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26 עח' add סוכנות שמעון, רונה־לי בשער:

 קחינסקי דניאל צילום:

 לבן שלו סגנון:
 אבי בן אורטל סגנון: ע'

 בדאון בובי במוצרי גוטליב תהילה איפור:

 השנטי שרה שיער:

 דיור במוצרי טקו מושיק גבות: עיצוב
 "54 ל״פקטורי Aituzarra מעיל:

 מנגו גולף: גוף בגד

כהן שוקה סבג: חן בת צילום

השער כתבת של הקלעים מאחורי
 השער: צילומי בזמן שמעון לרונה־לי היי להגיד בא מי תראו

 שלו הסטייליסט, של בעלו גם (שהוא תדמור עידו הרקדן
 שתהתה ולמי במיוחד. פוטוגני היה ביניהם המפגש לבן).

 ובכן, מושלמת: כה בצורה עומדות רונה־לי של הצמות איך
 חיברה השנטי שרה השיער מעצבת פלאים. בג׳ל מדובר לא
 על עמדה בצילום, לראות שקשה דקיקים לחוטים הצמות את

המתאימה! בזווית בדיוק אותן והחזיקה סולם
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ו
באינסטגרם. מפתיעה הודעה שמעון רונה־לי קיבלה שעבר שבוע

 שהוא הראשונה הפעם שזאת לי כתב ב׳פאודה׳ שצפה מאיראן "בחור
 נורא "זה מספרת. היא אנושי", כך כל באופן מסופר שלו שהצד מרגיש

אותי". שימח
 את המגלמת רונה־לי, את שמציף האהבה לגל מצטרפת הזאת ההודעה

 "קיבלתי שנייה. לעונה אלה בימים שחוזרת ב״פאודה", המסתערבת נורית
 לארצות־הברית כשהגעתי וטורקיה. צ׳ילה ספרד, באיטליה, מצופים הודעות

 אותה וחיסלו הסדרה על מתים שהם ואמרו ברחוב אותי עצרו אמריקאים
בבינג׳". לראות שכיף סדרה באמת זאת וחצי. יום של בבינג׳

 כשליאור שעבר, בחורף כבר קיבלה היא מעניינת הכי ההודעה את אבל
 לה בישר יששכרוף, אבי עם יחד "פאודה" את שיצר הראשי השחקן רז,

 הכי הישראלית לסדרה אותה שהופך מה לנטפליקס, נמכרה ש״פאודה"
 משוכנעת הייתה כך אהה בהלם. הייתה היא בהתחלה כיום. בעולם מצליחה
 לסדרה, חדשה גרסה תעשה מדינות 190ב־ שמשדרת הסטרימינג שענקית

 מוצר לנו שיש "ידעתי הישראלית. "חטופים" על שהתבססה ב״הומלנד" כמו
 הגענו שאליהם והמרחק העוצמה אבל טובה, עבודה ושעשינו ואנושי איכותי

 כשזה שהיא. איך הסדרה את שיקנו חשב לא אחד אף נתפסים. בלתי הם
 ועברית?" בערבית לסדרה יש קהל איזה עצמנו, לבין בינינו תהינו - קרה

 הקהל: דעת עם מססימים המבקרים שינוי ולשם שיש, מתבדר והנה, •
 "ניו־יורק של 2017 של הטובות הסדרות לרשימת נכנסה ״פאודה״
הופתעת? טיימס".
שנים. כבר מכירים שאנחנו למציאות ונאמן מחוספס משהו ב׳פאודה׳ "יש

 בלי הזה הקונפליקט את לדבר שהצלחנו הראשונה הפעם שזו חושבת אני
זה - המתרס צדי בשני הנסיבות עם ההתמודדות על ולספר אותו לשפוט

לבן שלו סגנון: קמינסקי דניאל צילום: ארד דפנה

9#.®i ?
' .. ־ :

 הסדרה ,”פאודה” על עכשיו מדברים כולם
שמעון, רונה־לי בעולם. מצליחה הכי הישראלית

 בריאיון מספרת המסתטרבת, לתפקיד מושלמת בצורה נסה
 לנטפליקס הסדרה מכירת את ניצלה כיצד מכות, לחטוף למדה
בדייטים מאמינה לא היא ולמה בהוליווד לאודישנים וטסה

עמוד 3
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 לי נראים דייטים
1 מלאסתיים,

 על בדייט אני .
 טלחיזיה עם הספה

לילה כל

עמוד 4



 בפנתר התאהב הקהל הלב. את לאנשים שפתח מה וזה עדיין, עשו שלא דבר
 תפקיד את שמילא ד״א), סלימאן, השאם השחקן שמגלם אבו־אחמד (המחבל

 שולח הוא שבו מהרגע להתרגש שלא אי־אפשר הראשונה. בעונה Bad Guy ה־
 מהלך היה זה אשתו, על האהוב הבושם את רמאללה בכל לחפש אנשיו את

השני". הצד את ככה להאניש מבריק כך כל תסריטאי
 השנייה? בעונה לקרות עומד מה לנו, רק תגלי •

לצערי". דבר, שום לספר יכולה לא אני מזה חוץ אקשן. מלא "יהיה
 התנהלו השנייה העונה שצילומי או התנאים את שיפרה ההצלחה •

כוכבות? גינוני ובלי נמוך בתקציב ישראלית, הפקה בל כמו
היש היצירה בהוליווד. שאנחנו לא זה "ברור.

 סדרות פה עושים שבו האופן מיוחדת, מאוד ראלית
לעולם". קורץ

 אישי? בטריילר להתפנק מעדיפה היית •
בגלל רק טריילר על חלמנו שכולנו חושבת "אני

 ביולי- ,ארוכים צילום ימי היו אלו חם. כך כל שהיה
 הזאת בעונה ובטירה. קאסם בכפר אוגוסט־ספטמבר,

תלבו עם בחוץ אקשן סצנות יותר בהרבה השתתפתי
 ועוד מעיל מעליה שלבשתי שמלה המסתערבת: שת

 נור־נורית. של הלוק את שמרכיבות מטפחות שתי
 על לחשוב הפסקתי לא הקיץ, של המטורף בחום

יום־יום". ככה שמתלבשות נשים שמשלמות המחיר
 במשולש? לצלם היה איך •

מבצע רקע על שם צילמנו הראשונה "בעונה
 הרגיש זה אבל פלצני, להישמע הולך וזה איתן', ׳צוק

 להתעלות מצליחה עושים שאנחנו האמנות כאילו
 יפה נורא אותנו אירחו בינינו. שקורים לדברים מעל
למנוחה". בתים בפנינו פתחו וגם

יי  בצבא. שירתי לא
 ר1ח לי עשה זה
 ישראלי בדבר קטן

 אני אבל נושהענתי,
 כי 1אית מסתדרת

 אדם אני אתנית, אני
 מתאימה אני1 רגיש,

תפקיד לכל עצמי את

01311310אבי3 י33ש0
 "פאודה"(שמשודרת של השנייה העונה עליית עם

 נתלו ),22:00 בשעה ראשון בימי yes של 18 באפיק
 בערבית כיתובים עם פרסומת שלטי הארץ ברחבי

 אהבו כולם לא להתחיל"). עומד "הבלגן ("תתכוננו",
השל את הסירה העירייה ובנשר בקריית־גת זה: את

 מכך מרוצים היו אולי הסדרה של הציבור ביחסי טים.
הע זה רונה־לי את אבל מטרתו, את השיג שהקמפיין

 כתוב שהוא בגלל שלט להוריד מאוד. מצער "זה ציב.
 יש כי ועצוב, מכעיס זה לחלוטין. בעוכרינו זה בערבית

 ישראל. במדינת ערבית דוברי אזרחים מעט לא לנו
גאוני". הזה שהקמפיין הוכחה עוד זאת זה, על מדברים כולם אם שני, מצד

המסתערבת? נורית לתפקיד התכוננת איך •
 בעונה לצוות. להיכנס נלחמה רק היא שעברה בעונה פייטרית. היא "נורית

 שוחחתי לצילומים להתכונן כדי ועניין. דבר לכל מהצוות חלק היא השנייה
 עם ישבתי שונים. באופנים בשטה הלחץ עם שהתמודדו משוחררים חיילים עם

 של מהסיפורים המון ולמדתי מובחרת, ביחידה ששירת שלי, אח של החבר׳ה
 שנאטמים לוחמים שיש לי הסבירו הם רז. וליאור יששכרוף אבי הסדרה, יוצרי

 עד הפעולה מתחילת גדול חרדה להתקף נכנסים אחרים בפעולה. ומתרכזים
 שהצטרף עמדי, עידן גם שנים. במשך אותם ללוות שממשיך דבר לסופה,
 ממשיך אתה איך על שיחות המון לנו והיו לוחם, היה החדשה, בעונה לסדרה
 נורא ילדים שולחים אנהנו שעשית. מה ועשית שראית מה שראית אחרי בחייך

 זה החיים. לכל כך אחר איתם הולך וזה קשוחים מאוד דברים לעשות צעירים
 קונפליקט לה יש לבין, בין הזמן שכל אדם בן היא כי לשחק שמעניין תפקיד

לעשות". צריכה שהיא ומה שלה לערכים המצפון בין
כזה? בקונפליקט נתקלת את •

 צריכים האלה שהאנשים מה את לעשות צריכה הייתי לא פעם אף "לא,
 משמעותי, ישראלי בדבר קטן חור לי עשה זה בצבא. שירתי לא כי לעשות,

 להתאים מצליחה ואני רגיש, אדם אני אמנית, אני כי איתו מסתדרת אני אבל
תפקיד". ולכל לסיטואציות עצמי את
להתגייס? לא שלך בהחלטה תמכה שלך המשפחה •

 לבשתי בצילומים
 ושתי מעיל שמלה,

 לא בקיץ. מטפחות,
 על לחשוב הפסקתי
 שמשלמות המתיר
 שמתלבשות נשים

יום־יום ככה

 שלנו המורה אז אבל בצבא, מצטיינת רקדנית להיות התקבלתי כבר "כן.
 הסיור במסגרת באירופה. יהודיות קהילות בפני לרקוד המגמה את לקח למחול
 שלשם ברור לי היה רגע באותו באמסטרדם. בלט הרויאל של בחזרה ביקרנו

 והתקבלתי". טסתי לאודישנים, נרשמתי לארץ, חזרתי להגיע. שואפת אני
התגייסו. שלך החברים בל בישראל ובינתיים •

 רשתות היו לא אחרת, תקופה הייתה זו בהולנד. הייתי ואני "כן,
 עיצבה הזאת בתקופה הבדידות הסתדרתי. אבל ווטסאפ, ולא חברתיות

שלי". העולם את ולמלא לבד להיות יודעת אני בזכותה האישיות. את לי
 או עלייך מרחמים הם גברים. לצד בעיקר בסדרה משחקת את •

לידך? בחופשיות להתנהג לעצמם מרשים שהם
 כמו הם שני, מצד עליי. מרחמים לא ממש "הם

 צילמנו הסצנות באחת לי. שדואגים גדולים אחים
שלי. הפייטינג ליכולות ופרגנו עליי שמרו הם מכות.

בהן". להשתמש אצטרך לא פעם שאף מקווה אני
 במסגרת זה אם גם מכות, לחטוף ביף, לא נשמע •

התפקיד.
 היא והאמת התפקיד, בשביל הכל אעשה "אני
 המאמן מור, שדן הראשון הדבר מזה. נהניתי שדווקא

 את לאתחל זמן מלא שלוקח זה אותי, לימד שלי,
סכנה. בעת ולתקוף ללחימה שלך האינסטינקטים

עצ על ולהגן להתכנס הפוך, הוא שלנו האינסטינקט
 בשנייה ועוצר לפרצוף מכות לי מכוון היה הוא מנו.

לקרב. מוכנה וברגע נדרכת אני עכשיו האחרונה.
ללכת, הצלחתי בקושי לאימונים הראשון בחודש
קשה. זה להרביץ גם אותי. שבר וזה מכות חטפתי

 אבל ממחול. שונה מאוד דבר מתפרץ, כוח דורש זה
 רקדנים גבוה. מאוד־מאוד כאב סף לי יש המחול בזכות
 במפרקי הזמן כל לי כואב החיים. כל כאב עם חיים

 רקדנית כשהייתי גב. מכאבי סובלת ואני הירכיים,
שעו תחליפים הרבה יש היום כאבים, משככי לקחתי

 אפשר דלקות. שנוגד כורכום ועד ממגנזיום לי, זרים
לכאב". להיכנע אסור אבל עצמך, על לרחם

אלה? סימים לרקוד עוד לך יוצא •
שלו לקחתי כי לרקוד, זמן לי היה לא "בצילומים

 מנסה אני בשגרה, בשבוע. קיקבוקסינג שיעורי שה
תד עידו עם בעיקר בלט, שיעורי שיותר כמה לקחת

 tfoo מתאמנת אני מזה חוץ קאסל־סובל. ורוז מור
בשבוע". פעמים ארבע טנצר תומר אצל

צמחונית? עדיין את •
 שהרגשתי עד וחצי שנתיים צמחונית הייתי "לא.

 מזה למדתי מאוזן. באופן בשר לאכול חזרתי אז בשרירים, כוח יותר לי שאין
 ימים נפילות, לפעמים לי יש בפנאטיות. אותו כשעושים טוב לא דבר ששום

 עוף חזה סלט, של בימים לאזן משתדלת שאני פסטה־פיצה־המבורגר, של
ופיחת". סיבים עתירי מאכלים והמון

1לנ13ל דלת פתחה ת1גד גל
 19 בת כשהייתה צופיפניקית. אחים, ארבעה בין בכורה ברמת־גן, גדלה היא

 שיעורי יחד עושות למתמטיקה("היינו מורה שולמית אמא הוריה. התגרשו
 היה ג׳קי אביה בעיניי"). יפה כך כל היה זה משוואות מבינה וכשהייתי בית,

 נהגה והיא בתל־אביב, הישנה המרכזית בתחנה תקליטים חנות של בעלים
 ממוזיקה - המגוונות התקליטים עטיפות בין לשוטט בחנותו, שעות לשבת
 תחנות לכל מוזיקה סיפק הוא פנומן, היה שלי "אבא קינגס. ג׳יפסי ועד פרסית
 ידע והוא ממט׳, לה לה לה השיר את מחפש ׳אני לו: אומרים היו אנשים הרריו.
 מהר מצא הוא דיסקים. לקנות הפסיקו כשאנשים מדברים. הם מה על בדיוק

תמונות". ופיתוח למצלמות עסק לו יש היום מחדש, עצמו את להמציא דרך
המ בתוכנית בולטת כמתמודדת שנה 13 לפני לראשונה התפרסמה היא
 שהפכה שלנו", "השיר היומית לדרמה הוקפצה משם לרקוד". "נולד ציאות
 יורם אצל לימודים לטובת מהרדאר נעלמה ואז מגונדרת, השקות לסלב אותה

לשורה אותה שהובילו שלה, והמשחק השירה יכולות את פיתחה שם לוינשטיין,
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!35 לדת1נז1לי ב1ט מזל
 תחגוג "לאשה", שער על מככבת היא שבו בשבוע

 חורפים. 35 שמעון רונה־לי
 הזה? הגיל עם מרגישה את איד •

 כיף יותר הרבה ומשתפר. הולך זה שנה כל "מדהים!
 אני שלי, העוגן את מצאתי שלי. 30ה־ בשנות לי

 בעצמי בטוחה יותר הרבה מרגישה
 שעשיתי העבודה כל עכשיו.

להשתלם. מתחילה 20ה־ בשנות
 את מסתירה לא אני לכן

 אותו לובשת אני שלי, הגיל
 יום חוזרת הייתי ולא בגאווה

אחורה". אחד
כמתנה? רוצה היית מה •

 הייתי להודו. טיסה "כרטיס
 הרבה אליה לחזור רוצה

הקרובות". בשנים פעמים
 היה שלד הולדת יום איזה •

נשכח? כלתי הכי
עניין עושה לא אני "לרוב
 השנה הולדת. מימי גדול
לחגוג, מתכננת לא אני

 אשכח לא פעם אף אבל
 המצווה בת את

 עם חגגתי שלי.
 טובה הכי החברה

 כל את לקחנו שלי.
 פירים לטיול הכיתה
 קדם מי בפארק

 לשם בדרך בקיסריה.
האוטובוס, את עצרו

 מאיתנו ביקשו
 את לנו כיסו לרדת,
 אותנו והרכיבו העיניים

קרוב, ליער אופנוע על
 לטקס אותנו הובילו שם

 זו נרות. עם והשבעה חניכה
מהסרטים, מצווה בת הייתה

 משוגעת במסיבה שהסתיימה
בקיסריה". הים בחוף

«

עמוד 6



 הפרברים׳/ "סיפור "קברט׳/ "שיקגו", והצגות(בהם זמר מחזות של ארוכה
קרה"). מצחיק "רבה

 בתל־ לרירתה חזרה "פאודה" של השנייה העונה של הפרמיירה לקראת
 חם. כשהוא בברזל מכה בהוליוור, בילתה האחרונים החורשים את אך אביב,

 "באחת מספרת. היא טוב", בקשר ונשארנו בצילומים התחברנו ואני רז "ליאור
 גרול עניין שיש לי אמר הוא מארצות־הברית, חזר כשהוא הפעמים,
 מאור ללוס־אנג׳לס. להגיע צריכה ושאני עליי אותו ששאלו ב׳פאורה',

 הפעם זאת אבל חברים, המון שם לי יש קורם, עור הזאת העיר את אהבתי
 על לוותר לי גרמה שלו הנחישות כזה. מהלך עליה שעשיתי הראשונה
 לחורשיים. וטסתי עליו סמכתי פשוט בארץ. פרויקטים

 לתשובות, מחכה ואני מעניינים אורישנים כמה עברתי
זמן". שלוקחים תהליכים שאלה לכך מורעת אני אבל

 בחו״ל? דלתות לך פתחה "פאודה" •
שא אותי, והכירו להרה שנכנסתי זה "לחלוטין.

 באתי מאיפה אני, מי וירעו אותי לפגוש חיכו נשים
 אנשים הרבה בכך. מה של עניין לא זה עשיתי, ומה

 סררות עם יחר נשימה באותה אותה מציינים בתעשייה
ו׳גומורה׳". כמו'נרקום׳

 היחס על גדות גל של ההצלחה משפיעה איך •
בהוליווד? ישראליות לשחקניות

 אומרת שאני פעם אין לכולנו. דלת פתחה "היא
 השראה היא עליה. אותי שואלים ולא מישראל שאני

ענקית".
 והפגישות? האודישנים בין שם עשית מה •

הול ימי משני וחוץ בעבורה, פוקוס על "שמרתי
 בארץ גם ומינגלינג. ממסיבות נמנעתי בבתים דת
 ברירת גרתי וסבתא. עייפה הי אני יוצאת, לא אני

AirBNB באנגלית המון וקראתי לוס־אנג׳לס, בהרי 
 לי יש סבבה. כבר שהיא למרות אותה לשפר כדי
 בזכות שזה היא שלי התיאוריה למבטאים. טובה אוזן

 קטנה, כשהייתי לי השמיע שאבא הקלאסית המוזיקה
בלט". כרקרנית אליה שנחשפתי והמוזיקה

 פרויקט בין שההפוגות מספרים שחקנים הרבה •
הזה? הקושי את מרגישה את להם. קשות לפרויקט
 בריאה תמיכה מערכת לי יש הזה. בביזנס וניסיון בגרות צברתי "לא.
כשאני גם חשוב. תפקיר בה משחקים שלי וההורים שלי שהאחים מהבית,

 בגלל שלט להה־ידיי
 בערבית כתוב שהוא

לחלוטין. בעוכרינו זה
ב,1עצ1 הכעיס זה
 מעט לא לנו יש כי

 ערבית דוברי אזרחים
ישראל במדינת

*

LT3

 שעורר ל״פאודה", בערבית הפרסומת שלט
אליך") "בדרך (ובעברית: סערה

של* "קשיית, י™ בי י־ל "״״״
 עם ולא ברק ™י ?° ל* שרקמזפקודלה^ של', המשפחה

 שלבשת? השמלות מאיפה •
1 שמלה לבשתי בארץ לפרמי־רה

™ ס'שנ ״י ™ לדי״
נסיכל ״?־»?״» ל״י• "ליי ־ל׳ ?״ בחו״ל ;?יירה

-uשהרגשתי ליבנה, אלון "י׳ל י 
אותה ולשלוח אותה להוריד קשה ממש לי היה מהאגרות.

חזרה".

אהוד 'ניי,

מהאגדות

 הפחה תגיע. תכף ושההזרמנות היל ביג לא שזה יורעת אני עוברת פחות
 לי יוצא אבל שלי, ביריים רק לא באמת זה כי טבעי, נורא ייגמר זה שכל

 אז לפרויקטים, רעיונות תמיד להם שיש מוכשרים אנשים ולהכיר לעבור
 של הסיום כרי תוך לתיאטרון נכנסתי חמסה. טפו פעילות, לי יש הזמן כל

 לתפקיד". מתפקיד עוברת אני פלאי ובאופן למשחק ספר בית
לדעת? צריך ששחקן חשוב הבי הדבר מה •

 פעם, איך צעירים לשחקנים מספרת תמיד אני בכבוד. "להיכשל
 לא המורים. וסגל הכיתה כל מול מונולוג לבצע התבקשתי בלימודים,

נת המונולוג ובאמצע לבמה עליתי חרדה, נתקפתי נפשי, את דעתי
 להציל הצלחתי ולא ארוך אאוט בלאק לי היה קעתי.

 חשבתי בחיי. הארוכות השניות היו אלו עצמי. את
 במוח לי השתתק הכל העולם. שנגמר מתה, שאני

.did it 1 ובסוף דבר שום על לחשוב הצלחתי ולא
 וסיימתי רוח משב כמו אליי וחזר בי נכנס הטקסט

המונולוג". את
 זה נסלח. איכשהו עוד זה ספר בבית בתרגיל •

הבמה? על גם לך קרה
 את החלפתי ׳קברט׳. של הראשונה בהצגה "כן,

 הראשונה ובהצגה בולס, סאלי בתפקיד שור אולה
 של הגדול באולם לך, דמייני חררה. נתקפתי שלי

 לשבת ׳למה האלמותי השיר להתנגן התחיל הקאמרי
 ואני הזה, המחזה של ה־שיר לקברט!' בואו לבד? בבית

 יכולתי ולא אאוט בלאק עם הבמה, על לבד עמדתי
המוזיקה, לקצב התנועעתי קצת אז כלום. לעשות

 הראשון הבית ובאמצע הקהל, בפני בלב התנצלתי
 המקצועי בעולם שגם הבנתי מזה אליי. חזרו המילים
נגמר, לא והעולם בפומבי וכישלונות מפלות נוחלים

בסדר. הכל אז הצגה. עוד מתחילה שעתיים עוד וממש
 בו עוסקים לא אבל בעיניי, נהדר דבר זה כישלון
 חלק הוא שכישלון לך מספר לא אחד אף מספיק.

מההצלחה". נפרד בלתי
 "מאוחר הקצר כסרט טרנסג׳נדרית השנה שיחקת •

מאתגר. נשמע מור. ליגל של בחיי"
 עבדתי לתפקיד. להתכונן שבועיים רק לי "היו

 הולכת, היא איך עצמנו את שאלנו שחקנים. של קואוצ׳ר פסח, ערן עם עליו
 או להחביא רוצה היא גוף איברי אילו לובשת, היא וחזיות תחתונים מין ואיזה

 דורש". שזה המהיר ועל לעצמר נאמנות על הרבה דיברנו להבליט.
שלך? המגדרית הזהות על לחשוב לך גרם זה •

 ואני גבר, קצת וגם אישה גם אני ואז אדם, כל קודם אני רונה־לי. אני "כן.
 למסגרות להיכנס ממהרים כשאנחנו עוול לעצמנו עושים שאנחנו הושבת

אותנו". שמגרירות

יקדה זה יקרה כשזה
 במשך זוגה בן שהיה ומי היא נפרדו חודשים כמה לפני לבדה. מתגוררת היא

 בורנשטיין. עידו הלילה חיי איש וחצי, שנתיים
בחוץ? שם הגברים איך אז •

 מלאכותיים לי נראים הם ברייטים, מאמינה לא אני יודעת, לא "אני
 רווק־רווקה גבר־אישה של הזה מהסוג אינטראקציה לי הייתה ולא מאוד,

 הנכון הדבר אם בחוץ. מקסימים אנשים שיש בטוחה אני חודשים. כמה כבר
 עם הספה על בדייט אני בינתיים, זה. את מחפשת לא אני יגיע. הוא אז יגיע,

לילה". כל נטפליקם
וילדים? חתונה בנושא מהסביבה לחץ עלייך יש •

 לחצים. מכבש עליי אין בחורים, לי להכיר רוצים שתמיד מזה "חוץ
 גרושים להורים כילדה יקרה. זה יקרה שכשזה מאמינה אני ילדים, בעניין

 עושה שהחברה ומה הנישואים מוסד של הרומנטיזציה כל לי התמוססה
 המחיר את לשלם מוכנה ואני עצמי עם מדויקת להיות לי חשוב ממנו.

X היכרויות של באפליקציות התעסקתי לא פעם אף לכן הזה. הדיוק על 
 להתרגש, הראשוני, במפגש פיזי משהו להרגיש צריכה אני באתרים. או 9.

• זה״. זה אם לי אומר שלי הגוף £
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