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Шоста серія 

 

СМС від Романа:  

 

СМС від Сімона:  

 

Сімон:  

 

 

Сімон:  

Продавець:   

Сімон:   

Продавець:   

 

Сімон: 

Продавець:   

Сімон: 

Продавець:   

Сімон: 

Продавець:   

Сімон:  

Марія:   

Продавець:   

Друга дружка: 

Продавець:   

Друга дружка: 

Оля:  

Марія:  

 

Друга дружка: 

Марія:  

 

 

Друга дружка: 

                  Deutsche Übersetzung unten 

  

 

 

«Привіт, Сімоне! Чи все гаразд? Сьогодні я їду до міста Сколе, 

повернуся пізно ввечері.»   

«Привіт! Усе гаразд. Я познайомився з Марією. Вона дуже 

гарна дівчина. Щасливої дороги!» 

«Добрий день. Мені, будь ласка, один квиток для дорослих... 

Дякую. Є-є-є!!! Я в Україні і я самостійно купив квиток у 

трамваї.»  

«Добрий день.»  

«Добрий день.» 

«Мені, будь ласка, каву з молоком без цукру та круасан.»  

«Круасан із чим?  Із шоколадом, зі згущеним молоком чи з 

вишнями?»  

«А-а-а! З шоколадом, будь ласка!» 

«23 (двадцять три) гривні, 50 (п’ятдесят) копійок.»  

«Прошу.»  

«Ваша решта.»  

«Дякую.»  

«Будь ласка.»  

«Дуже дякую.»  

«Олю, тобі дуже личить біла сукня.»  

«Сукня задовга на два сантиметри. Треба підшивати.» 

«А мені сукня не заширока?»  

«Ні, так гарно…»  

«Ну, добре... Олю, а який тобі перукар робитиме зачіску?» 

«Юлія Війтів.»   

«Катю, а ти знаєш, які конкурси пропонуватиме музичний 

гурт?»  

«Ні. Які?»  

«Музиканти запитуватимуть щось про молоду пару. 

Наприклад, які їхні захоплення. І гості, які дадуть правильну 

відповідь, отримають призи від молодят.» 

«О-о-о… Класно! Олю, і чим ти захоплюєшся?»  



    www.invitationtoukraine.com 

 

Оля:  

Марія: 

Оля:  

 

Свідок: 

Поліцейський 1:  

Поліцейський 2: 

Сімон:  

Поліцейський 1:    

Сімон:  

Поліцейський 1:    

Сімон:  

Поліцейський 2: 

 

Сімон:  

Свідок: 

Сімон:  

Поліцейський 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ну-у-у… Я люблю читати, готувати страви, танцювати.» 

«А що любить робити Роман?»  

«Роман любить дивитися фільми та грати у футбол. Усе! Більше 

жодних запитань! Інакше ви всі призи заберете.»  

«Ось він! Злодій! Ловіть його!»       

«Ну що, спортсмене, побігали???» 

«Ваш документ, будь ласка!»  

«Він побіг туди.»  

«Хто?»  

«Злочинець.» 

«Не жартуйте. Ваш документ!»  

«Я не маю. Тут не маю! Паспорт у готелі. Я іноземець. Турист.»  

«Іноземець?… Справді?… Як не соромно? Приїхати в Україну 

красти…»  

«Ні-ні. На весілля.» 

«А-а-а… То ти збираєш так гроші на подарунок.»  (жартує) 

«Ні-ні. Я не брав. Я хотів допомогти. »  

«Схоже, що справді іноземець. Добре! Не хвилюйтеся. Ми зараз 

все перевіримо. Ой. Інтернет зник. Проїдьте з нами. 

Переглянемо записи відеоспостереження разом.»  
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Folge 6 

 

SMS von Roman:  

 

SMS von Simon:  

 

Simon: 

 

 

Simon: 

Verkäufer: 

Simon: 

Verkäufer:  

 

Simon: 

Verkäufer:  

Simon: 

Verkäufer:  

Simon: 

Verkäufer:  

Simon: 

Maria: 

Verkäuferin:  

Die zweite Zeugin:   

Verkäuferin:  

Die zweite Zeugin:  

Olya: 

Maria:  

Die zweite Zeugin:   

Maria: 

 

 

Ein anderer Freund: 

Olya:  

Maria: 

 

 

 

„Hallo Simon! Ist alles in Ordnung? Heute fahre ich nach (Stadt) 

Skole, ich bin spät abends zurück.“ 

 „Hallo! Alles gut. Ich habe Maria kennengelernt. Sie ist ein sehr 

schönes Mädchen. Gute Reise! “ 

„Guten Tag. Bitte ein Ticket für Erwachsene... Danke. Yippih!!! 

Ich bin in der Ukraine und habe selbstständig ein Ticket in der 

Straßenbahn gekauft. “ 

„Guten Tag.“ 

„Guten Tag.“ 

„Bitte einen Kaffee mit Milch ohne Zucker und ein Croissant.“ 

„Croissant mit was? Mit Schokolade, Kondensmilch oder 

Kirschen?“ 

„A-a-a! Mit Schokolade bitte!“ 

"23 (dreiundzwanzig) Hrywnia, 50 (fünfzig) Kopijka.“ 

„Bitte.“ 

„Ihr Wechselgeld.“ 

„Danke.“ 

„Bitte.“ 

„Vielen Dank.“ 

„Olya, das weiße Kleid steht dir sehr gut.“ 

„Das Kleid ist zwei Zentimeter zu lang. Man sollte es kürzen.“ 

„Und ist mir das Kleid nicht zu weit?“ 

„Nein, so ist es schön ...“ 

„Nun gut ... Olya, welcher Friseur wird deine Haare machen?“ 

„Juliya Wijtiw.“ 

„Katya, weißt du, welche Wettbewerbe die Band anbieten wird?“ 

„Nein. Welche?“ 

 „Die Musiker werden etwas über das junge Paar fragen. Zum 

Beispiel, was sind ihre Hobbys. Und Gäste, die die richtige Antwort 

geben, erhalten Preise vom Brautpaar.“ 

„Oh … Cool! Olya, und was magst du?“ 

„(denkt)...  ich mag Lesen, Kochen und Tanzen.“ 

„Und Roman?“ 



    www.invitationtoukraine.com 

 

 

Olya:  

 

Zeuge:  

Polizistin 1:  

 

Polizist 2:  

Simon: 

Polizistin 1:  

Simon: 

Polizistin 1:  

Simon: 

 

Polizist 2:  

 

Simon: 

Zeuge:  

Simon: 

Polizistin 1: 

 

„Roman sieht gern Filme und spielt Fußball. Aber Schluss jetzt! 

Keine weiteren Fragen! Sonst bekommt ihr alle Preise.“ 

„Hier ist er! Der Dieb! Fangen Sie ihn!“ 

„Nun, Sportler, warum haben Sie es denn so eilig? (Wortwörtlich: 

Nun, Sportler, sind Sie (schon) gelaufen?)“  

„Ihren Ausweis, bitte!“ 

„Er ist dorthin gelaufen.“ 

„Wer?“ 

„Der Verbrecher.“ 

„Scherzen Sie nicht. Ihren Ausweis!“ 

„Den habe ich nicht. Ich habe ihn nicht hier! Der Reisepass ist im 

Hotel. Ich bin Ausländer. Tourist.“ 

„Ausländer? ... Wirklich? ... Schämen Sie sich nicht? In die 

Ukraine zu kommen, um zu stehlen ...“ 

Simon: „Nein, nein. Zu einer Hochzeit.“ 

„Aaah ... Sie sammeln also so Geld für ein Geschenk.“ (Witz) 

„Nein, nein. Ich habe nichts genommen. Ich wollte nur helfen.“ 

„Es scheint, dass er wirklich Ausländer ist. Okay! Machen Sie sich 

keine Sorgen. Wir werden jetzt alles überprüfen. Oh, kein Internet 

(wortwörtlich: Internet ist verschwunden). Kommen Sie mit uns. 

Wir werden uns die Aufnahmen von der Videoüberwachung 

gemeinsam anschauen.“ 

 

 


