 20שנה ל”ספרות זולה”

פיני אסקל
המבחן האינפוגרפי

התחלה

שעון הזהב חלק א’

הסדר
הכרונולוגי
של העלילה

קפטן קונס מעניק
לבוץ’ הצעיר את
שעון הזהב של אביו
מיקום :בית משפחת קולידג’

ג’ולס ווינפילד ,וינסנט וגה
(רוצחים שכירים בשירות
מרסלוס וואלאס)

הכי
משתלם
קצת
משתלם

וינסנט  ,ג’ולס

בינתיים ,פאמפקין והאני באני מחליטים לשדוד את המקום
פאמפקין ,האני באני

דה
סע
מ

נק
ב
ת ות
נו קא
ח מש

לא
משתלם

וינסנט וגה ואשתו
של מרסלוס
וואלאס

מרסלוס ובוץ’ מסכמים
את פרטי קרב האגרוף
מיקום :המועדון של מרסלוס
מרסלוס (פושע) ,בוץ'
(מתאגרף)

“בסיבוב החמישי,
הישבן שלך על הרצפה”

סוף

אחרי שבוץ' השתחרר והציל את מרסלוס,
השניים מסכמים שהחשבון ביניהם סגור .בוץ'
אוסף את פביאן על האופנוע של זד

"זד
איז
דד"

השוד במסעדה

פילוסופיית הפשע

“הצרפתים קוראים
לזה רויאל עם גבינה”

וינסנט וג’ולס מגיעים למסעדה .ג’ולס רוצה לפרוש .וינסנט הולך לשירותים

“אני אוהב אותך,
האני באני”

“זה הארנק שכתוב
עליו ‘בן זונה מרושע’”

בוץ' ,פביאן

מיקום :מכונית

“החבאתי את חתיכת המתכת
הלא נוחה הזאת בתחת שלי
במשך שנתיים”

ג’ולס ,האני באני ,פאמפקין,
וינסנט

מיקום :דירת פביאן

וינסנט וג’ולס מדברים על סמים
וצ'יזבורגרים

קפטן קונס ,בוץ’ קולידג’

וינסנט יוצא מהשירותים .ג’ולס
מסכל את השוד .האני באני
ופאמפקין יוצאים עם השלל,
כולל הארנק של ג’ולס ,אבל בלי המזוודה
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והפעם:

וינסנט נכנס עם ג’ולס
והמזוודה למועדון של מרסלוס
ונתקל לראשונה בבוץ’ שקונה
סיגריות “רד אפל”
וינסנט ,בוץ’

“אני לא חבר
שלך ,פאלוקה”

בוץ' דורס את מרסלוס שחוצה את הכביש.
בסיום קרב יריות ומרדף ,השניים נכנסים לחנות
נשק ונלכדים במרתף עינויים על ידי שני חובבי
סאדו־מאזו ,זד ומיינארד ,שאונסים את מרסלוס
מיקום :חנות לכלי נשק
בוץ' ,מרסלוס ,זד ,מיינארד

“אני אוהבת
אותך ,פאמפקין”

וינסנט קונה ומזריק הרואין
מיקום :הבית של לאנס
וג’ודי
וינסנט ,לאנס
(סוחר סמים) ,ג’ודי
(אשתו של לאנס)

“הקוק פאקינג
מת ,כמו דיסקו”

בוץ’ נוסע לדירתו ,לוקח את
שעון הזהב ומוצא רובה זר.
וינסנט יוצא מהשירותים.
בוץ’ מחסל אותו.
בוץ’ ,וינסנט

נושאי שיחה שמעניינים את וינסנט וג’ולס

פוט מסאז’ 40%
צ'יזבורגרים 12%
אכילת חזיר 10%
פרישה מעולם הפשע 10%
נס או מזל 8%
מריחואנה באמסטרדם 8%
פיילוט טלוויזיוני 6%
שיחות על עבודה 4%

מה הוא עושה שם
מדבר לעצמו מול המראה
לפי משך השהות בפנים –
מספר 2

מסעדה

פאמפקין והאני באני
שודדים את המסעדה

מספר  ,2תוך כדי קריאת ספר
הקומיקס “”Modesty Blaise

בבית של בוץ’

בוץ’ מכין פופ־טארטס
ומגלה כלי נשק מיותם

בוץ’ יורה
למוות בוינסנט

וינסנט ,ג’ולס ,ברט ,מרווין ,רוג’ר
(שותפים לדירה)

הבעיה עם בוני

מיקום :דירה מספר 42

מיה מסניפה בטעות את מיה מאבדת
את ההכרה
ההרואין של וינסנט
סיכול השוד

הבחור הרביעי ,שהתחבא
בשירותים ,יורה לעבר
וינסנט וג’ולס – ומחטיא.
השניים יורים בו למוות

וינסנט וג’ולס נכנסים לדירה ,מוצאים
את המזוודה ומחסלים את רוג’ר וברט

איפה
בבית של מיה
וואלאס

ובינתיים בחוץ

תוצאה

הבחור הרביעי,
וינסנט ,ג’ולס

וינסנט הורג בטעות
את מרווין
מיקום :מכונית
וינסנט  ,ג’ולס,
מרווין

 18חורי הפירסינג של ג’ודי

1
52 5
11
1

״מה?״

1

וינסנט וג’ולס מנקים את
המכונית ולובשים טי־שירטים.
המכונית מגיעה למוסך
והשלושה נפרדים

מיקום( :שיחת טלפון)
מרסלוס ,ג’ולס,
“הזאב”

1

וינסנט וג’ולס עוצרים אצל
ג’ימי עם גופה כשהמכונית
והחליפות שלהם מלאות בדם

ג’ולס מבקש עזרה ממרסלוס,
ששולח את חברו “הזאב”

“הזאב” ,ג’ימי,
וינסנט ,ג’ולס

אוזן ימין 5 -
אוזן שמאל 5 -
גבה שמאלית 1 -
נחיר ימין 2 -

מיקום :הבית של ג’ימי

שפה 1 -

וינסנט ,ג’ולס ,ג’ימי

לשון 1 -
פטמת שד שמאל 1 -

“זה במרחק
 30דקות.
אגיע תוך ”10

“אם בוני תגיע הביתה
ותמצא פה גופה ,היא
תתגרש ממני”

פופיק 1 -
דגדגן 1 -

המדריך להרואין
פנדה 300 :דולר לגרם

״חומר מעולה״  -תוצרת מקסיקו

באווה 300 :דולר לגרם

״שונה ,אבל איכותי באותה מידה״ -
תוצרת מקסיקו
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דברים שקורים בזמן שוינסנט וגה נכנס לשירותים

וינסנט מגיע לביתה של מיה,
שמסניפה בינתיים קוקאין
מיקום :הבית של מיה
וואלאס

צ’וקו 500 :דולר לגרם

״כשתזריק ,תבין על מה הכסף הנוסף
הלך״  -תוצרת הרי הרץ ,גרמניה

וינסנט ,מיה וואלאס
(אשתו של מרסלוס)

השניים יוצאים למסעדת ג’ק
רביט סלים .לפני הארוחה
מיה שוב מסניפה קוקאין
מיקום :מסעדת ג’ק רביט סלים

מיה
מספרת
לוינסנט על
הפיילוט הטלוויזיוני שעשתה
וגוררת אותו לתחרות ריקודי טוויסט

וינסנט ,מיה

וינסנט ,מיה

“מילקשייק
בחמישה דולר?”

מיקום :דירת פביאן
בוץ' ,אזמרלדה (נהגת מונית),
פביאן

“מבחינתי ,היית יכולה
לשרוף את שאר הדברים ,אבל
הזכרתי לך במיוחד לא לשכוח
את השעון של אבא שלי!”

שעון הזהב חלק ב׳

בוץ' נמלט מזירת האגרוף אחרי שהרג את יריבו,
מגיע במונית לפביאן ,חברתו ,ומגלה בבוקר
שהיא שכחה לקחת את השעון

וינסנט מבהיל את מיה לביתם של
לאנס וג’ודי ומזריק לה אדרנלין
מיקום :הבית של לאנס
וינסנט ,מיה ,לאנס,
ג’ודי

מהפיילוט
ל"פוקס פור
פייב"
ל"קיל ביל"

וינסנט נכנס לשירותים ומיה מסניפה
בטעות שורת הרואין ומאבדת
את ההכרה
מיקום :הבית של מיה
וינסנט ,מיה

בלונדינית

(מפקדת)

יפנית

(קונג פו)

שחורה

(חומרי נפץ)

צרפתייה

(סקס)

“Girl, You'll Be a
”Woman Soon

אני

(סכינים)
* בסוגריים:
המומחיות שלהן
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