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Deutsche Übersetzung unten

Сьома серія
Сімон:

«А-а-а!… А-а-а!»

Сімон:

«Добрий день.»

Помічниця лікаря:

«Добрий день. Сідайте, будь ласка! Що трапилось? Вас щось
болить?»

Сімон:

«Так. Мене болить тут. Мене вкусив джміль.»

Помічниця лікаря:

«Ваш страховий поліс, будь ласка.»

Сімон:

«Нема.»

Помічниця лікаря:

«Тоді Ваш паспорт, будь ласка.»

Сімон:

«Всюди потрібний мій паспорт. От трясця! Я не маю. Мені
потрібен номер телефону готелю «Цісар». Я там зупинився. Там
моя подруга та мій паспорт.»

Помічниця лікаря:

«Зараз пошукаємо. О-о-о… Диктую – 032 (нуль три два) – 244
(двісті сорок чотири) – 976 (дев’ятсот сімдесят шість) – 118 (сто
вісімнадцять).»

Сімон:

«Алло! Добрий день. Я Сімон. Я поселився у вас учора.»

Працівники готелю:

«Так так.»

Сімон:

«Передайте, будь ласка, Марії з кімнати 11 (одинадцять), що я
в лікарні. Вулиця Грушевського, 25 (двадцять п‘ять). Мені...
Мене вкусив джміль, і мені дуже потрібен паспорт. Чи можете
Ви дати їй мій паспорт? Він лежить у мене в кімнаті на ліжку...
Ага.. Так. Дуже дякую.»

Працівники готелю:

«До побачення… Паспорт у готелі на ліжку. Паспорт забувати
не можна.»

Помічниця лікаря:

«Лікар Вас покличе.»

Сімон:

«Сподіваюся, чекати недовго.»

Помічниця лікаря:

«Ні ні!»

Сімон:

«Добрий день.»

Лікар:

«Добридень. Що Вас болить? Голова, рука, нога?»

Сімон:

«Рука. Дуже болить рука. Особливо, коли я роблю ось так.»

Лікар:

«То не робіть так! Дайте подивитися... Жити будете. Я мушу
вам зробити укол від інфекції. Готові?»

Сімон:

«Так. А-а-а! Що це?»

www.invitationtoukraine.com

Лікар:

«Усе добре. Ось іще таблетки. Пийте по одній таблетці
впродовж трьох днів кожних чотири години.»

Сімон:

«Дякую.»

Лікар:

«Одужуйте.»

Сімон:

«Дякую. До побачення.»

Лікар:

«До побачення.»

Марія:

«Добрий день.»

Помічниця лікаря:

«Добрий день.»

Марія:

«Я принесла паспорт Сімона.»

Помічниця лікаря:

«Чудово! Дуже дякую.»

Марія:

«Сімоне, не можна забувати документи вдома.»

Сімон:

«О-о-о, Маріє. Сьогодні були пригоди».

Помічниця лікаря:

«Ось ваш паспорт. І надішліть, будь ласка, копію страхового
полісу на цю електронну адресу».

Сімон:

«Добре. Дякую. До побачення!»

Помічниця лікаря:

«До побачення!»

Марія:

«До побачення!»

Марія:

«А тепер розповідай, що ж трапилося!»

Сімон:

«Та-а-а… Я пив каву... »
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Folge 7

Simon:

„A-a-a!... A-a-a!”

Simon:

„Guten Tag.”

Arzthelferin:

„Guten Tag. Setzen Sie sich bitte! Was ist passiert? Tut Ihnen etwas
weh?”

Simon:

„Ja. Es tut mir hier weh. Eine Hummel hat mich gestochen.”

Arzthelferin:

„Ihre Versicherungskarte, bitte.”

Simon:

„Ich habe keine.”

Arzthelferin:

„Dann bitte Ihren Reisepass.”

Simon:

„Überall wird mein Pass gebraucht. Oh Scheibenkleister! Ich habe
ihn nicht. Ich bräuchte die Telefonnummer des Hotels „Цісар“. Ich
wohne dort. Dort sind eine Freundin von mir und mein Reisepass.”

Arzthelferin:

„Jetzt schauen wir mal. O-o-o… Ich diktiere - 032 (null drei zwei) 244

(zweihundertvierundvierzig)

-

976

(neunhundertsechsundsiebzig) - 118 (einhundertachtzehn).”
Simon:

„Hallo! Guten Tag. Hier ist Simon. Ich bin gestern bei Ihnen gestern
angekommen.”

Hotelmitarbeiterin:

"Ja, ja.”

Simon:

„Bitte sagen Sie Maria vom Zimmer 11 (elf), dass ich im
Krankenhaus bin, Hruschewskoho-Straße 25 (fünfundzwanzig). Mir
... mich hat eine Hummel gestochen und ich brauche dringend den
Reisepass. Können Sie ihr meinen Reisepass geben? Er liegt in
meinem Zimmer auf dem Bett ... Ja .. Ja. Vielen Dank.”

Hotelmitarbeiterin:

„Auf Wiedersehen… Reisepass (liegt) im Hotel auf dem Bett. Den
Reisepass darf man nicht vergessen.”

Arzthelferin:

„Der Arzt wird Sie rufen."

Simon:

„Ich hoffe, man muss nicht lange warten."

Arzthelferin:

„Nein, nein!"

Simon:

„Guten Tag.”

Arzt:

„Guten Tag. Was tut Ihnen weh? Kopf, Arm, Bein?”

Simon:

„Der Arm. Mein Arm tut sehr weh. Vor allem, wenn ich so mache.”

Arzt:

„Dann machen Sie nicht so! Lassen Sie mal sehen ... Sie werden das
überleben! Ich muss Ihnen eine Spritze gegen die Infektion geben.
Ok? ”
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Simon:

„Ja. A-a-a! Was ist es?”

Arzt:

„Alles ist in Ordnung. Hier sind noch die Pillen. Nehmen Sie drei
Tage lang alle Stunden eine Tablette ein.

Simon:

Simon: „Danke.”

Arzt:

„Gute Besserung.”

Simon:

„Danke. Auf Wiedersehen.”

Arzt:

„Auf Wiedersehen.”

Maria:

„Guten Tag.”

Arzthelferin:

„Guten Tag. ”

Maria:

„Ich habe den Reisepass von Simon mitgebracht. ”

Arzthelferin:

„Großartig! Vielen Dank.”

Maria:

„Simon, die Unterlagen darf man zu Hause nicht vergessen.”

Simon:

„Oh, Maria. Heute gab es ein paar Abenteuer.”

Arzthelferin:

„Hier ist Ihr Pass. Und senden Sie bitte eine Kopie der
Versicherungskarte an diese E-Mail-Adresse.”

Simon:

„Gut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen! ”

Arzthelferin:

„Auf Wiedersehen! ”

Maria:

„Auf Wiedersehen! ”

Maria:

„Und jetzt erzähl mir: was ist denn passiert?”

Simon:

„Also... ich habe einen Kaffee getrunken...”

