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שנ שהינו כי המישחק את מכירים ״אנחנו טקינט.

 ראיתי אחר. עולם פשוט זה נארצות״הברית. תיים
אכל שעות שלוש ובמשן חצי״הגמר, מישחק את
תיחכום.״ דורש הזה המישחק הציפורניים. את תי

מכי היא מלוס-אנג׳לס. באה תיירת. מיזרחי, קןדאון! יטאץ
את מרגישה ״אני חוקי״המישחק. את היטב רה

טיפוטי.״ אמריקאי מישחק זהו הקהל. שיגעון את שבמיגרש, האווירה
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במיוחד.״ מלהיבים והאווירה הפעולה ״הטקטיקה, דגלים. נושא קבוצה,

 נתן חברה מלוט״אנג׳לס, ארצ׳ר טנדי ■¥11|1¥1¥1
 בני-יהודה קבוצת-הכדורגל שחקן זקט, 711\ 71/1

 זה.״ על משוגעים כולם ״בארצות״הברית טנדי: ממיאמי. וישראלי
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 הוושינג- נגד דנוור־ברונקוס ך*
 בסיד־ אחרון פרק טון־רדסקינם. 1 1

האמ הפוט־בול מישחקי של רת־המתח
שומ הרחובות בארצות־הברית ריקאי.

 במיגרש. נמצאים איש אלף 200 מים.
 במיש־ וצופים בבתיהם יושבים השאר

חק.
ני מארצות־הברית, שבאתי ״אחרי

 גם למישחק האהבה את להעביר סיתי
ונד שם ראיתי בארץ. שלי לחברים
 מקריית־ שניר עמית אומר לקתי.״

 לסיר באו וולד אלון וחברו הוא אתא.
 לראות כדי במיוחד בתל־אביב רמה
 משוגעים של בחברתם המישחק את

לדבר. נוספים
 בשנה למסורת. לאט־לאט הופך זה

 במלון אוהדים מאות התקבצו שעברה
 במיש־ לצפות כדי בתל־אביב הילטון

 את הסינרמה מנהלי רכשו השנה חק.
 אך מראש. חודשיים זכויות־השידור

הש בתחנת־הטלוויזיה הישיר השידור
 הישראלים האוהדים את הותיר כנה,

בבתיהם.
 200 את להעביר אלא נותר לא

האור לאולם הגדול מהאולם האנשים
 לאט לאט זכה. הקהל החשובים. חים
ענ מסכים על־גבי לאווירה. נכנסו הם

קוד ממישחקים קטעים הוקרנו קיים
 שמות את ידע הקהל אבל מפליא, מים.

 במיגרש, המהלכים את הבין השחקנים,
בעניין. ממש

הורגשה בלילה 1.:00 השעה לקראת

ה״סינומה״ מנהלי
הומיות, את שו ת
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להת עמד המישחק מיוחדת. תכונה
 מפליא באולם התרבויות עירוב חיל.
אמרי באמריקה, שהיו ישראלים —

 באולם הקהל בישראל. ששוהים קאים
 המהלכים. את ניתח התווכח, עודד,

הרא ברבע הובילו מדנבר הברונקוס
 הוושינגטון־רדסקינס אוהדי .10־0 שון

עיני התפנית. באה אז הו, חפויי־ראש.
ברקו. הרדסקינס אוהדי של הם

 חל ובמישחק התאונה התוצאה
 הנשואה קרים־סוארד עמית מהפף.

את ״הכרתי האמריקאי: לריצ׳ארד

 בסאן־ הסוסים ער וכבו האינדיאנים
רובם מושבעים, חובבים 2םם והבו
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