
 וודושקה את שהפך האיש
 בעולם, היקרה לדוגמנית

 ביורשת עתה אותה החליף
יותר צעירה ושרייה, חדשה

ה א, ךי נ מו ת אי משמאל הלב גלויית ה
 לאמיתה. אמת זו אופטי. תעתוע ננה /

 ם״מ. 92 אפלט מארלנה של החזה היקף
 אבל מרים־משקולות, בשביל אולי הרבה לא

 די זה מארלנה, של ס״מ 170ר.־ בשביל
והותר.
וורושקהה־ צלם־הצמרת התרשם מקום, מכל כך,

כ גם המפורסמת, וורושקה של ליורשתה
כ וגם — פרנקו של הבלעדית דוגמנית
 נהדרת,״ בצורה פוטוגניים ״פניה אהובתו.

 (ראה מושלמת. ״גיזרתה הגדול. האמן הכריז
בגד־ים.) תמונה
 מארלנה: של האחרות לחכונותיה אשר

שיש מה כל לד, יש מאוד. נחמדה ״היא

 ב־ קסנה היא היחידי: ההבדל לוורושקה.
 הוסיף הוא חזה. יותר לה ויש ס״מ 14

 מוו־ שנים בעשר צעירה גם )21( שהיורשת
רושקה.

״ה באבירות: אמר עצמה, וורושקה על
 חברים רק אנחנו היום נגמרה. שלנו אהבה

טובים.״

ומארדנה פרנקו
 שהפך האיש — רוברטאלי פרנקו איטלקי

 ה־ הרוזנת אהובתו, את שנים שש לפני
 ל,וורד גריפין, ורה לנדורף, , לבית גרמניה

היק דוגמנית־הצילום — המפורסמת שקה׳
בעולם. ביותר והמפורסמת רה

 וורושקה, את להחליף החליט רוברטאלי
 במארלנה. ראשון מבט לאחר תפקידיה, בשני

ה שצלם־הצמרת שמעה מינכן, העיר בת
ב במסיבת־דוגמניות נוכח יהיה מפורסם

ב התייצבה מטוס, תפסה היססה, לא רומא,
 אתי' הבליטה עמוק, נשמה במסיבה, פניו

 לצלם רוצה היית ״אולי ושאלה: החזה,
*( 1 אותי?"
מארלנה הפכה קצר זמן תוך רצה. הוא

זוחשחה
 את יסגיר מייד זה כי הרשמי, תוארו
 יש המעמד למגיני גם אופן, בכל זהותו.

כנ״ל. שלנו לבוס וגם במזכירות. צורך
 איננה דנן, במיקרה הבוס, של מזכירתו

ה אומנם מלכת־יופי. לקרוא שאפשר מה
ו השלמות, כליל לא הוא עצמו שלנו בום
 מזמן כבר שלו השישים יום־ההולדת את

 סיבה. לא באמת זאת אבל לשכוח, הספיק
 מסתובבים ביותר המכוערים מהבוסים כמה

 צעירות מזכירות־פילגשים עם הזאת בארץ
יע לא אולי הכסף הכל, אחרי ויפהפיות.

הרבה. די אבל הכל, נה

 ,48 בת היא הבום של מזכירה ■*
ונמ שטן, בת כמו בעצמה מכוערת 11
מ למעלה — הכפול — זה במעמד צאת

שנה. עז
כך, כל איננו שהבוס מאחר מעמד. ואיזה

ו הבריאות, בקו האחרונות, בשנים ביחוד
 המזכירה הפכה אנשים, עם להיפגש ממעט

 בצמרת שרבים רק, היא הצרה לשופרו.
 היום־יום, ענייני שבמרבית טוענים, המנגנון

 עניינים חותכת עצמה, של השופר היא
הבום. בפני כלל להביאם מבלי
המפל בתוך הזקן הנמר של יריביו גם

 בזה אין שבעצם אוהדיו, עם מסכימים גה
 היא המזכירה עניין. של לגופו נזק, כל

 בכל־לב מסורה מצפון, בעלת כנה, אשד,
 וראש נבון שיקול בעלת המפלגה, לעניין
 תאוזת שמץ מכל נקייה — והעיקר פתוח,

השמי זו אותה, שמעניין מה כל שילסון.
 הגבר של ועמדות־הכוח האינטרסים על רה

עצמו. עליו לשמור כדי — אוהבת שהיא

 שהנושא טוענים, שהיריגים לא
ב שלם שאגף ייתכן לא עקרוני: הוא

אחרים נוספים חיוניים ואספקטים תנועה,
 נבחרה שלא — מזכירה על־ידי ינוהלו —

 מהססים אינם גם הם התנועה. חברי על־ידי
שלה הנורא הפשע את זה, בהקשר להעלות

 נשוי. איש של פילגשו היותה עובדת —
 וחיקי על המקובלות החברתיות בנורמות

 יש — פילגש אשה של היותה זו, תנועה
 כזה שפגם מובן מוסרי. פגם משום בו

 לא, או, פילגש. המחזיק באיש קיים איננו
מותר. לגבר
 בינתיים עליהם האחרונות, השנים 15ב־

ל שיצליחו סיכוי אין ברימונים. להסתפק
 חזק יושב הבוס העניינים. מצב את שנות

 כל על פרטים מדי יותר יודע בכיסאו, מדי
 לו לעשות יוכל שמישהו מכדי עמיתיו,
משהו.
למש בוקר מדי להגיע ממשיך הוא וכך,

 הם שבה מהדירה המזכירה, עם יחד רד,
 וחוזרים במכונית, נוהגת כשהיא יחד, חיים

״מעולם כתוכת. לאותה העבודה יום בתום

 גילה הזה,״ הקשר את להבין הצלחתי לא
 ״אשתו, בארץ. ולדרכו לעבודה מחבריו אחד
מש עדינה, יפה, יותר עדיין ,56 בגיל כיום
 נדבק הוא מדוע מהמזכירה. ונבונה כילה

 להתחיל מסוגל אינני — הזאת למזכירה
להבין.״

 החוקית האשד, שגם כנראה הוא. רק לא
 שהיא העובדה את להבין איך אחרת, לא.

י על יודעת המז־פילגש, על יודעת נ  ש
 חיה העובדה, עם ומשלימה — תפקידיה

שנה? 15 זה בעלה לצד כך

 מס־ אין הבא; בשבוע
 הפילגשים־המז־ תדרות
הבוסים גשות עס בירות

______ולהיפך. —
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