
 גילמה כאשר גורביץ׳, מירדנה טראץ׳ ויטאק זאי
 התפקיד את עצמה על לקבל סירבה ירדנה ׳סטינה.
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 רק אך בדוגמנות, פעם מדי העובדת גורביץ׳, מירדנה יותר טובה כמשתפת־פעולה התגלתה
ופילוסופיה. המיזרח־התיכון מדעי לומדת היא ת״א. באוניברסיטת לימודיה את לממן כדי

מקצוע זה קולנוע שחקנית

 ולהחליט. התסריט את לקרוא ממני
 מצא והוא הביתה, התסריט את ־״לקחתי

דו שלי, החבר עם התייעצתי בעיני, חן
 הייתי ממילא ,כן.׳ להגיד והחלטתי רון,

 שלא אכשל, המיבחן שבצילומי בטוחה
יו עלי. ושיוותרו דבר שום מזה ייצא
ואמ המיבהנים, את עברתי זה אחרי מיים

 התנאי ״הסכמתי. שלך.׳ ,התפקיד לי: רו
 שהצילומים היה שהתניתי והיחידי האחד

 היה.״ וכך בלימודים, לי יחבלו לא
 מאד הרחוק טיפוס היא גורביץ׳ ירדנה

היא אותה. לאפוף השואף הזוהר מעולם
ש זה. עולם אל רמהרה לגמרי הגיעה

 יום להיכנס. בעקשנות מסרבת היא אליו
 שהציע פירסומאי בדיסקוטק, פגשה, אחד

 אז היתה היא ללוח־שנה. להצטלם לה
 לקח אחר־כך והסכימה. בבקו״ם, חיילת
 טופז דודו השחקן דאז, שלה החבר אותה

 הספרדי המלך דמות את בסרט (המגלם
 לבסוף) כריסטינה מתחתנת שעימו חואן,

 גברא בצלם־הפירסומת פגשה שם למסיבה,
ה שבועון. של שער עבור אותה שצילם

 מחברת־תמ־ מפתה הצעה לה הביא שער
 אותה נערת הפכה והיא מפורסמת, דוקים
עותקים, בעשרות הופצו תמונותיה חברה.

ה סף על כשהוא לישראל, חזר ואז
 הגרמניה אשתו בטקסי, פגש כאן ייאוש.

 מתאימה, נמצאה טקסי עופרים. אבי של
 לשהות מתאים נמצא לא שבעלה אלא

 הצילומים. תקופת במשך באתר־ההסרטה
טקסי. על לוותר הוחלט
והתסרי המפיק הצלם, כשהבמאי, ואז,

 ויטק נתקל גמור, לייאוש נתפסו טאי
 לנגד וראה ירדנה, של בתמונתה טראץ׳
 כריס- השוודית המלכה את מייד עיניו
 טראץ': דני המפיק, מספר השנייה. טינה

 ויטק פותח אחד יום ואז, מיואשים. ״היינו
 של תמונה שם ורואה הזה, העולם את

 כתוב: היה לתמונה מתחת יפהפיה. בלונדית
 ביותר היפה הדוגמנית גורביץ׳, ,ירדנה

 ביותר היפה והסטודנטית הסטודנטיות בין
 אמר ,רוצה, אני ,אותה הדוגמניות.׳ בין
 לאתר כדי וארץ שמיים להפוך התחלנו לי.
 אליה, הגענו שסוף־סוף עד הבלונדית, את

 ישר היא חיפושים. של שבועיים אחרי
 תודה, ,לא, :בנון־שאלאנטיות לנו אמרה

בחי המשכנו ויתרנו. שחקנית.׳ לא אני
 שוב, אליה צילצלנו חודש כעבור פושים.
 בגלל רק איתנו להיפגש הסכימה והפעם

 אחרת, הוריה. לבית סמוך בבית שנמצאנו
היום.״ עד שוודית מלכה לנו היתה לא

 טובה, ,תעשי :לי אמרו ״הם :ירדנה
 מד, ממך. רחובות שני רק נמצאים אנחנו

רו אנחנו מה תראי בואי לך* איכפת
 הסרט, על שמעתי כבר בינתיים צים.׳

התפ את רצתה שנורא שלי חברה ופגשתי
 היו אליהם. לקפוץ החלטתי בעצמה. קיד
 בר וחנניה ויטק דני, לוין, חנוך שם

 לצלם עמד כאשר קודם, אותו שהכרתי
 ויתרתי שאני אלא לסרט־פירסומת אותי
בעי להצטלם ממני ביקשו כאשר עליו
ריממזו הסרט. על לי סיפרו הם רום.

לוין חנוך המחזאי שר בסיוט! ובבת

שוודיה ־ת


