
 נחשבת ילדים לשני ואחא טייס אשת רותם, עדנהצמרת דוגמנית
 לפני בארץ. המצליחות הדוגמניות כאחת כיום

 ראו. עם שלה הרומן התחדש ושם לגרמניה ניבה מטעם נשלחה היא חודשים כמה
הישראלית. הדוגמנית מס המדינאי של הרומן פרשת על עטו הגרמניים העיתונים

ר □111 ך! 1 ראו יוהנס הריין־ווסטפליה, צפון חבל ממשלת ראש !
י י 11 י 11 הלמוט גרמניה־המערבית קאנצלר עם יחד (משמאל) - י ״ ^:\

הקאנצלר. תפקיד על בבחירות להתמודד עומד הוא שנגדו ראו, של מיפלגתו חבר שמידט,

 לד אשלח אני לגרמניה. ואי ף*
/  ואנחנו אותי להכיר תלמדי כרסיס. -1/

 ואני איתי, מזהיר עתיד לד צפוי נתחתן.
 שלא יכלה לא רותם עדנה אותך.״ אוהב

 האהבה במיכתבי שעבר בשבוע להיזכר
 12 לפני ראו יוהנם לה ששלח הלוהטים

 צעירה סטודנטית עדנה מיתה אז שנה.
 של הבכירים הקצינים אחד של בתו ויפה,

ראו ברייטנפלד. היינץ ירושלים, מישטרת

 וכמעט צעיר חבר־מועצה, עת באותה היה
 ליד וופרטל הגרמנית העיר של אלמוני,

דיסלדורף.
 שוב. ויוהנס עדנר. נפגשו שעבר בשבוע

 עברו, רבות כה ששנים העובדה אולם
 עצמו הוא וכי בינתיים, נישאה עדנה וכי

ב ביותר החשובים המדינאים אחד הפך
 לדעוך. ראו של לאהבתו גרמה לא גרמניה,

הוא בארץ שעבר בשבוע ביקר כאשר

ם עדנה ת או, ׳והנס עם ח ואש־ה ו
 הטייס לבעלך אטלפן ״אני לעדנה: הודיע
 אותך.״ רוצה שאני לו ואומר

 ראו, עם שלה הרומן על עדנה מספרת
 עיתוני את להסעיר הספיק שבינתיים רומן

 הייתי כאשר יוהנם את ״הכרתי גרמניה:
ל בנסיעה במישלחת־נוער חברה צעירה,
 בעיניו, חן שמצאתי חושבת אני גרמניה.

 המישלחת.״ חברות שאר מכל יותר
 נמשך לארץ המישלחת חזרה כאשר גם

 כותב היה ״הוא ליוהנס. עדנה בין הקשר
 שיכנע וכמעט לוהטים, אהבה מיכתבי לי

 אבל איתו. להתחתן לגרמניה לבוא אותי
 איתו התחתנתי בעלי, את הכרתי בינתיים
מב ושאני נשואה שאני ליוהנס וכתבתי

 כיבד הוא איתו. הקשר את לנתק קשת
 יותר.״ לי כתב ולא בקשתי, את

 לגרמניה עדנה נסעה חודשים כמה לפני
 שערכה ניבה חברת של דוגמניות עם יחד

 בדיסלדורף. תצוגות-אופנה של סידרה
 רציתי לא יוהנם. של למישרדו ״טילפנתי

ש שלו למזכירה אמרתי ורק לו, להפריע
 ברייטג־ מעדנה דרישת־שלום לו תמסור

 במלון מתגוררת ושאני מישראל, פלד
 התקשר. הוא דקות כמה כעבור הילטון.

 לי הסביר אבל התרגשות, מלא היה הוא
,העיתונ בדיסלדורף. להיפגש נוכל שלא
 בטחו־ שמירה עלי ויש אחרי רודפים אים
 כאן, איתך להיפגש יכול לא אני נית.
חוד כמה עוד לישראל מגיע אני אבל

 שעות.״ כמה בטלפון שוחחנו יום מדי שים.׳
הסתיים עדנה של הטלפוני הרומן

 עירייו ראשקורק סד׳ עם
רותם עדנה

 ישראל, ממנהיגי אחד כל על דיעה יש ״ליוהנס
אנה. ואני אמיתי, ג׳נטלמן ״הוא ומוסיפה, עדנה


