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Урок 24 – Вестник „Хамбургер Цайтунг”  
 
Двамата журналисти попадат с помощта на совата Ойлалия на вярна следа. Те 
откриват, че колегите им вестника „Хамбургер Цайтунг” има пръст в цялата 
история. Забележка на Филип предизвиква яда на Паула.  
 
Паула, Филип и Ойлалия откриват, че екипът на „Хамбургер Цайтунг” е инсценирал 
историята с акулата на пристанището, за да увеличи тиража на вестника. По-късно 
се разгорещява спор между Филип и Паула заради употребата на една дума. Покана 
на Филип да отидат до пристанището Вилком-Хьофт трябва да успокои Паула.  
  
Ако Филип беше внимавал в избора на думите, които използва, нямаше да си 
навлече яда на Паула. Понякога и при представките на глаголите става въпрос за 
нюанси. Някои представки определят значението на глаголите. В този епизод се 
обръща внимание на делението на представките на глаголите от свършен вид. 
 
 
Манускрипт към урок 24 
 

Обявяване с встъпителна музика: 
Ще чуете Радио Д, езиковият радиокурс на радио 
„Дойче веле” по телевизионния сериал „Редакция Д”. 
Съвместна продукция на радио „Дойче веле” и Гьоте 
Институт. Авторка – Херад Меезе. 
 
Водещ 
Добре дошли на двайсет и четвъртия ни урок от 
езиковия радиокурс Радио Д, драги слушателки и 
слушатели! Нашите двама редактори Паула и Филип 
от Радио Д откриват, че в хамбургското пристанище 
няма никаква акула, че това всъщност е просто един 
гмуркач с перка на акула на гърба. Спомняте си, нали? 
 

Philipp 
Der Taucher hat eine Hai ..., eine Haiflosse. 

 
Водещ 
Ойлалия, която може да наблюдава от птичи поглед, е 
забелязала още нещо интересно. Сега тя води Паула 
и Филип обратно в школата за сърфисти и гмуркачи, 
където те вече разпитваха за изчезналия сърфист. 
Човекът в школата не е особено любезен. Спомняте 
си това, нали? Оказва се, че има причина да бъде 
така. Каква ли? Ще я научите от следващата сцена. 
 

Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
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Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula  
... bei Radio D. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage. 
 

Водещ 
В школата празнуват. Да чуем какво. 
 

Szene 1: Feier in der Tauchschule 
 
Eulalia 
Da sind sie alle: 
die Chefin der Hamburger Zeitung ...  
 
Philipp 
... der Taucher ... 
 
Paula 
... der Mann ... 
 
Frau von der Hamburger Zeitung 
Ruhe bitte, Ruhe! 
Also, herzlichen Glückwunsch. 
Das hast du gut gemacht, mein Hai. 
 
Alle haben die Hamburger Zeitung gekauft, alle – 
das war eine Riesenauflage, bravo! 
 
Also, Prost! 
 
Taucher 
Prost! 
 

Водещ 
Може да не Ви се вярва, но в школата наистина 
празнуват... една измама. Гмуркачът, човекът от 
школата и шефката на хамбургския вестник заедно са 
разиграли историята с акулата. В началото шефката 
на вестника поздравява гмуркача. 
 

Frau von der Hamburger Zeitung 
Also, herzlichen Glückwunsch. 
 

Водещ 
Тя го хвали, че добре си е свършил работата. 
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Frau von der Hamburger Zeitung 
Das hast du gut gemacht, mein Hai. 

 
Водещ 
Вестникарката обяснява похвалата си с това, че 
всички са си купили вестника. 
 

Frau von der Hamburger Zeitung 
Alle haben die Hamburger Zeitung gekauft, alle.  
 

Водещ 
Ясно, вестникът е бил пуснат в огромен тираж, 
продадени са голямо количество броеве.  
 

Frau von der Hamburger Zeitung 
Das war eine Riesenauflage, bravo!  
Also, Prost! 
 

Водещ 
Вестникарката радостно вдига наздравица с гмуркача. 
Празненството продължава така още някое време, 
после обаче настроението внезапно спада, защото 
гмуркачът също иска да изкара някаква печалба от 
големия тираж на вестника.  
 

Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage. 

 
Водещ 
Можете ли да разберете за какво се карат участниците 
в сцената? 
 

Szene 2: in der Tauchschule 
 
Taucher 
Und mein Geld? 
 
Frau von der Hamburger Zeitung 
Du hast 100 Euro bekommen. 
 
Taucher 
Das ist nicht genug. 
Mein Surfbrett ist kaputt. 
Das kostet noch mal 100 Euro – oder ... 
 
Philipp 
Oh Mann, alles getürkt! 
 
Paula 
Wie bitte? Was hast du gesagt? 
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Водещ 
Караницата е за пари. Сигурно сте се досетили, ако 
сте чули думата EURO (на български ЕВРО) – общата 
европейска валута. Очевидно гмуркачът вече е 
получил 100 евро.  
 

Taucher 
Und mein Geld? 
 
Frau von der Hamburger Zeitung 
Du hast 100 Euro bekommen. 
 

Водещ 
Това обаче явно това не му стига. Гмуркачът подкрепя 
претенциите си с обяснението, че сърфът му е бил 
повреден. А той струвал още 100 евро. 
 

Taucher 
Das ist nicht genug. 
Mein Surfbrett ist kaputt. 
Das kostet noch mal 100 Euro – oder ... 
 

Водещ 
С думата oder (на български или) гмуркачът заплашва 
вестникарката. Ние все още не знаем с какво точно я 
заплашва, но можем да предположим. Сигурно 
предупреждава, че ще разгласи измамата, макар че 
сам активно е участвал в нея – както с помощта на 
перката на акула, така и със своя сърф.  
Филип коментира цялата история с една дума, която 
звучи малко дискриминиращо. Обърнете внимание на 
причастието, което произлиза от съществително 
TÜRKE (на български ТУРЧИН). 
 

Philipp  
Oh Mann, alles getürkt! 
 

Водещ 
Дааа, нашият репортер Филип малко сгафи с тази 
дума, макар и неволно. За негова изненада Паула е 
доста разгневена, а причината е техният колега Айхан. 
Паула очевидно веднага се е сетила за Айхан, чиито 
родители са изселници от Турция. 
 

Paula 
Wie bitte? Was hast du gesagt? 
 

Водещ 
Филип се опитва да разсее ядосаната Паула. Той я 
кани на разходка с корабче до един кей в 
пристанището, където влизащите и излизащите 
кораби биват приветствани с флага и с националния 
химн на своите страни. Този кей се казва  
WILLKOMMHÖFT и се намира вътре в река Елба, край 
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която е разположен Хамбург. Изслушайте тази сцена: 
какво иска Филип и какво иска Паула? 
 

Szene 3: Am Schiffsanlegesteg 
 
Philipp  
Paula hier – hier fahren die Schiffe ab. 
 
Paula 
Ja und? 
 
Philipp  
Ich möchte dich einladen. 
 
Paula 
Einladen? Wohin? 
 
Philipp 
Nach Willkomm-Höft.  
Da war ich oft als Kind. Willst du das nicht mal sehen? 
 
Paula 
Wieso denn? 
 
Philipp 
Komm doch bitte, mir zuliebe. 
Dort kannst du viele Schiffe sehen. Du hörst die Natio-
nalhymne, du siehst die Flagge ... und wir machen ein 
Spiel. 
Komm, ich lade dich ein. 
 
Paula 
Na ja, gut. 
Philipp, aber ich erzähle die Geschichte zu „getürkt“ 
und du musst gut zuhören. Abgemacht? 
 
Philipp 
Abgemacht! 

 
Водещ 
Разбрахте ли? Филип иска да покаже на Паула едно 
място, където често е ходил като дете. 
 

Philipp 
Da war ich oft als Kind.  

 
Водещ 
На Паула този носталгичен спомен не й прави особено 
впечатление, така че Филип се опитва да я убеди с 
друг аргумент: той я моли да го направи заради него. 
 

Philipp 
Komm doch bitte, mir zuliebe. 
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Водещ 
Паула накрая отстъпва, но поставя едно условие: да 
разкаже на Филип историята на думата GETÜRKT (на 
български това производно от съществителното 
турчин, може да се преведе като СКРОЕНО, 
ИЗМАМНО). 
 

Paula  
Na ja, gut. 
Philipp, aber ich erzähle die Geschichte zu „getürkt“ 
und du ... 
 

Водещ 
Нека да се върнем обаче към началото на сцената. 
Филип предлага да направят малка разходка с 
корабче. Но идеята му не се натъква на очаквания 
възторг.  
 

Philipp  
Ich möchte dich einladen. 
 
Paula 
Einladen? Wohin? 
 

Водещ 
В отговор на въпроса на Паула Филип казва името на 
кея и обяснява защо иска да я заведе там. 
 

Philipp 
Nach Willkomm-Höft.  
Da war ich oft als Kind.  
 

Водещ 
Може би чувате, че името на кея съдържа думата 
WILLKOMMEN (на български ДОБРЕ ДОШЛИ). 
 

 
Philipp 
Nach Willkomm-Höft.  
 

Водещ 
Тъкмо на този кей от 1952 година насам влизащите и 
излизащите кораби тържествено биват приветствани с 
“Добре дошли”. Специален оркестър изпълнява и 
националните химни на съответните страни. 
 

Philipp 
Du hörst die Nationalhymne ... 
 

Водещ 
Капитанът на кея разпознава националния флаг, 
издигнат от кораба, и нарежда да се изпълни 
съответният химн.  
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Philipp 
Du siehst die Flagge ... 
 

Водещ 
Ситуацията е много подходяща за една малка игра. 
 

Philipp 
... und wir machen ein Spiel. 
 

Водещ 
Предполагам, че това е игра, която Филип е играл като 
дете: да отгатваш от коя държава е корабът. Паула 
обаче приема поканата не толкова, защото много й се 
играят игри. Нея доста повече я привличат думите 
национален химн и флаг. Защото те са в пряка 
връзка с думата GETÜRKT (на български СКРОЕНО, 
ИЗМАМНО). Та нали Паула иска да разкаже тъкмо 
историята на тази дума. Двамата се качват на 
корабчето и скрепяват договорката си с израза 
“речено-сторено”. 
 

Paula  
Abgemacht? 
 
Philipp 
Abgemacht! 
 

Водещ 
Засега ние ще ги оставим насаме, защото към нас се 
присъединява господин професорът. 
 

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

Водещ 
Здравейте, господин професоре! И така, Филип кани 
Паула. Това е интересно, нали? Включително и от 
езикова гледна точка. 
 
Професор 
Наистина, това е изключително интересно. Защото 
глаголът “каня” (на немски einladen) илюстрира една 
специфична възможност, която създава немският език. 
Много глаголи на немски език имат представки, които 
уточняват основното значение на глагола или пък му 
придават друго значение. 
Чуйте още веднъж глагола EINLADEN и обърнете 
внимание на представката EIN. Тази представка е под 
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ударение, защото изразява същностното значение на 
глагола. 
 

Sprecher 
einladen 
 
Sprecher  
Ich möchte dich einladen. 
 

Водещ 
Глаголът ZUHÖREN (на български СЛУШАМ, 
ВСЛУШВАМ СЕ) също има представка под ударение. 
 

Sprecher 
zuhören 
 
Sprecherin 
Du musst gut zuhören. 

 
Професор 
Да, в сравнение с основния глагол за “слушам” 
HÖREN, чрез ZUHÖREN се подчертава, че някой 
слуша особено внимателно. 
 
Водещ 
С други думи трябва да се ориентираме в контекста, 
за да намерим най-точното съответствие на глагола в 
другия език. Това е достатъчно, според мен. Защото 
тогава на всяка цена трябва да разпознаваме и 
представката? 
 
Професор 
Защото въпросните глаголи имат и една особеност в 
синтаксиса. В примерите, които чухме дотук, глаголите 
винаги бяха в безличната си форма, понеже бяха 
свързани с модален глагол. Ето, обърнете внимание! 
 

Philipp 
Ich möchte dich einladen. 
 
Paula 
Und du 
musst gut zuhören. 

 
Водещ 
А как е, когато изречението не съдържа модален 
глагол? 
 
Професор 
Тогава представката се отделя от основния глагол и 
отива чак накрая на изречението. Чуйте един пример с 
глагола “einladen”. 
 

Sprecher 
einladen 
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Sprecherin 
Ich lade dich ein. 
 

Водещ 
Или пък с корабите, които отплуват. 
 

Sprecher 
abfahren 
 
Sprecherin 
Hier fahren die Schiffe ab. 
 

Водещ 
Сърдечно благодаря, господин професоре!  
В следващия урок ще научите как се е появила думата 
„getürkt” (измамен) и защо Паула толкова се 
интересува от историята на тази дума. 
 

Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 

Чухте Радио Д. Радиокурс по немски език на Гьоте 
Институт и радио Дойче Веле. 

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


