
נאודה וונדו  הראשון, הפרק של החגיגית בפרמיירה הייתה כתבתנו • פאודה? של החדשה לעונה בציפייה ציפורניים כוססים
בעולם המצליחה הישראלית הסדרה זו למה בדיוק מזכיר הוא ספוילרים: בלי לגלות יכולה שהיא אחד דבר רק ויש

אנג׳לס לוס אור־אל, איילה
הראשון הפרק של הבכורה בהקרנת

 הקונם־ את מבינים "אנשים ^
W טום הישראלי־פלסטיני ליקט 

 אמר הזאת", הסדרה בזכות יותר
 את שמכר האיש כרקוכיץ, אדם

 של בפרמיירה לנטפליקס, "פאודה"
 אבל הילס. בבוורלי השנייה העונה

 יששכרוף אבי הסדרה יוצר אלה היו
שהבטי רז ליאור הראשי והשחקן

 שהם מה את הנרגשים לצופים חו
 החדשה העונה לשמוע: רצו הכי

וח אכזרית מהירה, להיות הולכת

רחמים. סרת
 השנייה, בעונה הראשון הפרק
 הסרטים פסטיבל במסגרת שהוקרן

 בדיוק הזכיר בלום־אנג׳לם, הישראלי
 לסדרה נחשבת הזאת הסדרה למה

 בכל ביותר המצליחה הישראלית

הש העונה נראית איך אז הזמנים.
 פרטים, מדי יותר לגלות בלי נייה?
 - ב״בום״ מתחילה הראשונה הדקה
 העונה להיראות הולכת כנראה וככה

 צלצולים, רעש, יותר הרבה החדשה.

ופירוטכניקה. יריות
 קביליו דורון עם מתחיל הפרק

 כשמישהו אביו עם שנוסע רז) (ליאור
לע בניסיון אליהם. להתנכל מנסה

 קביליו המתנקש, של זהותו על לות
לשמ שלו, ליחידה שב ברירה בלית
שמ סגל), מורנו(יובל מיקי של חתו
 עזב שדורון ביחידה חדש לחבר ספר

צאן. ולרעות זיתים לגדל בשביל
לד״ר הפלסטיני, בצד בינתיים,

והמ חדש, מחזר יש אל־עבד שירין
 שהיה מזה פחות לא מסובך איתו צב
 קביליו. הוא הלא הקודם, מאהבה עם

מהעלי מדי יותר לגלות מבלי ושוב,
המ השונות לסיבות נחשפים אנו לה,

 וזהו השני, בצד המתנקשים את ניעות
הישראלי־פלסטיני. הסכסוך רק לא

 מאז ארוכה יובש תקופת לאחר

 השנייה העונה הראשונה, העונה סיום
 המעריצים ציפיות על בהחלט עונה
 למסך. לחזרתה כבר לחכות יכלו שלא

לע מיד אותנו החזיר הראשון הפרק
 אוהבים אנו מדוע לנו והזכיר ניינים

 זורמות מהירות, ההתרחשויות אותה.
 רגע ללכת לרגע לנו מניחות ולא

 איזה או שתייה כוס להביא למטבח

נשנוש.
המש הדינמיקה את לראות מעניין

 ואת משפחה כאיש דורון של פחתית
 השני הצד ואת וילדיו אביו עם יחסיו
המ לגבי גם וכך היחידה, כאיש שלו

הש שהיוצרים והטרוריסטים, בוקשים
עגולות. כדמויות להציג כילו

 הראשונה, העונה את "כשסיימנו
 אמר שנייה", עונה שתהיה ידענו לא

 ההקרנה. בסיום בפאנל יששכרוף
 האלימות מעגל את להציג "רצינו
 פעם בכל שלנו, בשכונה נגמר. שאינו
 הרע, האדם את שחיסלת חושב שאתה

נוסף". מישהו יש תמיד
 תעלה "פאודה" של השנייה העונה
.yes^ בדצמבר 31 ב־ לשידור

ESTIVAL

מבצרי מיכל צילום: אנג'לס בלום החגיגית בהקרנה הסדרה וכוכבי יוצרי

yes באדיבות צילום: | העונייה בעונה הראעווו הפרק מתוך


