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 הלנה של המילק־טון תכשיר לענת מעניק האלה המלאך פני את
לאמו־ ננסף לח. ספנג בעזרת פניה על מעלה היא רובינשטיין,אותו

קמיעות. בעזרת נשמרת היא ממנה בעידהרע, גם הילדה מאמינה התמרוקים, בחברת נתה
המאמינה

שמיר
הארץ אלופת

ב במצילה לעבודה ענת מנצלת הקייץ חופשת אתהמצילה
מתגאה, היא כדג,' שוחה ״אני תל־אביבית. בריכה

 במשך לשחות יכולה אני מהמייס. לצאת שוכחת ממש אני ״לפעמים
 חברת של הגדול בפרס תזכה אס בחיים.׳״ גדול הכי התענוג זה שעות.
מתוכם. לצאת מתי לזכור כדי למייס אטים שעון ודאי תרכוש טיסו,

 התחילו בארץ החתיכות שכל ין*
 מהר, הכי רצה אחת אלופות. להיות

 — השבוע של הו גבוה הכי קופצת אחרת
למ חלילה, בחורים לא חזק. הכי זורקת

 גם שלה, כמו ואונים בריאות שעם רות
ממנה. נבצר לא זה

 כדו־ זורקת וחצי, 16ה־ בת שמיר ענת
 כדור הודפת היא פרוט: ביתר רי־ברזל.

ם״מ. 26ו־ מטר 12ל־ קילו חמישה של
 ותגלו ומבהיל קצר חשבון עשו עכשיו

 ממוצע טרדן הקטנה תרחיק טווח לאיזה
ובינה. בינו שלם מטר קילו. 60 ששוקל
 טיפוס היא ענת להבהל. צורך אין לא,

 מוציאה היא המרץ עודפי את חברתי.
 נשאר שלא עד אפיקים הרבה כך בכל

למרחק. גברים הדיפת על להוציא הרבה
בפעי נמצאים שלה הסנטימטרים 176

מצי היא תל-אביב בבריכת מתמדת. לות
ב מכדרסלת, היא תל־אביב במכבי לה,

 מה אז וקופצת. רצה היא קלה אתלטיקה
 מורי־ההת- כל אותה אהבו שתמיד הפלא

תמידי? 10ב־ תעודות לה וקישטו עמלות
 אני דיאטה. עשיתי לא שלי ״בחיים

 חוכמה. באמת ובכמויות.״ הכל זוללת
 במשך הזאת מהשדה שיוצאת האנרגיה עם

אטומי. כור להזין היה אפשר שבוע,
יקב לא כבר שומרי־מישקל לאגודת אז

 ודאי עיו־דעה נגד לאגודה אבל אותה, לו
 היא שלי,״ מאמא התחיל ״הכל וודאי.

 לי תלתה ״היא אמונותיה, את מבססת
 חמסה. ארבע בת כשהייתי הצוואר על
 עין־הרע. נגד אצבעות חמש עם היד את

זה.״ את להוריד לי מרשה לא היא ומאז
 של בכוחו ענתי השתכנעה הזמן עם
 ראייתו כושר על להעמיס והתחילה הרע
 ליד למשל, לי, ״יש מזל. קמיעות עוד

 פעם שצדתי סרטן של צבת החמסה,
 סרטן היה זה טנטורה. של בחוף בעצמי

 אני אבל רגיל, לא משהו מפחיד, ענק
עלי.״ שומר הוא ומאז עליו התגברתי

החז הידההודפת
בפעו קה

 שדופה נראית שהיא כמו לה.
למר ממנה הברזל כדור עף
ס״מ. 26ו־ מטרים 12 של חק


