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Het telefoontje kwam om 03.36 uur binnen. De telefoniste
van de alarmcentrale sloeg meteen groot alarm. De piepers
gingen gelijktijdig af bij de brandweer in Surahammar,  Virsbo,
Hallstahammar en Västerås. Enkele seconden later klonk de
stem van de telefoniste door de luidsprekertjes.

‘Brand in het dorpshuis van Surahammar.’
Vervolgens nam de telefoniste contact op met de officier

van dienst van de brandweer in Surahammar.
‘Er heeft iemand gebeld die zegt dat het dorpshuis in brand

staat,’ zei ze. ‘Hij zegt dat het aan de achterkant is begonnen,
dat het flink fikt en dat de rookontwikkeling sterk is.’

‘Begrepen,’ zei de officier van dienst.
Daarna alarmeerde de telefoniste de chef van dienst bij de

politie in Västerås en herhaalde haar boodschap.
De agent in Västerås gaf een nachtpatrouille de order naar

Surahammar te gaan, het betreffende gebied af te zetten en
eventuele getuigenverklaringen af te nemen. De patrouille
bestond uit een surveillancewagen met de agenten Karlsson
en Agestål.

Karlsson reed met zwaailicht. Veertien minuten later stond
hij boven op de rem voor de winkelstraat in het centrum van
Surahammar, zette de motor af, stapte uit, keek voor zich en
sprak twee woorden.

‘Mijn god!’
Agestål, die ook was uitgestapt, zei niets. Hij pakte het
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 afzetband, deed een paar stappen naar voren en keek. Lang-
zaam draaide hij zich om naar Karlsson.

‘We zetten eerst de winkelstraat aan beide uiteinden af en
doen dan de zijstraten. En maar hopen dat het plastic niet
smelt of verbrandt.’

De vlammen sloegen minstens acht meter uit. Vanuit
Karlsson en Agestål gezien was het net alsof het hele gebouw
in lichterlaaie stond. Voor het grote gebouw stonden tank-
en bluswagens van drie van de vier gealarmeerde brandweer-
korpsen. De wagens uit Västerås waren er nog niet. Maar dat
maakte waarschijnlijk weinig uit. Het was nu zaak om de
brand te verhinderen over te slaan naar andere gebouwen in
het centrum. Het dorpshuis leek ten prooi gevallen te zijn
aan het vuur.

Toen de zuidelijke ingang van de straat was afgezet, ging
Agestål naar de dichtstbijzijnde brandweerman toe.

‘Wie is de officier van dienst?’ vroeg hij.
‘Kent Widell,’ antwoordde de brandweerman wijzend. ‘Hij

staat verderop, bij de voorste bluswagen.’
Agestål liep erheen.
‘Agestål, politie Västerås. Zijn er ook getuigen ter plaatse?’
‘Niet dat ik weet,’ antwoordde Widell.
Er klonk een donderend geluid vanuit het gebouw. Alsof

er een deel van het dak instortte en op de grond was geval-
len. Agestål hief zijn hand om zijn gezicht tegen de hitte te
beschermen.

‘Kom, dan doen we de noordkant,’ spoorde hij zijn collega
aan.

Toen de versperringen klaar waren, nam hij contact op
met de alarmcentrale en vroeg of iemand wist wie de brand
had gemeld.

‘Nee,’ zei de telefoniste. ‘Ik weet alleen dat er vanuit een
telefooncel is gebeld. Dat kan ik hier zien.’

Agestål richtte zich tot Karlsson.
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‘Ze weten niets,’ zei hij. ‘De rechercheurs moeten het
later maar uitzoeken. Het is onze taak om het terrein af te
schermen.’

Toen rechercheur Erik Enquist van de politie van Hallsta-
hammar even voor halfzes ’s ochtends in Surahammar arri-
veerde, was de brand geblust. De gevels van de ernaast  ge -
legen gebouwen waren beroet, maar onbeschadigd. Van het
nieuwe dorpshuis, dat niet meer dan negentien jaar oud was
en het burchtachtige oude dorpshuis even verderop in de
straat had vervangen, restte bijna alleen nog bakstenen
muren. Door de winkelstraat stroomde roetzwart bluswater.
Sommige delen van het gebouw rookten nog na. Brandtech-
nici van de drie brandweerkorpsen waren begonnen de res-
ten die betreden konden worden te doorzoeken. Enquist zocht
Kent Widell op.

‘Wat weten jullie?’ vroeg hij.
‘Dat het brandde als de hel,’ antwoordde Widell. ‘Verder

niet veel. De onderzoekers zijn net begonnen, dus het duurt
nog wel even voor we iets kunnen zeggen. Ga maar kijken,
dan zul je het zien.’

Op dat moment klonk er een stem vanaf de achterkant
van het gebouw.

‘Widell! Hoor je me? Kun je even komen?’
Kent Widell sloeg de hoek van de rokende ruïne om en

stapte naar binnen door een gat waar de gevel was ingestort.
Erik Enquist kwam achter hem aan. Ze liepen over de klets-
natte, verkoolde resten van de inrichting naar een brand-
technicus die Per Pettersson heette. Hij stond bij een raam.

‘Kijk,’ zei Pettersson en hij wees naar de grond.
‘Nou, dan weten we dat,’ stelde Widell vast.
‘Wat? Wat weten we?’ vroeg Erik Enquist en hij keek de

twee brandweermannen aan.
‘Glasscherven,’ zei Pettersson. ‘Het raam is van buitenaf
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ingeslagen. Ramen van een brandend huis springen bijna al-
tijd naar buiten vanwege de verhitte lucht, hoewel er uit-
zonderingen zijn. Dus deze beschadiging is waarschijnlijk
voor de brand ontstaan. Iemand heeft een ruitje ingeslagen.
Dit gedeelte van het gebouw lijkt het ergst verbrand, dus het
kan de plaats zijn waar de brand is begonnen.’

‘Brandstichting dus,’ concludeerde Enquist. ‘Dan moeten
we er ook een technisch rechercheur bij halen.’

‘Er moeten natuurlijk analyses worden gedaan voordat we
het helemaal zeker weten,’ zei Widell. ‘We hebben nog veel
te doen. Maar ik wil wedden dat die brand is aangestoken.’

Ze keken naar de glasscherven alsof die meer antwoorden
konden geven. Widell werd op zijn schouder getikt. Het was
Petter Pettersson, een broer van Per Pettersson, ook brand-
technicus.

‘Kun je even meekomen?’ vroeg hij. ‘Ik heb iets gevonden.’
Ze liepen naar een kleine kamer verderop in het gebouw.

In een verkoolde hoop op de vloer lag iets wat op een boom-
stam met takken leek.

‘Onmogelijk om het helemaal zeker te weten,’ zei Petter
Pettersson. ‘Maar ik denk dat het een mens is. Een mens was,
dus. Eigenlijk weet ik het zeker. Dit moet een voet zijn.’

Erik Enquist sloot zijn ogen even en ging daarna naar bui-
ten. Hij pakte zijn mobieltje uit zijn binnenzak en belde het
nummer van de centrale van de politie in Västerås. Dit was
meer dan hij alleen afkon.
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Op hetzelfde moment opende Elina Wiik haar ogen. Ze lag
stil terwijl haar lichaam ontwaakte, rekte zich uit als een
kat en draaide zich om naar haar wekker. Vijf minuten voor-
dat die zou gaan. Daarna zei ze hardop tegen zichzelf: ‘Hoe
weet mijn onderbewuste altijd wanneer ik wakker moet
worden?’

Toen spoelde de herinnering aan de dag ervoor over haar
heen. Ze voelde een mengeling van vreugde en zelfverach-
ting. Hij had rond achten gebeld, zei dat hij even voorbij
 Örebro was en dat hij er om negen uur kon zijn. Als ze wilde
tenminste. Dat wilde ze en dat zei ze onomwonden. Hij zou
hoogstens twee uur blijven. Langer kon hij niet doen alsof
hij vertraagd was. Ze was meteen naar de keuken gegaan om
een eenvoudige maaltijd klaar te maken met wat ze in huis
had. Hij was er eerder dan verwacht. Een kus, een gedempt
gesprek aan tafel. Ieder een glas wijn, niet meer, hij moest
immers verder rijden en zij zou de volgende ochtend vroeg
opstaan om naar haar werk te gaan. Een halfuur later lagen
ze in bed.

Het was de eerste keer in vijf weken dat ze Martin zag. Ze
vroeg zich af waarom ze meeging in alles wat hij wilde,
voortdurend zijn voorwaarden accepteerde. Waarom zou ze
er moeten zijn voor een getrouwde man, zestien jaar ouder
dan zij? Liefde, natuurlijk, want dat was het. Maar ze wist
dat er andere, moeilijker te doorgronden redenen waren. Re-
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denen die te maken hadden met de anderhalf uur die ze na
de korte maaltijd aan elkaar besteedden, en ze schermde
zich af voor de diepste drijfveren daarvan.

Op een dag, dacht ze, zal ik mezelf analyseren. De puzzel
met de stukjes van mijn ziel leggen, net zoals ik met de ge-
gevens in een onderzoek doe. Pas als ik begrijp waarom ik
doe wat ik doe, kan ik een verstandig besluit nemen. Maar
nu nog niet, voorlopig nog niet.

Daarmee was haar innerlijke discussie voor deze keer ten
einde. Ze zuchtte, stond op en ging douchen. Ze had een uur
en twintig minuten om te doen wat een alleenstaande, twee-
endertigjarige vrouw elke ochtend doet voor ze naar haar
werk gaat. Het ochtendoverleg was om acht uur, maar Elina
begon liever om zeven uur, het vroegste tijdstip waarop je
met variabele werktijden mocht beginnen.

Het licht veranderde de jonge blaadjes van de berk voor haar
raam tot schaduwen op de witte wanden van haar badkamer.
Op zulke meiochtenden zou ze willen dat ze wat verder van
het politiebureau woonde. Haar tweekamerappartement aan
Oxbacken lag echter zo dicht bij haar werk, dat je zelfs niet
zou zweten als je er op volle snelheid heen rende. De heuvel
af, de tweede straat rechts, nog geen honderd meter rechtdoor.
Een beetje omlopen, wat natuurlijk een alternatief zou zijn
geweest, was veel te inefficiënt voor haar karakter.

Het politiebureau in Västerås besloeg een half huizenblok
tussen de Källgatan en het riviertje Svartån. Het lag in het
deel van het centrum dat nog steeds bestond uit een aantal
mooie, oude gebouwen, door een zeldzame genade gered
toen de afbraakwoede van de jaren zestig als een wervelwind
voortraasde. Maar het politiebureau behoorde daar duidelijk
niet toe. In de architectuur zag je weerspiegeld hoe men in
de jaren zestig over de politie dacht: grijs en rechtlijnig als
een bureaucraat. De muren van het gebouw straalden on-
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neembaarheid en afstand tot de burgers uit, de kleine raam-
pjes waren de ogen van de toezichthouder op de bevolking.

Daar stond Elina Wiik geen moment bij stil toen ze door
de hoofdingang naar binnen ging. Ook was ze zich niet be-
wust van de interne geslotenheid van het gebouw. Routineus
haalde ze haar pasje door de kaartlezer om het binnenste van
het gebouw te kunnen bereiken.

Haar kamer lag op de eerste verdieping. Onderweg naar
boven kwam ze de enige collega tegen die meestal net zo
vroeg was als zij.

‘Goedemorgen,’ zei Kjell Stensson glimlachend.
‘Hallo,’ zei Elina Wiik en ze glimlachte terug.
Dat deed ze zonder enige moeite, want ze waardeerde

Stensson als politieman en als mens. Ze voelde zich ook
dankbaar jegens hem. Hij had haar geholpen toen ze hier net
was als rechercheur en had meerdere keren de tijd genomen
om naar haar te luisteren als ze vastgelopen was, hoewel 
hij bij Narcotica werkte en zij bij Recherche. Zijn adviezen
waren over het algemeen goed, maar sommige voorstellen
pasten niet bij haar manier van werken. Waar Elina Wiik bij
voorkeur voorzichtig te werk ging en analyserend van aard
was, was Stensson het tegenovergestelde.

Stensson was een man van de daad. Veel collega’s vonden
dat hij eigengereid was en de grenzen van de regelgeving
vaak ver overschreed. Hij was een voorstander van wat in
politietaal ‘proactief optreden’ werd genoemd. Dat  bete -
kende ingrijpen voordat een verwacht misdrijf was gepleegd,
in de hoop dat het nooit zou gebeuren.

Voor Stensson betekende dat dat hij geregeld bezoekjes
bracht – en dat waren geen beleefdheidsvisites – aan een spe-
ciale groep mensen. Individuen van wie hij wist of dacht te
weten dat ze zich bezighielden met drugshandel, maar waar-
over geen concrete tips bestonden. Ze hoefden niet in twijfel
te verkeren over het feit dat Stensson ze in de gaten hield.
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De klachten over getreiter waren in de loop der jaren tal-
rijk geweest en hij had veel kritiek gehad, ook vanuit het
korps, omdat zijn optreden ondemocratisch was. De kritiek
beantwoordde hij vaak met een tegenvraag: ‘Hoe democra-
tisch is het om die slimmeriken in alle rust plannen te laten
maken om onze jeugd te vergiftigen?’ Ruimte voor een wel-
overwogen discussie was er dan niet meer.

De korpschef had de teugels bij Stensson meerdere malen
moeten aanhalen. Maar niemand kon aan de effectiviteit van
zijn aanpak twijfelen, en maar weinigen wisten dat hij in de
loop der jaren, samen met zijn oneindig geduldige echtgenote,
pleegvader was geweest van een flink aantal ontspoorde jon-
geren, jongens en meisjes die hij eerst had neergeslagen als
politieman en aan wie hij daarna veel tijd had besteed om ze
overeind te helpen en het goede pad op te loodsen.

‘Kom even binnen als je tijd hebt,’ zei hij. ‘Ik wil iets met
je bespreken.’

‘Ja hoor,’ antwoordde ze en ze ging zijn kamer in. Die was
iets groter dan de andere kamers in de gang, aangezien Kjell
het hoofd van de afdeling Narcotica was.

‘Hoe is het met je en ben je tevreden met je huidige taken?’
vroeg hij.

‘Goed, dank je. En ik ben heel tevreden, maar als er iemand
moet weten dat je in een verhoor niet twee vragen tegelijk
moet stellen dan ben jij het wel,’ lachte ze. ‘Dan loop je het
risico om maar op één vraag antwoord te krijgen, namelijk
op de minst gevaarlijke van de twee.’

‘Dit is geen verhoor en het is ook helemaal niet gevaarlijk.
Misschien zou ik het niet tegen je moeten zeggen, want veel
mensen op het bureau houden er niet van als je actief werft
in andermans gangen. Maar we hebben binnenkort een va-
cature op onze afdeling en misschien wil je daar eens over
nadenken.’

‘Je wilt dus dat ik voor jou ga werken?’
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‘Dat zei ik niet. Ik stel misschien dubbele vragen, maar jij
trekt te snel conclusies, en dat is veel erger voor een agent.
Misschien wilde ik alleen maar dat jij een geschikte kandi-
daat zou aandragen.’

Hij grijnsde.
‘Een-een,’ zei Elina.
‘Maar je hebt gelijk. Ik wil dat je solliciteert.’
Elina Wiik zweeg even. Ze wist dat Stensson haar een be-

kwaam agent vond, maar was toch verrast. Ze overwoog een
grapje te maken over een transfersom, maar deed het niet.

‘Drugs zijn misschien niet echt mijn ding,’ zei ze in plaats
daarvan.

Kjell Stensson onderbrak haar.
‘Drugs zijn niemands ding. Of zouden dat niet moeten

zijn. Maar we hebben steeds meer verslaafde vrouwen in de
provincie. Ik kom ze in elk onderzoek tegen. Ik geloof dat
dat komt doordat meisjes zo veel roken. Wist je dat? Dat
 nicotine het opstapje is naar drugsgebruik? Wie geen tabak
rookt, begint nooit met hasj. En dat is echt geen soft spul,
zoals journalisten en politici maar volhouden.’

Hij verloor zich in een litanie tegen niemand in het bij-
zonder.

‘Alsof het een soort Coca-Cola light is,’ mopperde hij.
Toen richtte hij zich weer tot Elina Wiik en haalde adem.

‘Ik heb me stiekem een beetje ingelezen. Je verhoren in
mishandelingszaken. Je krijgt de vrouwen aan het praten.
Hoewel je ziet hoe bang en onwillig ze in het begin zijn. Dat
is wat we hier echt nodig hebben. Veel meiden die hier bin-
nenkomen zijn schijtsbenauwd. Voor ons en voor hun grote
drugsvrienden buiten die hun spul regelen en in natura be-
taald krijgen. Op het moment heb ik alleen mannen op de
 afdeling werken. Goeie jongens allemaal, nou ja, bijna alle-
maal, maar ze weten niet hoe ze het aan moeten pakken om
een zeventienjarig meisje iets te laten vertellen. De verhoren
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beginnen vaak met geschreeuw van die meisjes over onge-
oorloofd politieoptreden en eindigen met gebrul om hun
moeder.’

‘Mag ik er even over nadenken? Ik ben hoe dan ook blij
met het aanbod.’

‘Denk jij maar,’ zei Stensson. ‘Maar niet te lang.’ Ze stond
op en liep de gang op. Haalde haar pasje door weer een kaart-
lezer voordat ze haar eigen gang in kon gaan. Die was verla-
ten en er leek verder nog niemand gekomen te zijn. BRIGA-
DIER ELINA WIIK, ASSISTENT-RECHERCHEUR stond er op de vierde
deur aan de linkerkant.

Yes, sometimes you’re such an ass, dacht ze voor de hon-
derdste keer toen ze naar binnen ging en op de bureaustoel
ging zitten.

De kamer was klein en langwerpig, met een kast vol map-
pen die de achterste muur bedekte en een bureau dat door de
computer werd gedomineerd. Geen foto’s op het netjes opge-
ruimde tafelblad, wel een aantal bloempotten voor het raam.
De gordijnen waren groen en hadden een licht patroon. Aan
de muur boven het bureau hingen ingelijste kleurige foto’s
die ze had gekocht tijdens vakanties in het buitenland. Het
verplichte, met belastinggeld betaalde kunstwerk waaraan je
de overheidssteun kon aflezen, had ze vlak naast de deur ge-
hangen, zodat het aan het oog onttrokken werd als de deur
openstond.

Ze dacht aan het voorstel van Kjell Stensson. Werken bij
Narcotica betekende talloze lange nachten in onopvallende
auto’s om het verkeer van en naar flats die door verdachte
dealers werden bewoond, in kaart te brengen. Als er genoeg
bezoekers waren geïdentificeerd, was het zaak om toe te slaan
in de hoop een grote vangst te doen. En daarna verhoor van
mensen bij wie je elke lettergreep eruit moest trekken, be-
halve bij de jonge schreeuwende meisjes dan, als je Stensson
mocht geloven.
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Veel te weinig denkwerk en veel te veel zitwerk, dacht ze.
Die kant wilde ze niet op. Ze wilde zaken waarbij het groot-
ste deel van haar werktijd werd gebruikt om misdrijven op
te lossen, niet om eerst te constateren in hoeverre die nu
waren begaan of niet voordat je ter zake kwam.

Ze had wel het gevoel dat haar doel nog ver weg was. Ze
wilde gecompliceerde, moeilijke misdrijven. Na vier jaar bij
Recherche had ze nog geen enkele grote zaak gehad waar ze
zich op kon storten. Naast de haar toebedeelde portie auto-
en huisinbraken, oftewel de zaken die bijna altijd onder op
de stapel van alle rechercheurs terechtkwamen en daarna
werden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs en belang-
stelling, mocht zij zich over het merendeel van de meldin-
gen van vrouwenmishandeling in de stad ontfermen.

Elke keer dat ze weer een geslagen vrouw zag voelde zwaar.
De enige slachtoffers waarmee het erger was om om te gaan,
waren kinderen. Maar dankzij haar toegenomen ervaring
was ze er steeds beter in geworden om tot een aanklacht
tegen de daders te komen en de aanvankelijke doodsangst
veranderde vaak in voldoening. Hoewel de beelden van de
blauwgeslagen ogen van de vrouwen zich vastzetten op haar
netvlies en daar lang bleven zitten, voelde het werk zinvol.
En het was absoluut een grotere uitdaging dan je tijd te ver-
doen met spioneren vanuit een auto.

Bovendien, als ze inging op het aanbod van een baan bij de
afdeling Narcotica, werd de stap naar het soort misdrijf dat
ze het liefst wilde oplossen groter. Ze kon haar kans dus
beter afwachten bij Recherche.

Je bent een ontzettend carrièrejagertje, dacht ze met een
glimlach.

Ze werkte al acht jaar bij de politie van Västerås. In het
laatste jaar aan de politieacademie als aspirant, en daarna als
kersverse surveillant. Vervolgens had ze vier jaar lang haar
schoenzolen op de straten van de stad versleten voordat ze
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door geluk en kunde haar eerste doel wist te bereiken: bij
 Recherche werken.

Een mishandelingszaak werd de hefboom die haar omhoog -
hielp. Op een novemberavond in 1997 zou Elina Wiik haar
dienst afronden toen er een in elkaar geslagen vrouw van
vijfenveertig jaar met de ambulance naar het ziekenhuis
werd gebracht. De verpleegkundige bij de Eerste Hulp had
ogenblikkelijk alarm geslagen, en toen de chef van dienst op
het bureau had gezien dat er die nacht uitsluitend mannen
dienst hadden, gaf hij Elina Wiik opdracht om met een sur-
veillancewagen mee te gaan naar het ziekenhuis.

De vrouw had met niemand willen praten, maar wilde wel
dat Elina zou blijven. Elina had meer dan veertien uur aan
haar bed gezeten, was af en toe ingedommeld als de vrouw
sliep en was als de vrouw wakker was of door een arts werd
behandeld, vooral stil en afwachtend geweest.

Geleidelijk aan was er een voorzichtig gesprek op gang
 gekomen. Langzaam vertelde de vrouw over de haast onbe-
schrijflijke gebeurtenissen die ze had meegemaakt. Weinig
verrassend bleek haar ex haar zo te hebben toegetakeld.
Elina Wiik had aan het daaropvolgende onderzoek meege-
werkt en haar inzet was van cruciaal belang geweest om 
de vrouw tot een getuigenis in de rechtbank te bewegen. De
man werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

De leidinggevenden waren onder de indruk geweest van de
vasthoudendheid van de jonge agente in een zaak die eigen-
lijk niet van haar was. Na dat succes kwam het aanbod bij
Recherche te komen werken.

Die zaak had Elina Wiik ervan overtuigd dat kleine stapjes
in een onderzoek vaak eerder tot resultaat leidden dan grote
stappen. Geduld en systematiek waren haar middelen.

Ik zou best een goede rechercheur van moordzaken zijn,
dacht ze. Als ik de kans maar kreeg.

Bovenop in de bak op haar bureau lag een plastic map met
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een uitgetypt verhoor. Ze haalde de papieren eruit en begon
zonder veel enthousiasme te lezen. Het betrof een eenvoudig
geval van oplichting; een werkloze vrouw had geprobeerd te
veel geld op te nemen op het postkantoor door een twee voor
het bedrag van 1227 kronen op een opnamekaart te zetten.
De ellende werd benadrukt door het feit dat de vrouw niet
meer dan een twee had durven opschrijven.

Waarom geen negen of twee tweeën of iets anders dat
zoden aan de dijk zette? dacht Elina. Dan had de kassa ten-
minste echt gerinkeld als het was gelukt.

Maar nu maakte het niet uit, want de poging was onmid-
dellijk door de baliemedewerkster ontmaskerd. Ze had de
kassa gesloten, had ‘een momentje’ gezegd en was een  an -
dere ruimte ingegaan om de politie te bellen.

Binnen een paar dagen zou Elina Wiik het onderzoek door-
geven aan een officier van justitie die de mislukte oplicht-
ster zonder veel denkwerk of inspanning zou laten veroorde-
len. De dag na het vonnis zou de officier de vrouw volledig
vergeten zijn en zou hij haar naam zelfs als hij werd gemar-
teld niet kunnen noemen.

Om tien over halfacht hoorde ze stappen op de gang en ze
keek op. De eerste collega bij Recherche arriveerde. Ze zag
nog net de brede rug van Egon Jönsson langs haar kamer
komen. Blijkbaar had hij vanuit zijn ooghoeken gezien dat
Elina Wiik opkeek, want hij deed een stap terug en zei haar
vlug gedag. Elina groette terug. Geen van tweeën glimlachte.

De collega’s beschouwden Jönsson, die drieënveertig was
en meer dan tien jaar op deze afdeling werkte, als een mid-
delmatige rechercheur. Wat eigenlijk niets anders zou moe-
ten betekenen dan dat hij noch beter, noch slechter was dan
de gemiddelde rechercheur. Maar zo zagen zijn collega’s dat
niet. Middelmatig was synoniem met slechter dan zij, aange-
zien iedereen zichzelf beschouwde als beter dan gemiddeld.

Elina Wiik had besloten geen stellige opvatting over  Jönssons
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vermogens te hebben voordat ze samen aan een zaak hadden
gewerkt. Wat nog niet was voorgekomen. Maar haar indruk
was dat hij inderdaad was wat er werd gezegd: middelmatig.

En dat was misschien niet zo erg, had ze gedacht. Als het
gemiddelde lager was, dan hadden we hier een slechte re-
chercheur in de stad gehad.

Twee minuten later stak haar baas, Oskar Kärnlund, een
uit de kluiten gewassen kerel die binnenkort met pensioen
zou gaan, zijn bijna kale hoofd om de deur.

‘Goeiemorgen, Wiik. Gaat het goed?’ vroeg hij waarna hij
verder liep zonder haar antwoord af te wachten.

Dit wordt vast een rustige dag, dacht Elina en ze las verder
in de verhoren.

‘Trouwens, Wiik...’
Ze keek op en zag Kärnlund weer in de deuropening staan.
‘... zorg dat je het ochtendoverleg niet mist. Er is van alles

gebeurd vannacht.’

22



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




