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 הארדי הגרמני השחקןהבמאי
 לבמאי שהפך קרוגר,

 בישראל, שהה הוא עצמאי. סרטים ולמפיק
 ישראלית שחקנית למצוא כדי כחודש, לפני

 שהוחל לפני עוד אולם בסרטו. שתככב
 מסעירה עלילה התחוללה הסרט, בצילומי

 הדוגמנית לשחקנית, הבמאי בין יותר
לארצות־הברית. איחו שנסעה לווין, אניטה

 טיפוסית: תאומים מזל בת יא ך*
/  היא מבפנים אבל מבחוץ, שקטה 1 1/
 דוגמנית״ את הגדיר כך הר־געש.״ כמו

 אניטה ישראל, של אחד מיספר הצילום
 שצילמוה. הרבים הצלמים אחד לווין,

אותה. מעריץ הוא כי שהודה
 והמופנמת השקטה אניטה ידעה אילו

 של במרכזה תעמוד והיא יום יבוא כי
 את ממקומה שתקפיץ שערוריית־רכילות

 לבטח היתר, בישראל, האופנה מושבת כל
 האמריקאית, הצעירה שכן מבושה. מסמיקה
 מייקל המהנדס בעלה, עם ארצה שהגיעה

כ לכל מוכרת שנים, כארבע לפני לווין
 למי הכלים. אל ונחבאת ביישנית צעירה

 מעולה׳ כדוגמנית־צילום שנחשבה ״רות
 ואת העיתונים כל את קישטו שתמונותיה

 ולוחות־ באוטובוסים הפירסומת כרזות
 חלק ליטול אניטה הרבתה לא )במודעות,

י י סיר היא תל־אביב. של החברתיים ם *
 תערו־ של בפתיחות לבקר בעקשנות בה )

 במועדוגי־לילה חגיגיות, בפרמיירות *נות,
לב העדיפה תמיד מפוארות. זבמיסעדות

 בחברת פאר, קולנוע שליד בדירתה לות
ידידים. של מצומצם ומספר בעלה

 הפרטיים חייה על הרבה ידע לא איש
בע עם לישראל שהגיעה הדוגמנית, של 1

 עם הבעל שחתם חוזה־עבודה במיסגרת לה
שור לא מעולם שמה התע־שייה־האווירית•

 לא מעולם תמונתה לטורי־הרכילות, בב
בשבועות־האום־ החברה. במדורי הופיעה

 משאר ומעלה משיכמה בלטה שבהם נר״
ואי שלווה על לשמור נהגה הדוגמניות,

פוק.
 בוויכוחים, חלק נטלה לא מעולם היא

דוגמ בין המתנהלים לעיתים, הקולניים
 שהיא לרכילות, ידה נתנה לא מעולם ניות.

מ האופנה, בשבוע ומקובל רגיל מרכיב
 שאין כמעט בקבוצות. התגודדה לא עולם

 רעה מילה להגיד שיכולה בארץ דוגמנית
 העולם -שוחח זו כתבה לצורך אניטה. על

 איתה. שעבדו רבות דוגמניות עם הזה
 מקסימה, בחורה היא כי טענו ככולן רובן

 אותה הכירו לא שבעצם הודו אם־כי
מעולם.
 ללא־דופי, היו אניטה של הפרטיים חייה

מצלמי־ כאחד הידוע צלם, שהבירה עד

 באחת לווין אניטה 11
*  הפירסומת מתמונות י

 היתה בו מקצוע כדוגמנית־צילום, שלה,
 בה בחר קרוגר הארדי ביותר. מבוקשת
 אלא בארץ, לצלס שעמד לסרטו, ככוכבת

בחייו. המרכזית לאשה גם הפכה שבינתיים

 בין היחסים בארץ. המצטיינים האופנה
 חרגו הנשואה לדוגמנית הנשוי הצלם
הי היא הרגילים. ליחסי־העבודה מעבר

 איש אולם שלו, המועדפת הדוגמנית תד,
ב מבלה שהיא לכך, הסיבה כי חשד לא

 בדירתה, מאשר יותר הצלם של סטודיו
דווקא. בעבודה קשורה אינה

 עושות השמועות החלו אט־אט אולם
 בצילומים שהופיעו דוגמניות כנפיים. להן

הי על לספר ידעו אניטה, עם משותפים
הצ לבין בינה השוררים המתוחים חסים

 השמועות נוספים. אנשים במחיצת לם
 מייקל, אניטה, של בעלה אל גם הגיעו

הצלם. של אשתו אל וכן
 המי־ש־ -שתי של בבתיהן שאירע מה על
 אני־ כשנסעה אולם יודע, איש אין פחות

לארצות־ במפתיע ימים, כחודש לפני טח,

השתקני

לווין אניטה דוגמנית
האהבה בעקבות — לאמריקה

 נסעה היא כי בטוחים הכל היו הברית,
היח פרשת את אחת־ולתמיד לחסל כדי
 מודגם צלם־האופנה. עם האסורים סים

אש את הצלם לקח נסיעתה לאחר שמייד
 כירח- אותו הגדיר העולם, סביב לטיול תו

שני. דבש
 לשכוח כדי נסעה לא לווין אניטה אולם

 כבר אותו שכחה היא צלם־האופנה. את
 של בעזרתו נסיעתה, לפני שבועות כמה

קרוגר. הארדי הגרמני כוכב־הסרטים

אהבה
ראשונה מפגישה

 לחפש כדי לישראל הגיע דוגר
\  הסרט עבור ושחקנים אתרי־צילום /

 ישראלית־ קו־פרודוקציה שהוא אופקים,
 יש־ חברת עם במשותף המופקת גרמנית

 בסרט הראשיים התפקידים אחד ראפילם.
ב המתאהבת על אל־ דיילת של זה הוא

 עם זה לצורך נפגש קרוגר גרמני. טייס
 ישא־ במישרד ריאיין הוא רבות. יפהפיות

 וחלי ברכה דינה הדוגמניות את פילס
 אליאן יונה השחקניות ואת גולדנברג,
 לביאה סוכנות־ד,שחקנים וייט• ואוריאלה

 לו להמציא נתבקשו אלקלעי ורודיקה הון
 פגש הוא אפשרית. יפהפיה כל של תמונה

 זבקו׳ אסתר ואת זילברשטיין מונה את גם
מבוקשו. את מצא לא אך

 רו־ סוכנת־ד,שחקנים לו הראתה לבסוף
והד לווין, אניטה של תמונתה את דיקה
 אמריקאית, בצעירה המדובר כי גישה

 היא אך בפיה שגורה אומנם שהעיברית
 נדלק קרוגר ישראלי. טיפוס אינה בהחלט

 פגישה לו לקבוע במפגיע ודר-ש מייד,
 אניטה כי לו אמרה רודיקה אניטה. עם

בירו המתקיים בשבוע־האופנה, נמצאת

 ירושליימה עלה התעצל, לא קרוגר שלים.
ד,יר פגישה אותה מאז אניטה. עם ונפגש

להיפגש. השניים בו
 פגישו־ את להסתיר ניסתה לא אניטה

דוגמ חברה באוזני התוודתה ואף תיהם,
 קרו־ הארדי עם להיפגש מרבה היא כי נית
 איש אולם לארוחות־ערב. ואנשי־ציוותו גר
 הרגיל מגדר החורג משהו יש כי חשד לא

 קרו־ הכל, אחר השניים. של בפגישותיהם
 של בתפקידה זכתה אניטה כי הכריז גר

בסירטד. אל־על דיילת
 לגרמניה. וחזר ישראל את עזב קרוגר
 להצטלם אמורה אניטד, היתה בינתיים

 כשהגיע מכון־הייצוא. של לסרט־פירסומת
וה הדוגמניות לה המתינו יום־הצילומים

הופיעה. לא היא בוש. עד צלם
 הוא מייקל. בעלה, למקום הגיע במקומה

 אניטה. את ראו אם הדוגמניות את שאל
 לא היא ״אם אמר: בשלילה, כשהשיבו

 תגיע לא היא הקרובה, השעה תוך תגיע
לארצוודהברית.״ נסעה היא בכלל.

ה בצילומי שהשתתפו הדוגמניות אחת
 אותה אניטה. של קרובה חברה היא סרט

 אנגלו־סכסי, ממוצא היא גם דוגמנית,
 אניטד, של הרומנטיים קשריה על ידעה

 בדעתה העלתה לא אך קרוגר, הארדי עם
 לעזוב כדי עד לכת תרחיק הדוגמננת כי

 ויפה- המפורסם הגרמני למען בעלה את
 יותר מאוחר אחדים ימים אולם התואר.

 אני- לה הודיעה שבו מיכתב, אליה הגיע
 יחד בארצות־הברית, נמצאת היא כי טה
 לנסוע עומדים שניהם וכי קרוגר, עם

גר מעיתונים הסתבר, בינתיים לגרמניה.
 לגירושין בקשה הגיש קרוגר כי מניים,

פרנצ׳סקה. ילדיו, שני ואם מאשתו
 מייקל, לווין, אניטה של בעלה את
 כי טוענות שמועות בטלפון. להשיג קשה
ני את להציל לנסות כדי אשתו אל נסע

שואיהם.
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