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      ||                          [היא כמה זה עולה]השאלה   194

 [\רוצה לראות] ;ב 195
 כן ;א 196
 בסדר ;ב 197
 ..)20(..טוב אז תראה   198

 00אפשר למצוא מגפיים בסגנון & פה   199

 לא ;א 200
 לאכן אל תגיד לי  ;ב 201
 I don’t believe it ;א 202
 |אני צריכה סנדל בשבילו ;ב 203
 \סנדל ;ג 204
 |משהו כזה ;א 205
 ||כפכף ;ג 206
 ||כפכף ;א 207
 ||כפכף יותר נכון להגיד  208

 \איזה מידה אתה ;ג 209
 ||שלוש:ארבעים ו ;א 210
 ..)7(..|| שלוש ;ב 211
 |:אה ;ג 212
 \איזה מידה אמרנו  213

 ||              [שלוש]ארבעים ו ;א 214
 ||[שלוש::ארבעים ו] ;ג 215
 לרוב לקוחים אותה מידה יותר גדולה   216

 [|יכול להיות שאתה]  217
 [צריך יותר גדולכן ] ;א 218
 לא לא אבל תנסה להכניס את הרגל ;ג 219
 יש לי ארבעים וארבע  220

 תרים את הרצועה ה  221

 ראשונה  222

 כי יש לך רגל צרה ;ב 223
 תנסה את הארבעים וארבע תראה  224

 ..)21.5(..כן תכף  ;א 225
 |יש לך אולי  226

 \דוגמה אחרת  227

 ||גם אפשרי  228

 ||לוא דווקא הדוגמה הזאתי  229

 |יש עוד דוגמה שהיא אה ;ג 230
 |קצת יותר  231

 ..)5(..|| מיוחדת  232

 ..)15(.. 00את השלוש הזה תראה אולי אהתנסה   233

 תסדר לך את הרצועה ;ב 234
 תמדוד אחד כזה אחד כזה  235
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 תראה אם זה מוצא חן בעיניך  236

 |:ארבע ב ;ג 237
 |:ב  238

 ||0ב ;א 239
 ..)12.5(.. -הסגורות יותר הן  ;ג 240
 |פה אה ;ב 241
 האצבעות בורחות לך החוצה  242

 \לא  243

 ההם היו יותר טובות אלה ;א 244
 תמדוד את שניהם               ;ב 245
 עזבי עזבי עם הסנדל ;א 246
 אלה יותר סגורות יותר טובות  247

 זה גם מחזיק לך את הרגל יותר יפה ;ב 248
 ..)8(..|| כן ;א 249
 \איפה הגומיות של זה  250

 ..)33(..|| שתיים יש פה ;ב 251
 |לך את הרצועותתסדר   252

 \בסדר ;א 253
 ||יפות לך ;ב 254
 |עכשיו ;ג 255
256  0 

 |אתה יודע  257

 |לא הרבה  258

 |יום  259

 ||יום של הליכה  260

 |לא יותר מזה ש  261

 יתפסו את המבנה של הרגל  262

                                            \כמה זה ;א 263
 || אתה לא מוציא אותם ואחרי זה  264

 מאה חמישים  265

 ))קריאת מחאה((  ;א 266
 זה הכל עור מה ;ג 267
 ||זה הכל עור  268

 |ספידת עור  269

 ||עליון עור  270

 ||:לא מה ש  271

 ||00זה נעל מקצועית מה ש  272

 ||סנדל מקצועי  273

 ))קריאת מחאה(({tshe}טשה  ;א 274
 |בתכלס ;ג 275
 |תאמין לי  276

 ||אני עומד איתם ארבע עשרה שעות  277

 ||אני כבר הולך איתם מתחילת הקיץ  278

 אני עומד פה   279

 |:אני לא  280

 ||לא משחק  281

 :זה כמו הסנדלים שיש לך ;ב 282
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 אז תן מחיר  283

 ||אהמ ;א 284
 ||שלושים שנה  285

 וואלה ;ב 286
 [||שלושים שנהיש לנו אותם ]  287

 [כן כן כן] ;ג 288
 תשמעי  289

 זה חזר בגלל שזה אופנה  290

 זה כבר שנה שנייה כדרך אגב  291

 השנה  292

 הרבה יותר אה  293

 אופנתי  294

 אבל הוא חזר בגלל שהוא אופנתי  295

 |::אבל הוא היה לפני  296

 ..)20(..|| שמונה עשרה ותשע עשרה ועשרים שנה  297

 |:זה ;א 298
 ||שרפו אותו פה באיזה מקום  299

 ||זה שטויות ;ג 300
 ||גם אם יקרה לך משהו תקבל את זה מחדש  301

 \מה אתה דואג  302

 [\00רו]מה יתפור  303

 ||              מחיר כמו בן אדם על זה[ תביא תביאנו אז ] ;א 304
 ||עשיתי לך ;ג 305
 ))צחוק((איזה ש ;א 306
 ||מאתיים ותשע עשרה שקל מכרנו בתחילת עונה ;ג 307
 |:אלו דברים ש  308

 ..)46(..|| עד אוקטובר אפשר למכור אותם  309

 ))של כרטיס האשראי, "גיהוץ"על ה(( \שו ;א 310
 \הולך לבנק  311

 |:הולך ל  312

 לא לא ;ג 313
 |עובד לאט  314

 ||יודעאני    315

 ||בסדר  316

 ||מבקש אישור ;א 317
 [\זה]: מי זה ה ;ב 318
 \האיך קוראים לו ;ב 319
 [כל כל כרטיס] ;ג 320
 כל כרטיס היום   321

 נכנס  322

 [אותו]בודקים   323

 0 ;ב 324
 לא ;א 325
 לא לא ;ג 326
 כל כמעט כל כרטיס  327

 כל מערכת היום  328
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 בודקת  329

 תודה רבה  330

 [||יאללה תשים אותם ברגל ;ב 331
 [תתחדש] ;ג 332
 תהנה איתם אחי  333

 \מה ;א 334
 תשים אותם כבר                     ;ב 335
 \לשים אותם כבר ;א 336
 ||נשים אותם כבר  337

 היו מוכנים לצאת מהחנות בלי הנעללא 00 ;ב 338
 |יש חנויות שלא נותנים לך  339

 ||אתה לא נועל עד שאתה לא משלם  340
 יופי תתחדש נשמה  341

 תתחדש תהנה ;ג 342
 [יאללה ביי] ;א 343
 ..)11[ (..תודה]  344

 \נוח לך ;ב 345
 ||כן ;א 346
 ||טוב  347

 ..)43(.. \לקחתי את הכרטיס אשראי שלי  348

 ||הם לא מסתכלים  349

 הם לא מסתכלים אפילו מה יש בשקית  350

 ..)28(..תדבר איתו  ;ב 351
 \הולכים הביתה ;א 352
 \אה  353

 \אתה עייף ;ב 354
 לא ;א 355
 אז נעשה סיבוב ;ב 356
 \פה או למעלה ;א 357
 למעלה ;ב 358
 \אה ;א 359
 ||איפה איפה שאתה רוצה ב 360
 ::לא יודע איפה מה ;א 361
 כאילו   362

 ..)41(.. \מה יש לראות  363

 \מה  364

 איזה יפים התנורים האלה תראי ;א 365
 \זה בראדר לא ב 366
 זה לא בראדר ;א 367
 קינג  368

 זה קינג ;ב 369
 \אה קינג  370

 ||00זה כמו של   371

 ..)10.5(.. \אה| יש לו מקום ;א 372
 ||קשור ;ב 373
 הכי שימושי הוא בפנים  374

 \מה ;א 375
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 הכי שימושי הוא בפנים ;ב 376
 \למה ;א 377
 ||אלה הכי שימושיים ;ב 378
 ||יותר שימושי מזה יותר שימושי מזה  379

 הוא יותר נמוך בדרך כלל   380

 |:כי הוא יושב על אה  381

 תחזיקי רגע ;א 382
 \אה זה חתיכה אחת ב 383
 ||לא  384

 ||לא ;א 385
 חתיכה אחת 00  386

 זה סגור פה  387

 \את רואה  388

 -0לא אבל זה   389

 ||גם אצלנו סגור פה  390

 כן אבל אצלנו אנחנו לא נוכל לנקות פה ;א 391
 אפשריק רק 'בקטנצ ב 392
 הכל ניקיתי  393

 וזה לא נשאר ככה  394

 זה נהיה הכל שחור  395

 ככה  396

 כל אלה  397

398  & 

 שלא יהיה לך  399

 לרגע אה  400

 ספק ;א 401
 ||ספק ;ב 402
 |העניין הוא  403

 |שזה  404

 |צריך כל הזמן אה  405

 ||לנקות אותו ;א 406
 ||לנקות אותו ;ב 407
 תביאי רגע נראה ;א 408
 \מה  409

 לא זה לא נפתח  410

 \מה נפתח  411

 לא ;ב 412
 ..)25: (..פעם שעברה זה היה  413

 רס'תיזהר יותר מדי מג  414

 כן ;א 415
 זה נכון  416

 זה צרפתי ;ב 417
 רואים  418

 רס'זה יותר מדי באמת מג ;א 419
 זה של  420

 \קינג  421
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 כמו שמה   422

 ..)21..) {sholtes}זה של שולטס   423

 \לא  424

 ||זה אבל לא יפה  425

 לא ה ;ב 426
 ||השלם יותר יפה מאשר חצאים  427

 השלם הגדול יותר יפה מהשניים  428

               \כן ;א 429
 :הוא  430

 :אבל  431

 \ממש יפה אה  432

 [-היינו צרי]זה אנחנו   433

 [בסדר] ;ב 434
 &שנה הבאה  ;א 435
 בעזרת השם  436

 חייבים לעשות את זה  437

 לא עכשיו ;ב 438
 שנה אה  439

 ..)7.5(..עכשיו אני לא נוגעת במטבח   440

 ..) 41(.. \מה זה ;א 441
 


