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ttBBIIeellxxmmuunn...

KKµµaann®®BBwwttii††kkaarrNN__GGII√√dd**rreebbIIkkrrVVjjeekkIItteeLLIIggppggEEddrreennAATTiivvaaTTII22´́nnssmmaaCC  eeJJ--
llKKWẂ́ ff©©2288FF~~ËË11996699  ..  KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa  eebbHHddUUggrrbbss''xxMM∆∆¨ëellaattxxuussssgg√√aakk''FFmmµµttaa
nnaa´́ff©©eennaaHH  ..  xxMM∆∆¨V̈VnneeVVHHBBuummııppßßaayy««TTssßßnn:rreevvIIrrvvaayy»»rrbbss''xxMM∆∆¨s̈sMMrraabb''́́ ff©©GGaaTTiitt¥¥rrYYcc
eehhIIyy˘̆˘̆˘̆  KKWWGGttƒƒbbTTBBIIhh√√ËËggeeccoommrrbbss''  Panurge eehhIIyyssaarrBBtt··mmaannrrbbss''xxMM∆∆¨k̈k**VVnn
EEcckkppßßBB√√ppßßaayyeeBBjjrraaCCFFaannIIrrYYcceehhIIyyEEddrr  eennAAccMMeeBBllCCaammYYyyKK~~aaEEddllGGttƒƒbbTTrrbb
ss''eellaakkllnn''--NNuunn  ((ccuuHHhhttƒƒeellxxaaeeddaayyeeffaagg--llwwmmhhYYgg  eennAAkk~~¨g̈gkkaaEEsstt««®®bb
eeyyaaCCnn__EExxµµ»»))  EEddllxxMM∆∆¨V̈Vnnccaatt''TTuukkffaa  CCaa®®KKaabb''EEbbkkmmYYyyEEddllrrgg''ccSSEEtteeBBlleevvllaa
ssMMrraabb''ppÊÊ¨ḦH  kkMMBBuuggEEttppßßBB√√ppßßaayy≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  xxMM∆∆¨k̈k**rrgg''ccSSeemmIIlleesscckkII††®®cceeLLaatt
xxwwggrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  ccMMeeJJHHkkaaEEsstt®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr˘̆˘̆˘̆  EEddllcc∫∫aass''CCaannwwggrraall
ddaallmmkkddll''ssaarrBBtt··mmaannrrbbss''xxMM∆∆¨m̈miinnxxaann  ..

xxMM∆∆¨V̈VnnææJJkk¥¥ccccaammGGaarraammEEddllnniiyyaayyffaa  rrddΩΩaaPPiiVVllVVnnee®®bbIITTaahhaanneess¬¬øøkk
JJkk''CCaassIIuuvviill  mmkkbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈ghh√√ËËggssmmaaCC  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrKKMMrraammkkMMEEhhggccMMeeJJHHeess††cc
ssIIhhnnuu  ..  bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨m̈miinnVVnneeCCOOGGMMBBIIJJkk¥¥qqÁÁtt@@GGss''TTSSggeennHHeeTT  ..  eebbII®®kkuummeeyyaaFFaa««
kk∫∫tt''»»TTSSggeennHHmmiinneess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaanneennaaHHeeTT  eettIIeeKKssmmaall''vvtt††mmaannVVnnyy""aagg
ddUUcceemm††cceeTTAA  ??  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  eettIInnrrNNaaCCaaeemm®®kkuumm´́nnkkggTTaahhaannbbHHeeVVrrTTSSgg
eennaaHH  ??  KKWWcc∫∫aass''CCaammiinnEEmmnnåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''eeTT  EEddlleennAAeeBBlleennaaHHBBMMuuTTSSgg
mmaannvvtt††mmaanneennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjppgg  ..  eehhIIyyeebbIIBBMMuummaannkkaarryyll''®®BBmmBBIIeellaakkåått††mm
eessnniiyyeennaaHHeeTT  eettIImmaannTTaahhaannEExxµµrrNNaamm~~aakk''  hhflflaanneellIIkkGGaavvuuFFrrbbss''xx¬¬ÁÁnnccggÌÌ¨l̈leeTTAA
eellII®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩeennaaHH  ??    eerrOOggeennHHCCaaeerrOOggbbMMeeVV""ggEEddllmmiinnssmm®®ssbbnnwwggssuuPPnniiccœœ&&
yyTTaall''EEtteessaaHH˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††eettIICCnnNNaaeeTTAACCaaGG~~kkppßßBB√√ppßßaayyeerrOOgg≤≤ttssmmeehhttuuppll
ddUUeecc~~HH  ??  ®®bbssiinneebbIICCaassaacc''eerrOOggeell≈≈aannkkMMbb¬¬¨k̈kkkMMEEbb¬¬gg´́nn««rrddΩΩ®®bbhhaarreeyyaaFFaa»»  EEddll
®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ®®TTgg''VVnnbbeeggII˚t̊teeLLIIgg  eeddIImm∫∫IICCMMrruujj[[mmhhaaCCnnEExxµµrreeggIIbbeeLLIIgg®®bbqqSSgg
nnwwggkkggTT&&BB  eeKKaallbbMMNNggrrbbss''eess††ccEEbbbbddUUcceennHH  mmiinnVVnnssMMeerrccllTTÏÏpplleeTT  BBII
ee®®JJHHKKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''yykkcciitt††TTuukkddaakk''TTaall''EEtteessaaHH  ..

kkmmµµvvttƒƒ¨΅́ nn´́ff©©TTII22  KKWWCCaabbJJ˙ȧammYYyyssMMxxaann''NNaass''̆̆ ˘̆˘̆  KKWWCCaaeerrOOggrrMMeeddaaHHvviiss&&yyFFnnaa--
KKaarr  EEddllrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattiiVVnneeFFII√√ssMMeeNNIIrr  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrTTaakk''TTaajjvviinnii--
eeyyaaKKTTuunnbbrreeTTssdd**ccSSVVcc''  eeddIImm∫∫IICCYYyyssÊÊÁÁyyeessddΩΩkkiiccçḉ́ nnkkmmıı¨C̈Caa[[ccaakkppuuttBBIIeerraaKK
ssmmssSSggrrkkkkllnnwwggkkßß&&yyCCIIvviitt  ..  mm~~aakk''mm††gg@@,,  BBYYkkvvaaKKiiµµnnEEddll®®bbUUeess††ccssIIhhnnuuVVnn
eeggIIbbeeLLIIggeeFFII√√eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__  ddaakk''eeTTaassddMMeeNNIIrrXX√√aaggpp¬¬ËËvv  ((ggaakkeeccjjBBIIssggmm
rraa®®ss††nniiyymm))  rrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVll  ..  bb""uuEEnn††kkaarrlluubbbbMMVVtt''CCaattUUbbnniiyykkmmµµ  GGaaccccaatt''TTuukk
ffaaCCaaåått††mmKKttiiccMMbbgg  ……kk**CCaaeebbsskkkkmmµµdd**xxııgg''xxııss''bbMMppuutt´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''
CCaattiiEEttmm††gg  kk~~¨g̈gnn&&yyEEddllffaasseemm††ccssIIhhnnuuVVnnEEttggttSSggrrddΩΩaaPPiiVVlleennHHeeLLIIggkk~~¨g̈g
eeKKaallbbMMNNggeessII~~ssMMuuCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggeeLLIIggvviijj,,  bb""uuEEnn††eeddaayy®®TTgg''xxµµaass''JJkk¥¥ssMMddII
xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  sseemm††cckk**ccaatt''ttSSggeellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt:eeFFII√√kkiiccççkkaarreennHHCCMMnnYYss
®®TTgg''vviijj  ..  eennAAeeBBlleennHH  ccMMkkNN††aallssmmaaCCEEttmm††gg  vvaaEEbbrrCCaaGG~~kkccUUllCCiittGGaaeemmrriikkSS
gg  ((ttaammbbJJÇÇaarrbbss''eess††ccssIIhhnnuu))  kk¬¬aayyeeTTAACCaaåå®®kkwwddΩΩCCnneeTTAAvviijj  ..  KKWWkk~~¨g̈g®®bbkkaarr

eennHHeehhIIyyEEddllmmhhaaCCnnEExxµµrreennAAeeBBlleennaaHH  EEddllBBMMuuVVnnddwwggGGMMBBIInneeyyaaVVyy®®kkLLii
cc®®kkLL¨c̈cbbtt''EEbbnnrrbbss''®®TTgg''  kk**EEllggyyll''GGII√√TTSSggGGss''  eehhIIyykk¬¬aayyeeTTAACCaaCCJJÇÇSSgg
KKrr  CCJJÇÇSSggff¬¬gg''  ccMMeeJJHHJJkk¥¥ssMMddIIrrMMGGYYyyEEmm∆∆rrmm∆∆""rrrrbbss''®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ..  

KKYYrrkktt''ssmmaall''ffaa  BBYYkkvvaaKKiiµµnnEEddllssµµ&&®®KKcciitt††mmkkEE®®sskk««´́hheeGGII!!»»[[eess††ccssIIhh
nnuu  ssuuTTÏÏsswwggEEttBBYYkk®®ssTTaabb''ee®®kkaamm  BBYYkkGG~~kkrraaCCkkaarrttUUccttaaccEEddllmmkkBBIIeexxtt††  ..  BBYYkk
≤≤ssßßrrCCnn®®KKaakk''@@´́nnssggmmrraa®®ss††nniiyymm  mmaann®®TTiijj--vvaa""jjnniiggGGiiuunn--ttSSCCaaeeddIImm®®ttUUvv
ss©©aatt''mmaatt''ddUUcceeKKccuukk  ..  GG~~kkTTSSggBBIIrrnnaakk''eennHHeennAAxxaaggrrddΩΩaaPPiiVVll  bb""uuEEnn††BBYYkkeeKKmmaannkkaarr
PP&&yyxx¬¬aaccmmiinnhhflflaannbbeeJJççjjeeyyaabbll''eeTT  ..  ccMMEENNkkeennAAxxaagg®®TTgg''ssiirriimmtt:vviijj  mmaann
vvaaKKiiµµnnmm~~aakk''dd**GGgg''GGaacc  KKWWeellaakk{{bb--KKwwmmGGaagg  rrddΩΩmmÂÂnnII††xxaaggEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccççnniigghhiirrJJÔÔ
vvttƒƒ¨ ̈ EEddllhhflflaannkkaarrJJrrrrddΩΩaaPPiiVVllEEttmm~~aakk''‰‰gg  ttTTll''nnwwggGGggssmmaaCCTTSSggmmUUll  ..
eeddaayyssaarrEEttffII√√mmaatt''rrbbss''eellaakkeeBBjjmmYYyy´́ff©©  ((´́nnTTiivvaaTTII22))  eellaakk{{bb--KKwwmmGGaaggkk**
VVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yy  kk~~¨g̈g®®bbkkaarr[[GG~~kkppggTTTTYYllyykkeessddΩΩkkiiccçḉ́ nnppßßaarreessrrII  CCaaPP&&BB√√
ssMMNNaaggccuuggee®®kkaayy  eeddIImm∫∫IICCYYyyee®®ssaacc®®ssgg''kkmmıı¨C̈Caa  [[rrYYccppuuttBBIIkkaarrssÊÊHHddeeggII˙ṁmffbb''
xx¥¥ll''kk~~¨g̈gvviiss&&yyeessddΩΩkkiiccçç  ..
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eennAA®®BBwwkk´́ff©©TTII33  ®®bbmmaaNNeemm""aagg1111  eeKKhhaakk''ddUUccCCaaeeXXIIjjffaa  GGII√√@@kk**®®ttUUvvmmaannkkaarr
bbJJççbb''eeddaayymmaanneeCCaaKKCC&&yyxxaaggrrddΩΩaaPPiiVVllEEddrr  ..  xxMM∆∆¨m̈maanneesscckkII††FFUUrr®®ssaallyy""aagg
ee®®ccIInnkk~~¨g̈g®®TTUUgg˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††kk**eennAAhhaakk''ddUUccCCaammiinnTTaann''GGss''cciitt††eessaaHH  BBIIee®®JJHHxxMM∆∆¨ëeXXIIjjffaa
ssPPaaBBkkaarrNN__ddUUccCCaavvaaggaayy®®ssYYlleeBBkkeehhIIyy  ..  KKWWeeddaayymmkkBBIImmUUlleehhttuuEEddllxxMM∆∆¨¨
mmaannCCMMeennOOffaa  ®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩmmiinnEEmmnnssuuxxcciitt††ccuuHHccaajj''eeddaayyggaayy®®ssYYllddll''mm¬¬wwggeeBB
kkeennaaHHeeTT  ..  KKWWCCaa®®BBwwttii††eehhttuummYYyydd**GGssççaarr¥¥NNaass''  !!  sseemm††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggTTTTYYll
yykkbbrraaCC&&yyrrbbss''®®TTgg''eennAAkk~~¨g̈gssPPaaBBkkiittii††yyss  eeJJllKKWW®®TTgg''kkMMBBuuggEEttpp††ll''ddMMbbUUnnµµaa
nnddll''rrddΩΩaaPPiiVVll  [[eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeddaayy®®bbyy&&tt~~®®bbEEyyggeennAAttaammmmaaKKaa··́́ nneessddΩΩkkiiccçç
eessrrII  ..  kk~~¨g̈gmmYYyyrrMMeeBBCC  kk**®®ssaabb''EEttkkaarryyllssbbii††GGaa®®kkkk''VVnnppÊÊ¨ḦHeeLLIIgg˘̆˘̆˘̆ccMMEENNkk
®®bbpp~~ËËllrrbbss''xxMM∆∆¨k̈k**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaakkaarrBBiitt  ..  vvaaKKiiµµnnmm~~aakk''eeQQµµaaHH  EEhhmm--vvNNˆÚ̂ÚTTiiÏÏ  ((‹‹‹‹
eennAAeeBBlleennaaHHxxMM∆∆¨k̈kMMBBuuggEEttss††aabb''kkaarrvviiPPaaKKttaammvviiTT¥¥¨,̈,  bb""uuEEnn††FF¬¬aabb''ssaall''CCnnmm~~aakk''eennHHcc∫∫aa--
ss''NNaass''  ..  KKWWCCaaCCnnCCaattiiEExxµµrrmm~~aakk''  EEddllmmaanneeddIImmkkMMeeNNIIttyyYYnn  mmaannssMMbbuurr®®ssEEGG
mm  mmuuxx®®ssYYccccMMGGwwgg  ®®bbkkbbeeddaayysskk''rrYYjjGGggaarrddII  ..  CCnneennHHFF¬¬aabb''VVnnCCYYllbbnnÊÊbb''mmYYyy
eennAAee®®kkaammppÊÊHHrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ ..  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996655  CCnneennHHFF¬¬aabb''VVnnyykkddII--sseeTTAAllkk''[[
vviiTT¥¥aall&&yy««mmhhaassaall»»rrbbss''eellaakkffaacc''--NNSSgg,,  EEddlleennAATTIIeennaaHHxxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''VVnnbb--
ee®®ggoonnTTssßßnnvviiCCÇÇaaddll''ssiissßßff~~aakk''bbJJççbb''  ..  EEhhmm--vvNNˆÚ̂ÚTTiiÏÏ  EEddllCCaakkµµÁÁyymm~~aakk''rrbb
ss''®®bbBBnnÏÏssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss  kk**eeLLIIggeellIIeevvTTiikkaa  eehhIIyyeeFFII√√[[mmaannkkaarrPP∆∆aakk''
eeppIIÌÌll®®ssLLSSggkkSSgg  ((ddll''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaTTSSggmmUUll))  eeddaayyVVnnllaatt®®ttddaaggnnUUvvGGMM
eeBBII««XXbb''XXiittkk∫∫tt''mmYYyy»»  EEddllmmaanneeFFII√√eeLLIIgg®®bbqqSSggnnwwgg®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ..  ««GGMMeeBBIIkk∫∫
tt''eennaaHHmmaannssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTmmYYyy®®bbkkbbeeddaayyBBiissBBuullGGssççaarr¥¥»»,,  EEhhmm--vvNNˆÚ̂Ú
TTiiÏÏeeJJll  ««EEddlleeccaaTTffaaGGnnaaFFiibbeettyy¥¥nniiggbbrraaCC&&yyeessddΩΩkkiiccçç  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIkkaarr
ddwwkknnSSmmiinnllÌÌ́́ nnssggmmrraa®®ss††nniiyymmrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu»»  ..

ssmmaaCCttiiTTSSggmmUUllmmaannkkaarrPPiittPP&&yyrrnnÏÏtt''jjaabb''jj&&rr..  eennAAeeBBlleennaaHHGGII√√@@kk**®®ttUUvvVV
nneerrIIkkkkaayybbkkGGaa®®kkaatt  bbeeJJççjjeeJJHHeevvoonneeJJHHttSSggmmkkxxaaggee®®kkAAKKµµaannssll''GGII√√eeTT  TTaa
kk''TTggnnwwggkkaarrXXbb''XXiittkk∫∫tt''nniiggrrddΩΩ®®bbhhaarrdd**mmhhaaGGaaff··kkMMVVMMggeennHH  ..  CCnnNNaakk**eeddaa
yy  eeddaayyrraabb''TTSSggsseemm††ccssIIhhnnuueeLLIIggeeTTAA  EEddllGGHHGGaaggeeTTAA´́ff©©mmuuxxffaa  xx¬¬ÁÁnnmmiinnVVnn
ddwwggGGII√√eessaaHHBBIIkkaarrXXbb''XXiittkk∫∫tt''eennHH  KKWWCCaaCCnnkkuuhhkkPPUUttPPrr  ..  EEhhmm--vvNNˆÚ̂ÚTTiiÏÏeeJJll
mmiinnTTaann''ppuuttBBIImmaatt''ppgg  kk**®®ssaabb''EEttnnuutt--eeQQOOmmeeLLIIggeellIIeevvTTiikkaappggEEddrr  hhaakk''ddUUcc
CCaaccgg''ddeeNNII††mmeemm®®kkUUmmkknniiyyaayy  eeddaayyee®®bbIIkkmm¬¬SSggVVyyEEttmm††gg  ((‹‹‹‹‹‹nnuutt--eeQQOO
mm  ccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaann««ssuuCCIIvvFFmm··»»  eeVVHHppßßaayy2200,,000000cc∫∫aabb''̆̆ ˘̆˘̆  bb""uuEEnn††eennAAeeBBll
ccuuggee®®kkaayyeennHH  nnuutt--eeQQOOmmVVnnccaajj''®®VVkk''rraabb''llaanneeTTAAkkaassIIuuNNUUGGss''eeTTAAeehhIIyy))



nnrrNNaa@@kk**eemmIIlleeXXIIjjppggEEddrr  ffaaCCnnBBIIrrnnaakk''eennHHCCaaKKUUkknnnnwwggKK~~aa  ((nnuutt--eeQQOO
mmeehhIIyynniiggEEhhmm--vvNNˆÚ̂ÚTTiiÏÏ))  ..  xxMM∆∆¨m̈maannGGaarrmmµµNN__ffaa  GG~~kkTTSSggBBIIrreennHHCCaaBBYYkk  Pieds

Nickelés EEddlleeFFII√√nneeyyaaVVyy  eeJJllKKWWGGaaeeLLvvnniiggGGaaCC&&yyeemmrrttccUUllhhflfluunnKK~~aa  ccMM--
EENNkkrrddΩΩ®®bbhhaarreennHHCCaaeerrOOggkk∫∫tt''CCaattii  EEddllmmaannrreebboobbllkk≈≈NN:CCaa Mickey

Mouse eennAA  Disney Land ..  eess††ccssIIhhnnuueehhIIyynniiggeess††ccssiirriimmtt:mmiinnhhflflaannbbuukk
TTggiiccKK~~aaeeddaayyccMMhheeTT  eemm""¬¬aaHHeehhIIyykk**bbJJÇÇËËnnBBYYkkCCnn®®ssTTaabb''ee®®kkaamm  BBYYkk  Pieds Nic

kelés [[®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaCCMMnnYYss®®TTgg''vviijj  ––  mmaanneellOOgg--EEvv""nn  ((ccaagghh√√aagg®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr))
eeffaagg--llwwmmhhYYgg,,  EEhhmm--vvNNˆÚ̂ÚTTiiÏÏ,,  nnuutt--eeQQOOmm˘̆˘̆˘̆..

bbuurrssccuuggee®®kkaayyeennHH  EEddllCCaakkMMBBUUllGG~~kkbbeeJJIIççccbbeeJJIIççrrccMMeeJJHHrrbbbbssIIhhnnuu  kk**
ccaabb''eeppII††mmEEff¬¬ggssgg˚f̊faa  ®®bbkkbbeeddaayyKKaarrvvkkiiccççnniiggeesscckkII††eeKKaarrBBdd**®®CCaallee®®CCAAccMMeeJJHH
®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  CCaaBBiieessssVVnnssMMEEddggnnUUvvPPkkII††PPaaBBKKµµaannrreeggaaHHrreeggIIrrccMMeeJJHH®®BBHHGGgg  rrYYcc
eehhIIyykk**bbeeJJççjjeess~~øøttjjwwkkvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellIIrrddΩΩaaPPiiVVll  ––

««TTUUll®®BBHHbbggMMxxMM∆∆¨V̈VTT  nnuutt--eeQQOOmm,,  CCaaccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannssuuCCIIvvFFmm··  CCaakkUUnn
eeccAAdd**eessµµaaHH®®ttgg''́́ nnssggmmrraa®®ss††nniiyymm  CCaa®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIdd**mmaannkktt††JJÔÔËËttaaFFmm··dd**EE®®kkEEll
ggccMMeeJJHH®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ssUUmmsseemm††cc““CCaaGGmmççaass''eemmtt††aakkrruuNNaaeellIIkkEEllggeeTTaass[[
TTUUll®®BBHHbbggMMxxMM∆∆¨V̈VTT  EEddllhhflflaanneellIIkkeerrOOggmmYYyydd**FFMMmmkkeennAAeeBBlleennHH˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††eennAAeeBB
llEEddll®®BBHHGGKKmmKK¨ëeTTÊÊsskk__dd**CCaaTTIIsskk˚åarr:rrbbss''eeyyIIggVVnnxxMM®®bbwwggbbMMeeBBjjeebbsskkkk
mmµµ≤≤ttssMḾ́ cc®®BBHHkkaayy  eeddaayyccMMNNaayy®®BBHHGGggnniigg®®BBHHssuuxxuummaallPPaaBB  eeddIImm∫∫IIpp††ll''CCUUnn
mmaattuu®®bbeeTTss  nnUUvveeCCaaKKCC&&yydd**mmhhaarruuggeerrOOgg  TTSSggEEpp~~kknneeyyaaVVyyeessddΩΩkkiiccçç  nniiggpp¬¬ËËvv
TTUUtt˘̆˘̆˘̆  vvaammaannBBYYkkCCnnxx¬¬HHEEddllmmiinnssbb∫∫aayycciitt††TTaall''EEtteessaaHH  eennAAkk~~¨g̈gllkk≈≈NN:NNaa
EEddllBBYYkkeeKKmmiinnVVnnpp††ÁÁll®®BBllMMrraaCCssggmmrraa®®ss††nniiyymmrrbbss''sseemm††cc““  ..  CCaaååTTaa--
hhrrNN__  vvaammaannCCnnxx¬¬HHddUUcceeQQµµaaHH  eellOOgg--EEvv""nn  eennAAkk~~¨g̈gkkaaEEsstt®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr  EEdd
llcc∫∫aass''CCaaCCnneeffaakkTTaabbmm~~aakk''llkk''xx¬¬ÁÁnnbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__cc®®kkBBttii††nniiyymm  EEddll
EEttggttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaaeeccAA®®kkmm  hhflflaannGGaarrkkaatt''®®BBHHrraaCCeebbsskkkkmmµµ́́ nnsseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ
..  eeyyaaggttaammeeyyaabbll''rrbbss''CCnneennHH  GGnn††rraaKKmmnn__rrbbss''rrddΩΩeeddIImm∫∫IITTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈knnUUvveess
ddΩΩkkiiccççCCaattii  EEddllCCaa®®BBHHtt®®mmiiHHPPWW¬¬ss√√aagg  eeJJrreeBBjjeeddaayyssuuPPnniiccœœ&&yyrrbbss''sseemm††cc˘̆˘̆˘̆
vvaaEEbbrreeTTAACCaaBBnnii¬¬cc®®bbCCaaCCaattiirrbbss''eeyyIIgg  [[FF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gssPPaaBBmmhhaahhiinneehhaacceeTTAA
vviijj»»  ..  eehhIIyynnuutt--eeQQOOmmkk**VVnnGGaannGGttƒƒbbTTmmYYyyPPaaKKeennAAkk~~¨g̈gssaarrBBtt··mmaann®®bb--
eeyyaaCCnn__EExxµµrrmmuunnnnwwggeeFFII√√eesscckkII††bbJJççbb''  ––  ««˘̆˘̆˘̆sseemm††ccCCaaGGmmççaass''  bbJJ˙ȧaeennHHCCaaeerrOOggJJ
nnvvSSggmmYYyydd**FF©©nn''FF©©rrNNaass''  TTUUll®®BBHHbbggMMssUUmm®®BBHHrraaCCTTaannGGnnuuJJÔÔaatteessII~~rr®®BBHHGGgg[[
ddaakk''eeTTaassddll''CCnnkk∫∫tt''eeffaakkTTaabb  CCnnkkMMssaakkeeQQµµaaHH  eellOOgg--EEvv""nn  EEddll®®bbEEhhll
®®KKaann''EEttCCaakkUUnnCCwwggttUUccmmYYyy´́nnEExxßßrryy:dd**FFMMeeFFgg´́nnBBYYkkCCnnkk∫∫tt''̆̆ ˘̆˘̆  eeddIImm∫∫IIpp††ll''CCaaKKMMrrUU
ddll''®®bbCCaaCCaattiieeyyIIggTTSSggmmUUll  kkMMuu[[mmaannCCnnNNaaeeTTootthhflflaanneeggIIbbeeLLIIggbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajj
mmaattuu®®bbeeTTss  bbMMpp¬¬aajjssggmmCCaattii  nniiggGGggsseemm††cc““®®BBHHGGKKmmKK¨ëeTTÊÊsskk__  dd**CCaaTTIIeeKKaa--
rrBBbbUUCCaarrbbss''eeyyIIgg  ..  KKWWeeddaayyTTUUll®®BBHHbbggMMxxMM∆∆¨V̈VTTyyll''ffaa˘̆˘̆˘̆  EEttmm~~aakk''vvaa  CCnneennHHmmiinn
hhflflaanneeVVHHBBuummııppßßaayyGGttƒƒbbTTEEbbbbddUUcceennHHeeTT˘̆˘̆˘̆»»  ..

PP¬¬aammbbnnÊÊaabb''BBIIGGnn††rraaKKmmnn__rrbbss''nnuutt--eeQQOOmm  sseemm††ccssIIhhnnuukk**VVnnppÊÊ¨ḦHnnUUvvkkMMhhwwgg
ee®®kkvvee®®kkaaFFmmYYyyEEddlleeKKmmiinnGGaaccGGFFiibb∫∫aayy  ..  ®®TTgg''EEllggmmaannllkk≈≈NN:CCaabbuurrss
eeTTootteehhIIyy  EEttKKWWCCaa®®ssII††eePPTTmm~~aakk''EEddllqqÁÁttnnwwggeesscckkII††®®bbcc&&NNÎÎ  ……ddUUccCCaaxx¬¬aajjIIrrbbYY--
ss  EEddllkkMMBBuuggEEtteekkIItteerraaKK®®kkBBuullQQaammkkaaccssaahhaavv  ..  eeddaayysseemm¬¬ggeejj""vv@@
eeLLIIggxxııss''®®KKllYYcc  sseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩVVnnEEff¬¬ggffaa  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnneeFFII√√BBlliikkmmµµdd**ss
nnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''ccMMeeJJHH®®bbeeTTssCCaattii  ®®TTgg''mmaanneesscckkII††hhtt''eennOOyyCCaaBBnn''eeBBkk´́®®kk  ..  BBYYkk
GG~~kknneeyyaaVVyyss††SSnniiyymmmmiinnccSSVVcc''eeFFII√√kkaarrccMMGGkkccMMeeJJHH®®TTgg''  eeddaayyeeVVHHBBuummııppßßaayy
GGttƒƒbbTTeeddoommddaammEEbbbbeennHHeeTT  BBIIee®®JJHH®®TTgg''BBMMuummaannCCaabb''cciitt††nnwwggGGMMNNaaccTTaall''EEtt
eessaaHH  eehhIIyyffaa®®TTgg''nnwwggeeFFII√√ddMMeeNNIIrrccaakkeeccjjBBIIGGMMNNaaccmmYYyyrrMMeeBBCC  llwwkkNNaaeebbIICCnn
ss††SSnniiyymmTTSSggeennHHeeFFII√√ssMMeeNNIIrrccMMeeJJHH®®TTgg''eeddaayyKKµµaannllaakk''eelloomm  ..  ««xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkUUNNaa
xxMM∆∆¨m̈maanneesscckkII††hhtt''eennOOyyxx¬¬SSggNNaass''  GGMMBBIIGGII√√@@®®KKbb''ssBB√√TTSSggGGss''̆̆ ˘̆˘̆  hhtt''eennOOyynnwwgg

eesscckkII††rrmmiillKKuuNNdd**eexxµµAAggggiitt˘̆˘̆˘̆  hhtt''eennOOyynnwwggbbJJ˙ȧarrbbss''rrddΩΩ  EEddllVVnneeccaaTT
eeLLIIggCCaaTTmm©©nn''GGMMEErrkk  mmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkUUNNaaxxMM∆∆¨ ̈ mmaannCCIIvviittssuuxxssbb∫∫aayyeeTTAAVVnn
..    xxMM∆∆¨®̈®BBHHKKUUNNaaxxMM∆∆¨m̈maannCCMMeennOOffaa  VVnneeFFII√√BBlliikkmmµµGGss''TTSSggkkmm¬¬SSggkkaayykkmm¬¬SSggcciitt††nniigg
bbJJÔÔaa  eeddIImm∫∫IIbbMMeerrII®®bbCCaaCCaattiiCCaaTTII®®ssLLaajj''  nniigg®®bbCCaarraa®®ss††ttUUccttaacc  EEddllVVnn®®bbKK
ll''eesscckkII††TTuukkcciitt††mmkkeellIIxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkUUNNaaxxMM∆∆¨¨̆̆ ˘̆˘̆  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkUUNNaaxxMM∆∆¨m̈miinnssmmnnwwggTTTTYYllssMMNN
ggKKuuNN´́nnGGkktt††JJÔÔËËttaaFFmm··EEbbbbddUUcceennHHeeTT  ..  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkUUNNaaxxMM∆∆¨ ̈ KKYYrrEEttddkkffyyeeccjjBBIITTII
eennHH˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®JJHHffaaCCaaccMMNNgg''rrbbss''GG~~kknneeyyaaVVyyBBII®®KKbb''TTiissTTII»»,,  ®®TTgg''EE®®sskkddMMGGUUjj
eeddaayysseemm¬¬gg®®ssYYyyee®®ssHH  ee®®bboobbVVnnnnwwggmmnnuussßßeexxµµaaccccUUll  ..

ddUUccssBB√√ddggEEddlleess††ccssIIhhnnuu®®cceeLLaattxxwwgg  ®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrTTSSggmmUUllmmaanneess
cckkII††PPiittPP&&yyttkk''ss¬¬¨ẗtttkk˚m̊maa  ..  GG~~kkppgghhaakk''ddUUccCCaaVVnnssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈g®®VVssaaTT««KKkk''®®TTUU
gg»»  ..  eeddaayyææsseemm¬¬ggQQWWppßßaarr®®kkhhaayyddUUcceeKKddaacc''EEss∫∫kkEEbbbbeennHH  nnrrNNaa@@kk**
ccgg''rrtt''eeTTAAllaakk''xx¬¬ÁÁnnBBYYnnssmm©©MMppggEEddrr  ..  rrUUbbxxMM∆∆¨ËEddllkkMMBBuuggEEttss††aabb''vviiTT¥¥¨,̈,  xxMM∆∆¨d̈dwwggxx¬¬ÁÁnnffaa
kkMMBBuuggEEttPP&&yyeeLLIIggss¬¬¨ẗt®®ssyygg''rrUUbbkkaayy  ..  xxMM∆∆¨k̈kMMBBuuggEEttnnwwkkeeTTAAddll''vvaassnnaaGGPP&&BB√√́́ nn
mmiitt††rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ eeffaagg--llwwmmhhYYgg  EEddllkkMMBBuuggEEttccgg''rrtt''eeTTAAqq©©aayyEEssnnqq©©aayyBBIIssmmaaCC
CCaattii  eehhIIyyxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨k̈k**FF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gkkII††GGss''ssggÙÙwwmm  eeddaayymmiinnddwwggffaa®®ttUUvvCCYYyymmiitt††PPkkii††rrbb
ss''xxMM∆∆¨ëeddaayy®®bbkkaarrNNaaVVnn  ..  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨p̈pÊÊaall''kk**nnwwkkeeXXIIjjffaa  nnaaTTIIccuuggee®®kkaayyrrbbss''xxMM∆∆¨¨
VVnnmmkkddll''ppggEEddrr  ..  xxMM∆∆¨d̈dwwggcc∫∫aass''NNaass''ffaa  sseemm¬¬ggeemm®®kkUUCCaaGGaavvuuFFmmYYyydd**mmhhiimmaa
ddIImmhhaabbiissaacc  ®®bbkkbbeeddaayy®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBCCaaTTIIbbMMppuutt  rrbbss''sseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ
eehhIIyykk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  KKµµaannCCnnNNaamm~~aakk''GGaaccTTbb''TTll''nnwwgg®®BBHHGGggVVnneeLLIIyy  ..  rraall''
eeBBllEEddllsseemm††cceeFFII√√ssÂÂggaamm´́nnJJkk¥¥ssMMddII  EEddlleeJJrreeBBjjeeTTAAeeddaayyBBiissBBuull
´́nnKKMMnnMMuussggsswwkk  EEddll®®TTgg''VVjj''eeccjjeeTTAAddUUcc®®KKaabb''mmIÍ́ ®®tteeyyII  eeddaayybbgg√√iillkk∫∫aall
eemm®®kkUUrrbbss''®®TTgg''eerrccuuHHeeLLIIgg  ®®bbEEhhllKK~~aannwwggeeKKVVjj''rrHHeeTTAAeellIIxxµµSSggss®®ttUUvvkk~~¨g̈gTTII
llaann®®bbyyuuTTÏÏ  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrmm~~aakk''@@®®ttUUvvssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gssPPaaBBttkk''ss¬¬¨ẗtjjaabb''jj&&rrddUUcckkUUnn
sstt√√  ..  eennAAeeBBlleennaaHHxxMM∆∆¨m̈maannCCMMeennOO®®VVkkddkk~~¨g̈gcciitt††ffaa  sseemm††ccssIIhhnnuueennAAEEttmmaannllkk≈≈
NN:CCaaGG~~kkQQ~~HH  CCaaCC&&yyllaaPPII  CCaaeeCCIIgg‰‰kkmm††ggeeTToott´́nnBBYYkk®®kkuummvvaaKKiiµµnnssmmaaCCCCaattii  KKWW
ddUUccEEttssBB√√ddgg  ..  bb""uuEEnn††kk~~¨g̈grrMMeeBBCCeennaaHH  xxMM∆∆¨®̈®ssaabb''EEttEEllggææsseemm¬¬ggrrbbss''®®TTgg''  ææEEtt
sseemm¬¬ggGGnnaaFFiibbeettyy¥¥ddUUccCCaaeekkAAGGIIrrllMM  EEddllbbNN††aallmmkkBBIImmnnuussßßrrtt''®®bbeesscc®®bb
ssaaccCCaaeeddIImm  ……kk**CCaasseemm¬¬ggee®®kkaakk®®kkaakk´́nnååeeXXaassnnss&&BBÊÊEEddllrriittmmiinn®®ttUUvv  ??  ..  ……
kk**CCaasseemm¬¬ggGGII√√eeppßßggeeTToottkk**BBMMuuddwwgg  bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨m̈maanneesscckkII††PPiittPP&&yyttkk''ss¬¬¨ẗtBBnn''®®bbmmaa--
NN  xxMM∆∆¨k̈k**BBMMuuVVnneeFFII√√kkaarrvviiPPaaKKGGMMBBII®®bbPPBB´́nnsseemm¬¬ggTTSSggeennaaHHeeLLIIyy  ..  rrYYcceehhIIyykk**mmaann
bbrriiyyaakkaassss©©aatt''ssUUnn¥¥QQwwggEEttmm††gg..  vviiTT¥¥¨C̈CaattiiEEllggeeFFII√√kkaarrppßßaayybbnn††  ..  ssmmaaCCaattii
kk**®®ttUUvvbbJJŒŒrreeccaalleeddaayyKKµµaanneesscckkII††bbJJççbb''  ..

xxMM∆∆¨V̈VnnddwwggeennAAeeBBllbbnnii††ccee®®kkaayymmkk  ffaasseemm††ccssIIhhnnuuVVnnddkkffyyxx¬¬ÁÁnnCCaa®®bb
jjwwbb®®bbjjaabb''eeTTAAvviimmaannrrddΩΩccMMkkaarrmmnn  ..  xxMM∆∆¨V̈Vnnææffaa  ®®TTgg''mmaannkkaarrPPiittPP&&yyxx¬¬aaccEE®®kkgg
mmaannrrddΩΩ®®bbhhaarrmmYYyykkMMBBuuggEEtteekkIItteeLLIIgg  eehhIIyyffaa®®TTgg''mmaannCCMMeennOOBBiittEEmmnneeTTAAeellII
vvtt††mmaann´́nnBBYYkk®®kkuummeeyyaaFFaaEEddlleess¬¬øøkkJJkk''CCaassIIuuvviill  eehhIIyyeeddIIrreerr""rr""eennAAkk~~¨g̈gvvaalleemmrruu
kk~~¨g̈g®®bbkkaarreeFFII√√kkaarrKKMMrraammkkMMEEhhggeeTTAAeellIIrrUUbbkkaayyrrbbss''®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ..  KKWWeehhttuuddUUeecc~~HH
eehhIIyyVVnnCCaa®®TTgg''VVnnccaakkeeccjjeeTTAAkkNN††aallssgg˚f̊faammYYyy  EEddll®®TTgg''mmiinnVVnnbb--
JJççbb''  ..

eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy  eennAArreessooll´́ff©©cc&&nnÊÊ3300FF~~ËË11996699      ´́ff©©ccuuggee®®kkaayy´́nn
ssmmaaCCrrbbss''««ssggmmrraa®®ss††nniiyymm»»  eellaakkss&&kkii††®®VVMMssuussEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss
rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggbb""UUlliissVVnnee®®bbIIssmmttƒƒkkiiccççppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''eellaakk  ((Autorité per-

sonnelle))  eeddIImm∫∫IIccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakkeellOOgg--eevv""nnyykkmmkkXXMMuuTTuukk  eehhIIyybbJJÇÇËËnnmmnnuussßß
rrbbss''eellaakkeeddjjttaammccaabb''  eeffaagg--llwwmmhhYYgg  EEddlleeTTIIbbnnwwggVVtt''xx¬¬ÁÁnn  ((xxMM∆∆¨V̈VnneeXXIIjj
eeffaagg--llwwmmhhYYggeeLLIIggvviijj  CCiittbbIIEExxee®®kkaayymmkkbb""uueeNNˆâaHH))  ..  eettIIeellaakkssuuEEss††nnmmaann
ddwwggeeTTffaa  GGttƒƒbbTTEEddllppßßaayyccuuHHkk~~¨g̈g««®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr»»  KKWWeeccjjmmkkBBIIGG~~kkGGggmmççaass''
ssiirriimmtt:GGgg‰‰gg  EEddll®®ttUUvvCCaaeeccAAhh√√aayynnaayyppÊÊaall''rrbbss''eellaakk  ??  xxMM∆∆¨k̈k**VVnnddwwggCCaa



mmYYyyKK~~aappggEEddrr  ffaaeellaakksskkii††bbYYnnllnn''--NNuunn  kk**VVnnrrtt''®®VVss''GGaayyuuppggEEddrr,,  eeddaayy
PP&&yyxx¬¬aaccKKMMnnMMuussggsswwkkrrbbss''®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  eeddIImm∫∫IIeeTTAAllaakk''xx¬¬ÁÁnneennAAeexxtt††kkMMBBgg''ssWWıı  ..  xxMM∆∆¨¨
hhaakk''ddUUccCCaaddwwggffaa  rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattiinnwwgg®®ttUUvvrrllaayyddUUcc®®kkmmYYnn®®ttUUvv´́ff©©  ccMM
EENNkk®®TTgg''ssiirriimmtt:KKWW®®KKaann''EEttCCaaCCnnGGPP&&BB√√mm~~aakk''dd**KKYYrr[[GGaaNNiittGGaassUUrr  ..  xxMM∆∆¨ḧhaakk''ddUUcc
CCaaVVtt''bbgg''eesscckkII††ssggÙÙwwmmGGss''rrllIIgg  ..

kk**bb""uuEEnn††xxuussBBIIkkaarrssµµaannrrbbss''xxMM∆∆¨,̈,  eennAA´́ff©©EEssÌÌkkeeLLIIgg®®ssaabb''EEttsseemm††ccssIIhhnnuurrtt''
eeTTAAccUUlleeBBTT¥¥kkaall''EEmm""tt  EEddllCCaammnnIIÊÊrreeBBTT¥¥VVrrSSggEEttmmYYyyeennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeddaayy
®®TTgg''mmaannllkk≈≈NN:CCaammnnuussßßmmeemmIImmmmaayy,,  eeyyaaggttaammkkssiiNNssaakkßßIIxx¬¬HH,,  EEddll
eess¬¬øøkkJJkk''mmiinnCCaaeebbII  ®®bbhhaakk''®®bbEEhhllKK~~aannwwggGG~~kkeeTTaassnneeyyaaVVyy  eeddIImm∫∫IIBB¥¥aaVV--
llCCmm©©WWmmYYyy  ((CCmm©©WWssttiiGGaarrmmµµNN__))  ((crise nerveuse))  EEddllFF¬¬aakk''mmkkddll''xxuusseeBBll
eevvllaa  ((xxuusseeBBlleevvllaa  BBIIee®®JJHHeeddaayyeehhttuuffaa  vvtt††mmaannrrbbss''®®TTgg''eennAAeellIIqqaakknn--
eeyyaaVVyykkmmıı¨C̈Caa  nnwwggGGaacceeddaaHH®®ssaayynnUUvvvviibbttii††®®KKbb''yy""aaggTTSSggGGss''  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrEEddll
ffaaBBYYkkGG~~kk®®bbqqSSggnnwwgg®®TTgg''  mmaannkkaarrPP&&yyxx¬¬aaccccMMeeJJHH®®BBHHGGggeeBBkkNNaass''  eehhIIyykk**KKµµaa
nnnnrrNNaamm~~aakk''  EEddllmmaannTTmm©©nn''nneeyyaaVVyy®®KKbb''®®KKaann''  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwgg®®BBHHGGgg
EEddrr  ))  ..  bb""uuEEnn††vvaaEEbbrrCCaasseemm††ccmmaann®®tteeccookk--ssCCaaggBBYYkkeeyyIIggeeTTAAeeTToott  ..  sseemm††cc
®®BBHHmmKK¨ëeTTÊÊsskk__dd**eeqqII~~mm  hhaakk''ddUUccCCaa®®sseemmaallxx¬¬ÁÁnn‰‰gg˘̆˘̆˘̆  hhaakk''ddUUccCCaaxxMM®®bbwwggrrtt''eeKKcc
eeccjjBBIIssmm∫∫CCJJÔÔ:xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..

�
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®®bbssiinneebbIIeeKKyyll''ffaa  mmaannrrddΩΩ®®bbhhaarreeyyaaFFaabbMMrruuggeekkIItteeLLIIggeennAAeeBBlleennaaHHEEmm
nn  ®®BBwwttii††kkaarrNN__EEddllbbgg˙ȧajjBBIIeess††ccssIIhhnnuurrtt''mmkkBB¥¥aaVVlleennAAkk~~¨g̈gmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥EEbb
bbddUUcceennHH  rreebboobbCCaaCCnnGGaa®®kkaattnniiggeeddaayyccMMhhCCaaTTIIbbMMppuutt  EEddlleennAATTIIeennaaHH®®BBHHGGgg
GGaaccTTTTYYllrrggee®®KKaaHHVVnn110000ddgg  eellIIssBBII®®bbkkaarrEEddll®®TTgg''ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gvviimmaannrrddΩΩ
ccMMkkaarrmmnn  EEddllmmaannkkMMEEppggxxııss''kkaarrJJrr  nniigg´́®®BB®®BBwwkkßßaadduuHH®®ccUUgg®®ccaagg  ®®BBmmTTSSggmmaann
GGggrrkkßß®®bbddaabb''eeddaayyGGaavvuuFFeeBBjjxx¬¬ÁÁnnccSSyyaammBBII®®KKbb''®®cckkll˙k̇k˘̆˘̆˘̆  KKWW®®KKaann''EEttVVnneeFFII√√
[[sseemm††cceellcceeLLIIggCCaaCCnnkkMMbb¬¬¨k̈kkkMMEEbb¬¬gg  ..  CCaakkaarrBBiitt  ®®bbssiinneebbII®®TTgg''PP&&yyxx¬¬aaccmmaa
nnkkaarrBB¥¥aaVVTTmmkkeellIIrrUUbbkkaayyBBiittEEmmnn˘̆˘̆˘̆  eehhttuuGGII√√VVnnCCaa®®TTgg''eeccjjmmkkbbgg˙ȧajjxx¬¬ÁÁnn
CCaaccMMNNIIrrbbss''BBYYkkXXaattkkrryy""aagg®®ssYYlleemm""¬¬HH  ??  eennAATTIIbbMMppuutteess††ccssIIhhnnuummaannkkaarrPP&&yy
xx¬¬aaccccMMeeJJHHkkaarrssII††bbeennÊÊaass  BBIIssMMNNaakk''ssttiissmm∫∫CCJJÔÔ:rrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAAvviijjeessaaHH..
rrddΩΩ®®bbhhaarreennHHvvaassiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gkkaarr®®sseemmII®®ss´́mmrreevvIIrrvvaayy  nniiggGGMMeeBBIIqqÁÁttllIIllaarrbbss''
®®TTgg''EEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  ®®TTgg''VVnn´́qq~~®®bbDDiittrrddΩΩ®®bbhhaarreennHHeeLLIIgg  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCaaeellssbbnnÏÏËËrr
ssmm∫∫CCJJÔÔ:rrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  BBIIee®®JJHH®®TTgg''ddwwggcc∫∫aass''NNaass''ffaa  ®®TTgg''kkMMBBuuggeerroobbccMM®®bb®®BBww
tt††GGMMeeBBIIssaammaann¥¥mmYYyy  EEddllmmiinnGGaaccGGtt''eeTTaass[[VVnn  ..  sseemm††cckkMMBBuuggeerroobbccMMrrtt''eeTTAA
bbrreeTTss  eemm""¬¬aaHHeehhIIyy®®BBHHGGgg®®ttUUvvEEtt´́qq~~®®bbDDiitt««BBYYkk®®kkuummXXaattkkrr»»  ..  ®®TTgg''kkMMBBuuggeerroo
bbccMMrrtt''eeTTAAccUUllBBiiPPBBkkuummµµ¨ÿynniiss††  ®®BBmmTTSSggkk∫∫tt''®®bbCCaaCCaattiixx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyvvaa®®ttUUvv
EEtt®®TTgg''bbnnÏÏËËrrssttiissmmµµCCJJÔÔ:rrbbss''®®TTgg''  eeddaayyEEss√√ggrrkkeellssmmYYyy[[ssmm®®ssbbnnwwgg
GGMMeeBBIIåå®®kkwwddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  EEll∫∫ggddwwkknnSSeerrOOggrrddΩΩ®®bbhhaarrvvaammaannrrYYcceeTTAAeehhIIyy  eennAAkk~~¨g̈g
PPaaBByynn††ccuuggee®®kkaayyrrbbss''®®TTgg''  ––  ««ssnniiÏÏ®®bbkkaass»»  ((……®®BBHHssUUrriiyyaaGGss††ggtt!!))  eehhII
yyeennAAkk~~¨g̈geeBBlleennaaHH  ssiill∫∫:bbiissaaccddEEddlleennHHkkMMBBuuggrrMMssaayyeeccjjmmkkkk~~¨g̈geesscckkII††
BBiitt  ddUUccCCaarruussßßflfl&&rrFFaakk''eeccjjmmkkBBIIssƒƒaannnnrrkk  ..  sseemm††ccssIIhhnnuu  kk~~¨g̈gzzaann:CCaaGG~~kkddwwkk
nnSSPPaaBByynn††  VVnnccaatt''xx¬¬ÁÁnneellaakkCCaa  Shakespeare ..  eeddaayyrreegg√√ggvvgg√√aann''eeTTAAkk~~¨g̈g
ssuubbiinn††<<rr""UUmm""gg''TTIIkk>>  ®®BBHHGGggVVnnccaatt''TTuukkvvSSggccMMkkaarrmmnnrrbbss''®®TTgg  CCaa®®VVssaaTT  Holly

wood ((Hollywood CCaa®®VVssaaTTeess††cceennAAkk~~¨g̈geerrOOgg Mc Beth rrbbss''  Shakespea

re))  ccMMEENNkkeellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  ……GG~~kkGGggmmççaass''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt: VV
nn®®ttUUvvccaatt''TTuukkCCaa  ««XXaattkkrr»» Mc Beth ..  eeTTAA´́ff©©mmuuxxeeTTAA  sseemm††ccVVnnEEff¬¬gg®®VVbb''BBYYkk  

GG~~kkssaarrBBtt··mmaannCCaaee®®ccIInnKK~~aaffaa  ddMMeeNNIIrrCCIIvviittrrbbss''®®TTgg''  ««mmaannllMMnnSS®®TTgg''®®TTaayyddUUcc
eessaakknnaaddkkmmµµrrbbss'' Shakespeare eebbHHbbiiTT  ..  sseemm††ccddwwggcc∫∫aass''NNaass''ffaa  ®®BBHH
GGggkkMMBBuuggeerroobbccMMbbeeggII˚t̊trrddΩΩ®®bbhhaarrdd**GG®®bbiiyymmYYyyeeJJrreeBBjjeeddaayyQQaamm  ®®bbqqSSggnnww
gg®®bbCCaaCCaattiinniigg®®bbCCaarraa®®ss††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  KKWWeehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaa  ®®BBHHGGggmmaa
nnGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaass˚n̊n''CCaann''®®bb®®TTuuHH®®bb®®TTHH  ddUUccsstt√√llÌÌiittEEddllCCaabb''eennAAkk~~¨g̈gkk~~¨g̈gssMMNNaa
jj''BBIIggJJgg  KKWWssPPaaBBkkÂÂnnÊÊIIggkkeeÂÂnnÊÊIIgg´́nn®®mmbbuuxxrrddΩΩmmYYyyGGgg  EEddllmmaannddMMeeNNIIrreerrrraa
GGnnÊÊHHssaarrddUUccmmnnuussßß®®bbmmwwkk  ..  CCaakkaarrBBiittNNaass''  sseemm††ccmmaannkkaarrPP&&yyxx¬¬aaccrrGGaarr
xx¬¬aaccEE®®kkgg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrddwwggyyll''BBIIeeJJHHeevvoonnbbtt''ccnnÊÊaass  nniiggBBIIKKMMnniittBBiitt®®VVkkdddd**
mmhhaaeessµµaaKKee®®KKaakkrrbbss''®®TTgg''  ..  ®®ttgg''ccMMNNuucceennHH  ®®BBHHGGggmmiinnKKYYrrmmaannkkaarrPP&&yyxx¬¬aacc
eessaaHH  CCnnCCaattiiEExxµµrr®®KKbb''@@rrUUbb  eeddaayyccaabb''eeppII††mmBBIIeellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt:

®®BBmmTTSSggrrUUbbxxMM∆∆¨p̈pÊÊaall''  eennAAEEttggaabb''®®kkLLaaCCaabb''mmnn††eess~~hh__rrbbss''®®TTgg''dd**pp˚åabb''mmuuxx  ..  eebbII
eeTTaaHHCCaaBBYYkkeeKKddwwggffaa®®BBHHGGggVVnn®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIåå®®kkwwddΩΩee®®ccIInnyy""aaggNNaa  kk**eennAAEEttmmiinn
®®bbEEkk®®bbkkaann''nnwwgg®®TTgg''EEmmnnEETTnn  ..  bb""uuEEnn††mmaanneerrOOggmmYYyy  EEddllCCnnCCaattiiEExxµµrrmm~~aakk''@@mmiinn
mmaannmmnniiÊÊllssggßß&&yyeeTTAAeellII®®TTgg''ssUUmm∫∫IIbbiiuunnssrr´́sssskk''  KKWWeerrOOggPPkkII††PPaaBB……eesscckkII††
eessµµaaHH®®ttgg''  EEddll®®TTgg''mmaannccMMeeJJHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  nnrrNNaa@@EEttggnnwwkkssµµaannppggEEddrr
ffaaeess††ccEExxµµrrEEttggEEtt®®ssLLaajj''TTwwkkddIIEExxµµrr  !!!!

……mmYYyy  ……mmYYyyrrddΩΩ®®bbhhaarreennHH  vvaammaannBBiitt®®VVkkddEEmmnn  EEttmmaannEEtteennAAkk~~¨g̈gssnn††aann
cciitt††  ((!!!!))  ..  eeyyIIggEExxµµrree®®ccIInnKK~~aakkaallssmm&&yyeennaaHH  ccgg''BBiiXXaatt““BBuukkxx¬¬ÁÁnn‰‰ggBBiittEEmmnn
EEttmmiinnhhflflaannTTTTYYllssaall''ffaaCCaaGGMMeeBBIIkk∫∫tt''  eemm""˚˚¬¬aaHHeehhIIyykk**eemmIIllmmiinneeXXIIjjGGMMeeBBIIkk∫∫tt''dd**
BBiitt®®VVkkddrrbbss''““BBuukk  EEddllhhflflaannssmm¬¬aabb''kkUUnneeccAAxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ????

sseemm††ccssIIhhnnuussMMrraakkeennAAkk~~¨g̈gmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥VVnn22--33´́ff©©  rrYYcceehhIIyykk**vviill®®ttLLbb''
eeTTAAvvSSggccMMkkaarrmmnnvviijj  kk~~¨g̈g®®bbkkaarr®®bbEEmm®®bbmmUUll≤≤EEvv""≤≤vvaa""nn''  hhiibbeehhaajj  eerroobbccMMeeccjjddMM
eeNNIIrr  ..  CCMMeennOOffaammaannrrddΩΩ®®bbhhaarrkk**VVnnrraallddaallddUUccCCmm©©WWqq¬¬gg  eeTTAAddll''BBYYkksshhkkaarrII
EEddlleennAACCMMuuvviijj®®BBHHGGgg  ®®BBmmTTSSggeeTTAAddll''®®bbCCaaCCaattiiTTSSggmmUUll  ..  ®®BBHHrraaCCbbMMeerrIImmYYyy
®®kkuummdd**ccEEmm¬¬kknnwwggeerroobbccMMddEEgg˙®̇®TTgg''eeTTAATTII®®kkuuggVV""rrIIss,,  mm""UUssËË  nniigg  eebb""kkSSgg  ––  KKWWnnuutt--
eeQQOOmm  EEddllVVnnllHHbbgg''ssaarrBBtt··mmaannrrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  EEbb""nn--nnuutt  GGttiittnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††
EEddllccSSEEttEE®®sskk««´́hheeGGII@@GGaaCC&&yyFF¬¬aakk''TTwwkk!!»»,,  Alain Daniel eellxxaaFFiikkaarrBBiieessss
rrbbss''®®TTgg''EEddllmmaannssJJÇÇaattiiCCaaVVrrSSgg  ..  kkaalleennaaHH  eellaakkmm""aallII--´́hhEEddllmmaann
nnaaTTIICCaaGG~~kk®®ttYYttBBiinniitt¥¥eennAAssaaxxaa®®kkssYYgg Valises diplomatiques ´́nnkkiiccççkkaarr
bbrreeTTss  VVnnrraabb''eemmIIllvvaa""llIIssrrbbss''®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩnniigg®®BBHHrraaCCbbrriivvaarrrrbbss''®®TTgg''
eeXXIIjjffaammaannccMMnnYYnn5522vvaa""llIIss  ..  kk~~¨g̈g®®BBHHrraaCCddMMeeNNIIrrFFmmµµttaarrbbss''sseemm††cc  mmaannvvaa""--
llIIssEEtt1100bb""uueeNNˆâaHH  ..  ««GGssççaarr¥¥NNaass''  !!»»,,  eellaakkmm""aallII--´́hhllaann''mmaatt''eeddaayyhhYY
sscciitt††  ««eebbIIsseemm††ccccaakkeeccjjeeTTAAeeddaayymmaann5522vvaa""llIIss  KKWWmmaannEEtt®®BBHHGGggbbMMrruuggeeFFII√√
ddMMeeNNIIrreeddaayy≤≤ttvviill®®ttLLbb''»»  ..

CCaakkaarrBBiittsseemm††cc®®ttUUvvccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddaayymmaannkkaarrllII√√ggCCUUrrcctt''
eennAAkk~~¨g̈gcciitt††  ..  eellaakknnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††®®bbttiiPPUU  ®®TTgg''ssiirriimmtt: VVnneeFFII√√[[xxUUccxxaattddll''
ppll®®bbeeyyaaCCnn__nniiggbbuuBB√√ssiiTTiiÏÏCCaaee®®ccIInnrrbbss''sseemm††cc  eeddaayyee®®CCoottEE®®CCkkkk~~¨g̈gvviiss&&yy22
dd**ssMMxxaann''  ––  KKWW®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTss  nniigg®®kkssYYggeessddΩΩkkiiccçç  ..  CCaallTTÏÏppll  TTII11  ––  rrddΩΩaa
PPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattiinnwwggmmiinneeFFII√√nneeyyaaVVyyEEccccgg''ccMMeeJJHHBBYYkkeeyyookkkkuuggtteeTTAA
eeTTootteeTT  ..  TTII22--  rrddΩΩaaPPiiVVllddEEddllnnwwgglluubbeeccaallnnUUvv®®kkuummhhflfluunnrrddΩΩTTSSggLLaayy  EEdd
llmmkkTTll''eeBBlleennHH  mmaannnnaaTTIICCaaXX¬¬SSgg®®VVkk''ssMMrraabb''««kkaarrrrss''eennAAeeddaayyssbb∫∫aayy»»
ssMMrraabb''eess††ccssIIhhnnuu  nniiggBBYYkk®®kkuummhhflfluunnbbrriivvaarrTTSSggGGss''rrbbss''®®TTgg''  ..

eennAA´́ff©©TTII66mmkkrraa11997700˘̆˘̆˘̆sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  GGss''
rryy:eeBBll55qq~~SS˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeess††ccyyaagg®®ttLLbb''mmkkvviijj  EEtteennAABBIIee®®kkaayykknnÊÊ¨ÿykk∫∫iinnrrbb
ss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..⁄⁄


