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Capítulo 09 – Música para Ludwig 
 
Philipp também acha uma pista para desvendar o segredo do desconhecido: no 
jornal, ele encontra um anúncio para um musical sobre o rei Ludwig. A caminho do 
musical, ele entrevista turistas de diferentes países. 
 
Enquanto Paula se encontra no escritório, em Berlim, Philipp dá voltas por Munique. Ele 
ainda não sabe sobre a descoberta da colega. Mas Philipp também está no caminho certo 
para solucionar o enigma. Um anúncio de um musical sobre o rei Ludwig desperta seu 
interesse. No ônibus para lá, ele pergunta aos turistas sobre suas expectativas quanto ao 
musical. 
 
Este episódio treina a compreensão auditiva. Na cena no ônibus, trata-se de 
reconhecer o alemão entre diversas outras línguas. Além disso, também é tratada a 
posição da negação “nichts” após o verbo. 
 
 
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 
Este é o nono capítulo do nosso curso de alemão Rádio 
D. Bem-vindos, caros ouvintes. Vocês devem estar 
lembrados de que Paula, a jornalista da Rádio D, 
descobriu algo importante: o homem que dizia ser o rei 
Ludwig é apenas o ator que representa o rei em um 
musical. Qual foi a reação da Paula diante dessa 
informação? O que ela faz? 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? 
Bitte geh ans Telefon, bitte. 
 
Ayhan  
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 
 
Paula 
Du verstehst nichts?  
Ach! 
 
Ayhan 
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 
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Apresentadora 
Paula tenta ligar para Philipp, mas, infelizmente, só ouve 
o sinal de ocupado. 
 

Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? 
Bitte geh ans Telefon, bitte. 
 

Apresentadora 
Ayhan diz que não entende nada. 
 

Ayhan  
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 
 

Apresentadora 
Talvez fosse melhor não ter dito nada, pois isso deixou 
Paula mais irritada ainda. Mas como Ayhan gostaria muito 
de saber o que está acontecendo, pergunta novamente o 
que houve em Neuschwanstein, mas em um tom mais 
cauteloso. 
 

Paula 
Du verstehst nichts? Ach! 
 
Ayhan 
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 
 

Apresentadora 
A Paula, porém, não tem tempo para explicações e assim 
Ayhan continua sem saber o que aconteceu. 
 
De Neuschwanstein, Philipp foi até Munique, que fica a 
125 quilômetros dali. Em Munique, foi a um café, onde leu 
um anúncio que o deixou muito interessado. Uma 
informação, que ele leu no jornal, vocês já conhecem da 
publicidade na rádio. O que é novo para vocês nesta 
cena?  

 
Szene 2: In einem Café in München 
 
Kellnerin 
So, und für Sie einen Kaffee, bittschön. 
 
Philipp 
Danke. 
Oh, das ist ja interessant. 
König Ludwig. Die Sehnsucht nach dem Paradies. 
Das Musical. 
Eine Tour von München nach Neuschwanstein. 
Unsere Telefonnummer... 
Ha, das mache ich sofort. 
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Apresentadora 
Vocês já sabem que há um musical sobre o rei Ludwig. O 
seu título é “A Saudade do Paraíso”. A nova informação é 
que há uma excursão de Munique para o castelo de 
Neuschwanstein. 
 

Philipp 
Eine Tour von München nach Neuschwanstein. 
 

Apresentadora 
Philipp telefona para o organizador da viagem de ônibus e 
reserva uma passagem. 
 
Ayhan não agüenta de curiosidade. Será que Philipp lhe 
contaria algo sobre o que eles viram no castelo de 
Neuschwanstein? 
Por isso, ele pergunta onde está Philipp, como se nem 
estivesse muito interessado. 

 
Szene 3: In der Redaktion 
 
Ayhan 
Wo ist eigentlich Philipp? 
 
Paula 
In München. 
 
Compu 
Nein, im Stau. Philipp ist im Stau. 
 

Apresentadora 
Paula acha que ele está em Munique. 
 

Ayhan 
Wo ist eigentlich Philipp? 
 
Paula 
In München. 

 
Apresentadora 
Mas então o computador falante da Rádio D, Compu, 
interfere na conversa. Ele conferiu a secretária eletrônica 
e sabe que Philipp ainda está na estrada por causa de um 
engarrafamento. 
 

Compu 
Nein, im Stau. Philipp ist im Stau. 
 

 
Apresentadora 
Portanto o Philipp está parado na estrada, assim como os 
turistas que partiram de ônibus de Munique para assistir 
ao musical. 
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Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D... 
 
Paula 
... die Reportage 
 

Apresentadora 
É claro que uma atração como o castelo de 
Neuschwanstein é visitada por muitos turistas de 
diferentes países. Philipp gravou as vozes no ônibus. Que 
línguas vocês reconhecem? Tem alguém falando alemão? 
 

Szene 4: Im Bus auf der Autobahn; Stimmen 
 
Philipp 
Ein Stau, na super. 
 
Amerikaner 
O, what happened? 
Do you want something to drink, darling? 
 
Amerikanerin 
O yes, my darling. 
 
Französin 
Tu as faim? 
 
Japaner 
Schau mal, ist das nicht toll? 
 
Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 
 

Apresentadora 
Talvez vocês tenham percebido frases em inglês e 
francês. Ou até em japonês. E, provavelmente, vocês 
entenderam quem estava falando alemão. Alguém 
perguntou se há um banheiro. 
 

Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 
 

Apresentadora 
E Philipp não está nada feliz com o engarrafamento. 
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Philipp 
Ein Stau, na super. 
 

Apresentadora 
Philipp aproveita a espera no ônibus para perguntar a 
alguns turistas porque eles querem ver o musical. As duas 
primeiras respostas dos turistas estrangeiros são uma 
bela miscelânea de alemão com as suas respectivas 
línguas. O que os turistas esperam do musical? 
 

Szene 5: Im Autobus auf der Autobahn 
 
Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D.  
Sie fahren zum Musical: Warum? 
 
Amerikanerin 
O, das ist wonderful. 
 
Französin 
Oh! Là là! Das ist sicher très amusant. 
 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 
 

Apresentadora 
As expectativas dos turistas são positivas. A primeira 
imagina que o musical será maravilhoso. Ela usa o termo 
inglês wonderful, que soa muito parecido em alemão: 
wundervoll. 

 
Amerikanerin 
O, das ist wonderful. 
 

Apresentadora 
A segunda turista acha que certamente o musical será 
divertido. Ela emprega a palavra francesa amusant, que 
também soa muito parecida em alemão: amüsant. 
 

Französin 
Oh! Là là! Das ist sicher très amusant. 
 

Apresentadora 
Primeiramente, Philipp cumprimentou os turistas à moda 
da Baviera, dizendo Grüß Gott, que é como se diz no sul 
da Alemanha em vez de Guten Tag. Depois, ele se 
apresentou como jornalista e perguntou por que os 
turistas vão assistir ao musical. 
 

Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D. 
Sie fahren zum Musical: Warum? 
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Apresentadora 
O último turista com quem ele falou pede desculpas por 
não entender nada. E isso ele diz em alemão, embora de 
uma forma não muito correta. Mas Philipp entendeu e 
vocês provavelmente também. 
 

Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 
 

Apresentadora 
E o que estava errado no que ele disse, vocês ficarão 
sabendo com o nosso professor. 
 

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

Apresentadora 
Bem, então eu passo a pergunta ao senhor. Por que não 
está certo em alemão o que disse o último turista? 
 
Professor 
Olá, queridos ouvintes! Bom, pelo menos nós entendemos 
o que ele diz, isto é, que ele não entende nada. 

 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 

 
Apresentadora 
O turista não pronunciou certo a palavra nada – nichts? 
 
Professor 
Não, esse não é o problema. No cotidiano, muitas vezes 
as pessoas dizem assim. Mas comparem, por favor, as 
duas frases seguintes; e prestem atenção na posição em 
que está na frase a negação nada – nichts. 

 
Sprecherin 
Ich verstehe nichts. 
 
Sprecher 
Ich nix verstehen. 
 

Apresentadora 
Então está claro. Em alemão, a negação com a palavra 
nichts tem que vir depois do verbo. 

 
Ayhan 
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 
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Professor 
Certo. E também tem uma coisa que os nossos ouvintes 
já sabem: os verbos em alemão são conjungados. 
A terminação da primeira pessoa – ich – geralmente é um 
– e. Não se usa o infinitivo com o eu. 
 
  
Apresentadora 
Muito obrigada, professor. E vocês, caros ouvintes, ainda 
podem ouvir um rap. 
 

Ayhan 
Nichts, nichts, 
ich verstehe nichts, 
ich verstehe überhaupt nichts, 
überhaupt nichts, 
nichts. 
 

Apresentadora 
Eu espero que vocês não digam isso e sim que 
entenderam muito mais. Agora vocês ouvirão novamente 
algumas cenas.  
 
Ouça primeiro a Paula, que está bastante irritada. 

 
Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? 
Bitte geh ans Telefon, bitte. 
 
Ayhan  
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 
 
Paula 
Du verstehst nichts?  
Ach! 
 
Ayhan 
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 
 

Apresentadora 
O ônibus no qual Phillip viaja entra em um 
engarrafamento. Philipp colhe algumas impressões e 
grava vozes. 
 

Philipp 
Ein Stau, na super. 
 
Amerikaner 
O, what happened? 
Do you want something to drink, darling? 
 
Amerikanerin 
O yes, my darling. 
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Französin 
Tu as faim? 
 
Japaner 
Schau mal, ist das nicht toll? 
 
Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 
 

Apresentadora 
Philipp quer saber por que os turistas vão assistir ao 
musical. 

 
Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D.  
Sie fahren zum Musical: Warum? 
 
Amerikanerin 
O, das ist wonderful. 
 
Französin 
Oh! Là là! Das ist sicher très amusant. 
 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 
 

Apresentadora 
No próximo capítulo, vocês vão conhecer mais um 
personagem importante do nosso curso de alemão pelo 
rádio. Bem, de certa maneira vocês já o conhecem um 
pouco. Mas essa história fica para o próximo capítulo. 
 

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 


	Szene 2: In einem Café in München 

