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הסוניח הסרט
הרמאות את

 7 גלר אורי את הטלוויזיה תהרוג אם ך*
 קוסם יכול באולם, הצגה של באווירה 1 {

 שאיש מבלי רבות, תחבולות לבצע זריז
 מיקצועי קוסם מילבד — איש בכך. ירגיש

התחבולות. את המכיר מתחרה,
 והוא היטב, לכך מודע עצמו גלר אורי

 בעד למנוע כדי קפדניים אמצעים נוקט
בהצגו נובחים להיות מיקצועיים קוסמים

העלי מקום אל להתקרב לפחות או תיו,
 ל- בא בריטי עיתונאי באשר פעם, לה.

 פשוט עימו, שהביא קוסם בחברת ראיינו
 באומרו: החוצה, הקוסם את אורי זרק

הזמנתי!״ לא אותך ״הרי
 את האוסטרית והטלוויזיה צילמה כאשר

להיכנס גרמני מיקצועי קוסם ניסה גלר,

 לחדר הובא בכניסה, נעצר הוא לאולפן.
 בשבועה ידו את להרים נאלץ ושם צדדי,

 ניתן לא כך ממקומו. יקום שלא חגיגית:
מקרוב. הדברים את לבדוק לו

 איש 1500 קנו שבבריטניה בבירמינגהם
 האחד. ל״י עשר במחיר כרטיסי-כניסה

 ההצגה. את גלר אורי ביטל האחרון ברגע
 היו הקונים שבין מועד בעוד גילה הוא
הבריטיים. הקוסמים מגדולי במה

 מפני חושש גלר אורי אין לעומתיזאת
 ״מה גרמני: קוסם כך על אומר מדענים.

 לגלות מדען הצליח אי־פעם האם 7 הפלא
 ל- קוםם־בדרז הצליח איך במועדון־לילה

עיניו?״ את אחז
יותר יעיל אוייב יש גלד לאורי אולם

 עדשת גם־יחד: והמדענים הקוסמים מבל
הטלוויזיה. מצלמות
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 שלו, הזוהרת הקאריירה מרוצת ך•
 סירטי- בעשרות גלד אורי הופיע ^

 לבחון ניתן האלה הסרטים את טלוויזיה.
 ההקרנה במכונת אותם להריץ ושוב, שוב
 להאט שונות, במהירויות פעם, אחר פעם
 כך מסויימות. תמונות לעצור הפעולה, את

 הבלתי- שהעץ דברים הרבה לגלות ניתן
 חד- בהקרנה לקלוט מסוגלת אינה מזויינת
רגיל. בקצב פעמית׳

 רומ־ אוסקאר הגרמני הקוסם עשה כך
 למפיק- והפך ממיקצועו שפרש באר,

 אורי על סרט־טלוויזיה קיבל הוא טלוויזיה.
ו שוב אותו :בדק בשווייץ, שיהוסרט גלד

 תוצאות את השיטה. את שתפס עד שוב,
מ מתוך אלה בתמונות הדגיש הבדיקה

הגוומפי בשבועון פירסם שאותן סרט,
שטון.
 תחבול* לבצע קל כמה עד להפגין כדי
 עלילותיו על עצמו רומבאר חזר כזאת,

 האמבורג של בטלוויזיה ערך הוא גלר. של
 גלר, של רגילה להצגה בכל הדומה הצגה,

 שיטותיו כל על מדוייקת בצורה בה חזר
 בחקוחו ,מזלגות בקלות שבר גלד, של

 אורי של (באנגלית) קריאותיו את אפילו
 דעת את להסיח כדי לו המשמשות גלר,

ידיו. של הזדהה הפעולה מן הצופים

 שזה מאמץ הייתי ״לא רומבאר: טוען
 שבירת :העיקרית התחבולה !״קל כל־כך
כך קלות, כפיפות על־ידי מראש המזלג

 בהאמבורג. בטלוויזיה קוסם־לשעבר על־ידי שהוכן סרט זהו
 וכך ז״) יותר חם מזלג (״איזה בשאלת־סתם העוזרת דעת את מסיח הוא
מראש. הכין שאותו במזלג בוחר הוא

המגש. על מונח כשהיה בלט שלא דקיק, שבר יש במזלג
אחר. במקום כאילו ומשפשף המקום, על שלו האגודל את שם הקוסם
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