Grammatikrepetition Tigao 1 – 2
(不)算…
Ok, då kan vi räknas som vänner.
Idag räknas som denna veckas varmaste dag.
1000 yuan? Det kan inte räknas som alltför dyrt.

尽管 (=fritt, som man har lust)
Jag har köpt några öl. Drick som du har lust!
Inga problem. Du kan fritt berätta för chefen.
Du kan fritt leta upp servicepersonalen.

…来着 1)…nu igen?, 2) DÅTID
Vad drog du nu igen för skämt?
Vad åt vi nu igen när vi var i Korea?
Mina vänner åkte till Taiwan för två månader sedan.
Jag har redan tackat henne.

一下子
Hon är särdeles smart. På en kort stund kan hon läsa och förstå en mattetext.
Har du gjort så här mycket läxor på en kort stund?

并 NEG
Hon har faktiskt inte alls sett sen där romantiska filmen.
Jag gillar faktiskt inte alls potatis.

对了, …
Just det, jag har ju inte ordnat formaliteterna för att börja på skolan ännu.
Just det, jag glömde berätta för dig. Hon har gjort slut med dig.

…下来
Jag har hållit fast vid det fram till nu, men nu står jag inte ut.
Magen har hållit på att värka sedan förra fredagen.
Har Kinesiska muren bevarats fram till nu?

…下去
Den här filmen kan jag inte se vidare på. Låt oss gå ut!
Villkoren är inte bra, men hon ska jobba vidare.
Att gräla vidare på det viset, det måste säkerligen vara mycket tröttsamt.

别提多…了
Det behöver inte nämnas hur nöjd jag är.
Det behöver inte nämnas hur gott det kokta och stekta köttet är.

非…不可
Har du så där lite på dig? Du måste bli förkyld.
Du har sömnbrist sedan mycket lång tid. Du måste ringa läkare.

至于
Det är ju inte alltför allvarligt. Ska det gå så långt så att du kritiserar läraren?
Hon kommer inte gå så långt som att åka till Kina för att leta efter något sådant.
Att betala så mycket pengar, ska det gå så långt?

千万…
Snubbla för allt i världen inte!
Du ska för allt i världen komma ihåg att ensam kan du inte rubba den.
Du ska för allt i världen ta vårda det där såret.

