
 צילומים ועל רטט, בה העביר הגדולה
לח רצתה לא אף בלב־ים בסירת־הגומי

שוב.
 תירוצים וחיפשה סירבה בתחילה

 עוזר־הצלם בעזרת כשעלתה, שונים.
ומ קפואה בה שכבה סירת־הגומי, על

 ביותר הגדול החשש מאימה. שותקת
כדוג בצילומים. תפגע שהיא היה שלה
 לה שאסור ידעה היא מיקצועית מנית

זאת. להראות
 התגר פעם ומתוסכלת. שזופה

 בלוס־אנג׳לס, חודשיים ברעמי ררה
 אשר לגובה, ולא לרוחב הפרושה עיר

 בב־ המצויידות וילות הם בתיה מרבית
 חבר של בביתו גרה היא ריכות־שחייה.

 במרחק מגוחכת. שהיא והרגישה עשיר,
 בריכה היתה מחלון־חדרה מטר 20 של

 לטבול יכולה לא והיא רחבת־מימדים,
לשחות. יודעת שאינה מפני בה

 ללימודי־ בחוגים התעניינה לבסוף
וה החוגים, באחד נרשמה היא שחייה.

 יום־יום, התמידה היא בלימודיה. חלה
להר השיעורים באחד כשנדרשה אך

ועז בפחד נתקפה היא המצוף, מן פות
הקורם. את בה

 עשרות נסעה היא השנים כל במהלך
 אביה במלון שהתה שם לאילת, פעמים

 מצוייר המלון בטאבה. סתסטה
 בך תמי מרהיב. ובחוף בבריכת־ענק

 בחבריה בקינאה לצפות נאלצה עמי
 שהיא בעוד הצוננים, למים הקופצים

 מאי- מתוסכלת כיסא־נוח, על יושבת
לשחות. יכולתה

וש בחורף, גם שזופה שהיא בן־עמי,
וית ולספורטיביות, לבריאות סמל היא
 כשבן־ השונות. הנאות־השיט על גם רה

 הזמין זר, קובי הגינקולוג לחיים, זוגה
 בסירת־המיפרש לשיט״חופים אותה
שהמכסימום לו הסבירה היא שלו,
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במים? אותן להפעיל איך והמפורסמות: הארוכות הרגליים

 כשהיא בסירה לשהות זה מוכנה שהיא
 בתל־אביב. במארינה למזח מחוברת
 מבלה היא היכן ידידיה אותה כששאלו

 קובי ״עם משיבה: היתה היא השבת, את
 יוצא שהזוג חשבו וכולם במארינה," זר

לשיט־חופים.
 למצב קץ לשים החליטה היא החודש

 הדוגמנית הטובה, חברתה המגוחך.
לש מורה על לה המליצה מור, פינצ׳י

 המעביר סגל, שמוליק בשם חייה
 בתל־ בבריכת־גורדון שיעורי״שחייה

אביב.
 יד שיעורים לקחת התחילה תמי

נשי של הדרכה עברה בתחילה מיים.
 בעזרת לצוף איך למדה ולאחר־מכן מה,

 למדה מכן לאחר מקלקר. מצוף־עזר
 כבר היא וכעת המצוף, בלי גם לצוף

האדם הוא שסגל מודה היא שוחד״

שהצי אותה לשכנע שהצליח הראשון
 גם הוא קשה. כל־כך לא המים על פה

מהפ אותה לשחרר שהצליח הראשון
שנים. במשך בה טבועים שהיו חדים,

תהיה, לא היא מיקצועית שחיינית
 מהשינוי מאושרת ממש היא כיום אך

 ״אני זאת: מגדירה שהיא וכפי הגדול,
 מחדש!״ שנולדתי כאילו מרגישה ממש
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