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Aukkosuomennos

Täydennä oppikirjan tekstin mukaiseksi.

Lolaa hoitamassa

Venlan  Lolaa, hänen tätinsä koiraa, ja hän  ystäviltään.

Venla: Kuka on lopulta tulossa huomenna?
Jorge:  huomenna.  jotain koirista?
Venla: En. Siksi juuri pyydänkin apua.
Miguel: Minä tulen. Minulla ei ole . 
Siistiä, mutta minäkään  koirista.
Ceci: Minäkin . Minullakaan ei ole hajuakaan koirista.

 huomenna. Hyvä suunnitelma!

Maanantaina

Jorge: Miten  lauantaina koiran kanssa?  hauskaa?
Venla: Kyllä, meillä meni tosi hyvin, mutta… no,  pieni ongelma.
Jorge: Ai? Mitä ?
Venla: No, siis,  Miguelin ja Cecin kauppakeskuksessa

. Tätini  vähän myöhemmin. 
Hän , miten Lolan kanssa toimitaan. Se on hänen koiransa nimi, 
ja me  kaiken oikein, paitsi yhden asian, 
yhden pienen yksityiskohdan.
Jorge: Minkä yksityiskohdan te unohditte?
Venla: No siis,  koko päivänä. 
Niin ja myös Ceci ja Miguel unohtivat sen.
Jorge: Mitä?
Venla: Joo, raukalla oli . Illalla, yhdeksän aikaan  

 kävelylle pikku-Lolan kanssa ja kuljimme 
. Lola-raukka 

hampurilaisten tuoksun ja  kuin hullu. Se meni hampurilaisravintolaan
sisään ja  hampurilainen suussa.
Jorge: Siis mitä? Hahhahhhh. Mitä sitten tapahtui?
Venla: No kävi niin, että koira juoksi hampurilainen suussaan .
Jorge: Ja mitä ?
Venla:  hampurilaisravintolan ovelta ja  
Lolan juoksemassa. Joten mekin päätimme juosta.
Jorge: Haha. No lopulta pikku-Lola .
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Lolaa hoitamassa

Venlan pitää hoitaa Lolaa, hänen tätinsä koiraa, ja hän pyytää apua ystäviltään.

Venla: Kuka on lopulta tulossa huomenna?

Jorge: En voi huomenna. Tiedätkö jotain koirista?

Venla: En. Siksi juuri pyydänkin apua.

Miguel: Minä tulen. Minulla ei ole mitään tekemistä. Siistiä, mutta minäkään en tiedä mitään koirista.

Ceci: Minäkin voin tulla. Minullakaan ei ole hajuakaan koirista. Nähdään huomenna. Hyvä suunnitelma!

Maanantaina

Jorge: Miten teillä meni lauantaina koiran kanssa? Oliko hauskaa?

Venla: Kyllä, meillä meni tosi hyvin, mutta….no, meille tuli pieni ongelma.

Jorge: Ai? Mitä tapahtui?

Venla: No, siis, sovin tapaavani Miguelin ja Cecin kauppakeskuksessa kahdeltatoista. 

Tätini lähti vähän myöhemmin. Hän kertoi minulle, miten Lolan kanssa toimitaan. Se on hänen 
koiransa nimi, ja me teimme kaiken oikein, paitsi yhden asian, unohdimme yhden pienen 
yksityiskohdan.

Jorge: Minkä yksityiskohdan te unohditte?

Venla: No siis, en muistanut antaa koiralle ruokaa koko päivänä. Niin ja myös Ceci ja Miguel unohtivat sen.

Jorge: Mitä?

Venla: Joo, raukalla oli kova nälkä. Illalla yhdeksän aikaan me kaikki lähdimme ulos kävelylle pikku-
Lolan kanssa ja kuljimme hampurilaisravintolan läheltä. Lola-raukka haistoi hampurilaisten tuoksun ja  
alkoi juosta kuin hullu. Se meni hampurilaisravintolaan sisään ja tuli ulos hampurilainen suussa.

Jorge: Siis mitä? Hahhahhhh. Mitä sitten tapahtui?

Venla: No kävi niin, että koira juoksi hampurilainen suussaan tätini talon ovelle saakka.

Jorge: Ja mitä te teitte?

Venla: Kuulimme huutoa hampurilaisravintolan ovelta ja näimme Lolan juoksemassa.  
Joten mekin päätimme juosta.

Jorge: Haha. No lopulta pikku-Lola söi.
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