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 בשם
דובר צד אי: דוד אופן זיהוי הדובר: זוהה

דובר צד ב': 0ניצי7ןה אופן זיהוי הדובר: עפ"לז
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דוד מתקשר, נענה ע"י פניצ'קה, להלן תמליל שיחתם:
*תרגום השיחה מהשפה הרוסית:

פניצ'קה: הלו, כן.
דוד: (לא ברור, מקוטע)

פניציקה: אני אומרת הוא בא אלי רק כשהוא צריך כסף.
דוד: נו בסדר, נו איזרוס (קטע לא ברור, מקוטע) בסדר, לא יכול להגיד כלום, בעניין הזה הכל בסדר, אבל הולך לשם כסף

אינסופי כי זה... דורש דורש הזרמה קבועה ולפי מה שאני מבין פרסום לא מחסה את זה...(קטע מקוטע). עובדים שם שני אנשים,
גם בחורה כנראה בתמיכה טכנית, אבל קוגן באמת עובדת (נאמר בסלנג) שם כל היום.

 פניציקה: כן, אבל הוא נפל מאוד, נפל מאוד בזמן האחרון. טוב אין מה לעשות.
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~ דוד: כי אף אחד לא עוקב אחר הרייטינג וכדי.

פניציקה: טוב יאללה דוד.
דוד: בואי בואי אני אזרוק לו אם הוא עדיין רוצה להפטר ממנו.

פניציקה: אני לא צריכה... לא צריכה.
דוד: או שזה כאבי ראש לנו, זה כאבי ראש.

פניציקה: אני לא... כן! מה אני מחפשת לעצמי כאבי ראש?
דוד: זה כאבי ראש.

פניצ'קה: מה אני מתכוונת לפתור למנהל את כאבי הראש? מישהו פותר לי את כאבי הראש שלי?
דוד: זה פשוט להעמיס על עצמינו משהו איסופי.

פניציקה: בטוח!
דוד: טוב.

פניציקה: טוב בסדר (קטע לא ברור, מדברים ביחד)
דוד: שוורץ שוורץ יחזור אלי, אני אחזור אלייך.

פניציקה: בסדר תדבר עם דמרי הזה, תבדוק מה קורה שם.
דוד: כן כן, עכשיו עכשיו אני אנסה.

פניציקה: אוקי, יאללה בי.
 דאוד: בי.
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