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Medverkande i avsnitt 13

Läs först dialogerna och        se därefter ett avsnitt. 

Eller se först ett avsnitt och         läs därefter dialogerna.

Betona rätt ord i satsen. Se orden i fet stil.

Det långa ljudet i de betonade orden är understruket

Öva dialogen – och uttal

Läs dialogerna. Markera ord som du 
inte förstår. Vad betyder de? 

Se ordens betydelse och lyssna till 
uttalet på www.svenska.se

Titta på ord som ska betonas. 

Se avsnittet tillsammans med en kamrat. 

Lyssna till betoningen. 

Läs tillsammans. Kom ihåg betoningen.

I svenska språket är det viktiga ordet betonat. 

Ord som är feta i dialogerna ska betonas.

OBS! Olika betoningar får 

olika betydelse. 

Jämför:

1. Hon gör allt för sina elever. 
(Hon är mycket engagerad.)

2. Hon gör allt för sina elever. 
(Det är läraren Ylva, inte 
någon annan person, som är 
engagerad.)

3. Hon gör allt för sina elever. 
(Det är bara för eleverna. Inte 
för någon annan.)

http://www.svenska.se/
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Yasmin (i telefon)

– Hassan! Var är du?
Varför svarar du inte när jag ringer?

2/13

Intro: Jamals, Konrads, Martinas och Hassans röster 

”Hur ska du nånsin kunna bli svensk…?”
”Jag lovar.”
”Tänk om vi kunde åka till Spanien…
”Det är inte mycket tid kvar…”  

Hugo 

– Hallå, det är Hugo.

Han har inte varit här! Lyssna
på mig! Tror du jag är dum eller?

Jag har stått här i 45 minuter.
Jag kommer att "gitta", jag svär.

Det blir inga pengar, inga "para”, nada, 
fattar du? Jag drar. Nej! 

Berättarröst (Martina)  

”Det är många som undrar var Hassan befinner sig.

- Tack för i dag, vi ses i morgon. 

Vad gör han? Hur mår han?  Vad tänker han på?
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Yasmin 

– Vad menar du? Dåligt? Jag vill ju vara
med dig! 
Fattar du inte? Jag är kär i dig, Hassan.

Hassan 

– Förlåt, Yasmin. 

Hassan

– Och jag tänker på dig precis hela tiden.

Men vi kan inte ses mer, för jag vet inte vad
som kommer att hända i mitt liv just nu. 

Hassan

– Jag vet ju inte ens om jag får stanna i det här
landet, och jag vill inte dra in dig i nåt dåligt.

Yasmin 

– Varför säger du så? 

Yasmin 

– Jag saknar dig. 
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Konrad 

– Andy! Har du inget jobb att sköta?

Andy 

– Nej

Andy 

– Nej, jag är klar. 

––––– På Konrads kontor-––––

Konrad 

– Åh, jag har gjort bort mig.
Min fru är skitförbannad på mig.

Hassan är försvunnen. Ingen vet var han 
är. Har du sett honom?

Konrad 

– Ja, men du... Du känner väl folk som 
känner honom!

Men du kan väl höra med dina kompisar 
och fråga?
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Berättarröst (Martina)

Berättarröst (Martina)
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Andy

– Okej, min kompis sa att han
presenterade Hassan för 
Jimmy Dahlgren. Det är allt jag vet. 

Andy

– Fråga inte mig. Men det här har du 
inte hört från mig, okej?

Konrad

– Jimmy Dahlgren?
Och vad fan gjorde han det för?!

Konrad

– Fan! Jimmy.

Ylva

– Vadå? Var är han? Vad sa han? 

––––– På Sfi-––––

Yasmin 

– Ylva! Jag pratade med Hassan. 
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Berättarröst (Martina)
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Ylva

– Vadå?

Åsa 

– ...om jag kunde hjälpa till
på nåt sätt. 

Åsa 

– Jo, det här med Hassan, jag tänkte
fråga...

Yasmin

– Jag vet inte...

Yasmin 

– Jag vet inte, han bara sa han vill inte
träffa mig. Jag tror han gör nåt 
jättedåligt.

Ylva

– Du, inte ett ord till, okej?
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Jimmy

– Det har visst uppstått något 
missförstånd här.

Hassan verkar tro att man kan ångra 
sig mitt i ett jobb. Det går inte.

Jimmy

– Nej, men ser man på! Hassan! 
Välkommen!

Vi pratade just om dig, Hassan.
Hugo hörde nämligen av sig och 
undrade varför han inte fått sina grejer.

––––– Hos Jimmy Dahlgren-––––

Hassan

– Tjo! Är Jimmy här? 

Hassan

– Därför att jag inte har levererat dem.
Jag antar att det är nåt olagligt,
och jag vill inte vara med om det.
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Jimmy

– Nej, det vore ju väldigt dumt.
Du gjorde inte ditt jobb, Hassan.
Du har bara slösat med min tid.

Helvete! Ta honom!

Konrad

– Här! Nej, där! Bra! Skynda dig! In i 
bilen!

Jimmy

– Ja, men ta honom, för fan!

Konrad

– Hassan!

Hassan

– Alltså... Jag vill bara gå härifrån.
Jag kommer inte att berätta nånting
för polisen, jag lovar.
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Hassan

– Vet du ens hur man använder sådana 
där?

Konrad

– Det är inga roliga killar, de där.

Jimmy

– Fan!

Hassan

– Tur att du kom. Det var nära ögat, det 
där.

Hassan

– Nej, verkligen inte.

Konrad

– Vänta.
För säkerhets skull.



Avsnitt 13

10/13

Hassan

– Herregud.

Konrad

– Inte en aning.

Konrad

– Jag hade tänkt att betala Jimmy
Dahlgren, men det finns inte så att det 
räcker, så det är väl lika bra att du får din 
lön, då.

Men du kanske tycker att det är bättre
att jag sätter in dem på ditt konto?

Hassan

– Ja, tack! 

––––– Hemma hos Martina och Jamal
Dialog på engelska och sedan på kurdiska ––––
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Konrad

– Tack själv.

Och, du...lycka till.

Hassan

– Hej!

Ylva 

– Men där är ju Hassan!

Yasmin

– Hassan!

Hassan

– Tack igen, Konrad.

––––– Tillbaka hos Hassan och Konrad ––––

Yasmin

– Var har du varit? Jag var så orolig!
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Berättarröst (Martina)
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Ylva

– Vi är faktiskt många som har varit
oroliga.

Hassan

– Förlåt, men det är en lång historia.
Vi får ta det sen.

Hassan

– Hej!

Ylva

– Hej!
Var det nånting som jag gjorde fel?

Hassan

– Ylva, nej!

Alltså, det är egentligen jag som ska 
be om ursäkt. Jag bara stack.

Men det kändes inte som om jag
var välkommen nånstans. Jag var...
Eller egentligen så är jag desperat.
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Ylva

– Jag förstår det.
Allt handlar om ett fast jobb.

Yasmin

– Jag är i alla fall väldigt glad att du är 
tillbaka.

Hassan

– Jag har också saknat dig, Yasmin.
Väldigt mycket.


