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► Talmannen träffar partierna (till 01:00)

Vem exakt träffar talmannen Andreas Norlén?
ledarna för alla partier

Vad ska han prata om?
hur de vill att Sverige ska styras

Vad kommer han att göra sedan?
föreslår riksdagen en av dem som statsminister

Kommer det att gå snabbt att Sverige får en ny regering?
nej, det kan ta mycket längre tid

Glosor:
talman - Sprecher (des Reichstags)
statsminister - Ministerpräsident
en ledare - - Leiter, Chef
styra 2 - steuern, lenken
föreslå 4 - vorschlagen

► Arbetare i Qatar fick ingen lön  (01:00 --> 01:58)

När är fotboll-vm i Qatar? år 2022

Vad gör arbetarna? bygger arenor och hotell

Hur är arbetarnas situation? Ge exempel!
behandlas dåligt; tvingas jobba hårt trots mycket stor hetta; många har dött

Vad säger Amnesty International?
minst 78 arbetare har inte fått lön på flera år, en del sedan 2016

Hur reagerar FIFA? säger att Amnesty överdriver

Glosor:
bygga 2 - bauen
överdriva 4 - übertreiben
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► Storm på flera platser i Sverige ( 03:17 --> 04:06)

Var har det blåst särskilt mycket?
i fjällen; i Västerbotten och Västernorrland

Var har hänt? Ge exempel!
träd har blåst omkull; strömavbrott; två hus blåste iväg

Vad är det med kvinnan?
hon försvann på fjället och sökes

Hur är utsikterna? det ska bli bättre

Glosor:
ett träd - - Baum
ett avbrott - - Abbruch
försvinna 4 - verschwinden

► Dyra strömavbrott på Gotland (04:08 --> 04:57)

När var det strömavbrott på Gotland? under sommaren

Hur ofta och hur länge var det? flera gånger i flera timmar

Vilka konsekvenser blev det? Ge exempel!
problem  för företag på ön; förstörda maskiner, minskad försäljning, även för 

restauranger

Vad var anledningen till problemen?
en stor anläggning för el har byggts om

Glosor:
ett företag - - Unternehmen
förlora 1 - verlieren
sälja 4 - verkaufen
förstörd - zerstört
en anläggning -ar - Anlage


