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Capítulo 06 – Como morreu o rei Ludwig? 
 
No castelo de Neuschwanstein, Paula e Philipp encontram um desconhecido 
misterioso que usa o sobretudo do rei Ludwig. Os dois investigam as 
circunstâncias da morte misteriosa de Ludwig. 
 
Um homem, usando o majestoso sobretudo do rei Ludwig, quer convencer Paula e Philipp 
de que ele é o falecido monarca. Mas, como o rei Ludwig morreu realmente? Os dois 
redatores mostram, em uma peça radiofônica, as diferentes teorias quanto a sua morte 
não esclarecida no lago Starnberg. A pergunta decisiva é: trata-se do assassinato de um 
soberano desagradável ou do suicídio de um louco? 
 
O encontro com o desconhecido mostra os diferentes tratamentos entre conhecidos e 
estranhos. Para isso, são usados os pronomes de tratamento “Sie” e “du”. Alem disso, 
os ouvintes aprendem algumas conjugações do verbo “sein”. 
 
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, caros ouvintes. Bem-vindos ao sexto capítulo do 
nosso curso de alemão Rádio D. Vocês devem estar 
lembrados de que os nossos jornalistas Paula e Philipp 
estão em um castelo da Baviera, que foi construído pelo 
rei Ludwig 2°. Ali estão acontecendo coisas misteriosas. 
Em sua investigação, Philipp e Paula tem mais um 
encontro estranho. Ali no castelo, eles vêem uma figura 
que usa um maravilhoso sobretudo – Mantel, um 
sobretudo com pele branca. 

 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D... 
 
Paula 
... die Reportage. 
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Apresentadora 
Pois ouçam então como foi esse encontro. Que sobretudo 
o homem está usando? E o que ele diz? 
 

Szene 1: Im Schloss Neuschwanstein 
 
Paula 
Philipp, da, schau mal der Mantel. 
 
Philipp 
Das ist doch, das ist doch... 
 
Paula 
... der Mantel von König Ludwig. 
 
Philipp 
Das ist König Ludwig. 
 
Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 
Schauspieler 
König Ludwig. 
 
Philipp 
Wie bitte? 
 
Schauspieler  
Ich bin König Ludwig. 
 

Apresentadora 
Philipp e Paula ficam perplexos ao constatar que o 
homem está com o sobretudo do rei Ludwig. 
 

Philipp 
Das ist doch, das ist doch...  
 
Paula 
... der Mantel von König Ludwig. 

 
Apresentadora 
Em muitos quadros, o rei Ludwig 2° é retratado com um 
lindo sobretudo azul com pele branca. Paula está 
intrigada e pergunta ao homem que ele é. 
 

Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 

Apresentadora 
Vocês bem podem imaginar o assombro de Paula e 
Philipp quando o homem afirma que ele é o rei Ludwig. 
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Schauspieler 
König Ludwig. 
 
Philipp 
Wie bitte? 
 
Schauspieler  
Ich bin König Ludwig. 
 

Apresentadora 
Lá está um homem e afirma ser o rei Ludwig que morreu, 
como todos sabem, em 1886. Isso é muito estranho. Por 
outro lado, nem tudo está esclarecido, pois ninguém sabe 
até hoje como o soberano morreu. 
 
O que nós sabemos com certeza é que, cinco dias antes 
de sua morte, ele foi levado à força do castelo de 
Neuschwanstein. Ou seja, Ludwig foi acusado de não 
cumprir suas obrigações como rei e de gastar todo o 
dinheiro nos seus castelos. Ele logo foi declarado como 
doente mental, sendo levado a um outro castelo na 
Baviera, bem perto de um grande lago, o Lago Starnberg. 
 

Philipp 
Radio D... 
 
Paula 
... das Hörspiel. 
 

Apresentadora 
Vocês ouvirão, a seguir, duas versões, duas 
possibilidades. Prestem atenção e respondam: o que 
acontece nesta cena? 
 

Szene 2: Am Starnberger See; Todesversion 1 
 
Dr. Gudden 
Majestät, wie geht es Ihnen? 
 
König Ludwig 
Ach, Doktor Gudden, 
das Wasser... 
 
Dr. Gudden 
Majestät? 
 
Nein! Nein! 
Halt Majestät, Halt! 
 
Halt! 
 
Was machen Sie denn? 
Halt! Halt! 
Hilfe! Hilfe! 
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Apresentadora 
Bem, caros ouvintes, essa é uma hipótese do que poderia 
ter acontecido. Sua majestade, o rei, passeia pelas 
margens do lago, acompanhado de seu médico, o doutor 
Gudden. O doutor deveria tomar conta de Ludwig. Mas o 
rei, melancólico, entra na água e ninguém o tira de lá. O 
médico luta com o rei, mas não consegue salvá-lo e os 
dois acabam morrendo afogados. 
 

Dr. Gudden 
Was machen Sie denn? 
Halt! Halt! 
Hilfe! Hilfe! 
 

Apresentadora 
Mas como é que os dois foram se afogar nas águas 
mornas e rasas do lago? E por que o relógio do rei ficou 
parado uma hora e meia antes do que marcava o relógio 
do médico? Será que essa história está mal contada e 
tudo foi muito diferente? Ouçam a segunda versão. O que 
acontece agora? 
 

Szene 3: Am Starnberger See; Todesversion 2 
 
1. Männerstimme 
Alles klar? 
 
2. Männerstimme 
Psst! Still! 
 
1. Männerstimme 
Achtung... jetzt... und... 

 
Apresentadora 
Terá sido um assassinato? Na Baviera, alguns súditos 
fiéis ao rei acham que Ludwig foi assassinado. E 
enquanto seus descendentes não autorizarem uma 
autópsia dos seus restos mortais, não haverá certeza e 
continuarão circulando histórias e especulações. Mas nós 
vamos deixar os mistérios de lado e perguntar ao 
professor se pelo menos está tudo claro no que se refere 
ao idioma alemão. 

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

Apresentadora 
Bem, professor, o que o senhor diz? O alemão está claro? 
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Professor 
Está bem mais claro do que a morte do rei Ludwig 2°. 
Está claro, por exemplo, que toda frase em alemão tem 
um verbo e um substantivo. Também pode ser um 
pronome em vez do nome ou substantivo. Hoje vamos 
nos concentrar no verbo. Ele nos diz o que é ou o que 
está acontecendo. Compu, por exemplo, assim definiu o 
que ele faz: pesquisar, Recherchieren. Esse é o infinitivo 
do verbo em alemão. E é nessa forma que você encontra 
os verbos no dicionário. 

 
Sprecher 
Recherchieren – recherchieren – recherchieren 
 

Apresentadora 
Ouçam novamente e prestem atenção na terminação – 
“en”. 
 

 
Compu 
Recherchieren – recherchieren – recherchieren 

 
Professor 
Os verbos no alemão mudam de forma segundo a 
pessoa, se dizemos algo a nosso respeito ou sobre outra 
pessoa. Ouçam como se diz algo sobre si mesmo com um 
verbo. Por exemplo, quem se é, onde se está ou o que se 
é. O verbo ocupa o segundo lugar na frase. 

 
Sprecher 
Ich bin Compu. 
Ich bin bei Radio D. 
 
Sprecherin 
Ich bin Redakteurin. 
 

Apreentador 
Além do verbo, conjugado de acordo com a respectiva 
pessoa, é preciso colocar o pronome pessoal. 
 
Professor 
É isso mesmo. Quando uma pessoa fala sobre ela, usa-se 
o pronome pessoal eu – ich. Ouçam novamente. 

 
Schauspieler  
Ich bin König Ludwig. 
 

Apresentadora 
Quando se pergunta por uma pessoa, utiliza-se o 
pronome interrogativo quem – wer, isso vocês já sabem. 
Agora por favor prestem atenção nas diferentes formas de 
se dirigir às pessoas. Primeiramente, vocês ouvem a 
forma respeitosa de tratamento com o pronome pessoal o 
senhor ou a senhora – Sie. 
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Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 

Professor 
Agora prestem atenção à forma coloquial com o pronome 
pessoal tu ou você - du. 

 
Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Compu 
Ich bin Compu. 
 

Apresentadora 
Pois então muito obrigada por hoje, professor. 

 
E agora você poderão ouvir as cenas mais uma vez. 
 
Paula e Philipp passaram mais algum tempo no castelo 
Neuschwanstein. 
 
Eles vêem uma figura que usa um maravilhoso sobretudo, 
um sobretudo de pele, como o rei Ludwig gostava de 
usar. 
 

Paula 
Philipp, da, schau mal der Mantel. 
 
Philipp 
Das ist doch, das ist doch... 
 
Paula 
... der Mantel von König Ludwig. 
 
Philipp 
Das ist König Ludwig. 
 
Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 
Schauspieler 
König Ludwig. 
 
Philipp 
Wie bitte? 
 
Schauspieler  
Ich bin König Ludwig. 
 

Apresentadora 
A morte do rei Ludwig II foi misteriosa. Poderia ter 
acontecido desta maneira... 
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Dr. Gudden 
Majestät, wie geht es Ihnen? 
 
König Ludwig 
Ach, Doktor Gudden, 
das Wasser... 
 
Dr. Gudden 
Majestät? 
 
Nein! Nein! 
Halt Majestät, Halt! 
 
Halt! 
 
Was machen Sie denn? 
Halt! Halt! 
Hilfe! Hilfe! 
 

Apresentadora 
Ou poderia ter sido assim... 

 
1. Männerstimme 
Alles klar? 
 
2. Männerstimme 
Psst! Still! 
 
1. Männerstimme 
Achtung,... jetzt... und... 
 

Apresentadora 
No próximo programa, nós não falaremos mais sobre a 
morte, mas sobre a vida do rei Ludwig 2°. 
 

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

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

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


