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Voor Catherine

Dodelijk spel 1-336_Opmaak 1  08-04-14  16:18  Pagina 5



Dodelijk spel 1-336_Opmaak 1  08-04-14  16:18  Pagina 6



‘I can see you
Through the branches and the leaves
So tenderly running
So far
So far
From me.’

– Quiet Marauder, Roda and the Bunker
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VOORAFGAAND

1
Zaterdagavond, augustus

Emily

Er hing iets over mijn vaders gestrekte armen, languit. Een
hert? Een jong hertje dat gewond geraakt was? Het lag daar

slap, met lange benen; misschien was het in de valstrik van een
stroper terechtgekomen. Een vergissing. Dus daar had mijn vader
al die tijd gezeten, in het bos, om dat beestje te bevrijden. Ik
blies langzaam mijn adem uit en tuurde met samengeknepen
ogen door de mist die als een spook om mijn vader heen hing.
Toen haalde ik mijn hand van mijn slaapkamerraam; de herin-
nering aan mijn huid bleef achter op het glas. Ik vloog de trap
af, de hal door naar de keuken aan de achterkant van het huis.
Nadat ik de tuindeur had opengezwaaid, wachtte ik mijn vader
daar op.

Het was een eeuwigheid geleden dat hij een gewond dier had
meegebracht, en hij was nooit eerder met een hert thuisgeko-
men, al kon ik me wel herinneren hem ooit geholpen te hebben
met het bevrijden van een ree uit een klem in het bos. Hij had
toen zijn handen snel en voorzichtig verplaatst van het ijzer-
draad om de poot van het dier naar haar hals, om te voelen of
haar hart nog klopte, waarbij hij haar voortdurend streelde. Dit
was vast ook zoiets. Het kon best eens goed zijn voor mijn vader
om weer een hert te redden, dan had hij iets om zijn gedachten
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af te leiden van al het andere, om hem te helpen aan de duister-
nis te ontsnappen.

Ik hoorde mijn vaders voeten over de kinderkopjes sloffen,
zag zijn bewegingen. Toen ik probeerde de contouren van het her-
tenlijf te volgen, klopte er niets van. De benen waren niet lang ge-
noeg, en de hals evenmin. Ik deed een stap in hun richting. En
toen zag ik het, ik zag de gedaante.

Het was geen hert waar mijn vader mee aan kwam lopen. Het
was een meisje.

Haar nek was naar achteren gebogen, haar blote armen glans-
den in het maanlicht. Haar kleren waren drijfnat. Het tuinhek
piepte toen mijn vader zich er moeizaam doorheen wurmde. Hoe
lang droeg hij haar al in zijn armen? Waar kwam hij vandaan? Ik
liep achteruit de keuken in. Mijn vader had dit soort dingen ge-
daan toen hij nog soldaat was, een soldaat die mensen redde…
misschien was hij nu weer de held. Toen zag ik dat de huid van
het meisje grauw zag, en blauwig rondom de mond, als uitgelo-
pen lippenstift. Haar lange haar plakte aan haar gezicht, donker
van de regen. Ik zag haar groene truitje met korte mouwen en
haar zilveren armbandje. Het liefst had ik haar natte haar uit haar
gezicht gestreken, maar ik hield mezelf tegen toen mijn hand al
halverwege was. Ik herkende haar. Ik kénde dit meisje.

‘Wat is er gebeurd?’ vroeg ik.
Mijn vader gaf geen antwoord. Zijn gezicht was rood en voch-

tig, en hij hijgde toen hij zich langs me heen wurmde. De vingers
van het meisje raakten mijn arm; ze waren ijskoud, koud als de
dood, koud als een steen die je in een grot vindt. Mijn vader legde
haar voorzichtig op de keukentafel, alsof hij haar in bed legde.
Hij draaide haar hoofd opzij en strekte een van haar armen, zodat
ze in de stabiele zijligging lag. Hij raakte voorzichtig haar hals
aan, zoals hij dat lang geleden had gedaan bij de ree in de klem.
Maar dit hertje bewoog niet, verzette zich niet en probeerde hem
niet tegen te houden.
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Ze heette Ashlee Parker.
Ik dwong mezelf om mijn vingers op haar pols te leggen, en

ik wachtte lang genoeg om het zeker te weten. Ik wist dat ik pa-
niekerig zou moeten reageren, een ambulance  zou moeten bel-
len… maar Ashlee Parkers ogen staarden me aan, roerloos, bruin
en groot.

‘Ze heeft modellenogen,’ had Kirsty ooit gezegd. ‘Ze is mooi.
Geen wonder dat Damon Hilary niet bij haar weg te slaan is.’

Damon Hilary. Ik voelde een steek in mijn binnenste zodra ik
aan hem dacht, aan hoe hij hierop zou reageren.

Even liet ik mijn vingertopje op Ashlees wang rusten. Ik wilde
haar helpen vechten, haar helpen zich los te rukken en tussen de
bomen te verdwijnen. Ik kon alleen maar hopen dat het niet waar
was, alles wat er schreeuwend door mijn hoofd ging.

‘Is ze…?’ Ik aarzelde. ‘Gaat het wel goed met haar?’
Mijn vader gaf geen antwoord. Ik weet niet wat hij dacht, of

hij hoopte dat ze wakker zou worden. Maar ik had de rode vlek-
jes in haar hals gezien, de blauwe spikkels die zich ontvouwden
als bloemblaadjes. Ik zag dat ze niet ademde.

Wat had ze in het bos te zoeken gehad?
Hoe was dit gebeurd?
Ik weet niet hoelang we daar stonden, terwijl de maan en de

sterren als zoeklichten door het keukenraam schenen. Het leek
een eeuwigheid. Uiteindelijk klonk er boven gekraak: mijn moe-
der was uit bed.

‘Is alles goed daar beneden?’ riep ze.
Misschien had zij ook gewacht tot mijn vader terugkwam

en had ze gedaan alsof ze sliep, net als ik daarstraks had ge-
daan, terwijl ze lag te luisteren naar het zomerse onweer. Nu
hoorde ik het geschuifel van haar pantoffels in de gang. De
keukendeur zwaaide naar binnen toe open en mijn moeder
begon  onmiddellijk te klagen dat het mijn vaders schuld was
dat ze wakker gelegen had van bezorgdheid, en ze begon hem

11

Dodelijk spel 1-336_Opmaak 1  08-04-14  16:18  Pagina 11



de les te lezen en zei dat hij niet buiten moest blijven als het
onweerde.

‘Je weet toch wat dit weer met jou doet…’ zei ze. ‘Je moet
niet…’

Toen zag ze Ashlee. Ze stootte een benepen kreetje uit, alsof
ze in één keer alle zuurstof in de ruimte had opgebruikt. Ze
keek eerst naar mijn vader en toen naar Ashlee. Ze liep naar
haar toe en zocht naar een polsslag.

‘Wie is dat?’ vroeg ze zacht. Toen mijn vader geen antwoord
gaf, beende ze de keuken door en pakte hem bij de schouders.
‘Wat is er gebeurd?’

Mijn moeder liep naar de telefoon die in de vensterbank
stond en liet haar blik over het met modder besmeurde gezicht
en de natte kleren van mijn vader gaan. Toen keek ze weer naar
Ashlee. Het hijgende, piepende geluid uit mijn vaders borstkas
nam toe.

‘Was ze in het bos?’ Mijn moeder verhief haar stem. ‘Met jou?’
Haar vingers trilden terwijl ze de cijfers op de telefoon intoetste.
Na een hele tijd werd er opgenomen. ‘Stuur een ambulance…
politie.’

Ik wilde tegen mijn moeder zeggen dat dit Ashlee Parker was,
van school. Ik wilde zeggen dat ik niet wist wat er was gebeurd,
en mijn vader ook niet, en dat hij probeerde haar leven te red-
den… maar de woorden bleven in mijn keel steken als iets wat
ik half had doorgeslikt. Mijn moeder gaf ons adres door, hing op
en liep terug naar mijn vader. Haar nagels groeven zich diep in
zijn schouders. Mijn vader hapte als een vis naar lucht, het begin
van een van zijn paniekaanvallen. Ik wist dat ik zijn inhaler zou
moeten gaan halen, of zachtjes tegen hem moest praten – hem
eraan herinneren waar hij was en wie wij waren – maar ik kon me
niet verroeren. Ik kon alleen maar naar de bange ogen van mijn
moeder kijken.

‘Vertel me wat er is gebeurd, Jon!’ zei ze streng.

12

Dodelijk spel 1-336_Opmaak 1  08-04-14  16:18  Pagina 12



Ik schuifelde naar de open tuindeur. Geef papa de tijd, had ik
willen zeggen. Laat hem het uitleggen. Maar mijn moeder wilde
antwoord, en daarvan raakte ik ook in paniek. Ik wilde weg.

‘Papa heeft haar gevonden,’ fluisterde ik. Ik zei het omdat ik
wilde dat het waar was. ‘Ze was in het bos aan het wandelen…
verdwaald.’

Mijn moeder keek me aan. Het was de eerste keer die nacht
dat een van mijn beide ouders me leek te zien. ‘Ze is dood,
Emily.’

Haar woorden maakten dat ik naar de deurklink tastte, iets
om me aan vast te houden. Toen schrok ik op door een plotse-
linge schreeuw van mijn vader.

‘Ze hoorde daar niet te zijn!’
Dat zei hij altijd als hij terugkeerde uit een flashback. Dezelfde

woorden. Hij had weer een flashback, dat moest wel. Mijn moe-
der had gelijk. Het moest begonnen zijn toen hij de donder
hoorde, toen hij buiten rondliep tijdens het onweer terwijl hij
ver uit de buurt van het bos had moeten blijven.

Mijn moeder streek het haar uit Ashlee Parkers gezicht. ‘Heb
je iets gedaan, Jon?’ vroeg ze heel zacht.

Ik dook naar voren. Ik wilde haar woorden tegenhouden, dit
alles een halt toeroepen. ‘Hoe had hij nou iets kunnen doen?’

Mijn moeder stak haar hand naar me op, ze wilde dat mijn
vader zelf antwoord gaf.

‘Hij zit in een…’ zei ik. ‘Hij is gewoon…’
Mijn vaders handen trilden. Hij was volkomen in paniek en

draaide door, zoals ik hem al zo vaak had zien doordraaien. Al-
leen was het deze keer nog erger: zijn ogen stonden op de een
of andere manier nog verwilderder, nog altijd glazig van zijn
nachtmerrie. Wist hij eigenlijk wel waar hij was? Wie wij waren?

Mijn moeder bleef maar naar hem kijken. ‘Als je iets weet, Jon,
wat dan ook, dan nemen ze je mee en word je verhoord, steeds
opnieuw…’
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‘Mee?’ Mijn vaders armen trilden ook. ‘Weg, weg…’ Hij her-
haalde het woord alsof het vastzat in zijn hoofd.

‘Weg van ons. Weg van het bos. Dan nemen ze je mee in een
politieauto… Begrijp je dat?’

‘Mee,’ zei mijn vader nog een keer. ‘Mee.’
Zijn blik ging van mijn moeder naar Ashlee Parker en vervol-

gens door het raam naar het bos, alsof hij iets zocht. Alsof hij zich
iets probeerde te herinneren, iets wilde terughalen. Toen zakte hij
op de vloer in elkaar alsof al zijn botten gebroken waren, en met
een hevig schokkend lijf greep hij zich vast aan het aanrechtblad.
Ik liep naar hem toe, maar hij hield beschermend een arm voor
zijn gezicht, alsof hij bang was dat ik hem zou slaan.

‘Het spijt me,’ zei hij met waterige ogen. ‘Het spijt me zo.’ Wan-
hopig keek hij mijn moeder aan. ‘Maar ze schreeuwden… De
soldaat zei dat ik het had gedaan.’ Hoofdschuddend begon hij
te mompelen: ‘Ik, ik, ik…’

Dezelfde woorden. Hetzelfde verhaal over de soldaten die
tegen hem geschreeuwd hadden tijdens dat vuurgevecht, die
tegen hem hadden gezegd dat hij een burger had gedood. Mijn
vader had een herinnering aan die laatste keer dat hij uitgezon-
den was. Een flashback.

Mijn moeder had het ook door. ‘Maar dit is een ander meisje,’
zei ze ferm tegen hem. ‘Niet het meisje dat jij hebt gedood.’

‘Hetzelfde!’ jammerde mijn vader. ‘Hetzelfde.’
Hij ramde met zijn vuist tegen een keukenkastje; het bloed

liep langs het deurtje. Als mijn vader zo’n bui had, stuurde mijn
moeder me meestal naar mijn kamer, en soms ging ze met me
mee. Dan luisterden we naar zijn geschreeuw in de nacht en naar
de vernielingen die hij in zijn woede aanrichtte. Buiten begon het
weer te regenen, zwaar en aanhoudend, maar het onweerde niet
meer. Mijn vader bleef maar naar adem happen.

‘Ik was in de compound… en zij was… ze was er ook en ik…’
Hij struikelde over zijn woorden, zweeg en begon opnieuw. ‘Het
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was niet mijn bedoeling… maar de vijand hield zich schuil…
daar in het donker… overal om ons heen…’

‘Je bent niet uitgezonden, Jon! Er is geen vuurgevecht! Je hebt
niemand doodgeschoten!’ Mijn moeder smeekte nu bijna. ‘Je
bent thuis in de keuken. Met je vrouw en je dochter. Je bent een
voormalig soldaat die een flashback heeft, meer niet!’

Mijn vader knipperde met zijn ogen. Misschien dacht mijn moe-
der dat ze hem had teruggehaald, want ze voegde eraan toe:
‘Maar je hebt wel een meisje mee naar huis gebracht, Jon, en ze
is dood.’

‘Het was niet mijn bedoeling…’ Mijn vader draaide zich om
naar de regen die schuin tegen het keukenraam striemde. Kwam
hij tot zijn positieven?

‘Maar de soldaat zei… Hij zei dat het…’ Hoofdschuddend
ging hij door met zijn gemompel: ‘Ik heb het gedaan. Ik… ik…’
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2
Zondagochtend

Damon

De zon was warm op mijn oogleden. Toen ik mijn hand naar
mijn hals bracht, voelde ik maar één hondenhalsband. De

hare? Ik streek met mijn vingers over het versleten leer en de stijve
stiksels, de minuscule scheurtjes in de randen en de koude, ronde
penning die eraan hing. Toen voelde ik de letters die erin gegra-
veerd waren: DH.

Waar was Ashlees halsband dan?
En hoe laat was het eigenlijk?
Ik tastte op mijn borst, het matras en het kussen. Niets. Maar

ik had haar wel te pakken gekregen. We hadden het gedaan,
écht gedaan, zoals ze had beloofd. Waarom had ik haar hals-
band dan niet? Of waarom had zij de mijne niet? Ik probeerde
mijn hersenen te dwingen om na te denken, de herinnering
terug te halen. Haar zoete rozenparfum hing nog in mijn neus-
gaten. Ik proefde modder op mijn tanden en mijn tandvlees, en
op mijn tandvlees proefde ik ook Ashlees toverpoeder. Nu
dwong ik mezelf om mijn ogen helemaal open te doen, en ik liet
mijn blik over het bed gaan, op zoek naar Ashlees smalle, glim-
mende roze halsband. Hij lag ook niet op de grond, was ’s nachts
niet van mijn hals gevallen. Zelf lag ik krom als een banaan
boven op het dekbed, nog in het oude legerhemd van mijn
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vader, vol met moddervegen. Overal zand en bladeren, en ik was
nat… drijfnat. Zweet? Nee, regen. Het had geonweerd vannacht.
Ik moest behoorlijk ver heen zijn geweest, dat ik me dat niet
meteen had herinnerd. Ik had zelfs mijn laarzen nog aan.

Maar geen halsband… nergens. Misschien had ik hem in het
bos laten vallen? Ashlee zou me vermoorden als ik haar hals-
band kwijt was. Ze zouden me allemaal wat aandoen. Dan
moesten we eerst een nieuwe voor haar kopen voordat we de
Game weer konden spelen.

Ik ging rechtop zitten en had daar meteen spijt van. Mijn
halsband leek te strak om mijn nek te zitten en ik friemelde
eraan om hem los te maken, mijn handen nog dronken en on-
handig. Door het aanraken van mijn hals werd ik nog beroer-
der. Ik gooide de halsband op mijn hoofdkussen en trok toen
ook het legerhemd uit. Met mijn hand op de plek waar mijn ta-
toeage begon, heel laag op mijn onderrug, probeerde ik wat
dieper adem te halen. Alles aan me stonk, maar er lag nergens
kots of pis op de vloerbedekking, voor zover ik kon zien. Ik
weet nog dat Ed een keer opschepperig vertelde dat hij na de
Game zo dronken was geweest dat hij in een hoek van zijn
kamer had gepist. Hij had iets gezegd over ‘net zo bezopen als
Mack z’n pa’, waarna hij had moeten wegduiken voor Macks
vuist.

Ik wist dat ik de anderen zou moeten sms’en om te vragen
wie er had gewonnen.

Ik zou Ashlee moeten sms’en.
Zoekend klopte ik op mijn klamme legerbroek, die aan mijn

benen plakte, maar mijn telefoon zat er niet in. Had ik die ook
verloren? Ik had te zware koppijn om erover na te denken, mis-
schien had ik mijn hersencellen wel stukgezopen. We hadden
’m vooraf flink geraakt op het parkeerterrein, en daarna natuur-
lijk in het bos. En nadat Ashlee me dat toverpoeder had gegeven,
was het bos veranderd in iets heel wazigs.
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‘Toverland,’ had ze giechelend gezegd. ‘Laat het over je heen
komen.’

Maar had Ashlee míj daarna over zich heen laten komen?
Ik staarde naar mijn legerkisten alsof die de herinneringen

konden terughalen. Ze zaten onder de modder, en aan een van
de veters plakte een blaadje. De schoenen zagen er net zo geha-
vend uit als ik me voelde. Ik herinnerde me dat mijn gezicht op
iets vochtigs had gelegen, de geur van aarde… en er zaten stuk-
jes blad en schors in mijn haar. Ruw schopte ik de legerkisten uit
en gooide ze onder het bed. Toen pakte ik het dekbed en trok
het over me heen tegen het zonlicht, begroef me eronder. Ik
wilde slapen. Ik wilde dat Ashlee me betastte en opnieuw met
me deed wat ze de vorige avond gedaan moest hebben, maar
wel op zo’n manier dat ik het me zou herinneren. Ik wilde een
kop thee.

Daar lag ik dan, maar de thee of Ashlee verscheen niet als bij
toverslag, en zelfs de slaap wilde niet komen. Te veel hoofdpijn.
Toch hield ik mijn ogen gesloten. Gisteravond was anders ge-
weest dan de andere avonden, en niet alleen vanwege de seks
die Ashlee me had beloofd. Om te beginnen was er dat witte
poeder geweest, haar ‘toverpoeder’. Ashlee had een heel ver-
haal opgehangen over elfjes in het bos die we zouden zien
zodra het spul begon te werken.

‘Onderga het gewoon,’ had ze gezegd, waarna ze het poeder
over ons tandvlees wreef.

Ashlee was goed in het regelen van drugs, maar dit spul had
ze nooit eerder gehad. Charlie had gelachen als een hyena. Ik
had zijn gezicht langzaam zien veranderen in een lange snuit.

‘Jij krijgt een speciale behandeling,’ fluisterde Ashlee tegen
mij, en ze wreef zoveel van het poeder over mijn tandvlees dat
ik ervan moest kokhalzen.

En later hadden we in het bos op de grond gelegen. We had-
den het gedaan, helemaal. Ik probeerde me te herinneren hoe
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het voelde… hoe zij voelde. Haar zachte huid om me heen. Haar
warmte.

Niks!
Wat had neuken voor zin als je je er later niets van kon herin-

neren? Wat had al het andere voor zin als je er zo’n koppijn aan
overhield? Had iemand me een dreun verkocht aan het einde
van de Game? Waarom kwam de herinnering niet terug? Had ik
daarom haar halsband ook niet? Ik kneep mijn ogen tot spleetjes
en keek speurend om me heen, tot ik mijn telefoon op het nacht-
kastje zag liggen. Ik toetste een bericht voor haar in.

Wat ben je aan het doen, lekker ding?
Klonk dat te gretig? Alsof het me niet om haar ging, maar om

de seks? Was ik nou een ontzettende lul?
Ik verstuurde het toch. Toen liet ik mijn hoofd in het kussen

zakken en wachtte op antwoord. Ze zou me iets leuks sturen,
misschien zelfs een foto. Dat deed ze de laatste tijd vaak: foto’s
van zichzelf in bed, in pyjama, of een kiekje om me te laten zien
wat voor ondergoed ze aanhad. Maar nu, met die hoofdpijn, zou
ik er al genoeg aan gehad hebben als ze me even liet weten dat ze
het fijn had gevonden gisteravond. Of als ze me vertelde wie de
meeste halsbanden had gescoord, wie de Game had gewonnen.

Ik droomde dat ze me betastte. Ik voelde haar afgekloven na-
gels over mijn buik gaan. Ze smaakte naar suiker en haar tong
glibberde als een vis over mijn tanden. Toen nam ze me in haar
mond en maakte me warm. Ik nam haar… bijna. Ik liet me al bijna
gaan. Zo droomde ik verder tot het zonlicht me weer verwarmde
en er een sms piepte bij mijn oor. Ik glimlachte. Ik had een stijve
gekregen van de droom en was helemaal klaar voor haar lieve
woordjes. Misschien zou ik haar bellen en zachtjes vieze dingen
in haar oor fluisteren. Misschien zou ze me herinneren aan wat
we gisteravond hadden gedaan.

Maar het bericht was afkomstig van Mack.
Ik las het toch maar. Steunend op mijn ellebogen staarde ik
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een hele tijd naar de woorden. Hoe langer ik ze las, hoe wakker-
der ik werd.

Gehoord wat er is gebeurd? Gaat het? Kom langs, man.
Waar had hij het over?
Had ik iets stoms gedaan? Was ik echt zo bezopen en stoned ge-

weest? Ik bekeek mijn andere berichten: niets van Ashlee sinds
gisteravond. Had ze een rotbui? Het was niks voor haar om me zo
lang te negeren.

Ik fronste mijn voorhoofd. Er zat een woord in mijn hoofd dat
uit het niets was opgedoken.

Waardeloos.
Waarom?
Had ze me gisteravond waardeloos genoemd? Sloeg dat op

mijn prestatie tijdens de daad? Was ik te ver heen geweest door
de drugs om hem overeind te krijgen? Om me nog ergens druk
om te maken?

Uiteindelijk sms’te ik naar Mack: Hoe bedoel je? Met mij alles oké.
Koppijn.

Mack belde. Zijn stem klonk schor, met een scherp randje van
het slaapgebrek. ‘Weet je het nog niet? Zijn ze nog niet bij jou ge-
weest of… helemaal niks? De politie?’

‘Wat weet ik niet? Waar heb je het over?’
Ik hoorde hem diep inademen. ‘Je weet het nog niet van Ashlee?’
Ik zweeg. Snapte er geen bal van.
‘Kom langs, man,’ zei hij. ‘Kom gewoon hierheen. We moeten

iets bespreken.’

20

Dodelijk spel 1-336_Opmaak 1  08-04-14  16:18  Pagina 20



<<
  /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




