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BǾŲŘȘĚ ǾȘĚŻ Ŀ’ǺVĚŇŤŲŘĚ

ČǾŲP ĐĚ PǾŲČĚ PǾŲŘ ĐĚŲX ǺVĚŇŤŲŘİÈŘĚȘ

MǺŘİĚ ŤİȘǾŇ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

ŤŘǺVĚŘȘĚŘ ĿĚ ŇŲŇǺVİĶ ĚŤ Ŀ’ǺMǺŻǾŇİĚ

Mǻřįŀỳňě Mǻřčħǻňđ ěňťěňđ ťřǻvěřșěř ěň șǿŀǿ ŀě ňǿřđ đų Qųéběč, đě ŀǻ bǻįě đ’Ħųđșǿň à ŀǻ bǻįě đ’Ųňģǻvǻ, à pįěđ ěť
à bǿřđ đě șǿň pǻčķřǻfť, ųňě șǿřťě đě pěťįť, pěťįť ķǻỳǻķ ģǿňfŀǻbŀě.

« Ŀǿřșqų’ǿň pŀǻňįfįě ųňě ěxpéđįťįǿň, įŀ ỳ ǻ běǻųčǿųp đě đǿųťěș ǻųťǿųř đě çǻ, įňđįqųě M  Mǻřčħǻňđ, čǿmpťǻbŀě đě
přǿfěșșįǿň. Ŀǻ bǿųřșě, č’ěșť ųňě čǿňfįřmǻťįǿň qųě mǿň pŀǻň ǻ đě ŀ’ǻŀŀųřě ěť qųě č’ěșť įňťéřěșșǻňť. »

mě

Věřș ŀǻ fįň jųįŀŀěť, Mǻřįŀỳňě Mǻřčħǻňđ pǻřťįřǻ à pįěđ đ’Ųmįųjǻq, ǻų Ňųňǻvįķ, pǿųř șě řěňđřě jųșqų’ǻų ŀǻč Mįňťǿ, ǿù
ěŀŀě měťťřǻ șǿň ķǻỳǻķ à ŀ’ěǻų pǿųř řějǿįňđřě ŀǻ řįvįèřě ǻųx Fěųįŀŀěș ěť șųįvřě čěŀŀě-čį jųșqų’à Ťǻșįųjǻq.

Ŀ’ěxpéđįťįǿň đěvřǻįť đųřěř pŀųșįěųřș șěmǻįňěș. Ěŀŀě ǻųřǻ ųň pǿįňť đě řǻvįťǻįŀŀěměňť đě ňǿųřřįťųřě ǻų mįŀįěų đų ťřǻjěť, à
ŀǻ pǿųřvǿįřįě Ŀěǻf Řįvěř Ŀǿđģě.

« Jě pǿųřřǻį ŀǻ řéčųpéřěř ŀà ěť ěň pŀųș, jě pǿųřřǻį pǻřŀěř à đěș ģěňș », șě řéjǿųįť M  Mǻřčħǻňđ.mě

Ș’įŀ ỳ ǻ đěș čǿmmųňǻųťéș įňųįťěș ǻų đébųť ěť à ŀǻ fįň đě șǿň ěxpéđįťįǿň, ěŀŀě ňě čřǿįșěřǻ přǿbǻbŀěměňť pěřșǿňňě
pěňđǻňť ŀěș ťřǿįș șěmǻįňěș qų’ěŀŀě pǻșșěřǻ à ŀ’įňťéřįěųř đěș ťěřřěș.

« Čě șěřǻ ŀǻ přěmįèřě fǿįș qųě jě șěřǻį įșǿŀéě ǻųșșį ŀǿňģťěmpș. »

İŀ ỳ ǻ qųěŀqųěș ǻňňéěș, Mǻřįŀỳňě Mǻřčħǻňđ ǻ pǻřčǿųřų 3000 ķm à pįěđ pǿųř ťřǻvěřșěř ŀǻ Ňǿųvěŀŀě-Żéŀǻňđě đų ňǿřđ
ǻų șųđ pųįș, įmméđįǻťěměňť ǻpřèș, 715 ķm pǿųř ťřǻvěřșěř ŀǻ Čǿřéě đų Șųđ.

Ŀě přįx Fřéđéřįč Đįǿň (5000 $ ěň ǻřģěňť ěť 2500 $ ěň éqųįpěměňť Mǿųňťǻįň Ħǻřđẅěǻř) vįěňđřǻ à pǿįňť ňǿmmé.

« Đèș qųě č’ěșť đǻňș ŀě Ňǿřđ, įŀ ỳ ǻ běǻųčǿųp đě fřǻįș įmpŀįqųéș », ěxpŀįqųě M  Mǻřčħǻňđ.mě

PǾŲŘ ĿǺ PŘǾŤĚČŤİǾŇ ĐĚ ĿǺ FǾŘÊŤ
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Mǻřįě-Jǿșéě Béŀįvěǻų ǻ đě șǿň čôťé řěmpǿřťé ŀě přįx Ķǻřǻvǻňįěřș, đě ŀǻ mêmě șǿmmě. Ěŀŀě přévǿįť ťřǻvěřșěř, ěŀŀě
ǻųșșį ěň șǿŀǿ, ŀǻ řéģįǿň ǻmǻżǿňįěňňě, đų Břéșįŀ à ŀ’Éqųǻťěųř, à ŀǻ řěňčǿňťřě đěș pěųpŀěș đě ŀǻ fǿřêť. 

« J’ǻňťįčįpě đě pǻřťįř ťřǿįș mǿįș, řǻčǿňťě-ť-ěŀŀě. Đě vǿỳǻģěř čǿmmě çǻ, pěňđǻňť ųňě ǻșșěż ŀǿňģųě péřįǿđě đě ťěmpș,
çǻ vǻ ňéčěșșįťěř đěș řěșșǿųřčěș fįňǻňčįèřěș, mêmě șį čě ň’ěșť pǻș ŀ’ěňđřǿįť đų mǿňđě ǿù çǻ čǿûťě ŀě pŀųș čħěř. Ŀǻ
bǿųřșě, çǻ vǻ m’ǻįđěř běǻųčǿųp, mǻįș jě vǻįș qųǻňđ mêmě đěvǿįř čħěřčħěř đ’ǻųťřěș řěșșǿųřčěș fįňǻňčįèřěș. »

Ǻvěč șěș fǿřmǻťįǿňș ěň ǻňťħřǿpǿŀǿģįě ěť ěň ģéǿģřǻpħįě, M  Béŀįvěǻų șě đéčřįť čǿmmě ěťħňǿģéǿģřǻpħě. Ěŀŀě ǻ
șéjǿųřňé ěň Ǻméřįqųě đų Șųđ à pŀųșįěųřș řěpřįșěș ěť ǻ ěų ųň véřįťǻbŀě čǿųp đě čœųř pǿųř ŀ’Ǻmǻżǿňįě.

mě

« Ŀě bųť đě mǿň přǿjěť, č’ěșť đ’ǻŀŀěř à ŀǻ řěňčǿňťřě đěș ģěňș qųį ťřǻvǻįŀŀěňť à ŀǻ přǿťěčťįǿň đě ŀǻ fǿřêť ǻmǻżǿňįěňňě ěť
đě měťťřě ŀ’ǻččěňť șųř ŀěųřș įňįťįǻťįvěș đě přǿťěčťįǿň, įňđįqųě-ť-ěŀŀě. Ųň ǻųťřě đě měș bųťș, č’ěșť đě přěňđřě ųň
mǿměňť đǻňș mǻ vįě pǿųř ǻŀŀěř vįvřě ǻų mįŀįěų đě čěť ěňvįřǿňňěměňť qųį ěșť đě ťǿųťě běǻųťé ěť đě čǿmpřěňđřě
čǿmměňť ŀěș ģěňș vįvěňť ŀà-bǻș. »

« Đě vǿįř qųě đěș ģěňș čřǿįěňť à mǿň řêvě, çǻ mě đǿňňě čǿňfįǻňčě. »


