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Capítulo 10 – Entrevista com o rei Ludwig 
 
Philipp se encontra com o ator que interpreta o rei Ludwig no musical e solicita uma 
entrevista. De repente, ele reconhece a voz. Enquanto isso, a redação recebe uma 
visita inesperada. 
 
No castelo de Neuschwanstein e mesmo sem a ajuda de Paula, Philipp resolve, 
finalmente, a questão de quem se fez passar pelo falecido rei Ludwig: é o ator do musical 
sobre o rei Ludwig. Philipp aproveita a oportunidade e pede uma entrevista ao ator. No 
regresso para a Rádio D, ele fica admirado com uma visita inusitada. Uma coruja falante 
apareceu no escritório da redação. 
 
Este episódio prepara muitas surpresas para Philipp: várias vezes, ele fala “não acredito 
nisso“ e “não sei disto“. Os ouvintes podem dar uma olhada na negação “nicht”. 
 
 
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 
Alô ouvintes. Este é o décimo capítulo do nosso curso de 
alemão Rádio D. Bem-vindos! Como vocês devem estar 
lembrados, o jornalista Philipp e outros turistas que 
viajavam de ônibus pegaram um engarrafamento na 
estrada. Philipp vai assistir um musical sobre a vida e a 
morte do rei Ludwig 2°. 
Como todo engarrafamento se desfaz, o ônibus conseguiu 
chegar no teatro. A primeira coisa que Philipp faz é ir ao 
restaurante do teatro. Ali, encontra um homem que ele 
conhece muito bem. 
 

Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D... 
 
Paula 
... die Reportage 
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Apresentadora 
Ouçam agora o que Phillip fica sabendo no restaurante. O 
que Philipp pede ao homem? 

 
Szene 1: Im Restaurant 
 
Philipp 
Ach, ich habe Hunger, einen Riesenhunger. 
 
Stimme vom Nachbartisch 
Das Musical ist wirklich wunderbar. 
 
Schauspieler 
Ja klar, ich spiele ja König Ludwig. 
 
Philipp 
Nein, das glaube ich nicht. 
Die Stimme, natürlich; 
ich kenne die Stimme. Das ist doch... 
Entschuldigung, ich bin Redakteur bei Radio D, bekom-
me ich ein Interview? 
 
Schauspieler 
Na, gut. 
 
Philipp 
Danke. 
Erstmal: Grüß Gott, König Ludwig. 
 
Schauspieler 
Majestät, bitte. 
 
Philipp 
Grüß Gott, Majestät. 
Guten Appetit, Majestät. 
 
Schauspieler 
Ach, bitte: 
Ich bin nicht König Ludwig. 
Ich bin nicht Ihre Majestät. 
Ich bin Schauspieler. 
 
Philipp 
Ich weiß, Majestät. Prost! 
 

Apresentadora 
Philipp se apresenta como jornalista da Rádio D e pede 
ao homem uma entrevista. 
 

Philipp 
Entschuldigung, ich bin Redakteur bei Radio D, bekom-
me ich ein Interview? 
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Apresentadora 
Philipp entra no restaurante porque está com muita fome, 
uma fome enorme. 

 
Philipp 
Ach, ich habe Hunger, einen Riesenhunger. 
 

Apresentadora 
No restaurante, ele escuta alguém dizer que o musical é 
maravilhoso porque ele faz o papel do rei Ludwig. Muito 
convencida essa pessoa, não é? 

 
Schauspieler 
Ja klar, ich spiele ja König Ludwig. 

 
Apresentadora 
Nesse momento, Philipp compreendeu que o homem com 
quem ele esteve no castelo era o ator que representa o 
papel do rei Ludwig. 
 
Mas ao contrário de Paula, que ficou com raiva de si 
mesma por não haver descoberto a verdade, Philipp e o 
ator resolvem continuar com a brincadeira. Philipp chama 
o ator de rei Ludwig. E este insiste em ser chamado de 
“Majestade”. Mas, no final da conversa, ele explica que 
não é nem o rei Ludwig nem majestade e se identifica 
como ator. 
 

Schauspieler 
Ach, bitte:  
Ich bin nicht König Ludwig. 
Ich bin nicht Ihre Majestät. 
Ich bin Schauspieler. 
 

Apresentadora 
E Philipp faz um brinde a “Sua Majestade”... 
 

Philipp 
Ich weiß, Majestät. Prost! 
 

Apresentadora 
Agora tanto a Paula como o Philipp entenderam o 
encontro misterioso que tiveram no castelo.  
 
Philipp resolve regressar o mais rápido possível à redação 
da Rádio D, em Berlim. Lá,  há uma surpresa esperando 
por ele: alguém que chegou sem avisar e cuja voz vocês 
já conhecem. Ouçam o que acontece na redação. Qual é 
a reação dos jornalistas diante desse novo 
“personagem”? 
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Szene 2: In der Redaktion – Eulalia 
 
Philipp 
Hallo, Paula. 
Stell dir vor, der Mann im Schloss... 
 
Eulalia 
... ist Schauspieler. 
 
Philipp 
Wie bitte? Wer ist das denn? 
 
Paula 
Eine Eule. Das siehst du doch! 
 
Philipp 
Und was macht die Eule hier? 
 
Paula  
Das weiß ich nicht. 
 
Philipp 
Sag mal, wo bin ich hier? 
Bin ich bei Radio D oder im Zoo? 
 
Ayhan 
Hallo, was machst du hier? 
Wie heißt du? 
 
Eulalia 
Eule. 
 
Ayhan 
Du bist eine Eule, okay, 
aber wie heißt du? 
 
Eulalia 
Tsss Tsss Tsss Tsss 
 
Ayhan 
Na gut: Du heißt ab jetzt... Eulalia, okay? 
Und – woher kommst du? 
 
Eulalia 
Ich sage nur: von König Ludwig. 
 

Professor 
Alô, caros ouvintes! Oh, agora nós temos também na 
redação uma coruja que fala. E vocês sabem de onde ela 
vem? Ela diz que vem do rei Ludwig... Ele gostava muito 
de cisnes, mas não há nenhuma informação que gostasse 
de corujas. 
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Apresentadora 
A coruja estava no castelo e de alguma maneira, 
acompanhou Paula até a Rádio D sem que ela 
percebesse. Mas qual é a reação dos jornalistas? Nós 
vamos ouvir o diálogo novamente, com mais atenção. 
Quando Philipp ouve a voz da coruja e a vê voando, 
pergunta quem é. E Paula, que não esconde sua irritação 
por ver algo que não entende, responde em tom 
arrogante: “Uma coruja. Você não está vendo?” 
 

Philipp 
Wie bitte? Wer ist das denn? 
 
Paula 
Eine Eule. Das siehst du doch! 
 

Apresentadora 
E uma resposta arrogante geralmente provoca uma 
reação à altura. Por isso, Philipp pergunta se ele está na 
Rádio D ou num zoológico. 
 

Philipp 
Sag mal, wo bin ich hier? 
Bin ich bei Radio D oder im Zoo? 
 

Apresentadora 
Ayhan, por sua vez, não parece se incomodar nem com a 
presença de uma coruja na redação nem com o fato de 
ela falar. Ou será que ele só faz de conta? Seja como for, 
ele pergunta diretamente o que ela faz ali. Como não 
obtém resposta, ele pergunta qual é o seu nome. 
 

Ayhan 
Hallo, was machst du hier? 
Wie heißt du? 
 
Eulalia 
Eule. 
 
Ayhan 
Du bist eine Eule, okay, 
aber wie heißt du? 
 

Apresentadora 
Ela responde “coruja”. Mas como isso não é um nome, 
Ayhan inventou um nome para ela: Eulalia, que lhe parece 
um nome bonito. E soa parecido com a palavra alemã 
para designar a coruja, Eule. 

 
Ayhan 
Na gut: Du heißt ab jetzt... Eulalia, okay? 
 

Apresentadora 
Cada um dos jornalistas reagiu de forma diferente. Philipp 
está um pouco irritado; Ayhan acha divertido. E a Paula 
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não diz muita coisa, sua atitude é reservada. Será que 
Paula desconfia que a Eulalia a partir de agora sempre 
estará perto dela? 
 
É de noite e chegou a hora de Josefine limpar a redação 
da Rádio D. Vocês certamente podem imaginar a sua 
surpresa ao encontrar ali uma coruja. Agora ouçam a 
cena. Na opinião de vocês, por que Josefine pede 
desculpas? 
 

Szene 3: In der Redaktion 
 
Josefine 
Hilfe, wer ist das denn? 
 
Compu 
Eulalia. 
 
Josefine 
Was macht die Eule hier? 
 
Compu 
Sie ist einfach hier. 
 
Josefine 
Bin ich bei Radio D oder im Zoo? 
 
Eulalia 
Störe ich? 
 
Josefine 
O, Entschuldigung, du verstehst alles? 
 
Eulalia 
Ich bin klug und weise. 
 
Josefine 
Und ich bin Josefine. 
 

Apresentadora 
Josefine percebeu que a Eulalia não apenas sabe falar 
como também parece entender tudo. Então, pede 
desculpas. 

 
Josefine 
O, Entschuldigung, du verstehst alles? 
 

Apresentadora 
Ela percebe que Eulalia entende tudo por sua pergunta: 
eu atrapalho? Ou: estou incomodando? 

 
Eulalia 
Störe ich? 
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Apresentadora 
E Eulalia não deixa de mencionar que ela é inteligente e 
sábia. 

 
Eulalia 
Ich bin klug und weise. 
 

 
Apresentadora 
Será esse o começo de uma bela amizade? Vamos dar a 
elas um tempo e ouçamos o que o professor tem a dizer. 

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

Professor 
Uma coruja falante na redação de uma rádio – é 
compreensível que isso deixe as pessoas confusas. Por 
isso, a Paula não consegue responder a pergunta de 
Philipp. Ouçam novamente o que ela diz quando Philipp 
pergunta o que a coruja está fazendo ali? 
 

Philipp 
Und was macht die Eule hier? 
 
Paula  
Das weiß ich nicht. 

 
Apresentadora 
Hoje vamos tratar da palavra com que se expressa a 
negação não – nicht. 
 
Professor 
Exatamente. Prestem atenção, por favor, à palavra nicht, 
que em alemão vem depois do verbo. “Isso eu não sei.” 
 

Sprecherin 
Das weiß ich nicht. 
 

Professor 
Quando Philipp ouviu a voz do ator, reagiu como se mal 
pudesse acreditar: “Não, eu não acredito”. Nessa frase, 
nicht aparece, como sempre, depois do verbo. 
 

Philipp 
Nein, das glaube ich nicht. 

 
Apresentadora 
Bem, nicht aparece sempre depois do verbo, mas nem 
sempre no final da frase. 
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Professor 
Mas não é disso que eu estava falando. Muitas vezes, 
vêm complementos depois da palavra nicht. Ouçam dois 
exemplos. 
 

Sprecherin 
Philipp ist nicht da. 
 
Sprecher 
Ich bin nicht König Ludwig. 

 
Apresentadora 
Existe uma regra para isso? 
 
Professor 
Sim, existe, mas eu não quero entrar em detalhes. Hoje, 
quero apenas chamar a atenção para o seguinte: o objeto 
direto ou complemento acusativo vem sempre antes da 
palavra nicht. Nos próximos exemplos, os objetos diretos 
são das e Stimme. 
 

Sprecherin 
Das weiß ich nicht. 
 
Sprecher 
Ich kenne die Stimme nicht. 

 
Apresentadora 
Muito obrigada, professor! 
 
No próximo capítulo, Josefine se aproxima um pouco de 
Eulalia e vocês ficarão sabendo mais sobre o significado 
desse nome. 

 
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 


	 

