
וישראל העולם את 'הסנד^שריתק
 כאשר לדרך. כשיצא מודאג היה מונט,

 זכויות את לרכוש שנים חמש לפני הסכים,
 האמין הסנדק, בשם סיפור של ההסרטה

 תקציר לאותו כלשהוא מסחרי סיכוי שיש
 שמן איש לו שהראה העמודים, 20 בן

 אפילו אבל פוזו. מאריו בשם וממושקף
 אי* חלם לא ביותר הוורודים בחלומותיו

קורו אודות מקוצרת, סקיצה שאותה בנס
 — המאפיה ממישפחות אחת של תיה

 בלמעלה להימכר הימים מן ביום עשוייה
עותקים. מיליון מעשרה

 מן פשע סרט כזה מדבר ותעשה לד
מצ תתפוצץ כולה הוליווד הרי !המיניין

 פצצת כמובן להיות חייב כזה סרט חוק.
 חשק הרבה היה לא לאיבנם אבל ! השנה
האול כל, קודם סופר־פרודוקציה. להפיק

מעטות שנים לפני נכווה, כבר שלו פן

סינטו־ה״״־? פראנק
 זהה בספר שתיאורו פונטאנה, ג׳וני בתפקיד

 ותלותו סינטרה פראנק של חייו סיפור עס
הסו על התנפל סינטרה פראנק במאפייה.

שערוריה. והקיס במסעדה פתו מריו פר

 אפילו אחווה. בשם דומה סיפור עם ,בלבד,
 אז עזרה לא דאגלס קירק של נוכחותו
 כן כמו בקולנוע. ללהיט להפוך למאפיה

הי היא יקרה הפקה אלה, טרופים בימים
 במהמר. מתנקם כלל שבדרך מור

 לך נופל אינו הסנדק כמו רכוש ברם,
)22 בעמוד (המשך
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באוטנטיות, שוחזר הסיציליאני ההווי והמאפייה.' אביו של המולדת באי גולה שהוא ן
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אביו. נאמני כניעת את מקבל נראה הוא בתמונה המודרני. הפשע לדרישות להסתגל מסוגל


