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מי־יודע־ מרגישים לא שאתם זה את כירים
 שהרופא עד חודשיים לחכות וצריכים מה

 חוסר החששות, שם. ה״נו כולנו כן, מגיע?
 לרופאים לפנות אם הדילמה הוודאות,

 אליהם קשורים פחות אתם שאולי אחרים
 זמינים לפחות הם אבל - עליהם וסומכים

אנחנו, הרעוע... למצבכם מהיר מענה וייתנו
 הכפולה הטראומה את חווים העניין, לצורך

 יש שנים. וכמה כמה כבר בשנה פעמיים לפחות הזו
 באופק. נראית לא התרופה אך כרוני, שזה מצב

 הזמן שלנו במקרה אולם הכול, מרפא שהזמן אומרים
 אנחנו מחלה איזו על למחלה. הראשי הגורם דווקא הוא

 המפוצלות והעונות הפגרות "תסמונת על מדברים?
 לוקים וטובים שרבים כמובן, גר"׳", של ׳האנטומיה של
 מספיק לא כאילו ונובמבר-דצמבר. מאי-יוני מדי בה

 החולים בית דרמת בלי הקיץ כל את להעביר שצריך
 שיוצאת נשכח), בל בעולם, עלינו(והמצליחה האהובה

 לנסוק מתחילות כשהטמפרטורות ארוכה להפסקה
 מבחדר יותר אפילו להתחמם מתחילים והעניינים

 ממוריאל"(מ׳ סלואן אנד "גר" החולים בית של הכוננים
 גר״ס?"), למקום"סיאטל קראו שעוד הימים את זוכר
 שהסדרה עד חודשיים להמתין צריך גם חורף בכל

 הסדיר הרצף את שקוטעת נוספת, מהפסקה חוזרת
העונה. של

 שהסדרה עד לקרות ימשיך זה הרעות: החדשות
 ו 3 אחרי העוד־יותר־רעות: החדשות מהמסכים. תרד

 עברה כבר גר"" של ש״האנטומיה להניח סביר עונות
 שעוד העונות מספר ולכן שלה, האמצע נקודת את

 שודרו. שכבר העונות ממספר בהרבה נמוך לנו נותרו
 בסופו אופטימיים טיפוסים אנחנו כ׳ - הטובות החדשות

 חלק לנו: מספיקה מלאה כוס שמינית וגם דבר של
 ל־ השבוע שב "האנטומיה" של ו3ה־ העונה של ב׳

yes, שלו. האמריקאית הבכורה אחרי בודדים ימים 
 כירורגיים משברים של נוספים פרקים ו4ל־ היכונו

 אוהבים. שאנחנו כמו בדיוק - רפואית ורומנטיקה
לבריאות!

הסורגים מאחור■
 שודר כבר ו־ב׳3 עונה של הראשון שהפרק מכיוון
 אנחנו כמונו, בשקיקה בו שצפיתם להניח וסביר

 שונדה לגברת בשמכם נם להתלונן לעצמנו מרשים
 שונדה׳לה, הסדרה. של והמנהלת היוצרת ר״מס,
 13 כבר בך ובוטחים מאוד ממך מחזיקים אנחנו
 במקום שלנו? הרגשות עם לשחק ככה אבל שנה,

 אריזונה ביילי, את שולחת את לכלא אלכס את לשלוח
 שלוש נכון, אז הפוך? על הפוך של טוויסט בכזה וג׳ו,

 אלא רע משהו עשו הן כ׳ לא לקלבוש נשלחו הרופאות
 וכן, ללדת. הכורעת לנערה לעזור תפקידן, במסגרת

 של גורלו לגבי אמיתית תשובה שנקבל בטוחים אנחנו
 כבר הנוכחית, העונה של העיקרי העלילה קו אלכס,
 עם לשחק חלאס אבל שלא!), לך הבא(וחסר בפרק

 התגברנו לא עדיין לך, שתדעי רק ככה. שלנו הרגשות
 ולקס׳, מארק, ואת מקדרימי... את לנו שחיסלת זה על

 שלהם השמות את ששכחנו חברה כמה ועוד ,וג׳ורג׳
 יותר, רגוע לעתיד בתקווה חשובים. פחות היו הם כ׳

שלך. לסדרה אלמוניים מכורים כמה בברכה,

בספוילרים! שוחים
 תוקדש הזו הכתבה שכל חשבתם מה,
 מעליב, קצת שלנו? להגיגים ורק אך

 כמה עם לתכלס ניגש בואו האמת.
 לחלק ופריכים ריחניים טריים, ספוילרים

 להמשך שגם מצב ויש - העונה של השני
 כולם תקראו. יאללה, כולה. הסדרה
 אפילו כיף, הכי זה שספוילרים יודעים

 בג׳ימבור׳(הערת כדורים מבריכת יותר
עמר׳?). משהו, לנו לספר רוצה הפסיכולוג:
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 חשבנו אבל קרה, כבר זה כי ספוילר בדיוק לא
של הצפון־אכזריקאית הבכורה בקטנה: להתחיל

 להתקיים אמורה הייתה ו 3 עונה של השני החלק
 הסיבה: בשבוע. נדחתה אולם בינואר 19ב־ כבר
 החדש, הברית ארצות נשיא של השבעתו טקס

 אותנו מבאס אתה ככה יאללה, טראמפ. דונלד
 בעד הכי אנחנו לתפקיד? שלך הראשון ביום כבר

 בטלוויזיה פוגע כשזה לא אבל והכול, דמוקרטיה
שלנו!

 טריוויה עובדת אלא לא־בדיוק־ספוילר, עוד
 ־ב׳13 עונה של הראשון הפרק צילומי מעניינת:
 סדרה "סקנדל", של הסט על דווקא התקיימו

 הקבוע הסט על ולא ר״מס, שונדה של נוספת
 אין כידוע, שם, - גר״״ של ״האנטומיה של

במשאבים! חוסכים ככה כלא. של תפאורה

 קמילה כיף! איזה - ספוילרים רק והלאה מכאן
 ג׳ו, את שמגלמת הבריטית השחקנית לודינגטון,

 מזל שלה. הראשון לילד ומצפה בהיריון נמצאת
 על ישפיע זה איך אבל באמת, הלב, מכל טוב

 בפרקים משתתפת עדיין קמילה ובכן, הסדרה?
 יצירתיות דרכים מצאו והצלמים החדשים,
 אותה לצלם שלה(למשל ההיריון את להסתיר

 מיני כל מאחורי אותה להסתיר או לבטן מעל
 אותה נראה שלא הנמנע מן לא אך דברים).
 תצא כשהיא בעתיד, פרקים כמה למשך

לידה. לחופשת

 להיריון תיכנס ג׳ו שגם אומר זה האם רגע,
 יהפוך אחר?!) מישהו וחלילה חס ושאלכס(או

 מסרבת לודינגשן שכן אלחוט, דממת לאבא?
 על לענות הסכימה אבל הזו, השאלה על לענות
 בעלה את לפגוש "נזכה" האם - אחרת שאלה

 עם הבלגן כל התחיל בעקיפין, שבגללו, האלים,
 מתישהו", יקרה שזה חושבת אני "כן, אלכס?
!ואו! השחקנית. אמרה
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 ורק אך שהוקדש ,12 בעונה ו ו פרק את זוכרים
 מערכת של פלאשבקיס והציג ואפריל לג׳קסון
 בעונה המשך" "פרק לו יהיה אז שלהם? היחסים

 לשתף "אלצו הרופאים כשצמד הנוכחית,
 זמן זה עם זה ו״תקעו המקצועי בתחום פעולה

 יכולים שהיו חבריהם ללא אחד, על באחד רב
 הראשיים: התפקידים באחד כחוצצים. לשמש

 הפרודים הזוג בני של החמודה התינוקת האר״ט,
(והמתקמבקים?).

 קיבלה טפנ׳,0 את שמגלמת הינטון, ג׳ריקה
 ערוץ של חדשה בסדרה משמעותי תפקיד
HBO ,מאומצת בת תגלם היא שם הנחשב 

 המסחר בתחום העוסקת אמידה למשפחה
 מה חשוב: יותר אבל מוזר, נשמע... האלקטרוני.

 טפנ׳0 של עתידה על מרמז הזה החדש הג׳וב
טובות! מבשר לא בטוח זה ב״האנטומיה״ל

 אחד ואף זמן הרבה כבר רצות הבאות השמועות
 עדיין הן זה בגלל אולי אותן(כאילו, אישר לא

 ולא שונדה לא שני מצד אבל שמועות?), בגדר
 מה וזה - אותן הפריכו ה״גל קתרין השחקנית

 ההגיונית, חזרתה על מדברים אנחנו שחשוב.
 אם לסדרה. איז׳ של אורח, בתפקיד אפילו

 בעתיד יקרה שזה בטוחים אנחנו אותנו, תשאלו
 של קצרה גיחה נפסול לא וגם רחוק, הלא

 מפעם מזכירה עדיין שמרדית' יאנג, כריסטינה
גם. לפעם.אה,וקאלי

 סיכוי יש אם ר״מס שונדה את לאחרונה שאלו
 יהפכו טובים, הכי הידידים ואלכס, שמרדית'

 "זה היוצרת: של תשובתה מידידים. יותר לקצת
 כזאת גבינה אכלתי לא למה אות׳ לשאול כמו

 אכלתי לא פשוט כ׳ היא התשובה אחרת. או
הא!? אותה".

י*:

 יש זה על גם לוקה? ודה יי! בין רומן עם ומה
 פריחה. לנו עושה שהרעיון אף דיבור, הרבה

 לדבר מדי מוקדם "עדיין ר״יוס: של תשובתה
 אנחנו טוב, ביניהם". קורה לא או שקורה מה על

 חד־משמעיות תשובות היום נקבל שלא מבינים
נוותר. אז משונדה,

 קרוי גר"" של של"האנטומיה פרק שכל ידוע
 שהולך מה על מרמז לרוב והשם שיר, שם על

 הפרקים שני של השמות בפרק. לקרות
 Jukebox Hero הם שודרו, שטרם הבאים,

 None of Youn אלכס) של במשפט (שיעסוק
Busmess. ,מישהו? תחזיות

 תסתיים הסדרה האם בדרך? אדמה רעידת .11
 שאנחנו בפורמט לפחות - שתיים או עונה בעוד

 שונדה של הנוכחי החוזה כיום?! אותו מכירים
 "האנטומיה את שמצלם ,ABC ערוץ עם ר״מס

 וכעת ,2018 מאי חודש עד תקף גר״", של
 להקים מעונ״נת ששונדה ידיעות מתפרסמות

 מעונ״נת "היא משלה. אולפנים / אתר / ערוץ
 הבא, לשלב ׳שונדלנד, שלה, המותג את לקחת

 איש אמר ״,ABC^ סדרות שלוש לשדר רק ולא
 יתבהר שהכול בטוח "אני אמריקאי. טלוויזיה
 ידוע הרי כן? מהשמים, חוץ יתבהר הכול בקרוב".

 הזה והדיווח מאוד, סגרירית עיר היא שסיאטל
במיוחד! לקודר שלנו הרוח מצב את הופך

 בימי משודרת גר"" של של"האנטומיה 13ה־ העונה
yesVOD־a1 yes Drama בערוץ 21:15 בשעה שני
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