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בעיר סינית הכי המסעדה
סיניות ויש סינית יש

 בעיר סינית הכי אולם
 היפה״מקאר הסינית היא

 סינית. ומבלים סינית אוכלים בה
 ש״ח. ו5מ־ החל מנות) 5( עיסקיות צהריים ארוחות

וקייטרינג הביתה משלוחים
03־5464273,5464311 טלפון: תל־אביב 7 ירמיהו רח׳

■המסעדה אורחי לכל חינם חניה ■ ■ ■ ■ ■ ■ .

במדינה
אדם דרכי

ולבן שחור
ת ילדה  תיקו השיגה 9 ג
 אלון?־העולם סגן גד3

בשח־מת לשעבר
 בת בלונדית ילדה היא קלדור מיכל

 חייה לתולדות נוסף השבוע ורבע. 9
 היתה היא פיקנטי: מאורע הקצרצרים

 שסיימו ,30 מבין שחקנים, משני אחת
 נגד סימולטני מישחק־שח־מת בתיקו

 ויקטור לשעבר, סגן־אלוף־העולם
קורצ׳נוי.
 מפיה המיקרה, תיאור והרי

הראשית: הגיבורה של

 קורצ׳נוי שעות, וחצי שלוש ואחרי
 כל כי הסכמתי, מייד תיקו. ממני ביקש
 וחצי שלוש עליי. נמאס הזה העסק
 רק מהכיסא, לזוז בלי ישבתי שעות
 מאוד קשה וזה הכלים. את הזזתי

 להשתולל, אוהבים ילדים כי לילדים,
בשקט. לשבת ולא

הצ כי להתרכז, לי קשה היה בכלל,
 וצילמו, הזמן כל שם הסתובבו למים
 וכל לידי שהסתובבה אחת ילדה והיתה

 נורא ואני הכבוד!״ ״כל לי: אמרה הזמן
 אמר: פיתאום שלי ואבא מזה. התרגזתי

שר התרגזתי, כל־כך תפסידי!״ ״את
 ידעתי בלב אבל וללכת. לקום ציתי

הסוף. עד שאשאר
 יפה. אותי שעודדו אנשים גם היו
״אם לי: אמרה למשל, שלי, חברה

קלדור אביה, עם מיכל
שלי!׳ לאבא חשוב שזה ■ידעתי

 ואני התחרות, את אירגן שלי אבא
 יום באותו דווקא לראות. לנסוע רציתי
 שלי ואמא מאוחר, מבית־הספר חזרתי
 להכין צריכה אני כי למהר, לי אמרה
ולנסוע. הדברים את מייד

 לאבא התברר לתחרות, כשהגעתי
 פית־ יבוא. לא השחקנים שאחד שלי
 במיש־ שאשתתף ממני ביקש הוא אום
במקומו. חק

 משם. לברוח הולכת שאני חשבתי
 כל אפסיד? אם יקרה מה נורא. פחדתי

 או אנצח ואם ממני. יתאכזבו האנשים
 ירצו אנשים הרבה — תיקו אעשה
 כל־כך לא ואני אחר־כן־, איתי לשחק
 ויצחקו זה את יגלו כולם ואז טובה,
עליי!

ידע לא בכלל גם מבולבלת. הייתי
 חשבתי סימולטני. מישחק זה מה תי

 בנפרד, אחד כל נגד ישחק שקורצ׳נוי
 לשחקן יעבור המישחק וכשייגמר

מפחיד. ממש וזה אחר.
מת לא אני שנה חצי כבר מזה, חוץ
 הכושר את שאיבדתי ופחדתי אמנת,

שלי. ■
 זה אופן בכל כי הסכמתי, בסוף
 הרבה למדתי באמת נורא. מעניין
 שמהלך למשל, למדתי, חדשים. דברים

 המישחק. כל את לשנות יכול אחד קטן
ככה. זה על חשבתי לא אף־פעם
לי, עזר לידי, שישב בן־חורין, יעקב

 מיני כל ועוד מפורסמת.״ תהיי תנצחי,
 אותי שהצחיקו כאלה, מצחיקים דברים
אותי. ועודדו

 הוציא שבכלל משהו קרה פיתאום
 נופל מישהו שמעתי מהריכוז. אותי

 לא שזה התפללתי שבקניון. לבריכה
 יתרגז שלי שאבא ידעתי כי שלי, אח

 כי אחי, כן שזה ידעתי בלב אבל נורא.
מש ילדים הם שלי האחים שלושת
 אני בסביבה, נמצאים וכשהם תוללים,
רגועה. להיות יכולה לא אף־פעם
 כל־כו צחקתי אחי. היה זה בטח

כולו! רטוב מהבריכה יצא כשהוא הרבה
 באוזני מיכל, של סיפורה כאן עד

ליבוביץ. שרה
 בבית־ספר ר כיתה תלמידת מיכל,

 קופצנית ילדה היא ברמת־החייל, ישגב
 חומות עיניים לה יש ומלאת־מרץ.

 לבושה והיא ארוכים, וריסים גדולות
 ובמיכנסיים לבנה טריקו בחולצת
 אנשים עם מדברת כשהיא כחולים.

 אחיה שלושת על אוסרת היא זרים,
למה. יודעת והיא בקירבתה. להימצא

 ורבע: 12ה־ בן הגדול, האח אהוד,
 זה בגלל בה. מקנאים מאוד ״אנחנו
 איתה ומתווכחים לה מרביצים אנחנו
 תמיד אבל לשחק, רציתי אני גם הרבה.

היחידה.״ הבת היא כי לה, נותנים
 בגיל שח־מת לשחק התחילה מיכל

כי המישחק, את הערצתי רק אז ״עד .5
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