Rozdział 11

Il Gatto Fantasma
Derek wraca do akademii, gdzie spotyka hrabinę Giò. Kiedy Anita próbowała śledzić taksówkę
(ha provato a seguire il taxi), Contessa przyjechała do la Accademia i czekała na Dereka (io
invece sono tornata qui ad aspettare). Mężczyzna jest przekonany, że „Caffè” nie opuściło
budynku. Niestety sytuacja trochę się skomplikuje, a Anita będzie musiała udowodnić, że jej
ćwiczenia w strzelaniu do celu nie poszły na marne…

Wskazówka
Nauka sprawia większą przyjemność, gdy wspólnie
rozwiązuje się krzyżówki lub ogląda i komentuje film.
Spotkania z przyjaciółmi to także doskonała okazja,
by porozmawiać po włosku.
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Lavoriamo con il film.
1 Completa il dialogo.
Uzupełnij dialog.
a ho pensato b ha stordito c un momento d a un caffè e vi presento f ha fatto
1
Anita:		Mentre eravamo al bar, il Gatto Fantasma
France2
sco poi si è travestito da ispettore Puglisi. E qui
la
stessa cosa con la Contessa Giò.
…
3
Anita:		Contessa Giò, Francesco, Derek.
: … il Gatto
Fantasma.
4
Derek:		 Mi dispiace Francesco.
male di te.
Francesco:		 Non ti preoccupare.
5
Derek:		 Posso invitarti
per farmi perdonare?
Francesco:		 Un buon detective sospetta sempre di tutti. Comunque sì, accetto il caffè.
6
Contessa Giò:
, cosa avete detto?

) numero verde

secondo Lei
mentre
stordire
travestirsi
la stessa cosa
pensare male (di …)
preoccuparsi
perdonare
sospettare (di qualcuno)
comunque
accettare
entrare
aprire
salvare
uccidere
il colpo
innamorarsi

†
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pana/-ni zdaniem, według pana/-ni
podczas gdy, kiedy
ogłuszyć
przebierać się
to samo
myśleć źle (o kimś)
przejmować się, martwić się
wybaczyć
podejrzewać (kogoś)
tak czy inaczej, niemniej jednak
akceptować, przyjmować
wchodzić
otwierać
uratować
zabić
uderzenie
zakochać się

à propos
We Włoszech często używa się sformułowania Non ti preoccupare!, które oznacza
„Nie martw się!” lub „Żaden problem!“.
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Un po’ di
grammatica

1 Imperfetto
Ten czas przeszły tworzy się następująco:
		
parlascendeparti		
		

-vo
-vi
-va
-vamo
-vate
-vano

Istnieje kilka wyjątków od tej reguły:	essere: ero, eri, era, eravamo, eravate, erano
fare – facevo, bere – bevevo, dire – dicevo
Za pomocą imperfetto opisuje się sytuacje, czynności lub stany, które miały miejsce
w przeszłości, a których czas rozpoczęcia i zakończenia nie jest znany.
   Avevo una sensazione strana.
(Odniosłam dziwne wrażenie.)
Imperfetto często występuje w połączeniu z takimi wyrazami, jak mentre.
   Mentre eravamo al bar, …
(Kiedy byliśmy w barze, ...)
Tego czasu używa się także do opisywania powtarzającej się czynności. W takim przypadku łączy się on z wyrazami: prima (najpierw), una volta (pewnego razu), spesso (często),
dopo (potem), poi (następnie), sempre (zawsze), ogni volta (za każdym razem), ogni giorno
(codziennie) itd. Aby poprawnie używać imperfetto i odróżniać go od passato prossimo,
warto zapamiętać następującą zasadę:
   co było = imperfetto

co się wydarzyło = passato prossimo

2 Passato prossimo od czasowników zwrotnych
Passato prossimo od czasowników zwrotnych zawsze tworzy się przy użyciu czasownika
posiłkowego essere.

2 Collega le frasi fra di loro. Cos’è successo oggi ad Anita?
Połącz zdania. Co dziś przydarzyło się Anicie?
Mentre faceva la doccia

ha visto il Colosseo.

Mentre andava in taxi al ristorante

il Gatto Fantasma l’ha stordita.

Mentre cenava al ristorante

ha suonato il cellulare.

Mentre era all’Accademia

 a parlato con Derek e la Contessa
h
Giò del Gatto Fantasma.

3 Imperfetto o passato prossimo?
Imperfetto czy passato prossimo?
Dopo l’incontro con la punk, Derek
(andare) all’Accademia, dove lo
(aspettare) la contessa Giò. Insieme
(entrare)
nella sala delle cassette di sicurezza e
(aprire) la cassetta dove
(trovarsi) il “caffè”, collegato a una bomba.
Derek
(salvare) il caffè ma la contessa
(essere) in realtá il Gatto Fantasma, pronta per uccidere Derek. Fortunatamente
(arrivare) Anita e con un colpo
(stordire) il criminale.

4 Metti i verbi al passato prossimo.
Czasowniki podane w nawiasach zapisz w passato prossimo.
1
2
3
4

Il Gatto fantasma
Anita
Derek e Anita
Tutti insieme

(travestirsi) da Contessa Giò.
(liberarsi) e ha salvato Derek.
(innamorarsi).
(prendersi) un caffè al bar.
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Rozwiązania (Rozdział 11)
1
1b; 2f; 3e; 4a; 5d; 6c

2
Mentre faceva la doccia ha suonato il cellulare.
Mentre andava in taxi al ristorante ha visto il Colosseo.
Mentre cenava al ristorante ha parlato con Derek e la Contessa Giò del Gatto Fantasma.
Mentre era all’Accademia il Gatto Fantasma l’ha stordita.

3
Dopo l’incontro con la punk, Derek è andato all’Accademia, dove lo aspettava la contessa Giò.
Insieme sono entrati nella sala delle cassette di sicurezza e hanno aperto la cassetta dove si
trovava il “caffè”, collegato a una bomba. Derek ha salvato il caffè ma la contessa era in
realtá il Gatto Fantasma, pronta per uccidere Derek. Fortunatamente è arrivata Anita e con
un colpo ha stordito il criminale.

4
1
2
3
4

si è travestito
si è liberata
si sono innamorati
si sono presi

