
DEL 4 
 

Detta är GODA NYHETER angående det bedrägeri som, den så 
kallade, pandemin, påtvingande av masker, social distansering, 

lockdown, vaccinpass, *asymptomatisk har visat sig vara. 
 
(*Asymptomatisk är ett påhitt som uppstod i början av 2020. Det går ut på att en person 

är/kan vara smittbärare trots att han själv inte har symptom eller är sjuk. Det finns ingen 

vetenskaplig studie eller bevis bakom detta påstående.) 
 
    Nyheterna fylls på från botten och upp.  

 

    Om ni själva stöter på några GODA NYHETER angående detta pågående bedrägeri får ni 

gärna maila mig. Ge mig då dokumentet, eller videon och var det sägs, så jag snabbt kan hitta 

och verifiera det. 

 

Denna sammanställning är gjord av:  

Stefan Sjöblom  

Göteborg 

stefan@greenclean.nu 

 

Du kan dela med dig/vidarebefordra detta. 

 

Notering av mig: I de fall jag har lagt in en Telegram länk så måste ni kanske skaffa denna 

för att kunna öppna länken.  

 Denna, inte den med vit ram. 

 

 

    En del av dessa saker bedömer jag så som Goda Nyheter trots att de tar upp 

missförhållanden. Detta p.g.a. att de är bevis på dessa missförhållanden och kan 

användas juridiskt för att få stopp på eländet. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15/6-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Skitbra musikvideo med Ole Dammegard och Mo Anton, med ett budskap. 
(359) Ole Dammegard & Mo Anton - Wake Up (From Prison To Paradise) - YouTube 
 
    Ole Dammegards Hemsida 
Ole Dammegard, Author at Light On Conspiracies - Revealing the Agenda 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    8th session of the Grand Jury Proceedings 

    Court of Public Opinion 

    Topic: Closing Arguments 

https://t.me/covidvaccineadveffect/168730 

mailto:stefan@greenclean.nu
https://www.youtube.com/watch?v=ae0FRG9Bn3c
https://lightonconspiracies.com/author/heartglow93/
https://t.me/covidvaccineadveffect/168730


Notering av mig: Detta är slut argumenten för Grand Jury. Detta gäller att få de sex 

anklagade vidare för att kunna fällas i domstol. Christian Drusten, Anthony Fauci, Tedros, 

Bill Gates, Pfizer ocg Blackrock. Det sista slutargumenteringen (som ni hittar via länken) 

med Leslie Manookian innehåller en hel del goda nyheter. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Notering av mig: Justin Trudeau är/påstår sig vara vaccinerad 4 ggr. på ett år och har själv 

gått ut med att han nu har covid igen för andra gången. Behöver man veta mer om att 

injektionerna är en ineffektiv produkt? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

    Elena Malmefeldt: WHO vill snabbare kunna omstarta hela lockdown- och  

restriktionscirkusen. 

    Världshälsoförsamlingen (WHA) är det forum genom vilket Världshälsoorganisationen 

(WHO) försöker styra de 194 medlemsländerna. Det är världens högsta organ för hälsopolitik 

och består av hälsovårdsministrar från medlemsstaterna. 
Elena Malmefeldt: WHO vill snabbare kunna omstarta hela lockdown- och restriktionscirkusen - 
NewsVoice 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              

    VACCINSKADOR. Miljontals människor över hela världen har drabbats av 

biverkningar av Covid-19-injektionerna. Den globala kampanjen #CanWeTalkAboutIt 

syftar till att starta en dialog och bryta tystnaden kring Covid-19 vaccinets skada och orsakad 

död. 
Lanseringen av den internationella kampanjen CanWeTalkAboutIt för de injektionskadades 
rättigheter - NewsVoice 

 
Global Social Media Campaign to Support Covid-19 Vaccine Injured - NewsVoice 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    MEP Christine Anderson: "Varför ger sig inte EU-parlamentet på Trudeau?  
    Och ”skriker ut” om de kränkningar av mänskliga rättigheter han håller på med? Åh, 

vänta... eftersom EU är helt i linje med globalisternas sjuka, "Brave New World agenda" 

gapar de  bara på regeringar som faktiskt respekterar frihet, demokrati och rättsstatsprinciper." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167856 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://newsvoice.se/2022/06/restriktionscirkusen-who-frontorganisation-vaccinindustrin/
https://newsvoice.se/2022/06/restriktionscirkusen-who-frontorganisation-vaccinindustrin/
https://newsvoice.se/2022/06/kampanjen-canwetalkaboutit/
https://newsvoice.se/2022/06/kampanjen-canwetalkaboutit/
https://newsvoice.se/2022/06/global-campaign-support-covid-19-vaccine-injured/
https://t.me/covidvaccineadveffect/167856


    Skräckgalleriet (07.06.2022 Berlin) 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167839 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Det är så här VI ändrar världen till en hälsosammare och fredligare plats. Oavsett 

vilka ohälsosamma produkter eller åtgärder korrupta företag vill prångla på oss. Kom ihåg att 

det inte bara är genom de uppenbara annonserna som vill sälja ohälsosamma produkter till 

oss, MSM (MainStream Media) gör sitt i smyg genom att låtsas att de ger oss goda 

sanningsenliga råd. Och ni fattar vikla som ligger bakom media – mer behöver inte sägas! 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167832 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Dr Chris Shoemaker: 

    Vi befinner oss i en medicinsk katastrof: Barn har 52 gånger större risk att dö efter 

att ha vaccinerats än ovaccinerade barn 

Och ändå fortsätter regeringarna att driva dessa giftiga skott när de vet att barn dör. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167756 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Dr. Naomi Wolf: 

    ”De ljög medvetet om att vaccinerna är säkra. Detta var överlagt mord.” 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167634 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    X-Files, säsong 10, sändes 2016 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167610 

Notering av mig: Detta är lite intressant. Endera är författarna förutseende eller, så är det 

så som sagts i Corona Investigative Committee´, att det är så här de förbereder oss för att vi 

inte ska tycka att det som kommer att ske senare, i den verkliga världen, inte ska verka helt 

otroligt för oss. Och på så sätt är vi redan van vid tanken att det kommer att ske. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Toronto, Kanada 4 juni 2022. 

Toronto-medborgare protesterar mot immunisering och sanitära pass efter att det 

kanadensiska parlamentet röstade emot att upphäva alla federala mandat!!! 

https://t.me/InfoNewsWorld/14606 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Leeuwarden, Nederländerna 5 juni 2022. 

Nederländare i Levarden vid en protest under parollen "Inga bönder, ingen mat".... 

Protesten stöddes också av lastbilschaufförer från den holländska frihetskonvojen och 

militärveteraner.... Makten tillhör folket! 

https://t.me/InfoNewsWorld/14605 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Steyr, Österrike 5 juni 2022. 

Österrikare i Steyr demonstrerar mot vaccinationer, sanitetskort och alla 

hälsorestriktioner!!! 

https://t.me/InfoNewsWorld/14604 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Warszawa, Polen 4 juni 2022. 

Människor i Polen i Warszawa under en stor protest mot alla hälsorestriktioner och 

undertecknandet av ett avtal mellan den polska regeringen och WHO !!! 

https://t.me/InfoNewsWorld/14603 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167839
https://t.me/covidvaccineadveffect/167832
https://t.me/covidvaccineadveffect/167756
https://t.me/covidvaccineadveffect/167634
https://t.me/covidvaccineadveffect/167610
https://t.me/InfoNewsWorld/14606
https://t.me/InfoNewsWorld/14605
https://t.me/InfoNewsWorld/14604
https://t.me/InfoNewsWorld/14603


    En av världens största flygplansoperatörer stäms, på grund av sitt vaccinkrav. 

Åklagaren säger till NTD News att de också kommer att ge sig på/gå efter alla de stora 

flygbolagen. 
https://www.youtube.com/watch?v=pThpK4-CIrI&ab_channel=NTDSverige 

Notering av mig: Dessa stämningar kommer att hjälpa övriga världen!!!! Och jag har sett på 

ett annat ställe att man kommer att stämma, så många som, 20 stycken flygbolag. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Obama erkänner experiment. 

"Kliniskt testad på miljarder människor runt om i världen". 

Obama sprider sanningen; alla har deltagit i en experimentell klinisk prövning. 

https://t.me/InfoNewsWorld/14583 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Dr Paul Marik @DrPaulMarik, en av de mest publicerade läkarna i intensivvården, 
granskar data från Storbritannien och Israel som visar att påtvingad massvaccinering inte 

fungerar alls och gör det värre för dem som drabbas av sjukdomen.  

    Det är lättare för de som är vaccinerade att få covid än de som är ovaccinerade. Så dessa 

produkter är inte säkra och inte effektiva. 

 https://t.me/PeterMcCullough/1085 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Ett centralt klipp från Per Shapiros intervju häromdagen med magistern i 

biomedicin, Anette Stahel.  

    Här berättar Anette Stahel om att i Pfizers studie av Corminaty från hösten 2020, och som 

FHM stöder sig på och som ledde till villkorligt godkännande, var det över tre gånger 

vanligare med skador och symtom i vaccingruppen än placebogruppen och förekomsten av 

allvarliga skador och symtom var nästan tre gånger högre för de vaccinerade jämfört med de 

som fått placebo. 

https://t.me/lakaruppropetbmln/201 

 

Hela intervjun: 
(358) Folkets Radio - Kritisk analys av Folkhälsomyndighetens risk/nytta-bedömning av C19-vaccin - 
YouTube 

Comirnaty = Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccin 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Medicare-data: 50-procentig ökning av dödligheten av alla orsaker för ett ingripande 

som är tänkt att rädda liv? 

    Steve Kirsch: "Hur kan du förklara en 50% ökning av dödligheten av alla orsaker efter att 

vaccinerna och boosterna startade? Det är problemet. De kan inte förklara det. Du kan inte 

förklara en 50% ökning av dödligheten av alla orsaker efter att ingripandet (att ge vaccin som 

”lösning”) som är tänkt att minska dödligheten av alla orsaker startade. De vill inte förklara 

det. Det är därför de aldrig kommer att visa dig Medicare-data." 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167434 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Detta händer när en utbildad person pratar med en läkare om vacciner. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167282 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Bolsonaro (Brasiliens president) släpper flera sanningsbomber om Covid-vaccinet. 

https://t.me/goddek/1736 

Notering av mig: Som ni säkert sett i tidigare inlägg så är ju Brasilien ett av flera länder son 

hotar med att lämna WHO. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=pThpK4-CIrI&ab_channel=NTDSverige
https://t.me/InfoNewsWorld/14583
https://t.me/PeterMcCullough/1085
https://t.me/lakaruppropetbmln/201
https://www.youtube.com/watch?v=OrbwPXmC0Ic
https://www.youtube.com/watch?v=OrbwPXmC0Ic
https://t.me/covidvaccineadveffect/167434
https://t.me/covidvaccineadveffect/167282
https://t.me/goddek/1736


4/6-22 är det som finns nedan sammanställt av mig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Gravida mödrar fick inte veta:  

    Pfizers påstående att injektionen var säker för gravida kvinnor var baserad på en partisk 

studie av franska råttor. 

    Naomi Wolf: "Läkarna som drev studien var aktieägare eller anställda i Pfizer och 

BioNTech." 

   Nu rapporterar DOD (US Department of Defense) -data om en ökning med 80 % av 

medfödda missbildningar. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167233 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Medborgare i Padua, Italien simulerar begravningen av hälsominister Roberto 

Speranza: 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167201 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Lyssnar man på Klaus Schwab så tvivlar man inte på att WEF (World Economic 

Forum) ligger bakom försöket att överta världen. 

    Vem gjorde denna arroganta stolle till kung av världen? Han gör stora antaganden om att vi 

alla är totala dumma idioter och kommer att fåraktigt kommer att följa med. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167199 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Per Shapiro fortsätter att gräva. Han har intervjuat Anette Stahel, filosofie magister i 

biomedicin och en av författarna till artikeln som Läkaruppropet publicerade om att 

Folkhälsomyndigheten 2021 felaktigt flyttade över 919 avlidna i covid-19 och som 

vaccinerats till gruppen ovaccinerade. 

   Annette Stahel har skärskådat den enda studie som ligger till grund för 

Folkhälsomyndighetens rekommendation till allmänheten att vaccinera sig med Pfizers 

covidvaccin Corminaty. Hon anser att studien är mycket svag och att den dessutom visar att 

vaccingruppen drabbas av cirka tre gånger fler komplikationer än kontrollgruppen (som inte 

fick vaccinet).  

 

    Anette Stahel är starkt kritisk till Folkhälsomyndighetens agerande båda gällande den 

bristfälliga studien av Pfizers vaccin och deras generella information till allmänheten om 

covidvaccinen. 
(352) Folkets Radio - Kritisk analys av Folkhälsomyndighetens risk/nytta-bedömning av C19-vaccin - 
YouTube 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Jose Maria Fernandez Sousa-Faro, vd för den europeiska läkemedelsjätten 

PharmaMar, har anklagats av polisen för att ha blivit falskvaccinerad mot covid-19. Dr 

Sousa-Faro har fastnat i en skandal i Europa som involverar människor som läggs till i det 

nationella immuniseringsregistret i utbyte mot stora summor pengar, med många av dem 

bekanta ansikten. 

    Polisen hävdar att Sousa-Faro arrangerade att injiceras med en saltlösning istället för en 

Covid-19-vaccination och betalade tusentals dollar för att få sitt namn tillagt i Spaniens 

immuniseringsregister, vilket bekräftats av poliskällor och rapporterats av El Periodico de 

Espana. 

    Dr Sousa-Faro är bland mer än 2 200 kändisar och europeiska eliter på listan som 

upprättats av den nationella polisen över dem som falskt vaccinerats mot Covid. 
Police charge big pharma boss with falsifying his Covid vaccination status -- Society's Child -- Sott.net 

Notering av mig: ”Eliten” vill inte ta detta bio vapen, de vet vad det är. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/167233
https://t.me/covidvaccineadveffect/167201
https://t.me/covidvaccineadveffect/167199
https://www.youtube.com/watch?v=OrbwPXmC0Ic
https://www.youtube.com/watch?v=OrbwPXmC0Ic
https://euroweeklynews.com/2022/02/16/spanish-actress-investigated-for-buying-fraudulent-covid-pass/
https://www.sott.net/article/468242-Police-charge-big-pharma-boss-with-falsifying-his-Covid-vaccination-status


Denne nyhet kommer från Dr. David Martin och kan antas vara sann. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    WHO tvingas till förödmjukande reträtt 

    Förutom Afrika avvisade Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika, Iran och Malaysia 

också "reformerna" och sa att de skulle lämna WHO helt och hållet istället för att underkasta 

sig det nya fördraget. 
WHO Forced into Humiliating Backdown - Pauline Hanson's One Nation 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    MASSIV SEGER: WHO drar tillbaka 12 av 13 ändringsförslag till IHR - Afrika 

säger nej 

    Även om många har kritiserat tanken på att ge upp nationens suveränitet, lämnade Biden-

administrationen 13 ändringsförslag som skulle ge WHO makt under ett hot mot folkhälsan. 

Medan Biden-administrationen kan stödja en sådan idé, var WHO tvungen att tillfälligt dra 

tillbaka 12 av de 13 ändringsförslagen på grund av motstånd från flera afrikanska nationer. 

    På tal om den nya utvecklingen var Dr. Naomi Wolf, som kan ses i videon i länken nedan, 

inte så chockad över att Afrika vände sig bort från WHO. Hon sa: "Kredit till afrikanska 

nationer. De vet vad slaveri är, och de vet vad det innebär att bli koloniserad. Vi kommer inte 

att lämna över vår suveränitet." De sa: 'Vi vill inte påskynda det här; vi vill sakta ner det här´, 

och menar, inte just nu. Vilket betyder aldrig." 
https://t.me/covidvaccineadveffect/167004 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    WHO:s försök att sälja ut vår medicinska självbestämmanderätt misslyckades 

    Afrika [47 stater], Brasilien, Brunei, Namibia, Bangladesh, Ryssland, Malaysia, Indien, 

Kina och Iran motsatte sig de föreslagna ändringarna. Både Ryssland och Brasilien antydde 

att det kan välja att lämna WHO helt och hållet. 
Benn Swann: WHO:s försök att sälja ut vår medicinska självbestämmanderätt misslyckades - 
NewsVoice 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   DR. DAVID E MARTIN GER EXPLOSIV OCH HÄPNADSVÄCKANDE 

INFORMATION VID KANADENSISKT ZOOM-MÖTE 

    ” Vi har tre olika brottsbekämpande myndigheter, som faktiskt arbetar med oss nu på det 

allra första åtal mot en av de sociopater som utlöste detta globala terrorkampanj. Och du 

kommer att få höra mer om det från nu och till den 26 maj.” 

    ”Detta är inte en folkhälsosituation, det är inte ens en vetenskapssituation.” 

 

    ”Det här är ett fall av mord, det är inte ett fall av sjukdom, det är inte ett fall av pandemi, 

det här är ett fall av mord. Och de människor som levererar och är ombud för  morden är i 

själva verket de som bär i sjukhusrockar, om de bar något annat som t.ex. huvtröja skulle de 

kallas mördare, men just nu kallar vi dem läkare.” 
DR. DAVID E MARTIN GIVES EXPLOSIVE JAW DROPPING INFORMATION IN CANADIAN ZOOM 
MEETING (rumble.com) 
Notering av mig: Här har vi ytterligare en otroligt hoppingivande video. DR. DAVID E 

MARTIN säger att han aldrig säger något i en video om han inte kan backa upp det med 

bevis. 

Han har bevis att man i USA och Kanada har utfört ”Gain of Function” trots att detta, i 

dessa båda länder, är olagligt. Fauci och andra är delaktiga i detta och det finns inget att 

diskutera, de har begått brottslig handling!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

DET ÄR VÄRT ATT LYSSNA PÅ ALLT HAN SÄGER!!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.onenation.org.au/who-forced-into-humiliating-backdown
https://t.me/covidvaccineadveffect/167004
https://newsvoice.se/2022/06/benn-swann-who-medicinsk-sjalvbestammanderatt/
https://newsvoice.se/2022/06/benn-swann-who-medicinsk-sjalvbestammanderatt/
https://rumble.com/v153ybt-dr.-david-e-martin-gives-explosive-jaw-dropping-information-in-canadian-zoo.html
https://rumble.com/v153ybt-dr.-david-e-martin-gives-explosive-jaw-dropping-information-in-canadian-zoo.html


    Jair Bolsonaro... Brasilien kommer inte att underteckna WHO:s pandemiavtal... 

kommer inte tvinga vaccinera medborgare... helt episka scener 🔥🔥🔥 

    Detta är folkets kärlek till den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro. 

    Han lyssnade på sitt folk, vägrade att påtvinga injektioner under några som helst 

omständigheter, vägrade att underteckna pandemifördraget. 

https://t.me/covidvaccineadveffect/166254 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Länk till 

Den Tyska Corona Undersöknings Kommitteén med bl.a. Reiner Fuellmich. 

Många förhör är på Engelska direkt eller översatta med tolk. 

(Sätt in nedanstående i google och sök, en direktlänk fungerar inte) 
Investigative Corona Committee Germany - Corona Ausschuss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://t.me/covidvaccineadveffect/166254


Officiell statistik från SCB 
(StatistiskaCentalByrån) 

Den totala dödligheten, i procent, är högre eller lika 2000 – 2012 jämfört med 

2020. 

 

   Det enda man kan mäta med säkerhet är den totala dödligheten eftersom, det felaktiga, PCR 

testet ger 94-97% falska positiva svar. 

 

    Med dessa siffror, döda jämfört med folkmängd, ser man att det inte var mer pandemi 2020 

än det var 2000-2019 

 

    Statistiken ser likadan ut över hela världen enligt den Den Tyska Corona Undersöknings 

Kommitteén med bl.a. Reiner Fuellmich. 

 

    Det finns några avvikelser i bl.a. Bergamo, Italien och New York, USA. Detta beror främst 

på felbehandling och att man blandat sjuka med andra gamla. Det finns också data om att de 

som dog på älderboende i Bergamo hade fått vaccin för säsongsinfluensa alldeles innan och 

var då särskilt bräckliga.  

Källa: Reiner Fuellmich 
 

ÅR Döda Folkmängd Procent 

2000 93 461   8 882 792  1,05% 

2001 93 752   8 909 128 1,05% 

2002 95 009   8 940 788 1,06% 

2003 92 961   8 975 670 1,04% 

2004 90 532   9 011 392 1,00% 

2005 91 710   9 047 752 1,01% 

2006 91 177   9 113 257 1,00% 

2007 91 729   9 182 927 1,00% 

2008 91 449   9 256 347 0,99% 

2009 90 080   9 340 682 0,96% 

2010 90 487   9 415 570 0,96% 

2011  89 938   9 482 855 0,95% 

2012 91 938   9 555 893 0,96% 

2013 90 402     9 644 864 0,94% 

2014 88 976   9 747 355 0,91% 

2015 90 907   9 851 017 0,92% 

2016 90 982   9 995 153 0,91% 

2017 91 972 10 120 242  0,91% 

2018 92 185 10 230 185 0,90% 

2019 88 766 10 327 589 0,86% 

2020 98 124 10 379 295 0,95% 

2021    91826 10 449 381 0,88% 

 

 

 

 

 

Officiell statistik från SCB: 

Folkmängd/år kolumn 1 

Totalt döda/år kolumn 3 



https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--

riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/ 

 

 

Denna sammanställning är gjord av: 

  

Stefan Sjöblom  

Hullgatan 4A 

41 77 Gothenburg  
stefan@greenclean.nu  

 

Du kan dela med dig/vidarebefordra detta dokument om du vill! 
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