
 

Do łáskáwego y Krześćiánskiego Cżytelniká 
PRZEMOVVA 

 

Spisánie to krotkie Wyspy Islándyi /májąc ná proźbę, y 

źadość niektorych zacnie Urodzonych osob á Pánow y 

Przyiaćioł mnie wielce łáskáwych, ná świátło podác: zá 

słusznąm rzecz bydź rozumiał źebym w przod w zmian tę 

niejaką uczynił o naszey śię w tę drogę ná ten Wysep 

Islándyi wypráwie: po tym, o nászym tám zmieszkániu /áż 

náwet y o powroceniu śię záś z tamtąd nászym. Oczym 

wszitkim krocjuczko powiedźiawszy/ do Rzeczy samey/ to 

jest do Opisánia tey Wyspy przystąpię. 

Ná tę drogę do Wyspy Islándyi wypráwielisimy śię 

beli z Sławnego Miástá Niemieckiego Bremu /ktore w 

niźszey Sáskiey źiemi nád Rzeką Wezerą leźy ćźternaśćie 

mil od Morza. Od tego miástá ná máły łodce jáchálismy do 

dwoch okrętow wielkich/ ktore od Miástá sześć mil ná teyźe 

rzece stały á do Islándiy wyjeźdźáć miáły. Ná jeden z tych 

w śiedlismy, á w  Dźien Boźego Wstąpienia, wiátr posobie 

májąc /wźiąwszy sobie Boga ná pomoc y Swiętego Imienia 

jego wezwawszy puśćielismy śię ná Morze, á tákesmy juź 

dáliey śię nie báwjąc do Islándyi źeglowáli. Ná drodze tey 



 

więceysmy źáłosnych á niź wesołych rzeczy uźeli. w 

prawdźie źeć to wesoła y ućieszna bełá, źesmy wdźiewiąći 

dniách ták dáleko przyjácháli/ źe Islánd:( choćiasz z Bremu 

áź tám ná Cźtery stá mil jest) z przednieyszego koncá nie 

telko z oczyć ále y práwie dobrze obaczyćiesmy mogli: 

Wszákźe to ná poły z Niebezpieczenstwem á zá tym y 

wielką źáłośćią nászą pomieszano beło. Pierwsze 

niebespieczenstwo potkało nas od Rozbojnikow morskich/ 

ktorzy záraz trzećiego dniá drogi tey nászey ná nas 

przypádli/ y zá námi ná wielkim swoim Okręćie w pogonią 

gnáli: gdiźesmy my ná tychmiast źagiel nawyźszey ná 

srzednim mászćie dla nich źeby z dźiáłá do nas nie wypalili/ 

spuśćić muśieli, rozumiejąc źe to Przewodnicy ábo jáko ich 

teraz zowią Confojowie morscy beli/ lecz kiedy śię do nas 

bliźey przymknęli, obaczelismy, źe Rozboinicy beli/ 

zkądesmy śię stráchu y bojáźni wielkiey nábrali: Przetoź, 

kto tylko co lepszego y kosztownieyszego z nas przy sobie 

mieć mogł: to wszytko, ábo do pośćieli, ábo do obuwia/ ábo 

zá tárćice ktoremi we wnątrz okręt beł obity/ áź náwet kędy 

kto jáko nalepiey wiedźiał krył. Lecź nád nádźieję nászę 

zátrzymał je Pan Bog/ źe do nas blisko nie przystąpieli: á 

widźąc okręt nász nie Bárzo szumny/ wolno pusćieli, á sámi 



 

inszą stroną/ zá drugim okrętem/ ktory tákźe do Islandyi 

zmierzał/ áź do sámego wieczorá gnáli: lecz po 

proznicy:Zdraicow onych bowiem okręt nie miał ták 

dobrego biegu, jáko owych. W tora rzecz źáłosna, ábo 

Niebezpiecźenstwo było: Chorobá morska, ktora nas nie 

pomáłu wszytkich smęćiełá, bá y dręczełá niektorych: bo z 

nas niektorzy bárzo chorowáli/ jako y Kupiec ten z 

ktorymesmy śię beli wypráwieli/ náwet y sam szyper srodze 

śię źle miał y po niewielu dni/ jákosmy ná ostrow 

przyjácháli, umárł:áź ná koniec y jeden z jego 

pomgaájących/ choc dźien telko á dwie nocy chorował/ z 

tym Swiátem śię nagle ( bo chodźieł y robieł co trzebá) 

rozstał/ ták źesmy ledwo postrzedz mogli jesli źyw ábo 

umárły beł/ bośię przećięjáko po drabi ná gore iść poczan, 

trzymał y mocnie stojał/ ále juź bez dusze y jáko drewno 

zkośćiáły/ ktorego záraz ná wierzch okrętu wyćiągniono/ y 

w trunnie zábito chcąć go z chęcią kędy do brzegu záwieść y 

ućziwie pogrześć/ do cźego jednák im przyść nie mogło; 

Morze bowiem nátychmiast záraz powstawáć poczęno/ y 

wiátr przećiwny z tąd do kądesmy jácháli/ ták potęźnie 

wiać źe wielką nawałnoscią wszytko morze poruszono beło. 

Tu my, nie chcąc źeby nas ná zad wiátr gnáć miał/ dźiwnie 



 

przez cztery dni y cztery nocy obraćáć y kręćiciesmy śię 

muśieli: Wszákźe gdy śię przećie morze ućiszyć niechćiáło/ 

á my z martwym onym nikędy do brzegu przystąpić nie 

mogąc/ spuscielismy go po linách do morza/ gdźie, kędy go 

wiátr zániosł/ nie wiemy/ rozumiemy jednák źe go prędzey 

niź we trzech godzinách/ kędykolwiek ná brzeg ( ktory 

więcey niź ná sześć mil od naś beł ) wyrzućieł/ miedzy tym 

jednák, gdysmy ták o nim rozmawiájąc dobrą chwilę 

jácháli/ áliśći on tuź nie dáleko nas, widźielismy/ znowu zá 

námi w trunnie płynie/ czemu gdysmy my śię bárzo 

dziwowáli ( bo przeciwko wiátru beło ) tedy on trup kilká 

rázy śię do kołá ná wodźie zátoczywszy , precz záśię ná zad 

od nas plynął. A ták przed wieczorem burza oná uspokoiłá 

śię/ y wiátr pierwszy po nas śię obrocieł. 

Szczesliwie tedy zá Boźą pomocą w Piątek po Swiętey 

Troycy ná drugi koniec Islándyi/ do Odnogi ktora jest 

blisko Helgápeldu, przypłynęlismy. Helgapeldá, jest 

Kosćiołek nie wielki z Plebánią, á to imię ma od Gory y 

Pádołu/ ktory nie dáleko tego Kosciołá jest trawą bárzo 

ślicznie porosły.) Pod ten czás gdy śię beło morze ućiszeło / 

á Islandią juźesmy dobrze widźieli wedle zwyzcáju 

niktorych ( jáko to zowią ) Hánslowano, miánowićie tych, 



 

co nigdy przed tym w Islándyi nie bywáli/ ci ktorzy juź tám 

pierwey beli. Ceremonia to táka jest. Wsádzą káźdego z 

nich osobno ná powroz, á windą do gory podniozszy, trzy 

kroć do morza w puszczáją y ponurzáią/ á gdy ich z wody 

znowu wyćiągną/ myją im głowy wodą morską y liną ják 

ręká miąźszą mydlą. Y z námi tedy tákźe śię obeyść chcieli/ 

ále my widząc że to łaznia niebárzo smáczna, bá y 

niebespieczna ( ábowiem, kiedyby śię kto nie dobrze 

powrozá trzymał łátwieby z niego do morza zpaść mogł/ á 

niźby go oni ztąd znowu wyćiągnęli/ áboby utonął/ áboby 

śię wody dobrze nápieł ) poźwolilismy ná to odkupić śię im. 

A gdy tę Ceremonią odpráwuią/ tedy dla tego nie stoją ále y 

w naprędszym biegu onę wykonywáją. [ To ták o nászey się 

wyprawie/ ná tę drogę, juź zá tym y zmieszkánie tám násze 

nástępuie. ] Tym czásem umyślelismy niektorzy dáliey ná tę 

wyspę/ śię przechodźić/ y co teź tám wźdy jest, tákiego 

obaczyć: Zrázu jednák niźesmy okázyi dostáli/ źebysmy śię 

dáliey w krainętę od brzegu puscieli/ mieszkálismy przy 

Kupcu z ktorymesmy beli przyiácháli/ y we dnie bywálismy 

náąldźie ku wieczorowi záś wracálismy śię ná odpoczynek 

do okrętu/ ktory tám blisko u brzegá ná dwoch mocnych 

kotficách zásádzony y wielę potęźnemi linámi ufásowány 



 

stojał. Ná ktorym gdysmy jednego cźásu beli/ á ná 

odpoczynek śię gotowáli/ okrutnie y nie spodźiewánie wiátr 

wielki powstał á wielkiego  nas stráchu y niebezpieczenstwá 

nábáwieł. Abo wiem ták potęźnie ná okręt dowiewał y 

onym rzucał źe śię ná koniec liny bárzo wielkie y miązsze, 

ná ktorych beł umocniony/ tárgáć muśiáły/ ktore ják skoro 

puśćieły/ ták okręt od onego wiátru gwałtownego pognány/ 

ná jednę wielką y wysoką opokę wszytką mocą bieźał y ták 

dáleko przyszedł/ źesmy juź od niey dáliey nie beli/ telko 

coby mogł z ręki kámieniem doćisnąć. To 

Niebespieczenstwo ták wielkie beło/ źe gdyby straź Boźa w 

przod, á po tym kotwicá jedná ktora przećię okręt 

zátrzymawáłá/ nie bełá/ wszyscybysmy beli zginęli/ ná tey 

opoce y z okrętem śię roztrąćiwszy. O jáko źáłosnie ci co ná 

lądźie beli/ ná nas pátrzáli, wołáli, upámiętywáli/ y rádźiby 

beli jákokolwiek rátowáli/ ále nie mogli/ y nie mieli śię 

náczym do nas wypráwić. Pęić nas tylko w okręćie było, 

dwá pomocnicy Szyprowi spuśćieli śię ná łodkę wielką liną, 

ktorey jeden koniec u opoki wiązáli/ á my drugi w Okręćie 

windą náćiągáli/ y tákesmy znowu Okręt od oney Opoki 

odćiągnęli/ á ná nowych miąźszych linách go uwiązawszy/ z 

onego Niebezpieczenstwá wybrnęli. Potym w kilká dni 



 

ziednał nam Pan Bog dobrego jednego człowieká Syná 

Woytowego ktorego urźąd ná tey tám wyspie między 

Sędźiámi beł przedni. Ten tedy Syn jego dwuch koni nam 

poźycźeł/ y nas z sobą ná Seym zábrał/( ktory śię tám ná ten 

czás, odpráwowáć miał w przytomnośći Presidentá 

wysłánego od Krolá Dunskiego,) więc bárzo ludzko y 

łáskáwie śię ku nam mial/ przez ten wszytek czás, cosmy u 

niego beli. Stráwá nászá ná tey drodze pirwey niźesmy tám 

ná ten ich Seym zájácháli po wietszey Częsći tá bełá: Suchy 

sztokfisz/ nie słony, nie wárzony/ ktory smy jednák z 

másłem choć drugemu y dwádźiesćiá cztery lat beło/ nie 

przepuszcźánym jadáli. Jeźelismy kiedy sztuczki mięsá 

wárzonego ábo ryby dostáli/ tedy y to beź soli uwárzone 

beło/ á ktemu  wszytko bez chlebá jeśćiesmy muśieli. Napoi 

teź nasz beł wszytek/ ábo Wodá ábo Serwatká/ záwsze 

jednák nam wodá lepiey niź Serwatká smákowáłá. Drogá 

ktorą smy jácháli/ bárzo cięszka bełá/ ábowiem przez 

srogie, opoczyste y opalone gory jáchálismy/ z ktorych pod 

czás y dym jákiś ták przykry występował źe nam aź włosy 

od stráchu ná głowie wstawáły. Więc trafiálismy nie raz ná 

mieyscá ták srodze wypalone y źiemię we wnątrz 

podgorzáłą/ aź náwet y ná Cudownie wielkie bágniská/ źeby 



 

podobno drugi temu nie wierzeł: ále o tym troche niźey w 

tym Tráktáćie jeszcze śię wspomni więcey. Zájáchawszy juź 

ták ná on ich Seym/ bárzo wielki poczet obywátelow tey 

Wyspy/ tám zgromádzonych ználeźlismy. Z tych niektorzy 

obaczywszy nas dźiwowáli się nam/ niektorzy záś gęby 

rozdźiewiwszy/ nie ináczy się naś zápátrowáli/ telko jáko 

Cielęta ná nowe Wrotá śię zápátrują/ wiele śię ich jednák 

nam ludzko y łáskáwie stáwieło. Lecz przećię Szátan y 

medzy tym nie spał. Bo wierzę ze z iego poduszczenia jeden 

z Sędźiow ábo Deputatow oney ziemie prźyszedszy do 

Presidentá Krolewskiego/ plotł mu coś o nas/ y do tego go 

wsźelákim sposobem prowádźieł/ źeby nas przed śię 

záwołáwszy y mquifitią uczyniwszy/ do więźienia podáć 

kazał: udawájąc to przed nim/ jákobysmy my jácyś 

szpiegowie beli. Aleć Pan Bog/ ktory nalepiey wiádom beł 

jákąsmy śię intencją ná tę drogę beli wypráwieli/ nie 

dopuscieł, áby President dla tych klatek onego człowieká złe 

serce przećiwko nam wźiąć á do pieroź nam wczym 

zászkodźić miał; y owszem rychley go do tego skłonił/ źeby 

nam dobrze czynieł. Czásu bowiem jednego gdysmy mimo 

namiot jego szli/ stojac przed namiotem záwołał nas do 

śiebie/ á gdysmy do niego szli/ on teź wyszedł przeciwko 



 

nam/ á ludzko śię z námi przywitawszy/ pytał śię 

ktoregobysmy Narodu beli/ y dla czego tu zájácháli. Ná co 

kiedysmy mu porządnie odpowiedzieli/ y Swiádectwá ludźi 

zacnych y uczonych pokazáli/ beł z tego wielce kontent. 

Pytał zátym dáley y o to / jákaby tu stráwá nászá bełá, á 

gdysmy my odpowiedźieli/ źe táka/ jáko y inszych tu 

mieszkájących: zdźiwieł śię temu/ jáko to przyrodzenie 

násze znieść y tych pokármow záźyć moźe: Przetoź 

nátychmiast Kuchárzowi swemu ktorego z sobą beł 

przywiozł/ rozkazał źeby nam śniadánie dobre nágotował/ á 

pomowiwszy jeszcze trochę z námi/ kazał czeládnikowi 

swemu/ źeby nas do Namiotu wprowádźieł/ y nam 

Sniadánie wydáć rozkazał/ co teź záraz ná jego rozkazánie 

uczyniono/ á jeść y pić dostátkiem przynieśiono. Potráwy 

one y napoi/ jákoby nam  po owych suchych Sztokfiszách, 

serwatce y wodźie smákowáły nie trudno śię káźdemu 

domyslić. Sam President po tym, kiedysmy jedli/ miedzy 

nas przyszedł/ y cźęstował nas: náwet dozwoleł/ źebysmy 

záwsze do stołu jego chodźieli/ pokibysmy śię telko tám ábo 

on, ábo my báwieli. O tey ludskośći y dobrodźieystwie nam 

od Presidentá pokazánym/ kiedy śię ow sędźia ktory go beł 

chćiał przećiw ko nam podwieść/ dowiedźiał/ srodze śię sam 



 

w sobie gryzł/ źe śię nie wedle złey jego myśli, známi stáło. 

Ale to wszytko ná dáremno beło: Bo Pan Bog/ ktorego y w 

tym znáczna śię nad námi opátrzność pokazáłá, ináczy mieć 

chciał. Ná tym teź Seymie poználismy śię z jednym 

Biskupem tey Wyspy/ z ktorym kiedysmy śię przywitáli/ á 

kto y z kądesmy oznaimieli/ z ochotą nas wielką przyjął/ y 

do śiebie do stołu záprośieł/ y po Seymie z sobą do 

Skalholtu, kędy residencyą swoje miał/ wźiął. U tegosmy 

cztery dni y cztery nocy, wedle tutecznego ráchunku, 

zmieszkáli/ y dostátek wszytkiego mieli: Co dom jego miał/ 

to przed nas dawáć kazał: Mięso piękne y pieczone y 

wárzone dawano/ więc y ryby, á osobliwie Łososie bárzo 

zacne y dobre/ telko to nagorsza bełá/ źe wszytko to bez soli 

y wárzono y pieczono: dawano jednák záwsze Sol ná stoł/ 

ták źesmy mogli jeslismy chćieli potraw sobie przysaláć: dla 

nich nie trzebá beło/ bo śię oni ták náłoźeli/ źe wszytko bez 

Soli jedzą. Miedzy inszemi potráwámi/ dano nam teź raz 

mięsá wołowego/ ktore Rok przed tym juź uwárzone beło/ á 

uwárzone nie przy ogniu w státku jákim/ ále w ćieplicách/ 

ktore tám ták gorące máją/ źe śię w nich wárzyć moźe/ 

tákowe mięso oni pod dáchem rozwiesiwszy, od potrzeby 

chowáją/ z tądze podobne jest wędzonemu mięsu/ ále bez 



 

smáku wszelkiego nie ináczy jáko sztukę powrozu gryzł. 

Chlebá tákźe bárzo szczupło dawano/ á wszakźe wzdy 

przećie cokolwiek dawano. Piwosmy dwojákie dobre mieli/ 

miánowićie Hámburskie y Lubeckie. Kiedy piąty dźien 

nádchodźieł/ á musmy śię w drogę gotowáli/ źeby przećiwko 

nam tym więtszey chęći y łáski dokazał/ tedy y to ná koniec 

uczynieł: Sniadánie dobre kazał nágotowáć/ ktorego nam 

teź sam z Małźonką swą/ z dźiatkámi y inszemi 

pokrewnemi swojemi pomagał: kędy dla tym wietszego nas 

uczęstowánia/ kazał winá w jednym státku przynieść/ w 

drugim piwá jákie nalepsze miał/ w trzećim Miodu/ w 

czwartym Gorzałki á w piątym mleká/ co wszytko do 

jednego naczynia w lawszy y pomnieszawszy/ dopiero do 

gośći pieli: lecz gdy postrzegli/ źe nam nie bárzo on napoi 

ták pomieszány smákował dla śiebie go telgo zostáwieli y 

pili/ á nam osobno Piwo/ osobno Wino dawano/ ná cosmy 

my bárzo rádźi pozwoleli. Dárował nam teź ná drogę 

dwadźiesciá łokći Wátmánu/ to jest Sukná tego/ jákie tám 

oni robią y ták zowią: do czego jeszcze przydał y dwie parze 

łyźek/ paręź owczego rogu, á parę ź Wielorybowych zębow: 

wymawiał śię przytym źebysmy mu nie mieli zázłe źe nam 

źadnych pieniędzy nie dáie/ bo ich, práwieł, nie mam: 



 

leczesmy my sámi tego nie prágnęli/ wiedząc źe to nam 

raczey naleźáło zá onę jego przećiwko nam łáskę/ wszeláką 

mu wdźięcznśćią y nadgrodą płáćić. Nád to wszytko/ jeszcze 

nam y koni poźyczeł/ y do onego Presidenta Krolewskiego 

nas zálećieł// przyczyniájąc śię/ źeby nas z sobą ná Okręt 

wźiąn. Ták tedy nas od siebie puszczájąc/ dał nam 

przewodniká/ y stráwy, co beło potrzebá ná drogę. Ná tey 

drodze, jáko y pierwy/ przez srogie gory/ Opoki/ bágná, y 

wody/ często z wielkim niebezpieczenstwem jácháć nam 

przyszło/ niźesmy do brzegu morskiego, ná ktorym Dwor 

Krolewski beł zbudowány/ áná ktorym jeszćze on President 

mieszkáł/ dojácháli: kędy przyjáchawszy/ znowusmy od 

Presidentá bárzo ludsko przyięći beli. 

Aź do tąd o nászym ná oney wyspie zmieszkániu/ 

teraz juź o nászym śię z tamtąd powroceniu cokolwiek 

powiedźieć nalezy. 

President ná przyczynę onego Biskupá, z chęcią by 

nas beł rad zsobą zábrał/ ále iź juź ná Okręćie źádnego 

mieysćá dla nas proznego nie beło/ do drugiego Okrętu 

ktory z Hámburku beł przyjáchał/ ná baćiku z 

czeládniekiem swoim nas posłał/ á u Kupcá tego/ ktory ten 

Okręt beł nájął/ mieysce nam ziednał/ bá y záraz, jákosmy 



 

śię po tym dowiedźieli/ zá nas zápłáćieł/ o cźym jednák 

iźesmy nie wiedźieli/ y my teź przećie zá furę y zá stráwę 

płáćić musieli. U tego Kupcá jeszczesmy w Islándyi 

zmieszkáli trzy dni/ á po tym czwartego dopiero dniá 

wśiádszy ná Okręt/ ná morzesmy śię od lądu pusćieli. Zrázu 

srzedniesmy dobry wiátr mieli/ ále po tym práwie źadnego 

nie beło. Znowu kiedysmy miedzy Szkocią á Hytlándią 

przyjeźdźáli/ sroga burza y nawáłność powstáłá/ á co raz 

wietsza po trzy dni y trzy nocy rosłá. Tá burza dáleko 

sroźsza bełá niź oná pierwsza, ktorysmy jádąc do Islándyi 

doználi/ bo śmiele mogę rzec źe y trzeći częśći tám owey nie 

beło ( chocasz teź nie máła bełá) przećiwko tey. Owdźie 

przynamniey y tám y sám źeglując/ drogismy sobie/ ácź nie 

wiele/ umnieyszáli/ ále tu nijáko smy w to potráfić nie 

mogli/ Zeglarze wszytkie źagle spuscić muśieli/ y wiátrowi 

pozwolić okręt tám pędźić, do tąd wiał: trudno tám beło y 

ná wirzch okrętu wystąpić/ álesmy wszyscy ná dole śiedzieć 

musieli/ chybá zeby beł kto chciał od Nawłnośći ábo bydź 

zálánym/ ábo dobrze polánym. Wały bowiem tákim pędem 

ná Okręt bieły/ źe przezen przechodzieły y práwie śię 

dobrze przenośieły: ták iź kogo ná wierzchu zárwáć mogły/ 

suchy nići ná nim nie zostáwieły/ á do tego muśiał śię 



 

ieszcze ten dobrze trzymáć/ jesli nie chciał zeby beł z 

Okrętu do Morza spłokniony. Jákiby tu strách beł/ kiedy 

Okręt ze wszytkich stron/ jákby śię łamáć chciał/ od 

wielkiey nawałnośći trzeszczał ci telko o tym ktorzy kiedy w 

tákowym ráźie bywáli, nalepiey wiedzą/ á osobliwie w ten 

czas, kiedy raz w nocy począn śię juź beł pádáć/ á wodá po  

máłu do Okrętu śię láłá/ wiec y drugi raz/ kiedy tákźe w 

nocy/ Nawáłność okno dosyć mocno zátkáne y źeláznemi 

gozdźiámi zábite do komory, nád głowámi nászemi 

gdziesmy spáli wybiłá/ y ták wodą záláłá źesmy juź ledwo 

źiewáć mogli. O czym śię jeszcze nálepiey wie/ y wszytko to 

jeszcze w dobrey pámieći zostawa. Nuź jákiby tu nász 

wczás beł/ gdy spiąc y niespiąc głowá y cále ciáło to tám to 

sám miotáć śię muśiáło y odpoczynku zadnego mieć 

niemogło/ kaźdy báczny snádnie zrozumieć moźe. Ze 

wszytkiego jednák tego dźięká Bogu/ cale y zdrowosmy 

wyszli. Bo dopuścieł beł Pan ná nas Niebespieczenstwo/ ále 

nas w nim nieopusćił/ y nie dał w nim záginąć: owszem 

wysłuchał, á z stąpiwszy ku nam z pomocą swoją w ućisku 

nászym/ z niego nas wyrwał/ y szcźesliwie po tym jako  

kolwiek w osmi dniách do lądu do słáwnego Miástá 

Hámburku, nád Rzeką Albis dwánascie miel od morza 



 

leźącego, przyprowádźieł. Temu Pánu wszwchmogącemu y 

w dźiełách swych / ktore śię osobliwie ná morzu baczyć 

mogą Cudownie dziwnemu niechai będźie zá to cześć 

wieczna y chwałá ná wieki wiekow/ Amen. 

To ták krotko o nászey ná tę Wyspę się wypráwie; o 

nászym tám zmieszkániu/ y z nowu zá pomocą Boźą z 

támtąd śię powroceniu. 

 

 


