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 ולזרוק הבריכה, שפת אל התיבה את לגרור התקשו רציניס גברתנים אפילו
 מוות, פחד מפחד הוא דבריו ולפי בפנים, נמצא הקשור עמום פנימה. אותה

סופי.״ יהיה גס פה ואולי התחלתי, ״פה אמר: קיסריה, בדן בחר מדוע כשנשאל

נורית, אשתו, כיצד במקום שנכחו האורחים לפני מדגים קדברה עמוס ^
 הנמצאת נורית, גבו. מאחרי כשידיו מנעולים, עם בשלשלות אותו קושרת ^
 נישאו השניים כולו. המופע במשך שלווה היתה מתקדמים, הריון בחודשי ■ 1
במים. הזה הקסם את מנסה שהוא הראשונה הפעם לו זו עמוס, לדיברי שנה. חצי לפני רק

,!,הנד
בקיסריה

 את גנב ארליך ששיפחה שחשב י **
ה בהצגה גבה לא כיראה ההצגה, 1•

קי דן במלון השבוע, שנערכה אמיתית
שביק־סריה. סריה

מוע בארץ לפתוח כשהוחלט החל הכל
ה המועדון ישל סניף שיהיה קוסמים, דון

 בקיסריה דטכסיהפתיחה הוזמנו בינלאומי.
 אחד וכל העולם, מכל ומכשפים קוסמים

ב הטובה ההופעה את ׳לתת התבקש מהם
מצטיין. הוא שבה שלו יותר

 עמוס רמת־גני, צעיר, ישראלי קוסם
ה הסטאר יהיה שהוא החליט קדברה,
 שנה עבד הוא הזה. האירוע של אמיתי
 ומי הצליח. הוא אבל התרגיל, על שלמה
שנכחו הנודעים הקוסמים יכל את ישראה
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 כשהם התרגיל, של הצלחתו אחרי במקום,
 הוא גם משתכנע היה פעורי־פה, עומדים

לתחיה. קם הגדול שהודיני
 קוסם אף אין שכידוע האגדי, הודיני

 אחד היה היום, עד לרמתו, שהגיע בעולם
לשל שהגיע •בעולם המעטים הקוסמים

 את מצא אומנם הוא הופעותיו. בכל מות
היהו ההונגרי אבל מופע כדי תוך מותו

 עדיין בצעירותו, לאמריקה שהיגר די,
 שהיה להודיגי, הקסמים. אליל נחשב

הק מתרגילי חי לצאת שהצליח היחידי
 במשך יורש. קם לא למים, מתחת שירה

 קוסם בעולם קם לא מותו מאז השנים 40
הישגו. על לחזור שהצליח

)30 בעמוד (המשך

 קיטבג לתוך להכניסו עמוס של הצמודה ולעוזרתו לנורית עזר מתנדבים קהל 0^
התיבה, התיבה. לתוך ולהכניסו ושרשרות מנעולים בעשרות לקושרו ענק,

רבים. ובבריחים במנעולים היא גם מצויירת היתה גדולה, כחולה מיזוודה שהיא ■
רבה. ביסודיות זאת ועשו המנעולים, את בעצמם לבדוק ביקשו במקום שהיו רבים אנשים

 שקופים שהיו הבריכה, במי שצללה לפני מעטות, שניות צפה התיבה
 של אדירות כמויות לתוכם השליכו עמוס של שאנשיו לרגע עד מאד
נראה אבל מחו, כולם מייד. המיס את שהעכיר כחול־כהה צבע

'-■9?^'5מהתיבה. הישראלי הוריני משתחרר כיצד לראות לאפשר שלא כדי פשוט נעשה שהעניין


