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ה שד יש?דר■7נ ד ד ?
 אסוגות גיכא אמץ אידי

אנטבה, סירטי ?משתתפי
זה אחר כזה מתרחשים ואלה

נדה עמדו יויד־המיזחז הברת עובדי
 הענקי המיבנה של גגו המחזה. נוכח מים
 בקול הריצפה על והתנפץ לפתע, קרס
 שהיוו ובטון פלדה של טונות אדיר. רעם
 שבמיגרשי־התערוכה 27 ביתן של גגו את

 שניות תוך עיי־חרבות הפך בתל־אביב,
 לאסון הסיבה מהי ידעו לא הם ספורות.

 של קיללתו על שמעו לא הם הפיתאומי.
דאדא. אמין אידי

 שעבר. בנובמבר מתגשמת החלה הקללה
 גודפרי שחום־העור האמריקאי השחקן

 אידי של דמותו את מגלם החל קמברידג׳
 על וורנר האחים של בגירסתם אמין

 הופעתו את סיים לא הוא מיבצע-אנטבה.
 מת הסצינות אחת צילום כדי תוך בסרט.
מהתקף־לב. פיתאומי, באופן

קמכדידג׳
שמתו אלה

פינץ׳
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סרטים סירות, וסנפירים), מסכה (שנורקל, קל צלילה ציוד וכדורסל. לטניס וציוד מגרשים דייג, זכוכית, סירת
תשלום תוספת דדא ■
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ולסנטה-קתרינה עין־פורטגה למעיינות מדבר סיורי
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:הבא-ס בתאריכים יפתחו לצלילה קורסים
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 059־6191 ,059־3667 :טלפונים — אילת דואר נביעות, ■הנופש כפר :והזמנות פרטים
הנסיעות סוכני וכל ארקיע במשרדי או

עות השנה כל עיץ נבי

 השונה בל נביעות־קיץ
צלילה מרכז ־ נופש כפור

המזרח״ כ״ייריד שקרס הגג
? בתור הבא ומי —

ן

1

הרא ההפקה צילומי של בעיצומם עוד
 דאדא אמין אידי .התנבא המיבצע, של שונה

 ימותו אלה בסרטים המשחקים השחקנים בי
 שונות צרות גם ניבא הוא במהרה. כולם

והמ המפיקים ראשי על שיבואו ומשונות
 דבר את שקרא מי כל להם. שסייעו דינות

ל לעג בעיתונים, שהתפרסמו הנבואות
 נוספת. פעם אוגנדה של כבד־הגוף שליטה

זו. אחד בזו מתגשמות החלו נבואותיו אבל
 בבתי־קולנוע שאירעה הפיצוצים שורת
 אנטבה, סירטי את אירופה ברחבי שהציגו

לבאות. רמז רק היתד,
 של בסירטה גילם אשר פינץ/ פיטר

 את אנטבה, על הפשיטה ׳פוקס, חברת
 גפטר רבין, יצחק ישראל ראש־ממשלת

 זמן מהתקף־לב, פיתאומי באופן הוא גם
 ברחבי המסכים אל הסרט שיצא אחרי קצר

כשבועיים. לפני העולם,
 רק לא פגעה אמין אידי של קיללתו
 באש, עלה מיספר ימים לפני רק בשחקנים.

 בדרום- אולם־קולנוע מיסתורי, באורח
 הקדנת־ ישל בעיצומה זח היד, אפריקה.
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