
UNiDAD  9

ESTRELLAS 1 

1.  Todavía estoy cansado de la fiesta de ayer.  

2.  Yo estaba medio dormido en la clase de física.

3.  ¡Qué bien nos lo pasamos!

4.  Menos mal que ya es la hora de la comida.

5.  Guille no me ha enviado ningún mensaje.  

6.  A mí también me parece un poco extraño.

7.  ¿Pero no está de vacaciones en España?

8.  No me ha escrito nada, aunque tenía que hacerlo.
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9.  A lo mejor se ha puesto malo.

10. Esta semana mis abuelos han vuelto de sus vacaciones.

11.  Mi abuela ha estado muchos días enferma con una insolación.

12. Mi abuelo ha tenido problemas de estómago por la comida picante.

13.  Quizás Guille se ha resfriado o ha pillado una gripe.

14.  ¿Sabes de lo que acabo de enterarme? 

15.  Tu amigo Guille ha tenido un accidente en Mallorca.

16.  Se ha torcido el tobillo.
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17.  Al caerse se le ha roto el móvil.

18.  Por eso no me ha dicho nada.  

19.  Espero que Guille se mejore pronto.

20. ¡Qué mala suerte ha tenido!

21.  No puede hacer nada con una pierna escayolada y, además, sin móvil.

22. Menos mal que no ha sido nada más grave. 

23. ¿Qué le ocurre?

24. No me encuentro bien.
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25. Me duele mucho la garganta.

26. ¿Qué otros síntomas tiene?

27.  Aquí tiene la receta para las aspirinas. 

28. Tengo mucha tos, sobre todo por las noches.

29. ¿Se ha tomado la temperatura?

30. ¡Que se mejore!
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1. Olen yhä väsynyt eilisestä juhlasta.

2. Olin puolinukuksissa fysiikantunnilla.

3. Ai että meillä oli hauskaa!

4. Onneksi on jo ruokailu.

5. Guille ei ole lähettänyt minulle yhtäkään viestiä.

6. Minustakin se vaikuttaa vähän oudolta.

7. Mutta eikö hän ole lomalla Espanjassa?

8. Hän ei ole kirjoittanut minulle mitään, vaikka hänen piti.

9. Ehkä hän on sairastunut.

10. Tällä viikolla isovanhempani palasivat lomalta.

11. Isoäitini oli monta päivää kipeänä auringonpistoksen takia.

12. Isoisälläni oli vatsakipuja tulisen ruuan takia.

13. Ehkä Guille on vilustunut tai saanut flunssan.

14. Tiedätkö, mitä sain juuri kuulla.

15. Ystävällesi Guillelle sattui onnettomuus Mallorcalla.

16. Hän mursi nilkkansa.

17. Häneltä meni puhelin rikki kaatuessa.

18. Siksi hän ei sanonut minulle mitään.

19. Toivon, että Guille paranee pian.

20. Miten huono tuuri hänellä on ollut!

21. Hän ei voi tehdä mitään jalka kipsattuna ja lisäksi ilman puhelinta.

22. Onneksi se ei ollut mitään vakavampaa.

23. Mikä teitä vaivaa?

24. En voi hyvin.

25. Minua sattuu kurkkuun.

26. Mitä muita oireita teillä on?

27. Tässä teille aspiriiniresepti.

28. Minulla on kova yskä, etenkin öisin.

29. Oletteko mitanneet kuumeen?

30. Parantukaa pian!
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