
Безкоштовні квитки для біженців 

Біженці та їхні сім’ї, які знайшли захист у Лейпцигу, вітаємо вас у TDJW. Пропонуємо 
безкоштовні квитки на окремі вистави. Більше інформації: www.tdjw.de    

Еміль і детективи [8+] 

Дівчинка Поні та хлопчик Еміль - друзі. Вони найкращі друзі. Історія про те, як вони познайомилися, 
вражаюча. Це пов’язано зі справжньою кримінальною справою! Коли Поні розповідає про це, їй 
завжди доводиться думати про той фільм, в якому чоловік одягається сам. Все сталося швидко й 
несподівано. Але як то було - це те, що Еміль повинен розповісти вам сам.

Еміль живе в Нойштадті. Це невелике містечко неподалік від мегаполісу Берліна. У Нойштадті нічого не 
відбувається. Можна навіть сказати, що більшість часу там досить нудно. Особливо коли ти ровесник 
Еміля. Саме тоді у вас починають з’являтися ідеї. Як і тоді, коли Еміль з його другом пофарбували 
місцевий пам’ятник з балончика. Їм просто вдалося втекти від поліції. Але улюбленою людиною Еміля 
в Нойштадті є його мама. Вона працює перукарем у власному салоні. У неї багато справ. Тому вона 
відправляє Еміля на свята до бабусі в Берлін. Там хлопчик може чомусь навчитися і мама дає йому з 
собою 250 євро, які вона хоче передати бабусі.

Мама з сином прощаються на вокзалі. У потязі Еміль помічає, зокрема, одного пасажира: чоловіка в 
картатому капелюсі з дивним ім’ям «Грундейс». Він розповідає Емілю яке дивне й небезпечне життя 
в Берліні. Краще вжити заходів, вважає Еміль, щоб ніхто не вкрав у нього 250 євро. Він закріплює 
банкноти у внутрішній кишені піджака шпилькою. І тут Еміль робить помилку. Він надто ввічливий і 
бере шматочок шоколаду, який йому пропонує Грундейс. Хоча кожна дитина знає: не беріть солодощів 
у незнайомих людей. Подорож затягується, поїзд хитається, Еміль втомлюється і засинає – і переживає 
найгірший кошмар, який йому доводилося бачити. Коли він знову прокидається - купе порожнє, 
Грундейса немає, а гроші? Чорт, 250 євро теж зникли!

Недовго думаючи, Еміль переслідує злодія. Через велике місто Берлін він слідує за Грундейсом до 
паркового ресторану. Там Еміль чекає. Що ж тепер робити? Але перш ніж Еміль зможе відповісти на 
це питання, він несподівано знайомиться з Поні. Міцна берлінка відразу ж готова допомогти Емілю. 
Разом вони розробляють план, як повернути вкрадені гроші. Коли Грундейс виходить з пабу, двоє дітей 
кидаються в погоню. У таксі вони їдуть за ним. Потім увечері вони бачать, як шахрай заселяється в 



шикарний готель. Тепер Поні має перевірити ситуацію. Переодягнена покоївкою в готелі, вона зустрічає 
Грундейса і дізнається, що він хоче залишитися на ніч. Часу для підготовки достатньо.

Наступного ранку Поні та Еміль запрошують усіх дітей на допомогу. Разом вони створюють Грундейсу 
проблеми, поки він не втікає на пошту. Там він хоче обміняти гроші Еміля. Поні та Еміль можуть 
запобігти цьому в останній момент. Вони звинувачують Грундейса у крадіжці. Але працівник пошти 
налаштований скептично. А Грундейс все заперечує. Він стверджує, що не знає Еміля, не був у поїзді, 
навіть стверджує, що його взагалі не звуть Грундейс. Діти у розпачі. Як вони можуть довести, що гроші 
належать Емілю? Саме тоді у нього з’являється рятівна ідея. Шпилька! Власне, це мало залишило сліди 
в банкнотах. Отже, злодій справді засуджений. Який тріумф справедливості.

Так, так було з Емілем і його першою поїздкою до Берліна. Він залишився там на свята, поки не 
повернувся до Нойштадта. Але з тих пір вони з Поні залишаються друзями. Найкращі друзі з усіх.


