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                English translation below 

  

 

 

«А-а-а!… А-а-а!» 

«Добрий день.» 

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

болить?»  

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

«Ваш страховий поліс, будь ласка.»  

«Нема.»  

«Тоді Ваш паспорт, будь ласка.»  

«Всюди потрібний мій паспорт. От трясця! Я не маю. Мені 

потрібен номер телефону готелю «Цісар». Я там зупинився. Там 

моя подруга та мій паспорт.»  

«Зараз пошукаємо. О-о-о…  Диктую – 032 (нуль три два) – 244 

(двісті сорок чотири) – 976 (дев’ятсот сімдесят шість) – 118 (сто 

вісімнадцять).»  

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

«Так так.» 

«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.»  

«До побачення… Паспорт у готелі на ліжку. Паспорт забувати 

не можна.»  

«Лікар Вас покличе.» 

«Сподіваюся, чекати недовго.» 

«Ні ні!»  

«Добрий день.» 

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

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

«То не робіть так! Дайте подивитися... Жити будете. Я мушу 

вам зробити укол від інфекції. Готові?»  

«Так. А-а-а! Що це?»  
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«Усе добре. Ось іще таблетки. Пийте по одній таблетці 

впродовж трьох днів кожних чотири години.»  

«Дякую.» 

«Одужуйте.»  

«Дякую. До побачення.» 

«До побачення.»  

«Добрий день.» 

«Добрий день.» 

«Я принесла паспорт Сімона.»  

«Чудово! Дуже дякую.» 

«Сімоне, не можна забувати документи вдома.»  

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

«Ось ваш паспорт. І надішліть, будь ласка, копію страхового 

полісу на цю електронну адресу».  

«Добре. Дякую. До побачення!» 

«До побачення!»  

«До побачення!» 

«А тепер розповідай, що ж трапилося!» 

«Та-а-а… Я пив каву... » 
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Episode 7 
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"Aaaah!… Aaaaah!" 

"Good afternoon." 

"Good afternoon. Take a seat please! What happened? Does 

something hurt? ” 

“Yes. It hurts here. I was stung by a bumblebee. " 

"Your insurance policy, please." 

"I do not have it." 

"Then your passport, please." 

"My passport is needed everywhere. Damn! I do not have it. I need 

the phone number of Hotel "Цісар". I am staying there. My friend 

and my passport are there." 

"We  will look for it now. Oooh… I dictate - 032 (zero three two) - 

244 (two hundred forty four) - 976 (nine hundred seventy six) - 118 

(one hundred eighteen) ". 

“Hello! Good afternoon. I'm Simon. I have been staying with you 

since yesterday. 

"Yes, yes." 

“Please tell Maria from room 11 (eleven) that I am in the hospital. 

Hrushevskoho Street, 25 (twenty five). I (with a mistake) ... I was 

stung by a bumblebee, and I really need my passport. Can you give 

her my passport? It is laying in my room on the bed ... Yeah .. Yeah. 

Thank you very much." 

"Goodbye… Passport in the hotel on the bed. One should not forget 

a passport. " 

"The doctor will call you." 

"I hope we don't have to wait long." 

"No, no!" 

"Good afternoon. " 

"Good afternoon. What is hurting? Head, arm, leg? ” 

"Hand. My hand hurts a lot. Especially when I do like this." 

"Then don’t do that! Let me see. You will live. I need to give you an 

injection against the infection. Are you ready? ” 

“Yes. AAAh… what is it? ” 
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Doctor:  

 

Simon: 

Doctor:  

Simon: 

Doctor:  

Maria: 

Doctor's assistant: 

Maria: 

Doctor's assistant: 

Maria: 

Simon: 

Doctor's assistant: 

 

Simon: 

Doctor's assistant: 

Maria: 

Maria: 

Simon: 

"Everything is fine. Here are some pills. Take one pill every four 

hours during the next three days. ” 

"Thank you." 

"Get well." 

“Thank you. Goodbye." 

"Goodbye." 

"Good afternoon." 

"Good afternoon". 

"I’ve brought Simon's passport." 

"Great! Thank you very much." 

"Simon, you must not forget your documents at home." 

“Ooh, Maria. There were adventures today." 

“Here is your passport. And please send a copy of your insurance 

policy to this email address." 

“Okay. Thanks. Goodbye!" 

"Goodbye!" 

"Goodbye!" 

"Now tell me what happened!" 

"Yeah… I was drinking coffee ..." 

 

 

 


