
צפון־הריירווסטפליה חבל של משלה
 אולם, לארץ. הדוגמניות חזרו כאשר

 לפני ראו, יוהנם הגיע שהבטיח, כפי
הת שהגיע לפני עוד לישראל. שבועיים

 פי על ממישרד־החוץ. עדנה אל קשרו
 עימו לה קבעו ראו של המוקדמת בקשתו
 נוספת פגישה גררה פגישה אותה פגישה.
 בילו ויוהנס ועדנה פגישה, עוד ואחריה

ביחד. שלהם פנויה דקה כל
 במלון אותו פגשתי הראשונה ״בפעם

 בשבוע־האופנה עבדתי בתל־אביב. הילטון
 עשו אותו, כשזיהו אותי. לבקר בא והוא

 הוא אבל מיוחדת, תצוגת־אופנה לכבודו
 לי החזיק הזמן. כל בי והתבונן לידי ישב
לדוגמניות. לב שם לא ובכלל היד את

 הזמנתי לכן ייפגע, שבעלי רציתי ״לא
 הוא לארוחת־ערב. הביתה אלינו אותו
 היה ניכר שקבענו. המועד לפני שעה הגיע

 והוא אותו, מעניין כך כל לא שבעלי בו
 לו יש רונן. שלי הבן עם הזמן כל שיחק
 מבין חם, גבר הוא לילדים. נהדרת גישה
כאלה.״ גברים אוהבת ואני וחכם,

 במלון בפגישה הסתפק לא ראו יוהנס
 ״למחרת עדנה. של בביתה ובארוחת־הערב

 הוא שבו אכדיה למלון אותי הזמין הוא
 הוא יוהנס ביחד. נהדר לנו היה התגורר.

איתו. טוב לי והיה מבין גבר
 לפגוש רצה הוא יותר מאוחר ״בשלב

 והוא לאבא טלפנתי שלי. אבא את גם
 של שיחה ביניהם נערכה למלון. הגיע

 שהוא חושבת ואני מאוד, מעניינת גברים,
שלי. אבא בעיני חן מצא

 של לעברה חמדני מבט שולח קולק טדי שלים
 האחרון. בשבוע־האופנה חדשים דגמים בפניו יגה
 אומרת שלו,״ מילה כל מקבלת אני חכם שהוא ון

הישראלים.״ כמו מחוספסים ולא כמוהו, נטלמניס

 לביתה בכניסה וחגית רונן ילדיה, שני עם רותם עדנההילדים עם
 ליוהנס כתבתי בעלי עם התחתנתי ״כאשר שברמת־השרון.

התחדש.״ הקשר שנים, הרבה כך כל אחרי עכשיו, יסתיים. ביננו שהקשר וביקשתי הכל על

 את ,תעזבי לי: אמר הוא הזמן ״כל
 חיים לך יהיו לגרמניה. איתי, בואי בעלך.

 צחק שהוא חושבת לא אני איתי.׳ נהדרים
 חשבוני, על מתבדח היה הוא אם סתם.
 הרבה כך כל זה על חוזר היה לא הוא

 במבט בעיניים, בי מסתכל היה ולא פעמים,
זה. את אמר כשהוא הזה, המיוחד
 מתנות. שתי לי השאיר הוא שנסע ״לפני

לי שיקרה והשנייה, מכסף סכו״ם האחת,

ב הקדשה עם שלו תמונה יותר, אפילו
 אותך.׳ אוהב ,אני לטינית. באותיות עברית

 הוא לבעלי שאפילו ג׳נטלמן כזה הוא
 ומצית.״ עניבה מתנות: השאיר
בגר ראו של בוחריו ממתינים עתה

 כיצד לראות בישראל ובעולם־האופנה מניה
 ראש־הממשלה של הסודי הרומן יסתיים
ה אשת עם הריין־ווסטפליה צפון מחבל
חתם. עמד. הדוגמנית הישראלי, טייס

ח ת  של בפיתחה רותם עדנההגרמניתרירות השג ננ
ב־ גרמניה שגרירות

 לגרמניה, עימו ולבוא בעלה את לעזוב יוהנם של להפצרותיו נענתה לא עדנה תל־אביב.
ברצינות.״ ונדבר נשב ״ואז חודשים כמה בעוד אותו לבקר הבטיחה אך
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