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Sekret rzeki

Kryminał do nauki języka polskiego jako obcego

Gdańsk, zimny listopadowy poranek. W rzece znaleziono ciało lokalnego biznesmena 

Wiktora Nowaka. Inspektorzy Anna Lipińska i Jan Wieczorek zaczynają śledztwo w tej 

sprawie. Czy Wiktora zabił ktoś z rodziny? A może mężczyzna popełnił samobójstwo? 

Jest wiele hipotez, lecz która z nich jest prawdziwa? 

Sekret rzeki to kryminał do nauki języka polskiego jako obcego na 
poziomie B1/B2 (e-book PDF). W każdym rozdziale znajdziesz ćwiczenia 
leksykalne i ciekawostki na temat Gdańska. Na końcu e-booka znajdują 
się odpowiedzi do ćwiczeń oraz słowniczek z wybranymi słówkami 
wyjaśnionymi po polsku. 

Miłej lektury!
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Przeczytaj słówka z tabeli i ich angielskie tłumaczenia. Pozostałe wybrane 
słówka z wyjaśnieniami po polsku znajdziesz w słowniczku na końcu książki.

po polsku po angielsku

denat deceased

dowód proof

morderstwo murder

nakaz warrant

odciski palców fingerprints

ofiara victim

oskarżać (ndk), oskarżyć (dk) to accuse

oskarżenie prosecution

oskarżony accused

podejrzany suspect

przesłuchiwać (ndk), przesłuchać (dk) to interrogate

przesłuchanie interrogation

przesłuchiwany interrogated

przeszukiwać (ndk), przeszukać (dk) to inspect, to search through

samobójstwo suicide

sekcja zwłok autopsy

skazany na dożywocie sentenced to life imprisonment

śledztwo investigation

śmierć death

zabijać (ndk), zabić (dk) to kill

zabójstwo homicide

zeznanie testimony

zeznawać (ndk), zeznać (dk) to testify

Rozdział 1

Był zimny poranek, piątego listopada. Ulice Głównego Miasta były puste – 
w Gdańsku nie zostało już zbyt wielu turystów. Wszyscy przyjeżdżali latem, 
choć w tym roku lato nad Bałtykiem było chłodne. 

Maria Dębińska spacerowała ulicą Długą w samym centrum zabytkowej 
części miasta. Lubiła przyjeżdżać do Gdańska poza sezonem, żeby odpocząć 
od Warszawy. Nawet na urlopie wstawała wcześnie rano i wychodziła na 
długie spacery. Była dopiero siódma, więc wszystkie lokale były jeszcze 
zamknięte. Maria musiała poczekać na otwarcie swojej ulubionej kawiarni 
na ulicy Piwnej. „Mam dużo czasu na zdjęcia” – pomyślała. Od wielu lat 
pasjonowała się fotografią, a samotne spacery były najlepszą okazją do 
zrobienia kilku zdjęć. Kobieta minęła fontannę Neptuna – symbol Gdańska 
– i ruszyła dalej Długim Targiem do Zielonej Bramy. Przeszła przez nią 
i znalazła się nad Motławą, po czym skręciła w lewo. Maria lubiła miasta nad 
rzekami, bo wokół nich toczyło się życie. 

Tym razem nad Motławą było bardzo spokojnie. Wiał wiatr, woda lekko 
falowała. Nagle Maria zobaczyła przy barierce coś dziwnego. „Co to może 
być?” – pomyślała. Gdy podeszła bliżej, zrozumiała. To był człowiek. Martwy 
człowiek.

Inspektor Anna Lipińska piła już drugą kawę tego ranka i ciągle nie mogła 
się obudzić. Nie lubiła jesieni, a szczególnie listopada. Brak słońca był 
denerwujący. 

Przyjechała do biura o dziewiątej. Pracowała w wydziale kryminalnym 
już dziesięć lat, ale każda sprawa była inna. Nigdy się nie nudziła i właśnie 
dlatego lubiła tę pracę. Oczywiście jej charakter był specyficzny, to nie bułka 
z masłem i trzeba było mieć mocne nerwy, ale Lipińska tu pasowała. Była 
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Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.

1. Maria Dębińska przyjechała do Gdańska latem. P / F
2. Zdaniem Lipińskiej praca w wydziale kryminalnym była nudna. P / F
3. Inspektor Grotkowski twierdzi, że Wiktor Nowak popełnił samobójstwo.  
 P / F
4. Syn Nowaków nie chce współpracować podczas pierwszej rozmowy  
 z policją. P / F
5. Wiktor Nowak mógł popełnić samobójstwo. P / F

Ćwiczenie 2

Uzupełnij zdania podanymi słowami.

bułka z masłem / powiedzenia / wspólnego / różowo / uwagę

1. Jej praca jest bardzo łatwa, to …………………. .
2. Bierzecie pod …………………. wyjazd za granicę?
3. Nie mam nic …………………. z tą sprawą, nic nie zrobiłem.
4. Nie mam pracy, mój mąż też nie – to nie wygląda …………………. .
5. Nie mam ci nic do …………………. , wychodzę!

Ciekawostki

 ӹ Gdańsk leży nad Bałtykiem, ma ponad tysiąc lat i jest największym  
  miastem w północnej Polsce.
 ӹ Fontanna Neptuna to symbol Gdańska. Znajduje się na Długim Targu,  

  ma ponad dwa metry wysokości i waży ponad sześćset kilogramów.
 ӹ Gdańsk leży nad rzeką Motławą. Czy wiesz, że można po niej pływać    

  kajakiem?

fontanna 

Neptuna
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