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Kapitel 1. Ett nytt äventyr i Sverige
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/restaurangen

Nick är en bokförare men älskar att laga mat. Han bor i London men vill byta 
jobb och öppna en svensk restaurang. Även Charlotte, Nicks flickvän, är i 
affärsbranchen.

Nick talar med Charlotte om att flytta till Sverige.

"Jag måste lära mig svenska och jag vill gå på en kurs i svensk matlagning.”

Charlotte vill bara gifta sig, köpa hus och få barn, hon vill ha en familj. Hon vill 
absolut inte vänta sex månader.

“Nick, om du åker till Sverige är det slut mellan oss!”

Ordlista: 
bokförare = accountant

affärsbranchen= businness field

gifta sig= get married

byta jobb= change job

Es.1 Rätt eller fel?
1) Nick jobbar i en italiensk restaurang

2) Han vill flytta till Sverige

3) Han pratar flytande svenska

4) Charlotte är glad att flytta till Sverige

5) Charlotte vill ha barn
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Kapitel 2. Nick kommer till Stockholm
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/restaurangen

Första veckan i svenska skolan i Stockholm är svår.

Nick förstår inte läraren och han känner sig modfälld.

På eftermiddagen ber han sin lärare om hjälp.

Hon heter Britta och är en volontär. Britta vill förbättra sin engelska.

Var dag hjälper Britta Nick med läxorna.

Om det behövs så förklarar hon problemen på engelska.

På fredag bjuder Nick Britta på middag hemma hos sig.

Middagen blir en succe'. De dricker vin och pratar mycket.

Ordlista
lärare= teacher

modfälld=depressed

middag=dinner

Es.2 Sätt meningarna i ordning
A) svenskan med Britta Nick hjälper 

B) kväll middag bjuder Nick En Britta på 

C) därför Nick inte modfälld att han är förstår 

D) svensklektionerna I början svåra är

E) är en Middagen succe'

5

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/restaurangen


Restaurangen - An Easy Swedish Reader From Easyreaders.org

Kapitel 3. Matlagningskursen
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/restaurangen

Äntligen, efter två månaders lektioner i svenska, börjar Nick 
matlagningskursen.

I början förstår han inte allt och ibland  förstår de andra inte honom.

Men han är mycket motiverad.

Nick tycker mycket om svensk mat och att laga den.

Ofta lagar han middag åt Britta.

Numera är de alltid tillsammans.

Ordlista
förstå= understand

ibland= sometimes

äntligen= eventually

numera= now

Es.3 Rätt eller fel?
1) Nick tycker mycket om svensk mat

2) Han tycker inte om matlagningskursen

3) Han förstår nu svenska mycket bra

4) Nick träffar ofta Britta

5) Matlagningskursen börjar 2 månader efter kursen i svenska
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Kapitel 4 - Brittas kris
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/restaurangen

Matlagningskursen går mycket bra.

I kväll lagar Nick köttbullar och bjuder på Cabernetvin.

Britta är lite orolig.

Hon är utan jobb, har inga pengar och snart har hon ingenstans att bo.

Hon vill inte åka tillbaka till sina föräldrar i Skåne.

Hon vet inte vad hon skall göra.

"Ta hit dina saker Britta" säger Nick.

“Kom och bo hos mig”.

Ordlista
orolig= worried

föräldrar= parents

ingenstans= nowhere 

utan= without

Es.4 Rätt eller fel?
1) Britta är nöjd med sitt liv

2) Britta har ett bra jobb

3) Matlagningskursen är mycket intressant

4) Nick vill resa tillbaka till England

5) Nick frågar Britta om hon vill flytta till honom
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Kapitel 5 - Nicks förslag
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/restaurangen

Nick lagar gravlax.

Det är en smakfull svensk rätt men Britta är ledsen därför Nick måste resa 
tillbaka till London.

"Måste du åka Nick?"

"Kan du inte komma med mig Britta?"

"Jag vill inte leva i London, jag vill ha en familj och ett hem men här i 
Stockholm”.

Ordlista
lagar = prepares, cooks

gravlax = dill-cured salmon

smakfull= tasty

ledsen= sad

Es.5 Sätt meningarna i ordning
A) honom Nick Britta följer vill att med till London

B) Stockholm stanna Britta vill i 

C) tillbaka måste Nick resa till London Snart

D) gravlax Nick lagar Britta åt
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Kapitel 6 - Erbjudande om jobb
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/restaurangen

Britta är lycklig.

Hon har fått ett e-mail med ett erbjudande om jobb.

Det är ett fast, inte tillfälligt jobb och ger även moderskapspenning.

Hon kan börja tänka på att bilda familj. 

Kanske också att köpa ett hus.

Nick är glad för Brittas skull.

Han vet att detta är hennes dröm som går i uppfyllelse.

Ordlista
erbjudande= offer

lycklig= happy

tillfälligt= temporary

moderskapspenning= maternity allowance

bilda familj= build a family

glad för Brittas skull= happy for Britta 

dröm= dream

gå i uppfyllelse= become true

Es. 6 Rätt eller fel?
1) Britta har fått ett intressant erbjudande om jobb i Sverige

2) Detta är ett tillfälligt jobb

3) Britta är mycket lycklig

4) Jobbet ger även moderskapspenning
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5) Britta vill inte acceptera erbjudandet
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Kapitel 7 – Nick får ett nytt erbjudande
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/restaurangen

Det fattas bara en vecka sedan måste Nick resa tillbaka till London.

Han hoppas att kunna komma ofta till Stockholm för att träffa Britta.

I kväll är Nick och Britta på en pub i centrum och dricker vitt vin med Brittas 
nya kollegor.

De äter toast fyllda med Parmaskinka och färskost.

Thomas, Brittas nya chef, förklarar sitt problem för Nick.

"Vi pratar engelska allihopa men vi gör många fel. Jag behöver någon som kan 
rätta mina e-mail och översätta finansiella dokument. Känner du någon som 
har engelska som modersmål och som känner till affärsvärlden och söker 
jobb?"

Nick lovar att tänka på saken.

Ordlista
fattas= to be missing, to be left

fyllda= filled 

färskost= fresh cheese

träffa= to meet

rätta= to correct

översätta= to translate

modersmål= motherlanguage

känna till= to know about

Es.7 Rätt eller fel?
1) Brittas nya kollegor pratar inte engelska
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2) Nick hoppas att kunna komma ofta till Stockholm

3) Britta går ensam med sina kollegor på middag

4) Det är inte lång tid kvar innan Nick åker tillbaka till England

5) Nick vill tänka på det intressanta erbjudandet
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Kapitel 8. Nick och det svenska köket
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/restaurangen

Nick älskar att handla på matmarknaden.

Varje dag finns det nya och olika varor av kött, fisk och ost, frukt och grönsaker 
där.

Hans huvud är fullt av idéer om nya recept.

Nick är inte entusiastisk över att resa tillbaka till London.

Efter sex månader i Stockholm trivs han i stan.

Nu har han ännu ett motiv för att stanna.

Ordlista
handla= to shop

olika= various, different

varor= goods

kött= meat

grönsaker= vegetables

huvud= head

är fullt av= to be full of

trivas= to feel comfortable

Es.8 Rätt eller fel?
1) Nick älskar att handla på matmarknaden

2) Nick vill resa tillbaka till England

3) Nick är i sedan sex veckor i Stockholm

4) Nick älskar att prova nya recept
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5) Han är trött på sitt liv i Stockholm
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Kapitel 9. En ny större lägenhet
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/restaurangen

Idag lagar Nick hemgjord Janssons frestelse. 

Han bjuder på ett gott glas vitt vin och skålar med Britta.

"Vi behöver en ny lägenhet med två sovrum och ett större kök". 

Britta är förvirrad.

"Men Nick jag kan inte komma till London med dig".

Nick ler.

"Inte i London utan här i Stockholm"

"Men din restaurang?"

“Thomas har ett jobb som översättare åt mig. Restaurangen kan vänta tills 
barnen är stora”.

Ordlista
Janssons frestelse= potato and fish casserole

hemgjord= homemade

förvirrad= confused

ler= to smile

vänta= to wait

är stora= are big

Es 9. Sätt meningarna i ordning
A) Sverige Nick jobb i har fått

B) Janssons frestelse lagar  Nick

C) en större Nick att de måste hitta säger lägenhet
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D) förvirrad är Britta 
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Svar:
Es. 1

1) F  2) R  3) F  4) F  5) R

Es. 2

A) Britta hjälper Nick med svenskan

B) En kväll bjuder Nick Britta på middag

C) Nick är modfälld därför att han förstår inte 

D) I början är svensklektionerna svåra

E) Middagen är en succe'

Es. 3

1) R  2) F  3) F  4) R  5) R

Es. 4

1) F  2) F  3) R  4) F  5) R

Es. 5

A) Nick vill att Britta följer med honom till London

B) Britta vill stanna i Stockholm

C) Snart måste Nick resa tillbaka till London

D) Nick lagar gravlax åt Britta

Es. 6

1) R  2) F  3) R  4) R  5) F

Es. 7

1) F  2) R  3) F  4) R  5) R

Es. 8
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1) R  2) F  3) F  4) R  5) F

Es. 9

A) Nick har fått jobb i Sverige

B) Nick lagar Janssons frestelse

C) Nick säger att de måste hitta en större lägenhet

D) Britta är förvirrad
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