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KKaatt''VVnnccUUllkk~~̈̈ggvv&&yyllUUttllaass''eennAAkk~~̈̈ggGGUULLSSBB¥¥""aaddTTII5522  ..    eemm""¬¬aaHHeehhIIyyeeKKGGaacc  
ssnnii~~ddΩΩaannVVnnffaa  GGaayyuurrbbss''KKaatt''TTMMnnggddUUccCCaa®®bbhhaakk''®®bbEEhhllKK~~aannwwggGGaayyuurrbbss''BBIIttaa
KKuussEEddrr  ..

�                             �
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ssflflÈÈ˙̇LL¨̈ggmmaanneekkrrii††__eeQQµµaaHHllUUttllaass''eennAALLaaeesseeddmm""UUnneennAAkk~~¨̈ggkkMMLL¨̈ggGGUULLSSBB¥¥""aaddTTII
5522  ..  KKWWCCaabbuurrssmm~~aakk''EEddllmmaannssµµaarrttIIrrwwggbbwwuuggnniiggcciitt††GGgg''GGaacc,,  EEddllmmaannGGaakkaarr:nnwwgg
nnrr  ®®BBeeggIIyykkeennII††yy  mmiinnxx√√ll''xx√√aayyCCaanniiccççCCaakkaall  eennAAccMMeeJJHHeesscckkII††TTuukk≈≈llMMVVkkeevvTTnnaa
kk**ddUUccEEtteennAAkk~~¨̈ggeesscckkII††ssuuxxssbb∫∫aayy  eeJJrreeBBjjeeTTAAeeddaayyeePPaaKK®®TTBB¥¥  ..  KKaatt''VVnn
ffyyxx¬¬ÁÁnneeTTAArrss''eennAAkk~~¨̈ggeeKKhhddΩΩaannKKaatt''  eeddaayyKKµµaannmmhhiicciiœœttaa  eehhIIyyVVnnyyll''ffaa
eeBBlleevvllaaEEddlleeKKee®®bbII®®VVss''eeddaayy≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__CCaaTTIIbbMMppuutt  KKWWeeBBlleevvllaaEEddlleeKK
VVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAqq©©aayyyyUUrrEExxyyUUrr´́ff©©  ..  CCIIvviittrrbbss''KKaatt''CCaaKKMMrrUUmmYYyy®®bbkkbbeeddaayyssIIll
FFmm··®®ttwwmm®®ttUUvv≤≤tteexxççaaHH  ..  KKaatt''EEttggVVnnGGnnuuvvtt††nnUUvvGGII√√TTSSggGGss''EEddllKKaatt''VVnnnniiyyaayy  ..
eesscckkII††eess©©øømmss©©aatt''®®BBmmTTSSggllkk≈≈NN:ssuuPPaaBBrraabbssaarrrrbbss''KKaatt''VVnneeFFII√√[[GG~~kkppggmmaa
nncciitt††eessII∆∆ccssrreessIIrrrrUUbbKKaatt''®®KKbb''KK~~aa  ..  KKaatt''VVnn®®KKbb''®®KKggCCIIvviittrrbbss''KKaatt''®®ssbbttaammttaa
mmPPaassiittmmYYyyEEddllKKaatt''VVnnnniiBBnnÏÏeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggppÊÊaall''KKWW  ––  ««  kk~~̈̈ggeerrOOggGGII√√@@kk**eeddaayy  eeKK
®®ttUUvv®®bbwwggrrtt''eeTTAAmmuuxxeeddaayyyyWWtt@@  »»  ..  eennAAkk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggGGUULLSSBB¥¥""aaddTTII5555  eeKKVVnneellIIkkddMM
eekkIIggeellaakk[[mmaannzzaannnn††rrss&&kkii††CCaaeeGGhhflfl√√rr  ((  Éphore ::  ffaann::CCaaeeccAA®®kkmmTTII11eennAAss∫∫""aattww))
mmaannGGnnuuPPaaBB®®bbEEhhllKK~~aannwwggeess††cc®®KKbb''®®KKgg  ..  bbgg®®bbuussrrbbss''KKaatt''  EEddllccgg''VVnnkk
EEnn¬¬ggeennHHEEddrr  kk**eekkIIttmmaanncciitt††®®ccEENNnnnniinnÊÊaarryy""aaggxx¬¬SSgg  ..  bbggmm~~aakk''eennHH  kk**VVnnssMMEEddgg
nnUUvvKKMMnnMMuuKKMMuuKKYYnndd**llII√√ggCCUUrrcctt''ccMMeeJJHHKKaatt''  ..  KKaatt''kk**VVnneeqqII¬¬yyttbbccMMeeJJHHccMMeeJJHHbbgg®®bbuuss
vviijj  yy""aaggrreebboobb®®ttCCaakk''ffaa  ––  ««  eeKKVVnnee®®CCIIsseerrIIssyykkrrUUbbxxMM∆∆̈̈  BBIIee®®JJHHBBYYkkeeKKyyll''ffaa
eeKKGGaaccrrMMxxaann……eeFFII√√TTuukk≈≈bbuukkeemm~~jjmmkkeellIIrrUUbbxxMM∆∆̈̈ee®®ccIInnCCaaggbbggkk~~̈̈ggkkaarr®®bbTTaajj®®bbTTgg''rrUUbbxxMM∆∆̈̈
[[eeccjjppuuttBBIIrrgg√√gg''́́ nneesscckkII††ssuuxxssaann††́́ nnkkaarrssMMrraakkkkaayynniiggcciitt††KKMMnniitt  eeddIImm∫∫IIyykkrrUUbb
xxMM∆∆̈̈eeTTAAlltt''ddMMeennAAkk~~̈̈ggbbJJ˙̇aanneeyyaaVVyy  ®®BBmmTTSSggeeFFII√√rrUUbbxxMM∆∆̈̈[[kk¬¬aayyeeTTAACCaaTTaasskkmmµµkkrr  ..  
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KKaatt''VVnnyyll''ffaaeeKKmmiinn®®ttUUvveeVVHHbbgg''eeccaallTTSSgg®®ssuugg  nnUUvvcc∫∫aabb''kk∫∫ÁÁnn´́nnkkaarr
TTssßßnn__TTaayyeennaaHHeeTT  eehhIIyymmnnuussßßeeyyIIggeeddaayyssaarrkkmm¬¬SSgg´́nnKKMMnniittbbJJÔÔaa  GGaacceemmIIll
eeXXIIjjnniiggddwwggVVnnnnUUvveerrOOggCCaaee®®ccIInn  EEddlleekkIItteeLLIIggeennAA´́ff©©mmuuxx  ..

´́ff©©mmYYyyGGflflÈÈbb""UU®®kkaatt  ((  Hippocrate ::  CCnnEEddllVVnnbbeeggII̊̊ttvviiTT¥¥aassaaÂÂss††eeBBTT¥¥TTMMeennIIbb
kk~~̈̈ggBBiiPPBB®®kkiikk  eehhIIyyEEddllmmaann≤≤TTiiÏÏBBlleeTTAAeellIIeevvCCÇÇssaaÂÂss††́́ nn®®KKbb''®®bbeeTTssrrhhUUttmmkk
TTll''ssBB√√́́ ff©©  ))  VVnneeFFII√√BBiiFFIIbbUUCCaayyJJÔÔmmYYyy  eennAAccMMeeBBllkkIILLaaGGIILLSSBBIIkk  ..  eennAAeeBBllEEddll
eeKKVVnnyykkssaacc''QQaamm´́nnCCnnrrggee®®KKaaHHddaakk''kk~~¨̈ggqq~~SSggEEddkkmmYYyydd**FFMM  EEddlleeJJrreeBBjj
eeTTAAeeddaayyTTwwkk®®ttCCaakk'',,  kk**®®ssaabb''EEtteeKKeeXXIIjjTTwwkkeennHHBBuuHHeeLLIIggmmYYyyrrMMeeBBCC  CCaaeehhttuu[[TTwwkk
eehhoorreeccjjBBIImmaatt''qq~~SSggdd**sseemm∫∫IImmeennaaHH  ..  ssflflÈÈ̇̇LL¨̈ggEEddllmmaannvvtt††mmaannTTIIeennaaHHEEddrr  VVnn
sseegg˚̊ttBBiiccaarrNNaayy""aaggBBiinniitt¥¥BBiicc&&yyeeTTAAeellIIGGBB∏∏ËËtteehhttuueennHH  ..  KKaatt''kk**VVnnTTUUnnµµaannddll''
GGflflÈÈbb""UU®®kkaattffaa  kkMMuu[[KKaatt''eennHHyykk®®bbBBnnÏÏ[[eessaaHH˘̆˘̆˘̆  eeccoossvvaaggddaacc''xxaattkkMMuu[[eerroobbGGaaJJhh__
BBiiJJhh__  eehhIIyy®®bbssiinnNNaaeebbIICCaaee®®KKaaHHGGPP&&BB√√  KKaatt''®®CCuullCCaammaann®®bbBBnnÏÏkkUUnneeTTAAeehhIIyy
eennaaHHkk**KKaatt''®®ttUUvvEEtt®®bbjjaabb''EEllgg®®bbBBnnÏÏeeccaallmmYYyyrrMMeeBBCC  eehhIIyyssmm¬¬aabb''kkUUnnTTSSggGGss''
EEddllKKaatt''mmaannBBII®®ssIImm~~aakk''eennHHEEddrr  ..  GGflflÈÈbb""UU®®kkaattVVnneessIIccccMMGGkknnwwggeeyyaabbll''EEbbbbeennHH..
eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakkII††  kkaarrTTUUnnµµaannEEbbbbeennHH  mmiinnVVnnhhaammXXaatt''rrUUbbKKaatt''mmiinn[[eerroobbGGaaJJ
hh))BBiiJJhh__eennaaHHeeTT,,  eehhIIyyKKaatt''mmaannkkUUnnmm~~aakk''CCaammYYyy®®bbBBnnÏÏKKaatt''  EEddllKKµµaannnnrrNNaa
ee®®kkAABBIIrraaCCaapp††aacc''kkaarrBBIIssIIuu®®ttaatt  EEddllVVnnddeeNNII††mmyykkGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB´́nnTTII®®kkuuggGGaa--
EEtt˙̇nnmmaattuuPPUUmmiirrbbss''KKaatt''  ..

mmaanneeBBllmmYYyy  ssflflÈÈ̇̇LL¨̈gg  eeddaayyVVnnsseegg˚̊ttBBiiccaarrNNaaBBIIKKuuNNPPaaBBTTwwkkddII  GGMMBBIICCIIrr
CCaattiinniiggssƒƒaannPPaaBBPPUUmmiissaaÂÂss††́́ nneekkaaHHssIIuuEEtt˙̇rr  ((  Cythère ))  kk**VVnnEE®®sskk®®bbkkaasseennAA
mmuuxxGG~~kkppggffaa  ––  ««  {{®®BBHHCCaammççaass''!!˘̆˘̆˘̆  ssUUmmkkMMuu[[mmaanneekkaaHHeennHHvviijjllÌÌCCaaCCaagg,,  ……BBMMuueennaaHH
eessaatt  ssUUmm[[ssmmuu®®TTeellbb®®ttVVkk''vvaa[[VVtt''eeTTAA  eennAAeeBBllEEddllvvaaeeggIIbbppuusseeccjjeeLLII
gg˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®JJHHxxMM∆∆̈̈GGaacceemmIIllCCaammuunnffaa  ddIIeennHHnnwwggbbeeggII̊̊ttkkaarrhhiinneehhaaccddll''®®bbCCaaCCnneennAA
eesseeddmm""UUnnCCaaBBMMuuxxaann  ..    ®®ttgg''ccMMNNuucceennHH  ssflflÈÈ̇̇LL¨̈ggmmiinnVVnnyyll''®®ccLLMMeeTT  ..  eekkaaHHeennHH
bbnnii††ccee®®kkaayymmkkkk**®®ttUUvvBBYYkkGG~~kk®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nntteeNNII††mmyykkVVnn  EEddllVVnnee®®bbII®®VVss''
eekkaaHHeennHH  eeddIImm∫∫IIkkMMccaatt''®®ssuukkLLaaeesseeddmm""UUnn  ..

ssflflÈÈ̇̇LL¨̈ggVVnneeJJllffaa  ttaammFFmmµµttaaeennAAkk~~̈̈ggCCIIvviitt  mmaanneerrOOggBBiiVVkkbbIIyy""aaggEEddllmmnnuu
ssßßeeyyIIggBBiiVVkkyykkCC&&yyCCMMnnHH––  llaakk''kkaarrssmm©©aatt'',,  ®®TTSSnnwwggkkaarr®®bbmmaaff,,  eehhIIyynniiggee®®bbII
®®VVss''eevvllaayy""aaggllÌÌ®®bbeessIIrr  ..

ssuunnÊÊrrkkffaarrbbss''ssflflÈÈ̇̇LL¨̈ggEEttggEEttmmaannJJkk¥¥XX¬¬aaxxII¬¬  ®®bbkkbbeeddaayynn&&yyTTUUllMMTTUUllaayy  ..
kkaarrnniiyyaayyssII††rrbbss''KKaatt''  kk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaassuuPPaassiitt  ..
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‹‹  KKaatt''VVnneeJJllffaa  eeKKmmiinn®®ttUUvvee®®bbIIkkaarrkkMMEEhhggKKMMrraammccMMeeJJHHCCnnNNaamm~~aakk''eeTT  BBII
ee®®JJHHkkaarrkkMMEEhhggCCaallkk≈≈NN:TTnn''eexxßßaayyrrbbss''®®ssIIeePPTT  ..  

‹‹  vviiccaarrNNjjaaNNdd**ssMMxxaann''bbMMppuutt  KKWWkkaarreeccHHTTbb''GGNN††aattxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  CCaaBBiieesssseennAA
eeBBllCCbb''eelloogg  ..

‹‹  eeKKmmiinn®®ttUUvvnniiyyaayyGGaa®®kkkk''BBIInnrrNNaaTTSSggGGss''̆̆ ˘̆˘̆  eebbIIBBMMuueennaaHHeessaatteeTT  eeKKVVnn
®®ttwwmmEEttbbeeggII̊̊ttss®®ttUUvvssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ……kk**VVnn®®ttwwmmEEttææJJkk¥¥mmiinnllÌÌ  EEddll®®ttLLbb''bb
ÂÂJJççaass''mmkkvviijj  ..

‹‹  eeKKKKYYrrEEtteeTTAAeellggmmiitt††PPkkii††  eennAAeeBBllEEddllGG~~kkTTSSggeennHHFF¬¬aakk''bbuuNN¥¥˘̆˘̆˘̆  eeccoossvvaa
ggkkMMuueeTTAAeellggeennAAeeBBllEEddlleeKKkkMMBBuuggeeLLIIggbbuuNN¥¥  ..  

‹‹  kkaarrbbgg''xxaattCCaakkaarrllÌÌ®®bbeessIIrr  CCaaggkkaarrccMMeeNNjjeeddaayyGGyyuuttii††FFmm··nniiggeeddaayyTTuu
ccççrriitt  ..

‹‹  eeKKmmiinn®®ttUUvvssrreessrrIIrrCCnnNNaamm~~aakk''  GGMMBBIIPP&&BB√√vvaassnnaaGGaa®®kkkk''EEddllCCnneennHHkkMMBBuugg
EEttqq¬¬ggkkaatt''eennaaHHeeTT  ..

‹‹  bbuurrssEEddllmmaanncciitt††kk¬¬aahhaann  EEttggEEttmmaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaa®®ttCCaakk''CCaanniiccçç  ..  ssUUvv
eeFFII√√[[eeKKeeKKaarrBB  CCaaCCaaggeeFFII√√[[eeKKxx¬¬aacc  ..

‹‹  nneeyyaaVVyydd**llÌÌ®®bbeessIIrrbbMMppuuttkk~~¨̈ggrrddΩΩnniimmYYyy@@  KKWWkkaarrbbee®®ggoonnBBllrrddΩΩ[[eeccHH
GGbb''rrMM®®KKYYssaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggppÊÊaall''  ..

‹‹  eeKKKKYYrrEEttyykk®®bbBBnnÏÏCCaaÂÂssII††ssaammJJÔÔFFmmµµttaaCCaaCCaaggeeFFII√√kkaarrbbeeggIİ̇nnbbeegg˙̇aaccxx¬¬ÁÁnn‰‰gg
kk~~̈̈ggkkaarreerroobbccMMGGaaJJhh__BBiiJJhh__CCaann''xxııss''  ..

‹‹  eeKKGGaaccssaakkll∫∫ggddwwggBBIImmaass……®®VVkk''eeddaayyssaarrffµµvviiPPaaKK  ((Pierre de touche))
bb""uuEEnn††mmaassnniigg®®VVkk''eeKKGGaaccyykkeeTTAAssaakkll∫∫gg  eeddIImm∫∫IIddwwggssMMKKaall''BBIITTwwkkcciitt††mmnnuussßß  ..

‹‹  GGII√√@@kk**eeddaayyeeKK®®ttUUvveeccHHee®®bbIIeeddaayyssnnßßMMssMḾ́ cc  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkMMuu[[mmaanneesscc
kkII††QQWWccaabb''xx¬¬SSggeeBBkk  eennAAeeBBllEEddlleeKKxx√√HHxxaattrrbbss''GGss''TTSSggeennHHeeTTAA  ..

‹‹  eesscckkII††eess~~hhaakkII††,,  kkaarrssÌÌbb''eexxIIıımmkkII††  BBMMuuEEmmnnssiiƒƒtteessƒƒrrcciirrkkaalleennaaHHeeTT  ..  eeKK®®ttUUvv
®®ssLLaajj''eeddaayybbMMrruuggkk~~̈̈ggcciitt††ffaa  ´́ff©©mmYYyyeeKK®®ttUUvvssÌÌbb''vviijj  ..  eeKK®®ttUUvvssÌÌbb''eeddaayybbMMrruuggkk~~̈̈
ggcciitt††ffaa´́ff©©mmYYyyeeKK®®ttUUvv®®ssLLaajj''vviijj  ..  

KKaatt''VVnn[[eeKKqq¬¬aakk''́́ qq~~CCaaGGkkßßrrmmaass  eennAAkk~~̈̈gg®®BBHHvviihhaarrGGaabb""UULL¨̈ggeennAAPP~~MMeeddll√√  nnUUvv
ssuuPPaassiittddUUeecc~~HHffaa  ––  ««  eeKKmmiinn®®ttUUvv®®VVff~~aaccgg''VVnnGGII√√@@  EEddlleennAAxxııss''hhYYssqq©©aayyBBIIeellII
rrUUbbxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeBBlleennaaHHeeTT,,  eehhIIyyCCnnNNaakk**eeddaayyEEddllttbbeeqqII¬¬yyccMMeeJJHHGG~~kkmm~~aakk''eeTToott
cc∫∫aass''CCaa®®ttUUvvbbgg''xxaatteeddaayyeeccoossmmiinnrrYYcc  »»  ..

eebb""rrIIyy""gg''®®ddwwVVnnxxMM®®bbwwggEE®®bbgg®®bbTTaajjyykkssflflÈÈ̇̇LL¨̈gg  [[eeTTAArrss''eennAACCaammYYyyKKaatt''eennAA  
kkUUrrSSggffww  eeddIImm∫∫IIyykkeeTTAAeeFFII√√CCaassmmaaCCiikk®®kkuumm®®bbwwkkßßaarrbbss''KKaatt''      kk~~̈̈ggkkaarrbbnn††rrbbbbrraaCCaannii--  
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yymmpp††aacc''kkaarr  EEddllKKaatt''tteeNNII††mmyykkVVnn  ..  ssflflÈÈ̇̇LL¨̈ggkk**VVnneeqqII¬¬yyttbbeeTTAAKKaatt''vviijjeeddaa
yyeesscckkII††ddUUeecc~~HHffaa  ––  ««  eellaakkVVnnccgg''EENNnnSSxxMM∆∆̈̈[[ccUUllkk~~̈̈ggvviibbttii††́́ nnssÂÂggaamm,,  ccgg''nniirr
eeTTssrrUUbbxxMM∆∆̈̈[[eennAAqq©©aayyBBII®®ssuukkxxMM∆∆̈̈  hhaakk''ddUUccCCaaeeFFII√√ddUUeecc~~HHeeTTAA  eellaakknnwwggGGaaccrrss''eennAAkk~~̈̈gg
eesscckkII††ssuuxxnniiggssuuvvttiiƒƒPPaaBB..  ssUUmmeellaakkddwwggffaa  KKµµaannGGII√√EEddllmmiinnnnwwggnnrr……eeppllppaall
CCaaggGGMMNNaaccrrbbss''eess††cceennaaHHeeTT,,  eehhIIyyrraaCCaapp††aacc''kkaarrEEddllmmaannPP&&BB√√ssMMNNaaggCCaaTTIIbbMMppuu
ttKKWWCCnnNNaamm~~aakk''EEddllmmaannssuuPPmmggllkk~~̈̈ggkkaarrss¬¬aabb''eennAAeellIIEE®®KKeeddkkrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  »»  ..

ssflflÈÈ̇̇LL¨̈ggVVnnddwwggffaa  CCIIvviittrrbbss''KKaatt''VVnnmmkkddll''EEkk∫∫rrccuuggccbb''  kk**VVnn®®bbEEmm®®bbmmUUll
mmiitt††PPkkii††rrbbss''KKaatt''TTSSggbb""uunnµµaann[[mmkkGGgg̈̈yyCCMMuuvviijjKKaatt''  rrYYccKKaatt''eeJJllddUUeecc~~HHffaa  ––  ««mmiitt††
TTSSggGGss''KK~~aa,,  mmiitt††VVnnddwwggrrYYccee®®sscceehhIIyyffaa  xxMM∆∆̈̈VVnnnniiyyaayyssII††nniiggVVnn®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBII
CCaaee®®ccIInnNNaass''  ttSSggBBIIyyUUrryyaarrNNaass''mmkkeehhIIyy  bbnnÊÊaabb''BBIIxxMM∆∆̈̈VVnnccaabb''kkMMeeNNIIttkk~~̈̈ggCCaa
ttiieennHHmmkk  ..  xxMM∆∆̈̈VVnnBBiinniitt¥¥eessIIeerrIIeeLLIIggvviijjTTSSggGGss''GGMMBBIIkkiiccççkkaarrEEddllxxMM∆∆̈̈VVnneeFFII√√  eehhIIyy
xxMM∆∆¨̈VVnnxxMM®®bbwwggrrkkeemmIIllmmiinneeXXIIjjnnUUvveerrOOggNNaammYYyy  EEddllxxMM∆∆¨̈mmaannkkaarreessaakkss††aayyCCaa
ee®®kkaayy  ee®®kkAAGGMMBBIIeerrOOggeennHHmmYYyy  EEddllxxMM∆∆̈̈kkMMBBuuggEEtteellIIkkyykkmmkkCCUUnnmmiitt††TTSSggGGss''KK~~aaCCYY
yyGGaarrkkaatt''  KKWW®®KKaann''EEtteeddIImm∫∫IIddwwggffaaeettIIxxMM∆∆̈̈VVnneeFFII√√®®ttUUvv……eeFFII√√xxuuss––  ´́ff©©mmYYyykk~~̈̈ggffaann:CCaaeeccAA
®®kkmm  xxMM∆∆̈̈VVnn®®ttUUvveeKKccaatt''  CCaaCCnnTTII33  [[kkaatt''eeTTaassmmnnuussßßmm~~aakk''  EEddll®®ttUUvv®®bbhhaarrCCIIvviitt
®®ssbbttaammcc∫∫aabb''CCaaFFrrmmaann  eehhIIyyEEddll®®ttUUvvCCaammiitt††PPkkii††dd**llÌÌrrbbss''xxMM∆∆̈̈mm~~aakk''EEddrr  ..  xxMM∆∆̈̈mmaann
kkaarreeTTIIssTTaall''CCaaxx¬¬SSgg  ––  vvaammaannpp¬¬ËËvvEEtt22yy""aaggbb""uueeNNˆ̂aaHHCCaakkaarrccSSVVcc'',,  ……mmYYyyxxMM∆∆̈̈®®ttUUvvbbMM--
JJnncc∫∫aabb'',,  ……mmYYyyxxMM∆∆̈̈®®ttUUvvssmm¬¬aabb''mmiitt††PPkkii††rrbbss''xxMM∆∆̈̈..  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnneeFFII√√kkaarr®®sseemmII®®ss´́mmEEtt
BBIIssEEttJJssGGss''mmYYyyxxNN: xxMM∆∆̈̈kk**VVnnrrkkeeXXIIjjeess~~øøtteennHHmm""¥¥aagg  ––  xxMM∆∆̈̈VVnneellIIkkyykk
mmkkssMMEEddggbbgg˙̇aajj,,  eeddaayykkaarrbbiiuunn®®bbssbb''́́ ®®kkEEllgg,,  nnUUvvKKuuNNFFmm··nniiggllkk≈≈NN:ssmm∫∫
ttii††CCaaee®®ccIInnrrbbss''CCnnCCaabb''eeccaaTT,,  rrhhUUttddll''sshheessvviikkrrbbss''xxMM∆∆̈̈TTSSggbb""uunnµµaann  KKµµaannkkaarrllMM
VVkkGGII√√nnwwggeellIIkkEEllggeeTTaass[[CCnneennHHTTaall''EEtteessaaHH    eehhIIyykk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH
xxMM∆∆̈̈kk**VVnnssMMeerrcckkaatt''eeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviitt  eeddaayyKKµµaannkkaarrEEvvkkEEjjkkGGII√√TTSSggGGss''  ––  ttaammEEbb
bbEEppnnddUUeecc~~HH  xxMM∆∆̈̈kk**VVnnbbMMeerrIIåått††mmKKttiirrbbss''xxMM∆∆̈̈CCaaeeccAA®®kkmmppgg  nniiggCCaammiitt††ssMMLLaajj''ppgg  ..
kk**bb""uuEEnn††xxMM∆∆̈̈hhaakk''ddUUccCCaammaannGGII√√mmYYyyeennAAssÊÊHHkk~~̈̈ggssmm∫∫CCJJÔÔ:rrbbss''xxMM∆∆̈̈  EEddlleeFFII√√[[xxMM∆∆̈̈nnwwkkss--
ggßß&&yyffaa  eeyyaabbll''rrbbss''xxMM∆∆̈̈mmaannTTMMeennaarråå®®kkiiddΩΩkkmmµµ  ..

ssflflÈÈ̇̇LL¨̈gg  eeddaayymmaannvv&&yyccaass''CCrraaeeBBkkNNaass''eeTTAAeehhIIyy  kk**VVnnTTTTYYllmmrrNNPPaaBB
eennAABBIIssww  ((  Pise )),,  eeddaayyee®®ttkkssbb∫∫aayyhhYYsseehhttuu  eeddaayy{{bbkkUUnnrrbbss''KKaatt''mm~~aakk''EEdd
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