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הארץ. כבישי את לחרוש הבוטרייטים נוהגים שלהם ״12 ״מו במכונית הארץ. ברחבי הטיולים הם לבית

 מישחק בליל דממה כולה הארץ
בכדור אירופה גביע על הגמר

 ישבה אחרים, רבבות כמו סל.
ה מירקע מול אחת מתוחה אשה

 ב־ ל׳ שבשיכון בביתה טלוויזיה,
 לאחרים בניגוד אולם תל־אביב.

עי את עצמה היא במישחק, שצפו
 השידור זמן מרבית במשך ניה

 חזתה ולא העצבים, מורט הישיר,
 קולו דק המתחרות. בקבוצות כלל
 שתיאר גילעדי, אלכס הקריין של
לאוז הגיע מברלין, המישחק את
 ה־ התוצאה על אותה והעמיד ניה

בלתי־נעימה.
ש לרגע ציפתה בוטרייט כריס

 ולחזות עיניה את לפתוח תוכל בו
 בוטרייט, (״ג׳ימבו״) ג׳ים בבעלה

השח אחד תל-אביב, מכבי קפטן
 את מניף במישחק, שהתבלטו קנים

 עצבנית מדי יותר ״הייתי הגביע.
סיפ המישחק,״ את לראות בכדי

עצ יותר עוד ״נעשיתי כריס. רה
 לשחק. נכנס שג׳ים בדקות בנית

ומכבי ייגמר כבר שהכל רציתי
אבל הגביע. עם הביתה תחזור
הבנ המישחק של מסויים בשלב

שיקרה.״ מה לא שזה כבר תי
ב שעבר, בשבוע השישי ביום

 תל- מכבי חזרה בלילה, 11 שעה
 לא המטוס מן כשירד ארצה. אביב

בידיו. הגביע את הקפטן החזיק
 ניצחה,״ יותר הטובה ״הקבוצה

 נזאדריד ״רלאל בוטרייט. ג׳ים אמר
 לה מגיע והיה טוב יותר שיחקה
לנצח.״

 ב־ אשכול לוי שברחוב בביתו,
 אשתו לבוטרייט ציפו תל-אביב,

ה בת קייט בנותיו, ושתי כריס
 חודשים. עשרה בת ושרה שנתיים

״לה וכריס ג׳ים יצאו הגיעו עם
שהחגיגיה בעוד זמן.״ קצת רוג

 הבוקר, עד נמשכת לבטח היתה
 השניים היו בידיו, הגביע היה אילו

 אחר אחת בשעה כבר במיטה
חצות.

 בשעה החל שלמחרת הבוקר
 שתי של צהלותיהן לקול 8.30

ש מפרכים, אימונים אחרי הבנות.
 ג׳ים היה ארוכים, חודשים נמשכו

והל המתחים מן עתה משוחרר
עם בשלווה לשחק וחופשי חצים

מטפ הבנות בעוד אולם בנותיו.
 המתנשא אביהן, על להנאתן סות

מח היו מטרים, 2.03 של לגובה
 המישחק, בניתוח טרודות שבותיו
 בקלות. לשכוח אי־אפשר שאותו

 בכמה להסביר אפשר ההפסד ״את
 ״אפשר בוטרייט. סיפר אופנים,״
 ולהטיל מאשימה באצבע להצביע

 או אלה שחקנים על האחריות את
הדרך. לא זאת לדעתי אחרים.

 התאמנו האחרונה השנה ״במשל
הג הרגע לקראת אחת כקבוצה

 לשם נסענו לא בברלין. הזה דול
 וגם מטרה, לנו היתד, לפיקניק.

 חייבים אנחנו אותה כשהחמצנו
 היינו מלוכדת. קבוצה להישאר

 היטב, ומטופלת משומנת מכונה
 מספיק לנו היה לא מה משום אבל
ב עבדה לא הזאת המכונה דלק.

הרמוניה.

גייס אנא
לבנותיו להעביר רוצה

 הקפידו שבהן ממישפחות באים ואשתו ג׳ים קייט. עם יחד
 בוטרייט ג׳ים המישפחה. בצי בין חבריים יחסים על

זמנו. מרבית את איתן ומבלה המסורת את
00
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והוראה. מוסיקה למדה בארצות״הברית בבוקר. מוקדם ההורים את צהלותיהן בקול


