
 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 
© Deutsche Welle 

Seite 1 von 7 

Capítulo 05 – O rei Ludwig está vivo 
 
Na Rádio D, Paula e Ayhan cumprimentam o novo colega. E já há trabalho para os 
redatores: comenta-se que o falecido rei Ludwig ainda está vivo. Uma pesquisa no 
local deve esclarecer a situação. 
 
Philipp conhece os colegas Paula e Ayhan, assim como a excêntrica Josefine, que cuida 
da ordem no escritório. Depois de chegar à redação da Rádio D, sobra pouco tempo para 
respirar, pois a primeira tarefa para Philipp e Paula já está de pé: há um boato de que o 
lendário rei Ludwig 2° da Baviera ainda está vivo. Em 1886, ele morreu em circunstâncias 
misteriosas. Os dois redatores pesquisam no castelo de Neuschwanstein e travam um 
contato inquietante. 
 
Assuntos misteriosos provocam muitas perguntas. E assim se oferece a oportunidade, 
neste episódio, de examinar bem pronomes interrogativos e orações explicativas e 
causais. 
 
 
Manuscrito do capítulo 

 
A Rádio Deutsche Welle e o Instituto Goethe apresentam: 
Rádio D. Um curso radiofônico de alemão da Redação D. 
A autora é Herrad Meese. 
 
Apresentadora 
Bem-vindos ao quinto capítulo do curso de alemão pelo 
rádio, Rádio D. Vocês devem se lembrar que a jornalista 
Paula e seu colega Ayhan estavam esperando o Philipp, 
na sede da Rádio D. Philipp irá trabalhar com a Paula na 
emissora. 
Imaginem agora essa situação de espera. Prestem 
atenção principalmente em dois nomes próprios: o nome 
de uma cidade e de um país. Com que pessoas esses 
nomes estão relacionados? 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Philipp 
Sorry, Entschuldigung, tut mir sehr leid. 
 
Paula 
Hallo, Philipp, endlich! 
Also Philipp: Das ist Ayhan. 
 
Philipp 
Wie heißt du? 
Ayhan? Ayhan? 
Du kommst aus der Türkei? 
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Ayhan 
Nein, ich bin aus Berlin. 
 
Josefine 
Übrigens – ich bin Josefine, 
Josefine. 
 
Philipp 
Guten Tag, Josefine. 
 
Paula und Ayhan 
Josefine, bitte nicht. 
 

Apresentadora 
Será que esse foi um bom jeito de se apresentar? Philipp 
entrou sem fôlego na redação, pediu desculpas pelo 
atraso e os colegas se apresentaram, cada qual à sua 
maneira. Nos diálogos eles mencionaram Berlim e a 
Turquia. 
 
Primeiro, a Paula apresentou Ayhan dizendo: „Este é o 
Ayhan.“ 

 
Paula 
Also Philipp: Das ist Ayhan. 
 

Apresentadora 
Quando Philipp, um jornalista jovem que já esteve em 
muitos países, ouviu o nome Ayhan, logo teve a certeza 
de que era um nome turco. Por isso perguntou a Ayhan: 
você vem da Turquia? 

 
Philipp 
Ayhan? Ayhan? Du kommst aus der Türkei? 
 

Apresentadora 
Bem, talvez o Philipp não tenha sido muito habilidoso. 
Pois muitas pessoas que vivem na Alemanha têm um 
nome estrangeiro, mas nasceram na Alemanha e não 
gostam muito quando lhes perguntam sempre a mesma 
coisa: “de onde você é?” Esse é o caso de Ayhan. Seus 
pais vieram realmente da Turquia, mas ele nasceu em 
Berlim.  

 
Ayhan 
Nein, ich bin aus Berlin. 
 

Apresentadora 
Enquanto os dois conversavam, Josefine sentiu que 
ninguém lhe dava atenção e por isso se apresentou de 
uma forma um pouco exagerada. E, logo depois, num 
gesto de provocação, tratou do seu trabalho - a limpeza. 
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Josefine 
Übrigens – ich bin Josefine, 
Josefine. 

 
Apresentadora 
O clima não estava lá muito descontraído na estréia de 
Philipp na redação. Mas logo todos eles foram 
interrompidos por uma figura que vocês, caros ouvintes, 
ainda não conhecem. 

 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
König Ludwig lebt – mysteriös – sehr mysteriös 
 
Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Compu 
Ich bin Compu. 
 
Philipp 
Compu? 
 
Compu 
Ja, ich heiße Compu und ich bin ein Compu. 
 

Apresentadora 
Vocês já devem ter adivinhado: Compu é um computador. 
Vejamos se ele fala conosco. Alô, Compu. Conte para os 
nossos ouvintes o que você faz. 
 

Compu 
Recherchieren – recherchieren – recherchieren 
 

Apresentadora 
Bem, ele está exagerando um pouco. Pesquisar ele não 
pesquisa por si. Na verdade ele ajuda os jornalistas em 
suas pesquisas. 
 

Compu 
Ich bin Compu. Ich bin bei Radio D. 
 

Apresentadora 
Isso já está mais próximo da realidade. Compu, o 
computador falante da Rádio D, transmite a pauta para os 
jornalistas. 
Hoje se trata de investigar um caso misterioso. Isso talvez 
vocês tenham entendido quando Compu anunciou a 
tarefa. Compu, repita por favor o que eles tem que fazer. 

Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
König Ludwig lebt – mysteriös – sehr mysteriös 
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Apresentadora 
Ao que tudo indica, alguém afirma que o rei Ludwig ainda 
está vivo. E, no entanto, é certo que o rei Ludwig 2°, esse 
rei da Baviera que parece ter saído de um conto de fadas, 
morreu em 1886. Portanto, ele está morto há muito 
tempo. 
 
Mas ele foi um rei muito especial, um sonhador que 
mandou construir castelos que mais parecem um sonho. 
A Paula e o Philipp vão justamente para um deles, o 
castelo de Neuschwanstein. Eles vão averiguar de onde 
saiu essa afirmação sem sentido de que o rei Ludwig 
ainda vive. Paula e Philipp querem saber o que está por 
trás disso. 
 
Ouçam agora a primeira parte da reportagem que a Paula 
e o Philipp gravaram para a Rádio D no castelo de 
Neuschwanstein. Tudo começou com um encontro muito 
estranho com um ser desconhecido e uma palavra 
enigmática. 
Imaginem a situação em que eles estão: no castelo e no 
escuro. Com base nos ruídos procurem ouvir e entender 
essa palavra tão importante. 
 

Szene 2: Im Schloss 
 
Philipp 
Paula, wo bist du? 
 
Paula 
Philipp, wo bist du? 
 
Philipp, was ist das? 
 
Philipp 
Das weiß ich nicht. 
 
Eulalia 
Wasser. 
König Ludwig – Wasser. 
 
Philipp 
König Ludwig? Wasser? 
Paula, wer ist das? 
 
Eulalia 
Wasser und König Ludwig. 
 
Paula 
Mysteriös, sehr mysteriös. 
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Apresentadora 
A palavra enigmática é água, o que tem muito a ver com o 
rei Ludwig 2°. 

Eulalia 
Wasser. 
König Ludwig – Wasser. 
 

Apresentadora 
A voz estranha estava chamando atenção para a água. 
E detrás da voz deve haver uma figura sábia, pois a água 
tem um papel fundamental nas circunstâncias misteriosas 
que cercaram a morte do rei Ludwig 2°. Até hoje, há 
especulações sobre a forma como ele morreu, as pessoas 
tentam entender o que aconteceu. Paula e Philipp, 
naturalmente, foram ver do que se tratava. 
Mas primeiro vamos analisar o que eles disseram no 
castelo. Parece que era muito escuro ali, pois Philipp e 
Paula não conseguim enxergar um ao outro. Eles se 
procuram e um pergunta onde o outro está. 

Philipp 
Paula, wo bist du? 
 
Paula 
Philipp, wo bist du? 

 
Apresentadora 
Eles ouvem um bater de asas, uma voz e umas palavras 
que os deixam irritados, pois não estão vendo nada. 

Eulalia 
Wasser. 
König Ludwig – Wasser. 
 
Philipp 
König Ludwig? Wasser? 
Paula, wer ist das? 
 
Eulalia 
Wasser und König Ludwig. 
 

Apresentadora 
Agora Paula entende muito bem o que disse o Compu: 
tudo é realmente muito misterioso. 

Paula 
Mysteriös, sehr mysteriös. 
 

Apresentadora 
Quando alguém não sabe algo que gostaria de saber, 
então se pergunta, é claro. E agora o nosso professor vai 
explicar a vocês uma maneira de fazer isso em alemão. 
 

Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D... 
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Paula 
... Gespräch über Sprache. 

Professor 
Bem, sempre se pode perguntar. Mas será que a gente 
sempre recebe uma resposta satisfatória? 

 
Apresentadora 
Vamos ouvir novamente... Quando Philipp e Paula ouvem 
um ruído estranho, Paula quer saber o que é. Por isso, 
pergunta: “O que é isso?” 
 

Sprecherin 
Was ist das?  
 

Professor 
Utiliza-se, no caso, o pronome interrogativo o que – was. 
Prestem atenção neste pronome que vem logo no início 
da frase. 
 

Sprecherin 
Was ist das? 
 

Apresentadora 
O senhor tem razão, professor. O Philipp não pode 
responder à pergunta porque ele não sabe. 

 
Sprecher 
Das weiß ich nicht. 
 

Professor 
Ouçam mais uma vez: a pergunta que começa com o 
pronome o que – was. E também a resposta, que começa 
com isso – das. 

 
Paula 
Philipp, was ist das? 
 
Philipp 
Das weiß ich nicht. 
 

Professor 
Se a pergunta se refere a uma pessoa, então se emprega 
o pronome quem – wer, que também vai logo no início da 
frase. 
 

Sprecher 
Wer 
Wer ist das? 
 

Professor 
E a resposta começa com este é – das ist. 

Philipp 
Wer ist das? 
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Paula 
Das ist Ayhan. 

 
Apresentadora 
Muito obrigada, professor. E vocês, prezados ouvintes, 
podem recapitular. 
 
Philipp e Paula viajaram até o castelo de Neuschwanstein 
para averiguar o que havia por trás do boato que o rei 
Ludwig 2° ainda estaria vivo. 
 

Philipp 
Paula, wo bist du? 
 
Paula 
Philipp, wo bist du? 
 
Philipp, was ist das? 
 
Philipp 
Das weiß ich nicht. 
 
Eulalia 
Wasser. 
König Ludwig – Wasser. 
 
Philipp 
König Ludwig? Wasser? 
Paula, wer ist das? 
 
Eulalia 
Wasser und König Ludwig. 
 
Paula 
Mysteriös, sehr mysteriös. 
 

Apresentadora 
No próximo capítulo, Philipp e Paula procuram desvendar 
o mistério – será que vão conseguir? 
 

Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, dann bis zum nächsten 
Mal. 
 

Você ouve a Rádio D. Um curso radiofônico de alemão do 
Instituto Goethe e da Rádio Deutsche Welle. 

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 
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