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GGttƒƒbbTTddkk®®ssgg''eeccjjBBIIeessoovveePPAA
Cambodge - Le Chemin de l'Apocalypse

eennAA®®BBwwkk´́ff©©TTII2255FF~~ËË  ((11996699))  eeddaayymmaannkkaarr®®CCYYll®®ccbbll''kk~~¨g̈gssttiiGGaarrmmµµNN__xx¬¬SS
ggeeBBkk  xxMM∆∆¨k̈k**VVnneeTTAAppÊÊHHrrbbss''eellaakkllnn''--NNuunn  ..  xxMM∆∆¨V̈VnneeXXIIjjKKaatt''eehhAAssUU®®tteeddaa--
yysseemm¬¬ggxx¬¬SSgg@@  [[eeffaagg--llwwmmhhYYggssrreessrrGGttƒƒbbTTmmYYyy  ..  KKWWCCaaGGttƒƒbbTTmmYYyydd**
ssMMxxaann''NNaass''  EEddlleeKKbbMMrruuggyykkeeTTAAccuuHHeennAAkk~~¨g̈g  ««®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr»»  EEddllCCaakkaaEEss
ttmmYYyyEEddllBBMMuummaannnnrrNNaassaall''  eehhIIyyEEddllmmaanneeVVHHBBuummııppßßaayyccMMnnYYnnEEttBBIIrrJJnn''
cc∫∫aabb''  ..  ®®bbssiinneebbIIeeKKtt®®mmUUvv[[yykkGGttƒƒbbTTeennaaHH  mmkkccuuHHppßßaayykk~~¨g̈gssaarrBBtt··mmaannrrbb
ss''xxMM∆∆¨v̈viijj  ((nnKKrrFFMM))  xxMM∆∆¨c̈c∫∫aass''CCaammiinnhhflflaannTTTTYYllyykkeeTT  ..  xxMM∆∆¨m̈maannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaddUUcc
sstt√√qqµµaarrllaakkTTwwkkeekk††AA  EEddllPP&&yyxx¬¬aaccTTwwkk®®ttCCaakk''  ((eeddaayyxxMM∆∆¨ëeTTIIbbVVnn®®ttUUvvCCaabb''eeccaaTT
rrbbss''®®BBHHrraaCCGGaaCC∆∆aa  eessAA--vvaa""  ´́ddss††SSrrbbss''yymmrraaCCEEyy""mm--ssMMbbUUrr  ffIIµµ@@eennAAeeLLIIyy  ffaa
VVnneeFFII√√vviiTTÏÏggßßnnaa  ««®®bbqqSSggnnwwggssggmmrraa®®ss††nniiyymmrrbbss''sseemm††cc““»»  kkaallxxMM∆∆¨m̈maannzzaa--
nn:CCaaccaagghh√√aagg´́nnkkaaEEsstt  ««EExxµµrr‰‰kkrraaCC¥¥»»  rrbbss''eellaakksswwuumm--vvaa""rr))  ..  eebbIInniiyyaayy
ttaammPPaassaaEExxµµrrvviijj˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆¨ëeXXIIjjGGaaccmm__xx¬¬aakk**PP&&yyEEddrreeBBlleennaaHH  kkMMuussUUmm∫∫IIeeLLIIyyeeXXIIjj
sstt√√xx¬¬aa  ..

GGttƒƒbbTTEEddlleellaakkllnn''--NNuunnkkMMBBuuggeehhAAssUU®®ttddll''eellaakkeeffaagg--llwwmmhhYYgg
KKWWmmaanneeKKaallbbMMNNggrrtt''CCll''yy""aaggeeBBjjTTMMhhwwgg  eeTTAAeellIInneeyyaaVVyyeessddΩΩkkiiccççdd**GGPP&&
BB√√rrbbss''®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ..  eellaakkllnn''--NNuunnVVnneerroobbccMMppßßaayyGGttƒƒbbTTeennHH  eeddIImm∫∫IICCYYyy
KKSS®®TTGG~~kkGGggmmççaass''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt:kk~~¨g̈g{{kkaassssmmaaCCCCaattii  eennAAeeBBllbb""uunnµµaann´́ff©©xxaa
ggmmuuxxeeTTootteennHH  ..  ……kk**KKMMnniitteennHH  vvaaVVnnppuusseeccjjeeLLIIggBBII®®TTgg''ssiirriimmtt:eeddaayyppÊÊaall''
EEttmm††ggkk**BBMMuuddwwgg  eeddaayyeehhttuuffaaeellaakkllnn''--NNuunnBBMMuuEEmmnnCCaammnnuussßßss√√aahhaabb''kk¬¬aahhaann
kk~~¨g̈g®®bbkkaarrbbeeJJççjjss~~aa´́ddCCaabbJJÔÔaaCCnneennaaHHeeTT  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  eellaakkss&&kkii††bbYYnnll
nn''--NNuunnVVnnTTTTYYllbbJJÇÇaaddaacc''NNaatt''  BBIIeellaakkåått††mmeessnniiyybbggrrbbss''eellaakk  [[bbMM
eerrII®®TTgg''ssiirriimmtt:ddUUccCCaabbggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggbbeeggII˚t̊t  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrGGII√√@@EEddllmmaannccMMNNaatt''kkaarr
TTaakk''TTggnnwwggrrddΩΩaaPPiiVVll  ..  CCaakkaarrcc∫∫aass''NNaass''  eellaakkllnn''--NNuunnVVnn®®VVbb''BBYYkk
eeyyIIggffaa    eellaakkeeTTIIbbEEttVVnnCCYYbb®®TTgg''kkaallBBIÍ́ ff©©mmßßiill  eeddaayyBBMMuuVVnneeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayy
EEvvggqq©©aayy  ..

kkaarreehhAAssUU®®tt  ((dictée))  VVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAGGss''rryy:eeBBllCCaaggmmYYyyeemm""aagg  ..  KKWW
CCaaGGttƒƒbbTTmmYYyyEEvvggGGnn¬¬aayy  EEttmmaannCCMMeerrAAkk~~¨g̈gkkaarrvviiPPaaKK  eehhIIyyPPWW¬¬ff¬¬aaddUUcckkJJççkk''kk~~¨g̈gkkaarr
eeccaaTT®®bbkkaann''  ..  mmYYyyccMMNNuuccmm††gg@@  GGttƒƒbbTTeennHHVVnneeFFII√√ssMMeeNNII[[mmaannkkaarrvviill®®ttLL
bb''nnUUvveessddΩΩkkiiccççeessrrII  EEddllCCaa{{ssffssMMrraabb''EEkkeerraaKKrrSSggssÊÊHHeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EEddll
bbNN††aallmmkkBBIIkkaarrddwwkknnSSggggiittggggll''dd**ttwwggrrwwuuggmmYYyy  ((ttaammpp¬¬ËËvveessddΩΩkkiiccçç))  eeJJrreeBBjj
eeddaayyGGnnaaFFiibbeettyy¥¥CCaayyUUrrqq~~SSNNaass''mmkkeehhIIyy  eehhIIyyeennAATTIIbbMMppuuttkk**mmaannssMMeeNNII
[[bbiiTTTT√√aarr®®kkuummhhflfluunnrrddΩΩTTSSggbb""uunnµµaann  ®®BBmmTTSSgg[[bbJJççbb''nneeyyaaVVyyCCaattUUbbnniiyykkmmµµEEbb
bbssggmmnniiyymm  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  xxMM∆∆¨®̈®BBWWee®®ssoovvddll''qqÌÌwwggxx~~ggmmYYyyrrMMeeBBCC  eebbIIeeTTaaHHCCaaxxMM∆∆¨¨
mmaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaannwwggff˚l̊l''  KKµµaannkkMMeerrIIkkssUUmm∫∫IIEEttbbnnii††cckk**eeddaayy  ..  GGttƒƒbbTTEEbbbbddUUcc
eennHH  cc∫∫aass''CCaabbNN††aall[[mmaannkkaarrPP∆∆aakk''eeppIIÌÌllPP¬¬ËËkkTTwwkkPP¬¬ËËkkddIICCaammiinnxxaann,,  xxMM∆∆¨n̈nwwkkkk~~¨g̈gcciitt††
..  ®®KKaabb''EEbbkkEEbbbbeennHH  nnwwggppÊÊ¨ḦHeeLLIIggccMM®®BBHHPPÂÂkk††sseemm††cc  eennAAccMMkkNN††aallssmmaaCCCCaattii
EEttmm††gg  ..  BBIIee®®JJHH®®BBHHbbiittaa´́nneessddΩΩkkiiccççssggmmnniiyymm  KKWWKKµµaannnnrrNNaaee®®kkAABBIIsseemm††cc

ssIIhhnnuueennHH‰‰gg  ..  hhflflaannbbuukkTTggiiccCCaammYYyy®®kkuummhhflfluunnrrddΩΩ  KKWWCCaakkaarrssaakkll∫∫gg««bbMMEEbbkk
qq~~SSggVVyy»»rrbbss''eess††ccssIIhhnnuunniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk  ®®BBmmTTSSggkk¬¬gg''rrbbss''®®TTgg''dd**mmhhiimmaa
EEddllmmaannkk∫∫aallBBss''nnaaKKrraaCCBBIIrrdd**ssMMeebbIImm  ccSS®®BBYYsseePPII¬¬ggmmrrNN:´́nneePPrrvvkkmmµµ  KKWWkk∫∫aa
llGGaarrkkßßssaattSSgg  GGflfluumm--mm""aaNNUUrriinn,,  eemmkkggbb""UUllIIssssmm©©aatt''rrbbss''eess††cc  nniiggkk∫∫aallnnaa
KKEExxkk--vvNNÎÎII  eemm®®kkuummeeccaarrmm""aahhII√√¨ÿy""aaeennAAccMMkkaarrmmnn  ..
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´́ff©©eessaarr__TTII2277FF~~ËË,,  ´́ff©©TTII11´́nnssmmaaCCCCaattiiccuuggee®®kkaayydd**KKYYrr[[ttkk''ss¬¬¨ẗtrrnnÏÏtt''  ((BBII--
ee®®JJHH  mmaannJJkk¥¥ffaa  sseemm††cc®®ttUUvvrrMMllaayyrrddΩΩaaPPiiVVlleennAAeeBBlleennaaHH))  kk**VVnnmmkkddll''..
eennAAeeBBlleebbIIkkssmmaaCC,,  sseemm††ccssIIhhnnuuEEddllCCaa®®bbFFaann´́nn««ssggmmrraa®®ss††nniiyymm»»eeddaa
yyTTMMeennoommTTMMllaabb''  KKWWmmiinnEEmmnneeddaayyssaarrkkaarreeVVHHeeqq~~aatt  kk**mmaannssMMnnYYnneevvaahhaarree®®JJkk
®®VVCC∆∆EEbbkkGGUUrrhhUUrrCCaassÊÊwwggddUUccssBB√√mmYYyyddgg,,  eeddaayy®®TTgg''®®bbwwggee®®ccooggGGaa´́yy""GGYYttGGaaggBBII
ss~~aa´́ddrrbbss''®®TTgg''  nniiggBBIIssmmiiTTiiÏÏ««dd**eess¬¬kkeess¬¬aammEEbbkkEEmmkkssaaxxaa»»  ..  bb""uuEEnn††eennAAeeBBll
eennaaHH  xxMM∆∆¨m̈maannGGaarrmmµµNN__ffaa  ®®BBHH®®bbFFaann´́nn««ssggmmrraa®®ss††nniiyymm»»BBMMuummaannnnrrNNaa®®ssLLaa
jj''eeTTootteeTT  ..  ®®KKaann''EEtt®®BBHHbbiittaaCCaattiiVVnnbbeeJJççjjeeXX¬¬aaggXX¬¬aaddMMbbUUggrrbbss''®®TTgg''  xxMM∆∆¨k̈k**
VVnnddwwggrrYYcceeTTAAeehhIIyyffaa  mm††ggeennHHsseemm††ccxxMM®®bbwwggkkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  ccrrnn††́́ nneesscckkII††
eessµµaaHH®®ttgg''hhaakk''ddUUccCCaammiinnVVnnTTmm¬¬¨ḦHCCJJÇÇSSggKKrrff¬¬gg''dd**®®kkaass''́́ nnmmhhaaCCnnEExxµµrreennAAeeBB
lleennaaHHeessaaHH  EEddllssBB√√ddggFF¬¬aabb''EEttTTHH´́ddeehhflflaarrkkeeJJççøøvvGGWWuuggkkgg  TTTTYYllss√√aaKKmmnn__ss
gg˚f̊faa®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ..  GG~~kkppggeennAAmmaanneesscckkII††xx¬¬aaccrrGGaarrccMMeeJJHH®®BBHHGGggBBiittEEmmnn  bb""uuEEnn††
KKµµaannnnrrNNaayykkcciitt††TTuukkddaakk''ss††aabb''……kk**mmaannCCMMeennOOeellIIssMMddIIrrbbss''®®TTgg''eeTTootteeTT  eeTTaaHH
BBYYkkCCnnbbrreeTTsskkII††  eeTTaaHH®®bbCCaarraa®®ss††rrbbss''®®BBHHGGggkkII††  ..  TTSSggeennHHeehhIIyyCCaassJJÔÔaaccaabb''
eeppII††mm´́nnbbrraaCC&&yyFF¬¬aakk''rreemmoollmmUUrrnnbb´́nn®®BBHHGGKKmmKK¨ëeTTÊÊsskk__  ..  sseemm††cc®®BBHH®®bbFFaannkkMMBBuu
ggEEttxxMM®®bbwwggeeTTssnnaaeennAAvvaallrreehhaassƒƒaanneessaaHHxx¥¥ll''  ..  ®®BBHH®®bbFFaannBBMMuummaannllkk≈≈NN:

CCaaeess††ccTTaall''EEtteessaaHH  KKWW®®KKaann''EEttCCaasstt√√xxÊÊÁÁyymmYYyy  EEddllkkMMBBuugg®®ttUUvvrrllaakknnwwggggeeggII
kkeePPII¬¬gg  ..  eettII®®BBHHGGggmmaannddwwggxx¬¬ÁÁnn……eeTT  ??  ..  bb""uuEEnn††eeddaayy®®BBHHGGggPPUUttPPrrxx¬¬ÁÁnn‰‰ggmmiinn
eeccHHccbb''  ®®BBmmTTSSggTTTTYYllEEtteesscckkII††bbeeJJIIççccbbeeJJIIççrrBBIIGG~~kkeennAACCMMuuvviijj®®TTgg''  eeFFII√√eemm††cc®®TTgg''
ddwwggxx¬¬ÁÁnneeTTAAVVnn  ????  ..

ccMMEENNkkxxMM∆∆¨v̈viijj  xxMM∆∆¨l̈laakk''xx¬¬ÁÁnnBBYYnnssmm©©MMkk~~¨g̈gkkaarriiyyaall&&yy  ddUUccEEttkkaallBBIIssmm&&yykkaa
EEsstt««EExxµµrr‰‰kkrraaCC¥¥»»  ..  eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy  xxMM∆∆¨m̈miinnGGaacceeccjjeeTTAAee®®kkAAVVnneeTT
eeddaayyeehhttuuxxMM∆∆¨®̈®ttUUvvbbJJççbb''kkaaEEssttrrbbss''xxMM∆∆¨ëerrooggrraall''́́ ff©©rreessooll  ..  GGttƒƒbbTTTTSSggGGss''
®®ttUUvvVVnneerroobbccMMssMMrrSSggrrYYccCCaaee®®sscc˘̆˘̆˘̆  kkaatt''EEkkvvkkgg  bbnnƒƒyybbEEnnƒƒmm    mmuunnnnwwggyykkeeTTAAbb
JJççËËlleerraaggBBuummııeevvllaaeemm""aagg22,,  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrVVnnTTTTYYllssaarrBBtt··mmaannrrbbss''eeyyIIggrraabb''rryy
cc∫∫aabb''  [[BBYYkkeekkµµgg@@yykkeeTTAAllkk''ttaammTTIIppßßaarrmmuunneeBBllrraa®®ttIIFF¬¬aakk''  ..      bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨®̈®bbwwggttaamm
vviiPPaaKKrrbbss''ssmmaaCCeeddaayyss††aabb''vviiTT¥¥¨¨CCaattii  ..  eeddaayyeellIIkkeeCCIIgg  EEddllmmaannJJkk''
Cowboy boot KKggddaakk''eellIIttuu  eehhIIyyEEppÌÌkkeekkAAGGIIppÊÊbb''nnwwggCCJJÇÇSSgg  eeddaayybbiiTTEEPP~~kkJJ
kk''kkNN††aall  ddUUccmmnnuussßßTTMMeerrtteeBBll´́ff©©®®ttgg''̆̆ ˘̆˘̆  ttaammBBiittxxMM∆∆¨ẍxMM®®bbwwggss††aabb''eeddaayyPP&&yyPPiitt
ttkk̊̊mmaa  ..

eeddaayyTTiivvaaTTII22´́nnGGggssmmaaCC®®ttUUvvCCaa´́ff©©GGaaTTiitt¥¥TTII2288FF~~ËË11996699,,  xxMM∆∆¨k̈k**VVnneerroobbccMM  ««
TTssßßnn:rreevvIIrrvvaayy»»mmYYyyssMMrraabb''eeVVHHppßßaayyeennAA´́ff©©GGaaTTiitt¥¥  ..  eeddaayymmaannÆÆkkJJrrGGaakk
bb∫∫kkiirriiyyaaddUUccmmnnuussßßqqÁÁtt,,  xxMM∆∆¨V̈Vnnssaakkll∫∫ggbbJJÇÇËËnnssaarrssmm©©aatt''mmYYyyeeTTAAmmiitt††GG~~kkGGaann
ffaammnnuussßßqqÁÁttBBiitt®®VVkkddeennaaHH  KKWWsseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  EEddlleeKKmmiinn®®ttUUvveeddIIrrttaammTTSS
ggxx√√aakk''ggggiittggggll''eennaaHHeeTT  ..  xxMM∆∆¨V̈Vnnssaakkll∫∫ggBBnn¥¥ll''ddll''CCnnCCaattiiEExxµµrr  kkMMuu[[hhUUbb
««eessµµAABBuull»»ddUUcchh√√ËËggeeccoomm  ttaammkkaarrEENNnnSSrrbbss''®®bbmmuuxxrrddΩΩ  eehhIIyykkMMuu[[ttaammeeccaaHHddUUcc
hh√√ËËggsstt√√ttµµaatt  eeTTAAeellIIBBYYkkNNaaEEddll®®TTgg''ccaatt''TTuukkCCaaxxµµSSggss®®ttUUvv  ..  xxMM∆∆¨k̈k**VVnn´́qq~~®®bbDDii
tteerrOOgghh√√ËËggeeccoommrrbbss''  Panurge... eehhIIyykk**VVnnbbgg˙ȧajjffaa  eeyyaabbll''rrbbss''®®kkuummCC
nnPPaaKKee®®ccIInn  mmiinnEEmmnneeccHHEEttllÌÌeennaaHHeeTT  ..  eeyyaabbll''PPaaKKee®®ccIInn  EEddllCCaallTTÏÏppllnn
eeyyaaVVyy®®bbCCaaPPiiffuuttii  CCYYnnkkaallmmaannllkk≈≈NN:CCaaTTeeggII√√ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn  eennAAeeBBllNNaaEEdd--
lleemmddwwkknnSSVVnnFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gvviikkllccrriitt  ..  BBYYkkGGaall¬¬WWmm""gg''NNaassIIuu  EEddllVVnneeddIIrr



ttaamm  Hitler eeddaayyeesscckkII††®®ssLLaajj''ggbb''ggll''  KKWWssuuTTÏÏssWWggEEttCCaa®®kkuummCCnnPPaaKKee®®ccIInn
..  llTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥rrbbss''BBYYkkeeKKkkaalleennaaHHVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa  CCmm©©WWGGtt††XXaatt  ..  ®®bb
eeTTssCCaattiirrbbss''eeKKVVnnFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gPPaaBBhhiinneehhaaccmmhhaaGGnn††rraayy´́nneePPII¬¬ggeeqqHHkk&&ll∫∫
´́nn««GGss††ggttrrbbss''®®BBHHCCaammççaass''»»  eennAAeeBBllEEddllmmKK¨ëeTTÊÊsskk__rrbbss''BBYYkkeeKK,,  Hitler

……eeyyhhUUvvaa""  JJkk''EEss∫∫kkeeCCIIgg  Boot VVnneeFFII√√kkaarrssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn  ..  bb""uuEEnn††eerrOOggGGPP&&BB√√  KKWWBBYYkk
CCnnqqÁÁttmmiinnEEddllddwwggffaaxx¬¬ÁÁnnqqÁÁtteessaaHHeeLLIIyy  ..  ««mmnnuussßßqqÁÁtt,,  Chesterton VVnneeJJ
ll,,  KKWWCCaaCCnnEEddllVVnnVVtt''bbgg''nnUUvvGGII√√@@TTSSggGGss''  eennAAssll''EEttffaaxx¬¬ÁÁnn‰‰gg®®ttUUvvbb""uueeNNˆâaHH
((Le fou, c'est celui qui a tout perdu, sauf la raison))  ..
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TTiivvaaTTII11´́nnssmmaaCCCCaattiimmaannddMMeeNNIIrr®®bb®®BBwwtt††eeTTAAeeddaayyKKµµaannååbb∫∫ttii††eehhttuuGGII√√FFMMddMMuueeTT
ttaammBBiitteennAAeevvllaarreessooll  vvaammaannkkaarrddaakk''JJkk¥¥llaaEEllggbbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa´́nnrrddΩΩmmÂÂnnII††44
nnaakk''rrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattiĭ̆ ˘̆˘̆  bb""uuEEnn††eerrOOggeennHHBBYYkkeeyyIIggVVnnddwwggCCaammuunnrrYYcc
ee®®ssccGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..  sseemm††ccssIIhhnnuu®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩGGgg‰‰gg  CCaaGG~~kk®®bbkkaassppßßaa
yyGGMMBBIIkkaarrllaaEEllggmm††ggTTSSgg44  rrbbss''eellaakkGGwwuugg--hhuuggssaaFF  ((ååbbnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII
22)),,  eellaakkeeTTBB--QQIIvveexxgg  ((eeXXaassnnaakkaarr)),,  CCYYnn--eessAADDII  ((kkssiikkmmµµ))  nniigg®®ssII--bb""uugg
((ssaaFFaarrNNkkaarr))˘̆˘̆˘̆..  sseemm††ccssIIhhnnuueennAAeeBBlleellIIkkbbJJ˙ȧaeennHHbbgg˙ȧajjddll''vvaaKKiiµµnn´́nn
GGggssmmaaCC  hhaakk''ddUUccCCaaKKµµaannCCMMeennOOeellIIxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeessaaHH  eeJJllddUUccCCaaKKµµaannJJkk¥¥GGFFiibb∫∫aa
yyEEpp¬¬pp˚åa®®bbkkbbeeddaayyBBiissBBuullddUUccssBB√√mmYYyyddggppgg  ..  eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakkII††  BBYYkkrrddΩΩ
mmÂÂnnII††llaaEEllggBBIIttMMEENNggTTSSggeennHH  ssuuTTÏÏsswwggEEttCCaakkUUnnCCwwggrrbbss''®®TTgg''  ..  xxMM∆∆¨m̈maannGGaa--
rrmmµµNN__dd**ccEEmm¬¬kkffaa  sseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩhhaakk''ddUUccCCaaBBMMuussUUvvmmaannssmmaanncciitt††KKSS®®TTBBYYkk
kkUUnnCCwwggEEddlleeFFII√√««BBllII»»eennHHbb""uunnµµaanneeTT  ..  sseemm††ccmmaannÚÚkkJJrrEEmmÌÌmmÌÌÁÁyyEEmm""∆∆rrmm""∆∆rrttÌÌËËjjEEttÌÌrr
EEbbkk®®ttEEbb""rr˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††ttaammBBiitt®®TTgg''hhaakk''ddUUccCCaaKKµµaannkkII††eeTTaammnnssßßTTaall''EEtteessaaHH  kk~~¨g̈g
®®bbkkaarrbbgg≈≈MMTTmm¬¬aakk''BBYYkkmmÂÂnnII††TTSSggeennHHeeccaallddUUccddMMuu®®KKYYss˘̆˘̆˘̆  ffII√√eebbIIBBYYkkTTSSggeennHHVVnn®®bbffuu
yy®®bbffaannCCIIvviitteeddIImm∫∫IICCYYyy®®BBHHGGgg  ((®®BBllMMrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii))  ..  xxMM∆∆¨ëeccaaTT
ssMMnnYYrrxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ((eeddaayyBBuutttt∫∫¨ẗtdd**®®kkaass''XXµµwwkkppggEEddrr˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®JJHHeeBBlleennaaHHxxMM∆∆¨b̈bnn''®®ss
nn''[[ssIIhhnnuuTTTTYYllbbrraaCC&&yy))˘̆˘̆˘̆  ffaaeehhttuuGGII√√VVnnCCaaBBYYkkrrddΩΩmmÂÂnnII††PP¬¬IIeePPII¬¬GGss''TTSSggeennHH®®bb--
jjaabb''bbtt''kkeellaattTTwwkkGGII√√eemm""¬¬HH˘̆˘̆˘̆  eebbIIeeccAAhh√√aayyrrbbss''BBYYkkxx¬¬ÁÁnnmmiinnTTaann''eellaattppgg  ..  mm""¥¥aa
ggvviijjeeTToott  eebbIIsseemm††ccmmaanneeccttnnaaccgg''rrMMllaayyrrddΩΩaaPPiiVVlleennHHBBiittEEmmnn  eemm††ccVVnnCCaa
®®BBHHGGggmmiinnVVnnCCMMrruujjrrddΩΩmmÂÂnnII††ssIIhhnnuunniiyymmdd**ssMMeebbIImmBBIIrrnnaakk''  KKWWssuuEEss††nn--EEhh√√rrNN
gg''EEddss  nniiggGGflfluumm--mm""aaNNUUrriinn  [[ddkkffyyeeTTAA˘̆˘̆˘̆  kk~~¨g̈g®®bbkkaarr[[rrddΩΩaaPPiiVVllmmaannkkaarrVVkk''
LLËËgg  TTnn''kk∫∫aallCCgggg''CCaaTTIIbbMMppuutt  ..  eennHHmmiinnKKWWCCaaPPss††¨ẗtaagg  GGMMBBIIcciitt††eeXX¬¬ggeeXX¬¬aaggrrbbss''
eess††ccssIIhhnnuueeTT……  EEddllccgg''rrss''eennAACCaammYYyynnwwggrrddΩΩaaPPiiVVllEEddllxx¬¬ÁÁnn®®bbkkaassffaassÌÌ
bb''eexxIIıımm  !!!!  ..

eennAAeeBBlleennaaHH  ®®TTgg''ssiirriimmtt:BBMMuummaannTTnn''cciitt††eessaaHHeeLLIIyy  ..  ®®TTgg''yyll''®®BBmmTTTTYY
llyykkCCaaååLLaaÚÚkknnUUvvkkaarrllaaEEllggrrbbss''rrddΩΩmmÂÂnnII††TTSSgg44  eehhIIyyVVnnbbgg˙ȧajjnnUUvvss--
mmaanncciitt††≤≤ttrreeggaaHHrreeggIIbbnn††kkiiccççkkaarrggaarrrrbbss''®®TTgg''  eeddaayymmiinnccSSVVcc''vvtt††mmaannrrbbss''BBYYkk
eennHH  ..  KKWWeennAAccMMeeBBlleennaaHHEEttmm††gg  EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuxxMM®®bbwwgg®®ssgg''eeddIImmrrbbss''®®TTgg''
mmkkvviijj  eeddaayyeeFFII√√ddMMeeNNIIrryy""aaggqqSSqqgg  ccgg''bbJJççËËllBBYYkkllaaEEllggTTSSggeennHH  eeTTAAkk~~¨g̈g
rrddΩΩaaPPiiVVlleeLLIIggvviijj  eeddaayyrrgg''ccSSkkaarrvviill®®ttLLbb''rrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''
EEddllCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††BBiitt®®VVkkdd  ..  bb""uuEEnn††vvaayyWWtteeBBllbbnnii††cceeTTAAeehhIIyy  eeddaayyss
eemm††ccssIIhhnnuuVVnnCCYYbb®®bbTTHHnnwwggkkaarreemmaaHHmmuuttrrbbss''®®TTgg''ssiirriimmtt: EEddllEEff¬¬gg®®VVbb''dd--
ll''GGggssmmaaCCffaa  kkaarrllaaEEllggBBIIttMMEENNggeennHH  mmiinnEEmmnnCCaaeerrOOggkkMMbb¬¬¨k̈kkkMMEEbb¬¬ggeennaaHHeeTT
..  eeddaayyyyll''ffaa  ®®TTgg''mmiinnGGaaccbbgg≈≈iittbbgg≈≈MMBBYYkkCCnnEEddllBBMMuummaannåått††mmKKttiiddUUccKK~~aa  eehhII--
yyEEddllBBMMuummaannqqnnÊÊ:bbMMeeBBjjkkiiccççkkaarrCCaammYYyynnwwgg®®TTgg''  [[eennAAkk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''®®TTgg''
®®TTgg''ssiirriimmtt:hhaakk''ddUUccCCaaeeFFII√√kkaarreeppIInnddaakk''ssIIhhnnuueeddaayyccMMhh˘̆˘̆˘̆  ––  ««eemm""cc‰‰ggccgg''rrkk
eerrOOggGGjj……  ??  GGjjeennAATTIIeennHHeehhIIyy˘̆˘̆˘̆‰‰ggccgg''eeFFII√√GGIIeeFFII√√eeTTAA  !!»»  ..  eeddaayyeesscckkII††GGaamm""aa

ss''  eess††ccssIIhhnnuu®®KKaann''EEttnniiyyaayyrrMMGGYYyyffaa  ®®TTgg''®®KKaann''EEttccgg''[[mmaann««ssaammKKIICCaattii»»
EEttbb""uueeNNˆâaHH˘̆˘̆˘̆rrYYcceehhIIyysseemm††cckk**eeFFII√√kkaarrddkkffyymmYYyyCCMMhhaann  ..

kk**bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨ëennAAEEttBBMMuummaanneesscckkII††TTuukkcciitt††TTaall''EEtteessaaHH  ccMMeeJJHHssPPaaBBkkaarrNN__eeppÌÌøø
ggppÌÌgg  eeddaayyeehhttuuffaabbÌÌËËnnrrbbss''eellaakkåått††mmeessnniiyy  KKWWeellaakkllnn''--NNuunnVVnn®®VV
bb''xxMM∆∆¨C̈Caammuunn  GGMMBBIIkkaarrllaaEEllggBBIIttMMEENNggrrbbss''rrddΩΩmmÂÂnnII††TTSSgg44  ..  kkaarrrrMMllwwkkeeQQµµaaHHrrbb--
ss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''eennAAeeBBlleennaaHH  ((eeddaayysseemm††ccssIIhhnnuu))  KKWW®®KKaann''EEttVVnn
bbgg˙ȧajjnnUUvvssPPaaBBeeXX¬¬ggeeXX¬¬aaggrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii  ..  ®®bbssiinneebbIIeess††
ccssIIhhnnuuccgg''eeFFII√√kkaarr®®BBllMMrrddΩΩaaPPiiVVllBBiittEEmmnn  ®®BBmmTTSSggBBYYkk®®kkuummrrddΩΩssPPaa  EEddllssuuTTÏÏ
sswwggEEttCCaaBBYYkkGG~~kkbbMMeerrIIddaacc''́́ ff¬¬rrbbss''®®BBHHGGgg,,  eennaaHH®®TTgg''®®KKaann''EEttTTaammTTaarr[[eellaakkll
nn''--nnll''®®ttLLbb''mmkkvviijj  kk**CCaakkaarree®®sscceeTTAAeehhIIyy  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  GGvvtt††mmaanndd**
yyUUrrllgg''rrbbss''eellaakkåått††mmeessnniiyy  ((eeBBlleennaaHHeellaakkeeTTAABB¥¥aaVVlleerraaKKeennAA®®bb--
eeTTssVVrrSSgg˘̆˘̆˘̆  eennAAkk~~¨g̈g My war with the CIA eess††ccssIIhhnnuuVVnnssrreessrrffaa  ««
eellaakkllnn''--nnll''eeTTAABB¥¥aaVVllrrbbYYss  EEddllbbNN††aallmmkkBBIIeellaakkåått††mmeessnniiyyjj¨¨ww
kk--CCUULL¨g̈gCCaaKKUU®®bbEECCgg  eeFFII√√[[®®kkLLaabb''LLaann))˘̆˘̆˘̆  kkaarrVVtt''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''eellaakkllnn''--nnll''
eennHH  kk**vvaaCCaaeesscckkII††ssMMGGaagg®®KKbb''®®KKaann''  eeddIImm∫∫II®®BBllMMrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattiirrYYcc
eeTTAAeehhIIyy  ..  ssmmaaCCaattiieennHHmmiinnEEmmnnCCaammeeFF¥¥aaVVyyccSSVVcc''  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrssggsswwkkrrbb
ss''eess††ccssIIhhnnuueennaaHHeeLLIIyy  ..  sseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩeennAAeeBBlleennaaHH  eennAAEEttTTTTYYll
eesscckkII††KKSS®®TT´́nnBBYYkk®®bbCCaaCCnnmmUUllddΩΩaann´́nn««ssggmmrraa®®ss††nniiyymm»»˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkk®®TTgg''ssii
rriimmtt:vviijjKKµµaannmmnn††eess~~hh__CCaammYYyy®®bbCCaarraa®®ss††ff~~aakk''ee®®kkaammeennaaHHeeTT  ..  eennAAkk~~¨g̈g{{kkaassGGvv
tt††mmaannrrbbss''eellaakkllnn''--nnll''  eesscckkII††KKSS®®TTrrbbss''kkggTT&&BBccMMeeJJHH««nnaayykkrrddΩΩaaPPiiVV--
ll®®bbttiiPPUU»»  ((ssiirriimmtt:))  cc∫∫aass''CCaaeeccaaTTeeLLIIggCCaabbJJ˙ȧa  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  eebbII®®TTgg''ssiirrii
mmtt:mmaanneeKKaallCCMMhhrrrrwwggmmSSddUUccppÊÊSSggffµµttTTll''nnwwggssIIhhnnuŭ̆ ˘̆˘̆  llnn''--nnll''vviijjmmaannEEttccMM
NNuuccTTnn''eexxßßaayyBBII®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayyccMMeeJJHHsseemm††cc  ..  nnrrNNaa@@kk**ddwwggEEddrr  eellaakk
åått††mmeessnniiyymmiinnEEddllmmaannqqnnÊÊ:rrwwggTTTTwwggCCaammYYyynnwwgg®®BBHHGGggeeTT  ..  mmaanneeBBllxx¬¬HH  xxMM∆∆¨¨
eeccaaTTCCaassMMnnYYrrssMMrraabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  GGMMBBIIEEll∫∫ggbbiiTTBBYYnn  GGMMBBIIkkaarr®®ttUUvvddgg®®ttUUvvEEpp¬¬dd**ssmm©©aatt''rrvvaa
ggsseemm††ccssIIhhnnuueehhIIyynniiggåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  ..  mmiinn®®ssYYll@@  ®®TTgg''ssiirriimmtt:

CCaaGG~~kkccaajj''eeVVkkeeKKeennAAkk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii  ddUUccEEttsstt√√««kkEEgg˚b̊beeVVkk
»»EEddllssMMrraabb''EEtteeKKeeVVkkssIIuu  ((Le dindon de la farce))  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  xxMM∆∆¨b̈bnn''
®®ssnn''[[eess††ccTTSSggBBIIrr  ssIIhhnnuueehhIIyynniiggssiirriimmtt: ®®BBllHHKK~~aaNNaaNNIIEEttmm††gg  [[eeXXII
jjsseexxµµAA  ..  bb""uuEEnn††ttaammBBiittKKµµaannGGII√√eekkIItteeLLIIggTTaall''EEtteessaaHH  ..  bbUUkkrrYYmmeesscckkII††eeTTAA  eess††
ccTTSSggBBIIrrGGggeennHHCCaassmmıı&&nnÏÏmmiitt††eeTTAAvviijjeeTTeettII  ..  eeTTAA´́ff©©mmuuxxeeTTAA  eess††ccssIIhhnnuueeccaaTT®®TT
gg''ssiirriimmtt:ffaa  mmaanneeKKaallbbMMNNggccgg''ddeeNNII††mm®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ ..  eerrOOggeennHHBBMMuuBBiittTTaall''
EEtteessaaHH  ..  ®®TTgg''ssiirriimmtt:BBMMuummaannzzaann:CCaa««®®BBHHGGggmmççaass''»»eennaaHHeeTT  ((kkUUnneess††cceessaayy
rraaCC¥¥))  ddUUccCCaassIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIeerrttCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HH®®TTgg''BBMMuummaannssiiTTiiÏÏTTaammTTaarryykk®®BBHHrraaCC
bbll¬¬&&gg˚e̊essaaHHeeLLIIyy  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  eebbIIeeTTaaHHCCaa®®TTgg''®®ttUUvveeddIIrrXX√√aaggpp¬¬ËËvvBBIIeess††ccssII--
hhnnuukkII††  kk**®®TTgg''ssiirriimmtt:eennAAEEttCCaa®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIdd**eessµµaaHHssµµ&&®®KK´́nn®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIkkuu
ssuumm: ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  ®®TTgg''ssiirriimmtt:kk**FF¬¬aabb''mmaannzzaann:CCaa““BBuukkFFmm··rrbbss''GG~~kkmm~~aagg
mm""UUnniikkppggEEddrr  EEddllCCaa®®bbBBnnÏÏssmm¬¬aajj''rrbbss''®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ..  kkUUnnrrbbss''®®TTgg''mm~~aakk''  KKWW
®®TTgg''eessrrIIrr&&tt~~kk**VVnneerroobbkkaarrCCaammYYyynnwwggmmççaass''kkßß®®ttIIGGaarruuNN  EEddll®®ttUUvvCCaakkUUnn®®ssIIrrbb
ss''eess††ccssIIhhnnuu  ..  bbÌÌËËnn®®bbuussrrbbss''®®TTgg''mm~~aakk''  GG~~kkGGggmmççaass''ssIIuussuuvvttii††--eemmFFaavvII  kk**VVnn
eerroobbkkaarrCCaammYYyyGG~~kk®®ssIINNaaEENNtt--GGIIuussIIuu  EEddll®®ttUUvvCCaabbgg®®ssIIrrbbss''mm""UUnniikk--ssIIhhnnuu
..  KKiittssBB√√@@eeTTAA  vvaahhaakk''ddUUccCCaaffaa  eess††ccTTSSggBBIIrrGGggeennHH  KKµµaannllTTÏÏPPaaBBCCMMrrHHbbJJÇÇIIKK~~aa
CCaassaaFFaarrNN: ……kk**KKggddaavvKK~~aaeennAAkkNN††aallGGggssmmaaCCppggeessaaHH  ..  mmhhaaCCnnEExxµµrr
hhaakk''ddUUccCCaammiinnssUUvvyyll''  GGMMBBIICCMMeerrAAbbuuBB√√eehhttuú́ nnTTMMnnaass''TTaass''EETTggKK~~aa  rrvvaaggeess††ccTTSSgg
BBIIrrGGggeennHHeeTT  ..
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((eennAAmmaanntt))




