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                              з съм доста възрастен човек. 

Природата на моите занимания пред последни-
те тридесет години ме е вкарвала в контакти, 
по-дълбоки от обичайните, с един може би ин-
тересен и доста своеобразен род хора, за които 
обаче, доколкото знам, нищо не е било писано за-
сега – имам предвид преписвачите на докумен-
ти, или писарите. Познавал съм твърде много 
такива, както професионално, така и лично, и 
ако пожелая, бих могъл да разказвам различни ис-
тории, на които добродушните господа биха се 
смели, а сантименталните души биха си попла-
кали. Но аз бих захвърлил биографиите на всички 
писари само заради няколко пасажа от живота 
на Бартълби, който бе най-странният писар, 
за когото съм чувал. Бих могъл да напиша пълно 
житие за други преписвачи, но за Бартълби не 
може да се направи нищо такова. Смятам, че не 
съществуват достатъчно материали за пълна 
и задоволителна биография на този човек. Това 
е невъзстановима загуба за литературата. Бар-
тълби бе едно от онези същества, за които не 
може да се твърди нищо със сигурност, освен 
от оригинални източници, каквито в случая има 
твърде малко. Онова, което моите собствени 
изумени очи са видели от Бартълби – именно 
това е всичко, което зная за него, освен всъщ-
ност едно смътно съобщение, което ще бъде 
приложено накрая.

А
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Преди да представя писаря, както ми се яви за 
пръв път, е подходящо да кажа две думи и за себе 
си, моите служители, моите кабинети и общата 
обстановка, защото това описание е необходи-
мо за адекватното разбиране за основния герой.

На първо място, аз съм човек, който от млади 
години е бил изпълнен с дълбокото убеждение, че 
най-лесният начин на живот е най-хубавият. За-
това, въпреки че принадлежа на една пословично 
енергична и нервна, на моменти доста бурна про-
фесия, аз никога не съм допускал нищо такова да 
наруши моя покой. Аз съм един от онези неамбици-
озни адвокати, които никога не се обръщат към 
съдебни заседатели, нито пък привличат общест-
вените аплодисменти по някакъв друг начин, а в 
хладното спокойствие на уютен кабинет се зани-
мават с уютен бизнес сред полиците, ипотеките 
и нотариалните актове на богаташите. Всеки, 
който ме познава, ме смята за един във висша 
степен надежден човек. Покойният Джон Дейкъб 
Астор, човек твърде далечен на поетическия ен-
тусиазъм, не се колебаеше да обяви за най-важно 
мое достойнство благоразумието, а на второ мяс-
то – моята методичност. Това, че нерядко бях из-
ползван като професионалист от покойния Джон 
Джейкъб Астор, не го казвам от суета, а само за да 
отбележа факта; признавам, че обичам да повта-
рям това име, понеже в него има нещо закръглено, 
сферично, и понеже звъни като златно кюлче. Ще 
добавя непринудено, че не бях безразличен към доб-
рото мнение на покойния Джон Джейкъб Астор.
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Известно време преди периода, в който започ-
ва тази малка история, моите занимания бяха 
нараснали доста. Бе ми възложена добрата ста-
ринна длъжност секретар на Съда на справед-
ливостта,1 която вече не съществува в щата 
Ню Йорк. Не беше особено трудоемка служба, но 
пък много приятно благодарна. Рядко избухвам, 
а много по-рядко изпадам в опасно възмущение 
от неправди и скандали, но нека ми бъде позво-
лено тук да постъпя безразсъдно и да заявя, че 
смятам внезапното и насилствено закриване на 
този пост от новата щатска конституция за 
един… преждевременен акт, тъй като бях раз-
читал на доживотно ползване от облагите от 
длъжността, а ги получавах в течение само на ня-
колко кратки години. Но това е между другото.

Кантората ми беше на горния етаж на Уолст-
рийт № … . От едната й страна се виждаше бя-
лата стена на вътрешността на една широка 
осветителна шахта, пронизваща сградата от 
горе до долу. Тази гледка можеше да се смята за ед-
нообразна, лишена от онова, което пейзажисти-
те наричат „живот“. Но и така да е, гледката от 
другия край на кантората предлагаше най-малко-
то контраст. В онази посока прозорците ми пред-
лагаха неограничен изглед към една величествена 

1 В сферата на т.нар. „право на справедливостта“ влизат напр. 
граждански дела по проблеми, непредвидени в писаните закони 
и прецеденти, но различни от обичайното право, или пък поз-
воляващи по-широко тълкуване на писаното право, и които се 
разглеждат без съдебно жури. Съдът от този тип в щата Ню 
Йорк е бил и апелативна инстанция; бел. пр.
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тухлена стена, почерняла от времето и посто-
янната сянка – стена, която не се нуждаеше от 
далекоглед, за да изпъкнат тайните й красоти, 
но за благото на всички късогледи зрители тя бе 
доближена на десет фута разстояние от моите 
прозорци. Благодарение на огромната височина на 
околните сгради и на това, че кантората ми бе 
на втория етаж, пространството между тази 
стена и моята немалко напомняше на огромна 
квадратна цистерна.

В периода тъкмо преди пристигането на Бар-
тълби под мое ръководство работеха двама пи-
сари и едно обещаващо момче като разсилен. 
Първо, Търки; второ, Нипърс; трето, Джинджър 
Нът. Тези означения може би приличат на имена, 
каквито обикновено не се срещат често в указа-
теля. Всъщност това бяха прякори, които три-
мата служители си бяха дали взаимно и които 
бяха преценили като изразяващи съответните 
им личности или характери. Търки – „Пуйката“ 
– бе нисък пълен англичанин приблизително на моя 
възраст, което ще рече някъде недалеч от шест-
десетте. Сутрешно време можеше да се каже, че 
лицето му бе с хубав румен цвят, но след двана-
десет часа по пладне – времето, по което обядва-
ше – то пламтеше като камина, пълна с коледни 
въгленчета, и продължаваше да пламти, но като 
че ли с постепенно гаснене, докъм шест часа сле-
добед, а след това вече не виждах собственика 
на лицето, което придобиваше най-високата си 
меридианна точка заедно със слънцето, сякаш бе 
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настроено по него и се издигаше, кулминираше 
и спадаше обратно на всеки следващ ден, с една-
ква регулярност и неотслабващ блясък. Много 
са странните съвпадения, на които съм попадал 
през живота си, сред които не на последно мяс-
то бе фактът, че точно когато Търки изпускаше 
най-пълното сияние на своята червена и лъчиста 
физиономия, точно тогава, в този критически 
момент започваше ежедневният период, през кой-
то смятах служебните му качества за сериозно 
увредени през остатъка от денонощието. Не 
че тогава го обземаше безделие или отвращение 
към работата – нищо подобно. Трудността бе, че 
той придобиваше склонност да изпада в прекале-
на енергичност. Обземаше го странна, възпалена, 
тревожна, неуравновесена буйна активност. Той 
ставаше невнимателен при потапяне на перото 
си в мастилницата. Всичките му петна по моите 
документи се появяваха там след дванадесет часа 
по пладне. Всъщност той бе буен и плачевно скло-
нен към правене на петна по следобедно време, но 
в някои дни отиваше още по-далеч и ставаше до-
ста шумен. В такива моменти лицето му отново 
пламтеше с още по-пищен колорит, сякаш биту-
минозни въглища се изсипваха върху антрацит. 
Той неприятно тракаше със стола си, разпилява-
ше попивателния пясък от кутията, нетърпели-
во накълцваше на парченца перата при подост-
рянето и ги хвърляше на пода с внезапна страст, 
изправяше се и се облягаше на масата, боксирайки 
се с хартиите по най-неподобаващ начин, който 
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бе тъжно да се наблюдава у човек на неговите го-
дини. Въпреки това, тъй като той бе извънредно 
ценен за мен в много отношения, пък и през цяло-
то време преди дванадесет часа по пладне бе най-
бързото и най-устойчиво същество, изпълняващо 
голям обем работа, и то така качествено, както 
малцина могат – по тези причини аз бях склонен 
да затварям очи пред неговите ексцентричнос-
ти, макар че понякога и протестирах. Правех го 
доста меко обаче, защото макар и да бе най-въз-
питан – какво говоря, най-приветлив и изпълнен 
с чинопочитание – човек сутрин, след обяда той 
можеше, ако бъде провокиран, да стане малко ос-
тър в изказа си, всъщност безочлив. Ценейки сут-
решната му работа, аз бях решен да не я губя, но 
същевременно пламенните му маниери след двана-
десет часа ме притесняваха, и тъй като съм ми-
рен човек и не желаех чрез мъмренето си да пре-
дизвикам нелицеприятни отговори от него, аз се 
заех един съботен следобед (той винаги бе по-зле 
в събота) да му намекна много любезно, че тъй 
като възрастта му напредва, би било добре да 
се намали трудовото му натоварване – накрат-
ко, че не се налага да идва в кантората ми след 
дванадесет, а след храненето за него е най-добре 
да си отиде у дома и да почива до чаено време. Но 
не – той настоя на своята следобедна отдаде-
ност на службата. Изражението му стана непоно-
симо трескаво, докато той ораторстваше, за да 
ме убеди – размахвайки дълга линия в другия край 
на стаята – че ако трудът му сутрин е полезен, 
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как тъй може да се мине без него след обяда?
– С Ваше позволение, сър – каза Търки по този 

повод – аз се смятам за Ваша дясна ръка. Сутрин-
та само подреждам и разгръщам колоните си, но 
след обяда заставам начело и храбро ги повеждам 
срещу врага, ето така! – и той буйно размаха ли-
нията.

– Ами петната, Търки? – подхвърлих аз.
– Вярно, но с Ваше позволение, сър, погледнете 

тази коса! Аз остарявам. Несъмнено, сър, едно-две 
петна в горещия следобед не могат да бъдат су-
рово обвинение срещу побелелите коси. Старо-
стта – дори ако петни страницата – трябва да 
бъде уважавана. С Ваше позволение, сър, ние с Вас и 
двамата остаряваме.

Трудно можеше да се устои на такъв апел към 
съчувствие спрямо събрат по съдба. При всички 
случаи беше ясно, че той няма да си тръгне. Зато-
ва склоних да го оставя, макар и твърдо решен, че 
следобедите той ще се занимава с по-маловажни-
те ми документи.

Нипърс – „Щипците“ – вторият в моя списък, бе 
жълтеникав млад мъж, с бакенбарди и като цяло с 
доста пиратски вид, на около двадесет и пет го-
дини. Винаги съм го смятал за жертва на две зли 
сили – амбиция и лошо храносмилане. Амбицията 
му личеше в известна нетърпеливост при изпъл-
нение на задълженията на прост писар, едно не-
оправдано узурпиране на строго професионални 
задачи като оригиналното съставяне на правни 
документи. Лошото храносмилане, изглежда, бе 
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причина за появяващите се понякога нервна спри-
хавост и раздразнително зъбене, което караше 
зъбите му да издават ясен стържещ звук по повод 
на допуснатите при преписването грешки, за не-
нужните проклятия, които просъскваше шепнеш-
ком, а не на висок глас, в разгара на работата, и 
най-вече за постоянното недоволство от височи-
ната на работното си писалище. Макар и доста 
съобразителен технически, Нипърс така и не успя 
да застави това писалище да изпълни изисквания-
та му. Слагаше под него летвички, всякакви видове 
трупчета, късчета многослоен картон, а накрая 
дори стигна дотам да изпробва едно изтънчено 
нагласяване чрез завършващи елементи от сгъна-
та попивателна хартия. Но никое изобретение не 
помогна. Ако с цел да облекчи гърба си той наглася-
ше капака-плот под остър ъгъл нагоре, почти към 
брадичката си, и пишеше като човек, използващ 
за писалищен плот стръмния покрив на холандска 
къща, то тогава твърдеше, че това спира кръво-
обращението в ръцете му. Ако пък сваляше плота 
до нивото на пояса си и се прегърбваше, пишейки, 
тогава пък го заболяваше гърбът. Накратко, ис-
тината бе, че Нипърс не знаеше какво иска. Или 
ако искаше нещо, то бе да се отърве изцяло от пи-
сарската маса. Сред проявите на неговата болна 
амбиция бе любовта му към визити от някакви 
съмнително изглеждащи хора с опърпани палта, 
които той наричаше свои клиенти. Всъщност аз 
добре знаех, че той не само бе на моменти зна-
чителен политик на квартално ниво, но понякога 
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вършеше едно-друго по дела на мирови съдии и не 
бе непознат по стъпалата на Гробниците.2 Имам 
достатъчно основания да вярвам обаче, че един 
от индивидите, който го потърси веднъж в кан-
тората ми и за когото той с величествен вид на-
стояваше, че му е клиент, не бе друг, а кредитор, 
а уж нотариалният акт бе всъщност иск. Но при 
всичките си недостатъци и неприятностите, 
които ми създаваше, Нипърс, както и неговият 
съотечественик Търки, ми бе доста полезен: той 
пишеше чисто и сръчно, а когато искаше, не му 
липсваха дори джентълменски обноски. При това 
винаги се обличаше като джентълмен, с което, без 
да иска, придаваше солидност на моята кантора. 
Що се отнася до Търки, аз хвърлих много сили, за 
да не изглежда той уронващо за мен. Дрехите му 
все изглеждаха мазни и миришеха на евтини гос-
тилници. Панталоните му висяха хлабаво и при-
личаха на торби през лятото. Палтата му бяха 
отвратителни, а шапката му не ставаше да я 
докосне човек. Но докато шапката му бе за мен 
предмет на безразличие, понеже неговата естес-
твена възпитаност и чинопочитанието на англи-
чанин винаги го заставяха да я свали при влизане 
в помещение, палтото му обаче бе друга работа. 
Доста спорих с него за палтата, но без резултат. 
Истината, предполагам, бе, че човек с тъй нисък 

2 Разговорно название на сграда в египтомански стил, в коя-
то по онова време се помещават различни съдилища, полиция, 
следствени изолатори и затвор, с официално име Нюйоркски 
съдебни зали и дом за задържане; бел. пр.
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доход не можеше да си позволи да се кипри с та-
кова лъскаво лице едновременно с лъскаво палто. 
Както веднъж подметна Нипърс, парите на Търки 
отиваха предимно за червено мастило.3 Един зи-
мен ден подарих на Търки едно от собствените 
си палта, доста почтено на вид, сиво, с подплата, 
което доставяше извънредно приятна топлина 
и се закопчаваше по цялата дължина от коляно-
то до шията. Мислех, че Търки ще оцени жеста и 
ще изостави своята припряност и необузданост 
през следобедите. Но не би. Искрено вярвам, че 
сгушването в едно тъй пухесто и подобно на оде-
яло палто имаше пагубно влияние върху него, на 
същия принцип, според който прекалено много 
овес вреди на конете. Всъщност точно както се 
казва за един буен и непокорен кон, че се пъчи от 
овеса, така и Търки се пъчеше от палтото си. То 
го направи нагъл. Той бе човек, за когото благо-
състоянието бе вредно.

Въпреки че имах свои несподеляни предположе-
ния относно навиците на Търки да си угажда, за 
Нипърс бях убеден, че каквито и да са недостатъ-
ците му в други отношения, той поне бе въздър-
жан млад човек. Но всъщност негов винар бе сама-
та природа, която по рождение го бе дарила тъй 
обилно с раздразнително, сякаш ракиено настрое-
ние, че всички питиета се оказваха ненужни. Кога-
то си помисля как в тишината на моята кантора 

3 Намек едновременно за зачервяващия лицето алкохол и за мас-
тилото, с което се записват дълговете, направени заради него; 
бел. пр.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




