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eeddaayy  yyUU--ssiiuunnNNaarraa""  ‹‹  ´́ff©©TTII2299  mmiiffuunnaa  22000055

vviinnaasskkmmµµccMMeeJJHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caannwwggbbnn††eeTTAAmmuuxxeeTToott  ..  eeKKeemmIIllmmiinneeXXIIjjnnUUvv
PPaaBBFFUUrr®®ssaalleeLLIIyy  ..  eettIImmUUlleehhttuuFFMMeennAAkk~~¨g̈geerrOOggeennHHKKWWCCaaGGII√√eeTTAA  ??  eebbIIttaammeeyyIIgg
eemmIIlleeXXIIjj˘̆˘̆˘̆mmUUlleehhttuuFFMMkk~~¨g̈geerrOOggeennHH  KKWWkkaarrBBwwggEEppÌÌkkyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  eeTTAAeellIInneeyyaa
VVyyGGtt††aaFFiibbeettyy¥¥  ((nneeyyaaVVyyBBwwggEEppÌÌkkeeTTAAeellIImmnnuussßßmm~~aakk''  EEddlleeKKccaatt''TTuukkffaa
CCaaGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥  ……GGaaTTiieeTTBB))  ..  ddrraabbNNaaEExxµµrrPPaaKKee®®ccIInneennAAEEttBBwwggEEppÌÌkkeeTTAAeellIInn
eeyyaaVVyyGGtt††aaFFiibbeettyy¥¥  ddrraabbeennaaHHssggmmCCaattiieeyyIIggnnwwggBBMMuuGGaacceeXXIIjjBBnnWW¬¬rruuggeerrOOgg
eeffII˚g̊gff˚åannVVnneeLLIIyy  ..

ssUUmm®®kkeeLLkkeemmIIllccuuHH  !!!!!!˘̆˘̆˘̆  kk~~¨g̈gssƒƒaabb&&nnCCaattiinniimmYYyy@@  ssuuTTÏÏsswwggEEttGGnnuuvvtt††nnUUvvnn
eeyyaaVVyyGGtt††aaFFiibbeettyy¥¥TTSSggGGss''  ..  rraaCCbbll¬¬&&gg˚e̊ennAAEEttBBwwggEEppÌÌkkeellIIeess††ccssIIhhnnuu
eeTTaaHHbbIICCaaKKaatt''ccaass''CCiittss¬¬aabb''eeTTAAeehhIIyykk**eeddaayy  kk**eess††ccssIIhhmmuunnIImmiinnmmaannxxYYrrkk∫∫aall
ssIIÌÌ  eeddIIrrttYYCCaaeess††cc‰‰kkrraaCC¥¥eennAAeeLLIIyyeeTT  ..  eemmIIlleeTTAAKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnccuuHH  !!!!!!˘̆˘̆˘̆KKµµaa
nnnnrrNNaaGGaaccCCMMnnYYsshhflfluunn--EEssnnVVnneeTT  KKWWmmaannEEtthhflfluunn--EEssnneeTTIIbbKKNNbbkkßßeennHHddMM
eeNNIIrrkkaarrVVnn®®bb®®kkttII  ..

eemmIIlleeTTAAKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucceeTTAAeemmIIll  ??˘̆˘̆˘̆  eebbIIGGtt''mmaannttYYeess††cc®®KKaakk''@@GGss''
hh~~wwggeeTT  KKWWbbkkßßhh~~wwgg®®ttUUvv´́tteehhaaggPP¬¬aamm  ..  eemmIIlleeTTAA‰‰KKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨v̈viijjmm††gg˘̆˘̆˘̆
eennaaHHeeyyIIggmmiinnVVcc''nnwwggnniiyyaayyssÌÌIIeeTT  ee®®JJHHeeQQµµaaHHbbkkßßhh~~wwgg  vvaa[[eeyyIIggddwwggrrYYcceeTTAA
eehhIIyy  ffaaeebbIIGGtt''BBIIssmm--rrggßßII¨ëeTTAA  bbkkßßhh~~wwggkk**®®ttUUvvrrllMMddYYlleeTTAAEEddrr  ..

TTSSggGGss''EEddllVVnnGGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyrrYYccmmkkeennHH  KKWWCCaaååTTaahhrrNN__®®ssYYllyyll''ssII††GGMM
BBIInneeyyaaVVyyGGtt††aaFFiibbeettyy¥¥  EEddll®®bbCCaaCCnnEExxµµrreellaakkkkMMBBuuggEEttmmaannCCMMeennOOeeTTAAeellII  ..
ddrraabbNNaa®®bbCCaaCCnnEExxµµrreellaakkmmiinnTTaann''GGaacceerrIIbbMMrrHH  eeccjjBBIITTssßßnn:CCMMeennOOeennHHeeTT  ddrraa
bbeennaaHHeellaakkeennAAEEttTTTTYYllrrggTTuukk≈≈mmiinnmmaann®®ssaakk®®ssaann††eeLLIIyy  ..

eennAAeeBBllffIIµµ@@eennHH  mmaannbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrmmYYyyccMMnnYYnn  VVnnxxMM®®bbwwggBBJJkk''BBBBUUnnKK~~aaEE®®sskk
CCeeyyaaKKSS®®TTeess††ccssIIhhnnuu  eeddaayyTTuukkcciitt††TTuukkeeffII¬¬mmffaa  KKaatt''CCaattYYGGggssMMxxaann''  EEddllGGaacc



nnwwggss††aarreeLLIIggvviijj  nnUUvvbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII  GGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  nniigg‰‰kkrraaCCPPaaBBkkmmıı¨C̈Caa  ..
eess††ccssIIhhnnuuee®®bbIIqqaakknneeyyaaVVyy®®bbCCaaPPiiffuuttiirrbbss''KKaatt''  EE®®sskkLLËËLLaabbnnii††ccbbnn††ÁÁcceeddII
mm∫∫IIll∫∫ÁÁgg[[®®bbCCaaCCnnEExxµµrreeccaammeerraammKKSS®®TTKKaatt''  EEddllttaammTTiisseeddAABBiitt®®VVkkddrrbbss''
KKaatt''  eess††ccssIIhhnnuu®®ttUUvvkkaarrEEttGGMMNNaaccbb""uueeNNˆâaHH  ..

eess††ccssIIhhnnuu®®bbwwgg®®bbjjaabb''TTTTYYllxx¬¬ÁÁnn  eeFFII√√CCaa®®bbFFaann®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiCCaann''xxııss''
TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEddnn  eehhIIyymmiinnVVnnbb""uunnµµaann´́ff©©ppgg  KKaatt''kk**TTUUggssrrTTaammTTaarrssiiTTiiÏÏ
GGMMNNaaccyykkmmkkddaakk''kk~~¨g̈g´́ddrrbbss''KKaatt''  eeddaayyee®®bbII®®VVss''rrUUbbPPaaBBeeppßßgg@@  ..  kk~~¨g̈geerrOOgg
eennHH  eeyyIIggeeXXIIjjffaammiinnssUUvvmmaannbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggVVnnccaabb''PP¬¬wwkkeeTT  eeddaayyeellaakkKKiitt
EEttBBIIPP∆∆aakk''eeppIIÌÌllnnwwggeerrOOggTTaammTTaarr  nniiggkkaarrJJrrEEddnnTTwwkkddII  EEddllkkMMBBuuggEEttrriiccrriilleeddaayy
ssaarrbbrreeTTssGGeeggøømmyykk  ..  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrmmYYyyccMMnnYYnnhhaakk''yyll''ffaaeess††ccssIIhhnnuu  BBiitt
CCaammaannkkaarrttSSggcciitt††cc∫∫aass''llaass''kk~~¨g̈geerrOOggeennHH  EEttttaammkkaarrBBiitteess††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggEEtt
eellggeessookk  eeddIImm∫∫IIddeeNNII††mm®®bbCCaa®®bbiiyy  nniiggddeeNNII††mmGGMMNNaaccmmYYyyccMMnnYYnn  mmkkddaakk''kk~~¨¨
gg´́ddBBYYkkeess††ccvviijjEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..

eess††ccssIIhhnnuuKKµµaanneeccttnnaacc∫∫aass''llaass''kk~~¨g̈geerrOOgg®®BBMMEEddnneeTT  ..  eehhttuuEEddlleeyyIIgg
hhflflaannKKiittffaaGGJJççwwgg  mmiinnEEmmnneeyyIIggrreevvIIrrvvaayyeennaaHHeeLLIIyy  ..  eeyyIIggeemmIIlleeXXIIjjcc∫∫aass''
ttSSggBBIIddMMbbUUgg´́ddmmkkeemm""¬¬HH  ..  eebbIIeess††ccssIIhhnnuueeccHHmmaannCCMMhhrrBBiitt®®VVkkddkk~~¨g̈geerrOOgg®®BBMMEEdd
nn  KKWWKKaatt''cc∫∫aass''CCaammaannCCMMhhrrmmuuttmmSSttSSggBBIIeeddIImm  kk~~¨g̈gssmm&&yyEEddllKKaatt''eeFFII√√CCaaeess††cc
eessaayyrraaCC¥¥  kk~~¨g̈gqq~~SS11999933--22000033mmkkeemm""¬¬HH  ..  EEtteess††ccssIIhhnnuummiinnEEddllmmaannCCMMhhrr
cc∫∫aass''llaass''eeTT  ..  KKaatt''rrkkssIIuuccaakk''EExxßßrrhhUUttmmkkeeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrGGMMNNaacc  ´́nnBBUUCCBBggßß
vvggßß®®ttkkUUlleess††ccrrbbss''KKaatt''  ..  eerrOOgg®®bbeeTTssCCaattiirriiccrriillmmiinnmmaannCCaaeerrOOggccMMbbggssMMrraa
bb''eess††ccssIIhhnnuueeTT..  eerrOOggEEddllccMMbbggKKWWGGMMNNaaccyysssskkii††́́ nnrraaCCaanniiyymmrrbbss''KKaatt''..

≤≤LLËËvveennHH  eeyyIIggeemmIIlleeXXIIjjcc∫∫aass''mm††ggeehhIIyymm††ggeeTToottmmiinnQQbb''QQrreeLLIIyy..
bb""uuNNˆˆwwggeehhIIyyeennAAmmaannbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrmmYYyyccMMnnYYnn  mmiinn®®BBmmyyll''cc∫∫aass''eeTToott  BBIIee®®JJHHEEtt
PPaaBBggbb''ggll''nnwwggllTTiiÏÏnneeyyaaVVyyGGtt††aaFFiibbeettyy¥¥  ..  bbggbbÌÌËËnnyyll''ffaa  eess††ccssIIhhnnuu
CCaabbuuKKllEEttmm~~aakk''KKtt''GGaacceeddaaHH®®ssaayyeerrOOggeennHH  ..  ccuuHHeebbIIKKaatt''ddaacc''xx¥¥ll''ss¬¬aabb''≤≤LLËËvv
eeTTAA  eettII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaannwwggVVtt''bbgg''TTwwkkddIIrrhhUUtteeTTAA……  ??!!  eeyyIIggmmiinneeCCOOeeTT  !!!!  ..

®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiCCaann''xxııss''TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEddnn  VVnneekkIItteeLLIIggeehhIIyy  ..
®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiieennHHVVnneebbIIkkssmm&&yy®®bbCCMMuumm††ggrrYYcceehhIIyy  eemm""cckk**mmiinn®®BBmmeeFFII√√kkaarrggaarr
xx¬¬ÁÁnntteeTTAAeeTToott  ??  ..  eettII®®ttUUvvkkaarrGGMMNNaaccCCaammuunnssiinneeTTIIbbeeFFII√√kkaarreekkIItt……  ????!!!!

eebbIIBBiittCCaa®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiieennHH®®ttUUvvkkaarrGGMMNNaaccEEmmnneennaaHH  eemm""cckk**BBYYkkGG~~kknneeyyaaVV
yymmaannmmuuxxkk~~¨g̈grrddΩΩssPPaa,,  ®®BBwwTTÏÏssPPaa,,  rrddΩΩaaPPiiVVll  mmiinnnnSSKK~~aaBBiiPPaakkßßaa[[ee®®ssccCCaammuunn
ssiinneeTTAA  ????!!!!  eemm""ccccSSVVcc''rrllUUtteeccjjmmkkmmiinn®®KKbb''EExxGGJJççwwgg  ????!!!!

eerrOOggeennHHeeFFII√√[[eeyyIIgg®®ssYYllyyll''CCaaTTIIbbMMppuutt  ..  TTII11  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiieennHHKKWWCCaaGGgg



kkaarrpp††ll''eeyyaabbll''[[rrddΩΩaaPPiiVVll  EEddllrrddΩΩaaPPiiVVllmmaannGGaaCC∆∆aakk~~¨g̈gkkaarrssMMeerrcccciitt††  ..  JJ
kk¥¥ffaa®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiKKWWmmaannnn&&yyGGJJççwwgg  mmiinnGGaaccmmaannnn&&yyffaaCCaaGGaaCC∆∆aaFFrrCCaattiiVVnneeTT
eehhIIyykk**mmiinnGGaaccmmaannxx¬¬wwmmssaarrffaaCCaa®®kkuumm®®bbwwkkßßaaPPiiVVlleellIIrrddΩΩaaPPiiVVllVVnnEEddrr..  eennHH
KKWWnniiyyaayyGGMMBBIIGGttƒƒnn&&yyzzaannaannuu®®kkmmkk~~¨g̈gkkaarrccaatt''ttSSgg  ..  TTII22--  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiieennHH®®ttUUvv
EEttddwwggGGMMBBIIPPaarrkkiiccççrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyy®®ttUUvvEEttbbMMeeBBjjkkiiccççkkaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn[[eeccjjCCaaddMMuukkMMPPYY
nnssiinn  sswwmmEE®®sskkLLËËLLaaTTaammTTaarrGGMMNNaacc  ee®®JJHHxx¬¬ÁÁnn®®ttUUvvbbgg˙ȧajjffaa  xx¬¬ÁÁnnBBiittCCaaeeFFII√√kkaarr
BBiittEEmmnn  ..  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaaeennHH®®ttUUvvbbgg˙ȧajjssaaFFaarrNNCCnnEExxµµrrffaa  eettIIxx¬¬ÁÁnneeFFII√√kkaarreeTTAAvvaammaann
kkgg√√HHxxaattddUUcceemm††cc  mmiinnEEmmnnmmkkgg""kk''ggrreemmIIllEEtteekkµµggeennAAee◊◊eeddaaHHmm††aayyeennaaHHeeTT  ..  xx¬¬ÁÁnn
®®ttUUvveeFFII√√kkaarrggaarr[[hhµµtt''cctt''eeddaayyQQrrcc∫∫aass''eellIIbbeeccççkkeeTTss  cc∫∫aabb''  nniiggEEbbbbbbTTCCaattii
nniiggGGnn††rrCCaattii  eeddaayyeeccoossvvaaggyykkeellssnneeyyaaVVyymmkkee®®bbII  eeTTIIbb®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattii
eennHH®®ttUUvveeKKccaatt''TTuukkffaa  BBiittCCaammaannqqnnÊÊ:kkaarrggaarrbbMMeerrIICCaattiicc∫∫aass''llaass''  ..

bb""uuEEnn††eeyyIIggVVnneeXXIIjjffaa  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiEEddllmmaanneess††ccssIIhhnnuuCCaa®®bbFFaannhh~~ww
gg  VVnneeFFII√√kkiiccççkkaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn[[hhµµtt''cctt''eennaaHHeeTT  ..  ®®KKaann''EEtteekkIIttmmkkPP¬¬aamm  eess††ccssIIhh
nnuunniiggbbrriivvaarrKKaatt''ccaabb''EE®®sskkTTaammTTaarrGGMMNNaacc[[KKaatt''PP¬¬aamm  ..  eettIIGGMMNNaacchh~~wwggvvaa®®ttwwmm
®®ttUUvv……eeTT  ????!!!!  eettIIvvaaCCaaKKnn¬¬wwHH´́nnkkaarreeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧa……eeTT  ??  eettIIvvaaCCaa®®bbeeyyaaCCnn__ccMM--
eeJJHHnnrrNNaa  ????!!!!

eeyyIIggeessaakkss††aayyccMMeeJJHH®®kkuummmmhhaaCCnnxx¬¬HH  mmaannCCaaGGaaTTii®®kkuummeellaakkssflflaann--eebb""gg
EEss  nniigg®®kkuummGG~~kkkkaarrJJrr®®BBMMEEddnnkk~~¨g̈g®®ssuukkxx¬¬HH  EEddllkkMMBBuuggEEttppuuggxx¬¬ÁÁnnccaajj''ååVVyy--
kkllnneeyyaaVVyyrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  ..  eellaakkssflflaann--eebb""ggEEss,,  eellaakkDDII--kkaaeerr""tt,,
eellaakkssflflaann--mm""aassaavv""aagg  CCaaeeddIImm  ssuuTTÏÏsswwggEEttVVnnhhkk''eeTTAACCll''nnwwgghhflfluunn--EEssnn
eeddaayyeesscckkII††®®CCHHff¬¬aa  ccgg''EEhhrrhhmmeess††ccssIIhhnnuu  EEttBBYYkkGGss''eellaakkhh~~wwggGGtt''VVnnddww
ggffaa  VVnnssÊÊ¨ḦHeeTTAAccUUllssflflggrrbbss''hhflfluunn--EEssnn  EEddllmmaannssIIhhnnuuCCaaPPaaKKIÍ́ nnGGMMNNaacc
eeTT  ..

CCYYnnkkaallGG~~kk®®bbUUeess††ccssIIhhnnuuxx¬¬HH  eeqqaattrrhhUUttddll''eeTTAAeeCCrr®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏeeTTAAeeTToo
tt  eeddaayyBBYYkkeeKKeePP¬¬ccKKiittffaa  rrNNÚÚTTiiÏÏnniiggssIIhhnnuuKKWWCCaa““BBuukknniiggkkUUnnbbeeggII˚t̊t  ..  rrNNÚÚTTiiÏÏ
KKWWCCaakkUUnnCCwwggrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  ..  eess††ccssIIhhnnuuKKWWCCaaeemmvvaayybb¬¬gg''  CCMMEENNkk‰‰rrNN--
ÚÚTTiiÏÏCCaaccMMEENNkkmmYYyy´́nnkkiiccççkkaarrGGnnuuvvtt††nn__bb¬¬gg''nneeyyaaVVyyrrbbss''ssIIhhnnuuCCaammYYyynniigghhflfluu
nn--EEssnn  ..  eerrOOggeennAAEEttddEEddll  KKWWCCaakkiiccççkkaarrrrbbss''®®kkuumm®®KKYYssaarr´́nnBBYYkkeess††cc  nniiggkkUUnn
FFmm··eess††cc  ..  ≤≤ttmmaann®®bbeeyyaaCCnn__ssIIÌÌccMMeeJJHH®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrreeLLIIyy  ..

kkaallBBIIeeddIImmeennAAee®®kkAA®®bbeeTTssmmaann®®kkuummeellaakkssflflaann--eebb""ggEEss  CCaaGG~~kkEE®®sskkeerrOOgg
®®BBMMEEddnn  ddll''ee®®kkaayyBBIIeellaakkssflflaann--eebb""ggEEss  hhkk''®®sseeTTAAEE®®sskkTTaammTTaarrGGMMNNaacc
[[eess††ccssIIhhnnuu  ®®kkuummeellaakkkk¬¬aayyCCaa®®kkuummee®®kkAAcc∫∫aabb''mmYYyy  EEddllCCaass®®ttUUvvnnwwgghhflfluunn--
EEssnn  ‰‰ccMMEENNkkeess††ccssIIhhnnuueennAAEEttmmaannmmuuxxmmaatt''  mmaannLLaannCCiiHH  mmaannvvSSgg®®CCkkeennAA



mmaanneeBBlleeddIIrreellggffttkkuunn  EEttggccMMeerroogg[[rrMMeePPIIyyddEEddll  ..  ccMMEENNkk‰‰eerrOOgg®®BBMMEEddnn
kk**eennAAddEEddllKKµµaannkkaarreeddaaHH®®ssaayyssIIÌÌeeTT  ..  

mmnnuussßßEEddllssÊÊ¨ḦHeeTTAAKKSS®®TTeess††ccssIIhhnnuuKKWWVVnnEEttxxkkcciitt††  nniiggGGaaccss¬¬aabb''TTSSggxx¬¬ÁÁ
nneeTToott  rrII‰‰eess††ccssIIhhnnuu  kk**bbnn††ssmm&&ıınnÏÏeemm®®ttIIEEppÌÌmm®®ttCCaakk''CCaammYYyyhhflfluunn--EEssnnddEEddll
..  eennHHeehhIIyyCCaappll´́nnnneeyyaaVVyyGGtt††aaFFiibbeettyy¥¥  EEddll®®bbCCaaCCnnEExxµµrreennAAEEttnniiyymm
ccUUllcciitt††  eeTTaaHHss¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnnkk**mmiinnTTaann''yyll''cc∫∫aass''ffaaCCaaee®®KKaaHHff~~aakk''EEddrr  ..

eeyyIIggssUUmmGGMMJJvvnnaavvCCaassaaFFaarrNN:ffaa  ssUUmmbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrEEddlleennAAEEttyyll''ffaa
eess††ccssIIhhnnuunnwwggCCaaeess††ccGGaaccCCYYyyee®®ssaacc®®ssgg''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  [[rrYYccppuuttBBIIGGnn††rraayy
eennaaHH  ssUUmmGGss''eellaakkeemmtt††aaKKiitt[[cc∫∫aass''  ccaabb''BBIIeeddIImmrrhhUUttddll''≤≤LLËËvveennHH  ffaaeettIIeess††
ccssIIhhnnuueennHHCCaabbuuKKllpp††ll''eesscckkII††ssuuxxccMMeeJJHHGGss''eellaakknniigg®®bbeeTTssCCaattii  ……kk**eess††
ccssIIhhnnuueennHHCCaaeemmeerraaKKcc´́®®ggååbb®®TTBB  EEddlleeFFII√√[[®®bbeeTTssCCaattiiEExxµµrrrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa
TTll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ????

‹‹  nnrrNNaaGGUUss®®ssuukkEExxµµrrccUUllbb¬¬¨k̈kkkuummµµ¨ÿynniiss††BBIIqq~~SS11996655  rrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  ??
‹‹  nnrrNNaaGGnnuuJJÔÔaatt[[TT&&BByyYYnn®®kkhhmmss~~aakk''eellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ??
‹‹  nnrrNNaaBBwwggTT&&BByyYYnn®®kkhhmmbbMMpp¬¬aajj®®ssuukkEExxµµrreennAAqq~~SS11997700ddll''qq~~SS11997755  ??
‹‹  nnrrNNaapp††ll''PPaaBB®®ssbbcc∫∫aabb''[[hhflfluunn--EEssnn  nniiggbbkkßß®®bbCCaaCCnn  ??
‹‹  nnrrNNaaeeddaaHHddUUrrGGMMNNaaccCCaammYYyyhhflfluunn--EEssnn  ccaabb''BBIIqq~~SS11999911rrhhUUttssBB√√́́ ff©©  ??
‹‹  nnrrNNaakkMMBBuuggbbNN††aall[[GG~~kkeess~~hhaaCCaattiippuuggxx¬¬ÁÁnneeTTAArrkkkkII††vviinnaass≤≤LLËËvveennHH  ??
‹‹  ssrruubbmmkk  nnrrNNaaeeFFII√√[[bbrreeTTssmmaann{{kkaassQQ¬¬aannJJnnTTwwkkddIIEExxµµrrrrhhUUttTTll''

´́ff©©eennHH  ????  ..⁄⁄
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