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Episodul 15 – Călătorie în timp 
 
Ana trebuie, în Berlinul divizat, să ajungă din est în vest. Şi, de parcă n-ar fi de 
ajuns, în termen de 55 de minute trebuie să afle ce eveniment vrea să anuleze 
RATAVA. Edificarea sau căderea zidului din Berlin? 
 
Ajunsă în anul 1961, Ana încearcă să ajungă pe strada Kant. Nu este posibil fiindcă 
regimul RDG-ist a început să înalŃe zidul din Berlin şi Ana se află în partea răsăriteană a 
metropolei. Strada Kant se află în partea de vest. După o nouă actualizare a rezultatelor, 
jucătorul şi Ana realizează că există două evenimente istorice care ar putea fi Ńinta 
teroriştilor RATAVA: ConstrucŃia sau prăbuşirea zidului din Berlin. Anei şi jucătorului nu le 
mai rămân decât 55 de minute pentru a afla despre ce este vorba. 
 
 
Manuskript der Episode 
 
INTRODUCTION 
 
COMPUTER: 
Misiunea Berlin. 13 august 1961. Ora 17:55. Ai 60 de minute la dispoziŃie pentru a termina 
misiunea. 
 
FLASHBACK: 
Die Liebe versetzt Berge, nicht vergessen! 
 
COMPUTER: 
Vrei să joci? Vrei să joci? 
 
 
SITUATION 1 – Noch ein Krieg! 
 
ANNA: 
Salut, sunt pregătită. 
 
SPIELER: 
Ai grijă, şi încearcă să găseşti ajutor. 
 
ANNA: 
Dar unde sunt? Ah, uite biserica. Şi unde mă duc acum? Kantstraße? 
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ALTE FRAU: 
Kann man hier nicht mal die Straße überqueren? 
 
ANNA: 
Oh, nu se opreşte nimeni să o ajute pe doamna aceasta să traverseze. Err, 
Entschuldigung, darf ich Ihnen helfen? 
 
ALTE FRAU: 
Tausend Dank, junge Frau! Das ist sehr freundlich von Ihnen. 
 
ANNA: 
Err, 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 … Nu pot să merg acolo? Warum …? 
 
ALTE FRAU: 
Gehen Sie schnell nach Hause! 
 
ANNA: 
Vrea oare să merg acasă? 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 … încă unul …? 
 
SPIELER: 
Încă un război. Pentru doamna aceasta în vârstă, soldaŃii reprezintă un nou război. 
 
ANNA: 
Oh, exagerează un pic, nu-i aşa? 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Mission Berlin 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschkurse 

© Deutsche Welle 
Seite 3 von 5 

SPIELER: 
Probabil că a trăit al doilea război mondial, care a făcut Berlinul un morman de moloz. Şi 
apoi, Germania a fost divizată: Republica Federală aparŃinea aliaŃilor occidentali, iar 
Republica Democrată era protectoratul Uniunii Sovietice. 
 
ANNA: 
Şi Berlinul? 
 
SPIELER: 
A fost împărŃit în 4 sectoare. Fiecare era controlat de unul din cei 4 aliaŃi victorioşi. 
Sectorul estic, controlat de URSS era capitala RDG-ului. Celelalte 3 sectoare formau 
Berlinul de Vest, un fel de insulă în interiorul Germaniei de Est. 
 
ANNA: 
OK, acum pricep, şi Kantstraße este în partea vestică … în vest … im Westen. 
 
SPIELER: 
Iar tu eşti în est … im Osten … deci nu poŃi ajunge acolo. 
 
 
SITUATION 2 – Save Game 
 
COMPUTER: 
Back up necesar. Salvează modificările acum. 
 
ANNA: 
Da, alo? 
 
COMPUTER: 
Introdu actualizarea misiunii. Introdu actualizarea misiunii. 
 
ANNA: 
Misiunea mea este să previn o catastrofă, care poate avea consecinŃe dezastruoase 
pentru Germania. Paul a făcut cutia muzicală să funcŃioneze, dar mecanismul nu era 
complet. 
 
FLASHBACK: 
Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit 1961. 
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ANNA: 
În primul rând, există o legătură între muzică şi anul 1961. Orga din Gethsemanekirche 
avea un element lipsă. Era exact cutia muzicală. Când am pus-o la locul ei, orga a început 
să cânte singură. Apoi a apărut femeia în roşu. 
 
FLASHBACK: 
Hände hoch! Wo ist der Schlüssel? 
 
ANNA: 
În al doilea rând, se pare că am o cheie, dar nu ştiu ce să fac cu ea. Preotul a cântat 
melodia "Nostalgie" de Dachfeg, mai apoi, notă cu notă. 
 
FLASHBACK: 
D A C H F E G. Sein Name in Noten. 
 
ANNA: 
Apoi mi-a arătat maşinăria. Călătoreşte numai în trecut … in die Vergangenheit. 
 
FLASHBACK: 
Alles, was passiert ist, "history", verstehen Sie? Aber eine Bande von Zeitterroristen … 
 
ANNA: 
Şi iarăşi apare conjuraŃia respectivă. Teroriştii care vor să şteargă bucăŃi de istorie. 
Credeam că sunt RATAVA. În al treilea rând, preotul vrea ca eu să călătoresc în timp, 
pentru a afla mai multe. Eu propun anul 1961, preotul este de acord. În al patrulea rând, 
mă întorc în timp în anul 1961, exact în ziua în care începe construcŃia zidului Berlinului. 
Pentru a mă putea întoarce înapoi în 2006, preotul îmi spune o frază: 
 
FLASHBACK: 
Die Liebe versetzt Berge. 
 
ANNA: 
Dragostea poate strămuta munŃii. În al cincelea rând, tot ce trebuie să faci este să 
introduci datele exacte de la tastatură, pentru a ajunge acolo. 
 
COMPUTER: 
Back up complet. Bine lucrat. 
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DECODAGE 2 
 
SPIELER: 
Ai urmat muzica. 
 
ANNA: 
Şi am găsit maşina timpului, care-mi permite să călătoresc în trecut. 
 
SPIELER: 
Până acum avem două evenimente istorice: ConstrucŃia zidului Berlinului … 
 
ANNA: 
Şi distrugerea sa. Dar pe urma căruia sunt cei de la RATAVA? 
 
 
CONCLUSION 
 
COMPUTER: 
Ai terminat runda a cincisprezecea. Ai 55 de minute la dispoziŃie. Pregăteşte-te pentru 
nivelul 4. Vrei să joci? Vrei să joci? 
 
 
O coproducŃie a Deutsche Welle, Polskie Radio şi Radio France Internationale, cu sprijinul 
Uniunii Europene 


