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Mehrsprachige Seiten zum informieren und Esperanto lernen.
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Vorwort
Forschungen über die Psychopädagogik von Sprachen haben gezeigt, dass, um den
Unterricht so effizient wie möglich zu machen, es notwendig ist, eine Reihe von Prinzipien zu
respektieren. Dieses Buch zeigt einen Versuch, diese am Unterricht von Esperanto
anzuwenden, u.a. die folgenden:
Den Schüler motivieren. Der Hauptfaktor für den Erfolg des Sprachenlernens ist die Motivation.
Um das zu begünstigen, präsentiert sich das Buch als Abenteuerroman, in dem schon im
zweiten Kapitel ein spannendes Ereignis die Neugier reizt und den Schüler zum weiterlesen
anregt.
Die Regel «je öfter das Wort, umso früher soll es benutzt werden» anwenden. Die
Regelmäßigkeit von Esperanto hat es möglich gemacht, das schon von Beginn an
durchzuführen. Der Internacia Kultura Servo in Zagreb hat die benötigte Wortliste, geordnet
nach Häufigkeit, erstellt, indem bei internationalen Zusammentreffen aufgezeichnete
Konversationen statistisch verarbeitet wurden.
Wiederholung in verschiedenen Zusammenhängen. Eine Wortwurzel, ein Wortteil oder eine
Sprachstruktur wird umso leichter assimiliert, je öfter sie wiederholt wird, vor allem, wenn man
auf die Wichtigkeit achtet, sie genau in dem Moment, ungeachter der Zeitspanne, wenn es
leicht vergessen wird, zu präsentieren.
In jeder Lehreinheit, den Anteil des neu zu lernenden, reduzieren. So ist jedes neu eingeführte
Element wie vom gesamten Kontext getragen. In diesem Buch, erscheinen neue Wörter so,
dass der Schüler, wenn er den Inhalt des ersten Kapitels aufgenommen hat, schon beinahe 82
Prozent der Kapitel 2 bis 8 und 89 Prozent des Kapitels 12 versteht. Tatsächlich enthält das
letzte Kapitel nur 3 Prozent an neuen Wortwurzeln.
Viele mag die unterschiedliche Länge der Kapitel überraschen. Die Unterschiede resultieren
aus dem Wunsch, sich an die Tatsache anzupassen, daß die geistige Fähigkeiten, neues
Material zu assimilieren, nicht konstant auf dem gleichen Niveau bleibt. Die Unterteilungen
innerhalb der Kapitel sind einfache nicht verpflichtende Hinweise für den Lehrer.
Dieses Werk ist nicht für das Selbststudium geplant worden. Dennoch hat sich gezeigt, dass
Personen mit gutem Verständnis für Grammatik die Grundlagen von Esperanto erfolgreich
zuhause mit Hilfe dieses Lehrbuches und die begleitende Wortliste gelernt haben, wenn sie
über die sporadische Hilfe eines Esperantisten verfügten.
Dieser kleine Roman kann auch als erste Lektüre nach irgendeinem anderen Kurs verwendet
werden.
Der Autor. (Claude PIRON)
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Wörter für Kapitel 1
al - zu, nach
alta - hoch
angulo - Ecke
bela - schön
blonda - blond
demandas - fragen
demando - Frage
diras - sagen
ebla - möglich
eble - vielleicht
en - in
estas - sein
fakte - tatsächlich, in der Tat
fakto - Tatsache, Fakt
granda - groß
ho - oh!, ach!, ha!
iras - gehen
jen - da!, schau!, sieh da!
jes - ja
juna - jung
kaj - und
kara - lieb
kio - was
kiu - wer
knabino - Mädchen
knabo - Junge
kun - mit
la - bestimmter Artikel
laboras - arbeiten
li - er
mi - ich
mondo - Welt
multaj - viele

multe - viel
ne - nein
nenio - nichts
nova - neu
nu - nu, nun (Ausruf zur Fortsetzung der
Rede)
nun - nun, jetzt
nur - nur, allein
okazas - geschehen, passieren
plej - am meisten (zur Bildung des
Superlativs)
restoracio - Restaurant
rigardas - schauen, beobachten
saluton - Hallo, Guten Tag (Grußformel)
sed - aber
serioza - vernünftig, ernsthaft, seriös
scias - wissen
sidas - sitzen
sincera - aufrichtig
sola - allein
speciala - besonders, speziell
spegulo - Spiegel
studento - Student
tiu - dieser, diese, dieses
tro - zuviel
tuta - ganz, vollständig (adj.)
tute - ganz, vollständig (adv.)
universitato - Universität, Hochschule
venas - kommen
vera - wirklich, echt (adj.)
vere - wirklich, echt (adv.)
ver¥ajna - wahrscheinlich (adj.)
ver¥ajne - wahrscheinlich (adv.)
vi - du, ihr
virino - Frau
viro - Mann
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©apitro 1
(En universitata restoracio)
Tom: Saluton, Linda.
Linda: Saluton, Tom.
Tom: Diru al mi: kiu estas tiu?
Linda: Kiu?
Tom: Tiu alta, blonda, juna viro...
Linda: Kiu?
Tom: Tiu, kiu sidas en la angulo.
Linda: Ho, tiu!
Tom: Jes, tiu.
Linda: Mi ne scias. Mi ne scias, kiu li estas. Nova studento,
ver¥ajne.
Tom: Li estas tute sola.
Linda: Ne. Rigardu. Bela knabino iras al li.
Tom: Ne bela. Juna, eble, sed ne bela. Nur vi estas bela, Linda.
Linda: Tom, kara! Kio okazas al vi? Eble vi laboras tro multe,
kaj...
Tom: Nenio speciala okazas al mi. Kaj mi ne laboras tro multe.
Fakte, mi laboras malmulte nun. La vera demando estas: kio
okazas al vi, Linda? Nur vi estas vere bela.
Linda: Nu, nu...
Tom: Estas fakto. Nur vi estas bela, Linda. Mi estas sincera.
Venu kun mi!
Linda: Sed...
Tom: Venu. Al la granda spegulo. Rigardu. Jen estas Linda, la
plej bela virino en la mondo, la plej bela virino en la tuta
mondo.
Linda: Kaj jen estas Tom, la plej malserioza knabo en la tuta
universitato.
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Demandoj por ©apitro 1
Diru al mi:
Kiu sidas en la angulo?
juna knabino
blonda viro
Tom
Linda
maljuna viro
Kiu iras al li?
Tom
juna knabino
Linda
blonda viro
maljuna viro
Al kio iras Tom kaj Linda?
al la angulo
al la nova studento
al granda spegulo
al la blonda viro
Kiu estas (eble) la plej bela virino en la mondo?
Linda
Tom
bela knabino
blonda viro
maljuna viro
Kiu estas (eble) la plej malserioza knabo en la universitato?
Linda
blonda viro
Tom
bela knabino
maljuna viro
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Respondoj por ©apitro 1
Kiu sidas en la angulo?
blonda viro
Kiu iras al li?
juna knabino
Al kio iras Tom kaj Linda?
al granda spegulo
Kiu estas (eble) la plej bela virino en la mondo?
Linda
Kiu estas (eble) la plej malserioza knabo en la universitato?
Tom
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Wörter für Kapitel 2
agas - handelt,wirkt
montras - zeigt
alia - ander (-re,-rer,-res)
natura - natürlich
bona - gut (adjektiv)
nature - natürlich
bone - gut (adverb)
naturo - Natur
certa - sicher, gewiss
ne plu - nicht mehr
certe - sicherlich, gewiss
ni - unser, uns, wir
¶u - ob
pala - bleich, blaß, fahl
diable ! - verdammt!
parolas - spricht
diablo - Teufel
petas - bittet
direkto - Kurs, Richtung
plu - ferner, weiter, fürder, mehr
diskreta - diskret, verschwiegen
pordo - Tür
dum - während
post - nach, hinter
ej ! - Ausdruck von Zweifel,Missbilligung
prava - rechthabend, im Recht
forta - kräftig, stark
prave - mit Recht,zu Recht, richtig
haltas - hält
pravas - hat Recht
i±as - wird (Zustandsänderung)
proksima - künftig, nächst, kommend,
ili - ihnen, sie
nahe, bevorstehend
inter - zwischen, unter, mitten unter
rapida - geschwind, schnell, hurtig, rasch
io - irgendetwas, etwas, irgendwas
revenas - kommt zurück
iom - etwas, ein wenig, ein bischen, ziemlich
se - insofern, wenn, wofern, falls
iom post iom - allmählich, nach und nach, sukzessive staras - steht
iomete - etwas
stranga - kurios, seltsam, wunderlich,
ke - daß
befremdend,
kvazaµ - gleichsam, als ob
strange - merkwürdigerweise
lia - sein
¥i - ihr
mano - Hand
¥ia - ihr, ihrige
mistera - mysteriös, geheimnissvoll
taso - Tasse
mistere - mysteriös,rätselfhaft
tre - sehr
mistero - Geheimnis, Mysterium
turnas - dreht
ulo - Typ, Mensch,
vidas - sieht
volas - will
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©apitro 2
Linda: Tom!
Tom: Kio okazas al vi? Vi estas pala! Bela, sed pala.
Linda: Tom! Ne rigardu!
Tom: Kio okazas?
Linda: Strange! Okazas io stranga, io tre stranga. Tiu ulo, tiu
nova studento... Ne, ne, mi petas vin, ne rigardu. Estu diskreta.
Tom: Diable! Diru al mi. Kio estas tiu mistero?
Linda: Lia mano agas strange. Rigardu, se vi volas, sed plej
diskrete. Turnu vin iomete, eble, sed tute nature. Li ne vidu, ke
vi rigardas al li.
Tom: Vi pravas. Io stranga okazas. Dum ¥i ne rigardas al li - ¥i
nun rigardas al la granda spegulo - lia mano iom post iom, tre
tre malrapide, proksimi±as al ¥ia taso...
Linda: Estas io en lia mano.
Tom: Mi ne vidas. Li estas tro malproksima. Diable! Tiu alta
forta knabo nun staras inter ili kaj mi. Mi ne plu vidas.
Linda: Sed mi vidas. Mi vidas bone. Mi vidas tre bone. Mi vidas
tute bone. Ej!
Tom: Kio okazas?
Linda: ~i rigardas al li nun, kaj lia mano haltas.
Tom: Kaj kio plu? Diru al mi!
Linda: Nun li parolas al ¥i. Li montras al la pordo.
Tom: Eble li volas, ke ¥i rigardu al alia direkto, ke ¥i ne plu
rigardu al li.
Linda: Prave, tute prave. Jen ¥i rigardas al la pordo. Li plu
parolas kaj parolas. Dum ¥i ne rigardas al lia direkto, lia mano
plu proksimi±as al la taso. Ej!
Tom: Kio? Kio okazas?
Linda: Lia mano revenas, tute diskrete, kvazaµ tute nature.
Tom: ©u estas io en lia mano?
Linda: Nenio plu. Sed tute certe nun estas io en ¥ia taso.
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Demandoj por ©apitro 1
Diru al mi:
Linda estas ___.
bela kaj pala
malserioza
nova studento
io stranga
Kio okazas?
Linda rigardas al la spegulo.
Malalta viro staras inter Tom kaj la pordo.
La blonda viro agas strange.
La nova studento proksimi±as al Tom.
©u estas io en lia mano?
jes
ne
Al kio montras la mistera ulo?
al la spegulo
al Linda
al la pordo
al Tom
al la angulo
Al kio rigardas la juna knabino, kiu estas kun li?
al la spegulo
al Linda
al la pordo
al Tom
al la angulo
©u nun estas io en la taso?
jes
ne
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Respondoj por ©apitro 1
Linda estas ___.
bela kaj pala
Kio okazas?
La blonda viro agas strange.
©u estas io en lia mano?
jes
Al kio montras la mistera ulo?
al la pordo
Al kio rigardas la juna knabino, kiu estas kun li?
al la pordo
©u nun estas io en la taso?
jes
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Wörter für Kapitel 3
ami - lieben
amo - Liebe
ankaµ - auch
aspekti - aussehen
aspekto - Anblick,Aussehen
bonan tagon - Guten Tag
¶e - bei,zu,an
de - seit,ab,von
deklari - erklären,melden,anzeigen
deklaro - Erklärung,Verkündung, Aussage
esprimi - ausdrücken
esprimo - Ausdruck
grava - wichtig,ernst, bedeutend
gravi - wichtig sein
±i - es
jam - schon
kiel - wie
kompreneble - verständlich,begreiflich

kompreni - verstehen
ne gravas - das macht nichts
pardoni - verzeihen
permesi - erlauben,gestatten
pli - mehr
povas - kann
povi - können
preferi - bevorzugen,vorziehen
pri - über
saluti - grüssen
simpla - einfach
spiono - Spion
sur - auf
tablo - Tisch
tago - Tag
tamen - jedoch, dennoch, aber, doch
tio - das,dies,jenes
tuj - sofort
viza±o - Gesicht
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©apitro 3
Bob: Diable! Kio okazas? Vi aspektas kiel spionoj. ©u mi povas
sidi kun vi?
Linda: Saluton, Bob.
Tom: Bonan tagon, Bob.
Bob: Bonan tagon, Linda. Bonan tagon, Tom. Pardonu, ke mi
ne salutis vin tuj.
Linda: Ne gravas. Nun vi salutis, kaj ni pardonas vin.
Bob: ©u vi permesas, ke mi sidu ¶e via tablo?
Linda: Kompreneble, vi sidu kun ni.
Bob: Mi tamen ne volas esti maldiskreta. Eble Tom parolas pri
amo kaj preferas esti sola kun vi.
Tom: Mi ne parolis pri amo.
Linda: Li nur diris, ke mi estas la plej bela virino en la tuta
mondo.
Bob: Li pravas. Tio ne estas amdeklaro, tio estas simpla fakto.
Tom: Prave. Simpla fakto.
Bob: Nu, certe, Linda estas tre bela, sed ne tio gravas nun.
Linda: Ne gravas, ¶u? Ne gravas, ke mi estas bela, ¶u? Jen bela
deklaro!
Bob: Pardonu min. Mi volas diri, ke io estas pli grava.
Tom: Kio? Pri kio vi parolas? Kio estas pli grava?
Bob: Vi ne vidis min, dum mi proksimi±is al vi, sed mi vin
rigardis.
Linda: Mi ne komprenas, pri kio vi parolas.
Bob: Mi parolas pri via viza±o.
Linda: Kio pri mia viza±o? ©u ±i ne estas bela?
Bob: Ho jes, ±i estas bela, ±i estas la plej bela en la mondo.
Sed ±i estis mistera!
Linda: Mistera? ©u mia viza±o estis mistera?
Bob: Jes. Via viza±o estis mistera. Fakte, viaj viza±oj estis
misteraj. Mistera viza±o de spionino ¶e mistera viza±o de
spiono. Vi aspektis strange. Vi aspektis mistere. Mi bone
rigardis vin, dum mi proksimi±is al vi, kaj estis mistera esprimo
sur via viza±o, Linda, kaj ankaµ sur via, Tom. Kiel mi jam diris,
vi aspektis kiel spionoj.
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Demandoj por ©apitro 3
Diru al mi:
Kiuj aspektas kiel spionoj?
Linda kaj Bob
Bob kaj Tom
Linda kaj Tom
Gerda kaj la blondulo
©u Bob salutas ilin tuj?
jes
ne
©u Linda kaj Tom permesas, ke Bob sidu ¶e ilia tablo?
jes
ne
Kiu ne volas esti maldiskreta?
Tom
Linda
Bob
Gerda
la blondulo
Kio estas sur la viza±o de Linda?
bela deklaro
bona tago
mistera esprimo
io pli grava
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Respondoj por ©apitro 3
Kiuj aspektas kiel spionoj?
Linda kaj Tom
©u Bob salutas ilin tuj?
ne
©u Linda kaj Tom permesas, ke Bob sidu ¶e ilia tablo?
jes
Kiu ne volas esti maldiskreta?
Bob
Kio estas sur la viza±o de Linda?
mistera esprimo
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Wörter für Kapitel 4
afero - Angelegenheit, Ding, Sache, Werk
lerni - lernen
a¤o - Ding
lingvo - Sprache
antaµ - vor
lingvistiko - Sprachwissenschaft
antaµe - vorher,zuvor, im voraus
malpli - weniger
arto - Kunst
mesa±o - Nachricht,Mitteilung
deziri - wünschen
neniam - nie
do - also,doch,wohl,folglich
nomo - Name
ekzisti - vorhanden sein, bestehen
oni - man
fako - Fach
por - für
ideo - Idee
profesoro - Professor
instrui - lehren
respondi - antworten
kiam - wann
rilati - Bezug haben,verkehren,zu tun
komuniki - mitteilen,kommunizieren
haben
koni - kennen
rilato - Beziehung,Verhältnis,
konsideri - betrachten, berücksichtigen, erwägen
Zusammenhang
konsenti - zuwilligen, zustimmen, einwilligen, beipflichten
scienco - Wissenschaft
kripta - kryptisch,unklar
sekreta - heimlich,geheim
kriptografio - Geheimschrift
sekreto - Geheimnis
temas pri - handelt von
temo - Thema
voli diri - sagen wollen
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©apitro 4
Bob: Diru al mi sincere, pri kio vi parolis.
Tom: Ni parolis pri tiu ulo.
Bob: Kiu ulo?
Tom: Tiu viro ¶e la angulo. Tiu juna viro.
Bob: Pri kiu vi parolas? ©u pri tiu blondulo, kiu sidas kun
Gerda?
Linda: Gerda! Vi do scias, ke ¥ia nomo estas Gerda! Vi do
konas ¥in!
Bob: Nu, mi ne vere konas ¥in. Mi scias, kiu ¥i estas. Tio estas
alia afero.
Linda: Kiu do ¥i estas?
Bob: Sed vi ne respondis al mi. Vi ne respondis al mia
demando. ©u vere pri tiu blonda junulo vi parolis?
Tom: Jes. Pri li.
Bob: Mi ne konas lin. Mi neniam vidis lin antaµe.
Linda: Sed, diru al mi, kiu estas tiu Gerda?
Bob: ~i venis por instrui. Temas pri io mistera, fakte.
Kripta¤oscienco.
Linda: Kio? Kiel vi diris? Krip-ta-¤o-sci-en-co, ¶u? Kio estas tio?
Bob: ©u vere vi ne scias, kio estas kripta¤oscienco? Oni diras
ankaµ "kriptografio".
Linda: Ne. Mi ne scias. Mi tute ne scias. ©u vi scias, Tom?
Tom: ©u tio ne estas la arto kompreni, pri kio temas sekreta
mesa±o?
Bob: Prave. Jen ¥ia fako. Fakte, ¥ia fako estas la malnovaj
sekretaj lingvoj.
Tom: Mi ne komprenas. Kiu, en universitato, volas lerni pri la
malnovaj sekretaj lingvoj?
Bob: Ankaµ mi ne tute komprenas. Estis ideo de Ronga, la
profesoro pri lingvistiko. Li konsideras, ke sekretaj lingvoj estas
aspekto de la arto komuniki, kaj ke ili do rilatas al lingvistiko.
Linda: Eble jes. Eble li pravas. Kaj tamen tiu ideo estas iom
stranga, ¶u vi ne konsentas?
Bob: Jes. ®i aspektis strange ankaµ al mi, kiam oni parolis pri
±i.
Linda: Eble Ronga, la lingvistika profesoro, nur deziris, ke bela
virino kunlaboru kun li. ©u ne estas bona ideo kunlabori kun
bela knabino, kiam tio estas ebla?
Tom: Mi jam diris al vi, ke ¥i ne estas bela. Nur vi estas bela.
Bob: Mi ne konsentas. Estas fakto, ke Linda estas tre bela, ke ¥i
estas la plej bela knabino en la mondo. Sed ankaµ Gerda estas
bela, iom malpli bela, sed tamen bela; ¶u vi konsentas?
Tom: Tute ne. Por vi, eble. Sed por mi ne. Por mi, nur Linda
ekzistas kiel bela virino.
Bob: ©u vi volas diri, ke por vi Linda estas la sola bela virino en
la tuta mondo?
Tom: Jes, por mi, Linda estas la sola bela virino en la tuta
mondo.
Bob: Diable! Vi ver¥ajne amas ¥in.
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Demandoj por ©apitro 4
Diru al mi:
Pri kio Linda kaj Tom parolis?
pri Bob
pri amo
pri la blondulo
pri kripta¤o-scienco
Kiu sidas kun la viro, pri kiu Linda kaj Tom parolis?
Ronga
blonda junulo
Gerda
Bob
neniu
Kiu scias, kiu estas Gerda?
Linda
Bob
Tom
©u Bob konas la blondulon?
jes
ne
Kion instruas Gerda?
novajn lingvojn
kripta¤o-sciencon
lingvistikon
Kiu estas profesoro pri lingvistiko?
Bob
Linda
Tom
Ronga
Gerda
la blondulo
Kiu estas la sola bela virino en la tuta mondo, por Tom?
Gerda
Linda
Ronga
la knabino en la angulo
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Respondoj por ©apitro 4
Pri kio Linda kaj Tom parolis?
pri la blondulo
Kiu sidas kun la viro, pri kiu Linda kaj Tom parolis?
Gerda
Kiu scias, kiu estas Gerda?
Bob
©u Bob konas la blondulon?
ne
Kion instruas Gerda?
kripta¤o-sciencon
Kiu estas profesoro pri lingvistiko?
Ronga
Kiu estas la sola bela virino en la tuta mondo, por Tom?
Linda
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Wörter für Kapitel 5
absurda - widersinnig,ungereimt,
ankoraµ - noch
ankoraµ ne - noch nicht
atenti - aufpassen,beachten
atento - Achtung,Aufmerksamkeit
cetere - außerdem,übrigens
¶i - weist auf das Näherliegende,
¶i tie - hier
¶i tio - dieses
¶i tiu - dieses
da - präp.vor Angaben der Menge
dramo - Drama
drogo - Droge
evidenta - offenkundig,augenscheinlich,einleuchtend
eta - klein
for - weg,fort,dahin,heraus, ab
havi - haben
imagi - vorstellen
imago - Vorstellung,Einbildung
iu - jemand,irgendeiner,ein gewisser
ka¥e - heimlich
ka¥i - verstecken
normala - normal
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ofta - häufig
ofte - häufig,oft
paro - Paar
peco - Stück
plena - voll
plene - völlig
po¥o - Tasche
promeni - spazieren
pulvoro - Pulver
sekundo - Sekunde
subita - plötzlich
subite - plötzlich,auf einmal
substanco - Substanz
sukcesi - Erfolg haben
sukero - Zucker
super - über
¥ajni - scheinen, den Anschein haben
tiam - dann
tie - dort
tie ¶i - hier
tiel - so
tio ¶i - dieses
tiu ¶i - dieses

©apitro 5
Bob: Nu, vi ankoraµ ne diris al mi, kio okazis, dum vi spione
rigardis tiun paron.
Linda: Okazis io vere stranga.
Tom: Vere stranga, fakte. En la mano de tiu junulo estis io.
Bob: Kio?
Linda: Ni ne povis vidi. Io tre eta. Malgranda afero. Afereto.
Tom: Kaj dum ¥i ne rigardis, lia mano alproksimi±is al ¥ia taso.
Linda: Kaj kiam ¥i ekrigardis lin, lia mano ekhaltis.
Tom: Tiam li montris ion al ¥i. Evidente, li deziris forturni ¥ian
atenton.
Linda: Kaj li sukcesis. Li plene sukcesis. ~i rigardis al la pordo.
Kaj dum ¥i rigardis for, lia mano subite estis super ¥ia taso,
dum unu sekundo, ne pli, kaj tute nature revenis. Malplena.
Bob: ©u ±i estis plena antaµe?
Tom: Ne plena. Kompreneble, ±i ne estis plena. Sed estis io en
±i, kaj post kiam ±i estis dum sekundo super la taso de Gerda,
estis plu nenio en ±i.
Linda: Certe estas iu mistera substanco.
Tom: Iu drogo.
Bob: Kiel vi povas scii, ke ne estis tute simple peco da sukero?
Linda: Li ne agus tiel ka¥e, se estus nur sukero.
Tom: Cetere, ¶i tie ne estas peca sukero. Estas nur pulvora
sukero, en sukerujoj.
Bob: Eble li havis sukerpecon en la po¥o kaj...
Tom: ©u vi ofte promenas kun sukerpecoj en via po¥o?
Bob: Vi pravas. Tiu ideo estas absurda. Tamen...
Linda: Rigardu! Jen ¥i ekstaras, kaj ekiras for.
Bob: ~i ¥ajnas tute normala. Ver¥ajne vi imagis ion draman,
dum temas pri tute simpla, tute natura okaza¤o.
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Demandoj por ©apitro 5
Diru al mi:
Kio estis en la mano de la blondulo antaµe?
sukerpeco
la taso de Gerda
io tre malgranda
la taso de Linda
nenio
Kio estis en lia mano poste?
sukerpeco
la taso de Gerda
io tre malgranda
nenio
la taso de Linda
Kio estas en la sukerujoj tie?
sukerpecoj
iu drogo
pulvora sukero
mistera substanco
sekreta lingvo
©u estas normale promeni kun sukerpecoj en la po¥o?
jes
ne
Kiu ekiras for?
Linda
Tom
Gerda
Bob
la blondulo
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Respondoj por ©apitro 5
Kio estis en la mano de la blondulo antaµe?
io tre malgranda
Kio estis en lia mano poste?
nenio
Kio estas en la sukerujoj tie?
pulvora sukero
©u estas normale promeni kun sukerpecoj en la po¥o?
ne
Kiu ekiras for?
Gerda
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Wörter für Kapitel 6
ambaµ - beide
aµdi - hören
bruo - Krach,Lärm, Geräusch
decidi - entscheiden
decido - Entscheidung
devas - muß
devi - müssen
devo - Pflicht,Muss
diskuti - diskutieren
diskuto - Diskussion
fali - fallen
falo - Fall, Sturz

kafo - Kaffee
koridoro - Korridor,Flur
meti - legen, stecken, setzen, stellen
observi - betrachten, beaufsichtigen,
beobachten
pensi - denken
perdi - verlieren
resti - bleiben
riski - riskieren
sama - dasselbe
tempo - Zeit
timi - fürchten
trankvila - ruhig
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©apitro 6
Tom: ©u vi aµdis? Kio estis tio?
Bob: Jes, mi aµdis. Mi aµdis ion.
Linda: Ankaµ mi aµdis strangan bruon, kvazaµ iu falus en la
koridoro.
Bob: Kvazaµ ¥i falus.
Tom: Mi havis la saman penson kiel vi. Ankaµ mi pensis tion.
Ankaµ mi pensis: jen Gerda falas en la koridoro.
Linda: ©u ni iru vidi?
Tom: Kompreneble. Ni iru tuj.
Bob: Mi iru kun Tom, sed vi restu ¶i tie, Linda. Observu tiun
junulon, kun kiu Gerda parolis, kaj kiu eble metis drogon en
¥ian kafon.
Linda: ©u vi ambaµ foriras kaj mi restu tute sola? Mi iom timas.
Bob: Ni ne havas la tempon diskuti. Ni devas iri vidi tuj. Restu
trankvile ¶i tie. Vi nenion riskas. Venu, Tom, ni ne perdu
tempon.
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Demandoj por ©apitro 6
Diru al mi:
Kion Tom, Bob kaj Linda aµdis?
koridoron
penson
strangan bruon
la blondulon
Kiu eble falis en la koridoro?
Tom
Bob
Linda
Gerda
la blondulo
Ronga
Kiuj iras vidi?
Linda kaj Tom
Linda kaj Bob
Bob kaj Tom
¶iuj tri
Kiu restas por observi?
Tom
Bob
Linda
la blondulo
Gerda
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Respondoj por ©apitro 6
Kion Tom, Bob kaj Linda aµdis?
strangan bruon
Kiu eble falis en la koridoro?
Gerda
Kiuj iras vidi?
Bob kaj Tom
Kiu restas por observi?
Linda
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Wörter für Kapitel 7
almenaµ - wenigstens
apenaµ - kaum
aµtoritato - Autorität
bati - schlagen
doktoro - Doktor
dormi - schlafen
fari - machen
flegi - pflegen
flegisto - Krankenpfleger
flegistino - Krankenschwester
±is - bis
±usta - richtig
informi - informieren
informo - Information, Auskunft
kapo - Kopf
komforta - bequem
konscia - wissentlich, bewußt
konscii - sich...bewußt sein,

konscio - Bewußtsein
koro - Herz
kuraci - heilen,kurieren,behandeln
kuracisto - Arzt, Doktor
ku¥i - liegen
memori - sich erinnern,behalten
ol - als
opinii - der Meinung sein
opinio - Meinung
piedo - Fuß
pozicio - Position
semajno - Woche
sendi - senden,schicken
unu - eins
unua - erste
unue - erstens
vivi - leben
voki - rufen
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©apitro 7
Tom: Jen ¥i estas. Ni pravis. ~i apenaµ havis la tempon alveni
±is la angulo, jam ¥i falis. Videble, ¥i estas nekonscia. ~i perdis
la konscion kaj falis.
Bob: ©u ¥i ankoraµ vivas?
Tom: Jes. Ne timu. ~i perdis la konscion, sed ¥i ne perdis la
vivon. La koro batas. ®i batas malforte, sed tamen batas. ~i do
vivas. Eble ¥i apenaµ vivas, sed ¥i vivas.
Bob: Kion ni faru?
Tom: Kion vi opinias?
Bob: ~ajnas, ke ¥i dormas.
Tom: Ni devas informi la aµtoritatojn. Tuj. Mi iros. Ili eble
decidos voki doktoron, kuraciston, kaj almenaµ tuj sendos
flegistinon. Certe estas flegistino en ¶i tiu universitato, ¶u ne?
Bob: Ver¥ajne, sed mi ne scias certe. Mi estas ¶i tie apenaµ unu
semajnon.
Tom: Nu, mi tuj iros informi ilin. Restu ¶i tie kun ¥i. Sed ni unue
metu ¥in pli bone, ke ¥i ku¥u komforte, kun la piedoj pli altaj ol
la kapo.
Bob: ©u vere? ©u vere vi volas, ke ¥i ku¥u kun la piedoj pli altaj
ol la kapo? Tio ne estas komforta.
Tom: Tamen, kiam iu perdis la konscion, tio estas la ±usta
pozicio, se mi bone memoras, kion oni instruis al mi.
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Demandoj por ©apitro 7
Diru al mi:
©u Gerda ankoraµ vivas?
jes
ne
Kiel batas la koro de Gerda?
forte
nekonscie
malforte
konscie
Kiun Tom volas informi?
la blondulon
la profesoron pri lingvistiko
la aµtoritatojn
spionon
©u iu, kiu perdis la konscion, ku¥u kun la kapo pli alta ol la piedoj?
jes
ne
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Respondoj por ©apitro 7
©u Gerda ankoraµ vivas?
jes
Kiel batas la koro de Gerda?
malforte
Kiun Tom volas informi?
la aµtoritatojn
©u iu, kiu perdis la konscion, ku¥u kun la kapo pli alta ol la piedoj?
ne
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Wörter für Kapitel 8
atendi - warten
aµ - oder
aµto - Auto
aµtomato - Automat
baldaµ - bald
buso - Bus
¶ambro - Zimmer
¶ar - weil
¶iaokaze - in jedem Fall
destino - Vorbestimmung,Prädestination
e¶ - gar,selbst,ja,sogar
ekster - außerhalb
ekstere - draußen
eksteren - nach draußen
el - aus
helpi - hilfen
korpo - Körper
kruro - Unterschenkel,Bein

longa - lang
mem - selbst
memserva restoracio Selbstbedienungsrestaurant
nokto - Nacht
pa¥i - schreiten,laufen,gehen
pa¥o - Schritt
per - per
ru±a - rot
sekvi - folgen
senti - fühlen
servi - bedienen,dienen
si - sich
suspekti - verdächtigen
tien - dorthin
tomato - Tomate
tra - durch
urbo - Stadt
vespero - Abend
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©apitro 8
En la universitata memserva restoracio, Linda sidas kaj
pensas. ~i pensas ne tre trankvile. Fakte, ¥iaj pensoj i±as pli
kaj pli maltrankvilaj.
~i observas la junan viron, kiu metis ion en la kafon de
Gerda.
~i pli kaj pli maltrankvili±as.
Tom kaj Bob estas for jam longe. Ili ne revenas. ©u do vere
okazis io al Gerda? Sed kio okazis? ©u io grava?
Linda observas la junulon kaj pensas:
"Kion mi faros, se li ekstaros kaj foriros?
"©u mi sekvos lin? ©u mi sekvu lin?
"Kion mi faru, se li iros eksteren? ©u mi sekvu lin eksteren?
©u mi sekvu lin ekstere? Mi ne scias, kion mi faru. Mi ne
scias, kion mi faros. Mi ne scias, ¶u mi sekvos lin aµ ne.
"Kaj se li foriros en aµto? ©u ankaµ mi sekvu lin aµte?
"Jam estas vespero. Baldaµ venos nokto. Jes. Baldaµ
nokti±os. ©u mi sekvu lin nokte?
"Kaj e¶ se li ne iros eksteren de la universitato, e¶ se li restos
¶i tie, ¶u mi sekvu lin?
"Se li eliros tra tiu ¶i pordo, li iros en la koridoron al iu
¶ambro. ©u mi sekvu lin en la koridoron? ©u mi sekvu lin en
la koridoro? ©u mi sekvu lin en la ¶ambron, en kiun li eniros?
Ne. Neeble. Mi atendos en la koridoro. Sed se nenio okazos?
Se li restos longe plu en la ¶ambro?
"Kaj se li eliros tra tiu pordo, li iros eksteren, ver¥ajne al la
urbo. ©u mi sekvu lin al la urbo? ©u mi sekvu lin en la urbon?
©u mi sekvu lin en la urbo?
"Se li iros piede, eble li vidos min, ver¥ajne li vidos min. Li
suspektos, ke mi lin sekvas. Li turnos sin al mi. Mi ektimos.
Mi pali±os, aµ mia viza±o i±os ru±a kiel tomato. Jes, mi konas
min. Mi pali±os kaj tuj poste ru±i±os. ©iaokaze, mi
maltrankvili±os. Jam nun mi maltrankvili±as.
"Se li iros per buso, li e¶ pli certe vidos, ke mi sekvas lin, ¶ar
ni devos kune atendi ¶e la haltejo."
Linda ne sukcesas decidi, kion ¥i faru.
~i timas. ~ia koro batas rapide. ~i volus, ke Tom kaj Bob estu
kun ¥i, ke ili helpu ¥in, ke ili helpu ¥in decidi. ~i estas tute
sola. ~i sentas, ke ¥ia koro rapidi±as, sed ¥i ne scias, kion fari.
Kaj jen, antaµ ol ¥i povis decidi, antaµ ol ¥i sukcesis
retrankvili±i, jen la juna viro ekstaras. Li rigardas al la
koridora pordo. ©u tien li iros? Li rigardas al la pordo, tra kiu
oni eliras al la urbo. ©u tien? Jes, tien li iras.
Kaj Linda aµtomate ekstaras kaj ekpa¥as al la sama pordo.
Ne ¥i decidis. ~ajnas, ke ¥ia korpo decidis mem. ~ajnas, ke
¥iaj kruroj agas mem. Nu, ¶iaokaze, jen Linda sekvas lin. Al
kiu mistera destino?
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Demandoj por ©apitro 8
Diru al mi:
©u Linda estas trankvila?
jes
ne
©u Tom kaj Bob jam revenis?
jes
ne
©u Linda scias, kio okazis al Gerda?
jes
ne
Kiu ekstaras kaj iras al la pordo?
Linda
Gerda
Bob
Tom
la juna viro, kiu metis ion en la kafon de Gerda
Kiu sekvas?
Gerda
Linda
Bob
Tom
la juna viro, kiu metis ion en la kafon de Gerda

34

Respondoj por ©apitro 8
©u Linda estas trankvila?
ne
©u Tom kaj Bob jam revenis?
ne
©u Linda scias, kio okazis al Gerda?
ne
Kiu ekstaras kaj iras al la pordo?
la juna viro, kiu metis ion en la kafon de Gerda
Kiu sekvas?
Linda
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Wörter für Kapitel 9
administra - verwaltungsadministri - verwalten,administrieren
ajn - irgend
iu ajn - auch nur,auch immer
io ajn - irgendein
amiko - Freund
bani - baden
bani sin - sich baden
blua - blau
dika - dick
epoko - Epoche
generacio - Generation
grasa - fett
haro - Haar
homo - Mensch
kelkaj - einige,etliche
kial - warum
kie - wo
kie ajn - wo auch immer
kiu ajn - wer auch immer
kiun ajn - wen auch immer
klaso - Klasse
kompati - bemitleiden
kompatinda - erbärmlich, bemitleidenswert
kredi - glauben
lasi - lassen

loko - Ort
meze de - inmitten von
mezo - Mitte
minuto - Minute
muro - Mauer
neniu - Niemand
ofico - Anstellung, Amt, Dienst
oficejo - Büreau
okulo - Auge
okupi - besetzen,ausfüllen,beschäftigen
okupi±i pri - sich beschäftigen mit
okupi sin pri - sich beschäftigen mit
provi - versuchen,probieren,erproben
ronda - rund
rondo - Runde,Zirkel,Kreis
sana - gesund
sen - ohne
sveni - in Ohnmacht fallen
tradicio - Tradition,Brauch
trovi - finden
tu¥i - berühren
ur±a - dringend
vorto - Wort
vortaro - Wörterbuch
zorgi - sorgen
zorgo - Sorge
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©apitro 9
"~i ku¥as meze de la koridoro! Venu, venu tuj. Certe la afero
ur±as." diras Tom.
Li rigardas la flegistinon: ¥i estas dika, grasa virino kun bluaj
okuloj, ru±aj haroj, kaj tre ronda viza±o. Jam kelkajn minutojn
li provas diri, kio okazis, sed ¥ajnas, ke tiu flegistino ne rapide
komprenas. La vorto "ur±a" ¥ajnas ne ekzisti en ¥ia vortaro.
"Ku¥as, ¶u? Meze de la koridoro, ¶u vere?" ¥i diras.
Videble, la flegistino apenaµ povas kredi.
"Kial, diable, ¥i ku¥us meze de la koridoro?" ¥i demandas.
"Mi petas, venu ur±e. Mi ne scias, kial ¥i ku¥as tie. Mi nur
diras, kion mi vidis. Ni trovis ¥in tie. Eble ¥i estis malsana. Mi
ne scias. ~i svenis, ¥i perdis la konscion. Nun certe oni devas
ur±e okupi±i pri ¥i."
"Stranga afero!"
"Nu, mi ne estas fakulo. Vi jes. Okupi±i pri malsanaj homoj
estas via fako, ¶u ne? Venu tuj. Ur±as!"
"Nu, nu, nu, nu. Kial, diable, ¥i svenis en la koridoro? Stranga
ideo! Oni neniam svenas tie."
"©u vere? Kie do oni svenas en ¶i tiu universitato? Pardonu
min, sed mi ne konas la tradiciojn. Mi estas novulo. Apenaµ
unu semajnon mi estas ¶i tie."
"Juna viro, en ¶i tiu universitato, oni svenas en la
klas¶ambroj, oni svenas en la restoracio, oni svenas en la
dorm-¶ambroj, oni svenas en la ban¶ambroj, eble e¶ oni
povus sveni en iu administra oficejo. Sed pri sveno koridora
mi neniam aµdis. Stranga epoko! Stranga generacio! Oni
faras ion ajn niaepoke."
"Vi parolas, parolas, paroladas, kaj dume tiu kompatinda
knabino ku¥as en koridoro, kaj neniu zorgas pri ¥i!"
"Nu, nu, ne maltrankvili±u, juna viro, ne havu zorgojn. Ni tuj
rapidos tien, kaj mi tuj prizorgos ¥in."
Kaj ili kune rapidas al la loko, kie Tom lasis sian amikon kun
Gerda.
Sed jen subite Tom haltas.
"Kio okazas? Kial vi ekhaltis?" demandas la flegistino.
"~i estis ¶i tie, kaj ne plu estas, sed..."
"Sed estas iu alia, kaj li estas senkonscia, ¥ajnas al mi. ©u vi
konas lin?"
"Jes, estas mia amiko Bob. Kio okazis al li?"
La flegistino iras al Bob, kiu falsidas ¶e la koridora muro. ~i
tu¥as lian kapon.
"Batita! Oni batis la kapon al li!"
"Diable! Bob, Bob! Respondu! ©u vi aµdas min? Diru ion, mi
petas! Kio okazis?
Sed Bob ne respondas, kaj Tom i±as pli kaj pli maltrankvila.
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Demandoj por ©apitro 9
Diru al mi:
©u la flegistino venas tuj?
jes
ne
©u oni ofte svenas en koridoro?
jes
ne
Kial Tom ekhaltas?
li estas novulo
Gerda ne plu estas tie
okupi±i pri malsanuloj ne estas lia fako
Kiu sidas ¶e la muro?
Tom
Linda
Bob
Gerda
la flegistino
©u Bob paroladas?
jes
ne
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Respondoj por ©apitro 9
©u la flegistino venas tuj?
ne
©u oni ofte svenas en koridoro?
ne
Kial Tom ekhaltas?
Gerda ne plu estas tie
Kiu sidas ¶e la muro?
Bob
©u Bob paroladas?
ne
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Wörter für Kapitel 10
aventuro - Abenteuer
dan±ero - Gefahr
danki - danken
ege - sehr
ema - geneigt
emi - neigen
facila - leicht

fidi - vertrauen
fu¥i - pfuschen
reciproke - gegenseitig
silenti - schweigen
silento - Stille
sinjoro - Herr
¥ati - mögen
unua - erste
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©apitro 10
Fakte, Tom ne estas ema fidi la flegistinon. Kial? ©u vi scias,
kara amiko, vi kiu sekvas ¶i tiun aventuron ekde la unua
vorto? ©u vi scias, kial Tom ne emas fidi la flegistinon?
Ne. Certe vi ne scias. Ankaµ mi ne scias. Sed fakto restas
fakto, e¶ se ni ne komprenas ±in. Kaj la fakto estas, ke Tom
ne emas ¥in kredi.
Tom estas agema knabo, e¶ iom aventurema, kaj eble tiu tro
parolema flegistino ne ¥ajnas al li kredinda. Eble li opinias, ke
tiu flegistino tro emas paroli, kaj do ne estas fidinda. Aµ ¶u
temas pri io alia?
Tom ege ¥atas sian amikon Bob. Li ¥ategas lin. Li lin amas,
fakte. Bob kaj li amiki±is antaµ longe en la urbego, kie ili vivis
tiutempe - ili dumtempe e¶ iradis al la sama lernejo - sed
poste Tom devis iri al malsama urbo, kaj ili ne plu vidis sin
reciproke. Kiam, antaµ kelkaj tagoj, ili retrovis unu la alian en
la sama universitato, ambaµ ege dankis la destinon.
Ili treege ¥atas la tiean bonegan vivon. Ili ¥ategas ±in. Ambaµ
estas agemaj, laboremaj knaboj, kun speciala ¥ato al la iom
timemaj studentinoj. Eble ¶ar timema junulino estas malpli
timinda ol ino neniam ema timi, ol sen-tim-ulino. ©u vi
komprenas?
Sed nun Tom mal¥atas la aventuron. Li sin demandas, kial li
sentas tiun flegistinon nefidinda. Li preferus silenteman,
grav-aspektan sinjorinon. Tiu ¶i ne aspektas tre zorgeme, kaj
li ne trovas ¥in atentema pri liaj demandoj. Verdire, li opinias
¥in ema fu¥i sian laboron. Li timas, ke ¥i ofte agas fu¥e.
Fu¥emaj homoj ekzistas en la mondo. Kial tiu tro parolema
flegistino ne estus unu el ili? ©u li mispa¥is, kiam li turnis sin
al ¥i? Sed al kiu alia li povus sin turni? ~i estis la sola
flegistino, kiu trovi±is en la universitato. Aµ ¶u li mispensas?
Kaj nun li sentas sin ema zorgi pri Linda. ©u tiu belega
knabino ne trovi±as en dan±ero? Li amas ¥in, li e¶ amegas
¥in, pli kaj pli, kaj la ideo, ke dan±eraj homoj povus fari ion al
¥i, apenaµ estas travivebla. La vivo ne estas facila, kaj ¥ajnas
nun, ke la tuta afero i±as pli kaj pli mal¥atinda.

41

Demandoj por ©apitro 10
Diru al mi:
Kiu ne emas fidi la flegistinon?
Bob
Linda
Tom
Gerda
la blondulo
Kie Tom kaj Bob retrovis sin reciproke?
en lernejo
en universitato
en la urbego, kie ili vivis tiutempe
Estas ___ flegistino(j) en la universitato.
unu
du
tri
kvar
kvin
Pri kiu zorgas Tom?
pri Bob
pri Gerda
pri Linda
pri la flegistino
©u Tom ¥atas la novan aventuron?
jes
ne
Kiun amas Tom?
Gerdan
Rongan
Lindan
la flegistinon
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Respondoj por ©apitro 10
Kiu ne emas fidi la flegistinon?
Tom
Kie Tom kaj Bob retrovis sin reciproke?
en universitato
Estas ___ flegistino(j) en la universitato.
unu
Pri kiu zorgas Tom?
pri Linda
©u Tom ¥atas la novan aventuron?
ne
Kiun amas Tom?
Lindan
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Wörter für Kapitel 11
afabla - freundlich
akcepti - annehmen
aldoni - hinzufügen
aran±i - arrangieren
banala - abgedroschen
bonvoli - die Güte haben
¶iam - immer
dankon - danke
ne dankinde - nichts zu danken, gern geschehen
entute - zusammen
fermi - schließen
fini - schluß machen
funkcii - funktionieren,arbeite,laufen
±eni - belästigen
igi - machen,veranlassen
kontenta - zufrieden
kiel eble plej - so__wie möglich
konsentite - in Ordnung
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malfermi - öffnen
maniero - Weise,Art,Manier
manki - fehlen
mekaniko - Mechanik
miksi - mischen
miri - sich wundern
motoro - Motor
objekto - Objekt,Gegenstand,Ding
oportuna - gelegen,bequem
ordo - Ordnung
panei - eine Panne haben
paneo - Panne
ripari - reparieren
ripeti - wiederholen
sa±a - weise,klug, gescheit
seka - trocken
tia - solch ein
trovi±i - sich befinden
turni sin al - sich wenden an

©apitro 11
Linda ekhavis ideon. ~i aliris la junan blondan viron, dum li
proksimi±is al sia aµto, kaj alparolis lin:
"Sinjoro, ¶u vi bonvolus helpi al mi?"
Li turnis sin al ¥i kun viza±o ¥ajne ne tre kontenta, kaj ¥in
rigardis dum longa senvorta minuto.
"Kiel mi povus vin helpi?" li fine demandis, kaj li tuj aldonis:
"Bonvolu pardoni min, se mi respondas nee, sed al mi tempo
vere mankas. Mi devas ur±e veturi al la urbo."
"®uste tiel vi povas min helpi. Mia aµto paneas. Io estas
fu¥ita en ±i. Mi ne sukcesas ±in irigi..."
"Pardonu min, sed mi ne sukcesus rebonigi la aferon, e¶ kun
plej granda bonvolo. Pri mekaniko mi scias nenion. Mi ¶iam
miras vidi, ke veturiloj entute funkcias. Kiam mi vidas
motoron, ¶iam mirigas min, ke tia ¥ajne senorda aran±o de
pecoj kaj objektoj igas aµton iri. Mi..."
"Mi ne petas vin ripari mian veturilon, vi min miskomprenis.
Mi demandas nur, ¶u vi bonvolus akcepti min en via aµto ±is
la
urbo."
La ideo de Linda estis jena: sekvi lin estus dan±ere, sed se li
veturos aµte, mi petos lin akcepti, ke mi veturu kun li, kaj
dum la veturado mi igos lin paroli. Mi diskrete faros ¥ajne
banalajn demandojn, kaj paroligos lin. Tiel mi scios kiel eble
plej multe pri li.
"Nu, bone," li fine konsentas. "Konsentite, venu." Kaj li
malfermas la pordon de la aµto por ¥i.
"Dankon, vi vere estas tre afabla. Tio ege helpas min. Mi plej
sincere dankas."
"Ne dankinde," li respondas, iom seke. Kaj li ekirigas la
motoron.
"Mi ne ¥atas la ideon, ke mi devos venigi ripariston,
mekanikiston," ¥i diras. "Mi tute ne ¥atas aµtojn, fakte. Mi
havas veturilon, ¶ar estas tre oportune, sed mi ne ¥atas
aµtojn."
La alta junulo nur silentas.
"Ne estas facile igi lin diri ion," pensas Linda, iom zorge, sin
demandante, ¶u estis sa±e enmiksi sin en tiun aventuron. ~i
forte deziras lin paroligi, sed samtempe timas malkontentigi
lin. Neniam estas facile trovi plene kontentigan manieron agi.
"©u ±enas vin, se mi parolas?" ¥i demandas, "vi eble estas
silentema."
"Mi havas zorgojn," li respondas.
"Mi ne volas ±eni vin. Estas jam tiel bonkore, ke vi min
veturigas. Mi vere sentas grandegan dankemon al vi."
"Ne dankinde," li ripetas, kaj silentas plu, pripensema.
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Demandoj por ©apitro 11
Diru al mi:
De kiu Linda petas helpon?
de flegistino
de profesoro Ronda
de juna blondulo
de Tom
©u la juna blonda viro estas kontenta?
jes
ne
Kien la blondulo volas veturi?
al mekaniko
al policejo
al la urbocentro
al hospitalo
Kion volas Linda de li?
ripari ¥ian auton
veturi ¥in al la urbocentro
veturigi ¥in al policejo
©u la blondulo konsentas?
jes
ne
Pri kio Linda parolas dum la veturo?
pri Gerda
¥i dankas kaj demandas pri liaj zorgoj
pri la vetero
pri universitato
©u la blondulo estas parolema?
jes
ne
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Respondoj por ©apitro 11
De kiu Linda petas helpon?
de juna blondulo
©u la juna blonda viro estas kontenta?
ne
Kien la blondulo volas veturi?
al la urbocentro
Kion volas Linda de li?
veturi ¥in al la urbocentro
©u la blondulo konsentas?
jes
Pri kio Linda parolas dum la veturo?
¥i dankas kaj demandas pri liaj zorgoj
©u la blondulo estas parolema?
ne
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Wörter für Kapitel 12
a¶eti - kaufen
akvo - Wasser
apud - neben
brando - Weinbrand
¶io - alles
denove - abermals,von neuem
doloro - Schmerz
doni - geben
duone - halb
eksplodi - explodieren
fraµlino - Fräulein
glaso - Glas
±emi - stöhnen,seufzen
heziti - zögern
ja - ja,doch,wohl
kiom - wieviel

klara - klar
kvankam - obgleich,wenn auch
lar±a - breit,weit
laµ - nach,gemäß
morti - sterben
plezuro - Genuß,Freude,Vergnügen
polico - Polizei
porti - tragen
pripensi - überlegen
ricevi - erhalten
se±o - Stuhl
soifi - Durst haben
soifo - Durst
sufi¶a - genügend
tiom - so viel
trinki - trinken
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©apitro 12
Bob duone malfermas la okulojn, ilin refermas, ilin
malfermetas denove, ilin refermas, ±emas, kaj finfine
malfermas ilin tute lar±e.
"Donu al mi ion por trinki," li diras.
"Trinki? Kion vi deziras trinki?" demandas Tom.
"Ion ajn. Brandon. Donu al mi glason da brando."
"Kiel vi sentas vin?" diras fraµlino Marta, la flegistino.
"La kapo doloras," Bob respondas ±eme. "Mi petas vin,
bonvolu doni al mi ion por trinki."
"©u vi bonvolas iri," Tom petas la flegistinon, "kaj alporti al li
glason da brando?"
La flegistino iom hezitas, sed fine kapjesas.
"©u mi ankaµ voku la policon?" ¥i diras. "Li ja ricevis baton,
baton sufi¶e fortan, por ke li i±u senkonscia. Laµ mia opinio,
tio pravigas, ke oni venigu la policon. ©u vi ne konsentas?"
"Ankaµ akvon," diras Bob, antaµ ol Tom trovas la tempon
respondi al Marta. "Mi tre soifas. Mi trinkos brandon plezure,
sed unue mi trinku akvon. Bonvolu alporti al mi tre grandan
glason da akvo kaj iom grandan glason da brando."
"Jes. Estus sa±e voki la policon," Tom respondas al la
flegistino.
"Se vi ne alportos al mi ion por trinki, mi iros mem," diras
Bob. "Mi tre soifas. Vi ne povas imagi, kiom soifa mi min
sentas. Mi tuj iros trinki akvon. Kaj poste mi iros a¶eti
brandon. ©u oni povas ricevi brandon en la memserva
restoracio?"
"Ne, tute ne," Marta respondas, "sed mi havas brandon en
mia ¶ambro. Mi alportos ±in al vi. Aµ venu mem, se vi povas.
©u vi povas stari±i?"
"Mi povas," diras Bob, tre malrapide stari±ante kun la helpo
de Tom kaj de la flegistino, "kvankam dolore."
Ili iras al ¥ia ¶ambro.
"Trinku tiom da akvo, kiom vi deziras, " ¥i diras. "Kaj poste mi
donos brandon al vi. Eksidu sur tiun se±on, ±i estas tre
komforta, vi vidos."
Bob sidi±as sur la se±on, iom ±emas, kaj ricevas grandan
glason da akvo kun videble grandega plezuro. "Doloras al mi
la kapo," li diras.
"Diru," petas Tom, "kio okazis. ©u finfine vi klarigos al ni? Ni
estas ege scivolaj."
Bob pripensas iomete, trinkas iom da akvo, metas la manon
al la kapo kun dolora esprimo surviza±e, kaj fine respondas:
"Mi ne povus klarigi. Nenio estas klara. Mi estis tie apud
Gerda. Mi aµdis nenion, mi aµdis neniun bruon. Kaj subite ¶io
eksplodis en mia kapo kaj mi mortis."
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Demandoj por ©apitro 12
Diru al mi:
Kion Bob tuj deziras?
akvon
vinon
brandon
bieron
nenion
Kie oni povas trovi brandon?
en la ¶ambro de la flegistino
en universitata restoracio
nenie
Kion Bob trinkas unue?
brandon
bieron
teon
akvon
©u li povas bone klarigi, kio okazis?
jes
ne
©u li aµdis bruon?
jes
ne
©u Bob vere mortis?
jes
ne
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Respondoj por ©apitro 12
Kion Bob tuj deziras?
brandon
Kie oni povas trovi brandon?
en la ¶ambro de la flegistino
Kion Bob trinkas unue?
akvon
©u li povas bone klarigi, kio okazis?
ne
©u li aµdis bruon?
ne
©u Bob vere mortis?
ne
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Wörter für Kapitel 13
absorbi - einsaugen,
bedaµri - bedauern
centro - Mittelpunkt,Zentrum,Mitte
daµri - dauern
daµrigi - fortfahren,fortführen
ekzemplo - Beispiel
feli¶a - glücklich
feli¶e - glücklicherweise
forgesi - vergessen
±entila - artig,höflich
±oja - fröhlich
±ojo - Frohsinn
hotelo - Hotel
ie - irgendwo
interesa - interessant
interesi - interessieren
internacia - international
komenci - anfängen
konato - Bekannter
koncerni - angehen,betreffen
koncerne ...n - was...anbelangt
krome - zudem

kutimi - sich gewöhnen
kutimo Angewohnheit,Usus,Gewohnheit,Brauch
momento - Moment
nacia - national
nacio - Nation
nekonato - Unbekannter
perfekta - trefflich, perfekt, vollkommen,
vollendet
persono - Person
peza - schwer
preciza - präzis, exakt, bestimmt,
pünktlich, genau, präzise
proponi - vorschlagen, proponieren,
beantragen
rajti - dürfen
rajto - Recht, Befugnis
rakonti - erzählen
ridi - lachen
rideti - lächeln
rimarki - bemerken
simila - ähnlich
stulta - albern, dumm
¥ofori - als Fahrer arbeiten
¥oforo - Fahrer, Chauffeur
teatro - Theater
vojo - Chaussee, Strecke, Weg, Bahn
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©apitro 13
La vojo ¥ajnas longa, kiam oni silentas la tutan tempon. Linda
estas parolema; krome, ¥i deziras ricevi informojn pri sia
stranga kunulo; ¥i do tute ne ¥atas tiun longan silentadon.
Kial ne provi denove? ~i decidas, ke ¥i rekomencos paroli. Se
li ne ¥atos, nu, li esprimos sian mal¥aton, kaj ili plu veturos
senvorte, kaj la vojo plu ¥ajnos longega.
"Vi diris...," ¥i komencas, ne sciante, kiel ¥i finos, sed feli¶e
ideo tuj venas: "Vi diris, ke vi havas zorgojn. Nu, ofte oni
sentas sin pli bone, kiam oni esprimas siajn zorgojn al iu."
"Vi estas scivolema, ¶u ne? Nu, mi ne volas esti malafabla
kun tiel bela knabino, kiel vi. Pardonu, se mi ne montras min
pli amiki±ema. Sed miajn zorgojn mi ne povas klarigi."
"©u vi estas certa? Oni ofte imagas, ke afero estas neebla,
¶ar oni ne scias, kiel komenci, sed..."
"Ne. Kiom koncernas min, ne estas tiel. Mi ne povas rakonti
pri miaj zorgoj, ¶ar ili koncernas personojn, pri kiuj mi ne
rajtas paroli. Oni devas esti diskreta, ¶u ne? ©u vi ¥atus, ke
viaj amikoj rakontu ¶ion pri vi al nekonato?"
"Kompreneble ne. Mi bone komprenas vin. Fakte, mi ne estas
speciale scivola. Mi komencis diri tion nur, ¶ar mi trovis la
silenton peza kaj la vojon pli kaj pli longa. Sed mi tute ne
volus maldiskreti."
"Estas fakto, ke oni kutime interparolas, kiam oni veturas
kune. Mi ver¥ajne ne estis tre ±entila, lasante tiun silenton
daµri kaj daµri pli kaj pli peze por vi. Mi e¶ ne rimarkis, ke
silento esti±as kaj daµras. Mi estis absorbita de miaj pensoj,
de miaj zorgoj, kaj ankaµ de la vojo. Oni devas atenti la
vojon, kiam oni ¥oforas, ¶u ne? Strange, kvankam vi estas tre
bela kaj sidas tuj apud mi, plej proksime al mi, mi tamen
forgesis pri vi. Nur ekzistis por mi la vojo en miaj okuloj, kaj
la zorgoj en mia kapo."
"©e mi okazis la malo. Mi daµre pensis pri vi. Mi rimarkis, ke
vi ne aspektas tre ±oje. Vi ¥ajnis malfeli¶a. Mi min demandis,
¶u mi povus helpi. Vi ja tre afable konsentis min veturigi. Mi
sentas min danka. Mi volus redoni al vi similan servon. Mi
opiniis, ke se mi helpas vin vortigi vian mal±ojon, tio eble
senpezigos vin, kaj mi estos kontenta agi helpe. Eble estas
stulte, sed mi ¶iam deziras feli¶igi la homojn."
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"Vere, vi estas tre bonkora. Mi ege bedaµras, ke mi ne povas
jesi al via propono. Sed, kiel mi jam diris, miaj zorgoj
koncernas aferojn, pri kiuj mi ne rajtas rakonti. Nu, jen ni
alvenas. Kie vi deziras, ke mi lasu vin?"
"Kien precize vi iras? Kie vi haltos? Kie vi lasos la aµton? Vi
povus lasi min tie. Estos plej facile por vi."
"©iam scivola, ¶u ne? Vi ¥atus scii, kien mi iras," li diras
ridante, dum Linda sentas sin ru±i±i, ¶ar similan rimarkon ¥i
tute ne atendis. Dum momento, ¥i ne scias, kiel respondi. ~i
sentas sin stulta.
"Tute ne," ¥i fine diras, malvere. "Kien vi iras, tio tute ne
interesas min. Mi proponis tion nur, ¶ar tio ¥ajnis plej facila.
Sed se ±enas vin, ke mi scios, vi povas lasi min ie ajn en la
centro. Ekzemple ¶e la Internacia Hotelo, aµ ¶e la Granda
Teatro. ©iaokaze, mi treege dankas vin kaj mi facile trovos
mian vojon. Jen. Tie ¶i estas perfekte. Koran dankon, kaj ±is
revido, kara sinjoro."
"®is revido, kara spionino!"
La aµto forveturas, kaj Linda ne povas forturni la okulojn de
±i. Kara spionino, vere! Kion li volis diri? ©u li suspektus? Nia
kompatinda Linda ne scias, kion pensi.
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Demandoj por ©apitro 13
Diru al mi:
Kie sidas Linda?
¥i staras ¶e la parkejo
en la aµto
en la restoracio
Kial ¥i volas paroli kun la blondulo?
¶ar li estas interesa parolanto
¶ar li ploras
¶ar ¥i volas ekscii ion pri li
¶ar li pla¶as al ¥i
©u la blondulo volas klarigi siajn zorgojn?
jes
ne
Kiel Linda klarigas sian scivolon?
¥i diris ke ¥i vidis kion li faris
¶ar li estas bonkora
¶ar estas bone dividi zorgojn
Kien precize veturas la blondulo?
al la teatro
ni ne scias
al la meblovendejo
Kie nun staras Linda?
certe apud la Internacia Hotelo
certe apud la Granda Teatro
ni ne scias precize
Kion ¥i timas vidante la forveturantan aµton?
ke ¥i neniam plu vidos lin
ke la junulo suspektis ke ¥i spionis lin
ke ¥i ne scias kie ¥i estas
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Respondoj por ©apitro 13
Kie sidas Linda?
en la aµto
Kial ¥i volas paroli kun la blondulo?
¶ar ¥i volas ekscii ion pri li
©u la blondulo volas klarigi siajn zorgojn?
ne
Kiel Linda klarigas sian scivolon?
¶ar estas bone dividi zorgojn
Kien precize veturas la blondulo?
ni ne scias
Kie nun staras Linda?
ni ne scias precize
Kion ¥i timas vidante la forveturantan aµton?
ke la junulo suspektis ke ¥i spionis lin
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Wörter für Kapitel 14
aero - Luft
brako - Arm
domo - Haus
du - zwei
esperi - hoffen
fantomo - Gespenst,Geist
fenestro - Fenster
fenestrokovrilo - Fensterladen
horo - Stunde
humuro - Humor
iam - einst,einmal
infano - Kind
kampo - Feld
kanti - singen
kovri - zudecken
krii - schreien
kuri - laufen
kura±a - mutig,tapfer
kura±o - Mut
laca - müde
laµta - laut
libera - frei
lito - Bett
ludi - spielen

lumo - Licht
malantaµ - hinter
mar¥i - marschieren,laufen,gehen
monto - Berg
movi - bewegen
muskolo - Muskel
nek... nek... - weder...noch
nenie - nirgends
patro - Vater
patrino - Mutter
plendi - klagen,sich beklagen
plori - weinen
pura - sauber
roko - Fels,Felsen
sinsekve Reihenfolge,Aneinanderreihung
situacio - Situation,Lage,Zustand
soni - läuten, tönen,klingen
suno - Sonne
¥losi - schließen
¥losilo - Schloß
¥tono - Stein
varma - warm
veki - wecken
vo¶o - Stimme
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©apitro 14
"Kie diable mi trovi±as?" diris al si Gerda, kiam ¥i veki±is. ~i
ku¥is sur lito - sur malkomforta, tro mallar±a lito - en ¶ambro
nekonata, en domo nekonata.
Mankis al ¥i forto, kaj ¥ia tuta korpo iom doloris; ¥i estis laca,
kvazaµ ¥i estus laborinta multajn horojn sinsekve en la
kampoj, kvazaµ ¥i estus movinta pezajn rokojn kaj ¥tonojn
dum multaj kaj multaj tagoj, sen e¶ horo da dormo, kvazaµ ¥i
estus mar¥inta dum multaj kaj multaj semajnoj sur malfacila
monta vojeto. Unuvorte, ¥i estis lacega, kaj ¥ajnis al ¥i, ke ¶iuj
muskoloj de ¥ia korpo plendas pri troa laboro, nehome peza,
nehome malfacila, nehome laciga.
Kaj tamen ¥i sciis, ke ¥i faris neniun korpan laboron; ¥i sentis
sin mal±oja; ¥iaj okuloj malseki±is; ¥i ploris.
Ne estis multe da lumo en la ¶ambro. Kvankam ¥i sentis sin
tiel laca, tiel senforta, scivolo pri la situacio tamen superis
¥ian deziron plu ku¥i. ~i sekigis siajn okulojn kaj elliti±is. ~i
iris al la eta fenestro, esperante malfermi la dikajn
fenestrokovrilojn, kiuj malhelpis la envenon de lumo. ~i
ankaµ esperis, ke ¥i vidos la sunon. Krome, estis tre varme en
la ¶ambro, kaj estus sa±e malfermi la fenestron por enlasi
iom da pura aero. Sed ¥i ne sukcesis. Io malhelpis, ke tiu
malnova fenestro movi±u.
~i iris al la pordo; ±i estis ¥losita, kaj ¥losilo nenie videblis.
La ¶ambro estis malbela, ne tre pura. Apud la muro staris
tablo kaj se±o. ~i sidi±is sur la se±on, metis la brakojn sur la
tablon, la kapon en la manojn, kaj ploris. "En¥losita mi estas,"
¥i pensis. "Oni en¥losis min!"
Antaµe ¥i ne multe pensis pri la plezuro esti libera. Liberi
estis io perfekte natura: ¥i iris, kien ¥i deziris, sen iu ajn
malhelpo, kaj tiu libereco ¥ajnis rajto evidenta. Kaj nun oni
malliberigis ¥in malantaµ ¥losita pordo. ~i, kiu tiom ¥atis ±oji,
ridi, kanti, kiu tiom ¥atis ludi kaj promeni sub la suno, nun ne
plu trovis en si la humuron, kiu tiom ofte helpis ¥in en la
malfacilaj horoj de la vivo. ~i ne povis vidi la eksteran sunon,
kaj same en ¥ia koro ne plu lumis la kutima suno de ±ojo.
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Kaj jen subite ¥i reagis: ¥i iris al la pordo kaj ±in batis kun plej
granda forto; ¥i faris timigan bruon, sed nenio okazis. ~i vokis
pli kaj pli laµte, kriis, kriegis, samtempe piedbatante la
pordon, sed venis neniu respondo, neniu reago. Senespera, ¥i
revenis al la lito kaj reku¥i±is, pli laca ol iam ajn. Dum multaj
horoj ¥i restis tiel, ku¥e, kaj fine, tro laca, ¥i ekdormis.
Vekis ¥in infana vo¶o; ±i venis el iu alia ¶ambro, en la sama
domo, tute certe; ±i diris: "Neniam diru nek al via patro nek
al via patrino, ke ni venis en la forlasitan domon. Estas
malpermesite ludi ¶i tie. Se ili scius..." Alia vo¶eto respondis:
"Mi neniam diros. Nek al mia patro, nek al mia patrino. Ne
havu zorgojn. Neniam oni scios, ke ni venis ludi ¶i tie."
Gerda diris: "Infanoj, ¶u vi aµdas min?" ~ia koro batis espere.
"Iu parolis," sonis unu el la infanvo¶oj, sed aµdeble la knabo
ne parolis al Gerda, nur al sia kunulo. "©u vi aµdis?"
"Estis kvazaµ vo¶o de virino," diris la alia.
"Infanoj, venu, helpu min, mi estas mallibera, oni ¥losis la
pordon, mi estas en¥losita, venu, mi petas, mi petegas,
liberigu min, "Gerda plu petegis. Sed la reago de la infanoj
estis plej senkura±iga.
"Venu!" kriis unu. "Estas fantomo!"
"Vi pravas," la dua respondis, "oni ¶iam rakontis pri fantomo
en ¶i tiu forlasita domo. Fantomino, oni diris, kaj la vo¶o estis
ina. Ni rapide forkuru!"
"Mi timas," ankoraµ diris la unua, dum la bruoj klarigis al
Gerda, ke la du knaboj forkuras kaj lasas ¥in sola, sola, sola...
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Demandoj por ©apitro 14
Diru al mi:
©u Gerda sciis, kie ¥i estas?
jes
ne
Kiel aspektis la ¶ambro, en kiu Gerda ku¥as?
hela
malhela
Kial Gerda estis lacega?
¶ar ¥i mar¥is dum longa tempo
ni ne scias precize
¶ar ¥i multe laboris
©u ¥i ¥atis sian malliberecon?
jes
ne
tio ne gravis por ¥i
Kiel ¥i provis liberi±i?
malfermante pordon
malfermante fenestron
¥i telefonis al ¥ia familio
Kio vekis ¥in?
virina vo¶o
malsato
infana vo¶o
suno
Pri kio la infanoj parolis?
pri Gerda
pri la milito
pri la vetero
pri la bezono esti diskreta
Kial la infanoj ne helpis ¥in?
ili ne kredis ke ¥i estas ¥losita
ili ektimis kaj pensis ke ¥i estas fantomo
ili ne aµdis ¥in
Kun kiu Gerda estis post la forkuro de la infanoj?
sola
kun fantomo
kun profesoro Ronda
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Respondoj por ©apitro 14
©u Gerda sciis, kie ¥i estas?
ne
Kiel aspektis la ¶ambro, en kiu Gerda ku¥as?
malhela
Kial Gerda estis lacega?
ni ne scias precize
©u ¥i ¥atis sian malliberecon?
ne
Kiel ¥i provis liberi±i?
malfermante pordon
Kio vekis ¥in?
infana vo¶o
Pri kio la infanoj parolis?
pri la bezono esti diskreta
Kial la infanoj ne helpis ¥in?
ili ektimis kaj pensis ke ¥i estas fantomo
Kun kiu Gerda estis post la forkuro de la infanoj?
sola
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Wörter für Kapitel 15
cent - hundert
¶efa - Haupt-,hauptsächlich
¶okolado - Schokolade
dek - zehn
dek kvar - vierzehn
dekstra - rechter
maldekstra - linker
dol¶a - süß
flanko - Flanke,Seite
frue - früh
hieraµ - gestern
kvar - vier
kvardek - vierzig
kvardek kvar - vierundvierzig
magazeno - Lagerhaus,Magazin,Geschäft
mateno - Morgen (Vormittag)

meblo - Möbelstück
nazo - Nase
pano - Brot
papero - Papier
plani - planen
plano - Plan
plenplena - pickepackevoll
po¥to - Post
raporti - berichten,melden
sako - Sack
speco - Art,Sorte,Gattung
sporto - Sport
strato - Straße
¥anco - Chance,Gelegenheit, Aussicht
tasko - Aufgabe,Arbeit
teo - Tee
vendi - verkaufen
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©apitro 15
"Bonan matenon, ho plej bela, ¶u vi bone dormis?"
"Bonan matenon, Tom. Mi ne dormis tre multe. Kaj vi, ¶u vi
dormis kontentige?"
"Perfekte, kara, perfekte. Sed diru do al via plej fidinda
amiko, kial vi ne sufi¶e dormis."
"©u ne estas klare al vi? Mi tro pensis. Mi pensadis tutnokte
pri ¶io, kio okazis hieraµ."
"Estas fakto, ke mi ne revidis vin hieraµ, post kiam mi eliris
kun Bob por okupi±i pri Gerda. Ni lasis vin en la memserva
restoracio kun la tasko observi la blondulon. Kiam mi revenis,
vi estis for. Kien vi iris? ©u vi faros al mi precizan raporton?"
"Kun plezuro, sed ankaµ vi raportos al mi poste, ¶u ne? Nu,
mi veturis al la urbocentro kun tiu junulo. Mi rakontis al li, ke
io fu¥a okazis al mia aµto, kaj mi petis lin min veturigi. Li
hezitis, sed fine decidis jese. Mi deziris lin paroligi, por ekscii
pri li kiel eble plej multe, sed mi ne sukcesis. Ni diris unu al la
alia nur tre banalajn aferojn."
"©u vi almenaµ scias, kien li iris en la urbo, laµ kiuj stratoj, al
kiu domo?"
"Atendu. Mi rakontos ¶ion. Por ke mia peto ¥ajnu natura, mi
petis lin lasi min en la centro. Li lasis min ¶e la dekstra flanko
de la Granda Teatro, kaj li veturis plu. Mi ne sciis, kion fari. Mi
promenis en la urbo, pensante, ke mia ideo ne estis tiel
bona: mi eksciis nenion pri li, kaj trovi±is sen aµto en la mezo
de la urbo. Fakte, mi sentis min iom stulta. Mi promenis de
strato al strato, provante elpensi planon, kaj jen subite mi
vidas lin eliri el la po¥toficejo. Mi estis nekredeble bon¥anca.
Imagu! Se mi estus trovi±inta naz-al-naze kun li ±uste kiam li
eliris el la po¥t-oficejo...! Sed mi vidis lin sufi¶e frue por min
ka¥i."
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"Feli¶e, ke vi vidis lin sufi¶e frue!"
"Kiel mi diris: mi estis bon¥anca, mi vidis lin ±ustatempe. Nu,
li iris piede, kaj mi decidis lin sekvi. ©u vi konas tiun grandan
magazenon, kiu vendas kvardek malsamajn specojn de pano
kaj ¶iaspecajn ¶okoladojn kaj aliajn dol¶a¤ojn? Sur la
maldekstra flanko de la strato, kiu iras al la ©efa
Sportocentro. Estas granda vendejo de mebloj apude. Nu, ne
gravas, ¶u vi konas aµ ne. Li eniris tiun panejon, aµ tiun
dol¶a¤vendejon, aµ tiun... nu... tiun pan- kaj dol¶a¤vendejon,
kaj eliris post minuto portante paperan sakon, kiu aspektis
plenplena. ~ajnis, ke li a¶etis la tutan magazenon. Mi devas
diri, ke ili vendas tre bonajn a¤ojn en tiu ejo. Mi, kiu tiom
¥atas ¶okoladon kaj dol¶a¤ojn, ofte irus tien kaj a¶etus
multon, se mi ne timus diki±i. Nu...e... kion mi rakontis?"
"Vi raportis pri via spiona sekvado, sed vi devoji±is de la ¶efa
vojo de via raporto al flankaj konsideroj pri pano kaj
¶okolado. Fakte, ¶u vi deziras iom pli da pano? Kion vi trinkas
¶i-matene? Teon, mi vidas. ©u vi ¥atus, ke mi replenigu vian
tason?"
"Jes, dankon. Mi plezure trinkos plian tason da teo. Dankon,
Tom, kara. Nu, do..."
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Demandoj por ©apitro 15
Diru al mi:
Kun kiu parolas Tom?
kun Tom
kun Linda
kun Gerda
kun flegistino
kun infanoj
©u ¥i bone dormis?
jes
ne
©u Tom raportas unue?
jes
ne
©u ¥i sukcesis paroligi la blondulon en la aµto?
jes
ne
©u ¥i poste vidis lin?
jes
ne
Kion la blondulo a¶etis?
dol¶a¤ojn
panon
ni ne povas scii precize
Kial Linda ofte irus al la vendejo por multon a¶eti?
¶ar ¥i volus renkonti la junulon unufoje pli
¶ar ¥i ¥atas dol¶a¤ojn
Kial ¥i tamen ne faras tion?
¶ar dol¶a¤oj dikigas
¶ar ¥i ne volas renkonti la blondulon
¶ar ¥i ne rajtas man±i dol¶a¤ojn pro la diabeto
Kion trinkis Linda?
kafon
brandon
teon
akvon

65

Respondoj por ©apitro 15
Kun kiu parolas Tom?
kun Linda
©u ¥i bone dormis?
ne
©u Tom raportas unue?
ne
©u ¥i sukcesis paroligi la blondulon en la aµto?
ne
©u ¥i poste vidis lin?
jes
Kion la blondulo a¶etis?
ni ne povas scii precize
Kial Linda ofte irus al la vendejo por multon a¶eti?
¶ar ¥i ¥atas dol¶a¤ojn
Kial ¥i tamen ne faras tion?
¶ar dol¶a¤oj dikigas
Kion trinkis Linda?
teon

66

Wörter für Kapitel 16
a¶a - schlecht,übel,mies,widerlich
atmosfero - Atmosphäre
bonkora - herzensgut
bruna - braun
biero - Bier
finfine - endlich
flugi - fliegen
fojo - mal
furioza - toll, wütend, stürmisch, rasend
gratuli - gratulieren
grupo - Gruppe
hundo - Hund
je - um
¤us - gerade
kato - Katze
kelnero - Kellner
kia - was für ein
koko - Hahn
koloro - Farbe
krom - außer
kuko - Kuchen
kune - zusammen

kvin - fünf
man±i - essen
menuo - Menü
mil - tausend
milito - Krieg
militservo - Kriegsdienst
muziko - Musik
naµ - neun
noti - notieren, aufschreiben
numero - Nummer
ok - acht
plafono - Zimmerdecke,Decke
plato - Tafel
pseµdo- - Pseudo-, Scheinreala - real,wirklich
rompi - brechen
salato - Salat
soldato - Soldat
supo - Suppe
telero - Teller
tri - drei
turka - Türkisch
vesti - anziehen, bekleiden, kleiden,
ankleiden
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©apitro 16
"Kie mi estis en mia raporto? Ha jes! Mi memoras. Li eliris el
tiu vendejo kun papera sako plena je dol¶a¤oj."
"Eble estis ¶efe pano."
"Prave, eble pano. ©iaokaze, jen mi ekvidis lian aµton, kiu
staris flanke de la strato. Mi pensis: nun li forveturos aµte, kaj
mi ne plu povos sekvi lin. Sed ne. Li nur iris porti tiun sakon
al la aµto, ±in metis en ±in, re¥losis la aµtopordon, kaj plu
piediris. Nur tiam mi havis la ideon noti la numeron de lia
aµta numerplato. Mi do eksekvis lin plu. Li pa¥is sur la
dekstra flanko de la strato, kaj mi sekvis iom malproksime
sur la maldekstra flanko."
"©u li rimarkis, ke vi lin sekvas?"
"Certe ne. Subite, li eniris restoracion. Mi hezitis: ¶u ankaµ mi
eniru? Aµ ¶u mi tro riskos, ke li vidos kaj rekonos min?
Unuflanke, mi deziris spioni lin. Aliflanke, la risko, ke li
rekonos min, estis reala, kaj min ±enis. Dum mi staris tie
hezitante, eniris la restoracion grupo da soldatoj, eble ok aµ
naµ, junaj viroj, kiuj militservis, videble. Dum ili eniris kaj la
pordo estis malfermita, mi vidis, ke la restoracio estas granda
kaj plena je homoj. Mi sekvis la ok aµ naµ soldatojn kaj trovis
sidlokon ne tre videblan de la loko, kie mia blondulo ¤us
eksidis."
"Li do estas via blondulo, ¶u?"
"Ne parolu malsa±e. Vi perfekte scias, kion mi volas diri. Estis
turka aµ pseµdoturka restoracio, kun stranga muziko kaj
strangaj vesta¤oj. La kelneroj estis vestitaj per t.n. (=tiel
nomataj) naciaj vestoj multkoloraj. Mi man±is bonegan supon,
sed poste ion, pri kio mi ankoraµ nun min demandas, ¶u estis
pecoj el hundo aµ kato. Certe ne estis kokida¤o, sed krom tio
mi havas neniun certecon. Ankaµ la salato estis tre bona, sed
la kuko estis treege dol¶a, tro dol¶a por mi, kaj same la turka
kafo; ±i estis nekredeble plena je sukero, kaj mi man±is tiom
da kafpulvoro, kiom mi trinkis da kafo."
"Mi miras pri la grava loko, kiun konsideroj pri man±o kaj
trinko okupas en via spionraporto. Mi atendis aventurojn, sed
venas ¶efe menuoj."
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"Ne ridu pri mi, aµ mi ne daµrigos la rakonton. Okazis io. Du
el la soldatoj estis furiozaj, ¶ar la kelnero ne volis porti al ili
bieron. Ili faris bruegon, kriegis, kria¶is, la aliaj provis ilin
silentigi, kaj finfine speco de milito komenci±is inter ili. Ili
ekbatis unu la alian kun rimarkinda forto. Subite, jen unu
telero flugis tra la aero, poste du, tri, kvar, kvin aliaj teleroj,
unu taso e¶ flugis ±is la plafono..."
"Kia ±ojo! Kia plezuro! Kiajn perfektajn amikojn vi trovis!"
"©efe, kia bruo! ~ajnis, ke ili rompas mil glasojn samtempe,
dum cent viroj kune kria¶as, kaj dek muzikistoj provas kune
superi la bruon de la telera milito."
"Tre bela atmosfero, ¶u ne? Mi gratulas vin. Estis kura±e resti
tie."
"Jes. Kia vivo! Cetere, mi estas kura±a, ¶u vi neniam
rimarkis?"
"Mi ne konas vin sufi¶e, sed via kura±o ne mirigas min. Bela,
kura±a, riskema, aventurema, bonkora: vi estas la perfekta
virino. Sed pri via perfekteco ni havos aliajn okazojn paroli.
Kio okazis post la telera, glasa kaj turkakafa milito?"
"Mi rimarkis tre bedaµrindan aferon, nome, ke la blondulo ne
plu trovi±as en la restoracio. Li certe foriris, dum mi tiom
interesi±is pri la intersoldata milito. Mi vere bedaµras mian
mankon de observemo. Sed kion fari? Bedaµri ne helpas, Mi
fu¥is mian taskon. Mi provos ne fu¥i ±in alifoje."
"Nu, prave, estas tre bedaµrinda afero. E¶ se nur ¶ar ±i
montras, ke vi tamen ne estas plene perfekta. Sed mi
almenaµ ±ojas pri unu afero: vi fakte ne tiom interesi±is pri
via blondulo. Do eble vi pravas, eble li ne estas via blondulo,
eble vi tamen preferas vian karan brunharan amikon Tom."
"Eble, eble. Sed ¶u vi vere scias, kial mi forturnis miajn
okulojn de tiu blondulo, kvankam mi antaµe decidis plej
multe informi±i pri li?"
"Nu, ver¥ajne ¶ar..."
"©ar unu el tiuj junaj soldatoj estis tiel bela viro!"
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Demandoj por ©apitro 16
Diru al mi:
Kion faris la junulo, post kiam li eliris el la vendejo?
li forveturis per aµto
li iris al meblovendejo
li metis sakon en aµton
Kien li subite eniris?
al panejo
al restoracio
al teatro
Kial Linda hezitis sekvi lin tien?
¶ar ¥i ne ¥atas restoraciojn
¶ar ¥i timis ke li rekonos ¥in
¶ar ¥i timas diki±i
¶ar ¥i ne havis tempon
Kiel aspektis la restoracio?
estis klasika muziko tie
estis ege moderna restoracio
estis turka aµ pseµdoturka
Kion man±is Linda?
¥i ne estis certa
katon
hundon
kokida¤on
Kion faris la soldatoj?
komencis fari bruon
komencis paroli kun Linda
komencis kanti
Kia estas Linda?
timema
aventurema
malbonkora
Kio estas Linda?
knabino
knabo
eksterterulo
Kion rimarkas Linda post la telera milito?
ke la blondulo pliproksimi±as al ¥ia tablo
ke la blondulo malaperis
ke la blondulo estis vundita dum la batalo
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Respondoj por ©apitro 16
Kion faris la junulo, post kiam li eliris el la vendejo?
li metis sakon en aµton
Kien li subite eniris?
al restoracio
Kial Linda hezitis sekvi lin tien?
¶ar ¥i timis ke li rekonos ¥in
Kiel aspektis la restoracio?
estis turka aµ pseµdoturka
Kion man±is Linda?
¥i ne estis certa
Kion faris la soldatoj?
komencis fari bruon
Kia estas Linda?
aventurema
Kio estas Linda?
knabino
Kion rimarkas Linda post la telera milito?
ke la blondulo malaperis
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Wörter für Kapitel 17
aperi - erscheinen
deksepa - siebzehnter
dua - zweiter
edzo - Ehemann
edzino - Ehefrau
frato - Bruder
fratino - Schwester
gardi - hüten, bewachen, behüten, überwachen
singardi - sich in Acht nehmen, vorsichtig sein
singarda - vorsichtig
historio - Geschichte
honesta - ehrlich
ia - irgendein
jaro - Jahr
jarcento - Jahrhundert
kapti - fangen
konduki - führen, leiten
kontroli - überwachen, kontrollieren, nachsehen
krimo - Verbrechen
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kvara - vierte
lasta - letzte
marko - Mark,Marke
mono - Geld
motivo - Grund, Beweggrund, Motiv,
Antrieb
pla¶i - gefallen
preskaµ - fast
pro - wegen, halber, um ... willen,
anläßlich
problemo - Problem
ri¶a - reich
rolo - Rolle
sep - sieben
ser¶i - suchen
solvi - lösen, auflösen
suko - Saft
¥tele - durch Diebstahl
¥teli - stehlen
tipo - Typ
tria - dritte
uzi - brauchen, verwenden,benutzen

©apitro 17
"Sed kial, kial, kial?" diris la policano preskaµ krie al sia
edzino, kiu estis lia plej helpema kunlaboranto. "Diru al mi
kial, kaj mi solvos la problemon. Oni ne kaptas homon por la
simpla plezuro travivi aventuron! ~i ne estas ri¶a. Ne kun la
espero ricevi monon ili ¥in kaptis. ~i ¶iam vivis plej trankvilan,
honestan vivon. Do, ne ¶ar ¥i enmiksis sin en iun kriman
agadon ili ¥in kaptis. Pro kio do? Por kio?"
"~i instruas, vi diris al mi. Kion do ¥i instruas? Kio estas ¥ia
fako?"
"~i instruas historion, sed ¥i estas specialisto pri la sekretaj
lingvoj de la deksepa kaj dekoka jarcentoj."
"Pro tio ver¥ajne ¥i malaperis, sed ni ne trovos la motivon
uzante nur nian imagon. Ni prefere uzu la faktojn. Ni provu
kunmeti ilin, rekunmeti la sinsekvon de la okaza¤oj. Kiel la
afero komenci±is?"
"Ni ne scias multon. Mi raportu jene. Du gestudentoj - Tom
kaj Linda - rimarkis, ke alta blondulo metas ion en la tason
de Gerda. Ili rimarkis pro lia ka¥a, ¥tela maniero agi. Iom
poste, Gerda eliras el la memserva restoracio tra la pordo
koridora. Tuj poste aµdi±as bruo, kvazaµ iu falus. Bob, kiu
ali±is al Tom kaj Linda intertempe, eliras kune kun Tom. Ili
trovas Gerdan en la koridoro: ¥i ku¥as senkonscia. Tom
foriras ser¶e al helpo, dum Bob gardas la junan profesorinon.
Kiam Tom revenas kun la flegistino, Gerda malaperis, sed
¶i-foje Bob estas senkonscia, batita al-kape. Intertempe la
blondulo eliris tra la alia pordo de la memserva restoracio,
kaj sekvis Linda. ~i sukcesas kunveturi en lia aµto, sed ne
sukcesas igi lin diri ion helpan. Tamen ¥i notas la numeron,
markon kaj tipon de la aµto..."
"©u la aµto estis lia? ©u ne estis ¥telita veturilo?"
"Ne. Ver¥ajne li ne suspektis, ke iu suspektos ion. Kiam ¥i
petis, ke li veturigu ¥in, tio al li ne pla¶is, sed li ver¥ajne
opiniis, ke estos e¶ pli suspekte malakcepti ¥in."
"Vi do scias, kiu li estas, ¶u ne?"
"Jes, ni kontrolis. Estas la frato de fraµlino Marta, unu el la
universitataj flegistinoj, tiu, kiun Tom venigis."
"Interese! Plej interese! La gefratoj eble kunlaboras en iu
malhonesta agado. Kion ili respondas al via demandado pri
tiuj strangaj okaza¤oj?"
"La flegistino nur rediras la samon, kiel Tom. Kaj la blondulon
ni ankoraµ ne pridemandis."
"Kial?"
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"Por ke li ne suspektu, ke ni suspektas lin. Li estas nia sola
¥anco retrovi Gerdan. Bedaµrinde, en la lastaj tagoj, li vivas
plej normalan vivon, iris al neniu speciala loko, faris nenion
atentindan. Eble li ludis sian rolon kaj ±in finis. La aliaj - tiuj,
kiuj forkuris kun Gerda, kiam Bob, kiu gardis ¥in, estis
senkonsciigita - certe estas la gravuloj. Ili devas ekzisti, ¶ar
nek la alta blondulo, nek lia fratino Marta povis forporti
Gerdan. Se evidenti±os, ke la tasko de la blondulo estis nur
faligi ian dormigan substancon en la trinka¤on de Gerda, ni lin
pridemandos. Ni ±is nun esperis, ke li kondukos nin al la
malaperinta belulino. Sed pli kaj pli ¥ajnas, ke tio ne okazos.
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Demandoj por ©apitro 17
Diru al mi:
Pri kio parolas la policano?
pri la drogoj
pri la motivoj de la forkapto
pri la mono de Gerda
Kion precize instruas Gerda?
lingvistikon
historion
sekretajn lingvojn
Kiu estas la alta blondulo?
filo de Marta
frato de Marta
frato de Gerda
filo de profesoro Ronda
Kiu estas Marta?
filino de blondulo
bofratino de blondulo
fratino de blondulo
patrino de blondulo
Kial oni ankoraµ ne pridemandis la blondulon?
¶ar li estas ¶efo de grupo
¶ar ili ne scias kie li estas
¶ar oni esperas ke la blondulo pliproksimigos la policanon al Gerda
Kiel la policano esperas retrovi Gerdan?
ili esperas ke Marta diros kie estas Gerda
sekvonte la blondulon
ili esperas ke infanoj montros la vojon
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Respondoj por ©apitro 17
Pri kio parolas la policano?
pri la motivoj de la forkapto
Kion precize instruas Gerda?
historion
Kiu estas la alta blondulo?
frato de Marta
Kiu estas Marta?
fratino de blondulo
Kial oni ankoraµ ne pridemandis la blondulon?
¶ar oni esperas ke la blondulo pliproksimigos la policanon al Gerda
Kiel la policano esperas retrovi Gerdan?
sekvonte la blondulon
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Wörter für Kapitel 18
antaµ longe - vor langer Zeit
aparato - Apparat
baki - backen
bezoni - nötig haben
brakhorlo±o - Armbanduhr
dokumento - Dokument
elporti - austragen
filo - Sohn
filino - Tochter
frukto - Obst,Frucht
hejmo - Heim, Haus
hejme - zuhause
hejmen - nach Hause
horlo±o - Uhr
¤eti - werfen
kasedo - Kasette
legi - lesen
letero - Brief
malsata - hungrig
malsati - hunger haben

obei - folgen, gehörchen, befolgen
obstina - hartnäckig, starrköpfig,
halsstarrig, trotzig
oran±o - Apfelsine, Orange
pasi - vergehen
pasigi - herreichen, verbringen, zubringen
plumo - Feder
pomo - Apfel
preni - nehmen
principo - Prinzip
promesi - versprechen
radio - Radio
sata - satt
serpento - Schlange
skribi - schreiben
suferi - leiden
¥an±i - tauschen, wechseln, ändern,
umändern,
¥an±i±i - sich ändern
¥iri - zerreißen, reißen
terura - fürchterlich
tial - darum
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©apitro 18
"Via situacio ne pla¶as al vi, ¶u? Vi dezirus ¥an±i ±in, ¶u ne?
Nu, estas facile ¥an±i vian situacion.
"Vi ¥atus man±i ion, ¶u ne? Pecon da pano vi deziras, tute
certe. Aµ ¶u frukton? Jen, rigardu, mi havas pomon kaj
oran±on por vi. Kiel belaj ili estas! Plenaj je suko, evidente.
Se vi estus konsentinta labori por ni, vi jam estus plene sata.
Kaj jen io alia: kuko. ©u ne bonega, belega, man±inda kuko?
Ankoraµ varma, ¤us bakita. Tu¥u, sentu mem, kiel pla¶e
varmeta ±i estas. Vi malsatas nur pro via stulteco. Se vi estus
sa±a, vi konsentus fari la etan laboron, kiun mi petas de vi,
kaj vi tuj ricevus la man±a¤ojn. Mi bedaµras, ke vi estas tiel
obstina. Estas bedaµrinde, vidi tiel belan knabinon suferi pro
malsato. Mi sincere bedaµras vian obstinecon. Nur eta "jes",
kaj ¶io ¶i estos via."
Li ¥ajnigas sin afabla, sed estas io tre a¶a en lia viza±a
esprimo. Gerda sentas sin pli kaj pli malforta. Estas varme en
¶i tiu ¶ambra¶o, kio ne estas facile elportebla. Krome, ¥i
malsatas, kaj la vido de tiu pomo kaj de tiu oran±o estas vere
suferiga. Kaj tamen ¥ia devo estas diri "ne".
"©u vi legis la dokumenton, ¶u vi komprenis ±in?" li aldonas,
kvazaµ espere.
Kompreneble ¥i legis: ¥i estis scivola. Almenaµ ¥i bezonis scii,
kial oni ¥in kaptis kaj senigis je libereco. Tial ¥i legis. Estis
malfacile kompreni, komence, sed iom post iom ¥ia memoro
plene revenis, ¥i rememoris la principojn de tiu sekreta
lingvo, kaj ¥i sukcesis kompreni ¶ion; ¥i havis nenion alian por
fari. Dum multaj horoj ¥i estis sola kun tiu dokumento, kiun ili
lasis al ¥i. Sed ¥i decidis neniam respondi al ili; ¥i ja antaµ
longe promesis al Profesoro Kosadi, ke pri tio ¥i ¶iam
silentos. Neniam ¥i ¥an±os sian decidon.
"©u vi legis la dokumenton?" sonas duan fojon la a¶a vo¶o.
~i plu silentas, kaj li eliras, furioza. Li eliras kun la pano, la
pomo, la oran±o kaj la kuko. Feli¶e, ke almenaµ ili lasis al ¥i
akvon, varma¶an akvon, jes ja, apenaµ trinkeblan, certe,
preskaµ ne sensoifigan, prave, sed tamen akvo. Malsaton
eblas pli malpli elporti, sed soifon ne.
Minutoj pasas. Multaj minutoj. Unu horo, du horoj, ¶u tri
horoj? ©u multaj horoj? Kiel scii? Ne estas horlo±o sur la
muro, kaj ili prenis ¥ian brakhorlo±on. La lumo apenaµ
¥an±i±as en la ¶ambro, pro la nemoveblaj fenestro-kovriloj.
©u estas frue, ¶u estas malfrue, ¥i tute ne povas scii. Tago,
nokto, mateno, vespero ¶i tie estas samaj. Sunlumo neniam
envenas.
Kaj jen la a¶ulo revenas, kun radio-kaj-kased-aparato. Li
enmetas kasedon, kaj irigas la aparaton. Eta, plenda plorema
vo¶eto aµdi±as, kaj ¥iras la koron de Gerda:
"Patrino, patrineto mia, mi petegas vin. Faru, kion ili volas.
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Ili kaptis min. Mi ne scias, kie mi estas. Estas terure. Mi timas.
Mi tiom deziras reiri hejmen. Mi petegas vin, faru tion, kion ili
deziras. Se ne, ili faros malbonon al mi. Ili ne diris, kion. Ili ne
volas diri. Sed mi scias, mi sentas, ke estos terure. Kompatu
min, kara, kara patrino. Kompatu vian filinon. Mi timegas.
Rapidu, rapidu, ke plej frue ili liberigu min. Ili ne volas, ke mi
parolu pli longe, sed mi havas paperon kaj plumon, kaj mi tuj
skribos leteron al vi. Mi nur petegas: obeu ilin!"
"Jen la letero," li kria¶as, kaj post rida¶o li aldonas:
"Nu, tio ver¥ajne sufi¶os. Mi revenos post iom da tempo. Mi
estas certa, ke vi i±os sa±a, finfine. Kaj jen. Prenu ¶i tion, ±i
helpos vin pensadi." Kaj tion dirante, li ¤etas al ¥i belegan
pomon. Gerda sentas sin, kvazaµ Eva ¶e l' serpento.
Petro: Eble ni forkuris tro rapide. ©u vere fantomoj ekzistas?
Ralf: ©u vi volas raporti pri la vo¶o al viaj gepatroj? Se jes, vi ne
plu estas mia amiko. Se ili scios, ke ni ludis en la malpermesita
doma¶o, vi...
Petro: Ne. Mi tute ne volas diri al la gepatroj, ke ni ludis tie. Tio
estas nia sekreto. Mi nur v...
Ralf: Jes. Sekreto kunigas la amikojn. Se vi gardos la sekreton,
vi restos mia amiko. Sed se vi malka¥os ±in al granduloj, mi...
mi... mi suferigos vin, mi igos vin plori tiel grave, ke neniam plu
en via tuta vivo vi forgesos tiun tagon. Kredu min, en via tuta
vivo, tio estos la lasta fojo, kiam vi rompis promeson. Kio? ©u
tio igas vin ridi?
Petro: Mi ne ridas, mi nur v...
Ralf: Ankaµ mi ne ridas. Mi parolas plej serioze. Oni ne ridas pri
veraj dan±eroj, ¶u? Kaj se vi...
Petro: Sed mi tute ne volas diri ion al la gepatroj. Mi nur...
Ralf: Kaj se vi rakontos ±in en la lernejo, ne estos pli bone por
vi. Mi plorigos vin tute same. Mi malpurigos viajn vestojn, kaj
via patrino krios furioze kiam vi revenos hejmen. Mi ku¥igos vin
en akvo kaj sidos sur via kapo. Mi kaptos vin per mia speciala
kaptilo kaj veturigos vin en la montaron kaj forlasos vin tie, kaj
vi estos tute sola kaj perdita, kaj vi ploros. Vi...
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Demandoj por ©apitro 18
Diru al mi:
Kiu parolas komence de la ¶apitro?
Gerda
Marta
kaptisto
blondulo
Kiel sentas sin Gerda?
malsate
sate
malvarme
kontente
Kiom facile ¥i legis la dokumenton?
facile
¥i tute ne komprenis ±in
malfacile
Kial ¥i ne diras, kio estas skribita en la dokumento?
¶ar ¥i promesis al profesoro Kosadi
¶ar ¥i timis ke ili murdos ¥in
¶ar ¥i volis mem profiti de tiu ¶i dokumento
Kion kunportas la a¶ulo?
brakhorlo±on
akvon
radio-kaj-kased-aparaton
ni ne scias precize
Kia estas la vo¶o de la filino de Gerda?
trankvila
kura±a
plorema
gaja
Kion Gerda ricevas por man±i?
tomaton
pomon
oran±on
nenion
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Respondoj por ©apitro 18
Kiu parolas komence de la ¶apitro?
kaptisto
Kiel sentas sin Gerda?
malsate
Kiom facile ¥i legis la dokumenton?
malfacile
Kial ¥i ne diras, kio estas skribita en la dokumento?
¶ar ¥i promesis al profesoro Kosadi
Kion kunportas la a¶ulo?
radio-kaj-kased-aparaton
Kia estas la vo¶o de la filino de Gerda?
plorema
Kion Gerda ricevas por man±i?
pomon
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Wörter für Kapitel 19
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©apitro 19
Petro: Vi e¶ ne scias ¥ofori. Mi ne kredas je via kaptilo. Kaj
cetere, mi nur...
Ralf: Jes, mi scias ¥ofori.
Petro: Vi ne rajtas ¥ofori ¶ar vi estas tro juna. Kaj vi ne havas
aµton.
Ralf: Mi ne zorgas pri tio, ¶u mi rajtas aµ ne. Se mi farus nur
tion, kion mi rajtas fari, mi farus nenion. Mi ¥telos iun veturilon,
jes, mi ¥telos veturilon de iu instruisto en la lernejo kaj
veturigos vin sur monton kaj lasos vin tie kaj vi ploros. Se vi
parolos al iu el niaj samklasanoj aµ samlernejanoj, la tuta
lernejo ekscios pri la virino el la malnova doma¶o, kaj poste la
gepatroj...
Petro: Vi diris "virino", do vi ne kredas, ke estas fantomo. Vi do
konsentas, ke...
Ralf: Kompreneble mi ne kredas je fantomoj. La virino, kiun ni
aµdis, estas virino, kiun mi kaptis kaj gardas tie. Mi planas igi
¥in mia servistino: ¥i faros ¶ion, kion mi volos. Kaj se vi parolos
pri ¥i... Nu, mi ne volas paroli pri tio, kio okazos al vi, ¶ar vi tro
timus...
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Demandoj por ©apitro 19
Diru al mi:
Kiuj estas Petro kaj Ralf?
policanoj
infanoj
gefratoj
Kial Ralf provas timigi Petron?
¶ar li ne volas ke Petro rakontu kie ili estis
¶ar li volas mem rakonti pri la afero pli frue
Kiamaniere li provas timigi lin?
dirinte ke li batos Petron
dirinte ke li portos Petron al fora loko kaj lasos lin tie
dirinte ke li ¥telos vesta¤ojn de Petro
©u Petro estas timigita?
jes
ne
Kion Ralf rakontas pri la virino?
ke li kaptis ¥in
ke ¥i estas fantomo
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Respondoj por ©apitro 19
Kiuj estas Petro kaj Ralf?
infanoj
Kial Ralf provas timigi Petron?
¶ar li ne volas ke Petro rakontu kie ili estis
Kiamaniere li provas timigi lin?
dirinte ke li portos Petron al fora loko kaj lasos lin tie
©u Petro estas timigita?
ne
Kion Ralf rakontas pri la virino?
ke li kaptis ¥in
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Wörter für Kapitel 20
amatoro - Amateur
aµskulti - zuhören
bonvena - willkommen
celo - Ziel
¶iu - jeder
digna - würdevoll
diversa - verschieden
dubi - zweifeln
emo - Tendenz
esplori - untersuchen,forschen
esploro - Untersuchung
kisi - küssen
kondi¶o - Bedingung
malkovri - entdecken
necesa - nötig
nigra - schwarz

onklo - Onkel
onklino - Tante
prezenti - vorstellen, anbieten,
präsentieren, darstellen
salti - springen
savi - retten,erlösen
seruro - Schloß
ses - sechs
stre¶i - spannen, aufziehen, straffen,
anspannen
sub - unter
teni - halten
sin teni - sich halten
sinteno - Verhalten,Einstellung
traduki - übersetzen
trans - über, hinüber, quer, jenseits
verda - grün
viziti - besuchen
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©apitro 20
Pa¥oj. Oni pa¥as sur la strato. Gerda aµskultas atente; ¥i
antaµsentas, ke io grava baldaµ okazos. Bruo de multaj
homoj. Ili venas. Ili ¥ajnas multaj, laµ la bruo: ¶u nun oni
venos grupe por ¥in suferigi? ~losiloj. Bruo de ¥losiloj trans la
pordo. Iu enmetas ¥losilon en la seruron. ~i scias, ke ne estas
¥ia kutima vizitanto. Li ne agas tiel. Li enmetas tre rapide la
¥losilon, ±in turnas, eniras. Ne ¶i tiu. Li provas unu fojon. Ne
sukcesas. Plia bruo de ¥losiloj. Alian fojon li provas, sen pli da
sukceso. Li provas ree kaj ree per diversaj ¥losiloj. Aµdeblas,
ke li ne konas la seruron. Kiam li enmetis ¥losilon, li tenas ±in
laµ diversaj direktoj, kvazaµ li ludus per ±i, ver¥ajne ¶ar li
esploras nekonatan seruron.
Kaj jen li fine sukcesas! Li eniras.
"Polico!" li diras, kaj Gerda devas superi fortan emon salti al li
por lin kisi. Estas alta viro, maldika, kun nigraj haroj kaj
verdajokuloj, kiu sin tenas tre digne.
Post li venas aliaj homoj, multe pli junaj. ~i jam vidis tiujn
viza±ojn. Studentoj ili estas. Ilia sinteno estas tute malsama:
senstre¶a.
"Tiuj gejunuloj multe helpis min," la policano klarigas. "Ni ne
estas sufi¶e multaj en la polico por ¶ion fari, kaj ilia helpo
estis tre bonvena." Kaj li prezentas ilin: Tom, Bob, Linda.
Kiam ¥i aµdis la pa¥ojn, Gerda imagis, ke venas sep, ok, eble
naµ homoj, sed almenaµ ses; fakte, ili estas nur kvar.
"Mia filino...?" ¥i demandas, kaj ¥i apenaµ povas eligi la du
vortojn, tiom ¥i timas la respondon.
"Savita: ¥i nun estas en via hejmo, kun via edzo. Viaj
kaptintoj estas amatoroj, kiuj agis fu¥e. La etulino estis ¶e la
onklino de tiu f-ino (=fraµlino) Marta, la universitata
flegistino. Ni facile trovis ¥in. ~i tre ±ojis revidi la patron, kaj
la hejmon, kompreneble."
"Ho, mi dankas, mi dankegas vin. Via diro ¥an±as mian tutan
vivon. Sed diru: kiel vi alvenis ¶i tien? Kiel vi malkovris, ke ili
tenas min en¥losita en ¶i tiu doma¶o?"
"Du knaboj rakontis pri vo¶o en ¶i tiu malnova, forlasita
domo. Dank' al ili... Sed nun rakontu vi. Kion viaj kaptintoj
celas? Kio estas ilia celo? Kial vin teni mallibera?"
"Ili volas, ke mi traduku malnovan dokumenton. Mi
malkonsentis. Tiam ili opiniis, ke perforte ili sukcesos. Ili
preskaµ sukcesis. Per malsato, unue, kaj poste per la mesa±o
de mia filino. La malsato ne estis facile elportebla, kredu min,
sed la mesa±o sur-kaseda...! Fakte mi terure malsatas nun.
Mi petas, ¶u iu el vi bonvolus iri a¶eti man±a¤on por mi? Io
ajn estos bonvena."
Linda foriras por a¶eti man±a¤ojn.
"Vi rakontos al mi, ¶ion, senmanke," ¥i diras al la du knaboj
elirante.
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Gerda raportas pri la dokumento; ¥i tenas ±in enmane kaj
tradukas, vorton post vorto; krome, ¥i donas ¶iujn necesajn
klarigojn.
La policano kapjesas komprene. Gerda klarigas al li ankoraµ
pli pri la kondi¶oj de sia mallibereco. Kaj jen la policano
havas ideon.
"Bob, ¶u vi konsentus ka¥i vin sub la lito, se iu envenus?"
"Kial?"
"Mi havas planon. Mi ¥atus, ke ni ¶iuj foriru, krom vi kaj
Gerda, kaj ke ¥i diru al la kaptinto, ke ¥i konsentas klarigi al li,
kio estas skribita sur tiu papero, mi volas diri: sur tiu malnova
dokumento. Ili tiam agos laµ la dokumento, kaj ni kaptos ilin
tiom pli facile. Sed tamen, ni ne rajtas riski, ke Gerda suferu.
Kiu scias? Kiam ¥i ne plu estos necesa por ili, ili povus... Nu,
vi komprenas. Vi restos ¶i tie, kaj kiam vi aµdos pa¥ojn
proksimi±i, vi ka¥os vin sub la lito, kaj bone atentos ¶ion, kio
okazas. Gerda diris, ke ¶iam venas nur unu persono, unu viro,
maldika ulo, ne tre forta. Fortulo kiel vi tuj superos lin, se
necese."
Bob konsentas, kvankam, se diri la veron, kun iom duba
esprimo.
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Demandoj por ©apitro 20
Diru al mi:
Kion aµdas Gerda?
¥losilojn
a¶ajn kriojn
nenion
infanojn
Kiel ¥i scias, ke ne venis la kutima vizitanto?
¶ar alvenantoj kriis laµte
¶ar alvenantoj ne konis la seruron
¶ar ili rapide venis
Kiujn prezentas la policano al Gerda?
Rafon kaj Petron
Bobon, Ralfon kaj Lindan
Tomon, Bobon kaj Lindan
Pri kio estas la unua demando de Gerda?
pri ¥ia filino
pri la letero
pri la kaptistoj
Kiel la kaptintoj celis igi Gerdan kunlabori?
per mono
per kapto de filino de Gerda
per vundo
Por kio foriras Linda?
por a¶eti ion por trinki
por vidi ¶u iu iros
por a¶eti ion por man±i
Kial la policano petas, ke Bob restu kun Gerda?
¶ar li ne fidas Gerdan
por ke Bob gardu Gerdan
¶ar li scias ke Bob amas Gerdan
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Respondoj por ©apitro 20
Kion aµdas Gerda?
¥losilojn
Kiel ¥i scias, ke ne venis la kutima vizitanto?
¶ar alvenantoj ne konis la seruron
Kiujn prezentas la policano al Gerda?
Tomon, Bobon kaj Lindan
Pri kio estas la unua demando de Gerda?
pri ¥ia filino
Kiel la kaptintoj celis igi Gerdan kunlabori?
per kapto de filino de Gerda
Por kio foriras Linda?
por a¶eti ion por man±i
Kial la policano petas, ke Bob restu kun Gerda?
por ke Bob gardu Gerdan
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Wörter für Kapitel 21
adiaµ - adieu,lebe wohl
alpreni - annehmen,aufnehmen
aresti - verhaften
aviadi - fliegen
aviadilo - Flugzeug
bando - Horde,Bande
bileto - Karte,Billett,Fahrkarte
botelo - Flasche
Budho - Buddha
detalo - Einzelheit
difini - definieren,bestimmen
elito - Elite
enami±i - sich verlieben
filozofio - Philosophie
firma - stabil, fest,wiederstandsfähig
flughaveno - Flughaven
foto - Foto
harmonio - Harmonie
haveno - Hafen
indiki - anzeigen,andeuten
insulo - Insel
islamo - Islam
jen... jen... - bald....bald
judo - Jude
katoliko - Katholik

kaverno - Höhle,Grube
kolbaso - Wurst
konstante - stätig,stets,immer,
kopio - Nachbildung, Kopie, Abschrift,
Abdruck
lakto - Milch
lando - Land
libro - Buch
lui - mieten
membro - Glied, Mitglied
morala - sittlich, moralisch
naski - gebären, zur Welt bringen
naski±i - entstehen
ortodoksa - strenggläubig, orthodox,
rechtgläubig
persekuti - verfolgen, fahnden,
nachzusetzen
popolo - Volk
protestanto - Protestant
regiono - Gebiet, Region, Bereich,
Gegend
religio - Religion, Glaube
signalo - Signal
societo - Association, Gesellschaft,
Sozietät
¥tato - Staat
tendo - Zelt
trezoro - Tresor, Schatz
valori - wert sein, sich verlohnen,
aufwiegen, gelten
valoro - Geltung, Wert, Bedeutung
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©apitro 21
Gerda sentas sin pli bone. ~i ¤us finis man±i. Foriris Linda,
Tom kaj la policano. ~i parolas kun Bob, tre mallaµte. Ili ja
devas atenti, ¶u iu proksimi±as aµ ne. Feli¶e, e¶ sen speciale
aµskulti, ¥i ¶iam bone aµdis, sufi¶e frue, kiam la a¶ulo venas.
Bob pla¶as al ¥i. Li estas granda kaj forta, kun esprimo de
bonkora, sindonema hundo.
Ili parolas pri siaj vivoj, pri la lastaj okaza¤oj. Kiam ¥i parolas
pri sia edzo, lia viza±o ¥an±i±as, alprenas iom mal±ojan
esprimon. ©u li enami±us al ¥i?
Kaj jen aµdi±as pa¥oj. Bob saltas sub la liton, provas rapide
trovi ne tro malkomfortan pozicion sub la lito. "Ne brui," li
diras al si, "plej grave, plej necese estas ne brui!"
Envenas la gardanto, la a¶a malgrasulo, kiu, per siaj vortoj pri
man±o, tiom suferigis Gerdan. Sed ¶i-foje ¥i povos kontentigi
lin. Kia plezuro!
"Mi konsentas," krias Gerda, kiam la maldika a¶ulo malfermas
la pordon. "Mi akceptas vian proponon. Mi ne plu elportas.
Mi tradukos vian a¶an paperon. Liberigu mian filinon, kaj
donu al mi man±i, mi petas."
"Jen," simple diras la maldikuleto, kaj li elprenas el sako
panon, kolbason, kukon, fruktojn, ¶okoladon, kaj e¶ botelon
da lakto. Gerda man±as silente; ¥i povus man±i e¶ pli,
kvankam ¥i ¤us iom man±is. Bob, aµdante la man±obruon, pli
kaj pli malsatas, sed kion li povus fari?
"Nu, bonvolu klarigi al mi, kio estas skribita sur tiu malnova
papero," la vizitanto diras.
Kaj Gerda klarigas. ~i rakontas, ke temas pri la trezoro de la
Lumoser¶antoj. La Lumoser¶antoj estis sekreta societo, kiu
naski±is en la dekkvina jarcento kaj daµris, jen forta, jen
malforta, laµ la epokoj, ±is la mezo de la dekoka jarcento. ®i
havis membrojn en tre multaj landoj, en popoloj plej
malsamaj. Katolikoj, protestantoj, ortodoksuloj, judoj,
islamanoj, budhanoj kaj aliaj estis membroj de tiu internacia
aµ supernacia societo. Ilia celo estis sekrete labori por la
unuigo de la mondo, de la popoloj, por la harmoniigo de la
religioj, kaj por ke la malsamaj tradicioj interkompreni±u. Ili
estis morala kaj filozofia elito. Ili estis elpensintaj sekretan
lingvon, kiu ebligis al ili komuniki, el kiu ajn lando aµ popolo
ili estis. La ¥tatoj, kiam ili malkovris la ekziston de la
Lumoser¶antoj, ektimis tiujn homojn, miskomprenis iliajn
celojn, kaj ilin persekutis. Inter la Lumoser¶antoj, tre ri¶aj
homoj trovi±is. Tial, laµ diversaj malnovaj dokumentoj, ilia
trezoro estas multvalora. Tiu ¶i papero estas fotokopio de
dokumento, kiu tre precize indikas, kie oni ka¥is la trezoron.
Gerda klarigas, tradukas, kaj la viro notas ¶iun detalon sur
etan notlibron. Kiam ¥i finis, li diras:
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"Dankon. Nun ni havas, kion ni deziris. Mi foriras. Mi lasas vin
tie ¶i. Ni decidos poste, kion ni faros el vi. Adiaµ, belulino,
adiaµ."
Nur post kiam la pordo fermi±is kaj la bruo de la pa¥oj
forsvenis, aµdi±as de sub la lito vo¶o, kiu diras:
"©u vi lasis al mi iom de tiu kuko?"
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Demandoj por ©apitro 21
Diru al mi:
Pri kio parolas Gerda kaj Bob?
pri la sekretaj lingvoj
pri la policano
pri siaj vivoj
Kio okazas post iom da tempo?
alvenis a¶ulo sed Bob ne sukcesis ka¥i sin sub la liton
alvenis a¶ulo kaj Bob sukcesis ka¥i sin sub la liton
alvenis tri a¶uloj kaj komenci±is batalo
Kion promesas Gerda?
¥i promesas ke ¥i sinmortigos
¥i promesas ke ¥i tradukos leteron
Pri kio temas la papero?
pri la trezoro
pli la historio de Lumoser¶antoj, pri la gramatiko de sekreta lingvo
Kiuj estas la Lumoser¶antoj?
anoj de nova religio
ser¶antoj de trezoroj
sekreta societo
marrabistoj
Kial la ¥tatoj persekutis ilin?
¶ar ¥tatoj miskomprenis iliajn celojn
¶ar ¥tatoj en dek-oka jarcento volis mem krei komunan lingvon
Kiam la a¶ulo foriras?
post kiam li malkovris Bob sub la lito
post kiam Gerda tradukis ¶ion
post kiam li mortigis Gerdan

94

Respondoj por ©apitro 21
Pri kio parolas Gerda kaj Bob?
pri siaj vivoj
Kio okazas post iom da tempo?
alvenis a¶ulo kaj Bob sukcesis ka¥i sin sub la liton
Kion promesas Gerda?
¥i promesas ke ¥i tradukos leteron
Pri kio temas la papero?
pri la trezoro
Kiuj estas la Lumoser¶antoj?
sekreta societo
Kial la ¥tatoj persekutis ilin?
¶ar ¥tatoj miskomprenis iliajn celojn
Kiam la a¶ulo foriras?
post kiam Gerda tradukis ¶ion
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Wörter für Kapitel 22
danci - tanzen
familio - Familie
gardostari - Wache halten
hodiaµ - heute
kosti - kosten
maro - die See
morgaµ - morgen
multekosta - teuer
pagi - zahlen
parto - Teil

prepari - vorbereiten,bereiten
rimedo - Mittel
supre - oben
supren - nach oben
malsupre - unten
malsupren - nach unten
¥ipo - Schiff
temperaturo - Temperatur
tero - Erde
vetero - Wetter
voja±i - reisen
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©apitro 22
Baldaµ venis la policanoj, por ilin liberigi. Gerda reiris hejmen,
al siaj filino kaj edzo. Sed Bob rapidis al la flughaveno. Li
volis ¶eesti kun Linda kaj Tom, kiam la policano arestos la
kaptintojn de Gerda.
Estis sufi¶e multekosta voja±o, sed la familio de Gerda - ri¶a
familio - pagis por ili la bileton, tiel esprimante sian
dankemon.
©ar la policano kaj la gejunuloj sciis pli frue ol la ¥telistoj, kie
trovi±as la trezoro, ili havis multe da tempo por prepari sin. Ili
ne dubis, ke la aliaj venos kiel eble plej baldaµ, kaj ke la tuta
bando venos. Kutime tiaj homoj ne fidas sin reciproke, kaj
volas kune ¶eesti por certi±i, ke neniu ka¥os por si parton de
la trova¤o.
La loko indikita trovi±is ¶e la piedo de monto, en kaverno,
kie, videble, neniu pa¥is jam de jaroj.
"Feli¶e, ke ili ne ka¥is tiun trezoron trans la maro, ekzemple
sur insulo, kien nur per ¥ipo oni povas iri. Se estis vere
internacia societo, kiel Gerda diris, tio estis ebla, ¶u ne?" Tiel
parolis Linda.
"Vi pravas," diris Tom. "Mi tute ne ¥atus voja±i ¥ipe. La maro
¶iam igas min malsana. Mi ¥atas rigardi la maron, resti ¶e la
maro, libertempi apud la maro, sed ne voja±i per ¥ipo sur ±i:
¥ipoj konstante dancas sur la maro, kaj ilia danco tute ne
pla¶as al mi. Feli¶e, ke hodiaµ oni povas iri preskaµ ien ajn
aviadile. Aviadiloj preskaµ tute ne dancas. Sed e¶ aviadiloj
nur duone pla¶as al mi. Plej multe mi preferas, kiam mi
veturas sur tero, sur bona firma tero. Mi bezonas sub mi ion
pli firman ol akvo kaj aero. Plej pla¶e estas promeni piede sur
bona tera vojo. Mi..."
Sed Linda interrompis lian paroladon, iom strangan en tiuj
kondi¶oj, en kiuj ili trovi±is:
"Kiam alvenos la trezor-ser¶antoj, laµ via opinio?" ¥i
demandis la policanon.
"Morgaµ, tute certe. Ili ne povus alveni hodiaµ, ¶ar ne plu
estis aviadilo post la nia, kaj aµte ili bezonus la tutan nokton.
Ver¥ajne Bob flugos en la sama aviadilo."
La temperaturo estis pla¶a, kaj bela la vetero. Ili starigis sian
tendon en la proksimeco, tamen bone prizorgante, ke ±i ne
estu videbla por alvenantoj. La sola maniero, laµ kiu la
trezorser¶antoj povus alveni antaµ la morgaµa tago, estus, ke
ili flugu per malgranda aviadilo, speciale luita. Sed lui
specialan aviadilon kostas tiel multe, ke plej ver¥ajne ili ne
uzos tiun rimedon.
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La sekvantan matenon, niaj amikoj veki±is frue. Tuj la
policano kaj la gestudentoj aran±is, ke ¶iu el ili, unu post la
alia, gardostaros en loko, de kie eblas facile observi la solan
vojon - aµ pli ±uste voja¶on - laµ kiu oni povas proksimi±i al
la kaverno, kaj ke ¶iu havos en la kaverno sian difinitan
ka¥ejon.
Post tri horoj da atendado, io fine okazis. Linda, kiu
gardostaris en la iom alta observejo, faris la deciditan
signalon, kaj rapide kuris de supre al siaj kunuloj.
"Aµto alvenas!" ¥i kriis.
En tiu ege soleca regiono, kiu povus veni aµte per tiu tera
voja¶o, se ne la trezorser¶antoj? La tri atendantoj sin ka¥is,
¶iu en sia difinita loko, malantaµ rokoj, da kiuj oportune
trovi±is multe en la kaverno.
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Demandoj por ©apitro 22
Diru al mi:
Kie trovi±as la loko indikita?
sur la insulo
¶e piedo de monto
en la maro
Kial Tom tute ne ¥atus voja±i ¥ipe?
¶ar li timas voja±i ¥ipe
¶ar ne pla¶as al li maro
¶ar li kutime malsani±as voja±ante per ¥ipo
Kiel oni povas iri preskaµ ¶ien ajn?
trajne
¥ipe
aviadile
piede
Kiom da homoj atendas la trezorser¶antojn?
unue kvar poste kvin
unue tri poste kvar
unue du poste kvar
Kion rimarkas Linda observante la vojon?
biciklon
piedirantan personon
aµton
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Respondoj por ©apitro 22
Kie trovi±as la loko indikita?
¶e piedo de monto
Kial Tom tute ne ¥atus voja±i ¥ipe?
¶ar li kutime malsani±as voja±ante per ¥ipo
Kiel oni povas iri preskaµ ¶ien ajn?
aviadile
Kiom da homoj atendas la trezorser¶antojn?
unue tri poste kvar
Kion rimarkas Linda observante la vojon?
aµton
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Wörter für Kapitel 23
angla - Englisch
desegni - zeichnen
desegno - Zeichnung
ilo - werkzeug,Mittel
kavo - Vertiefung, Höhlung, Grube
kies - wessen
kofro - Koffer

kontraµ - gegen
korko - Korken
literaturo - Literatur
protekti - schützen
signo - Zeichen
telefono - Telefon
tiri - ziehen
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©apitro 23
Post duonhoro, iu envenis. Estis Bob!
"Kie sin ka¥as la Lumser¶antoj?" li kriis, "¶u en la mallumo?"
La aliaj sin montris.
"Reka¥u vin, ili tuj alvenos," li diris.
"Kiel vi faris por antaµi ilin?"
"Dank' al Gerda: ¥i telefone aran±is, ke veturilo atendu min
¶e la flughaveno, kaj ke ¥oforo min veturigu ¶i tien. Mono
solvas multajn problemojn, kaj ¥i estas ri¶a, kiel vi scias; ¥i
donis tre precizajn indikojn por ebligi al la ¥oforo trovi la
lokon, kaj jen mi estas. Sed niaj trezorser¶antoj tuj alvenos. Ili
flugis en la sama aviadilo, kiel mi, kaj kiam la ¥oforo min
trovis, mi vidis ilin iri al oficejo, kie oni luas aµtojn."
Tom kuris supren al la observejo. Post kelkaj minutoj, la aliaj
aµdis lian signalon.
Envenis la kavernon flegistino Marta, ¥ia frato la alta
blondulo, la malgrasulo, kiu rilatis kun Gerda, kiam ¥i estis
mallibera, kaj du aliaj viroj.
"Profesoro Ronga!" mire diris al si la tri gestudentoj, kaj tuj
poste ili aldonis: "Kaj Profesoro Fergus!"
La unua instruis lingvistikon, la dua anglan literaturon.
Laµ la malnova dokumento, la trezoro trovi±is en kofro
metita en kavo aran±ita en la rokoj, kaj la ¥tonoj, kiuj ±in
kovris kaj ka¥is, ku¥is laµ preciza desegno. Fakte, la ±usta
loko estis indikita per signoj tiel multaj, kvankam diskretaj, ke
la pasado de l' jarcentoj ne povu forpreni ¶iujn. Pro tiuj
precizaj indikoj, la ±usta loko i±is rapide trovita. La grupo
forprenis la ka¥antajn ¥tonojn. Montri±is, ke la kavo estis
plenigita per korko kaj diversaj aliaj substancoj, kies celo
ver¥ajne estis protekti la kofron kontraµ malsekeco.
La kofro, kiun ili eltiris, ne estis tre granda, nek speciale bela
aµ valora. ®i estis ¥losita. Per siaj iloj, ili ±in malfermis.
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Demandoj por ©apitro 23
Diru al mi:
Kiel Bob sukcesis antaµi la bandon?
li prenis biciklon
ili ne sciis la ±ustan vojon
aµto atendis lin ¶e la flughaveno
Kiom da trezorser¶antoj envenis la kaverno?
ses
sep
kvin
kvar
Kio mirigas la tri studentojn?
ke inter trezorser¶antoj trovi±as du de iliaj profesoroj
ke inter trezorser¶antoj trovigas nur du de iliaj profesoroj
Kie, laµ la malnova dokumento, trovi±as la trezoro?
en la rivero
sur la monto
en la kavo
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Respondoj por ©apitro 23
Kiel Bob sukcesis antaµi la bandon?
aµto atendis lin ¶e la flughaveno
Kiom da trezorser¶antoj envenis la kaverno?
kvin
Kio mirigas la tri studentojn?
ke inter trezorser¶antoj trovi±as du de iliaj profesoroj
Kie, laµ la malnova dokumento, trovi±as la trezoro?
en la kavo
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Wörter für Kapitel 24
apliki - verwenden,anwenden
biblioteko - Bibliothek
¶esi - aufhören
defendi - verteidigen
fundo - Boden,Grund
±enerala - allgemein
±isfunde - bis zum Grund
hazarde - zufällig
hazardo - Zufall
hospitalo - Krankenhaus
influo - Einfluß
injekti - einspritzen
institucio - Institution
justa - gerecht
kirurgio - Chirurgie
koncerna - betreffend, diesbezüglich
konsisti - bestehen
konstati - feststellen

materio - Materie
metodo - Methode
monato - Monat
muzeo - Museum
narkoanalizo - Narkoanalyse
operacio - Operation
pa±o - Seite
praktiko - Praktik,Praxis
privata - privat
proksimume - ungefähr
renkonti - treffen
renkonti±i - sich treffen
respekti - respektieren
sankta - heilig
solena - feierlich,festlich
spirito - Geist
studi - studieren
Vatikano - Vatikan
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©apitro 24
"Nur papero!" kriis Ronga.
"Ankaµ estas libro!" diris Marta, sed jam Ronga laµtlegis:
"Tie ¶i ku¥as la Trezoro de la Lumo. Pro la daµra
persekutado, la Sankta kaj Sekreta Frataro de la
Lumo-Ser¶antoj baldaµ ¶esos ekzisti. Sed ±ia Spirito plu
vivos. Iun tagon, homoj retrovos la Sanktajn Principojn kaj
rekomencos ilin apliki. Por ili estas ¶i tie ka¥ita la Trezoro de
la Lumo.
"®i estas skribita en la Speciala Lingvo de la Frataro, sed
certe homoj trovi±os, kiuj ±in povos kompreni. La Trezoro
konsistas el la arto praktike apliki kaj defendi la Veron, la
Justecon, la Dignecon, la Respekton al ¶iu homo, la
Interkomprenon, la Honestecon, la Amon, la Kompatemon kaj
la Konon de si mem kaj de sia ±usta loko.
"Por la Frataro, la Spiritaj Valoroj estas la plej altaj. Tial ±ia
Trezoro estas pure Spirita.
"Al vi, homo, kiu trovis ±in, trans multaj aµ malmultaj tagoj,
semajnoj, monatoj, jaroj, jardekoj aµ jarcentoj, Saluton kaj
Fratecon!"
***
Ili sidis en komfortaj brakse±oj en la hejmo de Gerda.
"Kio okazis poste?" ¶i-lasta demandis.
"Ni malka¥is nin, kaj mi ilin arestis," diris la policano. "La loka
polico estis antaµe informita, kaj en¥losis ilin."
"©u vi scias, kiel komenci±is la afero?" scivolis Tom.
"Proksimume. Kiam Marta estis flegistino en la hospitalo, ¥i
¶eestis kirurgian operacion de historiisto, Prof. (=Profesoro)
Kosadi. Kiam ¶i-lasta estis duone dormanta, duone veki±anta,
li parolis nekonscie pri la trezoro de la Lumoser¶antoj. Li diris,
ke temas pri malnova societo, elita, tre ri¶a, pri kies trezoro li
eksciis hazarde legante en la Vatikana Biblioteko."
"Jes," daµrigis Gerda. "Tiun parton de la afero mi konas. Li
faris historian esploron en la Biblioteko Vatikana. Inter la
pa±oj de malnova libro, li trovis dokumenton en la sekreta
lingvo de la Lumoser¶antoj. Li antaµe kelktempe interesi±is
pri tiu sekreta societo internacia, kaj iom komprenis ±ian
sekretan lingvon. Li komprenis, ke tiu papero indikas, kie
trovi±as la trezoro de la Lumoser¶antoj, sed mem ne povis
traduki ¶iujn detalajn indikojn. Li ricevis la permeson fotokopii
la dokumenton. Foje, kiam ni renkonti±is, li parolis pri tio al
mi. Li diris, ke eble homoj provos trovi tiun trezoron, ¶ar pli
kaj pli multaj personoj interesi±as pri la malnovaj sekretaj
societoj. Li sciis, ke mi estas la sola persono en la mondo, kiu
vere ±isfunde studis tiujn malnovajn sekretajn lingvojn, kaj li
petis min solene promesi, ke mi neniam kunlaboros kun
homoj ser¶antaj la trezoron pro materia intereso."
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"Kion li volis, ke oni faru pri ±i?" Linda demandis.
"Ke ±i transiru al iu muzeo aµ ¥tata institucio."
Tom intervenis:
"Kiel Marta ricevis la fotokopion?"
"Tion ¥i mem klarigis al mi," respondis la policano: "¥i
konstatis, ke la substanco uzita antaµ la operacio por dormigi
la profesoron estas unu el tiuj, kiujn oni kelkfoje uzas por t.n.
(= tiel nomata) narkoanalizo. Post la operacio, kiam la
profesoro ku¥is en sia ¶ambro - li havis privatan ¶ambron kaj
do estis sola - ¥i injektis al li tiun substancon, kaj
pridemandis lin. Sub la influo de la koncerna substanco, oni
dormas, sed dormante aµdas kaj respondas demandojn,
±enerale dirante la veron. Li do dorme respondis al ¥i. Per tiu
metodo ¥i eksciis pri tio, ke nur unu persono en la mondo,
nome Gerda, komprenas tiun sekretan lingvon, kaj pri multaj
aliaj aferoj."
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Demandoj por ©apitro 24
Diru al mi:
Kiel aspektis la trezoro?
estis oro
estis papero kaj libro
estis mono
Kion legis Ronga?
leteron de la Lumser¶antoj
la priskribon sur la mapo
Kiam Marta eksciis pri la trezoro de la Lumoser¶antoj?
profesoro Kosadi rakontis ¶ion al ¥i kiam ili estis amantoj
profesoro Ronda diris tion al ¥i
¥i aµdis de profesoro Kosadi kiam li estis duonkonscia
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Respondoj por ©apitro 24
Kiel aspektis la trezoro?
estis papero kaj libro
Kion legis Ronga?
leteron de la Lumser¶antoj
Kiam Marta eksciis pri la trezoro de la Lumoser¶antoj?
¥i aµdis de profesoro Kosadi kiam li estis duonkonscia
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Wörter für Kapitel 25
Dio - Gott
estimi - achten,hochschätzen
farti - sich befinden
insisti - drängen,beharren auf
inviti - einladen
kadro - Einfassung,Rahmen
kolego - Kollege

komenti - bemerken
kurso - Kursus
organizi - organisieren
paperujo - Brieftasche
pluraj - mehrere
rifuzi - sich weigern
stato - Zustand
teksto - Text
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©apitro 25
"Sed vi ne respondis pri la fotokopio!"
"Ho, pardonu. La profesoro havis ±in en sia paperujo. Li fartis
tre malbone post la operacio. Marta simple prenis la
dokumenton el lia paperujo, dum li dormis; ¥i ja sciis, ke li ne
vivos longe. Li fartis malbone. Lia sanstato ne lasis multe da
espero. Fakte, li baldaµ mortis post tio. Neniu do zorgis pri la
malaperinta papero."
"Kiel Ronga enmiksi±is en la aran±on?"
"Li estis la amanto de Marta, kaj ¥i rakontis al li. Li vivas
tiamaniere, ke li daµre bezonas multe da mono. Li organizis
la aferon. Estas li kaj kolego Fergus, kiuj forportis Gerdan,
post kiam ili batis Bob senkonscia. La oficejo de Fergus estas
tute proksima. Tien ili portis ¥in, kaj tie ili atendis, ±is la vojo
estis libera kaj ili povis veturigi ¥in al la forlasita domo."
Gerda parolis:
"La frato de Marta plurfoje vizitis min, antaµ kelkaj monatoj.
Li provis igi min traduki por li la dokumenton. Sed kiam mi
demandis, de kie li ricevis ±in, li hezitis, iom pali±is, ne
respondis tuj, kaj mi komprenis, ke li ne agis honeste. Mi
memoris la vortojn de Prof. Kosadi, kaj malakceptis kunlabori.
Sed li revenis unufoje, dufoje, trifoje. Mi ¶iufoje rifuzis. Kiam
mi poste ricevis inviton instrui pri malnovaj sekretaj lingvoj en
la kadro de kurso de Prof. Ronga, mi tute ne imagis, ke estas
rilato inter Ronga kaj la junulo, kiu tiel ofte venis al mia
hejmo insisti, por ke mi traduku la paperon pri l' trezoro."
"Jes," diris Tom. "Pro via plurfoja rifuzo ili elpensis tiun
planon. Kapti vin kaj perforte devigi vin traduki la tekston."
"Tiom da riskoj kaj zorgoj por nenio!" komentis Gerda. "Kia
malsa±eco! Kia stulteco!"
"Jes. Amatoroj," diris la policano malestime. "Ili agis amatore
ekde la komenco. Pro tio ni tiel facile ilin kaptis. Sed pri tiu
amatoreco vi danku Dion, Gerda. Pro tiu amatoreco ni povis
liberigi vin, kaj vi plu vivas. Neamatoroj en simila situacio ne
hezitus: vin uzinte, ili vin mortigus."
"©u vere?"
"Jes. Vi sciis tro multe. Estus tro dan±ere lasi vin vivi. Sincere,
vi povas danki Dion, ke nur amatoroj planis kaj realigis tiun
aferon."
Gerda silentis, pensema.
"Terure!" ¥i fine diris. "©iaokaze, mi plej sincere dankas vin,
¶iun el vi. Vi agis mirinde. Vi savis min kaj mian filinon. Sed,
Bob, kion vi opinias pri la tuta afero? Vi ankoraµ diris
nenion."
Bob rigardis ¥in, kun iom stranga esprimo.
"Mi plezure trinkus glason da brando," li diris. Kaj li restis
mal±ojeta, dum ¶iuj aliaj ekridis.
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Demandoj por ©apitro 25
Diru al mi:
Kiam mortis profesoro Kosadi?
dum la operacio
baldaµ post la operacio
kiam li eksciis pri la trezoro
Kiu estis Ronga?
frato de profesoro Kosadi
amanto de Marta
frato de Marta
©u Gerda renkontis la fraton de Marta antaµ la forkapto?
ne
jes
Kion opinias la policano pri la kaptistoj?
ke ili estas profesiuloj
ke ili estas amatoroj
©u Bob estis ±oja en la fino?
ne
jes
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Respondoj por ©apitro 25
Kiam mortis profesoro Kosadi?
baldaµ post la operacio
Kiu estis Ronga?
amanto de Marta
©u Gerda renkontis la fraton de Marta antaµ la forkapto?
jes
Kion opinias la policano pri la kaptistoj?
ke ili estas amatoroj
©u Bob estis ±oja en la fino?
ne
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Postparolo
NOVA MISTERO!
KARA KAJ ESTIMATA LEGINTO,
Vi legis ¶i tiun aventuron ±is la fino. Sendube vi estas kontenta, ke ¶io fini±is bone.
Sed ¶u vi rimarkis, ke en la rakonto grava kontraµdiro trovi±as?
Alivorte, en unu loko la aµtoro diras ion, kaj en alia li diras la kontraµon.
Vi ne rimarkis, ¶u vere? Bedaµrinde! Nun vi devos relegi la tutan tekston por trovi, pri kio temas.
Legu atente, kaj se post unu legado vi ne trovis, relegu duan fojon, trian fojon, ktp.
Certe vi fine trovos. Kaj se ne, nu, la vortoj kaj esprimmanieroj de Esperanto pli bone meti±os en vian
kapeton...
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