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Урок 22 – Изчезналият сърфист  
 
Филип и Паула тръгват да търсят следи от акулата. Те правят невероятни 
открития: сърф без сърфист във водата близо до пристанището и една 
объркваща статия във вестника привличат вниманието им. 
 
Двамата журналисти разследват нещо встрани от тълпата, за да открият какво точно 
се крие зад мистериозната акула. Счупен сърф без сърфист ги кара да си мислят 
най-лошото. Освен това те виждат в хамбургската преса снимка на акулата... и 
техните колеги Лаура и Паул, които изглеждат наистина уплашени. Но каква е 
връзката между всички тях?  
  
Поне в граматиката нещата имат връзка помежду си. В този епизод акцентът е 
поставен върху местоименията „sie“ и „er“, които се съгласуват със 
съществителното име също като определителните членове, които бяха разгледани 
в предишния урок. 
 
 
Манускрипт към урок 22 
 

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 втория ни урок от езиковия 
радиокурс Радио Д, драги слушателки и слушатели! 
Сигурно си спомняте за новината, че в пристанището 
на Хамбург, на цели 100 километра от морето, била 
забелязана акула. Двамата редактори Филип и Паула 
решават да проверят на място тази не особено 
правдоподобна информация. На пристанището обаче 
те дори не успяват да се доберат до водата, защото 
кеят е задръстен от зяпачи. За голяма изненада на 
Филип, Паула обръща гръб на зяпачите и си тръгва. 
Помните ли края на сцената? 
 

Paula 
Komm Philipp.  
Und tschüs. 
 
Philipp 
Aber Paula, 
Paula! 
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Водещ 
Паула е убедена, че може да си набави информация 
по друг начин. И се оказва права! Двамата с Филип 
продължават покрай кея и по едно време Паула 
забелязва един СЪРФ (на немски SURFBRETT). В 
следващия репортаж става дума именно за този сърф 
и за един СЪРФИСТ (на немски SURFER).  
 

Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage. 
 
Szene 1: Am Kai des Hamburger Hafens 
 
Paula 
Philipp, guck mal: Was ist denn das? 
 
Passant 3 
Ein Surfbrett. Das ist ein Surfbrett. 
 
Philipp 
Das war ein Surfbrett. 
 
Paula 
Das ist ja kaputt. 
Das war bestimmt der Hai. 
 
Passant 3 
Tja, meen Deern, das war der Hai. 
 
Paula 
Und der Surfer? Wo ist der Surfer? 
 
Passantin 
Tja, das weiß nu niemand, ne. 
 
Passant 3 
Der ist weg. Die Polizei sucht ihn noch. 
 
Philipp 
Es gibt also ein Surfbrett, aber keinen Surfer? 
 
Passantin 
Ja, ist das nicht schrecklich? 
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Водещ 
Забелязахте ли, че Филип говори за сърфа в минало 
време? 
 

Passant 3 
Ein Surfbrett. Das ist ein Surfbrett. 
 
Philipp 
Das war ein Surfbrett. 
 

Водещ 
Филип говори в минало време, защото сърфът е 
счупен и вече не може да се използва. 
 

Paula 
Das ist ja kaputt. 
 

Водещ 
Според мен, драги слушатели, сърфът го ръфала 
акула. Същото предположение, макар и на шега, 
изразява и Паула. 
 

Paula 
Das war bestimmt der Hai. 
 

Водещ 
Единият от зяпачите на кея също е категорично 
убеден в това. Той говори на хамбургски диалект и 
заговаря Паула с едно типично северногерманско 
обръщение. На литературен немски език това 
обръщение може да се преведе с “млада госпожице” 
или “девойко”. 
 

Passant 3 
Tja, meen Deern, das war der Hai. 
 

Водещ 
Нашите репортери Филип и Паула вече са наострили 
уши. Защото там, където има сърф, трябва да има и 
сърфист, нали така? Или поне – трябва да е имало. А 
явно никой не знае къде е изчезнал сърфистът. 
Просто него го няма и полицията в момента го търси. 
 

Paula 
Und der Surfer? Wo ist der Surfer? 
 
Passantin 
Tja, das weiß nu niemand, ne. 
 
Passant 3 
Der ist weg. Die Polizei sucht ihn noch. 
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Водещ 
Иска ли питане – Филип и Паула трябва да разгадаят 
мистериозното изчезване на сърфиста. За целта 
обаче им се ще да се подкрепят и да си купят по нещо 
за ядене и пиене от една лавка. 
 
Изслушайте сега сцената, в която става дума за ядене 
– за ядене на РИБА (на немски FISCH) и на 
хамбургери. Разбирате ли игрословицата с двете 
значения на думата ХАМБУРГЕР? 
 

Szene 2: Kiosk am Hamburger Hafen (1) 
 
Verkäuferin 
Guten Tag. 
Was darf’s denn sein? 
 
Paula 
Ein Mineralwasser bitte. 
 
Philipp 
Einen Hamburger. 
 
Verkäuferin 
Den haben wir nicht. 
 
Philipp 
Was? In Hamburg gibt’s keinen Hamburger? 
 
Verkäuferin 
Wir sind hier nu mal am Wasser, junger Mann. 
Und im Wasser leben Fische, keine Hamburger. 
 
Philipp 
Alles klar, Chefin. 
Ich nehme Fisch und Pommes. 
 
Verkäuferin 
Einmal oder zweimal? 
 
Paula 
Einmal. 
 
Verkäuferin 
6 Euro bitte. 

 
Водещ 
Както вече знаете, събитията се разиграват в Хамбург. 
А хората, които живеят в този град, наричаме 
HAMBURGER. Същата дума обаче се използва и за 
срязано на две хлебче с кюфте в него – ХАМБУРГЕР. 
Всички Вие сигурно познавате тези хамбургери от 
веригите за бързо хранене. Филип си поръчва тъкмо 
такъв хамбургер, но на лавката не ги продават. 
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Philipp 
Einen Hamburger. 
 
Verkäuferin 
Den haben wir nicht. 
 

Водещ 
Филип се прави на страшно изненадан. 
 

Philipp 
Was? In Hamburg gibt’s keinen Hamburger? 
 

Водещ 
Продавачката веднага му напомня, че се намира край 
вода. 
 

Verkäuferin 
Wir sind hier nu mal am Wasser, junger Mann. 
 

Водещ 
А във водата, продължава да го поучава 
продавачката, живеят риби (на немски Fische), но не и 
хамбургери. 
 

Verkäuferin 
Und im Wasser leben Fische, keine Hamburger. 
 

Водещ 
На Филип му писва от поученията й, така че я 
успокоява с едно “Ясно, шефке!” и си поръчва онова, 
което човек може да си купи на всеки ъгъл на 
хамбургското пристанище: риба с пържени картофки. 
На немски за пържените картофки се използва 
френското словосъчетания Pommes frites, а в 
разговорния език се казва просто Pommes. 
 

Philipp 
Alles klar, Chefin. 
Ich nehme Fisch und Pommes. 
 

Водещ 
Продавачката, която си гледа бизнеса, го пита една 
или две порции да им приготви. Защото нали Паула не 
си е поръчала нищо за ядене. Но нашата репортерка 
явно предпочита да се откаже от това блюдо. 
 

Verkäuferin 
Einmal oder zweimal? 
 
Paula 
Einmal. 
 

Водещ 
Паула си поръчва само една минерална вода. 
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Paula 
Ein Mineralwasser bitte. 
 

Водещ 
Филип плаща 6 евро и с апетит започва да се храни. 
Паула отегчено отпива от минералната си вода, но 
внезапно вниманието й е привлечено от един 
вестникар. 
 

Szene 3: Kiosk am Hamburger Hafen (2) 
 
Zeitungsverkäufer 
Hamburger Zeitung; Hamburger Zeitung, ... 
Hai in Hamburg 
Hai terrorisiert Menschen 
Hamburger Zeitung 
 
Paula  
Die ist bestimmt interessant. 
 
Zeitungsverkäufer 
Schönen Dank, schöne Frau. 
 
Paula 
Danke. 
 
Zeitungsverkäufer 
Vielen Dank. 
 
Zeitungsverkäufer  
Hamburger Zeitung 
Hai terrorisiert Menschen 
Hamburger Zeitung 
 

Водещ 
Тази сцена май се разви доста бързо. В началото 
вестникарят гръмогласно обябява водещото заглавие 
на хамбургския вестник – за акула, която тероризирала 
хората. Естествено, Паула начаса си купува вестник. 
Чуйте сега какво научават Паула и Филип от вестника.  
 

Paula 
Hey, Philipp, siehst du das? 
 
Philipp 
Was denn? 
 
Paula 
Das Foto! 
 
Philipp 
Waaaas? 
 
Paula 
Siehst du das? Ein Hai und ... 
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Philipp 
... Paul ... 
 
Paula 
... und Laura – sie haben Angst, ganz klar. 
Philipp, ich will sie sofort sprechen. 
 
Philipp 
Ja. 

 
Водещ 
Сигурно сте разбрали, че на първа страница на 
булевардния вестник Паула и Филип откриват една 
снимка. 
 

Paula 
Hey, Philipp, siehst du das? 
 
Philipp 
Was denn? 
 
Paula 
Das Foto! 
 

Водещ 
Снимка във вестника. Ще си кажете – голяма работа! 
На тази снимка обаче се вижда акула, плуваща из 
хамбургското пристанище. И по-точно – вижда се само 
перката й. На същата снимка има и двама души, които 
Филип и Паула очевидно познават. Те дори 
споменават имената им: Лаура и Паул. 
 

Paula 
Siehst du das? Ein Hai und ... 
 
Philipp 
... Paul ... 
 

Водещ 
Двамата на снимката са техни колеги от телевизията 
на Редакция Д. Освен това ясно се вижда, че Лаура и 
Паул са доста уплашени. 
 

Paula 
... und Laura – sie haben Angst, ganz klar. 

 
Водещ 
Паула иска веднага да говори с тях. 
 

Paula 
Philipp, ich will sie sofort sprechen. 
 
Philipp 
Ja. 
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Водещ 
Тя се опитва да позвъни на Лаура и да разбере какво 
точно се е случило. Ние все още не знаем дали Паула 
ще успее да се свърже, но отсега мога да Ви уверя, 
драги слушатели, че на Лаура и на Паул не им се е 
случило нищо страшно. Така че ние с Вас спокойно 
можем да изслушаме нашия професор. 
 

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

Водещ 
Здравейте, господин професоре! 
 
Професор 
Здравейте! Днес ще говорим за начините да се 
замести едно съществително. Изслушайте 
следващите две изречения: с какво се заменя думата  
ВЕСТНИК (на немски ZEITUNG)? 
 

Sprecherin 
die Zeitung 
Sie ist bestimmt interessant. 
 

Водещ 
Думата вестник се заменя с местоимението SIE. На 
български ТЯ, защото в немския вестник е от женски 
род. 
 
Професор 
Точно така. И ние знаем, че това местоимение се 
отнася именно до вестника, понеже току-що е станало 
дума за него. Местоименията се съобразяват с рода 
на заместеното съществително. SIE замества 
съществителни в женски род единствено число, които 
вървят с определителния член DIE. 
 

Sprecherin 
die Zeitung 
Sie ist bestimmt interessant. 
 

Водещ 
А местоимението ER (на български ТОЙ) замества 
съществителни от мъжки род в единствено число, 
които вървят с определителния член DER. 
 

Sprecher 
Der Surfer ist weg. 
Er ist weg. 
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Професор 
Вместо личните местоимения SIE или ER (на 
български ТОЙ или ТЯ) може просто да се използва и 
самият определителен член DIE или DER. Но това 
важи само за разговорния език и не се прави по 
отношение на хора, понеже звучи неучтиво. 
 

Sprecherin 
die Zeitung 
Die ist bestimmt interessant. 
 
Sprecher 
der Surfer 
Der ist weg. 
 

Професор 
В множествено число съществителните се заместват с 
сместоимението SIE (на български ТЕ). 
 

Sprecherin 
Paul und Laura – sie haben Angst. 
 

Водещ 
На немски не само членовете, но и местоименията 
променят формата си.  
 
Професор 
Това е вярно. Във винителен падеж местоимението от 
мъжки род в единствено число лесно може да се 
разпознае по звука “n“ – точно както при членовете. 
Чуйте сега члена DEN и местоимението IHN. 
 

Sprecher 
Die Polizei sucht den Surfer. 
Die Polizei sucht ihn. 
 

Водещ 
Докато местоимението SIE остава едно и също в 
именителен и винителен падеж, както и в множествено 
число.  
 

Sprecherin 
Paul und Laura haben Angst. 
Ich will sie sprechen. 
 

Водещ 
За да не се разпростираме чак толкова: единтсвеното 
ново за нашите слушатели е местоимението IHN (на 
български НЕГО). 
 
Професор 
Чакайте, чакайте! Днес не ставаше дума просто за 
отделни думички, а за функцията на местоименията и 
за това, че на немски език функцията на 
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местоименията може да се поеме и от 
определителните членове DER, DIE и DAS. 
 
Водещ 
Съгласна съм и засега Ви благодаря, господин 
професоре! В следващия урок Филип и Паула ще 
направят още едно странно откритие.  
 

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 


