
 נניח־הסנה ונחווים
 מסוגלת היא אן

כולם את להשכיב

״״ גברים מוקפת
 המילק־ את ושותה בראשון־לציון, קפה

רגילים. חיים מנהלת היא שלה. שייק

פנה ויפה־התואר הצעיר גבר ך*
 הדקיקה, הבלונדית הנערה אל לפתע 1 ן

 !מתכתי כשברק באיום, זרועו את והניף
 בחיוך אמר מותק,״ הנה, ״בואי בעיניו.
 אותך...״ אלמד ״:אני •קשוח,

ה פני בעלת זהובת־השיער, הצעירה
 הבחור לאחור. אחד צעד קפצה מדונה,

 לעברה הושיט ואז בפחד, נסוגה שהיא חשב
לחבקה. •כדי כאילו השנייה, זרועו את

 של היוד לחייך, חדלה לא היא אך
לו. מחכה מה ידע לא הוא ביטחון־עצמי.

מחייכת עדינה נערה

ץ3171 •ד
 מכוסים יהיו בבית החדרים אחד של רותיו

למכביר. בתעודות־הצטיינות
 רגלה — נכה כתינוקת נולדה חיה יכי

 בשיבעה האחרת מן קצרה היתה האחת
 שנה בת בהיותה שלמים. סנטימטרים

 הנבות את לרפא כדי לגבס, רגליה הוכנסו
 ותקווה סבל של רבות שנים האפשר. במידת

הוריה. ועל עליה עברו
 לחיה המליצו הרופאים חלפו. השנים

 בריפוייה. לסייע על־מנת בספורט, לעסוק
 לאתלטיקה מזמנה רב חלק הקדישה היא

 ורצה הבנים, עם כדורגל שיחקה קלה,
רבים. קילומטרים מדי־בוקר

 ״הציעה חיה, סיפרה שנים,״ ארבע ״לפני
 ללמוד ללכת עברון, אורית שלי, החברה לי

 בראשודלציון. שנפתח פרטי במכון ג׳ודו
 תיכף הולנדי. צעיר, בחור היה שם המדריך
 בו לעסוק והחלטתי הזה, לספורט נתפסתי

ברצינות.״

 !״״היזהר אחת. פעם בו היתרתה רק היא
צעקה.

 הנע־ בסרט. כמו הכל התגלגל אחר־כך
 ולפני הבזק, במהירות לפתע, נעה רונת

באוויר. הבחור התעופף מתרחש מה שהבין
בעדי התרגיל את לבצע שניסתה למרות

 במחזה הצופים ראו האפשר, ככל רבה נות
 בלתי- נחיתת־אונס הגברתן ביצע כיצד

סיכוי. שום לו היה לא ׳מוצלחת.
 היתד, לא הקשה האדמה עם ההתנגשות

 ׳סוף־סוף שהצליח ואחרי !כלל. ידידותית
 בלתי־ דבר הבחור גילה רגליו, על לקום
גילו מאחור, נקרעו מכנסיו נוסף: נעים

האחת כשרגלה נולדה חיה הנכות11

האחרת. מן
32 —

 סנטימטרים בשיבעה קצרה
אלופת־ג׳דדו. היא כיוס

 של לפרץ גרימה זו תקרית תחתוניו. את
 עשרות הצעירים, הצופים מפיות צחוק

 גיבורי שני את שהקיפו ונערות בערים
במהירות. הסתלק הבחור מאבק־האיתנים.

 אך במיקצת, דיימיוני היה התיאור
אירעו. אכן ההתרחשויות

 הגדנ״ןע, של מחנה והאירוע: המקום
תרגילי־ג׳ודו. הדגמת בשעת

— מנכות
לאליפות

 שחיה הראשונה הפעם זד היתד! א ^
 גבר להעיף הצליחה 16ה־ בת אוסטר /

הצעי הג׳ודאית כל־בך. רבה בקלות באוויר,
 מן להתעורר העלול לרושם בניגוד רה,

 אחת היא כלל־וכלל. יפאנית איננה הסיפור,
 מראשון־לציון, נהג של בנותיו משלוש

 הבולטות, ונשיותה עדינותה למרות אשר
 גברים. בין כגבר הג׳ודו באמנות שולטת

̂ם חלמו לא והוריה חיה  שבביתם מעוי
ושקי- אמיתית, אלוסודג׳ודו פעם תגדל

האחיות
גס משתוקקת

 של אחותה ישראלה,
 וחצי. 12 בת היא חיה,
בג׳ודו. לעסוק היא
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