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  יםיםגדולגדול  ווצאצאיי
אלא אם נרשמו הפתעות , ואולם, אני כותב את שורות אלה מבלי שהספקתי לצפות בפרק השני, נאותגילוי 

מידה של בגרות נדרשה  : בבירורבר אחדדיש לאמר תחילה .  ועומד בעינוכל האמור כאן רלוונטי, יוצאות דופן
 קיתונות  אמשהעיתונים שפכו. בסתיו לתוכנית האח הגדוללבחור כדי , או לפחות שמץ של מקוריות ,ואחריות

 ,ואולם. וכן הלאה הן רק חלק מהדוגמאות" אחי, ביזאר זה הכי", "הפריק שואו הגדול" :של לעג על הליהוק
.  היא לא פחות ממרגשת,רשים ועד לחולי הטורטימהח, מהליהוק הזהכמות הקהילות שהולכת לצאת נשכרות 

אפילו על יוסי בובליל , ואכן,  שבידיהםפלצת המסחריתביקשו היוצרים להעניק יותר לגיטימציה לתבדרך זו אולי 
   .הכל כך בעייתי אפשר לסלוח עכשיו

מי . מהשורהרגילה אישה . תיו היפה והביישניתסאלא  לא קוריוז צבעוני, מפורכסתפרחה  לא ,דיווה מוחצנתלא 
על ההבדל שבין גבר הומו לאישה ,  חולה הטורטילבנצ מעניקה שיעור אה אותהר כבר 20 בערוץ משאשצפה 
 הוא ילמד קצת טאקט ונימוס  חודשים3אבל יש סיכוי שבעוד , "אבל רואים עלייך" :אמנם אמר לההוא . טרנסית
שילעגו . נדרית סולידית' טרנסג:אוקסימורון כ סוף סוף את מה שהוצג עד כהלמתגמ תיוסאז עד . בסיסיים

  .במלוא אנושיותם בפריים טייםבינתיים היא וחבריה יוצגו וש,  ואתרי האינטרנטהעיתונים
  

 אפשר למצוא בדרך ,סטייל באטמן ורובין, יש לזכור שזוגיות שכזאת. הזוגיות בין ארז טל לאסי עזר מקסימה
כשסיימון קאוול וריאן סיקרט .  עזר המוצהרקאת המשוואה הארוניסטית מפרכאן  לבא, כלל רק בסאב טקסט

 , בלי להתרגש,מקבלים כמעט את הדבר האמיתי, ואילו אנחנו, פילרטטו במרומז נרשמה התרגשות בעיתונים
סונט  ווםאד היחשט העלר עזם  עעדצו, טרנסופוב ומזרחופוב, הומופובבימים כתיקונם  ,טל. מיינסטריםהבלב 

   "!אמן" : ועזר משיב מבלי להתבלבל לרגע"ולי'לינה ג'לם אנגגאותך ת" :וב
  
 שידרוו ,על הקרב האבוד מראשלא ויתרו שם  ,10 לזפזפ לערוץ פשרו אבפרק הראשוןפרסומות הארוכות ה

לרייטינג המוחץ של תוכנית הדגל יכלו ש מבליכמובן   ,אסון ורסאיתחקיר על :  נגד אסקפיזםבאומץ תרופה מרה
למרבה .  יש ערך מוסף בתוך כל המסחרי הזה,תמורה בעד האגרהיש .  הפעם יש נחמה,ואולם. של קשת

 ,בינתיים. אבל בשביל זה תהיה העונה הבאה, נדרקוויר' ג אוftm וכך גם של, הצער נגרעה נוכחותה של לסבית
התחושה ת א. וזאת עוד מבלי שהזכרנו את גואל, בפרנדלי בטלוויזיה" היא התוכנית הכי להט"האח הגדול"

  !"חבק אותי ארז, אני מתרגש: "מהעונה הקודמתעזר  של  בעזרת משפטכםסאפשר ל
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 :אנא הצטרפו, דרך הפייסבוק בלבד
 148196341462=gid?php.group/com.facebook.www://http 

  
  
  
  

  

 הלבריטר:איורים


