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1 Ett verb som står efter  preposition får ing-form.
keen on förtjust i instead  of i stället för prevent from hindra från arrest for arrestera för
bad at dålig på afraid of rädd för sure of säker på suspect of misstänka för
good at bra på used to van vid talk about tala om forgive for förlåta för
interested in intresserad av without utan look forward to se fram emot accuse of anklaga för
tired of trött på by genom dream of drömma om after efter
fond of road av succeed in lyckas med

2 Verb som står efter dessa verbformer får ing-form.

can't help kan inte låta bli finish sluta stop sluta mind ha något emot

enjoy tycka om give up sluta go on fortsätta pracitse öva sig i 

3 Förnimmelseverben feel, hear, notice, observe, see, watch kan följas av ing-form eller infinitiv.

4 Verben lie, sit och stand följs ofta av ing-form.

5 Worth (värd), it's no good (ingen idé), it's no use (tjänar ingenting till), be busy följs av ingform.

Regel Översättning
1 Ni måste hindra dem från att läsa brevet.
2 De reste på semester efter att ha köpt en bil.
3 Pojken fortsatte att stjäla.
4 De förlåter honom inte för att han gjorde det.
5 Han gick utan att säga adjö.
6 Du måste sluta fråga mig.
7 Vi misstänker dem för att ta våra äpplen.
8 Är ni inte trötta på att vänta?
9 De var upptagna med att läsa engelska böcker.

10 Nu måste de sluta sjunga.
11 Filmen är inte värd att se.
12 I stället för att gå till skolan stannade Bill hemma.
13 Det tjänar ingenting till att börja nu.
14 Istället för att sälja bilen behöll han den.
15 Den gamla damen är road av att läsa detektivhistorier.
16 Vi satt och lyssnade på honom i två timmar.



17 Flickan är rädd för att förlora.
18 Jag tror du kan tjäna pengar genom att sälja tidningar
19 Pojken är inte intresserad av att tala med honom.
20 Vi kan inte låta bli att köpa mer godis.
21 Nu är jag trött på att skriva.
22 Pojken drömmer om att köpa en bil.
23 De arresterade honom för att ha tagit pengarna.
24 Är han säker på att vinna?
25 Genom att öppna fönstret kom tjuven in i rummet.
26 De lyckades med att fånga vargen.
27 Vi är vana vid att promenera till den lilla stugan.
28 Vi hörde honom komma, men vi såg honom inte gå.
29 Har han slutat röka?
30 Barnen är väldigt förtjusta i att åka skridskor.
31 Peter är bra på att skriva. 
32 Vi måste öva oss i att tala engelska.
33 Han låg och läste på soffan.
34 Jag kan känna mitt hjärta slå.
35 Är du intresserad av att läsa boken?
36 Min syster är bra på att rita.
37 Jag tror de kommer att lyckas med att hitta den.
38 Damerna är vana vid att komma sent.
39 Vi ser fram emot att resa till England.
40 De talar om att ge dig pengarna.
41 Han stod och väntade vid busshållplatsen.
42 De hindrade oss från att säga sanningen.
43 Jag har inte något emot att gå dit.
44 Du måste hindra dem från att resa.
45 Min bror tycker om att lyssna på musik.
46 De anklagade oss för att gömma hunden.
47 Herr Brown är dålig på att tala svenska.
48 Det är ingen idé att fråga honom.


