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תקציר השיחה:
?תרגום השיחה מהשפה הרוסית

דאוד אומר לפניציקה שכולם אומרים שזה "הואי; מוסיף שקרטי אמר שרוצים אותה מחר לתוכנית בוקר.
פניציקה אומרת שלא תלך בקשר לנושא הזה.

בהמשך פניציקה אומר שזה חבטות באיווט, אם זה היה משהו אחר, זה כבר היה יוצא קודם.
דארד אומר שיחשבו שמישהו הלשין.
פניציקה אומרת שכרגיל יחשבו עליה.
דאוד מציין "אז הבנת למה התכוונתי".

£)^ בהמשך פניציקה שואלת את דאוד אם ראה את גולדשטיין החוצפן הזה.
^^^ דאוד משיב בחיוב, אומר שגם הוא קיבל.

פניציקה אומרת שלא צריכה לדווח לו (לגולדשטיין) מתי היא מופיעה, מי הוא שיעשה לה י'מוניטורינג", שיבדוק בעצמו, או
שיכתוב כמו שהוא כתב שהיא "אפסית".

דאוד אומר לפניציקה שבדק עם קוגן, מוסיף ומסביר שכאשר הם נכנסו לכנסת ה�19, ויקה אוטומטית הגישה את כל החוקים
שהיו קודם ומאז לא עברו יותר חוקים שהנם אך ורק לטובת הרוסים.

פניצ'קה אומרת שילך (גולדשטיין) לעבוד עם מי שמתעסק אך ורק עם רוסים.
דאוד אומר שזה טמטום.

פניצ'קה אומרת שעוד יצא שאורלי במקום הראשון.
דאוד אומר שהם לא סוקרים את אורלי.

פניצ'קה אומרת לדאוד "אני אני, אתה רק יכול למסור להם שהם לא יראו אצלי יותר גרוש, זהו, נגמרו החיים הטובים האלה".
בתגובה דאוד אומר "נעשה את זה לאט לאט, אוקי רק חבל על קוגן המסכן, טוב... הוא קשור לזה".

פניצ'קה אומרת שיש לה תחושה שגולדשטיין כל הזמן מתנקם בה על זה לא לקחה אותו אז לעבודה במפלגה.
דאוד אומר שהכל יכול להיות ומציין שהוא (גולדשטיין) לא חכם.

נפרדים.
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