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CIvitrbs'sU®kat
SOCRATE

eekkIItteennAAqq~~SSTTII44  ´́nnGGUULLSSBB""¥¥aaddTTII7777  ..  ss¬¬aabb''eennAAqq~~SSTTII11  ´́nnGGUULLaaBB""¥¥aaddTTII9955  bbnnÊÊaabb''BBII

VVnnrrss''rraannmmaannGGaayyuu7700qq~~SS  ..

❑

ssUU®®kkaatt    eebbIIeeyyaaggttaammeeyyaabbll''rrbbss''mmnnuussßßppggTTSSggLLaayykk~~̈̈ggbbuurraaNNkkaall
KKWWCCaaTTssßßvviiTTUUmm~~aakk''  ®®bbkkbbeeddaayybbJJÔÔaavvaagg´́vvnniiggPP¬¬WWss√√aagg  ®®BBmmTTSSggmmaannCCIIvviitteeJJrreeBBjj
eeddaayyssIIllFFmm··CCaaggeeKKbbMMppuutt  eennAAkk~~̈̈ggyyuuKKssmm&&yy´́nnBBhhuueeTTvvaa  ((  BBhhuueeTTvvaa  ……eeTTJJ††
ee®®ccIInn  KKWWssmm&&yy®®BBhhµµJJÔÔssaassnnaa´́nnCCnnCCaattii®®kkiikk˘̆˘̆˘̆  Paganisme ::  VVrrkkaann,,  ®®bbkkaann'',,
®®BBHHkkaann'',,  ®®BBHHxx&&nnÊÊ  ))  ..  KKaatt''CCaaBBllrrddΩΏ́ nnTTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn,,  rrss''eennAAkk~~̈̈ggssgg˚̊aatt''GGaaLLËËEEbb""ss
..  KKaatt''mmaannkkMMeeNNIItteennAAkk~~̈̈ggqq~~SSTTII44´́nnGGUULLSSBB""¥¥aaddTTII7777  mmaann““BBuukkeeQQµµaaHH  ssUU®®bbUUssIIuunn
EEddll®®bbkkbbmmuuxxrrbbrrCCaaCCaaggccmm¬¬aakk''eellIIffµµ  eehhIIyymmaannmm††aayyeeQQµµaaHH  hh√√aarraa""EENNtt  EEddll
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®®bbkkbbmmuuxxrrbbrrCCaaqqµµbb  ..  KKaatt''VVnnssiikkßßaaTTssßßnnvviiCCÇÇaa,,  CCaaddMMbbUUggeennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbb
ss''GGaaNNaassaakkUUrraa""bbnnÊÊaabb''mmkkeeTTootteennAAee®®kkaammGG~~kk®®VVCC∆∆EEpp~~kkxxaaggvviiTT¥¥aassaaÂÂss††BBiieessaaFFnn__
mm~~aakk''eeQQµµaaHH  GGaarreekkLLaaGGflfluuss  ..  kk**bb""uuEEnn††eeddaayyyyll''eeXXIIjjffaa  kkaarrssiikkßßaaeeTTAAeellIIssPPaaBB
GGaaff··kkMMVVMMgg´́nnFFmmµµCCaattiieennHH  KKµµaannVVnnnnSSmmkknnUUvvppll®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√eessaaHH  CCaaBBiieessssKKWWmmii
nnVVnnEENNnnSSTTssßßnnvviiTTUUTTSSggLLaayy  [[VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaammnnuussßßllÌÌ®®bbeessIIrrCCaaggmmuunn  KKaa
tt''kk**VVnnccaabb''eeppII††mmeerroonnssUU®®ttGGMMBBIIGGII√√@@EEddllTTaakk''TTggCCaammYYyyTTMMeennoommTTMMllaabb''  ……rreebboobbrrss''
eennAA˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeeTTAAttaammmmaaKKaa··ddUUccxxaaggeellIIeennHH  KKaatt''kk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaassƒƒaabbnniikkCCnn´́nn
TTssßßnnvviiCCÇÇaaEEpp~~kkssiillFFmm··mmYYyyrrUUbbkk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkk®®bbCCaaCCnn®®kkiikk,,  eeyyaaggttaammeesscckkII††
sseegg˚̊tteeXXIIjjrrbbss''ssIIuueessrruu""gg  ((  Cicéron ))  kk~~¨̈ggeessoovveePPAATTII33´́nnkk®®mmggssMMnnYYrr
TTUUssËËLLaann  ((  Questions Tusculanes ))  ..

GG~~kknniiBBnnÏÏrrUU""mmuuSSgg  ((  ssIIuueessrr""uugg  ––  GG~~kknneeyyaaVVyyrr""UUmmuuSSgg  EEddllVVnn®®ssaavv®®CCaavvBBIIvvbb∫∫
FFmm··®®kkiikk  ))  kk**VVnnbbkk®®ssaayyEEvvggqq©©aayy  eehhIIyynniiggee®®CCAA®®CCHHCCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  eennAAkk~~¨̈gg
eessoovveePPAATTII11rrbbss''KKaatt''  EEddllKKaatt''VVnneeFFII√√eesscckkII††GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayy  ttaammJJkk¥¥XX¬¬aaddUUcctt
eeTTAAeennHH    ««  ccMMeeJJHHxxMM∆∆̈̈ ,,  kk**ddUUccCCaaccMMeeJJHHeeyyaabbll''mmnnuussßßTTUUeeTTAAppggEEddrr,,  ssUU®®kkaattKKWWCCaaGG~~kk
®®VVCC∆∆TTII11  EEddllVVnnbbEEgg√√rrTTssßßnnvviiCCÇÇaa  [[XX¬¬aatteeccjjBBII®®kkbbxx&&NNÎÎ´́nnkkaarr®®ssaavv®®CCaavvGGMMBBII
TTiiddΩΩPPaaBBssmm©©aatt''EEddllllaakk''bbgg˚̊bb''kk~~̈̈ggFFmmµµCCaattiĭ̆ ˘̆˘̆  EEddllCCaaTTMMllaabb''mmuuxxnnaaTTIIkkiiccççkkaarrGGccii--
´́ÂÂnn††yy__rrbbss''TTssßßnnvviiTTUUTTSSggLLaayy  EEddllVVnnrrss''eennAAmmuunnrrUUbbKKaatt''  ..  KKWWssUU®®kkaatteennHHeehhII
yyEEddllVVnn®®bbTTaajjyykkTTssßßnnvviiCCÇÇaammkkBB®®ggIIkkeeFFII√√CCaavviinn&&yyssMMrraabb''GGnnuummttiieeTTAAeellII®®KK
bb''  nnaaTTIInniiggkkrrNNiiyykkiiccçç´́nnCCIIvviittrrss''eennAAkk~~¨̈ggssggmmmmnnuussßß  ..  kk~~¨̈gg®®bbkkaarreennHH
KKaatt''VVnneeFFII√√  kkaarrBBiiccaarrNNaa®®ssaavv®®CCaavveeTTAAeellIIGGII√√@@EEddllCCaaKKuuNNFFmm··  eehhIIyynniiggGGMMeeBBIIVV
bb……eeTTAAeellIIGGMMeeBBIIllÌÌ  nniiggGGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  eeddaayyKKaatt''VVnnbbJJÇÇaakk''GGHHGGaaggffaa    GGII√√
@@EEddllmmaanneennAAeellIIeemmXXnniiggeellIIpp˚̊aayy  vvaaeeTTAAhhYYssqq©©aayyBBIIssmmttƒƒPPaaBBnniiggbbJJÔÔaajjaa--
NNrrbbss''eeyyIIggBBnn''eeBBkk,,  eehhIIyyeebbIIeeTTaaHHbbIIeeyyIIggVVnnccUUlleeTTAAEEkk∫∫rrccMMeeNNHHddwwggGGss''TTSS
ggeennHHkkII††  kk**vviiCCÇÇaaTTSSggeennHHmmiinnVVnnCCYYyyEEkkEEqq~~GGaakkbb∫∫kkiirriiyyaarrbbss''eeyyIIgg[[VVnnllÌÌ®®bbeessIIrr
ppggEEddrr  »»  ..

eehhttuuddUUeecc~~HH  ssUU®®kkaattkk**VVnnppççgg''eeFFII√√kkaarreerroonnssUU®®tteeTTAAeellIIEEbbbbEEppnnTTssßßnnvviiCCÇÇaa  EEdd
llmmaannTTMMnnaakk''TTMMnngg  EEtteeTTAAeellIITTMMeennoommTTMMllaabb''́́ nnkkaarrrrss''eennAAbb""uueeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆  EEddllllaatt
ssnnÏÏwwggeeTTAAeellII®®KKbb''kkaallssmm&&yy  nniiggeeTTAAeellIIrreebboobbrrss''eennAA®®KKbb''®®bbeePPTT  ..  eehhIIyykkaarr
ssiikkßßaaTTssßßnnvviiCCÇÇaattaammEEbbbbxxaaggeellIIeennHH  ®®ttUUvvVVnn®®bbCCaaCCnn®®kkiikkmmaannkkaarr®®ssLLaajj''rraabb''
GGaannrrwwttEEttxx¬¬SSggeennAAeeBBllCCaammYYyyKK~~aappggEEddrr  EEddllGG~~kkVVnnbbeeggII̊̊tt®®TTwwssII††eennHH  kk**VVnneeFFII√√
CCaaKKMMrrUU  nnUUvvccrriiyyaa®®bbkkbbeeddaayyKKuuNNFFmm··rrbbss''KKaatt''ccMMeeJJHHEEPP~~kkGG~~kkdd´́TT  eeddaayyVVnnxxMM®®bbww
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ggEE®®bbggyy""aaggeeTTooggTTaatt''CCaaTTIIbbMMppuutt  bbMMeeBBjjkkrrNNIIkkiiccççrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩdd**KKaabb''®®bb--
eessIIrr  eeTTaaHHeennAAkk~~̈̈ggeeBBllssnnii††PPaaBBkkII††  eeTTaaHHeennAAkk~~̈̈ggeeBBllccMMVVMMggkkII††  ..

eennAAkk~~¨̈ggccMMeeNNaammTTssßßvviiTTUUTTSSggGGss''  EEddllFF¬¬aabb''mmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHHll∫∫IIll∫∫aajj  eebbII
eeyyaaggttaammkkaarrsseegg˚̊ttrrbbss''  llUUssIIuuyyaagg  eennAAkk~~̈̈ggeessoovveePPAAKKMMeehhIIjjrrbbss''KKaatt''EEddll
mmaanneeQQµµaaHHffaa  ––  ««  kkaarrssnnÊÊnnaarrbbss''CCnnVV""rraa""ss&&yy  »»  ((  Dialogue du Parasite )),,  ssUU
®®kkaattCCaammnnuussßßEEttmm~~aakk''KKtt''  EEddllFF¬¬aabb''VVnnccUUlleeFFII√√sswwkkssÂÂggaamm  ..  KKaatt''VVnnccUUlleeFFII√√
ssÂÂggaammeennAAkk~~̈̈ggyyuuTTÏÏnnaakkaarrBBIIrrddgg  ((  Campagnes ))˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeennAA®®KKbb''ccMMVVMMggTTSSggBBIIrr
eellIIkkeennHH,,  ffII√√eebbIIbbkkßßBBYYkkrrbbss''KKaatt''VVnnTTTTYYllbbrraaCC&&yy®®KKbb''EEtteellIIkkkkII††  KKaatt''mmiinnVVnn
jjeejjIIttnnwwggeeFFII√√BBlliikkmmµµrrUUbbxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  KKWWbb††ËËrrxx¬¬ÁÁnnCCaammYYyynnwwggeesscckkII††ss¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆  eeJJllKKaatt''VV
nnbbgg˙̇aajjffaa  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''CCaammnnuussßßmm~~aakk''  ®®bbkkbbeeddaayyeesscckkII††kk¬¬aahhaanndd**kk®®mmrrkkVVnn
..eennAA  kk~~̈̈gg®®bbkkaarrmmYYyy  KKaatt''VVnnCCYYyyee®®ssaacc®®ssgg''CCIIvviittrrbbss''    eessNNUUhh√√̈̈gg  ((  Xéno-

phon))  ..  CCnnee®®kkaayyeennHHEEddllVVnn®®ttUUvvFF¬¬aakk''BBIIeellIIxx~~ggeessHH  eennAAeeBBllEEddllkkggTT&&BBrrbb
ss''BBYYkkxx¬¬ÁÁnn  kkMMBBuuggEEttvvaayyddkkffyy    ®®bbEEhhllCCaa®®ttUUvvss®®ttUUvv®®bbhhaarrCCIIvviitteeccaallVVtt''eeTTAA
eehhIIyy  ®®bbssiinneebbIIssUU®®kkaattmmiinnVVnneellIIkkKKaatt''eennHHGGUUsseeccjjBBIIkkaarr®®bbkkYYtt      eehhIIyyddaakk
eellIIssµµaaxx¬¬ÁÁnn‰‰gg®®BBmmTTSSggrrtt''ccmm©©aayyVVnnBBIIrrbbIIEE®®ss  ((ss††aadd))  rrhhUUttddll''eessHHEEddllrrtt''rrYYcc
rrYYcceeTTAAeennaaHH  ®®ttUUvvccaabb''VVnnmmkkvviijj  ..    KKWWÂÂss††aabbuugg  EEddllVVnneellIIkkyykkeerrOOggeennHHmmkkppßßaa
yykk~~̈̈ggssaaFFaarrNNCCnn  ..  eennAAkk~~̈̈gg®®bbkkaarrmmYYyyeeTToott˘̆˘̆˘̆  eennAAeeBBllEEddllBBYYkkTTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn
®®ttUUvvccaajj''eeKK  eehhIIyyvvaayyddkkffyyrrtt''yykkEEtt®®VVss''GGaayy""UUss˘̆˘̆˘̆  ssUU®®kkaattKKWWCCaaCCnnmm~~aakk''EEdd
llVVnnddkkffyyee®®kkaayyeeKKbbggÌÌss''  ..    KKaatt''VVnnbbgg˙̇aajjnnUUvvcciitt††nnwwggnnrrKKµµaanneesscckkII††ttkk''ss¬¬̈̈
tt  ssUUmm∫∫IIEEttBBYYkkss®®ttUUvvEEddllVVnneeddjjttaamm®®bbhhaarrBBYYkkCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnn  kk**mmaanneesscckkII††xx¬¬aa
ccjjeejjIIttccMMeeJJHHrrUUbbKKaatt''ppggEEddrr  BBIIee®®JJHHBBYYkkeennHHddwwggffaa  KKaatt''ccSSEEttEEbbrrmmuuxxmmkkttTTll''vvii
jjEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyBBYYkkss®®ttUUvvBBMMuummaanneesscckkII††kk¬¬aahhaannnnwwggBB¥¥aaVVTTrrUUbbKKaatt''eeLLII
yy  ..  eerrOOggeennHHmmaannssaakkßßIImm~~aakk''eeQQµµaaHH  GGaaeett˙̇eeNN  CCaaGG~~kkeellIIkkyykkmmkkbbrriiyyaayy  ..

ee®®kkAAEEttBBIIeerrOOggsswwkkssÂÂggaammttSSggBBIIrreellIIkkeennHHeeccjj  ssUU®®kkaattmmiinnEEddllVVnnddaakk''
eeCCIIggeeTTAAee®®kkAAttII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nnmm††ggNNaaeeTTootteeLLIIyy  ..  GGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaEEbbbbeennHHmmaannllkk≈≈
NN:ppÊÊ̈̈yyBBIIccrriitt´́nnTTssßßnnvviiTTUU‰‰eeTToott@@  EEddllssuuxxsswwggEEttVVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrr  GGss''mmYYyy
PPaaKK´́nnCCIIvviittrrbbss''bbYYkkeeKK  eeddIImm∫∫IIBB¥¥aayyaammssnnßßMMyykknnUUvvccMMeeNNHHddwwgg  EEddllBBYYkkeeKKddkkeecc
jjVVnnmmkkBBIIkkaarrBBiiPPaakkßßaa  CCaammYYyynnwwggBBYYkk®®kkuummGG~~kk®®VVCC∆∆́́ nn®®KKbb''®®bbeeTTss  ..  kk**bb""uuEEnn††rreebboo
bbEEbbbbbbTT´́nnTTssßßnnvviiCCÇÇaa  EEddllssUU®®kkaattVVnnddaakk''®®BBMMssIImmaaeennaaHH  KKWW®®KKaann''EEttVVnnCCMMrruujj
mmnnuussßß  [[EEss√√ggrrkk®®ttwwmmEEttccMMeeNNHHddwwggeennAAkk~~̈̈ggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ((  ««  ccUUrr‰‰ggddwwggGGMMBBII
GGII√√@@  EEddlleennAAkk~~̈̈ggxx¬¬ÁÁnnrrUUbb‰‰gg˘̆˘̆˘̆»»  ssUU®®kkaatt ))  CCaaCCaaggEEss√√ggrrkkvviiCCÇÇaaeennAAee®®kkAAxx¬¬ÁÁnn  EEddllKKµµaann
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®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√TTaall''EEtteessaaHH  ssMMrraabb''eeddaaHH®®ssaayybbJJ˙̇aassIIllFFmm··´́nnrreebboobbrrss''eennAAkk~~¨̈gg
ssggmmmmnnuussßß  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyKKaatt''kk**VVnnnnwwkkKKiittffaa  KKaatt''KKµµaannkkaarrccSSVVcc''GGII√√kk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√ddMM--
eeNNIIrreeTTAATTIIqq©©aayy@@eennaaHHeeLLIIyy  EEddllcc∫∫aass''CCaaKKµµaannVVnnbbgg˙̇aatt''bbgg˙̇aajj  nnUUvvGGII√√@@EEddllKKaa
tt''ccgg''ddwwgg  [[eellIIssBBIIeennAAkk~~̈̈ggTTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nneennaaHHVVnneeLLIIyy  ..  KKaatt''VVnnyyll''ffaa  kkaarr
EEkkTT®®mmgg''´́nnssggmmEEddllKKaatt''rrss''eennAA,,  eennAAkkNN††aallccMMeeNNaamm®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  EEddllCCaa
bbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattiirrbbss''KKaatt''  CCaakkiiccççkkaarrccSSVVcc''EEddllKKaatt''®®ttUUvveeFFII√√mmuunnmmuuxxnnaaTTIIGGII√√@@eeTToottEEdd
lleeKK®®ttUUvvbbMMeeBBjjeennAAbbrreeTTss  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  eeddaayyTTssßßvviiCCÇÇaaxxaaggEEpp~~kkssIIllFFmm··
rrbbss''KKaatt''CCaavviiTT¥¥aassaaÂÂss††mmYYyy  EEddlltt®®mmUUvv[[pp††ll''GGMMeeBBIICCaaKKMMrrUUccMMeeJJHHGG~~kkdd´́TT  CCaaCCaagg
kkaarreeFFII√√ssgg˚̊ffaaEEvvggGGnn¬¬aayy  KKaatt''kk**VVnnbbeeggII̊̊ttvviinn&&yymmYYyydd**ttwwggrrwwuuggssMMrraabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg®®ttUUvveeKKaa
rrBB®®bbNNiibbttnn__CCaaeerrooggrraall''́́ ff©©  ––  KKWW®®bb®®BBwwtt††GGII√√@@EEttttaammKKnn¬¬ggssIIllFFmm··  nniiggvviiccaarrNN--
JJÔÔaaNN  EEddllVVnnttEE®®mmtt®®mmgg''rrUUbbKKaatt''bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  KKWWeennAAkk~~̈̈gg®®bbkkaarr´́nnkkaarrss√√HHEEss√√gg
rrkkåått††mmKKttiiEEbbbbeennHHeehhIIyy  EEddlleennAAeeBBllmmYYyyEEddllKKaatt''VVnn®®ttUUvvEEttggttSSgg  CCaass--
mmaaCCiikk´́nn®®BBwwTTÏÏssPPaa´́nnTTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn,,  ssUU®®kkaattEEttggEEttVVnnbbddiieessFFCCaanniiccççCCaakkaall  mmii
nn®®BBmmeeKKaarrBBttaammcc∫∫aabb''rrddΩΩeeJJllmmiinn®®BBmmeeKKaarrBBttaammqqnnÊÊ::rrbbss''®®bbCCaaCCnn,,  ffII√√eebbIIKKaatt''VV
nn®®bbkkaassss∫∫ffEEss∫∫ffaaeeKKaarrBBcc∫∫aabb''CCaaFFrrmmaannyy""aaggNNaakkII††̆̆ ˘̆˘̆  eeJJllKKWWKKaatt''mmiinn®®BBmmkkaa
tt''eeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviittnnaayyTTaahhaanneemmbbJJÇÇaakkaarr99nnaakk''  ..  eennAAkk~~¨̈ggeerrOOggeennHH  eebbIIeeTTaaHHCCaa
mmaannkkMMhhwwggBBIIssMMNNaakk''®®bbCCaaBBllrrddΩΩyy""aaggNNaakkII††,,  eebbIIeeTTaaHHCCaammaannkkaarrKKMMrraammkkMMEEhhggBBII
ssMMNNaakk''rrddΩΩbbuurrss  EEddllmmaannGGMMNNaaccBBIIeellIIKKaatt''yy""aaggNNaakkII††  kk**ÚÚkkJJrrrrbbss''KKaatt''eennAA
nnwwggff˚̊ll''rrwwggddUUccffµµ  mmiinn®®BBmmeeFFII√√ttaammkkaarrssmmııaaFFnn__rrbbss''CCnnNNaamm~~aakk''eeLLIIyy  ..

eeyyIIggmmiinnVVnnddwwggffaa  KKaatt''VVnnkkaann''kkiiccççkkaarrssaaFFaarrNN::NNaammYYyyeeTToott  ee®®kkAAEEttBBII
kkaarrkkaatt''eeTTaassnnaayyTTaahhaannbbJJÇÇaakkaarrTTSSgg99nnaakk''eennHHeeLLIIyy  kk**bb""uuEEnn††kk~~̈̈ggffaann:CCaabbuuKKll
ssaammJJÔÔmmYYyyrrUUbb  ssUU®®kkaattVVnn®®ttUUvvTTTTYYllkkaarreekkaatteeKKaarrBBeekkaattEE®®kkggBBIIGG~~kkppgg  eeddaayy
ssaarrEEttKKttiiyyuuttii††FFmm··  nniiggGGMMeeBBIIssÌÌaattssÌÌMMrrbbss''KKaatt''  CCaaggBBYYkk®®kkuummeeccAA®®kkmmEEddllkkaann''kkaabb''
®®ttYYtt®®ttaaeennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nneeTTAAeeTToott  ..  TTaakk''TTggnnwwggbbuuKKlliikkllkk≈≈NN::ppÊÊaall''rrbbss''KKaatt''
vviijj,,  KKaatt''ccUUllcciitt††ttaakk''EEttggxx¬¬ÁÁnnllµµmm,,  rreebboobbkkNN††aallnniiyymm,,  eeddaayymmaannssMMeellookkbbMM
JJkk''ppççiittppççgg''  ..  KKaatt''EEttggEEttssII††bbeennÊÊaassddll''mmnnuussßßxx¬¬HH  EEddllmmiinn®®BBmmrrvvIIrrvvll''nnwwggrrUUbbxx¬¬ÁÁ
nn‰‰ggeessaaHH  eeJJllEEddllmmaannkkaarreess¬¬øøkkJJkk''mmiinnCCaaeebbII  ..  KKaatt''ccUUllcciitt††eess¬¬øøkkJJkk''ssÌÌaa
ttVVttssmmssYYnn  ssmmrrmm¥¥nnwwggEEPP~~kkGG~~kkppgg  mmiinn®®kkxx√√kk''eessµµaaKKee®®KKaakkrreebboobbssaammJJÔÔCCnn
xx¬¬SSggeeBBkk  eehhIIyykk**mmiinnssgg˙̇aarrxxııgg''xxııss''EEddllbbgg˙̇aajjnnUUvvccrriittTTnn''eexxßßaayyeennaaHHppggEEddrr  ..
ffII√√eebbIIKKaatt''mmiinnVVnnTTTTYYllPP&&BB√√vvaassnnaa´́nn®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††dd**bbrriibbUUrrNN__kkII††  kk**bb""uuEEnn††KKaatt''mmiinnEEdd--
llVVnnKKiittBBIIppll®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''KKaatt''TTaall''EEtteessaaHH  ..  KKaatt''mmiinnEEddllVVnn
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TTTTYYllCCMMnnUUnnGGII√√@@BBIIGG~~kkppggTTSSggLLaayy  EEddllss√√HHEEss√√ggmmkkss††aabb''eemmeerroonnrrbbss''KKaatt''eennaaHH
eeLLIIyy  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaEEbbbbeennHH  kk**bbNN††aall[[mmaannkkaarrbb""HHTTggiiccCCaammYYyynnwwgg
TTssßßnnvviiTTUUdd´́TT@@eeTToott  EEddllmmaannTTMMeennoommTTMMllaabb''llkk''ddUUrreemmeerroonnrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyTTaamm
TTaarryykkssaarrKKuuNNBBIIkkUUnnssiissßßrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  nnUUvvkkMM´́rrxxııss''……kkMM´́rrTTaabbeeyyaaggeeTTAAttaammeekkrr††ii__
eeQQµµaaHH  EEddllBBYYkkxx¬¬ÁÁnnmmaanneennAAkk~~̈̈ggccMMeeNNaammmmhhaaCCnnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  kk~~̈̈gg®®bbkkaarreennHH
eeyyaaggttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''eessNNUUhh√√̈̈gg  ssUU®®kkaattmmaannTTmm¬¬aabb''nniiyyaayyffaa  KKaa
tt''mmiinnGGaaccyyll''VVnnTTaall''EEtteessaaHHffaa  eehhttuuGGII√√VVnnCCaammnnuussßßmm~~aakk''GGaaccnnwwkkeeXXIIjjGGMMBBII
kkaarrTTaajjyykkkkMM´́rreeTTAAeekkIIttkkaallNNaaeebbIIxx¬¬ÁÁnneeKKmmaannvviiCCÇÇaaCCIIvv:CCaaGG~~kkbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnssIIll
FFmm··  eeFFII√√eemmIIllEEttkkaarr®®bbTTaajjyykkmmnnuussßßdd**ssuuccççrriittmm~~aakk''mmkkeeFFII√√CCaammiitt††ssMMLLaajj''  nniiggCCaa
ssaavv&&kk  mmiinnKKWWCCaakk´́®®mmdd**xxııgg''xxııss''  nniiggCCaakkaarrccMMeeNNjjdd**bbrriibbUUrrNN__xx¬¬SSggeeBBkkNNaass''eeTTAA
eehhIIyy  EEddlleeKKGGaaccddkk®®ssgg''VVnnBBIIkkaarrxxMM®®bbwwggEE®®bbggrrbbss''eeKKeeTT……  ??  ..

KKWWTTaakk''TTggnnwwggeerrOOggmmiinnKKiippll®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneennHHeehhIIyy  EEddllCCnnssUUhhII√√̈̈ss††
mm~~aakk''  ((  kkkknn –– Sophiste ::  CCnneeddIIrrttYYCCaaGG~~kk®®VVCC∆∆,,  mmaatt''rrwwgg  eehhIIyyCCEECCkkyykkEEttBBII
QQ~~HH  eeddaayyKKµµaannKKiittBBIIbbJJ˙̇aaeehhttuuppll  ))  ˘̆˘̆˘̆mmaanneeQQµµaaHHffaaGGgg''TTIIhh√√̈̈gg  EEddllmmiinnssUUvvss
bb∫∫aayycciitt††nnwwggssIIllFFmm··mmYYyyEEddllKKaatt''mmiinnccgg''eeFFII√√ttaamm˘̆˘̆˘̆  VVnneeJJllJJkk¥¥®®tteeKKaaHHkk~~̈̈gg
ssmm&&yy´́ff©©mmYYyyeeTTAAkkaann''ssUU®®kkaattffaa  mmaannKKMMnniitt®®ttwwmm®®ttUUvveehhIIyy  EEddllmmiinnccgg''VVnnppll
ccMMeeNNjjGGII√√TTaall''EEtteessaaHH  BBIIBBYYkkGG~~kkEEddllKKaatt''VVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonn˘̆˘̆˘̆  eehhIIyykk~~̈̈ggkkaarr
®®bbkkaann''yykkGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaEEbbbbeennHH  ssUU®®kkaattVVnnbbgg˙̇aajjffaa  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''CCaammnnuussßßssuuccçç
rriittyyuutt††iiFFmm··BBiittEEmmnn  ..  KKWWeeddaayyeehhttuuffaa,,  CCnnssUUhhII√√̈̈ss††VVnneeJJllbbnn††eeTTAAeeTToott,,  ««  ®®bb
ssiinneebbIICCaaeellaakk®®ttUUvvkkaarrllkk''ppÊÊHHssMMEEbbgg,,  llkk''ssMMeellookkbbMMJJkk''  ……ttuuTTUUrrbbss''eellaakk˘̆˘̆˘̆
eellaakkcc∫∫aass''CCaammiinn[[rrbbss''eennHHeeTTAAGG~~kkdd´́TTTTeeTT@@eennaaHHeeLLIIyy,,  ……kk**mmiinn®®BBmmllkk''eeddaa--
yytt´́mm¬¬eeffaakk@@eennaaHHEEddrr  KKWWeellaakkcc∫∫aass''CCaaxxMM®®bbwwggEE®®bbggTTaajjyykkppllkkMḾ́ rr[[®®ttwwmm®®ttUUvv
ttaammtt´́mm¬¬rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eellaakkcc∫∫aass''CCaallkk''yykk´́ff¬¬  eeddaayymmiinn[[xxaattmmYYyyeessnneessaaHH
eeLLIIyy  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAAkk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aa  EEddlleellaakkmmaannCCMMeennOOeeCCOOCCaakk''xx¬¬ÁÁnneellaakk  ffaa
eellaakkKKµµaannddwwggGGII√√TTaall''EEtteessaaHH˘̆˘̆˘̆  ((  kkkknn ––  JJkk¥¥XX¬¬aadd**ll∫∫IIll∫∫aajjbbMMppuuttrrbbss''ssUU®®kkaa
tt  ccgg®®kkggCCaassuuPPaassiitteennAAPP~~MMEEddll√√  eehhIIyyEEddllGG~~kkppggssaall''CCaaggeeKKbbMMppuuttKKWW  ::  ««  xxMM∆∆̈̈
ddwwggEEtteerrOOggmmYYyyKKtt''bb""uueeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆  KKWWxxMM∆∆̈̈≤≤ttddwwggeerrOOggGGII√√TTSSggGGss''  »»  ))˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeeddaayyeennAA
kk~~̈̈ggmmUUlleehhttuueennHHeellaakkkk**BBMMuummaannllTTÏÏPPaaBBbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnpp††ll''ccMMeeNNHHvviiCCÇÇaaGGII√√TTSSggGGss''
ddll''GG~~kkdd´́TTddUUeecc~~HHeeTTAAeellaakkkk**mmaannGGaarrmmµµNN__……mmaannssttiissmm∫∫CCJJÔÔ:ffaa  eellaakkmmiinn®®ttUUvv
TTaajjyykkppllccMMeeNNjjGGMMBBIIGGII√√@@  EEddlleellaakkmmiinnGGaaccbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnddll''®®kkuummssiissßß
rrbbss''eellaakkeennaaHHppggEEddrr  ..  eerrOOggeennHHKKYYrr[[ssrreessIIrrddll''KKttiiyyuuttii††FFmm··rrbbss''eellaakk  mmiinn
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EEmmnnCCaaeerrOOggEEddllbbJJÇÇaakk''ffaa  eellaakkmmiinn®®ssLLaajj''ppll®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneennaaHHeeLLII--
yy  »»  ..

kk**bb""uuEEnn††ssUU®®kkaattBBMMuummaannkkaarrllMMVVkkGGII√√eessaaHHkk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√[[CCnneennHHPP&&nn††PPSSggvveegg√√ggssµµaarr
ttII,,  KKWWeeddaayy®®KKaann''EEttbbgg˙̇aajj[[KKaatt''eennHHeeXXIIjjffaa  vvaammaannrrbbss''xx¬¬HHEEddlleeKKGGaaccyykkeeTTAA
ee®®bbII®®VVss''VVnneeddaayyKKttiiFFmm··ppgg  nniiggeeddaayymmiinnssuuccrriittppggEEddrr  ååTTaahhrrNN__  ––  kkaarr
yykkEEpp¬¬eeQQIImmYYyyBBIIrr  EEddllxx¬¬ÁÁnnmmaanneennAAkk~~̈̈ggssYYnn  yykkeeTTAAeeFFII√√GGMMeeNNaayyddll''mmiitt††PPkkii††mm~~aa
kk''  ……kk**yykkeeTTAAllkk''ddUUrr[[CCnnddEEddlleennHH  KKWWCCaaeerrOOggBBIIrrxxuussKK~~aa®®ssLLHH  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToo
tt  eeKKmmiinn®®ttUUvvnnwwkkssµµaannffaa  ssUU®®kkaattVVnnbbeeggII̊̊ttssaallaa  ddUUccTTssßßnnvviiTTUUdd´́TT‰‰eeTToott@@  EEdd
llVVnnee®®CCIIssttSSggTTIIkkEEnn¬¬ggmmYYyy®®VVkkdd®®bbCCaa  ssMMrraabb''CCaakkEEnn¬¬gg®®bbCCMMuurrbbss''®®kkuummssaavv&&kk
eehhIIyyEEddllVVnnpp††ll''eemmeerroonneeTTAAttaammeemm""aaggeeBBllkkMMNNtt''dd**eeTTooggTTaatt''eennaaHHeeTT  ..  rreebboo
bbbbgg˙̇aatt''bbgg˙̇aajjTTssßßnnvviiCCÇÇaarrbbss''ssUU®®kkaatt,,  KKWWmmaannllMMnnMMaaCCaakkaarrBBiiPPaakkßßaaEEvvkkEEjjkk,,
kkaarrCCEECCkkbb††lleeyyaabbll''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk      ssuuTTÏÏssaaFFCCaammYYyynnwwggBBBBYYkkmmnnuussßßEEddll
mmaannvvtt††mmaanneennAAEEkk∫∫rrrrUUbbKKaatt'',,        eeddaayyKKµµaannccMMaaVVcc''ee®®CCIIsseerrIIsseeBBlleevvllaanniiggTTIIkkEEnn¬¬gg
NNaammYYyyBBiitt®®VVkkdd''eennaaHHeeLLIIyy  ..  mmUUlleehhttuudd**ssMMxxaann''bbMMppuutt      EEddll  eemm""llIITTuuss  VVnn
ccaatt''TTuukkCCaabbTT””®®kkiiddΩΩEEddllssUU®®kkaattVVnn®®bb®®BBiitt†† KKWWkkaarrmmiinn®®BBmmTTTTYYllssaall''®®kkuummCCMMBBUUkk
®®BBHHEEddllGG~~kkppggVVnneeKKaarrBBbbUUCCaaeennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nnrrYYcceeTTAAeehhIIyy,,        eehhIIyyffaassUU®®kkaatt
KKaatt''EEbbrrCCaabbBBaaççËËll®®BBHHGGaaTTiieeTTBBffµµII@@bbEEnnƒƒmmmmkkeeTToott  ..        kk**bb""uuEEnn††    kkaarreeccaaTT®®bbkkaann''eennHH
®®bbkkbbeeddaayyllkk≈≈NN::mmYYllbbgg˚̊aacc''hhYYssnniissßß&&yy nniiggxx√√HHnnUUvveesscckk††IIssMMGGaaggeellIImmUUllddΩΩaa
nnBBiitt  EEddlleeKKmmiinnFF¬¬aabb''EEddllVVnnCCYYbb®®bbTTHHTTaall''EEtteessaaHH,,    BBIIee®®BBaaHHffaassUU®®kkaattVVnnbb
eegg˚̊IIttcc∫∫aabb''TTmm¬¬aabb''mmYYyydd**ssMMxxaann''ssMMrraabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,  nniiggss®®mmaabb''GG~~kkdd´́TTeeTToott      EEddllVVnn
mmkkeessII~~rreeyyaabbll''ccMMeeBBaaHHrrUUbbKKaatt'',,    KKWWkkaarreeKKaarrBB®®bbNNiibbtt††nn__nniiggGGnnuueellaammttaammBBaakk¥¥TTMM
nnaayyrrbbss''®®BBHHGGaabb""UULL¨̈̈̈ggeennAAPP~~MMeeddll√√wwTTMMaagg®®ssuugg  ((PP~~MMeeTTBB))  ..  eennAAeeBBllEEddlleeKKssYYrrKKaatt''
ffaa  eettIIeeKKÂÂttUUvvff√√aayybbggMM®®BBHHssMMBBHHeeTTBB††aa  eeddaayyrreebboobbNNaa,,      KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyffaa  ,,  mm~~aakk''@@
ÂÂttUUvveeKKaarrBB®®BBHHeeTTAAttaammEEbbbbbbTTBBiiFFIITTMMeennoommTTmm¬¬aabb''  EEddllmmaanneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggÂÂssuukkrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..
KKWWeeyyaaggeeTTAAttaammrreebboobbddUUeecc~~HH‰‰ggEEddllssUU®®kkaattEEttggeeFF√√IIBBiiFFIIsskk˚̊aarr::bbUUCCaa  KKWWddaakk''ddgg√√aayy
ff√√aayy®®BBHHeeTTAAttaammssmmttƒƒPPaaBBEEddllKKaatt''mmaann˘̆˘̆˘̆..  ff√√IIeebbIIGG√√II@@EEddllKKaatt''VVnnddaakk''ff√√aayy®®BBHH
GGggCCaarrbbss''ttiiccttYYccss∂∂ÁÁcceess∂∂IIggyy""aaggNNaakk††II  ssUU®®kkaattEEttggnnwwkkKKiittffaa  KKaatt''®®ttUUvvVVnnPPaaKK
ccMMEENNkk((bbuuNN¥¥TTaann))  BBII®®BBHH  nniiggeeTTBB††aaTTMMaaggGGss'',,  eessµµIIKK~~aannwwggBBYYkkGG~~kkmmaannssmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥
EEddllVVnnccMMNNaayy®®VVkk''kkaassdd**sseemm∫∫IImmeeFF√√IIbbuuNN¥¥eennaaHHEEddrr,,      eeddaayyeehhttuuffaaBBYYkkGG~~kk
ee®®kkaayyeennHH  eeKKGGaacceeFF√√IIddUUeecc~~HHVVnn  BBIIee®®BBaaHHeeKKmmaannGGMMNNaacc,,  eehhIIyyKKaatt''mmiinnGGaaccnnwwkkssµµaa
nnyyll''TTaall''EEtteessaaHHffaa  ®®BBHHCCaammççaass''nniiggeeTTBB††aannaannaa  GGaaccmmaannGGeeFF¥¥aaKKGGFF¥¥aa--
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®®ss&&yyGGaaNNiittGGaassUUrreeyyaaKKyyll''  ((ssIIuussMMNNUUkk))  eeTTAAeellIIBBYYkkGG~~kkFFMMnniiggBBYYkkKKhhbbttIIEEdd
llVVnnddaakk''ddgg√√aayy®®kkaass''EE®®kklleennaaHH˘̆˘̆[[eellIIssBBIIBBlliikkmmµµrrbbss''BBYYkkGG~~kk®®kkII®®kknniiggGG~~kk
ttUUccttaacc  xxßßtt''eexxßßaayyeennaaHHEEddrr  ..    ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj  KKaatt''EEttggEEttVVnnyyll''ffaa  ®®BBHHTTMMaaggLLaa
yyEEttggEEttmmaanneesscckk††IIeessaammnnssßßrrIIkkrraayy  eennAAeeBBllEEddllVVnn®®CCaabbffaaBBYYkkCCnnssuuccçç--
rriitt  nniiggBBBBYYkkmmnnuussßß®®bbkkbbeeddaayyFF··mm  VVnneeFF√√IIbbuuNN¥¥eeFF√√IITTaannff√√aayy®®TTgg''  ..  

KKµµaannGG√√IIEEddllmmaannllkk≈≈NN::FFmmµµttaaCCaaTTIIbbMMppuutt  eehhIIyyeennAAkk~~¨̈¨̈ggeeBBlleennaaHH‰‰ggmmaann--
llkk≈≈NN::CCaasskk˚̊aarr::ppggEEddrr  [[eellIIssBBIIeesscckk††IIGGFFiiddΩΩaann  ((  ””TTÊÊiissddΩΩaann  ))  ……kkaarrbbnn''®®BBHH
EEddllssUU®®kkaattEEttggEEtt®®VVrrBBÏÏeeFF√√IIeennaaHHeeTT  ..  KKaatt''mmiinnEEddllVVnnssMMuuGG√√IIBBII®®BBHHeeddaayycc∫∫aass''
llaass''eennaaHHeeTT    KKaatt''®®KKaann''EEttVVnn””TTÊÊiissssUUmm[[®®TTgg''vviinniiccœœ&&yyeeddaayy®®BBHHGGgg‰‰gg˘̆˘̆˘̆      ffaa
GG√√IICCaarrbbss''llÌÌ    eehhIIyynniiggGG√√IICCaarrbbss''GGaa®®kkkk''ssMMrraabb''rrUUbbKKaatt'',,    BBIIee®®BBaaHHffaa,,    eennHHKKWWCCaassMMddII
rrbbss''KKaatt''ppÊÊaall'',,  kkaallNNaaeehhIIyyeeKKssMMuussmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥nniiggkkiitt††iiyyssBBII®®BBHH˘̆˘̆˘̆    kk**KKWWhhaakk''
ddUUccCCaaeeKKssMMuullTTÏÏPPaaBBBBII®®BBHHkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarreeFF√√IIsswwkkssÂÂggaamm  ……eeTTAAeellggEEll∫∫ggddUUeecc~~aaHH˘̆˘̆˘̆eeddaayy
KKµµaannddwwggBBIIllTTÏÏppllccuuggccbb''́́ nnssÂÂggaammeennaaHH    ……kk**KKµµaannddwwggBBIIeeCCaaKKvvaassnnaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg
eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggEEll∫∫ggeennaaHHppgg..  

ssUU®®kkaattmmiinn®®ttwwmmEEttmmiinnEEmmnnnnMMaaeeKK‰‰gg[[XX¬¬aattccaakkeeccjjBBII®®BBHH˘̆˘̆˘̆ KKWWEEffmmTTMMaaggVVnn
EENNnnMMaaGG~~kkppggEEddllVVtt''bbgg''CCMMeennOOeeTTAAeellIIllTTÏÏiissaassnnaa[[vviill®®ttLLbb''mmkkrrkk®®BBHHvviijj
eennaaHHppgg  ..  eessNNUUhh√√̈̈¨̈ggVVnneerroobbrraabb''GGMMBBIIrreebboobb    EEddllssUU®®kkaattKKaatt''VVnnee®®bbII      eeddIImm∫∫II
bbnnÊÊnn''cciitt††rrbbss''mmnnuussßßmm~~aakk''  eeQQµµaaHHGGaarrIIssttUUeeddmmuuss  EEddllVVnneepp††CC∆∆aacciitt††ffaammiinn®®BBmmeeFF√√II
bbuuNN¥¥ff√√aayy®®BBHHTTaall''EEtteessaaHH˘̆˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  EEffmmTTMMaaggVVnnQQrreessIIccccMMGGkk
ccMMeeBBaaHHGG~~~~kkdd´́TTEEddlleeFF√√IIbbuuNN¥¥ssaaggkkuussllFF··mmeennaaHHEEffmmeeTTAAeeTToott  ..  eennAAeeBBllNNaa
EEddlleeKKVVnnGGaannGGttƒƒbbTTrrbbss''eessNNUUhh√√¨̈¨̈gg,,  GGMMBBIIGG√√II@@EEddllssUU®®kkaattVVnnnniiyyaayy
VVnnffaa    GGMMBBIIssPPaaBBGGssççaarr¥¥rrbbss''®®BBHHCCaammççaass''eeTTAAeellIIBBBBYYkkmmnnuussßß,,        eeKKmmaanneesscckk††II
eeggOOggqq©©ll''CCaaxx¬¬MMaagg  GGMMBBIITTssßßnnvviiTTUUrrmm~~aakk''eennHH  EEddllFF¬¬aabb''EEttrrss''eennAA  ee®®kkaammllTTÏÏií́ nnBBhhuu--
eeTTvvaa,,  ffaaKKaatt''eeccHHGGaaccmmaannKKMMnniitt®®ttiimm®®ttUUvv  nniiggssmmrrmm¥¥BBnn''eeBBkk    TTaakk''TTggnnwwggGG√√II@@EEddll
mmkkBBII®®BBHHGGaaTTiieeTTBB  ..

�

KKaatt''mmaannssPPaaBB®®kkII®®kkTTUUrrKKttCCaaBBnn''eeBBkkNNaass'',,  kk**bb""uuEEnn††KKaatt''kk**ssbb∫∫aayycciitt††nnwwgg
TTUUrrKKttPPaaBBrrbbss''KKaatt''ppggEEddrr  ..  ®®bbssiinneebbIIKKaatt''mmaannKKMMnniitt®®ttwwmmEEttccgg''mmaannccgg''VVnnbb""uu--
eeNNˆ̂aaHHeeTT˘̆˘̆˘̆KKaatt''®®KKaann''EEtt®®BBmmhhuucc´́ddTTTTYYllGGMMeeNNaayyGGMMBBIImmiitt††PP&&kk††iirrbbss''KKaatt''      ……BBIIBBYYkk
ssaavv&&kkrrbbss''KKaatt''EEddllEEttggEEttbbgg≈≈MM[[KKaatt''TTTTYYllyyll''®®BBmmyykkCCMMnnYYyyBBIIBBYYkkeeKKCCaaeerrOO
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yy@@  eennaaHHkk**vvaaCCaakkaarree®®sscceeTTAAeehhIIyy  ..    kk**bb""uuEEnn††ssUU®®kkaatteeccHHEEttbbBBaaÇÇËËnnGGMMeeNNaayyTTMMaagg
eennHH  [[vviill®®ttLLbb''eeTTAAmmççaass''eeddIImmvviijj,,      CCaaeehhttuubbNN††aall[[PPrriiyyaarrbbss''KKaatt'',,    EEddll
mmiinnssUUvvCCaammaannKKMMnniitt®®ssbbttaammTTssßßnnvviiCCÇÇaarrbbss''KKaatt''bb""uunnµµaanneessaaHH,,  mmaannkkaarrxxkkcciitt††yy""aa
ggxx¬¬MMaagg  ..  rreebboobbrrss''eennAArrbbss''KKaatt''mmaannssPPaaBBttwwggEEttggccMMeeBBaaHHxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeBBkkNNaass''  CCaa
BBiieessssTTaakk''TTggnnwwggccMMNNIIGGaahhaarr  nniiggsseemm¬¬øøkkbbMMBBaakk''̆̆ ˘̆˘̆  rrhhUUttddll''CCnnssUUhh√√flflÈÈss††  ((  GG~~kk
nniiyyaayyyykkEEttQQ~~HH  ))  eeQQµµaaHHGGgg''TTIIhh√√̈̈¨̈gg  EEddlleeyyIIggVVnnGGFFiibb∫∫aayyBBIIxxaaggeellIIrrYYccmmkk
eehhIIyy˘̆˘̆˘̆  VVnnnniiyyaayyss∂∂IIbbeennÊÊaass[[KKaatt''ffaa  ffaaKKµµaannQQ~~ÁÁllbbee®®mmIIeeKK  dd**®®kkII®®kkrreehhmm--
rrhhaamm‰‰NNaa  EEddllFFuunn®®TTMMaaVVnnddUUccKKaatt''  ……EEddllccgg''rrss''ddUUccKKaatt''eennaaHHeeTT  ..  ««  BBIIee®®BBaaHH
ffaa,,  CCnneennaaHHeeBBaall,,  mm˙̇ËËbbmm˙̇aarrrrbbss''eellaakk  vvaassmmssMMaaggCCaaggeeKKeennAAeellIIEEppnnddIIeennHH  ..
mm¥¥""aaggvviijjeeTToott  eellaakkmmiinn®®ttwwmmEEttmmaannsseemm¬¬øøkkbbMMBBaakk''mmÙÙIImmÙÙaarr        mmiinnCCaaeebbIIEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH
eeTT˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††eeBBjjrryy::eevvllaammYYyyqq~~MMaa,,    eellaakkmmaannsseemm¬¬øøkkbbMMBBaakk''EEttmmYYyymm""aakkhh~~wwgg˘̆˘̆˘̆  EExx
eekk††AAkk**ddUUccEEttEExx®®ttCCaakk''  ..  eellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToott,,      eellaakkeeddIIrreeTTAANNaammkkNNaaEEtteeCCIIgg
TTeeTT˘̆˘̆˘̆KKµµaannEEss∫∫kkeeCCIIggGG√√IIBBaakk''nnwwggeeKKeeTT!!  »»˘̆˘̆..  kk**bb""uuEEnn††ssUU®®kkaattVVnnbbgg˙̇aajjddll''CCnneennHH
ffaa  KKaatt''eennHHyyll''®®ccLLMMEEttxx¬¬ÁÁnn‰‰ggEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH,,  ®®bbssiinneebbIICCaaKKaatt''eennHHyyll''ffaassuuPPmm--
ggllzziitteennAAeellIIssPPaaBBssMMbbUUrrssbb∫∫aayy    nniiggssPPaaBBqq©©aajj''BBiissaarr  ..    ««  xx∆∆MM̈̈yyll''eeXXIIjj
ffaa,,  KKaatt''eeBBaall,,    eeddaayykkgg√√HH´́nneesscckk††IIÂÂttUUvvkkaarr  KKWWCCaaKKuuNNssmm∫∫tt††iirrbbss''®®BBHH˘̆˘̆˘̆    ddUUeecc~~HH
kkaallNNaammnnuussßßeeyyIIggkkaann''EEttEEllggmmaannccMMNNgg''nniiggEEllggmmaanneesscckk††IIÂÂttUUvvkkaarr˘̆˘̆˘̆
eennaaHHeeKKkkaann''EEtteeFF√√IIddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAACCiitt®®BBHHCCaammiinnxxaanneeLLIIyy  »»  ..

KKWWeeddaayybbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kkmmaannssIIllFF··mmdd**bbrriissuuTTÏÏEEbbbbeennHH,,  eeTTIIbbssUU®®kkaatteeccooss
vvaaggmmiinnrrYYcc  BBIIkkaarrCCYYbb®®bbTTHHnnUUvv®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBdd**PP¬¬ËËkk®®kkLLaabb'',,    CCnnNNaa@@kk**mmaannkkaarreess©©II
ccssrreessIIrrccMMeeBBaaHHrrUUbbKKaatt''EEddrr,,  CCaaBBiieesssseennAAkk~~̈̈ ¨̈ggTTIIÂÂkkuuggmmYYyyddUUccCCaa  TTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nneennHH
EEddllrreebboobbrrss''eennAArrbbss''ssUU®®kkaattVVnneellcceeLLIIggCCaaKKMMrrUUmmYYyydd**GGssççaarr¥¥˘̆˘̆˘̆..  eeBBaallssUU
mm∫∫IIEEttGG~~kkEEddllKKµµaannkkmm¬¬MMaaggnnwwggrrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggKKnn¬¬̊̊ggFF··mmddUUccssUU®®kkaatt    kk**ÂÂttUUvvmmaannkkaattBB√√kkiiccçç
bb††ll''yyuutt††iiFF··mmccMMeeBBaaHHBBYYkkGG~~kkEEddllGGaaccrrss''eennAAEEbbbbddUUcceennHHEEddrr  ..      CCiivviittrrbbss''ssUU®®kkaatt
VVnnbbNN††aall[[BBYYkk®®bbCCaaBBllrrddΩΩddUUccKK~~aaeess©©IIccssrreessIIrrCCaaTTUUeeTTAA˘̆˘̆˘̆    eehhIIyyVVnnEENNnnMMaa
mmnnuussßßPP¬¬ËËkkTTwwkkPP¬¬ËËkkddII  [[mmkkCCYYbbKKaatt''KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆nnUUvvssaavv&&kkTTMMaaggccaass''TTMMaaggeekkµµgg,,        EEddllmmaann
eesscckk††IIrrMMeePPIIbbjjaabb''jj&&rrkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrss∂∂aabb''BBaakk¥¥ssMMddIITTUUnnµµaannrrbbss''KKaatt''        CCaaCCaaggkkaarrVVnneeTTAA
ssbb∫∫aayyeePP¬¬IItteePP¬¬IInnkk~~̈̈ ¨̈ggEEll∫∫ggqqkk''TTaajjGGaarrmmµµNN__®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ..    ≤≤TTÏÏiiBBllqqkk''TTaajj
rrbbss''ssUU®®kkaatt  rriittEEttmmaannkkmm¬¬MMaaggeess~~hh__yy""aaggxx¬¬MMaaggEEffmmeeTTAAeeTToott,,      eennAAeeBBllEEddllKKaatt''
ddaakk''cc∫∫aabb''bbnn††wwggbbEEnn††ggEEttccMMeeBBaaHHrrUUbbKKaatt''bb""uueeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆        kk**bb""uuEEnn††KKaatt''EEttggEEttmmaannkkaarrbbnnÏÏËËrr
bbnnƒƒyyCCaanniiccççssMMrraabb''CCaakkaarrssMMrrYYllCCiivviittddll''GG~~kkdd´́TT  ..        kkaattBB√√kkiiccççTTII11  EEddllKKaatt''VVnn
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ssaakkll∫∫gg[[yyuuvvCCnnEEddllss∂∂aabb''eemmeerroonnrrbbss''KKaatt''eeKKaarrBB®®bbNNiibb&&ttnn__,,  KKWWkkaarrmmaanncciitt††
ssTTÏÏaa®®CCHHff¬¬aaccMMeeBBaaHH®®BBHH˘̆˘̆˘̆  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk  KKaatt''kk**VVnnee®®bbII≤≤TTÏÏiiBBllssIIllFF··mmrrbbss''KKaatt''eeddII
mm∫∫IICCMMrruujjBBYYkkGG~~kkTTMMaaggeennHH,,      eeTTAAttaammssmm&&ttƒƒPPaaBBEEddllKKaatt''eeFF√√IIVVnn,,      [[BBYYkkGG~~kkTTMMaaggeennHH
eeccHHrrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssPPaaBBGGtt''FFµµtt''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggCCiivviittxx√√HHxxaatt,,  eeccoossvvaaggCCiivviittrruuggeerrOOggssbb∫∫aayy
nniiggeesscckk††IIssMMeerrIIbb      BBIIee®®BBaaHHee®®KKOOggeePP¬¬IItteePP¬¬IInnbbMMbb""nnGGaarrmmµµNN__GGss''TTMMaaggeennHH      EEttggnnMMaa[[
BBYYkkeeKKVVtt''bbgg''nnUUvvkkMMNNbb''®®TTBB¥¥dd**mmaanntt´́mm¬¬́́ ff¬¬ff¬¬aaCCaaTTIIbbMMppuuttEEddllKKµµaannGG√√IIee®®bboobbeeFFoobbVV
nn,,  eeBBaallKKWWeessrrIIPPaaBB  ..  rreebboobbEEddlleellaakk®®KKUUFFMMVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnGGMMBBIIssIIllFF··mmEEtt--
ggmmaanneess~~hh__qqkk''TTaajjdd**BBiitt®®VVkkdd  BBIIee®®BBaaHHmmaannssPPaaBBCCaakkaarrnniiyyaayyKK~~aayy""aaggFFmmµµttaa
kkaarrbb††ËËrreeyyaabbll''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk,,  eeddaayy´́ccddnn¥¥®®BBmmTTMMaaggeeddaayyKKµµaannkkaarrccaatt''ttMMaagg
kkmmµµvvttƒƒ̈̈ ¨̈GG√√IIdd**BBiitt®®VVkkdd  ..      CCaaddMMbbUUggKKaatt''EEttggeepp††IImmkkaarrBBiiPPaakkßßaaCCaammYYyynnwwggCCnnTTII11  EEddll
VVnnKKaatt''VVnnCCYYbb®®bbTTHH    eeddaayyeeccaaTTCCaassMMnnYYrrddUUccCCaammnnuussßßmm~~aakk''EEddllmmaannkkaarrccgg''eeccHH
ccgg''ddwwgg˘̆˘̆˘̆..    CCaabbnnÊÊaabb''mmkk,,  eeddaayyeeqq¬¬øøtt{{kkaassGGMMBBIICCMMhhrrxxııss''rrbbss''KKaatt''  eeTTAAeellIIccMMNNuu
cceexxßßaayy´́nncceemm¬¬IIyyEEddllKKUUssnnÊÊnnaaVVnneeFF√√IImmkkccMMeeBBaaHHrrUUbbKKaatt''        ssUU®®kkaattkk**VVnnEENNnnMMaa
GG~~kkTTMMaaggeennaaHH  [[nniiyyaayy®®bbqqMMaaggnnwwggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ((  [[nniiyyaayyCCaann''EEkkggeeCCIIggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ))  eebbII
ee®®bboobbeeFFoobbCCaammYYyymmYYyynnwwggmmttiiEEddllGG~~kkTTMMaaggeennHHVVnnGGHHGGaagg      ttMMaaggBBIIddMMbbUUggTTIÍ́ nnkkaarr
CCEECCkkEEvvkkEEjjkk  ..    KKaatt''EEttggEEttccMMNNaayyeeBBllGGss''kknn¬¬HH´́ff©©    eeTTAAmmYYyy´́ff©©eeTTAAkk~~̈̈ ¨̈ggssnn~~ii
ssiiTTÏḮ́ nnssIIllFF··mmEEbbbbeennHH,,    EEddllGG~~kkppggEEttggVVnnÂÂttUUvvTTTTYYllss√√aaKKmmnn__CCaanniiccçç,,  eehhIIyy
EEddllKKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''VVnnccaakkeeccjjeeTTAAvviijj    eebbIIeeyyaaggttaammeesscckk††IIGGHHGGaaggrrbbss''eess
NNUUhh√√̈̈¨̈gg,,  eeddaayyKKµµaannkkaarrrrIIkkccee®®mmIInnkk~~̈̈ ¨̈ggqqnnÊÊ::´́nnkkaarr®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBIIllÌÌeennaaHHeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆..

�

ff√√IIeebbIIssUU®®kkaattBBMMuuVVnnTTuukkssMMeeNNrrGGttƒƒbbTTGG√√II    ddll''kkUUnneeccAACCMMnnaann''ee®®kkaayyTTaall''EEtt
eessaaHH  kk**bb""uuEEnn††GG~~kkppggGGaacceeFF√√IIkkaarrvviinniicc&&œœyyVVnneeddaayyggaayy®®ssYYll  eeTTAAeellIImmUUllddΩΩaannssII--
llFF··mmrrbbss''KKaatt'',,  eehhIIyynniiggrreebboobbEEddllKKaatt''VVnnGGnnuuvvtt††nn__FFmmµµ®®kkiitt¥¥aarrbbss''KKaatt'',,  ttaamm
rryy::eessoovveePPAArrbbss''VV¬¬ttuugg  nnwwggrrbbss''eessNNUUhh√√̈̈gg  ..      eesscckk††IIGGFFiibb∫∫aayyrrbbss''ssaavv&&kk
TTMMaaggBBIIrrrrbbss''ssUU®®kkaatteennHH,,        GGMMBBIIGG√√II@@EEddllTTaakk''TTggnnwwggkkaarrbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnrrbbss''®®KKUÚ́ nn
BBYYkkeeKK  EEddllmmaannllMMnnMMaaCCaakkaarreeQQ¬¬aaHH®®bbEEkkkkKK~~aa  ((kkaarrbb""HHTTggiiccKK~~aaxxaaggpp¬¬ËËvvKKMMnniitt  ……  kkaarrBBii
PPaakkßßaa  ))  mmiinnEEddllCCaann''eeCCIIggKK~~aaeeLLIIyy,,    KKWWeeTTAAssmm®®ssbbKK~~aaCCaanniiccçç  EEddllCCaaPPss††̈̈¨̈ttaaggffaa
KKrruueekkaassll¥¥  rrbbss''ssUU®®kkaattmmaannvvtt††mmaannBBiittEEmmnneennAAkk~~̈̈ ¨̈gg®®bbvvtt††iissaa®®ss††  ..    ˘̆˘̆˘̆ccMMeeBBaaHH
GGttƒƒnn&&yyvviijj,,        eeKKmmiinnGGaaccnniiyyaayyVVnnffaaVV¬¬ttuuggVVnnnniiyyaayyeerroobbrraabb''nnUUvvkkaarrBBiittTTMMaagg
®®ssuuggrrbbss''®®KKUUrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeennaaHHeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®BBaaHHssaavv&&kkmm~~aakk''eennHH  eennAAeeBBllxx¬¬HHkk**VVnn
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bbeeBBaaççjjbbBBaaççËËllee®®CCoott®®CCkkKKMMnniittrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,ddUUccEEddllssUU®®kkaattVVnneeBBaalleennAA´́ff©©mmYY
yybbnnÊÊaabb''BBIIVVnnGGaannkkaarrBBiiPPaakkßßaabb††ËËrr  eeyyaabbll''rrbbss''KKaatt''CCaammYYyyGG~~kkdd´́TTeennAAllIIssIIuuss..
kk**bb""uuEEnn††KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa    eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggeennHHeessNNUUhh√√̈̈ggmmaanneesscckk††IIeessµµaaHH®®ttgg''CCaaggVV¬¬
ttuugg      BBIIee®®BBaaHHTTaakk''TTggnnwwggkk®®mmggBBaakk¥¥ssMMddIIEEddllKKaatt''VVnnddkk®®ssgg''BBIIkkaarrbb††ËËrreeyyaabbll''
KK~~aarrvvaaggssUU®®kkaatt  nniiggmmnnuussßßmm~~aakk''eeppßßggTToott    eessNNUUhh√√̈̈¨̈ggEEttggVVnneeBBaallffaaKKaatt''VVnn
eeFF√√IIeeLLIIggeennAAkk~~~~̈̈ ¨̈ggeeKKaallbbMMNNggeeKKaarrBB®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa      ˘̆˘̆˘̆eeBBaallKKWWKKaatt''eerroobbrraabb''ddaakk''eennAAeellII
®®kkddaass''EEttGG√√II@@  EEddllKKaatt''VVnnææEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆  eeddaayyKKµµaann[[eeff¬¬aaHHeeFF¬¬aayy  ..

eeTTAA´́ff©©mmuuxxeeTTAA  eeKKmmaannkkaarrllMMVVkk´́®®kkeeBBkkeeddIImm∫∫IIEEss√√ggrrkkyyll''ffaa  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaa
mmnnuussßßmm~~aakk''EEddllVVnnEENNnnMMaaGG~~kkppgg[[eeKKaarrBB®®BBHH,,    nniiggVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnddll''yyuuvv
CCnn[[XX¬¬aattccaakkeeccjjqq©©aayyBBIIGGMMeeBBIIVVbbnniiggCCiivviittGGVVyymmuuxx  EEbbrrCCaa®®ttUUvveeKKyykkeeTTAAkkaatt''
eeTTaass®®bbhhaarrCCiivviitteeTTAAvviijjeeddaayy®®ttUUvvCCaabb''eeccaaTTCCaaGG~~kk®®bbmmaaff®®BBHHCCaaTTIIsskk˚̊aarr:bbUUCCaaeennAA
TTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn      nniiggkk~~~~̈̈ ¨̈ggffaann::CCaaGG~~kkbbMMBBuullssaabb®®BBYYssnnUUvvGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyykk~~̈̈¨̈ggccMMeeNNaamm
BBYYkkyyuuvvCCnnssmm&&yyeennaaHH??!!..  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyGG~~kkppggVVnnGGnnuumm&&ttffaaGGMMeeBBIIGGyyuutt††iiFF··mmdd**mmhhaa
GGssççaarr¥¥nniiggdd**EEssnnccuukkccaabb''eennHH    GGaacc®®bb®®BBiitt††eeTTAAVVnnEEtteennAAkk~~̈̈ ¨̈gg®®ssuukk  mmYYyyEEddlleekkIItt
kkll¬¬iiyyuuKKeeBBaarreeBBjjeeddaayyGGnnaaFFiibbeettyy¥¥      ee®®kkaammrrddΩΩaaPPiiVVllEEbbkkVVkk''    ddwwkknnMMaaeeddaayy
CCnnkkaann''GGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr3300nnaakk''  ..    eehhIIyytteeTTAAeennHH    KKWWCCaaeeddIImmeehhttuuccMMbbggEEddllVVnn
bbeegg˚̊IItt[[mmaannGGyyuutt††iiFF··mmddUUccEEbbbbxxaaggeellII  ––  ®®KKIIttccaass  CCaabbuurrssmm~~aakk''EEddllmmaannGGMMNNaa
ccdd**eellIIssllbb''bbMMppuutteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaammGG~~kkkkaann''GGMMNNaaccpp∂∂aacc''kkaarrTTMMaagg3300nnaakk'',,      kkaallBBII
eeddIImmKKaatt''eennHH    kk**mmaannffaann::CCaakkUUnnssiissßßrrbbss''ssUU®®kkaatt      eeddaayyeessµµIIPPaaBBKK~~aaCCaammYYyynnwwgg
GGaall''ssIIuubb¥¥""aaddppggEEddrr  ––    kk**bb""uuEEnn††GG~~kkTTMMaaggBBIIrree®®kkaayyeennHH        eeddaayymmaannkkaarrFFuujjffbb''nnwwgg
TTssßßnnvviiCCÇÇaammYYyy  EEddllmmaannvviinn&&yynniiggkkaarree®®bboonn®®bbeeddAAmmiinnssUUvvssmm®®ssbbnnwwggmmhhiiccœœiittaa
nniiggCCiivviittee®®ssIIbb®®ssaallrrbbss''BBYYkkeeKK˘̆˘̆˘̆  kk**VVnneeVVHHbbgg''eeccaall®®KKUUrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggbbeeNN††aa
yyeeTTAA  ..  ccMMeeBBaaHH®®KKIIttccaassBBIIffaann:CCaassaavv&&kk˘̆˘̆˘̆          CCnneennHHkk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaass®®ttUUvvdd**FFMM
bbMMppuuttrrbbss''ssUU®®kkaatt,,    KKWWeeddaayyssaarrEEttTTssßßnnvviiTTUUrrUUbbeennHHVVnnddaakk''eeTTaassyy""aaggttwwggrrwwuuggccMM
eeBBaaHHrrUUbbeeKK˘̆˘̆˘̆    EEddllVVnn®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIVVbbxxaaggEEpp~~kkttNN˙̇aammYYyydd**KKYYrrGGaammaass''eeffaakkTTaabb
mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH    ssUU®®kkaattEEffmmTTMMaaggVVnnmmkkQQrrTTTTwwggpp¬¬ËËvv´́nnkkaarreellaaPPllnn''rrbbss''
bbuuKKlleennHHeeTToottppgg  ..      KKWWeehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyy      VVnnCCaa®®KKIIttccaasseennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaammCCnn
pp††aacc''kkaarrTTMMaagg3300nnaakk''˘̆˘̆˘̆  mmaannKKMMnnMMuuKKMMuuKKYYnnCCaammYYyynnwwggssUU®®kkaatt  xx¬¬MMaaggCCaaggeeKKTTMMaaggGGss''˘̆˘̆˘̆
eehhIIyyVVnnxxMM®®bbwwggEE®®bbggeeFF√√IIyy""aaggNNaaeeFF√√IIkkaarrbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjssUU®®kkaatt[[®®ttaaEEttrrllaayyrrUUbb
eeTTIIbbVVnnGGss''cciitt††  ..

ccMMEENNkkssUU®®kkaattvviijj    kk**mmiinnGGaacc®®TTMMaa®®TTccMMeeBBaaHHkkaarrCCiiHHCCaann''ssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinnrrbbss''CCnn
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pp††aacc''kkaarrTTMMaagg3300nnaakk''eennHHEEddrr,,      eemm¬¬""aaHHeehhIIyykk**VVnnnniiyyaayy®®bbqqMMaaggCCaammYYyynnwwggBBYYkk®®kkuumm
TTMMaaggeennHH  eeddaayyKKµµaannjjeejjIItteekkaattEE®®kkgg  ..  KKWWBBIIee®®BBaaHHffaa  eeddaayyVVnneeXXIIjjBBYYkkCCnnpp††aa--
cc''kkaarrVVnnbbNN††aall[[mmaannkkaarrss¬¬aabb''ddll''®®bbCCaarraa®®ss††kkaann''EEttxx¬¬MMaaggeeLLIIgg@@  eerrooggrraall''́́ ff©©,,
eehhIIyyssuuTTÏÏsswwggEEttCCaaBBllrrddΩΩssMMxxaann''@@EEffmmeeTTAAeeTToott,,    ssUU®®kkaattkk**VVnnee®®bboobbeeFFoobbBBYYkk
GG~~~~kkTTMMaaggeennHHeeTTAAnnwwgg®®kkuummKKgg√√aallmmYYyy      EEddlleeKKVVnnTTuukkcciitt††®®bbKKll''eemmeeKKaaCCaaee®®ccIInn[[
yyaamm    kk**bb""uuEEnn††CCaaeerrooggrraall''́́ ff©©VVnnnnMMaasstt√√eeKKaa®®ttLLbb''mmkkvviijjeeddaayymmaannssPPaaBBkkaann''EEtt
ssmmssMMaaggeeTTAA  nniiggeeddaayyccMMnnYYnnkkaann''EEttttiiccttYYccss∂∂ÁÁcceess∂∂IIggeeTTAA˘̆˘̆˘̆eemm¬¬""aaHHeehhIIyyGG~~kkppggnnwwgg
cc∫∫aass''CCaaPP∆∆aakk''eeppÌÌIIllCCaammiinnxxaanneebbII®®kkuummKKgg√√aalleennHH      mmiinn®®BBmmTTTTYYllxx¬¬ÁÁnnffaaBBYYkk®®kkuummxx¬¬ÁÁnn
CCaa®®kkuummKKgg√√aallmmYYyydd**EEssnnKK®®mmkk''..  ®®KKIIttccaasseehhIIyynniiggccaarrIIKK  ˘̆˘̆˘̆CCnnpp††aacc''kkaarrBBIIrrnnaakk''
dd**ssMMxxaann''CCaaggeeKKkk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaammGG~~kkTTMMaagg3300nnaakk''̆̆ ˘̆˘̆EEddllddwwggffaakkaarrnniiyyaayyee®®bboobbeeFFoobb
mmaannkkaarrtt®®mmgg''eeTTAAeellIIrrUUbbBBYYkkeeKK,,  kk**VVnnccaabb''eepp††IImmbbeegg˚̊IIttcc∫∫aabb''mmYYyy      EEddllhhaamm®®VVmm
mmnnuussßßmmiinn[[bbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonn  GGMMBBIIssiill∫∫::´́nnssMMnnYYnneevvaahhaarreennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn..  ff√√IIeebbII
ssUUUU®®kkaattmmiinnEEddllVVnnTTTTYYllssaall''ffaaxx¬¬ÁÁnnKKaatt''CCaa®®KKUUbbee®®ggoonnEEpp~~kkxxaaggeeFF√√IIeesscckk††IIGGttƒƒaa
FFiibb∫∫aayykk††IĬ̆ ˘̆˘̆  kk**bb""uuEEnn††GG~~~~kkppggVVnnddwwggffaa  BBYYkkGGss''eellaakkGG~~kkFFMMmmaannKKMMnnMMuueeTTAAeellIIrrUUbbKKaatt''CCaa
®®VVkkdd  ..  BBYYkkGG~~kkddwwkknnMMaassmm&&yyeennaaHH  ccgg''ccggXX¬¬MM̈̈ ¨̈mmaatt''rrbbss''KKaatt''  eeddIImm∫∫IIkkMMuuKKaatt''mmaannllTTÏÏ
PPaaBBBBiiPPaakkßßaaGGMMBBIIccMMNNuuccssIIllFF··mm,,          ddUUccEEddllssUU®®kkaattKKaatt''FF¬¬aabb''VVnneeFF√√IImmkkeerrooggrraall''
eeBBllCCaaFFmmµµttaa,,  CCaammYYyynniiggBBYYkkmmnnuussßßEEddllVVnnmmkkCCYYbbmmuuxxKKaatt'',,    eeddIImm∫∫IIssYYrrssuuxxTTuukk≈≈
ccMMeeBBaaHHrrUUbbKKaatt''  ..

ssUU®®kkaattkk**VVnneeFF√√IIddMMeeNNIIrreeTTAACCYYbbGG~~kkeemmcc∫∫aabb''TTMMaaggBBIIrrnnaakk''eennHHeeddaayyppÊÊaall''̆̆ ˘̆˘̆  eeddII--
mm∫∫IIssaakkssYYrrGGMMBBIImmUUlleehhttuú́ nnkkaarrbbeegg˚̊IIttcc∫∫aabb''xxaaggeellIIeennHH  ––    kk**bb""uuEEnn††eeddaayyssMMnnYYrrEEdd--
ll®®bbkkbbeeddaayyvviiccaarrNNBBaaÔÔaaNNrrbbss''KKaatt''VVnnbbNN††aall[[BBYYkkeennHHeeTTIIssTTaall''CCaaxx¬¬MMaagg
CCnnpp††aacc''kkaarrTTMMaaggBBIIrrnnaakk''eennHH  kk**VVnnhhaamm®®VVmmccMMeeBBaaHHrrUUbbKKaatt''mmiinn[[  nniiyyaayyss∂∂IIeeTTAAkkaa
nn''BBYYkkyyuuvvCCnnNNaamm~~aakk''eessaaHHeeLLIIyy  ..  eennAAeeBBllEEddllssUU®®kkaattssYYrr®®ttLLbb''eeTTAAvviijjffaa
eettIIGG~~kkTTMMaaggBBIIrrnnaakk''eennHH  KKiittrraabb''BBIIGGaayyuubb""uunnµµaanneeTTAAEEddrr      EEddlleeKKGGaaccccaatt''TTuukkVVnnffaaCCaa
yyuuvvCCnnCCnnpp††aacc''kkaarrkk**VVnnbbBBaaÇÇaakk''ffaa    BBYYkkyyuuvvCCnn®®ttUUvvKKiittrraabb''BBIImmnnuussßßEEddllmmaannGGaayyuu
3300qq~~MMaaccuuHHee®®kkaamm  ..    ««  kk**bb""uuEEnn††,,  ssUU®®kkaatteeBBaall,,  eettIIxx∆∆MM̈̈ ¨̈®®ttUUvveeccoossvvaaggmmiinnttbbeeqq¬¬IIyy……yy""aa
ggNNaa˘̆˘̆˘̆  ””bbmmaaeebbIImmaanneeKKssYYrrxx∆∆MM̈̈ ¨̈ffaa  eettIIccaarrIIiikkeennAA‰‰NNaa  ??
eettII®®KKIIttccaasseennAA‰‰NNaaEEddrr??  »»  ..  ««  eeGGII,,  ccaarrIIkkeeBBaall,,      ‰‰gg≤≤tt®®ttUUvvnniiyyaayyss∂∂IIGG√√IITTMMaagg
GGss''  »» ..  ««  kk**bb""uuEEnn††,,  ®®KKIIttccaasseeBBaallbbEEnnƒƒmm,,  eeKKhhaamm®®VVmmrrUUbb‰‰ggmmiinn[[nniiyyaayyeeTTAA
kkaann''BBYYkkssiill∫∫kkrrmmYYyyccMMnnYYnnFFMM EEddllmmaann®®kkddaass®®tteeccookkFFuujjffbb''CCaaxx¬¬MMaaggEEmmnnEETTnn
˘̆˘̆˘̆mmiinnccgg''[[‰‰ggnniiyyaayyttmm¬¬gg''eeddaayyssnnÊÊrrkkffaarrbbss''‰‰ggeennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆»»  ..
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««ccuuHHeebbII,,ssUU®®kkaatteeBBaallbbnn††,,  ˘̆˘̆ccuuHHeebbIIBBYYkkeeKKmmkkssYYrrxx∆∆MM̈̈ ¨̈GGMMBBIIeesscckk††IIeemmtt††aakkrruuNNaa  eehhII
yy  nniiggGGMMBBIIyyuutt††iiFF··mmvviijj??  »»  ..  ««  eeGGII,,  ccaarrIIkkeeBBaallttbbeeTTAAssUU®®kkaatt,,  eehhIIyyGGMMBBIIeerrOOggBBYYkk
KKgg√√aalleeKKaaEEffmmeeTToott,,      eehhIIyyccUUrr‰‰gg®®bbuugg®®bbyy&&tt~~[[EEmmnnEETTnn      ®®bbyy&&tt~~~~eeKKaajjIIrrbbss''
‰‰gghh~~±±aa  kkaann''EEttmmaannccMMnnYYnnttiicceeTTAA@@CCaammYYyyKK~~aappggEEddrr..  »»˘̆˘̆˘̆  ..      kkaarrCCEECCkkKK~~aammiinnVVnn
®®bb®®BBiitt††eeTTAAEEvvggqq©©aayyeellIIssBBIIeennHHeeLLIIyy,,          kk**ssUU®®kkaattVVnnyyll''rrYYccee®®sscceeTTAAeehhIIyy
GGMMBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''EEddllKKaatt''®®ttUUvvPP&&yyxx¬¬aaccGGMMBBIIeemmcc∫∫aabb''TTMMaaggBBIIrrrrUUbbeennHH˘̆˘̆˘̆      KKWWeeddaayyeehhttuuffaa
kkaarrEEddllKKaatt''VVnnee®®bboobbeeFFoobbBBYYkkCCnnpp††aacc''kkaarreeTTAAnnwwggBBYYkkKKgg√√aalleeKKaa˘̆˘̆˘̆    VVnneeFF√√II[[BBYYkk
eennHHmmaanneesscckk††IIeekk††AA®®kkhhaayy®®cceeLLaattxxwwggeerraallrraallyy""aaggxx¬¬MMaagg  ..

kk**bb""uuEEnn††eeddaayyeekkrr††iieeQQµµaaHHrrbbss''ssUU®®kkaatt  nniiggeeKKaallCCMMhhrrssIIllFF··mmrrbbss''KKaatt''mmaann
ssPPaaBBrrwwggbbwwuuggmmMMaa´́®®kkeeBBkk,,  BBYYkkGG~~kkkkaann''GGMMNNaaccmmiinnhhflflaannqq¬¬ggkkaatt''kkaarrssÌÌ̈̈yyeekkrr††iieeQQµµaaHH
eeddaayyvvaayy®®bbhhaarrrrUUbbKKaatt''yy""aaggccMMhhrr    ®®BBmmTTMMaaggeeddaayyGGUUsskkrrUUbb  KKaatt''mmkkeeLLIIggttuullaa
kkaarreennaaHHeeLLIIyy..  eemm¬¬""aaHHeehhIIyy,,eeKKkk**VVnnccaabb''eepp††IImmbbMMpp¬¬aajjeekkrr††iieeQQµµaaHHrrbbss''KKaatt''ssiinn
ttaammrryy::kkaarrssMMEEddggssiill∫∫::eell≈≈aannkkMMEEbb¬¬gg  mmaannccMMNNggeeCCIIggffaa  ««  hh√√ËËggBBBBkk  »»,,  eeddaayy
GG~~kknniiBBnnÏÏdd**mmaanneeTTBBeekkaassll¥¥mm~~aakk''eeQQµµaaHHGGaarrIIssttUUhh√√aann,, EEddllmmaannkkaarrbbiiuunn®®bbssbb''kk~~̈̈
ggkkaarrbbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjffaa    ssUU®®kkaatteeccHHffııiinnEEPP~~~~kkeeFF√√II[[GGMMeeBBIIssuuccççrriittyyuutt††iiFF··mmeellcceeLLIIgg
CCaaGGMMeeBBIIGGyyuutt††iiFF··mm  ..    eell≈≈aannkkMMEEbb¬¬ggeennHH  mmaann≤≤TTÏÏiiBBllyy""aaggxx¬¬MMaaggeeTTAAeellIImmttiimmhhaaCCnn,,
eeddaayyVVccssaaccllkk≈≈NNHHKKYYrr[[ccgg''eessIIcceeTTAAeellIIrrUUbbssUU®®kkaatt eemm¬¬""aaHHeehhIIyyrrddΩΩGGaaCC∆∆aaeemm""--
llIITTuuss  kk**bbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnneeLLIIggeeddIImm∫∫IIeeccaaTT®®bbkkaann''ssUU®®kkaattGGMMBBIIbbTTkk∫∫tt''CCaattii,,  kk∫∫tt''ssaass--
nnaa  ––  eeddaayy®®bbkkaarrTTII--11,,  ssUU®®kkaattVVnn®®ttUUvveeccaaTTffaammiinnVVnnTTTTYYllssaall''®®BBHHEEddllGG~~kk
ppggeeKKaarrBBbbUUCCaaeennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn,,      mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHEEffmmTTMMaaggVVnnBBMMaannMMaa®®BBHHffµµIIyykk
mmkkbbBBaaççËËllCCMMnnYYssvviijj;;  kk~~̈̈ ¨̈gg®®bbkkaarrTTII22  KKWWVVnnssaabb®®BBYYssnnUUvvGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyykk~~̈̈¨̈ggccMMeeNNaa
mmBBYYkkyyuuvvCCnn eeBBaallKKWWVVnnbbgg˙̇aatt''bbgg˙̇aajjBBYYkkGG~~kkTTMMaaggeennHHmmiinn[[eeKKaarrBB““BBuukkmm††aayyrrbb--
ss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg nniiggBBYYkkeeccAA®®kkmm  ..  rrddΩΩGGaaCC∆∆aaxxaaggeellIIeennHH            kk**VVnnTTaammTTaarreennAAccMMeeBBaaHHmmuuxx
””®®kkiiddΩΩkkmmµµTTMMaaggBBIIrrEEbbbb  [[kkaatt''eeTTaassssUU®®kkaatteeddaayyddaakk''TTNNÎÎkkmmµµ®®bbhhaarrCCiivviitt  ..

eebbIIeeTTaaHHCCaaCCnnpp††aacc''kkaarrTTMMaagg3300nnaakk'',,  CCaaBBiieessss®®KKIIttccaassnniiggccaarrIIkk˘̆˘̆  mmaanneemmaahh__
VVMMggCCBBaaÇÇMMggbbiiTT  yy""aaggNNaakk††IIccMMeeBBaaHHssUU®®kkaatt            kk**BBYYkkeeKKmmiinnggaayyyykkrrUUbbKKaatt''eeTTAAkkaatt''
eeTTaassVVnnEEddrr,,    llwwkkNNaaeebbIIssUU®®kkaattmmiinnCCYYyyssMMrrYYllkkaarrBBYYkkGG~~kkTTMMaaggeennHHppggEEddrr  ..
kk**bb""uuEEnn††eesscckk††IIkk¬¬aahhaanndd**eemmaaHHmmuuttrrbbss''ssUU®®kkaatt kkaarreemmIIllggaayyeesscckk††IIss¬¬aabb''  ˘̆˘̆˘̆CCaaBBii--
eesssskkaarreemmIIll®®ssaalleeBBbb®®CCaayyccMMeeBBaaHHBBaakk¥¥®®bbmmaaffeeccaaTT®®bbkkaann''eeTTAAeellIIrrUUbbKKaatt'',,
KKWWKKaatt''mmiinn®®BBmmeeccjj®®VVkk''bbgg''ppaakkBBiinn&&yyNNaammYYyyppgg˘̆˘̆˘̆          eeddaayyyyll''eeXXIIjjffaaeebbII
KKaatt''yyll''®®BBmmeeFF√√IIddUUeecc~~HHeeTTAA  KKWWhhaakk''ddUUccCCaakkaarrTTTTYYllxx¬¬ÁÁnnxxuuss,,  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH
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eeKKaallCCMMhhrrrrwwggbbwwuuggrrbbss''KKaatt''ttTTll''nnwwggBBYYkkeeccAA®®kkmm˘̆˘̆˘̆          eennAAeeBBllEEddllBBYYkkeennHHVVnn
eekkaaHHeehhAArrUUbbKKaatt''eeTTAAssYYrrffaa  eettIIKKaatt''ccgg''[[eeKKkkaatt''eeTTaassttaammTTmm©©nn''EEbbbbbbTT””®®kkiiddΩΩNNaa
mmYYyy˘̆˘̆˘̆  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyttbbeeTTAABBYYkkGG~~kkTTMMaaggeennHHvviijjyy""aaggssgg˙̇aarrffaa        rrUUbbKKaatt''KKYYrrEEttmmaann
kkiitt††iiyyssrrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssaallaa®®kkuuggrrbbss''GGaaEEtt˙̇nn        eehhIIyyKKYYrrEEttrrddΩΩpp††ll''eesscckk††II®®ttUUvvkkaarr
[[KKaatt''eeBBjjmmYYyyCCIIvviitt  ..  BBaakk¥¥TTMMaaggeennHH  VVnnCCMMrruujj[[BBYYkkCCnnpp††aacc''kkaarrTTMMaagg3300nnaakk''mmaann
kkMMhhwwggBBuuHHeeBBaarr˘̆˘̆˘̆          eemm¬¬""aaHHeehhIIyyBBYYkkeeKKkk**VVnnssee®®mmcccciitt††kkaatt''eeTTaasspp††aacc''CCiivviittrrUUbbKKaatt''
bbeeNN††aayyeeTTAA  ..

�

TTssßßnnvviiTTUUrrmm~~aakk''eeQQµµaaHH  llIIssIIuuyy""aassVVnnnniiBBnnÏÏnnUUvvkk®®mmggBBaakk¥¥ssrreessIIrrddMMeekkIIggmmYYyy
((kkkknn ––  Une apologie BBaakk¥¥VVrrMMaaggmmaannnn&&yyffaaCCaaBBaakk¥¥ssrreessIIrrddMMeekkIIgg  ……BBaakk¥¥kkaarr
BBaarr  ccMMEENNkkBBaakk¥¥GGgg''eeKK¬¬ssvviijj Apology mmaannnn&&yyffaaCCaaBBaakk¥¥ssMMuueeTTaass  ))    eeddIImm∫∫II[[
KKaatt''yykkeeTTAAee®®bbIIkkaarrkkaarrBBaarrxx¬¬ÁÁnn    eennAAeeBBllEEddllKKaatt''eeLLIIggeeTTAAbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnneennAAccMMeeBBaaHHmmuu
xxeeccAA®®kkmm  ..  ssUU®®kkaatt  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnyykkkk®®mmggBBaakk¥¥eennaaHHmmkkGGaannrrYYcceehhIIyy,,        kk**VVnn
eeBBaallffaassMMeeNNrrkkaarrBBaarrxx¬¬ÁÁnneennHHCCaakkaarrllÌÌ®®bbeessIIrrBBnn''eeBBkkNNaass''..    kk**bb""uuEEnn††KKaatt''VVnn
®®bbKKll''GGttƒƒbbTTeennHHeeTTAAmmççaass''eeddIImmvviijj    eeddaayyeeBBaallffaassMMNNMMuueesscckk††IIeennHHmmiinnssmm®®ss
bbCCaammYYyynnwwggrrUUbbKKaatt''eeTT  ..  ««  eemm††cckk**GGIIccwwggeeTTAAvviijj,,  llIIssIIuuyy""aasseeBBaall,,    eehhttuuGG√√IIkk**BBaa--
kk¥¥kkaarrBBaarrxx¬¬ÁÁnnTTMMaaggeennHHmmiinnssmm®®ssbbnnwwggrrUUbbeellaakkeeTTAAvviijj      eebbIIeellaakkVVnneeBBaallffaavvaa
CCaakkaarrllÌÌ®®bbeessIIrr  ??  »»  ..  ««  EEnnhh!!  mmhhaammiitt††,,  ssUU®®kkaatteeBBaallttbbvviijj,,      vvaammaannsseemm¬¬øøkk
bbMMBBaakk''xx¬¬HHnniiggEEss∫∫kkeeCCIIggxx¬¬HHvvaallÌÌ®®bbeessIIrreeqqIIttqqaayyBBiittEEmmnn˘̆˘̆˘̆  kk**bb""uuEEnn††vvaammiinnllÌÌ®®bbeessIIrr
CCaammYYyynnwwggrrUUbbxx∆∆MM̈̈ ¨̈̆̆ ˘̆»»  ..    CCaakkaarrBBiitt,,  ff√√IIeebbIIBBaakkßßssrreessIIrrddMMeekkIIggeennaaHH  VVnn®®ttUUvvnniiBBnnÏÏeeLLIIgg
eeddaayybbiiuunn®®bbssbb'',,  eeddaayymmaanneeKKaallCCMMhhrrnniiggmmUUlleehhttuu®®ttwwmm®®ttUUvv,,    kk**bb""uuEEnn††ssMMNNMMuuBBaa--
kk¥¥TTMMaaggeennHH  VVnn®®ttUUvveerroobbccMMeeLLIIggeeddaayymmiinnssmm®®ssbbCCaammYYyynnwwggbbuuKKllwwkkllkk≈≈NN::
eessµµaaHH®®ttgg''nniigg®®bbkkbbeeddaayyssccççPPaaBBrrbbss''ssUU®®kkaatteennaaHHeeTT..  eeddaayy®®ttUUvvTTTTYYlleeTTaass
BBiinn&&yyBBIIbbTT®®bbhhaarrCCIIvviitt,,    ssUU®®kkaattkk**VVnn®®ttUUvveeKKnnMMaaeeTTAAbbBBççaaËËllkk~~̈̈ ¨̈ggKKuukk,,  eehhIIyyBBIIrrbbIÍ́ ff©©
CCaabbnnÊÊaabb''mmkk,,  KKaatt''kk**VVnnTTTTYYlleesscckk††IIss¬¬aabb''eeddaayyVVnneellbb®®KKaabb''EEss¬¬gg  ––    KKWWeeddaayy
rreebboobbeennHHeehhIIyy        EEddlleeKKVVnnssmm¬¬aabb''BBYYkkCCnnCCaabb''eeTTaassGGMMBBIIbbTT®®bbhhaarrCCIIvviitteennAATTII
®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nnkkaallssmm&&yyeennaaHH  ..  

CCnnmm~~aakk''eeQQµµaaHHDDIIyy""UUEEssnn--LLaaEEGGflflrrkkßß  VVnnGGHHGGaaggffaa  ssUU®®kkaattVVnneerroobbGGaaBBaahh__
BBiiBBaahh__BBIIrrddggkk~~̈̈ ¨̈ggCCiivviittrrbbss''KKaatt''  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAAccMMeeBBaaHHmmuuxx®®bbvvtt††iissaa®®ss††  ˘̆˘̆˘̆  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMM--
eeNNaamm®®bbBBnnÏÏTTMMaaggBBIIrrrrbbss''KKaatt''  ˘̆˘̆˘̆mmaannEEttGG~~kk®®ssIIssnn''TTiiBB  ,,  EEddllVVnnpp††ll''kkUUnn®®bbuuss
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mmYYyyddll''ssUU®®kkaatteeQQµµaaHH  ttmm''®®bbUUkk,,    EEddllVVnn®®ttUUvvGG~~kkppggssaall''CCaaggeeKK˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®BBaaHHGG~~
kk®®ssIIll∫∫IIffaakkaaccmmYYrrmm""ggee®®ccIInneehhIIyy VVnneeFF√√IITTuukk≈≈bbuukkeemm~~jjccMMeeBBaaHHssUU®®kkaattyy""aaggee®®ccIInn
bbMMppuuttkk~~̈̈¨̈ggCCiivviittrrbbss''KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆.. ssUU®®kkaattVVnneeBBaallffaa  EEddllKKaatt''VVnnyykknnaaggssnn''TTiiBB
eeFF√√II®®bbBBnnÏÏ  BBIIee®®BBaaHHKKaatt''ddwwggcc∫∫aass''NNaass''ffaa      eebbIIKKaatt''GGaaccTTbb''TTll''®®TTMMaa®®TTnnwwggccrriittkkaacc
ÚÚss¥¥aarrbbss''PPrriiyyaaKKaatt''VVnn˘̆˘̆˘̆eennaaHHKKµµaannGG√√II@@eeTTootteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggCCiivviitt        EEddllffaaKKaatt''mmiinnGGaacc
®®TTMMaa®®TTVVnneennaaHHeeLLIIyy  ..

ssUU®®kkaattVVnnGGHHGGaaggffaaKKaatt''CCaammnnuussßßEEddllmmaann®®KKUUkkaann'',,mmaanneeTTBB††aaEENNnnMMaapp¬¬ËËvv,,
eeddaayyeeFF√√II[[KKaatt''ddwwggeerrOOggeehhttuuCCaammuunneennAAkk~~̈̈ggkkaall::eeTTss::xx¬¬HH..  VV¬¬ttuugg,,  eessNNUUhh√√̈̈¨̈gg˘̆˘̆˘̆
eehhIIyynniiggGG~~kknniiBBnnÏÏdd**ll∫∫II@@CCaaee®®ccIInneeTTootteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggbbuurraaNNkkaall        kk**VVnnbbBBaaÇÇaakk''BBIIeerrOOgg
eennHHEEddrr  ..  BB¬¬ËËttaarrKK,,  GGaaBBUUeeLL,,  eehhIIyynniiggmm""aakkssIIuummddWWeeTToorr,,  mm~~aakk''@@ssuuTTÏÏsswwggEEttVVnnssrr
eessrreessoovveePPAA˘̆˘̆˘̆GGMMBBIIeeTTBB††aassUU®®kkaatt˘̆˘̆˘̆  ……GGaarrkkßßssUU®®kkaatt  ®®KKbb''@@KK~~aa..  KKaatt''VVnnss¬¬aabb''eeTTAA
eennAAqq~~MMaaTTII11  ´́nnGGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII9955  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggCCnnµµaayyuu6688qq~~MMaa  ..⁄⁄

�

((  kkkknn ––  eesscckk††IIss¬¬aabb''rrbbss''ssUU®®kkaattVVnneeFF√√II[[eeppÌÌIIllBBiiPPBBKKuunneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggbbuurraaNNssmm&&yy
hhaakk''ddUUccCCaammaannkkaarr®®kkLLaabb''eemmXXnniiggEEppnnddII  ..bbnnÊÊaabb''BBIImmrrNNPPaaBBrrbbss''ssUU®®kkaatt  GG~~kk
ppggkk**VVnnccaabb''eepp††IImm®®ssLLaajj''nniiggeeKKaarrBBbbUUCCaarrUUbbKKaatt''ddUUccCCaa®®BBHH .. ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaa
ee®®kkaayyeeBBllEEddllssUU®®kkaattss¬¬aabb''eeTTAA    BBYYkkCCnnCCaattii®®kkiikkVVnnEEcckk®®kkuummTTssßßnnvviiTTUUrrCCaa22
kkaallssmm&&yy˘̆˘̆˘̆  KKWWssmm&&yyCCMMnnaann''mmuunnssUU®®kkaatt  nniiggCCMMnnaann''ee®®kkaayyssUU®®kkaatt  ˘̆˘̆˘̆..  mmiinn®®ttwwmm
EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  bbnnÊÊaabb''BBIIssUU®®kkaattss¬¬aabb''eeTTAA˘̆˘̆˘̆ BBiiPPBBxxaagglliiccTTMMaaggmmUUllEEddllzziitteennAAee®®kkaamm
≤≤TTÏÏiiBBllTTssßßnnvviiCCaaÇÇnniiggccMMeeNNHHddwwggrrbbss''BBYYkkCCnnCCaattii®®kkiikk VVnnccaatt''TTuukkTTssßßnnvviiCCÇÇaaffaa
ffaaCCaa  ««  ccMMeeNNHHddwwgg  EEddlleerroonnBBiieessaaFFnn__GGMMBBIIeesscckk††IIss¬¬aabb''  »»    ((  Philosopher, c'est

apprendre à mourir ))  ..    eesscckk††IIss¬¬aabb''rrbbss''ssUU®®kkaattVVnn®®ttUUvvmmnnuussßßCCaattiittMMNN
ee®®kkaayy TTTTYYllddwwggæænniiggeellIIkkyykkmmkkeeFF√√IIkkaarrvviiPPaaKK®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayy    ˘̆˘̆˘̆kk**eeddaayyssaarr
EEttssUU®®kkaattmmaannssaavv&&kkdd**eeqq~~IImmmm~~aakk''eeQQµµaaHHVV¬¬ttuugg˘̆˘̆˘̆  EEddllmmaannffaann:CCaaTTssßßnnvviiTTUUrrppgg
nniiggCCaaGG~~kkkkvvIIppgg    VVnneellIIkkyykkeesscckk††IIss¬¬aabb''́́ nn®®KKUUrrbbss''xx¬¬ÁÁnnmmkkGGFFiibb∫∫aayyccgg®®kkgg
CCaaeessoovveePPAAyy""aaggKKYYrr[[rrMMeePPIIbbGGssççaarr¥¥  ..  ccMMnnYYnnBBIIrrBBaann''bbYYnnrryyqq~~MMaammkkeehhIIyy,,
EEddllBBYYkkGG~~kkGGaannCCaaee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ˘̆˘̆˘̆      EEddllkkaallNNaaeeKKGGaannss~~aa´́dddd**eeBBaarreeBBjj
eeddaayyeeTTBB¥¥eekkaassll¥¥rrbbss''VV¬¬ttuugg  TTaakk''TTggnnwwggeesscckk††IIss¬¬aabb''dd**GGeeNNaaccGGFF··mmeennHH˘̆˘̆˘̆
KKWWmmaannttiiccttYYccNNaass''  EEddllGGaacc®®KKbbssgg˚̊tt''mmeennaasseeBBççaattnnaaBBuuHHkkee®®BBaaÇÇaallrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
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®®BBmmTTMMaaggGGaaccTTbb''TTll''''TTwwkkEEPP~~~~kkrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggVVnn˘̆˘̆..  tteeTTAAeennHHCCaaeesscckk††IIddkk®®ssgg''́́ nn
GGttƒƒbbTTrrbbss''VV¬¬ttuuggss∂∂IIBBIITTiivvaaccuuggee®®kkaayyrrbbss''ssUU®®kkaatt  ((  ccuuHHeennAAkk~~̈̈ ¨̈gg  Phaedo, sec-

tion 116-118, traduction Jowett ddkk®®ssgg''eeccjjBBIIeessoovveePPAA  The Story of

Philosophy , by Will Durant ))  ––
««  KKaatt''VVnneeggIIbbeeLLIIgg  eehhIIyyeeddIIrrccUUlleeTTAAkk~~̈̈¨̈ggbbnnÊÊbb''TTwwkkCCaammYYyynnwwgg®®KKIIttUU,,  EEddll

VVnnbbggaabb''[[BBYYkkeeyyIIggrrgg''ccMMaa..  eeyyIIggkk**VVnnrrgg''ccMMaa  ®®BBmmTTMMaaggVVnnCCEECCkkKK~~aaBBIIeennHHBBIIeennaaHH
eeddaayynnwwkkmm´́mmmmiinneeccHHddaacc''eeTTAAddll''TTmm©©nn''TTuukk≈≈dd**EEssnnssaahhaavv  EEddllkkMMBBuugg®®KKbbssgg˚̊tt''
mmkkeellIIBBYYkkeeyyIIgg  ..        BBIIee®®BBaaHHrrUUbbKKaatt''hhaakk''ddUUccCCaa““BBuukkrrbbss''eeyyIIggTTMMaaggGGss''KK~~aa  EEddll
eeyyIIggnnwwgg®®ttUUvvVVtt''bbgg'',,    eehhIIyyBBYYkkeeyyIIggnnwwggeerroobbccMMkk¬¬aayyeeTTAACCaaeekkµµggkkMM®®BBaattMMaaggEEttBBIÍ́ ff©©
eennHHtteeTTAAeehhIIyyrrhhUUttddll''́́ ff©©CCIIvviittGGvvssaann  ..  eennAAeeBBlleennaaHH,,  nnaaTTIÍ́ nn®®BBHHssUUrriiyyaaGGss∂∂
ggttVVnnxxiittmmkkCCiittddll''eeTTAAeehhIIyy,,        eeddaayyeehhttuuffaaeeBBlleevvllaakk**VVnnkknn¬¬ggeeTTAAGGss''
ee®®ccIInnNNaass''eeTTAAeehhIIyyEEddrr  ttMMaaggEEttBBIIeeyyIIggVVnnccUUllmmkkkk~~̈̈ ¨̈ggTTIIeennaaHH  ..    eeBBllKKaatt''eeddIIrr
eeccjj®®ttLLbb''mmkkvviijj˘̆˘̆˘̆  KKaatt''kk**VVnnmmkkGGgg̈̈yykk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaammBBYYkkeeyyIIggddEEddll˘̆˘̆˘̆  kk**bb""uuEEnn††
BBaakk¥¥ssMMddIIqq¬¬ggeeqq¬¬IIyyKK~~aaBBMMuussUUvvmmaanneeTTootteeTT  ..  mmiinnyyUUrrbb""uunnµµaann    eemmKKuukkkk**VVnneeddIIrrccUUllmmkk
QQrreennAAEEkk∫∫rrrrUUbbKKaatt'',,eehhIIyyeeBBaallffaa  ––  ««  ccMMeeBBaaHHeellaakk®®KKUUssUU®®kkaatt,,  EEddllxx∆∆MM̈̈ ¨̈FF¬¬aabb''VVnn
ssaall''ffaa  CCaammnnuussßß´́ff¬¬ff~~ËËrr,,  CCaammnnuussßßdd**ssPPaaBBrraabbssaarr,,    CCaammnnuussßßdd**llÌÌ®®bbeessIIrrCCaaTTII
bbMMppuutt  kk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaammBBBBYYkkmmnnuussßßEEddllFF¬¬aabb''VVnnmmkkkkaann''TTIIkkEEnn¬¬ggeennHH,,        xx∆∆MM̈̈eeCCOOCCaakk''ffaa
eellaakk®®KKUUBBMMuummaannmmeennaasseeBBaaççttnnaaeekk∂∂AA®®kkhhaayyddUUccBBYYkkmmnnuussßß‰‰eeTToott@@eeTT,,    EEddllmmaann
eesscckk††IIee®®kkvvee®®kkaaFF®®cceeLLaattxxwwgg®®BBmmTTMMaagg®®bbeeTTccpp††aassaarrmmkkeellIIrrUUbbxx∆∆MM̈̈ ¨̈  eennAAeeBBllEEddll
xx∆∆MM̈̈ ¨̈VVnnbbBBaaÇÇaa[[BBYYkkeeKKppwwkkff~~MMaaBBuullee®®kkaammeesscckk††IIssee®®mmccrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVll  ..
CCaakkaarrBBiittNNaass'',,  xx∆∆MM̈̈ ¨̈ddwwggffaaeellaakk®®KKUUcc∫∫aass''CCaaKKµµaannkkMMhhwwggccMMeeBBaaHHrrUUbbxx∆∆MM̈̈eessaaHHeeLLIIyy..  BBII
ee®®BBaaHH  ddUUcceellaakk®®KKUUkk**VVnn®®CCaabb®®ssaabb''rrYYcceehhIIyyEEddrr,,  KKWWCCaaGG~~kkdd´́TTeeTTBBMMuuEEmmnnrrUUbbxx∆∆MM̈̈eeTT˘̆˘̆˘̆
EEddllCCaaeeddIImmeehhttuú́ nneerrOOggeennHH  ..    ddUUeecc~~HH  xx∆∆MM̈̈ ¨̈ssUUmmCCUUnnBBrr[[eellaakk®®KKUUVVnnssuuxxssbb∫∫aayy
eehhIIyyssUUmm[[eellaakk®®KKUUVVnnTTTTYYlleesscckk††IIQQWWccaabb''dd**ttiiccttYYccCCaaTTIIbbMMppuutt  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggdd**
CCaaccMMaaVVcc''eennHH..  eellaakk®®KKUUVVnnssaall''ddMMeeNNIIrreebbsskkkkmmµµrrbbss''xx∆∆MM̈̈rrYYcceehhIIyy  »»  ..    rrMMeeBBCC
eennaaHH®®ssaabb''EEttKKaatt''eennHHEE®®sskkTTYYjjyyMM®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkrrhhaammrrYYcceeddIIrreeccjjeeTTAAee®®kkAAVVtt'' ..

ssUU®®kkaattttaammeemmIIllKKaatt''eennHH  eehhIIyyeeBBaallffaa  ––    ««  xx∆∆MM̈̈ ¨̈kk**ssUUmmCCUUnnBBrr[[eellaakkVVnn
ssuuxxssbb∫∫aayyppggEEddrr  eehhIIyynnwwggeeFF√√IIGG√√II@@ttaammEEddlleellaakkVVnnbbggaabb''bbBBaaÇÇaa˘̆˘̆˘̆»»  ..
bbnnÊÊaabb''mmkk,,  eellaakk®®KKUUEEbbrrmmuuxxmmkkrrkkBBYYkkeeyyIIgg  eehhIIyyeeBBaallffaa  ––      ««  mmnnuussßßmm~~aakk''eennHH
VVnnccMMCCaammaannnniissßß&&yyKKYYrr[[ccUUllcciitt††EEmmnn..      ttMMaaggEEttBBIÍ́ ff©©EEddllxx∆∆MM̈̈ ¨̈VVnnccUUllmmkkkk~~̈̈¨̈ggKKuukk
eennHH  KKaatt''EEttggEEttVVnnmmkkssYYrrssuuxxTTuukk≈≈ccMMeeBBaaHHxx∆∆MM̈̈ ¨̈CCaaeerrooggrraall''́́ ff©©,,  eehhIIyy≤≤LLËËvv    eemmIIllccuuHH
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eettIIeeddaayyFF··mmeemmtt††aakkrruuNNaaEEbbbbyy""aaggNNaaEEddrr  EEddllKKaatt''kkMMBBuuggmmaanneesscckk††IIGGaaNNiitt
GGaassUUrrddll''rrUUbbxx∆∆MM̈̈ ¨̈eennHH  ..  kk**bb""uuEEnn††  eeyyIIgg®®ttUUvvEEtteeFF√√IIttaammKKaatt''®®VVbb''  ®®KKIIttUU  ..  ccUUrreeTTAAyykkEEkkvv
ff~~MMaammkk˘̆˘̆˘̆eebbII””bbmmaaffaaff~~MMaaBBuulleerroobbccMMrrYYcceehhIIyy  ..  eebbIIBBMMuuddUUeecc~~aaHHeeTT      KKYYrrEEtt[[eellaakkeemmKKuukk
eerroobbccMMppßßMMff~~~~MMaa[[eehhIIyyeeTTAA  »»  ..

««  kkMMuuGGaallssiinn,,  ®®KKIIttUUeeBBaall  ˘̆˘̆˘̆´́ff©©eeTTIIbbEEttee®®CCKKggPP~~MMeeTTeettII  ..      eehhIIyymmaannmmnnuussßß
ee®®ccIInnKK~~aaNNaass''BBIImmuunneellaakk®®KKUU  EEddllVVnnBBnn¥¥WWtteeBBlleevvllaaddll''ddMMNNaakk''kkaarrccuuggee®®kkaa
yybbMMppuutteeddIImm∫∫IIppwwkkff~~MMaaBBuull  ..  eehhIIyybbnnÊÊaabb''BBII®®ttUUvveeKKVVnn®®bbkkaass[[ss¬¬aabb''eehhIIyy  ˘̆˘̆˘̆BBYYkk
GG~~kkTTMMaaggeennaaHHeennAAeeqq¬¬øøttssIIuuppwwkk˘̆˘̆eehhIIyyVVnnee®®ttkk®®ttGGaallssbb∫∫aayykk~~̈̈ ¨̈ggGGggkkaayyVVnnmmYY
yyeessrrII .. eemm¬¬""aaHHeehhIIyyssUUmmkkMMuu®®bbjjaabb''xx¬¬MMaaggeeBBkkee®®BBaaHHvvaaeennAAssll''eeBBlleevvllaaxx¬¬HHEEddrr ..

««  ssUU®®kkaatteeBBaall  ––      ««  GGIIccwwggeehhIIyy®®KKIIttUU,,  eehhIIyyBBYYkkEEddlleellaakkeeTTIIbbVVnnnniiyyaa
yyeennHH  mmaannKKMMnniitt®®ttwwmm®®ttUUvvBBiittEEmmnnkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarreeFF√√IIddUUeecc~~~~HH,,  BBIIee®®BBaaHHBBYYkkeeKKyyll''ffaa  eeKKVVnnccMM
eeNNjjeeddaayyssaarrEEttkkaarrBBnn¥¥WWtteeBBll´́nneesscckk††IIss¬¬aabb''..      kk**bb""uuEEnn††ccMMeeBBaaHHxx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM̈̈ ¨̈@@kk**VVnn
KKiitt®®ttiimm®®ttUUvvEEddrreeddaayyssaarrEEttmmiinn®®BBmmeeFF√√IIttaammEEbbbbeennHHvviijj,,  BBIIee®®BBaaHHxx∆∆MM̈̈yyll''eeXXIIjjffaa
xx∆∆MM̈̈ ¨̈KKµµaannVVnnccMMeeNNjjGG√√IIeeTTkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrppwwkkff~~MMaaBBuullee®®kkaayyeeBBlleevvllaabbnn††iiccbbnn††ÁÁcc  ..  KKYYrrGG√√II
xx∆∆MM¨̈¨̈®®ttUUvvrrkkßßaakkaarrBBaarrCCIIvviittmmYYyyEEddllVVnnrrtt''eeccjjVVtt''eeTTAAeehhIIyyeennaaHH  ..  eeFF√√IIddUUeecc~~~~HHeeTTAA
xx∆∆MM̈̈ ¨̈®®KKaann''EEttGGaaccppÊÊ̈̈¨̈HHssMMeeNNIIccddaakk''eellIIrrUUbbxx¬¬ÁÁnn‰‰ggEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH..  ddUUeecc~~HH  xx∆∆MM̈̈ ¨̈ssUUmmGGgg√√rr˘̆˘̆ssUUmm
eeFF√√IIttaammxx∆∆MM̈̈ ¨̈®®VVbb''̆̆ ˘̆˘̆  eehhIIyyssUUmmkkMMuubbddiieessFFccMMeeBBaaHHrrUUbbxx∆∆MM̈̈ ¨̈[[eessaaHH  !!  »»

««  ææddUUeecc~~aaHH  ®®KKIIttUUkk**VVnneeFF√√IIssBBaaÔÔaaeeTTAA[[QQ~~~~ÁÁllbbee®®mmIImm~~aakk''  ..        eehhIIyyQQ~~~~ÁÁllbbee®®mmII
eennaaHH  kk**VVnneeddIIrrccUUlleeTTAAkk~~~~̈̈ ¨̈ggVVtt''xx¬¬ÁÁnnmmYYyyssnnÊÊ̈̈¨̈HHFFMM  ..  eehhIIyyeennAAeeBBll®®ttLLbb''mmkkvviijj
eeKKeeddIIrrCCaammYYyynnwwggeemmqqµµMMaaKKuukkEEddllVVnnyykkff~~MMaaBBuullmmYYyyEEkkvvmmkkppgg  ..      ssUU®®kkaattkk**VVnn
eeBBaallffaa  ––      ««˘̆˘̆{{!!  ®®bbiiyymmiitt††rrbbss''xx∆∆MM̈̈ ¨̈,,      eellaakkEEddllCCaaGG~~~~kkmmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__eennAAkk~~̈̈ ¨̈gg
eerrOOggeennHH,,  ssUUmm®®VVbb''xx∆∆MM̈̈ ¨̈ppggGGMMBBIIrreebboobbee®®bbIIyy""aaggNNaaeeddIImm∫∫II[[mmaann®®bbssiiTTÏÏPPaaBB˘̆˘̆»»  ..  bbuu--
rrsseennaaHHkk**VVnneeqq¬¬IIyyffaa  ––    ««˘̆˘̆˘̆  eellaakk®®KKUU®®KKaann''EEtteeddIIrrccuuHHeeLLIIgg  rrhhUUttddll''eeCCIIggeellaakk
®®KKUUeeLLIIggssııwwkk˘̆˘̆˘̆rrYYcceellaakk®®KKUUssNN††ËËkkxx¬¬ÁÁnneeddkkeeTTAA        ff~~~~MMaaBBuullkk**vvaannwwggccaabb''eepp††IImmeeFF√√IIkkaarrCCaa
ee®®sscc  »»  ..  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  bbuurrsskk**VVnnhhuuccEEkkvveeTTAAssUU®®kkaatt,,  EEddlleennAA
kk~~¨̈¨̈ggGGaakkbb∫∫rriiyyaa®®ssYYllbbYYllEEbbbbrrMMeePPIIyy  eehhIIyynniiggttaammrreebboobbKKYYrrssmmCCaaTTIIbbMMppuutt,,
eeddaayyKKµµaannssMMEEddggkkaarrPP&&yyxx¬¬aacc……pp¬¬aass''bb††ËËrrTTwwkkmmuuxxEEttbbnn††iiccbbnn††ÁÁcckk**KKµµaannppgg,,  eehhIIyyeeddaa
yyssmm¬¬wwggeemmIIllccUUllkk~~̈̈¨̈gg®®kkEEssEEPP~~~~kkrrbbss''bbuurrss,,  ddUUccEEddllKKaatt''VVnneeFF√√IIssBB√√mmYYyyddgg,,
kk**TTTTYYllyykkEEkkvvff~~~~MMaaeehhIIyyeeBBaallffaa  ––    ««  eettIIeellaakkyyll''yy""aaggNNaaEEddrr  eebbIIxx∆∆MM̈̈ ¨̈®®bbssiiTTÏÏ
BBrrCC&&yynnUUvvff~~~~MMaaeennHH  ((ccaakk''bbnn††iicc))  ff√√aayy®®BBHH  ??    eettIIxx∆∆MM̈̈ ¨̈GGaacceeFF√√IIVVnn  ……mmiinnVVnn  ??  »»  ..  bbuurrss
VVnneeqq¬¬IIyyffaa  ––  ««eeyyIIgg®®KKaann''EEttCCaaGG~~kkppßßMMff~~~~MMaaEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT,,  eellaakk®®KKUUssUU®®kkaatt,,    eeyyIIgg
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eeccHH®®ttwwmmEEttkkMMrriittvviinniiccœœ&&yyyy""aaggNNaa[[VVnn®®KKbb''®®KKaann''bb""uueeNNˆ̂aaHH‰‰gg»»  ..    ««xx∆∆MM̈̈yyll''hhIIyy,,
KKaatt''eeBBaall,,    eeTTaaHHyy""aaggeennHHkk††II    xx∆∆MM̈̈ ¨̈ssUUmmbbnn''®®BBHHssMMBBHHeeTTBB††aa    eeddIImm∫∫IICCYYyy[[kkiiccççkkaarreeFF√√IIddMM--
eeNNIIrrrrbbss''xx∆∆MM̈̈ ¨̈VVnnccMMrruuggccMMeerrIInn  BBIIBBiiPPBBeennHHeeTTAAkkaann''BBiiPPBBxxaaggmmuuxx--    ssUUmm®®BBHH®®bbTTaannBBrr
[[ssMMeeNNIIrrrrbbss''xx∆∆MM̈̈eennHH  VVnnssee®®mmccddUUcceesscckk††II®®VVff~~aaeeTTAAeehhaagg»»  ..  ffaaddUUeecc~~HHeehhIIyy
eeddaayyeellIIkkEEkkvvddll''®®ttwwmmkkMMBBss''bbbbUUrrmmaatt''rrbbss''KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆  eeddaayymmaanneesscckk††II®®bbuuggee®®bboobb
mmuunnCCaaee®®sscc  nniiggeeddaayyeesscckk††IIssbb∫∫aayyeeBBkkBBnn''          KKaatt''kk**VVnnccaabb''eepp††IImmppwwkkff~~~~MMaaBBuull
kkÌÌwwkk@@˘̆˘̆˘̆..

««  eehhIIyymmkkTTll''eeBBlleennHH,,  BBYYkkeeyyIIggTTMMaaggGGss''KK~~aaeennAAmmaannllTTÏÏPPaaBBGGaaccTTbb''TTll''
''nnwwggTTmm©©nn''TTuukk≈≈ÂÂBBYYyynniiggeesscckk††IIeessaakkssee®®ggggVVnnxx¬¬HH@@eennAAeeLLIIyy  ..    kk**bb""uuEEnn††eennAAeeBBll
EEddllBBYYkkeeyyIIggVVnneeXXIIjjrrUUbbKKaatt''ppwwkkff~~MMaaBBuull  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHVVnneeXXIIjjKKaatt''ppwwkk
GGss''rrllIIggBBIIEEkkvveeTToottppgg,,    BBYYkkeeyyIIggkk**EEllgg®®TTMMaa®®TTnnwwggTTiiddΩΩPPaaBBeennHHVVnntteeTTAAeeTToott,,
ccMMEENNkkxx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM̈̈ ¨̈ppÊÊaall''  ((  VV¬¬ttuugg  ))  ˘̆˘̆˘̆eebbIIeeTTaaHHCCaaxx∆∆MM̈̈ ¨̈xxMM®®bbwwggTTbb''TTll''yy""aaggNNaakk**eeddaayykk**TTwwkk
EEPP~~~~kkhhUUrreeccjjmmkkxxççaayyeeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn..  xx∆∆MM̈̈ ¨̈kk**xxÊÊbb''mmuuxxEE®®sskkTTYYjjyyMMEEttmm††gg  ..  KKWWmmiinn
EEmmnnxx∆∆MM̈̈yyMMccMMeeBBaaHHeesscckk††IIss¬¬aabb''rrbbss''KKaatt''eennaaHHeeTT˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††xx∆∆MM̈̈yyMM®®sseeNNaaHHGGnniiccççaavvaassnnaa
GGPP&&BB√√rrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggEEddll®®ttUUvvVVtt''bbgg''®®bbiiyymmiitt††dd**mmhhaa®®bbeessIIrrEEbbbbeennHH..    eehhIIyymmiinn
EEmmnnrrUUbbxx∆∆MM̈̈eennaaHHeeTT  mmnnuussßßTTII11EEddllyyMMeennAAeeBBlleennaaHH  ..      ®®KKIIttUU  eeddaayyTTbb''TTwwkkEEPP~~~~kkxx¬¬ÁÁnn
‰‰ggmmiinnVVnn  kk**eeddIIrrccaakkeeccjjqq©©aayyBBIITTIIeennaaHH  ˘̆˘̆˘̆    xx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM̈̈ ¨̈kk**VVnneeddIIrrttaammBBIIee®®kkaayyKKaatt''eennHH
ppggEEddrr  ..  ®®ssaabb''EEtteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBlleennaaHH  GGaabb""UULLËËddUUrruuss            EEddllyyMMeeBBbbEEss∫∫bbGGNN††WWtt
GGNN††kk''sswwgg®®KKbb''eeBBlleevvllaaeeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆        VVnnccaabb''eepp††IImmEE®®sskk®®TTeehhaayyMMxx¬¬MMaaggEEmmnn
EETTnn  bbNN††aall[[BBYYkkeeyyIIggTTMMaaggGGss''KK~~aa®®BBWWkk∫∫aallssMMeeBBaaggssMMBBaayy  ..    mmaannEEttssUU®®kkaatt
EEttmm~~aakk''‰‰ggbb""uueeNNˆ̂aaHHEEddllrrkkßßaaGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaannwwggff˚̊ll''eennAAkkNN††aalleessaakknnaaddkkmmµµeennHH
––    ««eemm††ccVVnnCCaammaannssEE®®mmkkGG√√IIdd**ccEEmm¬¬kkeemm¬¬""HH,,  KKaatt''eeBBaall,,  xx∆∆MM̈̈ ¨̈VVnnbbBBaaÇÇËËnn®®ssII@@[[eeTTAAppÊÊHH
eeddIImm∫∫IImmiinnccgg''[[mmaannkkaarrrrMMxxaannEEbbbbeennHH,,      eeddaayyxx∆∆MM̈̈ ¨̈FF¬¬aabb''VVnnææeeKKffaammnnuussßßeeyyIIggKKYYrrEEtt
ss¬¬aabb''eeddaayymmaannkkaarrss©©bb''eess©©øømmeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggGGaarrmmµµNN__  ..  ddUUeecc~~~~HH      ssUUmmGGss''eellaakkrrkkßßaakkaarr
eess©©øømmss©©aatt''bbnn††iiccppggeeTTAA ssUUmmGGss''eellaakkeemmtt††aaeeccHHGGtt''®®TTMMaabbnn††iiccppggeeTTAA  ..  eennAAeeBBll
EEddlleeyyIIggVVnnææBBaakk¥¥TTMMaaggeennHH BBYYkkeeyyIIggmmaanneesscckk††IIeeGGoonnxxµµaass''''yy""aaggxx¬¬MMaagg®®KKbb''@@KK~~aa
eehhIIyyxxMMTTbb''TTwwkkEEPP~~~~kkeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..  rrYYcceehhIIyy  KKaatt''kk**eeddIIrrccuuHHeeLLIIggrrhhUUttddll''eeBBllmmYYyy,,
ddUUccttaamm  ssMMddIIrrbbss''KKaatt''ppÊÊaall'',,  ffaaKKaatt''kkMMBBuuggFF¬¬aakk''eeCCIIgg  ..    KKaatt''kk**ddaakk''xx¬¬ÁÁnnssNN††ËËkk  eeddkk
eennAAeellIIxx~~~~gg˘̆˘̆˘̆  eeddaayyeeFF√√IIttaammeeKK®®VVbb''  ..    eehhIIyybbuurrssEEddllVVnnpp††ll''ff~~MMaaBBuullccMMeeBBaaHHrrUUbb
KKaatt''eennaaHH  kk**ssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAAeeCCIIggnniiggeeTTAAeePP¬¬AArrbbss''KKaatt''..    eehhIIyybbnnÊÊaabb''BBIICCnneennHHVVnn
ssgg˚̊tt''eeTTAAeellIIeeCCIIggrrbbss''KKaatt''yy""aaggxx¬¬MMaagg  eehhIIyyssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIKKaatt''mmaannddwwgg  ((QQWW))  ……
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eeTT  ??  eehhIIyyKKaatt''kk**VVnneeqq¬¬IIyyffaa««eeTT»»  ..  CCnneennaaHH  kk**ssgg˚̊tt''kkMMPPYYnneeCCIIggeeLLIIggrrhhUUttddll''
eePP¬¬AArrbbss''KKaatt''eehhIIyyeeccHHEEttssgg˚̊tt''eeLLIIggeellIItteeTTAAeeTToott,,  eehhIIyyCCnneennaaHH  kk**VVnnbbgg˙̇aa--
jjddll''BBYYkkeeyyIIggffaaGGggkkaayyrrbbss''KKaatt''eeLLIIgg®®ttCCaakk''  eehhIIyymmaannGGaakkaarr::rrwwggkkMM®®BBwwss  ..  
bbnnÊÊaabb''mmkk  ssUU®®kkaattEEddlleennAAddwwggeerrOOggeennHHBBIIxx¬¬ÁÁnnKKaatt''VVnneeBBaallffaa  ––      ««  eeBBllNNaaff~~MMaa
BBuullccUUllddll''kk~~̈̈ ¨̈ggeebbHHddUUggkkaallNNaaeeBBlleennaaHHeesscckk††IIccbb''nnwwggmmkkddll''  »»  ..    KKaatt''mmaann
ssPPaaBB®®ttCCaakk''eennAA®®ttgg''kkEEnn¬¬ggcceegg˚̊HH      eennAAeeBBllEEddllKKaatt''ccaabb''eepp††IImmeebbIIkkkkEEnnßßggEEddll
®®KKbbmmuuxxrrbbss''KKaatt''eeccjj  ((  BBIIee®®BBaaHHKKaatt''VVnn®®KKllMMxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeennAAEEpp~~~~kkxxaaggeellII  ))      eehhIIyy
KKaatt''eeBBaallffaa  ––  ««  ®®KKIIttUU,,  xx∆∆MM̈̈eennAACCMMBBaakk''mmaann''KKkkmmYYyyccMMeeBBaaHHGGaasseekk¬¬bbBB¥¥¨̈̈̈ss,,  ssUUmmeellaakk
kkMMuueePP¬¬ccssggbbMMNNuullrrbbss''xx∆∆MM̈̈ ¨̈ppggVVnneeTT  ??  »»˘̆˘̆  ««bbMMNNuulleennHH  nnwwgg®®ttUUvvppaatt''ssgg,,      ®®KKIIttUU
eeBBaall˘̆˘̆˘̆  eettIImmaanneennAAssll''GG√√IIeeTTootteeTT??  »»˘̆˘̆˘̆..    eeKKBBMMuummaannææsseemm¬¬ggttbbeeqq¬¬IIyyGG√√IIeessaaHHccMM--
eeBBaaHHssMMnnYYrrccuuggee®®kkaayyeennHH  kk**bb""uuEEnn††ccMMnnYYnnmmYYyynnaaTTIIee®®kkaayymmkk      eeKKVVnnææsseemm¬¬ggeerrIIbbMMrrHH
BBIIrrddgg.. eemmKKuukkkk**eebbIIkkmmuuxxKKaatt''eemmIIll..  EEPP~~kkrrbbss''KKaatt''ssmm¬¬wwggKKµµaannbb®®bbiicceeLLIIggeeTTAAeellII
eeTTAAeehhIIyy  ..  ®®KKIIttUUkk**VVnnbbiiTTEEPP~~~~kknniiggmmaatt''rrbbss''KKaatt''eeTTAAeehhaagg  ..  

««  eennHHeehhIIyy  CCaannaaTTIIccbb''́́ nnmmhhaammiitt††rrbbss''eeyyIIgg  ,,  EEddllxx∆∆MM̈̈ ¨̈GGaacc®®bbssiiTTÏÏiinnaammeeddaa--
yyBBiitt®®VVkkddKKµµaannPP&&nn††®®ccLLMMVVnnffaaCCaammnnuussßßdd**mmaannbbBBaaÔÔaaxxııgg''xxııss'',,  mmaannvviiccaarrNNBBaaÔÔaa--
NNdd**””ttuugg””tt††mm,,  CCaammnnuussßß®®bbkkbbeeddaayyKKttiiyyuutt††iiFF··mmCCaammnnuussßßdd**mmhhaa®®bbeessIIrreellII--
ssEEllggGGss''TTMMaaggmmnnuussßßnnaannaaEEddllxx∆∆MM̈̈ ¨̈FF¬¬aabb''VVnnssaall''mmkkTTll''eeBBlleennHH˘̆˘̆˘̆      ttMMaaggBBIIxx∆∆MM̈̈ ¨̈''
mmaannkkMMeeNNIIttddwwggkk††IIkkaallNNaammkkeennAAeellIIPPBBEEppnnddII  »»    ..  
((  ««  Plato - The Story of Philosophy, by Will Durant, Pages 11, 12 & 13

»»))˘̆˘̆˘̆
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