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סטאר סופר

לע שיצליח אחרי רק אולם לדתו,
כמאמן. ותהילה שם לעצמו שות

יש מיקצועי. עסק הוא הכדורגל
המא עבור מפתה אתגר היתד, ראל

 מגילו, צעיר הנראה האנגלי מן
 זה ברגע שיצא אתלט והמזכיר
מסאונה.

מכ רעש הרבה בארץ ״עושים
שהח מנסל, טוען ג׳,״ דרגה דורגל

מת שחקנים בעצמו למצוא ליט
 שמנהלי למרות לנבחרת, אימים

 בשמות אותו להלעיט ניסו קבוצות
ידועים. כוכבים של

ביטול
הדמוקרטיה

ה, ליל הלאו הנבחרת מאמן מנסל, ג׳קהביתה :
 בשעת חוזר ישראל, של מית

 אינה אשר אשתו, מויירה, שבהרצליה־פיתוח. לביתו מאוחרת ילה
בבית. תמיד לו מחכה בעבודה, לו להפריע שלא כדי אליו לוות

 שהפיל הראשון הבום היה ה י•
ה הכדורגל על החדש המאמן ו

 פסיכולוגי משבר גרם הוא ישראלי.
מובטח שמקומם שחשבו לכוכבים

 אותי הביאה אשתי ויירה
״ שראל, לי  מנסל. ג׳ק מספר /״׳

 עונת־חורף לבלות רצתה אשתי
 שטופת־שמש.״ ארץ

 ר,הצ־ את 53ה־ בן מנסל כשקיבל
 בה לאמן כדי לישראל, לבוא ה
 הוא הלאומית, הכדורגל נבחרת ת

 שהו־ הכסף שסכום למרות ענה,
 נמוך. היה לו ע

 חוזה כשמסתיים שנים, כמה מדי
 ואשתו, הוא אורזים, שלו, עבודה

 חדשה. לארץ ונודדים חפציהם ת
 רכבת בתוך תמיד מרגישה אני

 מויי- מסבירה לנסוע,״ זממשיכה
 שבינה אנגליה ליידי הנראית ה,
 ד,תמצ־ אך דבר, אין כדורגל בין

מדהימה. בנושא וותה
 היא אחד שיום יודעת מויירה

 הר־ הסופית. לתחנה יגיעו בעלה
 איפה לה איכפת לא תעצור. :בת

עצמה שתמצא העיקר ייקרה. ה

ל לחיות א ר ש  הרבה אליה שולחות חברותיהבי
בימים עיסוק שתמצא כדי ספרים

 שהגיע האחרון הספר שם בבית. לבד נשארת היא שבהם הארוכים
חלחלה. בה שעורר שם — למות ומקום לגור מקום הוא מויירה אל

 בגינת- מוקף בודד, בבית לבסוף
 נמצא שהוא מרגיש בעלה פרחים.

 אולם הרכבת, באותה עימה יחד
 דווקא תיעצר שהרכבת לו חשוב

למו־ לחזור רוצה הוא באנגליה.

שרו היו אחרים שחקנים בנבחרת.
יוד לא שהם מכיוון רב במתח יים
 ישובצו אם האחרון לרגע עד עים

 למישחק. בהרכב
למ־ התקשו העיתונאים גם
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ת מן מדיד  צריכים ככוכבים המוכרים השחקנים גםז
 ללבוש ראויים שיהיו כדי עצמם להוכיח

 גיורא ומשמאל טורק ריפעת מימין הלאומית. הנבחרת חולצת את
הכדורגל. במגרש מנסל ג׳ק להם שעורך כושר אימון בשעת שפיגל

 מי משותפת. שפה עימו צוא
 מידע, ממנו לדלות שהצליח

 מרשים, אישי כהישג זאת ראה
לכותרות. מיד וזכה

 עושה והוא לדבר, אוהב הוא
 שהוא תוך רבה, בהתלהבות זאת

 את נמרצות גוף בתנועות מדגים
שומ את אליו מרתק הוא כוונותיו.

 לדבר מסיים כשהוא אולם עיו,
ה ניתנת לא לאיש הכינוס. ננעל
להשיב. זכות

 מאמין שהוא בדרך הולך מנסל
והעיתו השחקנים הקהל, על בה.

ב אותו. ללמוד יהיה בארץ נאים
 לביתו חוזר הוא אימונים, יום תום

 הוא בפתח כבר בהרצליה־פיתוח.
 מהעיריה, הניקיון איש על כועס
למ פח־האשפה את החזיר שלא

ב זאת לעשות ממהר הוא קומו.
למלא צריך אחד כל לדעתו עצמו.
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מדעי תיכנו!
הוראות המישחק. את

 מנסל ג׳ק נוהג ומישחק אימון כל לפני
 ולתכנן בביתו שולחן־העבודה ליד לשבת

ברשם־קול. מקליט חוא לזכור לו שחשוב


