Hvor langt er I nået med ansøgningerne til praktikplads?
Jeg har afleveret en ansøgning så nu må vi se
Jeg tror også at det bliver svært at finde et sted
Ja, hvorfor tror I det bliver svært?
Fordi der er flere eleven end der er pladser
Ja, det er svært.
Jeg tror i hvert tilfælde det er svært for fremmede at få en praktikplads.
For det har jeg hørt i radioen, det skulle være svært
Man skal være positiv og tro på sig selv
Uopfordret ansøgning
Hvad er klokken?
Ni femogfyrre
Lone, det er pause!
Allerede? Ja, vi tager pause
Jeg skal have en basse, jeg kan godt tåle det
Øh, har I nogen frikadeller?
Har I nogen frikadeller?
Nej det har vi ikke
Ej, Jacqueline du skal da ikke have frikadeller nu!
Jamen jeg har lyst til frikadeller!
Jeg har været i biografen og set ”Nynne” (A Danish film)
Hvad er det?
Er den god?
Den ville jeg også gerne se
Den er sjov,

Det er den danske udgave af Bridget Jones dagbog
Den har jeg set den engelske version af
Hvad ville I egentlig gøre hvis jeres kæreste var utro?
Altså, omskære ham!
Ingen tanke!
Med det samme!
Nej, jeg skal altså ud at ryge
Vent lige på mig
Kan du ikke spise den her, jeg har fortrudt
Jo, tak
Du kan jo også tåle det Christina!
Du farver det da aldrig mere, gør du?
Aldrig!
Nej, det kan jeg godt forstå
Det var første og sidste gang jeg nogensinde gør det!
Ja, det var så anden gang!
Det er edder manende ved at blive koldt
Vinter!
Det er ligesom en årsag til at stoppe med at ryge
Så er det ved at være tiden, piger!
Det er koldt hvad?
Det er koldt at være rygere
Ja! Vi overvejer også at stoppe

