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κομμάτια από προηγούμενα σώματα

που είχε διαλύσει με τα γυμνά του

χέρια και άρχισε την

συναρμολόγιση.

Ένα κομμάτι από εδώ, ένα

κομμάτι από εκεί σιγά σιγά και

πρίν το καταλάβω είχε μαζέψει όλα τα

κομμάτια που χρειάζονταν για να

ολοκληρώσει το θαύμα του όπως το

έλεγε.

Στην τοποθέτηση όμως τα είδε λίγο

παλούκια. Η μητρική δεν κούμπωνε

σωστά και γι’ αυτό της έβαλε

αποστάτες. Στο κενό από κάτω που

δημιουργήθηκε τοποθέτησε τον

σκληρό δίσκο

(είναι και έξυπνος

παναθεμά τον).

Με το τροφοδοτικό ήταν

περίπου μια από τα ίδια.

Γύρισμα κατά 90 μοίρες και

κομπλέ και το τροφοδοτικό. Αφού

έκοψε τις τρύπες για τα ηχεία στα

πλάγια της οθόνης είχε ένα θέμα με το

μαγνητικό πεδίο που δημιουργούσαν

αλλά το έλυσε με την θωράκιση.

Η οθόνη ήταν θεωρητικά και το ποιό

παλούκι στην τοποθέτηση

που όμως τελικά ήταν

εύκολη (αρκεί να έβρισκε το

κέντρο) υπόθεση. Αφού βρήκε

το κέντρο την κόλλησε με πέντε

μπάρες θερμικής σιλικόνης

(καμμία σχέση με την σιλικόνη

που βάζουν οι γυναίκες).

Πλάκα πλάκα κόλλησε γερά και

φένεται να αντέχει από το βάρος.

Σειρά έχει το κόψιμο του

καπακιού της οθόνης.

X-PARK NEWZX-PARK NEWZ
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Εδώ έβαλε όλο το ταλέντο του ο παλούκαρος.

Έδεσε μια καρφίτσα στην μύτη στο κολλητήρι

με χαλκόσυρμα και έτσι έκοβε το πλαστικό

λιώνοντάς το (έλα ρε πατεντιάρη Έλληνα).

Γρούτσου γρούτσου τελικά τα κατάφερε (και

το κολλητήρι το ίδιο).

Αφού έκοψε το πλαστικό

κάλυμα της οθόνης το

καθάρισε από τα καμένα

γρέζια με μια λίμα που όπως

λέει και ο ίδιος ήταν του

εγώ έχω του εσύ

να πάς να πνιγείς ) (σκάστε ρε να

τελειώσω το κείμενο ).

Τέσπα.

Αφού έτριψε το πλαστικό με την λίμα και

έκανε το καπάκι τζιτζί ήρθε η ώρα

του βαψίματος.

Μπήκε μέσα σε ένα δωμάτιο και μετά από μία

περίπου ώρα βγήκε με μια στολή που έμιαζε με

αυτήν της ομάδας

Μόνο που αντί για χειροβομβίδες είχε σπρέι.

Είχε κάτσει απέναντι από τα σωριασμένα κομμάτια

της υπο συναρμολόγηση οθόνης και με μια

περίεργη κίνηση που έμιαζε σαν από ταινία

έβγαλε από τις τσέπες του τα σπρέι και

πυροβόλησε τα πλαστικά κομμάτια με μπογιά.

Και τι μπογιά, μαύρη με κόκκινη λεπτομέρια.

Θεός ο επιστήμονας - μπογιατζής - βρόμικος

χάρι.

Μιλάμε για το πιο γρήγορο σπρέι της Ελλάδας

και βάλε.

Αφού τελικά το συναρμολόγησε και μου έπριξε ελαφρός

τα π@π@ρι@ με την διαδικασία που θα ακολουθούσε

(λες και μπορούσα να ξεφύγω, δεμένος ήμουν) αφού

έβαλε μπροστά το μηχάνημα και εκκίνησε το με

νάρκωσε με ένα φάρμακο.

Ξύπνησα σε ένα παγκάκι και δεν είχα νέα από

τον επιστήμονα μέχρι σήμερα που με κίνδυνο

της ζωής μου σας δίνω και φωτό του για να

προσέχετε από εδώ και πέρα.

king

kong ( donkei kong ) (

swat.

western

pc

lagopodaro

gk@ntemhs

mckondas
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ΝΕΑ
ΦΡΕΣΚΑ, ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΑ ΟΛΑ ΕΔΩ

ΝΕΑ
ΦΡΕΣΚΑ, ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΑ ΟΛΑ ΕΔΩ

M O D D I N G

του panigrc

Phase III by cc3d
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G A D G E T

Το με μανιβέλα από τηνmp3 player Thanko
Η ομάδα της μας εκπλήσει. Ευχαριστούμε για το καταπληκτικά μικρό

το οποίο μπορεί να φορτιστεί είτε με φορτιστή ρεύματος είτε
μέσω ή χάρη στους μυς που έχουμε με το χέρι, τραβώντας μανιβέλα
όπως οι παλιομοδήτικες συσκευές που χρησιμοποιούσαν οι παπούδες μας.

Τραβώντας μανιβέλα για ένα λεπτό παίρνετε λεπτά μουσικής απλό όμως
σίγουρα βολικό αν είστε μακριά από παραδοσιακές μορφές ενέργειας.

Το υποστηρίζει και και έχει εσωτερική μνήμη.
Επίσης έρχεται μαζί με το δικό του φακό για να σας βοηθά να βρείτε τα

κλειδιά σας στο σκοτάδι.

Thanko
mp3 player

USB,

10

MP3 player MP3 WMA 1GB

Πηγή: AKIHABARANEWS
http://www.akihabaranews.com/en/news-15746-

The+Cranking+MP3+Player+from+Thanko%E2%80%A6.html

H A R D W A R E

AMD Phenom X4 9850

Ημέρα δοκιμών του ταχύτερου επεξεργαστή της
τον

Ελεύθερος από το βρόμικο του

η σκηνή έχει στηθεί για μία αναμέτρηση στήθος με στήθος
με τον καλύτερο της

Ενώ το σημαντικό βήμα προς τα μπροστά της
ο επεξεργαστής δύσκολα συγκρίνεται με τον

καλύτερο της τετραπύρηνο επεξεργαστή.

Παρ'όλα αυτά λέγεται πως οποιοσδήποτε οπαδός ή που
ψάνχει για επεξεργαστή στα $240 θα αποκτήσει φανταστικές εμπειρίες με

τον Είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε την ξανά στον αγώνα και
έτοιμη να αγωνιστεί. Πάμε παρακαλώ για ταχύτερους χρονισμούς και

Η χρειάζεται λίγο χτύπημα στην πόρτα για να κρατήσει τον
νόμο του από το να γίνει η υπόδειξη του

pc AMD's
Phenom X4 9850.

bug TLB
(Translation Lookaside Buffer),

Intel.
AMD,

9850
Intel

gamer

9850. AMD
AMD,

45-nm; Intel
Moore's Moore.

Πηγή: Engadget
http://www.engadget.com/2008/03/27/amds-fastest-phenom-x4-9850-desktop-cpu-tested-intel-

X-PARK NEWZX-PARK NEWZ
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Πρίν από ένα μήνα περίπου η ημέρα ξεκινούσε όμορφα (για εσάς που

ξυπνούσατε).

Τα πουλάκια κελαηδούσαν (

αέρας σφύριζε καθώς περνούσε από τα φύλλα των δέντρων (

και το νερό που κυλούσε έπερνε μαζί του πεσμένα φύλλα, σκέψεις

και έγνοιες ( .

Αυτά για εσάς.

Για εμένα ήταν μια καταραμένη μέρα που βγήκα από ένα κάπου στο κέντρο της Αθήνας.

Μαζί με άλλον ένα συν-καμμένο (ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε) αποφασίσαμε να την κάνουμε

επιτέλους μετά από κανένα στρογγυλό 50ωρο λιώσιμου σε και τα σχετικά

καμενοπαίχνιδα όπου και πλήρωσε γιατί έχασε στοίχημα.

Βγαίνοντας από το μαγαζί είχαμε όρεξη να φάμε κάτι γιατί όσο να είναι είχαμε ψοφήσει στη σοκολάτα και

στα μπισκότα για να την βγάλουμε μέσα στο caf . Έτσι με κατέυθυνση προς κάποιο γυράδικο που να κάνει

παραγωγή από τόνους τζατζικόζουμου και κρεμυδοπόλεμου πήραμε τρένα, λεωφορία, πλοία, βουνά και

τελικά φτάσαμε στου Θανάση. Δεν κάνει καθόλου μεγάλο σουβλάκι αλλά είναι ωραίο.

Αφού εξοπλιστήκαμε με καμμια δεκαριά ο καθένας μας (τρεία σε κάθε τσέπη και ένα στο χέρι) σταματήσαμε

σε ένα περίπτερο να πάρουμε και δύο μπουκάλια τα μεγάλα ε). Φεύγοντας για να πάμε να

κάτσουμε σε κάποιο παγκάκι γιατί όντας ζόμπι από το ήμασταν σαν , καταλαβαίνω ότι μετά

από μισή ώρα που μίλαγα σαν τον καραγκιόζη ο φίλος μου δεν ήταν δίπλα μου.

Ο μαλακάκος είχε κάτσει στο περίπτερο και έκανε καμάκι στην περιπτερού. Μετά από ανάρμοστο μπινελίκι

και αρκετά κιλά σφαλιάρας κάτσαμε σε ένα παγκάκι και καταναλώσαμε τα λαχταριστά τζατζικόζουμα. Γιαμ.

Το θέμα στην ιστορία αυτή δεν είναι τα βρόμικα που φάγαμε, αλλά το ότι ήθελα ντέ και καλά να βρώ και να

αγοράσω χλοροφόρμιο για να κολλήσω κάτι ακρυλικά πλαστικά που ήθελα (ναι με το χλοροφόρμιο κολλάνε).

Έτσι για άλλη μια φορά βάλαμε γραμμή και πλώρη στο πιο κοντινό φαρμακίο για να ρωτήσουμε που θα

βρούμε τέτοια πράγμα.

Μπαίνουμε στο φαρμακείο και με λίγα λόγια ακοληθεί ο παρακάτω διάλογος.

Φαρμακοτέτοιος Καλημέρα σας.

Εγώ Μεράααααααααα

Φαρμακοτέτοιος θα θέλατε παρακαλώ

Εγώ Χλοροφόρμιο

Φαρμακοτέτοιος (Μετά από ένα λετό σιγής) Φωνάζει έναν νεαρό -μάλλον γιός του -και κάπου

τον στέλνει έξω.

Εγώ Πουλάτε εσείς τέτοιο πράγμα εδώ ή όχι. Και άν όχι που μπορώ να βρώ

Σχεδόν αμέσως πλακώνουν μέσα δύο όργανα ( ) και αρχίζουν τις

ερωτήσεις για το τι θέλω το χλωροφόρμιο. Περιττό να πω ότι είχα μείνει μαλάκας με δύο πράγματα.

Πρώτον δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει και άν μιλούσαν σε εμένα και δεύτερον που σκατά ήταν και

πρόλαβαν να έρθουν πρίν ο φίλος μου προλάβει να κλάσει.

έσπασα και τους έδειξα το . Μετά από άλλα τόσα βασανιστήρια και αφού νόμιζαν ότι το

πάει να πεί αρχηγός κατάφερα να τους πείσω ότι είμαι αθώος.

Τελικά δεν έμαθα ακόμα που σκατά μπορώ να βρώ χλοροφόρμιο.

ποιά πουλάκια ρε ανώμαλε στην Αθήνα ζείς.

και στο ξαναλέω

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ στην Αθήνα μένεις.

και εσένα.

ένα τρομπόνι και ένα φλάουτο

Mckondas
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modderator

Μετά από 30 λεπτά βασανιστηρίων (γαργάλημα στις πατούσες και ξενέρωτα ανέκδοτα για ξανθιές) Τελικά
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Case
Silverstone Crown

Black
Τιμή 299 ευρό

Cpu
Intel

Core 2 Quad
Q6600

@
2,4Ghz

Τιμή 250 ευρό

Μνήμες

Τιμή 129 ευρό

Ram
Mushkin DDR-2

2x2G= 4G
800Mhz
5-5-5-15

Σκληρός

Τιμή 235 ευρό

Seagate 1Tb
32Mb, 7200.11rpm

Σκληρός

,
Τιμή 105 ευρό

Western Digital Raptor-X
150Gb

10.000 rpm, 16Mb  Sata

A
US Robotics Wireless

PCI Adapter NDX

σύρματο Δίκτυο

Τιμή 99 ευρό

Κάρτα ήχου

Τιμή 219 ευρό

Auzentech
X-Fi Prelude 7.1

Τροφοδοτικό

Τιμή 122 ευρό

Zalman
750 watt

Κάρτα γραφικών

Τιμή 239 ευρό

Sparkle
8800GT 512Mb

Coolpipe

Samsung
DVDRW+/- DL Lightscribe

Sata  Black  Bulk, ,
Τιμή 29,90 ευρό

Μητρική

Τιμή 120 ευρό
Asus P5KC

Τιμή συνόλου

ευρό
1846.9

ΠΗΓΗ

MADE BY MCKONDAS



MOVIE OF THE MONTH

Hackers The Takedown

by Mckondas

10

Το Neon Genesis Evangelion είναι μία τηλεοπτική σειρά anime, που ξεκίνησε να προβάλλεται το 1995. Έχει γραφτεί
από τον Hideaki Anno και η παραγωγή της έγινε από την Gainax.

Τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη σειρά λαμβάνουν χώρα το 2015 μ.Χ., δεκαπέντε χρόνια μετά την καταστροφική
Δεύτερη Πρόσκρουση (Second Impact) που σύμφωνα με επίσημες πηγές προκλήθηκε από πρόσκρουση μετεωρίτη
στη Γη. Κατά τη Δεύτερη Πρόσκρουση αφανίστηκε ο μισός πληθυσμός της γης καθώς και έκλινε ο άξονας της. Την

περίοδο που η ανθρωπότητα επανέρχεται από αυτή την καταστροφή, το Τόκυο-3 (η τρίτη αναδόμηση της πόλης του
Τόκυο) δέχεται επιθέσεις από τεράστιες οντότητες που καλούνται Άγγελοι. Τα συμβατικά όπλα δεν είναι αποτελεσματικά

ενάντια στους Αγγέλους και η μόνη γνωστή άμυνα είναι τα Ευαγγέλια (Evangelions ή EVAS). Tα EVAS είναι τεράστια
ανθρωπόμορφα ρομπότ των οποίων η κατασκευή και λειτουργία ελέγχεται από τον παραστρατιωτικό οργανισμό NERV.
Η σειρά ξεκινά σαν ένα συμβατικό anime με ανθρωπόμορφα ρομπότ, αλλά σύντομα η δράση μεταφέρεται σε χρονικές

αναδρομές και αναλύσεις των προσωπικοτήτων των βασικών χαρακτήρων, όπως του Σίντζι Ίκαρι και των άλλων
παιδιών που πιλοτάρουν τα Ευαγγέλια. Ο δημιουργός και σκηνοθέτης Hideaki Anno, έπασχε για αρκετό καιρό από

κατάθλιψη. Μεγάλο μέρος της σειράς βασίζεται στις εμπειρίες του αντιμετωπίζοντας την ασθένεια και στις γνώσεις που
απέκτησε επί της ψυχοαναλυτικής θεωρίας, από την ψυχοθεραπεία στην οποία υποβλήθηκε. Σαν αποτέλεσμα αυτού,
μέσω των χαρακτήρων της σειράς παρουσιάζονται διάφορες πνευματικές διαταραχές και προβλήματα με τη ψυχική

υγεία όπως κατάθλιψη, μετατραυματικό σοκ και αγχώδης διαταραχή του αποχωρισμού.
Το Neon Genesis Evangelion αποτελείται από 26 τηλεοπτικά επεισόδια που προβλήθηκαν για πρώτη φορα στον

τηλεοπτικό σταθμό Tokyo TV από τις 4 Οκτωβρίου του 1995 έως την 27η του Μαρτίου του 1996. Ακολούθησαν δύο
ταινίες: Evangelion: Death and Rebirth και The End of Evangelion κάθε μία εκ των οποίων προβλήθηκε για πρώτη
φορά το 1997. Το Death and Rebirth είναι μία σύμπτυξη των επεισοδίων της σειράς με μία προσθήκη του πρώτου

μισού του The End of Evangelion (Rebirth), ενώ το The End of Evangelion είναι μία επέκταση του 26ου επεισοδίου της
σειράς που έχει ως στόχο μία εναλλακτική παρουσίαση του τέλους της σειράς. Οι ταινίες αυτές επανακυκλοφόρησαν ως
μία, μετά από κάποιες περικοπές, με τίτλο Revival of Evangelion, το 1998. Τέλος, εκδόθηκαν δύο επιπρόσθετα DVD με

υπό-τίτλο Genesis Reborn και Resurrection. Περιλαμβάνουν τα τελευταία 6 επεισόδια και εκτεταμένες εκδόσεις
("director's cut") των επεισοδίων 21, 22, 23 και 24 της σειράς.

Πηγή κειμένου: www.wikipedia.gr

X-PARK NEWZX-PARK NEWZ



Πήγαμε στην και
Λιώσαμε και φέτος στο περίπτερο της

Αφού τελικά μας έδιωξαν με κλωτσοπατινάδες από το
περίπτερο γιατί είχαν λιώσει οι χειριστηρες στα χέρια μας

μετά από αμέτρητες ώρες έχουμε να πούμε τα
παρακάτω.

dte ;
EA games.

gaming

ΖΗΤΩ Η EA GAMES

GAME OF THE MONTH
by Mckondas

11

EA
G

AM
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X-PARK NEWZX-PARK NEWZ

Να και μερικά παιχνίδια που θα έπρεπε να έχετε
αγοράσει ( τα περισσότερα δεν έχουν βγεί στην
αγορά ακόμα ). Έχουμε και γράφουμε.;-p

FIFA 09

NBA LIVE 09

FIFA MANAGER 09

FACEBREAKER

BATTLEFIELD: BAD COMPANY

SKATE IT

THE LORD OF THE RINGS CONQUEST

COMMAND CONQUER  RED ALERT 3

NEED FOR SPEED UNDERCOVER

HARRY POTTER AND THE HALF BLOOD PRINCE

THE GODFATHER 2

MIRROR’S EDGE

LEFT 4 DEAD

DEAD SPACE

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο

www.electronicarts.co.uk



Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ
Apple ipod nano 3rg generation clone!!

Νέο αντιγραφή του νέου

με ακόμη περισσότερα χαρακτηριστικά και στην

μισή τιμή!!!

1)

Είναι ολοκαίνουριο στο κουτί του μαζί με

)Φορτιστής τοίχου

2)Καλώδιο Σύνδεσης με Η/Υ

3)Ακουστικά

4)Σιλικονούχα θήκη

όνο 70 ευρώ!!!!!!!!

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε

στο Ευχαριστώ!

mp4 player, ipod nano

Mp3 Player

2)Mp4 Player

3)Radio

4)Voice Recorder

5)Text

6)Contacts

7)Pictures

8)Games

:

1

M

e-mail

:  stackerakias@gmail.com ....

Νέο αντιγραφή του νέου

με ακόμη περισσότερα χαρακτηριστικά και στην

μισή τιμή!!!

1)

Είναι ολοκαίνουριο στο κουτί του μαζί με

)Φορτιστής τοίχου

2)Καλώδιο Σύνδεσης με Η/Υ

3)Ακουστικά

4)Σιλικονούχα θήκη

όνο 70 ευρώ!!!!!!!!

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε

στο Ευχαριστώ!

mp4 player, ipod nano

Mp3 Player

2)Mp4 Player

3)Radio

4)Voice Recorder

5)Text

6)Contacts

7)Pictures

8)Games

:

1

M

e-mail

:  stackerakias@gmail.com ....
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WALLPAPER OF THE MONTH

Κάθε μήνα θα παίζει και ένα που θα μπορείτε να τα βρείτε και από την
του

wallpaper
gallery x-park.gr

Κάθε μήνα θα παίζει και ένα που θα μπορείτε να τα βρείτε και από την
του

wallpaper
gallery x-park.gr

13

ΠΗΓΗ

by Mckondas

X-PARK NEWZX-PARK NEWZ



ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΟΣ

01 / 2008

ΤΕΥΧΟΣ

12 / 2007

ΤΕΥΧΟΣ

11 / 2007

ΤΕΥΧΟΣ

10 / 2007

http://share.x-park.gr/338322

http://share.x-park.gr/185337

+
mini

http://share.x-park.gr/375611
+

mini

http://share.x-park.gr/647209

http://share.x-park.gr/480649http://share.x-park.gr/369038
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ΣΥΝΗΘΗΣ ΥΠΟΠΤΟΙΣΥΝΗΘΗΣ ΥΠΟΠΤΟΙ
ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

(ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ)

ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

(ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ)

ΑΡΧ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΓΡΑΦΙΚΑ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΗΓΕΣ

I

-

MCKONDAS

STACKERAKIAS
PANIGRC

MCKONDAS
WEB

KINGOR83
PANIGRC

MCKONDAS

WWW.X-PARK.GR

WWW.WIKIPEDIA.ORG

ΟΛΟ ΤΟ

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΘΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΘΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΑΝ ΝΑΙ ΤΟΤΕ ΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟ

ΘΕΜΑ ‘ ’

;
X-PARK.GR

;
E-MAIL

ME X-PARK NEWZ
E-MAG@X-PARK.GR

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΟΤΕ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ

ΣΤΟ

ΜΕ ΘΕΜΑ ‘ ΘΕΜΑΤΑ’X-PARK
E-MAG@X-PARK.GR
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