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Note: This is not an article, this is a transcript of spoken language
Obs: Det här är inte en artikel, det är ett transkript av talspråk

Transkript
Så jag planerar inte det här avsnittet alls, jag kommer bara snacka på, alltså, 
jag kommer bara prata, och sen kommer jag att skriva ett transkript, och det 
transkriptet kan ni ladda ner gratis från min hemsida swedishlinguist.com. Så om 
ni inte förstår allt som jag säger så kan ni ta hjälp av det transkriptet. 

Så jag var i helgen i Nice. Jag har en kompis som bor i Nice, alltså Nice i 
Frankrike, staden där, som ligger på Frankrikes södra kust. Väldigt nära Italien. 
Och jag visste faktiskt inte att det var så nära Italien, men..men det märktes 
när man var där. Så jag har en kompis som bor där i Nice, han bodde här i 
Budapest förut men han har flyttat tillbaka till Nice. Han bodde där förut också. 

Så jag och min flickvän och en kompis till..vi åkte dit i fredags. Vi flög med ett 
väldigt väldigt tidigt flyg. Flyget gick klockan kvart över sex på morgonen. Och 
jag hatar att åka så tidigt, för att.. Alltså, man är tvungen att gå upp 
klockan..fan..jag kommer inte i håg.. Men vi var uppe ganska..eller väldigt tidigt. 
Jag tror vi tog första bussen till flygplatsen klockan fyra typ. 

Så, vi kom till Nice..vi..alltså först så..så gick vi till stranden och tittade på havet. 
Sen åt vi frukost. Vi bara gick runt i staden och gick in på ett random ställe och 
käkade frukost där. Sen..sen gick vi hem till våran kompis som vi skulle hälsa 
på och bara chillade där lite och tog det lugnt. Sen gick vi till våran airbnb och 
tog en tupplur. Och en tupplur är när man..ja..du sover en kort stund. Alltså vi 
sov kanske en - en och en halv timme. Så ja.. 

Efter det så käkade vi middag och..ja..hängde med våran kompis på kvällen. Bara
hemma hos honom för att värdret var riktigt dåligt, det regnade hela tiden. Vi 
brydde oss inte så mycket om det. Vi var mest där för att hälsa på våran 
kompis. Så vi..ja..det var okej att det regnade. Det gjorde inte så mycket. Och
Nice är en väldigt fin stad, väldigt trevlig och mysig, och jag skulle gärna åka 
dit och titta på sommaren också. 

Så vad gjorde vi mer? Vi var på ett..ja..ett konstgalleri. Det var en svensk 
konstnär faktiskt, jag kommer inte ihåg vad han hette, men jag var inte 
imponerad. Han hade gjort konstverk, liksom, där han använde fysik, till 
exempel, han hade kopplat en tv med någonting. Och på det sättet kunde han 
skapa nån slags ny form av konst, men jag tyckte inte att det var speciellt 
imponerande. 



Sen..ja.. Vi var ute och åt middag, och vi hängde hos våran kompis, vi spelade 
kort. Vi spelade mycket ett spel som heter president. Eller om det heter bitch and
president, jag vet inte. Alltså.. Alla kort..man delar ut alla kort och målet är att få
noll kort på handen. Så.. Och den som går ut först, alltså den som får..ja..gör 
sig av med sina kort först, den personen blir president nästa omgång. Så.. Och 
den som är sist blir bitch. Så..ja.. Och det var faktiskt väldigt kul. Och den som är
president får ge sina två sämsta kort till den som är bitch, och den som är bitch 
måste ge sina två bästa kort till den som är president. Så jag vet inte, har ni 
spelat bitch och president? Eller vad fan det heter.. Sp det gjorde vi..och.. 

Vi var ute också, och gick i stan. Vi tog.. Vi gjorde en liten vandring i Nice för att 
se hur det ser ut, och det var väldigt vackert faktiskt. Och sen åkte vi tillbaka 
hem till Budapest på..ja..i måndags, och som tur var så..så var det..det var inte 
ett så tidigt flyg, det var lite mer normal tid. 

Men ja det var allt jag skulle säga idag, hoppas att ni har haft en trevlig helg och 
att ni får en trevlig helg. Glöm som sagt inte att ni kan hitta transkriptet på min 
hemsida, och där finns också massa andra länkar och resurser, och allt möjligt 
som kan vara användbart när man lär sig svenska, swedishlinguist.com. Ha det 
gött så länge så ses vi, hej hej!

Ordlista:
alls ------------------------------------------ at all
snackar - snackade - har snackat -------- (slang) talk
att snacka/prata på ----------------------- to keep on talking
alltså --------------------------------------- 1. that is, thus 2. (filler word)
det märktes -------------------------------- you could notice, it was noticeable
typ ------------------------------------------ kinda, like
käkar - käkade - har käkat --------------- (slang) eat
att hälsa på -------------------------------- to visit
att ta det lugnt ---------------------------- to take it easy
en tupplur - tuppluren - tupplurar -------- nap
att bry sig om ------------------------------ to care about
det gör inte så mycket -------------------- that's fine, it's OK
mysig --------------------------------------- cosy
skulle gärna -------------------------------- would love to, would like
att gå ut (i spel) --------------------------- to finish (in games)
att göra sig av med ------------------------ to get rid of
en omgång - omgången - omgångar ----- round
eller vad det (nu) heter ------------------- or whatever it's called
som tur är/var ----------------------------- luckily


