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®®BBHHBBuuTTÏÏCCaammççaass''ssMMEEddggGGMMBBIIeeTTaass  ´́nnkkaarrppwwkkkkaarrCCkk''ee®®KKOOgg®®ssvvwwgg
ee®®KKOOggeejjoonnmmaann®®ssaaCCaaeeddIImmeennHH  BBMMuuEEmmnn®®BBHHGGggbbeeggII˚t̊t[[mmaanneeTTaasseeTT
KKWWeeTTaasseekkIIttmmkkGGMMBBIIkkaarrppwwkkkkaarrCCkk''eennHH‰‰gg  ..  eeTTaass´́nnkkaarrppwwkk®®ssaa66yy""aa
ggrrEEmmggeekkIItteeLLIIggkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ––

11--  ssnniiÊÊddiiΩΩkkaa  FFnnCCaannII  vviinnaass®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††kk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  eesscckkII††
ffaa®®KKYYssaarrmmYYyyccMMNNaayykk~~¨g̈gmmYYyyEExxssMMrraabb''ccMMNNIIGGaahhaarr,,  ®®bbddaabb''®®bbddaaee®®bbII
®®VVss''GGss''bb""uueeNNˆĤH  bb""uuEEnn††eebbIIkk~~¨g̈gccMMeeNNaamm®®KKYYssaarreennaaHH  mmaannssmmaaCCiikk®®KKYY--
ssaarrNNaamm~~aakk''ppwwkk®®ssaappgg  eennaaHH®®ttUUvvccMMNNaayy®®VVkk''kkaassEEffmmeeTToott  EEddll
CCaakkaarrccMMNNaayyeellIIssFFmmµµttaa´́nnffvviikkaa®®KKYYssaarrEEddllFF¬¬aabb''ccMMNNaayymmkk  EEdd--
llCCaakkaarrccMMNNaayyccMMeeJJHHvvttƒƒ¨ËEddllBBMMuuEEmmnnCCaakkaarrccSSVVcc''ssMMrraabb''CCIIvviitt  ..

22--  kkllhhbb∫∫vvDDÛÛnnII  nnSSbbeeggII˚t̊tCCeemm¬¬aaHH  ==  GG~~kkppwwkk®®ssaaEEttggmmaannssµµaarrttII
BBMMuunnwwggnnmmaatt''rrGGiillnniiyyaayyKKµµaannddwwggxxuuss®®ttUUvv  EEddllCCaaeehhttuunnSSbbeeggII˚t̊tCCeemm¬¬aaHH
CCaammYYyy®®KKYYssaarrxx¬¬ÁÁnn  rrhhUUttmmaannCCeemm¬¬aaHHCCaammYYyyGG~~kkdd´́TTEEddllnnSS[[mmaannss--
®®ttUUvvddll''xx¬¬ÁÁnn  ..

33--  eerraaKKaannMM  GGaayyttnnMM  CCaaeehhttuunnSS[[eekkIItteerraaKK  ==  ®®ssaaCCaaeePPssCCÇÇ:mmaann
CCaattiiBBuullmmaannFFaattuueekk††AA  ppwwkkee®®ccIInnnnSS[[GGaakkaarr:kk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnneeddIIrrxxuuss®®bb®®kkttII  EEdd--
llbbNN††aall[[eekkIIttCCaaCCmm©©WWeeppßßgg@@  ..  ttaammeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttVVnnBBiinniitt¥¥eeXXIIjjffaa
CCmm©©WWxx¬¬HHddUUccCCaaCCmm©©WW®®kkBBHHCCmm©©WWeeffII¬¬mmCCmm©©WWssYYtt  mmYYyyPPaaKKbbNN††aallmmkkBBIIkkaarrppwwkk
®®ssaaee®®ccIInn  ..

44--  GGttiittii††ssJJÇÇnnnnII  mmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHHGGaa®®kkkk''  ==  GG~~kkppwwkk®®ssaaEEttggmmaann
eekkrr††ii__eeQQµµaaHHGGaa®®kkkk'',,  GG~~kkdd´́TTBBMMuurraabb''rrkk  eeKKBBMMuueeCCOOTTuukkcciitt††  eehhIIyymmaann≤≤TTiiÏÏBBll
GGaa®®kkkk''mmkkddll''kkUUnneeTToott  eebbIIeeTTaaHHbbIIkkUUnnBBMMuuppwwkk®®ssaaddUUcc““BBuukk……mm††aayykk**eeddaa--
yy  kk**jjeejjIIttkk~~¨g̈gkkaarrssII††ddNN††wwggkkUUnn    ee®®JJHHeeKKKKiittddll''BBUUCCGGmm∫∫ËËNN··GG~~kkppwwkk
®®ssaaeennHH‰‰gg  ddUUccJJkk¥¥EExxµµrrffaa  eeFFII√√EE®®ss[[eemmIIlleessµµAA    TTuukkddaakk''kkUUnneeccAA[[eemmII
lleeppAAssnn††aann  ..

55--  eekkaabbiinnnniiTTÏÏMMssnnII  bbgg˙ȧajjeekkrr††ii__xxµµaass''  ==  GG~~kkppwwkk®®ssaaee®®ccIInnrrhhUUttkk¬¬aa--
yyCCaa®®bbmmwwkkKKµµaanneeGGoonnxxµµaass''GGII√√eeLLIIyy  TTSSggssMMeellookkbbMMJJkk''TTSSggssMMddIInniiyyaa
yy  TTSSgg≤≤rriiyyaabbffTTSSgg44  eeddkkeeddIIrrQQrrGGgg¨ÿy  BBMMuuVVnnssmmrrmm¥¥eeLLIIyy  ..

66--  bbJJÔÔaayy  TTuuBB√√llIIkkrrNNII  eeFFII√√[[eexxßßaayy®®VVCC∆∆aassµµaarrttII  ==  GG~~kkppwwkk®®ssaa
ee®®ccIInnEEttggeeFFII√√[[eekk††AAssrr´́ss®®bbssaaTT  mmaannssrr´́ssxxYYrrkk∫∫aallCCaaeeddIImm  eeTTAACCaa
vveegg√√ggeePP¬¬ccPP¬¬SSggssµµaarrttIIbbJJÔÔaaccuuHHeexxßßaayy  ..  eeddaayyPPaaBBTTnn''eexxßßaayy®®VVCC∆∆aassµµaa
rrttII  mmaannGG~~kkppwwkk®®ssaaxx¬¬HHVVnnee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaarrkkeerrOOggvvaayyddMM®®bbBBnnÏÏkkUUnnEEffmm
eeTToottppgg  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆâaHH  mmaannGG~~kk®®ssvvwwgg®®ssaaxx¬¬HH®®bb®®BBwwtt††eeccaarrkkmmµµ  eeddII--
mm∫∫IIVVnn®®VVkk''yykkmmkkTTiijj®®ssaappwwkkeeTToott  ..

kk~~¨g̈gssiikk≈≈aabbTTTTSSgg55´́nnssIIll55  EEddll®®BBHHBBuuTTÏÏhhaammmmiinn[[ppwwkk®®ssaaffaa
CCaaTTIIttSSgg´́nneesscckkII††®®bbmmaaTTeennaaHH  ee®®JJHHGG~~kkppwwkk®®ssaaeeCCaaKKCCSSrraall''́́ ff©©nnSS[[

eePP¬¬ccbbMMeeBBjjeesscckkII††llÌÌxxaaggkkuussll  eehhIIyyeeFF√√ss®®bbEEhhsskk~~¨g̈gkkiiccççkkaarr®®KKbb''
yy""aaggEEddllxx¬¬ÁÁnn®®ttUUvvbbMMeeBBjj  ee®®JJHHGG~~kkppwwkk®®ssaaee®®ccIInnccaatt''TTuukkffaaCCaaGG~~kkmmaann
CCmm©©WW®®ssvvwwgg  BBMMuuGGaacceeFFII√√kkaarrggaarrttaammpp¬¬ËËvvkkaayypp¬¬ËËvv®®VVCC∆∆aa  [[VVnnmmSSTTSSnniiggTTaann''
eeBBlleevvllaaeeLLIIyy  ..  CCYYnnkkaallkkaarrggaarrEEddllccSSVVcc''®®ttUUvveeBBlleennHHffaaccSSssMM
rraakk……eeddkkbbnn††iicceeTToottssiinn  ……kk**ffaaccSSss√√aagg®®ssaassiinn  eennHH‰‰ggEEddlleehhAAffaa
CCaaTTIIttSSgg´́nneesscckkII††®®bbmmaaTT  ..  eennAAkk~~¨g̈gmmggllssUU®®tteeJJllffaa  kkaarrss®®ggYYmm
ccaakkkkiirriiyyaappwwkknnUUvvTTwwkk®®ssvvwwggCCaammgglldd**åått††mm  ..

mmiinnccMMeeJJHHEEtt®®ssaaeeTT  eePPssCCÇÇ:dd´́TTeeTToott[[EEttppwwkkeeTTAA®®ssvvwwgg  ®®ttUUvvccaatt''
ccUUllkk~~¨g̈g®®bbeePPTT®®ssaa  EEddllnnSS[[mmaanneeTTaassddUUccKK~~aa  ..  mmaanneePPssCCÇÇ:TTMMeennIIbb
xx¬¬HHxx¬¬SSggCCaagg®®ssaakk**mmaann  ..  eePPssCCÇÇ:TTMMeennIIbbTTSSggeennHH  mmiinnmmaannnniiyyaayyeennAA
kk~~¨g̈gssiikk≈≈aabbTT®®ssaaeennHH  ee®®JJHHssmm&&yyBBuuTTÏÏkkaallBBMMuuTTaann''mmaann  ..  mmaanneePPssCCÇÇ:
xx¬¬HHEEddlleeKKFF¬¬aabb''ssaall''ddUUccCCaa  Beer, wisky CCaaeeddIImm  ……TTwwkkeett~~aattCCUUrrCCaaeePP--
ssCCÇÇ:rrbbss''EExxµµrreennAAeexxßßaayyCCaagg®®ssaa  ..

ee®®KKOOggCCkk''ee®®KKOOgghhiittddUUccCCaaGGaaeePPoonnkkJJœœaa  kkaakkUUGGIIuunnCCaaeeddIImm  eebbIICCkk''……
hhiitteeTTAA  nnSS[[BBuullxxUUccssuuxxPPaaBB  ccaatt''ccUUllkk~~¨g̈gllkk≈≈NN:®®ssaaTTSSggGGss''  ..  BBii
eessssccMMeeJJHHGGaaeePPoonnddSSkkII††  llkk''ddUUrrkkII††  CCkk''kkII††  mmaanneeTTaassFF©©nn''CCaaeeTTaassåå®®kkiiddΩΩ
®®bbeeTTssxx¬¬HHkkaatt''eeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviittppgg  ..  GGaaeePPoonnmmaannee®®KKaaHHff~~aakk''xx¬¬SSgg
NNaass''eeTTAAeellIIssuuxxPPaaBBrrbbss''mmnnuussßßEEddllee®®bbIIvvaa  VVnnCCaaeeKK®®ttUUvvbbMMVVtt''CCaa
GGnn††rrCCaattii  ..  VVrrIIkk**CCaaff~~SSmmYYyyeeFFII√√[[GG~~kkCCkk''eekkIItteerraaKKEEddrr  ..  ttaammeevvCCÇÇbbNNiiÎÎtt
BBiinniitt¥¥eeTTAAeeXXIIjjffaa  mmaanneerraaKKeekkIItteennAAkk~~¨g̈gssYYttmmYYyy®®bbeePPTT  eekkIIttmmkkGGMMBBII
kkaarrCCkk''VVrrII  ..  ssBB√√́́ ff©©eennHH  eennAAkkEEnn¬¬ggssaaFFaarrNN: ddUUccCCaammnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  ssaa--
llaaeerroonn  kkaarriiyyaall&&yy  kkEEnn¬¬ggeeFFII√√kkaarr®®KKbb''kkEEnn¬¬gg  ttaammyynn††eehhaaHH  eeKKhhaamm
mmiinn[[CCkk''VVrrIIeeLLIIyy  ..  eennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  mmaannEExxµµrrmm~~aakk''yykkkkUUnneeTTAAmm--
nnIIÊÊrreeBBTT¥¥eemmIIllCCmm©©WW  ..  ®®KKUUeeBBTT¥¥BBiinniitt¥¥eeTTAAeeXXIIjjffaa  kkUUnneennaaHHQQWWee®®JJHHmmaann
EEppßßggVVrrIIccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gssYYtt  ..  ““BBuukkVVnn®®VVbb''®®KKUUeeBBTT¥¥ffaa    ®®KKYYssaarrxx¬¬ÁÁnn≤≤tt
mmaannCCkk''eeTT  ccuuHHEEppßßggVVrrIIeennaaHHmmkkBBIINNaa  KKiittmmYYyyssnnÊÊ¨ḦHeeTTIIbbnnwwkkeeXXIIjjkkaa
llmmuunneennHHmmYYyy´́ff©©  xx¬¬ÁÁnnVVnnyykkkkUUnneeTTAAvvtt††  eeTTIIbbssnnii~~ddΩΩaannkkUUnnxx¬¬ÁÁnnccUUllEEppßß
ggVVrrIIEEddll®®BBHHssggÙÙqqaann''kk~~¨g̈gvvtt††  ..  ddUUeecc~~HH  ®®BBHHssggÙÙEExxµµrrNNaaEEddllqqaann''VV
rrUUKKYYrrQQbb''qqaann''  eehhIIyyBBuuTTÏÏbbrriiss&&TTKKYYrrQQbb''®®bbeeKKnnVVrrIIeellaakkeeTToott  ee®®JJHH
qqaann''eeTTAAnnSS[[xxUUccssuuxxPPaaBBppgg  eehhIIyybb""HHJJll''ddll''ssaaFFaarrNNCCnnEEddll
mmkkeeFFII√√bbuuNN¥¥ppggCCaaTTaannmmiinnVVnnbbuuNN¥¥eeTT  ee®®JJHHCCaaTTaannnnSSxxUUccssuuxxPPaaBB  ..

bbJJ˙ȧappwwkk®®ssaa  xx¬¬HHffaaeeKKppwwkk®®ssaaeeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''TTuukk≈≈……bbMMeePP¬¬ccTTuukk≈≈  ..  ttaammBBii
tteesscckkII††TTuukk≈≈mmkkGGMMBBIImmaannbbJJ˙ȧaEEddllnnSS[[eekkIIttTTuukk≈≈  KKWWeesscckkII††TTuukk≈≈®®ttUUvvrrlltt''
eebbIIVVnneeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧaEEddllnnSS[[eekkIIttTTuukk≈≈  ..  ®®ssaaBBMMuuGGaaccCCYYyybbMMVVtt''TTuukk≈≈
VVnneeTT  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  TTuukk≈≈eekkIIttmmaannmmYYyyCCaann''EEffmmeeTToott  eeddaayyeeTTaass´́nnkkaarr
ppwwkk®®ssaaeennHH‰‰gg  ..  kkaarrppwwkk®®ssaaff~~SS    ddUUccCCaa®®ssII††EExxµµrreennAAqq©©aayyBBIImmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥CCaa  
GG~~kk®®kkII®®kkPPaaKKee®®ccIInn    qq¬¬ggTTeenn¬¬eennAAppÊÊHH      rrYYccGGSSggeePPII¬¬ggnniiggppwwkk®®ssaaff~~SS  ®®  ssII††xx¬¬HH
mmaannCCmm©©WWeennAAeeBBllGGSSggeePPII¬¬ggeennaaHH  eehhIIyyyyll''ffaa®®JJyy®®kkLLaaeePPII¬¬ggeeFFII√√[[
QQWW  ..  ttaammBBiitt  CCmm©©WWeennaaHHbbNN††aallmmkkBBIIkkaarrddkkddeeggII˙ṁm®®ssUUbbyykkEEppßßggGGuu
ss……EEppßßggFF¥¥ËËggEEddlldduuttGGSSggeennaaHH  EEddllmmaannCCaattiiBBuull  nniiggbbNN††aallmmkk
BBIIkkaarrppwwkk®®ssaaff~~SSee®®ccIInn  eeTTAACCaa®®ssvvwwggvviijjeeTT  ..

GGMMBBIIeeTTaass´́nnkkaarrppwwkk®®ssaa  eeBBllss¬¬aabb''eeTTAA  eennAAkk~~¨g̈gnniirryykkffaaEEddllnnii--
yyaayyBBIIzzaannnnrrkk  mmaannnnrrkkmmYYyyeeQQµµaaHHeevvtt††rrNNIInnrrkk  EE®®bbffaannrrkkeepp††AA  ……
ssÊÊwwggTTwwkk´́®®bb  ..  KKWWnnrrkkeennHHmmaannssÊÊwwggmmYYyyFFMMmmaannTTwwkk´́®®bbxx¬¬SSgg  eehhIIyymmaann
eepp††AAFFMM@@  mmaannbbnn¬¬aa®®ssYYccmmuuttddUUcckkSSbbiitteekkaarr  sstt√√nnrrkkeeXXIIjjTTwwkkkk**nnSSKK~~aaeeTTAA
ppwwkk  TTwwkkkk**kk¬¬aayyeeTTAACCaaeePPII¬¬ggeeqqHHeeJJHHeekk††AAggMM  eehhIIyyrrtt''eeTTAAbb""HHnnwwggeepp††AAddaacc''xx¬¬ÁÁnn
mmuuttssaacc''eeccjjQQaammllMMVVkkeevvTTnnaayy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  ..  eeTTaassFF¬¬aakk''nnrrkkeennHH
mmkkBBIICCaattiimmuunneeVVkkeeKKssIIuuVVyy  ppwwkkssuurraanniiggeemmrr&&yy  kkuuhhkkPPUUttPPrreeKK  mmaann



GGaahhaarrmmaannTTwwkkkkMMNNaajj''mmiinneeFFII√√TTaann  ..
eeddaayy®®ssaammaannKKuuNNvviibbttii††ddUUcceeJJllmmkkeehhIIyy  KKYYrrrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr

QQbb''kkMMuu[[pplliitt  kkMMuu[[llkk''  kkMMuu[[nnSS®®ssaa®®KKbb''®®bbeePPTTccUUll®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caatt
eeTTAAeeTToott  ddUUccCCaaeeKKbbMMVVtt''GGaaeePPoonnddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..    mmYYyyeeTToottmmiinn®®ttUUvvGGnnuuJJÔÔaa  

tt[[ppßßaayyJJNNiiCCÇÇkkmmµµ®®ssaanniiggVVrrII  eennAAeellIIkkJJççkk''TTUUrrTTssßßnn__tteeTTAAeeTToott  ..
eebbIIbbMMVVtt''VVnnnnUUvvGGMMeeBBIIGGVVyymmuuxxTTSSggbbII  KKWWEEll∫∫gg®®ssIIEEll∫∫gg®®ssaanniiggEEll∫∫
ggssIIuussgg®®KKbb''®®bbeePPTT  eeQQµµaaHHffaaeeKKaarrBBttaammJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuu
TTÏÏ  eeTTIIbbssmmCCaa®®bbeeTTsskkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..⁄⁄




