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CIvitrbs'GaNasakUra"
ANAXAGORAS

eekkIItteennAACCMMnnaann''GGUULLSSBB""¥¥aaddTTII7700,,  ss¬¬aabb''eeTTAAvviijjeennAACCMMnnaann''GGUULLSSBB""¥¥aaddTTII8888  kk~~̈̈ggCCnnµµaa  
yyuu7722qq~~SS  ..

�                               �

�

GGaaNNaassaakkUUrraa""  CCaakkUUnn®®bbuussrrbbss''eeGGeeyyssIIuubbflfluull  VVnnTTTTYYllccMMeeNNHHddwwggxxaaggEEpp~~
kkrrUUbbssaaÂÂss††dd**TTUUllMMTTUUllaayyEEvvggqq©©aayy  eellIIssBBIITTssßßnnvviiTTUUnnaannaaEEddllVVnneekkIIttmmuunnCCMM--
nnaann''KKaatt''  ..  KKaatt''mmaannkkMMeeNNIItteennAAkk¬¬aassUUEEmm""nn  EEddllCCaaTTII®®kkuuggmmYYyyeennAAyy""UUnnII  eennAAkk~~̈̈gg®®KKYY--
ssaarrmmYYyydd**xxııgg''xxııss''  TTSSggeeddaayyBBUUCCBBggßßvvggßß®®ttkkUUllppgg  nniiggTTSSggeeddaayy®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††
dd**ss††¨̈kkss††mm∏∏EEddll®®kkuumm®®KKYYssaarreennHHmmaannppgg  ..  KKaatt''VVnnrrIIkkccMMeerrIInneennAAkk~~¨̈ggbbJJÔÔaanniiggccMM--
eeNNHHddwwgg  eennAAkk~~̈̈ggGGUULLSSBB""¥¥aaddTTII7766  ..

KKaatt''CCaassaavv&&kkrrbbss''GGaaNNaakk''ssIIuuEEmm""nn˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkGGaaNNaakk''ssIIuuEEmm""nnCCaassaavv&&kkrrbb--
ss''GGaaNNaakk''ssIIuumm""gg''eeDDIIrr  ..  CCnnee®®kkaayyeennHHCCaassiissßßrrbbss''tt˙̇aaEEllss  EEddllBBYYkkCCnnCCaattii
®®kkiikkTTUUeeTTAAVVnnccaatt''TTuukkffaa  CCaaGG~~kk®®VVCC∆∆TTII11rrbbss''CCaattiieeKK  ..  GGaaNNaassaakkUUrraa""mmaannccMMNNUU--
llcciitt††xxaaggEEpp~~kkTTssßßnnvviiCCÇÇaaxx¬¬SSggeeBBkkeeTTAA  rrhhUUttddll''KKaatt''VVnnllHHbbgg''eeccaallnnUUvvkkiiccççkkaarr
eeppßßgg@@eennAAkk~~̈̈ggrrddΩΩkkII††  eennAAkk~~̈̈gg‰‰kkCCnnkkII††  eeddIImm∫∫IICCIIkkKKaass''kkkkaayyEEttGGMMBBIImmuuxxvviiCCÇÇaaeennHHEEttmmYY--
yy  ..  ““BBuukkmm††aayyrrbbss''KKaatt''VVnn®®BBmmaannccMMeeJJHHrrUUbbKKaatt''ffaa  kkaarrmmiinnxx√√ll''xx√√aayyeeGGIIeeBBIIddUU--
eecc~~HHnnwwggbbNN††aall[[®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''KKaatt''  rrllaayyrrlltt''hhiinneehhaaccGGss''CCaaBBMMuuxxaann  ––
kkaarree®®bboonn®®bbeeddAAEEbbbbeennHH  BBMMuummaann≤≤TTiiÏÏBBllGGII√√bbnnii††ccbbnn††ÁÁcceeTTAAeellIIcciitt††eeffII¬¬mmrrbbss''KKaatt''TTaa--
ll''EEtteessaaHH  ..  KKaatt''VVnnddkkxx¬¬ÁÁnnffyyeeccjjBBII®®ssuukkkkMMeeNNIIttrrbbss''KKaatt''  eehhIIyyKKiittxx√√ll''
xx√√aayyEEss√√ggrrkkEEttkkaarrBBiittbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  CCnnmm~~aakk''VVnnssII††bbeennÊÊaassddll''KKaatt''ffaa  KKaatt''eennHHmmiinn
VVnnrrvvIIrrvvll''eeGGIIeeBBIInnwwgg®®bbeeTTssCCaattiikkMMeeNNIIttrrbbss''KKaatt''eessaaHH  ..  KKaatt''VVnneeqqII¬¬yyttbbeeddaa
yyccggÌÌ̈̈lleeTTAAeeCCIIggeemmXX  ––  ««  ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆̈̈®®ssLLaajj''®®bbeeTTssxxMM∆∆̈̈xx¬¬SSggNNaass''  »»  ..
KKaatt''VVnnssMMeerrccmmkkrrss''eennAA®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn  eeddaayypp¬¬aass''TTIIkkEEnn¬¬ggssaallaaEEddllmmaanneerroobbccMM
ttSSggeennAA®®ssuukkmmIIeeLLtt__  ttSSggBBIIssmm&&yytt˙̇aaEEllssmmkkeemm""¬¬HH  ((  tt˙̇aaEEllssCCaassƒƒaabbnniikkssaallaa
eennAAmmIIeeLLtt__  ))        yykkmmkkeerroobbccMMttSSggeennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nnvviijj  ..      ttSSggBBIIGGaayyuu2200qq~~SSkkaall  
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NNaammkk  KKaatt''VVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnTTssßßnnvviiCCÇÇaaCCaaeerrooggrrhhUUttmmkk  eehhIIyyVVnnbbnn††vviiCCÇÇaaCCIIvv::
eennHHGGss''rryy:eeBBll3300qq~~SS  ..

kk~~̈̈ggssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  eeKKVVnnnnSSsstt√√eeccoommmmYYyy  EEddllmmaannEEss~~ggdduuHHeennAAccMMkkNN††aall
ff©©aass  ccUUllmmkkkk~~̈̈ggeeKKhhssƒƒaannrrbbss''eebb""rrIIEEkk¬¬ss  ..  eellaakk®®KKUUTTaayyLLmmBBgg''kk**VVnn®®bbkkaa
ssPP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBccffaa  ®®kkuummbbkkßßBBIIrrEEddllVVnnEEbbggEEcckkTTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn  cc∫∫aass''CCaannwwggbbUUkk
rrYYmmccUUllKK~~aaeeTTAACCaaGGMMNNaaccEEttmmYYyyvviijj  ..  kk**bb""uuEEnn††GGaaNNaassaakkUUrraa""VVnneeJJllffaa  eerrOOgg
eehhttuuEEss~~ggdduuHHkkNN††aallkk∫∫aalleennHH  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIxxYYrrkk∫∫aallvvaammiinneeBBjjllllaadd__
EEddllmmaannrraagg®®TTEEvvggBBgg®®kkeeBBII  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyEEpp~~kkxxaaggccuuggkk**mmaannrraagg®®ssYYcc  eennAAccMM®®ttgg''
kkEEnn¬¬ggEEddllmmaannÚÚssEEss~~gg®®ttUUvvdduuHHEEttmm††gg  ..  KKaatt''kk**VVnnyykkkk∫∫aalleeccoommmmkkBBuuHHCCaaBBIIrr
[[GG~~kkppggeemmIIll˘̆˘̆˘̆  ssPPaaBBkkaarrNN__kk**VVnnbbgg˙̇aajjeeLLIIggddUUccEEddllKKaatt''VVnneeJJllBBiittEEmm
nn  ..  eerrOOggeennHHVVnnpp††ll''kkiittii††yyssccMMeeJJHHGGaaNNaassaakkUUrr""aayy""aaggee®®ccIInn  ..  kk**bb""uuEEnn††eellaakk®®KKUU
LLmmBBgg''kk**VVnnTTTTYYllkkiittii††yyssdd**®®kkaass''EE®®kkllppggEEddrr  eeddaayyeehhttuuffaabbnnii††ccee®®kkaayy
mmkk  ®®kkuummbbkkßßnneeyyaaVVyyrrbbss''FFuuyyssIIuuDDIIddkk**ddYYllrrllMMGGss''eeTTAA  eemm""¬¬aaHHeehhIIyykkiiccççkkaarrrrbb
ss''rrddΩΩTTSSggbb""uunnµµaann  kk**VVnnFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~̈̈ggkkNN††aabb''́́ ddrrbbss''eebb""rrIIEEkk¬¬ssTTSSggGGss''  ..

GG~~kkppggVVnnccaatt''TTuukkffaa  GGaaNNaassaakkUUrraa""CCaaCCnnCCaattii®®kkiikkTTII11  EEddllVVnnssMMrrSSggssMMrrYY
ccssmmıınnÏÏTTssßßnnvviiCCÇÇaammYYyyCCUUnnddll''ssaaFFaarrNNCCnn  ..  KKaatt''VVnnTTTTYYllssaall''ffaa  ®®TTwwssII††ccMM
bbggeennAAkk~~¨̈ggeellaakk  KKWWssPPaaBB≤≤tt®®BBMMEEddnn´́nncc®®kkvvaaLL  eehhIIyynniiggbbJJÔÔaajjaaNNEEddlleerroo
bbccMMvvttƒƒ̈̈FFaattuussBB√√yy""aagg  ®®BBmmTTSSggbbeeggII̊̊tt[[mmaannmmnnuussßßsstt√√eennAAeellIIeellaakkeennHH  ..  KKWWeeddaa
yymmUUlleehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaaTTssßßnnvviiTTUUeennAAkk~~̈̈ggssmm&&yyeennaaHH  eehhAAKKaatt''ffaaCCaa  ««bbJJÔÔaa
jjaaNN  »»  ..  KKaatt''mmiinnVVnneeCCOOffaa  bbJJÔÔaaeennHHVVnnbbeeggII̊̊ttvvttƒƒ̈̈FFaattuu[[eeccjjmmkkBBIIssPPaaBB
TTeeTTeennaaHHeeLLIIyy  kk**bb""uuEEnn††KKaatt''VVnneeCCOOffaa  KKWWbbJJÔÔaaeennHH‰‰ggEEddllVVnneerroobbccMM[[mmaannss--
NN††aabb''FF~~aabb''́́ nnvvttƒƒ̈̈ssBB√√yy""aagg  ..  kkaallBBIIeeddIImmddMMbbUUgg,,  KKaatt''eeJJll,,  rrbbss''ssBB√√ssaarreeBBIIVVnn
ssiiƒƒtteennAAllaayyLLMMKK~~aa  eehhIIyymmaannssPPaaBBCCaann''BBIIeellIIKK~~aaTTIINNaatt''TTIIggEENNggEEttddUUeecc~~HHeerroogg
rrhhUUttmmkk  KKWWrrhhUUttddll''´́ff©©mmYYyyEEddllbbJJÔÔaajjaaNNEEbbggEEcckkvvttƒƒ¨̈TTSSggeennHH[[ddaacc''eeccjjBBII
KK~~aa  ®®BBmmTTSSggVVnneerroobbccMM[[rrbbss''nniimmYYyy@@rrss''eennAAkk~~̈̈ggssNN††aabb''FF~~aabb''  ddUUcceeyyIIggVVnneeXXII
jjssBB√√́́ ff©©  ..  GGUUvvIIDD  (( Ovide ))  VVnnbbeeJJççjjmmeennaasseeJJççttnnaaEEbbbbeennHH‰‰gg  yy""aaggcc∫∫aass''
llaass''  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''VVnnccaabb''eeppII††mmllaatt®®ttddaagg®®TTwwssII††´́nnkkaarrEE®®bb®®kkLLaaFFaattuurrbb
ss''KKaatt''  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  GGaaNNaassaakkUUrraa""mmiinnEEddllVVnnTTTTYYllssaall''GGaaTTiieeTTBBNNaammYY--
yyee®®kkAABBIIbbJJÔÔaajjaaNNeennHHeeTT  EEddllKKaatt''VVnnyyll''ffaa  CCaaGG~~kkVVnnbbeeggII˚̊ttBBiiPPBBeellaakk
rrss''eennAAssBB√√́́ ff©©  ..  KKaatt''mmaannkkaarrxxkkcciitt††CCaammYYyynnwwgg®®BBHHEEkk¬¬ggkk¬¬aayyCCaaee®®ccIInn  EEddllmmnnuu--
ssßßCCMMnnaann''eeddIImmnnSSKK~~aaeeKKaarrBBeekkaattxx¬¬aacc  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyCCnneeQQµµaaHHllUUssflfl¥¥aaggkk**VVnneeddIIrrppßßaa  
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yyrreebboobbEEkk¬¬ggbbnn¬¬MMffaa  yyUUBBIIeeTTIIrr  ((  ®®BBHH≤≤nnÊÊ  ))  VVnnbbeeggII̊̊tt[[mmaannkkSSrrnnÊÊHH  VVjj''ttMMrrgg''eeTTAA
eellIIGGaaNNaassaakkUUrraa""rrYYccVVtt''eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIkkaarreemmIIllggaayyeemmIIlleeffaakk
EEddllKKaatt''VVnnssMMEEddggccMMeeJJHH®®BBHHGGaaTTiieeTTBBeeppßßgg@@  ..

�                               �

�

GGaaNNaassaakkUUrraa""VVnnGGHHGGaaggffaa  FFmmµµCCaattiiTTSSggLLaayymmiinnEEddllmmaannssPPaaBBTTeeTTeennaaHH
eeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  GGII√√@@kk**mmaannPPaaBBeeJJrreeBBjj  ccMMEENNkkvvttƒƒ̈̈nniimmYYyy@@  eebbIIeeTTaaHHCCaammaannTTMMhhMMttUUccyy""aagg
NNaakkII††  kk**GGaacc®®ttUUvvbbMMEEbbkkVVnnKKµµaannTTIIbbJJççbb''  ..  ssUUmm∫∫IIEEttsstt√√ssuuCC˘̆˘̆˘̆  ååbbmmaaeebbIImmaannGG~~kkCCMM
nnaajjBBUUEEkk  eeddIImm∫∫IIEEbbggEEcckkeeCCIIggrrbbss''sstt√√lliiÌÌtteennHH  eennaaHHeeKKnnwwggGGaaccTTaajjccMMEENNkk
yykkeeTTAAeeVVHHVVccssaaccrraayyVV""yyeeTTAA110000JJnn''llaanneemmXX‰‰eeNNaaHH  eehhIIyyeeTTaaHHCCaa
yy""aaggNNaakk**eeKKmmiinnGGaaccTTaajjccMMEENNkk[[VVnnGGss''EEddrr  ee®®JJHHvvaa®®ttUUvveennAAssll''tteeTTAAeeTToo  tt
EEddlleeKKGGaaccyykkmmkkEEcckkVVnneeddaayyKKµµaann®®BBMMEEddnn  ..

KKaatt''mmaannCCMMeennOOffaa  eennAAkk~~̈̈ggrrUUbbkkaayynniimmYYyy@@,,  kk~~̈̈ggmmnnuussßßsstt√√kkII††,,  kk~~̈̈ggvvttƒƒ̈̈FFaattuukkII††EEttgg
EEttmmaannFFaattuuttUUcc@@ddUUccKK~~aaCCaaKKuulliikkaa  ––  ååTTaahhrrNN__ddUUccQQaammCCaaeeddIImm  KKWWEEttggEEttbbeeggII̊̊tt
eeLLIIggeeddaayy®®KKaabb''KKuulliikkaattUUcc@@CCaaQQaamm,,  ddUUccCCaaTTwwkkCCaaeeddIImm  EEttggEEttbbeeggII̊̊tteeLLIIggeeddaa--
yy®®KKaabb''KKuulliikkaattUUcc@@CCaaTTwwkk,,  ccMMeeJJHHvvttƒƒ̈̈FFaattuueeppßßgg@@  kk**mmaannllMMnnSSssmmıınnÏÏddUUccKK~~aaEEddrr  ..
rreebboobbccggssmmıınnÏÏeennAAkk~~̈̈ggFFmmµµCCaattiiddUUcc@@KK~~aaeennHH  ®®ttUUvvKKaatt''[[eeQQµµaaHHffaa    homoeomeria ..
KKWWeeTTAAttaammrreebboobbeennHH‰‰ggeehhIIyy  EEddll  LLaaEEGGflflrrßß  VVnnllaatt®®ttddaaggGGMMBBII®®TTwwssII††rrbbss''KKaatt''
ppggEEddrr  ..

GGII√√@@EEddlleeKKGGaaccCCMMTTaass''nnwwggGGaaNNaassaakkUUrr""aaVVnn  KKWWssPPaaBBccSSVVcc''EEddllrrUUbbkkaayy
TTSSggLLaayyeennAAkk~~̈̈ggFFmmµµCCaattii  EEttggEEtt®®ttUUvvbbgg˚̊bbeeggII̊̊tteeLLIIgg  eeddaayyccMMEENNkkEEbb¬¬kkxxuussKK~~aa
TTSSggGGss''̆̆ ˘̆˘̆  ååbbmmaaddUUccCCaaqqÌÌwwggsstt√√kkaann''EEttrrIIkkFFMMeeLLIIgg  eennAAeeBBllCCaammYYyyKK~~aa  EEddllsstt√√
mmiinnEEddllVVnnbbrriieePPaaKKqqÌÌwwggppgg,,  ccMMEENNkkssrr´́sssstt√√eeccHHEEttrrIIkkccMMeerrIInnppggEEddrr  eennAAeeBB--
llEEddllsstt√√mmiinnEEddllyykkssrr´́ssCCaaGGaahhaarrppgg;;  ccMMEENNkkkkMMNNtt''´́nnQQaammkkaann''EEtt
rrIIkkTTMMhhMMFFMMeeLLIIggeennAAeeBBllCCaammYYyyKK~~aa  EEddllsstt√√mmiinnEEddllVVnnppwwkkQQaammTTaall''EEtteessaaHH  ..
TTssßßnnvviiTTUUrrUUbbeennHH  kk**VVnneeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ttaammeesscckkII††BBiitt  vvaaKKµµaannrrUUbbkkaayyGGII√√eennAAkk~~¨̈gg
eellaakkeennHH  EEddll®®ttUUvvbbgg˚̊bbeeggII̊̊tteeLLIIggeeddaayyccMMEENNkkddUUccKK~~aaTTSSggGGss''eennaaHHeeTT;;  ddUUccCCaa
eennAAkk~~̈̈ggeessµµAACCaaeeddIImm  vvaaEEttggEEttmmaannCCaattiissaacc'',,  CCaattiiQQaamm,,  CCaattiiqqÌÌwwgg,,  CCaattiissrr´́ss˘̆˘̆˘̆BBII
ee®®JJHHeeddaayyeehhttuuffaa  sstt√√rrss''rraannmmaannCCIIvviitteeddaayyCCaattiieennHH‰‰gg  ..  bb""uuEEnn††eeyyIIggKKYYrrKKiittffaa
rrUUbbkkaayynniimmYYyy@@  EEttggEEttCCJJÇÇkk''yykkrrssCCaattiissMMxxaann''CCaaggeeKK  EEddllmmaanneeQQµµaaHHnnaamm
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eennAAkk~~̈̈ggrrUUbbrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg˘̆˘̆˘̆  mmaannCCaaååTTaahhrrNN__rrbbss''xx¬¬HHEEddlleeKKeehhAAffaaeeQQII  ……kk**eessµµAA
˘̆˘̆˘̆vvaaTTaall''EEttrrbbss''TTSSggeennaaHH®®ttUUvvbbgg˚̊bbeeggII˚̊tteeddaayyccMMEENNkkeeQQII  ……ccMMEENNkkeessµµAAee®®ccIInn
CCaaggeeKKbbMMppuutt˘̆˘̆˘̆  eemm""¬¬aaHHeehhIIyy®®KKaabb''KKuulliikkaaCCaaeeQQII  ……CCaaeessµµAA®®ttUUvvVVnneerroobbccMM®®bbmmUUllyy""aa
gg®®kkaass''EE®®kklleennAAeellIÍ́ ppÊÊssrrJJggkkaayyrrbbss''eeKK  ..

KKaatt''VVnnyyll''ffaa  ´́ff©©®®KKaann''EEttCCaaEEddkkeekk††AAmmYYyyddMMuuFFMMCCaaggee®®CCaayyeebb""LLËËbb""UUEENNss  ((
Péloponèse ))  EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ccMMEENNkk®®BBHHcc&&nnÊÊvviijj  ®®KKaann''EEttCCaaddMMuuvvttƒƒ̈̈FFaattuummYYyyEEddll
BBnnWW¬¬ee®®CCoottccUUllmmiinnVVnn˘̆˘̆˘̆  ®®BBmmTTSSggCCaaTTIIkkEEnn¬¬ggmmYYyyEEddllmmnnuussßßGGaaccrrss''eennAAVVnn
eeddaayyeehhttuuffaaeennAATTIIeennaaHH  mmaannvvaall  mmaannPP~~MM  ddUUccEEtteennAAeellIIEEppnnddIIeennHHppggEEddrr  ..  ccMMEENN
kkBBYYkkpp˚̊aayydduuHHkknnÊÊ¨̈yyvviijj  KKWW®®KKaann''EEttCCaakkMMrrggpp˚̊aayyppßßggee®®BBggCCaaee®®ccIInn  EEddllCCYYbb®®bbTTHH
eehhIIyy®®bbmmUUllpp††MM̈̈KK~~aaeeddaayy´́ccddnn¥¥  ..  ccMMEENNkk®®BBHHJJyyeeVVkkbbkk''vviijj  ®®ttUUvv®®bbKKMMuueeLLIIgg
eeddaayyssaarrEEttFFaattuukkMMeeddAA´́ff©©eeFFII√√[[xx¥¥ll''rrIIggKKSSgg  ..  ccMMEENNkkrrnnÊÊHHvviijj®®ttUUvvbbgg˚̊bbeeggII̊̊tteeLLIIgg
eeddaayyBBBBkkrrtt''bbuukkTTggiiccKK~~aa˘̆˘̆˘̆  eennAAkk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  eepp¬¬kkbbeennÊÊaarrkk**eellcceeFF¬¬aaeeLLII
gg  kk**eeddaayyssaarrEEttddMMuuBBBBkkvvaaqq˚̊ËËttKK~~aappggEEddrr  ..  ccMMEENNkkkkaarrrrJJÇÇÁÁyyEEppnnddIIvviijj  KKWWvvaabbNN††aa
llmmkkBBIIxx¥¥ll''ffbb''EEddllssmm©©MMkkbb''eennAAkk~~̈̈ggrrUUgg´́nnEEppnnddII  rrII‰‰TTwwkkTTeenn¬¬nnIIll  ((  TTeenn¬¬eennAA®®bb--
eeTTsseeGGyyIIBBÊÊ  ))  EEddllvvaaeeccHHEEtteehhoorrhhUUrrlliiccttMMbbnn''CCiittxxaagg  KKWWKKµµaannbbNN††aallGGII√√ee®®kkAAEEtt
BBIIddMMuuTTwwkkkkkkeennAA®®ssuukkeeGGtt¥¥ËËBBII  EEddllvvaarrllaayyeeTTAAeehhIIyyVVnnbbMMeeVV""gg®®bbPPBB´́nnTTeenn¬¬eennHH
[[rrIIkkFFMMeeLLIIgg  ..  

GGaaNNaassaakkUUrr""aaVVnnyyll''ffaa  KKWWCCaakkmm¬¬SSggxx¥¥ll''EEddllVVnnbbeeggII˚̊tt[[mmaannccllnnaarrbb
ss''ttaarraannaannaa  eehhIIyyeennAAeeBBllEEddlleeKKnniiyyaayyppÊÊ¨̈jjppÊÊaall''[[KKaatt''vviijjffaa  ddMMeeNNIIrreeTTAAnnii
ggmmkk´́nnttaarraammYYyyccMMnnYYnn  EEddlleeKKGGaacceemmIIlleeXXIIjjccuuggbb""UUcc´́nnEEppnnddIITTSSggssgg≈≈aaggeennaaHH
eettIIvvaayy""aaggNNaaEEddrr˘̆˘̆˘̆  KKaatt''kk**VVnneeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  eerrOOggTTSSggGGss''eennHHKKWWbbNN††aallmmkkBBII
ssmmııaaFFnn__́́ nnxx¥¥ll''  EEddllrruujjeeTTAArruujjmmkk,,  rruujj®®kkuummttaarraa[[mmaannddMMeeNNIIrreeTTAAmmkkddUUccEEddkk
rruussßßflfl&&rr  eennAAeeBBllEEddllttaarraaTTSSggeennHHrrssaatt''mmkkddll''ddMMNNaakk''kkaarrmmYYyy  ..

KKaatt''VVnnGGHHGGaaggffaa  EEppnnddIImmaannPPaaBBssMMEEbb""tt˘̆˘̆˘̆  eehhIIyymm""¥¥aaggeeTToott  eeddaayyddIImmaann
TTmm©©nn''FF©©nn''CCaaggeeKKbbMMppuutt  ddIIkk**kkaann''kkaabb''TTIIkkEEnn¬¬gg  EEddllTTaabbCCaaggeeKKeennAAkk~~̈̈ggeellaakkeennHH  ..  ccMM
EENNkkTTwwkkvviijjEEddllhhUUrreennAAeellIÍ́ ppÊÊ´́nnEEppnnddII  VVnn®®ttUUvveeFFII√√[[rrIIggss©©ÁÁtteeddaayyssaarrEEttkkMMeeddAA
´́ff©©  EEddllpp¬¬aass''bb††ËËrrFFaattuuTTwwkk[[eeTTAACCaaEEppßßgg  ..    EEppßßggTTwwkkTTSSggeennHH  VVnn®®ttUUvvhhYYtteeLLIIggeeTTAA
eellIICCaaGGaakkaass  eehhIIyyFF¬¬aakk''mmkkvviijjkk¬¬aayy®®ttLLbb''eeTTAACCaaeePP¬¬øøgg  ..

eennAAeeBBllrraa®®ttII  eennAAeeBBllEEddllmmaannFFaattuuGGaakkaassss©©bb''ss©©aatt''llÌÌ  eeKKGGaacceemmIIlleeXXII
jjrrgg√√gg''ssss˚̊¨̈gg  EEddlleeKKeehhAAffaapp¬¬ËËvv´́nnTTwwkkeeddaaHH  ..  GG~~kk®®VVCC∆∆bbuurraaNNxx¬¬HHVVnnyyll''ffaa
CCaammaaKKaa··EEddll®®BBHHGGaaTTiieeTTBBTTSSggLLaayy  EEttggeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAACCYYbbnnwwgg®®BBHHyyUUBBIIeeTTIIrr
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((®®BBHH≤≤nnÊÊ))  ..  GG~~kk®®VVCC∆∆xx¬¬HHeeTToottVVnnyyll''ffaa  KKWWCCaaTTIIkkEEnn¬¬ggmmYYyy  EEddll®®ssUUbbyykk®®BBllww
gg´́nnvviirrCCnnTTSSggbb""uunnµµaann  bbnnÊÊaabb''BBIIrrUUbbkkaayyrrbbss''BBYYkkeeKKss¬¬aabb''GGss''eeTTAAeehhIIyy  ––  GGaaNNaa--
ssaakkUUrraa""VVnnyyll''®®ccLLMM®®ttgg''kkEEnn¬¬ggeennHH  CCaammYYyyKK~~aannwwggBBYYkk®®kkuummTTssßßnnvviiTTUU‰‰eeTToott@@TTSS
ggGGss''  ..  KKaatt''VVnnyyll''ffaa  eerrOOggeennHH®®KKaann''EEttCCaakkaarrbbJJççSSggqq¬¬̈̈HH´́nnBBnnWW¬¬́́ ff©©  EEddllqq¬¬ggkkaa
tt''eemmXX  eehhIIyyEEddlleeFFII√√[[eeyyIIggeemmIIlleeXXIIjjffaaCCaaddUUeecc~~HH,,  KKWWBBIIee®®JJHHeeddaayyeehhttuuffaa  rrvvaa
ggEEppnnddIIeehhIIyynniiggmmaaKKaa··´́nnTTwwkkeeddaaHH  vvaa≤≤ttmmaannttaarraaPPWW¬¬GGII√√mmYYyyeennAAccMM®®ttgg''cceenn¬¬aaHHkkNN††aa--
ll  EEddllGGaaccmmaannBBnnWW¬¬PP¬¬WWccSSgg  [[eellIIssBBnn¬¬WẂ́ ff©©eennaaHHVVnneeLLIIyy  ..

KKaatt''VVnneeJJllffaa  sstt√√EEddllmmaannCCIIvviittrrss''eennAACCaaddMMbbUUggeennAAeellIIEEppnnddIIeennHH  KKWWVVnn
ååbb∫∫ttii††kkeeLLIIggeeddaayyssaarrFFaattuukkMMeeddAAeehhIIyynniiggTTwwkksseennßßIImm˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyCCaabbnnÊÊaabb''mmkk
sstt√√TTSSggeennHHkk**bbnn††BBUUCCkkUUnneeccAAttvvggßß®®ttkkUUllCCaaeerrooggrrhhUUttmmkk  ..

eebbIImmaannffµµGGII√√mmYYyyFF¬¬aakk''mmkkBBIIeellIIeemmXX  ––  GGaaNNaassaakkUUrraa""kk**TTaajjeeyyaabbll''PP¬¬aammmmYYyy
rrMMeeBBccffaa  eemmXXeennAAxxaaggeellIIeeFFII√√BBIIffµµeeTTeettIĬ̆ ˘̆˘̆  ccMMEENNkkddMMbbUUlleemmXXEEddllmmaannssPPaaBBeekkaa
ggeennaaHH  eennAAmmaanneell∫∫ØØnneellOOnneeBBkk´́®®kk  eehhIIyy®®bbssiinneebbIIccllnnaadd**KKMMhhuukkeennHHQQbb''EEtt
mmYYyyEEPP¬¬tteennaaHH˘̆˘̆˘̆  mm""aassIIuunn´́nnPPBBEEppnnddIITTSSggmmUUll  nnwwgg®®ttUUvvrreebbIIkkrrVVjjeexxÊÊccxxIIÊÊGGss''EEttmmYY--
yyBB®®BBiiccEEPP~~kk  ..

´́ff©©mmYYyyKKaatt''VVnn®®bbkkaassffaa  nnwwggmmaannffµµmmYYyyddMMuuFF¬¬aakk''mmkkBBII®®BBHHGGaaTTiitt¥¥  ––  ®®BBwwttii††kkaarr--
NN__kk**VVnneekkIItteeLLIIggddUUccEEddllKKaatt''VVnnTTaayyTTuukkCCaammuunnBBiittEEmmnn,,  ddMMuuffµµVVnnFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAA
kk~~̈̈ggTTeenn¬¬eeGGkkUUss  ..

GGaaNNaassaakkUUrraa""FF¬¬aabb''mmaannCCMMeennOOffaa  GGII√√@@EEddllssBB√√́́ ff©©mmaannrrUUbbrraaggCCaaddIIeeKKaakk,,  kkaallBBII
ee®®BBggnnaayyFF¬¬aabb''mmaannPPaaBBCCaassmmuu®®TTeeBBjjeelljj,,  eehhIIyyGGII√√@@EEddllssBB√√´́ff©©mmaannrrUUbbrraagg
CCaassmmuu®®TTeeBBjjeelljj  kkaallBBIIee®®BBggnnaayymmaannssPPaaBBCCaaddIIeeKKaakk  ..

CCnnmm~~aakk''VVnnssaakkll∫∫ggssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIssmmuu®®TTGGaaccmmaannllTTÏÏPPaaBBrraatttt∫∫aatteeLLIIgg
eellIIkkMMBBUUllPP~~MMLLmmııssaakkVVnnBBIIrrbbIÍ́ ff©©……eeTT  ––  ««  BBiitt®®VVkkddeehhIIyy,,  KKaatt''eeqqII¬¬yyttbb,,  eevvoorr
EEllggEEtteeBBlleevvllaammiinnTTaann''mmkkddll''  »»  ..

KKaatt''VVnneeJJllffaa  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††dd**llÌÌ®®bbeessIIrrCCaaggeeKKeennAAeellIIPPBBEEppnnddIIeennHH  KKWWkkaarr
ee®®ttkk®®ttGGaallkk~~¨̈ggkkaarrKKnn''eemmIIllnnUUvvGGaaff··kkMMVVMMggTTSSggLLaayy  EEddllmmaannbbgg˚̊bb''eennAAkk~~¨̈ggFFmmµµ
CCaattii  ..  

KKWWeehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyy  VVnnCCaaeennAAeeBBlleeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIkkaarrccaabb''CCaattiikkMMeeNNIIttrrbb
ss''KKaatt''mmaannppll®®bbeeyyaaCCnn__ssMMrraabb''GGII√√EEddrrkk~~̈̈ggeellaakkeennHH  ––  KKaatt''eeqqII¬¬yyffaa  KKWWssMMrraabb''KKyy
KKnn''eemmIIll´́ppÊÊeemmXXnniiggEEppnnddIĬ̆ ˘̆˘̆  eemmIIll®®BBHHGGaaTTiitt¥¥,,  ®®BBHHcc&&nnÊÊ  nniiggvvttƒƒ̈̈dd**llÌÌ®®bbNNiitt‰‰eeTToo
tt@@  ..
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CCnnmm~~aakk''VVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIbbuurrssNNaaeeTTAAEEddllCCaammnnuussßßssbb∫∫aayyCCaaggeeKKbbMMppuutt
eennAAeellIIeellaakkeennHH  ??  ..  eennaaHHKKWWcc∫∫aass''CCaaBBMMuuEEmmnnBBYYkk®®kkuummmmnnuussßß  EEddll‰‰ggyyll''ssµµaann
eennaaHHeeTT,,  KKaatt''eeqqII¬¬yyttbb,,  CCnneennaaHHKKWWssiiƒƒtteennAAkk~~¨̈ggccMMeeNNaammmmnnuussßßEEddll‰‰ggVVnnyyll''
ffaa  CCaa®®kkuummCCnneevvTTnnaarreehhmmrrhhaamm  ..

KKaatt''VVnnææbbuurrssmm~~aakk''EEddlleeccHHEEttttÌÌËËjjEEttÌÌrrffaa  xx¬¬ÁÁnncc∫∫aass''CCaannwwggyykkqqÌÌwwggmmkkeeccaa
lleennAA®®ssuukkeeKKmmiinnxxaann  ––  ««  vvaammaannTTaass''xxuussGGII√√bb""uuNNˆ̂wwgg,,  GGaaNNaassaakkUUrraa""VVnneeJJlleeTTAA
kkaann''CCnneennaaHH,,  vvaa≤≤ttmmaannTTIIkkEEnn¬¬ggNNaammYYyyeennAAeellIIBBiiPPBBeellaakkeennHH  EEddllKKµµaannpp¬¬ËËvvccuuHH
eeTTAAzzaannnnrrkkeennaaHHeeTT  »»  ..

´́ff©©mmYYyy  eeKKVVnn®®VVbb''KKaatt''ffaa  kkUUnnKKaatt''VVnnTTTTYYlleesscckkII††ss¬¬aabb''  ..  KKaatt''VVnnTTTTYYll
yykkddMMNNwwggeennHHeeddaayycciitt††nnwwggff˚̊ll''  ––  ««  xxMM∆∆̈̈ddwwggCCaaee®®ssccmmuunneeTTAAeehhIIyy  ((  KKaatt''eeJJll
eeLLIIgg  ))  ffaakkUUnnEEddllxxMM∆∆̈̈VVnnbbeeggII̊̊ttmmkk  KKWW®®KKaann''EEttCCaaCCnnmm~~aakk''  EEddlleeccoossss¬¬aabb''mmiinnrrYYcc
bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIeeccjjvvaaccaaddUUeecc~~HHeehhIIyy  kkaatt''kk**VVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAkkbb''kkUUnnrrbbss''KKaa
tt''eeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..

eesscckkII††eeKKaarrBBnniiggeessII∆∆ccssrreessIIrrccMMeeJJHHTTssßßnnvviiTTUUrrUUbbeennHH  BBMMuuVVnnssiiƒƒtteessƒƒrryyUUrr
eeLLIIyyeennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn  ..  BBYYkkGG~~kk®®ssuukkeennAAGGaaEEtt˙̇nnVVnneellIIkkyykkssMMNNMMuueerrOOggrrbbss''
KKaatt''bbJJÇÇËËnneeTTAA[[BBYYkkeeccAA®®kkmm˘̆˘̆˘̆  eeddaayyeeccaaTT®®bbkkaann''rrUUbbKKaatt''CCaassaaFFaarrNN: ..  bbuuBB√√eehh
ttuu´́nnkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''eennHH  ®®ttUUvveeKKttMMNNaallttmmkkEEbb¬¬kk@@BBIIKK~~aa  ..  kkaarreeccaaTT®®bbkkaann''CCaaTTUU--
eeTTAAkk~~¨̈ggmmttiimmhhaaCCnn  KKWWssiiƒƒtteennAA®®ttgg''KKaatt''mmiinnVVnneeKKaarrBB®®BBHH  eeddaayyhhflflaannGGHHGGaaggffaa
´́ff©©EEddllGG~~kkppggeeKKaarrBBnniigg®®ssLLaajj''ddUUcc®®BBHHGGaaTTiieeTTBB  KKWW®®KKaann''EEttCCaaddMMuuEEddkkmmYYyydd**eekk††AA
EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  GG~~kkxx¬¬HHeeTToottVVnneeJJllffaa  hhYYssBBIIbbTTåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ´́nnkkaarrmmiinneeCCOO®®BBHH,,
GGaaNNaassaakkUUrraa""VVnn®®ttUUvveeccaaTTBBIIbbTTkk∫∫tt''CCaattiiEEffmmeeTToott  ..  eennAAeeBBllEEddlleeKKmmkk®®VVbb''
KKaatt''ffaa  KKaatt''®®ttUUvvkkaatt''eeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviitteeddaayyBBYYkkGG~~kkTTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn,,  KKaatt''hhaakk''ddUUccCCaa
KKµµaannrrMMeePPIIbbjjaabb''jj&&rrGGII√√eessaaHH  ..  ««  CCaayyUUrrNNaass''mmkkeehhIIyy,,  KKaatt''eeJJll,,  EEddllFFmmµµCCaattii
kk**VVnnkkaatt''eeTTaassrreebboobbddUUeecc~~HHEEddrrccMMeeJJHHBBYYkkGG~~kkTTSSggeennHH  »»  ..

eebb""rrIIEEkk¬¬ss  EEddllFF¬¬aabb''CCaassaavv&&kkrrbbss''KKaatt''VVnn®®bbwwggEE®®bbggkkaarrJJrrrrUUbbKKaatt''yy""aaggEExx
ggEErrggEEmmnnEETTnn  rrhhUUttddll''eeKKVVnnbbnnÏÏËËrrbbnnƒƒyyeeTTaass[[KKaatt''xx¬¬HH@@  ..  BBYYkkeeccAA®®kkmmkk**VVnn
kkaatt''eeTTaass[[KKaatt''bbgg''ppaakkBBiinn&&yyCCaa®®VVkk''55ttmm¬¬wwgg  ((  eennAAkk~~̈̈ggbbuurraaNNkkaall®®kkiikk,,  ttmm¬¬wwggKKWW
CCaaTTmm©©nn''2200eeTTAA2277KKIILLËË  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkKKWWCCaaccMMnnYYnnlluuyyEEddllmmaanntt´́mm¬¬eessIIµµnniiggmmaass……
®®VVkk''mmYYyyttmm¬¬wwgg  ))˘̆˘̆˘̆  eehhIIyynniiggVVnnnniirreeTTssrrUUbbKKaatt''[[eeTTAArrss''eennAAbbrreeTTss  ..  GGaaNNaa
ssaakkUUrraa""VVnnTTTTYYllTTuukk≈≈eeTTaassTTNNÎÎkkmmµµeeddaayycciitt††rrwwggbbwwuuggGGgg''GGaacc  ..  KKaatt''VVnnccMMNNaayy
eeBBll´́nnkkaarrXX¬¬aattccaakk®®ssuukkeeTTssrrbbss''KKaatt''  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAA®®bbeeTTsseeGGyyIIBBÊÊ    nniigg
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iiTTIIkkEEnn¬¬ggdd´́TTeeppßßgg@@eeTToott  eeddIImm∫∫IICCEECCkkEEvvkkEEjjkkBBiiPPaakkßßaaCCaammYYyynnwwggGG~~kkeeccHHddwwggCCaa
ee®®ccIInnKK~~aa  eehhIIyynniiggeeddIImm∫∫IIddwwgg®®CCYYtt®®CCaabbnnUUvvTTMMeennoommTTMMllaabb''bbrreeTTss  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrEEss√√
ggrrkkccMMeeNNHHddwwggeeddaayyssuuxxcciitt††ssuuxxkkaayyrrYYcceehhIIyy,,  KKaatt''kk**VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkkk¬¬aassUU
EEmm""nn  EEddllCCaaTTIIkkEEnn¬¬gg®®ssuukkkkMMeeNNIIttrrbbss''KKaatt''vviijj  ..  KKaatt''VVnnsseegg˚̊tteeXXIIjjffaa  ddII
ccMMkkaarrrrbbss''KKaatt''KKµµaannnnrrNNaaEEffTTSS  KKµµaannnnrrNNaaddSSddMMNNSSTTaajjyykkppllEEpp¬¬pp˚̊aaGGII√√TTSSggGG--
ss''  KKWW®®ttUUvveeKKeeVVHHbbgg''eeccaallTTSSgg®®ssuugg  ––  ««  eebbIIrrbbss''TTSSggeennHHmmiinn®®ttUUvvrrlltt''rrllaayyeeTT,,
KKaatt''eeJJll,,  GGaattµµaaGGjjnnwwgg®®ttUUvvrrlltt''rrllaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  »»  ..

�                             �

�

GGaaNNaassaakkUUrraa""VVnnxxMM®®bbwwggEE®®bbggeellIIssBBIIFFmmµµttaa  eeddIImm∫∫IIbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnpp††ll''ccMMeeNNHH
vviiCCÇÇaaeeTTAAeebb""rrIIEEkk¬¬ss,,  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂HH  VVnnTTSSggbbMMeerrIIeennAAkk~~¨̈ggrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''bbuuKKll
eennHHeeTToottppgg  ..

eebb""rrIIeekk¬¬ssBBMMuuVVnnssMMEEddggnnUUvvkkaarrddwwggKKuuNN®®KKbb''®®KKaann''ccMMeeJJHH®®KKUUrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennaaHHeeLLII--
yy  ..  GG~~kkxx¬¬HHVVnnTTSSggeeccaaTTeeTToottppggffaa  bbuuKKlleennHHVVnneeVVHHbbgg''eeccaalleellaakk®®KKUUrrbbss''
xx¬¬ÁÁnn  eennAAeeBBllccuuggccbb''́́ nnCCIIvviittrrbbss''KKaatt''  ..

GGaaNNaassaakkUUrraa""  eennAAeeBBllddwwggffaaxx¬¬ÁÁnnccaass''CCrraa,,  ®®kkII®®kk  eehhIIyy®®ttUUvveeKKeeVVHHbbgg''eeccaa
ll,,  kk**rrMMuuxx¬¬ÁÁnnkk~~̈̈ggGGaavvmm""gg''ttUU  ((  GGaavv®®kkaass''®®TTEEvvgg  ))  rrbbss''KKaatt''  eehhIIyyVVnnssMMeerrcccciitt††bb--
eeNN††aayyxx¬¬ÁÁnn[[ss¬¬aabb''eeddaayyeesscckkII††GGtt''XX¬¬aann  ..

eebb""rrIIEEkk¬¬ssEEddllVVnnddwwggeerrOOggeennHH  eeddaayymmaanneeKKllYYcc®®VVbb''  kk**eekkIItteesscckkII††ttkk''ss¬¬̈̈
ttkk~~̈̈ggcciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg  ..  CCnneennHHkk**VVnnxxMMrrtt''®®bbjjaabb''®®bbjjaall''eeTTAACCYYbbGGaaNNaassaakkUUrraa""  ..
kkUUnnssiissßßkk**VVnnGGgg√√rrkkrreellaakk®®KKUU[[pp¬¬aass''bb††ËËrrkkaarrssMMeerrcccciitt††vviijj  ..  

eebb""rrUUEEkk¬¬ssVVnnxxMM®®bbwwggbbJJÇÇaakk''BBnn¥¥ll''GGMMBBIIssƒƒaannPPaaBBTTnn''eexxßßaayyrrbbss''rrddΩΩ  eennAAeeBBll
EEddllrrddΩΩVVtt''bbgg''mmnnuussßßssMMxxaann''mm~~aakk''ddUUccrrUUbbKKaatt'',,  GGaaNNaassaakkUUrraa""nniiggkkaarrGGPP&&BB√√rrbbss''xx¬¬ÁÁ
nn‰‰ggppÊÊaall''  eennAAeeBBllEEddllxx¬¬ÁÁnnVVtt''bbgg''TTII®®bbwwkkßßaamm~~aakk''EEddll®®bbkkbbeeddaayyPPkkII††PPaaBB  ..  GGaa
NNaassaakkUUrraa""kk**eebbIIkkbbgg˙̇aajjmmuuxxCCiittddaacc''xx¥¥ll''rrbbss''KKaatt''  ––  

««  {{  !!  eebb""rrIIEEkk¬¬ss,,  KKaatt''eeJJll,,  mmnnuussßßEEddll®®ttUUvvkkaarree®®bbIIcceegg˚̊øøgg  kk**mmaannkkaarrccSSVVcc''
ddaakk''ee®®bbggeeTTAAkk~~̈̈ggcceegg˚̊øøggeennaaHHEEddrr  »»  ..

LLaaEEGGflflrrkkßßVVnneeFFII√√eesscckkII††rraayykkaarrNN__ffaa  GGaaNNaassaakkUUrraa""VVnnTTTTYYllmmrrNNPPaaBB
eennAALLmmııssaakk  eehhIIyyeennAAeeBBllEEddllKKaatt''eehhoobbEEkk∫∫rrEEttppuuttrrlltt''CCIIvviitt,,  BBYYkkGG~~kkmmuuxxGG~~kk
kkaarreennAAkk~~̈̈ggTTII®®kkuuggTTSSggGGss''  VVnnmmkkssYYrreeyyaabbll''KKaatt''ffaa        eettIIKKaatt''mmaannbbggaabb''bbJJÇÇaa[[  
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eeFFII√√GGII√√eeTT  ??  ..  KKaatt''kk**VVnnpp††SSeeTTAAGG~~kkTTSSggeennaaHHffaa  KKYYrrGGnnuuJJÔÔaatt[[eekkµµgg@@QQbb''ssMMrraakkmmYYyy
qq~~SSmm††gg  ®®BBmmTTSSgg[[BBYYkkeeKKeellggssbb∫∫aayyeennAAccMḾ́ ff©©EEddllKKaatt''ss¬¬aabb''  ..

TTMMeennoommTTMMllaabb''ddUUeecc~~HH  kk**®®ttUUvveeKKVVnn®®bbkkaann''eeKKaarrBBttaammCCaayyUUrrGGEEgg√√ggqq~~SSttmmkk  ..  GGaa
NNaassaakkUUrraa""  mmaannGGaayyuu7722qq~~SSeennAAeeBBllEEddllKKaatt''ss¬¬aabb''  ..  KKWWeennAAkk~~̈̈ggGGUULLSSBB""¥¥aaddTTII8888  ..

❑                        ❑

❑


