
עבר  . אין טעם שנמשיך בהם יותר. מוצו עד תומם_____ שנדמה לי : שאול
וחושש אני מלהדאיג את  , האוכל שלנו כמעט נגמר. זמן ארוך מאז שיצאנו לדרך

.אבי
השכיחו ממנו את  , יש לי תחושה שהדאגה לשלומנו ואי חזרתנו עד עתה הביתה

מתפלל לשלומנו ולחזרתנו  , הוא ודאי מותר בליבו עליהן_____, להדאגה 
!!____לעזוב הכל ולשוב , עלינו לעשות זאת במהירות, אם כן. במהרה

ד"בס

שיעכבנו  ____  ____ עלה בדעתי , אך בטרם נחזור ריקם, צודק הנך: הנער
וכפי  , נמצאים אנו במבואות העיר רמה. אבל עשוי מאד לסייע בידנו, אך מעט

כל מאורעות העולם גלויים  . ___-הרואה: הידוע לי שוכן בה אדם מיוחד במינו
יתכן  . אם כן מה נפסיד אם ניגש ונספר לו על אבדת האתונות. לפניו בנבואה

ונדע שכל  ____, ונוכל לשוב הביתה עם , מאד שיצביע עבורנו על מקומן
"לשואהחיפושים לא היו 

ארנקינו  . אכן עצתך טובה אך אינה ניתנת לביצוע בתנאים שנוצרו אצלנו: שאול
וכיצד נגיע אל הרואה ללא תשורה או מתת  ___  ____, ומטענינו ריקים מכל 

?כלשהו

אך  ___, אמנם זהו סכום . באמתחתי רבע שקל כסף, אל דאגה שאול: הנער
.____ויורה לנו את , יספק את איש האלוקים הצדיקבודאי

:הדו שיח בין שאול לנער
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