
  

PPooppiiss  lleekkttiirree  zzaa  ššeessttii  rraazzrreedd  ((pprrvvaa  ttrrii  nnaasslloovvaa  oobbvveezznnaa))::  

  

  

SSttjjeeppaann  TToommaašš:: 

MMaallii  rraattnnii  ddnneevvnniikk  

PPrriijjee  ddvvaaddeesseettaakk    ggooddiinnaa  HHrrvvaattsskkaa  jjee  bbiillaa  

pprriimmoorraannaa  bboorriittii  ssee  zzaa  ssvvoojjuu  sslloobboodduu  ii  

nneeoovviissnnoosstt..  OOvvaajj  rroommaann  zzaapprraavvoo  jjee  ddnneevvnniikk  

jjeeddnnee  oossjjeeččkkee  ddjjeevvoojjččiiccee  iimmeennoomm  CCvviijjeettaa..  KKaakkoo  

jjee  DDoommoovviinnsskkii  rraatt  iizzgglleeddaaoo  jjeeddnnoojj  ddjjeevvoojjččiiccii,,  ss  

kkaakkvviimm  pprroobblleemmiimmaa  ii  ssttrraahhoottaammaa  ssee  ssuuooččiillaa,,  oo  

ččeemmuu  jjee  ssvvee  rraazzmmiiššlljjaallaa......??  PPrrooččiittaajj!!  

  

AAuugguusstt  ŠŠeennooaa::  
PPoovvjjeessttiiccee  

PPoovvjjeessttiiccee  ssuu  ttaakkooĎĎeerr  zzbbiirrkkaa  ppjjeessaammaa,,  aallii  oovvoo  

ssuu  lliirrsskkoo--eeppsskkee  ppjjeessmmee  ((ddaakkllee  iimmaajjuu  lliirrsskkee  

eelleemmeenntt  --  sslliikkoovviittoosstt,,  rriittmmiiččnnoosstt;;  aallii  ii  eeppsskkee  --  

ddooggaaĎĎaajjee,,  lliikkoovvee))..  DDvviijjee  ssuu  vvrrssttee  ppoovvjjeessttiiccaa::    

11..  ppjjeessmmee  ss  ggrraaĎĎoomm  iizz  hhrrvvaattsskkee  ppoovviijjeessttii  ((AAnnkkaa  

NNeerreettvvaannkkaa,,  ŠŠlljjiivvaarrii,,  PPrrooppaasstt  VVeenneecciijjee,,  

PPrrookklleettaa  kklliijjeett,,  SSmmrrtt  PPeettrraa  SSvvaaččiiććaa))  

22..  ppjjeessmmee  tteemmeelljjeennee  nnaa  nnaarrooddnniimm  lleeggeennddaammaa  ii  

pprriiččaammaa  ((PPoossttoollaarr  ii  vvrraagg,,  KKaammeennii  ssvvaattoovvii,,  

KKuuggiinnaa  kkuuććaa))SSiigguurrnnaa  ssaamm  ddaa  ććee  uu  oovvoojj  zzbbiirrccii  

ssvvaattkkoo  nnaaććii  ppjjeessmmuu  kkoojjaa  mmuu  ssee  ssvviiĎĎaa!!    

PPoovvjjeessttiiccee  mmooţţeettee  nnaaććii  ii  nnaa  mmrreeţţnniimm  

ssttrraanniiccaammaa::  
hhttttpp::////ddzzss..ffffzzgg..hhrr//hhttmmll//SSeennooaa33..hhttmm  

  

IIvvaannaa  BBrrlliićć--MMaaţţuurraanniićć::  

PPrriiččee  iizz  ddaavvnniinnee  

IIvvaannuu  BBrrlliićć--MMaaţţuurraanniićć  nnaazzvvaallii  ssuu  ""hhrrvvaattsskkiimm  

AAnnddeerrsseennoomm""..  ZZaaššttoo??  SSaazznnaatt  ććeešš  ččiittaajjuuććii  

pprreekkrraassnnee  bbaajjkkee  iizz  zzbbiirrkkee  PPrriiččee  iizz  ddaavvnniinnee..  

OOssiimm  ššttoo  ććeešš  ssee  uuppoozznnaattii  ss  mmnnooššttvvoomm  

zzaanniimmlljjiivviihh  lliikkoovvaa  kkaaoo  ššttoo  ssuu  pprreeddiivvnnaa  NNeevvaa  

NNeevviiččiiccaa,,  nneezzaaddoovvoolljjnnii  rriibbaarr  PPaalluunnkkoo  iillii  ppaakk    

mmaalleennii  JJaagglleennaacc  ii  nnjjeeggoovvaa  sseessttrriiccaa  RRuuttvviiccaa,,  uuććii  

ććeešš  ii  uu  ččaarroobbaann  ssvviijjeett  ssllaavveennsskkee  mmiittoollooggiijjee  

pprreeppuunn  vviillaa,,  ddiivvoovvaa,,  vvjjeeššttiiccaa  ii  ddrruuggiihh  ččuuddeessnniihh  

bbiiććaa..  OOvvuu  lleekkttiirruu  mmooţţeettee  nnaaććii  ii  nnaa  mmrreeţţnniimm  

ssttrraanniiccaammaa  hhttttpp::////ddzzss..ffffzzgg..hhrr//hhttmmll//BBrrllii22..hhttmm  

  

BBllaannkkaa  DDoovvjjaakk--MMaattkkoovviićć:: 

ZZaaggrreebbaaččkkaa  pprriiččaa  

PPoo  ssuudduu  kkrriittiikkee  ii  mmllaaddiihh  ččiittaatteelljjaa  oovvoo  jjee  

nnaajjuussppjjeelliijjee  ddjjeelloo  BB..  DD..  MMaattkkoovviićć..  SSppiissaatteelljjiiccaa  uu  

oobblliikkuu  iissppoovviijjeessttii  ddjjeevvoojjččiiccee  KKeeččkkiiccee  pprriiččaa  oo  

jjeeddnnoomm  ddjjeettiinnjjssttvvuu  uu  ZZaaggrreebbuu  iizzmmeeĎĎuu  ddvvaa  rraattaa,,  

ppuunnoomm  ţţiivvoottnnee  ddiinnaammiikkee,,  aallii  ii  ttrraaggiikkee..    

  

IIvvoonnaa  ŠŠaajjaattoovviićć:: 

TTaajjnnaa  ooggrrlliiccee  ssaa  sseeddaamm  rruubbiinnaa  

TTkkoo  jjee  UUšškkii  uukkrraaoo  nnoovvččaanniikk??  GGddjjee  jjee  

ččuuddoottvvoorrnnaa  ooggrrlliiccaa  ssaa  sseeddaamm  rruubbiinnaa??  TTkkoo  jjee  

DDiijjaannuu  zzaattvvoorriioo  uu  vviikkeennddiiccuu??  MMnnooggoo  ććee  ttii  ssee  

ppiittaannjjaa  rroojjiittii  ggllaavvoomm  ddookk  bbuuddeešš  ččiittaaoo//ččiittaallaa  oovvaajj  

uuzzbbuuddlljjiivv  rroommaann  uu  kkoojjeemm  ssuu  ggllaavvnnii  lliikkoovvii  ddvviijjee  

ddjjeevvoojjččiiccee  ii  ddvvaa  ddjjeeččaakkaa..  

http://dzs.ffzg.hr/html/Senoa3.htm
http://dzs.ffzg.hr/html/Brli2.htm


  

JJoonnaatthhaannnn  SSwwiifftt:: 

GGuulllliivveerroovvaa  ppuuttoovvaannjjaa  

ZZaa  GGuulllliivveerraa  ii  nnjjeeggoovvee  ppuussttoolloovviinnee  uu  zzeemmlljjii  

ppaattuulljjaakkaa  ii  zzeemmlljjii  ddiivvoovvaa  vvjjeerroojjaattnnoo  ssii  ččuuoo//ččuullaa..  

MMooţţddaa  ssii  gglleeddaaoo//gglleeddaallaa  ccrrttiićć,,  aallii  ttoo  nniijjee  iissttoo  

kkaaoo  ččiittaannjjee  kknnjjiiggee..  UU  kknnjjiizzii  ććeešš  nnaaććii  ppuunnoo  vviiššee  

zzaanniimmlljjiivviihh  ii  ssmmiijjeeššnniihh  ddeettaalljjaa..  

  

OOssccaarr  WWiillddee:: 

SSrreettnnii  kkrraalljjeevviićć  

SSrreettnnii  kkrraalljjeevviićć  jjee  pprreekkrraassnnaa  zzbbiirrkkaa  bbaajjkkii  kkoojjee  

nniikkooggaa  nnee  mmoogguu  oossttaavviittii  rraavvnnoodduuššnniimm..  TTkkoo  ssee  

nnee  bbii  ssaaţţaalliioo  nnaadd  ssuuddbbiinnoomm  ppooţţrrttvvoovvnnooggaa  

ssllaavvuujjaa,,  nnaakkaazznnooggaa  ppaattuulljjkkaa  iillii  mmaallooggaa  HHaannssaa??  

TTkkoo  nnee  bbii  ppooţţeelliioo  bbiittii  pplleemmeenniitt  ppooppuutt  mmaarrlljjiivvee  

llaassttaavviiccee  iillii  mmllaaddooggaa  kkrraalljjaa??  II  ttkkoo  ssee  nnee  bbii  

zzggrroozziioo  nnaadd  bbeeššććuuttnnooššććuu  mmlliinnaarraa  HHuugghhaa  

ii  iinnffaannttkkiinnjjee??  

  

MMaarrkk  TTwwaaiinn:: 

KKrraalljjeevviićć  ii  pprroossjjaakk  

SSiigguurrnnaa  ssaamm  ddaa  ppoossttoojjii  nneekkaa  ssllaavvnnaa  oossoobbaa  

ddaannaaššnnjjiiccee  ss  kkoojjoomm  bbii  rraaddoo  

zzaammiijjeenniioo//zzaammiijjeenniillaa    mmjjeessttoo!!  UU  ddaavvnnoo  ddoobbaa    

jjeeddaann  pprroossjjaakk,,  ddjjeeččaakk  iimmeennoomm  TToomm,,  ppooţţeelliioo  jjee  

zzaammiijjeenniittii  mmjjeessttoo  ss  eenngglleesskkiimm  kkrraalljjeevviiććeemm  

EEddwwaarrddoomm..  II  ttoo  mmuu  jjee  ddooiissttaa  ii  uussppjjeelloo!!  KKaakkoo  ssee  

ssnnaaššaaoo  uu  uulloozzii  kkrraalljjeevviiććaa,,  pprrooččiittaajj  uu  oovvoommee  

rroommaannuu!!  

  

PPaajjoo  KKaanniiţţaajj:: 

TTrriiččaavvee  ppjjeessmmee  
  

  

HHeennrryykk  SSiieennkkiieewwiicczz:: 

KKrroozz  ppuussttiinnjjuu  ii  pprraaššuummuu  
  



  

CChhrriissttiinnee  NNöössttlliinnggeerr:: 

OOllffii  mmeeĎĎuu  žžeennaammaa  

KKoonnrraadd,,  ddjjeeččaakk  iizz  lliimmeennkkee  
  

  

DDuubbrraavvkkoo  HHoorrvvaattiićć:: 
JJuunnaaččiinnaa  MMiijjaatt  TToommiićć  
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AAllffoonnssee  DDaauuddeett:: 

PPiissmmaa  iizz  mmooggaa  mmlliinnaa  
  

  

VVllaaddiimmiirr  NNaazzoorr:: 

VVeellii  JJoožžee  

UU  ggrraadduu  MMoottoovvuunnuu  ţţiivvoo  jjee  jjeeddaann  kkmmeett  kkoojjii  jjee  

bbiioo  vveelliikk  kkaaoo  ddiivv..  BBiioo  jjee  vveeoommaa  ssnnaaţţaann,,  aallii  jjee  

sslluuţţiioo  ii  ppookkoorraavvaaoo  ssee  ggoossppooddii,,  aa  ppoommaaggaaoo  jjee  ii  

rraaddnniicciimmaa..  OOrraaoo  jjee  ppoo  ppoolljjuu,,  vvuukkaaoo  nnaajjvveeććee  

tteerreettee,,  ttjj..  rraaddiioo  jjee  nnaajjtteeţţee  ppoosslloovvee..  TTaajj  ddiivv  zzvvaaoo  

ssee  JJooţţee..  JJooţţee  jjee  zzaannoossnnoo  oobbaavvlljjaaoo  ssvvoojjee  

dduuţţnnoossttii  ddookk  nniijjee  ddooššaaoo  pprroovviidduurr  ii  ooddvveeoo  ggaa  

bbrrooddoomm  uu  MMlleettkkee..  ZZaanniimmaa  vvaass  ššttoo  ććee  ssee  ddaalljjee  

ddooggooddiittii??  

  

SSnnjjeeţţaannaa  GGrrkkoovviićć--

JJaannoovviićć:: 

VVeelleebbiittsskkee  vviilliinn  ssttaazzee  

OOvvoo  jjee  pprriiččaa  oo  bboolleeţţlljjiivvoomm  ddjjeeččaakkuu  RRaannkkuu  

kkoojjeeggaa  mmaajjkkaa  ššaalljjee  ssttrriiccuu  lluuggaarruu  nnaa  VVeelleebbiitt  uu  

nnaaddii  ddaa  ććee  ttaammoo  oozzddrraavviittii..  ČČaarroobbaann  ii  bbaajjkkoovviitt  

ssvviijjeett  VVeelleebbiittsskkiihh  vviilliinn--ssttaazzaa,,  ssuussrreettii  ss  

ppaattuulljjcciimmaa,,  vviillaammaa  --  ppllaanniinnkkaammaa,,  zzmmaajjeevviimmaa  ......  

ii  ddrruuggiimm  nneeoobbiiččnniimm  ssttaannoovvnniicciimmaa  ppllaanniinnee  

ppoozziittiivvnnoo  ććee  ddjjeelloovvaattii  nnaa  ddjjeeččaakkaa..  RRaannkkoovvaa  

ssuuddbbiinnaa  iisspprreepplliiččee  ssee  ss  ddrraammaattiiččnnoomm  ssuuddbbiinnoomm  

ddjjeevvoojjččiiccee  MMaarriijjaannee..  PPrrooččiittaajjttee!!  



  

JJoossiipp  CCvveenniićć:: 

ČČvvrrssttoo  ddrržžii  jjooyy--ssttiicckk  

CCiijjeellii  ssmmiissaaoo    pprriiččee  „„  ČČvvrrttoo  ddrrţţii  jjooyy--ssttiicckk““  nnaallaazzii  

ssee  uu  mmeettaaffoorrii  rraaččuunnaallnnee  iiggrree  LLuucckkyy  ssttaarr,,  kkoojjaa  jjee  

zzaapprraavvoo  mmeettaaffoorraa  tteešškkee  bboolleessttii..  TTkkoo  jjee  

bboolleessttaann??  ZZaaššttoo??  ŠŠttoo  ssee  zzbbiilloo  ss  ggllaavvnniimm  

jjuunnaacciimmaa??  ČČvvrrttoo  ddrrţţiittee  rroommaann  ii  zzaappooččnniittee  nnoovvuu  

aavvaannttuurruu!!  NNee  mmooţţeettee  llii  pprroonnaaććii  kknnjjiigguu  uu  

kknnjjiiţţnniiccii  ppoottrraaţţiittee  jjee  nnaa  mmrreeţţnniimm  ssttrraanniiccaammaa::  
hhttttpp::////wwwwww..ssccrriibbdd..ccoomm//ddoocc//3399005511771133//JJoossiipp--

CCvveennii%%CC44%%8877--%%CC44%%88CCvvrrssttoo--ddrr%%CC55%%BBEEii--

dd%%CC55%%BBEEoojjssttiikk  

  

JJaaddrraannkkoo  BBiitteenncc:: 

TTwwiisstt  nnaa  bbaazzeennuu  

SSttjjeeppaann  HHrraannjjeecc,,  pprrooff  --  ssmmaattrraa  ddaa  jjee  rroommaann  

ţţaannrroovvsskkii  rraazznnoovvrrssttaann  ––  kkrriimmiićć,,  ii  ssoocciijjaallaann,,  ii  

lljjuubbaavvnnii,,  uubbrroojjiivv  jjee  mmeeĎĎuu  hhuummoorriissttiiččkkee  rroommaannee  

ppoorraaddii  nniizzaa  ššttoossoovvaa,,  dduuhhoovviittoossttii  ii  lleeţţeerrnnoossttii……  

UU  ccjjeelliinnii,,  oonn  jjee  zzaanniimmlljjiivv  ppookkuuššaajj  ddaa  ssee  

uuoobbiiččaajjeenn  ţţiivvoott  1122--1133--ggooddiiššnnjjaakkaa  pprriikkaaţţee  nnaa  

nnoovv,,  nnjjiimmaa  mmnnooggoo  bblliiţţii  nnaaččiinn..  

  

ŠŠiimmee  SSttoorriićć:: 

PPoolljjuubbiitt  ććuu  jjee  uusskkoorroo,,  mmoožžddaa  

OOddaabbeerriittee  nneekkii  oodd  zzaanniimmlljjiivviihh  rroommaannaa  ŠŠiimmee  

SSttoorriiććaa  kkoojjii  ggoovvoorree  oo  vveeggeettaarriijjaannssttvvuu,,  ddeebblljjiinnii,,  

lljjuubbaavvii  ii  bboolleessttii,,  pprriijjaatteelljjssttvvuu  ii  ssvviimm  oonniimm  

pprroobblleemmiimmaa  ss  kkoojjiimmaa  ssee  ii  vvii  ssvvaakkooddnneevvnnoo  

ssuussrreeććeettee..  NNeeććeettee  ppooţţaalliittii!!  

  

VVllaattkkoo  ŠŠaarriićć: 

RRooggaann  

MMiišškkoo  
  

  

MMiilluuttiinn  MMaajjeerr:: 

DDoollaazzaakk  HHrrvvaattaa  
  

http://www.scribd.com/doc/39051713/Josip-Cveni%C4%87-%C4%8Cvrsto-dr%C5%BEi-d%C5%BEojstik
http://www.scribd.com/doc/39051713/Josip-Cveni%C4%87-%C4%8Cvrsto-dr%C5%BEi-d%C5%BEojstik
http://www.scribd.com/doc/39051713/Josip-Cveni%C4%87-%C4%8Cvrsto-dr%C5%BEi-d%C5%BEojstik


  

MMeelliittaa  RRuunnddeekk:: 

PPssiimmaa  uullaazz  zzaabbrraannjjeenn  

„„VVeesseellaa  lljjuubbaavvnnaa  pprriippoovvjjeesstt  oo  ppssiimmaa,,  kknnjjiiggaammaa  ii  

oossttaalloommee..  TTkkoo  zznnaa,,  mmooţţddaa  oovvoo  nnii  nniijjee  nnaajjbboolljjii  

oodd  ssvviihh  mmoogguuććiihh  ssvvjjeettoovvaa!!  PPookkaattkkaadd  ssee,,  nnaaiimmee,,  

ddoobbrroonnaammjjeerrnnoomm  pprroommaattrraaččuu  uuččiinnii  ddaa  jjee  ssvvee  

zzaabbrraannjjeennoo,,  ddaa  ssee  nniiššttaa  nnee  ssmmiijjee  ii  nnee  mmooţţee..  

ZZaabbrraannjjeennoo  jjee  iiggrraattii  ssee  lloovviiccee  zzaa  vvrriijjeemmee  

vveelliikkoogg  ooddmmoorraa,,  zzaabbrraannjjeennoo  jjee  jjeessttii  ččookkoollaadduu  

pprriijjee  rruuččkkaa,,  zzaabbrraannjjeennoo  jjee  ssmmiijjaattii  ssee  kkaaddaa  

ooddrraassllii  rraazzggoovvaarraajjuu......  DDaa,,  kkaaddkkaadd  ssee  ččiinnii  ddaa  jjee  

cciijjeellii  ssvviijjeett  pprreessiijjeeccaann  zznnaakkoovviimmaa  nnaa  kkoojjiimmaa  

ppiiššee::  nnee,,  nniikkaakkoo,,  ssttoopp,,  ssttaannii!!  „„--  ŠŠttoo  ssee  ddeeššaavvaa  uu  

rroommaannuu??  SSaazznnaajjttee!!  

  

JJooţţaa  HHoorrvvaatt:: 

WWaaiittaappuu  

OOppeerraacciijjaa  SSttoonnooggaa  
  

  

FFrraanncceess  HHooddggssoonn  

BBuurrnneetttt:: 

MMaallii  lloorrdd  

CCeeddrriicc  EErrrrooll  bbiioo  jjee  ssaassvviimm  oobbiiččaann  ddjjeeččaakk..  ŢŢiivviioo  

jjee  uu  sskkrroommnniimm  pprriilliikkaammaa  ss  mmllaaddoomm  mmaajjkkoomm  uu  

NNeeww  YYoorrkkuu  ii  ss  ttuuggoomm  ssee  pprriissjjeeććaaoo  ssvvoogg  

ppookkoojjnnoogg  ooccaa  kkoojjii  jjee  uummrroo  ddookk  jjee  bbiioo  ssaassvviimm  

mmaalleenn..  ZZaapprraavvoo,,  mmooţţddaa  ii  nniijjee  bbiioo  ssaassvviimm  

oobbiiččaann..  CCeeddrriicc  EErrrrooll  bbiioo  jjee  lliijjeepp  ii  ppaammeettaann  

ddjjeeččaakk,,  mmnnooggee  ssttvvaarrii  ssuu  ggaa  zzaanniimmaallee,,  ččaakk  ii  

ppoolliittiikkaa..  NNjjeeggoovvii  nnaajjbboolljjii  pprriijjaatteelljjii  bbiillii  ssuu  

ggoossppooddiinn  HHoobbbbss,,  vvllaassnniikk  dduuććaannaa,,  ii  DDiicckk,,  ččiissttaačč  

cciippeellaa..  KKaadd  mmuu  jjee  bbiilloo  sseeddaamm  ii  ppooll  ggooddiinnaa,,  zzbbiioo  

ssee  nneeoobbiiččaann  ddooggaaĎĎaajj  kkoojjii  jjee  iizz  tteemmeelljjaa  

pprroommiijjeenniioo  nnjjeeggoovv  ţţiivvoott..  PPoossjjeettiioo  ggaa  jjee  

ggoossppooddiinn  HHaavviisshhaamm,,  zzaassttuuppnniikk  nnjjeeggoovvoogg  

ddjjeeddaa,,  ggrrooffaa  oodd  DDoorriinnccoouurrttaa,,  kkoojjii  jjee  ddooššaaoo  

iissppuunniillii  zzaappoovviijjeedd  --  ddoovveessttii  kkuuććii,,  ii  ttoo  uu  

EEnngglleesskkuu,,  LLoorrddaa  FFaauunnttlleerrooyyaa,,  ooddnnoossnnoo  

CCeeddrriiccaa  EErrrroollaa..  ZZaanniimmaa  vvaass  nnaassttaavvaakk??  

  

DDaanniijjeell  DDrraaggoojjeevviićć:: 

BBaajjkkaa  oo  vvrraattiimmaa  
  

  

ŢŢeelliimmiirr  HHeerrcciiggoonnjjaa:: 

TTaajjnnii  lleekkssiikkoonn  

UU  oovvoojj  pprriiččii  ggoovvoorrii  ssee  oo  ddooţţiivvlljjaajjiimmaa  ddjjeevvoojjččiiccee  

AAnnaammaarriijjee  KKiirrhhmmaajjeerr..  NNaajjbboolljjee  pprriijjaatteelljjiiccee  bbiillee  

ssuu  jjoojj  BBoojjaannaa  ii  ZZaallaa..  IIggoorr  jjee  lloommiillaacc  ssrrccaa  

mmnnooggiimm  ddjjeevvoojjččiiccaammaa..  KKoojjaa  ććee  mmuu  ppoossttaattii  

ccuurraa??  



  

CC..  SS..  LLeewwiiss::  
KKrroonniikkee  iizz  NNaarrnniijjee  ((iizzbboorr))  

ČČeettvveerroo  ddjjeeccee  pprrooĎĎee  kkrroozz  ttaajjaannssttvveennii  oorrmmaarr,,  ii  

nnaaĎĎee  ssee  uu  ddrruuggoommee  ssvviijjeettuu,,  ttooččnniijjee  uu  

NNaarrnniijjii..KKnnjjiiţţeevvnnii  kkllaassiikk  CC..  SS..  LLeewwiissaa  jjee  ddooţţiivviioo  ii  

ssvvoojjuu  ffiillmmsskkuu  vveerrzziijjuu..  OOddaabbeerriittee  nneekkii  nnaasslloovv  ii  

uuţţiivvaajjttee  uu  ffaannttaassttiiccii!!  

  

NNiikkoollaa  PPuulliićć::  
MMaakkssiimmiirrccii  

  

      

  


