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פאניצ'קה מתקשרת, נענית על ידי דאוד.
להלן תמליל השיחה:

דאוההלו.
פאניצ'קה;הלו.

דאוהכן, פאניציקה.
פאניציקה:תראהל אבי דיברתי עכשיו עם איווט, הוא...

דאוד: כן.

99 ייתר רחב. אני הבנתי...^^- פאניצ)קה:..לא רוצה שאני אצא נגד המנהלים. הוא כמובן לא רוצה שידבק אלינו זה, זה רוסי, רוסי, אתה יודע. הוא רוצה ללכת
דאוד:את יודעת, אה, אני עכשיו התכתבתי, נו, אני הרי בקשר תמידי עם החבריה של רונן.

פאניצ'קה: נו.
דאוד:א3י כתבתי להם "הנה, יש נושא כזה, האם זה מתאים רק לתקשורת רוסית", הם עונים לי "ממש לא, זה מתאים

ל'דמרקר' ". אבל אם הוא לא רוצה, בסדר.
פאניצ'קה: הוא כן רוצה שתצא כתבה כלשהי ב'איז-רוס' בזה, או עוד איפשהו, שתצא כתבה.

דאוד:אה, אם.. אה... איפה, ב'איז-רוסי?
פאניצ'קה:כן, אבל אתה יודע מה, אם הוא אומר 'דמרקרי, אז בוא נעשה כתבה בידמרקרי.

דאוהלא, זה.. שניה, קודם כל, אני כבר דיברתי עם קוגן, בכל מקרה אנחנו תכננו את זה ליום ראשון. אזי השאלה פה היא כזאת,
קותי פשוט לא עונה, כי אני רציתי להתייעץ עם קותי, אה...

פאניצ'קה:שלח לו הודעה, שזה אתה, כי יש לו בעיה בקליטה.
דאוהלא, אני רשמתי לו "תתקשר", הוא בינתיים לא... לא עונה, בסדר. בסדר. פה צרי... פה, כמו שאני מבין בשכל שלי, צריך
לפעול בשתי דרכים. או שאת רושמת מכתב ללפיד, למרות שכבר נמאס לי מכל המכתבים האלה, שאנחנו כותבים אותם ובסופו

של דבר, בכל אופן אין מזה שום תועלת.
פאניצ'קה:כן.

לאוהבו, בסדר. נגיד, את כותבת מכתב ללפיד, אה... ש'ייקירי, ככה וככה, יש הרגשה שאין שם רוסים".
פאניצ'קה: כן.

90 דאוד:אנחני הייי כאילו, לא יודעים, זה. אה, הנה קותי מתקשר. אה, שנייה, אני רק אגיד לו שאני עם פאינה.
^ -דאוד עונה לשיחת טלפון, נשמע ברקע: "קותי, אני עם פאינה, דקה אני חוזר". . .

-דאוד פונה לפאינה: זהו. או ש... עכשיו אני אתייעץ איתו, אם החבריה אומרים ידמרקר', אז צריך לקחת כתב, כפי שאני מביו,
קותי מדבר איתו. כתב הולך ומזיין את לפיד, ולוקח ממך...

פאניצ'קה: תגובה.
דאוהתגובה, זה, וכו'.

פאניצ'קה:אוקי, זה בסדר.
דאול:כן. אה... נראה לי שזה גם, דרך כזאת, אפשרית.

פאניצ'קה:זה יותר נורמאלי.
דאוהנו, עכשיו אני אדבר עם קותי...

פאניצ'קה:אוקי.
דאוד:(לא ברור-מדברים ביחד) ולקוגן, לקוגן, כמובן שניתן... שוב פעם, קוגן יכתוב את הכתבה שלו, הוא עכשיו, אני אמרתי לו.
הוא לקח עכשיו 'ידיעות אחרונות' קורא את שמות המשפחה האלה. כי אני עברתי על זה, בטוח שיש שם ערבים... רוסים אני לא

ראיתי. אז הוא יבדוק. ו... בסדר, טוב. לא שאלה.
פאניצ'קה:טוב< בסדר.

דאוהאה, טוב.
פאניצ'קה:אתה תעביר את מה שאני (לא ברור-מדברים ביחד).

דאוד:אה... כן. עד כמה שזה נראה מוזר, כנראה שכן. אבל אני אאמין בזה, רק כשאני אהיה בטוח... אני עכשיו יוצא...
פאניצ'קה:אוקי, טוב.

דאוהיוצא לכיוון מרכז המדינה. מחכים לי שם באחד, אחד וחצי.
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ד פאניציקה:אה, אוקי, אני... כי אני אהיה בבית רק בסביבות שתיים וחצי.
דאוד:אהי לא, בסדר, בסדר. אה...

פאניצזקה:אוקי.
דאוד:לא, לא זה, בדיוק בסדר.

פאניציקה:טוב.
דארד:טוב, נו יאללה.

פאניצ'קה:יאללה, ביי.
דאוד:אהה, ביי.
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