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והתגלית בואונו
ת כוכבות להניח יש מאד, מצליחו

אנס, עם בראונר חלף מד הוא אותה ז׳  לשתף עו
 כסה גילה והוא היות סטרוגוף. מיכאל בסרט

תיה המקצועית שחוות־דעתו עצמה. את תצדיק אודו
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בצילומי־פרסוסת. להופיע כדי טובה היא
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 נערות וכל ארצה הגיע הזה האחד השמן
בהתלהבות. עליו עטו ישראל

 שני לו יש בראונר. וולף הוא הזה המפיק
 בגרמניה, ידוע מפיק שהוא ארתור — אחים
 תחנת־קמח בעל זאת לעומת שהוא ודויד

בפתח־תקווה.
★ ★ ★

 אחיו, ארתור עם כאן היה בראונר ולף ף
 סרט אז הפיק הוא משנה. למעלה לפני ן

 ברגר סנטה עם בקיסריה, גרמני טלביזיה
 אז היה שהוא ולמרות ראשית. כוכבת בתור

יפה כל את הכיר הוא למפיק, המישנה רק
ל להיכנס כדי בתור שעמדו ישראל פיות
או־ עם עשה הוא ועכשיו אחיו. של סרט

מת שלה ״הגוף עליה: אומר הוא קולנוע,
ב נראים פניה אבל במצלמה, מצויץ קבל

מדי.״ קשים צילומים
 יפה שהיא אומר הוא טוכטרמן ציונה על
 וי־ על כאלה. המון יש בגרמניה אבל מאד,
 פו־ אמנם שהיא אומר הוא ביאנקו דל ויאן

 לביא דליה ועל מזה, יותר לא אבל טוגנית
 יודעת לא אבל פוטוגנית שהיא אומר הוא

 מצויי־ היא לכן מאד. קפואה ונראית לשחק
בסרטים. לא אך בודדת. לתמונה גת

 נהדרות. שערות לה ויש יפה היא כץ ג׳וזי
כ פיאה לובשת באירופה בחורה שכל אלא
 בדיוק היא שג׳וזי משום דווקא כי זאת.

דבר הופך — באירופה הנערות של האידאל

 מסביב המתרוצצות נערות יש ף
 איזה לתוך להיכנס כדי לעיתונאים 1

ה נערות יש מכובדת, רשימה יאו שער,
 לתמונות, להיכנס כדי צלמים, ליד מסתובבות

 רב ברצון מוכנות יחד גם הנערות כל אבל
המפיק שמן. אחד במפיק הכל את להחליף

מחודשת. הכרות בחורות תן
 כל עליהן להגיד יכול הוא מסיק בתור

 הוא למשל, אילו, מקצועיים. דברים מיני
 נערת על אומר היה הוא גבר, סתם היה

 וגב משגע גוף לה שיש ענבר זהבה הזוהר
איש שהוא כיוון אבל נהדרות, יפות פנים

 מסתובבים כולה באירופה כי בעוכריה, זה
ו בדיוק. הזה הטיפוס של חיקויים אלפי
שם. תבלוט לא לכן דווקא

★ ★ ★
ה כל **  בר־ שוולף לראות, תיכף אפשר ז

 הכי החתיכות אמיתי. מומחה הוא אמר
 ולא בכך, הרגישו כבר בישראל מפורסמות

 להן, עוזר לא זה אבל מנוח. לו נותנות
 הוא מזה ויותר אחת, בחורה כאן גילה הוא
 כי רב, זמן לו אין לגלות. מתכונן לא

כולו. בעולם עוד לו מחכים
ל לוי, ז׳אנט היא גילה שהוא הבחורה

 הזה. העולם של המים מלכת סגנית שעבר
 כאן שנעשה הטלביזיה בסרט השתתפה היא

בגרמניה הוקרן וכשהסרט שעברה, בשנה

1ף 1 שתתפת תלש י1  היא בסרטיו המ
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מר אלקה לעומת עלובה. נראית שבחיים זו


