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צופיה ברוט מחיפה הצליחה בקאריוה
אבל נכשלה באהבה ובה ...הנישואין
ך* יה זה דל! לפני כארבעה חודשים.
| 1צופיה ברוט ,היפהפייה הישראלית מ
חיפה ,שתמונותיה מפארות את שבועוני
האופנה והנשים בגרמניה ,הפליגה בשב
חיו של הגבר הישראלי כמאהב .היא הע
דיפה אותו על הגבר הגרמני והיא היתד,
צריכה לדעת .היה לה אחד כזה .לא רק
כמאהב ,אלא גם כבעל.
השבועון הגרמני הנפוץ שטרן ,ערך אז
מישאל בין נשים זרות השוהות בגרמניה.
בנות מדינות ותרבויות זרות ,התבקשו
לחוות את דעתן על הגבר הגרמני בתור
מאהב .צופיה ייצגה במישאל את דעת
האשד ,הישראלית .והיא לא היתר ,נלהבת
כל כך .״הגבר הגרמני הוא אדיב אך
אנוכי,״ אמרה בלשון המעטה .״התחביב
מיספר אחד שלו הוא השתיל אצלכם שו
תה אדם ביום אחד מה ששותה אצלנו אדם
במשך שנה שלימה.״
אבל דיעה חיובית לחוד וניסיון חיים
לחוד .השבוע ,אחרי שצופיה הגיעה לבי-
קור־מולדת בישראל בתום תקופת היעד
רות ממושכת ,הסתבר כי החיפאית ש 
עשתה קאריירה מסחררת בעולם הדוגמנות
האירופאי ,נכשלה בחיי הנשואין שלה.

היא חיה בנפרד מבעלה והם עומדים על
סף פירוד סופי ורשמי.
בשעתו ,בעת שנישאו ,נחשבו דני וצופיה
ברוט לאחד הזוגות היפים בארץ .היא
היתד ,חיילת בחיל־ד•,אווירי ,ודני ,חיפאי גם
הוא ,הכיר אותה כאשר בא לחופשת־קיץ
מלימודיו באוניברסיטה גרמנית .הרומן ש 
להם נמשך כשנה• בסיומה הם נישאו.
אם צופיה לא הפכה אז לאחת הנערות
המפורסמות והמגולמות ביותר בישראל —
גורל שרבים הועידו לה — היה זה רק
מפני שזמן קצר אחרי נישואיהם הם
נעלמו מהנוף הישראלי .צופיה נסעה ב
עקבות בעלה למינכן שבגרמניה ,כדי לח
יות לצידו עד שישלים את לימודיו .הם
נשבעו לחיות באושר זה לצד זו ולהתחלק
בטוב וברע .השבועה לא עמדה במיבחן
המציאות.
דני ברוט ,אחיה של אשת הבוהמה ה
חיפאית נעמי אדווה ,היד ,ידוע בנעוריו
בחיפה כנער-שעשועים .כאשר היתגלה כ
עבור כמה שנים כמוח מבריק בתחום
הפיסיקה וכתלמיד שקדן האוסף תוארים
בקצב מסחרר ,הפתיעה עובדה זו רבים מ
מכריו.
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נבחרה לפני ארבעה חודשים על־ידי
השבועון הגרמני שטרן ,כדי לייצג את
דעת הישראליות על הגבר הגרמני.

צופיה עם בטלה ,דני ברוט,
המשתלם בפיסיקה גרעי
הם יצאו את הארץ כזוג
הקאריירות הנפרדות בהן
ביניהם גס כזוג נשוי.

את לימודיו בגרמניה מימן דגי בעזרת
מילגה .הוא ואשתו הטריד ,נאלצו להת
קיים על הקיצבה הנמוכה ששלחו להם הו
ריהם מהארץ .ר,ם לא יכלו להסתדר ופנו
לחפ-ש תעסוקה שתאפשר להם להתקיים.
מאחר ששניהם היו צעירים ,יפים ומושכי
ת-שומת־לב הם פגו לסוכנות שחקנים ש 
סיפקה דוגמנים וניצבים לסרטי פירסומת.
הגרמנים חטפו אותם מיד .הם זכו גם
במיספר תפקידים של ניצבים בסרטים ו
העיסוק לשעות הפנאי נראה להם משעשע,
בצד ההכנסה היפה שאיפשרה להם לחיות
ברווחה.
אבל יום אחד ,בעת שצופיה הופיעה כ
ניצבת בסרט גרמני ,ניגשה אליה מאפרת־
סרטים ידועה ,שהתפעלה מיופיו! ,והציעה
לה לעבוד כדוגמנית־צילום .היא היפנתה
אותה לסוכנות דוגמניות וזו הוציאה לה
כרטים־ביקור ,שפירט את מידותיה והציג
)המשך בעמוד (40
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