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 עם קסם לצת1ח לטף רכשת האם •
תתחלפים? פאייטים

 אל עכשיו. איתה ואני לעצמי גם קניתי א.
תגלו.

בכביסה. שרדה אחת רק חמש, קניתי ב.
 אני ומאז במיוחד מושקעת אחת קניתי ג.

בציבור. הילדה את מלטפת
לאמץ. צריו טרנד כל לא נמנעתי, ד.

 בחילוץ מעורבת היית כמה עד •
בתאילנד? מהמערה והמאמן הילדים

 וערוצי טוויטר עדכוני עם בלייב עקבתי א.
בחו״ל. חדשות

 "מחכה והוספתי: שניים או פוסט שיתפתי ב.
טובות:" לבשורות

 "דה של בכיכובו ההוליוודית לגרסה אחכה ג.

רוק".
בתאילנד? למי קרה מה רגע, ד.

דייסון? אבק שואב ברשותך יש האם •
 + המשלים הסט עם מקורית באריזה כן, א.

מהודר. כיסוי
מתנה! אותו קיבלתי אבל כן, ג.
שנייה! יד קניתי אבל כן, ג.
מקורי. לא אבל כן, ד.

 ייאמן הבלתי את עשתה ברזילי נטע •

בתגובה: את באירוויזיון. וזכתה
#כפרהעליין־נטע באינסטה. אחריה עוקבת א.

על פייסבוק בוויכוחי פעילה משתתפת ב.

 הבאה. בשנה התחרות מיקום

 העניין אבל הבין, בכיכר למזרקה קופצת .3

דועך.
לזכות. צריכה הייתה הקפריסאית ד.

 אבל וסבלת, צפית סדרה באיזו •
 היא סבל צפיית כי בה לצפות המשכת
החדש? השחור

שפחה". של "סיפורה א.

שלי". המוצלחות "האחיות ב.
מאוד". פראית "ארץ ג.
"הרמון". ד.

בפייסבוק? השנה עשית מה •
 קבוצת עם בסבנטיז מחיי פכים חלקתי א.

בחדרה". ילדות "זיכרונות

 שלי שחבר מי לכל שקורא סטטוס העליתי ב.
לייק. ללחוץ

 שבה והומוגנית סודית לקבוצה הצטרפתי ג.
 אוהבת מכירה, שאני מה על רק מדברים

איתו. ומזדהה
הפרופיל. את סגרתי ד.

 של להופעה כרטיסים השגת האם •
אדם? עומר

 בחתונה פרטית הופעה פלוס רינג גולדן כן, א.
חברה. של

 קל. היה לא זה אבל כן, כ.
 זול. היה לא זה אבל כן, כ.

מי? עומר ד.

• metoo# את ושינה לחיינו התפרץ 
בתגובה: את העולם.

להצטרף. מוזמנות התחילה. המהפכה שמחה. א.

 את ותייגתי מהצבא אישי בסיפור שיתפתי ב.
האפס.

 של המגוחך הדין גזר על וירטואלית מחיתי ג.

קסטיאל. אלון
 זו ומתי מחמאה זו מתי להבין מנסה עדיין ד.

הטרדה.

 אבל חלילה, שיפוטיות, לא אנחנו •
 ’פאוץ עם מסתובבת אותך ראינו

בציבור?
 תמרכזו מוסקינו? של או גוצ׳י של איזה? א.

אותי.
לארון. שהחזרתי מהניינטיז וינטג׳ אחד לי יש ב.
 ובעיצוב לעצמו מודע אירוני, בקטע זה ג.

ישראלי.
 במניעת עליי יאיימו אם לא אפילו ד.

פחמימות.

 מה בתפקיד, חודשים ארבעה אחרי •
מרקל? חייגן על להגיד לך יש
בעולם. מושלמת הכי הנסיכה א.

ומיושן. ארכאי למוסד יח״צ מקפצת ב.
עד סולידיות לבוש בחירות ג.

y ליותר. ציפיתי משעממות.
/ פוראבר. מידלטון קייט טים ד.
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,א בעיקר בחרת אם
 מאובזרת מעודכנת, טרנדים. חיית את וואו,
 שאנחנו לפני לקרות הולך מה יודעת וכנראה
 מעורבת את זה. את לדמיין מצליחות אפילו

 מתוך לצטט יודעת וכנראה פוליטית־תרבותית
 טיימס". מ״הניו־יורק וגם ש" מ״מלחשים גם שינה

 להתנקות זמן קצת לפנות לך מציעות שאפו.
 החיים של השני הפרק” כמו טוב בספר ולשקוע
 מאת אחד" פרק רק שיש כשמבינים מתחיל
 מאת ”אחר זיכרזן אין זיורדאנו(כתר); רפאל
 דינה מאת ”מגזירת” בית); חסן(אחוזת רועי
חורב(אפיק). בוגוסלבסקי חורב
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’ב בעיקר בחרת אם
 המסדרון בשיחות להפליא מעודכנת את

 עלייך מפיל הצעיר שהדור ובהנחתות בעבורה
מע שחולפים טרנדים יש המשפחתי. בווטסאפ

 מה יודעת כבר את כי בעיקר מבורך, וזה לייך
 כמה הנה רוחך. ומצב סטטוסך לגילך, מתאים
 לשנה יפה הכי בצורה אותך שיכניסו ספרים

 אורלי מאת כורחה" בעל "מפורסמת החדשה:
 יאנג "גייין ספרים); ויינר(ידיעות קראוס

 ”אדל” זווין(תכלת); גבריאל מאת ”הצעירה
זמורה-ביתן) ברנדס(כנרת יוסי מאת

אדל
ברנדס יוכי

,A בעיקר בחרת אם
 את כמוך. להיות רוצים היינו מושלם, בעולם

 להיות רוצה שאת האנשים את בפינצטה בוחרת
 לחלוק או באינסטה אחריהם לעקוב שלהם, חברה
 יודעת את חם. קיץ בליל קפואה מרגריטה איתם

 מחויבת לא אבל כלליים, בקווים בעולם קורה מה
 בדיוק לנו יש כי מעולה, וזה אקראי. ניוזפיר לשום

 אליס מאת ”אהבה "גלגולי בשבילך: הספרים את
 ”העוזבים” דביר); זמורה־ביתן, מונרו(כנרת,

 מקום ממלא” קו(תמיר//סנדיק); ליסה מאת
הנדלזלץ(מאגנס). מיכאל מאת עצמי"

מונרו אלים

האהבה גלגולי

העתבים

הנדלזלץ מיכאל

עצמי מקום ממלא

:f M
התפוח? $

 כחיבת על ,משמיז״ת
 אשסה י־נשי על אזעה. !ל
אדי־ים ןחענוטת י

 עוז עמוס1
חדד שירה :ם

סוס מרק
סורוקין ולדימיר

,ד בעיקר בחרת אם
האפ ככל ומנותקת נקייה בועה לעצמך הקמת

 גורמים טרנדים שבחוץ. והמזיע החיצון מהעולם שר
 לך גורמות רשת תופעות מגוחכת. להרגיש לך

 מה יודעת את את, מי יודעת את מיידית. התנשאות
 אוהבים שכולם מה לא שזה יודעת ואת אוהבת את
 לטעם שמתאימות המלצות כמה הנה בסדר. וזה

 עוז עמוס מאת ”התפוח? עשוי ממה” שלך:
 ולדימיר מאת סוס" מרק” חדד(כתר); ושירה

 ”ביוגרפיה פיאף: אדית” סורוקין(לוקוס);
מרטן(רסלינג). ’וזיורז דוקלו פייר מאת


