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Í FØROYSKUM 

Huglag
Tit kunnu arbeiða við huglagi.
Vís á dømi um huglagið.

Er Mai í góðum ella ringum lag?
Hvat ávirkar lagið á Mai?
Er lagið tað sama gjøgnum allan partin?
Hvat heldur Mai um, at tailendsku vinkonurnar hjá mammuni koma á vitjan?
Hvussu ávirkar tað Mai at hoyra um, hvussu mamman og Jóannes hittust?
Hví man tað hava so nógv at týða fyri Mai at vita, hvussu tey hittust?
Man Mai dáma, at mamman sigur, at hon er ein prinsessa?

Persónslýsing
Í 6. parti hoyrdu vit hetta brotið:

“ Hendan dagførda útgávan av mammuni samsvaraði so illa við mammuni, sum Mai roynt at hildið 
fastari, tá ið henni longdist eftir henni í Tailandi. Tann mamman, sum Mai hevði longst eftir, var 
vøkur og smílandi. Mild og blíð. Mamman smíltist ikki longur, sum hon g jørdi í Tailandi. Mai minnist, 
hvussu øll hugdu at henni og vildu práta við hana. Nú er hon so køld … Tað er sjáldan, at hon smílist 
til Mai í hvussu er, hon angrar helst, at hon tók hana til sín. Men hon strálar heldur ikki, tá ið hon 
gongur úti, sum hon g jørdi í Tailandi. Hon er næstan ósjónlig …”

“Mai dámar væl, tá ið tað er innrás … henni dámar mammuna, sum flennir og prátar, og 
vinkonurnar eru stuttligar, og so er tað allur maturin … Viðhvørt hava tær ymiskt við, og viðhvørt 
gera tær okkurt saman … Tað er næstan sum at vera heima aftur … heima hjá ommu og abba …”

Í dag hoyra vit hetta brotið: 

Ger eina persónslýsing av mammuni út frá báðum brotunum.
Hví man mamman vera so ymisk í Tailandi og í Føroyum? 
Hví man mamman vera sum hon var í Tailandi, tá ið hon er saman við sínum tailendsku 
vinkonum í Føroyum?
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Tit kunnu gera tailendskan mat.
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