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Abstract. In a world that has become addicted to sensational, the impact news about 

disasters, tragedies, diseases skilfully moves the media market in a direction oriented 
exclusively on the financial side. In the fight for priority, many news stories are formed 
and formulated as fake news. It has been found that the public often accepts this way of 
informing, although in fact misinformation and propaganda are created.  There are diffe-
rences and similarities in time in peddling such news. Either for political propaganda, or 
for intentional misinformation, or, indeed, for financial gain.
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În presă conflictele vând. Dezastrele ocupă un loc central. Bolile cu urmări cum-
plite ne sperie și ne fac să fim atenți. Tot ceea ce are o conotație negativă reușește 
să ne impresioneze. Acesta este motivul pentru care jurnaliștii apelează de multe ori 
la știri false, acele știri care produc efectul scontat. Putem vorbi de mai multe tipuri 
de dezinformare prin intermediul știrilor. Putem descoperi în mass media mai multe 
tipuri de metode prin care audiența este indusă în eroare conștient, în mod voit, în 
funcție de conținut, în funcție de motivul care stă la baza acestei decizii sau de mo-
dul în care conținutul este difuzat.

„Știrile false reprezintă un tip de jurnalism galben sau de propagandă, care 
constă în răspândirea de informații false difuzate prin mass-media tradițională sau 
prin social media tradițională precum TV sau ziare.”1 „Știrile false sunt scrise și 
publicate cu intenția de a induce în eroare, de a deteriora reputația unei agenții, 
entități sau persoane, dar și pentru câștig financiar sau politic. De cele mai multe 
ori se folosesc de titluri senzaționale, necinstite, sau pur și simplu fabricate pentru a 
crește numărul de cititori, pentru răspândirea în mediul online a unei idei sau pentru 
a obține venituri prin click-uri pe Internet.”2 Sunt „informații care sunt intenționat 
false și sunt adesea povești rău intenționate ce propagă teorii ale conspirației”3

Existența știrilor false, prezența lor în mod conștient în mintea oamenilor,  
datează de secole. „Filosofii au teoretizat folosirea manipulării informației încă din 
1 Claire Wardle, Fake news. It's complicated, https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-com-
plicated-d0f773766c79
2 Robert Schlesinger, Fake news in Reality, https://www.usnews.com/opinion/thomas-jeffer-
son-street/articles/2017-04-14/what-is-fake-news-maybe-not-what-you-think
3 Maria Molina, Shyam Sundar, Thai Le și Dongwon Lee, Fake news Is Not Simply False Infor-
mation: A Concept Explication and Taxonomy of Online Content, American Behavioral Scien-
tist, vol. 65, 2019, p. 10.



46

Antichitate”4. Lucrări precum Dialogurile lui Platon sau Retorica lui Aristotel, dar 
și, mai recent, Despre arta persuasiunii a lui Blaise Pascal (1600) și Arta de a avea 
întotdeauna dreptate a lui Arthur Schopenhauer (1830)”5 sunt exemple clare prin 
care dezinformarea înlocuia adevărul. 

În urmă cu nu mai puțin de o sută de ani, într-un articol despre Primul Război 
Mondial „Reflections d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre”, istori-
cul Marc Bloch scria că „masele sunt agasate de povești false: știrile false, în toată 
multiplicitatea formelor lor – simple bârfe, înșelăciuni, legende - , au umplut viața 
umanității. Eroarea se propagă, crește și, în cele din urmă, supraviețuiește doar cu 
o singură condiție – să găsească un borș cultural favorabil în societatea în care se 
răspândește. Prin intermediul acesteia, oamenii își exprimă în mod conștient toa-
te prejudecățile, ura, temerile, toate emoțiile lor puternice”.6 În decursul timpului 
știrile false au avut efect, în mod special, asupra minților oamenilor, determinând 
tulburări de comportament.

Există câteva intervale de timp bine delimitate în care știrea falsă a ocupat un 
loc important în ierarhia subiectelor mediatice în România: „de la primele tentative 
de influențare organizată pe care le-a reținut istoria, fie că vorbim despre dezinfor-
mare, manipulare sau propagandă, în diferitele lor forme, până la cele din zilele 
noastre, trecând prin principalele momente despre care considerăm că au modelat 
istoria”7. Autorii de fake news au folosit acest instrument atât în materiale literare, 
economice, politice sau medicale cu scopuri precise. 

Multe dintre subiectele din „Epoca de aur” erau îmbrăcate în minciuni, erau 
fie exagerate, fie total inventate, având la bază de fiecare data un „scop nobil”. „În 
universul leninist și stalinist, noțiunile tradiționale de adevăr și minciună nu există. 
Enunțarea oricărui adevăr este comandată numai de imperativele ortodoxiei ideolo-
gice și ale liniei politicii momentului."8

Între anii 1980-1990 găsim în paginile gazetelor rezultate mincinoase privind 
producția la hectar de cereale sau de legume. „Între goana pentru export și pro-
paganda comunistă, producțiile raportate pe vremea lui Ceaușescu ajungeau să 
depășească, în cifre, chiar și recordurile mondiale.”9

Cifrele erau exagerate cu scopul de a-i impulsiona pe ceilalți agricultori să 
depășească producția din județele vecine. „Informația maschează dezinformarea, 
care, prin manipularea faptelor, vizează ascunderea dezastrelor și a tragediilor ce 
4 Robert Darnton, apud Vilmeret. al., Information Manipulation: A Challenge four Our De-
mocracies, The Policy Planning Staff, The Institute for Strategic Research, Paris, 2018, p. 17.
5 Bogdan Oprea, Fake news, Editura Pollirom, 2021, p. 37.
6 Marc Bloch, Reflections d’un hihistorien sur les fausses nouvelles de la guerre, 1921, apud Vil-
mer, Jean-Baptiste Jeangene, Escorcia, Alexandre, Guillaume, Marine și Herreta, Information 
Manipulation: A Challenge four Our Democracies, The Policy Planning Staff, The Institute for 
Strategic Research, Paris, 2018, p. 30.
7 Bogdan Oprea, Fake news, Editura Pollirom, 2021, p. 11.
8 Stephane Courtois Dicționarul comunismului, traducere Mihai Ungurean, Aliza Ardelean, 
Gabriela Ciubuc, Polirom, Iași, 2008, p. 313.
9 https://adevarul.ro/cultura/istorie/a-fost-n-a-fost-romania-granarul-europeie-masluiau-comu-
nism-productiile-planul-cincinal-ajungeau-cerealele-noi-1_5342776c0d133766a89242c0/in-
dex.html
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constituie realitatea cotidiană a regimului și, în același timp, prezentarea adversari-
lor acestuia în lumina cea mai negativă posibil.”10 Jurnaliștii erau obligați să publice 
aceste cifre mincinoase în gazetele vremii, să le raporteze în jurnalele radio sau 
în buletinele de știri. „Zonele și cooperativele din județ intrau într-un soi de între-
cere a producției primele locuri fiind lăudate, iar ultimele aspru criticate și chiar 
sancționate. Ziarele din acele vremuri insistau că cooperativizarea nu a făcut altceva 
decât să îmbunătățească nivelul de trai și să dezvolte zonele rurale.”11

„O problemă sensibilă era că familiile cu mulți copii, erau evidențiate la tele-
vizor, în presă, mamele care născuseră 10 copii deveneau Mame Eroine și primeau 
diplomă.”12 Pentru că aceste mame erau de obicei parte din familii penticostale, iar 
în cadru interviurilor pentru televiziune vorbeau despre Isus și nu despre Nicolae 
Ceaușescu. De aceea se prefera popularizarea și promovarea acestor familii în presa 
scrisă unde se punea doar poza mamei și a copiilor. „Se scria un text despre grija 
partidului pentru familiile numeroase. Un alt fel de reportaje fake.”13 

 Un alt exemplu de știre falsă care a fost publicată în 1987 în Almanahul Româ-
niei Literare, de Ioan T. Morar, recunoscută de autor ca fiind o farsă prin care „a pă-
călit cenzura” a fost cea legată de poeziile cunoscutul boxeur-ul Cassius Clay. „Am 
publicat fake news săptămânal în Viața studențească, poezii inventate ale unor poeți 
inventați, în revista Orizont și un grupaj de poezii de Cassius Clay, total inventate de 
mine, în Almanahul România literară”14 

În perioada imediată după Revoluția din 1989, știrile false au continuat, îmbră-
când o nouă formă. Descoperim sute de articole în care sunt istorisite evenimente 
din timpul Revoluției în care teroriști au omorât, au furat sau au ascuns ceva. „Ches-
tiunea cea mai obscură este aceea a așa-numiților teroriști, despre care am găsit nici 
mai mult, nici mai puțin decât zece variante ale originii și funcționalității lor.”15 Ei 
sunt prezentați în știri ca fiind „tineri din orfelinate, antrenați și folosiți ca garda 
personală a lui Ceaușescu”16 sau „ucigași de meserie”17. Știrile false despre acești 
teroriști au debusolat, au speriat și au creat o teamă continuă în rândul populației în 
acea vreme.

Revoltele din Piața Universității (22 aprilie – 15 iunie 1990) sunt și ele relatate 
prin fake news de unde nu lipsesc declarații inventate sau personaje fictive care 
invadează spațiul public. „Scopul dezinformării este să creeze un nou curent de 
opinie, iar timpul propice dezinformării este perioada de dinaintea adoptării unei 
decizii majore, deoarece dezinformarea intervine fie pentru a motiva preconizate 
decizii majore, fie pentru a crea un curent de opinie în vederea respingerii acestora, 
10 Stephane Courtois Dicționarul comunismului, traducere Mihai Ungurean, Aliza Ardelean, 
Gabriela Ciubuc, Polirom, Iași, 2008, p. 313.
11 Ibidem.
12 Ioan T. Morar, Fake news în Epoca de aur, Amintiri și povestiri despre cenzura comunistă, 
Editura Polirom, Iași, 2020, p. 16.
13 Ibidem, p. 16.
14 Ibidem, p. 10.
15 Ruxandra Cesereanu, Decembrie ‘89. Deconstrucția unei revoluții, Editura Polirom, Iași, 
2004, p. 11.
16 Ibidem
17 https://romanialibera.ro/special/documentare/zece-ipoteze-despre-teroristi-114013
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fie pentru a induce anumite decizii.”18  
În directă legătură cu nemulțumirile din viața politică, aceste manifestații au 

fost oprite prin prezența minerilor în București, eveniment care a declanșat o se-
rie nouă de fake news, legate de Mineriadă. „În ceea ce privește modul în care se 
produce acțiunea de dezinformare, există două faze: anestezierea simțului critic și 
promovarea unor informații ce valorifică absența simțului critic informațional.”19 

Odată cu apariția și dezvoltarea Internetului și a rețelelor de socializare, dar 
mai ales după migrația masiva a presei spre mediul online explozia de știri false 
a copleșit pur și simplu cititorul, care s-a simțit obligat să ia poziție și să cearnă 
informația adevărată din jungla de informații false. 

Rainer Greifeneder, în lucrarea „Psihologia Fake news: Acceptarea, distribu-
irea și corectarea informațiilor false”, atribuie un spațiu amplu motivației de răs-
pândire a informațiilor false în mediul online. Principalul motiv al distribuirii pe 
rețelele de socializare a unei informații false este acela că persoanele respective cred 
că știrea este adevărată din cauza distorsiunilor eufemistice. Utilizatorii de rețele 
de socializare „se bazează pe tipare simpliste pentru a reduce consumul pretins de 
gândirea critică.”20

Perioada de început a anilor 2000 a demonstrat mai bine ca oricând că minciuna 
vinde! Informațiile care exagerează realitatea, deformând-o, au puterea de a strânge 
cititori și de a genera audiență sau trafic. Postul de televiziune OTV cu prezentato-
rul și managerul Dan Diaconescu și personajul memorabil Elodia este și astăzi un 
exemplu de fake news intrat în memoria colectivă. Ceea ce a influențat telespectato-
rii postului de televiziune să creadă că acele informații sunt reale a fost, conform te-
oriei lui Tajfel și Turner „ consecvența mesajului, coerența mesajului, credibilitatea 
sursei și acceptabilitatea generală. Un alt motiv de răspândire a informațiilor false se 
referă la presiunile normative care îi fac pe oameni să răspândească informații false 
pentru a câștiga statut social și acceptare”21 Multiple studii converg spre ideea că 
răspândirea de fake news confirmă necesitatea creării și implementării unor sisteme 
care să poată detecteze și să blocheze răspândirea de astfel de informații.

Situația din această perioadă a depășit în mediul comercial publicitatea minci-
noasă, dezvoltată în urmă cu 200 de ani de Phileas Taylor Barnum care „putea vinde 
nisip saharienilor și gheată eschimoșilor, prin construcția unor povești mincinoa-
se care făceau apel la  credulitatea, la ignoranța clientului precum și la pasivitatea 
autorităților.”22 

Cu toate acestea, putem spune că cel mai puternic afectat de fake news în 
18 Ștefan Vlăduțescu, Comunicare jurnalistică negativă. (Convicțiune și persuasiune – eseu de 
hermeneutică mediatică), Editura Academiei Române, București, 2006, p. 227.
19 Ibidem.
20 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24005789/, Ecker, Lewandowsky, Fenton și Martin, Do peo-
ple keep believing because they want to? Preexisting attitudes and the continued influence of 
misinformation. 
21 https://www.researchgate.net/publication/220024817_Social_Identity_System_Justificati-
on_and_Social_Dominance_Commentary_on_Reicher_Jost_et_al_and_Sidanius_et_al, Henri 
Tajfel, J. C. Turner, Social Identity, System Justification, and Social Dominance.
22 Dan Popescu, Istoria gândirii economice de la Simonde de Sismondi la post-keynesism,  
Editura Continent, Sibiu-București, 1997, p. 77.
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această perioadă a fost mediul politic, unde prin minciună s-au afirmat nonvalorile. 
Știrile false au fost folosite pentru a denigra contracandidații, dar și pentru a con-
vinge alegătorii să aleagă un anumit candidat sau o formațiune politică. „Amplifi-
carea polarizării politice este legată de un alt aspect important al social media care 
poate influența gradul în care oamenii sunt expuși la fake news. Indivizii cu bune 
cunoștințe de media sunt intermediari între mass-media și public. Însă social media 
au determinat o reducere a prezenței sau importanței intermediarilor dintre produ-
cători sau consumatori de informație (concepție denumită „dezintermediere”), exis-
tând acum posibilitatea ca oamenii sa creeze și să distribuie informații pe rețelele de 
socializare online.”23 Acest mod de selectare a surselor de informații, mult mai facil, 
dar în același timp mult mai restrictiv duce la formarea unor grupuri de utilizatori 
cu aceleași convingeri politice, o polarizare în funcție de convingerile politice, care 
poate fi restrictivă pentru cei care nu au aceeași convingere politică.

Grav afectată de fake news este și politica externă. Implicațiile politice la nivel de 
securitate ar putea fi periculoase. Dezinformarea în geopolitică ar putea aduce mulți 
morți. Știrile false au fost folosite de-a lungul timpului în relațiile internaționale, dar 
acum această practică este diferită. Tehnologia avansată care poate fabrica imagini 
și videoclipuri convingătoare combinate cu informații inexacte sau false difuzate în 
mod voluntar pot pune în pericol viața, siguranța și pacea declanșând crize politice 
externe. Aceste știri false din politica externă constituie pentru democrația mondială 
un adevărat pericol.

Pe măsură ce conflictul israeliano-palestinian a escaladat, numărul articolelor 
din presă, reportajelor tv sau a postărilor de pe social-media, care conțin afirmații 
false, a crescut tot mai mult. Dezinformări venite din ambele părți au provocat dez-
bateri intense pe social media. Spre exemplu un purtător de cuvânt al prim-minis-
trului israelian Benjamin Netanyahu a distribuit un videoclip pe Twitter despre care 
susținea că Hamas aruncă rachete asupra Israelului din zone populate. „1/3 din aces-
te peste 250 de rachete au căzut în Fâșia Gaza, ucigând palestinienii”, a postat pe 
Twitter Ofir Gendelman. Dar videoclipul este vechi, iar filmările sunt din Siria, nu 
din Gaza. Au fost luate în timpul unei operațiuni guvernamentale siriene împotriva 
grupurilor rebele din orașul Deraa în 2018. Twitter a etichetat tweet-ul drept „suport 
manipulat”, adăugând link-uri către verificări de fapt care confirmă că clipul provine 
din războiul sirian. După critici, domnul Gendelman a șters tweet-ul conform BBC.24  

Știrile false din domeniul sănătății atât de prezente în social media reprezintă 
o potențială amenințare pentru sănătatea publică. Dezinformarea pe tema coronavi-
rusului, știrile false plasate de grupurile care își declară public poziția vis a vis de 
acest virus, iau proporții, constituind o reală problemă. Substituirea faptului divers 
informației cu adevărat relevantă și utilă pentru cetățeni, generarea de false efecte 
adverse, sau probleme post vaccinare menite să dezinformeze au, ca singur scop, 
să boicoteze singura soluție de oprire a Pandemiei. Această luptă cu dezinformarea 
este un efort comun, care implică toate instituțiile europene. Reprezentanții Uniu-
23 Rainer Greifender, Mariela E. Jaffe, Eryn J. Newman,  și Norbert Schwarz, Psihologia Fake 
News: acceptarea, distribuirea și corectarea informațiilor false, trad. de Vlad Vedeanu, Editura 
Trei, București, 2021, p. 64.
24 https://www.bbc.com/news/57111293
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nii Europene prin acțiunile pe care le desfășoară colaborează cu platformele online 
„pentru a le încuraja să promoveze surse oficiale, să penalizeze conținutul fals sau 
înșelător și să șteargă conținutul ilegal sau pe cel care ar putea dăuna sănătății sau 
integrității fizice a oamenilor.”25

„Toate eforturile noastre de combatere a dezinformării, a inducerii în eroare și 
a interferențelor străine au fost intensificate. Ele sunt prezentate într-o comunicare 
comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant. Lupta împotriva dezinformării și 
a inducerii în eroare pe tema coronavirusului salvează vieți. Comisia Europeană 
folosește toate instrumentele disponibile și finanțează cercetarea pentru a susține 
această luptă.”26

Un videoclip în care sunt prezentați oameni care apropie obiecte de metal pe 
locul unde au fost vaccinați, iar aceste obiecte sunt atrase magnetic, a strâns milioa-
ne de vizualizări pe platformele de socializare TikToK și Instagram. Oamenii susțin 
că există ceva magnetic în vaccinuri, iar alții au mers mai departe spunând că este 
dovada unui microcip inserat odată cu procesul de vaccinare. O teorie care nu este 
adevărată și care a fost urmărită și demascată de Jack Goodman, reporter al BBC 
Reality Check, care dezminte așa-numitul magnetchall pe site-ul https://www.bbc.
com/news/av/57207134.

Dezinformarea asupra dezastrelor, fie ele de natură pandemică sau din cauze 
naturale, nu lipsește în nici o zi din mass-media. În scop comercial sau preventiv, 
se exagerează anumite catastrofe pentru a speria oamenii. Un exemplu recent este 
în India. Pe Twitter a fost distribuită o postare „PsyOps”. Această postare a devenit 
în câteva ore virală și nu a fost altceva decât o știre falsă, o încercare deliberată 
de a dramatiza efectele pandemiei Covid-19. Întregul  val de postări de pe Twitter 
„PsyOps” a început cu un tweet postat pe 26 aprilie, în care apar imagini cu per-
soanelor bolnave din India despre care se susține că ar fi infectate cu Covid-19.27 
Autorul tweet-ului, a recunoscut că filmările exagerează efectele Pandemiei, că ima-
ginile din videoclip sunt un montaj de imagini din filmări mai vechi din timpul unui 
dezastru industrial, o explozie a unei stații de gaz din India în 2020. 

În realitate filmările făcute arătau bărbați, femei și copii afectați de gaz, unii 
prăbușindu-se pe trotuar, alții pe stradă. Imaginile au fost difuzate la televiziunea 
indiană pe post de bolnavi cu Covid 19  și au avut ca scop să sperie oamenii pentru 
a-i determina să respecte diferite metode de izolare, limitarea aglomerării și purtarea 
măștii. Autorul a numit-o „operațiune de destabilizare psihologică” sau „PsyOps”.28

Scopul distribuirii acestor materiale spre cititori a fost diferit în funcție de pe-
rioadă, context politic sau chiar interese meschine, fie ele de propagandă sau co-
merciale. Rezultatul acestor minciuni, servite publicului și maselor, a avut reacții 
și interpretări diferite de la caz la caz. Unele dintre aceste fake news nu au fost 
demascate niciodată, până când propriul autor nu le-a povestit (vezi cazul Ioan T. 
25 Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/figh-
ting-disinformation_ro
26 Ibidem.
27 https://twitter.com/i/status/1386671149426352132
28 https://observers.france24.com/en/asia-pacific/20210506-covid-inde-intox-video-morts-corps-
sol-erreur-new-york-post
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Morar), sau alte cazuri în care reacțiile au venit imediat și violent, chiar cu măsuri 
urgente de îndreptare a situației (vezi cazul bombardamentului sau cazul vaccinului 
împotriva Covid 19), alteori o simplă justificare a rezolvat un fake news scandalos 
(vezi explozia de gaz cu victime din India tratată ca bolnavi cu  simptome Covid 19).

Concluzii

Analizând știrile false din trecut și comparând modul în care ele erau redactate, 
subiectele alese, dar mai ales canalele folosite pentru propagarea informațiilor false, 
cu perioada actuală, nu putem să nu remarcăm faptul că multe lucruri s-au schimbat 
în cultura jurnalistului. Astăzi mai mult ca oricând știrile false au devenit o proble-
mă de marketing care urmărește câștigul imediat prin clickbaits29. Dar ceea ce ar 
trebui să rămână constant, indiferent de vremurile sau de contextul politic, social 
sau economic pe care îl traversăm, este credința și încrederea în principiile, valori-
le și normele deontologice ale jurnalistului. Dragostea pentru adevăr, pentru faptul 
corect, bine informat, relatat curat ar trebui să fie mai mult decât o lege nescrisă a 
jurnalistului, ar trebui să fie însăși menirea lui.

Când o instituție media distribuie o știre falsă, indiferent de canalul ales, presă 
scrisă, radio, tv sau mediul online, cititorii o iau ca și cum ar fi mințiți personal, și 
imediat după ce descoperă că aceea a fost o știre falsă distribuită cu bună știință ca 
știre falsă, îl pedepsesc pe jurnalist refuzând să mai citească orice material propus de 
el sau de publicația unde scrie. „Să învățăm să căutăm adevărul, să îl distingem de 
fals și înșelăciune, pentru a putea trăi guvernați de imperiul rațiunii, nu al emoțiilor. 
Este singura cale posibilă de a prezerva lumea în care trăim.”30

Acesta este unul dintre mijloacele sigure (dacă e practicat în masă) de a des-
curaja jurnaliștii și publicațiile de a mai promova știrile false. În paralel cercetările 
au evoluat într-un așa mod încât s-a trecut la „utilizarea unui instrument care poate 
identifica și elimina site-urile false din rezultatele furnizate unui utilizator de un 
motor de căutare sau de un flux de știri din rețelele sociale. Instrumentul poate să 
fie descărcat de utilizator și, ulterior, să fie atașat browserului sau aplicației utilizate 
pentru a primi fluxuri de știri. Odată operațional, instrumentul va utiliza diverse 
tehnici, inclusiv cele legate de caracteristicile sintactice ale unui link pentru a stabili 
dacă știrea respectivă trebuie inclusă ca parte a rezultatelor căutării.”31

Deși știrea falsă aduce bani, fake news înseamnă atenție din partea publicului, 
titlurile strălucitoare aduc clickbaits paginilor de internet, dar opinia publică, fie prin

29 Wikipedia definește clickbait un text sau un link miniatural care este conceput pentru a atrage 
atenția și a atrage utilizatorii să urmeze acel link și să citească, să vizualizeze sau să asculte 
fragmentul de conținut online conectat, cu o caracteristică definitorie de a fi înșelător, de obicei 
senzațional sau înșelător.
30 Bogdan Oprea, Fake news, Editura Pollirom, 2021, p. 21.
31 Detecting Fake news in Social Media Networks, Monther Aldwairi, Ali Alwahedi, College of 
Technological Innovation, Zayed University, Abu Dhabi 144534, The 9th International Confe-
rence on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Network, UAEhttps://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/S1877050918318210
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metode clasice, fie prin aplicații de ultimă generație, va găsi o cale să elimine știrile 
care poluează mass media.
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