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´́ff©©mmYYyy,,  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''kkMMBBuuggEEtteeddIIrrkkMMssaann††,,  KKaatt''VVnneeXXIIjj®®ssII@@  ee®®ccIInn
KK~~aaEEddllÂÂttUUvveeKKBB¥¥ÁÁrrkkeennAAEEmmkkGGUUllIIvv..  DDIIyy""UUEEssnnVVnnllaann''mmaatt''ffaa  ––  ««  {{!!  ®®BBHHCCaammççaa--
ss''eeFF√√IIeemm††cceeTTAAhh~~±±  [[eeddIImmeeQQIITTMMaaggLLaayyVVnneeccjjEEpp¬¬eeccjjpp˚̊aammkkrreebboobbeennHH  »»..

bbuurrssmm~~aakk''VVnnmmkkCCYYbbKKaatt''eehhIIyyssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggGGaayyuubb""uunnµµaann  EEddlleeKKKKYYrr
EEtteerroobbGGaaBBaahh__BBiiBBaahh__  ..

--kkaallNNaaeeKKeennAAeekkµµgg,,  DDIIyy""UUEEssnneeqq¬¬IIyy,,  KKWWvvaammiinnTTaannddll''eeBBlleevvllaaeeTT  kk**bb""uuEEnn††
ddll''eeBBllNNaaccaass''  KKWWvvaahhYYsseeBBlleeTTAAeehhIIyy  ..

eeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaammaassmmaannBB··NNss¬¬MMaaggeess¬¬kkGGIIccwwgg  ??
--  BBIIee®®BBaaHHmmaannBBYYkkGG~~kk®®ccEENNnnvvaaee®®ccIInnKK~~aaeeBBkk,,  DDIIyy""UUEEssnneeqq¬¬IIyyttbb  ..

´́ff©©mmYYyy,,  eeKKVVnneettOOnnKKaatt''[[rrtt''eeddjjttaammccaabb''nnaayymm""aaEENNss,,  QQ~~ÁÁllbbee®®mmIImm~~aa--
kk''EEddllVVnnrrtt''eeccjjBBIIKKaatt''eeTTAA˘̆˘̆˘̆

--  vvaaCCaakkaarrGGaa®®kkkk''eemmIIllNNaass'',,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaall,,  EEddllmm""aaEENNssGGaaccrrss''VVnn
eeddaayy≤≤ttmmaannDDIIyy""UUEEssnn,,      ccMMEENNkk‰‰DDIIyy""UUEEssnnvviijjmmiinnGGaaccrrss''VVnneeddaayyssaarrKKµµaann
mm""aaEENNss  ..

mmaanneess∂∂cc®®ttaajj''mm~~aakk''VVnnmmkkssYYrrKKaatt''  eennAAkk~~¨̈¨̈ggssmm&&yy´́ff©©mmYYyyffaa  eettIIeennAATTII
kkEEnn¬¬ggNNaaeeTTAA  EEddlleeKKGGaaccssaaggssgg''rrUUbbccmm¬¬aakk''VVnndd**llÌÌ®®bbeessIIrr  ??

--  KKWWTTIIkkEEnn¬¬ggEEddlleeKKVVnnssaaggssgg''rrUUbbrrbbss''GGaarrmm""UUDDIIyyuuss  nniiggGGaarrIIssttUUCCIIttuugg,,
BBIIee®®BBaaHHGG~~kkTTMMaaggBBIIrrnnaakk''eennHHCCaassÂÂttUUvvdd**FFMMrrbbss''CCnnEEddllkkaann''GGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr  ..

´́ff©©mmYYyyVV¬¬ttuuggVVnnBBnn¥¥ll''bbkk®®ssaayyGGMMBBIIKKMMnniittffµµII@@rrbbss''KKaatt''  eehhIIyyVVnnnniiyyaa--
yyBBnn¥¥ll''CCaaBBiieessssGGMMBBIIrrUUbbrraagg®®TTgg''®®TTaayy´́nnttuummYYyynniiggEEkkvvmmYYyy..    ««GGjjGGaacceemmIIll
eeXXIIjj  GGMMBBIIttuummYYyynniiggEEkkvvmmYYyy,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaalleeTTAAkkaann''VV¬¬ttuugg,,    kk**bb""uuEEnn††GGaajjmmiinnGGaa
ccddwwggVVnnffaa  GG√√IICCaarrUUbbrraagg´́nnttuu  eehhIIyynniiggGG√√IIeeTTAACCaarrUUbbrraagg´́nnEEkkvveennaaHHVVnneeLLIIyy  ..  

--  kkaarreennHHvvaaBBiittddUUcc‰‰ggffaaEEmmnn  VV¬¬ttuuggeeqq¬¬IIyyttbb,,  BBIIee®®BBaaHHeeddIImm∫∫IIeemmIIlleeXXIIjjttuunniigg
EEkkvveeKKGGaaccee®®bbIIEEtt®®bb®®ssIIEEPP~~kkvvaa®®KKbb''®®KKaann''eehhIIyy    ..    kk**bb""uuEEnn††eeddIImm∫∫IIddwwggnniiggVVnnssaall''
rrUUbbrraagg´́nnttuunniiggEEkkvveeKKÂÂttUUvvEEttmmaannbbBBaaÔÔaa  ..
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mmaanneeBBllmmYYyy  eeKKssYYrrddll''DDIIyy""UUEEssnnffaa  eettIIKKaatt''yyll''yy""aaggNNaaEEddrrGGMMBBII
ssUU®®kkaatt..  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaaCCnneennaaHHCCaammnnuussßßqq˚̊ÁÁtt  ..

´́ff©©mmYYyy,,  KKaatt''VVnneeXXIIjjyyuuvvCCnnmm~~aakk''mmuuxx®®kkhhmmeeddaayyeesscckk††IIeeGGoonnxxµµaass''  ––
--  ccUUrr‰‰ggxxMM®®bbwwgg[[mmaanneesscckk††IIkk¬¬aahhaanneeLLIIggkkUUnnÂÂbbuuss,,  DDIIyyUU""EEssnneeBBaalleeTTAAkkaann''

eekkµµggmm~~aakk''eennHH,,  eennHHeehhIIyyEEddlleeKKeehhAAffaaBB··NNssMMbbuurr´́nneesscckk††IIssuuccççrriitt  ..

ssµµaakk††II´́nnttuullaakkaarrBBIIrrnnaakk''EEddllmmaanneekkIIttCCeemm¬¬aaHHTTaass''EETTggKK~~aaVVnnee®®CCIIsseerrIIss
yykkDDIIyy""UUEEssnneeFF√√IICCaaGGaaCC∆∆aakkNN††aall´́nnvviivvaaTTrrbbss''BBYYkkxx¬¬ÁÁnn  ..    DDIIyyUU""EEssnnVVnnkkaatt''eesscc
kk††IIddaakk''eeTTaassTT&&NNÎÎkkmmµµGG~~kkTTMMaaggBBIIrrddUUccKK~~aa˘̆˘̆˘̆  CCnnTTII--11  BBIIee®®BBaaHHVVnnllYYcc®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iirrbb
ss''eeKKddUUccBBaakk¥¥eeccaaTTBBiittEEmmnn,,  CCnnTTII--22  BBIIee®®BBaaHHEEttVVnnbb††wwggbb††ll''eeddaayycciitt††≤≤ccœœaaQQ~~aannII
ss    BBIIee®®BBaaHHxx¬¬ÁÁnn‰‰ggvviijjKKµµaannVVnnVVtt''bbgg''GG√√IIeessaaHHeeTT  eehhIIyykk**KKµµaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††‰‰NNaa
®®bbccMMaaxx¬¬ÁÁnnee®®kkAAEEttBBIIkkaarrVVnnmmkkeeddaayyllYYcc®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iirrbbss''    GG~~kkdd´́TTEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH
‰‰gg  ..

eeKKVVnnssYYrrKKaatt''kk~~¨̈¨̈ggssmm&&yy´́ff©©mmYYyyffaa  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaaGG~~kkppggccUUllcciitt††ddaakk''TTaann
eeTTAA[[CCnnxx√√aakk''EEPP~~kkmm≈≈aagg……eeTTAACCnnkkMMbbuutteeCCIIggmm≈≈aagg  CCaaCCaaggddaakk''TTaanneeTTAA[[BBYYkkTTssßßnnvviiTTUU
vviijj  ??

--  BBIIee®®BBaaHH,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaallttbb,,  mmnnuussßßeeyyIIggrrgg''ccMMaaffaannwwggkk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnneeTTAACCaaCCnn
xx√√aakk''  nniiggCCaaCCnnkkMMVVkk''kkMMEEbbkk  CCaaCCaaggkk¬¬aayyeeTTAACCaaTTssßßnnvviiTTUU  ..

mmnnuussßßmm~~aakk''VVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIKKaatt''mmaannQQ~~ÁÁllÂÂbbuuss  QQ~~ÁÁll®®ssIIss®®mmaabb''
ee®®bbIInnwwggeeKKeeTT  ??

--  ≤≤ttmmaanneeTT,,  KKaatt''eeBBaallttbb  ..
--  ccuuHHeeTTAA´́ff©©mmuuxxVVnnnnrrNNaakkbb''eexxµµaaccrrbbss''eellaakkeeTTAA  ??
--  KKWWnnrrNNaaEEddllÂÂttUUvvkkaarryykkppÊÊHHxx∆∆MM̈̈ ¨̈  !!..  

bbuurrssmm~~aakk''VVnnss∂∂IIbbeennÊÊaass[[KKaatt''ffaa  kkaallBBIIeeddIImmKKaatt''VVnnllYYcceeFF√√II®®VVkk''EEkk¬¬gg
kk¬¬aayy  ..

--  CCaakkaarrBBiitt,,  DDIIyy""UUEEssnneeqq¬¬IIyyttbb,,  vvaammaanneeBBlleevvllaammYYyyEEddllkkaalleennaaHH
‰‰ggmmaannllkk≈≈NN::ddUUccCCaarrUUbbGGjjeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBll≤≤LLËËvveennHHGGIIccwwgg  ..      kk**bb""uuEEnn††ttMMaaggBBIÍ́ ff©©eennHH  
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tteeTTAArrhhUUttTTll''nnwwggeeBBll‰‰ggss¬¬aabb''  ‰‰ggKKµµaannssggÙÙwwmmffaannwwggmmaannllkk≈≈NN:ddUUccrrUUbb
GGjjkk~~̈̈¨̈ggeeBBllbbccçç̈̈¨̈bb∫∫nn~~~~eennHHeeTT  ..

´́ff©©mmYYyyKKaatt''VVnneeddIIrrccUUllccUUlleeTTAAkk~~¨̈¨̈ggssaallaaddwwkknnMMaaeeddaayyeellaakk®®KKUUmm~~aakk''EEddll
mmaannkkUUnnssiissßßEEttbbnn††iiccbbnn††ÁÁccbb""uueeNNˆ̂aaHH  EEttmmaannrrUUbbccmm¬¬aakk''ttuukk˚̊ttaanniiggrrUUbb®®BBHHCCaaee®®ccIInn
GGgg..  ««  ‰‰ggeennAATTIIeennHH  mmaannssaavv&&kkee®®ccIInnNNaass'',,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaall,,  bb""uuEEnn††kk**®®ttUUvvrraabb''rrUUbb
®®BBHHppggeeTTIIbbVVnn»»  ..

eeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaaeettIIKKaatt''mmkkBBIIÂÂssuukkNNaaEEddrr  ..  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyffaaKKaatt''CCaa
®®bbCCaaBBllrrddΩΩmm~~aakk''´́nnBBiiPPBBeellaakk,,  eeddaayyKKaatt''ccgg''bbgg˙̇aajjffaaBBYYkkGG~~kk®®VVCC∆∆mmiinnÂÂttUUvv
CCaabb''cciitt††nnwwgg®®bbeeTTssNNaammYYyyCCaaBBiieesssseennaaHHeeLLIIyy  ..  

´́ff©©mmYYyy  KKaatt''eeXXIIjjmmnnuussßßmm~~aakk''ssIIuuccaayyssbb∫∫aayyhhWWuuhhaaeeddIIrrmmkk˘̆˘̆˘̆  KKaatt''kk**ssMMuu
TTaann®®VVkk''mmYYyymmIInnBBIICCnneennaaHH  ..  bbuurrssEEddllccaayylluuyyxxÇÇHHxxÇÇaayykk**ssYYrrKKaatt''ffaa  ––

´́ff©©mmYYyy  KKaatt''eeXXIIjjmmnnuussßßmm~~aakk''ssIIuuccaayyssbb∫∫aayyhhWWuuhhaaeeddIIrrmmkk˘̆˘̆˘̆  KKaatt''kk**ssMMuu
TTaann®®VVkk''mmYYyymmIInnBBIICCnneennaaHH  ..  bbuurrssEEddllccaayylluuyyxxÇÇHHxxÇÇaayykk**ssYYrrKKaatt''ffaa  ––

--  eehhttuuGG√√II  VVnnCCaa‰‰ggssMMuuGG~~kk‰‰eeTToottEEttmmYYyyGGUUbbUUll  ((mmYYyykkaakk''))    ˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††ccMMeeBBaaHH
GGjjvviijj‰‰ggssMMuurrhhUUttddll''mmYYyymmIInn  ((mmYYyymmWWuunnGGUUbbUUll))  ..

--  KKWWBBIIee®®BBaaHHGG~~kk‰‰eeTToott,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaall,,  eennAAmmaannssmmttƒƒPPaaBBEEcckkGGMMeeNNaayy
mmkkGGjjeeTTAA´́ff©©ee®®kkaayyeeTToott  ˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††ccMMeeBBaaHH‰‰ggvviijjGGjjmmaannCCMMeennOOffaa‰‰ggnnwwggKKµµaann
llTTÏÏPPaaBBeeFF√√IIddUUeecc~~HHeeLLIIyy  ..  

eeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaaeettIIeesscckk††IIss¬¬aabb''CCaakkaarrmmYYyydd**GGaa®®kkkk''ssaammaann¥¥BBiittEEmmnn……eeTT  ??
««eettIIeemm††cceeyyIIggGGaaccddwwggVVnn,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaallttbb,,  eeddaayyeehhttuuffaaeeBBlleesscckk††IIss¬¬aabb''
mmkkddll''  eeyyIIggmmiinnTTMMaaggddwwggxx¬¬ÁÁnnppggeessaaHH»»  ..

´́ff©©mmYYyyDDIIyy""UUEEssnneeXXIIjjCCnnxx√√HHkkaarrbbiiuunn®®bbssbb''mm~~aakk''eellIIkkGGaavvuuFFeeLLIIggtt®®mmgg''
VVjj''  ..  DDII--yy""UUEEssnnkk**®®bbjjaabb''eeTTAAQQrreennAAkkEEnn¬¬ggEEddllCCnneennaaHHtt®®mmgg''ssMMeeddAA  ..
eeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaaKKaatt''mmaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaddUUeecc~~HH  ??  --  KKWWBBIIee®®BBaaHH,,  KKaatt''eeBBaall
ttbb,,  kkMMuu[[CCnneennHHmmaannllTTÏÏPPaaBBVVjj''xx∆∆MM̈̈ ¨̈®®ttUUvv  ..

eennAAeeBBllEEddllCCnnxx¬¬HHnniiyyaayy®®VVbb''DDIIyy""UUEEssnnffaa,,  mmaannmmnnuussßß  ee®®ccIInnKK~~aaNNaass''
EEddlleessIIccccMMGGkkddaakk''KKaatt''  ..
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--  mmiinnCCaakkaarrGG√√IIeeTT,,DDIIyy""UUEEssnneeBBaall,,  ””bbmmaaffaavvaaGGIIccwwggeeTTAAccuuHH!!  ..  eehhIIyyccMMeeBBaaHHGG~~kk
TTMMaaggeennaaHHkk**sstt√√llaavvaaeessIIccccMMGGkkddaakk''ddUUccKK~~aa,,  kkaallNNaasstt√√eennHHvvaaeebbIIkkmmaatt''ssMMeejjjj
bbeeBBaaççjjeeFFµµjjmmaannTTMMnnggddUUccCCaaccgg''eessIIcc..  

--  kk**bb""uuEEnn††mmaannnnrrNNaaeeTTAArrvvll''QQWWkk∫∫aallnnwwggBBYYkksstt√√llaaeennaaHH,,  BBYYkkeeKKnniiyyaayy
eeTTAAkkaann''DDIIyy""UUEEssnnvviijj  ..

--  ccMMEENNkkxx∆∆MM ¨̈ ¨̈,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaallttbb,,  kk**KKµµaannrrvvll''QQWWkk∫∫aallnnwwggBBYYkkmm~~aall
GGss''TTMMaaggeennaaHHEEddrr  ..

eeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaaGG~~kkppggTTuukkKKaatt''CCaasstt√√EEqq˚̊  ??
--  BBIIee®®BBaaHH,,  KKaatt''eeBBaall,,  xx∆∆MM¨̈yykkcciitt††BBYYkkGG~~kkNNaaEEddllpp††ll''rrbbss''rrbbrrmmkk[[xx∆∆MM¨̈¨̈,,

eehhIIyyxx∆∆MM¨̈EE®®sskkÂÂBBUUssccMMeeBBaaHHnnrrNNaaEEddllmmiinn[[GG√√IIxx∆∆MM¨̈eessaaHH,,  ®®BBmmTTMMaaggxx∆∆MM¨̈eeddjjxxMMaaBBYYkk
CCnnkkMMNNaacc  ..

eennAAeeBBllmmYYyyeeTToott,,  eeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaaeettIIKKaatt''zziitteennAAkk~~¨̈¨̈gg®®bbeePPTTCCaasstt√√EEqq˚̊
EEbbbbNNaammYYyyEEddrr  ??

--  kkaallNNaaxx∆∆MM̈̈ ¨̈XX¬¬aann,,  KKaatt''eeBBaall,,  xx∆∆MM̈̈ ¨̈mmaannFFmm··CCaattiiCCaasstt√√EEqq˚̊eeLL®®vvIIeeyy  ((  EEqq˚̊ssmm
xxııss''@@EEddlleeKKee®®bbII[[eeddjjsstt√√®®mmwwKK  )),,  xx∆∆MM̈̈yykkcciitt††yykkeeff¬¬IImmGG~~kkppggEEddlleennAACCMMuuvviijj
xx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM¨̈,,  kk**bb""uuEEnn††eennAAeeBBllNNaaEEddllxx∆∆MM¨̈¨̈VVnnhhUUbbEEqqÌÌtteehhIIyy,,  xx∆∆MM¨̈¨̈MMmmaannFF··mmCCaattiiCCaasstt√√
EEqq˚̊ddUUkk  ((  EEqq˚̊mmaannmmaaDDmmMMaa®®kkGGaajj,,  mmaatt''FFMM@@  )),,  xx∆∆MM̈̈ ¨̈BBWWttEEttBBII®®bbTTHHxxMMaaTTMMaaggGGss''ccMMeeBBaaHHBBYYkk
NNaaEEddllxx∆∆MM̈̈ ¨̈VVnnCCYYbb  ..

eennAAssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  KKaatt''VVnneeXXIIjjvvaaKKµµiinnGGaaNNaakk''ssIIuuEEmm""nn,,  EEddllmmaanndduuHHkk∫∫aall
eeBBaaHHyy""aaggsseemm∫∫IImm  ..

--  ccUUrr‰‰gg®®bbKKll''[[kk∫∫aalleeBBaaHHrrbbss''‰‰ggmmkkGGjjxx¬¬HH@@mmkk,,  KKaatt''eeBBaall,,
eeFF√√IIddUUeecc~~HHeeTTAA  ‰‰ggnnwwggbbNN††aall[[rrUUbbGGjjVVnnssbb∫∫aayycciitt††eennaaHHmm¥¥""aagg,,  eehhIIyymm¥¥""aagg
eeTTooyy  ‰‰ggnnwwggVVnnTTmm¬¬aakk''eeccaallnnUUvvrrbbss''≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__xx¬¬HHeennaaHHppggEEddrr  ..

eennAAeeBBllEEddlleeKKss∂∂IIbbeennÊÊaass[[KKaatt''ffaa  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaaKKaatt''ccUUllcciitt††bbrriieePPaaKKeennAA
kkNN††aallff~~ll''……eennAAkkNN††aallppßßaarreeTTAAvviijj  ..

--  BBIIee®®BBaaHHxx∆∆MM̈̈ ¨̈ccaabb''eepp††IImmXX¬¬aanneennAATTIIeennaaHH,,  KKaatt''eeBBaall,,  eehhIIyyeeTTaaHHeennAATTIINNaakk**eeddaayy
[[EEttXX¬¬aann  xx∆∆MM̈̈ ¨̈hhUUbbEEttTTMMaaggGGss''  ..
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eennAAeeBBllEEddllKKaatt''eeFF√√IIddMMeeNNIIrr®®ttLLbb''BBIITTII®®kkuuggLLaaeesseeddmm""UUnn  eeTTAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn,,
mmaanneeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIKKaatt''mmkkBBIINNaaEEddrr  ??

--  xx∆∆MM̈̈ ¨̈VVnneeddIIrrmmkkBBIIÂÂssuukkrrbbss''BBYYkk®®bbuuss@@,,  KKaatt''eeBBaall,,  eehhIIyykkMMBBuuggEEttvviill®®ttLL
bb''eeTTAArrkk®®ssuukkrrbbss''®®ssII@@vviijj  ..

❑

KKaatt''VVnnee®®bboobbeeFFoobb®®ssIIss~~MMnniigg®®ssIIkkMMssaann††cciitt††dd**llÌÌ@@  eeTTAAnnwwgg®®ssaa®®kkhhmm
dd**qq©©aajj''BBiissaarrkk**bb""uuEEnn††eeBBaarreeBBjjeeddaayyCCaattiiBBuull  ..  KKaatt''EEttggeehhAA®®ssIITTMMaaggeennHHffaa
CCaarraaCCnnIIrrbbss''eess∂∂cc,,  ……CCaammhhaakkßß®®ttiiyyaannIIrrbbss''mmhhaakkßß&&®®tt,,  BBIIee®®BBaaHHnnaaggEEttggCCMMrriitt
yykkVVnnBBIIeess∂∂ccnnUUvvrrbbss''®®KKbb''EEbbbbyy""aaggEEddllnnaaggÂÂttUUvvkkaarr  ..

mmnnuussßßmm~~aakk''VVnneess©©IIccssrreessIIrryy""aaggxx¬¬MMaaggGGMMBBIIrrbbss''ddgg√√aayyyy""aaggee®®ccIInn  EEddll
eeKKVVnn®®bbTTHHeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggvviihhaarrssaamm""UU®®ttaass  ..

--  ®®bbEEhhllCCaammaannee®®ccIInnCCaaggeennHHeeTTAAeeTToott,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaall,,  ®®bbssiinneebbIIBBYYkk
GG~~kkss¬¬aabb''VVnnddaakk''CCMMnnUUnnddll''®®BBHHCCMMnnYYssBBYYkkEEddllVVnneennAArrss''rrYYccCCiivviitt  ..

´́ff©©mmYYyy,,  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''kkMMBBuuggEEttbbrriieePPaaKKeennAAkkNN††aallff~~ll''  ®®ssaabb''EEtt
mmaannmmnnuussßßmmYYyyccMMnnYYnnmmkkGGgg¨̈yyCCMMuuvviijjrrUUbbKKaatt'',,  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHVVnneehhAAKKaatt''
ffaaEEqq˚̊  ..  

--  KKWWGG~~kkTTMMaaggGGss''KK~~aaeennHHeehhIIyyEEddllCCaasstt√√EEqq˚̊,,  KKaatt''eeBBaalleeTTAAkkaann''GG~~kk  TTMMaaggeennHH,,
BBIIee®®BBaaHHBBYYkkGG~~kkTTMMaaggGGss''KK~~aammkkGGgg̈̈¨̈yyssmm¬¬wwggeemmIIllmmnnuussßßmm~~aakk''kkMMBBuuggssIIuuVVyy  ..

´́ff©©mmYYyyeennAAeeBBllEEddllKKaatt''kkMMBBuuggeeddIIrreellggkkMMssaann††  KKaatt''VVnnsseegg˚̊tteeXXIIjj
kkUUnnrrbbss''®®ssIIss~~MMmm~~aakk''yykkddMMuu®®KKYYsseeccaalleeTTAAeellIIkkggTT&&BBeeffµµIIrreeCCIIggmmYYyy®®kkuumm  ..

--EEnnhh__kkUUnn®®bbuuss,,  DDIIyy""UUEEssnnnniiyyaayyeeTTAAkkaann''eekkµµggmm~~aakk''eennHH  ‰‰gg®®bbyy&&tt~~eeccaall
ccMMeeTTAAeellII““BBuukkrrbbss''‰‰gg  ..

mmaannkkIILLaakkrrdd**kkMMeessaayymm~~aakk''  EEddllxx√√HHssmm&&ttƒƒPPaaBBkk~~¨̈¨̈ggmmuuxxvviiCCÇÇaaCCIIvv::rrbbss''xx¬¬ÁÁnnkk**
VVnnssee®®mmcccciitt††eeFF√√IIeeBBTT¥¥hhµµrrvviijjmm††gg  ..  ´́ff©©mmYYyy,,  DDIIyyUU""EEssnnVVnnCCYYbb®®bbTTHHCCnneennHH
eehhIIyyeeBBaallffaa  ––  ««  kk~~̈̈ ¨̈ggeeBBll≤≤LLËËvveennHH  ‰‰ggmmaannmmeeFF¥¥aaVVyymmYYyydd**llÌÌ®®bbeessIIrreeddIImm∫∫II
ssggsswwkknnwwggBBYYkkCCnnNNaaEEddllFF¬¬aabb''QQ~~HHeellIIrrUUbb‰‰ggkkaallBBIIeeddIImm  ..
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mmaanneeBBllmmYYyy,,  bbuurrssmm~~aakk''VVnnTTaarryykkGGaavvmm""gg''ttUUEEddllDDIIyy""UUEEssnnkkMMBBuuggEEttBBaakk''
CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnn  ..

--  ®®bbssiinneebbIICCaa‰‰ggVVnn[[rrbbss''eennHHmmkkGGjj,,    DDIIyy""UUEEssnneeBBaall,,    rrbbss''eennHHkk**CCaa
rrbbss''GGjjeeTTAAeehhIIyy  ..  kk**bb""uuEEnn††®®bbssiinneebbIICCaa‰‰gg®®KKaann''EEttVVnn[[GGjjxxççIIvviijj    GGjjkkMMBBuugg
EEttee®®bbII®®VVss''rrbbss''eennHH˘̆˘̆˘̆  ccMMaaGGjjEEllgg®®ttUUvvkkaarrsswwmm‰‰mmyykkeeTTAAvviijjccuuHH  ..

eennAAeeBBllEEddlleeKKss∂∂IIbbeennÊÊaass[[KKaatt''ffaa  KKaatt''FF¬¬aabb''VVnnppwwkk®®ssaaeennAAkk~~̈̈ ¨̈̈̈ggttUUbbrrggssaa
llKKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaa  ––  ««  xx∆∆MM̈̈ ¨̈kk**FF¬¬aabb''VVnneekkaarrBBuukkmmaatt''  eennAAkkEEnn¬¬ggkkaatt''sskk''ddUUcc
KK~~aaGGIIccwwggEEddrr  »»  ..

´́ff©©mmYYyy  KKaatt''VVnnææeeKKssrreessIIrrCCnnmm~~aakk''EEddllVVnnddaakk''TTaann[[KKaatt''  ––
--  eeKKÂÂttUUvvssrreessIIrrxx∆∆MM̈̈eeTTAAvviijjeeTT,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaall,,  EEddllCCaaGG~~kkVVnnpp††ll''kkiitt††iiyyss

ccMMeeBBaaHHCCnnNNaaEEddllVVnnddaakk''TTaann[[xx∆∆MM̈̈ ¨̈  ..

eennAAeeBBllEEddlleeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIKKaatt''VVnnccMMeeNNjjGG√√IIxx¬¬HHeeTTAAGGMMBBIITTssßßnnvviiCCÇÇaarrbbss''
KKaatt''  ??  

--  eebbIIssiinnvviiCCÇÇaaeennHH,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaall,,  ®®KKaann''EEttVVnneerroobbccMMxx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM̈̈[[eeccHHTTbb''TTll''
nnwwggkkaarrQQWWccaabb''eevvTTnnaarrEEddll®®bbEEhhllCCaammiinnGGaaccFF¬¬aakk''mmkkeellIIrrUUbbxx∆∆MM ¨̈rrhhUUttkk~~¨̈ggmmYYyy
CCIIvviitteennHH,,  kk**xx∆∆MM̈̈ ¨̈ssbb∫∫aayycciitt††®®KKbb''®®KKaann''eeBBkkNNaass''eeTTAAeehhIIyy  ..

eennAAeeBBllEEddllGG~~kk®®ssuukk´́nnTTIIÂÂkkuuggGGaaEEtt˙̇nnVVnneellIIkkddeemm˚̊IIggeess∂∂ccGGaaeeLLccssgg''
CCaa®®BBHHVVKKuuss  ((  kk˘̆kk˘̆nn˘̆ ––  Bacchus VVKKUU--VVKKgg  ®®BBHH≤≤ssUUrr´́nnCCnnCCaattii®®kkiikk ))  ̆̆ ˘̆˘̆  KKaatt''
VVnneeBBaallkk~~̈̈ ¨̈ggeeKKaallbbMMNNggccMMGGkk[[GG~~kkTTMMaaggeennHHffaa  ––  

--  eehh!!  eemm††cckk**eeKKmmiinnddMMeekkIIggxx∆∆MM̈̈ ¨̈[[eeTTAACCaa®®BBHHeessrr""aaBBIIssnnwwggeeKKppgg  ??  ( Sérapis )

eeKKVVnnss∂∂IIbbeennÊÊaassddll''KKaatt''ffaa  KKaatt''VVnnrrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggTTIIkkEEnn¬¬gg®®kkxx√√kk''  ––
--  ®®BBHHGGaaTTiitt¥¥,,  KKaatt''eeBBaall,,  EEttggee®®CCoott®®CCkkeeTTAAddll''TTIIkkEEnn¬¬ggeessµµaakk®®KKaakkCCaaggeennHH

qq©©aayyNNaass'',,  eehhIIyyeemm††cckk**eeKKmmiinneeXXIIjjBBnn¬¬WẂ́ ff©©xxUUccKKuuNNPPaaBBGG√√IIppggeeTTAA  ??
bbuurrssmm~~aakk''EEddllssµµaannffaaxx¬¬ÁÁnnmmaann®®VVCC∆∆aaVVnneeBBaalleeTTAAkkaann''KKaatt''ddUUeecc~~HHffaa  ––
--  ‰‰ggEEddll≤≤tteeccHHddwwggGG√√IIeessaaHHeemm††cckk**hhflflaannttMMaaggxx¬¬ÁÁnneeFF√√IICCaaTTssßßnnvviiTTUUrrppgg  ??
--  eebbIIGGjjeeFF√√IImmiinnVVnnGG√√II,,    KKaatt''eeBBaallttbbvviijj,,˘̆˘̆˘̆  ee®®kkAAEEttBBIIkkaarryykktt®®mmaabb''ttaammBBYYkk
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BBYYkkTTssßßnnvviiTTUUeennaaHH˘̆˘̆˘̆EEttbb""uueeNNˆ̂HHkk**vvaa®®KKbb''®®KKaann''NNaass''eeTTAAeehhIIyyeeddIImm∫∫IIttMMaaggxx¬¬ÁÁnnGGjjCCaa
TTssßßnnvviiTTUUrr  ..

´́ff©©mmYYyy  eeKKVVnnyykkeekkµµggmm~~aakk''mmkkbbgg˙̇aajjKKaatt''  eeddIImm∫∫IIEENNnnMMaavvaa[[eeFF√√IICCaassaavv&&kk
rrbbss''KKaatt''  ..  eeKKVVnneellIIkkssrreessIIrrGGMMBBIIKKuuNNssmm∫∫tt††iirrbbss''yyuuvvCCnnmm~~aakk''eennHHCCaaGGttiibbrrii--
mmaaffaavvaaCCaammnnuussßßqq¬¬aattmmaannbbBBaaÔÔaa,,  mmaannTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''llÌÌ,,  CCaaeekkµµgg®®ttwwmm®®ttUUvveehhIIyyeeccHHddww
gg®®KKbb''mmuuxx®®KKbb''yy""aagg  ..  DDIIyy""UUEEssnnGGgg̈̈¨̈yyss∂∂aabb''yy""aaggeess©©øømmss©©aatt''  ..

--  eebbIIvvaaBBUUEEkkmm¬¬wwgg@@,,  KKaatt''eeBBaall,,  eettIIvvaammaannÂÂttUUvvkkaarrGG√√IIBBIIxx∆∆MM̈̈ ¨̈,,  BBYYkkGG~~kk‰‰ggnnMMaavvaammkkCCYYbb
xx∆∆MM̈̈¨̈eeFF√√IIGG√√II  ??

eennAAeeBBllEEddllKKaatt''eeddIIrrccUUllkk~~¨̈¨̈ggeerraaggeell≈≈aannmmYYyy  ccMMeeBBllEEddllTTssßßnniikkCCnn
TTMMaaggLLaayykkMMBBuuggEEtteeddIIrreeccjj,,  eeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaaeehhttuuGG√√IIVVnnCCaaKKaatt''mmaannGGaakkbb∫∫--
kkiirriiyyaaEEbbbbeennHH  ??  KKaatt''VVnneeBBaallffaa    KKWWCCaaeerrOOggTTmm¬¬aabb''mmYYyyEEddllKKaatt''VVnnssee®®mmcceeFF√√II
eeBBjjmmYYyyCCiivviittrrbbss''KKaatt''eeTTAAeehhIIyy  ..    

❑

eess∂∂ccpp∂∂aacc''kkaarr  ddWWnnIIss--LLWWeeTToorr""gg'',,  bbnnÊÊaabb''BBIIÂÂttUUvvVVnneeKKeeddjjeeccjjBBIIGGaaNNaa--
cc&&®®kkrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAAssIIuurr""aaKKuuss,,  kk**VVnnddkkffyymmkkrrss''eennAAkk~~¨̈¨̈gg®®ssuukkkkUUrrMMaauugg,,  EEddlleennAA
TTIIeennaaHHssPPaaBB®®kkII®®kkllMMVVkkVVnnCCMMrruujj[[KKaatt''eennHHbbMMeeBBjjmmuuxxrrbbrrCCaa®®KKUUbbee®®ggoonnddll''
BBYYkkyyuuvvCCnneeddIImm∫∫IIkkMMuu[[ddaacc''eeBBaaHHss¬¬aabb''  ..  ´́ff©©mmYYyy,,  DDIIyy""UUEEssnnVVnneeddIIrrccUUlleeTTAAkk~~¨̈¨̈gg
ssaallaarrbbss''ddWWnnIIss˘̆˘̆˘̆®®ssaabb''EEttKKaatt''VVnn  æækkUUnneekkµµggEE®®sskkyyMM  ..  ddWWnnIIssnnwwkkssµµaannffaa
DDIIyy""UUEEssnnmmkkllYYggeellaammGGMMBBIIeesscckk††IITTuukk≈≈eessaakkrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ––

--  DDIIyy""UUEEssnn,,  GGttiitteess∂∂ccEEff¬¬ggvvaaccaa,,  eeyyIIggGGrrKKuuNN‰‰ggNNaass''  ––  GGnniiccççaa  !!  
ccUUrr‰‰ggeemmIIllccuuHH˘̆˘̆˘̆  eennHHVVnneeKKeehhAAffaaeeXX¬¬aakklliiccGGMMEEbbggGGEENN††tt  ˘̆˘̆˘̆

--  {{CCnnkkMMsstt'',,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaallttbb  ˘̆˘̆˘̆GGjjmmaannkkaarrPPaa∆∆kk''eeppÌÌIIllxx¬¬MMaaggNNaass''
eeddaayyeeXXIIjj‰‰ggeennAArrss''eennAAeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  ‰‰ggEEddllVVnnFF¬¬aabb''eeFF√√IITTuukk≈≈bbuukkeemm~~jjyy""aaggxx¬¬MMaagg
ddll''®®bbCCaarraa®®ss††rrbbss''‰‰ggeennAAssIIuurr""aaKKuuss˘̆˘̆˘̆..  eehhIIyyGGjjsseegg˚̊tteeXXIIjjaaffaa‰‰gg  ≤≤LLËËvv
eennHHvviijj  mmiinnEEmmnnCCaa®®KKUUdd**KKaabb''®®bbeessIIrr  ddUUccEEttkkaall‰‰ggeeFF√√IIeess∂∂cckk**mmiinnEEmmnnCCaaeess∂∂ccdd**
llÌÌ®®bbeessIIrr  ..

´́ff©©mmYYyyKKaatt''VVnneeXXIIjjmmnnuussßßCCaaee®®ccIInneeFF√√IIBBlliikkmmµµff√√aayy®®BBHHnniiggeeTTBB††aa      eeddIImm∫∫IIssMMuu
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kkUUnn®®bbuussmmYYyy  ..
--  BBYYkkGG~~kk‰‰ggccgg''VVnnkkUUnn®®bbuuss,,  KKaatt''eeBBaalleeTTAAkkaann''GG~~kkTTMMaaggeennHH,,  CCaaCCaaggccgg''VV

nnkk¬¬aayyeeTTAACCaammnnuussßßssuuccççrriitt  ??  ..  

eennAAeeBBllEEddllKKaatt''sseegg˚̊tteeXXIIjjyyuuvvCCnnmm~~aakk''nniiyyaayyss∂∂IIeeddaayyTTuuccççrriitt  KKaatt''kk**VV
nneeBBaalleeTTAAkkaann''eekkµµggmm~~aakk''eennHHffaa  ––  

--  ‰‰ggKKµµaanneesscckk††IIeeGGoonnxxµµaass''eeTT……  EEddllxxMM®®bbwwggddkkddaavvssMMNNeeccjjBBIIee®®ssaamm
eeFF√√IIGGMMBBIIPP¬¬̈̈¨̈kk  ??

KKaatt''VVnneeBBaallGGMMBBIImmnnuussßßEEddllEEttggnniiyyaayyllÌÌBBIIKKuuNNFF··mm  EEttmmiinnEEddlleeFF√√II
ttaammBBaakk¥¥ssMMddIIEEddlleeKKVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnGG~~kkdd´́TTeennaaHH  ffaammiinnssUUvvxxuussKK~~aabb""uunnµµaann
BBIIee®®KKOOggeePP¬¬ggEEddllbbeeBBaaççjjVVnn®®ttwwmmEEttsseemm¬¬ggBBiieerraaHH  kk**bb""uuEEnn††BBMMuummaannmmeennaasseeBBaaççtt--
nnaaeessaaHHeeLLIIyy  ..

bbuurrssmm~~aakk''VVnneeBBaall®®VVbb''KKaatt''kk~~¨̈¨̈ggssmm&&yy´́ff©©mmYYyyffaa  rrUUbbeeKKmmiinnmmaannnniissßß&&yy
CCaammYYyynnwwggTTssßßnnvviiCCÇÇaaTTaall''EEtteessaaHH  ..

eebbIIddUUeecc~~HH  eettII‰‰ggrrss''eeFF√√UUIIGG√√IIEEddrr,,  DDIIyy""UUEEssnnnniiyyaayytteeTTAAkkaann''bbuuKKlleennHHvviijj,,  eebbII
‰‰ggKKµµaannssggÙÙwwmmTTaall''EEtteessaaHHffaannwwggrrss''VVnnssuuxx®®ssYYlleennAA´́ff©©NNaammYYyy  ..

kk~~̈̈¨̈ggkkaall:eeTTss:mmYYyyeeTToott,,  KKaatt''VVnneeXXIIjjyyuuvvCCnnmm~~aakk''®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBIImmYYyy  mmiinn--
ssuuccççrriitt..

--  ‰‰ggmmiinnmmaannkkaarreeGGoonnxxµµaass''eeTT……  ??  KKaatt''ss∂∂IIbbeennÊÊaass[[vvaa,,  VVnnCCaaeeFF√√II[[xxUUcc®®bb--
LLaakk''®®bbLLËËssGGss''rrllIIggnnUUvvKKuuNNssmm∫∫tt††iiTTMMaaggbb""uunnµµaannEEddllFFmmµµCCaattiiVVnnpp††ll''[[‰‰gg  ..

KKaatt''EEttggeeBBaallffaa  mmnnuussßßeeyyIIgg®®KKbb''@@KK~~aaEEttggEEttrrss''eennAAkk~~¨̈¨̈ggTTaassPPaaBB  ––
BBYYkkxx∆∆MM̈̈ ¨̈bbee®®mmIIeeKKeeddIImm∫∫IIeeKKaarrBBeeccAAhh√√aayynnaayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  ccMMEENNkkBBYYkkeeccAAhh√√aayyrrbbss''eeKK
eeddIImm∫∫IIeeKKaarrBBccMMNNgg''ttNN˙̇aarrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  GG√√II@@TTMMaaggGGss''mmaannllkk≈≈NNHHssMMxxaann''eeyyaagg
eeTTAAttaammTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''®®bb´́BBNNII  ..    mmnnuussßßEEddllFF¬¬aabb''rrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggzzaannssYY··KK´́nneesscckkII††
®®ssNNuukkssMMbbUUrrssbb∫∫aayy  cc∫∫aass''CCaaddkkffyyxx¬¬ÁÁnneeccjjvviijjmmiinnrrYYcceeLLIIyy  ..  ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj
kkaarrmmaakk''ggaayyccMMeeBBaaHHCCIIvviittssuuxx®®ssYYllCCaassuuPPmmggllBBiitt®®VVkkddrrbbss''    BBYYkkmmnnuussßßEEdd--  
llFF¬¬aabb''rrss''eennAAeeddaayyrreebboobbeeppßßgg  ..
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eennAAkk~~¨̈¨̈ggGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaccMMGGkkeeBBbb®®CCaayyrrbbss''KKaatt''  EEddllmmiinnrrvvIIrrvvll''nnwwggnnrrNNaa
eessIIccyyMM  ˘̆˘̆˘̆KKaatt''VVnnyyll''ffaaeesscckk††IIeeGGoonnxxµµaass''CCaallkk≈≈NN::TTnn''eexxßßaayymmYYyy  ..
KKaatt''mmiinnEEddllmmaanneesscckk††IIeeGGoonnxxµµaass''  eennAAccMMeeBBaaHHmmuuxxGG~~kkppgg  kk~~¨̈¨̈ggkkaarr®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBII
GG√√II@@mmiinnssmmrrmm¥¥EEddllbbÂÂBBççaass''TTiissssggmmTTMMaa®®ssuugg  ..  ®®bbssiinneebbIIkkaarrbbrriieePPaaKKCCaa
GGMMeeBBIImmYYyyllÌÌeennaaHH  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaaeeKK®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBIIeennHHeennAAkkNN††aallppßßaarrmmiinnVVnn,,  ccMMaaVV
cc''EEtteeFF√√IIeennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊbb''  ??

eeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIeennAAkkEEnn¬¬ggNNaaEEddlleeKKÂÂttUUvvyykkeexxµµaaccKKaatt''eeTTAAkkbb''  eennAAeeBB--
llEEddllKKaatt''ccUUllmmrrNNPPaaBBeeTTAA  ??  eennAAkkNN††aallvvaallEE®®ss  KKaatt''eeqq¬¬IIyyttbb˘̆˘̆

--  yy""aaggeemm""ccGGIIeeccHH  ??    mmnnuussßßmm~~aakk''ccggppÊÊ̈̈ ¨̈jjppÊÊaall''[[KKaatt'',,    eettIIeellaakkmmiinnxx¬¬aaccttµµaatt
eeccaaHH    ……kk**kk¬¬aayyeeTTAACCaaccMMNNIIrrbbss''sstt√√´́®®BBeeTT……  ??

--  xx∆∆MM̈̈ ¨̈nnwwggddaakk''ddMMbbggmmYYyyeennAAEEkk∫∫rrxx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM̈̈,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaallttbb,,  eeddIImm∫∫IInnwwggGGaacceeddjj
vvaaeennAAeeBBllEEddllvvaammkkEEkk∫∫rrrrUUbbxx∆∆MM̈̈  !!

--  bb""uuEEnn††eennAAeeBBlleennaaHH  ,,  eellaakk≤≤ttddwwggxx¬¬ÁÁnnGG√√IIppgg  ((  eeKKcceeccssYYrrKKaatt''))
--  eebbIIxx∆∆MM̈̈ ¨̈mmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnnppgg  ccgg''nnrrNNaassIIuurrUUbbxx∆∆MM̈̈ ¨̈kk**ssIIuueeTTAA    ˘̆˘̆˘̆ccgg''eeccaaHHyy""aaggeemm""ccVVnnkk**

eeccaaHHeeTTAA,,  KKaatt''eeBBaall  ..
❑

mmttii´́nnmmnnuussßßPPaaKKxx¬¬HHVVnnGGHHGGaaggffaa  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''VVnnccUUllkk~~¨̈¨̈ggGGaayyuu
9900qq~~MMaa  KKaatt''VVnnbbrrIIeePPaaKKeeCCIIggeeKKaaeeqqAAmmYYyyddMMuu  EEddllbbNN††aall[[KKaatt''ccuukkeeBBaaHHrrhhUUtt
ddll''ss¬¬aabb''  ..  bb""uuEEnn††®®kkuummmmnnuussßßxx¬¬HHeeTToottVVnnnniiyyaayyffaaeennAAeeBBllEEddllKKaatt''VVnn
ccUUllddll''vv&&yyccaass''CCrraaeevvTTnnaarreeBBkk  KKaatt''VVnnGGtt''ddeegg˙̇IImm[[ss¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  eennAAeeBBll
®®BBwwkkEEssÌÌkkeeLLIIgg  BBYYkkmmiitt††PP&&kk††iirrbbss''KKaatt''VVnnmmkkeellggKKaatt''  ––  eeKKVVnneeXXIIjjKKaatt''
®®KKllMM®®KKeevvoonneennAAkk~~¨̈ggGGaavvmm""gg''ttUUrrbbss''KKaatt''  ––  BBYYkkeeKKkk**nnMMaaKK~~aallaarrUUbbKKaatt''eeccjjeeLLIIgg
BBIIee®®BBaaHHeeKKmmiinneeCCOOffaaKKaatt''eeddkkllkk''eeTT  ˘̆˘̆˘̆  eeddaayyee®®BBaaHHKKaatt''mmaannTTmm¬¬aabb''PP∆∆aakk''ddwwggxx¬¬ÁÁnn
CCaanniiccççCCaakkaall  ..  eennAAeeBBlleennaaHHeeTTIIbbVVnneeKKddwwggffaaKKaatt''ss¬¬aabb''rrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..
kk~~¨̈¨̈ggkkaalleeTTss::eennaaHH  mmaannmmnnuussßßCCaaee®®ccIInnEEddlleeQQ¬¬aaHH®®bbEEkkkkKK~~aaQQUUqqrr  eeddIImm∫∫II
eeNN††IImmyykkrrUUbbKKaatt''eeTTAAkkbb''  ..  BBYYkkeeKKTTMMaagg  GGss''eehhoobbEEttnnwwggee®®bbIÍ́ ddeeCCIIgg®®bbkkaabb''®®bb--
ccaakk''KK~~aaeeTTAAeehhIIyy          TTTTYYlleennAAeeBBlleennaaHHBBYYkk®®kkuummeeccAA®®kkmmnniiggBBYYkkccaass''TTMMeennAAkkUUrrMMuuaaggtt˙̇  
VVnnmmkkss®®mmuuHHss®®mmYYllmmhhaaCCnnkkMMuu[[eeQQ¬¬aaHH®®bbEEkkkkKK~~aa  ..    ssBBDDIIyy""UUEEssnnVVnnTTTTYYll  
BBIIFFiirrQQaabbnnkkiiccççdd**GGFFwwkkGGFFmm˘̆˘̆˘̆  eeKKVVnnyykkKKaatt''eeTTAAkkbb''eennAAmmaatt''TT√√aarr´́nnkk∫∫aalleekkaaHH  ..
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eennAAEEkk∫∫rrpp~~ËËrrrrbbss''KKaatt''eeKKVVnneellIIkkssssrrkkeenn¬¬aaggmmYYyy  EEddlleeKKVVnnddaakk''
rrUUbbEEqq˚̊mmYYyyeeFF√√IIBBIIeeff¬¬IImmffµµ´́nnVV""rr""UUss  ..  mmrrNNPPaaBBrrbbss''TTssßßnnvviiTTUUmm~~aakk''eennHHVVnn
mmkkddll''ttMMNNaallKK~~aannwwggeesscckk††IIss¬¬aabb''rrbbss''mmhhaaeess∂∂ccGGaaeeLLccssgg''eennAATTIIÂÂkkuuggVV--
bbflflÈÈeeLLaannppggEEddrr,,  eennAAkk~~¨̈ggGGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII111144  ..  DDIIyy""UUEEssnnVVnnTTTTYYllkkiitt††iiyyss
ssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''  eellIIkkddMMeekkIIggddaayyssaarrssmmTTÏÏiirrUUbbssMMNNaakkEEddllBBYYkkssaammBBaaÔÔCCnn
CCaaee®®ccIInneeppßßgg@@KK~~aaVVnnssaaggssgg''eeLLIIggeeddIImm∫∫IIrrMMÆÆkkrrUUbbKKaatt''  ®®BBmmTTMMaaggmmaannssiillaaccaarrwwkk
EEff¬¬ggssrreessIIrrGGMMBBIIKKuuNNssmm∫∫tt††iirrbbss''KKaatt''mmkkCCaammYYyyKK~~aaEEffmmeeTToottppgg  ..

❑                         ❑

❑




