
 
 
      Υπόθεση  
 
  Ο Βίκη (Wickie) είναι η ιστορία ενός φοβιτσιάρη αλλά πανέξυπνου 
  και πνευµατώδη µικρού Βίκινγκ, ενός πραγµατικού σπασίκλα του  
  11ου αιώνα, ο οποίος δεν θέλει τίποτα άλλο από το να κερδίσει  
  την εµπιστοσύνη του πατέρα του, του Χάλβαρ (Halvar), που  
  είναι γνωστός ως "ο αγριότερος Βίκινγκ στον κόσµο."  

          Ξαφνικά το χωριό δέχεται επίθεση από αντίπαλη οµάδα Βίκινγκ.  
          Όλα τα παιδιά πέφτουν θύµατα απαγωγής και αµέσως ξεκινά  
          σχέδιο σωτηρίας τους! 

             Επιπλέον πληροφορίες 

 
          Βασισµένο σε µια γερµανική τηλεοπτική σειρά κινουµένων  
          σχεδίων της δεκαετίας του 1980, η ταινία "Wickie und die starken  
          Männer", όχι µόνο κέρδισε βραβεία, αλλά αποδείχθηκε τόσο  
          δηµοφιλής στη Γερµανία, που το Σεπτέµβριο του 2011 θα   
          κυκλοφορήσει η συνέχεια της ταινίας! 

          Το πνευµατώδες σενάριο είναι γεµάτο µε εξωφρενικά λογοπαίγνια  
          και αστεία. Στο επίκεντρο της ταινίας είναι δυο υπέροχες   
          ερµηνείες: του Jonas Ha erle που υποδύεται το νεαρό Βίκη, και  
          του βετεράνου γερµανού ηθοποιού Waldemar Kobus ως ο   
          πατέρας που υποδύεται τον Χάλβαρ. Η ταινία γυρίστηκε στη  
          Βαυαρία και την ανατολική Μεσόγειο κοντά στη Μάλτα. Έτσι ο  
          συνδυασµός των καταπράσινων λιβαδιών της Γερµανίας µε τον  
          ήλιο της Μεσογείου δηµιουργεί µια θαυµάσια ποιότητα από άποψη 
          φωτογραφίας της ταινίας. 
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1.  Charaktere: Was passt zusammen? Ordne zu! 

a)      
 1) Wickie: klein und schmächtig, er reibt (τρίβει) seine Nase und 
   hat Einfälle (Ideen).                     
          b)   c)    
                                                                                          2) das Wikingerschiff (πλοίο) 
  
                                                                                            
                                                                                          3) Flake: das Wikingerdorf (χωριό) 

  
                
d)                  e)                            f) 4) Halvar: groß und stark, der Wickingerchef und Wickies Vater 
   
  5) Sven: groß und böse, der Erzfeind (Feind # Freund) der  
     Wikinger 
  
 
           6) Ulme: der Musiker   
 
 g) 

h)    i)    7) Urobe: der älteste der Wikinger  
   
                   8) Ylva: Wickies Mutter und Halvars 
           Frau 
 
                    9) Gorm: sein Lieblingsausruf 
           ”Entzückend!“( είµαι 
                                                                                                                 ενθουσιασµένος). Er sitzt hoch im Wikingerschiff. 

             l) 
      j)                                              k)                               l)                                        10) Snorre: der  Giftzwerg (νάνος), klein und dick, immer in 

                        Streit (καυγάς) mit Tjure. 
m)  

              11) Faxe: der größte und gemütlichste Wikinger.  
 
 
              12) Tjure: groß, schlank und immer in Streit mit Snorre.             
       .                 13) Ylvi: Wickies beste Freundin.  

 

klein: µικρός 
schmächtig:µικρο- 
καµωµένος 
groß:µεγάλος,ψηλός 
stark: δυνατός 
böse: κακός 
alt: γέρος 
hoch: ψηλά 
dick: χοντρός 
gemütlich: 
καλόκαρδος 
schlank: λεπτός 



 
2. Kreuzworträtsel 
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Lösungen 

 
1.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
i l a g d f j e k b m c h 

 
2.  
1. SVEN 
2. WICKIE 
3. HALVAR 
4. YLVI 
5. GORM 
6. ENTZUECKEND 
7. FLAKE 
8. FAXE 
9. YLVA 
10. UROBE 
11. TJURKE 
12. SNORRE 
13. ULME 
14. WIKINGERSCHIFF 
15. EINFALL 
 
Περισσότερα: www.wickie.de 
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