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SIDA 4

SIDA 10

SIDA 19

over and over again:
om och om igen

lucky: tur

to spot: få syn på

SIDA 11

SIDA 20

a slice: en bit
in the front part:
längst fram
early: tidigt

in front of: framför
a while: en stund
huge: enorm
to drop someone off:
släppa av någon

SIDA 5

all over the place:
över hela stället
a fight: en match
a breath: ett andetag
to turn off: att släcka
for sure: klart
a guy: en kille

SIDA 12

to touch: att röra
to bend: att böja sig
a mate: en kompis

to arrive: att ankomma
to hurry: att skynda sig

SIDA 14

SIDA 22

sold out: slutsålt
side by side:
bredvid varandra
at once: med det samma

to turn off: att släcka
smog: dimma

SIDA 21

SIDA 6

to share: att dela
a poster: en plansch
almost: nästan
SIDA 7

in real life: i verkligheten
to look something up:
att kolla upp något

even louder: ännu högre

SIDA 15

to be scared: att vara rädd

SIDA 8

SIDA 16

a present: en present
heavy: tung

to stay: att stanna, bo
to pick someone up:
att hämta någon

SIDA 9

to pick something up:
att plocka upp något
to scream: att skrika
to jump: att hoppa
a hug: en kram
to beat: att slå
to mean: att mena

SIDA 23

SIDA 17

to count down: att räkna ned
to take care: att akta sig

SIDA 24

to sing along: att sjunga med
to throw: att kasta
SIDA 25

to catch: att fånga
far away: långt ifrån
to go on: att fortsätta
less: mindre
lonely: ensam
to choose: att välja

SIDA 18

to leave: att lämna
a river: en flod
a voice: en röst
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SIDA 26

to wave: att vinka
a crew: ett team
a point: en poäng
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SIDA 27

to faint: att svimma
a stage: en scen
SIDA 28

a cheek: en kind
can’t help:
kan inte låta bli
SIDA 29

even though: fast än
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