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Епизод 15 – Липсваща информация 
 
Анна трябва да стигне от Източен до Западен Берлин. Но това не е всичко. 
Само за 55 минути тя трябва да открие кое историческо събитие искат да 
изтрият РАТАВА: издигането или падането на Берлинската стена? 
 
Анна вече се намира във времето на 1961 година. Сега тя трябва да стигне до улица 
„Кантщрасе”. Но това е невъзможно, защото правителството на ГДР е започнало 
издигането на стената, Анна се намира в източната част на града, а улица 
„Кантщрасе” се намира в Западен Берлин. След актуализирането на резултатите 
играчът и Анна откриват, че има две исторчески събития, които са възможна мишена 
на РАТАВА: издигането или събарянето на Берлинската стена. На Анна и на играча 
остават само 55 минути, за да открият отговора.  
 
 
Manuskript der Episode 
 
INTRODUCTION 
 
COMPUTER: 
Мисия Берлин. 13 август 1961ва. Шест без пет вечерта. Разполагаш с 60 минути да 
изпълниш мисията си. 
 
FLASHBACK: 
Die Liebe versetzt Berge, nicht vergessen! 
 
COMPUTER: 
Продължаваш ли играта? Продължаваш ли играта? 
 
 
SITUATION 1 
 
ANNA: 
Привет, готова съм за действие. 
 
SPIELER: 
Пази се и потърси помощ. 
 
ANNA: 
Но къде съм всъщност? А, близо до черквата. И накъде тръгвам? In die Kantstraße?  
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ALTE FRAU: 
Kann man hier nicht mal die Straße überqueren? 
 
ANNA: 
Никой не спира да помогне на тази жена да пресече улицата. Entschuldigung, darf ich 
Ihnen helfen … 
 
ALTE FRAU: 
Tausend Dank, junge Frau! Das ist sehr freundlich von Ihnen. 
 
ANNA: 
Bitte, wo ist die Kantstraße? 
 
ALTE FRAU: 
Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht 
hin. 
 
ANNA: 
Da kann ich nicht … Не мога да отида там? Warum? 
 
ALTE FRAU: 
Gehen Sie schnell nach Hause! 
 
ANNA: 
Иска да си отида у дома, така ли? Nach Hause? 
 
ALTE FRAU: 
Ja, nach Hause. Bleiben Sie nicht auf der Straße, hören Sie? Die Soldaten, das bedeutet 
nichts Gutes. Das bedeutet Krieg! Noch ein Krieg! 
 
 
DECODAGE 1 
 
ANNA: 
Noch ein Krieg … Иска да каже...? 
 
SPIELER: 
Още една война. За тази възрастна жена толкова много войници означават още 
една война. 
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ANNA: 
Но тя малко преувеличава май,а? 
 
SPIELER: 
Навярно е преживяла Втората световна война, която превърна Берлин в развалина. 
След това Германия беше разделена на Федерална Република Германия под 
надзора на западните съюзници и Германска Демократична Република (ГДР) под 
опеката на Съветския съюз. 
 
ANNA: 
И какво става с Берлин? 
 
SPIELER: 
Разделен беше на четири зони, всяка под надзора на една от победилите 
съюзнически сили. Източната зона под съветски контрол беше столицата на ГДР. 
Останалите три зони бяха просто Западен Берлин - нещо като остров в Източна 
Германия. 
 
ANNA: 
Ясно, сега разбрах. И Кантщрасе е в западната зона, ... на запад ... im Westen. 
 
SPIELER: 
А ти си в източната зона,  im Osten, на изток ... Затова не можеш да стигнеш до 
Кантщрасе. 
 
 
SITUATION 2 
 
COMPUTER: 
Потвърди данните. Запази веднага направените промени. 
 
ANNA: 
Ало? 
 
COMPUTER: 
Актуализирай мисията, актуализирай мисията. 
 
ANNA: 
Мисията ми е да предотвратя някаква катастрофа, която би могла да има много 
сериозни последствия за Германия. Паул успя да задейства кутийката, но, 
механизмът не е цял. 
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FLASHBACK: 
Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit 1961. 
 
ANNA: 
Първо: съществува връзка между мелодията и 1961ва година. На органа в 
Гетсиманската черква липсваше една малка част. 
И това бе тъкмо музикалната кутийка. Когато я върнах на мястото й, органът започна 
да свири от само себе си. Отвори се врата на пода, водеща към подземно 
помещение, в което имаше машина. Тогава се появи жената в червено. 
 
FLASHBACK: 
Hände hoch! Wo ist der Schlüssel? 
 
ANNA: 
Второ: по всичко изглежда, че имам някакъв ключ, но не знам за какво служи той. 
 
Пасторът първо изсвири цялата мелодия “Nostalgie” от Дахфег, а после я повтори 
нота по нота. 
 
FLASHBACK: 
D A C H F E G. Sein Name in Noten. 
 
ANNA: 
След това ми показа машината. 
 
FLASHBACK: 
Diese Zeitmaschine ist ein spezielles Modell. Sie reist nur in die Vergangenheit.  
 
ANNA: 
Тя се движи само назад в миналото ... in die Vergangenheit. 
 
FLASHBACK: 
Aber eine Bande von Zeitterroristen …  
 
ANNA: 
Пак ония типове. Терористите, които искат да изличат части от историята. Става 
дума, предполагам, за РАТАВА. Трето: пасторът иска да се върна назад във 
времето, за да направя повече разкрития. 
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Предлагам 1961ва година и пасторът се съгласява с мен. Четвърто: връщам се в 
1961ва, в деня, когато е започнал строежът на Берлинската стена. 
 
За да се върна обратно в настоящето, пасторът ми казва едно изречение:  
 
FLASHBACK: 
Die Liebe versetzt Berge. 
 
ANNA: 
Любовта премества планини. Пето: за да стигнеш до определена дата във времето, 
трябва просто да набереш датата на клавиатурата. 
 
COMPUTER: 
Данните са съхранени. Браво!  
 
 
DECODAGE 2 
 
SPIELER: 
Ти последва музиката. 
 
ANNA: 
И открих машината, с която мога да се върна в миналото. 
 
SPIELER: 
Досега имаме две исторически събития: строежа на Берлинската стена ... 
 
ANNA: 
И нейното падане. Но до кое от двете иска да се добере РАТАВА? 
 
 
CONCLUSION 
 
COMPUTER: 
15 рунд приключен с успех. Остават ти още 55 минути. Готви се за четвърто ниво. 
Продължаваш ли играта? Продължаваш ли играта? 
 
 
Съвместна продукция на Дойче Веле, Полске Радио и Радио Франс Ентернасионал 
със съдействието на Европейския съюз. 
 


