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‹‹  kk~~¨g̈gqq~~SS11996699  eeBBllEEddll««ssggmmrraa®®ss††nniiyymm»»VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaarrbbbbkkßß&&yy
FFnn´́nn««ssnniiÏÏ®®bbkkaass»» ((eeQQµµaaHHPPaaBByynn††rrbbss''ssIIhhnnuu  EEddllmmaannnn&&yyffaa««®®BBHHssuurrii
yyaaGGss††ggtt»»))˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnEEttggttSSggåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''CCaannaayykk
rrddΩΩaaPPiiVVll««ee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii»» kk~~¨g̈g®®bbkkaarreeddjjBBYYkkyyYYnnQQ¬¬aannJJnneeccjjBBIITTwwkkddII
EExxµµrr  ..  rrYYcceehhIIyy®®ssaabb''EEtt®®BBHHmmhhaavviirr:kkßß®®ttrrtt''eeTTAAccUUlleeyyookkkkuugg  ..

‹‹  kk~~¨g̈gqq~~SS11997700,,  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeTTAAbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVll®®kkhhmmeennAATTII®®kkuugg
eebb""kkSSgg  eehhIIyykk**BBnn¥¥¨ḦHBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  [[eeTTAAvvaayy®®bbhhaarrrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''
eeJJll[[eeTTAAeeFFII√√kkaarr®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__  eeTTAAeellIICCnnCCaattiiEExxµµrr  EEddllrrss''eennAAttaammTTII
®®kkuugg  ..  rrYYcceehhIIyy®®BBHHGGggkk**eeccaaTTBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmffaa  CCaaBBYYkkXXaattkkrr®®bbll&&yyBBUUCCssaa
ssnn__  ..  ssUUmm∫∫IIEEttssBB√√́́ ff©©eennHHeeTToott  ®®BBHHGGggeennAAEEttTTTTYYllxx¬¬ÁÁnnffaa  KKWWmmiinnEEmmnn®®TTgg''eeTT
EEddllVVnneeTTAAccuuHHccUUllEExxµµrr®®kkhhmm  bb""uuEEnn††KKWWBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeeTTAAvviijj  EEddllVVnnrrtt''mmkk
ccuuHHccUUll®®TTgg''  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarr®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__eeTTAAeellII««BBYYkkrrddΩΩaaPPiiVVllkk∫∫tt''llnn''nn
ll''--ssiirriimmtt:»»  ..

kkaallssmm&&yyeennaaHH˘̆˘̆˘̆  CCnnNNaaEEddllssmm¬¬aabb''BBYYkkrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  ®®ttUUvv®®BBHH
GGggccaatt''TTuukkffaa  CCaaBBYYkkGG~~kkeess~~hhaaCCaattiĭ̆ ˘̆˘̆  EEttkk~~¨g̈geeBBll≤≤LLËËvveennHHvviijj  BBYYkkCCnn««eess~~--
hhaaCCaattii»»ddEEddll  ®®ttUUvvccaatt''TTuukkffaaCCaaBBYYkkXXaattkkrreeTTAAvviijj  ..  eeXXIIjjffaa  eennAA®®KKbb''kkaall:

eeTTss:TTSSggGGss''  eess††ccssIIhhnnuuCCaaCCnnEEddllmmiinnTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv˘̆˘̆˘̆  eeccHHEEttBBIIllaagg´́dd
ssÌÌaatt  yykkllÌÌssMMrraabb''EEttxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..

‹‹  eennAAEExxmmkkrraa11997799˘̆˘̆˘̆  eeBBllEEddllyyYYnnccUUll®®ssuukk˘̆˘̆˘̆  ee®®kkaammeesscckkII††GGgg√√rrkkrr
rrbbss''bb""uull--BBttnniiggcciinn®®bbCCaammaanniittuu  eess††ccssIIhhnnuuVVnnyyll''®®BBmmeeLLIIggeeFFII√√eesscckkII††
EEff¬¬ggkkaarrNN__kkaarrJJrrBBYYkkrrbbbbXXaattkkrrEExxµµrr®®kkhhmm  eennAAGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiiTTII®®kkuugg
jjËËvvyy""kk  ..  eeddaayyeennAAeeBBlleennaaHH  ssIIhhnnuummaanncciitt††®®ccEENNnnnnwwggkkiittii††yyssrrbbss''eeGGoo
gg--ssaarrII  EEddllmmaannnnaaTTIICCaannaayykk®®bbttiiPPUÚ́ nnrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr®®kkhhmm  ((®®bbll&&yyBBUUCC
ssaassnn__))  ®®BBHHGGggeekkIIttkkII††eekk††AA®®kkhhaayyCCaammYYyynnwwggcciinn®®bbCCaammaanniittuu  eehhIIyykk**VVnnssMM
eerrccssMMuuCCMMrrkknneeyyaaVVyyeennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ®®BBmmTTSSggssMMuueeTTAAssMMrraakkeennAAmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥
qqÁÁttmmYYyyeennAATTII®®kkuuggjjËËvvyy""kk  ..

kkEEnn¬¬ggmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥qqÁÁtteennaaHHeehhIIyy  KKYYrrEEttCCaaTTIIkkEEnn¬¬ggss~~aakk''eennAACCaaGGccií́ ÂÂnn††yy__rrbb--
ss''eess††ccssIIhhnnuu  ..  BBIIee®®JJHHffaa  mmnnuussßßqqÁÁtteehhIIyynniiggCCnn««≤≤ttTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv»»  KKWWCCaa
mmnnuussßßEEttmmYYyy  eeTTaaHHssmm¬¬aabb''nnrrNNaaGGss''bb""uunnµµaannnnaakk''  kk**KKµµaanneeTTaass´́BBrr__GGII√√EEddrr  ..  ®®ssII
ssÌÌaattddUUccnnaaggbbddaaccaarr  kk**KKµµaannnnrrNNaaccgg''VVnnrrUUbbnnaaggeeFFII√√CCaa®®bbBBnnÏÏeeTToottEEddrr  BBIIee®®JJHH
nnaaggVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®ssIIqqÁÁttrrtt''GGaa®®kkaatt®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg˘̆˘̆˘̆..  ccMMEENNkkeess††ccssIIhhnnuu
eeTTaaHHCCaammaannbbJJÔÔaaddll''kkMMBBUUllNNaakk**eeddaayy  KKWWCCaa««eess††ccbbddaaccaarrGGnnaaffaa»»  EEddllrrtt''GGaa
®®kkaatt®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  ((eeJJll®®TTgg''VVnneeccaaTTbb""uull--BBttnniiggeeGGoogg--ssaarrII  ffaaCCaaBBYYkk««GGgg
kkaarreellII--XXaattkkrr»»  EEddllVVnnBBiiXXaatt®®BBHHjjaattiivvggßßeessIIÊÊrrmm""ddΩΩ  EEtt®®TTgg''EEbbrrCCaammkk®®cc--
EENNnnccgg''VVnnkkiittii††yyssrrbbss''XXaattkkrreeGGoogg--ssaarrII  eennAAGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiieeTTAA
vviijj  ??))˘̆˘̆˘̆  ..  CCnn≤≤ttTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv  EEddllvveegg√√ggssµµaarrttII®®ttLLbb''FFaattuu  bbkkGGaa®®kkaattEEtt
xx¬¬ÁÁnn‰‰hhddUUeecc~~HHeeTTAAeehhIIyy  mmiinn®®ttUUvv[[mmaannzzaann:CCaaeemmPPUUmmii,,  eemm®®ssuukk,,  eemmppÊÊHHGGII√√eeTTootteeTT
EEtt®®ttUUvvGGnnuuJJÔÔaattssMMNNaakk''eennAACCaassƒƒaaBBrrkk~~¨g̈gmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥qqÁÁtt  ……eennAAkk~~¨g̈gvvtt††GGaarraammPPaavvnnaa
FFmm··ddUUccnnaaggbbddaaccaarr  ..  kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  GG~~kkppggmmiinnyyll''ppggeessaaHH  eehhttuuGGII√√VVnnCCaa

mmhhaaGGMMNNaaccGGaaeemmrriikkSSggeehhIIyynniiggcciinnEEbbrrCCaarrYYbbrrYYmmKK~~aa  rrMMeeddaaHHeess††ccssIIhhnnuuyykkeeTTAA
eeFFII√√eemmddwwkknnSSmm††ggeeTToott  ??  ..  ssUUmmGGaannGGttƒƒbbTTmmYYyyeennAAkk~~¨g̈g  ««Prisonnier des Khm

ers Rouges»»  rrbbss''nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ––
eennAA  Hotel Waldorf. Astoria eess††ccssIIhhnnuu®®bbEENNnnnnwwggeeGGoogg--ssaarrII
««eennAAkk~~¨g̈gEExxmmkkrraa11997799eennaaHH  KKWWEExxEEddllxxMM∆∆¨K̈KYYrrEEttGGbbGGrrssbb∫∫aayynnwwggVVnnTTTTYY

lleessrrIIPPaaBB  xxMM∆∆¨ËEbbrr®®ttLLbb''CCaammkkeennAAjjËËvvyy""kkeeTTAAvviijj,,  ««®®bbeeTTssmmYYyyEEddllCCaacceegg˚ø̊ø
gghh√√aa´́nneessrrIIPPaaBB»»,,  eeddaayy®®ttUUvvrrMMuuBB&&TTÏÏnniiggXX¬¬SSeemmIIllyy""aagg®®bbkkiittTTSSgg´́ff©©TTSSggyybb''  eeddaa
yy®®kkuummBBYYkkmmnnuussßßrrbbss''bb""uull--BBttnniiggeeGGoogg--ssaarrII  ..  BBYYkkeennHHmmkk®®ssss''®®ssUUbbGGaa--
hhaarreennAAbbnnÊÊbb''VVyyrrbbss''eeyyIIgg  ..  BBYYkkeeKKeeddkkccMMEExxggeennAAkk~~¨g̈gbbnnÊÊbb''dd**́́ ff¬¬bbMMppuutt  EEddll
rrMMuuBB&&TTÏÏbbnnÊÊbb''rrbbss''eeyyIIgg  ..  BBYYkkeeKKeeFFII√√ttaammbbNN††SS´́nnmmhhaaeeffAAEEkkcciinnrrbbss''eeyyIIggmmiinn[[
mmaanneexxççaaHH˘̆˘̆˘̆  eeddaayyBBYYkkeeKKBBMMuummaannxx√√HHGGII√√eeLLIIyy  ––  eennAAeellIIttuuVVyyrrbbss''eeKK  mmaannmm˙˙ËËbbmm˙ȧa
dd**kk®®mmnniiggdd**́́ ff¬¬@@CCaaTTIIbbMMppuutt  ..

««®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆¨ëehhIIyynniiggxxMM∆∆¨ ̈ eeyyIIgg®®KKaann''hhUUbbssaann''vviicc  eehhIIyynniiggÂÂhh√√ËËmm""aassEEttbb""uu--
eeNN̂̂aaHH ((  kkkknn ––  ssIIhhnnuueeTTIIbbnnwwggeeccjjBBIIKKuukkbb""uull--BBtt  eennAA®®ccaabbCCaann''eennAAeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆
eemm""¬¬aaHHeehhIIyyeennAAssNNΩΩaaKKaarrdd**́́ ff¬¬CCaaggeeKKbbMMppuutteennAAjjËËvvyy""kk˘̆˘̆˘̆  ssmmmmiitt††ssIIhhnnuuhhUUbb
EEttnnMMbb&&uuggeehhIIyynniiggÂÂhh√√ËËmm""aass  ))  ˘̆˘̆˘̆EEddlleeyyIIggyykkeeTTAAhhUUbbkk~~¨g̈gbbnnÊÊbb''rrbbss''eeyyIIgg  dd**
mmaannllkk≈≈NN:CCaa  ««mmhhaarraaCC»»  CCaaggvvSSggeexxmmrriinnÊÊeeTTAAeeTToott    kk~~¨g̈g®®bbkkaarreeccoossvvaaggkkMMuu[[  
eeXXIIjjBBYYkkqqµµSSKKuukkrrbbss''eeyyIIgg  EEddllkkMMBBuuggEEtt®®ccaass''®®ccMMeeVVsskkNN††aalleeddIImm®®TTUUgg  ..  
((  kkkknn ––  ssIIhhnnuuxx¬¬aaccGGggkkaarreeTTeettII  VVnnCCaaeeCCrr®®bbeeTTccmm¬¬wwgg@@˘̆˘̆˘̆rrYYcceehhIIyyrrtt''eeTTAAbbMMeerrII
eeKKFF¬¬aakk''kknnÊÊ¨ÿy  ))  ..

««mmaanneerrOOggBBIIrryy""aaggEEddllVVnneeFFII√√[[xxMM∆∆¨m̈maannkkMMhhwwggddll''kk˘̆˘̆˘̆KKWWeellaakkCCYYnn--®®bbssiiTTÏÏ
EEddllnniiyyaayymmkkkkaann''xxMM∆∆¨d̈dUUeecc~~HHffaa˘̆˘̆˘̆  kkiiccççkkaarreehhIIyynniiggeebbsskkkkmmµµrrbbss''sseemm††cceennAA
®®kkuumm®®bbwwkkßßaassnnii††ssuuxx  nniiggbbnnÊÊaabb''eennAAmmhhaassnnii~~VVtt´́nnGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  nnwwgg
cc∫∫aass''CCaaVVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yydd**®®ttccHH®®ttccgg''eeddaayyeeccoossmmiinnrrYYcc  BBIIee®®JJHHttSSggBBIIqq~~SS
11997755mmkkTTll''eeBBlleennHH  ssmmmmiitt††eeGGoogg--ssaarrIIVVnnbbMMeeBBjjeeddaayyeeCCaaKKCC&&yynnUUvvkkiiccçç
kkaarrFFMM@@˘̆˘̆˘̆  eeJJllKKWWVVmmEENNnnSSrrddΩΩdd**PPaaKKee®®ccIInnCCaaGGttiibbrriimmaaeennAAGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaa
ttii  ..  BBYYkkeeKK®®ssLLaajj''rraabb''GGaann  KKSS®®TT  nniiggeekkaattssrreessIIrrkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥rrbb--
ss''eeyyIIgg  ..

««xxMM∆∆¨d̈dwwggcc∫∫aass''NNaass''GGMMBBIIeesscckkII††eess~~hhaadd**FFMMeeFFgg  EEddllCCYYnn--®®bbssiiTTÏÏmmaannccMM--
eeJJHHbb""uullBBtt--eeGGooggssaarrII,,  eehhIIyyxxMM∆∆¨k̈k**yyll''cc∫∫aass''GGMMBBIIkkaarr®®bbmmaaffmmaakk''ggaayy  nniiggeess
cckkII††ssÌÌbb''eexxııIImmEEddllCCnneennHHmmaannssMMrraabb''rrUUbbxxMM∆∆¨ ̈ nniiggssMMrraabb''rraaCCaanniiyymmEExxµµrr  ..  eemm††ccVVnn
CCaaCCnneennHHmmiinnyyll''ffaa  ssMMddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaassMMddIILLbb''ssttii  ??  bbnnÊÊaabb''BBIIBBYYkkGGggkkaarrBBtt··--
mmaann´́nn®®bbeeTTssxxaagglliiccVVnn««TTUUgg»»CCaaee®®ccIInnddMMbbgg  eeTTAAeellIIkk∫∫aallBBYYkkeemmddwwkknnSSCCaaTTII
®®ssLLaajj''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyynniiggeeTTAAeellIIkk∫∫aallrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaCCnnmm~~aakk''
eennHH  EEddllCCaammnnuussßßmmaannbbJJÔÔaa  CCaavviiss√√kkrreeccjjBBIIsskkllvviiTT¥¥aall&&yyVVrrSSgg  eennAAmmaann
ssggÙÙwwmmGGII√√eeTTootteeTTAAeellIImmttiiGGnn††rrCCaattii  ccMMeeJJHHrrbbbbEExxµµrr®®kkhhmmeehhIIyynniiggbb""uullBBtt--
eeGGooggssaarrII  EEddllCCaaBBYYkk®®JJyybbiissaacc  ee®®sskkXX¬¬aanneellaahhiitt´́nn®®bbCCaaCCnnrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
‰‰gg  ??  CCYYnn--®®bbssiiTTÏÏCCaammnnuussßßmmaann®®VVCC∆∆aaNNaass''̆̆ ˘̆˘̆  mmiinnEEmmnnmmiinnddwwggffaa  ssaaFFaarrNN
rrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuucciinn  eehhIIyynniiggbb""uullBBtt--eeGGooggssaarrIIxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  EEddllVVnnGGgg√√rrkkrrrrUUbbxxMM∆∆¨¨
[[ttMMNNaaggkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  KKWWeeddaayyeehhttuuffaa  rrddΩΩPPaaKKee®®ccIInneennAAGGggkkaarrsshh
®®bbCCaaCCaattii  eeKKccgg''TTaakk''TTggCCaammYYyynnwwggxxMM∆∆¨¨̆̆ ˘̆˘̆  mmiinnEEmmnnBBYYkkeeKKssbb∫∫aayycciitt††nniiggeeGGoogg--
ssaarrII  ……kk**ssUUmm∫∫IIEEttCCaammYYyyeexxoovv--ssMMppnneennaaHHppggEEddrr  ..  CCaakkaarrcc∫∫aass''NNaass''  CCYYnn--
®®bbssiiTTÏÏccgg''bbMMVVkk''mmuuxxmmaatt''rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ eeddaayyccgg''bbgg˙ȧajjffaa  GGggkkaarrmmiinnEEmmnn®®ttUUvvkkaarrrrUUbb
xxMM∆∆¨ëeTT  ..  bb""uuEEnn††CCnnmm~~aakk''eennHH  yyll''xxuusseehhIIyy  ––  xxMM∆∆¨d̈dwwggcc∫∫aass''NNaass''GGMMBBII««®®bbCCaa®®bbiiyy
PPaaBB»»  nniigg««kkiitt¥¥aannuuPPaaBB»»  ((Prestige))  rrbbss''eeGGoogg--ssaarrIInniiggKKNNbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††
EExxµµrr  nniiggkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddll®®ttUUvvBBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUllkkÌÌÁÁttcceeggÌÌaarr,,  ee®®kkAABBII
®®bbeeTTssmmYYyy®®kkuummEEddllVVnnTTTTYYllppll®®bbeeyyaaCCnn__  kk~~¨g̈g®®bbkkaarree®®bbII®®VVss''BBYYkkEExxµµrr
®®kkhhmmCCaa®®KKaabb''kkaaNNuugg  eeddIImm∫∫IIVVjj''ssmm¬¬aabb''BBYYkkeeyyookkNNaamm  ..



««®®bbssiinneebbIICCaa««GGggkkaarr»»mmiinnmmaanneesscckkII††®®ttUUvvkkaarrrrUUbbxxMM∆∆¨ÿy""aaggttkk˚h̊hlleennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆
eennAAeeBBllmmYYyyEEddllnnaavvaakkMMBBuuggEEttlliicc,,  GGggkkaarreennHHmmiinnEEmmnn®®bbTTaajjyykkxxMM∆∆¨ ̈ eeccjjBBII
KKuukkeennAAPP~~MMeeBBjjeennaaHHeeTT,,  eehhIIyyeennAA´́ff©©ee®®kkaayymmkk  kk~~¨g̈gqq~~SS11998822  kk**mmiinnVVnnEEttggttSSgg
rrUUbbxxMM∆∆¨k̈k¬¬aayyeeTTAACCaa®®bbFFaannaaFFiibbttIÍ́ nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eennaaHHEEddrr˘̆˘̆˘̆  ..
((  kkkknn ––  eeTTAA´́ff©©mmuuxxeeTTAA  eennAAeeBBllEEddlleeGGoogg--ssaarrIImmkkssMMuuccuuHHccUUllnnwwggrrbbbbGGaayy""gg
yyYYnnhhflfluunn--EEssnn,,  kk**®®ssaabb''EEtteess††ccssIIhhnnuuccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIkkEEllggeeTTaass[[eeGGoo
gg--ssaarrII  !!  ddUUeecc~~HHeettIIGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiieeFFII√√kkaarrkkaatt''eeTTaasseeGGoogg--ssaarrIIeemm††ccnnwwgg
eekkIItteeTTAA  eebbIIeeGGoogg--ssaarrIICCaaeemmeekk¬¬aaggGGaayy""ggrrbbss''yyYYnnppggnniiggrrbbss''cciinnppgg  eeJJll
KKWWCCaaeeccAAhh√√aayynnaayyrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  eehhIIyynniiggrrbbss''hhflfluunn--EEssnn  ..  eennAAkk~~¨g̈gbb
ccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  CCMMeennooxxaagglliicc´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa--  åått††rrmmaannCC&&yy,,  ®®BBHHvviihhaarr,,  GGnn¬¬gg''EEvvgg,,
´́bb""lliinn,,  eekkaaHHkkuugg,,  kkMMBBgg''eessaamm˘̆˘̆˘̆  CCaaTTwwkkddIIkkaann''kkaabb''eeddaayyeeGGoogg--ssaarrII  ccMMEENNkkCCMM
eennooxxaaggeekkIItt  CCaaTTwwkkddIIkkaann''kkaabb''eeddaayyhhflfluunn--EEssnn  EEddllttaammBBiittKKWW®®KKaann''EEttCCaakkUUnn
eeccAA  ……CCaa««ssaavv&&kk»»rrbbss''eeGGoogg--ssaarrIInniiggeexxoovv--ssMMppnneeTTAAvviijjeessaaHH  !!  ..  KKWWVVnneesscc
kkII††ffaa  GGMMNNaaccBBiitt®®VVkkddeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaassBB√√́́ ff©©  ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddeeGGoogg--
ssaarrIInniiggeexxoovv--ssMMppnn  EEddllCCaaGGaaCC∆∆aakkNN††aall˘̆˘̆˘̆  nnUUvv®®KKbb''eerrOOggrraa""vvGGII√√@@TTSSggGGss''  EEddll
eekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAkk~~¨g̈g®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkTTII22  ))  ..

««eerrOOggTTII22EEddlleeFFII√√[[xxMM∆∆¨ ̈ ((®®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨)̈)  ee®®kkvvee®®kkaaFFhhYYss®®bbmmaaNN  KKWWxxMM∆∆¨V̈VnnTT
TTYYlllliixxiittmmYYyyBBIITTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  EEddll®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  bbnnÊÊaabb''BBIImmaannkkaarreeVVHHeeqq~~aatt´́nn®®kkuu
mm®®bbwwkkßßaassnnii††ssuuxxrrYYcceehhIIyy  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨®̈®ttUUvvTTTTYYllPPaarrkkiiccççddwwkknnSSCCaa««bbeeNN††aaHHGGaassnn~~»»
nnUUvvKKNN:®®bbttiiPPUÚ́ nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ssMMrraabb''mmhhaassnnii~~VVtt´́nnGG˘̆ss˘̆bb˘̆  eeddaayy  
®®ttUUvvrrgg''ccSSkkaarrGGeeJJIIÇÇjjmmkkddll''rrbbss''eellaakkeeGGoogg--ssaarrII,,  ååbbnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††TTTTYYllbb
nnÊÊ¨j̈jkkiiccççkkaarrbbrreeTTss      EEddllmmaannzzaann:CCaa  ««eemmddwwkknnSSBBiitt®®VVkkdd»»    ´́nnKKNN:®®bbttiiPPUU  

eennHH  ..  eeddaayyyyll''GGMMBBIImmhhaaGG®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBrrbbss''eellaakkeeGGoogg--ssaarrIInniiggrrbbss''
eellaakk,,  xxMM∆∆¨m̈miinnGGaaccyyll''ssµµaannVVnnbbnnii††cceessaaHHffaa  eennAAeeBBll®®bbQQmmmmuuxxnnwwggbbrraaCC&&yy
eeBBjjTTMMhhwwggccMMeeJJHHBBYYkkeevvoottNNaamm  eeKKEEbbrrCCaaeellIIkkccMMNNaatt''kkaarr´́nnkkaarrddwwkknnSS®®bbttiiPPUU
´́nn®®bbeeTTssCCaattiieeyyIIgg  eeTTAA[[bbuuKKllmm~~aakk''EEddlleeKKssÌÌbb''nniiggmmaakk''ggaayyJJsseeBBjjBBiiPP
BBeellaakk  ..  ccMMEENNkkxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨v̈viijjEEddllCCaaGGttiitt®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  eeFFII√√®®bbmmuuxxrrddΩΩddll''eeTTAA33
ddgg  ®®ssaabb''EEtteeKKEEbbrrCCaa  ««GGaaNNiittGGaassUUrr»»  EEttggttSSggrrUUbbxxMM∆∆¨[̈[eeFFII√√®®ttwwmmEEttCCaaPPUUQQYYyy
rrbbss''eellaakkeeGGoogg--ssaarrII  ssMMrraabb''mmhhaassnnii~~VVttTTII1144´́nnGG˘̆ss˘̆bb˘̆eeTTAAvviijj  !!  ..  KKWWddUUcc
CCaakkaarrTTHHkkMMeePP¬¬øøggmmYYyy´́ddyy""aaggddMMNNMM  !!  ..  kkiittii††yyssrrbbss''xxMM∆∆¨m̈miinnGGnnuuJJÔÔaatt[[xxMM∆∆¨®̈®TTSS®®TT
kkaarr®®bbmmaaffmmaakk''ggaayyEEbbbbeennHHeeTT  ..

««xxMM∆∆¨V̈VnnssMMeerrcccciitt††rrYYcceehhIIyy  ..  bbnnÊÊaabb''BBIÍ́ ff©©ccuuggee®®kkaayy´́nnmmhhaassnnii~~VVtt  KKWẂ́ ff©©
1133mmkkrraa11997799  eehhIIyybbnnÊÊaabb''BBIIkkaarreeVVHHeeqq~~aattssMMeerrccCCaassƒƒaaBBrr´́nn®®kkuumm®®bbwwkkßßaassnnii††
ssuuxx  GGMMBBIITTMMnnaass''rrvvaaggkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥nniiggeevvoottNNaamm  EEddllssmmaaCCiikkTTSSggGG
ss''  ((eellIIkkEEllggEEtteeqqkkUUss¬¬ËËvvaa""KKIInniiggssUUeevvoott  EEddlleeVVHHeeqq~~aatt®®bbqqSSgg))  VVnnddaakk''eeTTaa--
sskkaarrrraatttt∫∫aatt´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  BBIIssMMNNaakk''eevvoottNNaamm,,  xxMM∆∆¨k̈k**VVnnssMMeerrcccciitt††rrMMeeddaaHH
xx¬¬ÁÁnnBBIIkkaarr®®KKbb''®®KKgg  EEddllmmiinnGGaacc®®TTSS®®TTVVnnrrbbss''««GGggkkaarr»»  »» ..
((  kkkknn ––  KKWWbbnnÊÊaabb''BBIÍ́ ff©©eennaaHHeehhIIyy  EEddlleess††ccssIIhhnnuuVVnnssMMeerrccccUUllssMMrraakkeennAAmm
nnIIÊÊrreeBBTT¥¥qqÁÁtteennAATTII®®kkuuggjjËËvvyy""kk  ..  bb""uuEEnn††  eennAAeeBBlleeccjjBBIIeeBBTT¥¥qqÁÁttmmkkvviijj  eess††cc
ssIIhhnnuueennAAEEttqqÁÁttddEEddll˘̆˘̆˘̆  KKWWVVnnrrtt''eeTTAAeeFFII√√®®bbmmuuxxrrddΩΏ́ nnkkaarrttssflflUU  [[BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm
®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__rraabb''qq~~SS  TT®®mmSSVVnnkk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnneeTTAACCaa®®BBHHmmhhaavviirr:kkßß®®tt  kkUUnnCCwwgg
rrbbss''hhflfluunn--EEssnn˘̆˘̆˘̆  EEddllssMMeerrccssMMrrYYcceeTTAA  CCaammnnuussßßrrbbss''eeGGoogg--ssaarrIIeeTTAAvviijj
eessaaHH  ..  ssaaFFuu  !!  ssaaFFuu  !!  ssMMBBHHkkii††tt®®CCUUkk  VVnnbbuuNN¥¥VVnnTTaann  !! ))  ..⁄⁄
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