kaffe-
poser var ikke noget man kendte på Mols. Den første morgen spyttede den fine herre 
kaffen ud: - Føj, hvor den smager, hvad har du gjort ved kaffen? 
Da han så ned i kaffekanden, fik han øje på noget, der lignede en sok. - Hvad, har du 
ødelagt mine fine silkesokker? spurgte han vredt. – Nej sagde tjeneren, jeg brugte de 
gamle uldsokker, som herren havde på i går.

Bls. 64

Lytteøvelse 15 
Du hører to unge snakke om en tur til København.

Lyt og sæt kryds ved det rigtige svar. 

Han: Anne, skal vi ikke tage ind til byen i weekenden og lave noget sjovt?

Hun: Jo, det er en skidegod idé, det er så lang tid siden, jeg har været inde i byen.

Han: Hvad med at se en film? Har du lyst til at tage ind til Planetariet? 

Hun: Ja, hvorfor ikke. Det er snart 2 år siden jeg har været derinde. Hvilken film viser de 
i weekenden?

Han: Jeg kigger lige ind på planetariet.dk. Der kan man se hvilke forestillinger, der 
kører nu.

De viser isbjørnenes hjem kl. 13:40 både lørdag og søndag.
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Der står: Filmen handler om den kamp, en isbjørnemor skal igennem for at holde sig 
selv og sine syv månedes gamle tvillinger i live, i det vilde arktiske landskab, der er 
deres hjem.

Hun: Jeg ved ikke helt. Jeg har lige set noget om isbjørne i fjernsynet.

Han: Hvad med en film om drager? Den vises lørdag klokken 16:00.

Hør her: I tusinder af år har historier om drager eksisteret i lande over hele verden. Men 
hvorfor springer disse historier frem, og hvordan påvirker dragerne vores kultur, kunst, 
litteratur og på vores drømme? Har de måske rod i virkeligheden? 

Hun: Den lyder faktisk spændende. Jeg har været interesseret i drager siden jeg var 
helt lille. Men hvad med noget rumfilm nu hvor vi skal i selve planetariet?

Han: Alle filmene starter med en rumrejse. Så vi får to film for en pris.

Hør hvad de skriver: 

Tag med på en rumrejse før hver forestilling og flyv gennem Mælkevejens mylder  
af stjerner, forbi kæmpestore glødende stjernefabrikker og eksploderende kæmpe-
stjerner.

Hun: Ok, det lyder fedt. Jeg vil gerne ind at se dragefilmen. Hvad med dig?

Han: Det vil jeg også og den starter ikke før klokken fire, så vi kan nå at shoppe lidt  
og gå på café.

Bls. 66

Lytteøvelse 16
Kig på billedet I Metroen med en cykel side 80 i læsebogen.

Lyt og sæt ring om ja, nej eller ved ikke.

1. Der er 6 teenagere på billedet.

2. Drengen har en rød cykel og en islandsk trøje.

3. Du kan se det danske flag på rygsækken.

4. Drengen møder 4 unge med kasketter på.

5. De unge kommer fra Danmark.

6. Drengen i den lilla hættetrøje har grønne bukser på.

7. Drengen i den ternede skjorte er 15 år gammel.

8. Drengen med rygsækken ser forvirret ud.
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Bls. 66

Lytteøvelse 17
Du hører en samtale ved billetsalget. 

Lyt og sæt kryds ved rigtigt eller forkert.

Kunde: Hej. Jeg vil gerne købe en billet til Københavns Hovedbanegård.

Ekspeditrice: Skal det være en enkeltbillet eller en returbillet? 
Kunde: Det skal være en enkeltbillet. 
Ekspeditrice: Hvor gammel er du? 
Kunde: Hvorfor spørger du om det? 
Ekspeditrice: Fordi jeg vil vide om du skal have en voksenbillet eller en børnebillet. 
Kunde: Ok, Jeg er 15 år gammel. 
Ekspeditrice: Så bliver det en børnebillet til dig. Næste år skal du betale som voksen. 
Kunde: Der var jeg heldig. 
Ekspeditrice: Ja, det bliver 10 kr. 
Kunde: Hvor meget koster det at købe et City Pass til børn.  
Ekspeditrice: Det koster 40 kroner for et døgn og 100 kroner for 72 timer. 
Kunde: Ok, jeg køber bare en enkeltbillet nu. 
Ekspeditrice: Værsgo.  
Kunde: Tak skal du have.

Bls. 67

Lytteøvelse 18 
Læs og lyt til I Danmark er jeg født. Syng med.

Bls. 71

Lytteøvelse 19
Du hører 3 personer fortælle. Lyt og sæt nummer ved det rigtige billede.

Der er et billede for meget.

1. Vi er fire i familien: mig, min mor og min storesøster. Vi elsker at rejse rundt i Dan-
mark og Europa. Vi vil ikke bruge penge på hoteller eller vandrehjem. Vi synes det 
er dejligt at have frihed til at køre lange eller korte ture og overnatte det sted vi nu 
er kommet til. Det kan være ved fjord, hav eller strand. Vi overnatter oftest forskel-
lige steder og møder mange nye mennesker. Der er utroligt mange flotte cam-
pingpladser med alle de nødvendige faciliteter som fx toilet og bad. Jeg glæder 
mig vildt meget til at pakke bilen og tage på campingferie med min familie næste 
sommer. 

2. Jeg elsker at være ude i naturen tæt på dyr og planter. Jeg og nogle venner tog 
på en utrolig sjov ferie sidste sommer. Vi tog toget til Silkeborg og havde cyklerne 
med. Vi cyklede 30 km den første dag i supergodt vejr. Vi slog telt op i udkanten 
af skoven og hyggede os med sang og snak langt ud på natten. De næste to dage 
var også helt fantastiske. Vi cyklede fx ud til stranden, lavede bål og spiste sno-
brød. Jeg fik et nyt telt i fødselsdagsgave, og nu glæder jeg mig helt vildt til næste 
ferie, for nu har vi planlagt en cykelferie til Sverige.
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3. Mig og min familie bor i en lejlighed inde i København. Jeg synes det er dejligt at 
bo i en storby, men jeg elsker også at være ude i naturen. Vi tager ofte på familie-
ferier i mine bedsteforældres sommerhus på Lolland-Falster. Det er et superhyg-
geligt, gammelt hus som ligger tæt på mark, skov og vand. Der er en båd ved som-
merhuset, og vi tager nogle gange ud og fisker. Næste weekend tager jeg af sted 
med min far og mine to gode venner. Vi skal på tur i skoven og sikkert ud at fiske. 
Vejrudsigten ser rigtig god ud. Det bliver sol og 23 graders varme, så vi skal nok 
også ud at bade. Det bliver sikkert en superhyggelig weekend.

Bls. 76

Lytteøvelse 20 
Lyt og sæt nummer ved de rigtige billeder. Der er et billede for meget.

Nummer 1

Hun: Hvad med at købe et eller andet til farmor? Hun kan så godt li’ at få et eller andet 
dansk. Vi kan købe noget mad eller også en æske dansk chokolade.

Han: Lad os købe noget dansk ost. Det er jeg sikker på, hun bliver glad for.

Nummer 2

Han: Jeg havde helt glemt at jeg ikke må have væske med igennem 
sikkerhedskontrollen. Jeg må vist smide vandflasken ud. Og jeg som købte den for et 
øjeblik siden.

Nummer 3

Han: Jeg må vist lade være med at købe noget toldfrit. Jeg har ikke ret mange penge. 
Jeg vil hellere bruge pengene når jeg kommer til Island.

Nummer 4

Hun: Det er smart at kunne tjekke sig ind i automater. Her får man både boardingkort 
og bagagemærker.

Han: Ja, det er smart. Så skal vi bare finde bagagedrop hvor vi afleverer bagagen.

Nummer 5

Hun: Det islandske landskab er godt nok anderledes end det danske. Prøv at se hvor 
små bilerne er.
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Nummer 6

Han: Mobilerne og andre elektroniske ting skal sættes i bakken. Hvis I har nøgler i lom-
men, så skal de også i bakken.

Nummer 7

Han: Nu må vi håbe, vi har husket at pakke det hele. Jeg synes, jeg har pakket utrolig 
meget tøj.

Hun: Ja, vi må jo tage tøj med til al slags vejr. Og det fylder meget. 
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Kapitel 8 – Kig ind i fremtiden

Bls. 79

Lytteøvelse 21
Du hører Thomas og Silja tale sammen om bøger. Lyt og sæt kryds ved det rigtige 
svar.

Hun: Hej Thomas. Hvor har du været henne?

Han: Hej. Jeg har været på biblioteket og låne nogle bøger.

Hun: Hvad for nogle bøger har du lånt?

Han: Nogle tegneserier. Dem elsker jeg. Læser du ikke tegneserier?

Hun: Nej, ikke rigtig. Jeg kan bedst li’ at læse romaner. Så kan jeg også godt lide at 
læse alt muligt om astrologi, dvs. stjerner og den slags.

Han: Da jeg for alvor begyndte at læse selv, lånte jeg tegneserier på biblioteket, ja og 
vi havde selvfølgelig også nogle hjemme hos os selv. Det var mest Anders And-blade 
og Jumbobøger, men der var også enkelte tegneserier fra mine ældre søskende. En 
af dem var Tintin-historien Den mystiske stjerne, som jeg har læst jeg ved ikke hvor 
mange gange.

Hun: Jeg læste også både Anders And og Tintin, da jeg var mindre. Jeg kunne rigtig 
godt lide Tintin. Det var tit meget spændende. 

Han: Nu har jeg lånt Tintin og Den mystiske stjerne. 

Hun: Hvad handler den om?

Han: Historien starter hjemme. Pludselig bliver det ulideligt varmt, og en mystisk stjer-
ne viser sig på himlen. Videnskabsmændene spår, at verdens undergang venter forude. 
Helt så galt går det ikke, men der er brækket et stykke af meteoren som flyder i havet.

Tintin og videnskabsfolkene stævner ud på skibet Aurora med Haddock som kaptajn. 
Det bliver en farefuld rejse, som fra starten er udsat for attentater og sabotage. En 
mystisk rig mand gør alt for selv at få fat i de kostbare mineraler.

Det er en rigtig fornøjelse at være på eventyr med Tintin og sjovt at møde Haddock på 
hans egen hjemmebane.

Hun: Jeg kan høre at du har læst bogen nogle gange.

Han: Det har jeg.
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Bls. 82

Lytteøvelse 22
Se på billedet side 87 (Spådommen) i læsebogen. 

Lyt og sæt ring om ja, nej eller ved ikke.

 1. Drengen sidder hos en spåkone.

 2. Spåkonen taler om fremtiden.

 3. Drengen fortæller, at han har en flot bil.

 4. Spåkonen siger, at drengen bliver berømt.

 5. Drengen får en blomstervase i hovedet.

 6. Damen i bilen kan ikke se drengen, da han løber ud på gaden.

 7. Damen i bilen taler med sin kæreste i mobilen.

 8. Der er mange mennesker på gaden.

 9. Drengen har en stor familie.

 10. Drengens billede kom på forsiden af avisen.

Bls. 88

Lytteøvelse 23
Du hører 6 fortællinger. Lyt og sæt rigtigt nummer ved billederne.

Nummer 1. Jeg er meget tålmodig. Jeg bruger det meste af min tid udendørs. Jeg 
har fødselsdag den 26. april. Jeg har fire ben, to horn og en hale. Jeg er ofte alene 
med pigerne, men jeg er meget trofast. Jeg er tyr.

Nummer 2. Jeg elsker at være i centrum. Jeg har en stærk krop og en stærk personlig-
hed. Jeg kan bedst lide at bo i de varme lande. Jeg er født den 30. juli. Jeg har en gul 
pels og ret meget hår på og omkring hovedet. Jeg er løve.

Nummer 3. Jeg har ikke højdeskræk. Jeg elsker at løbe rundt i bjergene og er god til 
at tage ansvar for de andre i min flok. Jeg har fødselsdag den 9. januar. Nogle mener, 
at jeg er meget stædig, men jeg er ligeglad. Jeg har to horn og skæg. Jeg er stenbuk.

Nummer 4. Vi er meget nysgerrige og glade. Vi er gode til at skabe en god stemning  
i klassen. Vi ligner hinanden meget og havde ofte ens tøj på da vi var små. Vi har  
fødselsdag den 19. juni. Vi har sammenlagt fire ører og tyve fingre. Vi er tvillinger.
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Nummer 5. Jeg er lidt genert selvom jeg er god til mange ting. Jeg er fx meget god til 
at måle hvor meget ting vejer. Jeg har fødselsdag 21. september. Jeg kan godt lide at 
være alene selv om jeg har to skåle. Jeg er vægt.

Nummer 6. Jeg kan godt lide at tænke over tingene. De fleste har en vandhane  
hjemme hos sig, men jeg henter vand i brønden. Jeg har fødselsdag den 22. januar. 
Jeg er kreativ og har selv malet min vandkrukke. Jeg er vandmand. 

Bls. 90

Lytteøvelse 24
Du hører 6 fortællinger. Lyt og skriv navn på de dyr som bliver talt om.

1. Kineserne siger, at jeg er charmerende. Jeg er meget kendt i Island, og der er 
mange af os deroppe. Jeg smager godt og bliver ofte tilberedt på grillen eller i 
ovnen. Man laver islandske trøjer og sokker af min uld. Jeg er et får.

2. Kineserne siger, at jeg er meget heldig. Jeg er meget kendt i Danmark. Der er flere 
af mig end danskere. Jeg er lyserød og jeg har en krøllet hale. Nogle kalder mig 
Mr. Bacon, men det er jeg ikke særlig glad for. Jeg er en gris.

3. Kineserne siger, at jeg har magt. Jeg er meget berømt, og jeg har spillet store rol-
ler i både bøger og film. Jeg kan nogle gange være lille og sød, men andre gange 
er jeg stor og farlig. Alligevel findes jeg ikke i den virkelige verden. Jeg kan flyve 
og jeg kan spy ild. Jeg er en drage. 

4. Kineserne siger, at jeg kan overleve alle steder. Jeg er lille, men klog. Jeg er sød, 
men alligevel er folk ofte bange for mig. Jeg lever sammen med mange i flok, og vi 
elsker at suse rundt under byens gader. Jeg bliver ked af det, når folk minder mig 
om, at jeg i gamle dage spredte pest og sygdom. Jeg er en rotte.

5. Kineserne siger, at jeg er trofast. Jeg er et vaskeægte kæledyr med en dejlig blød 
pels. Jeg kan være lille eller stor med langt hår eller kort hår, og jeg findes i alle 
mulige farver. Jeg kan godt lide at gnave ben og grave dem ned i haven. Jeg el-
sker min ejer. Jeg er en hund.

6. Kineserne siger, at jeg er charmerende og elegant. Jeg er blød og har lange ører. 
Jeg elsker at spise gulerødder og salat. Jeg bor i huller i naturen, men nogle af 
mine venner er kæledyr og bor i bure. Jeg kan hoppe langt og højt hvis jeg bliver 
bange. Jeg er en kanin.
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Bls. 94

Lytteøvelse 25
Du hører en fortælling. Lyt og sæt kryds ved det rigtige svar.

Ifølge en gammel kinesisk legende levede der i Kina et monster kaldt Nian. Det meste 
af året lå den i dvale, men ved kinesisk nytår kom den ud og hærgede landsbyerne. 
Den åd husdyrene, høsten og nogle gange også små børn. Beboerne flygtede op i 
bjergene for at gemme sig for Nian. 

En dag lagde landsbyens beboere mærke til at Nian så ud til at være bange for en lille 
pige med en rød kjole på. De regnede derfor ud, at monstret måtte være bange for 
den røde farve.

Derfor er det blevet tradition at bruge farven rød, fyre fyrværkeri af, pynte husene med 
røde farver og have lamper tændt ved kinesisk nytår.

I dag bruges smukke og søde drager til gadeoptog og højtrøstede danse med masser 
af bjælder og trommer. Dragerne forstiller uhyret Nian og larmen fra bjælder og trom-
mer bruges til at holde Nian under kontrol.


