
 ער השבוע שגבוה ־א, ת מנב■ כדורסלן
הגדור הניצחון ער מסבו ספוד, ארובת
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ב כאן נראה ברקוביץ ־,נזיקשיחק המי י לכינ מדיטציה
 ריאל בין הנזישחק הפסקת

 לקראת עצמו את להרגיע כדי תרגילי־מדיטציה, מבצע כשהוא תל־אביב, למכבי מדריד
 לפני ער בארצות־הברית, שהותו בעת מיקי למד המדיטציה תורת את השנייה. המחצית
■ סתר שלמה :צילם לאס־ווגאס. באוניברסיטת ולמד הופיע שם חודשים, חמישה

ת א מ

ברקוביץ ■קי
 רחובות .20:30 השעה החמישי. יוס מוצאי

 כפר. דממת מאדם. ריקים ישראל ערי
 ברחוב, משוטט ניראה לא כלב אפילו
 בסלוניהם, התכנסו ישראל בית כל

 הטלוויויה שריקת־הפתיחה. לקראת דרוכים
 בסידרת נוסף פרק לתציג מותניה משנסת

 שלה, ביותר הפופולריים סירטי־המתח
 פרי אולסי הארץ. מתוצרת דווקא והפעם

 מול פתיחה — ■הביניים לכדור קופץ )2.10(
 והדראמה — )2.05( פראדה לואיס הספרדי

מתחילה.
 ,מדריד. ריאל נגד תל־אכיב בב־י **

 שלווים. אוהדים אפילו משגע המתה 1*4
 ■מכבי של האמריקאים נראים המיגרש על

 במהרה לישראלים. בהשוואה פחות, מתוחים
 בר- למיקי קורה מה השאלה: מתעוררת

 לפעמים. רק אבל מבריק, הוא קוביץ?
 שמץ רק :והוכיח נקודות, 11 קלע מיקי י

 שהלה־ בנקל להבחין היה ניתן מיכולתו.
בידיו. כשהכדור מתרגש המקומי סומן

לבחורי קרה באמת, מה,
שהת היא ״האמת מיקי: השבוע סיפר
 ריאל נגד המישחק לפני עוד רגשתי
השחקנים. כל כימעט אני, רק ולא מדריד.

 הקבוצה, כל התכנסנו, 12.30 ״,בשעה
 ההתאח- מול אולימפית, במיסעדה לאכול

 החבי׳ה הרבה. די אכלנו דות־לכדורגל.
 וראו המתח את להפיג ניסו מתוחים, היו

 מדריד. ריאל על דיברו הולך. לא שזה
 הוראות. מיני כל על חזר קליין רלף

 היה ־שני מצד אך בדיחות, קצת סיפרו
 קריטי. מישחק לפני עומדים שאנחנו ברור

 כל אלינו. נשואות היו המדינה עיני כל
 בלופים, אין פה מהורהר. קצת נראה אחד

'הת סימני הראו מנוסים שחקנים אפילו
רגשות.

 התחלנו בצהריים אחת השעה ״לקראת
 שינן קליין שרלף לפני לא אבל להתפזר,
 לתת חייב אחד ישכל ושוב שוב באוזנינו

לקחת ונסעתי מהמיסעדה יצאתי הכל. את

ריאל, של לסל מתפרצת בהתקפה קולעיו,1<כ1 זיעה מנגב מתוח, ברקוביץ מיקי


