


)RUUd�Q\bU��6]H[PDUDWRQ�D�QcPHW�WHQJHUSDUWQbO

$QJ\DO�*hERU

����

3XEOLR�.LDGk

ZZZ�SXEOLR�KX

0LQGHQ�MRJ�IHQQWDUWYD�

6]lYHJ�c�$QJ\DO�*hERU������

&RS\ULJKW�c�$QJ\DO�*hERU

%RUjWkc�3XEOLR�.LDGk�.IW�������

�

$�WlUWiQHW�FVHOHNPiQ\H��V]HUHSOpL�iV�KHO\V]jQH�ILNFLk��D�IDQWh]LD�D�V]nOHPiQ\HL��%hUPLO\HQ
KDVRQOkVhJ�D�YDOkVhJJDO�SXV]WhQ�D�YiOHWOHQ�PqYH�

$�PqEiOL�NDUDNWHUHN�JRQGRODWD�iV�YiOHPiQ\H�QHP�PLQGHQ�HVHWEHQ�WnNUl]L�D�V]HU]p�YLOhJQH]HWiW�

�



(OfMbWcN
dURQ�YDJ\RN��KXV]RQKhURP�iYHV�JiSiV]PiUQlN�KDOOJDWk�D�%0(�Q��+D�RGD�MhUV]��QH�FVRGhONR]]��KD

PiJ�OhWhVEkO�VH�LVPHUV]�D]�HJ\HWHPL�EXOLNEkO��IiOEHKDJ\WDP�D]�HJ\HWHPHW��PHUW�D�WDQXOhV�KHO\HWW
LQNhEE�SiQ]UH�YROW�V]nNViJHP��'ROJR]WDP�D�6SDUEDQ��D�0HNLEHQ��iV�NHEDERVQhO�LV��ShU�KiWLJ�HJ\
iWWHUHPEHQ�SLQFiUNHGWHP��V]kYDO�QHP�VHPPLWWHYiVVHO�WlOWlWWHP�D]�LGpW�

'H�LVPHULWHN�WL�LV�D�KD]DL�iV�D�NnOIlOGL�IL]HWiVHN�Nl]lWWL�NnOlQEViJHW��PiJ�KD�D]�XWkEEL�iYHNEHQ
MDYXOW�LV�YDODPHQQ\LW�D�KHO\]HW��(]iUW�MHOHQWNH]WHP������PhMXVhEDQ�HJ\�NnOIlOGL�PXQNhNDW�Nl]YHWjWp
LURGhKR]� �DKRQQDQ �ShU �KiWWHO �NiVpEE �MHOH]WiN� �MmOLXVEDQ �PHKHWHN �D] �iV]DN�QiPHWRUV]hJL
WHQJHUSDUWUD� �PhVIiO �KiWUH �IHOV]ROJhOkQDN� �.iS]HOKHWLWHN� �PHQQ\LUH �EROGRJ �YROWDP�

3HUV]H�QHP�PLQGHQNL�lUnOW�HQQHN��+D]DILDV�V]nOHLPHW�HJ\V]HUqHQ�HO�WXGWDP�LQWi]QL�HJ\�tDPLW�RWW
PHJNHUHVHN� �D]W �LWWKRQ �IRJRP �HONlOWHQLs �V]lYHJJHO� �GH �D �EDUhWQpPHW� �9LYLHQW �PHJJ\p]QL �PhU
QHKH]HEE�YROW��$�NDSFVRODW�PiJ�IULVV�YROW��V]LOYHV]WHUNRU�OHWWnQN�HJ\�ShU��iV�hSULOLVEDQ�NlOWl]WnQN
lVV]H��9DJ\LV�iQ�KR]]h��PHUW�D�ODNhV�D]�lYi�YROW��lUlNlOWH��GH�D]�pVlN�VHJjWViJiUH�QHP�V]hPjWKDWWXQN�
H]iUW�D�UH]VLW�iV�D�PLQGHQQDSL�EHWHYpW�QHNnQN�NHOOHWW�PHJWHUHPWHQL��eV�KLhED�YROW�IL[�KHO\H�HJ\
FXNUhV]GhEDQ��HJ\�IL]HWiVEpO�EL]RQ\�QHKi]�PHJiOQL��PiJ�KLWHOWlUOHV]WiV�QiONnO�LV�

/iQ\HJiEHQ�HPLDWW�KDJ\WDP�IiOEH�D]�HJ\HWHPHW��DPLiUW�lVV]H�LV�YHV]WHP�D�V]nOHLPPHO��oN�PLQiO
HOpEE�EH�DNDUWhN�YHOHP�IHMH]WHWQL��$�PiUQlNlN�MkO�NHUHVQHN�r�PRQGWhN�hOODQGkDQ��1HNHP�YLV]RQW
HOHJHP�OHWW�D�IDV]IHM�WDQhURN�V]jYDWhVDLEkO�

�

'H�YLVV]DNDQ\DURGYD��D]W�KLWWHP��KRJ\�H]�D�Q\hUL�PHOk�D�QiPHW�WHQJHUSDUWRQ�GlJXQDOPDV�GRORJ
OHV]��+RJ\�HJ\�LGpV�EDQ\hNNDO��iV�VlUKDVm�SDShNNDO�WHOL��ROFVk�V]hOOkEDQ�IRJRN�YiJLJ�JnUL]QL�QiPHWnO
DOLJ�EHV]iOp�DUDE�PLJUhQVRNNDO�HJ\nWW��NL�VHP�IRJRN�OhWV]DQL�D�PXQNhEkO��KLhQ\R]QL�IRJ�D�EDUhWQpP�
iV�FVDN�D�OkYi�PLDWW�iUL�PHJ�D�Mk�PHOHJ�0DJ\DURUV]hJ�KHO\HWW�D�KLGHJ�iV]DNRW�YhODV]WDQL�

$]RQEDQ�D�OHJYDGDEE�hOPDLPEDQ�VH�JRQGROWDP��KRJ\�H]�D�NLUXFFDQhV�iOHWHP�OHJGXUYhEE�NiW�KHWiW
HUHGPiQ\H]L��2O\DW��DPLNUH�FVXShQ�D�SRUQkN�hOWDO�LKOHWHWW�hOPDLPEDQ�PHUWHP�YROQD�JRQGROQL��YDJ\
PiJ�D]RNEDQ�VHP�

(OPHViOHP��KRJ\�WlUWiQW�



-eOLXV������KcWIf
+RVV]m�YROW�D]�mW��IpOHJ�%HUOLQEpO�D�EXV]R]hV��GH�YiJnO�FVDN�PHJiUNH]WHP�1iPHWRUV]hJ�iV]DNL

SDUWYLGiNiUH��%HFVHNNROhV�D�V]hOORGhED��PDMG�D�V]RED�HOIRJODOhVD��NLV�HJ\hJ\DV��QHNHP�EpYHQ�Mk�OHV]�
$�PHOk�PLDWW�YDOkV]jQqOHJ�QHP�OHV]HN�VRNDW�LWW��GH�hOOjWkODJ�D�WHUKHOiV�VHP�OHV]�PDMG�DNNRUD��PHUW�D
QiPHW�KDWkVhJRN�NHPiQ\HQ�HOOHQpUL]LN�D�PXQNDDGkNDW�

$ �FVRPDJRNDW �HJ\ �tPDMG �KROQDS �NLSDNRORNs �JRQGRODWWDO �hWOiSYH �HOIHNnGWHP �D] �hJ\RQ�
UhNDSFVROkGWDP�D�KHO\L�ZLILUH��iV�jUWDP�HJ\�n]HQHWHW�D�0HVVHQJHUHQ��t0HJiUNH]WHP����+LhQ\]RO���s
0DMG�EHKXQ\WDP�D�V]HPHP��iV�IHOLGi]WHP�PDJDPQDN�D�EmFVm]hVW�D�EDUhWQpPPHO���

�

$ �YDVhUQDS �HJiV] �QDS �SDNROhVVDO �WHOW �HO� �IiO �KiW �NlUnO �WlN �IhUDGWDQ �nOWnQN �OH �D �NDQDSiUD�
%HNDSFVROWDP�D�WiYiW��9LYLHQ�hWlOHOW��iV�IHMiW�D�YhOODPUD�KDMWYD�Qi]WH�YHOHP�D�KjUDGkW�

r �$]W �KLV]HP� �HOPHJ\HN �]XKDQ\R]QL �r �V]kOW �ShU �SHUFFHO �NiVpEE� �D]]DO �IlONHOW� �iV �NLPHQW �D
InUGpV]REhED�

eQ�WRYhEE�Qi]WHP�D�WiYiW��GH�DKRJ\�PHJKDOORWWDP�D�Yj]�FVRERJhVhW�D�UiVQ\LUH�Q\LWRWW�DMWk�PlJnO�
EHOiP�FVDSRWW�D�IHOLVPHUiV��t0hVIiO�KiWUH�HOPHJ\HN��iV�9LYLHQ�QHP�OHV]�PHOOHWWHP��&VXShQ�6N\SH�RQ
NHUHV]WnO�IRJXQN�HJ\PhVVDO�EHV]iOQL��GH�D]�PiJVHP�XJ\DQRO\DQ�s

)HOhOOWDP��iV�D�InUGpV]RED�IHOi�LQGXOWDP��gWNl]EHQ�OHYHWWHP�D]�L]]DGW�UXKhLPDW��PLUH�D]�DMWkKR]
iUWHP��PhU�PH]WHOHQ�YROWDP�

9LYLHQ�D]�hWWHWV]p�PqDQ\DJSDUDYhQ�PlJlWW�]XKDQ\R]RWW��QHP�KDOORWWD�PHJ��DKRJ\�EHOiSWHP��$]W
PhU�DQQhO�LQNhEE��DKRJ\�HOKm]WDP�D�]XKDQ\NDELQ�PqDQ\DJ�DMWDMhW��SLFLW�PLQWKD�PHJ�LV�LMHGW�YROQD�

r�&VDWODNR]KDWRN"�r�NiUGH]WHP�YLJ\RURJYD�

r�3HUV]H�r�PRVRO\RJRWW�YLVV]D�r�eV�KD�PhU�LWW�YDJ\��PHJPRVKDWRG�D�KhWDP�r�D]]DO�PHJIRUGXOW�

%HYL]H]WHP� �EHV]DSSDQR]WDP�D �NH]HP� �D]]DO �D �QHNHP�KhWWDO �hOOk �OhQ\UD �WHWWHP�D �PhJLNXV
XMMDLPDW� �+LhED�QHP�HOpV]lU�OhWWDP�PH]WHOHQnO� �IRUPhV�WHVWH�D�PDL�QDSLJ�PHJLJi]� �YL]HV�KDMMDO
NnOlQlVHQ��DKRJ\�D�YlUlV�InUWMHL�D�QHGYHVViJWpO�KR]]hWDSDGQDN�D�YhOOhUD�iV�D�ODSRFNhMhUD�

r�1DJ\RQ�V]H[L�YDJ\��r�VmJWDP�QHNL�

$KRJ\�VLPRJDWWDP�D�KhWhW��mJ\�NH]GHWW�QHNHP�RGDOHQQ�hJDVNRGQL��9DOkV]jQqOHJ�H]W�p�LV�iUH]WH�
PHUW�HJ\UH�Nl]HOHEE�DUDV]ROW�KR]]hP��$�NH]HP�HUUH�hWYhQGRUROW�D�VSRUWRVDQ�IHV]HV�KDVhUD��PDMG�IHO�D
IRUPhV�PHOOiUH�

r�1D��PL�YDQ"�r�NiUGH]WH�NXQFRJYD��r�&VDN�QHP�DNDU�D]�iQ�V]jYHFVNiP�YDODPLW"

r�0hVIiO�KiWLJ�WhYRO�OHV]HN�r�FVkNRW�Q\RPWDQ�D�PH]WHOHQ�YhOOhUD�r��iV�V]HUHWQiN�HJ\�NLFVLW�YHOHG
OHQQL�

.H]HP�OHYhQGRUROW�HOpEE�D�]XKDQ\Uk]VD�h]WDWWD�FRPEMhUD��PLNl]EHQ�IRO\WDWWDP�

r�+RJ\�WXGMDP��PL�IRJ�KLhQ\R]QL����r�PDMG�IHO�D�NiW�OhED�Nl]i�r�+RJ\�WXGMDP��PLiUW�OHV]�iUGHPHV
YLVV]DMlQQL���



$�EDUhWQpP�QHP�PRQGRWW�HUUH�VHPPLW��FVDN�WDSRJDWkG]k�NH]HP�MhWiND�DODWW�PiJ�Nl]HOHEE�VLPXOW�
IHMiW�IiOLJ�KhWUDIRUGjWRWWD��$UFXQN�lVV]HWDOhONR]RWW��DMNDLQN�FVkNEDQ�ROYDGWDN�lVV]H��iV�iQ�YDGDEEXO�
GH�PiJ�PLQGLJ�iU]iNLQ�VLPRJDWWDP�D�WHVWiW�

9LYL�D]�L]JDORPWkO�IiV]NHOpGQL�NH]GHWW��iV�D]�lOHOiVHPEpO�NLV]DEDGXOYD�HOpUHKDMROW�D�YL]HV�IDOKR]��$
]XKDQ\EkO�NLhUDPOk�PHOHJ�Yj]�D�KhWhQ�FVDWWDQW��PDMG�OHIRO\W�D]�L]JDWkDQ�IRUPhV�IHQHNiQ��1HP�YhUWDP
WRYhEE� �PHJPDUNROWDP�D] �hOOk �IDUNDPDW� �iV �D �KHJ\iYHO �PHJNHUHVWHP�D �OhQ\ �QHGYHV �SXQFLMhW�
0LQGNHWWHQ�QDJ\RW�Q\lJWnQN��DPLNRU�EHFVXVV]DQW�D�PHJIHOHOp�KHO\UH�

.LPiUWHQ� �GH �D]iUW �IiUILDVDQ �NHPiQ\HQ �NH]GWHP �HO �NL�EH �MhUDWQL �D �EDUhWQpP �WHVWiEHQ �D]
L]JDORPWkO �HJ\UH �VHEHVHEEHQ� �9LYLHQ �KDON �Q\lJiVHL �D] �iQ �NiMHV �VkKDMRPPDO �YHJ\nOWHN� �DPHO\
NRQFHUWHW�D�]XKDQ\Uk]VD�VLYjWhVD�PHJ�D�OhJ\iNRP�iV�D�OhQ\�IHQHNH�Nl]i�V]RUXOW�Yj]�FVREEDQhVDL
WHWWHN�WHOMHVVi�

r�(]�FVDN�HJ\�UlYLG�EHPHOHJjWp�OHV]��EiEL��HOpWWnQN�D]�iMV]DND�

9LYL�D]RQEDQ�NLOiSHWW�D�Sk]EkO��iV�NLURKDQW�D�NDELQEkO��0HJOHSHWWHP�Qi]WHP��DKRJ\�IHONDS�HJ\
WlUnONl]pW��iV�J\RUVDQ�PHJWlUOL�PDJhW�

r�$]�hJ\ED��r�PRQGWD��D]]DO�NLURKDQW�D�InUGpV]REhEkO��eQ�HO]hUWDP�D�]XKDQ\W��PDMG�PHJ�VHP
WlUlOYH�PDJDP�PHQWHP�D�OhQ\�XWhQ�

9LYLHQ�PhU�D�KhOkV]REhEDQ�IHNnGW�KDQ\DWW��SLQXVhW�D]�XMMhYDO�L]JDWWD��1LQFV�Uh�MREE�NLIHMH]iV��PLQW
KRJ\�YDGXO�UhEXNWDP�D�V]HPiUHPGRPEMhUD��iV�D�Q\HOYHPHW�PiO\HQ�EHOHWmUYD�L]JDWWDP��$�EDUhWQpP
HUUH�HJ\LN�NH]iW�D�IHMHPUH�WHWWH��iV�mJ\�Q\RPWD�DMNDLPDW�D�V]HPiUHPDMNhKR]��PLNl]EHQ�KDONDQ
Q\lJGiFVHOW��$�NiW�NH]HPPHO�D�IHOKm]RWW�FRPEMhW�VLPRJDWWDP�

6]jYHP�V]HULQW �PHJNiUWHP�YROQD� �KRJ\�p�LV �NiQ\H]WHVVH�NLFVLNiW�V]hMhYDO �D�QHPL�V]HUYHPHW�
WXGWDP�YLV]RQW��KRJ\�H]W�QHP�KDMODQGk�PHJFVLQhOQL��t-REE�QHP�HUpOWHWQL�s�r�JRQGROWDP��t)pOHJ��KRJ\
V]DNjWRWW �PhU �PHJ �LO\HQ �NiUiV �PLDWW �V]HUHOPHVNHGiVW�s �eV �D] �HOXWD]hVRP �HOpWW �LQNhEE �QHP
NRFNh]WDWWDP�PHJ�

1iKhQ\�SHUFQ\L �HOpMhWiN�XWhQ�IHOHJ\HQHVHGWHP��iV �PLVV]LRQhULXV �Sk]EDQ�D�OhQ\UD�IHNnGWHP�
0LQGLJ�LV�V]HUHWWHP�Qi]QL�D�EHKDWROhVNRU�D]�DUFD�HOYhOWR]hVhW��H]�HJ\�RO\DQ�SLOODQDW��DPLiUW�Mk�GRORJ
IiUILQDN�OHQQL��5hIHNnGWHP��WHVWnQN�iV�DMNXQN�lVV]HiUW��PDMG�ODVVm�PR]JhVVDO���

�

9LVV]DHPOiNH]iVHPEpO�HJ\�mM�0HVVHQJHU�n]HQHWHW�MHO]p�KDQJ�UhQWRWW�NL��$�EDUhWQpP�YROW��t1HNHP
LV�KLhQ\]RO��dURQND��$OXGM�MkO��V]iS�hOPRNDW�YHOHP������6]HUHWOHN�QDJ\RQ�������s

fUnOWHP��GH�D�IhUDGVhJ�PLDWW�NiSWHOHQ�YROWDP�HOQ\RPQL�D�KDWDOPDV�hVjWhVW��)lONHOWHP��iV�hOPRVDQ
D�InUGpV]RED�IHOi�LQGXOWDP�

,VPiW�MHO]HWW�D�WHOHIRQ��H]iUW�YLVV]DIRUGXOWDP��iV�IlONDSWDP��t8L��&VDN�VHPPL�PiUWiNWHOHQ�LYhV]DW
��FVDMR]hV��s�r�hOOW�D�NiSHUQ\pQ�HJ\�GnKlV�V]PhMOLYDO�D�YiJiQ��%DPEhQ�Qi]WHP��t0iJLV�PLW�JRQGROV]�
EXOL]QL�MlWWHP�LGH"s��WHWWHP�IHO�D�NiUGiVW�PDJDPEDQ�

r�(]�QHP�D]�e1%��EiEL��NHPiQ\HQ�IRJRN�GROJR]QL�r�YhODV]ROWDP�QHNL�KDQJRVDQ�LV�NLPRQGYD�D
EHSlW\lJlWW�V]DYDNDW�

0DJDPEDQ�PiJ�KR]]hWHWWHP��KRJ\�DPLW�LWW�NHUHVQL�IRJRN��D]W�LJ\HNV]HP�QHP�LWW�HOYHUQL��9ROWDN
RO\DQ �LVPHUpVHLP� �DNLN �H]W �WHWWiN� �GH �pN �FVRSRUWRVDQ� �KDYHURNNDO �HJ\nWW �PHQWHN �NL �NnOIlOGUH



GROJR]QL��iQ�YLV]RQW�HJ\HGnO�MlWWHP��-k�HViOO\HO�LWW�VHQNL�VH�IRJ�HQJHP�LVPHUQL��VpW��PhV�PDJ\DUUDO�VH
IRJRN�WDOhONR]QL��DPL�D�Q\HOYJ\DNRUOhV�PLDWW�VHP�URVV]�

,VPiW�HOLQGXOWDP�D�InUGp�IHOi��V]HUHQFViUH�PRVW�PhU�VHPPL�VHP�WiUjWHWW�YLVV]D�



-eOLXV������NHGG
1R��HQQ\LW�DUUkO��KRJ\�VHQNL�VH�LVPHU�HQJHP��NLGHUnOW��KRJ\�YDQ�UDMWDP�NjYnO�PiJ�HJ\�PDJ\DU�

$KRJ\�D�UHJJHOL�HOpWW��IiONkPhV�IHMMHO�EHOiSWHP�D�NRQ\KhED��iV�YiJLJShV]Wh]WDP�D�OHHQGp�NROOiJhLPDW�
(J\�PDJhQ\RVDQ�hOOGRJhOk��DODFVRQ\�OhQ\�IlOSLOODQWRWW�D�PRELOMhUkO��PDMG�PRVRO\RJYD�UhP�NlV]lQW�

r�6]LD�dURQ�

0HJOHSpGWHP��KRJ\�KRQQDQ�LV�LVPHUKHW��D]WhQ�D�FVDM�DUFhW�MREEDQ�PHJQi]YH�EHXJURWW�

$QQDPDULQDN�KjYWhN��iV�HJ\�iYIRO\DPPDO�IHOHWWHP�MhUW�XJ\DQDEED�D�Nl]iSLVNROhED��1HP�VRNDW
YhOWR]RWW��XJ\DQRO\DQ�KRVV]m��EDUQD�KDMm��V]iS�DUFm��SLFL�PHOOq��GH�IRUPhV�IHQHNq�7lUSLOOD�YROW�DNNRU
LV��DPLNRU�XWROMhUD�OhWWDP��$�VXOLEDQ�QHP�LVPHUWnN�HJ\PhVW��D�QHYiW�LV�FVDN�D]iUW�WXGWDP��PHUW�D]
DNNRUL�OHJMREE�KDYHURP�D]�HJ\LN�EDUhWQpMiYHO�NDYDUW��3hU�V]kW��KD�YhOWRWWXQN�D]RNEDQ�D]�iYHNEHQ��GH
PLXWhQ�HOEDOODJRWW��QHP�KDOORWWDP�IHOpOH�VHPPLW��PiJ�D�)DFHERRNRQ�VH�MHOlOWnN�EH�HJ\PhVW��,JD]�
QHP�LV�NHUHVWHP�Uh��WHOMHVHQ�HO�LV�IHOHMWHWWHP��DPjJ�PHJ�QHP�OhWWDP�D�NRQ\KhEDQ�

r�d��V]LD����$QQDPDUL��r�NlV]lQWHP�YLVV]D�PHJOHSpGYH��r�5iJ�WDOhONR]WXQN�

r�,JHQ��LJHQ�r�YhODV]ROWD�PRVRO\RJYD��r�7H�LV�Q\hUL�PXQNhQ"

r�-D��(]�D]�HOVp�QDSRP�

r�%LELEj��QHNHP�D]�XWROVk��+ROQDS�UHJJHO�XWD]RP�r�D]]DO�JmQ\RVDQ�NLQ\mMWRWWD�D�Q\HOYiW�

t(MKD��1HP�HPOiNV]HP��KRJ\�NRUhEEDQ�LV�LO\HQ�SLPDV]�OHWWiO�YROQDs��JRQGROWDP��KDQJRVDQ�YLV]RQW
FVDN�jJ\�V]kOWDP�

r�,ULJ\HOOHN�HJ\�NLFVLW��7H�PhU�D�]ViYHO�D�]VHEHGEHQ�PHKHWV]�KD]D�

r�1H�DJJkGM��QHP�OHV]�RO\DQ�YiV]HV��r�iV�UhP�NDFVLQWRWW�

$NDUWDP�YhODV]ROQL�YDODPLW��GH�HNNRU�PHJMHOHQW�D�IpSLQFiU��KRJ\�HOLJD]jWhVW�WDUWVRQ�

r�o�+DQV��D�IpQlN�r�VmJWD�QHNHP�D�OhQ\�

-kO�PHJQi]WHP�D�ILFNkW��DNL�FVDN�lW�iYYHO�OHKHWHWW�LGpVHEE�QhODP��GH�mJ\�Qi]HWW�NL�iV�EHV]iOW
KR]]hQN� �PLQW �YDODPL �66�NLNiS]pWLV]W� �%HOHNH]GHWW �D] �HOLJD]jWhVED� �WHUPiV]HWHVHQ �D] �mM �NROOiJD
EHPXWDWhVhYDO��DNL�iQ�YROWDP��$]WhQ�V]iWRV]WRWWD�D�WHHQGpNHW��QHNHP�D�Q\HOYWXGhV�PLDWW�V]HUHQFViUH
QHP�D�PRVRJDWhV�MXWRWW�

$�EHV]iG�XWhQ�+DQV�NnOlQ�PDJhKR]�NiUW��IHOKjYWD�D�ILJ\HOPHP�ShU�IRQWRV�DSUkVhJUD��PHJ�KRJ\
PLUH �nJ\HOMHN� �PLW �QH �FVLQhOMDN� �VDWlEEL� �VDWlEEL� �0HJMHJ\H]WHP �QHNL� �KRJ\ �GROJR]WDP �PhU
iWWHUHPEHQ��DPLW�Mk�QiYHQ�YHWW��3hU�SHUFFHO�NiVpEE�PhU�mJ\�NHOOHWW�NLPHQQHP�D�UHJJHOL]p�HPEHUHN
Nl]i��KRJ\�PLQGHQW�WXGQRP�NHOOHWW��$�WlEELHN��Nl]WnN�$QQDPDUL��PhU�MDYhEDQ�GROJR]WDN�

t1D�DNNRU�OhVVXQN�KR]]hs��QDJ\�OHYHJp��iV�EHOHDGWDP�PLQGHQW��KRJ\�D]�HOVp�QDS�Mk�EHQ\RPhVW
NHOWVHN�

/HPHQW�D�UHJJHOL�NHWWp��PDMG�NiVpEE�D]�HEiG�QiJ\�kUhV�PqV]DNMD�LV��$]W�KLWWHP��KRJ\�NLPHUjWpEE
OHV]��D�KDPELV�PHOk�VRNNDO�VWUHVV]HVHEE�YROW��H]�DKKR]�NiSHVW�PDMGKRJ\QHP�+DZDLL��0qV]DN�XWhQ



RGDMlWW�KR]]hP�+DQV��D�PhU�HPOjWHWW�IpSLQFiU��iV�PRVRO\RJYD�PHJGLFViUW�

r�-k�PXQNhW�YiJ]HWW��)LVFKHU�mU��/hWRP��YDOkEDQ�GROJR]RWW�PhU�D�YHQGiJOhWhVEDQ�

r�.lV]lQlP�V]iSHQ�

$ �ILFNk �PHJYHUHJHWWH �D �YhOODPDW� �iV �WRYhEE �hOOW� �(]XWhQ �$QQDPDUL �MlWW �RGD� �iV �VXWWRJYD
PHJNiUGH]WH�

r�1D��PLO\HQ�YROW"

r�1HP�YROW�YiV]HV�r�YhODV]ROWDP�pV]LQWiQ��r�6RNNDO�URVV]DEEUD�V]hPjWRWWDP�

r�1\XJL��QHP�OHV]�Km]kV��0D[�KiWYiJiQ��KD�QHP�VLNHUnO�HOiJ�UiV]PXQNDLGpVW�WDOhOQLXN��DNNRU
OHKHW�Jh]��'H�D]�LV�NLEjUKDWk�r�PRQGWD��PLNl]EHQ�D�SiQ]�MHOHNiQW�lVV]HGlU]VlOWH�D]�XMMDLW�D]�RUURP
HOpWW�

*RQGRONRGWDP��KRJ\�UhNiUGH]]HN�H�D]�p�V]DNPDL�PmOWMhUD��GH�D�OhQ\�WiPhW�YhOWRWW�

r�9DQ�NHGYHG�OHMlQQL�YHOHP�GiOXWhQ�D�SDUWUD"

r�fll��PLNRU�LV�NH]GpGLNu

r�$�YDFVRUh]WDWhV"�r�WDOhOWD�NL�D�NiUGiVHPHW��r�(VWH�KDWNRU��7j]�SHUF�ViWD�D�WHQJHULJ��V]kYDO�EpYHQ
YDQ�LGpQN�

.LQi]WHP�D]�DEODNRQ��+DUPLQF�IRN�OHKHWHWW��DPL�RWW��iV]DNRQ�PhU�NhQLNXOhQDN�V]hPjWRWW��IHOKp
FVDN�SDPDFVRNEDQ�D]�iJHQ�r�LGHhOLV�VWUDQGLGp��$]W�SHUV]H�WXGWDP��KRJ\�D�%DOWL�WHQJHU�KLGHJHEE�D
%DODWRQQhO��GH�FVDN�QHP�IRJRN�YLVjWYD�YLVV]DURKDQQL�D�SDUWUD���

r�3HUV]H�

r�2Ni��IiO�QiJ\NRU�WDOhONR]XQN�

$]]DO�VDUNRQ�IRUGXOW��iV�ULV]hOk�OiSWHNNHO�NLPHQW�D�NRQ\KhEkO�

eQ�HJ\�NLFVLW�hOOWDP��iV�D]RQ�JRQGRONRGWDP��KRJ\�9LYLHQ�QHP�IRJMD�H�H]W�IiOUHiUWHOPH]QL��'H�D]WhQ
D]W�PRQGWDP��KRJ\�H]�D�FVDMV]L�XWROVk�QDSMD��PHJ�LVPHUHP�LV�YDODPHQQ\LUH��t0LiUW�QH�PHQQiN�OH�YHOH
D�VWUDQGUD"s

�

$�PHJEHV]iOW�LGpSRQWEDQ�$QQDPDUL�PhU�D�V]hOOk�KDOOMhEDQ�YhUW�HQJHP��0HJ�LV�OHSpGWHP�H]HQ�
PHUW�QHP�H]W�V]RNWDP�PHJ�D�QpNWpO�

r�3RQWRV�YDJ\�r�MHJ\H]WHP�PHJ�

r�,J\HNV]HP��$NNRU�PHJ\nQN"

r�&VDN�lQ�XWhQ��NLVDVV]RQ\��r�EkOLQWRWWDP��iV�D�OhQ\W�PDJDP�HOi�HQJHGYH�NLOiSWnQN�D�IpEHMhUDWRQ�

'H �QHKRJ\ �D]W �KLJJ\iWHN� �KRJ\ �FVXShQ �XGYDULDVVhJEkO �WHWWHP �H]W� �PHUW �D �OhQ\ �IDUPHU
SLFVDQDGUhJMD�FVDN�PiJ�MREEDQ�NLKDQJVmO\R]WD�D�IRUPhV�IHQHNiW��eQ�PiJ�D�VWUDQG�HOpWW�DNDUWDP
YHWQL�Uh�HJ\�SLOODQWhVW� �GH�KD�InUGpEXJ\LUD��HVHWOHJ�WDQJhUD�YHWNp]LN��QR�D]�OHV]�PDMG�D]�LJD]L�



t&VHUiEH�p�LV�VWjUlOKHWL�PDMG�D�NLVSRUWROW�IHOVpWHVWHPHW��KHKHKH���s

r �0HQQ\LUH �KLGHJ �D �Yj]" �r �NiUGH]WHP� �FVDN �KRJ\ �HOWHUHOMHP �D �JRQGRODWDLPDW �D �OhQ\ �V]H[L
KhWVkMhUkO�

r�1HP�YiV]HV�r�EHYhUW��DPjJ�PHOOi�]hUNk]WDP��iV�jJ\�PHQWnQN�WRYhEE�D�SDUW�IHOi��r�$PLNRU�PhVIiO
KHWH�LGHMlWWHP��DNNRU�PiJ�KLGHJ�YROW��GH�PRVW�IDV]D��2O\DQ�%DODWRQ�V]LQWq�

r�5HPiOHP��H]�jJ\�LV�IRJ�PDUDGQL��DPjJ�LWW�YDJ\RN�

r�+hW��hOOjWkODJ�D�MlYp�KiWHQ�HVQL�IRJ��V]kYDO�KDV]QhOG�NL�D�OHKHWpViJHW�PRVW�r�D]]DO�WiPhW�YhOWRWW�r
7DUWRG�YDODNLYHO�D�NDSFVRODWRW�D�VXOLEkO"

r�3HUV]H�r�iV�EHOHNH]GWnQN�HJ\�KRVV]m�EHV]iOJHWiVEH�D�YROW�LVNRODWhUVDNUkO��DYDJ\�NLYHO�PL�WlUWiQW
D�V]DNNl]iS�XWhQ�

(]]HO �QHP�XQWDWQhODN �WLWHNHW� �PLYHO �Mk �HViOO\HO �QHP�LVPHULWHN �D] �HPEHUHNHW� �H]iUW �D �YHOnN
WlUWiQWHN�VH�DQQ\LUD�iUGHNHVHN� �(J\HWOHQ�GROJRQ�D]RQEDQ�PHJOHSpGWHP��$QQDPDUL �PiJ�PLQGLJ
HJ\nWW�YDQ�D]]DO�D�VUhFFDO��DNLYHO�Q\ROF�iYH��D]�iQ�JkO\DEhORPRQ�MlWW�lVV]H�

�

$�GXPhOhVVDO�VLPhQ�HOWHOW�D]�D�Wj]�SHUFHV�mW��DPjJ�OHiUWnQN�D�SDUWUD�

r�0HJ�WXGRG�H]W�IRJQL�HJ\�SLOODQDWUD"�r�NiUGH]WHP�D�WHQJHUSDUWRW�HOYhODV]Wk�IlYHQ\QiO��PLNl]EHQ
D�InUGpOHSHGpPHW�iV�D]�HGGLJ�V]RURQJDWRWW�hVYhQ\YL]HV�SDODFNRW�D�OhQ\�IHOi�Q\mMWRWWDP�

r�$KD�r�iV�hWYHWWH�pNHW�

eQ �PHJ �RWW �HOpWWH �OHKm]WDP�PDJDPUkO �D �IHOVpPHW� �HJ\UiV]W� �KRJ\ �PhU �EDUQXOMDN� �PhVIHOpO
PXWDVVDN�QHNL�YDODPLW�

r�.lV]L��r�YHWWHP�YLVV]D�D�FXFFDLPDW�WpOH��iV�WRYhEE�PHQWnQN�

.LiUWnQN �D �VWUDQGUD� �iV �iQ �HJ\ �SLOODQDWUD �PHJhOOWDP �PHJFVRGhOQL �D �KRPRNRV �SDUWRW �iV �D
YiJWHOHQEH�YHV]p�WHQJHUW��$�KDUPLQF�IRN�PLDWW�PLQWKD�QHP�LV�1iPHWRUV]hJEDQ��KDQHP�D]�$GULhQ
OHWWHP�YROQD��LJD]��PiJ�HJ\V]HU�VHP�MhUWDP�D�KRUYhW�WHQJHUSDUWRQ��mJ\KRJ\�QLQFV�lVV]HKDVRQOjWhVL
DODSRP�

r�.HUHVVnQN�HJ\�Mk�KHO\HW��DUUD�r�PXWDWRWW�$QQDPDUL�EDOUD�

r�5HQGEHQ��WH�MREEDQ�WXGV]�PLQGHQW�

�

0HQWnQN�ShU�SHUFHW� �p�HOlO� �iQ�PlJlWWH��WHUPiV]HWHVHQ�D�KhWVkMhUD�YHWYH�HJ\�HJ\�SLOODQWhVW�
(J\V]HU�FVDN�D]W �YHWWHP�iV]UH� �KRJ\�HJ\UH�WlEE�SXFiU�HPEHUW �OhWWDP�NlUnOlWWHP��1D�MD� �HO �LV
IHOHMWHWWHP��D�QiPHWHNQiO�LJHQFVDN�QiSV]HUq�D�PH]WHOHQ�InUGp]iV��$�SRUQkROGDODNRQ�WHUPiV]HWHVHQ
OhWWDP�PhU�IHOYiWHOHNHW��GH�iOpEHQ�PiJLV�IXUD�YROW��IpOHJ�D]iUW��PHUW�OHJLQNhEE�LGpVHEE�HPEHUHN
QXGL]WDN�NlUnOlWWnQN��1HP�DNDUWDP�QDJ\RQ�IRUJDWQL�D�IHMHP��PHUW�D�YiJiQ�PiJ�NLQi]QHN��KRJ\�FVDN
NXNNROQL�MlWWHP�LGH��5HPiOWHP��KRJ\�KDPDURVDQ�HOKDJ\MXN�H]W�D�UiV]W�

dP�$QQDPDUL�PHJhOOW�HJ\�nUHV�WHUnOHWHQ�



r�(]�LWW�Mk�OHV]�r�D]]DO�OHJXJJROW��iV�NLWHUjWHWWH�D�InUGpOHSHGpMiW�D�KRPRNUD�

r�%L]WRV��KRJ\�H]�Mk�lWOHW"�r�NiUGH]WHP��PLDODWW�iQ�LV�OHSDNROWDP�iV�NLWHUHJHWWHP�D�WlUlONl]pPHW�

r�$KD�r�PRQGWD��D]]DO�IHOhOOW�iV�HJ\�OHQGnOHWWHO�OHKm]WD�D�IHOVpMiW�

.iS]HOKHWLWHN��KRJ\�NLJXYDGW�D�V]HPHP��PHJ�LV�IDJ\WDP�HJ\�SLOODQDWUD��+hW�PiJ�DPLNRU�NLROGRWWD
D�IDUPHUQDFLMhW��iV�HJ\�UhQWhVVDO�OHWROWD�PDJhUkO�

r�0L�D]��dURQ"�r�NiUGH]WH��PLNl]EHQ�SXFiU�VHJJHO�NLOiSHWW�D�JDW\hMhEkO��r�7H�QHP�YHWNp]lO"

$NDUWDP�PRQGDQL��KRJ\�iQ�OiQ\HJiEHQ�PhU�InUGpJDW\hEDQ�YDJ\RN��GH�DKRJ\�OhWWDP��NlUnOlWWnQN
PLQGHQNL� �WiQ\OHJ �PLQGHQNL �PH]WHOHQ �YROW� �eV �HJ\ �LO\HQ �KHO\]HWEHQ �QHP �QDJ\RQ �YROW �PhV
YhODV]WhVRP��KD�PDUDGQL�DNDUWDP�

0HJIRJWDP �D �QDGUhJRPDW� �iV �PLNl]EHQ �$QQDPDUL �NLV �WHUSHV]EHQ� �FVjSpUH �WHWW �Ni]]HO �iV
WnUHOPHWOHQ�WHNLQWHWWHO�HQJHP�PiUHJHWHWW��HJ\�QDJ\�OHYHJpYiWHO�Nl]EHQ�OHWROWDP�D�JDW\hPDW�RUV]hJ�
YLOhJ�V]HPH�OhWWhUD��1HP�DNDURP�OHjUQL�D]W�D]�iU]iVW���

$�OhQ\�HOPRVRO\RGRWW�

r�0HJ\nQN�D�Yj]EH"

$�YhODV]RPDW �PHJ�VHP�YhUYD �HOLQGXOW� �iQ �PHJ�]DYDUWDQ �NlYHWWHP� �0HUW �RNi� �KRJ\ �PLQGHQ
NiS]HOHWHPHW�IHOnOPmOYD�WHOMHV�SRPShMhEDQ�OhWWDP�D�WHVWiW��GH�PHUW�UDMWDP�VH�YROW�VHPPL��H]iUW�D]
lV]WlQlN�EL]RQ\�OhWKDWkDQ�KDWQL �NH]GWHN� �0hUSHGLJ�D]iUW�QHP�PLQGHQNL� �NnOlQlVHQ�D�Q\XJGjMDV
QXGLVWhN�HOpWW�DNDUWDP�PHJPXWDWQL��KRJ\�PHNNRUD�V]HUV]hPPDO�LV�UHQGHONH]HP�

6]HUHQFViPUH�D�Yj]�QHP�YROW�WmO�PHVV]H�D�SDUWWkO��iV�KDPDU�PiO\nOW��H]iUW�J\RUVDQ�OH�WXGWDP
JXJJROQL� �DPLYHO�IHOWqQiVPHQWHVHQ�HOWDNDUKDWWDP�D]�hJDVNRGk�IDUNDPDW��$QQDPDUL�PLQGHNl]EHQ
HJ\UH�EHOMHEE�SDQFVLNROW��PDMG�HJ\�QDJ\REE�KXOOhPUD�UhXJURWW��.iS]HOKHWLWHN�D�IHMHP��PLNl]EHQ�pW
ShU�PiWHUUHO�NlYHWYH�Qi]WHP�D�PHOOmV]hVhW��IpOHJ��DPLNRU�V]iWWhUWD�D�OhEDLW��,JHQ�Mk�EHOhWhVL�V]lJ
YROW��iV�FVDN�WRYhEE�NHPiQ\jWHWWH�D�IDUNDPDW��6]HUHQFViPUH�PhV�InUGp]pN�DUUiEE�YROWDN��H]iUW�QHP
OhWKDWWDN�D�Yj]�DOh�

$�OhQ\�HJ\V]HU�D]WhQ�OHEXNRWW�D�WHQJHUEH��D]�iJ�IHOi�GRPERUjWYD�D�IHQHNiW��PDMG�ShU�PhVRGSHUF
XWhQ�IHOEXNNDQW��iV�D]�DUFhW�WlUnOJHWYH�IHOiP�IRUGXOW�

r�1D��PLO\HQ�D�Yj]"�r�NiUGH]WH�

r�-k��-k�KLGHJ��'H�HEEHQ�D�PHOHJEHQ�H]�PRVW�Mk�

.l]HOHEE�mV]RWW��iQ�YLV]RQW�ODVVDQ�KhWUhOWDP�HO�WpOH��QHKRJ\�NLV]mUMD�D]�hOOk�GhNkP�RGDOHQQ��0HUW
KLGHJ�Yj]�LGH�YDJ\�RGD��D]�p�PH]WHOHQ�WHVWiQHN�D�OhWYhQ\D�QHP�KqWlWWH�OH�D�NHGiO\HLPHW�

r�+R]WDP�DPmJ\�IUL]ELW�r�PRQGWD�D�OhQ\��r�.LPiV]�iUWH"

r�fll��QHNHP�PRVW�QLQFV�NHGYHP�MhWV]DQL��,QNhEE�mV]QiN�HJ\HW�

r�+hW�MkO�YDQ�r�PRQGWD�NLFVLW�FVDOkGRWWDQ��iV�KDQ\DWW�IHNnGW�D�Yj]HQ�

1D��HNNRU�NDSWDP�LJD]hQ�Mk�UhOhWhVW�D�YDJLQhMhUD��QHP�LV�EjUWDP�PDJDP�WRYhEE�WDUWDQL��$�EDO
NH]HPPHO �OHQ\mOWDP� �iV �HONH]GWHP �PDJDP �L]JDWQL� �0hVNRU �OHKHW� �KRJ\ �HOQ\mMWRWWDP �YROQD �D
PDV]WXUEhFLkW� �GH�D �KHO\]HWUH�YDOk �WHNLQWHWWHO� �NLYiWHOHVHQ�PLQiO �HOpEE�WmO �DNDUWDP�UDMWD �OHQQL�



6]HUHQFViUH�D�OhQ\�EiNDWHPSkEDQ�V]iW�V]iWWhUXOk�OhED�iV�D�Nl]WnN�IHO�IHOYLOODQk� �ILQRPDQ�V]pUlV
SXQFL�VHJjWViJHPUH�YROW�HEEHQ�

,J\HNH]WHP�QHP�Q\lJQL��DPLNRU�UlYLGHVHQ�HOiUWHP�D]�RUJD]PXVW��iV�D�PDJRPDW�D�WHQJHUYj]EH
IRO\DWWDP��6]HUHQFViPUH�HJ\�QDJ\REE�KXOOhP�SRQW�DNNRU�NDSWD�HO�D�OhQ\W��DNL�HJ\�SLOODQDWUD�LVPiW
HOPHUnOW�D�KDERNED��GH�DUFhW�WlUlOJHWYH�UlJWlQ�HOpEXNNDQW�

r �7XGRG �PLW �r �PRQGWDP�QHNL� �LPPhURQ �D] �HMDNXOhFLkW �NlYHWpHQ �OHFVLOODSRGYD �r� �PiJLVFVDN
IUL]EL]]nQN�

r�6]XSHU�

r�'H�QHNHG�NHOO�NLPHQQHG�iUWH�

r�1D��QH�PhU���

r�-k��DNNRU�PiJVHP�MhWV]XQN�

)LQWRUJRWW��XQGRN�DUFFDO�Q\HOYHW�lOWlWW��GH�D]WhQ�PHJLQGXOW�D�SDUW�IHOi��eQ�XWhQDQi]WHP��GH�QHP
EjUWDP�PHJhOOQL��KRJ\�QH�SLOODQWVDN�D�WlEEL�QXGLVWhUD�LV��1DJ\UiV]W�LGpVHEE�ShURN�YROWDN��GH�YROW
Nl]WnN�HJ\�FVRSRUW�ILDWDO�VUhF�LV��PHJ�HJ\�PROHWWHEE�DQ\XND�LV��.LFVLYHO�RGiEE�HJ\�QDJ\PHOOq�QiJHU
Qp�IUlFVNlOWH�D�V]LQWiQ�IHNHWH�ShUMhW��DNL�QHYHWYH�XWhQD�YHWHWWH�PDJhW��$]W�QHP�WXGRP��KRJ\�hOOW�H�D
FVhYk�IDV]D��GH�D]�HQ\iP�LVPiW�NHPiQ\HGQL�NH]GHWW�H�NDQQhN�OhWWhQ�

$QQDPDULW�NH]GWHP�HO�NHUHVQL��DNL�PhU�YLVV]DIHOH�MlYHW�HPHOWH�D�PDJDVED�D�IHKiU�IUL]ELW��PLQW
YDODPL�J\p]HOPL �WUkIHhW� �/hWWDP�SHUV]H� �KRJ\�PlJlWWH�HJ\QiKhQ\�SDVL �PHJEhPXOWD�D �PH]WHOHQ
KhWVkMhW��DPLQ�HJ\hOWDOhQ�QHP�FVRGhONR]WDP�

&RPENl]iSLJ�EHOHJh]ROW�D�Yj]EH��GH�D]WhQ�PHJhOOW��iV�LQWHWW��KRJ\�MlMMHN�Nl]HOHEE��2Ni��Q\DNLJ�iUp
Yj]EHQ�WiQ\OHJ�QHKi]�IUL]EL]QL��GH�D]iUW�QHP�DNDUWDP�D�SlFVlPHW�D�QDJ\YLOhJQDN�PXWRJDWQL��+DVLJ
iUp�Yj]EHQ�PHJhOOWDP��iV�NLhOWRWWDP�

r�-lKHW�

$�OhQ\ �IHOiP�GREWD �D �IUL]ELW� �GH �NLFVLW �PDJDV �OHWW� �H]iUW �NL �NHOOHWW �XJUDQRP�D �Yj]EpO� �KRJ\
HONDSKDVVDP�

r�%RFVLND��r�NLhOWRWWD�IHOiP��hP�YDODPL�D]W�VmJWD��KRJ\�H]�D�tPDJDV�ODEGDs�V]hQGiNRV�YROW�D
UiV]iUpO��t9LVV]DNDSRG�H]W�PiJ�s��JRQGROWDP�

-hWV]DQL�NH]GWnQN��D�IHKiU�PqDQ\DJ�NRURQJ�LGH�RGD�UlSNlGlWW�Nl]WnQN��1HNHP�D�WHPSk�NLVVi
ODVVm�YROW��GH�PHUW�PiJLVFVDN�HJ\�OhQQ\DO�MhWV]RWWDP��QHP�DNDUWDP�QDJ\RQ�PHJNnOGHQL��(J\V]HU��HJ\
PDJDVDEE�GREhVVDO�PDMGQHP�HOWDOhOWDP�HJ\�Yj]EHQ�hOOGRJhOk�WDWhW��D�IUL]EL�ShU�FHQWLUH�V]hOOW�HO�HOpWWH
iV �FVDSkGRWW �D �Yj]EH� �6]HUHQFViQNUH �QHP�NH]GHWW �HO �NlWl]NlGQL� �FVDN �PRVRO\RJYD �YLVV]DGREWD
$QQDPDULQDN�

$QQ\LUD�EHOHIHOHGNH]WnQN�D�MhWiNED��KRJ\�FVDN�HJ\�LGp�XWhQ�WqQW�IHO��KRJ\�PhU�QHNHP�LV�FVDN
WiUGLJ�iU�D�Yj]��6]HUHQFViPUH�D�GhNkP�QHP�hJDVNRGRWW�IHO��D�NLYHUiV�PHJWHWWH�D�KDWhVhW��VpW��PhU
QHP�LV�]DYDUW�DQQ\LUD��KRJ\�PLQGHQNL�PH]WHOHQnO�OhWRWW�D�VWDQGRQ�

r�+m��HQQ\L�HOiJ�YROW�r�PRQGWD�D�OhQ\�HJ\V]HU�FVDN��r�0HJ\HN�QDSR]QL�

r�eQ�D]W�KLV]HP��mV]RN�HJ\HW�



r�2Ni�

6]nNViJHP�LV�YROW�HUUH��PHUW�PHJLQW�HONH]GWHP�iUH]QL�D]�hJDVNRGhVW�RGDOHQQ��DKRJ\�$QQDPDUL
NLV]DODGW�D�SDUWUD��PDMG�HOWHUnOW�D�InUGpOHSHGpQ��.l]EHQ�PHJOhWWDP�D�IHNHWH�FVDMW�LV��DKRJ\DQ�D
SDUWRQ�hOOW�D�WHQJHU�IHOi�Qi]YH��$]RN�D�PHOOHN�

(O�DNDUWDP�NDSQL�D�WHNLQWHWHP��GH�DPHUUH�IRUGjWRWWDP��HJ\�V]LQWiQ�NDUFVm�QpW�YHWWHP�iV]UH��DNL�D
NH]iYHO�YL]H]WH�EH�D�WHVWiW�D�WiUGLJ�iUp�Yj]EHQ��PLNl]EHQ�D�J\HUHNH�NlUnOlWWH�XJUhOW��+LhED�hOOW�PiJ
NlUnOlWWH�QiKhQ\�LGpVHEE�HPEHU��PHJ�VlUKDVm��QiPHW�SDFhN��KHWHUk�IiUILNiQW�QHP�WXGWDP�OHYHQQL�D
V]HPHP�D�V]iS��PH]WHOHQ�QpL�WHVWHNUpO��(]W�PRQGMXN�PhU�9LYLHQ�LV�D�V]HPHPUH�YHWHWWH��GH�KhW
KqViJHW�IRJDGWDP�QHNL��QHP�YDNVhJRW�

t9LYLHQ�s

(J\�SLOODQDWUD�HONiS]HOWHP��DKRJ\�KDEOHhQ\�PkGMhUD�NLHPHONHGLN�D�Yj]EpO��iV�J\lQ\lUq��PH]WHOHQ
WHVWiYHO�KR]]hP�VLPXO��hJDVNRGk�IDV]RPDW�PDJhED�YH]HWL��iV�jJ\�V]HUHOPHVNHGnQN�D�WHQJHUEHQ��'H
PHUW�HJ\UH�WlEE�HPEHU�NH]GHWW�HO�NlUnOlWWHP�J\nOHNH]QL��H]iUW�MREEQDN�WDOhOWDP��KD�PiJLV�LQNhEE
mV]RN�HJ\HW�

�

1iKhQ\�SHUFQ\L�SDQFVROhVW�NlYHWpHQ��LPPhURQ�OHNRQ\XOW�IDVV]DO��NLMlWWHP�D�Yj]EpO��PDMG�DQiONnO�
KRJ\�D�OhQ\UD�SLOODQWRWWDP�YROQD��KDVRQ�IHNnGWHP�D�WlUlONl]pPlQ�

r�%HNHQMHOHN�QDSWHMMHO"�r�NiUGH]WH�$QQDPDUL�

0hU �PDMGQHP �LJHQW �PRQGWDP� �GH �D]WhQ �PHJV]kODOW �D �EHOVp �YiV]KDUDQJ� �iV �LQNhEE
YLVV]DXWDVjWRWWDP �D] �DMhQODWRW�

r�,O\HQ�NiVpQ�PhU�QHP�RO\DQ�YHV]iO\HV�D]�89�VXJhU]hV�r�WHWWHP�PiJ�KR]]h��r�0HJ�NnOlQEHQ�LV�
RGDKD]D�QDSR]WDP�HOHJHW��V]kYDO�IlOV]HGWHP�HJ\�NLV�V]jQW�

$�OhQ\�IlOHPHOWH�D�IHMiW��YiJLJQi]HWW�UDMWDP��HJ\�SLOODQDWWDO�KRVV]DEEDQ�HOLGp]lWW�D�IHKiU�VhYRQ�D
SLFVhPQhO��PDMG�jJ\�V]kOW�

r�$KRJ\�iU]HG�

(J\�LGHLJ�QHP�V]kOWXQN�HJ\PhVKR]��FVDN�IHNnGWnQN�D�QDSRQ��eUH]WHP�YLV]RQW��DKRJ\DQ�LGpUpO�
LGpUH�PHJIRUGXOW�D�OHSHGpMiQ�KDVUD��PDMG�ShU�SHUFFHO�NiVpEE�LVPiW�KDQ\DWW��t.iV]�JULOOFVLUNH�H]�D
FVDM�s

�

gJ\�Mk�IiO�kUD�FVHQGHV�QDSR]hV�XWhQ�IHONlQ\lNlOWHP��iV�PHJQi]WHP�D�PRELORPRQ�D]�LGpW��0iJ�OHWW
YROQD�NhEi�HJ\�kUD�D�YDFVRUhLJ��GH�mJ\�GlQWlWWHP��KRJ\�D]W�LQNhEE�D�KRWHOEDQ�WlOWlP�HO��HVHWOHJ�D
EDUhWQpPPHO�EHV]iOJHWYH�

0HJUDJDGWDP�D�UlYLGQDGUhJRPDW��iV�IHOhOOWDP��(]W�OhWYD�$QQDPDUL�LV�IHONlQ\lNlOW�D�KDQ\DWW
IHNYiVEpO��iV�UhP�PHUHGW�

r�0iV]�YLVV]D"

r�,JHQ�r�PDMG�PLXWhQ�IHOKm]WDP�D�VRUWRW��PHJNiUGH]WHP�D�FVDMW��r�-lVV]�WH�LV"



 

 

 

– Nem. Én ma már nem dolgozom. 

– Jó neked. 

– Jaja, és ki akarom használni a napsütést, amíg csak lehet. 

A válasz alatt a lány elkezdte a lábfejét rázni, ki-kivillantva a terpeszéből a finoman szőrös 
punciját a nagyvilágnak. Én elnéztem volna még egy darabig, de nem akartam feltűnően kukkolni, 
pláne ennyi emberrel körülöttem, ezért csak ennyit szóltam: 

– Akkor én mentem. 

– Oké. 

Pár lépés után a csaj hangját hallottam meg mögülem. 

– Figyi, Áron! 

Megfordultam, és ránéztem. 

– Igen? 

– Nem jössz fel hozzám este? – kérdezte Annamari. 

Egy pillanatig haboztam a válasszal. 

– Még meggondolom. Melyik szobában is vagy? 

– A kétszáznegyvenötösben. 

– Oké. 

Azzal a lány visszafeküdt a lepedőre, én pedig elindultam vissza a hotelba. 

Ja, amúgy csak a szobába visszaérve jutott eszembe, hogy aznap Vivien késő estig dolgozott, ezért 
nem is skype-olhattunk volna délután. Pech... 

 

A műszak után, miután megettem az utolsó otthonról hozott szendvicsemet, elgondolkodtam 
Annamari meghívásán. Végül úgy döntöttem, hogy leugrom csak egy percre elbúcsúzni tőle, elvégre 
a sok hasznos tipp mellett az első nudista élményemet is neki köszönhettem. 

A szobája egy emelettel alattam volt. Bekopogtam, semmi válasz, csak a tévé zaja szűrődött ki 
belülről. Még egyszer kopogtam, amire már léptek zaját hallottam. Halk nyikorgással nyílt az ajtó, 
majd megláttam Annamari álmos fejét az ajtóban. 

– Áh, szia Áron! – gyúlt mosolyra a lány arca. 

Már nyílt volna szám az előre kitalált búcsú szöveggel, de a csaj fürgébb volt. 

– Gyere be! – és szélesre tárta a bejáratot. 

– Oké – válaszoltam némileg magamat is meglepve. – Meddig maradtál a strandon? – kérdeztem 
tőle, miközben beléptem a szobába. 

– Hétig, asszem – mondta az ajtó becsukása közben. 



 

 

– Az jó. 

Együtt mentünk az ágyhoz, majd ő hosszában hanyatt feküdt rajta. 

Egy pillanattal később odébb kúszott, és kezével az üres részre csapott. Én leültem a jelzett helyre, 
és együtt néztük a tévét. Sporthíradó ment egy német csatornán. 

– Hogy állsz a pakolással? – kérdeztem. 

– Hát, a nagyja már megvan. Hajnalban csak fölkelek, és rohanok a megállóba. 

– Jó. 

Pár percig nem szóltunk semmit, aztán én lepillantottam rá. 

– Mi van? – kérdezte egyszer, miközben a tévéről felém fordult. 

„Egye fene, rákérdezek!” 

– Tudod... délután a strandon... 

– Igen? – kérdezte mosolyogva. 

– Fura volt meztelenül látni téged. 

– Ó, nem csak te láttál meztelenül. 

– Persze, de... 

– Akkor most válaszolj! – vágott közbe. – Neked milyen érzés volt mindenki előtt levetkőzni? 

– Nem is tudom... Fura. Neked nem? 

– Őszintén? – Bólintottam, mire folytatta. – Nem. Amikor kicsi voltam, a szüleimmel gyakran 
jártunk nudista strandokra. 

– Aha. 

– Tamással is néha elmentem ilyen helyekre. Te először voltál? 

– Igen. 

– Sejtettem – és édesen kuncogott. – Nyugi, hamar meg lehet szokni. 

„Könnyű nektek, nőknek, senki se látja, ha feláll a farkatok”,– gondoltam, de nem akartam 
hangosan kimondani. 

– Ez egyfajta szabadság – folytatta –, ahol megszabadulhatsz minden gönctől, és élvezheted a 
napfényt és a fürdőzést teljes természetességében. Úgy, ahogyan a természet megalkotott minket. 

– És nem zavar, hogy mások megnéznek? 

– Mi, hogy mindenki láthat engem anyaszült meztelenül? 

– Igen. 

– Na és? Én is látok mindenkit – megvonta a vállát. – Tudod, egy olyan nyílt, közvetlen érzést ad, 
amit sehol máshol nem tapasztalsz meg. Többször kéne neked is kimenned! – és rám kacsintott. 

– És nem félsz attól, hogy valaki ott a strand kellős közepén rád támad? 



 

 

– Nem igazán, mert sok ember vesz körül, és ez ad egyfajta biztonságérzetet. Egy ilyen támadást 
nem hagynának szó nélkül, pláne a németek. 

– De gondolom, hogy most, hogy csak én vagyok itt egyedül, nem mernél levetkőzni – mondtam 
ki a gondolatomat immár hangosan. 

Elhallgatott, és olyan szemmel nézett rám vissza, hogy azt hittem, ordítva kidob a szobából. A 
beálló csendben egy kicsit megijedtem, de aztán ő szólalt meg. 

– Miért, te le mernél csak előttem vetkőzni? 

– Hát... 

– Gyerünk akkor, vetkőzz! 

– Tessék? 

– Vetkőzz! – parancsolta keményebb hangon, kiguvadt szemekkel. 

– Oké, oké! – szabadkoztam, majd fölálltam az ágyról. „Ha a strandon sok ember előtt ment, akkor 
itt és most miért ne?” 

Levettem és a földre dobtam a pólómat, majd a rövidnadrágomat húztam le. Felnéztem, a lány 
türelmetlenül az alsónadrágomat méregette, de nem sokat várakoztattam, egy mozdulattal azt is 
letoltam. 

– Jól van – mosolygott, majd felemelte a csípőjét az ágyon. Egy mozdulattal lehúzta a sortját a 
bugyijával együtt, majd félmeztelenül felült, és a szexi felsőjét húzta le egy rántással. Nem volt alatta 
semmilyen melltartó. 

– Most már kvittek vagyunk – vigyorgott a lány, majd visszahanyatlott az ágyra, és a kezével 
ismét az üres helyre paskolt. Én hanyatt feküdtem mellé, könyökömmel föltámasztva a felsőtestemet, 
és úgy, pucéran néztük ismét együtt a tévét. 

Közben a vesszőm önálló életet kezdett élni. Gondolhatjátok, hogy ha a férfiember egy olyan jó nő 
mellett fekszik meztelenül, mint Annamari, akkor nehéz visszatartania az ösztöneit. Még ha pici a 
melle, akkor is. Nem tudtam kiverni azonban a fejemből Vivit, a barátnőmet, illetve hogy a mellettem 
fekvő csajnak is ott van a barátja Magyarországon. „Vajon csak szórakozik velem?”, kérdeztem 
magamtól, és óvatosan az arcára pillantottam. 

Nem lehettem elég óvatos. A fejével ugyan nem mozdult, de a szemét levette a tévéről, és rám 
szegezte. Egy darabig méregettük egymást, miközben az izgalomtól verejtékeztem. Éreztem odalent a 
farkam keményedését, és a vágy növekedését. 

Félig elfordulva az ágyon a lány felé hajoltam, de félúton megálltam. Annamari nem vonta el az 
arcát, sőt, édes tekintetével mintha még tovább bátorított volna. Ez leomlasztotta bennem az utolsó 
gátat a vágy feltörő hullámai elől. Ráborultam az ajkaira, és vad csókolózásba kezdtünk. 

Közben a bal kezemmel a hasát simogattam, időnként fel-felcsúsztattam a pici, de az érzelmektől 
dióként megkeményedő mellére is. Ám ahogy a levegő köztünk egyre inkább forrt, ahogy a lány az 
izzadt hasamat cirógatta, ahogyan a csókjaink egyre mohóbbá váltak, a kezem lecsúszott a hasáról a 
lába közé. Nedvességet éreztem az ujjaim begyén, Annamari kéjesen felnyögött, és akkor már 
biztosan tudtam, hogy nincs visszaút. 



 

 

Egy kicsikét ujjaztam még, finoman, miközben az ő keze is elkezdett lefelé vándorolni a testemen. 
Felszisszentem, mikor hozzáért a fitymához, mire ő elkapta egy picit. Huncutul rám mosolygott, és a 
keze finoman megmarkolta a botomat, és rángatni kezdte. 

– Van nálad gumi? – kérdezte. 

– Van – válaszoltam, majd egy fél fordulattal az ágy széléhez gurultam, és kotorászni kezdtem a 
földre dobott rövidnadrágom zsebében. Miután a kezembe akadt, ismét hanyatt feküdtem, és győztes 
trófeaként mutattam fel az ízesített kondomot. 

– Csak nem valami mocskos dologra készültél egész nap? – kérdezte, miután felhúztam magamra 
a gumit. „Csak nem szívat ez a ribanc?”, gondoltam, de mikor rápillantottam, ugyanaz a kéjsóvár, 
huncut vigyor ült az arcán, miközben a kezével érzékin simogatta magát odalenn. 

– És te? – kérdeztem vissza, mialatt misszionárius pózban fölé kerültem. 

Elvette kezét a nedves puncijáról, és széttárt lábakkal, türelmetlenül a szemembe nézett. 

– És ha igen, kisfiú, akkor mi van? Megbüntetsz a husángoddal? 

Válasz helyett leengedtem a csípőmet, az ágaskodó férfiasságom szinte azonnal megtalálta a 
lyukat. Közös, édes sóhajjal vette kezdetét a megcsalási szertartásunk. 

Lassan tövig nyomtam benne a faszom, majd ugyanúgy lassan kihúztam, miközben csókokkal 
borítottam el a lány izzadságtól fénylő arcát és érzéki ajkát. Annamari mohón viszonozta a 
csókjaimat, kéjesen lihegett, és a karjaival szorosan magához ölelt. Pár perc után kiszabadítottam 
magam az ölelésből, és fölnyomtam magam. A látvány még a pici mellei ellenére is gyönyörű volt, 
szép arca sugárzott a kéjtől átitatott boldogságtól. Halk nyögései bevadítottak, és nagyobb lendülettel 
löktem belé a merev farkam. 

– Ez az! Erősebben! – lihegte vigyorogva, mire én felgyorsítottam a dugást. A kéj közben éreztem 
magamon odalenn gyűlni a feszültséget, de még nem akartam elmenni. Alig észrevehetően 
lassítottam a tempón, midőn visszahajoltam Annamarira, és érzékin szájon csókoltam. Mohó 
nyelvcsapásaink elfojtották a torkából feláramló nyögéseket, amiket a nedves puncijában ki-be 
mozgó farkam keltett. 

Amikor már elég közel éreztem azt a pontot, ahonnan nincs egy férfinak visszaút, kihúztam 
magam a lányból. Ő még fel sem ocsúdott, én hátra helyeztem a súlyomat, így pont a 
szeméremdombja fölé került az arcom. Izgató, frissen borotvált volt a vágása, nem is késlekedtem, 
ajkam egyből a szeméremajkára tapadt. 

– Azt a kurva! – nyögött Annamari egy hatalmasat, majd e kiáltást egy hosszú, kéjes kilégzés 
kísérte. Kidugtam a nyelvem, és a hegyével végigcirógattam a gyönyörök völgyének húsos peremét. 
Eközben próbáltam a magam kedélyét kicsit hűteni; máskor be szokott válni ez a technika, de akkor 
valamiért nem nagyon működött. „Lehet azért, mert fél év után ő volt az első új nő, akivel szexelek?” 

Visszaegyenesedtem misszionárius pózba, szerencsére ágaskodó farkam most is minden segítség 
nélkül megtalálta a helyét. Pár lökés erejéig az alhasi tájékon legeltettem a szemem, ahogy ebben a 
gyönyörű, átnedvesedett punciban el-eltűnt a farkam, majd fölpillantottam a lány arcára. A kéj által 
lecsukott szeme éppen ekkor pattant fel, és vigyorgott mohón rám, miközben a kezével a hátamat 



 

 

simogatta. Leeresztettem magam, és csókot leheltem az ajkára, amit ő is viszonzott, majd ismét 
kiegyenesedtem. 

– Gyerünk, kisfiú – lihegte. – Mutasd meg, mit tudsz! 

Biztatására erősebben kezdtem el dugni, miközben éreztem magamon a verejtéket. A lány teste is 
fénylett az izzadságtól. 

– Igen, ez az! 

Már az én sóhajaim is kéjes nyögésekké váltak, ez láthatóan tovább izgatta a lányt. 

– Még, még! 

Tudtam, hogy ha így folytatom, esetleg még fokozom is a tempót, akkor nagyon hamar befejezem 
a dolgot. Eszemmel csillapítani akartam magam, de az ágyékomban tomboló kéjvágy sokkal 
erősebbnek bizonyult. 

– Basszál meg jól! – kérte, azzal a talpát a plafon felé emelve széttárta a lábát, hogy minél 
mélyebbre tudjak beléhatolni. 

Én pedig teljesítettem a kívánságát, jól megdugtam a csajt, amit olyan hangos nyögéssel 
viszonzott, amit talán még a legtávolabbi szobákban is meghallottak. Ez már nekem is sok volt, és 
egy sokadik lökés után, férfisóhajok közepette megmerevedett a testem, miközben a farkam a 
puncijában lüktetett, megtöltve az óvszert az ondómmal. 

Miután az orgazmusom véget ért, fáradtan hajoltam vissza a lány testére, és érzéki csókban 
olvadtunk össze. Persze ahogy a kéjnek vége volt, a péniszem vége érzékennyé vált, így kihúztam 
Annamari még mindig nedves pinájából, majd a csaj teste mellé hanyatt fekve lerántottam a kotont 
magamról, és az éjjeliszekrényre tettem. 

 

Egy ideig némán feküdtünk, a tévé háttérzaja mellett csupán megfáradt lihegéseinket lehetett 
hallani. 

– Valld be – törte meg a csendet a lány –, hogy a nudista strand óta meg akartál dugni! 

Féloldalasan felkönyököltem az ágyon, és még mindig lihegve feleltem: 

– Valld be, hogy ezért vittél ki engem oda! 

Vigyorgott, és vállat vont. 

– És ha igen, akkor mi van? 

Mindketten jóízűen felnevettünk, majd mosolyogva összeölelkeztünk. Pár pillanatig ismét nem 
szóltunk egymáshoz. 

– És te hogyan fogsz elszámolni a lelkiismereteddel? – tettem fel a kérdést. 

Annamari összehúzta a szemöldökét. 

– Mire gondolsz? 

– Arra, hogy lényegében megcsaltad a párod. 



 

 

– És te? 

– Én kérdeztem először. 

Hallgatott egy darabig, majd sóhajtott egyet. 

– Kérdezhetek előbb én valamit? 

„Ki akarod kerülni a választ?”, gondoltam, de szóban beleegyeztem. 

– Hát, rendben. 

– Te előttem hány nővel voltál? 

– Kilenc. 

Oké, nektek megsúgom: igazából csak nyolc, mert az egyik lány csupán leszopott. De ez 
részletkérdés, Annamarinak erről nem kell tudnia. 

– Na látod, nekem te voltál a negyedik – Fölemelte a fejét mellkasomról, rám nézett, és így 
folytatta: –, De én még mindig a Tamást szeretem. 

– Hát, a történtek után... 

– Pedig így van, basszus! – szakított félbe. – Vagy te már nem szereted a barátnődet? 

„Au, ez bizony mélyütés volt. De jogos!” 

– Dehogynem. De a pasik esetében ez más. 

– Cöcöcö, ugyan miben? 

– Nem tudom. Talán… mert… – próbáltam valami erőltetett véleményt kipréselni magamból. 

– Na?! 

– Mert… mert... mert a változatosság után vágyunk? – böktem ki valamit, ami a fölmerült ötletek 
közül a legkevésbé tűnt az adott helyzetben hülyeségnek. 

– Na látod, nálunk is így megy ez – és belekezdett egy nagy monológba –, Tudod, Tamás volt az 
első pasim, és nem árulok el nagy titkot: vele veszítettem el a szüzességemet. És igen, még most is 
szeretem, és igen, a szex is jó vele. A legjobb! – Sóhajtott. – Neked milyen hosszú volt a leghosszabb 
kapcsolatod? 

– Ööö, egy év. 

– Akkor nem csodálom, hogy nem értesz meg engem. Én nyolc éve vagyok együtt a Tamással. 
Csak tudod, ennyi idő után egy kissé rutinná alakul az egész szex. Ismered a jeleket, a mozdulatokat, 
tudod, ki mit hogyan csinál, sőt, időnként még azt is, hogy milyen póz jön mi után. Nem tudom, hogy 
neked volt-e már hasonló, de ha volt pár olyan szeretkezésed, amik szinte ugyanúgy történtek, akkor 
hiába voltak jók, te is azt fogod érezni, hogy valami hiányzik. És ez az, amit te is mondtál. A 
változatosság. 

Hümmögtem egyet, mert volt valami a mondandójában. 

– Persze – folytatta –, csak emiatt nem fogom őt elhagyni, mert ezt leszámítva nagyon jó a 
kapcsolatunk. Szeretjük egymást, támogatjuk egymást; nem is tudnám más pasival elképzelni az 



 

 

életem. – Felkacagott. – Mondják is a barátnőim, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy egy ilyen 
rendes srácot találtam, ők meg évről évre más balekkal járnak. Nem is irigylem őket, de a mai 
világban… Tudod, látni őket, hogy mennyi pasival lehettek már együtt... Néha úgy érzem, hogy 
nekem valami kimaradt. 

Figyelmesen hallgattam, de miután nem szólt, én kérdeztem: 

– Gondolom, nekik nem mesélted el ezeket a félrelépéseket, igaz? 

– Nem, persze, hogy nem! Szét is szednének. 

– El tudom képzelni. 

– Hajjaj! Korábban én is lekurváztam volna azokat a csajokat, akik egy hosszú távú kapcsolatban 
megcsalják a pasijukat. De most, hogy én is... – zavartan megvonta a vállát. – Szóval érted. 

Bólintottam. 

– És Tamás, ő megcsalt már téged? 

– Nem tudom. Talán. 

„Hát, az arckifejezésed nem egészen talánról árulkodik”,– gondoltam, de inkább nem kérdeztem 
rá. 

– Ha meg is tette – válaszoltam viccelődve –, most már kvittek vagytok. 

A lány szemforgatása csak megerősítette az előbbi sejtésemet, de úgy éreztem, hogy jobb, ha témát 
váltok. 

– Neked amúgy mi a legtitkosabb erotikus vágyad? 

Annamari hümmögve elmerengett, mielőtt kibökte a választ: 

– Egy elhagyott tengerparton szerelmeskedni a lemenő nap fényében. Tudom, nem túl eredeti. 

– Nem baj. 

– És neked? Neked mi a legtitkosabb vágyad? 

– Hm. Az a helyzet, hogy még soha nem voltam egyszerre két nővel. 

– Pff, tipikus pasi! 

– Na, azt ne mondd, hogy te nem szexelnél egyszerre két férfival! 

– Hm... Hát, ha egyikük a Tamás, a másik meg legalább olyan jó pasi, mint a Tamás, akkor lehet, 
benne vagyok – felnevetett. 

– És ha két olyan fickó, mint én? – vigyorogtam. 

– Azért ne szállj el magadtól, kiscsávó! De van számodra egy jó hírem! – Ujjával a mellkasomra 
bökött. – Itt jó eséllyel teljesülhet az álmod. 

– Tényleg? – tettem fel a kérdést némi kétellyel. Nem tudtam eldönteni, hogy most szívat, vagy 
komolyan beszél. 

– Figyi, itt vagy kinn, külföldön. Távol Magyarországtól, távol a barátaidtól és a közeli 
ismerősöktől. Tudom, hogy van barátnőd, de ha valaki, legyen az munkatárs vagy egy itt nyaraló 



 

 

vendég, megtetszik neked, akkor érdemes rámozdulni, és tenni egy próbát. Tapasztalatból mondom, 
itt a tengerparton könnyebben megy az ismerkedés, mint Pesten. 

– Bele akarsz rángatni engem a rosszba? – vontam fel a szemöldököm. 

– Az már megtörtént – kuncogott. 

Elhúztam a szám, mert tény, ami tény: a rossz már megtörtént. De nem is volt olyan rossz ez a 
rossz, sőt, szívesen repetáztam volna belőle.  

– Meg – folytatta Annamari –, azért is jó néha ilyen kalandokba belemenni, mert új dolgokat is 
kipróbálhat az ember. Olyanokat, amibe a párja nem akar belemenni. 

– Ez ismerős. Vivien például nem csinálja szájjal. 

– Úgy érted, nem szop le? 

– Hát, mondhatjuk így is. 

– Ó, te szegény! – mondta tettetett sajnálkozással. – De azt hiszem, ezen tudok segíteni. 

Nem vettem észre, de a sikamlós témáktól és a lány simogatásától a farkam félkemény lett. Nem 
egy dorong még, de alakulóban volt. Ám ahogy Annamari finoman rátette a kezét, ismét jobban 
kezdett benne lüktetni a vér. 

 

A csaj oldalt húzódott az ágyon, és arccal a farkam felett térdelt. Egyelőre csak nézegette, ahogyan 
a markolásától és a finom húzogatástól egyre keményedett a faszom, de semmi mást nem csinált. 
Mikor már elég kemény lett, közelebb hajolt, és én már készültem az ajkait magamon érezni, de az 
utolsó centiknél megállt. Pajkosan rám nézett, a szemöldökét játékosan ráncigálta; élvezte, ahogy az 
idegeimmel játszhat. Én ugyan nem mutattam ki, de már alig vártam a kényeztetését. Főleg, hogy az 
utolsó ilyen élményem a megelőző nyáron volt. „Egy éve senki se szopott le”, hasított belém a 
felismerés. 

Annamari, szemét még mindig rajtam tartva, kinyújtotta a nyelvét, és megérintette a makkomat. 
Én kéjesen felsóhajtottam, mire ő oldalra dőlt a combomra, és a nyelve hegyével izgatóan kezdte el 
nyalogatni a fitymát. 

Sóhajaim egyre erőteljesebbé váltak, ahogyan játszadozott, majd lejjebb húzódott, és kinyújtott 
nyelvével alulról, hosszában végignyalta az immáron megkeményedett férfiasságomat. Ezt 
megismételte még kétszer, az utolsó alkalommal lassabban, de egyenesen a szemembe nézve. Amikor 
visszaért a csúcsára, ajkai körbezárultak a makkomon, és érzékien kezdett szopni. 

A rég nem tapasztalt érzés kellemesen izgatta a testem, a látványt is csak a lány előre omló haja 
takarta. A kezemmel óvatosan ragadtam meg a fürtjeit, hogy elhúzva premier plánban 
gyönyörködhessek a játékában. Ő erre fölnézett, és egy cuppanással kivette a farkam a szájából. 

– Na, megkaptad, amit szerettél volna? – kérdezte vigyorogva. 

– Igen – válaszoltam szintén vigyorogva –, de kérek még. 

Annamari kuncogva vette az üzenetet, és visszabukott a faszomra. Én tovább gyönyörködtem a 
látványban, ahogyan az álló dákóm el-eltűnik a lány ajkai közt, miközben csukott szemmel ő is 



 

 

finoman nyögdécselt. Egyszer csak kihúzta a szájából, de a nyelve hegyével a fitymámat birizgálta. 
Egyenesen a szemembe nézett, majd pár pillanat múlva lecsukta, és ismét tövig bekapta a farkam. 

A dolog persze egyre jobban izgatott engem. Távol voltam attól, hogy a csaj szájába robbantsam a 
patront, ugyanakkor vágyat éreztem, hogy viszonozzam a szívességét. 

– Hé – súgtam neki édesen –, gyere, és térdelj az arcom fölé! 

A javaslat hallatán rám nézett, és én láttam a szemét fölcsillanni. Némi helyezkedés után ismét 
folytatta a kényeztetést, de most már hatvankilences pozitúrában. A szája munkáját most már nem 
láttam, de ez nem zavart, mert arcom felett helyezkedett el a lány gyönyörű, csupasz puncija. Nagyot 
nyögött fasszal a szájában, amikor a nyelvemmel először megérintettem a szeméremajkát. Mintha 
meg is szívta volna egy kicsit, ami csak tovább fokozta az izgalmamat. 

Kölcsönösen kényeztettük egymás nemi szervét a nyelvünkkel, ám sokszor éreztem, ahogy a lány 
egy pillanatra kihúzza a szájából, majd egy kéjes sóhajt követően visszaveszi. „Gondolom, neked se 
nagyon volt ilyenben részed. De pont te mondtad, hogy új dolgokat is ki lehet ilyenkor próbálni. Hát 
most megkapod!”, futott át a gondolat bennem. 

Mindenesetre a farkam merevedése elért egy pontot, ahol a benne áramló energiát már nem 
tudtam, de nem is akartam kordában tartani. Ám nem így akartam befejezni ezt a csodás estét, hanem 
mégiscsak egy jó dugással, ha már én is felizgattam őt. 

– Annamari, én ezt nem bírom tovább. 

A lány lefordult a testemről, és oldalt fekve az ágyon, de kezével még mindig a faszomat markolva 
nézett vissza rám. 

– Pedig még csak most kezdtem el igazán belejönni – lihegte felém. 

– Én is, de nem bírom. Meg akarlak baszni hátulról! 

A lány kuncogott egyet, és erre mindketten elkezdtünk helyezkedni. Ő négykézláb az ágyon a tévé 
felé, míg én a párnáknál térdeltem. Le akartam hajolni a gatyámért, hogy elővegyek egy kondomot, 
de fél úton eszembe jutott: 

– Van nálad gumi? Mert én kifogytam. 

Pillanatnyi szünet után visszakérdezett: 

– Van valami nemi bajod? 

– Nincs. 

– Akkor dugj meg jól! – és megcsóválta a formás, szexi fenekét. 

„Ez nem lehet igaz!”, gondoltam, és közvetlenül mögé térdeltem. Mikor a makkom megérintette a 
lány popsiját, abbahagyta ringatózást. Nem volt nehéz megtalálnom a lyukat, amibe áldásos 
nyelvcsapásaim eredményeként simán becsusszant a farkam. Mindketten hangosan felnyögtünk, 
amikor a lány nedves vaginája összezárult a férfiasságom körül. 

Mozgatni kezdtem a csípőmet, de csak óvatosan. A lány a szájával tényleg jó munkát végzett, 
talán túlságosan is jót: úgy éreztem, hogy a farkam egy tűzbe dobott gázpalack, ami pillanatokon 



 

 

belül felrobban. Nem volt csoda, hogy nem akartam durván megsorozni a csajt, pedig az ösztöneim 
ezt diktálták. 

Heves ki– és belégzések közepette lenéztem Annamari fenekére, aminek vágásánál el-eltűnt az 
ágaskodó dákóm. Már a látvány is túl sok volt nekem, de amikor a lány türelmetlenül előre-hátra 
kezdett el mozogni az ágyon, tudtam, hogy végem van, nem bírom tovább. 

Egyet-kettőt még keményen löktem rajta, majd az utolsó pillanatban kirántottam a farkam, és kéjes 
nyögésekkel kísérve a csaj farára és hátára élveztem. Igen sok anyag gyűlt bennem odalenn, a lány 
teljes hátát beborította a szétspriccelt geci. 

– Pedig nyugodtan belém élvezhettél volna – szólalt meg lihegve. 

Hiszitek vagy sem, de ez a mondat varázsütésként hatott rám. Gyorsan megragadtam a pulzáló 
vértől még mindig kemény farkamat, és visszacsúsztattam a lány nedves vaginájába. Meglepetten 
sikkantott a behatolás pillanatában, de ahogy mozgatni kezdem benne a pöcsömet, úgy váltottak át 
ezek a hangok élvezetektől dús sóhajokká. 

– Most megkapod a magadét! – lihegtem, majd megmarkoltam a lány fenekét, és keményen 
megbasztam. 

– Ez az, kisfiú! – nyögte a lány kéjesen a csattanások közepette – Mutasd meg, mit tudsz! 

Vadul löktem a farkam a lány sunájába, majd lenézve egy latina pornóhoz hasonló látvány 
fogadott: ahogy el-eltűnt a férfiasságom Annamari hatalmas, formás picsájában, az fenomenális volt. 
Pláne, hogy ez nem videóról ment, hanem ott voltam, én csináltam, éreztem a lány puncijának 
nedvességét és mohó vágyának tüzét, hallottam a kéjes sikkantásait, és az orromban éreztem az 
illatát. Már nem kellett aggódnom, hogy lelankadna a szerszámom, a heves igénybevételt követően 
ismét mereven ágaskodott a nőben. 

Egy pillanatra megálltam, és a bal lábammal a lány mellé léptem. Erősebben folytattam a 
lökéseket, amit Annamari feneke remegve fogott fel. És még mondja valaki, hogy a nagy seggű 
csajok nem izgatóak? 

– Erősebben! – nyögte a lány. 

Én viszont nem engedelmeskedtem, hanem a másik lábamat is talpra állítva, béka pózban kezdtem 
el lassabban dugni. Ráhajoltam a lány gyöngyöző testére, és az orromat beletúrtam az átizzadt hajába. 

– Kurva jó csaj vagy! – lihegtem a fülébe. 

Annamari hátravetette a fejét, arcával az én arcomhoz simulva. De nem sokáig, mert egymás felé 
fordultunk, és mohón összeérintettük a nyelvünket és az ajkunkat. Ezalatt én finoman, kicsiket 
löktem csak, de a csókra abbahagytam a mozgást, és jobb kezemet fölemelve a lány hasát kezdtem el 
simogatni. Majd ujjaim felkúsztak a feszes melléhez, egy kicsit elidőzve a gyönyörű domborulatain, 
aztán tovább fel a torkához, végül egy gyors mozdulattal lefelé végigsimítottam a testét, és a 
puncijánál állítottam meg őket. Ahogy az ujjbegyeimmel ingerelni kezdtem a csiklóján, meg-
megérintve a vaginájától lucskos pöcsömet, Annamari vonaglásban tört ki. Egy kicsit játszottam vele, 
de egy ponton elveszítettük az egyensúlyunkat, és az ágyra zuhantunk. 

Ez a kis baleset azonban nem vette el a kedvem, főleg, hogy tököm még mindig a megfelelő 
helyen volt. Kiegyenesedtem, és így kezdtem el fordított misszionárius pózban kefélni az ágyon 



 

 

fekvő lányt. Láttam, ahogyan Annamari belefúrta arcát a lepedőbe, ujjaival erősen belemarkolt. Én 
visszahanyatlottam rá, és érzékin a fülébe súgtam: 

– Amikor először megláttalak meztelenül, bébi, legszívesebben ott a tengerben megdugtalak volna. 

Válasz gyanánt egy hangosat nyögött a lány, majd mindkét kezére támaszkodva felegyenesedett. A 
pozícióváltás idejére kihúztam a faszomat, de amikor a lány négykézláb előttem pucsított, 
visszahelyeztem a dorongomat a megfelelő helyre. 

– Gyerünk kisfiú – nyögte nekem –, dugj meg jól! 

Kérésének eleget téve nagy elánnal löktem a farkam a lány picsájába. Annamari az élvezettől, 
ahogy a faszom a teljes hosszában ki-bejárt a testében, hangosan nyögött, arcát az ágyba fúrva, ami 
fölfogta a hangját, különben már az egész hotel tudta volna, hogy mit csináltunk. 

Egy pillanatra kiugrott a faszom a lányból, de gyorsan visszahelyeztem a férfiasságomat az 
átnedvesedett vaginájába, és a lassú lökések közepette végigsimítottam a gyöngyöző hátát, 
összekeverve az izzadságcseppjeinket a ráfröcskölt ondóm maradékával. Majd megragadtam a 
csípőjét, és csattanósan megtosztam. 

A heves tempó alatt éreztem, hogy a feszültség nőni kezdett bennem, és hamarosan ismét el fogok 
élvezni. De nem akartam elsietni a dolgot, ezért a tempón lassítva folytattam tovább az aktust 
Annamarival. 

– Hú... húzd a hajam! – kérte nyögdécselve. 

Megragadtam a lány hosszú, barna haját, és magam felé rántottam. Hangosan felnyögött, és fújt 
egyet. Éreztem, ahogy a teste bevadul, és ez a vadság áttelepszik rám is. Átadtam magam az 
ösztönöknek, és jobb kezemmel a csaj haját húzva, bal kezemmel a fenekét markolászva dugtam meg 
a lucskos pináját.  

– Ez az, ahh, ez az! 

Szakaszos nyögései jelezték felém, hogy ő is közel járhat az orgazmushoz. Elengedtem a haját, és 
megragadtam Annamarit a csípőjénél, és egy utolsó lendülettel kibaszottul megsoroztam a picsáját. A 
szobát betöltötte kéjes nyögéssel vegyes sóhajaink és testünk egymáshoz csapódásának mámoros 
hangja. A lány bőre csúszóssá vált, de én folytattam, folytattam ezt a csodálatos aktust, egészen 
addig, amíg testem a gyönyörtől meg nem feszült. Csípőmet hozzányomtam a szintén a kéjek kéjét 
átélő Annamari formás, rángatózó fenekéhez, és nyögve átadtam magam az orgazmus lüktetésének. 

Miután az utolsó cseppel együtt az erő is kiszállt belőlem, kihúztam lankadó kukimat a lányból, 
aki erre előrebukott az ágyra. Én fáradtan mellé feküdtem, és egy ideig csak egymás fújtatását 
hallottuk a tévé zaja mellett. 

– Tudod, be kell valljak valamit – mondta a csaj lihegve, miközben rám pillantott. – Lehet, mással 
is megcsaltam már a Tamást, de rajta kívül te voltál az egyetlen csávó, akivel orgazmusom volt. 

Képzelhetitek, mekkorát vigyorogtam erre. 

– Azért csak ne bízd el magad! – folytatta. – Őhozzá képest azért még mindig kisfiú vagy. 

Huncut csillogással szemében rám mosolygott, és egy puszit nyomott az orromra. 



 

 

– Kár – kontráztam lihegve –, pedig úgy kiposztoltam volna a Facebookra. 

– Azt próbáld meg! – kerekedett el a szeme. 

– Csak vicceltem, kiscsajszi – nevettem, azzal megpaskoltam a formás fenekét. 

– Remélem is – miközben kimerülten hozzám simult, és egy csókot nyomott az arcomra. 

Vagy egy percig így maradtunk, majd a lány kinyúlt oldalra az éjjeliszekrényre egy zsebkendőért. 

– Mennyi az idő? – kelt fel az ágyról, miután kitörölte a puniját, és a mobilja után kutatott. 

Amikor a kezébe került, elhűlt. 

– Jézusom, már ilyen késő van?! 

– Aha, jól elbasztuk az időt. 

Fintorogva rám nézett, de nem bírta komoly képpel megállni, és a hülye poénra egyszerre bukott ki 
belőlünk a nevetés. 

 

Megkért, hogy öltözzek fel, mivel ő reggel négykor kel, hogy elérje az első buszt. Én, bár nem lett 
volna rossz egy ágyban aludni vele, a korai kelést hallva inkább engedelmeskedtem neki. 

Miután felöltöztem, egy pólót felhúzva elkísért az ajtóig. Mielőtt kinyitotta volna, a mutatóujját az 
ajkamra nyomta. 

– Aztán egy szót se senkinek! Ami köztünk történt, az itt is marad. 

Egyetértően bólintottam, mire átöleltük egymást, és egy hosszú nyelves csókkal pecsételtük meg a 
titkunkat. 

 


