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Dar beijos.

Dar abraço.

Dar as mãos.

Dar no saco.

Dar desculpas.

Dar as costas.

Dar o que falar.

Dar gosto.

Dar pro gasto.

Ou, simplesmente: dar.
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1.
Vivo para gozar.

Não o gozar da vida. Não o gozar das pessoas. Gozar mesmo, 

ter orgasmos, o sentido literal e extremo do prazer tão palpável 

quanto indescritível. É meu objetivo de vida.

Pergunte a uma mulher se ela prefere sexo com amor ou sem. 

Eu sempre preferi sem. Ir à cama com sentimento é complicado. 

Qualquer envolvimento deixa as coisas mais difíceis, cria atritos 

desnecessários, preocupações constantes com aquele que você 

não deseja machucar. Quando o coração e a mente vão à cama, o 

dia seguinte pode ser um martírio. É preciso pensar no outro, dar 

satisfação, planejar o café da manhã. A maioria das mulheres não 

consegue separar sexo de amor. E eu sempre me pergunto como elas 

conseguem juntá-los.

Sexo com amor? Só se for amor aos meus orgasmos. Esse amor, 

sim, é genuíno e incondicional.

AM[ORgasmo]

O orgasmo se insere facilmente no amor. E o amor sempre 

persegue o orgasmo, mas só o alcança assim, entrecortado, pene-

trando por trás, quase invasivo. E o orgasmo goza. Mas fi ca sempre à 

frente, ali no fi m do amor. E depois foge. Deixando só um amor pela 

metade. Se sobrar só o amor aos orgasmos, não tem fuga, não tem 

sofrimento. E não é amor platônico.

Passei a perseguir orgasmos no dia em que me dei conta de 

que não adiantaria tentar buscar a felicidade sobre a qual tantos 

falam. Não vou escapar dos momentos ruins. Do corte no dedo com 
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a faca de cozinha à perda de alguém importante, eu sempre terei um 

minuto infeliz. Então resolvi atingir um ponto que me permita ter 

um segundinho de felicidade todos os dias. Nem que esse ponto 

fosse o ponto G.

Freud dizia que, de certa forma, nós estamos sempre buscando 

a morte porque ela é o único estado que nos permitirá fi car longe da 

angústia de pensar. Os franceses chamam o orgasmo La petit mort. A 

pequena morte. Então eu quero isso: morrer todos os dias, nem que 

seja por um segundo.

E como é bom observar as expressões faciais do orgasmo! 

Porque o orgasmo tem rosto, identidade, impressão digital distinta e 

aquele jato de esperma que fi ca escorrendo perna abaixo por várias 

horas após o sexo.

É contraditório que a coisa que mais faz eu me sentir viva seja 

a mais próxima da morte. Apesar de que nem sei se vida e morte são 

opostos. Na verdade, acho que a morte é o oposto do nascimento. 

Posso dizer, então, que a cada vez que gozo nasço de novo.

Já busquei outros prazeres, claro. Sem sucesso. Já tentei ser 

como os monges que meditam e limpam a mente. Mas quando me 

condiciono a pensar em nada, penso sempre em um espaço branco. 

Pronto. Já é espaço. E tem cor. E aí um pensamento puxa o outro e já 

estou imaginando outras coisas, como a fase branca de Picasso. Posso 

pintar as paredes do seu útero de branco? Picaço. Aí! Já ferrei tudo! 

Mas nem deveria me preocupar. Vontade de transar é uma vontade 

do tipo que dá e passa.

***

Tudo o que vou contar agora diz respeito a essa busca 

interminável pelo prazer extremo. Queria registrar, deixar em 

palavras. O escritor é o único profi ssional não perecível. Se já sou 

estragada como pessoa, queria poder ser eterna de algum modo.

Pois bem...
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Até quando não estou pensando em sexo, estou pensando 

em sexo.

Eu nem gosto de explicar demais. Ainda mais quando sei que 

as pessoas vão começar a analisar minhas palavras, tentando achar 

mistérios nas entrelinhas. Mas não tem jeito. Você só vai conhecer 

minha história, se eu contar tudo. Não só os fatos, mas também os 

sentimentos.

Meu nome é Cooper. Sou menina.

É lógico que você vai achar que não combina. E vai querer 

saber se isso é nome, sobrenome, apelido, nome de guerra. Também 

não tem nada a ver com as glândulas de Cooper.1 Mas a origem 

verdadeira não conto. Meu nome é Cooper. Gosto de manter essa 

androginia e mal-entendido que deixa as pessoas completamente 

confusas. Se o nome é identidade, então sou perdida de tudo nesse 

sentido.

Um amigo (o único com quem não durmo) diz que eu sou o 

Sexto Sexo.

Em uma noite, estávamos em uma mesa de bar. Conversa de 

bêbado. Filosofi a de botequim de quinta categoria que normalmente 

se esvai junto ao primeiro vômito.

Ele dizia que eu não era mulher. Ás vezes eu tenho atitudes de 

homem e de modo algum poderia ser mulher em tudo.

– Você é mais macho do que a maioria dos meus amigos.

Mas se, para ele, eu não era mulher, então haveria de ser 

homem, o dito oposto. Mas nem dava. A diferença no meio das 

pernas é gritante. Eu haveria de ser o quê então? Se o maior pecado 

do homem é a luxúria e o da mulher é a vaidade, então digo que 

gosto de fazer sexo na frente do espelho. Sou a melhor mulher entre 

os homens e o melhor homem entre as mulheres.2

Eu não sou homem. Não sou mulher. Um terceiro sexo então. 

Mistura dos dois. Sabe o Vitruviano, do Da Vinci? Isso! Só que ele 

1 As glândulas de Cooper são responsáveis pelo líquido produzido durante a excitação, que prepara 
a mucosa da glande a fi m de facilitar a penetração.
2 Frase atribuída ao imperador romano Julius Caesar.
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bateu o pé, alegando que ainda faltava algo. E se eu fosse então um 

anjo, sem sexo? Mas de anjo não tenho nada, todo mundo sabe bem 

disso. Aliás, não valho porra nenhuma. 

Para descartar tal heresia, entre um gole e outro de Gin Tônica, 

disse a ele que eu poderia ser uma espécie de mutação. Passava por 

todos os outros quatro! Homem, mulher, Vitruviano, anjo. Espécie 

de quinto sexo que absorvia os outros. Não sei se ele queria me 

comer daquela vez, mas resolveu puxar o saco e disse que eu ia além. 

Poderia ser os outros sexos, mas também algo mais que ninguém 

mais é. Um sexto sexo.

Não sei se a defi nição pegou pelo fato de aquela ter sido a única 

conversa sobrevivente aos efeitos do álcool, mas só sei que virei o 

sexto sexo. Cooper, o Sexto Sexo.

Uma de minhas primeiras ousadias veio por causa de um 

desejo antigo.

Eu sempre quis ser puta. Nunca escondi que sempre fui uma 

piranha enrustida e que ceder o corpo para receber em cash seria o 

paraíso. Unir sexo e dinheiro, meus dois amores, não seria nada mal. 

Só que nunca cedi a isso exatamente por não saber o quanto valho 

entrepernas. Porque se não valho como gente, como mulher de cama 

estou além dos valores mensuráveis. E não há dinheiro no mundo 

que pague meu preço.

De qualquer forma, sempre admirei putas; as legalizadas de 

Amsterdã, as velhas da Praça Mauá, as adolescentes da Vila do 

Conde e todas as que levam porradas e gozos de todas as maneiras 

possíveis. Se eu fosse prostituta, certamente não prosperaria. Iria 

escolher clientela. Sujo? Sinto muito, dispenso. Mau-hálito? Próximo, 

por favor. Pau minúsculo? Está brincando, né?

Mas nem por isso me isentei de viver tal experiência.

Em um fi m de semana, escolhi um American Bar da cidade. 

É fato que sempre convivi com sexo, drogas e sacanagem pura, 

mas daquela forma classe média, mundinho muito mais elitista e 

medíocre do que qualquer puteiro profi ssional. Chamei uma amiga, 
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uma advogada de pose aristocrática, e adentramos a viela cheia de 

perfume barato e notas altas.

Conversamos com o segurança, um negão modelo Armário 

Duplex metido num terno impecável. Tentávamos entrar sem pagar... 

Dava para fumar horrores com o valor do ingresso cobrado na porta, 

sem contar que a quantia cobrada não refl etia a prometida qualidade 

do serviço. Alegamos que éramos jornalistas e que precisávamos fazer 

pesquisa de campo para uma reportagem. Ele concordou, mas disse 

que o gerente não liberaria a entrada mediante desculpa tão pudica. 

Então, demos a cartada fi nal: 

– Diga que viemos conhecer o ambiente, pois temos interesse 

em trabalhar na casa.

Fato dito, fato consumado, descemos as escadas de maneira 

confi ante e eu saí tropeçando pelas doses de saquê, sidra e cerveja 

que já havia ingerido no dia.

Fomos apresentadas ao gerente, um careca baixinho com cara 

de tarado que devia tentar comer todas as meninas vez por outra. Ele 

explicou todo o esquema do recinto: a clientela padrão, as comissões 

às quais tínhamos direito caso fi zéssemos os clientes nos pagar 

drinques e nosso direito de vender o corpo sem ceder porcentagem 

de ganhos. Concordamos com tudo e em seguida dissemos que 

iríamos circular. Mas antes protelamos um uísque grátis para fazer 

valer a noite.

A casa tinha lá seus atrativos... Muitas mulheres, atraentes 

frequentadores do sexo masculino (por incrível que pareça) e 

aquela meia luz de prostíbulo que fazia a vagabundagem fi car 

mais interessante. O que matava o clima era o fato de as meninas 

que dançavam sobre o palco exibirem uma expressão de esposa 

frustrada, se mexendo sem tesão nenhum sob uma trilha sonora 

sofrível, rebolando mecanicamente, esperando um dinheiro mixuruca, 

fazendo um mero trabalho da puta que não trepa por prazer. Se fosse 

eu lá, seria bem diferente... Uma atitude narcisista e assumidamente 

interessante.
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Aproximamo-nos de um casal pseudomoderninho; ele, 

um indivíduo de olhos azuis que duvidava de todas as próprias 

mil opções sexuais; ela, uma lésbica voyeur intelectual que ornava 

óculos de grossos aros e jaqueta de náilon vermelha. Parecia uma 

exposição de Arte Moderna com seres ignorantes metidos a experts, 

todos tentando parecer familiares em meio àquele sexo falso, mas 

desconfortáveis como se usassem preservativos frouxos. Eu também 

estava meio fora de lugar, de certa forma, pois estava acostumada a 

sexo sensual. Por mais devassa que fosse, sabia lamber de maneira tão 

desejável que até o mais mecânico de meus movimentos convencia. 

Todos sempre souberam disso.

Quando perguntaram a mim e a minha amiga nossos nomes, 

mentimos. Soltamos substantivos perfeitamente risíveis; ela com seu 

codinome bíblico (“Lourdes”) e eu com aquele nomezinho de típica 

puta, que leva ou K, ou W, ou Y (“Karla”).

Bem... Voltando ao casal... Eram amigos, ele queria comer 

alguém por uma quantia esdrúxula e ela só queria observar. 

Conversamos, enrolamos, inventei histórias em art noir sobre minha 

vida e, quando fi nalmente senti que havia me divertido o sufi ciente, 

levantei da mesa – sem conseguir nem mesmo um mísero drinque.

A esta altura já havia entornado o uísque vagabundo que o 

dono da casa oferecera e observava uma dupla de mulheres dando um 

showzinho sobre o palco, numa trepada ensaiada. Eu sempre gostei 

disso, mas continuei irredutível, sem achar muita graça, querendo 

apenas colar os olhos no meio das pernas de um macho para saber se 

alguém estava de pau duro diante daquilo tudo.

De saco cheio, entrei no banheiro, fi tando putas de enfadadas 

que entravam e saíam, e um traveco com a cara lotada de cicatrizes 

acneicas e que usava uma bela vestimenta de renda preta que 

envolvia pernas e braços. O sorriso era o mesmo, desgostoso, de 

quem sobrevive na noite e pega o que pintar. Puxei assunto com 

uma loirinha lindinha que passou por mim; ela dizia ser do Sul e 

carregava um sotaque destruído e três tatuagens mal desenhadas. Eu 
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tentava pesquisar preços para deixar a brincadeira mais realista, mas 

tinha certeza de que, apesar de saber menos do que ela em nível de 

mercado, sabia muito mais em cima de uma cama.

Aquele ambiente pobre, de sorrisos amargos, me fazia querer 

vomitar, e já não sabia mais se era pela freneticidade das luzes ou 

pelo excesso de consumo de álcool de má qualidade. Queria ter 

entrado no toalete e ter visto belas damas cheirando cocaína, mas 

só vi meninas sem graça reclamando da falta de movimento da casa. 

Fiquei decepcionadíssima; minhas festas particulares eram muito 

mais quentes.

Pensei em sugerir terminar de encher a cara na rua, até que 

minha amiga de falso nome interiorano me chamou para sentar 

perto de um homem que vimos no momento em que chegamos, e 

ao qual ela se referira anteriormente como punheteiro profi ssional. 

Eu já havia ido longe, já invadira a noite com mentiras, por que não 

contar mais uma?

Começamos a conversar com ele, que prontamente nos 

ofereceu uma bebida. Eu precisava me entorpecer ainda mais, por 

isso acabei aceitando; encarei um falso Kir Royal, com espumante 

vagabundo e groselha, uma ofensa ao meu paladar.

Conversamos. Minha dama de companhia queria insistir na 

história de autointitular puta. E eu recuei porque ainda mantinha a 

ideia de que dinheiro algum pagava pelo meu sexo! Se fosse para dar, 

daria como sempre: porque queria; fosse para dominar, controlar, 

ou gozar e sumir da vida dele. Ressuscitei a mesma ladainha que 

disse ao segurança da portaria sobre pesquisa jornalística e, mesmo 

diante do visível ar de decepção do moço, levei a conversa nesse ritmo 

por horas. Já minha companheira optou por ir mais longe, levar a 

brincadeira até o fi m e embolsar umas notas, um lucro realmente 

literal pela diversão.

Loucura das loucuras, ambas entramos no carro do dito cujo e 

seguimos para a casa dele. 

Ao chegarmos lá, ainda dentro do veículo, eu fantasiava, 

pensando nele como um psicopata que fecharia a noite me estu-
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prando e deixando meu corpo degolado dentro da piscina (um desejo 

antigo de sexo violento sobre o qual contarei melhor depois).

A casa dele era um amontoado de quadros de todas as espécies, 

gravuras de Picasso (opa) e promissórias implícitas. Um monte 

de admirações solitárias que me fi zeram entender o porquê de ele 

procurar uma noite fraca como aquela.

Os minutos se empurraram de modo confortável, reguei 

os lábios com Chivas e me debrucei sobre o piano meia cauda, 

martelando notas perdidas, esquecida de tudo que toquei para fazer 

as aspirantes de Julliard dançarem... Parecia uma criança violentando 

o teclado e só queria poder prever como aquela puta experiência 

terminaria. Ou aquela experiência puta, sei lá.

Minha amiga forçou um pouco a barra para embolsar metade 

do aluguel. E creio que a teatralidade foi tão óbvia que aqueles 

movimentos forçados de trepada fake deixaram o meio de minhas 

pernas inerte e absolutamente seco.

Eu queria reforçar a história toda, fazer o pau do cara subir – 

afi nal o tesão dele era visivelmente dedicado a mim –, mas não via 

razões para ser má, para seguir instintos, sugerir dominações, infl ar o 

ego, afi rmar poder. Já me sentia sufi cientemente poderosa em meio 

àquilo tudo, e creio que reafi rmava esta pretensão fazendo exatamente 

o que sabia de melhor: negando sexo a quem me desejava!

Num instante de provocação, aproximei de minha amiga, lhe 

aspirei o perfume do pescoço e a beijei na boca, exatamente daquele 

jeito que faz todos os homens com quem ando me proibirem de 

beijá-los em público, já que fi cam excitados de forma imediata.

Mas... Como continuar? Ela pedia para que eu seguisse, mas 

não teria graça ceder e perder o controle. Eu tinha o mundo nas 

mãos mais uma vez, e isso me dava mais tesão do que vê-la trepando 

com o santo homem diante de mim.

Ela fez menção de puxar minha calça, querendo que eu me 

juntasse àquela nudez dupla; deitou os lábios em meu clitóris e 

ensaiou um sexo oral cheio de certeza. Eu não iria ceder. Até porque 
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continuava seca, com os grandes lábios em anatomia murcha, sem 

inchaço, sem circulação... Empurrei-a, puxei a roupa de volta ao 

lugar e servi mais uma dose de uísque.

A noite acabou sem muitas surpresas. Ele não viu clima para 

trepar com ela e acabou se masturbando. Gozou fi xando os olhos 

nos meus e em meu corpo completamente vestido e encoberto.

O engraçado é que durante todo o tempo mantive uma 

castidade falsa, que tirei de não sei onde. Acho que não quis me 

enxergar como a puta desgostosa de sorriso amargo... Isso foi mais 

forte do que qualquer ausência de tesão ou do que minha única ética 

pessoal que defi ne que não tenho preço.

Só sei que, ao fi m, embolsei metade da grana por minhas 

atitudes de falsa voyeur – não por querer sentir de verdade o real 

sentido de ser puta, mas porque precisava manter o entorpecimento 

para evitar a ressaca. 

Investi tudo em uma nova garrafa de uísque.

Sexto Sexo.indd   15Sexto Sexo.indd   15 8/10/2009   00:07:278/10/2009   00:07:27



Este livro foi impresso na Gráfi ca Singular, 
Rio de Janeiro, 2009, para a Editora BlogBooks.

O miolo foi diagramado utilizando a fonte Minion, corpo 11,5;  impresso 
em Pólen Soft 80g. e capa em Cartão 250g.

Sexto Sexo.indd   184Sexto Sexo.indd   184 8/10/2009   00:07:418/10/2009   00:07:41





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




