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דוד מחייג נענה על ידי אלה
להלן תמליל השיחה:

אלה:הלו?
דוד:מזמן חברת יוניקס לא שלחה אותי מהתחת לאיפה שהו,

אלה:כן, ברור, ובפעם שעברה שבאת לא יכולת להגיד לי אם דרך המקום הזה או אתר
דוד:בדיוק דרך המקום הזה, (מקלל) שאני עוד פעם אטוס דרך שאן דה גול, אוי, לשם צריך להגיע ל4 שעות,אם אתה רוצה לקבל

טאקס פריי (תרגום:פטור ממס), אבל זה אנחנו גאונים,
 אלה:אהה

" דוד:אם זה במזומן פטור ממס זה סיפור בוודאי, טוב בקיצור^
אלה: כן

דוד:שתי אנשים נוסעים, עכשיו אני שולח לך כרטיסים שכבר רשומים על מישהו, כלומר את תראי כבר איזה טיסות,
אלה: כן

דוד:כלרמר שתי אנשים טסים
אלה:כן

דוהבתאריך 9 בטיסות האלה,
אלה:כן

דוד:טסים לקייב
אלה: כן

דוד:בקייב מלון לשתי לילות, אני ארשום הכל פלאס, פלאס מלון
אלה:כן

דוד:(לא ברור), אחרי זה ב11 שתי אנשים אלה עם אותם טיסות טסים דרך מוסקבה לבלגרד,
אלה:כן

דוד:אהה
אלה:(לא ברור) ללונדון,

 דוד: אהה?
• אלה:כן, דרך שלפוכין ללונדון,^

דוד: כן, אהה
אלה:ממ

דוד:דרך מוסקבה לבלגרד, שם לילה אחד בבלגרד
אלה:ממ

דוד:שם של בית מלון אני אשלח גם,
אלה:ממ

דוד: ואחרי זה מקום כל שהו בדרום מזרח סרביה שיש שם גם בית מלון ונראה לי ששם שתיים או שלוש לילות, ובחזרה לישראל
ן אלה: כמה

דוד: כלומר, ב15
אלה:ממ

דוד:כלומר תשלום אהה את התשלום עושה אילנה, בפעם שעברה כבר עשינו איתה,
אלה:כן

דוהמשהו כלומר את כבר יודעת את הפרטים שלה וכולי, איתה כבר הכל סוכם, זאת היא שביקשה ממני לעשות את כל זה דרכך,
ככה יותר נוח לה

אלה:או קי אם אפשר את הטלפון של אירנה כי אני לא (לא ברור)
דוד:דרך מה?

אלה:טלפון של אירנה תרשום לי (לא ברור)
דוד:אני אשלח עכשיו שתי שמות ושמות משפחה ומספרי דרכון באנגלית

אלה:או קי כן
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* * דוד:זאת אומרת זה שלי ושל הבן אדם השני,
אלה: כן

דוד:אני שולח כרטיסים
אלה:כן

דוד:(לא ברור) לא משנה על מי הם רשומים, כי אנחנו צריכים את אותו הדבר, ושמות של הבתי מלון פחות או יותר,
אלה:או קי וטלפון של אירנה טוב

דוד: וטלפון של אירנה כן
אלה:זהו, סיכמנו
דוד:נשיקות ביי

אלה:תודה רבה ביי ביי
השיחה מסתיימת.

תומלל ותורגם על ידי רסל קטי לנדאו 1222900.
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