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 ״אני את החשבון שלי
 עם הפנתר כבר סגרתי מזמן.

יש לי חיים, טוב לי... ״

דורון קביליו, "פאודה"



"What's the point of having fuck you money, if you never say fuck you?"

לא יכול להשתין ממנה? ״״מה הטעם במקפצה אם אתה

בובי אקסלרוד, "מיליארדים"



"When life gives you lemonade, make lemons.
Life will be all like WHAT?!"

״כשהחיים נותנים לך לימונדה,
תעשה ממנה לימונים.
החיים יהיו כזה, מה!? ״

פיל דאנפי, "משפחה מודרנית"



תבדוק, אולי יש פתק החלפה״״מתנה מהקדוש ברוך הוא?

שולם שטיסל, "שטיסל"



"When it hurts so much that you can’t breathe. That's 
when you know you are still alive"

״כשזה כל כך כואב
שאתה כבר לא יכול לנשום.

זה הרגע שאתה יודע שאתה בחיים״

מרדית' גריי, "האנטומיה של גריי"



"We do what we need to do, and then we get to live.
This is how we survive: we tell ourselves that we are the walking dead"

״אנחנו נעשה מה שאנחנו צריכים לעשות
 ואז נזכה לחיות.

ככה אנחנו נשרוד: נגיד לעצמנו 
שאנחנו המתים המהלכים״

ריק גריימס, "המתים המהלכים"



"I want a happy life. And I want to control my own fate"

״״אני רוצה חיים שמחים. ואני רוצה לשלוט בגורל שלי

אלישה פלורק, "האישה הטובה"



"People say you can't live without love,
I think oxygen is more important"

 ״אנשים אומרים שאתה
לא יכול לחיות בלי אהבה,
 אני חושב שקשה יותר

״ לחיות בלי חמצן

שלדון קופר, "המפץ הגדול"



"The streets aren't made for everybody.
That's why they made sidewalks"

זו הסיבה שהמציאו מדרכות״״הרחובות לא נועדו עבור כולם,

קוקי ליון, "אימפריה"



"I'm gonna be alone my whole life, aren’t I?"

״ ״אני הולכת להיות בודדה כל החיים שלי, נכון?

קארי מת'יסון, "הומלנד"



"They can live in my new world or they can die in their old one"

״״הם יכולים לחיות בעולם החדש שלי או למות בעולם הישן שלהם

דנאריס פרי-סער טרגריאן, "משחקי הכס"



"A good detective knows that every task, every interaction,
no matter how seemingly banal, has the potential to contain multitudes"

״בלש טוב יודע שכל משימה, כל מפגש, 
לא משנה כמה בנאלי או שגרתי,

״ הוא בעל פוטנציאל להכיל עולם ומלואו

שרלוק הולמס, "אלמנטרי"



״נראה לך שאתה האדם הראשון
שאני מטפל בו שהתעורר
במיטה עם גופה לידו? ״

ריי דונובן, "ריי דונובן"

"You think you're the first person I've dealt with
who woke up in bed with a dead body?"



"Power is always dangerous.
It attracts the worst. And corrupts the best"

״כח הוא תמיד מסוכן.
הוא מושך את הרעים ביותר
ומשחית את הטובים ביותר ״

רגנאר לות'ברוק, "הויקינגים"



הם לוקחים אותך לכיוונים לא צפויים״״החיים הם כמו השיערות בגבות.

דני קונפינו, "השוטר הטוב"



"Don't drink and drive. But if you do, call me"

אבל אם כן, תתקשרו אליי ״״אל תשתו ותנהגו.

ג'ימי מק'גיל / סול גודמן, "סמוך על סול"



"You know how I grew up.
It's nicer here, yes. It's easier.

It's not better"

״אתה יודע איך התחנכתי.
כן, יותר נעים פה. החיים יותר קלים.

אבל זה לא יותר טוב ״

נדז'דה / אליזבת ג'נינגס, "האמריקנים"



״אנחנו לא כאן כדי לפתור בעיות.
 אנחנו כאן כדי ליצור בעיות -

ולהציב מולן מצלמה״

"UnREAL" ,רייצ'ל גולדברג

"We don't solve problems, we point cameras at them"



"It doesn't matter where you come from. You're here"

״״לא משנה לי מאין הגעת, את כאן עכשיו

ג'יימי פרייזר, "זרה"



"That's the difference between you and me.
you wanna lose small, I wanna win big"

״זה ההבדל בינך וביני.
אתה רוצה להפסיד בקטן
ואני רוצה לנצח בגדול ״

"Suits" ,הארווי ספקטור



"I've met some people, some real people,
and I gotta tell ya, a lot of them are fucking idiots"

״פגשתי אנשים, אנשים אמיתיים לגמרי, 
 ואני חייבת להגיד לך -

חלק גדול מהם פשוט סתומים״

"Veep" ,סלינה מאייר



"I know several couples who are perfectly happy. 
Haven't spoken in years"

לא החליפו מילה כבר שנים״״אני מכירה כמה זוגות מאושרים לגמרי.

ויולט, הרוזנת האם מגרנת'הם, "אחוזת דאונטון"



״נבט, ברוך שפטרנו זה מהתורה ״
ליזו, "האחיות המוצלחות שלי"



"I don’t want to freak you out,
but I think that I might be the voice of my generation.

or at least A voice. Of A generation"

״אני לא רוצה להבהיל אתכם או משהו,
אבל אני חושבת שאני הקול של הדור שלי.
״ או לפחות איזשהו קול. של דור כלשהו

האנה הורוואת', "בנות"



"A Lion doesn't ask permission before he eats a Zebra.
The Lions cannot talk and Zebras will not listen"

אריה לא מבקש רשות ״
לפני שהוא טורף את הזברה.

האריה לא יכול לדבר,
והזברות ממילא לא מקשיבות״

פרנק אנדרווד, "בית הקלפים"



"Hey, mother, I come bearing a gift. I'll give you a hint.
It's in my diaper and it's not a toaster" 

"I didn't do it, no one saw me do it, you can't prove anything!"

 ״היי אמא, הבאתי לך מתנה.
אני אתן לך רמז:

״  זה בחיתול שלי וזה לא טוסטר

סטואי גריפין, "איש משפחה"

 ״לא עשיתי את זה,
אף אחד לא ראה אותי, 

״ אתה לא יכול להוכיח כלום!

בארט סימפסון, "משפחת סימפסון"



"Evil doesn't always look evil. Sometimes it's staring right at us,
and we don't even realize it"

״רשע לא תמיד נראה מרושע.
לפעמים הוא מביט לנו בעיניים

ואנחנו אפילו לא מבינים את זה ״

רג'ינה מילס / המלכה, "עד עצם היום הזה"



"Life is full of tough moments,
you have to fight for what you want"

״החיים מלאים ברגעים קשים,
את חייבת להילחם על מה

שאת באמת רוצה ״

ג'יין גלוריאנה ויאנואבה, "ג'יין הבתולה"



"I imagine my life as a series of musical numbers"

כסדרה של נאמברים מוזיקליים ״״אני מדמיינת את החיים שלי

רבקה באנץ', "האקסית המטורפת"



"I think everyone in the world thinks they’re either blessed or cursed.
I’ve come to realize I’m neither. I am a curse"

״אני חושבת שכולם בעולם חושבים שהם
מבורכים או מקוללים.

הגעתי למסקנה שאני אף אחת מהשתיים.
אני בעצמי קללה״

הרוזנת, "אימה אמריקאית"



"I always hear 'Punch me in the face' when you're speaking,
but it's usually subtext"

״אני תמיד שומע
'תן לי אגרוף בפרצוף' כשאתה מדבר,

אבל זה בדרך כלל בין השורות ״

ד"ר ג'ון ווטסון, "שרלוק"



"He's not a monster, he's just a man"

הוא לא מפלצת, ״ ״ הוא בסך הכל גבר

"The Fall" ,סטלה גיבסון



"All I ask is that you fight for what you believe in"

הדבר היחיד שאני מבקש מכם, ״
הוא שתילחמו עבור משהו

״ שאתם מאמינים בו

אייב וודהול, "המרגלים של וושינגטון"



"Some people live more in twenty years than others do in eighty.
It's not the time that matters, it's the person"

יש אנשים שחיים יותר בעשרים ״
שנים מאשר אחרים בשמונים.

זה לא הזמן שמשנה, זה האדם״

הדוקטור, "דוקטור הו"



"All problems are boring until they’re your own"

כל הבעיות הן משעממות, עד שהן הופכות לבעיה שלך ״״

רד, "כתום זה השחור החדש"



“I was wrong to think that I could have it both ways.
To do what I do and have a normal life"

טעיתי כשחשבתי שאני יכול ״
לתפוס את החבל בשני קצותיו.

לעשות מה שאני עושה
ועדיין לחיות חיים נורמליים ״

אוליבר קווין, "החץ"



"Someone willing to burn the world down
to protect the one person they care about…

that’s a man I understand"

״מישהו שמוכן לשרוף את העולם
כדי להגן על האדם האחד ביקום

שאכפת לו ממנו... 
זה מישהו שאני יכול להבין ״

ריימונד "רד" רדינגטון, "הרשימה השחורה"
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