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Andiswa miraba a los chicos jugar fútbol. Ella
deseaba ser parte del equipo. Le preguntó al
entrenador si podía entrenar con ellos.

• • •

Andiswa przyglądała się chłopcom, którzy grali
w piłkę nożną. Zawsze chciała do nich dołączyć.
Zapytała trenera czy może z nimi trenować.
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El entrenador puso sus manos en la cintura y le
respondió: “En esta escuela, sólo los chicos
pueden jugar al fútbol”.

• • •

Trener położył ręce na biodrach i powiedział: „W
tej szkole tylko chłopcy mogą grać w piłkę
nożną”.
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Los chicos le dijeron que fuera a jugar nétbol. Le
dijeron que el nétbol es para chicas y el fútbol
para chicos. Andiswa se enojó.

• • •

Chłopcy powiedzieli jej żeby poszła zagrać w
siatkówkę. Mówili, że siatkówka jest dla
dziewczyn, a piłka nożna jest dla chłopców.
Andiswa była bardzo niezadowolona.
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El público gritaba de alegría. Desde ese día, a las
chicas se les permitió jugar fútbol en la escuela.

• • •

Tłum oszalał z radości! Od tej pory dziewczynki
mogły grać w piłkę nożną w szkole.
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Al día siguiente, la escuela tenía un partido de
fútbol muy importante. El entrenador estaba
preocupado porque su mejor jugador se
enfermó y no podía jugar.

• • •

Następnego dnia, w szkole odbywał się ważny
mecz piłkarski. Trener martwił się, ponieważ
jego najlepszy piłkarz rozchorował się i nie mógł
grać.
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Durante la segunda mitad del partido, uno de
los chicos le dio un pase a Andiswa. Ella corrió
rápidamente hacia la portería contraria. Pateó el
balón con fuerza y anotó un gol.

• • •

W drugiej połowie meczu, jeden z chłopców
podał piłkę do Andiswy. Biegła wyjątkowo
szybko, kopnęła piłkę i strzeliła bramkę!
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Andiswa corrió hacia el entrenador y le suplicó
que la dejara jugar. El entrenador no estaba
seguro de qué hacer. Pero decidió que Andiswa
se uniera al equipo.

• • •

Andiswa pobiegła do trenera i błagała go, aby
pozwolił jej zagrać. Trener nie był pewny co
zrobić, ale w końcu pozwolił dziewczynce
dołączyć do drużyny.
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Fue un juego difícil. Para el medio tiempo,
ninguno de los equipos había anotado un gol.

• • •

Mecz nie był łatwy. W pierwszej połowie nie
padły żadne bramki.
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