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“Et à dire le vray, qu’est-ce que nostre vie, sinon un 
voyage perpetuel, qui a son entrée & sa sortie aux deux 

grandes portes de la nature, la naissance & la mort?”.

le Blanc, Advis au Lecteur (Harrigan, 2008).

“To travel is the best way to learn 
and empower yourself ”.

Yasmina, avó de Fatima mernissi, 
Scheherazade goes West (merniSSi, 2001b).
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