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Урок 09 – Музика за Лудвиг 
 
Филип също открива следа, която може да помогне за разкриването на тайна-
та: във вестника той открива реклама на мюзикъл за крал Лудвиг. На път към 
театъра той интервюира туристи от цял свят. 
 
Паул е в редакцията в Берлин, а Филип е в Мюнхен. Той все още не знае нищо за 
откритието на своята колежка. Но и Филип е на верен път към решението на загатка-
та. Рeклама на мюзикъл за крал Лудвиг буди интереса му. В автобуса, на път към 
театъра Филип разпитва туристи за техните очаквания от представлението.  
 
Този епизод тренира разбирането при слушане. В автобуса е важно да се разпоз-
нае немския между други чужди езици. Освен това се обръща внимание на отрица-
нието „nichts“ след глагола. 
 
 
Манускрипт към урок 09 
 

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 деветия ни урок от езиковия радио-
курс Радио Д, драги слушателки и слушатели! 
Навярно си спомняте, че Паула, нашата млада редак-
торка в Радио Д, откри нещо важно, а именно че мъ-
жът, който се представя за крал Лудвиг, е просто ак-
тьор, играещ ролята на краля в един мюзикъл. Първа-
та реакция на Паула е да се ядоса на себе си. Какви са 
следващите й реакции? 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? 
Bitte geh ans Telefon, bitte. 
 
Ayhan  
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 
 
Paula 
Du verstehst nichts?  
Ach! 
 
Ayhan 
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 
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Водещ 
Най-напред Паула се опитва да се свърже с Филип. 
Той обаче говори по телефона, както може би сте се 
досетили от сигнала “заето”. 

 
Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? 
Bitte geh ans Telefon, bitte. 
 

Водещ 
Паула още не е успяла да разкаже на колегата си 
Айхан какво се е случило в замъка Нойшванщайн. Ето 
защо не е чудно, че Айхан не разбира нищо. 

 
Ayhan  
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 
 

Водещ 
По-добре да не беше го казвал, защото Паула се 
ядосва още повече. Но Айхан е измъчван от любопит-
ство и предпазливо пита отново какво се е случило в 
Нойшванщайн.  

 
Paula 
Du verstehst nichts? Ach! 

 
Ayhan 
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 

 
Bодещ 
Айхан така и не узнава нищо. А след като няма нищо 
ново, ние спокойно можем да се заемем с Филип. 
От Нойшванщайн Филип се отбива в Мюнхен – разсто-
янието е само около 125 км. В Мюнхен той е в едно 
кафене и във вестника се натъква на реклама, която 
събужда интереса му. Част от информацията, заинтри-
гувала Филип, вие вече знаете от рекламата по радио-
то. Какво ново научавате?  

 
Szene 2: In einem Café in München 
 
Kellnerin 
So, und für Sie einen Kaffee, bittschön. 
 
Philipp 
Danke. 
Oh, das ist ja interessant. 
 
König Ludwig. Die Sehnsucht nach dem Paradies. 
Das Musical. 
Eine Tour von München nach Neuschwanstein. 
Unsere Telefonnummer .... 
Ha, das mache ich sofort. 
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Водещ 
Вече знаете, че се играе мюзикъл за крал Лудвиг. Мю-
зикълът се нарича “Копнеж по рая”. 
Новото за Вас е, че се прави реклама на пътуване от 
Мюнхен до Нойшванщайн. 

 
Philipp 
Eine Tour von München nach Neuschwanstein. 
 

Водещ 
Филип позвънява на туроператора и резервира билет 
за пътуването с автобус.  
В редакцията на радио Д Айхан, разбира се, е забеля-
зал, че Филип го няма. Дали пък не би могъл да научи 
от него за преживяното в замъка Нойшванщайн? Уж 
така, между другото той пита къде е Филип. 

 
Szene 3: In der Redaktion 
 
Ayhan 
Wo ist eigentlich Philipp? 
 
Paula 
In München. 
 
Compu 
Nein, im Stau. Philipp ist im Stau. 
 

Водещ 
Според Паула Филип е в Мюнхен. 

 
Ayhan 
Wo ist eigentlich Philipp? 

 
Paula 
In München. 

 
Водещ 
Но ето че се включва Компу, говорещият компютър от 
радио Д, който е отворил телефонната пощенска кутия 
и знае нещо, което ние още не знаем, а именно, че 
Филип е попаднал в задръстване. 

 
Compu 
Nein, im Stau. Philipp ist im Stau. 

 
Водещ 
И тъй, Филип е попаднал в задръстване на магистра-
лата – заедно с всички останали туристи в автобуса, 
потеглили от Мюнхен да гледат мюзикъла. 

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

Водещ 
Досетили сте се, предполагам, че в автобуса има ту-
ристи от най-различни страни. Филип е записал на ка-
сетофон гласовете им. Чуйте ги сега. Кои езици раз-
познавате? Немският език сред тях ли е? 
 

Szene 4: Im Bus auf der Autobahn 
 
Philipp 
Ein Stau, na super. 
 
Amerikaner 
O, what happened? 
Do you want something to drink, darling? 
 
Amerikanerin 
O yes, my darling. 
 
Französin 
Tu as faim? 
 
Japaner 
Schau mal, ist das nicht toll? 
 
Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 
 

Водещ 
Забележителност като замъка Нойшванщайн привли-
ча, разбира се, много туристи – и чужденци, и герман-
ци. Различили сте навярно езици като английски или 
френски. А японски? Може би дори сте разбрали и ду-
мите на немски. Някой пита за тоалетна.  

 
Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 
 

 
Водещ 
Даа, Филип никак не е въодушевен от задръстването. 
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Philipp 
Ein Stau, na super. 
 

Водещ 
Докато трае задръстването, Филип няма какво да пра-
ви, ето защо използва времето си, за да поразпита ту-
ристите в автобуса защо искат да гледат мюзикъла. 
Отговорите на първите две чуждестранни туристки са 
забавна смесица от немски и техния роден език. Какви 
са очакванията на туристите по отношение на мюзикъ-
ла? 
 

Szene 5: Im Autobus auf der Autobahn 
 
Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D.  
Sie fahren zum Musical: Warum? 
 
Amerikanerin 
O, das ist wonderful. 
 
Französin 
O la, la, das ist sicher très amusant. 
 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 

 
Водещ 
Туристите са изпълнени с положителни очаквания. 
Първата смята, че ще бъде чудесно. Тя използва анг-
лийската дума wonderful, която на немски звучи по по-
добен начин: WUNDERVOLL. 

 
Amerikanerin 
O, das ist wonderful. 
 

Водещ 
Втората туристка очаква, че ще бъде забавно. Тя из-
ползва френската дума amusant, която на немски зву-
чи по подобен начин: AMÜSANT. 

 
Französin 
O la, la, das ist sicher très amusant. 
 

Водещ 
Най-напред Филип поздравява туристите с   GRÜß 
GOTT, на български “Помози Бог” –  израз, който се 
използва в южна Германия вместо GUTEN TAG. После 
той се представя като редактор от Радио Д и пита за-
що туристите отиват да гледат мюзикъла. 

 
Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D.  
Sie fahren zum Musical: Warum? 
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Водещ 
Последният интервюиран турист се извинява, че нищо 
не разбира, казвайки това на немски, макар и не съв-
сем правилно. Все пак Филип успява да го разбере, а 
надявам се, успяхте и Вие. 

 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 
 

Водещ 
А защо изказването на последния турист не е съвсем 
правилно, ще разберем сега от нашия Професор. 

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

Водещ 
Здравейте, господин професоре! Ще Ви попитам без 
да губим време – защо изказването на последния ту-
рист не е на правилен немски език? 
 
Професор 
Но поне разбрахме какво казва – че нищо не разбира. 

 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 

 
Водещ 
Може би туристът не произнася правилно думата “ни-
що” – NICHTS? 
 
Професор 
Не, на разговорен немски думата често се изговаря 
тъкмо по този начин. Сравнете все пак следващите 
две изречения, като внимавате за мястото на отрица-
телната дума “нищо” – NICHTS.  

 
Sprecherin 
Ich verstehe nichts. 
 
Sprecher 
Ich nix verstehen. 
 

Водещ 
Ясно. На немски отрицателната дума NICHTS трябва 
да стои след глагола. 
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Ayhan 
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 

 
Професор 
Правилно. Нека добавим и още нещо, което нашите 
слушатели вече знаят, а именно че глаголите на немс-
ки се спрягат. Глаголът, употребен в първо лице – ICH 
– обикновено има окончание “-е”. В този случай не из-
ползваме безличната форма.  
 
Водещ 
Благодаря Ви, господин професоре! А за Вас, уважае-
ми слушатели, ще пуснем един рап. 
 

Ayhan 
Nichts, nichts, 
ich verstehe nichts, 
ich verstehe überhaupt nichts, 
überhaupt nichts, 
nichts. 
 

Водещ 
Надявам се, че Вие сте разбрали поне повече. А сега 
чуйте отново някои от сцените. 
Първо, ядосаната Паула. 
 

Wiederholung Szene 1 
 
Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? 
Bitte geh ans Telefon, bitte. 
Ayhan 
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 
 
Paula 
Du verstehst nichts?  
Ach! 
 
Ayhan 
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 
 

Водещ 
Автобусът, с който Филип отива да гледа мюзикъла, е 
попаднал в задръстване. Филип записва настроения и 
гласове. 
 

Wiederholung Szene 4: Im Bus auf der Autobahn 
 
Philipp 
Ein Stau, na super. 
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Amerikaner 
O, what happened? 
Do you want something to drink, darling? 
 
Amerikanerin 
O yes, my darling. 
 
Französin 
Tu as faim? 
 
Japaner 
 
Schau mal, ist das nicht toll? 
 
Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 
 

Водещ 
Филип пита защо туристите отиват да гледат мюзикъ-
ла. 

 
Wiederholung Szene 5: Im Bus auf der Autobahn 
 
Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D.  
Sie fahren zum Musical: Warum? 
 
Amerikanerin 
O, das ist wonderful. 
 
Französin 
O la, la, das ist sicher très amusant. 
 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 
 

Водещ 
В следващия урок ще се запознаете с още едно от 
действащите лица в радио курса. Всъщност, Вие от-
части май вече го познавате. Всичко останало - 
следващия път. 

 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 

 
Чухте Радио Д. Радиокурс по немски език на Гьоте Ин-
ститут и радио Дойче Веле. 
 

Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


