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Aukkosuomennos

Täydennä oppikirjan tekstin mukaiseksi.

Tunteet pinnassa

Jorge: Viime viikolla menimme 
. Kaikki oli niin , 

että  kuin olisimme oikeassa kauhutalossa. 
 kaikki kauhuissamme. Vähänkö pelästyin.

, että sain melkein sydänkohtauksen.

Ana: , mutta ei niin paljon kuin muita.

Iñaki:  menossa kauhutunneliin, vaikka tiesin, että se
olisi kamalaa. En tiedä, miksi tykkään niin paljon pelätä.

***
Viime torstaina  kissani Pelusa. En voinut uskoa sitä. Olin niin 
masentunut, että . 
Tuntiessani itseni surulliseksi Pelusa aina 

. Se nuoli naamaani, ja minä . 
Ikävöin Pelusaa todella paljon. Rakastin sitä valtavasti, mutta 

, 17-vuotias. Voi minun pientä kissaraukkaa. 
Se oli minulle todella erityinen, mutta minkä sille mahtaa. Sellaista on elämä.

***
Viime vuonna 
pelaamaan turnaukseen Salouhon Espanjaan ja . 
Uskomaton päivä! Miten onnellista! Kovasti taisteltuamme olimme kansainvälisen nuorten 
jalkapalloturnauksen mestareita. Ei  saavuttaa sitä, 
mutta , ja
ennen kaikkea  valmentajamme ja perheidemme tuki.
Olimme kaikki todella onnellisia ja riemuissamme,  lakata 
hyppimästä ja huutamasta.  maailman onnekkaimmiksi.

***
Eilen  
televisiosta. Se oli dokumentti aliravitsemuksesta joissakin kehitysmaissa.
Siinä oli todella rankkoja kuvia äideistä, joilla ei ollut  

. Tunsin itseni vihaiseksi ja voimattomaksi, minua 
suututti se mitä näin. Minun täytyy alkaa 

. Huomenna aion ottaa yhteyttä johonkin vapaaehtoisjärjestöön.
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Tunteet pinnassa

Jorge: Viime viikolla menimme huvipuiston kummitustaloon. Kaikki oli niin hyvin tehty, 
että vaikutti kuin olisimme oikeassa kauhutalossa. Olimme kaikki kauhuissamme.  
Vähänkö pelästyin. Olin niin pelästynyt, että sain melkein sydänkohtauksen.

Ana: Minua pelotti vähäsen, mutta ei niin paljon kuin muita.

Iñaki: Olin innoissani menossa kauhutunneliin, vaikka tiesin, että se olisi kamalaa.  
En tiedä, miksi tykkään niin paljon pelätä. 

***
Viime torstaina kuoli kissani Pelusa. En voinut uskoa sitä. Olin niin masentunut, että minua 
ei huvittanut tehdä mitään. Tuntiessani itseni surulliseksi, Pelusa aina tuli lohduttamaan 
minua. Se nuoli naamaani, ja minä silitin sitä. Ikävöin Pelusaa todella paljon. Rakastin sitä 
valtavasti, mutta se oli jo todella vanha, 17-vuotias. Voi minun pientä kissaraukkaa. Se oli 
minulle todella erityinen, mutta minkä sille mahtaa. Sellaista on elämä.

***
Viime vuonna menimme tosi innoissamme pelaamaan turnaukseen Salouhon Espanjaan 
ja voitimme sen. Uskomaton päivä! Miten onnellista! Kovasti taisteltuamme, olimme 
kansainvälisen nuorten jalkapalloturnauksen mestareita. Ei ollut helppoa saavuttaa sitä, 
mutta olimme todella motivoituneita, ja ennen kaikkea meillä oli valmentajamme ja 
perheidemme tuki. Olimme kaikki todella onnellisia ja riemuissamme, emme voineet 
lakata hyppimästä ja huutamasta. Tunsimme itsemme maailman onnekkaimmiksi.

***
Eilen katsoin vaikuttavan dokumentin televisiosta. Se oli dokumentti aliravitsemuksesta 
joissakin kehitysmaissa. Siinä oli todella rankkoja kuvia äideistä, joilla ei ollut tarjota 
mitään ruokaa lapsilleen. Tunsin itseni vihaiseksi ja voimattomaksi, minua suututti se 
mitä näin. Minun täytyy alkaa tehdä jotakin auttaakseni. Huomenna aion ottaa yhteyttä 
johonkin vapaaehtoisjärjestöön.
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