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Fotboll --> 04:05
Glosor: en supporter -ar – Fan; skada (1) – verletzen; misshandla (1) – misshandeln; heja (1) – 
anfeuern; fundera (1) – nachdenken; slå (4) – schlagen; arg – böse; ledsen – traurig; ett våld – 
Gewalt; dö (4) – sterben; döda (1) -- töten

Vad hände igår på fotbollsmatchen?
en supporter misshandlades och dödades; blev slagen; dog på sjukhuset

Vad gör polisen?
vill prata med alla som var i närheten mellan 14:05 – 14:20; vet ännu inte vem som har gjort det

Hur reagerar människorna?
är ledsna och arga; tycker det är fruktansvärt, tragiskt och för jävligt; tycker det är ett 
samhällsproblem
Finns det planer för att stoppa våldet?
nja, inte riktigt – alla tycker att de har gjort allt de kunde; eventuellt skulle man kunna utesluta 
bortalagssupportrar (Auswärtsfans)
Byggarbetare -->04:47
Glosor: ett fackförbund – Gewerkschaft; ett ansvar – Verantwortung

Varför tänker byggarbetarna strejka?
kommer inte överens med arbetsgivaren om vem som har ansvaret på bygget

Hur många strejkande byggarbetare blir det i så fall?
ca. 1400

Fången på flykt –>05:10
Glosor: farlig – gefährlich; rymma (2) – abhauen

Hur rymde mannen?
när han var på sjukhus

Klimatet --> 08:03
Glosor: en jord – Erde; ett vatten – Wasser; (en) torka – Trockenheit; (ett utsläpp) – Emission

Vad har forskarna kommit fram till? Hur är situationen?
jorden, luften och vattnet mår inte bra; det finns klimatförändringar; det blir allt varmare; å ena 
sidan torka, å andra sidan översvämningar; medeltemperaturen ökar; havsvattnet blir varmare och 
fiskar flyttar till kallare vatten; fler skyfall; forskarna hade ett möte/skrev rapport; läget är allvarligt 
men det finns fortfarande möjlighet att ändra på utvecklingen
Varifrån kommer koldioxiden? bilar, fabriker

Europavalet --> slut

Hur är vädret i Bryssel?
+ 20 grader
Varför tycker reportern att valet är viktigt?
EU påverkar oss varje dag...vilken mat vi äter, hur vi jobbar, ...
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