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LLaa  ffiiaabbaa  ddii  HHaannsseell  ee  GGrreetteell  ddeeii  ffrraatteellllii  GGrriimmmm,,  ggiiàà  lleettttaa  iinn  cchhiiaavvee  
ppssiiccaannaalliittiiccaa  ddaa  BBrruunnoo  BBeetttteellhheeiimm,,  pprrooppoonnee  uunn  mmooddeelllloo  ddii  ccrreesscciittaa  

uummaannaa  cceennttrraattoo  ssuull  pprroocceessssoo  bbiippoollaarree  ee  oosscciillllaannttee  ddeell  ppeerrddeerrssii  ee  ddeell  
rriittrroovvaarrssii  ee  ssuullllaa  ccoonnqquuiissttaa  ppssiiccoollooggiiccaa  ddeell  ddiissttaaccccoo..  SSuuggggeerriissccee  uunn  

vviiaaggggiioo  iinntteerriioorree  ddoolloorroossiissssiimmoo,,  mmaa  ddeecciissaammeennttee  lliibbeerraattoorriioo  
nneellll’’aammbbiivvaalleennzzaa  ddeeii  sseennttiimmeennttii  uummaannii..    

QQuuii  aabbbbiiaammoo  vvoolluuttoo  ooffffrriirree  uunnaa  lleettttuurraa  ssiimmbboolliiccaa  ee  ppssiiccoollooggiiccaa  cchhee  
sseeppppuurree  rriisscchhii  ddii  aappppaarriirree,,  aa  ttrraattttii,,  ffoorrzzaattaa  ccii  èè  sseemmbbrraattaa  aaffffaasscciinnaannttee  

ppeerr  llee  mmoollttee  ee  aaccccaattttiivvaannttii  aannaallooggiiee  ccoonn  iill  mmoonnddoo  ddeellllaa  ddrrooggaa  ee  ddeell  
ddrrooggaarrssii..  

NNeellll’’aammbbiittoo  ddii  uunnaa  vviissiioonnee  ddeellll’’eesssseerree  uummaannoo  ccoommppoossttoo  ddii  ppiiùù  ppaarrttii,,  
aabbbbiiaammoo  ssuuggggeerriittoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddeellll’’iinntteeggrraazziioonnee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  

ppeerrssoonnaalliittàà,,  ddii  ppaarrttii  bbuuoonnee  ccoommee  iill  ppaannee  ee  ppaarrttii  ccaattttiivvee  ccoommee  llaa  ssttrreeggaa,,  
ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ddii  dduuee  ppaarrttii  ccoommee  HHaannsseell  ee  GGrreetteell,,  iill  mmaasscchhiillee  ee  iill  

ffeemmmmiinniillee  ppeerr  ccrreesscceerree  ppssiiccoollooggiiccaammeennttee..    
SSiiaammoo  sseemmpprree  ppiiùù  ccoonnvviinnttii  cchhee  llaa  ffiiaabbaa  sscchhiiuuddee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriifflleessssiioonnee  

iimmppeennssaabbiillii  iinn  aallttrree  ffoorrmmee  nnaarrrraattiivvee..  
  



  
  
VViillllaa  MMaarraaiinnii  èè  iimmmmeerrssaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunn  vvaassttoo  ppaarrccoo  ssttoorriiccoo  ee  ddaa  ppiiùù  ddii  uunn  
qquuaarrttoo  ddii  sseeccoolloo  ssii  ooccccuuppaa  ddeellllaa  ccuurraa  ddii  ppeerrssoonnee  ttoossssiiccooddiippeennddeennttii..  RRaapppprreesseennttaa  
iill  lluuooggoo  bbuuoonnoo  ee  mmaatteerrnnoo  cchhee  aaccccoogglliiee  ee  rriiaaccccoogglliiee,,  cchhee  rriinnffrraannccaa  ee  rriissaannaa,,  cchhee  
nnuuttrree  ee  ccuurraa  iinn  ffoorrmmaa  sscciirrooppppaattaa  llaa  ppaarrttee  mmaallaattaa  ccoonn  iill  ssuuoo  sseennoo  bbuuoonnoo  sseemmpprree  
ddiissppoonniibbiillee..  OOrrmmaaii  ddaa  ddiivveerrssii  aannnnii  ddiissttrriibbuuiissccee  mmeerriittoorriiaammeennttee  iill  mmeettaaddoonnee,,  ddii  
ggiioorrnnoo  ee  ddii  nnoottttee,,  ssvvoollggeennddoo  uunnaa  ffuunnzziioonnee  cchhee  ppoottrreemmmmoo  ddeeffiinniirree  
ccoorraaggggiioossaammeennttee  oorraallee  aalllleevviiaannddoo  iill  sseennssoo  ddii  ssooffffeerreennzzaa  ffiissiiccoo  ee  mmeennttaallee  ddii  
ppeerrssoonnee  iinn  ssttaattoo  lliibbeerroo  oo  iinn  ssttaattoo  ddii  aarrrreessttoo  pprreessssoo  llaa  ppoolliizziiaa..    
IIll  mmeettaaddoonnee  ddeetteerrmmiinnaa  uunnaa  ssffaammaazziioonnee  pprrooffoonnddaa  rraaggggiiuunnggeennddoo  llaa  ssaattuurraazziioonnee  
rreecceettttoorriiaallee  ee  uunnaa  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’uummoorree..  CCoossttiittuuiissccee  sseennzz’’aallttrroo  uunnaa  rriissppoossttaa  
eeffffiiccaaccee  aallll’’aannssiiaa  oorraallee..  IInn  ttaall  mmooddoo  ppeerr  mmoollttii  ddiivveennttaa  ffaannttaassmmaattiiccaammeennttee  uunn  
rriittoorrnnoo  aall  llaattttee  ccaallddoo  mmaatteerrnnoo  aalllloorrcchhéé  vviieennee  rriicceerrccaattoo  ppeerr  iill  ssuuoo  ppootteerree  sseeddaattiivvoo  
ssuu  uunn  ddoolloorree  ppssiicchhiiccoo  pprrooffoonnddoo..  IInn  ooggnnii  mmoommeennttoo  ppuuòò  ddiivveennttaarree  llaa  lluuccee  nneell  bbuuiioo  
ddeellll’’aassttiinneennzzaa..  
AAll  ccoonnttrraarriioo  aallccuunnii  rriiffiiuuttaannoo  iill  mmeettaaddoonnee  iinn  mmooddoo  rriiggiiddaammeennttee  ccoonnttrrooddiippeennddeennttee  
tteemmeennddoo  ddii  ssvviilluuppppaarree  uunn  ddooppppiiaa  ddiippeennddeennzzaa;;  uunn  ffaarrmmaaccoo  ssii  vveessttee  ppeerrttaannttoo  ddii  
ssiiggnniiffiiccaattii  mmiinnaacccciioossii  ee  ppeerrsseeccuuttoorrii..    
EEppppuurree  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  uunnaa  ddiippeennddeennzzaa  ssttaabbiilliizzzzaattaa  iill  bbiissooggnnoo  ddii  iinnttrroodduurrrree  
uunnaa  ssoossttaannzzaa  nneell  ccoorrppoo  ppeerr  sseeddaarree  uunn  aannssiiaa  oorraallee  èè  iimmppeerraannttee..  IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  
llaa  ssoossttaannzzaa  èè  ffuussiioonnaallee  aall  ppuunnttoo  ddaa  aacccceettttaarree  llaa  mmaarrggiinnaalliittàà  ddii  uunn  rruuoolloo  ssoocciiaallee  
mmaarrccaattaammeennttee  ccoonnnnoottaattoo  iinn  sseennssoo  nneeggaattiivvoo..  AAbbbbaannddoonnaarree  llaa  ssoossttaannzzaa  èè  uunn  aattttoo  
pprrooffoonnddaammeennttee  ddoolloorroossoo..  PPeerrttaannttoo  ddiivveennttaa  ddeetteerrmmiinnaannttee  nnoonn  ssoottttooddoossaarree  llaa  
ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  mmeettaaddoonnee  ppeerr  eevviittaarree  iill  ddrroopp--oouutt  ddeeggllii  uutteennttii..  



LLaa  ssttrraatteeggiiaa  ccuurraattiivvaa  ddii  VViillllaa  MMaarraaiinnii  cceennttrraattaa  ssuull  mmeettaaddoonnee  iinnccoonnttrraa  llaa  ppeerrssoonnaa  
pprroopprriioo  ppaassssaannddoo  ppeerr  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ee  iill  ssooddddiissffaacciimmeennttoo  ddeell  ssuuoo  bbiissooggnnoo  
oorraallee,,  mmaa  ccoonnffiinnaannddoo  ee  ppooii  ssppeezzzzaannddoo  ll’’aavviiddiittàà  ddeellll’’aappppeettiittoo  oorraallee  ddiilluueennddoolloo  nneell  
tteemmppoo  ggrraazziiee  aallllaa  ccaappaacciittàà  ddeell  ffaarrmmaaccoo  ddii  ccoopprriirree,,  ggiioorrnnoo  ee  nnoottttee..  BBeerree  iinn  mmooddoo  
ddoossaattoo  ee  ccoonnttrroollllaattoo  iill  mmeettaaddoonnee  èè  ggiiàà  uunnaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  nneellllaa  mmooddaalliittàà  
aassssuunnttiivvaa..  IInn  ttaall  mmooddoo  ssii  ssmmoorrzzaa  llaa  ffoorrzzaa  ddeellll’’aappppeettiittoo,,  ssii  aammmmoorrbbiiddiissccee  llaa  ppaarrttee  
dduurraa  ddeellll’’oorraalliittàà  ee  ssii  aavvvviiaa  uunn  pprroocceessssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  ee  ddii  rriicceerrccaa  ddii  sséé  
ffiinnoo  aa  ggiiuunnggeerree  aa  rriissttrruuttttuurraarree  iill  vviissssuuttoo  aassssuunnttiivvoo  ee  ttrraassffoorrmmaarree  ll’’eessppeerriieennzzaa  
ffuussiioonnaallee  ccoonn  llaa  ssoossttaannzzaa  iinn  uunnaa  rreellaazziioonnee  ccoonnssaappeevvoollee..  
NNeellllaa  ssuuaa  eessppeerriieennzzaa  cclliinniiccaa  VViillllaa  MMaarraaiinnii  hhaa  ssuuppeerraattoo  llaa  llooggiiccaa  sseemmpplliiffiiccaannttee  ee  
nnoonn  pprrooffeessssiioonnaallee  cchhee  ssoosstteerreebbbbee  cchhee  mmeennoo  mmeettaaddoonnee  èè  mmeegglliioo,,  mmaa  ssii  ssffoorrzzaa  
ddii  rriicceerrccaarree  llaa  ddoossee  aapppprroopprriiaattaa  ee  ssttaabbiilliizzzzaannttee  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoolloo  ppaazziieennttee  
eevviittaannddoo  iinnnnaannzziittuuttttoo  ddii  ssoommmmiinniissttrraarree  ddoossii  iinnaaddeegguuaattee  ee  ssuubbtteerraappeeuuttiicchhee..  
EE’’  uunniiccaammeennttee  ssuullllaa  bbaassee  ddeellll’’aaffffrraannccaammeennttoo  ffiissiiccoo  ee  ddii  uunnaa  rriissppoossttaa  
ssooddddiissffaacceennttee  aallll’’aassttiinneennzzaa  ddaa  ssoossttaannzzee  ssttuuppeeffaacceennttii  cchhee  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  
ppuuòò  iinnttrraapprreennddeerree,,  ssuu  uunnaa  bbaassee  lluucciiddaa,,  llaa  ssttrraaddaa  ddeellllaa  lliibbeerraazziioonnee,,  ffuuoorrii  
ddaallll’’aabbiissssoo  bbuuiioo  ddeellllaa  ddrrooggaa..  IIll  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  sseemmbbrraa  iinnccaarrnnaarree  
pprroopprriiaammeennttee  iill  ccaarraatttteerree  oorraallee  ccoonn  uunn  bbiissooggnnoo  ffoorrttiissssiimmoo  ddii  cceennttrraalliittàà,,  ddii  
aappppooggggiioo  ee  ddii  ccaalloorree..  IInn  mmoollttii  ccaassii  ssii  èè  oosssseerrvvaattoo  nneellllaa  ssttoorriiaa  ppeerrssoonnaallee  uunnaa  
rriilleevvaannttee  ccaarreennzzaa  aaffffeettttiivvaa  mmaatteerrnnaa..  LLaa  vviittaa  èè  ddoommiinnaattaa  ddaa  sseennttiimmeennttii  ddii  vvuuoottoo  
iinntteerriioorrii  ee  ddaa  uunnaa  ffaallssaa  aassppeettttaattiivvaa  ssuuggllii  aallttrrii..  
LLaa  ffiiaabbaa  ddii  HHaannsseell  ee  GGrreetteell  ttrraacccciiaa  ssuuggggeessttiivvaammeennttee  iill  ccoommpplleessssoo  ee  ffaattiiccoossoo  
ccaammmmiinnoo  vveerrssoo  ll’’eemmaanncciippaazziioonnee  ddeellll’’iinnddiivviidduuoo..  PPeerr  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  llaa  
ssttrraaddaa  vveerrssoo  ll’’eemmaanncciippaazziioonnee  ssii  ffaa  iinnccrreeddiibbiillmmeennttee  ppiiùù  ttoorrttuuoossaa  ee  iinnssiiddiioossaa..  LLaa  
ssttoorriiaa  ssii  aapprree  ccoonn  llaa  ddeessccrriizziioonnee  ddrraammmmaattiiccaa  ddii  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ffaammiilliiaarree  aassssaaii  
ccrriittiiccaa..  LLaa  ccaassaa  èè  ppoossttaa  aall  lliimmiittaarree  ddii  uunn  ggrraannddee  bboossccoo  ee  llaa  ffaammiigglliiaa  èè  mmoollttoo  
ppoovveerraa  aall  ppuunnttoo  ddaa  nnoonn  rriiuusscciirree  aa  mmeetttteerree  nniieennttee  ssoottttoo  ii  ddeennttii..  IIll  ddrraammmmaa  ssii  
ccoonnssuummaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ccoonn  uunn  ttrreemmeennddoo  vviissssuuttoo  aabbbbaannddoonniiccoo..  II  dduuee  
bbaammbbiinnii  aassccoollttaannoo  ddii  nnaassccoossttoo  ii  ddiiaalloogghhii  ddeeii  ggeenniittoorrii  ssuullll’’iinntteennzziioonnee  ddii  
aabbbbaannddoonnaarrllii  ee  HHaannsseell  ccoommppiiee  ssuubbiittoo  iill  pprriimmoo  ppaassssoo  vveerrssoo  ll’’aauuttoonnoommiiaa  
ppeennssaannddoo  ddii  uusscciirree  ddii  nnoottttee  aa  rraaccccoogglliieerree  ii  ssaassssoolliinnii  ppiiùù  lluucceennttii  ppeerr  ppootteerr  
rriittrroovvaarree  llaa  ssttrraaddaa  ddii  ccaassaa..  DDii  ffaattttii,,  iill  ggiioorrnnoo  ddooppoo  aallllee  pprriimmee  lluuccii  ddeellll’’aallbbaa,,  
vveennggoonnoo  llaasscciiaattii  ddaa  ssoollii  nneell  bboossccoo  nneellllaa  ppaarrttee  ppiiùù  ffoollttaa  ddaavvaannttii  aa  uunn  ffuuooccoo  
ppeerrcchhéé  nnoonn  ggeelliinnoo  ccoonn  ll’’iinnggaannnnoo  ddii  aannddaarree  aa  ffaarree  lleeggnnaa  ee  uunn  ppeezzzzeettttoo  ddii  ppaannee  
ddaa  mmaannggiiaarree  aa  mmeezzzzooggiioorrnnoo..  II  bbaammbbiinnii  rriieessccoonnoo  aa  rriissppeettttaarree  llaa  pprreessccrriizziioonnee  
oorraallee  ee  aallll’’oorraa  iinnddiiccaattaa  mmaannggiiaannoo  iill  lloorroo  ppeezzzzoo  ddii  ppaannee..  CCoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddeeii  ssaassssoolliinnii  
ee  ddeellllaa  lluuccee  ddeellllaa  lluunnaa,,  rriieessccoonnoo  aa  ttoorrnnaarree  aa  ccaassaa..  IIll  ppaaddrree,,  uunn  ppoovveerroo  
ttaagglliiaalleeggnnaa,,  èè  ccoossttrreettttoo  aadd  aaggiirree  ppiiùù  vvoollttee,,  aa  mmaalliinnccuuoorree,,  qquueellll’’aabbbbaannddoonnoo  ssuu  
iissttiiggaazziioonnee  ddeellllaa  mmaattrriiggnnaa..  LLaa  sseeccoonnddaa  vvoollttaa  ii  bbaammbbiinnii  vveennggoonnoo  ccoonnddoottttii  ddaallllaa  
mmaattrriiggnnaa  iinn  uunnaa  ppaarrttee  ppiiùù  aaddddeennttrroo  ddeell  bboossccoo,,  ddoovvee  nnoonn  eerraannoo  mmaaii  ssttaattii  iinn  vviittaa  
lloorroo..  AAii  bbaammbbiinnii  vviieennee  ddaattoo  uunn  ppeezzzzoo  ddii  ppaannee  aannccoorraa  ppiiùù  ppiiccccoolloo  ddeellllaa  pprriimmaa  
vvoollttaa..  HHaannsseell  ppeennssaa  ddii  uussaarree  llee  bbrriicciioollee  ddii  ppaannee,,  cchhee  ppeerròò  pprreessttoo  ggllii  uucccceellllii  
mmaannggiiaannoo..  QQuueessttaa  vvoollttaa  ii  bbaammbbiinnii  ssoonnoo  ccoossttrreettttii  aa  cceeddeerree  ddii  ffrroonnttee  aallll’’oorraalliittàà  
ddeeggllii  uucccceellllii..  PPeerr  ii  bbaammbbiinnii  ssii  iinntteerrrroommppee  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  iill  pprroocceessssoo  ddii  
mmaattuurraazziioonnee  cceennttrraattoo  ssuullll’’iiddeeaalliizzzzaazziioonnee  ggeenniittoorriiaallee  ee  ssii  aapprree  llaa  nneecceessssiittàà  
iimmpprreesscciinnddiibbiillee  ddii  iinnddiivviidduuaarrssii  ee  ddii  ccrreesscceerree..    



CCoossìì  HHaannsseell  ee  GGrreetteell  ssoonnoo  ccoossttrreettttii  aa  ccaammmmiinnaarree  ppeerr  dduuee  lluunngghhii  ggiioorrnnii  ffiinnoo  aa  
qquuaannddoo,,  ssttrreemmaattii  ddaallllaa  ffaammee  ee  gguuiiddaattii  ddaa  uunn  uucccceelllloo  bbiiaannccoo,,  ssii  iimmbbaattttoonnoo  iinn  uunnaa  
ccaassaa  ssppeecciiaallee  ccoonn  llee  ppaarreettii  ddii  ppaannee  ee  ffooccaacccciiaa  ee  llee  ffiinneessttrree  ddii  zzuucccchheerroo..  
LLaa  CCaassaa  ddii  MMaarrzzaappaannee  èè  uunn  iimmmmaaggiinnee  ssffoollggoorraannttee  ccoonn  uunnaa  ffoorrzzaa  aattttrraaeennttee  ee  
ssttuuppeeffaacceennttee..  II  bbaammbbiinnii  llaa  iinnccoonnttrraannoo  nneell  mmoommeennttoo  ddii  mmaassssiimmaa  ffrruussttrraazziioonnee  
ddooppoo  aavveerr  ffaalllliittoo  ccoonn  llee  bbrriicciioollee  ddii  ppaannee,,  mmaa  llaa  iinnccoonnttrraannoo  aanncchhee  aa  mmeezzzzooggiioorrnnoo,,  
iinn  uunn  oorraa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ppeerr  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  oorraallee  oorrddiinnaattoo..  MMaa  iissttiinnttiivvaammeennttee  
ssii  aabbbbaannddoonnaannoo  aa  uunnaa  rreeggrreessssiioonnee  oorraallee  ee  ttoottaallee,,  aall  ppuunnttoo  ddaa  nnoonn  bbaaddaarree  
ttrrooppppoo  aallllaa  vvooccee  ddeellllaa  ssttrreeggaa,,  cchhee  uurrllaa  ddaallll’’iinntteerrnnoo..  LLaa  ccaassaa  ddeellllaa  ssttrreeggaa  
ssiimmbboolleeggggiiaa  iill  tteennttaattiivvoo  iilllluussoorriioo  ee  ddiissttrruuttttiivvoo  ddii  ssoossttiittuuiirree  iill  rriiffiiuuttoo  mmaatteerrnnoo  ccoonn  
uunnaa  iinnccoorrppoorraazziioonnee  cchhee  aannnnuullllii  ii  mmoorrssii  iinntteerrnnii  ddeellllaa  ffaammee..  DDeetteerrmmiinnaa  
ll’’iinnttrraappppoollaammeennttoo  ddeennttrroo  llee  eenneerrggiiee  iinnccoonnttrroollllaattee  ddeell  sséé,,  mmaa  aanncchhee  lloo  
ssvveellaammeennttoo  ddeellllaa  nnaattuurraa  aammbbiivvaalleennttee  ddeeii  sseennttiimmeennttii  uummaannii..  LLaa  ccaassaa  èè  aabbiittaattaa  
ddaallllaa  ssttrreeggaa  cchhee  ssoolloo  iinniizziiaallmmeennttee  ssii  ccoommppoorrttaa  ccoommee  uunnaa  mmaaddrree  ppeerrffeettttaammeennttee  
ggrraattiiffiiccaannttee;;  llii  pprreennddee  ppeerr  mmaannoo  ee  llii  aaccccoogglliiee  aallll’’iinntteerrnnoo..  LLii  ssffaammaa  ee  llii  rriissttoorraa  ccoonn  
ffaarree  sseedduuttttiivvoo  aall  ppuunnttoo  ddaa  ffaarrllii  sseennttiirree  iinn  ppaarraaddiissoo..  IIll  ggiioorrnnoo  sseegguueennttee  llaa  ssttrreeggaa  
rriivveellaa  llaa  ssuuaa  vveerraa  iinntteennzziioonnee..  VVuuoollee  iinnggrraassssaarree  HHaannsseell  ppeerr  ppooii  mmaannggiiaarrlloo  iinn  uunn  
ssoolloo  bbooccccoonnee..  AAffffeerrrraa  iill  bbaammbbiinnoo  mmeennttrree  aannccoorraa  ddoorrmmee,,  lloo  ccoonndduuccee  nneellllaa  ssttiiaa  ee  
lloo  iinnggaabbbbiiaa..  CCoossìì  HHaannsseell  èè  ccoonnddaannnnaattoo  aa  uunnaa  oorraalliittàà  aassssoolluuttaa;;  llaa  ssttrreeggaa  lloo  
ssppiinnggee  aa  mmaannggiiaarree,,  aadd  aabbuussaarree  ddeell  cciibboo  iinn  mmooddoo  sspprrooppoossiittaattoo..  SSee  aall  ppoovveerroo  
HHaannsseell  ssii  ccuucciinnaannoo  ii  cciibbii  ppiiùù  ssuuccccuulleennttii,,  aa  GGrreetteell  ssppeettttaa  mmaannggiiaarree  gguussccii  ddii  
ggaammbbeerroo..  CCoossìì  ii  bbaammbbiinnii,,  sseeppppuurree  nneell  ddoolloorree,,  iimmppaarraannoo::  aabbbbaannddoonnaannoo  iill  
ppiiaacceerree  oorraallee  ee  aattttiivvaannoo  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  ssttrraatteeggiiccoo  ppeerr  uusscciirree  ddaallllaa  ccaassaa..  
HHaannsseell  mmoossttrraa  uunn  oossssiicciinnoo  cchhee  llaa  ssttrreeggaa  ccoonn  ggllii  oocccchhii  ttoorrbbiiddii  ssccaammbbiiaa  ppeerr  iill  ssuuoo  
ddiittoo  mmaacciilleennttoo..  MMaa  nneeii  tteennttaattiivvii  ddii  uusscciirree  ddaallllaa  ccaassaa--ttrraappppoollaa  ee  ppooii  ddaall  bboossccoo  iill  
ccoommppoorrttaammeennttoo  ddii  GGrreetteell  ssii  rriivveellaa  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  rriissoolluuttiivvoo::  ssppiinnggee  nneell  ffoorrnnoo  
llaa  ssttrreeggaa  ee,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  ggiiuunnttii  ssuullllee  ssppoonnddee  ddeell  ffiiuummee,,  cchhiieeddee  aallll’’aanniittrraa  
bbiiaannccaa  ddii  ttrraassppoorrttaarrllii  aallll’’aallttrraa  ppaarrttee..  EE’’  pprroopprriioo  llaa  ddiisstteessaa  dd’’aaccqquuaa  cchhee  ssttaabbiilliissccee  
nneettttaammeennttee  ee  cchhiiaarraammeennttee  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  dduuee  lliivveellllii  ddii  ssvviilluuppppoo  ppssiiccoollooggiiccoo..  
LLaa  ssaallvveezzzzaa  ccoonnssiissttee  nneell  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellll’’eeggoocceettrriissmmoo  ee  ddeellllaa  ddiippeennddeennzzaa  
aaffffeettttiivvaa,,  nneell  rraappppoorrttoo  ccooooppeerraattiivvoo  ttrraa  ii  dduuee  bbaammbbiinnii  ee  nneellllaa  ssccoonnffiittttaa  ddeellllaa  
ssttrreeggaa..  AAllllaa  ffiinnee  HHaannsseell  ee  GGrreetteell  ffaannnnoo  rriittoorrnnoo  aallllaa  ccaassaa  ddeeii  ggeenniittoorrii  ccoollmmii  ddeellllee  
rriicccchheezzzzee  ssoottttrraattttee  aallllaa  ssttrreeggaa..  LLaa  mmaattrriiggnnaa  èè  mmoorrttaa  ee  ii  ttrree,,  sseennzzaa  rraannccoorree,,  
ppoossssoonnoo  rreessttaauurraarree  ll’’uunniioonnee  ffaammiilliiaarree  ssuu  uunnaa  bbaassee  eevvoolluuttaa..  
IInn  mmoollttii  ccaassii  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  ssvviilluuppppaa  llaa  ssuuaa  ddiippeennddeennzzaa  pprroovveenneennddoo  ddaa  
uunnaa  ffaammiigglliiaa  ccaaoottiiccaa,,  ppoovveerraa  ssuull  ppiiaannoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  eedd  eemmoottiivvaammeennttee  ppooccoo  
nnuuttrriieennttee  ccoollllooccaabbiillee  ssiimmbboolliiccaammeennttee  aall  lliimmiittaarree  ddii  uunn  ggrraannddee  bboossccoo..  NNeell  
ccoonntteessttoo  ffaammiilliiaarree  llaa  ccaarreennzzaa  vviieennee  ccoommuunnqquuee  ssmmiinnuuiittaa,,  ssee  nnoonn  nneeggaattaa..  IIll  
ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  ggeenneerraa  uunnaa  ffaallssaa  iimmmmaaggiinnee  ddii  sséé,,  sseennttee  iill  ssoottttiillee  ddiissaaggiioo  ddii  
nnoonn  bbaassttaarrssii  mmaaii  ee  uunn  vvuuoottoo  iinnddeeffiinniibbiillee  ddaa  ccoollmmaarree..  CCrreessccee  nneellllaa  ccoonnffuussiioonnee  ee  
nneellll’’aammbbiivvaalleennzzaa  mmoossttrraannddoo  uunnaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  iimmmmaattuurriittàà  eemmoottiivvaa  eedd  aaffffeettttiivvaa..  
FFiinniissccee  ppeerr  iinnttrraappppoollaarrssii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssuuaa  mmeennttee  llaabbiirriinnttiiccaa,,  oossccuurraa  ee  
bboossccoossaa,,  aallllaa  rriicceerrccaa  aassssoolluuttaa  ddeell  ppiiaacceerree  ee  ddeellll’’aannnnuullllaammeennttoo  ddii  uunnoo  ssttaattoo  ddii  
ddoolloorree  ddiivvoorraannttee..  EE’’  ddooppppiiaammeennttee  iinnttrraappppoollaattoo::  ddaallllaa  ddrrooggaa  ee  ddaall  ssuuoo  aappppeettiittoo  
iinnssaazziiaabbiillee..  SSeennttee  ddeennttrroo  ll’’aabbbbaannddoonnoo  ddii  uunnaa  bbaassee  ssiiccuurraa..  SSii  nnuuttrree  ddeellllaa  ssuuaa  
ffiinnttaa  ee  aappppaarreennttee  ssiiccuurreezzzzaa,,  ddeellllaa  ssuuaa  vvooccee  iimmppeerriioossaa,,  ddeell  ssuuoo  vvuuoottoo  bbaaccccaannoo..  
RRiicceerrccaa  uunnaa  ccaassaa  ppeerr  pprrootteeggggeerrssii,,  mmaa  ffiinniissccee  ppeerr  rroossiicccchhiiaarrllaa  lleennttaammeennttee  
ooppppuurree  ppeerr  ssbbrraannaarrllaa,,  mmaa,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  aa  ddiissttrruuggggeerrllaa::  èè  iill  ccaassoo  ddii  cchhii,,  oossppiittaattoo  



aa  VViillllaa  MMaarraaiinnii,,  ffiinniissccee  ppeerr  ttrraassggrreeddiirree  ttuuttttee  llee  rreeggoollee  ee  ppoorrrree  llee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  
uunn  nnuuoovvoo  aabbbbaannddoonnoo,,  mmaa  qquueessttaa  vvoollttaa  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa..  CCoommee  aaccccaaddee  aadd  HHaannsseell  
ee  GGrreetteell  ddaavvaannttii  aallllaa  CCaassaa  ddii  MMaarrzzaappaannee,,  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  ppuuòò  ttrroovvaarrssii  ppiiùù  ee  
ppiiùù  vvoollttee  aadd  aabbbbaannddoonnaarrssii  aa  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  aassssoolluuttaammeennttee  ssrreeggoollaattoo  ddii  
ppoolliiaabbuussoo..  AAnncchhee  ll’’ooppeerraattoorree,,  ddaall  ccaannttoo  pprroopprriioo,,  ddeevvee  ffaarree  ii  ccoonnttii  ccoonn  iill  rriisscchhiioo  
ddeellllaa  pprroopprriiaa  rreeggrreessssiioonnee  oorraallee::  ddeevvee  rreessiisstteerree  aallllaa  ffoorrttee  sseedduuttttiivviittàà  ooppeerraattaa  
ddaallll’’uutteennttee,,  aallll’’aalllleettttaammeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ee  pprroovvooccaannttee..  
VViillllaa  MMaarraaiinnii  aaccccoogglliiee  ooggnnii  ggiioorrnnoo  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  aattttrraavveerrssaattoo  iill  bboossccoo  ddeellllaa  
lloorroo  vviittaa,,  eesssseennddoo  vviissssuuttee  ppeerr  ssttrraaddaa  oo  eesssseennddoo  ssttaattii  ccaarrcceerraattii  uunnaa  oo  ppiiùù  vvoollttee,,  
mmaa  cchhee  rriimmaannggoonnoo  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  ssmmaarrrriittii..  IIll  ccaarrcceerree  èè  qquueellllaa  ccaassaa  cchhee  ssii  
ppoonnee  iinneeqquuiivvooccaabbiillmmeennttee  ee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ccoommee  iill  lluuooggoo  ppuunniittiivvoo  ee  
sseeggrreeggaannttee  ddoovvee  ppeerr  aallccuunnii  ll’’eessppeerriieennzzaa  ddeell  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  ssii  ttrraadduuccee  iinn  uunnaa  
eessaacceerrbbaazziioonnee  ddeellll’’aannssiiaa  oorraallee  ee  iinn  uunnaa  rriicceerrccaa  ddiissppeerraattaa  ddii  ssoossttiittuuttii  oorraallii  ccoommee  
iill  cciibboo,,  ll’’aallccooll  oo  ggllii  aannssiioolliittiiccii..  PPeerr  aallttrrii  ssii  ssttrruuttttuurraa  iinn  uunn  aatttteessaa  iinnggrraassssaannttee  ee  
oorraallee,,  iinn  vviissttaa,,  aallll’’uusscciittaa,,  ddii  qquueell  ssooddddiissffaacciimmeennttoo  oorraallee  iiddeennttiiffiiccaattoo  ccoommee  vveerroo..  
LLaa  ssccaarrcceerraazziioonnee  èè  iill  mmoommeennttoo  ddeellllaa  rriiaassssuunnzziioonnee  ddeellllaa  ddrrooggaa  ffiinnaallmmeennttee  aaggiittaa  
ee,,  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa,,  ll’’ooccccaassiioonnee  ppeerr  ffaarrssii  mmaannggiiaarree  ddaallllaa  ssttrreeggaa..    
LLaa  ddrrooggaa  rriivveellaa  llaa  ssuuaa  rreeaallee  nnaattuurraa  aammbbiivvaalleennttee  ee  iinnggaannnnaattrriiccee  qquuaannddoo  hhaa  
eessaauurriittoo  ii  ssuuooii  eeffffeettttii  nneell  ccoorrppoo::  èè  ssoolloo  aalllloorraa  aappppaarree  ppeerr  llaa  ssttrreeggaa  cchhee  èè!!  OOggnnii  
ssttoorriiaa  ddii  aabbuussoo  ccoonn  llee  ssoossttaannzzee  ccoommiinncciiaa  ccoonn  uunnaa  ffaassee  iiddiilllliiaaccaa  iinn  ccuuii  llaa  ddrrooggaa  
aassssoommiigglliiaa  aa  uunnaa  mmaaddrree  ppeerrffeettttaammeennttee  ggrraattiiffiiccaannttee,,  mmaa,,  ccoommee  llaa  ssttrreeggaa  ddii  
HHaannsseell  ee  GGrreetteell,,  llaa  ddrrooggaa  ssaa  aatttteennddeerree;;  ssooggggiiooggaa  ee  ttoorrmmeennttaa  llee  ssuuee  vviittttiimmee  aa  
lluunnggoo  ffiinnoo  aallllaa  ddiivvoorraazziioonnee  ffiinnaallee,,  iinn  uunn  ssoolloo  bbooccccoonnee..    
AA  vvoollttee,,  iinn  ppiieennaa  ffaassee  ddii  ttoossssiiccooddiippeennddeennzzaa  aattttiivvaa,,  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  aarrrriivvaa  aa  
eesssseerree  aabbbbaannddoonnaattoo  ffiissiiccaammeennttee  ddaallllaa  ffaammiigglliiaa  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddiissppeerraattoo  ee  
ppaarraaddoossssaallee  ddii  iinndduurrrree  llaa  ccrreesscciittaa  ppeerr  ssttrraaddaa..  VViieennee  aabbbbaannddoonnaattoo  ee  ssii  
aabbbbaannddoonnaa  nneell  bboossccoo  ggeelliiddoo  rriimmaanneennddoo  aa  lluunnggoo  ssmmaarrrriittoo  ccoonn  uunn  sseennssoo  ddii  
aannggoosscciiaa  ddiivvoorraannttee..  SSppeessssoo  qquueessttoo  aacccceennttuuaa  iill  pprroocceessssoo  iinnvvoolluuttiivvoo  ee  
aauuttooddiissttrruuttttiivvoo  ggiiàà  iinn  aattttoo,,  ppeerrppeettuuaannddoo  uunnaa  eessiisstteennzzaa  rreeggrreeddiittaa  nneellllaa  ffiissssaazziioonnee  
oorraallee..  IIll  bboossccoo  ssii  iinnffiittttiissccee  ee  ssii  rraabbbbuuiiaa  ffiinnoo  aa  iinnttrraappppoollaarree  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  llaa  
ppeerrssoonnaa..  LLaa  sstteessssaa  ppeerrssoonnaa  ddiippeennddeennttee,,  sseennzzaa  ppiiùù  ssppeerraannzzee,,  iinnccaappaaccee  ddii  
aaffffiiddaarrssii  aa  nneessssuunn  uucccceelllloo  bbiiaannccoo  ccoommee  ppeerr  HHaannsseell  ee  GGrreetteell,,  rriimmaannee  iimmmmoobbiillee  ee  
ssii  llaasscciiaa  iinngghhiioottttiirree  ddaallll’’oossccuurriittàà  ddeell  ssuuoo  bboossccoo..  
AA  vvoollttee,,  ffrraa  ii  ffaammiilliiaarrii,,  cchhii  tteennttaa  ddii  aaiiuuttaarree  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  lloo  nnuuttrree  ddeell  
pprroopprriioo  bbiissooggnnoo  ddii  pprrootteeggggeerree  ffiinnoo  aa  ssooffffooccaarrlloo,,  lloo  nnaassccoonnddee  iinn  ccaassaa  
iimmppeeddeennddooggllii  ddii  iiddeennttiiffiiccaarree  uunn  lluuooggoo  ppeerr  llaa  ccuurraa,,  llaa  pprroopprriiaa  ccaassaa  ddii  ccuurraa  ee  lloo  
llaasscciiaa  ffeelliicceemmeennttee  rreeggrreeddiittoo..  UUcccciiddee  ccoossìì  ooggnnii  iinniizziiaattiivvaa  ppeerrssoonnaallee  aa  ttrroovvaarree  
aauuttoonnoommaammeennttee  ssoolluuzziioonnii..  EEsseerrcciittaa  eessaassppeerraanntteemmeennttee  llaa  ffuunnzziioonnee  mmaatteerrnnaa  
rriivveellaannddoo  iill  ddrraammmmaa  ddeell  ggeenniittoorree  cchhee  nnoonn  rriieessccee  aa  eemmaanncciippaarrssii  ddaall  ffiigglliioo,,  ddii  cchhii  
nnoonn  ccoonnoosscceerràà  mmaaii  llaa  nnaattuurraa  aaffffiiddaattaarriiaa  ddeell  rraappppoorrttoo  ggeenniittoorriiaallee..  PPeerrttaannttoo  ppeerr  
cchhii  èè  iinn  oossttaaggggiioo  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  nnoonn  èè  nneecceessssaarriioo  ssffoorrzzaarrssii  oo  iimmppeeggnnaarrssii,,  nnoonn  
èè  nneeaanncchhee  nneecceessssaarriioo  uusscciirree  ppeerr  cceerrccaarree  ssaassssoolliinnii  bbiiaanncchhii;;  ppeerrttaannttoo  iill  
ddiippeennddeennttee  nnoonn  ddaarràà  mmaaii  vviissiibbiilliittàà  aallllaa  ssttrreeggaa,,  mmaa  llaa  ssuuaa  ssttrreeggaa  ooppeerreerràà  iinn  
ffoorrmmaa  ooccccuullttaa..  EE’’  ssiiccuurroo  nneellllaa  ssuuaa  aassssoolluuttaa  nnoonn  ttrraassffoorrmmaattiivviittàà,,  nneell  nnoonn  eesssseerree  
ppeerr--ssoonnaa,,  iinn  qquuaannttoo  iimmmmoobbiillee  nneellllaa  ssuuaa  ppaauurraa,,  nneell  nnoonn  aattttrraavveerrssaarree  nniieennttee..    
RRiimmaannee  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  vviittaa  nneellllaa  ccaassaa  ggeenniittoorriiaallee  bbllooccccaattoo  iinn  uunnaa  eessiisstteennzzaa  
iinnccoommppiiuuttaa,,  iinn  uunnaa  eetteerrnnaa  ccrroonniicciizzzzaazziioonnee  oorraallee  ee  nnoonn  ssaarràà  mmaaii  pprroonnttoo  aadd  
aaffffrroonnttaarree  ii  ccoommppiittii  ddeellllaa  vviittaa..  LLaa  ccaassaa  ddiivveennttaa  iill  lluuooggoo  ddeellll’’aauuttooccccuullttaammeennttoo  ee  



ddeellll’’aauuttooddiivvoorraazziioonnee..  CCoossìì  mmuuoorree  ppssiiccoollooggiiccaammeennttee  ooggnnii  ggiioorrnnoo  ddii  ppiiùù..  NNeeii  ccaassii  
iinn  ccuuii  llaa  ppeerrssoonnaa  ssooffffrree  nneell  ddiissttuurrbboo  mmeennttaallee  iill  bboossccoo  rriisscchhiiaa  ddii  ddiivveennttaarree  uunnaa  
ccoonnddaannnnaa  eetteerrnnaa..  
AAnncchhee  ppeerr  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee,,  ccoommee  ppeerr  ii  dduuee  bbaammbbiinnii  ddeellllaa  ffiiaabbaa,,  ll’’uusscciittaa  ddaall  
bboossccoo  nnoonn  ppuuòò  aavvvveenniirree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee..  NNoonn  bbaassttaa  aavveerr  ccoonntteennuuttoo  iinn  uunn  ssoolloo  
eeppiissooddiioo  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  oorraallee,,  ccoommee  èè  aaccccaadduuttoo  ppeerr  HHaannsseell  ee  GGrreetteell  ee  iill  lloorroo  
ppeezzzzeettttoo  ddii  ppaannee..  DDeevvee  pprriimmaa  iimmppaarraarree  ttuuttttoo  ddaall  bboossccoo  ee  ddaallllaa  ccaassaa  ddeellllaa  
ssttrreeggaa..  AAllllaa  ffiinnee  ddeevvee  uucccciiddeerree  llaa  ssttrreeggaa  ee  iimmppaarraarree  aadd  aaffffiiddaarrssii  aallll’’aanniittrraa  bbiiaannccaa  
ppeerr  aattttrraavveerrssaarree  iill  ggrraannddee  ffiiuummee::  ddeevvee  aabbbbaannddoonnaarree  llaa  ssoossttaannzzaa  ee  aaffffiiddaarrssii  aa  uunn  
ooppeerraattoorree  ee  aallllaa  ffuunnzziioonnee  nnuuttrriittiivvaa  ddii  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ssppeecciiaalliizzzzaattaa..  CCoommee  ppeerr  
ll’’uucccceelllloo  bbiiaannccoo  cchhee  ccaannttaavvaa  ccoossìì  bbeennee  aall  ppuunnttoo  ddaa  iinndduurrrree  HHaannsseell  ee  GGrreetteell  aa  
ffeerrmmaarrssii  ppeerr  aassccoollttaarrlloo,,  ll’’ooppeerraattoorree  cchhee  vviieennee  iinn  ssooccccoorrssoo  ddeell  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  
hhaa  aabbbbaannddoonnaattoo  ooggnnii  ffuunnzziioonnee  mmaatteerrnnaa,,  mmaa  hhaa  ddeetteerrmmiinnaattoo  uunnaa  pprriimmaa  
aappeerrttuurraa  ee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesssseerree  aassccoollttaattoo..  AAllmmeennoo  iinniizziiaallmmeennttee  èè  uunniiccaammeennttee  
iinn  ggrraaddoo  ddii  ccoonnssiigglliiaarree  ee  oorriieennttaarree,,  ddii  iilllluummiinnaarree  llaa  ssttrraaddaa,,  mmaa  nnoonn  èè  ddeettttoo  cchhee  
ggiiuunnggaa  aa  mmooddiiffiiccaarree  ll’’eessppeerriieennzzaa  iinntteerrnnaa  ddeell  ddrrooggaattoo,,  nnéé  ttaannttoo  mmeennoo  aa  
ddeetteerrmmiinnaarree  llaa  rriissoolluuzziioonnee  iimmmmeeddiiaattaa  ddeell  pprroobblleemmaa..  IIll  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  ddeevvee  
ffaarree  iill  pprroopprriioo  ppeerrccoorrssoo  iinntteerrnnoo,,  ddeevvee  ffaarree  lluuccee  ddeennttrroo  ddii  ssèè..  DDeevvee  lloottttaarree  
sseerriiaammeennttee  ccoonn  llaa  tteennttaazziioonnee  oorraallee..  DDeevvee  iimmppaarraarree  aa  ssuuppeerraarree  llaa  sseedduuttttiivviittàà  
ddeellllaa  ddrrooggaa,,  aa  ssmmaasscchheerraarree  ii  ffaallssii  ppaarraaddiissii  ee  lloo  ssppaacccciiaattoorree--ssttrreeggaa  ttrraavveessttiittoo  ddaa  
vveecccchhiinnaa  aammoorreevvoollee  ee  ffaallssaammeennttee  nnuuttrriittiivvaa..  DDeevvee  ssaappeerrssii  ssvviinnccoollaarree  ddaallllaa  
rreellaazziioonnee  ddiissttrruuttttiivvaa  ccoonn  aallttrrii  aassssuunnttoorrii  ffiinnaalliizzzzaattaa  uunniiccaammeennttee  aallllaa  
ssooddddiissffaazziioonnee  oorraallee  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  ee  ssffuuggggiirree  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aa  uunn  cciirrccuuiittoo  ddii  
ddiivvoorraazziioonnee  rreecciipprrooccaa  ccoossttiittuuiittaa  ddaallll’’aammbbiieennttee  ttoossssiiccoo..  CCoossìì  ggllii  uucccceellllii  ddiivvoorraattoorrii  
ddii  HHaannsseell  ee  GGrreetteell  nnoonn  ppoottrraannnnoo  ppiiùù  rriiccaacccciiaarrlloo  nneell  bboossccoo..  
NNoonn  ppuuòò  ee  nnoonn  ddeevvee  rriimmaanneerree  ssoolloo..  DDeevvee    ttoorrnnaarree  aa  ccaassaa  ccoollmmoo  ddii  ddoonnii  ee  
rriissccoopprriirree  llaa  bboonnttàà  ddeeii  ggeenniittoorrii  ppeerr  rriiffoonnddaarree  llaa  pprroopprriiaa  ccaassaa..  HHaa  ffiinnaallmmeennttee  
ssvveellaattoo  iill  vviissssuuttoo  ddii  ccaarreennzzaa..  CCoommee  nneellllaa  ffiiaabbaa  ddeevvee  llaasscciiaarr  mmoorriirree  ll’’iimmmmaaggiinnee  
iinntteerrnnaa  nneeggaattiivvaa  ee  aaffffaammaannttee  ddeellllaa  ffiigguurraa  mmaatteerrnnaa  ee  iimmppaarraarree  aa  eesssseerree  
nnuuttrriimmeennttoo,,  aa  nnuuttrriirree  ggllii  aallttrrii  ppeerr  ggiiuunnggeerree  aa  uunnaa  vveerraa  rriiccoonncciilliiaazziioonnee  ccoonn  llaa  
ffaammiigglliiaa  ee  ppootteerrssii  rriipprrooppoorrrree  eemmoottiivvaammeennttee  iinn  mmooddoo  ppoossiittiivvoo::  ll’’iimmppeerraattiivvoo  èè  
ssaannaarree  ee  vvaalliiccaarree  ii  rraannccoorrii..  IIll  ppeerrddoonnoo  èè  uunn  pprroocceessssoo  eesssseennzziiaallee  nneellllaa  
gguuaarriiggiioonnee..  RRiittoorrnnaa  ccoossìì  aaii  ffaammiilliiaarrii  aarrrriicccchhiittoo  ee  ccaappaaccee  ddii  uunn  aabbbbrraacccciioo  ssiinncceerroo..  
IImmppaarraa  aa  vviivveerree  ddeell  pprroopprriioo  llaavvoorroo  ee  nnoonn  ddii  qquueelllloo  ddii  aallttrrii  ppoovveerrii  ttaagglliiaalleeggnnaa..  
DDeevvee,,  iinnffaattttii,,  rriiccoollllooccaarrssii  ppoossiittiivvaammeennttee  nneell  ccoonntteessttoo  ssoocciiaallee..  IIll  
ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  gguuaarriittoo  hhaa  ssaannaattoo  llaa  ssuuaa  ffeerriittaa  nnaarrcciissiissttiiccaa  ddeetteerrmmiinnaattoo  
ddaallll’’aabbbbaannddoonnoo  aaffffeettttiivvoo  ee  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  ssoossttiittuuttiivvaa,,  hhaa  aattttrraavveerrssaattoo  ccoonn  
ssuucccceessssoo  iill  ffiiuummee,,  rriinnaasscceennddoo..  
DDeevvee  iinnffiinnee  ssaappeerr  iinntteeggrraarree  ddeennttrroo  ddii  sséé  ppaarrttii  aauutteennttiicchhee  ee  ggeennuuiinnee  ccoommee  
HHaannsseell  ee  GGrreetteell,,  llaa  ppaarrttee  mmaasscchhiillee  ccoonn  qquueellllaa  ffeemmmmiinniillee,,  llaa  ppaarrttee  iimmppuullssiivvaa  ccoonn  
llaa  ppaarrttee  rriifflleessssiivvaa..  CCoommee  nneellllaa  ffiiaabbaa,,  HHaannsseell  èè  llaa  ppaarrttee  ttoossssiiccaa  ee  iinnttoossssiiccaattaa,,  
mmeennttrree  GGrreetteell  èè  llaa  ppaarrttee  lluucciiddaa  cchhee,,  ssppeerriimmeennttaannddoo  ccoonnccrreettaammeennttee  iill  ddiissttaaccccoo  
ddaallll’’aabbuussoo,,  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  aavvvvaalleerrssii  ddii  uunnaa  vviissiioonnee  ppiiùù  aammppiiaa  ee  oobbiieettttiivvaa  ddeellllaa  
rreeaallttàà..  LL’’uuoommoo  rriissaannaattoo  hhaa  iinntteeggrraattoo  ttuuttttee  llee  ssuuee  ppaarrttii  eedd  hhaa  rriipprreessoo  ppoosssseessssoo  
ddeell  ssuuoo  ccoorrppoo  ee  ddeellllaa  ssuuaa  mmeennttee..  HHaa  ccaammmmiinnaattoo  aa  lluunnggoo  nneell  ssuuoo  bboossccoo  oossccuurroo,,  
ssii  èè  ccoonnoosscciiuuttoo  pprrooffoonnddaammeennttee,,  ssii  aacccceettttaa  ee  ssii  vvuuoollee  bbeennee,,  ccoossìì  ccoomm’’èè..  HHaa  vviinnttoo  
ddeeffiinniittiivvaammeennttee  llaa  ssppiinnttaa  rreeggrreessssiivvaa  ee  ssii  èè  ppoorrttaattoo  ssttaabbiillmmeennttee  aa  uunn  lliivveelllloo  
ssuuppeerriioorree  ddii  eessiisstteennzzaa  ccoonn  uunn  rriinnnnoovvaattoo  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerrssoonnaallee..  



LLaa  ffiiaabbaa  tteerrmmiinnaa  ccoonn  uunnaa  aappeerrttuurraa  aaffffaasscciinnaannttee  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  ccoommppeetteennzzaa  
eemmoottiivvaa  uummaannaa..  IIll  bbaammbbiinnoo  iinntteerrnnoo  èè  ccrreesscciiuuttoo  eedd  èè  ccaappaaccee  ddii  ttrraassffoorrmmaarree  iinn  
bbuuoonnee  ooccccaassiioonnii  ddii  ccrreesscciittaa  ppeerr  ssèè  qquueelllloo  cchhee  vveeddee  ee  vviivvee..  LL’’eesssseerree  uummaannoo  ssii  èè  
ccoossìì  rriiggeenneerraattoo  ccrreeaattiivvaammeennttee  ee  vviivvee  uunnaa  eessppaannssiioonnee  ppoossiittiivvaa  ppeerrmmaanneennttee..      
  
  
  
  

 

 
  

LLaa  mmiiaa  ssttoorriiaa  èè  ffiinniittaa::    
llàà  ccoorrrree  uunn  ttooppoo    
ee  cchhii  ll’’aacccchhiiaappppaa  

ssii  ffaarràà  uunn  ccoopprriiccaappoo  ddii  ppeelllliicccciiaa..  
  

  
  

 


