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נמרצת. לפעולה השמועות חרושת נכנסה לארץ, הכוכב של בואו מרגע זורבה. במועדון

קונ אדי של הופעתו של תסריט
 היה — השבוע בישראל, הגדול סטנטין

 מהתסריטים פחות לא ומיסתורין מתח מלא
 אדי את שפירסמה קושן, למי סידרת של

בעולם:
מכרי־ בעיתונות מודעות ראשונה: תמונה

טוען: צמח, שמואלהמארגן
 להופעתו קשר לי ״אין

 ממנו לקבל צרין אני בארץ. אדי של
 ב־ אצלי הפסיד הוא שאותם דולאר, 8000

ישיגם.״ הוא כיצד אותי מעניין ולא מישפט,

 קונסטנטין אדי מציג: דורבה מועדון זות:
 שנייה: תמונה בארץ! הופעה ימי לעשירה

מהרחוב׳ אנשים בתפקיד סטטיסטים, כמה
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אדי? את דבק
 דווקא — תמיהה: מלאי פרצופים מציגים

 אחד סטאטיסט שואל לזורבה? הגדול אדי
השני. את

ה בעל עומד המועדון פתח ליד הלאה
 פנים שלו. קלוז־אפ אזולאי. דויד מקום,
 ״אינני קודרת: הבעה מגולחות. בלתי כהות,
מ אזולאי מפליט פרטים!״ למסור מוכן
המועדון. אפילת לתוך נעלם פיו, זווית

 הצילומים לפאריס. עובר הסרט המשך
ב אדי של ״ופירסומו עושרו את מראים
 המפורסמת הסוסים אורוות את רואים ארצו.
 במונטפורט שלו הגדולה הווילה את שלו,
 המיסעדות את אדמותיו, את פאריס, .שליד

במסי ניראה עצמו אדי שמו. על הרשומות
כשהוא שנים, כמה מלפני עיתונאים בת

 אפסיק ולכן לכסף, זקוק ״אינני מצהיר:
אלי טיפוסים על מסחריים בסרטים להופיע

 רק להופיע מתכוון אני קושן. למי כמו מים
 ג׳ו לאקי כמו בעיני, חן שימצאו בסרטים

 של מסוגו במאים ועם החטאים, שיבעת או
 מתכוון אני החיות ההופעות את גם גודאר.

להפסיק.״
בשנים אדי של מחייו נוספות תמונות

 מראה בלבד, חודש לפני שצולמה נוספת,
 שלו המירוץ מסוסי שניים אוי מוכר כיצד

דולאר. מיליון שני של סכום תמורת —

 לצופים ומעמיק. הולך מיסתורץ ך*
ה לכסף. זקוק אינו אדי כי עתה ברור } *

״מה חריפות: במישנה — חוזרת שאלה

היפואי. במועדון איתו יחד פיעות
 שתי־ חקירת להסתבך. מתחילה העלילה

עיתו בידי עצמו, קונסטנטין אדי של וערב
 אדי דבר. להבהיר מצליחה אינה עקשן, נאי

 שבבת־ים, בת־יס מלונו, של בלובי הגדול,
 שהפכו שיניו את חושף בקשיחות, מחייך

 כמה אותי תשאל ״אם המיסחרי: לסימלו
 אשבור אני, כמד, בן או בבנק, לי יש כסף
העי את מזהיר הוא הזה!״ השולחן את

תונאי.
 אדי את מראים בה אלימות, סצינת לאחר
העיתונ העיתונאי: הראיון נימשך בפעולה,

שו הפרובוקטיביות, השאלות על פוסח אי
 אדם כל המעסיקה השאלה את אדי את אל

בדרג שכוכב ייתכן, זה ״כיצד : בישראל

 האמנים אחד חי כיצד מדגישות האחרונות,
 מטייל ניראה הוא בצרפת: ביותר העשירים

 דד,־רוטשילד. אדמונד הברון ידידו, בחברת
 — שלו אחר ידיד בחברת צהריים סועד

 כשהוא מירוצים, במיגרש צאפלין, צארלי
תמונה והיקר. האהוב סוסו על משקיף

 זורבה?״ במועדון קונסטנטין אדי עושה
ה לשוה לישראל חוזרת הבאה התמונה

ה מן יורד אדי את מראה בלוד, תעופה
 להקת אמרגנו, בתו, אותו מלוות מטוס.
 (שאחת גרמניות יפהפיות וארבע מנגנים

המו הבמה) על רק לא אותו מלווה מהן
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