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אלה מתקשרת, נענית ע"י דאוד, להלן תמליל שיחתם:
?תרגום השיחה בשפה הרוסית:

בתחילת השיחה דאוד מתבדח.
אלה: דאוד, אני אני עכשיו מחשבת קייב ומחשבת בלגרד.

דאוד: שנייה אחת, אלה שנייה. הלו? (דאוד נשמע מדבר ברקע בקו השני, מלל לא ברור)
בהמשך דאוד: הלו.

אלה: כן.
דאוד: כן.

§^ אלה: אתה אתי?
אלה: לא, תחכה...0^ דאוד: תחשבי כבר, תחשבי כבר, תחשבי הכל.

דאוד: הכל שולם.
אלה: למה אני בכלל מתכוונת...

דאוד: כן.
אלה: שעכשיו אני מחשיבה בלי הכפר הזה שלך. אוקי?

דאוד: נו בסדר.
אלה: אני נותנת חשבון כשאני אסיים... (דאוד נכנס לדבריה)

דאוד: מה נסגר בבלגרד?
אלה: מה מה?

דאוד: מה נסגר בבלגרד?
אלה: אבי הרי אמרתי לך שאנחנו ישנים בנפרד, אני פה, אתה שם.

דאוד: הה הבנתי. זאת אומרת, אנחנו במלון "מוסקבה".
אלה: לא, לא במלון "מוסקה", אני לקחתי לך "ארט הוטל"

דאוד: הא בכל זאת?! בכל זאת הצלחת?
אלה: (לא ברור)

£ דאוד: הה אין בעיה, אין בעיה.
.^ך אלה: (לא ברור, מדברים ביחד) לילה אחד במתנה (צוחקת)

9 דאוד: אוקי טוב, טוב...
אלה: זאת אומרת אני נותנת לאירנה חשבון...

דאוד: כן.
אלה: מה בקשר לכפר הזה, מה אנחנו עושים? בוא ככה, אני... קודם כל לא נשאר לך פה (מילה לא ברורה) ככה, אם אנחנו לא

יצא לנו כלום, אז...
דאוד: נו אם לא יצא כלום אז אנחנו נשלם. בסדר...

אלה: אתם משלמים, אחר כך מביאים לבו חשבון ואנחנו מסתדרים עם אירנה, היא תעביר לי את הכסף או איך?
דאוד: אני אפילו לא יודע, אני אפילו לא יודע אם אפילו נביא, פשוט נשלם וזהו.
אלה: בוא בכל מקרה אתם לוקחים אותו ואנחנו כבר חושבים אחר כך מה נעשה.

דאוד: בו אני אקח, כן. אבל בכל מקרה תדברי עם סשה, אולי בכל זאת אפשר לשלם שם, מה הבעיה?
אלה: לא, הוא בבקשה, הוא אומר שזה דרך הבנק, דרך סוויפט אפשר לשלם את זה...(דאוד נכנס לדבריה)

דאוד: אבל זה יקר, זה יוצא יותר יקר, בהרבה?
אלה; אבל יוצא... זה... זה העניין יש שם עמלות מטורפות.

דאוד: אוקי, מה שתחליטי.
אלה: אם אני עכשיו לא לא לא... אם במצב הזה יהיו עמלות נורמליות, כי אירנה עשתה לי כבר חור שהכל יקר לה, אז אתה

תשלם ואחר כך אנחנו נעשה משהו...
דאוד: אני לא אתחכם, ולא אקלל...

אלה: קדימה? (צוחקת)
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דאוד: קדימה! תסיימי, תסיימי. אוקי.
אלה: נו טוב.

דאוד: זהו, להתקראות, בי.
אלה: טוב, נו בי בי.

תומלל ע"י רס"ר אלכסנדרה נקרסוב 1171297, בתאריך 17/9/14

זיהוי דוברים:
אלה- זוהתה בשמה בשיחה זו.

דאוד גדובסקי- זוהה עפ"ק על סמך שיחת בסיס מספר 13588 בה הוא זוהה בשמו המלא וכן זוהה בשמו הפרטי בשיחה זו.
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