
Juryrapport	  Hebban	  Debuutprijs	  2016	  
	  
De	  Hebban	  Debuutprijs	  is	  een	  aanmoedigingsprijs	  voor	  (nieuw)	  Nederlandstalig	  schrijftalent	  
in	  de	  Hebban-‐categorie	  'Literatuur	  &	  Romans'.	  De	  winnaar	  van	  de	  Hebban	  Debuutprijs	  voor	  
romans	  wordt	  bepaald	  door	  een	  jury.	  De	  shortlist	  werd	  samengesteld	  op	  basis	  van	  een	  
verkiezing	  onder	  lezers	  tijdens	  de	  eerste	  Week	  van	  de	  Debutant	  op	  Hebban.	  Er	  werd	  meer	  
dan	  tienduizend	  keer	  gestemd	  op	  de	  53	  titels	  van	  de	  longlist.	  De	  Hebban	  Debuutprijs	  maakt	  
deel	  uit	  van	  de	  Hebban	  Awards,	  de	  verkiezing	  van	  de	  beste	  boeken	  van	  het	  jaar.	  	  
	  
De	  jury	  
	  
De	  vijftienkoppige	  jury	  van	  de	  Hebban	  Debuutprijs	  2016	  bestaat	  uit	  vijf	  redacteuren	  van	  
Hebban,	  vijf	  recensenten	  van	  Hebban	  en	  vijf	  leden	  van	  het	  Hebban	  boekverkoperspanel.	  
	  
Redacteuren:	  
Lindy	  de	  Jong	  
Daphne	  van	  Rijssel	  
Sander	  Verheijen	  
Soraya	  Vink	  
Debbie	  van	  der	  Zande	  
	  
Boekverkopers:	  
Victoria	  Borsch	  
Chris	  van	  Dongen	  
Gerry	  Hameetman	  
Annette	  Jongen	  
Stefanie	  Schulte	  
	  
Recensenten:	  
Eline	  van	  der	  Boog	  
Guy	  Doms	  
Geertje	  Otten	  
Victor	  de	  la	  Vieter	  
Ellen	  IJzerman	  
	  
De	  jury	  heeft	  de	  volgende	  vijf	  debuutromans	  beoordeeld:	  
	  
Ik	  zag	  Menno	  van	  Sandra	  Bernart	  (Uitgeverij	  Palmslag)	  
Lieveling	  van	  Kim	  van	  Kooten	  (Lebowski	  publishers)	  
Tot	  waar	  we	  kijken	  kunnen	  van	  Inge	  van	  der	  Krabben	  (Ambo|Anthos	  uitgevers)	  
De	  psychiater	  en	  het	  meisje	  van	  Erik	  Rozing	  (Uitgeverij	  Meulenhoff)	  
Het	  smelt	  van	  Lize	  Spit	  (Uitgeverij	  Das	  Mag)	  
	  
	  
	  



Ik	  zag	  Menno	  
	  
Auteur:	  Sandra	  Bernart	  
Uitgever:	  Palmslag	  
	  
“Ik	  zag	  Menno	  is	  een	  uitstekend	  geschreven	  en	  prettig	  leesbare	  roman,	  waarin	  Sandra	  
Bernart	  een	  sprankelend	  verhaal	  vertelt	  met	  een	  man	  van	  vlees	  en	  bloed	  in	  de	  hoofdrol.	  Ik	  
zag	  Menno	  zet	  aan	  het	  denken	  over	  hoe	  we	  herinneringen	  en	  onze	  kijk	  op	  de	  realiteit	  
vervormen.	  Tragiek	  met	  een	  glimlach.”	  
	  
Menno,	  de	  broer	  van	  Vincent,	  is	  al	  jaren	  dood,	  omgekomen	  bij	  een	  surfongeluk.	  Maar	  dan	  
denkt	  Vincent	  zijn	  broer	  te	  herkennen	  op	  een	  sfeerfoto	  in	  een	  reisbrochure	  en	  hij	  reist	  
halsoverkop	  af	  naar	  Spanje	  -‐	  zijn	  ouders	  en	  verloofde	  achterlatend	  -‐,	  alwaar	  hij	  zijn	  broer	  
probeert	  te	  vinden.	  	  
	  
Een	  ogenschijnlijk	  eenvoudig	  verhaal,	  maar	  schijn	  bedriegt,	  want	  Bernart	  weet	  door	  haar	  
vlotte	  vertelling	  en	  dito	  schrijfstijl	  een	  sprankelend	  verhaal	  te	  brengen	  waarin	  een	  rol	  is	  
weggelegd	  voor	  de	  zoektocht	  naar	  je	  werkelijke	  identiteit.	  Ik	  zag	  Menno	  is	  een	  uitstekend	  
geschreven	  roman,	  die	  een	  soepel	  verhaal	  vertelt.	  	  
	  
Ogenschijnlijk	  normale	  voorvallen	  in	  het	  leven	  van	  hoofdpersoon	  Vincent	  worden	  door	  de	  
auteur	  op	  bijna	  magisch	  realistische	  wijze	  gebracht.	  Ook	  hier	  blijkt	  dat	  show,	  don’t	  tell	  een	  
belangrijke	  stijlregel	  is	  om	  een	  literaire	  roman	  succesvol	  te	  maken.	  De	  werkelijke	  kracht	  van	  
deze	  roman	  is	  dat	  Bernart	  de	  lezer	  confronteert	  met	  de	  keuzes	  waar	  ze	  haar	  
hoofdpersonage	  voor	  zet.	  Wat	  zou	  jij	  doen?	  	  
	  
Bernart	  schrijft	  zonder	  veel	  opsmuk,	  met	  zelfvertrouwen	  en	  met	  gebruik	  van	  enkele	  
schitterende	  metaforen	  over	  verlies,	  leven,	  liefde,	  dood	  en	  de	  onvoorspelbaarheid	  van	  alles,	  
in	  het	  bijzonder	  dat	  van	  geluk.	  	  
	  
Dit	  is	  tragiek	  met	  een	  glimlach.	  Als	  een	  echte	  kwajongen	  kruipt	  Bernart	  in	  de	  huid	  van	  
Vincent.	  De	  auteur	  schrijft	  alsof	  het	  een	  lieve	  lust	  is;	  haar	  verhaal	  is	  pakkend	  en	  spitsvondig	  
tegelijk.	  Ze	  weet	  haar	  hoofdpersonage	  in	  te	  kleuren	  als	  een	  man	  die	  zijn	  echte	  identiteit	  gaat	  
ontdekken,	  een	  mens	  van	  vlees	  en	  bloed.	  Bernart	  beschrijft	  zeer	  overtuigend	  de	  oneerlijke	  
strijd	  van	  haar	  hoofdpersonage	  en	  plaatst	  dat	  in	  een	  heerlijke	  couleur	  locale	  in	  een	  Spaans	  
badplaatsje.	  	  
	  
Met	  Ik	  zag	  Menno	  schreef	  Bernart	  een	  prettig	  leesbaar	  boek	  dat	  bovendien	  een	  mooi	  beeld	  
geeft	  hoe	  je	  fantasie	  met	  je	  op	  de	  loop	  kan	  gaan.	  Bernart	  schrijft	  in	  prettig	  leesbare	  stijl,	  met	  
korte	  zinnen.	  Het	  stottert,	  hinkelt	  en	  struikelt	  nergens.	  Het	  verhaal	  laat	  zich	  makkelijk	  lezen	  
en	  is	  consistent.	  Dit	  alles	  combineert	  de	  schrijfster	  met	  een	  goede	  dosis	  humor.	  
	  
Noemenswaardig	  is	  ook	  de	  grauwe	  vormgeving	  van	  het	  boek.	  Die	  doet	  totaal	  niet	  
vermoeden	  dat	  Vincents	  beleving	  ongerijmd	  kleurrijk	  is	  en	  de	  extravagante	  bohémiensfeer	  
overrompelend.	  Ik	  zag	  Menno	  zet	  aan	  het	  denken	  over	  hoe	  we	  herinneringen	  en	  onze	  kijk	  
op	  de	  realiteit	  vervormen.	  De	  roman	  heeft	  bovendien	  een	  mooi	  slot,	  dat	  wellicht	  nog	  ruimte	  
laat	  voor	  een	  vervolg.	  



Lieveling	  
	  
Auteur:	  Kim	  van	  Kooten	  
Uitgeverij:	  Lebowski	  	  
	  
‘Je	  sluit	  als	  lezer	  maar	  al	  te	  graag	  kleine	  Puck	  in	  je	  armen	  om	  haar	  voortaan	  te	  
beschermen.’	  
	  
De	  moeder	  van	  de	  vijfjarige	  Puck,	  kapster	  van	  beroep	  en	  woonachtig	  in	  een	  achterstandswijk	  
in	  Rotterdam,	  is	  tegen	  een	  zeer	  bemiddelde	  al	  wat	  oudere	  man	  aangelopen.	  Lieveling	  begint	  
op	  het	  moment	  dat	  ze	  samen	  met	  Puck	  bij	  ‘Pikkedoos’,	  zoals	  ze	  hem	  liefkozend	  noemt,	  
intrekt	  en	  Rotterdam	  voor	  Zwijndrecht	  verruilt.	  Al	  snel	  is	  het	  voor	  Puck	  duidelijk	  dat	  niet	  
haar	  moeder,	  maar	  zij	  de	  lieveling	  is	  van	  ‘ome	  meneer’. 
	  
	   Mama	  kan	  het	  niet	  alleen,	  het	  leven.	  
	   En	  ik	  kan	  het	  niet	  alleen	  met	  mama,	  
	   Dus	  liep	  ik	  naar	  een	  telefooncel	  
	   En	  ik	  belde	  papa	  en	  papa	  kwam.	  
	  
De	  debuutroman	  van	  Kim	  van	  Kooten	  was	  al	  een	  ware	  publiekslieveling	  voordat	  de	  
juryleden	  van	  de	  Hebban	  Debuutprijs	  hun	  werkzaamheden	  startten.	  Ja,	  nog	  een	  roman	  van	  
een	  BN’er	  die	  aan	  de	  lijst	  toegevoegd	  kan	  worden,	  maar	  wel	  van	  een	  BN’er	  die	  ontzettend	  
goed	  kan	  schrijven	  en	  weet	  hoe	  ze	  de	  lezer	  kan	  raken.	  	  
	  
Het	  heftige	  thema	  rond	  kindermisbruik	  zet	  de	  lezers	  met	  beide	  benen	  op	  de	  grond.	  Een	  diep	  
snijdende	  weergave	  van	  een	  bijzonder	  duister	  thema,	  waarbij	  de	  humor	  zorgt	  voor	  een	  
lichtstraal	  in	  die	  donkere	  en	  vieze	  tunnel	  die	  kindermisbruik	  is.	  Je	  sluit	  als	  lezer	  maar	  al	  te	  
graag	  kleine	  Puck	  in	  je	  armen	  om	  haar	  voortaan	  te	  beschermen.	  Ondanks	  de	  emotionele	  
lading	  van	  het	  verhaal	  presteert	  Van	  Kooten	  het	  ook	  om	  diverse	  passages	  met	  een	  
lichtvoetigere	  noot	  te	  brengen.	  Bijzonder	  als	  een	  schrijver	  je	  hardop	  kan	  laten	  lachen,	  terwijl	  
het	  onderwerp	  van	  het	  boek	  om	  te	  huilen	  is.	  
	  
En	  juist	  deze	  achtbaan	  van	  emoties	  maakt	  Lieveling	  lezenswaardig.	  Vooral	  om	  de	  ernst	  van	  
de	  situatie	  van	  Puck	  proberen	  te	  begrijpen.	  Je	  leest	  stampvoetend	  verder,	  omdat	  je	  in	  wilt	  
grijpen	  en	  iedereen	  in	  het	  boek	  wakker	  wil	  schudden.	  Wat	  een	  allemachtig	  rotboek,	  wat	  een	  
allemachtig	  goed	  boek.	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



Tot	  waar	  we	  kijken	  kunnen	  
	  
Auteur:	  Inge	  van	  der	  Krabben	  
Uitgever:	  Ambo|Anthos	  
	  
‘Tot	  waar	  we	  kijken	  kunnen	  is	  een	  verhaal	  dat	  niemand	  koud	  kan	  of	  mag	  laten.	  Een	  
debuutroman	  over	  het	  heden	  zoals	  het	  zo	  vaak	  is,	  echt	  uit	  het	  leven	  gegrepen.	  Heftig,	  
maar	  bijzonder	  ontroerend	  mooi.	  Dit	  is	  lezen	  met	  een	  lach	  en	  een	  traan.’	  
	  
‘Waarom	  zijn	  de	  roekelozen	  steeds	  de	  held	  van	  het	  verhaal?’	  Deze	  vraagt	  stelt	  Janne	  zichzelf	  
wanneer	  ze	  samen	  met	  haar	  familie	  is	  afgereisd	  naar	  Studio	  22	  voor	  de	  zoveelste	  opwelling	  
van	  haar	  moeder	  Dina.	  In	  Tot	  waar	  we	  kijken	  kunnen	  staat	  de	  complexe	  relatie	  tussen	  
moeder	  Dina	  en	  haar	  dochter	  Janne	  centraal.	  De	  twee	  hebben	  een	  haat-‐liefdeverhouding	  
waarin	  beide	  zich	  met	  goede	  bedoelingen	  staan,	  maar	  die	  alleen	  leiden	  tot	  botsingen.	  
Wanneer	  Dina	  te	  horen	  krijgt	  dat	  ze	  alvleesklierkanker	  heeft	  en	  besluit	  zich	  niet	  te	  laten	  
behandelen,	  moeten	  moeder	  en	  dochter	  zich	  op	  probate	  manier	  van	  elkaar	  los	  maken.	  
Terwijl	  Dina	  haar	  bucketlist	  afwerkt	  en	  zoveel	  mogelijk	  probeert	  te	  genieten	  van	  de	  tijd	  die	  
haar	  nog	  gegund	  wordt,	  worstelt	  Janne	  met	  klachten	  die	  grenzen	  aan	  een	  burn-‐out.	  
	  
Inge	  van	  der	  Krabben	  behandelt	  in	  dit	  debuut	  keiharde	  thema’s,	  maar	  doet	  dit	  met	  een	  
humoristische	  benadering	  en	  pompt	  een	  massa	  lucht	  in	  het	  verhaal.	  Ze	  schetst	  een	  
beklemmend	  wereldje	  dat	  herkenbaar	  en	  levensecht	  wordt	  beschreven.	  Van	  der	  Krabben	  
weet	  de	  ongrijpbare	  emoties	  tussen	  moeder	  en	  dochter	  goed	  te	  vangen.	  Emoties	  die,	  door	  
de	  nadruk	  te	  leggen	  op	  de	  vergankelijkheid	  van	  het	  leven,	  een	  nieuwe	  dimensie	  krijgen	  en	  
daardoor	  tot	  leven	  worden	  gewekt	  op	  het	  papier.	  Emoties	  die	  in	  het	  rond	  vliegen,	  maar	  
nooit	  uit	  elkaar	  spatten	  door	  Van	  der	  Krabbens	  prettige,	  lichte	  en	  vloeiende	  schrijfstijl.	  Een	  
debuutroman	  vol	  menselijke	  warmte,	  waarbij	  het	  spreekwoord	  ‘Carpe	  diem’-‐	  pluk	  de	  dag-‐	  
nooit	  ver	  weg	  is.	  	  
	  
Tot	  waar	  we	  kijken	  kunnen	  is	  een	  verhaal	  dat	  niemand	  koud	  kan	  of	  mag	  laten.	  Een	  
debuutroman	  over	  het	  heden	  zoals	  het	  zo	  vaak	  is,	  echt	  uit	  het	  leven	  gegrepen.	  	  
Heftig,	  maar	  bijzonder	  ontroerend	  mooi.	  Dit	  is	  lezen	  met	  een	  lach	  en	  een	  traan.	  	  
	  
	  
	  
	   	  



De	  psychiater	  en	  het	  meisje	  	  
	  
Auteur:	  Erik	  Rozing	  
Uitgever:	  Meulenhoff	  
	  
‘Erik	  Rozing	  schrijft	  met	  diepgang	  en	  maatschappelijk	  relevantie	  over	  fascinerende	  
karakters	  en	  absurde	  gebeurtenissen.	  Hij	  injecteert	  zijn	  verhaal	  met	  flink	  wat	  druppels	  
zwartgallige	  humor,	  zonder	  dat	  het	  kwetsend	  wordt.	  Een	  bijzondere	  leeservaring.’	  
	  
Edgar	  is	  de	  zoveelste	  psychiater	  die	  patiënte	  Stella,	  een	  extreme	  borderliner,	  onder	  zijn	  
hoede	  krijgt.	  Dat	  dit	  hoofdpersonage	  zelf	  onder	  toezicht	  staat	  nadat	  een	  patiënt	  op	  zijn	  
aanraden	  voor	  de	  trein	  gesprongen	  is,	  zorgt	  voor	  een	  bijzondere	  dynamiek.	  Edgar	  laat	  Stella	  
dichtbij	  komen.	  Dichterbij	  dan	  gezond	  wordt	  geacht	  voor	  de	  verhouding	  tussen	  arts	  en	  
patiënt.	  	  
	  
Erik	  Rozing	  weet	  een	  wereld	  die	  we	  nauwelijks	  kennen	  te	  beschrijven,	  ethische	  dilemma’s	  
aan	  te	  snijden,	  begrip	  te	  kweken	  voor	  de	  gedachtekronkels	  van	  ongewone	  mensen	  en	  een	  
dramatische	  en	  romantische	  plot	  neer	  te	  zetten.	  Alle	  ingrediënten	  voor	  een	  loodzwaar	  boek,	  
maar	  dat	  is	  het	  nu	  juist	  niet.	  Een	  grote	  verdienste,	  zeker	  voor	  iemand	  die	  een	  outsider	  is	  in	  
de	  wereld	  van	  literatuur,	  media	  en	  communicatie.	  
	  
Rozing	  schrijft	  met	  diepgang	  en	  maatschappelijk	  relevantie	  over	  fascinerende	  karakters	  en	  
absurde	  gebeurtenissen.	  Hij	  injecteert	  zijn	  verhaal	  met	  flink	  wat	  druppels	  zwartgallige	  
humor,	  zonder	  dat	  het	  kwetsend	  wordt.	  Meestal	  met	  onbedoeld,	  maar	  soms	  ook	  bewust	  
absurdisme,	  waardoor	  het	  soms	  afstoot,	  soms	  vertedert,	  maar	  hoe	  dan	  ook	  de	  gemoederen	  
bezighoudt.	  	  
	  
Het	  is	  niet	  alleen	  maar	  lachen	  geblazen	  is	  dit	  verhaal.	  De	  gebruikte	  humor	  maakt	  de	  
personages	  juist	  tragischer,	  en	  de	  gebeurtenissen	  alleen	  iets	  beter	  te	  verkroppen.	  Bij	  het	  
beschrijven	  van	  de	  galgenhumor	  die	  zijn	  personages	  inzetten	  om	  het	  soms	  niet	  te	  bevatten	  
leed	  te	  relativeren,	  is	  Rozing	  op	  zijn	  best.	  Het	  biedt	  even	  verlichting	  bij	  de	  loodzware	  materie	  
zie	  zowel	  Edgar	  als	  lezer	  treft.	  
	  
Of	  de	  psychiater	  echt	  verliefd	  is	  op	  het	  meisje	  wordt	  nergens	  expliciet	  vermeld,	  maar	  Edgar	  
laat	  haar	  wel	  dichtbij	  komen.	  Suggestie	  wekken	  is	  een	  van	  de	  knappe	  elementen	  die	  Rozing	  
inzet	  in	  het	  verhaal.	  Door	  niet	  te	  benoemen	  blijft	  de	  boog	  gespannen.	  Rozing	  vertelt	  het	  
verhaal	  van	  de	  immer	  aan	  zichzelf	  twijfelende	  psychiater	  zonder	  opsmuk,	  feitelijk,	  met	  veel	  
vaart	  en	  op	  een	  heerlijke	  droge	  toon.	  Hij	  vermijdt	  de	  tranentrekker	  en	  de	  kille	  satire,	  
waardoor	  hij	  sympathie	  en	  begrip	  bij	  de	  lezer	  weet	  op	  te	  roepen	  voor	  al	  zijn	  personages.	  	  
	  
Het	  boek	  geeft	  de	  lezer	  een	  intieme	  blik	  in	  het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  een	  psychiatrische	  kliniek,	  
waarbij	  de	  emoties	  van	  zowel	  artsen	  als	  patiënten	  niet	  geschuwd	  worden.	  Een	  bijzondere	  
leeservaring.	  
	  
	  
	  
	   	  



Het	  smelt	  
	  
Auteur:	  Lize	  Spit	  
Uitgeverij:	  Das	  Mag	  
	  
‘Het	  smelt	  lezen	  is	  voortdurende	  klappen	  in	  je	  gezicht	  krijgen	  en	  aan	  het	  eind	  met	  een	  
stomp	  tegen	  je	  neus	  knock-‐out	  geslagen	  worden.’	  	  
	  
Ik-‐persoon	  Eva	  is	  het	  middelste	  kind	  in	  een	  disfunctioneel	  gezin	  van	  vijf.	  In	  het	  Vlaamse	  
Bovenmeer	  worden	  in	  1988	  maar	  drie	  kinderen	  geboren,	  waaronder	  zijzelf.	  Met	  de	  andere	  
twee,	  Pim	  en	  Laurens,	  is	  ze	  zolang	  ze	  zich	  kan	  herinneren	  bevriend.	  Aan	  het	  begin	  van	  de	  
zomer	  in	  2002	  overlijdt	  de	  oudere	  broer	  van	  Pim.	  Eva	  wordt	  die	  zomer	  veertien	  jaar	  oud.	  
Alle	  verhoudingen	  komen	  op	  scherp	  te	  staan.	  De	  vriendschap	  tussen	  haar	  en	  de	  jongens	  
eindigt	  op	  afschuwelijke	  wijze	  en	  Eva	  wordt	  voor	  de	  rest	  van	  haar	  leven	  beschadigd.	  
	  
De	  Vlaamse	  Lize	  Spit	  verovert	  vanuit	  het	  niets	  in	  één	  keer	  de	  harten	  van	  ontelbare	  lezers.	  Ze	  
wist	  in	  haar	  thuisland	  al	  de	  nodige	  aandacht	  te	  vergaren	  met	  dit	  debuut,	  waarna	  het	  virus	  
oversloeg	  naar	  de	  Nederlandse	  lezers.	  Met	  een	  potentiële	  verfilming	  in	  het	  verschiet,	  lag	  de	  
lat	  voor	  deze	  debutante	  hoog	  bij	  de	  juryleden.	  Een	  intelligent	  en	  ingenieus	  boek,	  dat	  de	  start	  
van	  een	  heel	  interessant	  oeuvre	  inluidt.	  
	  
Het	  smelt	  was	  de	  dikste	  roman	  die	  de	  juryleden	  van	  de	  Hebban	  Debuutprijs	  in	  handen	  
kregen.	  Spit	  laat	  in	  480	  pagina’s	  zien	  hoe	  omgeving	  en	  levensgebeurtenissen	  vormgeven	  aan	  
de	  identiteit	  van	  een	  jonge	  vrouw.	  Soms	  nuchter	  en	  onderkoeld,	  af	  en	  toe	  lekkere	  
plaagstootjes	  uitdelend	  waardoor	  de	  schrijfstijl	  smeuïg	  wordt.	  De	  plot	  wordt	  op	  een	  snelheid	  
van	  een	  smeltend	  ijsblok	  uitgesponnen	  en	  hoofdpersonage	  Eva	  reikt	  de	  lezer	  langzaam	  maar	  
zeker	  de	  puzzelstukjes	  van	  haar	  leven	  aan,	  die	  als	  tactisch	  opgeworpen	  hints	  een	  
mysterieuze	  sfeer	  oproepen.	  Het	  moge	  duidelijk	  zijn:	  Spit	  laat	  de	  lezer	  letterlijk	  in	  haar	  
roman	  spitten	  om	  de	  waarheid	  achter	  de	  vele	  gebeurtenissen	  te	  achterhalen.	  
	  
En	  als	  de	  waarheid	  eenmaal	  aan	  de	  lezer	  is	  geopenbaard,	  is	  er	  geen	  weg	  meer	  terug.	  Het	  
smelt	  lezen	  is	  voortdurend	  klappen	  in	  je	  gezicht	  krijgen	  en	  aan	  het	  eind	  met	  een	  stomp	  
tegen	  je	  neus	  knock-‐out	  geslagen	  worden.	  
	  
Een	  droomdebuut	  dat	  soms	  letterlijk	  aanvoelt	  als	  een	  ijskoud	  bad.	  Lize	  Spit	  is	  een	  zegen	  voor	  
het	  literaire	  landschap.	  
	  
	  
	  


