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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: 

                  English translation below 

  

 

 

«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?»  
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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.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    www.invitationtoukraine.com 

 

Episode 6 

 

SMS from Roman:  

 

SMS from Simon:  

 

Simon: 

 

Simon: 

Salesman: 

Simon: 

Salesman: 

 

Simon: 

Salesman: 

Simon: 

Salesman: 

Simon: 

Salesman: 

Simon: 

Maria: 

Saleswoman:  

The second bridesmaid:   

Saleswoman:  

The second bridesmaid:   

Olya: 

Maria:  

 

The second bridesmaid:   

Maria: 

 

 

The second bridesmaid:   

Olya:  

Maria: 

 

 

 

"Hello Simon! Is everything ok? Today I'm going to (town) Skole, 

I'll be back late in the evening." 

"Hello! All good. I met Maria. She is a very beautiful girl. Have a 

nice trip!" 

"Good day. An adult ticket, please ... Thank you. Yippie!!! I am in 

Ukraine and bought a ticket on the tram on my own." 

"Good day. " 

"Good day. " 

"One coffee with milk without sugar and a croissant, please." 

"A croissant with what? With chocolate, condensed milk or 

cherries? " 

"Aah! With chocolate please! " 

"23 (twenty-three) hryvnias, 50 (fifty) Kopijkas." 

"Here you go." 

"Your change." 

"Thanks." 

"You're welcome." 

"Thanks a lot." 

"Olya, the white dress suits you very well." 

"The dress is two inches too long. It should be shortened. " 

"And isn't my dress too wide for me?" 

"No, It's nice like this..." 

"Well, okay... Olya, which hairdresser will do your hair?" 

"Juliya Vijtiv." 

"Katya, do you know which competitions the band will be 

offering?" 

"No. Which?" 

"The musicians will ask something about the young couple. For 

example, what their hobbies are. And guests who give the correct 

answer will receive prizes from the bride and groom." 

"Oh ... cool! Olya, and what do you like? " 

(Thinks) ... "I like reading, cooking and dancing." 

"And Roman?" 
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Olya:  

 

Witness:  

Police officer 1:  

Police officer 2:  

Simon: 

Police officer 1:  

Simon: 

Police officer 1:  

Simon: 

 

Police officer 2:  

 

Simon: 

Witness:  

Simon: 

Police officer 1: 

 

“Roman likes to watch films and play soccer. But stop now! No 

further questions! Otherwise you will get all the prizes. " 

"Here he is! The thief! Catch him! " 

"Well, athlete, why are you in such a hurry?" 

"Your ID please!" 

"He ran that way." 

"Who?" 

"The criminal." 

"Don't make jokes. Your ID! " 

“I don't have it. I don't have it here! My passport is in the hotel. I 

am a foreigner. A tourist." 

"Foreigner? ... Really? ... Don’t you feel ashamed? Coming to 

Ukraine to steal ... " 

"No, no. To a wedding." 

"Aaah ... So you are collecting money for a present." (Joke) 

"No, no. I didn’t take anything. I just wanted to help."  

"It seems that he really is a foreigner. OK! Do not worry. We're 

going to check everything now. Oh, no internet. Come with us. 

We will look at the video surveillance recordings together."  

 


