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1. Jockel geht
auf Reisen
A kerti törpe világkörüli
útra megy.
bemutatkozás  lakás, ház  ünnepek és
ünneplésük  kérdőszavas kérdések
 a haben és a sein  számok 99-ig 7. oldal

3. Ein Wochenende
auf Rügen
Téli hétvége a tengernél, rejtélyes, régi
időkből származó kövekkel…
találkozás megbeszélése  évszakok
 munkahely  tetszés és nemtetszés
kifejezése  rendhagyó igék  Perfekt
 te vagy ön  elválós igék 34. oldal

5. Der beste
Zwetschgenkuchen
der Welt
Biciklitúra a Bodeni-tó mellett…
szabadidő  időjárás  ruházkodás
 a természet  mögen  a haben és
a sein Präterituma  felszólító mód  kein
 melléknevek  a módbeli segédigék
Präterituma 65. oldal

2. Ein Fall für
die Polizei?
Egy fegyveres férfi áll az éjszaka
közepén egy ház előtt!
napszakok  üdvözlés és elbúcsúzás
 a városban  foglalkozások  rendőrség
 számok 100 felett  a szabályos igék
ragozása 20. oldal

4. Der Kampf um die
Küchenmaschine

Két nő küzd a szupermarketben
az utolsó robotgépért.
az ár megkérdezése  testrészek  egészség  meghívások elfogadása/elutasítása
 bocsánatkérés és köszönetmondás 
konyha  határozatlan névelő  eldöntendő
kérdések (igen/nem kérdések)  módbeli
segédigék 50. oldal

6. Ein Kampf der
besonderen Art

Az utcazenészek vitájából végül
életük nagy lehetősége adódik…
közlekedési eszközök  hangszerek
 az idő megadása  a hét napjai és a dátum
 időpont megbeszélése  személyes
névmások  összehasonlítások  mellékmondatok 84. oldal
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7. Der verlorene Ehering
Erich az 50. házassági évfordulója előtt
veszíti el a jegygyűrűjét…
családi állapot  család  parasztgazdaság
 birtokos névmás  szenvedő szerkezet
(passzív)  többes szám 101. oldal

8. Hilfe!
Egy nő megpróbálja megakadályozni egy lány elrablását.
közlekedés  segítségkérés
és segítségnyújtás  baleset 
színek  Präteritum 
elöljárók részes esettel 
helyhatározói elöljárók 
deshalb 117. oldal

9. Das Erbe der
Großtante Hedwig
Nagynénje halála után Roland
megtalálja a végrendeletet, és
igencsak meglepődik.
ház  bútorok  pénz  iratok
 az als kötőszó  werden  denn /
und / oder / aber  wenn / als
132. oldal

11. Der Florist
A félénk virágosfiú mellé egy csinos nő
költözik. Lesz nagy szerelem?
kinézet  buli  virágok és növények
 napirend • vonzatok  Perfekt
 mondjunk köszönetet!  névmási
határozók  melléknevek ragozása
 sorrend megadása 172. oldal
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10. Das Motel
Egy fiatal pár utazása tragikusan
végződik…
utazás  útbaigazítás  szobafoglalás
 csomagok  elnézéskérés  alles /
nichts / etwas  a können és a haben
feltételes alakja  elöljárók  jemand /
niemand / man  a visszaható igék
147. oldal

megoldások
196. oldal

