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Andiswa xem các bạn nam đá bóng. Bạn ấy
ước rằng mình cũng được chơi cùng các bạn
này. Bạn hỏi huấn luyện viên xem là mình có
được tập cùng các bạn nam không.

• • •

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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Huấn luyện viên bèn chống nạnh lên và nói:
“Ở trường này, chỉ có con trai được chơi đá
bóng thôi.”

• • •

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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Các bạn nam bảo Andiswa đi chơi bóng lưới.
Các bạn ấy bảo rằng bóng lưới dành cho nữ,
và bóng đá dành cho nam. Andiswa rất buồn.

• • •

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。

4



Ngày hôm sau, trong trường có một trận
bóng đá rất lớn. Huấn luyện viên rất lo lắng
bởi vì cầu thủ giỏi nhất của đội bị bệnh và
không thể chơi được.

• • •

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 chạy đến và xin huấn luyện viên để
cho mình vào chơi. Huấn luyện viên không
biết phải làm gì. Sao đó, huấn luyện viên
quyết định là Andiswa có thể tham gia đội
bóng.

• • •

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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Trận đấu rất căng thẳng. Đến giữa giờ, không
ai ghi được bàn nào cả.

• • •

⽐賽好激烈，半場結束咗之後，兩隊都冇⼊球。
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Ở hiệp hai của trận đấu, một bạn nam chuyền
bóng cho Andiswa. Bạn ấy liền di chuyển rất
nhanh về phía khung thành. Bạn sút bóng
mạnh và ghi bàn.

• • •

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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Đám đông phát điên lên vì vui sướng. Từ ngày
đó trở đi, các bạn nữ được chơi đá bóng ở
trường.

• • •

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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