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Aukkosuomennos

Täydennä oppikirjan tekstin mukaiseksi.

Viikonloppu mökillä

Ceci: Moi, Jorge. Miten meni  mökillä? 
 kokemuksesta?

Jorge: Se meni hienosti, ja luulen, että setäni ja tätini myös tykkäsivät 
. 

Siellä on metsää . Tai no, en tiedä,  
Nicolas-setäni paljoakaan.

Ceci: Miksi? Sattuiko hänelle jotain?

Jorge: Isäni  järvelle, 
ja tämä . Sitten  

 eikä päässyt ulos yli tuntiin. Sen jälkeen  
, tällä kertaa ilman onnettomuuksia, ja myöhemmin pelasimme mölkkyä. 

Pelatessaan mölkkyä Nicolas-setäraukka  
ja liukastui. Kamala isku. En tiedä, miten .

Ceci: Oho, voi raukkaa.

Jorge: Niinpä, mutta luulen, että hän tykkäsi joka tapauksessa. Ja minusta oli mukava nähdä hänet 
siellä . 
Ai niin, hän , mutta 

 ja piti ne jalassa koko ajan. 
Hän  olemaan alasti, jos on enemmän ihmisiä paikalla.

Ceci: Aivan. Ja mitä muuta he tekivät?

Jorge: No, koska  
viettämään iltaa, me . Setäni ja tätini  
kanssani ,  
ja tekivät vähän kaikkea. Tiedäthän sinä, sellaista tavallista mökkeilyä.

Ceci: Uivatko setäsi ja tätisi järvessä?  heidän kanssaan.

Jorge: No totta vie, tietysti uin. Ja setäni myös, mutta kyllä sinä tiedät,  
 yleensä.
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Ceci: Joo, tosi kylmää. Heh, heh, .

Jorge: No niinpä. Tätini . 
ja setäni  kuin joku hullu ja tuli pois 

 hytisten kylmästä.

Ceci: Monet ulkomaalaiset eivät pysty nukkumaan kesällä Suomessa 
. Entä he?

Jorge: Luulen, että heillä  sen takia, 
mutta hyttysten takia kyllä. Setäni , että hän vietti melkein koko yön 

 paria hyttystä.

Ceci: Luulen, että setäsi ei tule enää Suomeen, heh heh.

Jorge: Heh, heh. , että ei tarvitse mennä mökille, jos hän tulee 
Suomeen . 
No, täällä kaupungissa hän on tyytyväinen. Hän tykkää katsella  
ja kävellä kaduilla ihmisvilinässä. Hän varmasti tulee .
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Viikonloppu mökillä

Ceci: Moi Jorge. Miten meni setäsi ja tätisi kanssa mökillä? Pitivätkö he kokemuksesta?

Jorge: Se meni hienosti, ja luulen, että setäni ja tätini myös tykkäsivät olla maalla luonnon 
ympäröimänä. Siellä on metsää kaikkialla. Tai no, en tiedä, nauttiko Nicolas-setäni paljoakaan.

Ceci: Miksi? Sattuiko hänelle jotain?

Jorge: Isäni vei setäni kalastamaan järvelle, ja tämä tippui veteen. Sitten hän jäi jumiin huussiin 
eikä päässyt ulos yli tuntiin. Sen jälkeen heitimme tikkaa, tällä kertaa ilman onnettomuuksia, ja 
myöhemmin pelasimme mölkkyä. Pelatessa Nicolas-setäraukka astui mölkkypalikan päälle ja liukastui. 
Kamala isku. En tiedä, miten hän on elossa.

Ceci: Oho, voi raukkaa.

Jorge: Niinpä, mutta luulen, että hän tykkäsi joka tapauksessa. Ja minusta oli mukava nähdä hänet 
siellä keskellä suomalaista maaseutua. Ai niin, hän meni saunaankin, mutta laittoi uimahousut jalkaan 
ja piti ne jalassa koko ajan. Hän ei ole tottunut olemaan alasti, jos on enemmän ihmisiä paikalla.

Ceci: Aivan. Ja mitä muuta he tekivät?

Jorge: No, koska vanhempieni ystävät tulivat viettämään iltaa, me grillasimme. Setäni ja tätini 
hyppivät kanssani trampoliinilla, keräsivät marjoja ja tekivät vähän kaikkea. Tiedäthän sinä, sellaista 
tavallista mökkeilyä.

Ceci: Uivatko setäsi ja tätisi järvessä? Uit varmaan heidän kanssaan.
 
Jorge: Totta vie, tietysti uin. Ja setäni ja hänen vaimonsa myös, mutta kyllä sinä tiedät, millaista 
järvivesi on yleensä.

Ceci: Joo, tosi kylmää. Heh, heh, melkein jäistä.

Jorge: No niinpä. Tätini kastautui polviin saakka, ja setäni sukelsi pää edellä kuin joku hullu ja tuli pois 
alle viidessä sekunnissa hytisten kylmästä.

Ceci: Monet ulkomaalaiset eivät pysty nukkumaan kesällä Suomessa keskiyön auringon takia. Entä he?

Jorge: Luulen, että heillä ei ollut ongelmaa sen takia, mutta hyttysten takia kyllä. Setäni sanoi, että hän 
vietti melkein koko yön yrittäen tappaa paria hyttystä.

Ceci: Luulen, että setäsi ei tule enää Suomeen, heh heh.

Jorge: Heh, heh. Sanoin hänelle, että ei tarvitse mennä mökille, jos hän tulee Suomeen ensi vuonna.  
No, täällä kaupungissa hän on tyytyväinen. Hän tykkää katsella tunnelmaa ja kävellä kaduilla ihmisvilinässä. 
Hän varmasti tulee uudestaan.
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