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 ייאלץ הרופא לך? יש ברירה ״איזו
 שנים שלוש ■עוד לה שיש לה לספר

 איד ז זה את תקבל היא איד לחיות.
 מעמד?״ תחזיק היא

!״29 גת דק ״היא
 ראשו את וטמן הספה על ישב הוא

 והביט ראשו את נשא לבסוף ידיו. בין
אילו מעמד, להחזיק יבול ״הייתי בי.

*ויבח ונס ויה1ו3חו ה••
 ,משוחררת הרגשה לר נותן בעולם ביותר והבטוח הנוח הקטן, הטמפון 0.6. טמפון

 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או והדוקים קצרים מכנסיים ללבוש תוכלי וחופשית.
מלא. כבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול

 <וויולוות אטימה מבטיח בעולס חטוב ספיגה בווטו ן
 לאף שאין ספיגה בושר בבוש גפן צמר העשוי 0.6. לטמפון 1

הספיגה, עם המתארכים אחרים טמפונים לעומת טמפון.
 יותר סופג שהוא ככל ולכן, הספיגה עם ־מתרחב 0.6. טמפון

 תזוזה כל ומונע הנרתיק פתח את יותר טוב סוגר הוא כן
 הספיגה בכושר מים.ותיווכחי בכוס טמפון (טבלי דליפה. או

שלו). המצויין 1
סן 0.11.טמסון ע במחזור 01• חו רע ריח וחוו
 במחזור יום לר חוסר הוא לכן, הרחם מן צאתו עם מיד הדם את סופג 0.6.טמפון

 שעות. 24 במשר החוצה דרכו את הדם עושה טבעי,■ שבאופן כיוון החודשי
 כתוצאה הנגרם רע ריח היווצרות מונעת 0.6. הטמפון של המוחלטת האטימה

האויר. עם הסד ממגע
לוטמוש ביותר וח10.11.טמפון
 | טמפון בארנק. לשאתו ונוח קל ולכן משפתון קטן 0.6.טמפון

 י— אצבע בעזרת שניות תור בקלות גופר לתור נכנס 0.6.
מהם) ילהפטר צורר שיש עזר אביזרי■ כל ללא, נקיה'! הנשארת

__ י השמוש. לאחר
ימ•19ה האנטומי למבנה ממאיס 0.11.סמפון

 כר מומחים, גיניקולוגים צוות ע״י ופותח תוכנן 0.6..טמפון ,
 רגישים עצבים אין בו לאיזור הנרתיק לתור עמוק שיכנס

נוחות. אי או לכאב, הגורמים
ת הננסח ק לזו גבונת. 1* הכנסה גנונ מי עפוין. ס

ת ולנערות סיני-לבמולות 0.0.ן צעירו
 המיועד מיני טמפון הוא 0.6. של האחרון הבלעדי החידוש ן
 לפגיעה חשש כל אין מיני 0.6. עם צעירות. ולנערות לבתולות ן
 לפתח בדיוק ונכנס קטן כה שהוא כיוון הבתולים, בקרום ן

הדם. עובר דרכו |.בקרום
 השמוש לדחות יש הראשון, בשמוש קל באב של (במקרה ן
חודשים). 4—3ב־ 1
ספיגה דרגות 3פ- 0.0.

הנשים. למרבית — נורמל
 האחרונים בימים בעיקר — מועט דימום עם ולנשים לבתולות לנערות, — מיני
 הריון. למניעת בגלולה המשתמשות נשים אצל המחזור של

המחזור. של הראשונים ביומיים בעיקר רב דימום עם לנשים — אקסטרה

איתי.״ שוב תהי שבסוף יודע הייתי
בבהלה. שאלתי מתכוון?״ אתה ״למה
 תבטיהי אם זה, את לעשות יכול ״אני

יעבור.״ שהכל אחרי — אלי שתחזרי לי
 עומדת שאני יודע הרי אתה ״אבל
!״קארלוס עם להתחתן

 רוצה, את אם איתו, תתחתני מה? ״אז
אלי.״ שתחזרי לי תבטיחי אבל

 לו קסם כן בכך, להרהר שהוסיף ככל
ה את איבדו פניו ויותר. יותר הרעיון
 בהיגיון. דיבר והוא המיפלצתי, חיוורון

 עליה ישמור הוא קיי, עם יתחתן הוא
 את לעולם תגלה שלא כך בה, ויטפל
 שיוכל משהו לו שיהיה בתנאי — האמת
 המינהרה.״ בקצה ״אור מעין בו, לבטוח

 אוכל לו. אחכה אני לבד. יהיה לא הוא
 שוב. איתו ולהתחתן מקארלוס׳ להתגרש

אמר. עליך!״ יימאס ממילא הוא אז ״עד
 שהגיע לי נסתבר שעות. במשך נלחמנו

 עומדות לו, אעזור אם גם כוחותיו. קץ אל
 מ־סססג למעלה נוראות. שנים שלוש בפניו
משב מתמדת, דראמה יסורים, של ימים
 שאין חשתי קללה. אובדךתיקוות. רים,

 עם חדשים בחיי-אושר להתחיל הזכות לי
 חסר- רקם את מאחרי ולהותיר קארלוס,

תמיכה. ללא ישע,
 לחזור, לו וגשבעתי שיקרתי, כן על
ייגמר. שהכל אחרי

לתי ללכת זמנו הגיע חלפו. השעות
 ניגש מעילו, את לבש קם, הוא אטרון.
 פארק. בסנטראל ארוכה שעה הביט לחלון,
 אי-פעם ״אם אמר: לאחור לפנות מבלי
לי!״ תספרי אל דעתך, את תשני

 משקרת ״את
!"לכולם

הדרו* הניירות את שאספתי חדי
 בקשה והגשתי למכסיקו טסתי שים,

 להבטחתו, בהתאם קיי. את נישא רקס לגט.
 האמת. לה תיוודע לבל עליה, שמר הוא

 מאושר, כזוג ניראו הם העולם בעיני
 חיים ושניהל ומד,צלחתו׳ מתהילתו שנהנה

 עוד כל — חוג-הסילון נוסח משוגעים
קיי. של בריאותה מצב זאת איפשר

 הייתי, שבו מקום בכל מדי-שבוע, אך
 ובו מרקם, אחד מיכתב לפחות לי המתין
 היו מכל הגרועות וייאוש. כאב של סיפור

 היה לאוקיינוס מעבר קול שיחות־ד,טלפון.
 (זה מאנסו״ מ״מיסטר שיחה שיש מודיע

 10 באו ואחריו שלו), המשרת שם היה
 לעיתים גובר. ייאוש של דקות 15 או

 נמצא הוא אם ידעתי ולא קולו, נשבר
לא. או הקו על עוד

 שב־ בביתנו כשהייתי הימים, באחד
 בא קארלום, של היעדרו בעת פורטופינו,

 יום באותו אצלי. לבקר קוארד נואל
 במייו- שובר־לב מיכתב מרקם הגיע בדיוק

 וביקש בכך הבחין נואל הרוסה. הייתי חד.
 הכל. אצלי התפרץ לפתע קרה. מה לדעת

 הסיפור כל את לו סיפרתי הקלה! איזו
 רקס, של ה״שליחות״ קיי, של מחלתה —

שלי. ה״שבועה״
הסערה. פרצה ואז בדומיה, הקשיב הוא

 את ״מה צרח, לגמרי?!״ ״השתגעת
 נייטינגייל*? פלורנם — שאת חושבת

רקם?״ אל לחזור חושבת באמת את
התייפחתי. שלא!״ ״מובן

מש את לעזאזל? עושה, את מה, ״אז
לקארלוס!״ משקרת ואת לרקס, קרת

 סיפרתי לא רק לקארלום. שיקרתי ״לא
לו.״

לא?״ ״ולמה
 היה הוא כי לו, לספר יכולתי ״לא
 מאד. גאה הוא אותו. מנצלת שאני חושב

 כשהכל אחר-כך, לו. לספר דם לי אין
 עלי היה מדוע יבין אז אספר. יעבור,
 את לו אספר אם הזה. הסוד על לשמור

 המיזוודות את יארוז פשוט הוא עכשיו, זה
 את לסתום מוכרחה אני אותי. ויעזוב
הפה.״
נואל. אמר לשקר,״ כמו בדיוק ״זה
 נורא במצב עושה אתה היית מה ״אז

?״ כזה

 שטיפלה הראשונה, הרחמיה האחות *
ל גרמה ואשר קרים, במילחמת בפצועים

בפצועי־מילחמה. בטיפול מהפכה

 זה! על מחרבן אני נורא? ״מצב
 ! כזה מגוווד למצב נכנם הייתי לא לעולם

 עלובה!״ מלודראמה איזו
 מחבב אתה מלודראמה. אינה ״לוקמיה

 לא. אני בגלוי, לד אגיד ? לא קיי, את
 תוך למות עומדת שהיא העובדה אבל

 שלי.״ מהמיפרשים הרוח את מוציאה שנה,
 עניינך.״ לא ״זה

מי?״ של ״אלא
 שלו. המרק את בעצמו יאכל ״שרקס

 באופרה־בגרוש שלו מהתפקיד נהנית את
?״ הזאת

שו אני ״ליהנות? צעקתי. ״אלוהים!״
 יכול שאתה חשבתי לילה! כל ערה כבת

״1 לי לעזור
 ממני לקבל יכולה שאת היחידה ״העזרה

 כשקיי תעשי מה מכות. של הגונה מנה זו
 זה?״ על חשבת תמות?
מר אני יום־יום. זה על חושבת ״אני

 שדוהרת ברכבת שיושבת מישהי כמו גישה
 ושאי- גדולה, ויותר יותר במהירות בלילה
 אותה.״ לעצור אפשר

 ואז הלילה. לתוך הבטנו שתק. נואל
 יושבת שאת יודעת ״את בעדינות: אמר

 כל עם מה אבק־שריפה? של חבית על
 איזה יודעת את הרי ? האלה המיכתבים

 תמצא שקיי נניח רקם. הוא רשלן מין
 יעלה זה אותו. ותקרא המיכתבים אחד את

 להמשיך אפשר זמן כמה ביוקר! לכם
 ?״ המזל על תסמכי זמן כמה ? ככה

 שמעתי לפתע לישון. והלך קם, הוא
 ״עוד המירפסת. אל חזר והוא צעדיו׳ את
 תמות,״ כשקיי תעשי מה לי אמרת לא

רך. בקול אמר
 לרקם אכתוב ואז לעבור, לזמן ״אתן
 האחרון.״ המיכתב מיכתב,
 לקבל רוצה ״הייתי אמר. טוב,״ ״נו,
הזה.״ מהמיכתב העתק

 שלא ;,טוב
״1סיפרת

 נוספות, שנים שלוש חרתה יי ך*
(  ).1959(ב־ לונדוני בבית־חולים ומתה /
 דד אחרי קצר זמן העיר את עזב רקם

 נוראים, כה יסורים עליו עברו הלווייה.
 שהיה עד האחרונים, בשבועות בייחוד
לי. שכתב כפי ורצוץ, שבור לגמרי

 את אילצתי ואז לעבור, ל״זמן״ נתתי
 לתיבת- ללכת המיכתב, את לכתוב עצמי

פנימה. אותו ולזרוק המיכתבים,

ה ש י א  הח־יעם"אשוש 5־0 ה
 לא־מכבר. שצולמו כפי אליזבט, מישיוז,

 בן כשהיה פאלמר ליל את שהכיר רקם,
 קיי אשתו נפטרה כאשר 51 בן ושהיה ,31

.67 בן כעת הוא הדם, מסרטן קנדאל,

 כעבור עליו. תשובה קיבלתי שלא מובן
 סיפרתי בהרים, ארוך טיול בעת שנה,

 על לי סיפרת שלא ״טוב הכל. לקארלוס
בשלווה. אמר בזמנו,״ כך

 באחצות־חברית, זח פרק פירשום עם
 בחריפות. חאריסון רקק ממנו חסתייג

 לא״ניובן. ממש לחלוטין. חסר־טעם זח/׳
לעובדות.״ מתאים לא זח

 לחודיע, ביקשח פאלמר לילי ואילו
 וכי בדיוק, חאמת את חולם שתיאורח
ה חארישון, רקש של מיכתבים ברשותה
מיטמכים. יש זאת. מוכיחים
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