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1. Zal je er zijn? Ja, zeker.

2. Als je komt, zal ik je het boek geven.

3. Het was een goed idee.

4. Waarom heeft hij de deur niet gesloten? Ik weet het niet.

5. Mijn tante is in Rome voor een congres.

6. We zullen nooit weten wie het gedaan heeft.

7. Hebben jullie je geamuseerd. Nee, niet zo.

8. Mijn fiets is oud, maar hij doet het nog goed.

9. Ik heb een brief van mijn ouders gekregen. Ze zitten in Catania.

10. Mijn nichtje kan de rekening niet betalen.

11. Hoe heet die journalist die een artikel over Diana heeft geschreven?

12. Hebben jullie al getankt? Nee, we doen het op de terugweg.

13. We hebben helaas geen enkel idee waar die meisjes wonen.

14. Hij zal met de trein van drie uur vertrekken en om 8 uur precies aankomen.

15. Was het mooi weer? Praat me er niet van! We hebben de zon niet gezien.

16. Hij houdt van de films van Pasolini.

17. Waren jullie al opgestaan? Nee, het was 7 uur en we sliepen nog.

18. Hij heeft al zijn geld uitgegeven.

19. Hebben jullie mijn sleutels gezien? Ik had ze hier neergelegd.

20. Alvorens naar de tandarts te gaan, wil ik mijn advocaat bellen.

21. Alle liften waren geblokkeerd. We zijn te voet gegaan.

22. Hoeveel mensen zie je op die foto? Een stuk of dertig / een dertigtal, denk ik.

23. Geloof je dat hij het het ons zal zeggen?



24. We zullen wel zien.

25. Geef me een postzegel van 1 euro, alsjeblieft.

26. Hallo, met wie spreek ik?

27. Hij had zijn huis voor vier miljoen Lire verkocht.

28. Hadden ze de meloen in de ijskast gezet?

29. Tussen Mimmo en haar gaat het niet goed. Hij ziet haar niet, hij praat niet met
haar en soms groet hij haar niet.

30. Heb je veel mensen leren kennen? Tamelijk, maar wel een hele speciale, mijn vrien-
din.

31. Wanneer zul je me schrijven? Als ik aangekomen zal zijn.

32. We kunnen pas over drie uur bij jullie zijn.

33. Om vijf uur zullen we hem opbellen.

34. Waarom begint hij zo gewichtig te doen?

35. Waren jullie al in Venetië geweest? Nee, dit was de eerste keer.

36. Haar man is in Engeland, hij zal morgen terugkomen.

37. Wanneer is hij verliefd op haar geworden? Twee jaar geleden.

38. Hij had geen tijd gehad om het haar te vertellen.

39. Ze heeft nooit met hem gepraat, want hij is altijd met iemand.

40. Haar collega’s zijn erg aardig, sterker nog, heel erg aardig.

41. We hadden geen tijd meer om jullie te bellen.

42. Als Elena en Sandra moe zijn, gaan ze vroeg slapen.

43. Van drie tot vier zal ik bij de dokter zijn.

44. Hij heeft zijn regenjas aangetrokken.
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1. Ci sarai? S̀ı, sicuramente.

2. Se verrai, ti darò il libro.

3. Era una buona idea.

4. Perché non ha chiuso la porta? Non lo so.

5. Mia zia è a Roma per un congresso.

6. Non sapremo mai chi l’ha fatto.

7. Vi siete divertiti? No, non tanto.

8. La mia bici(cletta) è vecchia, ma funziona ancora bene.

9. Ho ricevuto una lettera dei miei. Stanno (Sono) a Catania.

10. Mia cugina non può pagare il conto.

11. Come si chiama quel(la) giornalista che ha scritto un articolo su Diana?

12. Avete già fatto benzina? No, lo facciamo al ritorno.

13. Purtroppo non abbiamo nessuna idea dove abitano quelle ragazze.

14. Partirà con il treno delle tre e arriverà alle otto precise.

15. Faceva bel tempo? Non me ne parlare! / Non parlarmene! Non abbiamo visto il
sole.

16. Gli piacciono i film di Pasolini.

17. Vi eravate già alzati/e? No, erano le sette e dormivamo ancora.

18. Ha speso tutti i suoi soldi.

19. Avete visto le mie chiavi? Le avevo messe qui/qua.

20. Prima di andare dal dentista, voglio telefonare al mio avvocato.

21. Tutti gli ascensori erano bloccati. Siamo andati a piedi.

22. Quante persone vedi in /su quella foto? Una trentina, penso.



23. Credi che ce lo dirà?

24. Vedremo.

25. Dammi un francobollo da un euro, per piacere!

26. Pronto, con chi parlo?

27. Aveva venduto la (sua) casa per quattro milioni di Lire.

28. Avevano messo il melone nel frigorifero?

29. Tra Mimmo e lei non va bene. Non la vede, non le parla e qualche volta non la
saluta.

30. Hai conosciuto molte persone? Abbastanza, ma una molto speciale: la mia amica.

31. Quando mi scriverai? Quando sarò arrivato/a.

32. Possiamo essere da voi solo fra tre ore.

33. Alle cinque gli telefoneremo.

34. Perché comincia a darsi delle arie?

35. Eravate già stati a Venezia? No, quest’era la prima volta.

36. Suo marito è in Inghilterra, ritornerà (a casa) dopodomani.

37. Quando si è innamorato di lei? Due anni fa.

38. Non aveva avuto tempo di / per raccontarglielo.

39. Non ha mai parlato con lui, perché è sempre con qualcuno.

40. I suoi colleghi sono molto gentili, anzi gentilissimi.

41. Non avevamo più tempo di/per telefonarvi.

42. Se Elena e Sandra sono stanche, vanno a letto presto.

43. Dalle tre alle quattro sarò dal dottore.

44. Ha messo il suo impermeabile.


