
 משמע) האגדית(תרתי הסדרה הזה", היום עצם השבוע"עד
את לעומק יותר קצת להכיר ניסינו ואנחנו שלנו, למסך חזרה
 אבל לכם, לבשר לנו וצר בשבילכם, הוק קפטן אודונהיו, קולין

 לא # חזק תפוס גם הוא - וצנוע ביישן חתיך, שהוא רק לא
אחר... מישהו עם ועושר באושר נחייה כבר אנחנו נורא,

 העונה של השני לחלק אלינו שבה האמריקאית, הדרמה-פנסזיה סדרת הזה", *ום עצם "עד

 ימי לבין והמרתק האפל האגדות עולם בין שמשלבת הסדרה, קצרצרה. פגרה אחרי השישית
 אלא - שלנו בעולם עיירה לכאורה סטוריברוק, בעיירה הדמויות אחר עוקבת ,21ה- המאה

 מהעולם צעירה סוואן, אמה מרושעת. בקללה בה שנכלאו מאגדות דמויות הם שתושביה
 ומכאן - הקללה את לשבור שיכולה היחידה שהיא מגלה לסטוריברוק, שמניעה ה״אמיתי״

 ודמויות שלגיה לי, גוץ לי עוץ פן, פיטר הוק, קפטן מכאן מופלא. לעולם נסחפים אנחנו
 את מ״לשבור ואנה אלזה כמו - מודרניים אנדות ניבורי עם נפגשות נוספות מיתולוגיות

ומותחים. מרתקים מפתיעים, עלילה קווי ויוצרים הרביעית, בעונה שכיכבו הקרח"

 הוק. קפטן - עלינו האהובה הדמות את שמגלם אודונהיו, בקולין הפעם להתמקד בחרנו אנחנו
 לא ,36 בן כבר אודונהיו, הקלאסי: ההוליוודי הכוכב של \\ם4ה- את בדיוק אין לאודונהיו

 היה בינלאומי לכוכב אותו שהפך הוק קפטן של התפקיד ונם רציני, קופות שובר באף שיחק
 השישית בעונה כבר הזה" היום עצם כש״עד עכשיו, קצרצר. אורח תפקיד רק להיות אמור
האחרונות. בשנים הטלוויזיה עולם של ההפתעות כאחת אותו לסמן בהחלט אפשר שלה.

 האימה בסרט 2011 בשנת האירי השחקן עשה שלו הראשון הרציני התפקיד את
 כבר שהייתה הזה", היום עצם "עד של השנייה לעונה לוהק הוא שנה כעבור "הפולחן".

 שלו, הקצרצרה הקריירה במהלך ראינו לא מתוקשרות יחסים מערכות היסטרי. להיט אז
 שהוא נספר אחד, יום יחד יהיו מוריסון(אמה) וג׳ניפר שהוא מקווה שעדיין מי ולכל
איוון. בשם לילד ואב בהמשך, עוד נרחיב עליה הלן, בשם למורה באושר נשוי

 משתי כראוי התפקיד את ישתק שלא חשש הוא הוק, קפטן לתפקיד נבחן כשאודונהיו
 והשנייה לדעתו, לפחות לתפקיד, מספיק מבוגר היה לא הוא - האחת עיקריות. סיבות

 הפיראט של דמותו את ששיחק הופמן דסטין השחקן כמו טוב יהיה שלא תשש הוא -
 לא "אני שלו. הצניעות על אותנו מלמד שבהחלט מה ,1991 משנת בסרט הקרס עם

 פלרטטנית דמות לשחק עבורי נהדרת הזדמנות הייתה זו הוק. לקפטן דבר בשום דומה
בעבר. בריאיון סיפר חיוביות,רבות", תכונות ובעלת מקסימה שני, מצד אבל וערמומית,

 בסך עבורו היה שהמשחק מספר קולין אפם, מגיל תהילה על שחלמו אחרים לכוכבים בניגוד
 הייתה זו וביישן, שקט שהייתי "מכיוון בהתחלה. לפחות הביישנות, על להתגבר אמצעי הכול
 את לחוות הזדמנות הייתה זו לחלוטין. שונה מישהו לרגע, אחר מישהו להיות עבורי דרך

סיבה מאותה בעבר. סיפר מסוים", זמן לפרק רק ולו אחר, מישהו של העיניים דרך החיים
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 לנגן למד צייר, הוא - נוספות נאמנויות בנעוריו התנסה הוא אגב,
 היה תמיד המשחק זאת, ולמרות להקה. הקים אף ובהמשך בגיטרה

 ,16 בגיל שם אי זה את הבין הוא לדבריו, הראשון. במקום אצלו
באנגליה. התיאטרון בתחום נחשב בפרס זכה השתתף שבו כשמחזה

 מוצא היה אודוניהו לקריירה, כזו הזנקה שאחרי לחשוב בקלות אפשר
 לו הסתדרו שהדברים היא האמת אבל ־ התעשייה בלב עצמו את

 שבהן הצגות עם אירלנד ברחבי נדד הוא שנים 10 במשך אחרת. קצת
 "בתור בקולנוע. או בטלוויזיה קבועה עבודה למצוא והתקשה שיחק

בריאיון. סיפר לקרות", עומד מה יודע לא פעם אף אתה שחקן,

 הדרמה בסדרת לשחק החל אז ,2009 בשנת רק פנים לו האיר המזל
 התפקיד פיליפ. הדוכס של דמותו את טיודור" "שושלת ההיסטורית

 בטיימינג אבל מפורסמת, הוליוודית הדלתילסוכנות את לו פתח אמנם
 מגיל לחברתו להינשא עמד שהוא לפני ספורים שבועות במיוחד: לחוץ

 שהלן בריאיון מספר הוא זאת, למרות כמובן. באירלנד, הלן, ,18
 הטמון הקושי למרות להזדמנות, להיענות עליו לחצה ואפילו לו פרננה

 תעשה לא ׳אם לי, אמרה "הלן שונות. יבשות משתי חתונה בתכנון
סיפר. שוב׳", הזדמנות תקבל לא שלעולם יכול־להיות עכשיו, זה את

 על לספר מרבה הוא בתקשורת קולין של התבטאות בכל כמעט ובכלל,
 במחוזות נדיר דבר בנו. ואם אשתו כאמור, וכיום נעוריו אהבת הלן,

 הרכילות מדורי את ממלאים אחרים טלוויזיה כשכוכבי הסלבס,
 שהיה מרגיש "אני סוערים. ורומנים מתוקשרות פרידות על בידיעות

 הוא הדרך", כל לאורך בי תמכו שלי וההורים שהלן מזל הרבה לי
 אם עצמך את שואל אתה שבהם רגעים יש עובד, לא "כשאתה מספר.

 שיאפשר אחר משהו למצוא צריך שאתה או זה, עם להמשיך טעם יש
 לי, אמרו "הם הקשים. ברגעים נזכר הוא הדירה", שכר את לשלם לך

 מבחינה בהכרח לא אבל מצב, בכל בך ונתמוך בך מאמינים ׳אנחנו
 להניח סביר הלן, של התמיכה בלי אהבה. הרבה עם אלא כלכלית,

היום". עושה שאני מה כל את לעשות ההזדמנות את לי הייתה שלא

 לאורך מעט לא בו השקיע שקולין נוסף תחום קודם, שהזכרנו כמו
 The בשם להקה הקים הוא 2003 בשנת מוזיקה. הוא השנים

Enemies ,(האויבים) כשנאלץ ,2013 לשנת עד פעיל היה בה 
 במשך בלהקה פעיל "הייתי הקריירה. לטובת מגוריו מקום את להעתיק

 סיפר אותי", הבינו הם אבל לזה, זה קרובים מאוד והיינו שנים 10
 או הצגה סרט, לטובת נוסע שאני זה את קיבלו תמיד "הם בריאיון.

 אבל קשה, הייתה לגמרי לעזוב שההחלטה ספק אין אחר. דבר כל
זמן". המון במשך נעדרתי כי לזה, מוכן הייתי שכבר להגיד אפשר

 היום עצם ב״עד לנו שהוצגה כפי הוק קפטן של הדמות ואכן,
 הוא הוק בעבר. שראינו אחר הוק קפטן מכל שונה הזת",
 לאחר לי(ראמפל) גוץ לי עוץ ידי על נכרתה שידו פיראט

 הופך לי גוץ לי שלובעוץ הנקמה מסע באשתו. שהתאהב
 דמות את לנו שמציגות הרפתקאות, של לשורה דבר של בסופו
יותר. קסום ובעיקר יותר רך שונה, קצת באור הנבל

\\ ליו
7i\ %

• Nmm\ יד

 שקט - אחר מסוג בכוכב מדובר להבין, הצלחתם כבר שבוודאי כמו
 כותרות. ליצור מעוניין או מנסה שלא כזה ובעיקר יותר צנוע יותר,

 כך שכל העיניים ואיפור העור מכנסי בשילוב שלו, המלוטש המראה
 עצם "עד מעריצי על במיוחד לאהוד אותו הפכו הוק, קפטן עם מזוהה

 לכל אדיש די קולין אבל המעריצות, על דיוק, ליתר או - הזה״ היום
 הגיבו אנשים שבו מהאופן הופתעתי הראשון, מהפרק "כבר העניין.
 התחיל הוא ככה לפחות או נבל, בעצם הוא כי - הוק קפטן של לדמות
 והוסיף: אחר, בריאיון סיפר אותו", אהבו שאנשים לי מוזר במקור.

 - הדמות את לשחק רציתי שבו לאופן גם קשור שזה מניח אני ״אבל
 החבר כמו הוא שלו. חברים להיות ירצו שאנשים נבל יהיה שזה תכננתי

הוא". ככה כי פשוט לו, סולח אתה אבל בצרות, מסתבך שתמיד הזה

 הופתעתי הראשון, מהפרק "כבר
 לדמות ה^יבו אנשים שבו מהאופן

נבל, בעצם הוא כי ־ הוק קפטן של
 במקור. התחיל הוא ככה לפחות או

 אני אבל אותו, אהבו שאנשים לי מוזר
 רציתי שבו לאופן m קשור שזה מניח

 יהיה שזה תכננתי ־ הדמות את לשחק
שלו" חברים להיות ירצו שאנשים נבל



הזה" ס1הי עצם ב׳עד גדולים הכי הרגעים חמשת

ויל דה קרואלה את הרגה כשאמה
 מרשעות של נשיות דמויות שלוש יהיו שבסדרה לראשונה כשנודע

 ויל דה קרואלה מליפיסנט, - 4 בעונה האפלה״ ״מלכות בחלק
 את לסיים הראשונה תהיה שקרואלה תחושה לנו הייתה ואורסולה,

 זה, את תעשה דבר של שבסוף זו הייתה שאמה העובדה אבל העסק.
 שלה, במוסר פקפקה אמה שבו רגע היה זה אותנו. להפיל הצליחה

 מאיימת שקרואלה רגע באותו האמינה שאמה בעובדה בהתחשב אבל
 אף להרוג יכולה הייתה לא קרואלה שבפועל, למרות גנה, חיי על

 סולחים אנחנו זאת, לעשות היכולת את לה לקח שהסופר כיוון אחד
 - לתהוס נופלת קרואלה את לראות פשוט לנו היה שלא למרות לה:

כמובן!). (הסינתטית, הפרווה מעיל את לנו הותירה היא במותה

ראמפל של אבא הוא פן שפיטר כשגילינו
 מר לי, נקי לי (עוץ ראמפל של אביו מניע: זה את ראה לא אחד אף

 ידו, על שנזנח ראמפל, פן. פיטר הוא ,3 בעונה שגילינו כמו נולד),
הלם. נאמר: כך ועל בחייו. כך על ומשלם פן פיטר את להרוג מצליח

הרעה המלכה של העבר את סוף־סוף כשגילינו
 התאהבה שהיא לדעת נוכחנו הצעירה, רג׳ינה של לעברה בהצצה

 אמה, בעיני חן מצא לא שהוא אלא דניאל, בשם אורוות בנער
 עם אותה מחתנת היא מעמד. ±על עשיר גבר עם שתהיה שהעדיפה

 יום אמה. את שאיבדה הקטנה, שלגיה של אביה גם הוא הלא המלך,
 באורווה. דניאל אהובה עם רג׳ינה את רואה הקטנה שלגיה אחד,

 את לשמור ממנה מבקשת אותה, ראתה ששלגיה שמבינה רג׳ינה,
 שאירע על ומספרת הסוד את שומרת לא שלגיה זאת, עם בסזד. זה

 רוצה לא היא כי פשוט אלא - רעה כוונה מתוך לא רג׳ינה, של לאמה
 שלה). אמא את איבדה עצמה שהיא (כיוון לבתה האם בין לסכסך

 דניאל, את הורגת היא קרה, מה מבינה רג׳ינה של שאמה אחרי
לשלגיה. שלה השנאה מקור ומכאן כמובן, ההמומה רג׳ינה לעיני

ן הקללה את שברה כשאמה
 - במיוחד מותח ברגע לסיומה הגיעה הראשונה העונה

 אוהבת שהיא להנרי שאמרה בכך הקללה את שברה כשאמה
 הזיכרונות. את ולכולם לחיים, אותו החזירה היא אותו.

כן. מה יודעים לא אנחנו קסום, רגע לא זה אם

ק1ה קפטן את להרוג נאלצה כשאמה
 - הוא גם אפל שהוק גילינו צפה, לא אחד שאף עלילתי בטוויסט
 להרוג אותה מכריח הוק למות. צריך היה הוא אמה, על להגן ובניסיון

 מקיימת אמה כגיבור. ימות ובכך מלהתקיים, תחדל שהאפלה כדי אותו,
 אותו להחזיר דרך תמצא שהיא לו מבטיחה שהיא לפני לא רצונו, את

בסדרה. שראינו ביותר והמותחות הקשות מהסצנות באחת לחיים,

,12.3מה- החל משודרת הזה" היום עצם "עד
yesVOD^ yes Drama בערוץ 21:15 בשעה
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הרינ^טון

חופר?
 להוריד רוצו
 קליפקול, את

 האפליקציה
שלנו! החדשה

 נדבר בואו
זה על
 מתמודדים איך
קנאה? עם

 פניע אלפוסטרים
 סולקין גת

 מלכה סל ^י

 זיגלר מקמי
ווטסון אמה
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 סניקרס נעלי
 לכל שמתאימות

אאוטפיט
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 זה ועושר באושר איתו לחיות רוצים שאנחנו מישהו יש אם
 מתחכמת הפחות ב^רסה או בשבילכם, הוק קפטן אודונהיו, קולין
קיבל?! ולא הזה" היום עצם ל״עד שער ביקש מי ־ שלנו


