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IN DIT MAGAZINE:  
Boekpresentatie “Bink” in Bibliotheek Rucphen 

Interview met Peter van Rillaer en Christophe Vermaelen 

Interview met schrijversduo Anaïd Haen en Django Mathijsen 

Voorintekenaars over “Drägan Duma”  

Recensie voor “Drägan Duma - Zij Die Hoort” op Young Adult Books 

Eerste Gala van het Fantastische Boek 
 
Momenteel ben ik hard aan het werk om, samen met Patty van Delft, het tweede deel in de “Drägan Duma”-trilogie klaar 
te krijgen. Dat is enorm leuk werk, met een gezonde spanning. Persoonlijke omstandigheden slokken helaas heel wat 
tijd van me op, maar het gaat - natuurlijk! - lukken. Er zijn al flink wat bestellingen gedaan; verderop vind je wat 
opmerkingen van voorintekaars over het boek, maar ook boekhandels hebben al besteld. Dat stemt deze uitgever 
uitermate positief!   
In dit Magazine twee interviews met schrijversduo’s. Benieuwd hoe die omgaan met het schrijven van hun verhalen? 
Hier wordt een tipje van de sluier opgelicht! 
 
Rianne Lampers 

Boekpresentatie “Bink” in Bibliotheek Rucphen 
Op 28 januari vond in de bibliotheek van Rucphen de boekpresentatie plaats van Bink. 
Het slechte weer speelde helaas voor spelbreker, de hele dag werd getekend door win-
terse buien. Maar binnen in de bibliotheek van Rucphen was het knus en gezellig. 
 
Tijdens het officiële gedeelte vertelde Nathalie Kokke over hoe Binks verhaal bij haar 
ontstaan is. Uitgever Rianne Lampers vertelde op haar beurt hoe het manuscript - waar 
ze direct enthousiast over was - bij haar kwam. De rest is geschiedenis: Bink is tot leven 
gebracht! 
 
Aanwezigen konden ter plekke een gesigneerd exemplaar aanschaffen en men schonk 
ook gul aan Stichting Het Vergeten Kind, het goede doel dat iedere koper van het boek 
ook steunt. 
 
 

 
 
 
 
 Terug 
  

Evenementen 
 
13 maart  2015:  
Boekpresentatie “Bond-
genoten & Verraders”,  
Patty van Delft -  
De Brink 1046, Den Haag 
 
21 maart 2015: 
Imagicon,Ede 
 

Je vindt “Bink” o.a. hier: Haasbeek Herenhof (Alphen a/d Rijn), Rijnlandse Boekhandel (Oegstgeest), Boekhandel 
Krings (Sittard), Boekhandel Verkaaik (Gouda), Het Boekhuis (Bolsward), Boekhandel Maximus (Rotterdam)  

en You Too (Sint Willebrord). 

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Bink�
http://www.cpromance.nl/page/nathalie-kokke/cpromance#navigation�
http://www.hetvergetenkind.nl/�
http://www.imagicon.nl/�
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Interview met Christophe Vermaelen en Peter van Rillaer 
Jullie schrijven samen aan een serie. Kunnen jullie iets meer over het verhaal vertellen 

Christophe: “De erfgenaam van Herlewinne” vertelt het verhaal van Jente en Nuru. Zij leven in 
het Waegland, dat voor het eerst in de geschiedenis wordt geregeerd door één koning.  

Peter: Het verhaal speelt zich af in een fictief land. Het Waegland kan men vergelijken met een 
laat middeleeuws land met al zijn middeleeuwse kenmerken. Christophe en ik waren het er 
vanaf het begin over eens dat dit land bevolkt zou worden door mensen en niet door elven, 
trollen, orken, enz., maar dat wel magie, in beperkte mate, een rol zou spelen. 

Christophe: Nuru is een heler en kroniekschrijver uit een eeuwenoude orde van wetenschap-
pers. Jente is eigendom van een machtige misdadiger uit Nez en moet vechten om te overle-
ven. Wanneer de wegen van de heler en de slavin zich toevallig kruisen, ontstaat er een diepe 
vriendschap tussen hen beiden. Hun ontmoeting is ook van belang voor het lot van alle Waeg-
landers, al zijn Nuru en Jente zich daar zelf niet van bewust.  

Peter: In het begin lijkt het Koninkrijk Nez de grote vijand van deze twee hoofdpersonages, 
maar gaandeweg in het verhaal blijkt dat er een veel grotere vijand om de hoek loert, namelijk 
de Behemothen. Nuru krijgt door een reeks visioenen de boodschap dat hij iemand moet red-
den die uiteindelijk het andere hoofdpersonage Jente blijkt te zijn. Jente, op haar beurt, pro-
beert los te komen uit de invloed van haar leermeester Ezzinne, iets wat haar bijna fataal 
wordt. Naarmate het verhaal vordert merken Nuru en Jente, hoewel hun wegen zich dikwijls 
splitsen, dat ze deel uitmaken van een veel groter geheel. 

 
Hoe is het gekomen dat jullie samen zijn gaan schrijven? 

Christophe: Wij waren al vrienden, lang voor we schrijvers waren. Omdat we dezelfde passie delen voor het vertellen 
van verhalen, lag een samenwerking eigenlijk voor de hand. Op een gegeven moment hadden we allebei goede ideeën 
voor een boek in het fantasygenre en van het een kwam het ander. Waarom zouden we het niet eens samen proberen?  

Peter: Het voordeel van samen schrijven is dat we beiden onze eigen stokpaardjes hebben. Zo is Christophe heel sterk in 
het beschrijven van liefdeshandelingen, sterke vrouwen en erotische scènes natuurlijk. Dit zijn dingen die ik heel moei-
lijk vind om te beschrijven, maar ik vind mezelf dan weer redelijk sterk in gevechtsscènes en het samenvoegen van ver-
schillende verhaallijnen. In dialogen zijn we beiden goed en op die manier vullen we elkaar heel goed aan. Ik moet toe-
geven dat ik in het begin toch wat reserves had, omdat onze schrijfstijl toch wel wat verschilt, maar ik moest na een tijd-
je toegeven dat onze schrijfstijlen elkaar eerder aanvullen dan afstoten, en dat was een aangename ervaring. 

Christophe: Samen een hele nieuwe wereld scheppen was ontzetten boeiend. Vanuit het 
niets ontstonden volkeren, bergketens, rivieren, steden en plotwendingen. We tekenden 
alles netjes op in een gemeenschappelijk overzichtsdocument en jaren later hadden we 
opeens 1500 pagina’s bij elkaar gepend. 

 
Hebben jullie ieder bepaalde personages in de serie, zo ja, welke? 

Christophe: In het eerste boek van de serie is Ezzine een van mijn belangrijkste persona-
ges. Hij is de zoon van een Nandruluhoofdman. Hij verlaat zijn stam en later ook de eeu-
wenoude orde waar hij voor de weg van kruid en ijzer had gekozen. Zo wordt Ezzine een 
Magica, een wijze man die zijn kennis voor eigen gewin gebruikt. Hij koopt een taveerne 
en een woonblok in de beruchte Tenebriwijk en verzamelt een bende misdadigers rond 
zich. 

Jente is mijn hoofdpersonage, zij is afkomstig uit de wouden van Sorot. Haar volk verzet zich tot het bittere einde tegen 
de veroveringsdrang van koning Kindar. De Soroten betalen daar een hoge prijs voor; ze worden tot slaven van de 
Waeglanders gemaakt. Jente is veertien als Ezzine haar koopt, tien jaar later is ze zijn beste prijsvechter. Haar roepnaam 
is “de Leeuwin van Sorot” en er worden hoge bedragen vergokt tijdens haar tweekampen in de kuil des doods. 

Cyunne is een roodharig hoertje dat voor Ezzine spioneert. Ze is vier jaar jonger dan Jente en geboren en getogen in de 
misdadige Tenebriwijk. Ze is verliefd op meesterdief Somjit, die ook voor Ezzine werkt.  

 Terug 
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Peter: Nuru is geen typische held. In het begin is hij eerder een antiheld. Hij is 
op de eerste plaats een heler en geen strijder, hoewel hij wel een lid is van de 
Nandruli, een wreedaardig volk dat steeds de kant van de overwinnaars kiest. 
Als heler is hij een zeer pragmatische persoon die de zaken neemt zoals ze 
komen. Naarmate het verhaal vordert wordt hij echter meegezogen in een 
strijd waar hij eerst afkerig tegenover staat, maar gaandeweg beseft hij dat 
men soms een krijger in plaats van een heler moet zijn om de dingen ten goe-
de te keren. Zijn oorspronkelijke queeste ging over het vinden van Nestor. 
Een wijs en zeer geëerd lid van zijn orde. Nuru heeft geen hoge pet van hem 
op, omdat hij vindt dat Nestor meer bezig is met zijn eigen ijdelheid dan met 
het algemeen goed. Naarmate het verhaal vordert, raakt zijn leven meer ver-
strengeld met dat van Jente. Hij heeft een kraai, Krachi, die zijn weg op meer 
dan een mysterieuze manier stuurt. 

Mira is eerst een lid van Finns vrijheidsbende en als notoire Nez-hater beseft 
ze na een tijdje dat er meer op het spel staat dan de strijd tegen Nez. Ze is een 
passioneel personage dat eerst doet en dan denkt. Eerst is ze geen fan van 
Nuru, maar gaandeweg leert ze zijn kalme aard appreciëren en wordt ze zijn 
levensgezellin. Beiden vullen elkaar perfect aan. 

Nestor is het belangrijkste lid ooit van de orde. Een wijs man die ook visioenen kan krijgen zonder hulpmiddelen. Alleen 
Nuru evenaart dit. Na verloop van tijd wordt hij echter zo arrogant dat hij denkt dat hij de Behemothen kan “bekeren”, 
een zwakte waar Temalog misbruik van maakt. 

Temalog is de leider van de Behemothen, een Mongools aandoende stam en de kwade genius in het verhaal... 

 
Is het niet moeilijk om de verhaallijnen aan elkaar te knopen? 

Christophe: Eigenlijk valt dat best mee. Afspraken zijn belangrijk. Je moet 
goed weten waar je naartoe schrijft. En telkens wanneer onze hoofdper-
sonages van elkaar gescheiden raken, wat al eens gebeurt, kunnen we 
afzonderlijk van elkaar verder schrijven. Dat scheelt, vooral omdat elke 
schrijver wel eens een dipje kent. Op die manier remmen we elkaar nooit 
af. Voor de hoofdstukken die we samen schrijven, gebruiken we een rits-
systeem via mail. Handig en eenvoudig. 

Peter: Onze verhaallijnen lopen meestal naast elkaar. Maar natuurlijk is 
zoiets binnen een verhaal onmogelijk vol te houden. Als Jente en Nuru 
samen komen, moet er natuurlijk overleg komen hoe het verder moet. 
Wederzijds respect voor elkaars personages en onderling overleg zijn dan 
noodzakelijk. Op die manier hebben we al vele lange vergaderavonden 
gehouden. Christophe en ik zijn overeengekomen dat we niet “morrelen” 

aan elkaars hoofdpersonages Nuru en Jente zonder uitdrukkelijke toestemming en dat wordt door ons beiden goed op-
gevolgd. Bij nevenpersonages zijn de regels minder strikt. Zo heeft Christophe Cayden, die oorspronkelijk maar een 
kleine rol in mijn gedachten had, overgenomen en er een heel interessante persoonlijkheid van gemaakt. Ik heb, op mijn 
beurt, hetzelfde gedaan met Trinity. Uiteindelijk gebeurt het dat we elkaar constant uitdagen en op die manier paden 
inslaan waar ik anders niet aan zou gedacht hebben. Ik vind het, in ieder geval, een leuke nieuwe ervaring. 

 
Uit hoeveel delen gaat de serie bestaan? 

Christophe: De serie telt drie boekdelen. Het eerste boek verschijnt dit jaar, in april.  

Peter: Maar onze fantasie is redelijk onbeperkt, al zeg ik het zelf. Het oorspronkelijke concept is drie, maar ik zou er mijn 
hand niet voor in het vuur steken...  

Noot van de redactie: De schetsen zijn van Melchior van Rijn die zich bezighoudt met het ontwerpen van de cover. Hoe die 
er definitief uit gaat zien, is nog niet bekend! 
 Terug 
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Interview met schrijversduo Anaïd Haen en Django Mathijsen 
Anaïd Haen en Django Mathijsen zijn twee schrijvers met wie ik (Rianne Lampers) bekend ben. Ik heb vorig jaar 
Codenaam Hadsadah gelezen, een snelle, eigentijdse thriller die zich in een herkenbare “Hollandse” setting afspeelt. 
Als je op de link klikt, kom je uit op Bol.com, waar ik een mooie 4-sterrenrecensie heb achtergelaten voor dit spannende 
verhaal. Benieuwd naar hoe dit schrijversduo te werk gaat, en met in het achterhoofd de samenwerking tussen 
Christophe Vermaelen en Peter van Rillaer, vroeg ik of ik beiden mocht interviewen. Dat interview vond plaats op 
donderdag 5 februari. 
 
Als je een verhaal schrijft, bepaal je dan van tevoren de doelgroep? 

Anaïd: Ja, van tevoren bepalen we voor welke leeftijd we schrijven. We proberen zoveel mo-
gelijk voor zowel jongens als meisjes te schrijven. Als de hoofdpersoon een meisje is, is die 
bijvoorbeeld vaak een beetje stoer. 

Django: Dat doen we bij het schrijven van thrillers ook, het moet zowel voor mannen als 
vrouwen bestemd zijn. Maar Codenaam Hadsadah werd door Vrouwenthrillers wel als een 
echte vrouwenthriller bestempeld. 
 
Hoe gaan jullie aan de slag met een verhaal? 

Anaïd: Als er bijvoorbeeld een schrijfwedstrijd is, dan beginnen we met een hoofdpersoon: 
jongen of meisje? Van daaruit gaan we brainstormen. Wat voor doel heeft de hoofdpersoon? 
Hoe zit die in elkaar, hoe ziet zijn directe omgeving eruit, etc.  

Django: Vaak heeft één van ons een idee, dan gaan we een verhaal bedenken. Dat kan zomaar in de keuken gebeuren, of 
we bellen elkaar. Ik heb een keer spontaan gebeld in Nieuwjaarsnacht en gezegd: het uur is al een jaar oud. Dat is een 
verhaal geworden. 

Anaïd: Bij uitgeverij Averbode wordt in april een boekje uitgebracht dat Mijn Beschermtrol heet - een Vlaams Filmpje. 
We liepen een keer op een houten bruggetje en ik stampte erop. Django vroeg waarom ik dat deed en ik zei, alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld was: voor het geval dat daar een trol onder woont, natuurlijk! In 2014 hebben we een 
eervolle vermelding gekregen voor onze deelname aan de John Flandersprijs, De spokenjaagster, iets wat bijna nooit 
voorkomt. Dat betekent dat de jury slechts met moeite de winnaar heeft kunnen kiezen. Dat bewijst wel dat onze sa-
menwerking goed is. 
 
Zit er verschil tussen plotten voor kinderen en voor volwassenen? 

Anaïd: Nee, ik vind van niet. Volgens mij zit het verschil hem in het thema dat je aansnijdt, het 
moet kinderen natuurlijk aanspreken. Vlaams Filmpje 3332 Het invulnet gaat bijvoorbeeld 
over een jongetje dat heel graag wil leren lezen in een tijd dat niemand meer hoeft te leren 
lezen, want als je 12 bent, dan word je ingevuld door het net. Dus hoef je zelf niets meer te 
leren. Tot het invulnet uitvalt... 

Django: Mee eens. Overigens, als je films bestudeert, dan vind ik dat plots voor kinderfilms 
vaak beter zijn dan voor volwassen films. 
 
Zit er verschil in de mannelijke of vrouwelijke schrijfstijl? 

Anaïd: Wel als we los van elkaar schrijven, maar als we samen schrijven niet. Dat is een soort 
“derde stijl”. In het begin was het wel moeilijk. Zo hadden we in Codenaam Hadsadah dat ik allerlei aantekeningen 
gemaakt had waarvan ik vond dat we erover moesten praten, of die veranderd moesten worden. Django wilde niet over 
alles overleggen, dat vond hij “gemierenneuk”. Het vertrouwen was er bij hem dat ik een goede schrijver ben en dat ik 
dat gewoon kan. Nu werken we heel goed samen. 

Django: Dat is het verschil tussen redacteur zijn en co-schrijver. Je schrijft niet voor niets met iemand samen, alles moet 
bij elkaar komen en qua stijl niet zo zijn dat je ziet dat het twee verschillende schrijvers zijn. 

Anaïd: Het leukste is nu dat als we samen schrijven, dat wat we van elkaar krijgen geen wijzigingen nodig heeft. De stijl 
is nu heel homogeen, een derde schrijfstijl dus. We hebben nu zoveel vertrouwen in elkaar dat je sommige dingen kunt 
overslaan omdat je weet dat de ander dat kan invullen; kleine aantekening in het concept en dat volstaat. 
 Terug 
  

http://www.bol.com/nl/p/codenaam-hadsadah/9200000016321325/�
http://anaidhaen.littera.nl/�
http://www.djangomathijsen.nl/index.php?idPagina=28�
http://www.bol.com/nl/p/codenaam-hadsadah/9200000016321325/�
http://www.bol.com/nl/p/codenaam-hadsadah/9200000016321325/�
http://www.vlaamsefilmpjes.be/Pub/vlaamsefilmpjes/Tijdschriften---NEW-Lager-Vlaamse-Filmpjes-Info.html�
http://www.vlaamsefilmpjes.be/Pub/vlaamsefilmpjes/vlaamsefilmpjes-Zwevende-paginas/John-Flandersprijs-Geschiedenis/John-Flandersprijs-Geschiedenis-Overzicht.html�
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Baarle Nassau, In de 
Bogaard, Hellevoetsluis 

Voorintekenaars over “Drägan Duma” 
Graag wil ik het boek “Drägan Duma - Bondgenoten & Verraders” reserveren voor mijn doch-
ter Eline. Ze is al een aantal maanden aan het wachten op deel twee, dus dit gaat ze wel een 
leuke verrassing vinden. - Martine 

Ik las bij u op de website dat ik bij u het boek “Bondgenoten & Verraders” van Patty van Delft 
kan reserveren. Het eerste deel heb ik gelezen en was gelijk fan. - Carine 

Na het lezen van 'Zij die hoort' van Patty van Delft ben ik razend enthousiast over het verhaal. 
Het had me vanaf de eerste bladzijde helemaal in beslag genomen en ik kan niet wachten om 
te lezen hoe het de hoofdpersoon en de andere bijpersonen verder zal vergaan. Hierbij wil ik 
graag het tweede boek in de serie graag reserveren, zodat ik, wanneer het boek uitkomt, gelijk 
weer in haar wereld kan duiken. - Youssra 
 
  

Recensie voor “Drägan Duma - Zij Die Hoort” op Young Adult Books 
Hanana van Young Adults Books recenseerde “Drägan Duma - Zij Die Hoort” (klik op de link 
voor de volledige recensie). Hieronder haar mening! 
 
Ik moet toegeven dat ik nogal sceptisch was toen ik aan Drägan Duma: Zij die hoort begon. Van 
Nederlandse fantasyboeken had ik geen hoge pet op, maar Patty van Delft heeft mijn blik 
daarop enigszins veranderd. In detail wordt beschreven hoe de wereld eruit ziet en wat daar 
gangbaar is. Hierdoor heb je het gevoel dat het om een echte wereld gaat. Van Delft heeft een 
verhaal over draken die in contact staan met mensen geschreven dat je waarschijnlijk niet 
eerder hebt gelezen. Ze is uiterst origineel geweest en alles van de wereld van Drägan Duma 
past als een puzzelstukje in elkaar. Helaas zijn niet alle personages zo goed uit de verf geko-
men. Er zijn een hoop stereotypen en het steeds terugkerende gezwijmel van Jill over Skylars 
uiterlijk, begon op een gegeven moment op mijn zenuwen te werken.  
 

Desalniettemin zou ik dit boek zeker aanraden aan lezers die van boeken houden die over draken gaan. Het tweede deel 
dat begin volgend jaar uitkomt, zal ik dan zeker ook niet aan me voorbij laten gaan. 
 Terug 
Eerste Gala van het Fantastische Boek 
Op zaterdag 7 februari vond het Gala van het Fantastische Boek plaats, een prachtig feest geheel in het teken van de Paul 
Harland Prijs en natuurlijk het fantastische boek. Tijdens de presentatie, die in handen was van Singha Samwel - de 
partner van Thomas Olde Heuvelt- die het bijzonder leuk deed - werden grootste plannen bekendgemaakt om dat boek 
de plek te geven die het verdient binnen “boekenland”. Zo gaat er een romanwedstrijd komen, wordt de Paul Harland 
Prijs omgedoopt in Harland Award en komt er zelfs een professionele schrijversacademie! Houd het nieuws hieromtrent 
in de gaten op Hebban Fantasy en op de website van de Paul Harland Prijs. 
Sinds jaar en dag vormt de Paul Harland Prijs - die al meerdere namen gekend heeft - het hoogtepunt voor de schrijvers 
in het fantastische genre. De prijs is bedoeld voor het beste korte fantasy-, horror, of sf-verhaal met een maximum van 
maar liefst 10.000 woorden. De 2014-editie kende maar liefst 202 inzendingen - net niet de 206 van het jaar daarvoor, 
maar alleszins een geweldig aantal. De totale uitslag (alle plaatsingen van alle verhalen en deelnemers) vind je hier. Dit 
jaar waren er geen deelnemers van Celtica Publishing, maar wie weet volgend jaar! 
Tot slot vind je een mooi verslag, met foto’s, op Connie’s Blogspot. 
 Terug 
 
 
 
 
 
 
 

Ekeren  

Volgende maand nieuwe interviews en achtergrondinfo over “Drägan Duma - 
Bondgenoten & Verraders” 

http://www.youngadultbooks.nl/recensies/recensie-dragan-duma-zij-die-hoort/�
http://www.hebban.nl/fantasy�
http://www.paulharlandprijs.eu/�
http://www.paulharlandprijs.eu/wp/?page_id=4006�
http://connieflipse.blogspot.nl/2015/02/prijsuitreiking-gala-van-het.html�

	UVoorintekenaars over “Drägan Duma” U
	UEerste Gala van het Fantastische BoekU
	Rianne Lampers
	Boekpresentatie “Bink” in Bibliotheek Rucphen
	/Interview met Christophe Vermaelen en Peter van Rillaer
	Interview met schrijversduo Anaïd Haen en Django Mathijsen
	Voorintekenaars over “Drägan Duma”
	Recensie voor “Drägan Duma - Zij Die Hoort” op Young Adult Books
	Eerste Gala van het Fantastische Boek


<<
  /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


