Skyvrit Academy Copyrights
Skyvrit Academy website ("Skyvrit Academy Wings"
Included) is subject to protection under copyrights,
trademarks and/or other intellectual property rights owned,
controlled or licensed by Skyvrit Academy. These rights
are protected by common law, state laws, and Israel and
international laws. Skyvrit Academy expressly reserves all
rights, titles, and interests in and to all copyrights, trade
names, logos, patents, links and other intellectual property
and proprietary rights in and to the Site (Skyvrit.com),
including but not limited to any images, photographs,
animations, video, audio, music, text, and "applets"; the
overall "look and feel", processes, software, technology,
and other materials and users personal information
("WINGS" included) which appear on this Site, ; and the
business processes used to market products and
services. You agree that your rights are limited to those
granted herein, and you will not acquire any rights except
as expressly set forth in this Agreement. You may NOT
use any of the mentioned above for any commercial use
or any other use for that matter except for personal use as
part of the Skyvrit Academy service Terms of Use. You
may NOT publish, post, share any of the Skyvrit
Academy’s final product's links, (Descriptions links are not
included).

דמיינו מטוס גדול ,אתם מצליחים לדמיין? יופי! ,עכשיו
דמיינו אותו גדול יותר ומפואר הרבה יותר.
שלום ,שמי רון .אני איש עסקים ומותר לומר שאני גם
מאוד עשיר .איני רק איש עסקים אלא גם ובעיקר
ארכיטקט .ביניינים גבוהים ,חלונות מזכוכית ,מדרגות,
אלו סוגי הדברים שמעניקים לי השראה בחיים .זוכרים
את המטוס שדמיינתם בתחילת דבריי? ,זהו המטוס אליו
אני עתיד לעלות עליו בעוד כשעתיים בדיוק.
החלטתי לקחת קצת חופש מהעבודה הקשה שלי ולצאת
לחופשה .אני חושב שגם לרון מגיע קצת חופש ,כן חופש!
אני יוצא כדי להתפנק קצת ב...וגאס!
כן חברים ,שמעתם נכון ,וגאס! עיר האורות והכסף מחכה
רק לי כדי שאוכל ליהנות ולהתפנק קצת.

את השיחה הבאה תוכלו לקרוא רק פה ,אישה שהתיישבה
לידי ו...
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אז במה אתה עוסק?
אני איש עסקים וארכיטקט ,אם לא מפריע לך אני
רוצה לנוח קצת ,אני יודע שבדרך כלל נהוג לשוחח עם
האדם היושב במושב שלצדך אבל אני באמת מעוניין
בקצת שקט ,טוב?
כן ,כמובן אדוני ,אני מתנצלת ...אז תגיד יש לך
ילדים?
כן.
באמת?
כן ,כזו שלא מפסיקה לעצבן ,כמוך! אני בסך הכול
רציתי לטוס לוגאס להירגע .לפעמים זה הורג אותי
עד כמה אתן -הנשים ,מסוגלות לדבר בעיקר
על...שטויות! אבל אשתי בניגוד אלייך ,מכבדת את
הבקשות שלי!
למה אתה מתכוון אדוני?
אני פשוט לא מאמין ששאלת את השאלה המטופשת
הזו כרגע!
שאלתי? את מה שאלתי?
את השאלה  ,...טוב זה כבר מוגזם ,דיילת! אני
מעוניין לעבור מקום בבקשה!
היא לא תשמע אותך....אנחנו מאוד רחוקים ממנה,
יש לי כדור נגד כאב ראש ,רוצה ?
תתפלאי לשמוע ,לא! אילולא ( ) Ifאת ,כאב הראש
הזה לא היה נגרם מלכתחילה.
אז אתה אמרת שאתה ארכיטקט?
והיא ממשיכה...
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גם בעלי...טוב לא בדיוק ארכיטקט ,הוא יותר עובד
בבניינים ,גורם להם להיראות יפים יותר.
הוא מעצב פנים?
לא בדיוק...
אדריכל?
אהה...לא בדיוק ,הוא...מנקה אותם ,האמת היא
שאני טסה עכשיו למשפחה שלי ,הם עוזרים לנו
בתשלומי הדירה ,ואת הכסף למטוס המפואר הזה
קיבלנו במתנה מארגון לעניים.
אני מצטער לשמוע ,לא ידעתי.
היי ,זה בסדר ,בשבילי בעלי הוא כל מה שייחלתי לו
בחיי ,הוא מצחיק קשוב ואכפתי.
דיילת  :סליחה גברתי חלה טעות במושב אני מבקשת
ממך לעבור למושב .B2
תודה לך דיילת ,היה מאוד נעים לפגוש אותך אדוני.
תודה לך על השיחה הזו ,בכל זאת  30שעות בטיסה
לוגאס יכולות להיות מאוד משעממות כשאתה רק עם
עצמך ,אני מאחל לך טיסה נעימה ובמידה ותרצי
משהו אני תמיד פה בשבילך .בבקשה זכרי זאת.
תודה אדוני ,גם לך ,טיסה נעימה.
אז הנה אני פה בלאס וגאס ...רואה את כל המכונות
האלה מולי ושואל את עצמי ,האם הדולרים האלה
שמולי  ,האם הם באמת המתכון לחיים מאושרים?

 -סוף-

