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11--bbJJ˙ȧarrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏeeFFII√√VVttuukkmmµµ  ––
ttaammddMMNNwwggCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''BBIITTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caaffaa  GGaaCC∆∆aaFFrr

®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eennAAEEtt®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIhhwwggßßaaGGmmnnuussßßFFmm··  mmkkeellII®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  eennAAeeBBllffIIµµ@@eennHH  mmaannddMMNNwwggmmYYyyKKYYrr[[GGss''ssMMeeNNIIcc  GGaaCC∆∆aa
FFrr®®kkuuggPP~~MMeeBBjjVVnnbbJJÇÇaa[[bb""UUlliissnniiggkkggGGaavvuuFFhhttƒƒ  mmaannKK~~aarraabb''rryynnaakk''
eeTTAAbbÂÂgg˚åabbccllnnaanniissßßiitteeddIImm∫∫IIllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥nniigg®®kkuummdd´́TTeeTToott
EEddllmmaannKK~~aammiinnddll''1100nnaakk''ppgg  eehhIIyyCCiiHHkk~~¨g̈gssIIuukk¬¬ËËeeTToott  eeddaayyKKµµaannGGII√√
TTSSggGGss''kk~~¨g̈g´́dd  eeddIImm∫∫IITTaammTTaarr[[rrddΩΩaaPPiiVVllbbJJçç¨ḦHtt´́mm¬¬ee®®bbggssSSgg  ..  bb""UU--
lliissnniiggkkggGGaavvuuFFhhttƒƒ  EEddlleeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIddaacc''́́ ff¬¬rrbbss''GGaaCC∆∆aaFFrr®®kkuuggKKµµaann
kkaarrBBiiccaarrNNaa  VVnnbbeeJJççjjssaacc''ddMMuu  VVnnssMMLL¨ẗtKKMMrraammkkMMEEhhgg  GGUUssTTaajj
®®kkuummnniissßßiitt[[eeLLIIggLLaann  eeTTAAssYYrrcceemmII¬¬yyeennAATTIIccaatt''kkaarr  ..  KKYYrrqq©©ll''ffaa  GG~~kk
bbJJÇÇaa®®BBmmTTSSggbb""UUlliissnniiggkkggGGaavvuuFFhhttƒƒTTSSggeennaaHHeeTTAAbbÂÂgg˚åabbGGII√√  ??  eebbIInnii--
ssßßiittTTSSggeennaaHHCCiiHHssIIuukk¬¬ËËddUUccmmnnuussßßeeFFII√√ddMMeeNNIIrrFFmmµµttaaeessaaHH  ……mmkkGGMMBBIIGGtt''
kkaarreeFFII√√  ……kk**mmkkGGMMBBIIKKµµaannkkaarryyll''ddwwggGGMMBBIImmuuxxnnaaTTIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ee®®JJHHeebbIIrrgg''ccSS
[[mmaannkkaarree®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  eeTTIIbbeeTTAAbbÂÂgg˚åabbvvaayyUUrreeBBkk  ……kk**TTTTYYllbbJJÇÇaaBBII
ff~~aakk''eellIIffaa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩNNaakk**eeddaayy[[EEttkkMMeerrIIkkmmaatt''  kkMMeerrIIkk´́dd  kkMMeerrIIkkeeCCIIgg
®®bbqqSSggrrddΩΩaaPPiiVVll  ®®bbqqSSggEEbbbbNNaakk**eeddaayy  ®®ttUUvvEEttbbÂÂgg˚åabbCCaaddaacc''xxaatt
kkMMuu[[kkMMeerrIIkkmmaatt''kkMMeerrIIkk´́ddkkMMeerrIIkkeeCCIIggrrYYcc  ..

GGaaCC∆∆aaFFrr®®kkuuggPP~~MMeeBBjjBBMMuuGGnnuuJJÔÔaatt[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeFFII√√VVttuukkmmµµnniiggkkUUddkk--
mmµµ®®ssbbttaammrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔeennHH  eeddaayyssMMGGaaggmmUUlleehhttuuffaa  kkaarreeFFII√√VVttuukkmmµµ
kkUUddkkmmµµeennHH  BBMMuuEEmmnnCCaaddMMeeNNaaHH®®ssaayyeeTT  eehhIIyynnSS[[bbgg˚G̊Gssnnii††ssuuxx  ..
kkaarrbbMMbbiiTTssiiTTiiÏÏ®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeddaayyssMMGGaaggmmUUlleehhttuueennHHBBMMuussmmeehhttuuppll
eeTT  ee®®JJHHBBiittCCaaKKµµaannCCnnNNaamm~~aakk''ccgg''eeFFII√√VVttuukkmmµµnniiggkkUUddkkmmµµeennHHeeTTeebbIIKKµµaann
bbJJ˙ȧaKKaabbssgg˚t̊t''®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  KKµµaannkkaarrrrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  ……KKµµaanneeFFII√√
[[xxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeTT  ..  mmYYyyeeTToott  eebbIImmaannbbJJ˙ȧarrMMeellaaPPeennHH
eehhIIyy  rrddΩΩaaPPiiVVllVVnnBB¥¥aayyaammeeddaaHH®®ssaayy  eennaaHHkkaarreeFFII√√VVttuukkmmµµBBMMuueekkIItt
eeLLIIggeeLLIIyy  ..  ddUUcceennHH,,  VVttuukkmmµµnniiggkkUUddkkmmµµeennHHeekkIItteeLLIIgg  eeddaayyssaarr
rrddΩΩaaPPiiVVllBBMMuuyykkcciitt††TTuukkddaakk''eeddaaHH®®ssaayybbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__®®bbCCaaBBll--
rrddΩΩ  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  eeTTAAbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__®®kkuummhhflfluunnTTuuccççrriitt  GG~~kkmmaannGGMMNNaacc
TTuuccççrriitteeTTAAvviijj  VVnnCCaabbMMbbiiTTmmaatt''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEEbbbbeennHH  ..  mmaanneesscckkII††
ssggßß&&yyffaa  GGaaccmmaann®®kkuummhhflfluunnxx¬¬HH  mmaannkkaarrccUUllhhflfluunnCCaammYYyymmÂÂnnII††EExxµµrrNNaa
mm~~aakk''  ……CCaammYYyybbggbbÌÌËËnnkkUUnneeccAArrbbss''mmÂÂnnII††eennaaHH  ddUUccCCaa®®kkuummhhflfluunnee®®bbggssSSgg
EEddllkkMMBBuuggmmaannbbJJ˙ȧatt´́mm¬¬eennHH  GGaaCC∆∆aaFFrrJJkk''BB&&nnÏÏCCYYyykkaarrJJrreeddaayyxxÊÊbb''mmaa

tt''®®bbCCaaBBllrrddΩΩmmiinn[[ttvvaa""  ..  ccMMEENNkkmmUUlleehhttuuEEddllssaallaa®®kkuuggssMMGGaagg
ffaa  kkaarreeFFII√√VVttuukkmmµµ……kkUUddkkmmµµmmaann´́ddTTeeTT  KKµµaannkkSSbbiittKKµµaannBBUUeeffAAKKµµaannddMMbbggKKµµaa
nnGGaavvuuFFeeTT  eettIIVVnnGGII√√bbgg˚G̊Gssnnii††ssuuxx  ??  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijjGG~~kkEEddllbbgg˚G̊Gssnnii††ssuu
xx  KKWWbb""UUlliissnniiggkkggGGaavvuuFFhhttƒƒ  EEddlleeFFII√√ttaammbbJJÇÇaaCCnnNNaamm~~aakk''ff~~aakk''eellII
vviijjeeTT  EEddllbbgg˚G̊Gssnnii††ssuuxxEEddllbbÂÂgg˚åabbeeddaayykkSSeePPII¬¬ggnniiggddMMbbggqqkk''  ..
ddUUeecc~~HHeebbIIkkaarrbbÂÂgg˚åabbeennaaHHbb""HHJJll''ddll''rraaggkkaayy®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  eeFFII√√[[VVtt''
bbgg''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  ……eeFFII√√[[xxUUccpp¬¬ËËvvcciitt††®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  GGaaCC∆∆aaFFrrbbÂÂgg˚åabbeennaaHH®®ttUUvv
TTTTYYllxxuuss®®ttUUvveennAAccMMeeJJHHmmuuxxttuullaakkaarr  ee®®JJHHffaaCCnnNNaakk**eeddaayy  eeTTaaHHbbII
mmaannzzaann:xxııss''yy""aaggNNaakk**eeddaayy  eebbIImmaannkkaarrrrMMeellaaPPeellIIssiiTTiiÏÏ®®bbCCaaBBll
rrddΩΩ  rrMMeellaaPPcc∫∫aabb''eehhIIyy  ®®ttUUvvEEtteeLLIIggttuullaakkaarrkkaatt''eeTTaassttaammcc∫∫aabb''  eennHH
CCaarrbbbb®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddllppÊÊ¨ÿyBBIIrrbbbbkkuummµµ¨ÿynniiss††nniiyymm  ……rrbbbbpp††aacc''
kkaarr  ..  KKYYrr[[qq©©ll''ffaa  ttSSggBBIIssaallaa®®kkuuggPP~~MMeeBBjjee®®bbIIllTTiiÏÏpp††aacc''kkaarr  rrMMeellaaPP
cc∫∫aabb''  rrMMeellaaPPrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  eeddaayybbMMbbiiTTeessIIÊÊrrEEttTTSSgg®®ssuugg  mmiinn
GGnnuuJJÔÔaatt[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩbbeeJJççjjmmttiittaammrryy:kkaarreeFFII√√VVttuukkmmµµ……kkUUddkkmmµµ
eennHH  ttMMNNaaggrraa®®ss††EExxµµrreennAAkk~~¨g̈grrddΩΩssPPaa  BBMMuuEEddlleeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__eekkaaHHeehhAA
GGPPiiVVll®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  mmkkeeddjjeeddaallssaakkssYYrr    GGMMBBIIkkaarrrrMMeellaaPPrrddΩΩFFmmµµnnuu--  

JJÔÔ  rrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏ®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''GGaaCC∆∆aaFFrr®®kkuugg  EEddllCCaassƒƒaabb&&nnnnIIttii®®bbttii

bbttii††eennHH  ..  eettIIssPPaaEEddll®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeVVHHeeqq~~aatt[[eennHH  mmaannmmuuxxggaarreeFFII√√GGII√√

xx¬¬HH  ??  eebbIIBBMMuubbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeTT  mmaannEEttrrgg''ccSSEEtt´́hheeGGIICCaa

mmYYyyrrddΩΩaaPPiiVVllbb""uueeNNˆâaHH  ..  bbJJ˙ȧaeennHHFF©©nn''NNaass''  eebbIIeennAAEEttTTuukk[[GGaaCC∆∆aaFFrr

®®kkuugg®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIeennHHtteeTTAAeeTToott  bbJJ˙ȧaGGyyuuttii††FFmm··kk~~¨g̈gssggmm  bbJJ˙ȧaCCiiHHCCaann''

KK~~aa  bbJJ˙ȧaBBuukkrrllYYyy  bbJJ˙ȧaPPaaBB®®kkII®®kk  BBMMuuGGaaccmmaannpp¬¬ËËvveeccjjrrYYcceeLLIIyy  eeddaayy

ssaarrEEttbbiiTTmmiinn[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩccUUllrrYYmmbbeeJJççjjmmttiiCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVll  kk~~¨g̈g

kkaarrkkaarrJJrrCCaattiinniiggkkssaaggCCaattiieennHH  ..
22--  bbJJ˙ȧabbMMpp¬¬aajjppÊÊHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  ––  
®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreennAAxxNNÎÎÚÚssßßIIEEkkvvrraaCCFFaannIIPP~~MMeeBBjjCCaagg220000®®KKYYssaarr

VVnn®®ttUUvvkkggkkmm¬¬SSggssnnii††ssuuxx  bbpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjppÊÊHHssMMEEbbggrrbbss''BBYYkkeellaakkeexxÊÊcc
xxIIÊÊGGss''  eeddaayyGGnnuuvvtt††ttaammssaall®®kkmmrrbbss''ttuullaakkaarr  ..  BBIIeeddIImmeeKKnniiyyaayy
ffaa  hhwwggßßaaEEttggmmaanneennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaamm®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  ≤≤LLËËvveennHHGGMMeeBBIIhhwwggßßaa
eekkIItteeccjjBBIIGGaaCC∆∆aaFFrrkkaann''GGMMNNaaccEEttmm††gg  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEEttggEEttkkII††ccaajj''GG~~
kkkkaann''GGMMNNaacc  nniiggGG~~kkmmaann®®VVkk''kkaass  ..  mm""¥¥aaggeeTToott  eeKKddwwggTTUUeeTTAAffaa  ttuu--
llaakkaarrEExxµµrrBBuukkrrllYYyyssIIuussMMNNUUkkBBMMuu‰‰kkrraaCC¥¥  eennAAee®®kkaamm≤≤TTiiÏÏBBllGG~~kkkkaann''
GGMMNNaacc  ..  GGMMeeBBIIhhwwggßßaaeennHHVVnneeFFII√√[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩKKµµaannCCMMrrkk  eeddkkeennAAddII
eeddaayyssmm∏∏aarr:ee®®bbII®®VVss''VVnn®®ttUUvv®®ttaakk''TT&&rrQQUUssbbMMpp¬¬aajj  ®®ssII††xx¬¬HH´́ppÊÊeeJJHH
®®ssII††xx¬¬HHmmaannkkUUnnxxIIçç  VVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarrQQWWccaabb''yy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aabbMMppuutt  ..  bbJJ˙ȧaffaa
eettIIkkaarrkkaatt''eesscckkII††[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩccaajj''  rrhhUUtteeccjjssaall®®kkmm[[kkMMeeTTcc
ppÊÊHHrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennaaHHmmaannyyuuttii††FFmm··……eeTT  ??  eeTTaaHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩGGHHGGaagg
ffaa  BBYYkkeellaakkFF¬¬aabb''rrss''eennAATTIIeennHHCCaayyUUrrmmkkeehhIIyy  eennHHCCaaeerrOOggmmYYyy  eerrOOggmmYY
yyeeTToott  ccuuHHeebbIIGGnnuuvvtt††ttaammssaall®®kkmmeennaaHHeeTTAA  eettII[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrss''eennAA
TTIINNaa  ??  ddUUeecc~~HHkkaarrGGnnuuvvtt††nn__ttaammssaall®®kkmmeennHH  TTuukkCCaakkaarrssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBB
llrrddΩΩeeddaayyeeccttnnaa  ee®®JJHHBBMMuuVVnneeddaaHH®®ssaayybbnn¬¬aass''[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrss''
eennAATTIINNaa  eebbIIppÊÊHHrrbbss''eeKK®®ttUUvvkkMMeeTTcceeccaall  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEEddll
mmaannkkUUnneekkµµgg  mmnnuussßßccaass''eekkIIttmmaannCCmm©©WW  ……GGaaccddll''ss¬¬aabb''  eeddaayyssaarrkkaarr
rrss''eennAAkkNN††aallvvaall  ®®ttUUvvxx¥¥ll''kkMMeeddAA´́ff©©  nniiggKKµµaanneess∫∫øøggGGaahhaarr  ..  BBIImmuunn
mmkk  eeKKEEttggEEtteeXXIIjj®®bbCCaaBBllrrddΩΩ®®ttUUvvTTTTYYllrrggee®®KKaaHH  eeddaayyee®®KKaaHHFFmmµµ--
CCaattii  ddUUccCCaaxx¥¥ll''BB¥¥¨ḦH  TTwwkklliicc  VVnnVVtt''bbgg''ppÊÊHHssMMEEbbgg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††
≤≤LLËËvveennHHeeyyIIggeeXXIIjjcc∫∫aass''eehhIIyy    ee®®KKaaHHFFmmµµCCaattiieennaaHHKKWWGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrreennHH



‰‰gg  ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  ttaammFFmmµµttaa  ®®KKbb''rrddΩΩaaPPiiVVllEEddllmmaann
®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  eevvoorrEEllggEEttrrbbbbkkuummµµ¨ÿynniiss††nniiggrrbbbbpp††aacc''kkaarr  mmuunnnnwwgg
GGnnuuvvtt††EEppnnkkaarrNNaammYYyy  eeKKEEttggEEttBBiinniitt¥¥eemmIIllCCaammuunn  eettIIEEppnnkkaarreennaaHH
bb""HHJJll''ddll''ssuuxxPPaaBB  ……CCIIvviittrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩ……eeTT  ??  eebbIImmaannkkaarrbb""HHJJ
ll''  eeKKBBMMuuGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarreennaaHHeeTT  ..  eebbIIeeKKGGnnuuvvtt††  eeKK®®ttUUvvEEtteeddaaHH®®ssaayy[[
CCIIvviitt®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeccjjppuuttBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''  ee®®JJHHkk~~¨g̈grrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔrraaCCaaNNaacc--
®®kkkkmmıı¨C̈Caabbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  ®®ttgg''mmaa®®ttaa3399  CCMMBBUUkk33  EEccggffaa  ««®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr
mmaannssiiTTiiÏÏbb††wwggbbrriihhaarr  bb††wwggttvvaa""  ……bb††wwggTTaarrssMMNNggCCYYssCCuullkkaarrxxUUccxxaatt  EEdd
llbbNN††aallmmkkBBIIGGMMeeBBIIxxuusscc∫∫aabb''rrbbss''GGggkkaarrrrddΩΩ  rrbbss''GGggkkaarrssggmm  nnii
ggrrbbss''bbuuKKlliikk´́nnGGggkkaarrTTSSggeennaaHH»»  ..  eeKKBBMMuuVVnnddwwggcc∫∫aass''ffaa  eettIIGGaaCC∆∆aa
FFrr®®kkuugg          yykkbb""UUlliisseeTTAAkkMMeeTTccppÊÊHHnniigg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  
eennaaHH  eeFFII√√eellIIssxx¬¬wwmmssaarr´́nnssaall®®kkmmeennaaHHeeTT  ..  eebbIIeeyyaallttaammssMMddIIrrbb
ss''GGaaCC∆∆aaFFrr®®kkuugg  VVnnssMMEEddggkkaarreessaakkss††aayy  ccuuHHeebbIIddwwggffaa  kkaarr®®bb®®BBwwtt††
eennHHCCaaGGMMeeBBIIxxuuss  bb""HHJJll''ddll''CCIIvvPPaaBB®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaa
eennAAEEtt®®bb®®BBwwtt††  eehhIIyymmkkeessaakkss††aayyCCaaee®®kkaayy  ……kk**kkaarr®®bb®®BBwwtt††eennaaHHeellII
ssBBIIGGttƒƒnn&&yyxx¬¬wwmmssaarr´́nnssaall®®kkmmeennaaHH  ..  kkaarrBBiitt  kkaarrssMMEEddggkkaarreessaakk
ss††aayyeennHH  ®®KKaann''EEttCCaarrnnSSggbbiiTTVVMMggccMMeeJJHHkkaarrrriiHHKKnn''dd**xx¬¬SSggkk¬¬aarrbbss''ssaaFFaa
rrNNCCnn  EEddllVVnneeff˚åalleeTTaassccMMeeJJHHGGaaCC∆∆aaFFrr®®kkuugg  EEddllVVnn®®bb®®BBwwtt††GGMM
eeBBIIGGmmnnuussßßFFmm··eennHHbb""uueeNNˆâaHH  ..    eebbIIttaammcc∫∫aabb''    GGaaCC∆∆aaFFrr®®kkuuggBBMMuuGGaaccrrYYccxx¬¬ÁÁnn  

eeTT  ®®ttUUvvEEttssggkkaarrxxUUccxxaattppÊÊHHssMMEEbbgg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  eehhIIyy
eebbIIeeFFII√√[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩmmaannCCmm©©WWnniiggrrbbYYssss~~aammeeTToott  GGaaCC∆∆aaFFrr®®kkuugg®®ttUUvvEEtt
TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvccMMeeJJHHmmuuxxttuullaakkaarrEEffmmeeTToott  ..  GGaaCC∆∆aaFFrr®®kkuuggeettaaggEEttddwwgg
ffaa  TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaBBMMuuEEmmnnCCaakkmmµµssiiTTiiÏÏddaacc''mmuuxxrrbbss''CCnnNNaaeeTT  eehhIIyykk**BBMMuuGGaacc
CCnnNNaaeennAABBIIeellIIcc∫∫aabb''EEddrr  ..  ≤≤LLËËvveennHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩKKµµaannppÊÊHHssMMEEbbggeeddII--
mm∫∫IIjj¨S̈SggCCIIvviitt[[®®bb®®BBwwtt††eeTTAAmmuuxx  ccaatt''CCaaPPaaBBGGaassnn~~  EEddllrrddΩΩ®®ttUUvvEEtteeddaaHH
®®ssaayyCCaabbnnÊÊaann''  ®®ssbbttaammmmaa®®ttaa3366  CCMMBBUUkk33´́nnrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~
eennHHEEccggffaa  ««®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTSSggBBIIrreePPTT  mmaannssiiTTiiÏÏTTTTYYllrraa""bb''rrggssggmm
nniiggGGttƒƒ®®bbeeyyaaCCnn__xxaaggssggmmkkiiccçç  EEddllmmaannEEccggkk~~¨g̈gcc∫∫aabb''»»  ..  ssaallaa®®kkuu
ggPP~~MMeeBBjj®®ttUUvvEEttssiikkßßaa  eemmIIll®®bbeeTTsseeCCOOnneellOOnn  EEddlleeKKVVnnGGnnuuvvtt††
mmkkeehhIIyy  ååTTaahhrrNN__eennAA®®ssuukk®®ttCCaakk''xx¬¬SSgg  EEddllccSSVVcc''®®ttUUvvee®®bbIIeePPII¬¬ggkkMM
eeddAA  eebbIICCnnNNaammiinnVVnnbbgg''tt´́mm¬¬eePPII¬¬ggttaammkkaarrssnn¥¥aaBBIIrrbbIIEExx  eeKK®®ttUUvvkkaatt''
QQbb''[[ee®®bbII  bb""uuEEnn††eebbIIsseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  CCnneennaaHHKK~~aa®®kkVVnnCCaaKKµµaann®®VVkk''
bbgg''  eeKKkk**BBMMuuhhflflaannkkaatt''EEddrr  ee®®JJHHnnSS[[bb""HHJJll''ssuuxxPPaaBB®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  ..  ddUU
ccKK~~aaeennHH  eettIIGGaaCC∆∆aaFFrr®®kkuuggVVnnKKiitteeTTffaa  eebbII[[®®ttaakk''TT&&rreeTTAAQQUUssbbMMpp¬¬aajj
ppÊÊHHnniigg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEEbbbbeennHH  eettIIGGaaccccaatt''ffaa  VVnnssmm¬¬aa
bb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeddaayyeeccttnnaayy""aaggBBiitt®®VVkkdd……eeTT  ??  ddUUeecc~~HHTTSSggGG~~kkeeccjj
ssaall®®kkmm  TTSSggGG~~kkGGnnuuvvtt††ssaall®®kkmmKKWWssaallaa®®kkuugg  ®®ttUUvveeLLIIggttuullaakkaarr
eeddIImm∫∫IIrrkkyyuuttii††FFmm··CCUUnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩss¬¬ËËtt®®ttgg''EEddllTTTTYYllrrggee®®KKaaHHeennHH  ..⁄⁄




