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Vad betyder följande ord och uttryck?

Tiden bara flyger förbi   Tiden går väldigt fort – eller det känns så
Jag minns det som igår   Jag minns gamla saker mycket väl, kommer bra ihåg något
Låt oss aldrig glömma   Vi måste alltid komma ihåg
Maten är klar     Maten är färdig (var så god, kom och äta!)
Att bli fast     Att inte komma loss, att göra samma sak hela tiden
Vi lirade på riktigt    Vi spelade på riktigt (inte på TV-spel eller dataspel)
Vi hängde där i gäng   Vi samlades där med vänner
Jag fick min första lur   Jag fick min första telefon
Det här var tegelstenens år   På den tiden var telefonerna lika stora som tegelsten
Se tillbaka på mitt liv   Att komma ihåg hur det var
Det är knappt jag hänger med   En känsla att allt händer väldigt snabbt
För att försöka fånga morgondagen  Ett försök att se på framtiden, planera sin framtid

 Rätt eller    fel? 

1.   Jesse har glömt hur det var när han var barn.
2.   Han spelade boll på egen gård.
3.   Han ville genast in då maten var färdig.
4.   Om det var soligt, satt han inomhus.
5.   Jesse hade en egen dator.
6.   Han spelade WOW.
7.   Jesse och hans kompisar hängde i centrum fast det var kallt regnigt ute.
8.   Hans första mobiltelefon var en iphone.
9.   Han hade en 3D -television.
10.   Musiken var kanske bättre förr, säger han.
11.   Nico gick på åttonde klass år 1993.
12.   Idag har han tre barn.
13.   Nico vill inte att hans barn lyssnar på bra musik.
14.   Barnen gillar Lady Gaga.
15.   Nico började skriva låtar för att uttrycka sina känslor.
16.   Han tänker sluta rappa.
17.   Att se tillbaka på gamla tider hjälper honom att planera framtiden.
18.   Han lider av tinnitus.
19.   Nico tycker att det var sämre förr.
20.   Ändå älskar han sitt liv som det är i dag.
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Svar på frågorna:
Hurdan var Jesses första mobiltelefon?
 Den var stor och tung som en tegelsten och hade en blinkande antenn.
Hur mycket kostade en cd-skiva?
 150 kronor.
Varför började Nico skriva låtar?
 Han hade en känsla att hans själ ville prata, att han hade något att säga.

Erykah Badu 
Badu är en berömd amerikansk sångerska, född 1971. I hennes musik förenas afroamerikansk soul med rap och hiphop.  Hon skriver 
själv sin musik och hennes första album är den mest framgångsrika debutalbum en kvinnlig artist någonsin har gjort. Erykah Badu har också 
medverkat i flera filmer. 

Biggie Smalls
En amerikansk rappare från New York, som använde också många andra artistnamn och är bäst känd under artistnamnet The Notorious 
B.I.G. Han var en central figur inom den amerikanska östkustens hip hop-scen sedan debuten 1994 och ansågs vara en av de bästa rap-
parna någonsin. 1997 dog han i en skotthändelse på gatan.


