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Soul Kitchen  
Die Bruderbeziehung 
 

 
 
Opgave 
Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan Illias i scenen er usikker og forsøger 
at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i 
teksten. 
 
 
 
Illias: Yasu Malaka 
Zinos: Illias – was machst du hier? Bist du ausgebrochen oder was? 
Illias: Ah – ausgebrochen- Schnickschnack – alles ist gut. (illias küsst seinen Bruder an 
beiden Wangen) Wie geht es dir? Du siehst gut aus, siehst gut aus – du hast 
abgenommen, ne? Setz dich hin, ich muss mit dir reden – sezt dich, setz dich. Also. Du 
musst mir einen Gefallen tun. 
Zinos: Was willst du? Soll ich dich verstecken, Mann? Was ist passiert?! 
Illias: Alles ist gut. Alles ist gut. Es ist so – ich habe jetzt Freigang, das heiβt, ich kann ab 
jetzt an den Wochenenden raus. 
Zinos: Das ist doch schön für dich! Freu dich doch! 
Illias: Ich freue mich auch. Aber es ist  so, ich könnte auch täglich raus, wenn ich drauβen 
einen Job hätte. Verstehst du? 
Zinos: Du hast doch noch nie gearbeitet. 
Illias: Ich will auch nur so tun, als ob. 
 
 
 
Brug nu de sproglige virkemidler i en samtale mellem Zinos og Lucia. Han prøver 
at overbevise hende om, at det er rimeligt at ansætte Illias. Lucia er utilfreds 
med, at Zinos ansætter en tjener mere. Hun kender ikke baggrunden. I skal først 
skrive den ned, og derefter lære den så meget udenad, at i slipper papiret. Optag 
den så. 
 
 
 
I kunne starte således: 
Zinos: Hey, Lucia - Mein Bruder wird hier, ja.. er wird hier eine Weile arbeiten.  
Lucia: Check’ ich nicht. Was macht das für ein’n Sinn, noch ein’n Kellner einzustellen? 
Zinos: Er hätte Probleme, wenn ich ihn nicht einstelle. 
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Szene 19: 
Zinos: Du hast doch noch nie gearbeitet 
Illias: Ich will auch nur so tun, als ob. 
….. 
Zinos hat immer noch einen zweifelnden Blick 
 
Illias: Ey, Mann, ich bin doch dein Bruder 
Zinos unterschreibt….. 
 

Opgave 
Du skal lave en karakteristik af Zinos og Illias på baggrund af scene 19 – du kan 
tage udgangspunkt i citatet. Hvilke adjektiver passer til Illias hvilke til Zinos. Hvor 
er der forskelle (Unterschiede)  på brødrene, hvor er lighederne mellem dem 
(Gemeinsamkeiten)? Brug Redemittel, når I taler sammen – I skal blive enige om 
nogle forskelle og fælles træk og kunne begrunde det. I må gerne skrive lidt ned, 
når I har talt sammen på tysk. 
 
 zuverlässig, spannend,  

     nett, erwachsen,  

     erfahren, zuvorkommend,  

 stark, höflich, zweifelnd, 

 schüchtern, cool,  

 unreif, schwach, fleiβig,   

 
Sprogligt fokus: At kunne sammenligne – hvad gør man på tysk? Prøv at definere, hvilke 
endelser der skal på adjektivet, og hvordan man udtrykker 2.grad af adjektivet? 
Redemittel: 

Zinos ist zuverlässiger als Illias, weil er …….. 

Ich finde Zinos sehr erfahren, und das ist Illias wohl auch – da sind sie sich 
ähnlich. 
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Opgave 
I scene 45 er begge brødre alvorlige og ærlige over for hinanden.  
Forklar, hvorfor Zinos  bruger modalverbet müssen? 
Skriv eksemplet ned og forklar opbygningen af sætningen. 
Hvordan bliver det vist sprogligt, at Illias er såret? Hvilket modalverbum bruger 
han? Skriv eksemplet ned og forklar indholdet af modalverbet. Kunne han have 
brugt et andet modalverbum? – forklar hvilken anden betydning, det ville få. 
Illias bliver rigtig ked af det, da han finder ud af, at Zinos ikke har tillid til ham, 
og i sin argumentation bruger Zinos et udtryk, som Illias tidligere selv har brugt. 
Hvilket udtryk er der tale om? Skriv det ned og gør sætningen færdig. 
 

Sprogligt fokus: 
Modalverbernes betydning 
Skriv scenen om til en forklarende tekst, hvor I bruger så mange modalverber 
som muligt. 
 
I kan starte således (læg mærke til de små ord, der understreger, det han vil). 
Illias wird sich einen neuen Job suchen müssen – das muss Zinos ihm erklären. 
Illias kann es aber nicht fassen, und er will seinem Bruder sagen, dass er wirklich den Job 
behalten möchte. Zinos kann ihn einfach nicht rausschmeiβen. Das will Zinos doch gar 
nicht, …….. 
 

 

I matrixgrupper skal I på dansk sammenligne jeres tekster. Og så på tysk 
forklare, hvordan i vurderer scenen – hvordan kommer brødrene tættere på 
hinanden? Brug udtryk fra jeres tekst med fokus på modalverberne. Find de 
bedste forklaringer og skriv dem ned. 
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Opgave: 
I er 3 om opgaven, som først er mundtlig og derefter skriftlig. 
 
2 taler, og en checker ordforråd og sætningskonstruktion.  
Beskriv billedet og brug gloser fra scene 70. I skal omskrive fra imperativ til 
præsens.  
 
 

 
 
I skal bruge så mange modalverber og så mange ledsætninger som muligt.  
Ledsætningerne skal både fortælle om handlingerne, f.eks. med dass som 
ledsætningsindleder og begrunde og forklare handlingerne, f.eks. weil, da eller 
obwohl – check hos hinanden, at I bruger mange modalverber og ledsætninger. 
F.eks.:  
Zinos: Nimm die, nimm die, nimm die!  
omskrives til: 
Zinos sagt, dass Illias eine bestimmte Platte nehmen soll 
 
Efter beskrivelsen skal I tale om, hvordan forholdet mellem brødrene har udviklet 
sig. 
Flg. sætninger kan indgå: 
 
 Sie bauen ein Vertrauensverhältnis auf 
 Zinos findet Illias zuverlässig 
 Illias hat bei Zinos Vertrauen erweckt 
 Zinos vertraut seinem Bruder 
 Illias glaubt seinem Bruder 
 Illias enttäuscht nicht seinen Bruder 
 Sie vertrauen beide darauf, dass sie ehrlich sind. 
  
 
 
 

 

Så begynder I på en timeline http://www.timetoast.com/, og her skal I vha. 
billeder og tekst forklare, hvordan forholdet mellem brødrene – die 
Bruderbeziehung - udvikler sig.  
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Thema: Bruderbeziehung 
 
Zinos, der gute Bruder, hat versagt, indem er Lucia erzählt hat, dass illias, der böse 
Bruder, ein Krimineller ist. Zinos hat nämlich Illias versprochen, dass er es niemandem 
verraten würde. 
Illias ist wütend, und er ist von seinem Bruder sehr enttäuscht. 
 

  

Opgave 
Hvilke verber i den lille tekst kræver ikke noget objekt, hvilke kræver et, og 
hvilke kræver to? Hvordan finder man ud af det? Hvad skal man bruge den viden 
til? 
 
 versagen 
 erzählen 
 versprechen 
 verraten 
 

Sprogligt fokus: 
Hvordan sætningsled er afhængige af hinanden. 
 
Kræver ’fortælle’ et eller flere objekter? Oversæt sætningen 
Illias fortæller sin broder, at det ikke er spor romantisk at være i fængsel. 
 
I scene 81 er Illias totalt ærlig over for Zinos. Han skammer sig over at være i 
fængsel, over at være arbejdsløs, når han kommer ud af fængslet og at han lyver 
over for sin mor. 
Fortæl hinanden handlingen i scene 81 ved at starte flere sætninger med:  
Weiβt du, wie es eigentlich Illias geht? Er … 
Husk objekterne og kasus! 
 
Warum bietet Zinos ihm den Job als Geschäftsführer vom Soul Kitchen an? 
Besvar spørgsmålet skriftligt - med fokus på verber og kasus 
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Scene 116-118  

Opgave: 
I er 4 personer i en gruppe. 
Klip svarsætningerne op, så I kan spille spillet ”Fisk” – de andre skal checke, at 
sætningerne bliver sagt korrekt  
Man har et stik (4 kort), når alle spørgsmål er besvaret indholdsmæssigt og 
sprogligt korrekt. 
 
Warum, warum? 
Sie stellen sich Fragen 
 
Warum zündet Zinos seinen Computer an? 

Warum hilft Illias seinem Bruder? 

Warum erklärt Illias nicht seinem Bruder, was mit dem Laden passiert ist? 

Warum fragt Zinos nicht seinen Bruder nach dem eigentlichen Grund? 

 

Zinos zündet seinen Computer an, weil er…….. 

Zinos zündet seinen Computer an, weil er…….. 

Zinos zündet seinen Computer an, weil er…….. 

 

Er hilft seinem Bruder, weil er ………. 

Er hilft seinem Bruder, weil er ………. 

Er hilft seinem Bruder, weil er ………. 

 

Illias erklärt es seinem Bruder nicht, weil er………… 

Illias erklärt es seinem Bruder nicht, weil er………… 

Illias erklärt es seinem Bruder nicht, weil er………… 

 

Illias fragt nicht seinen Bruder nach dem eigentlichen Grund, weil er…… 

Illias fragt nicht seinen Bruder nach dem eigentlichen Grund, weil er…… 

Illias fragt nicht seinen Bruder nach dem eigentlichen Grund, weil er…… 
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Ende gut – alles gut! 

 

Illias og Zinos bliver begge arresteret efter at være brudt ind hos Neumann, hvor de har 
fundet købekontrakten på Soul Kitchen. Og de har også fundet hinanden. 

Opgave: 
Oversæt vendingerne og vær opmærksom på verballeddenes tid.  
Ingen har svigtet. 
Ingen har skuffet nogen. 
De har fået tillid til hinanden. 
De har bygget et fortrolighedsforhold op til hinanden. 
 
Nu skal I gøre jeres timeline færdig – det handler om Die Bruderbeziehung 
 
Der er flg. sproglige krav, og I skal udvælge en eller to i gruppen, som er 
ansvarlig for det punkt. 
 

• Relevante adjektiver (Charakteristik) 

• Brug af 2. grad -er + als (som) 

• Brug af konjunktiv ll – (wenn Zinos seinem Bruder nicht mit dem Job 
helfen würde, dann….) 

 
• Opmærksomhed på modalverberne – hvorfor og hvordan og hvornår 

bruger I dem? ( er wird sich einen neuen Job suchen müssen) 
 

• Brug af småord, som understreger meningen (das ist doch klar) 

• Korrekt  brug af konjunktioner + ledsætningskonstruktion (Illias kann es 
ihm nicht sagen, weil er sich doch schämt) 

 
• Opmærksomhed på verbum + krav om objekter + konsekvens (Illias 

erzählt seinem Bruder die Wahrheit) 
 
 


