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 כטוראית ששירתה בעת שנים. עשר לפני ברייטנפלד עדנה |1ר11ח
1/ 1י  בת היא וכחולת־העיניים הבלונדית עדנה בחיל־האוויר. 1

 בוגרת עצמה היא בכיר. מישטרה קצץ הוא ואביה גרמניה, יוצאי להורים
לצה״ל. שהתגייסה לפני עוד כמורה־להחעמלות הוסמכה שם וינגייט,

 בתמו־ ,28 בגיל כיום, ברייטנפלד עדנה 11 י 171111
 דוג־ שהיא עדנה, זוהרת. דוגמנות נת ■*י^״יי י

 מתמונות־ אחת כי לגלות הופתעה מצליחה, מנית־צילום
הפלייבוי. של הגגרמנית במהדורה פורסמה שלה הדוגמנות

כמל־ ברייטנפלד עדנה
 העולם של כת־הצעדה י י ! 1*11
בהופעתה. הרשימה שבה ,1968 בשנת הזה

 העולם של כיסוי חוליית כאשר שנים,
 .1968 של הצעדה כמלכת בה בחרה הזה
 שצעדו החיילות מאות מבין בלטה היא
 החלקים בפניה הארוך, הבלונדי בשערה אז,

ששמ בכך ובעיקר החטוב בגופה והיפים,

 ומסודרת מטופחת נקיה, עצמה על רה
הלוהט. בחום המפרכת הצעידה למרות

 הוא אותה. הרתיח בפלייבוי הפירסום
 לא לכן שלה. העצמי לדימוי התאים לא

 עורך- של מישרדו אל וסרה התמהמהה
 באחרונה שהתפרסם שורר, מרדכי הדין

 חידה, אורלי הדוגמנית של כעורך־הדין
ידלין. אשר של אחותו הרי, שרה ושל

 את שורר שלח עימו התייעצות לאחר
 שנדרשו ביותר הגדולות מהתביעות אחת

 למוציא- במיכתבו זר. מעיתון בארץ אי־פעם
ל וכן בשיקאגו, הפלייבוי ולעורך לאור
 הירחון, של מינכן בסניף האחראי עורך
 בה הגרמנית המהדורה את מוציא אשר

 שורר: כותב עדנה, של תמונתה הופיעה
 1978 פברואר מחודש פלייבוי ״בירחונכם

 במיסגרת מרשתי, של תמונתה פורסמה
 חברת מטעם לביגדי־נשים מודעת־פירסומת

 של בתמונתה זה שימוש וטורק. רופ
 ללא נעשה פלייבוי מסוג בירחון מרשתי
ידיעתה. וללא רשותה

 בדרך- המפרסם בירחון התמונה ״פירסום
 למרשתי גרם ארוטיות תמונות־עירום כלל

פגע הוא רב. ונזק רבה עוגמת־נפש

 שלה ובמוניטין כאשד, המוסרית בדמותה
ובעולם. בישראל כדוגמנית־יוקרה,

 בישראל, צמרת דוגמנית היא ״מרשתי
 כולו, בעולם הדוגמניות בחוג המוכרת

 ולצילומי- לתצוגות־אופנה מוזמנת והיא
 חשובים ואירגונים פירמות של פירסומת

 הפירסום גבוהה. איכותית דמה ובעלי
 בעיקר בה פגע הפלייבוי מסוג בירחון
מעסיקיה. חוג בקרב

 בדרישה אליכם לפנות הנני הנ״ל ״לאור
 ועוגמת- נזקיה בגין מרשתי, את לפצות
 אלף 100 של בסכום לה, שנגרמה הנפש
 שתוכנו מיכתב־התנצלות לפרסם וכן דולר,
 כנדרש תשלמו לא אם מראש. עמי יתואם

 להגיש אאלץ ההתנצלות את תפרסמו ולא
מישפטית.״ תביעה נגדכם
 אנשי של תשובתם הגיעה לא עתה עד

 לוותר שלא החליטה עדנה אך הפלייבוי.
 ספק אין הסוף.״ עד הזה בעניין ״וללכת

 של לתביעותיה ייענה לא הירחון שאם
 בין בינלאומי מישפטי מאבק ייפתח עדנה,

 כמיליון בסו פיצוי התובעת הדוגמנית,
 העירום ירחון לבין ישראליות, לירות וחצי

הגרמני. וסניפו פלייבוי האמריקאי
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הפלייבוי. נגד תביעתה סיבת את מסבירה היא עירום.״ בירחון הופיעה שאמא
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