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HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn  hhaa  aattttrraattttoo  ffaann  nnoonn  ssoollttaannttoo  iinn  GGiiaappppoonnee,,  mmaa  aanncchhee  iinn  NNoorrdd  AAmmeerriiccaa  ee  nneell  rreessttoo  ddeell  

mmoonnddoo..  CCoommbbiinnaannddoo  eelleemmeennttii  nnaarrrraattiivvii  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  GGiiaappppoonneessee,,  ffiillmm  ssuullllee  aarrttii  mmaarrzziiaallii  

oorriieennttaallii  ccoossìì  ccoommee  uunn  ggrroossssoo  ccoonnttrriibbuuttoo  pprreessoo  ddaallll’’iimmmmaaggiinnaarriioo  ppoosstt--aappooccaalliittttiiccoo  oocccciiddeennttaallee,,  

HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn  rreessttaa  sseemmpprree  uunnaa  vveerroo  ccaappoossaallddoo..  

KKeennsshhiirroo,,  ll’’eerrooee  ddeell  rraaccccoonnttoo,,  èè  uunnaa  ddeellllee  ffiigguurree  ppiiùù  rriiccoonnoosscciibbiillii  ddeeggllii  

aanniimmee  ccoossìì  ccoommee  llaa  ssuuaa  ffrraassee  ddii  rriittoo::  ““TTuu  sseeii  ggiiàà  mmoorrttoo””..    OOBB  PPllaannnniinngg,,  

llaavvoorraannddoo  aassssiieemmee  aadd  uunnoo  ddeeggllii  aauuttoorrii  oorriiggiinnaallii  ddeellllaa  sseerriiee,,  BBuurroonnssoonn,,  hhaa  

rree--iimmmmaaggiinnaattoo  ll’’ooppeerraa  ppeerr  uunnaa  ggeenneerraazziioonnee  ttuuttttaa  nnuuoovvaa  ddii  ffaann..    

II  ffaann  ddeellllaa  vveecccchhiiaa  gguuaarrddiiaa  nnoonn  ssoonnoo  ccoommuunnqquuee  ssttaattii  aabbbbaannddoonnaattii  vviissttoo  

cchhee  qquueessttoo  SShhiinn  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn  ((llaa  sseerriiee  ddii  33  OOAAVV  bbaassaattii  ssuull  rroommaannzzoo  

““LLaa  CCiittttàà  SSttrreeggaattaa””  ee  ggiiuunnttii  ddaa  nnooii  ccoonn  iill  nnoommee  ““KKeenn  iill  GGuueerrrriieerroo--  LLaa  

TTrriillooggiiaa””--  nndd  SSqquuaalloo))  èè  lleeggaattoo  ssttrreettttaammeennttee  aa  cciiòò  cchhee  ffeeccee  ddeellll’’oorriiggiinnaallee  

uunn  ccuulltt..  

BBuurroonnssoonn  ee  UUssaammii  RReenn  ((pprroodduuttttoorree  ddeellll’’aanniimmaazziioonnee)),,  ssii  ssoonnoo  pprreessii  uunn  

ppoo’’  ddii  tteemmppoo  ddaaii  lloorroo  iimmppeeggnnii  ppeerr  vviissiittaarree  uunn  ppiiccccoolloo  eevveennttoo  aadd  AAnnaahheeiimm  

cchhiiaammaattoo  AAnniimmee  EExxppoo  22000044..  QQuuii  hhaannnnoo  ggaallvvaanniizzzzaattoo  lleeggiioonnii  ddii  ffaannss  

mmoossttrraannddoo  sscceennee  ttrraattttee  ddaa  SShhiinn  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn  ee  sscceennddeennddoo  nneeii  ddeettttaaggllii  

ddii  ccoossaa  hhaa  ppoorrttaattoo  aa  qquueessttaa  nnuuoovvaa  iinnccaarrnnaazziioonnee..  

HHoo  aavvuuttoo  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  sseeddeerrmmii  aaccccaannttoo  aa  qquueessttii  ssiiggnnoorrii  nneellll’’aaffffoollllaattaa  

ssaallaa  ccoonnffeerreennzzee  ddeellll’’AAnniimmee  EExxppoo..  CCiirrccoonnddaattii  ddaaii  ffaannss,,  aabbbbiiaammoo  ppaarrllaattoo  

ddeellllee  iinnfflluueennzzee  ddii  BBuurroonnssoonnee  ddeellllee  ssuuee  sseennssaazziioonnii  cciirrccaa  ll’’iinntteerraa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee..  

AAlllleenn::  QQuuaallii  ffuurroonnoo  llee  iinnfflluueennzzee  cchhee  ppeerrmmeeaarroonnoo  oorriiggiinnaarriiaammeennttee  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn??  

BBuurroonnssoonn::  IInnfflluueennzzee,,  eehh??  HHmmmmmm,,    ppaarrllaannddoo  ssiinncceerraammeennttee,,  llaa  

bbaassee  ppeerr  llaa  ttrraammaa  ddii  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn  ffuu……  bbeehh,,    iill  ssiiggnnoorr    HHaarraa  

ffeeccee  ssqquuaaddrraa  ccoonn  HHoorriiee,,  iill  ccoo--eeddiittoorree,,  ee  ccoommpplleettaarroonnoo  uunn  ppiiccccoolloo  

mmaannggaa  ((oovvvveerroo  ggllii  eeppiissooddii  ggiioovvaanniillii  ddii  KKeenn  ppuubbbblliiccaattii  ssuu  FFrreesshh  

JJuummpp  nneellll’’AApprriillee    ee  nneell  GGiiuuggnnoo  11998833  --  nnoottaa  ddii  SSqquuaalloo))..  QQuuaannddoo  

vveennnnee  iill  mmoommeennttoo  ddii  ppaassssaarree  aallllaa  sseerriiaalliizzzzaazziioonnee,,  llaa  ttrraammaa  iinniizziiòò  

aadd  aammpplliiaarrssii  --  iimmppoossssiibbiillee  ppeerr  iill  ssiiggnnoorr  HHaarraa  ggeessttiirrllaa  ddaa  ssoolloo..  FFuuii  

qquuiinnddii  ccoonnvvooccaattoo  ee  iinn  sseegguuiittoo  rreessttaaii  aasssseeggnnaattoo  aallllaa  sscceenneeggggiiaattuurraa..    

LLaa  ttrraammaa  eerraa  iinn  oorriiggiinnee  bbaassaattaa  ssuull  ppiiccccoolloo  mmaannggaa  rreeaalliizzzzaattoo  ddaall  

ssiiggnnoorr  HHaarraa,,  iill  qquuaallee  pprreesseennttaavvaa  ggiiàà  llee  aarrttii  mmaarrzziiaallii  ddeell  kkeennppoo  ee  

ddeellll’’HHookkuuttoo  SShhiinnkkeenn..  MMaa  qquuaannddoo  ccrreeaaii  llaa  mmiiaa  ttrraammaa,,  ccaammbbiiaaii  

ccoommpplleettaammeennttee  ll’’aammbbiieennttaazziioonnee..  OOrriiggiinnaarriiaammeennttee,,  iill  pprroottaaggoonniissttaa  

eerraa  uunnoo  ssttuuddeennttee  ddeellllee  ssuuppeerriioorrii..  IIoo  iinnvveeccee  ssppoossttaaii  

ll’’aammbbiieennttaazziioonnee  nneell  pprroossssiimmoo  ffuuttuurroo,,  uunn  sseettttiinngg  ppeessaanntteemmeennttee  

iinnfflluueennzzaattoo  ddaall  ffiillmm  MMaadd  MMaaxx..  FFuu  ttuuttttaa  uunnaa  mmiiaa  iiddeeaa  qquueellllaa  ddii  rreennddeerree  ttrraammaa  ee  aammbbiieennttaazziioonnee  ssiimmiillee  

aa  qquueellllee  ddii  MMaadd  MMaaxx..    

QQuuiinnddii,,  mmeennttrree  llaa  bbaassee  ddeellllaa  ttrraammaa  ssii  ttrroovvaavvaa  nneell  llaavvoorroo  ddeell  ssiiggnnoorr  HHaarraa,,  qquueessttoo  ddiivveennnnee  uunn  HHookkuuttoo  

NNoo  KKeenn  ccoommpplleettaammeennttee  ddiivveerrssoo..  EErraavvaammoo  ttuuttttii  iinnfflluueennzzaattii  ddaaii  ffiillmm,,  lloo  ssaappeettee  ggiiàà,,  ddaa  qquueellllii  ddii  BBrruuccee  

LLeeee  ffiinnoo  aa  MMaadd  MMaaxx..  EE  ooggnnuunnoo  sseemmbbrraavvaa  ddiirree::  ““RReeaalliizzzziiaammoo  uunn  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn  ttuuttttoo  nnuuoovvoo””..  

PPeerr  iill  pprroottaaggoonniissttaa,,  aavveettee  aavvuuttoo  BBrruuccee  LLeeee,,  aavveettee  aavvuuttoo  iill  kkeennppoo,,  ee  ppeerr  llaa  ttrraammaa  ––  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  

rriigguuaarrddaa  ggllii  iinntteerreessssaannttii  eelleemmeennttii  ddeellll’’aammbbiieennttaazziioonnee  ––  aavveettee  aavvuuttoo  MMaadd  MMaaxx..  EE  llaa  mmiigglliioorr  

aammbbiieennttaazziioonnee  ppeerr  ddeessccrriivveerree  iill  ttiippoo  ddii  ffoorrzzaa  ffiissiiccaa  cchhee  ddeerriivvaa  ddaallllaa  ppaaddrroonnaannzzaa  ddeell  kkeennppoo  eerraa  iill  

pprroossssiimmoo  ffuuttuurroo,,  ""uunn’’eeppooccaa  sseennzzaa  aarrmmii..""    

QQuuiinnddii,,  nneell  ccoossttrruuiirree  qquueesstt’’aammbbiieennttaazziioonnee,,  ffuummmmoo  ttuuttttii  iinnfflluueennzzaattii  ddaa  MMaadd  MMaaxx..  
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AAlllleenn::  DDaa  ddoovvee  ssiieettee  ppaarrttiittii  qquuaannddoo  èè  vveennuuttaa  ll’’iiddeeaa  ddii  rriittoorrnnaarree  ssuu  uunnaa  sseerriiee  TTvv  ggiiàà  ccoonnssiiddeerraattaa  uunn  

ccllaassssiiccoo??  

UUssaammii::  CCoommee  ssaappeettee,,  ppiiùù  ddii  ddiieeccii  aannnnii  ffaa,,  llaa  sseerriiee  TTVV  ddii  HHookkuuttoo  

NNoo  KKeenn  eerraa  ddaavvvveerroo  ppooppoollaarree..  NNeell  mmoonnddoo  ddeellll’’aanniimmaazziioonnee  

GGiiaappppoonneessee  ffuu  uunn  ggrroossssoo  ttiittoolloo,,  uunn  ssuucccceessssoo  ddaavvvveerroo  ggrraannddee..  PPeerr  

qquueessttoo  mmoottiivvoo,,  qquuaannddoo  qquueessttoo  SShhiinn  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn  èè  ssttaattoo  mmeessssoo  

iinn  ccaannttiieerree,,  ddoovveevvaammoo  aassssoolluuttaammeennttee  ffaarrlloo  ppiiùù  ggrraannddee  

ddeellll’’oorriiggiinnaallee..  AA  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  nnaattuurraallmmeennttee,,  ssiiccccoommee  ssttaavvoollttaa  nnoonn  

ssii  ttrraattttaavvaa  ddii  uunnaa  sseerriiee  TTVV,,  ddoovveevvaammoo  ddaarrggllii  uunn  lliivveelllloo  qquuaalliittaattiivvoo  

ddeell  ttuuttttoo  ssuuppeerriioorree..    

EE  qquueessttoo  nnoonn  èè  ttuuttttoo::  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  uunn  rreemmaakkee  ddii  uunn  ttiittoolloo  ddii  

qquueessttoo  ccaalliibbrroo,,  ggllii  sstteessssii  aanniimmaattoorrii  ddoovveevvaannoo  aavveerree  ddaavvvveerroo  mmoollttaa  

ccoonnffiiddeennzzaa  nneellllee  lloorroo  aabbiilliittàà..  SSoollttaannttoo  uunn  cceerrttoo  ttiippoo  ddii  ppeerrssoonnee  

ssoonnoo  ccaappaaccii  ddii  llaavvoorraarree  aadd  uunn  pprrooggeettttoo  ssiimmiillee..  EE  pprroopprriioo  ppeerrcchhéé  

ssiiaammoo  nnooii  ii  pprroodduuttttoorrii,,  pprroopprriioo  ppeerrcchhéé  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  ttiittoolloo  ddii  ttaallee  rriilleevvaannzzaa,,  aabbbbiiaammoo  vvoolluuttoo……  bbeehh,,  

nnoonn  iimmppoorrttaa  qquuaannttee  ppeerrssoonnee  aabbbbiiaammoo  vvoolluuttoo  aall  llaavvoorroo  ssuu  qquueessttoo  pprrooggeettttoo,,  aabbbbiiaammoo  aavvuuttoo  bbiissooggnnoo  ddii  

aallttrree  aannccoorraa..    

EE’’  uunn  ttiittoolloo  ccoossìì  ggrraannddee,,ee  ssiiccccoommee  èè  ccoossìì  ggrraannddee,,  ccii  ssoonnoo  ssttaattii  ddeeggllii  aassppeettttii  ssuuii  qquuaallii  aabbbbiiaammoo  

iinnssiissttiittoo  mmoollttoo..  GGiiàà  ssoolloo  mmeetttteerree  iinnssiieemmee  lloo  ssttaaffff  èè  ssttaattoo  ddiiffffiicciillee  ddii  ppeerr  ssee..  MMaa  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  

ffiirrmmaattoo  ppeerr  ppaarrtteecciippaarree  aavveevvaannoo  llaa  ppiieennaa  vvoolloonnttàà  ddii  rreennddeerree  qquueessttoo  pprrooggeettttoo  uunn  ssuucccceessssoo  aanncchhee  

mmaaggggiioorree  rriissppeettttoo  aall  pprreecceeddeennttee  llaavvoorroo..  EE  iill  llaavvoorroo  ffiinniittoo  èè  ddaavvvveerroo  mmoollttoo  bbuuoonnoo..    

AAddeessssoo  ppeerr  nnooii,,  ccoommee  ccoommppaaggnniiaa,,  mmiisscceellaarree  aanniimmaazziioonnee  22DD  ee  33DD  èè  iill  nnoossttrroo  ffoorrttee,,  qquuiinnddii,,  qquueelllloo  

cchhee  vvoolleevvaammoo  eerraa  rreeaalliizzzzaarree  uunn  nnuuoovvoo  ttiippoo  ddii  llaavvoorroo,,  ccoommpplleettaammeennttee  ddiiffffeerreennttee  ddaa  ooggnnii  ccoossaa  ffaattttaa  iinn  

pprreecceeddeennzzaa..  UUnn  llaavvoorroo  ppiiaanniiffiiccaattoo  sscceennaa  ppeerr  sscceennaa,,  iinn  ccuuii  aavvrreemmmmoo  uussaattoo  pprriinncciippaallmmeennttee  

aanniimmaazziioonnee  33DD  ee  ddoovvee  aavvrreemmmmoo  rreeaalliizzzzaattoo  ll’’aanniimmaazziioonnee  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  nnuuoovvaa  tteeccnnoollooggiiaa..    

QQuueessttoo  èè  iill  mmooddoo  iinn  ccuuii  aabbbbiiaammoo  ppoorrttaattoo  aavvaannttii  iill  pprrooggeettttoo..  

  

AAlllleenn::  CCoonn  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  mmiisscceellaarree  eelleemmeennttii    22DD  ee  33DD  nneellll’’aanniimmaazziioonnee,,  ppeennssaattee  cchhee  llaa  ssttoorriiaa  ssaarràà  

rraaccccoonnttaattaa  mmeegglliioo  qquueessttaa  vvoollttaa??  CCoommee  ppeennssaattee  cchhee  pprreennddeerràà  vviittaa  llaa  vvoossttrraa  ooppeerraa  ccoonn  qquueessttaa  

tteeccnnoollooggiiaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee??  

  

BBuurroonnssoonn::  MMmmmm,,  llaa  vveelloocciittàà  ee  iill  llaavvoorroo  ddeellllaa  ffoottooggrraaffiiaa  ssoonnoo  ttoottaallmmeennttee  

ddiiffffeerreennttii  ccoonn  qquueessttaa  nnuuoovvaa  tteeccnnoollooggiiaa..  SSiiccccoommee  èè  33DD……  ppeerr  eesseemmppiioo,,  nneellllee  

sscceennee  nneell  ddeesseerrttoo  oo  ssiimmiillii,,  ppoossssiiaammoo  ffaarree  ddeellllee  rriipprreessee  ddaallll’’aallttoo,,  ccoossìì  ccoommee  

ddeellllee  aammppiiee  ffoottoo  ppaannoorraammiicchhee..  EE  nneellllee  sscceennee  ccoonn  mmoottoo  ee  ssiimmiillii,,  ppoossssiiaammoo  

aavveerree  llee  mmoottoo  cchhee  aavvaannzzaannoo  iinn  33DD..  CC’’èè  ddii  ppiiùù,,  aabbbbiiaammoo  uussaattoo  ll’’aanniimmaazziioonnee  iinn  

33DD  ppeerr  iinnsseerriirree  uunn  cceerrttoo  ttiippoo  ddii  ""pprroottoo--ppeerrssoonnaaggggii,,""  ssttaammppaarree,,  ee  ppooii  

rriimmppiiaazzzzaarrllii  ccoonn  llee  lloorroo  ccoonnttrrooppaarrttii  iinn  22DD..  AAnnccoorraa,,  ii  mmoovviimmeennttii  ddeellllee  mmoottoo  ee  

ddeell  rreessttoo  ssoonnoo  ddiivveennuuttii  ppiiùù  rreeaalliissttiiccii..  CCoossee  cchhee  sseemmpplliicceemmeennttee  nnoonn  eerraannoo  

ppoossssiibbiillii  aattttrraavveerrssoo  ll’’aanniimmaazziioonnee  ccoonnvveennzziioonnaallee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattee  

ggrraazziiee  aadd  uunnaa  mmiissttuurraa  ddii  aanniimmaazziioonnee  22DD  ee  33DD..  AAnnccoorraa,,  qquuaannddoo  ccrreeii  uunn  

ppeerrssoonnaaggggiioo  ccoommpplleettaammeennttee  iinn  33DD,,  sseemmbbrraa  mmoollttoo  iirrrreeaallee,,  qquuiinnddii  ttuuttttii  ii  

ppeerrssoonnaaggggii  vveennggoonnoo  ffaattttii  iinn  22DD..  IIll  rriissuullttaattoo  èè  uunn  ttiippoo  ddii  aanniimmaazziioonnee  cchhee  hhaa  uunn  

sseennssoo  ddii  mmoovviimmeennttoo  ccoommpplleettaammeennttee  ddiiffffeerreennttee..  

AAlllleenn::  LLeeii  hhaa  ccoonnttrriibbuuiittoo  aa  ffaarr  eevvoollvveerree  llaa  ssttoorriiaa  oorriiggiinnaallee  iinn  qquueelllloo  cchhee  èè  aattttuuaallmmeennttee..  CCoommee  ssii  sseennttee  

nneell  vveeddeerrllaa  ttrraassppoossttaa  iinn  aanniimmaazziioonnee??  
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BBuurroonnssoonn::  BBeehh,,  llaa  pprriimmaa  ccoossaa  cchhee  mmii  vviieennee  iinn  mmeennttee  èè……  AAvvrreeii  ddoovvuuttoo  ffaarree  ttuuttttoo  ddaa  ssoolloo!!    

[[SSiiaa  BBuurroonnssoonn  cchhee  UUssaammii  RReenn  rriiddoonnoo]]  

SSeerriiaammeennttee,,  ccoommuunnqquuee,,  qquuaannddoo  hhaaii  ccrreeaattoo  uunnaa  ssttoorriiaa  ttuuaa,,  ttee  nnee  ffaaii  aanncchhee  uunnaa  ttuuaa  pprroopprriiaa  iimmmmaaggiinnee  

nneellllaa  mmeennttee..  QQuuiinnddii,,  uunnaa  vvoollttaa  cchhee  iill  llaavvoorroo  èè  ccoommpplleettoo,,  iinniizzii  aadd  aavveerree  aallccuunnii  dduubbbbii  ppeerrssiisstteennttii  ssuu  

ttuuttttoo,,  ttiippoo::  ""QQuueessttoo  eerraa  ddiivveerrssoo  oo  qquueesstt’’aallttrroo  eerraa  ddiivveerrssoo……""  PPeerròò,,  vvoogglliioo  ddiirree,,  qquueessttoo  èè  qquuaallccoossaa  cchhee  

hhaa  rreeaalliizzzzaattoo  qquuaallccuunn  aallttrroo,,  eedd  èè  oovvvviioo  qquuiinnddii  cchhee  nnoonn  ssooddddiissffaa  ppiieennaammeennttee  ii  pprroopprrii  pprreeccoonncceettttiiSSee  ttuu  

aavveessssii  iill  tteemmppoo,,  iill  ddeennaarroo……  ssee  hhaaii  qquueell  lleeggiittttiimmoo  iinntteerreessssee  nneell  ffaarrlloo,,  ee  qquuiinnddii  ssee  ddeessiiddeerrii  cchhee  iill  

rriissuullttaattoo  ffiinnaallee  iinnccoonnttrrii  llaa  ttuuaa  ppeerrssoonnaallee  vviissiioonnee,,  ddeevvii  ffaarrttii  ttuuttttoo  ddaa  ssoolloo..  DD’’aallttrraa  ppaarrttee,,  uunnaa  vvoollttaa  vviissttoo  

iill  pprrooddoottttoo  ffiinniittoo,,  nnoonn  ppuuooii  cceerrttoo  iinniizziiaarree  aa  ddiirree::  ""BBeehh,,  cc’’eerraa  qquueessttoo,,  ee  qquuiinnddii  cc’’èè  qquueessttoo,,""  ppuuooii??  NNoonn  

ppuuooii,,  ppeerròò……[[UUssaammii  RReenn  rriiddee]]..  GGuuaarrddaa,,  ccoonnssiiddeerraattii  aanncchhee  ii  pprroobblleemmii  cchhee  ssoonnoo  ssoorrttii,,  nnoonn  ppoossssiiaammoo  

eesssseerree  ssooddddiissffaattttii  aall  110000%%,,  ggiiuussttoo??  

  

UUssaammii  RReenn::  EE  iinn  cchhee  ppeerrcceennttuuaallee  sseeii  ssooddddiissffaattttoo??  

BBuurroonnssoonn::  AAhh……  bbeehh,,  ddeevvoo  eesssseerree  oonneessttoo,,  cciirrccaa  ll’’8800%%..  CC’’eerraa  ttrrooppppoo  ssaanngguuee  cchhee  sscchhiizzzzaavvaa  oovvuunnqquuee..  

QQuueessttaa  ccoossaa  nnoonn  mmii  ppiiaaccee;;  ddaavvvveerroo  nnoonn  aammoo  llee  sscceennee  bbaarrbbaarriicchhee  ccoommee  qquueessttee..  

UUssaammii  RReenn::  AAhh..  

BBuurroonnssoonn::  AA  ccaauussaa  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  sscceennee  ……  bbeehh,,  ppeennssoo  ddii  eesssseerree  ssooddddiissffaattttoo  ppooccoo  

ppiiùù  ddeell  7700%%..  

AAlllleenn::  AA  pprrooppoossiittoo  ddeell  tteemmaa  ddeellllaa  vviioolleennzzaa,,  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn  èè  sseemmpprree  ssttaattoo  uunnaa  lleeggggeennddaa  nneerraa  iinn  

NNoorrdd  AAmmeerriiccaa..  CCii  ssoonnoo  aallttrrii  tteemmii  ddiiffffiicciillii  cchhee  vvoorrrreessttee  pprroovvaarree  aadd  eesspplloorraarree  iinn  qquueessttaa  ssttoorriiaa??  EE  cc’’èè  

ssttaattoo  uunn  mmoottiivvoo  ppeerr  aavveerree  uunn’’aammbbiieennttaazziioonnee  ccoossìì  eessttrreemmaa??  

BBuurroonnssoonn::  MMmmmm..  LLaa  ttrraammaa  ddii  bbaassee  èè……  bbeehh,,  qquuaannddoo  ssccoommppaarree  llaa  ssttrruuttttuurraa  

ddeellllaa  ssoocciieettàà,,  bbaassiillaarrmmeennttee  ppoottrreessttii  vviivveerree  ssoolloo  rriiccoorrrreennddoo  aallllaa  ffoorrzzaa  bbrruuttaa..  

QQuueessttoo  eerraa  iill  ttiippoo  ddii  eeppooccaa  cchhee  aavveevvaammoo  iimmmmaaggiinnaattoo..  QQuuiinnddii,,  qquuaannddoo  ttuuttttoo  

rriittoorrnnaa  aallllaa  ssoollaa  ffoorrzzaa  ffiissiiccaa,,  oovvvviiaammeennttee  llaa  vviioolleennzzaa  iinniizziiaa  aa  rreeggnnaarree..  MMaa  

ccoossaa  ppuuòò  ttrriioonnffaarree  ssuullllaa  vviioolleennzzaa??  AAmmiicciizziiaa,,  aammoorree  ee  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  

sseennttiimmeennttii  cchhee  llee  ppeerrssoonnee  nnaassccoonnddoonnoo  iinn  ssee..  TTuuttttoo  qquueessttoo  vviinnccee  ssuullllaa  

vviioolleennzzaa..  AAmmoorree  ee  ccoommppaassssiioonnee  ssoonnoo  ppiiùù  ppootteennttii  ddeellllaa  vviioolleennzzaa..  QQuueessttoo  èè  iill  

tteemmaa  ppoorrttaannttee  ddeellllaa  mmiiaa  ssttoorriiaa..  SSee  qquueessttoo  tteemmaa  nnoonn  èè  ssttaattoo  pprroopprriiaammeennttee  

ttrraassmmeessssoo  aalllloorraa……  bbeehh,,  aalllloorraa  èè  eevviiddeennttee  cchhee  ssii  èè  ttrraattttaattoo  ddii  uunnaa  mmaannccaannzzaa  

ddaa  ppaarrttee  mmiiaa..  

UUssaammii  RReenn::  NNoo,,  nnoo!!  EE’’  ssttaattoo  iill  mmiioo  tteennttaattiivvoo  ddii  rriiccrreeaarree  llaa  ssttoorriiaa  cchhee  nnoonn  

ppuuòò  eesssseerree  ppaarraaggoonnaattoo  !!  
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BBuurroonnssoonn::  MMaa,,  ccoommee  bbeenn  ssaappeettee,,  qquueessttoo  èè  uunn  rraaccccoonnttoo  ttrriissttee..  NNeellllaa  pprriimmaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ssttoorriiaa,,  

ccoommpprreennddiiaammoo  llaa  ttrriisstteezzzzaa  ssiiaa  ddeellll’’uuoommoo  cchhee  ddeellllaa  ddoonnnnaa,,  ee  qquueelllloo  cchhee  bbiissooggnnaa  ssooppppoorrttaarree..  DDeevvii  

eesssseerree  ffoorrttee  aanncchhee  qquuaannddoo  nnoonn  lloo  sseeii,,  vviivveerree  aa  mmoottiivvoo  ddii  qquuaallccuunn  aallttrroo..  LLaa  ttuuaa  sstteessssaa  vviittaa  nnoonn  hhaa  

iimmppoorrttaannzzaa  ppeerrcchhéé  vviivvii  ppeerr  qquuaallccuunn  aallttrroo..  AA  ddiirree  iill  vveerroo,,  hhoo  ssccrriittttoo  llaa  ttrraammaa  ddii  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn  

ppeennssaannddoo::""DDeevvoo  iinnsseerriirree  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  eelleemmeennttii  ttrriissttii  nneellllaa  ssttoorriiaa""..  

AAlllleenn::  AAnnddaannddoo  oollttrree  llee  ttrree  ppaarrttii  cchhee  aavveettee  rreeaalliizzzzaattoo  ppeerr  qquueessttoo  SShhiinn  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn,,  ddaa  ddoovvee  

ppaarrttiirreessttee  ee  qquuaallee  aapppprroocccciioo  uusseerreessttee  ppeerr  ppoorrttaarree  aavvaannttii  llaa  ssttoorriiaa??  

BBuurroonnssoonn::  BBeehh,,  pprroobbaabbiillmmeennttee  ccaammbbiieerreemmoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  [[rriiddoonnoo  ttuuttttii]]..  

UUssaammii  RReenn::  IInntteennddii    HHoorriiee!!  

BBuurroonnssoonn::  SSee  ddoovveessssiimmoo  rreeaalliizzzzaarrnnee  uunn  aallttrroo,,  pprroobbaabbiillmmeennttee  ddoovvrreemmmmoo  ccrreeaarree  uunnaa  ssttoorriiaa  ddeell  ttuuttttoo  

nnuuoovvaa  ee  ssaarreebbbbee  ppiiuuttttoossttoo  ddiiffffeerreennttee..  PPrroobbaabbiillmmeennttee  ffaarreemmmmoo  rriippaarrttiirree  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn  ddaall  

pprriinncciippiioo..  MMii  ppiiaaccee  mmoollttoo  RRaaoohh,,  lloo  ssaappeettee..  MMii  ppiiaacceerreebbbbee  rriittrraarrrree  uunn  RRaaoohh  ppiiùù  ““ccooooll””..  VVoogglliioo  ddiirree,,  iill  

pprroottaaggoonniissttaa  èè  ggiiàà  ddeecciissoo,,  qquuiinnddii,,  ssee  ddoovveessssiimmoo  ffaarrnnee  uunn  aallttrroo,,  RRaaoohh  ssaarreebbbbee  ll’’uunniiccoo  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppiiùù  

ccooooll  ee  ppootteennttee..  OOllttrree  aa  cciiòò,,  ssìì,,  rriiffaarreeii  ddii  nnuuoovvoo  ttuuttttoo  ddaa  ccaappoo..  PPeennssoo  cchhee  qquueessttoo  rreennddeerreebbbbee  llaa  ssttoorriiaa  

aannccoorraa  ppiiùù  iinntteerreessssaannttee..  QQuueessttoo  ee……  bbeehh,,  ccaammbbiieerròò  llaa  pprroodduuzziioonnee,,  nnoo??  [[rriiddoonnoo  ttuuttttii  ddii  nnuuoovvoo]]..  

  


