
 גם כי העובדה היא — לקוראיהם מספרים
עצ אותה הגבר מגלה האישית בהתנהגותו

 על ארוך אחד וציפצוף וגילוי־לב, מאות
שה הראשונים אחד היה הוא ויגידו. מה
שכ בעובדה להודות שנים, לפני כבר עז,

תכו אוחו מעניינות במזכירה, בוחר שהוא
 הוא מהמאוזנות. פחות לא האופקיות, נותיה
 להבין המיועדת למועמדת לתת תמיד נהג״
מ שתדע כדי אותה. שראיין בעת זאת

 היה שזה איך מאמינים הייתם לא לה. מצפה
 היו הן זה בגלל רק המועמדות. על משפיע
מחיר. בכל הג׳וב. את לקבל מוכנות

₪ €3 @
 נו- הגיל החל האחרונות שנתיים !י*

 שבעבר בעוד שלנו. בנמר אותותיו תן
 חודשים, לכמה אחת מזכירה מחליף היה
 אי־ נמצא׳ית שולה, הנוכחית, שמזכירתו הרי
ש אומרים יש .1969 מנובמבר כבר תו

 חד־צדדית. הריהי — כן אם פורחת. האהבה
 שהגבר ברור העליז, הזוג את המכיר לכל
 אותו מסובבת זו ואילו הגברת, על מת

הקטנה. אצבעה סביב
ומשמי־ ,52 בן (הוא 23 בת כיום שולה

 את ללטף יכולה היא כולם. לעיני משרד,
 — משתתפים רבת ישיבה באמצע ראשו

 כשהיא ישבנה. על לטפוח יכול שהוא כמו
להר כדי אליו ומתכופפת כיסאו ליד באה
 מנטה אינה היא כלשהוא, מיסמך לו אות

 את מחככת שהיא העובדה את כלל להסתיר
 את הזדמנות, באותה ומגלה, בגופו, שדיה

ממול. היושב המבקר לעיני אוצרה כל
 מזכירתו עם המתמזמז בוס של התופעה

 כשזה כרגיל אלא חדשה. איננה במשרד
הת באקראי, למשרד נכנס ומישהו קורה,
הנא שזוג כלל בדרך היא המקובלת גובה
 לא שלהם. הג׳ודו מתפיסת ניתקים הבים
 בשלהם, ממשיכים אלה ידידינו. שני אצל

 עד ולצאת, לחזור מואיל הדיסקרטי והפקיד
זעם. יעבור
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 ב־ הבוס היא ששולה לציין יותר **

 להוציא רוצה שמישהו טובה כל משרד.
 ילך זד, שולה שדרך יודע — הגדול מהבוס

בכי לפקידים בניגוד יותר. מהר שניים פי
 איננו שולה של הבוס דירי אחרים, רים

פתוחה ודלתו פורמליות, בעודף מאמין

חושש אינו הבוס
במשרד מזכירתו עם להתמזמז

 שלא כתף. מושכת אורה הקלאסיים. לפסים
יאמינו.

 הבוס של מזכירתו מפורסמת חות ף*
 המפורסמת. ההסתדרותית החברה של

 מספר, שבועות מדי אותו. מכירים כולכם
 דיעו־ בזכות בעיתונות לכותרות זוכה הוא
להש מהסס אינו הוא אותן העצמאיות, תיו
בעיתו המתפרסם תצלומו, גם ברבים. מיע
 למדי, חתיכי סימפטי, קלסתר מראה נים,
יוצמחי. לא כלל

אינם אך — יודעים העיתונאים שכל ומד,

 התחתונים. את יותר לראות אין יום ^
 ה־ הענק רב־ד,קומות בכל היחידה היא *4

 מי אין במיניכנס. לעבודה להופיע מעיזה
 ההסתדרות, ותיקי מילה. לה להגיד שיעיז

 — מתפוצצים עסקיהם, לרגל למשרד הבאים
כלום. לעשות יכולים אינם אבל

גי נגד כלום לעשות יכולים שאינם כמו
ב־ — הבום על מעתידה שהיא האהבה לויי

 ציורי ועם כלל, בדרך (פירחוניים, תוניד,
 רבים מוכנים הברווז, ודונאלד מאח מיק־

להישבע).

 בידרה — הבוס מטרת
טבעות, — המזכירה מטרת

 — ככה ככה פרצוף עם )58 טוענים צים
 זוג בסרטים, רק רואים שכמוהו גוף אבל

 י־ להפליא, צרות מותניים ענקיים, שדיים
 גם אוהבת והיא דופי. ללא ארוכות רגליים

 לבום. רק לא לה. שיש מה את להראות
ה לגבר לגרום, מסוגלים שלה המחשופים

 הלם.1י מוקדמת, הכנה ללא למשרד נכנס
 ישבת אם לראות, יכולת המיני בתקופת

תח־ צבע את שולחנה, שממול הכורסה על

 שולה הפכה לא כך, משום הכל. בפני תמיד
 כתוצאה אליו. להגיע אין שבלעדיה למחסום

 בגלל רבים. שונאים לד, רכשה לא מכך,
הנכו טובת־לב בחורה גם היא שמטבעה

 כמעט אין שבאמת הרי לעזור, תמיד נה
ש ומאחר נגדה. מקשקשות רעות לשונות

 עניין הם גם הבוס עם האינטימיים יחסיה
 אפיייו בעיות. אין בכלל הרי — שבגלוי

ב־ סעודותיהם שלהם, המשותפים הויקנדים

ת המעופפת: המזכירה סו ס עם לחו״ל טי הבו
 ל- ,שעברה בשנה ונסיעתם, יקרות, מסעדות

במש יום יום של כעניין מתקבלים חו״ל
כולו. רד

ר, כ א ע  שולה של שהבום ספק היה ל
 בידור. לשם רק במזכירותיו מעוניין -1

 לא איש ברור. לא המצב לשולה בקשר
 בגירושיו יסתיים ביניהם הרומן אם יופתע

 מה רמז. נותן אינו עצמו הוא מאשתו.
לא. שולה גם — מפתיע שיותר
 המזכירה- כלל בדרך כי מפתיע, וזה

 הבוס עם להתחתן מאוד להוטה הפילגש
עבר. לכל כך על ולרמוז שלה
בפי מעוניינות אחדות נכון. כולן, לא
 והעליונות הכוח בעמדת בבילוי, רק רוש
 במתנות, במשרד, לעצמן רוכשות שהן

ה במסעדות המורחב, ההוצאות בחשבון
הקינאה. במבטי יקרות,
מעו הרוב, למיעוט. משתייכות אלו אבל

 כיש~ יוזמה, מרץ, :בחברתנו ההערצה רות
 ומבינה רואה היא תקיפות. חריצות, רון,
 באים שהם כפי והשפעתו כוחו מלוא את

ש קטנים, דברים ואחד באלף ביטוי לידי
 כיצד רואה היא רואה. אינו מלבדה איש
שי הקמת ייצור, תוכניות על משפיע הוא

 של קריירות קידום מיצרכים, ייצור כונים,
אנשים.

מ עשוייה להיות צריכה היתד! יא ף*
העוצ מהרגשת להשתכר לא כדי אבן 1 י

 גם מה כך. כל לה הקרובים והכוח מה
 ההזדמנות בידה נופלת פעם שמדי —

ב _ להשפיע המשכר, במשחק להשתתף
 החלטה על — דיעה בהבעת בחיוך, מילה,

 תצליח נשואה שכאשה המחשבה, חשובה.
סוחף. משהו היא — יותר עוד זאת לעשות
 ש־ היחידה שהיא ההכרה נוספת זה, לכל

או־ שמבינה אוחו, שמכירה אותו, מעריכה

 הופכת המזבירה־הפילגש
הנוס להכרעות שותפת

 — השוליות בהטבות כך כל לא ניינות
עצמו. בבום כמו

 יחסי- את להשוות אפשרות אין כן
(כשה שלה, לבוס מזכירה בין המין

 101ב־ המצב שזהו — נשוי בבום מדובר
 גבר סתם בין ליחסים מקרים) מאה מתוך
לפילגשו. נשוי

ו פילגשו, הגבר, — הנצחי המשולש
מ מיוחדת משמעות כאן מקבל — אשתו
מאו שלה הבום את רואה המזכירה שלה.

 לא — אחרת אשה ששום חייו של צד תו
 מכירה. — הרגילה פילגשו ולא אשתו,
כמוה. לא לפחות
 מלוא את מפעיל כשהוא אותו רואה היא

ה את המעריצה בתרבות וגבריותו, כוחו
 במירוץ. המצליחים את ומכבדת התחרות

 ומפעיל, מגלה שלה הבוס את רואה היא
מעור־ התכונות כל את שעה, שעה יום יום

 מתעניינת שלא אשתו, ההיא, כמו לא תו.
 איזה אפילו להבין מסוגלת לא בבעיותיו,

לו. מציקה ורק כאן, לנו יש יקר איש
 אומדת. זאת מה ? יודעת היא מאיפה

 לה גילה עצמו הבוס בעצמה. הגבורה מפי
 באנחה בין ברמז, בין באומר, בין —

באשתו. מדובר כאשר דיסקרטית,
עתה, לה, שדרוש מה כל זה, רקע על

 לבוס. פיזית דחייה לה תהיה שלא רק זה
 — במיוחד זקן מתועב, מכוער, לא הוא אם

ו למיטתו. הגדולה ההבנה אותה מביאה
כן. הוא אם גם לפעמים,
 : בחיים אחת מטרה לה יש ואילך, מכאן

 את לרשת הבוס, של אשתו את לסלק
מקומה.

 ה־ בשבוע הסידדה המשך
ת :בא ת המזכירו הפרטיו

הצמרת אנשי על שהשתלטו


