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Szia!  

Hoppas allt är väl med dig! = Remélem, minden rendben! 

Hoppas du mår bra! = Remélem, jól vagy! 

Igen, ma arról beszélünk kicsit többet, hogy hogy érzed magad. Azaz, arról, hogy hogy tudod 

elmondani, hogy hogy érzed magad.  

A múlt héten kicsit belepillantottunk ebbe, emlékszel? Ezeket tanultunk meg: 

Hur mår du? = Hogy érzed magad?  

Inget vidare. = Nem valami jól. 

Mår du illa? = Rosszul érzed magad? 

Jag känner mig yr. = Szédülök. 

Jag sätter mig ner. Jag hoppas det går över snart! = Leülök. Remélem, hamar elmúlik. 

Amikor valami nem „går över” – nem múlik el, akkor van aki a gyógyszertárba (apoteket) megy, van 

aki a gyógynövényboltba (hälsobutiken) és keresünk valamit, ami segít. Persze, megyünk orvoshoz is 

sokszor, de ezen a szinten, amin most mi állunk, valószínű, hogy egy olyan orvost keresünk 

magunknak, aki tud egy olyan nyelvet, amit mi is folyékonyan beszélünk. Viszont a gyógyszertárban 

és a gyógynövényboltban az eladókkal már mi is meg tudjuk értetni magunkat – legalábbis ezután a 

lecke után ☺  

Jag behöver lite hjälp, tack. = Kis segítségre van szükségem, kérem.  

Jag har huvudverk. = Fejfájásom van. 

Var gör det ont? = Hol fáj?  

Överallt. = Mindenütt 

Jag har haft ganska hög feber i två dagar. = Elég magas lázam van már két napja.  

Jag har slagit mig i armen och det gör jätteont. = Beütöttem a karom és nagyon fáj. 

Jag vet inte vad jag har gjort men min stortå är svullen. = Nem tudom mit csináltam, de a nagy 

lábujjam megdagadt. 

Jag har hostat i några dagar nu. = Néhány napja köhögök. 

Vilken medicin rekommenderar du? = Melyik gyógyszert ajánlja? 

Jag har ont i magen. = Fáj a hasam.  

Oroa dig inte! = Ne aggódj!  

Det ordnar sig. = Minden rendben lesz!  

Már ennyi. A nyelvtan ma benne van a különböző kifejezésekben. Alaposan tanuld meg őket, lesz rá 

szükséged vagy elmondani, ha gondod van, vagy segíteni valakin, akinek gondja van. 

A jövő heti viszontlátásig 
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