
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zločin na Starém Městě pražském   Daniela Krolupperová 
Detektivky, napětí    osamostatňující se a zdatní čtenáři  
 

K pátrání po původci smrti mladé dívky, která zemřela v důsledku pádu z pavlače, 
přispěje sám Jakub, jenž se stal v dětských letech svědkem této tragédie. Jakubovi se 
děsivá událost vryla hluboko do paměti, a když po mnoha letech potká osobu, která 
u ní také byla přítomna, vybaví se mu další vzpomínky. Co se vlastně tehdy stalo? 
 

Samotný děj příběhu nezachycuje jen složité pátrání, ale i život dodnes oblíbeného a 
uznávaného Jakuba Schikanedera (1855-1924), jehož známým obrazem je právě 
Vražda v domě. Neméně zajímavé jsou i reálie jeho doby – výzdoba Národního 
divadla, zakládání a existence vlasteneckých spolků a časopisů, vznik „národní“ 
literatury atd. Čtenář tak pozná hlavní představitele kultury jako lidi s chybami a 
nedostatky, ovšem i jako ty, kteří neobyčejnou vůlí, talentem a nadšením pracovat 
pro vlast překročili vlastní stín. 

Past na korunu      Daniela Krolupperová 
Detektivky, napětí    osamostatňující se a zdatní čtenáři 
 

Začíná rok 1919, Jáchym a Filip z Podskalí bruslí na zamrzlé Vltavě, ale na jiné zimní 
radovánky čas nemají. Je sice po válce, ale oba musejí doma pomáhat – Jáchym v 
pekárně, Filip v krejčovství. Když spolu roznášejí hotové šaty zákazníkům, nečekaně 
se připletou k setkání dvou mužů. Jeden je pekárenský pomocník a druhý zámožný 
pán. Od té chvíle jsou kluci ve střehu a odhodlaně se pustí do dalšího pátrání. 
Netuší, že se zapletou do kriminálního případu, který může ohrozit existenci mladé 
republiky. 
 

Kniha získala literární cenu Zlatá stuha, 2019, Beletrie pro děti. 
 

Kdo zabil Snížka      Petra Soukupová 
Detektivky, napětí     osamostatňující se čtenáři 
 

Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z malého bílého 
štěněte vyrostl pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. Dokonce i její máma se 
ho bojí. A tak když Martina jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned ji napadne, že 
nezemřel náhodou. Opravdu Snížka někdo zabil? Martina se spolu s kamarády 
Frantou, Kájou a Viktorem pustí do vyšetřování Snížkovy smrti a jejich dobrodružné 
pátrání přinese nečekaná odhalení.  
Kniha byla nominována na literární cenu "Magnesia Litera – 2018 – Litera za knihu 
pro děti a mládež". 
Kniha byla nominována na literární cenu "Zlatá stuha – 2018 – výtvarná část - Knihy 
pro starší děti a mládež". 
Kniha byla nominována na literární cenu "Zlatá stuha – 2018 – literární část - Beletrie 
pro mládež". 
Kniha získala literární cenu "SUK Čteme všichni - 2017 - Cena knihovníků SKIP". 

Kdy?        Victoria Laurieová 
Detektivky, mystery, napětí    zdatní a samostatní čtenáři 
 

Maddie Fynnová má podivnou schopnost – na čelech lidí vidí čísla. Teprve v den, kdy 
zemře její otec si však uvědomí, co znamenají. Znát datum něčí smrti je ale spíš 
prokletí než dar. Definitivně se to potvrdí v okamžiku, kdy potká mladíka, jehož 
poslední den se nezadržitelně blíží. Maddie neví jakým způsobem zemře, a tak mu 
nedokáže nijak pomoci. Když chlapec v den své smrti zmizí, obrátí se na Maddie 
policie. Dívka se tak nechtěně zaplete do pátrání po dalších zmizelých lidech. Když 
vyšetřování ukáže, že byli zavražděni, z Maddie se stane podezřelá. Jenže pravý vrah 
běhá po svobodě… 
 

https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/magnesia-litera-2018
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2018
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2018
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/suk-cteme-vsichni-2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záhada mloka            Jørn Lier Horst 
Detektivky, napětí     zdatní a samostatní čtenáři 
 

Kdo je ten tajemný muž bez identity, kterého vyplavilo moře? Co to má vytetováno 
na paži? A proč se plavil za bouře tak blízko nebezpečným skaliskům? Tyto a další 
záhady se rozhodnou na vlastní pěst vyřešit desetiletá Cecílie, třináctiletý Leo, 
dvanáctiletá Une a jejich věrný doprovod, psík Egon. A pomůže jim při tom i mluvící 
papoušek! 
Cecílie bydlí se svým tátou v penzionu na břehu moře. Leo sem přijíždí se svou 
mámou, jež se v penzionu stává novou provozní. Une je pihovatá dcera rybáře, která 
v doprovodu psa Egona brázdí na své loďce vody zálivu. Ospalé lázeňské léto naruší 
jednoho dne šokující nález – při procházce objeví Cecílie na pláži mrtvého muže, 
kterého vyplavilo moře. Kdo je to? Proč se plavil bez záchranné vesty?  Muž má na 
ruce poznávací znamení v podobě vytetovaného mloka. Co může toto tetování 
znamenat? A pomůže policii k tomu, aby tuto záhadu rozluštila? 
Děti společně se psem se pouštějí do vlastního pátrání po všech záhadách, které s 
mrtvým mužem souvisejí. Čím dále ale pronikají do labyrintu záhad, tím více zjišťují, 
že vlastně nic neví. 
 

Záhada maltézských hodin         Jørn Lier Horst 
Detektivky, napětí     zdatní a samostatní čtenáři 
 

Jedno z nejluxusnějších zlatnictví v Norsku bylo vykradeno. Kromě zlata a 
drahocenných šperků zmizely i vzácné maltézské hodiny. Zloději byli dopadeni, ale 
cenné hodiny se nenašly. Pak jeden z lupičů uprchne z vězení a jeho stopy vedou až 
do Škunerové zátoky. Cecílie, Leo, Une a Egon musejí společně rozmotat případ plný 
otazníků. Nechybí ukrytý deník, tajemný klíč, záhadná mapa, podivná noční návštěva 
a podzemní labyrint chodeb. Celým příběhem se, jako ostatně v celé sérii, proplétá 
filozofické téma podané zajímavým a lehce přístupným stylem. V tomto díle si autor 
jako leitmotiv zvolil téma času. Hlavní hrdinové budou během svého pátrání po 
vzácných hodinách přemýšlet a debatovat o tom, co to čas vlastně je, proč je tak 
neuchopitelný a jak ho lze promarnit či naopak využít co nejsmysluplněji. 
Příběh spojující dohromady spoustu střípků se co do napětí může směle rovnat 
thrillerům pro dospělé. Tajemství dýchá z každé stránky a po jednotlivých odhaleních 
vždy následuje pocit zadostiučinění.  

Časovaná Bomba      Joelle Charbonneau 
Detektivky, thrillery      samostatní čtenáři 
 

Střední škola by před zahájením pravidelné výuky měla být téměř prázdná, ale 
shodou okolností do ní míří hned několik studentů a studentek. V sobě si nesou 
závažné problémy: šikanu, outsiderství, rasismus, coming out, smrt v rodině... Když 
je v budově v poledne toho dne spáchán bombový atentát, musejí se semknout, aby 
přežili. Nemstil se však někdo z nich? 
Kongresmanova dokonalá dcera. Hvězdný zadák s tajemstvím. Kluk, kterého všichni 
přehlížejí. Klarinetistka, co se přestala snažit zapadnout. Osiřelý rebel, jenž chce 
někomu udělit lekci. Mladík, který si přeje, aby lidé vnímali jeho osobnost, ne 
náboženské vyznání. Nemohou být odlišnější, nicméně jedna událost je osudově 
spojí. Zůstanou společně zavření v budově školy, v níž právě vybuchla bomba. 
Atentátník je stále uvnitř a nikdo neví, co bude dál... 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dům doktora Fišera      Petra Braunová 
Thriller, příběhy dětí      zdatní čtenáři 
   
Podivín doktor Fišer do svého domu obehnaného plotem s ostnatým drátem nikoho 
nepouští. Když se Petrův otec zmíní, že pro doktora pracuje, probudí v synovi 
zvědavost. V domě na kopci prý bydlí nějaký kluk. Nikdo ho ale nezná, do školy 
nechodí, nehraje florbal… Petrovi se podaří s pomocí kamarádky Kristýny a dokonalé 
lsti vniknout do domu. Co objeví, je šokující, a co bude následovat, ještě mnohem víc! 
Napínavý příběh, který vám nedovolí odejít! 
 

Kniha Petry Braunové přivádí čtenáře na stopu klonování lidí. Dost neobvyklé téma v 
našich končinách. 
Hlavní hrdinou je Petr. Chodí do školy, žije v rodině, kde se všichni mají rádi. Kolem něj 
se dějí obyčejné věci. Jednoho dne však jeho tatínek získal zakázku v domě doktora 
Fišera. Dům doktora Fišera je tajemný - je obehnaný zdí a skrývá řadu tajemství. Jak 
je možné, že v domě táta objevil boty nějakého kluka? A jak to, že ten kluk nechodí do 
školy? V Petrově rodině je najednou zvláštní ticho, rodiče jsou rozhádaní a Petr netuší, 
co se děje. Rozhodne se vypátrat, co se vlastně v domě doktora Fišera skrývá.  
(in: https://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/psychothriller-pro-deti-8439) 
 

Koláč s kapkou jedu – Případ Flavie de Luce    Alan Bradley 
Thriller, příběhy dětí     zdatní a samostatní čtenáři 
 

Největší vášní jedenáctileté Flavie de Luce, dcery britského aristokrata, je chemie – a 
brzy bude mít příležitost uplatnit své poznatky (zvláště o jedech) při vyšetřování 
zločinu. 
 

Flavia de Luce patří k chudšímu šlechtickému rodu. Žije na rodinném sídle se svým otcem a 
dvěma staršími sestrami: Daphne a Ophelií. Maminka jim zemřela, když byla Flavie tak malá, 
že si na ni vůbec nepamatuje. Dívka objevila v rodinném sídle tajnou laboratoř po svém 
předkovi a od té doby je její vášní chemie, zejména výroba jedů. 
Běžné sourozenecké škorpení je náhle přerušeno tragédií: v okurkovém záhonu je nalezen 
mrtvý muž. Přesněji řečeno, nalezla jej Flavie a má všechny důvody se domnívat, že by to mohlo 
mít něco společného s hádkou jejího otce s někým neznámým, kterou nechtěně vyslechla. 
Jenže když policie otce skutečně zadrží, rozhodne se vypátrat skutečného vraha. Což není pro 
jedenáctiletou všetečku zrovna přijatelná zábava. Kdo ví, co všechno se jí při tom může stát! 
Úžasně však do svého díla zakomponoval chemii, různé reakce a procesy, takže čtenáři 
proniknou hlouběji do tajů, jež skrývá tato věda. V Koláči s kapkou jedu jde však především o 
filatelii, tedy sbírání známek. Proč jsou některé známky vzácnější, než jiné a jak je možné, že 
kvůli nim dochází i ke zločinům, i to se příznivci klasické detektivky dozví. 
(in: http://www.klubknihomolu.cz/128813/detektivka-s-kapkou-chemie/) 
 

 
Podivný případ se psem             Mark Haddon 
Detektivní novela, příběhy dětí     samostatní čtenáři 
 

Christopher Boon je patnáctiletý hoch, který nerozumí lidským citům a nemá rád, 
když se ho kdokoli dotkne, ale je to matematický génius a obdivovatel Sherlocka 
Holmese. Když jednoho dne najde za plotem zahrady vidlemi zapíchnutého psa, 
rozhodne se, že vypátrá pachatele. 
 

Christopher trpí autismem: má velký smysl pro detaily, je posedlý racionálním zdůvodňováním 
všeho, co se kolem něj děje, nesnáší jakoukoli změnu ve svém okolí a vždy na ni divoce reaguje; 
když jej například chytí policista za ruku, praští ho, z čehož samozřejmě plynou nepříjemné 
důsledky. 
Dalším rysem Christopherova onemocnění je, že se nebojí smrti; ta je pro něj jen dalším 
z mnoha skutků, co se na světě lidem mohou přihodit. … Smrt pro něj začíná být zajímavá 
v okamžiku, kdy neprobíhá podle pravidel, když nemá nějaký vnější důvod. Když jej málem 
přejede londýnské metro, ani si to neuvědomí, ale smrt pudla paní Shearsové v něm 
vyprovokuje pátrání. … 
Richard Olehla, in: http://www.iliteratura.cz/Clanek/15983/haddon-mark-podivny-pripad-se-psem-2 
 

Detektivní novela byla ve Velké Británii zvolena Knihou roku 2003 v rámci prestižní 
Whitbreadovy ceny. 

https://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/psychothriller-pro-deti-8439
http://www.klubknihomolu.cz/128813/detektivka-s-kapkou-chemie/
http://www.iliteratura.cz/Clanek/15983/haddon-mark-podivny-pripad-se-psem-2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeberův odkaz       David Jan Žák 
Detektivky, příběhy dětí 
 

Poté, co záhadně zmizel Edwin Linda, zahajují přátelé Anežka, Ptáček, Viky a Klárka 
pátrání. Všem je jasné, že celá věc souvisí s profesorem Žeberou a jeho cenným 
zápisníkem, který by v nepovolaných rukou proměnil šumavské hvozdy v kamennou 
poušť, kde se jen těží za účelem tučného zisku. Nezbývá tedy než se pustit do hledání 
na vlastní pěst, i když to může být – a taky že bude! – ohromně nebezpečné. Parta 
dětí ale nesleduje pouze Edwinovy stopy. Zejména Anežka se také snaží hledat 
průchody do tajemného světa Trombů, který zná ze svých oblíbených fantasy knih a 
her. Je přesvědčená, že se Edwin přemístil právě tam. Jak to ale dokázat? A jak ho 
přivést zpátky? Objevuje se řada možných vysvětlení, dohadů a potenciálních viníků. 
Unesl Edwina bývalý spolužák Stejkoza, toužící po zápisníku? Nebo to byl tělocvikář 
Pilda, který se kdovíproč začal chovat hrozně divně? Do hry ale vstupuje i podezřelý 
bezdomovec, jemuž se přezdívá Houba. Mohl snad on Edwina někam zašantročit? 
Všechny indicie směřují k zajímavému pokladu a dávnému přátelství, jež se za 
zvláštních okolností rozpadlo. 
 

Pes baskervillský           Sir Arthur Conan Doyle 
Detektivky       samostatní čtenáři 
 

Nejslavnější Doylův detektivní příběh vypráví o záhadných úmrtích na venkovském 
panství v pochmurné vřesovištní krajině, které přijíždí vyřešit slavný Sherlock Holmes 
se svým přítelem a pomocníkem doktorem Watsonem. Za zdánlivě nadpřirozeným 
řáděním vraždícího nepolapitelného psa se skrývá, jak se nakonec Holmesovi podaří 
prokázat, neovladatelná lidská hamižnost a zášť.  

O´Bluda      Daniela Krolupperová 
Detektivky, dobrodružné     
 
„Ten novej učitel je vážně divnej!" Čenda s Pavlem, Markétou a Vojtou dostanou 
nového učitele angličtiny, rodilého mluvčího. Usoudí, že jeho neobvyklý zjev je daný 
kulturním rozdílem. Když ale postupně zjistí, že učitel dělá chyby v angličtině, začnou 
tušit, že s tímhle chlapíkem není něco v pořádku. Což jim samozřejmě nikdo z 
dospělých neuvěří. Naopak. Namísto rodičovského pochopení si děti vyslechnou jen 
jízlivé poznámky, že jsou líní učit se slovíčka! Takže jim nezbývá než pátrat na vlastní 
pěst. Dobrodružný detektivní příběh čtyř obyčejných školáků z malého českého 
města je plný napětí, záhad a také humoru. Takže – co je vlastně zač ten učitel? 
Můžete se těšit na scény jako z akčního filmu, jelikož do případu se nakonec vloží i 
policie, armáda, vrtulník s termovizí, psovodi, hasiči a speciální jednotka. 

Fiorella a záhada mrtvého netopýra    Vlastimil Vondruška 
Detektivky, příběhy o minulosti                             zdatní čtenáři 
 

Příběh Fiorelly, dcery dvorního alchymisty Giovanniho da Ponte, se odehrává v době 
panování císaře Rudolfa II. Na Pražském hradě byl zabit mistr Guldram z Oybinu. U 
jeho těla se nalezl mrtvý netopýr, a proto se o případ začne zajímat inkvizice. V 
ohrožení jsou všichni alchymisti. Rychtář Přibík zatím vyšetřuje jinou vraždu, která se 
stala ve městě, ale záhy se ukáže, že oba zločiny spolu souvisí. Nakonec Fiorella spolu 
Martinem a Lukášem odhalí vraha, ale problém je, jak ho usvědčit. Proto Fiorella 
sáhne k alchymistickému triku, jímž přesvědčí i samotného císaře Rudolfa II. Příběh 
má dokonalou atmosféru rudolfínské Prahy a nechybí v něm dobrodružství, 
detektivní zápletka ani láska. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajemný ostrov      Enid Blytonová 
Detektivky, příběhy dětí  rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 
Dina a Filip Manneringovi se seznámí se sympatickými sourozenci Luckou a Jackem. 
Kluci si hned padnou do noty. Oba milují zvířata, Filip si nosí několik krys za bundou, 
Jack s papouškem Kiki jsou nerozlučná dvojka. Naše čtyřka je pozvaná na Vichrov do 
starého domu na útesech. 
Konečně prázdniny, o jakých se jim ani nesnilo! Děti prozkoumávají jeskyně na 
pobřeží a vypraví se i na neobydlený ostrov. Nikdo však netuší, že ostrov není zdaleka 
opuštěný... 
 

Tajemná řeka       Enid Blytonová 
Detektivky, příběhy dětí  rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 
Filip, Dina, Jack a Lucka se vydává s Billem na tajnou výpravu po řece. To by ještě 
nebylo nic neobvyklého. Tajných výprav zažily děti víc než dost. Tentokrát ale odlétají 
až na horký Středozápad mezi velbloudy a plují lodí po řece do končin, které ani 
nejsou vyznačené na mapě! Jak si však poradí, když zmizí Bill a jsou uvězněny v 
chodbách starobylého kláštera? 
 
 

Tajemný cirkus       Enid Blytonová 
Detektivky, příběhy dětí  rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 
Napínavý příběh s hrdiny Filipem, Dinou, Jackem a Luckou. 
Proč Bill přivedl rozmazleného a nafoukaného Gustava, aby s nimi strávil prázdniny? 
Jack od první chvíle tušil, že budou problémy. Brzy se děti dozvědí, že Gustav, 
pravým jménem Aloysius Gramondie, pochází ze země Tauri-Hessia a je ve 
skutečnosti princem na zapřenou. Když jsou Gustav, Filip, Dina a Lucka uneseni, 
Jack, jediný z party, najde pomoc v cirkuse. Stopy vedou do vzdálené země, kde se 
chystá spiknutí, jež má za cíl zabít krále! 
 

Tajemná loď       Enid Blytonová 
Detektivky, příběhy dětí  rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 
Výletní plavba na lodi Viking Star kolem řeckých ostrovů, nejsou to báječné 
prázdniny? Ale co když se změní v divokou honbu za pokladem se zločinci v patách, 
kteří se stejně jako Filip, Dina, Lucka a Jack pídí po skrytém pokladu? Dokonce 
neváhají koupit celý ostrov, když tuší, že je tam ukrytý! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x Tajemství              Enid Blytonová 
Tajemství spálené chaty, Tajemství ztracené kočky 
Detektivky, příběhy dětí  rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 
Pětice dětí se neohroženě vrhne do řešení záhad, jejichž rozluštění překvapí nejen je 
samotné, ale i místního policistu Goona. V prvním příběhu budou pátrat po žháři, 
který zapálil chatu, ve druhém po zmizelé siamské kočce. 
Děti se na vlastní pěst pouštějí do vyšetřování různých případů, které se dějí v okolí a 
postupně je rozzuzlují, což se ovšem nelíbí policii, a tak se zápasí o čas. 
   
 

Jedna želva za druhou       John Green 
Detektivky, romány     zdatní a samostatní čtenáři 
 

Šestnáctiletá Aza neměla vůbec v plánu pídit se po tajemstvích uprchlého miliardáře 
Rusella Picketta, ale v sázce je sto tisíc dolarů a její nejlepší a nejstatečnější 
kamarádka Daisy se nemůže dočkat, až se společně pustí do vyšetřování. Aza se 
opravdu snaží. Snaží se být dobrou dcerou, skvělou kamarádkou, vzornou 
studentkou, a taky schopnou vyšetřovatelkou. Zároveň však bojuje s nekončícím 
vírem svých vlastních myšlenek, kterým není schopná poručit…  

E-den      Mikael Ollivier, Raymond Clarinard 
Detektivky, sci-fi      zdatní čtenáři 
   
Sci-fi detektivka o lásce v různých podobách, o dospívání a nástrahách virtuálních 
světů. V Evropské federaci se objevila nová nebezpečná droga nazvaná E-den. E-den 
jako Eden, ráj, ale taky jako e-mail, e-drug, elektronická droga, se kterou si lékaři ani 
policie nevědí rady. Desítky mladých lidí upadají do hlubokého kómatu, ze kterého se 
je odborníkům nedaří probrat. Goranův otec je jeden z nejlepších policejních agentů. 
O prázdninách se ale místo společné cesty k moři musí rychle vydat k novému 
případu, a tak Goran spatří Melánii, která po vyzkoušení nové drogy také upadla do 
kómatu. Smrtelně ohrožená dívka obrátí jeho život naruby. Rozhodne se ji zachránit, 
ale sám začíná propadat umělému ráji nové drogy… 
 

Vysněný E-den je virtuální místo, ve kterém jsou splněna všechna přání a touhy, a 
proto je velmi jednoduché stát se na něm závislým. Goran a Mel ale nejsou typičtí 
adolescenti ochotní z nudy a touhy po dobrodružství zkusit všechno možné. Autoři 
jejich prostřednictvím ukazují, že upadnout do drogové závislosti může člověk i 
z mnohem reálnějších pohnutek, jakými jsou osamění, neporozumění okolního světa 
či naopak touha pomoci druhému, který se již se závislostí potýká. 
Cesta do E-denu, ve kterém se nakonec otec a syn oba ocitnou, je pro každého z nich 
složitá a jak Serge, tak Goran musejí především v reálném světě překonat sami sebe, 
aby se v E-denu znovu našli. Jejich snaha zachránit všechny oběti elektronické drogy 
vyvrcholí v závěrečném apokalyptickém virtuálním boji, ve kterém E-den vyjeví svou 
pravou podstatu a z nějž ne všichni protagonisté vyjdou živí. 
(in: http://www.iliteratura.cz/Clanek/36777/ollivier-mikael-clarinard-raymond-e-den) 
 

Kniha ve Francii získala cenu za literaturu pro mládež, kterou uděluje Nouvelle Revue 
Pédagogique (Pedagogická revue). 
 


