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La mort du Père Noël (svenska)
Innehåll
1. Beskriv scenen i skogen.
2. Beskriv scenen med paret vid bordet.
3. Beskriv mannen som tillbringar julen ensam. Vad tänker han göra?
4. Hur många gånger dör tomten?
5. Vad är dödsorsaken?

Diskutera
1. De människor som tror att de dödat jultomten verkar lättade när
någon annan tar på sig ansvaret för hans död. Vad tycker ni om
det?
2. Vem tror ni blir ansvarig för jultomtens död till slut?

1(3)

Uttryck
(argot = slang)

cotiser

spara ihop/samla ihop

être fort

vara bra på

une biche

rådjur

une cocotte-minute

tryckkokare

doux, douce

mjuk

Tu es trop conne ! (argot)

Är du dum?

faire crever (argot)

döda

Salope ! (argot)

Subba!

Raté !

Miss!

un pauvre merde (argot)

en stackars jävel

Putain ! (argot)

Helvete!

Sage

snäll

Agera/interagera
Berätta/improvisera en historia i omvänd kronologi, d.v.s. börja med slutet.

Dialog
Välj slumpvis en person, en plats och en tidpunkt från listorna nedan,
använd t ex en tärning. Nu har ni en person på en viss plats vid en viss
tidpunkt. Detta är slutet på er historia. Jobba i par eller i grupp och hjälps
åt att improvisera vad som har hänt från början fram till slutet. Berätta er
historia för klassen!
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Välj bland följande uttryck:
Personnages :
1. Zlatan
2. Barack Obama
3. La Princesse Madeleine
4. Justin Bieber
5. Le Père Noël
6. Marie Antoinette
etc

Lieu :
1. à la plage

på stranden

2. dans le train

på tåget

3. dans la forêt

i skogen

4. dans les Alpes

i Alperna

5. à la boulangerie

i bageriet

6. en Corse

på Korsika

etc

Moment :
1. le jour de Noël

juldagen

2. le 31 décembre

nyårsafton

3. à minuit

vid midnatt

4. à six heures du matin

klockan sex på morgonen

5. dimanche

söndag

6. le 14 juillet

14 juli (Frankrikes nationaldag)

etc
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