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JU.tto--bęGZie · 1eplej
mówi aktorka,
' Bfil-b<ira Krafftówna
'

.

· -

PrąJeollala.

otwartym na · z ogromną pomocą _ z ich . ~pecjalnej die~ ~~ st.owszystko. Ta postawa · uła- strony.
SUJę. Przez całe ~e 1&datwia mi życie.
~ ..,...._ P•I rewela- łam takie same pol'C;Je, co
. Z domu wyniosłam CJ)dle:" Proszo zdradzl6, uchroniło mnie przed ·typrzekonanie. że w kontak- _. . . . P•I zawdzltca ciem. Wiele lat ·temu rzu- ,
tach z in_nYJOi człowiek po- tak ~lllłody Wyal4d - )aldeł ciłam papierosy. Nie uży•
winien im_"eć u_ miechniotą · ,..., ~. zable&I wam tłuszć:zu, · nie piję
twarz. Kobieta zawsze ~
·
· herbaty.
·
muai ·.by6 -~ąkowana,
~ Nigdy nie chodziłam -· - Tflknl Jul P.a a
jakby za cbwilt miała iść do koametycze1t. Przez ca- Alneryq?

Potskl pod _koniec marca,

łeby wdl6 udział w flllllle
~Bnk •
z tej ziemi". Pobft, Ptanowanr u trą
mlell'°9~ praedłul,r sit do

„,'*'·

Czym .Ilf

teJ

'

współżyciu,

Pani do

·

Pani z8J-

- PraeUję bei wyt;chnie-

ma; bo otrlyma.ł@ń t.eż in•

.._.·....
._ ·.·• „_
·,,..,._·bł=·_. p1elflll&CY.Jn~.

ne
__ · - El"O
-.. ·e• .~
_-· ·na ·b.al._.Topo
- P_~Wia
_·_· aamo- łe . ~e - regularni
__
"ewyko-

~-

'P!ktak.1~ Te- pocżu=
;&tnt_· . _·•_ -.9_
_- _. oó'b.U'. ~ ki1b
.~
........_teniu__.- 8eJ ·
1»"• ,...,...._.
.,Pa.Cie• Kohouta 1 w~- sellkl .wmlMllDIJ ·...,_J•
ce Przelda
_. du• - Har'ROOcła. - :_iłełJtdzle ......,., llłatwla

d, .

„
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W _ ko~ --- ~
Knipskiej .Autki noaenia kapelusza w „ ~aju•
wystąpiłain w roli ducha
matki głównego bohate~,
kt6rego.
gra
Wiesław
Michnikowski.
- ez; wraca Jut Pani do

_

·

. _-

wu.fdlle~

_.

. _-~klima
__ ·_--_· ~,p~a

P71'!ł1am ~tawowe .~· CI6łnµ.. sprawann z~nynn z_taąit>'n!
em
· :Ko
. po~ 11ę tak.
~estem obc;!ąsona .-ó•
p
pać w makijazu, spo- nynn smutkami, które są
cić,:, łl pc>tem się denerw"o- .i tam, i~ Na tak zwania

, wały,leimsię~_- psąje.

J
_ . t n_U

~ ~- ~erdzal_n,

że

OnO ~e . aktualne~ W przerwach między ąJt- moJe Dll8Jsce bodzie wypo · wieki. Umiejętność ~- starałam się ocłpo- .maczać e.~ - wsąstkim
.,róziartowania• _sytuacji . ·~ać,
dotlenić
cho6 praca. IJopOki człowiek

pl'Zez chwilę.
jest sprawny. fizycznie
Poniewai jestem ruda - i umysłowo, powinien zaDf sposób bycia·. Nmt tam . a1.-giczka, .nawet na plażę spokajać
oty, które
me opowiada o swoich b6.: ~am· w makijażu. go dopadają.
USA?
.
lach, nie zwierza się. To Nie. maluję się tylko wteRozmawiała
. ....: Muszę tam wyskoczyć nie znaczy, że nie są wraż- dyt gdy mam 40 stopni goAnna Sobczyk
na chwilę~ ·by pozałat~ać liwi.
Spótkałam
się rvzki.
FOT. EtJBIErA MJKASZEWICZ
spr,awy. Nie przewidywa·
łam, że zostą.nę tu tak dłu·
go. Dom zostawiłam na
głdwie przyjaciół, a przełom · roku to ·w Ameryce
pora płace$ podatków.
Najdalej na Wiosnę powin,;,
nam 19'ęcić w Polsce następny film.
~ Mieszka P•nl teraz
w Los Angeles, OCZ)wNcle
w wlDI z bmenena?
·- W Polsce basen kojarzy się z luksusem. Tam

il'st

rzeczą

powszednią:

KtO żyw, kopie sobie dplek i robi w nim basen.
Mieszkam w malutkim,
wynajętym mieszkanku,
z · · basenu
korzystam
u przyjaciół.
· - Jak sit Pani · tyje
w tym ocromnym mlełele?
- Nie mam tam rodziny' .• ale nie jest.em sama.
Dzięki przyjaciołom nie
odczuwam żadnych lęków.
.Jestem doś~ elastycznym człowiekiem, łatwym we

może tylke ułatwić życie.
A_yierykanię mają · podob-
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