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Lection quatro /
Leksjon fire
Hodie Petter recipeva un
nove littera ab Scotia.
Andy inviava un invitation
al familia Hansen. Ille
scribeva que illes potera
visitar Scotia le septimana
sequente. Le familia scribeva a ille que illes se
gaudeva.
Nunc le familia es
multo occupate. Sr. Hansen va a prender le coffros. Pois illes comencia
poner camisas, sweaters, pantalones, calceas e
scarpas in illos. Omnes es gaudiose. Illes se gaude. Petter sibila, e Anne e matre canta. Sr. Hansen solmente surride. Ille ha un idea. Ille es jornalista, e ille scribera qualque articulos super le
pais Scotia durante su visita illac al jornal ubi ille
labora.
In duo dies illes essera in le aeroporto, e illes
ira per avion. Le viage durara qualque horas, e
pois illes essera in Scotia. #
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Vocabulario / Ordliste
reciper: å motta
nove: ny
inviar: å sende
invitation: invitasjon
sequente [sekwente]: følgende
gauder se: å glede seg
multo: meget
esser occupate: å ha det travelt
va = vade: går
a: for å
coffro: koffert
pois [pojs]: deretter, så
comenciar: å begynne
poner: å legge

camisa: skjorte
pantalones: bukser
calcea: strømpe
scarpa: sko
omnes: alle
gaudiose: glad
sibilar: å plystre
cantar: å synge
solmente: bare
surrider: å smile
idea: ide
jornalista: journalist
qualque [kwalke]: noen
articulo: artikkel
pais [pa-is]: land

Grammatica
< a + le = al.
< Fremtid (futurum) dannes ved å føye –a til
verbets infinitiv: nos essera, illa laborara = vi
vil være, hun vil arbeide. Merk at trykket
legges på denne a-lyden, på slutten av ordet. Futurum kan også dannes med va +
verbets infinitiv: Nos va esser, illa va laborar
= vi vil være, hun vil arbeide. Men denne
formen for futurum brukes helst når det
gjelder nær fremtid, noe som akkurat skal til
å hende.
< Når pronomen brukes som substantiv, får
det –s i flertall: Omnes es gaudiose = alle er

durante: i løpet av
visita: besøk
illac: der
jornal: avis
ubi: hvor
laborar: å arbeide
in duo dies: om to dager
aeroporto: flyplass
ir: å gå, også å fly m.m.
per: pr.
avion: fly (flymaskin)
viage [viazje]: (en) reise
durar: å vare

glade. #

Problemas
Oversett til interlingua:
Han vil begynne å sende invitasjoner. Om fire
dager vil hun besøke dem. Han mottok avisen.
For to dager siden fløy brevet med fly til Skotland. I morgen vil bestefar vise dere de nye
koffertene. Journalistene har det travelt. I dag
er det torsdag, og mor vil glede seg til i morgen, fredag. #
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