
 שני לה שנולדו לאחר החליטה, אשר ברייטנפלד, עדנההטייס אשת
 באחת לדוגמנית, להפוך האוויר, חיל טייס מבעלה ילדים

ישראל. דוגמניות של הראשונה לשורה אותה שהצעידו הפירסומת מתמונות

 הטיפול עם יחד החיל. מבסיסי באחד וענת,
 ללמוד גם עדנה מצליחה הילדים, בשני

 בבתי- ללמד וגם באוניברסיטה גיאוגרפיה
תיכוניים. ספר

ממו להפצרות נכנעה היא כשנה לפני*
 תצוגות, ומארגני אופנה צלמי של שכות

 ולכבוש לנסות החליטה בעלה של ובעידודו
 היא המסלול. ואת המצלמה עדשת את

 השאר בין פירסומת, בצילומי להופיע החלה
בנק של ובמודעה אוסס של במודעות

העוד
האבוד

עדנה
 היא לירות. 500 של שטר עם הפועלים

 עדנה עומדת עתה רבה. בהצלחה זכתה
תמ חברת עם בלעדי הסכם חתימת בפני

 פירסום במסע תשקיע אשר גדולה, רוקים
 למעלה עדנה, של תצלומיה על שיתבסס
לירות. ממיליון

 כמה אליה היפנו האופנה שבוע לקראת
 להיות מפתות הצעות גדולים בתי-אופנה
להש למשל, לה, הוצע שלהם. הדוגמנית

 ניבה, של הגדולה״ ״ההצגה בתצוגת תתף
 אבל ״קטן אופנה בבית בחרה עדנה אולם

 מפני ״פשוט לאב, קרייזי לדבריה, מבטיח״
 מייצרים.״ שהם מה את אוהבת שאני

עשר לפני לראשונה התגלתה עדנה

•  מגרונה שנפלטה ההפתעה ריאת י
 במרכז שניצבה היפהפיה הבלונדית של

 משכה בתל־אביב, הילטון במלון החדר
 באותה שהיו הקניינים כל מבטי את אליה

 ברייטנ־ עדנה היתד. המופתעת במקום. עת
 ביותר הבולטות הדוגמניות אחת פלד,

 בתחילת שנערך הבינלאומי האופנה בשבוע
בארץ. החודש
מד כשהיא החדר, במרכז ניצבה עדנה

 קרייזי האופנה מיפעל של חליפה גימה
 אחד אליה ניגש התצוגה במהלך לאב.

 גיליון את לה והראה מגרמניה הקניינים
 של 6 בעמוד פלייבוי. הירחון של פברואר
 תמונה הופיעה המערכת, טור ליד הירחון,

 היתד, אחר. דוגמן ליד עדנה נראית בה
 טקסטיל חברת של פירסומת מודעת זו

גרמנית.
 ופנתה התצוגה את מייד הפסיקה עדנה
הגר המהדורה זו היתד, בירחון. לעלעל

פלייבוי. הירחון של מנית
 הפעם היתד, ״זו :כך אחר עדנה הסבירה
 לידי. זה עיתון לקחתי שבה הראשונה
 עם פעם אף אותי עניין לא הפלייבוי

 שיש יודעת אני שלו. העירום תמונות
 לא זה אותי מעירום. הנהנים אנשים

מעניין.״
 עיתון- לקחת מוכנה אינה לדבריה, עדנה,

 להופיע מוכנה שאינה ובוודאי ליה עירום
מוק ידיעה ו'ללא הסכמתה בלי ועוד בו,

 דוגמנית אינה ברייטנפלד עדנה כי דמת.
 לזכות כדי לכל המוכנה ומתחילה, צעירה

 בינלאומי. בפירסום ובעיקר בפירסום,
 בריי- היינץ של בתו היא 28ד,- בת עדנה

 מפקד כשנה לפני עד שהיה מי טנפלד,
 בשל הן נודע, ואשר ירושלים, מישטרת

 כ״קצין־המישטרה נוהגיו בשל והן מוצאו
 שהיא כפי עדנה, של במיקרד, ד,ייקר,״.
 רחוק נפל לא התפוח עצמה, על מעידה
מהעץ.
הדוגמנות, לעולם האחרונה בשנה נכנסה אשר עדנה, )111 לטייס יעדנד נישאה אחדות שנים לפני

1 1141 מת- היא ומאז קיבוץ, בן ,חיל־ד,אוויר / 1 וענת, רונן ילדיה שני את גם הפירסומת בתמונות משתפת 14 1
הילדים. שני עם משותף פירסומת צילום בתמונה: אמא.״ ״כמו להצלחה הזוכים רונן ילדיהם, שני ועם איתו גוררת

ת מני א דוג שו י
תוב בחידהאוויו,
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