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 המראה בין גדול "ניגוד
 חסרת למיניות המעונב

גרנט המעצורים".

 חדשה במיני־סדרה מגלם הבריטי הכוכב%
 שבהם בימים גבר, עם רומן שניהל פוליטיקאי

 דומה הפוליטיקה "עולם חוקי. לא נחשב הדבר
 מכוערים", אנשים עם רק השואוביז, לעולם

אחרונות" ל״ידיעות בראיון גרנט אומר

 האסור הרומן
גרנס יו של

לונדון חלילי, יניב ווו

באנגליה. השישים שנות
על אסורה הומוסקסואליות

 ג׳רמי והפוליטיקאי חוק פי
 מנהל מופתי) בתפקיר גרנט (יו ת׳ורפ

 סקוט, נורמן עם ואסור מסחרר רומן
 החברה של בסוסים שמטפל צעיר בחור

 ת׳ורפ, של הקריירה האריסטוקרטית.
 הנחשב הליברלית המפלגה מנהיג
הברי הפוליטיקה בשמי עולה לכוכב

 היחסים מערכת מעלה. ממריאה טית,
 מרה. הופכת זאת, לעומת סקוט, עם

 ת׳ורפ נפגשים, הללו העולמות כששני
האסור. הרומן את להסתיר בדעתו נחוש

 והנד המרתקים אחד הזה, הסיפור
 בפוליטיקה שהתרחשו ביותר סקרנים

 מככב המודרנית, העת של הבריטית
 למדי" אנגלית "שערורייה במיני־סדרה

 תפקיד את בי־בי״סי. רשת שהפיקה
 גרנט יו מגלם ת׳ורפ הפוליטי הכוכב

 מגלם לרומן שותפו את מופתי. בתפקיד

 ג׳יימם סרטי בשני שכיכב ווישאו, בן
 פירם, סטיבן "פדינגטוך. ובסרטי בוגד

הבי עבודת על לאוסקר מועמד שהיה
המיני־סדרה את ביים של"המלכה", מוי

במ מושלם, בתזמון המושקת הסוחפת,
 גברים אי־הפללת לתיקון שנה 50 לאת

 היא אצלנו בבריטניה. הומוסקסואלים

 )yes EDGE (בערוץ yes^ תשודר
ביוני). 19(הקרוב משלישי

 שהפרשה התקופה את זוכר "אני
שמ בראיון גרנט יו אומר התפוצצה",

 מקור הייתה "הפרשה בלונדון. תקיים
׳תצ לומר, נהגנו הספר. בבית לבדיחות

 את ותגדיל הליברלית למפלגה טרף
 כמובן כשהכוונה שלך', החברים מעגל

הת כדמות, ת׳ורפ. של המיוחד ל׳חבר׳

 בתוכו. שהיו הרבים בניגודים עניינתי
 להיות היה שאסור בתקופה גיי היה הוא
המ המראה בין גדול ניגוד היה כזה,
 שלו המעצורים חסרת והמיניות עונב
 מחתרתיים בפאבים לבלות נהג והוא
 מבוהל שהיה למרות הגייז קהילת של

 פה היה גיי. שהוא שיגלו מהסיכוי
 להיות היה יכול שלא אדם, של מקרה

שהוא". מי
 מרתקת, לדמות היום עד נחשב הוא
הב בפוליטיקה מוקצה, לומר שלא

ריטית.
 לממסד מאוד שלעג אדם היה "הוא
פנימיית בוגר בתוכו, גדל אבל הבריטי

אוקס ואוניברסיטת הידועה איטון
 ביותר המקושר האדם היה הוא פורד.

 הבריטית הפוליטיקה של בהיסטוריה
 ספוילר, לעשות בלי בתקשורת. וגם

 בשמו שיבצעו מחבריו ביקש ת׳ורפ
 שבה הדרך אבל גדולה, מאוד עבירה
 כולם, בשביל מאוד'אחד הייתה ביקש
שבש לזכור צריך אחד׳. בשביל כולם

 פלילית עבירה היה גיי להיות ההן נים
 שלא בסוד מדובר היה מכן לאחר וגם

 בממסד לא ודאי לאנשים, לספר רצית
 להסתיר סיבות היו לת׳ורפ הפוליטי.

 מערכות שתי לו היו הזה. הסוד את

 אשתו את אהב הוא נשים. עם נישואים
 שנורמן הרגיש והוא ליבו בכל בנו ואת

 אדם כמו הללו. החיים על אימה מטיל
 פורץ ומגלה ליל באישון שמתעורר

לביתו". שחדר
 בסרט פעולה שיתפו וגרנט ווישאו

 קולנועי ללהיט שהפך ״,2 ״פדינגטון
 "כבר כי מתבדח גרנט מאוד. מצליח

 או בן את להרוג מנסה שאני שנתיים
 הלילה". הוא הלילה אז איתו, לשכב
 לשחקן דוגמה הוא ווישאו דווקא

 במשך מהארון. שיצא לפני שהיסס
נטיותיו. על לדבר סירב הוא שנים

 עליך "כשחקן, כי טען הוא בראיונות
 אנונימיות, של מסוימת מידה לשמר

 הוא 2012 בשנת ופרטיות״. מסתורין
האוסטר המלחין עם זוגית בברית בא
 מכן לאחר ושנתיים ברדשאו מארק לי

רשמי. באופן מהארון יצא
 נורמן את פגש כי מספר ווישאו

 מלא אדם "הוא לסדרה. מההכנה כחלק
 היום הוא ליופיו. שמודע נאה גבר קסם,

מו אדם עדיין הוא כי וניכר 70 בן כבר
מסובך". לומר שלא רכב,

 נורמן כי מספר פירם סטיבן הבמאי
 וטו זכות לו הייתה "לא בסדרה. צפה
 לצפות לו איפשרנו אבל התסריט, על

 מהאופן מרוצה היה והוא הגמורה בסדרה
ול לדמויות כבוד עם נעשתה, היא שבו

 רשע של כדמות צויר הוא בספר, סיפור.
 לו מעניקה שהסדרה חושב אני וצבוע.

 באופן בה שמוצג לת׳ורפ, וגם צדק מעט

אנושי". יותר מעט
 בין הקבלה מוצא הוא כי אומר גרנט

 ובין ההוליוודית האשליות תעשיית
 מקום וויטהול, של השקרים תעשיית

 "עולם הבריטי. הפרלמנט של מושבו
 רק השואוביז, לעולם דומה הפוליטיקה

מכוערים". אנשים עם
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