Datid eller førnutid
Vil du med ind at se ”Postbudet er min far”? Sanne (se)____________ den i går , hun
siger den (være) ____________ fantastisk. - Nej tak, jeg (se) ____________ den to
gange allerede, i forgårs og i sidste uge.
Hvem (spise) ____________ den sidste gulerod, den (ligge) ____________ i
køleskabet og nu er den væk? - Den ligger her på køkkenbordet, men jeg tror ikke den
(ligge) ____________ i køleskabet, den er ikke kold.
- Det er rigtigt, jeg tænkte på at lægge den i køleskabet, men jeg (komme)
____________ fra det, fordi der var nogen der (ringe) ____________. - Er der nogen
der (ringe) ____________? - Ja, men jeg ved ikke, hvem det (være) ____________.
Jeg tror, der er nogen, der (give) ____________ min dværghamster snaps, den går i
zigzig. - Jeg tror bare, den (spise) ____________ gæret æble, jeg (høre)
____________ om en elg der (blive) ____________ fuld, fordi den (spise)
____________ nedfaldsæbler i en have. - Indrøm bare at det er dig, der (give)
____________ den snaps. - OK jeg synes bare at den (se) ____________ ud som om
den (trænge) ____________ til lidt fest.
Hvem af jer (vise) ____________ min datter sine frimærker? - Jeg tror, hun (se)
____________ en del frimærker i de sidste måneder. Jeg (vise) ____________ hende
min samling sidste torsdag, men hun (sige) ____________, at de ikke (være)
____________ noget særligt, selvom jeg (samle) ____________ i rigtig mange år.
Hvem (tage) ____________ min natkjole? - Hvorfor tror du at der er nogen der
(tage) ____________ den? - Den (ligge) ____________ i min taske sammen med
min tandbørste og min barbermaskine, og der er den ikke mere. - Nu ved jeg det: den
(falde) ____________ ud da du tabte tasken på vej op ad trappen.
Du (være) ____________ gift engang, ikke? - Jo, men det (være) ____________
mod min vilje. - Hvad mener du? - Jeg (sige) ____________ nej, da præsten
(spørge) ____________, men tro du det (hjælpe) ____________?

