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Andiswa via os meninos jogarem futebol.
Queria poder se juntar a eles. Perguntou para
o treinador se podia praticar com eles.

• • •

安迪斯娃好鍾意睇班男仔踢波，佢好希望⾃⼰都
可以加⼊佢哋。佢問教練可唔可以同班男仔⼀⿑
訓練。
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O treinador colocou sua mão em seus lábios.
“Nessa escola, somente meninos podem jogar
futebol,” disse.

• • •

教練兩隻⼿叉住條腰，擰晒頭話：「喺呢間學校
度，得男仔先可以踢波㗎咋喎。」
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Os meninos falaram para ela ir jogar
basquetebol. Diziam que basquetebol era
para meninas e futebol era para meninos.
Andiswa ficou triste.

• • •

班男仔就叫安迪斯娃去玩投球。佢哋覺得，投球
係俾⼥仔玩嘅，⽽踢波係男仔嘅運動。安迪斯娃
好唔開⼼。
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No dia seguinte, a escola teve uma grande
partida de futebol. O treinador estava
preocupado porque o seu melhor jogador
estava doente e não poderia jogar.

• • •

第⼆⽇，學校要搞場⼤型嘅⾜球⽐賽。教練就有
啲擔⼼，因為隊中最勁嘅球員病咗，冇辦法上
場。
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Andiswa correu até o treinador e implorou
para poder jogar. O treinador não tinha muita
certeza do que deveria fazer. Então, decidiu
que Andiswa se juntasse ao time.

• • •

安迪斯娃去搵教練，求吓佢俾次機會⾃⼰替補上
場。教練仲⼼⼤⼼細，最屘佢決定俾次機會安迪
斯娃試吓。
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O jogo estava difícil. Ninguém tinha marcado
nenhum gol até a metade do primeiro tempo.

• • •

⽐賽好激烈，半場結束咗之後，兩隊都冇⼊球。
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Durante o segundo tempo, um dos meninos
passou a bola para Andiswa. Ela se
movimentou bem rápido em direção à trave.
Chutou forte e marcou um gol.

• • •

⽐賽嘅下半場，⼀個男仔傳咗個波俾安迪斯娃，
安迪斯娃⾶咁快對住⿓⾨⾛去，⼤⼒⼀踢，⼊咗
啦！
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A multidão foi à loucura de alegria. A partir
daquele dia, meninas estavam autorizadas a
jogar futebol na escola.

• • •

全場都開⼼到癲！由嗰⽇開始，⼥仔亦都可以喺
學校度踢波啦。
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