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CIvitrbs'GarIsTIB
ARISTIPE

((  CCaaTTssßßnnvviiTTUUrrmm~~aakk''  EEddllVVnnrrss''kk~~̈̈ ¨̈ggkkaallssmm&&yyCCaammYYyyKK~~aannwwggVV¬¬ttuugg  ˘̆˘̆˘̆    eennAAkk~~̈̈¨̈gg
GGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII  9966  ˘̆˘̆˘̆))

GGaarrIIssTTIIBBmmaanneeddIImmkkMMeeNNIItteennAAssIIuuEErr""nn,,  eennAA®®bbeeTTssllIIbbflflÈÈ  ..  eekkrr††ii__eeQQµµaaHHdd**ll∫∫II--
ll∫∫aajjrrbbss''ssUU®®kkaattVVnneeFF√√II[[CCnneennHHccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTsskkMMeeNNIIttrrbbss''xx¬¬ÁÁnn    eeddIImm∫∫II
mmkkttMMaaggTTIIllMMeennAA@@®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn˘̆˘̆˘̆ eeddIImm∫∫II®®KKaann''EEttmmaanneesscckk††IIssbb∫∫aayyrrIIkkrraayynnwwggVVnn
ss∂∂aabb''ssUU®®kkaattbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..    KKaatt''VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaassaavv&&kkmm~~aakk''dd**ssMMxxaann''rrbbss''TTssßßnnvviiTTUUrr
mm~~aakk''eennHH  ˘̆˘̆˘̆    kk**bb""uuEEnn††KKaatt''VVnneerroobbccMMrreebboobbrrss''eennAArrbbss''KKaatt''eeTTAAttaammkk∫∫ÁÁnn  EEddllppÊÊ̈̈yy
®®bbqqMMaagg®®ssLLHHnnwwgg®®TTiiss∂∂IITTMMaaggLLaayy bbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssaallaadd**””ttuugg””tt††mmrrbbss''
ssUU®®kkaatt  ..  KKWWKKaatt''eennHHeehhIIyyEEddllVVnnbbeegg˚̊IIttÂÂkkuummssaallaammYYyyeeppßßgg EEddllmmaanneeQQµµaaHH
ffaa  ssflflÈÈeerr""NNaaGGflflÈÈkk  ((  Cyrénaïque )),,  eeddaayyeehhttuuffaaGGaarrIIssTTIIBB  EEddllCCaaeellaakk®®KKUUFFMMeennAA
kk~~̈̈ ¨̈ggssaallaaeennaaHH  mmaanneeddIImmkkMMeeNNIIttmmkkBBIITTIIÂÂkkuuggssIIuuEErr""nn  ..

GGaarrIIssTTIIBBCCaabbuuKKllmm~~aakk''mmaannKKMMnniittee®®CCAA®®CCHH´́®®kkEEllgg,,      mmaanneevvaahhaaeeqq¬¬IIyyqq¬¬ggppÊÊ̈̈¨̈jj
ppÊÊaall''rrhh&&ssrrhhYYnn  ..    KKaatt''mmaanneeTTBBeekkaassll¥¥xxaaggeeFF√√IIkkaarrssnnÊÊnnaanniiyyaayyss∂∂II,,    eehhIIyy
eeccHHrrkkKKMMnniittkkMMbb¬¬̈̈ ¨̈kkkkMMEEbb¬¬gg  ……ccMMGGkkttMMaaggBBIIeerrOOggkkMMbbiiuukkkkMMbb""uukkttUUccttaacceeLLIIggeeTTAA  ..  mmYYyy´́ff©©@@
KKaatt''KKiittEEttBBIIrrkkrreebboobbssrreessIIrreellIIkktteemm˚̊IIggBBYYkkeess∂∂cc    eehhIIyynniiggBBYYkkGG~~kkFFMM@@  ..    KKaatt''
ssuuxxcciitt††eeFF√√IIGG√√II@@ssBB√√EEbbbbyy""aagg    ee ddIImm∫∫IIEEGGbbGGbbccaakk''bbeeNN††aayy    ……yykkcciitt††BBYYkkGG~~kkTTMMaagg
eennHH  ..  KKaatt''EEttggEEtteeFF√√II[[BBYYkkeennHHeessIIccssbb∫∫aayykkÌÌaakkkkÌÌaayy eehhIIyyTTaammTTaarrVVnnmmkkvviijj
nnUUvvrrgg√√aann''CCaaTTIIKKaabb''cciitt††  ..    kkaallNNaaBBYYkkGG~~kkFFMMeeCCrr®®bbmmaaff……bbggÌÌaabb''rrUUbbKKaatt''  @@EEttggEEttmmaa
nnvviiFFIIttbbtt[[eerrOOggeennHHkk¬¬aayyeeTTAACCaassMMeeNNIIccccMMGGkkbb®®BBaaççaass''eeTTAAvviijj  ˘̆˘̆˘̆  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyKKµµaann
nnrrNNaamm~~aakk''GGaacceeFF√√II[[KKaatt''mmaanneesscckk††IIQQWWccaabb''kk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggGG√√IImmYYyyeessaaHHeeLLIIyy  ˘̆˘̆˘̆ eebbIIeeTTaaHH
CCaaeeKKmmaanneeKKaallbbMMNNggyy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..        KKaatt''mmaannkkaarrbbiiuunn®®bbssbb''́́ ®®kkeeBBkkkk~~̈̈gg
kkaarrnniiyyaayyeepp††aaHHpp††gg˘̆˘̆˘̆  CCaaeehhttuu[[KKaatt''VVnnssee®®mmcceeCCaaKKCC&&yynnUUvv®®KKbb''kkiiccççkkaarrGG√√II@@EEdd--
llKKaatt''VVnneeFF√√II  ..  KKaatt''mmaannbbBBaaÔÔaassµµaarrttIIeennAAnnwwggmmiinn®®cceeLLaatt  eennAAkk~~̈̈ ¨̈gg®®KKbb''kkaall:eeTTss:,,
KKaatt''mmiinnEEddllnnwwkkeeccHHxxµµaass''eeGGoonnkk~~̈̈ ¨̈ggBBiiFFIIKKYYrrssmm  ……eerrOOggEEbbbbbbTTssmmrrmm¥¥GG√√IIeeLLIIyy  ..
VV¬¬ttuugg  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBllxx¬¬HHVVnnnniiyyaayymmkkkkaann''rrUUbbKKaatt''ddUUeecc~~HHffaa  ––      ««  {{!! GGaarrIIssTTIIBB,,  eennAA
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ee®®kkaammeemmXXeellIIddIIeennHH  mmaannEEttrrUUbb‰‰ggmm~~aakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH EEddllmmaanncciitt††KKMMnniitteennAAnnwwggff˚̊ll''  ˘̆˘̆˘̆
eebbIIeeTTaaHHCCaa®®ttUUvvvv&&NNÎÎkknnÊÊbbkkNN††aacc''kkNN††aacckk††II  ˘̆˘̆˘̆    ……kk**eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggsseemm¬¬øøkkbbMMBBaakk''®®kkhhmmeeqqÌÌAA
dd**ff˚̊MM̈̈eeff˚̊IIggrruuggeerrOOggkk††II  ˘̆˘̆˘̆»»  ..

GGUUrr""aass  ((Horace)),,  kkaallNNaanniiyyaayyTTaakk''TTggnnwwggGGaarrIIssTTIIBB,,  VVnneeBBaallGGHH
GGaaggffaa  KKaatt''eennHHeeccHHeeddIIrrssMMEEddggttYYeennAAkk~~̈̈ ¨̈gg®®KKbb''bbuuKKllwwkkllkk≈≈NN::..  eehhIIyyKKaatt''EEttggEEtt
mmaanneesscckk††IIeessaammnnssßßrrIIkkrraayyeennAAkk~~¨̈¨̈ggeerrOOggrrbbss''GG√√IIbbnn††iiccbbnn††ÁÁcc EEddllKKaatt''mmaann˘̆˘̆˘̆
eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaEEddllKKaatt''xxMM®®bbwwggEE®®bbgg®®ssvvaa{{bb[[VVnnee®®ccIInnCCaaggmmuunn  ..

KKuuNNssmm∫∫tt††iiGGss''TTMMaaggeennHH  VVnneeFF√√II[[eess∂∂ccpp††aacc''kkaarr eeddnnIIss--LLWWeeTToorr""gg''mmaann
kkaarrKKaabb''cciitt††yy""aaggxx¬¬MMaagg  ..  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyeennAAkk~~¨̈¨̈ggKKMMnniittrrbbss''eess∂∂cceennHH  ˘̆˘̆˘̆GGaarrIIssTTIIBB
mmaanntt´́mm¬¬dd**xxııgg''xxııss''ee®®ccIInneellIIssllbb''BBYYkkGG~~kklluutt®®kkaabb‰‰eeTToott@@  ..  GGaarrIIssTTIIBBEEttggEEtt
eeFF√√IIddMMeeNNIIrrCCaammYYyyeess∂∂cceeTTAAssIIrr""aaKKuuss  ˘̆˘̆˘̆eeddIImm∫∫IIeeTTAAeeFF√√IICCbb''eellooggeennAATTIIeennaaHH  ..  eennAAeeBBll
NNaaEEddllKKaatt''FFuujjffbb''CCaammYYyynnwwggeess∂∂ccGGggeennHH,,        KKaatt''EEttggEEtteeTTAAeellggkkMMssaann††  kk~~̈̈̈̈gg
ppÊÊHHGG~~kkFFMMeeppßßgg@@eeTToott  ..    eehhIIyyeeddaayyeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggmmYYyyCCiivviittrrbbss''KKaatt''    @@EEttggEEtteeddIIrreeTTAA
eellggssbb∫∫aayyeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggvvMMaaggeess∂∂ccnnaannaa˘̆˘̆˘̆DDIIyy""UUEEssnn--LLWWssuuIInnIIkk  EEddllrrss''eennAAkk~~̈̈¨̈ggssmm--
yykkaallrrbbss''KKaatt''EEddrr˘̆˘̆˘̆  VVnn®®bbssiiTTÏÏnnaamm[[KKaatt''ffaa  CCaaEEqq˚̊rrbbss''eess∂∂cc  ..  

�

´́ff©©mmYYyy,,  eeddnnIIssVVnneess∂∂aaHHTTwwkkmmaatt''eeTTAAeellIImmuuxxrrbbss''KKaatt''  ..  eehhttuukkaarrNN__eennHH
VVnnbbeegg˚̊IItt[[mmaannkkaarr  llMMVVkkcciitt††ddll''ssaakkßßIImm~~aakk''  EEddllVVnneeddIIrreennAAkk~~̈̈gghh√√ËËggeennaaHHppgg
EEddrr  ..  kk**bb""uuEEnn††GGaarrIIssTTIIBBEEbbrrCCaaeessIIcckkÌÌaakkkkÌÌaayyssbb∫∫aayycciitt††eeTTAAvviijj  ..  KKaatt''eeBBaallffaa  ––
««    eeyyIIggmmiinnÂÂttUUvvff©©ËËrrkk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggEEbbbbeennHHeeTT  ..  BBYYkkGG~~kkeenneessaaTTeeddIImm∫∫IIccaabb''kkUUnn®®ttIIttUUccmmYY--
yy  ssuuxxcciitt††eellaatteeTTAAkk~~~~̈̈ ¨̈ggssmmuu®®TT    rrhhUUttddll''TTTTwwkkeeCCaaKKeeBBjjTTMMaaggxx¬¬ÁÁnn  ..    ccMMEENNkkxx∆∆MM̈̈ ¨̈
eeddIImm∫∫IIccaabb''®®ttIIVVEELLnnmmYYyybb""uunnNNaabb""uunnNNII  ˘̆˘̆˘̆    ®®KKaann''EEttTTTTwwkkmmuuxxTTTTwwkkmmaatt''bbnn††iiccbbnn††ÁÁcc
mmaannCCaakkaarrGG√√IIbb""uuNNˆ̂wwgg  ??  »»  ..

mmaanneeBBllmm††ggeeTToott  eeddnnIIssmmaannkkaarrTTaass''cciitt††CCaaxx¬¬MMaaggCCaammYYyynnwwggKKaatt''  ..  eennAAeeBB
llEEddllGG~~kkppggkkMMBBuuggeerroobbccMMxx¬¬ÁÁnnccUUllGGgg̈̈yyCCbb''eelloogg˘̆˘̆˘̆    eess∂∂ccGGggeennHH  VVnneerroobbccMM[[
KKaatt''eeTTAAGGgg̈̈yyeennAAkkEEnn¬¬ggccuuggee®®kkaayyeeKKbbMMppuutt  ..  GGaarrIIssTTIIBB  KKµµaanneekkIIttTTuukk≈≈GG√√IIeessaaHHeeLLII--
yy  GGMMBBIIeerrOOggeennHH  ––  ««  eemmIIllTTMMnnggeeTTAA,,  KKaatt''eeBBaall  ((  eehhAAeess∂∂ccffaaeellaakk))  ,, eellaakkhhaa--
kk''ddUUccCCaaccgg''pp††ll''kkiitt††iiyyssddll''kkEEnn¬¬ggeennHHCCaaxx¬¬MMaaggNNaass''EEmmnneeTT  ??  »»  ..

GGaarrIIssTTIIBBCCaassaavv&&kkTTII11  rrbbss''ssUU®®kkaatt      kk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrccaabb''eepp††IImmTTaammTTaarryykkkk´́®®mmBBII
eemmeerroonnGG√√II@@EEddllKKaatt''VVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnddll''GG~~kkdd´́TT ..    eehhIIyyeeddIImm∫∫IIeeFF√√IIeerrOOggeennHH[[
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eeTTAACCaaTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆  ssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  KKaatt''kk**VVnnbbBBaaÇÇËËnnCCaa®®VVkk''ccMMnnYYnn2200mmIInn  ((  kkkknn
––  mmYYyymmIInnCCaa®®VVkk''®®kkiikkmmaannkkMMNNtt''CCaa110000®®ddaakk'';;  --  Mine : Antiquité grecque  :

poids et monnaie de 100 drachmes ))  CCaaGGMMeeNNaayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''ppÊÊaall''eeTTAAssUU®®kkaa
tt  ..  ssUU®®kkaattmmiinnVVnn®®BBmmTTTTYYllyykk®®VVkk''eennHH,,      mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  KKaatt''EEffmmTTMMaagg
VVnnssMMEEddggkkaarrmmiinnssbb∫∫aayycciitt††        GGMMBBIIGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaEEbbbbeennHHrrbbss''ssaavv&&kkrrbbss''KKaatt''
eeTToottppgg  kkaalleeBBllEEddllKKaatt''eennAArrss'',,      kk**bb""uuEEnn††GGaarrIIssTTIIBBhhaakk''ddUUccCCaaBBMMuummaannxx√√ll''xx√√aa--
yykk~~̈̈¨̈ggcciitt††GGMMBBIIeerrOOggeennHHeeLLIIyy  ..  eennAAeeBBllEEddllGG~~kkppggVVnnss∂∂IIbbeennÊÊaass[[KKaatt''®®BBmmTTMMaa
ggVVnnppÊÊ̈̈¨̈jjppÊÊaall''ccMMeeBBaaHHKKaatt''  eeddaayybbgg˙̇aajjnnUUvvssbb∫∫uurrssFF··mmrrbbss''®®KKUUrrbbss''KKaatt''    EEddll
mmiinnEEddllVVnnTTaammTTaarrGG√√IIBBIInnrrNNaaeessaaHH,,  KKaatt''kk**VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaa  ––  ««  {{ !!  mmççaass''́́ ff¬¬
˘̆˘̆˘̆  eerrOOggeennHHvvaaxxuussKK~~aa  !!    BBYYkkGG~~kkFFMM@@TTMMaaggLLaayyeennAA®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn      EEttggEEtttteeNN††IImmkkiitt††ii
yyssKK~~aa  eeddIImm∫∫IIbbBBaaÇÇËËnneeTTAAssUU®®kkaatt    nnUUvvrrbbss''GG√√II@@®®KKbb''yy""aaggEEddllKKaatt''ÂÂttUUvvkkaarr  ..    rrhhUUtt
ddll''ssUU®®kkaatt  mmaannkkaattBB√√kkiiccççbbBBaaÇÇËËnnmmYYyyPPaaKKFFMM  eeTTAA[[mmççaass''eeddIImmeeKKvviijj˘̆˘̆˘̆..  
ccuuHHccMMEENNkkxx∆∆MM̈̈ ¨̈vviijj˘̆˘̆˘̆  mmiinnEEddllmmaannQQ~~ÁÁllbbee®®mmIIkkMMEEbbkkkk∫∫aallNNaamm~~aakk''nnwwkkKKiittmmkkddll''
xx∆∆MM̈̈ ¨̈ppgg˘̆˘̆˘̆»»  ..  

mmaannbbuurrssmm~~aakk''VVnnnnMMaayykkkkUUnnÂÂbbuussrrbbss''xx¬¬ÁÁnnyykkmmkk[[KKaatt''CCYYyybbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonn
®®BBmmTTMMaaggVVnnssMMuu[[KKaatt''yykkcciitt††TTuukkddaakk''  [[VVnnyy""aaggee®®ccIInneeTToottppgg  ..    GGaarrIIssTTIIBBkk**
VVnnTTaammTTaarryykktt´́mm¬¬QQ~~ÁÁllCCaa®®VVkk''ccMMnnYYnn5500  ddaakk''  ..  

--  yyIIeeGGII !!  ee®®ccIInneemm¬¬""HH  ??,,  ““BBuukkrrbbss''kkUUnneekkµµgg””TTaanneeLLIIgg,,  ®®VVkk''ddll''bb""uueeNNˆ̂HH  ˘̆˘̆˘̆eeKK
GGaaccyykkeeTTAATTiijjQQ~~ÁÁllbbee®®mmIImm~~aakk''VVnnyy""aagg®®ssYYllrrYYccee®®sscceeTTAAeehhIIyy  !!

--  eeGGII !!  eebbIIGGIIccwwgg  ‰‰ggyykkeeTTAATTiijjQQ~~ÁÁllbbee®®mmIIeeTTAA  ,,  GGaarrIIssTTIIBBeeBBaallttbb,,  ˘̆˘̆˘̆  ttaamm
rreebboobbeennHH‰‰ggnnwwggGGaaccmmaannQQ~~ÁÁllbbee®®mmIIddll''BBIIrrnnaakk''eeTToottppgg  !!!!˘̆˘̆˘̆

˘̆˘̆˘̆  KKWWmmiinnEEmmnneeddaayyeehhttuuffaa    GGaarrIIssTTIIBBCCaaCCnnkkMMNNaajj''ee®®kkAAtt®®mmaaeennaaHHeeTT,,    ppÊÊ¨̈yy
eeTTAAvviijj  KKaatt''ccgg''VVnnlluuyyyy""aaggee®®ccIInneeddIImm∫∫II        ®®ttwwmmEEttyykkmmkkeeFF√√IIkkaarrccMMNNaayyEEttbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeeddIImm∫∫II®®KKaann''EEttccgg''bbgg˙̇aajjddll''GG~~kkdd´́TTGGMMBBIIrreebboobbccaayy®®VVkk''  ..

´́ff©©mmYYyy  KKaatt''VVnneeFF√√IIddMMeeNNIIrrttaammssmmuu®®TT,,      mmaannCCnnmm~~aakk''VVnnllYYccxxßßwwbb®®VVbb''KKaatt''
ffaa  nnaavvaaEEddllKKaatt''kkMMBBuuggEEttCCiiHHeennHH  CCaannaavvaarrbbss''BBYYkk®®kkuummeeccaarrssmmuu®®TT  ..  ææddUUeecc~~aaHH
GGaarrIIssTTIIBBkk**TTaajjyykk®®VVkk''TTMMaaggbb""uunnµµaann    EEddllKKaatt''mmaanneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeehhaaee◊◊""yykkmmkkeeFF√√IICCaa
rraabb''eemmIIll  bbnnÊÊaabb''mmkkkk**TTmm¬¬aakk''lluuyyeeddaayyeeccttnnaaeeccaalleeTTAAkk~~̈̈ ¨̈ggssmmuu®®TTGGss''  ..  KKaatt''eeFF√√II
CCaaEE®®sskkff©©ËËrrttÌÌËËjjEEttÌÌrr˘̆˘̆˘̆hhaakk''ddUUccCCaalluuyyeennaaHHrrbbUUttFF¬¬aakk''BBIÍ́ ddKKaatt''ddUUeecc~~aaHH‰‰gg,,  rrYYcceehhIIyy
KKaatt''nniiyyaayyxxßßwwbb@@ssMMrraabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggffaa  ––        ««  vvaaKKYYrrEEttGGaarrIIssTTIIBBVVtt''bbgg''®®VVkk''TTMMaaggGGss''
rrbbss''xx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆CCaaCCaaggÂÂttUUvvvviinnaassss¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnneeddaayyssaarrEEtt®®VVkk''̆̆ ˘̆  »»  ..
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mmaanneeBBllmm††ggeeTToott,,  KKaatt''VVnneeXXIIjjffaaQQ~~ÁÁllbbee®®mmIIrrbbss''KKaatt''  EEddllkkMMBBuuggEEtteeFF√√II
ddMMeeNNIIrrttaammKKaatt''mmaannkkaarrllMMVVkk´́®®kkEEllggkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarreeddIIrreeTTAAmmuuxx[[TTaann''rrUUbbKKaatt'',,      eeddaayy
eehhttuuffaa®®VVkk''EEddllQQ~~ÁÁlleennHHddwwkkCCBBaaÇÇËËnnvvaammaannTTmm©©nn''FF©©nn''hhYYsseeBBkk  ..

--  ccUUrr‰‰ggeeVVHHeeccaalleeTTAA,,  KKaatt''eeBBaall,,    nnUUvvGG√√II@@EEddll‰‰ggmmaannee®®ccIInnhhYYss,,    ccUUrr‰‰gg
yykkEEttrrbbss''NNaaEEddll‰‰ggCCBBaaÇÇËËnnrrYYcc  ..  

GGUUrr""aass  kkaallNNaaKKaatt''ee®®bboonn®®bbeeddAABBBBYYkkCCnnEEddllss√√iittss√√aajjxx¬¬MMaaggeeBBkk  xxaagg®®bb--
mmUUll{{bb®®kkeessaabb®®TTBB¥¥FFnnyykkmmkkssnnßßMMTTuukk˘̆˘̆˘̆      EEttggEEttTTaajj””TTaahhrrNN__rrbbss''GGaa--
rrIIssTTIIBBmmkkeeFF√√IICCaaKKMMrrUU  ..

GGaarrIIssTTIIBBccUUllcciitt††bbrriieePPaaKKmm˙̇ËËbbqqççaajj''CCaaBBnn''eeBBkkNNaass'',,  eehhIIyyKKaatt''mmiinnEEddllnnwwkk
ss∂∂aayy®®sseeNNaaHH®®VVkk''kkaasseessaaHHeeLLIIyy  kkaallNNaaKKaatt''mmaann{{kkaassTTiijjmm˙̇ËËbbccMMNNII
EEddllKKaatt''yyll''ffaammaannKKuuNNPPaaBBdd**llÌÌ®®bbeessIIrr  ..  ´́ff©©mmYYyyKKaatt''VVnnTTiijjEEBBrr®®DDIIcc
((mmaann''́́ ®®BB))  mmYYyymmaanntt´́mm¬¬  5500®®ddaakk''..  CCnnmm~~aakk''kk**eeccoossvvaaggmmiinnVVnnkk~~̈̈¨̈ggkkaarrss∂∂IIbbeennÊÊaass
[[KKaatt''  GGMMBBIIkkaarrccaayyvvaayyeeddaayy≤≤tteebbIIKKiitteennHH  ..  

--  ®®bbssiinneebbIIEEBBrr®®DDIIcceennHH  mmaanntt´́mm¬¬EEttmmYYyyGGUUbbUUll  ((  mmYYyykkaakk''  )),,  ssMMnnYYrrrrbbss''GGaa
rrIIssTTIIBB,,  eettII‰‰ggTTiijj……eeTT  ??  

--  ®®VVkkddeehhIIyy,,  CCnnEEddllTTaass''cciitt††eennaaHHeeBBaall  ..
--    ccMMEENNkkGGjj,,  GGaarrIIssTTIIBBeeqq¬¬IIyyttbb,,        GGjjyyll''ffaatt´́mm¬¬®®VVkk''5500®®ddaakk''rrbbss''

GGjjmmaanntt´́mm¬¬mmiinnVVnn®®VVkk''  mmYYyyGGUUbbUUllrrbbss''‰‰ggeennaaHHppggeeTT  ..
mmaanneeBBllmm††ggeeTToott  KKaatt''VVnnTTiijjss˚̊rr®®KKaabb''mmYYyyEEkkvveeddaayy®®ttUUvvbbgg''tt´́mm¬¬®®VVkk''yy""aa

ggee®®ccIInnhhYYss®®bbmmaaNN..    bbuurrssmm~~aakk''EEddlleennAAEEkk∫∫rrTTIIeennaaHHkk**mmaannkkaarrTTaass''cciitt††CCaaxx¬¬MMaagg ..
--  ®®bbssiinneebbIIss˚̊rrTTMMaaggeennHHmmaanntt´́mm¬¬EEttbbIIGGUUbbUUll,,  ssMMddIIrrbbss''GGaarrIIssTTIIBB,,  ‰‰ggcc∫∫aass''

CCaaddaacc''cciitt††TTiijjyykkCCaammiinnxxaann˘̆˘̆˘̆EEmmnneeTT  ??
--EEmmnn  !!  CCnneennaaHHeeqq¬¬IIyy˘̆˘̆˘̆
--  eebbIIGGIIccwwgg,,  GGaarrIIssTTIIBBeeqq¬¬IIyyttbb,,  xx¬¬ÁÁnnGGjjBBMMuummaannllkk≈≈NN:CCaaCCnneellµµaaPPssIIuuNNaass''

NNaa˘̆˘̆˘̆  [[eessµµII''nnwwggrrUUbb‰‰ggEEddllCCaaCCnnkkMMNNaajj''ss√√iitteennaaHHeeTT  !!  ..
kkaallNNaaeeKKss∂∂IIbbeennÊÊaass[[KKaatt''ffaa    KKaatt''ccUUllcciitt††rreebboobbrrss''eennAAssbb∫∫aayyhhWWuuhhaarr

xx¬¬MMaaggeeBBkkNNaass'',,  KKaatt''EEttggeeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaa  ––        ««  ®®bbssiinneebbIIeeKKccUUllcciitt††bbeennÊÊaassmm˙̇ËËbb
qq©©aajj'',,  eemm††cckk**BBYYkkeeKKccUUllcciitt††bbeegg˚̊IIttBBIIFFIICCbb''eellooggFFMM@@GG√√IIeemm¬¬""HH    kkaallNNaaeeKKeeFF√√IIbbuuNN¥¥ff√√aa
yy®®BBHH  ??˘̆˘̆˘̆»»  ..  

eeTTaaHHVV¬¬ttuuggkk**eeddaayy,,  EEddlleeKKyyll''ffaaCCaammnnuussßßmm~~aakk''ccUUllcciitt††rrss''eennAAttaammEEbbbbbbTT
xxııgg''xxııss'',,  kk**mmaannkkaattBB√√kkiiccççÂÂttUUvv®®BBmmaannGGaarrIIssTTIIBBGGMMBBIIkkaarrEEddllKKaatt''eennHH        rrss''eennAAeeddaayy
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ssbb∫∫aayy  ……kk**eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssPPaaBBqq©©aajj''hhYYss®®bbmmaaNNeeBBkk  ..    GGaarrIIssTTIIBBkk**eeBBaalleeTTAAkkaann''
VV¬¬ttuuggddUUeecc~~HHffaa  ––

--  eettII‰‰ggyyll''ffaaeeddnnIIssCCaammnnuussßß®®ttwwmm®®ttUUvv……eeTT  ??  
--  CCaammnnuussßß®®ttwwmm®®ttUUvvBBiittEEmmnn,,  VV¬¬ttuuggeeBBaallyyll''®®ssbb˘̆˘̆˘̆
--  eebbIIGGIIccwwgg,,  cceemm¬¬IIyyrrbbss''GGaarrIIssTTIIBB,,  ‰‰ggmmiinneeXXIIjjeeTTffaa    bbuuKKlleennaaHHvvaarrss''eennAA

kk~~̈̈ ¨̈ggssPPaaBBqq©©aajj''CCaaggrrUUbbGGjjeeTTAAeeTToott          ̆̆ ˘̆˘̆eemm¬¬""aaHHeehhIIyy  mmnnuussßßssuuccççrriitteennAAEEttssuuccççrriitt
ddEEddllddUUeecc~~aaHH‰‰gg˘̆˘̆˘̆  ff√√IIeebbIIeeKKbbrriieePPaaKKmm˙̇ËËbbqq©©aajj''yy""aaggNNaakk††II      ˘̆˘̆˘̆vvaaKKµµaannkkaarrTTaass''xxuussGG√√II
eeTT  !!  ..

´́ff©©mmYYyyDDIIyy""UUEEssnnkkMMBBuuggGGgg̈̈yyllaagg®®ttkkYYnneeTTAAttaammTTmm¬¬aabb''FFmmµµttaarrbbss''KKaatt'',,  ®®ssaa
bb''EEttKKaatt''eeXXIIjjGGaarrIIssTTIIBBeeddIIrrkkaatt''  ..  DDIIyy""UUEEssnnkk**eeBBaallddUUeecc~~HHeeTTAAkkaann''GGaarrIIssTTIIBBffaa  ––

--  ®®bbssiinneebbII‰‰ggssuuxxcciitt††bbrriieePPaaKKEEtt®®ttkkYYnnddUUccrrUUbbGGjj,,  ‰‰ggcc∫∫aass''CCaammiinnllMMVVkk
llMMbbiinneeddIIrreeTTAAEEccccgg''eess∂∂cc    ((  eeTTAAEELLbbLLbb  ))  rraall''EEtt´́ff©©eennaaHHeeTT    ..

--  ccMMEENNkk‰‰ggvviijj,,    GGaarrIIssTTIIBBeeBBaallttbb,,  ®®bbssiinnCCaa‰‰ggeeccHHss®®mmMMaaggssiill∫∫::eeTTAA
EEccccgg''eess∂∂cc˘̆˘̆˘̆‰‰ggcc∫∫aass''CCaaEEllggccgg''ssIIuu®®ttkkYYnnCCaammiinnxxaannEEddrr˘̆˘̆˘̆!!

❑

‹‹  ´́ff©©mmYYyyeess∂∂cceeddnnIIss˘̆˘̆˘̆    VVnnnnMMaa®®ssIIss~~MMCCaann''xxııss''yykkmmkkttMMaaggssMMEEjjggeennAAmmuuxx
GGaarrIIssTTIIBBccMMnnYYnnbbIInnaakk'',,  eehhIIyyGGnnuuBBaaÔÔaatt††[[bbuuKKlleennHHee®®CCIIsseerrIIssVVnnmmYYyyssbb∫∫aayy..
GGaarrIIssTTIIBBmmiinnVVnnee®®CCIIsseerrIIss  EEbbCCaa®®bbmmUUllyykkEEttTTMMaaggGGss''..  ««  kkaarree®®CCIIsseerrIIssmmiinn
®®VVkkdd''®®bbCCaaeeTT,,  KKaatt''eeBBaall,,  eellaakkGG~~kkddwwgg®®ssaabb''eehhIIyy          GGMMBBIIllTTÏÏppllGGPP&&BB√√yy""aagg
NNaaxx¬¬HHEEddllVV""rrIIssVVnnTTTTYYllkk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggeennHH  ..    ®®ssIIBBIIrrnnaakk''GGaaccrruukkKKYYnnrrkkeerrOOgg[[rrMMxxaann
eevvTTnnaaxx¬¬MMaaggNNaass'',,    kk**bb""uuEEnn††eebbIImmaann®®ssIIEEttmm~~aakk''vviijj˘̆˘̆˘̆    eeyyIIggkk**mmiinnEEddllVVnnssbb∫∫aayy
®®KKbb''®®KKaann''eennaaHHEEddrr  ˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHmmeeFF¥¥aaVVyyeeddaaHH®®ssaayy  ÂÂttUUvvEEttyykkTTMMaaggbbII  »»  ..

GGaarrIIssTTIIBBkk**VVnnnnMMaa®®ssIITTMMaaggbbIInnaakk''rrhhUUttddll''kk~~̈̈ ¨̈ggEEll√√ggppÊÊHHrrbbss''KKaatt''  ˘̆˘̆˘̆    eehhIIyykk**
bbBBaaÇÇËËnnnnaagg[[®®ttLLbb''eeTTAAllMMeennAAzzaannrrbbss''BBYYkkeeKKvviijjTTMMaaggGGss''KK~~aa  ..

‹‹      mmaanneeBBllmm††ggeeTToott,,  eeddnnIIssVVnneeBBaallccMMeeBBaaHHKKaatt''ddUUeecc~~HHffaa  ––  ««  eehhttuuGG√√IIVVnn
CCaaeeKKeeXXIIjjBBYYkkTTssßßnnvviiTTUUmmiinneeccHHss√√aagg  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggppÊÊHHGGss''eellaakkGG~~kkFFMM    nniiggeellaakkmmççaass''
kk**bb""uuEEnn††eeKKBBMMuuEEddlleeXXIIjjBBYYkkeellaakkmmççaass''  eeTTAAeennAAppÊÊHHTTssßßnnvviiTTUUvviijjmm††ggNNaaeessaaHH??  »»  ..
««  eennHHKKWWmmkkBBII,,  GGaarrIIssTTIIBBeeBBaalleeqq¬¬IIyyttbb  ,,      BBYYkkTTssßßnnvviiTTUUrrmmaannccMMeeNNHHddwwggGGMMBBIIeerrOOgg
rr""aavvssBB√√EEbbbbyy""aaggEEddlleeKKÂÂttUUvvkkaarrccgg''ddwwgg,,    ccMMEENNkkBBYYkkGGss''eellaakkmmççaass''vviijjBBMMuummaannddww
ggeerrOOggGGss''TTMMaaggeennHHeeTT  »»  ..
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mmnnuussßßxx¬¬HHVVnneeccaaTTssMMnnYYrrKKaatt''rreebboobbddEEddll  bb""uuEEnn††eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBllmmYYyyeeppßßggeeTToott..  
eeBBlleennaaHH,,  GGaarrIIssTTIIBBVVnneeqq¬¬IIyyttbbddUUeecc~~HHvviijjffaa  ––  ««  eeKKEEttggEEtteeXXIIjjBBYYkkeeBBTT¥¥hhµµ
eeTTAAeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggppÊÊHHGG~~kkCCMMggWWCCaaFFmmµµttaa˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††eeTTaaHHddUUeecc~~HHkk**eeddaayy˘̆˘̆nnrrNNaa@@kk**EEttggEEttccgg''BB¥¥aa
VVllCCMMggWWrrbbss''GG~~kkdd´́TT˘̆˘̆˘̆eehhIIyykk**mmiinnccgg''QQWWxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeennaaHHEEddrr..  »»  ..

‹‹    GGaarrIIssTTIIBBEEttggEEtteeBBaallffaa      ˘̆˘̆˘̆KKWWCCaakkaarrmmYYyyllÌÌBBnn''eeBBkkNNaass''EEddllmmnnuussßß
eeyyIIggeeccHHbbnnƒƒyyttNN˙̇aarrbbss''xx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆  kk**bb''uuEEnn††eeKKmmiinnÂÂttUUvvddkkeesscckk††IIssbb∫∫aayyTTMMaaggeennHH
[[rrbbUUttddaacc''GGss''TTMMaaggÚÚssBBIIkk~~¨̈¨̈ggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeennaaHHeeTT  ..  KKWWmmiinnEEmmnnCCaa””®®kkiiddΩΩkkmmµµeennaaHHeeTT
EEddllmmnnuussßßeeyyIIggÂÂttUUvveeccHHee®®ttkk®®ttGGaallkk~~̈̈ ¨̈ggeesscckk††IIee®®ssIIbb®®ssaallxx¬¬HH@@˘̆˘̆˘̆          kkMMuu[[EEtt
eeyyIIggkk¬¬aayyeeTTAACCaaxx∆∆MM̈̈ ¨̈kkBBaaÇÇHH´́nnttNN˙̇aaTTMMaaggeennaaHH  ..    ˘̆˘̆˘̆eehhIIyyKKWWbbNN††aallmmkkBBIIccMMNNuucceennHH
‰‰gg  EEddlleeKKVVnneeBBbb®®CCaayy[[KKaatt''̆̆ ˘̆  GGMMBBIITTMMnnaakk''TTMMnnggeemm®®ttIIEEddllKKaatt''mmaannCCaammYYyynnwwgg
nnaagg®®ssIIss~~MMCCaann''xxııss''mm~~aakk''eeQQµµaaHHnnaaggLLaaGGflflÈÈss  ((  kkkknn ––    Courtisanee ::  ®®ssIIss~~MMCCaann''
xxııss''  KKWW®®ssIIEEddllllkk''ss®®mmss''[[BBYYkkGG~~kkFFMMnniiggBBYYkkeellaakkmmççaass''  ))  ..    kk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggeennHHKKaatt''
''VVnneeBBaallttbbffaa  ––  

««  CCaakkaarrBBiitt  EEddllnnaaggLLaaGGflflIIssCCaakkmmµµssiiTTÏÏrrbbss''xx∆∆MM̈̈ ¨̈,,  kk**bb""uuEEnn††xx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM̈̈ ¨̈vviijj  BBMMuuEEmmnnCCaa
kkmmµµssiiTTÏÏrrbbss''nnaaggLLaaGGflflÈÈsseennaaHHeeTT  »»  ..  

eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssmm&&yy´́ff©©mmYYyy,,      eennAAeeBBllEEddllKKaatt''eeddIIrrccUUllkk~~̈̈¨̈ggeeKKhhddΩΩaannrrbbss''®®ssIIss~~MM
CCaann''xxııss''mm~~aakk''eennHH,,  ssaavv&&kkrrbbss''KKaatt''mm~~aakk''mmaannkkaarreeGGoonnxxµµaass''yy""aaggxx¬¬MMaagg  ..      GGaarrIIssTTIIBB
eeXXIIjjCCnneennHH  mmuuxxeeLLIIgg®®kkhhmm,,  KKaatt''eeBBaallffaa    ––  ««  EEnnhh!!ssmm¬¬aajj'',,  BBMMuuEEmmnneerrOOggccUUll
ppÊÊHHeennHHeeTT  EEddlleeKKKKYYrrxxµµaass''eeGGoonneennaaHH˘̆˘̆˘̆  kkaarrEEddllKKYYrrxxµµaass''eeGGoonn  KKWWkkaarrEEddlleeccjjmmkk
vviijjmmiinnrrYYccEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH..  »»  ..

‹‹      ́́ ff©©mmYYyy  TTssßßnnvviiTTUUrr  bb""UUlliiccEEssnnVVnnmmkkCCYYbbnnwwggGGaarrIIssTTIIBB  ..  eeBBllccUUllmmkk
ddll''ppÊÊHHKKaatt''  kkaallNNaa  bbuuKKlleennHHVVnneeXXIIjjeeKKeerroobbccMMkkaarrCCbb''eellooggmmYYyydd**sseemm∫∫IImm
eeddaayymmaann®®ssII@@ssÌÌaatt@@eess¬¬øøkkBBaakk''®®bbkkbbeeddaayyss®®mmss''eeqqIIttqqaayy  ..  bb""UUlliiccEEssnnkk**
mmaannkkMMhhwwggCCaayy""aaggxx¬¬MMaaggPP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBCC      eehhIIyykk**ccaabb''eepp††IImmnniiyyaayybb""HHTTggiiccnnwwggCCIIvviitt
rrss''eennAAdd**ss∂∂uü̈kkss∂∂mm∏∏EEbbbbeennHH  ..  GGaarrIIssTTIIBBkk**ssYYrreeTTAAKKaatt''eeddaayyssuuccççrriittvviijjffaa    eettIIKKaatt''
mmaannccgg''ccUUllrrYYmmCCaammYYyynnwwggkkaarr®®ssss''®®ssUUbbeePPaaCCnnaahhaarreennHHeeTT  ..  

--    xx∆∆MM̈̈ ¨̈ff√√IIkk**mmiinnccgg'',,  bb""UUlliiccEEssnneeqq¬¬IIyyttbb
--  yyIIeemm††cckk**GGIIccwwgg  ??  ˘̆˘̆˘̆  eebbIIddUUeecc~~HH  eemm††cckk**ccMMaaVVcc''EE®®sskkLLËËLLaaxx¬¬MMaaggeemm¬¬""HH  ??  GGaarrIIss--

TTIIBBeeBBaallssYYrrttbbvviijj    ..      EE®®kkgg‰‰ggddaakk''eeTTaasskkMMhhuusseeTTAAeellIImm˙̇ËËbbqq©©aajj''nniiggBBYYkk®®kkuumm
GG~~kkCCbb''llaaggTTMMaaggGGssKK~~aaeennHH……  ??  

--  eeTT!!  mmiinnEEmmnnddUUeecc~~HHeeTT˘̆˘̆˘̆    KKWWGGjjddaakk''eeTTaasseeTTAAeellIIkkaarrccaayyvvaayyeeddaayy≤≤tteebbII
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KKiitt  ..  
‹‹    ˘̆˘̆GGaarrIIssTTIIBB  kkaallBBIIyyUUrryyaarrNNaass''mmkkeehhIIyy      FF¬¬aabb''mmaannkkaarrTTaass''EETTggEExx√√gg

ssMMddIIKK~~aaCCaammYYyynnwwggeeGGssKKIInn  ..  GG~~kkTTMMaaggBBIIrrmmaannkkaarrGGaakk''GGnn''cciitt††nnwwggKK~~aayy""aaggxx¬¬MMaagg
eehhIIyymmiinnEEddllVVnnCCYYbbmmuuxxKK~~aarrhhUUttttMMaaggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  ..

ssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  GGaarrIIssTTIIBBkk**VVnneeFF√√IIddMMeeNNIIrrqq¬¬ggkkaatt''eeTTAACCYYbbeeGGssKKIInnmmuunn  eehhIIyykk**
eeBBaallffaa  ––  

--  yy""aaggeemm""cc  ??  eeyyIIggKKiittEEttBBIITTaass''EETTggKK~~aaEEttrrhhUUttyy""aaggeennHHeeTTAA……  ??    eettII‰‰ggccMMaa
[[BBYYkkeeKKTTMMaaggGGss''KK~~aaeessIIccccMMGGkkddaakk''eeyyIIggTTMMaaggBBIIrrnnaakk''TTaall''EEttrryyHHmmaatt''eeTTAA……  ??  ‰‰gg
ccgg''[[BBYYkkbbeeBBaaÔÔIIEEkkÌÌkk  ((  BBYYkkVVrr""aass&&yy  ))    EEddlleeddIIrreeTTAAssIIuuVVyyppÊÊHHeeKKeennaaHH  ˘̆˘̆˘̆  nniiyyaayy
eeddIImmccMMGGkkBBIIeeyyIIgg  eennAAmmuuxxttuumm˙̇ËËbbGGaahhaarreennaaHHEEmmnneeTT  ??  

--  eeGGIIEEmmnn!!  KK~~aassbb∫∫aayycciitt††NNaass'',,    eeGGssKKIInneeqq¬¬IIyyttbbvviijj,,      eehhIIyyKK~~aakk**yyll''
®®BBmmÂÂttUUvvrrUUvvCCaammYYyy‰‰ggvviijjyy""aaggGGss''BBIIkk~~̈̈ ¨̈ggcciitt††̆̆ ˘̆˘̆

--  ccUUrr‰‰ggkkMMuueePP¬¬ccffaa  ˘̆˘̆˘̆  KKWWGGjjeeTThh~~±±aa  EEddllVVnnbbbbYYll‰‰ggmmuunn,,    GGaarrIIssTTIIBBeeBBaall
bbnn††,,  ff√√IIeebbIIGGjjmmaannGGaayyuuee®®ccIInnCCaagg‰‰ggkk††II      ˘̆˘̆˘̆

‹‹    ̆̆ ˘̆´́ff©©mmYYyy  eeddnnIIssVVnneeFF√√IIkkaarrCCbb''eellooggmmYYyyyy""aaggGGFFwwkkGGFF··mm,,  eehhIIyyeennAA
TTIIccuuggbbMMppuutt  eess∂∂cceennHHkk**mmaanneeKKaallbbMMNNggccgg''[[CCnnmm~~aakk''@@  eess¬¬øøkkssMMBBtt''EEvvggBB··NN®®kk
hhmm  ®®BBmmTTMMaagg[[rrMMaaEErrkkeennAAkkNN††aallssaalleePPaaCCnnaahhaarr  ..  VV¬¬ttuuggEEddlleennAATTIIeennaaHHEEddrr
mmiinn®®BBmmeeFF√√IIttaammbbBBaaÇÇaarrrrbbss''eess∂∂cceeTT  ..  KKaatt''VVnneeBBaallffaaKKaatt''CCaabbuurrss  eehhIIyyssMMBBtt''
EEvvggrreebboobb®®ssIIddUUeecc~~HHmmiinnssmmsskk††iinnwwggrrUUbbKKaatt''eeTT  ..    kk**bb""uuEEnn††GGaarrIIssTTIIBBmmiinnssUUvvxx√√ll''xx√√aa--
yyee®®ccIInneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggeennHHeeLLIIyy    ..  KKaatt''eennHHkk**ccaabb''eepp††IImmeess¬¬øøkkssMMBBtt''EEvvggeehhIIyyrrMMaaEErrkk
LLkk[[GG~~kkppggeemmIIll˘̆˘̆˘̆  eehhIIyykk**eeBBaall[[eeyyaabbll''rreebboobbssbb∫∫aayyyy""aaggss√√aahhaabb''ddUU--
eecc~~HHffaa  ––  ««  eeyyIIggFF¬¬aabb''eeFF√√IIxx¬¬MMaaggCCaaggeennHHeeTTAAeeTToott      eennAAeeBBllbbuuNN¥¥TTaannff√√aayy®®BBHHVVkk''
KKuuss    ((  kkkknn ––  Bacchus,,    ®®BBHH≤≤ssUUrr  ……®®BBHHeessvv::´́nnCCnnCCaattii®®kkiikk  ))    ˘̆˘̆˘̆eehhIIyykk**mmiinn
EEddlleeXXIIjjmmaannnnrrNNaaxxUUcckkaaccPP¬¬aatt''eess~~øøttVVtt''bbgg''®®BBhhµµccaarrIIyyGG√√IIeeTTAA??  mmnnuussßßeeyyII--
IIggkkaallNNaavvaammiinnxxUUcckk**eennAAEEttvvaammiinnxxUUccGGIIccwwgg‰‰gg˘̆˘̆˘̆  eeTTaaHHeess¬¬øøkkBBaakk''GG√√IIkk**eeddaayy  »»  ..  

‹‹  eennAAeeBBllmmYYyyeeTToott      GGaarrIIssTTIIBBVVnneeBBaallGGgg√√rrkkrrccMMeeBBaaHHeeddnnIIss[[CCYYyyyykk
GGaassaarrmmiitt††ssMMLLaajj''dd**®®bbeessIIrrrrbbss''KKaatt''mm~~aakk''  ..  eeddnnIIssVVnnrruujj®®ccaannKKaatt''eeccjj,,
eeddaayyeeFF√√IIff¬¬gg''eeFF√√IIKKrr    mmiinn®®BBmmGGnnuuBBaaÔÔaatt††ttaammeesscckk††IIssMMuurrbbss''GGaarrIIssTTIIBBeessaaHH  ..        KKaatt''
eennHHkk**lluuttCCgggg''{{nnkk∫∫aall®®kkaabbrrhhUUttddll''eeffIIbbeeCCIIggrrbbss''eess∂∂cc  ..        mmaannGG~~kkxx¬¬HHVVnn
yyll''eeXXIIjjaaffaaÚÚkkBBaarrGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaEEbbbbeennHH          CCaaGGMMeeBBIImmYYyydd**KKYYrrGGaammaass''eeffaakkTTaabb
xx¬¬MMaaggNNaass''..  GGaarrIIssTTIIBB  kk**VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaa  ––  ««  eerrOOggeennHHmmaannxxuussBBIIxx∆∆MM̈̈ ¨̈‰‰NNaa  ??
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˘̆˘̆˘̆  TTMMaaggeennHHCCaakkMMhhuussrrbbss''eeddnnIIss  ˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®BBaaHHeess∂∂ccmmaann®®tteeccookkeennAA®®ttgg''eeCCIIgg  »»..    
‹‹  ´́ff©©mmYYyyEEddllKKaatt''eennAAÂÂssuukkssuuIIrr""aaKKuuss  ,,  nnaayyssIIuummuuss  ®®BBIIeeyyoogg    EEddllmmaannffaa

nnHHCCaaeemmXX¬¬MMaaggrrbbss''eess∂∂cceeddnnIIss    VVnnnnMMaaKKaatt''eeTTAA[[eemmIIllvvMMaaggdd**sseemm∫∫IImmrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ,,
eehhIIyyeennAAeeBBllEEddllnnaayynnMMaaKKaatt''ccuuHHeeLLIIggBBIIeeqq√√ggeeTTAAss∂∂MMaa        eeddIImm∫∫II[[KKaatt''eemmooggeemmIIll
ee®®KKOOggssiill∫∫::dd**llÌÌ@@  ,,  GGaarrIIssTTIIBBkk**eeFF√√IICCaakkÌÌkkkkNN††aass''    rrYYcceehhIIyykk**eess∂∂aaHHTTwwkkmmaatt''EEpptt
eeTTAAeellIImmuuxxrrbbss''ssIIuummuuss  ..  eennAAeeBBllEEddllnnaayyssIIuummuussEEbbbbccgg''rrkkxxwwggssmm∫∫aarr  ,,  GGaarrII
ssTTIIBBkk**VVnneeBBaalleeLLIIggffaa  ––  ««  EEnnhh!!  ssMMLLaajj''̆̆ ˘̆˘̆  xx∆∆MM̈̈ ¨̈rrkkkkEEnn¬¬ggEEddll®®kkxx√√kk''CCaaggeennHH
eeddIImm∫∫IIeess∂∂aaHHTTwwkkmmaatt''vvaammiinnVVnneeTT  ˘̆˘̆˘̆»»  ..    mmaannGG~~kkxx¬¬HHVVnnGGHHGGaaggffaa®®BBwwtt††iikkaarrNN__eennHH    ,,
……EEddll®®bb®®BBiitt††eeTTAArreebboobbKK~~aaeennHH  ˘̆˘̆˘̆  KKWWCCaaDDIIyy""UUEEssnn--LLWWssIIuunnIIkkeeTT        EEddllCCaaGG~~kkVVnn
bbeegg˚̊IItt  ..  ˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††  GG~~kkTTMMaaggBBIIrreennHHGGaacc®®bb®®BBiitt††eerrOOggddUUeecc~~HHVVnnEEttTTMMaaggBBIIrrnnaakk''  ..

‹‹    kk~~̈̈ ¨̈ggssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  mmaannbbuurrssmm~~aakk''VVnneeCCrrttµµHHttiiHHeeddoollKKaatt''CCaaxx¬¬MMaagg  ..  GGaarrIIss
TTIIBBkk**ssee®®mmcceeddIIrrccaakkeeccjjBBIITTIIeennaaHH  ..  bbuuKKllCCeemm¬¬IIyyeennaaHHkk**eeddIIrrttaammKKaatt''eeTTAA  ..

‹‹  eennAAeeBBllmmYYyyeeTToott  GGaarrIIssTTIIBBVVnnssMMuu®®VVkk''mmYYyyttmm¬¬wwggBBIIeeddnnIIss  ..    eeddnnIIsskk**
nniiyyaayyeeTTAAKKaatt''ffaa  ––

--  EE®®kkggkkaallBBIIeeddIImm  ‰‰ggnniiyyaayy®®VVbb''GGjjffaa        BBYYkkbbBBaaÔÔaaCCnnmmiinnEEddll®®ttUUvvkkaarr
®®VVkk''kkaasseeTT……GG√√II  ??

--  ccMMaaeellaakk[[®®VVkk''xx∆∆MM̈̈ ¨̈ssiinnmmkk  ˘̆˘̆˘̆  rrYYccssiimmeeyyIIggBBiinniitt¥¥eemmIIlleerrOOggeennHHTTMMaaggGGss''KK~~aa
eeLLIIggvviijj  ,,  GGaarrIIssTTIIBBeeqq¬¬IIyy˘̆˘̆

eeddnnIIsskk**®®bbKKll''®®VVkk''[[KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆
--  eeXXIIjjeeTT,,  GGaarrIIssTTIIBBnniiyyaayybbnn††mmkkeeTToott,,  eellaakkeeXXIIjj®®ssaabb''eehhIIyyffaa  eennAA

kk~~̈̈ ¨̈ggeeBBlleennHH  xx∆∆MM̈̈ ¨̈≤≤ttmmaann®®ttUUvvkkaarrlluuyyGG√√IIeeTTootteeTT  EEmmnneeTT  ??
‹‹  eennAAeeBBllEEddllmmnnuussßßmm~~aakk''  VVnnss∂∂IIbbeennÊÊaass[[KKaatt''yy""aaggxx¬¬MMaaggffaa  KKaatt''eennHHVVnn

eeVVHHbbgg''eeccaallssUU®®kkaatt  eeddIImm∫∫IIeeTTAAbbee®®mmIIeeddnnIIssvviijj,,  KKaatt''kk**VVnneeqq¬¬IIyyffaa  ––  kkaallNNaa
xx∆∆MM̈̈ ¨̈ÂÂttUUvvkkaarrbbBBaaÔÔaa  eehhIIyynniiggccMMeeNNHHddwwgg,,  xx∆∆MM̈̈ ¨̈VVnneeTTAAppÊÊHHssUU®®kkaatt    ..    eennAAeeBBlleennHH  EEddll
xx∆∆MM̈̈ ¨̈ÂÂttUUvvkkaarrlluuyy  xx∆∆MM̈̈EEss√√ggeeTTAAppÊÊHHeeddnnIIss  ..

‹‹  kk~~̈̈ ¨̈ggssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  KKaatt''VVnneeXXIIjjyyuuvvCCnnmm~~aakk''    EEddllssbb∫∫aayyhhwwuukkhhflflaakk''xx¬¬MMaa
ggeeBBkkNNaass''  ee®®BBaaHHEEtteeKKeeccHHEEhhllTTwwkk  ––  ««  ‰‰ggmmiinneeccHHxxµµaass''eeGGoonneeTT……,,  GGaarrIIssTTIIBB
eeBBaall  ,,  VVnnCCaammkkGGYYttGGaaggkk~~̈̈ ¨̈ggeebbIIssBB√√GGaaeerrOOggkkMMeeTTcckkMMTTIIbb""uuNNˆ̂wwgg@@  ..  sstt√√®®ttIIddUUhh√√MMaagg
((  dduullhh√√flflÈÈnn  ))  ˘̆˘̆˘̆EEhhllBBUUEEkkCCaagg‰‰ggeeTTAAeeTToott  »»  ..

‹‹      eennAAeeBBllEEddlleeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIKKaatt''VVnnTTaajjppllccMMeeNNjjGG√√IIxx¬¬HHEEddrreeTTAABBII
TTssßßnnvviiCCÇÇaa  ––  ««  KKWW,,  KKaatt''eeBBaall,,  ssmmttƒƒPPaaBBkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrnniiyyaayyss∂∂IIeeddaayyeessrrIInniiggeessµµIIPPaaKK
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CCaammYYyy®®KKbb''mmnnuussßßTTMMaaggGGss''  »»  ..  mmaannmmnnuussßßmm~~aakk''eeTToottVVnnssYYrrKKaatt''ffaa  ––
««BBYYkkGGss''eellaakkTTssßßnnvviiTTUUrr,,  eettIIGGss''eellaakkmmaannGG√√II®®bbeessIIrrCCaaggGG~~kkdd´́TT®®ttgg''kkEEnn¬¬gg
NNaaeeTTAA  ??  »»  ..

««  KKWWffaa  ,,  GGaarrIIssTTIIBBeeqq¬¬IIyyttbb,,        eebbIIeeTTaaHHCCaaeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBllNNaaEEddllKKµµaanncc∫∫aabb''TT--
mm¬¬aabb''GG√√IIeessaaHHkk**eeddaayy,,  kk**BBYYkkeeyyIIggeennAAEEttGGaaccrrss''ttaammrreebboobbddEEddll  ˘̆˘̆˘̆»»  ..

BBYYkkssuuIIeerr""NNaaGGflflÈÈkk  yykkcciitt††TTuukkddaakk''EEtteeTTAAeellIIssIIllFF··mmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH,,  eehhIIyymmiinnssUUvv
ccaabb''GGaarrmmµµNN__mmkkeellIIss¥¥gg''……vviiTT¥¥aassaa®®ss††EEpp~~kkxxaaggvviinniiccœœ&&yyeennaaHHbb""uunnµµaanneeTT..  BBYYkkeeKKmmiinn
VVnnrrvvIIrrvvll''TTaall''EEtteessaaHHnnwwggvviiTT¥¥aassaa®®ss††BBiissaaFFnn__      ˘̆˘̆˘̆BBIIee®®BBaaHHeeKKssµµaannffaammuuxxvviiCCÇÇaaeennHH
eerroonnmmiinneeccHH  ..

BBYYkkeeKKyyll''ffaa  eeKKaallbbMMNNggFFMMbbMMppuuttrrbbss''CCIIvviitt  KKWWeesscckk††IIssbb∫∫aayy˘̆˘̆˘̆    mmiinnEEmmnn
eesscckk††IIssbb∫∫aayyTTeeTT®®bbeehhaaggkk~~̈̈gg      EEddll®®KKaann''CCaaGGvvtt††mmaann´́nnTTuukk≈≈kkgg√√ll''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH
eeTT˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††KKWWCCaaeesscckk††IIee®®ttkk®®ttGGaallBBiitt®®VVkkdd,,  EEmmnnEETTnn,,    CCaakk''llaakk''EEddllssƒƒiitteennAA
kk~~̈̈ ¨̈ggsskkmmµµPPaaBB  ..  BBYYkkeeKKEEttggyyll''ffaa  mmaannccllnnaaBBIIrryy""aaggeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggGGaarrmmµµNN__  ––  ccll--
nnaammYYyyss¬¬ËËttbbUUtt®®ssKKtt''®®ssKKMMuu  EEddllnnMMaa[[mmaanneesscckk††IIssuuxx;;    ccllnnaammYYyyeeTToottmmaannss
PPaaBBKKMMhhuukk  EEddllbbNN††aall[[eekkIItteesscckk††IIQQWWccaabb''  ..  eeddaayyGG~~kkppggee®®ccIInnccUUllcciitt††cc--
llnnaaTTII11  ˘̆˘̆eehhIIyyEEttggEEtteeKKcceeccoossvvaaggBBIIccllnnaaTTII22,,  KKWWVVnneesscckk††IIffaa    eesscckk††IIssuuxx
ssbb∫∫aayyKKWWCCaaeeKKaallbbMMNNggFFMMbbMMppuuttrrbbss''mmnnuussßßTTUUeeTTAA  ..  BBYYkkeeKKyyll''ffaaeesscckk††IIxxÇÇiill
®®ccGGUUss  mmaannllMMnnMMaaddUUccCCaassPPaaBBkkaarrNN__́́ nnmmnnuussßßeeddkkllkk''  EEddlleeKKmmiinn®®ttUUvvyykkeeTTAA
ddaakk''bbBBaaççËËlleennAAkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrssbb∫∫aayy  ……kk**eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeesscckk††IIQQWWccaabb''eennaaHHeeLLIIyy  ..    ˘̆˘̆˘̆  BBYYkkeeKK
yyll''ffaassIIllFF··mmmmaann®®bbeeyyaaCCnn__  EEttkk~~̈̈ ¨̈ggllkk≈≈NN::NNaaEEddllrrbbss''eennHH      CCYYyy[[mmaann
kkaarree®®ttkk®®ttGGaallssbb∫∫aayyrrIIkkrraayy,,      ee®®bboobbVVnnnnwwggff~~MMaaeeBBTT¥¥EEddllCCYYyymmnnuussßßmm~~aakk''@@
[[mmaannssuuxxPPaaBBGGIIccwwgg‰‰gg  ..  BBYYkkeeKKyyll''ffaa  kkaarrssee®®mmcceeTTAAttaammeesscckk††II®®VVff~~aa  vvaaxxuu--
ssKK~~aaBBIIssuuPPmmggll  ..  KKWWeeddaayyeehhttuuffaaeeKKaall®®VVff~~aaeennAATTIIbbMMppuutt´́nnsskkmmµµPPaaBBGG√√IImmYYyyKKWW
kkaarrTTTTYYllllTTÏÏppllssbb∫∫aayyGG√√IImmYYyyCCaaBBiieessss,,      ccMMEENNkkssuuPPmmggllvviijjKKWWCCaakk®®mmgg
´́nneesscckk††IIssuuxx,,    ´́nneesscckk††IIee®®ttkk®®ttGGaall®®KKbb''EEbbbbyy""aagg      ..    BBYYkkeeKKyyll''ffaaeesscckk††II
ssbb∫∫aayyEEpp~~kkrrUUbbkkaayy  vvaammaannllkk≈≈NN::dd**®®bbeessIIrr        KKYYrr[[ee®®ttkk®®ttGGaallee®®ccIInnCCaaggkkaarr
rrMMeePPIIbbssbb∫∫aayykk~~̈̈¨̈ggpp¬¬ËËvvGGaarrmmµµNN__̆̆ ˘̆˘̆eemm¬¬""aaHHeehhIIyy  BBYYkkssIIuueerr""NNaaGGflflÈÈkkyykkcciitt††TTuukkddaakk''EEffTTMMaa
EEttccMMeeBBaaHHrrUUbbkkaayy,,    eehhIIyymmiinnssUUvvCCaarrvvIIrrvvll''nnwwgg®®BBllwwggvviiBBaaÔÔaaNNeessaaHHeeLLIIyy  ..

‹‹    BBYYkkeeKKVVnnccaatt''TTuukkCCaaTTssßßnn::ccMMbbgg      nnUUvvkkaarrxxMM®®bbwwggEE®®bbggccggmmiitt††PP&&kkii††    eeddaayy
eehhttuuffaammnnuussßßeeyyIIggEEttggEEtt®®ttUUvvkkaarrBBwwggBBaakk''CCaanniiccççccMMeeBBaaHHmmiitt††ssMMLLaajj'',,      ddUUcceeKKyykk
cciitt††TTuukkddaakk''nnwwggGGvv::yyvv::´́nnGGggkkaayy  ((´́dd--eeCCIIgg  ))  ˘̆˘̆˘̆eeddaayyeehhttuuffaarrbbss''eennHH      vvaammaann
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®®bbeeyyaaCCnn__ssMMrraabb''ee®®bbII®®VVss''  ..  
‹‹  BBYYkkeeKKyyll''ffaaKKµµaannGG√√IICCaayyuutt††iiFF··mm  ……kk**CCaaGGyytt††iiFF··MMmm,,  CCaaeesscckk††IIssuuccççrriitt    ……kk**CCaa

GGMMeeBBIITTuuccrriitteennaaHHeeTTeennAAeellIIeellaakkeeyyIIggeennHH,,  eerrOOggGGss''TTMMaaggeennHH  vvaammaannkkaarrTTaakk''TTgg®®ttww
mmEEttCCaammYYyycc∫∫aabb''TTmm¬¬aabb''́́ nn®®ssuukkeeTTssEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  GG~~kk®®VVCC∆∆mmiinn®®ttUUvveeFF√√IIGG√√IIEEddllxxuuss
TTMMnnggeennaaHHeeLLIIyy,,  BBIIee®®BBaaHHeeKKÂÂttUUvvxx¬¬aaccrrEEGGggnnwwggee®®KKaaHHff~~aakk''EEddllGGaacceekkIIttmmaanneeLLIIggCCaa
yyffaaeehhttuu  ..  bbBBaaÔÔaaCCnnÂÂttUUvveeccHHrrss''eennAA®®ssbbttaammcc∫∫aabb''  eennAAkk~~̈̈ ¨̈gg®®ssuukkEEddlleeKKssMMNNaa
kk''eennAA,,  CCaanniiccççCCaakkaall,,  eehhIIyyÂÂttUUvveeccoossvvaaggkkMMuu[[mmaannkkaarrxxUUccllÌÌkk''eekkrr††ii__eeQQµµaaHH  ..

‹‹  BBYYkkeeKKnniiyyaayyeeTToottffaa  vvaaKKµµaannGG√√IIllÌÌ  ……GGaa®®kkkk'',,    EEddll®®ssYYll……kk**BBiiVVkk  BBIIxx¬¬ÁÁnnvvaa
eennaaHHeeLLIIyy..  tt´́mm¬¬́́ nnkkaarrvviinniiccœœ&&yyTTMMaaggGGss''eennHH        vvaaGGaa®®ss&&yyeeTTAAeellIImm""UUdd  ……rreebboobbrrss''
eennAAffµµII,,  eeTTAAeellIIPPaaBBssMMbbUUrrssbb∫∫aayy,,  ……eeTTAAeellIIkkaall:eeTTss:eeppßßgg@@        EEddlleeFF√√II[[rrbbss''
xxaaggeellIIkk¬¬aayyeeTTAACCaammaanntt´́mm¬¬llÌÌ……GGaa®®kkkk''  ..

‹‹  eeKKmmiinnGGaaccrrss''eennAAeeddaayy®®bbmmUUlleesscckk††IIssbb∫∫aayyeeBBjjeelljj    ……kk**ssuuPPmmgg--
ll≤≤tteexxççaaHHeennAAeellIIeellaakkeennHHeeLLIIyy,,    eeddaayyeehhttuuffaammnnuussßßeeyyIIggmm~~aakk''@@EEttggEEttmmaann
BBiikkaarrPPaaBBmmYYyyBBaann''yy""aagg,,  ……mmaannttNN˙̇aammYYyyBBaann''EEbbbb    EEddllbbNN††aall[[eeyyIIggGGaakk''xxaa
nnkk~~̈̈ ¨̈ggeesscckk††IIssbb∫∫aayyeennaaHH    ……kk**mmkkXXaatt''XXMMaaggrrMMaaggrraarrUUbbeeyyIIggmmiinn[[TTTTYYllssPPaaBBqq©©aa
jj''BBiissaarreeBBjjTTMMhhwwgg  ..  

‹‹    BBMMuuEEmmnneessrrIIPPaaBB  ……kk**TTaassPPaaBB,,  kkaarrssmm∫∫ËËrrNN__ssbb∫∫aayy    ……kk**eesscckk††II®®kkxxßßtt''
TTuurrKKtt,,  eesscckk††IÍ́ ff¬¬ff~~ËËrr……kk**eesscckk††IIeeffaakkTTaabbBBIIkkMMeeNNIItteennaaHHeeTT,,    EEddllCCaakktt††aaGGaaccXXaatt''
XXMMaaggrrMMaaggrraaeesscckk††IIssbb∫∫aayyVVnn  ..  mmnnuussßßeeyyIIggGGaaccssaall''llkk≈≈NN:´́nneesscckk††IIss--
bb∫∫aayy  eeTTaaHHCCaaeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggffaann:……vvNNˆ̂:NNaakk**eeddaayy  ..  

‹‹  GG~~kk®®VVCC∆∆mmiinnÂÂttUUvvssÌÌbb''CCnnNNaamm~~aakk''eeLLIIyy,,    bb""uuEEnn††ÂÂttUUvvEEttbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnGG~~kkppgg
®®KKbb''@@KK~~aa  ..  bbBBaaÔÔaaCCnnÂÂttUUvvKKiittffaaGG√√II@@EEddlleeKKeeFF√√II    KKWWGGaa®®ss&&yyeennAAeellIIrrUUbbeeKKTTMMaaggGGss'',,  BBII
ee®®BBaaHHKKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''EEddllssmmss&&kk††ii[[eellIIssBBIIxx¬¬ÁÁnneeKKkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrTTTTYYllbbuuBB√√ssiiTTÏÏ®®KKbb''EEbb
bbyy""aagg,,  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  xx¬¬ÁÁnneeKKvvaazziitteennAAxxııss''hhYYsseesscckk††IIGGFFiibb∫∫aayyeellIIGGMMBBIIGG√√II@@
EEddllzziittmmaanneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeellaakkeennHHrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  TTMMaaggeennHH    KKWWCCaaGGaarrmmµµNN__rrbbss''GGaarrIIss
TTIIBBnniiggrrbbss''BBYYkkssIIuueerr""NNaaGGflflÈÈkk  ..  

❑

GGaarrIIssTTIIBBmmaannkkUUnn®®ssIImm~~aakk''eeQQµµaaHHGGaaeerr""ttaa,,    EEddllKKaatt''VVnnxxMM®®bbwwggEE®®bbggEEffTTMMaaGGbb''
rrmm¥¥[[zziitteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggvviinn&&yyrrbbss''KKaatt''  ..  nnaaggkk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAA®®ssIImm~~aakk''mmaannbbBBaaÔÔaaxxııgg''xxııss''
eennAAkk~~̈̈ ¨̈gg®®kkuummrrbbss''BBYYkkssIIuueerr""NNaaGGflflÈÈkk  ..        nnaaggVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnkkUUnn®®bbuussrrbbss''nnaagg
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((  EEddllmmaanneeQQµµaaHHffaaGGaarrIIssTTIIBBddUUccCCIIttaa  ))    eeddaayyxx¬¬ÁÁnnnnaagg  ..          kkUUnn®®bbuusseennaaHH  mmaann
rrhhssßßnnaammffaa  eemm®®ttUUDDIIddaakk''          EEddll´́ff©©ee®®kkaayyeeTTAAVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®KKUUbbee®®ggoonnrrbbss''
CCnn≤≤ttCCMMeennOOeellII®®BBHHmm~~aakk''  eeQQµµaaHHeettGGUUDDrr  ..  bbuuKKllee®®kkaayyeennHH    ee®®kkAAEEttBBIIeeKKaallCCMMhhrr
rrbbss''®®kkuummssIIuueerr""NNaaGGflflÈÈkk  VVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnkk~~̈̈¨̈ggTTIIssaaFFaarrNN: eeddaayyGGHHGGaaggffaa  BBMMuummaa
nn®®BBHH……eeTTBB††aa  ……®®BBHH≤≤nnÊÊ®®BBHHGGggGG√√IITTMMaaggGGss''  ..    CCnneennHHVVnnGGHHGGaaggEEffmmeeTToottffaa    mmiitt††
PPaaBBKKWW®®KKaann''EEttCCaaee®®KKOOggbbeeBBaaœœaattEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH‰‰gg  ..  KKWW̆̆ ˘̆vvaammiinnGGaaccmmaannmmiitt††PPaaBBeeTTAAeekkIItt
eennAAkk~~̈̈ ¨̈gghh√√ËËggmmnnuussßßqq˚̊ÁÁtteennaaHHeeLLIIyy  ..  GG~~kk®®VVCC∆∆mmaannEEttxx¬¬ÁÁnn‰‰ggmm~~aakk''KKWW®®KKbb''®®KKaann''NNaa--
ss''eeTTAAeehhIIyy,,  eemm¬¬""aaHHeehhIIyybbBBaaÔÔaaCCnnmmiinnccMMaaVVcc''mmaannmmiitt††PP&&kk††iieessaaHHeeLLIIyy  ..        GG~~kk®®VVCC∆∆
CCaammnnuussßß∆∆mm~~aakk''EEddllKKµµaann®®bbeeTTssCCaattiĭ̆ ˘̆˘̆  ee®®kkAAEEttBBIIBBiiPPBBeellaakkTTMMaaggmmUUll  ..  eemm¬¬""aaHHeehhII--
yy  eeKKmmiinnÂÂttUUvvyykkGG~~kk®®VVCC∆∆eeTTAA      [[rrggee®®KKaaHHff~~aakk''ss¬¬aabb''ss®®mmaabb''hh√√ËËggmmnnuussßßqq˚̊ÁÁtteennaaHH
eeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®BBaaHHBBMMuuEEmmnnCCaaGGMMeeBBIImmYYyy®®bbkkbbeeddaayyyyuutt††iiFF··mmeessaaHH  ..    mm¥¥""aaggvviijjeeTToott
GG~~kk®®VVCC∆∆GGaaccllYYccrrbbss''ee®®bbII®®VVss''bbnn††iiccbbnn††ÁÁccVVnn,,  GGaacc®®bbmmaaffTTIIGGaassnn::rrbbss''®®BBHHkk**
VVnn,,  GGaaccllYYcc®®bbBBnnÏÏeeKKVVnnttaammcciitt††  ˘̆˘̆˘̆®®bbssiinneebbII{{kkaassGGnnuuBBaaÔÔaatt††[[rrUUbbeeKK®®bb®®BBiitt††eeFF√√II
eeTTAAeeddaayyKKµµaanneeTTaass´́BBrr__,,  BBIIee®®BBaaHHeerrOOggTTMMaaggGGss''eennHHmmaannllkk≈≈NN:CCaabbTT””®®kkiiddΩΩEEttkk~~̈̈gg  
kk~~̈̈ ¨̈ggGGaarrmmµµNN__rrbbss''mmnnuussßßll©©gg''eexx¬¬AA    nniiggkk~~̈̈¨̈ggmmttiirrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩssaamm&&BBaaÔÔFFmmµµttaaEEtt
bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ttaammkkaarrBBiittGGMMeeBBIIGGss''TTMMaaggeennHH  BBMMuuEEmmnnCCaaGGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''TTaall''EEtteessaaHH  ..
TTMMaaggeennHHCCaaeeyyaabbll''rrbbss''eettGGUUDDrr˘̆˘̆˘̆ssiissßßeeccAArrbbss''GGaarrIIssTTIIBB  ..

‹‹    bbuuKKlleennHHyyll''ffaa  eeKKGGaacceeFF√√IIGG√√II@@eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggTTIIssaaFFaarrNN::  nnUUvvGG√√II@@®®KKbb''yy""aaggEEdd
llmmttiimmhhaaCCnnyyll''ffaaCCaaeerrOOggGGaa®®kk''GGaa®®kkII  dd**KKYYrrGGaammaass''eeffaakkTTaabbCCaaTTIIbbMMppuutt  ..

‹‹  ´́ff©©mmYYyyKKaatt''®®ttUUvvVVnneeKKbbeeBBaaœœaatt[[eeTTAAccUUllttuullaakkaarreennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn    ((  ssaa--
llaakkaatt''kk††IIeennaaHHeeQQµµaaHHffaaGGaaeerr""GGUUVV""    zziitteennAAeellIIkkMMBBUUllPP~~MMGGaaEErr""ss))  ˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††  mmaanneeQQµµaaHH
eeddeemm""®®TTIIyyuuss  eennAAppaaEEllrr  EEddllVVnnCCYYyyKKaatt''[[rrYYccxx¬¬ÁÁnn  ..  KKaatt''VVnneeTTAAssMMNNaakk''eennAA
GGss''mmYYyyrryy::eeBBlleennAAssIIuuEErr""nn  ˘̆˘̆˘̆EEddlleennAATTIIeennaaHH  mm""aarrIIyyuussVVnnTTTTYYllKKaatt''[[rrss''eennAA
eeddaayykkiitt††iiyyssFFMMddMMuu  ..  kk**bb""uuEEnn††BBYYkkssIIuuEErr""nnkk**VVnnnniirreeTTssKKaatt''[[®®ttLLbb''eeTTAAvviijj  ..      eennAA
eeBBllEEddllKKaatt''ffyyxx¬¬ÁÁnnKKaatt''VVnneeBBaalleeTTAAkkaann''GG~~kkTTMMaaggeennaaHHffaa  ––      ««  BBYYkkGG~~kk‰‰gg≤≤tt
ddwwggffaa  BBYYkkxx¬¬ÁÁnnkkMMBBuuggeeFF√√IIGG√√IIeeTT  EEddllVVnnbbeeNN††jjxx∆∆MM̈̈ ¨̈[[eeccjjBBIIllIIbbflflÈÈ      [[eeTTAArrss''eennAAkk~~̈̈¨̈gg
PPaaBBnniirreeTTss‰‰®®bbeeTTss®®kkiikk  »»  ..  pp††ËËeeLLeemm""--LLaaKKuuss,,  EEddllVVnnTTTTYYllrrUUbbKKaatt''[[ssMM--
NNaakk''eennAA  kk**VVnnbbBBaaÇÇËËnnrrUUbbKKaatt''kk~~̈̈ ¨̈ggffaann::CCaarrddΩΩTTUUtteeTTAAeennAACCaammYYyyeess∂∂ccllIIssIIuumm""aaKKuuss  ..
KKaatt''kk**VVnnnniiyyaayyrreebboobb®®BBeehhIInnkkaaggkkaaccxx¬¬MMaaggeeBBkkCCaammYYyynnwwggeess∂∂cc  ˘̆˘̆˘̆    rrhhUUttddll''
eemmXX¬¬MMaaggrrbbss''eess∂∂ccllIIssIIuumm""aaKKuusskkMMBBuuggQQrreennAATTIIeennaaHHEEddrr  VVnneeBBaallffaa  ––    ««  eeyyIIgg
yyll''ffaa  eettGGUUDDrr‰‰gg  eeCCOOffaa≤≤ttmmaann®®BBHH≤≤nnÊÊ®®BBHHGGgg˘̆˘̆˘̆  eehhIIyykk**≤≤ttmmaanneess∂∂ccppggEEddrr
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EEmmnneeTT  ˘̆˘̆˘̆»»  ..  
GGMMhh√√flflÈÈ®®kkaattVVnneeFF√√IIrrVVyykkaarrNN__ffaa  TTssßßnnvviiTTUUrrmm~~aakk''eennHH      eennAATTIIbbBBaaççbb''kk**VVnn®®ttUUvv

eeKKyykkeeTTAAkkaatt''eeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviitt  eeddaayybbgg≈≈MM[[ppwwkkff~~MMaaBBuull  ..⁄⁄

❑                            ❑

❑


