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אנשיםהספר.אתלקרואמתחיליםואזבספרהאחרונים

הםוככהבסוףקורהמהיודעיםכשהםנהניםשדווקא

להיותולאהסיפוראתמספריםשבובאופןלהתרכזיכולים
שסיימתיאחרימקלקלתמידלאספוילריקרה.מהבמתח

בכללצפותחזרתיהכס;’משחקישלהשישיתהעונהאת

הולךמהידעתיכינהניתינוראופתאוםמההתחלההעונות
אחרת”.משמעותקיבלוודבריםלקרות

והאחראיהכס”"משחקישלהפוטנציאלאתשזיההמי

הסדרהאתששידרהבעולםהראשונההייתהyeamp;-wלכך

שלהסדרותעולםמנהלז׳אק,יקיהואלארה"בבמקביל

yes:ספוילרהמונחהתחזקו,החברתיות”כשהרשתות

לפחות,בארץלספוילרטובההכיהדוגמהלפופולרי.הפך
בארץ,ביקר’דאלאס׳שלכשהקאסטשמונים,בשנתהיה

שלוששנתייםבישראלאותהשידרהראשוןשהערוץכיוון
מהלדעתמהםביקשוהואבגיןעםנפגשוהםארה"ב.אחרי

כביכולהספוילריםאתלוסיפרובעצםוהםבסדרהקורה
הספוילרמושגאצלנואחד.לאףלגלותלאאותווהשביעו
אתשידרנושבהבתקופה,2012-2013בסביבותהורגש

ספוילריסטיותמאודסדרותשתי’גלי'ואת’הומלנד’
כשעהבארה"ב,לשידורבצמודששידרנווהראשונות

התיאבוןבאהאוכלעםהמזרחי.בחוףהשידורלאחרוחצי
שנה.כעבורהכס’'משחקיעםזהאתלעשותוהחלטנו

במיוחד,hboעבורוגםעבורנוראשוניניסויהיהזה

הכס''משחקיאינהרנטיים.מאודהספוילריםשבהבסדרה

דאק:יקי
"המעריצים
יהמתיםשד

המהלכים:
שמצולמת
באטלנטה,

מומחי?

בלצל?
בסטים

איזהולראות

מגיע,שחקן
שם,גרמי
ולנחשלאמי

ימות"מי

סדרהזוולכן,מהחייםגדולהטלוויזיוניותתופעההיא

שלשלמהתעשייהכותרותמייצריםשלהשהספוילרים
לפרק”.מפרקמתגברתשרקבאזז

אינטרס.ישמשדרכגוףולכם

שאנשיםאינטרסישבהחלטמשדרים"לגופיםז׳אק:

אינגייג’יהיושאנשיםהיאהמטרההחי.בשידוריצפו

כשווילטובים.טלוויזיונייםמרגעיםיופתעושהםלסדרה,
לאאחדשאףטלוויזיונירגעהיהזההטובה'ביהאישהמת
שמצולמתהמהלכים;'המתיםשלהמעריציםלו.ציפה

שחקןאיזהולראותבסטיםבלצלםמומחיםבאטלנטה,

טוב,ספוילרכשזהימות.מיולנחשלאמישם,גרמימגיע,

רגעמייצרזההודלף,לאדברושוםאותוניחשתכשלא

אתמחזקדברשלובסופוובאזזומפתיענדירטלוויזיוני

שלה,העונות15כלעלגריי’של’האנטומיההצפייה.מעגל
הספוילרחוקיות,איןמחדש,להפתיעעונהבכלמצליחה
מסוגאמוציונלי,להיותיכולהואמקום,משוםלהגיעיכול

מייצרמספוילריםהפחדמתה;שלי’אמאאובהריון’׳אני

לו”.בסמוךאוהשידורלזמןצפייהמחויבותהצופהאצל

להערכתך?הגבולעובראיפה
מסויםשבשלבהסכמהלאיזושהילהגיע"צריךז’אק:

היוצריםלמשל,ביהנוקמים'ככזה.מוגדרלאכברספוילר

שאחריהשלישישנייוםבתאריך,נקבופשוטהסרטשל

מתחיליםאנחנומפה’אוקי’,אמרו,והםהסרט,יציאת
משדריםכשאנחנואצלנו,גםספוילרים;עללדבר

ברשתותזהעלכותביםאולפרק,הבאהטריילראת

משידורמרווחימישלושהלוקחיםאנחנוהחברתיות,

כברשבהמוסכמתזמןנקודתלהגיד,אפשרשזוהפרק,

תמידספוילריםטהרניאבלספוילרים.עללדבראפשר

לעשות”.מהאיןיהיו,
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