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GGiiuulliiaannoo  MMIIGGNNIINNII::  

SSiiggnnoorr  PPrreessiiddeennttee,,  SSiiggnnoorr  GGiiuuddiiccee  aa  llaatteerree,,  SSiiggnnoorrii  GGiiuuddiiccii  ppooppoollaarrii  

EE’’  ll’’oorraa  ddii  ttiirraarree  llee  ffiillaa  ddii  qquueessttoo  lluunnggoo  ddiibbaattttiimmeennttoo  ee,,  ppiiùù  aannccoorraa,,  ddii  

qquueessttaa  vviicceennddaa  pprroocceessssuuaallee  cchhee  ppoossssiiaammoo  aa  rraaggiioonnee  ddeeffiinniirree  uunniiccaa  nneell  

ppaannoorraammaa  ggiiuuddiizziiaarriioo  nnoonn  ssoolloo  iittaalliiaannoo,,  mmaa,,  ffoorrssee,,  mmoonnddiiaallee..  UUnniiccaa  ppeerr  lloo  

ssttrraaoorrddiinnaarriioo  iinntteerreessssee  cchhee  hhaa  ssuusscciittaattoo  aa  lliivveelllloo  mmeeddiiaattiiccoo  ee  ppeerr  iill  ppeessoo  

rriilleevvaannttiissssiimmoo  cchhee  hhaannnnoo  aavvuuttoo  ii  mmeeddiiaa  iinn  qquueessttoo  pprroocceessssoo..  EE  iinn  ggeenneerraallee,,  

ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ssiiaa  ddeellllaa  ccaarrttaa  ssttaammppaattaa  cchhee  tteelleevviissiivvaa,,  ssaallvvee  aallccuunnee,,  

ppeerraallttrroo  nnoonn  ttrraassccuurraabbiillii  eecccceezziioonnii,,  hhaa  ssvvoollttoo  ccoonn  oobbbbiieettttiivviittàà  ee  rriiggoorree  llaa  

ssuuaa  aattttiivviittàà  aa  bbeenneeffiicciioo  ddeell  ppuubbbblliiccoo  ee,,  iinn  qquueessttoo  aammbbiittoo,,  vvaa  ssoottttoolliinneeaattaa  llaa  

pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ee  ll’’eeqquuiilliibbrriioo  iinn  ddiimmoossttrraattii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ddaaggllii  oorrggaannii  

dd’’iinnffoorrmmaazziioonnee  llooccaallii..  

    MMaa,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  nnoonn  ppuuòò  ttaacceerrssii  llaa  cciirrccoossttaannzzaa  cchhee  ssppeessssoo,,  mmoollttoo  

ssppeessssoo,,  ssoonnoo  aabbiittuuaattoo  aa  ppaarrllaarree  ccoonn  ffrraanncchheezzzzaa,,  cchhii  aavveevvaa  ppaarrtteecciippaattoo  aall  

pprroocceessssoo  rreeaallee  ee  nnee  lleeggggeevvaa  oo  aassccoollttaavvaa  ii  rreessooccoonnttii  ssuu  cceerrttii  oorrggaannii  

dd’’iinnffoorrmmaazziioonnee  oo  ssuu  IInntteerrnneett,,  eerraa  ccoommee  ssee  ssii  ttrroovvaassssee  ddii  ffrroonnttee  uunn  aallttrroo  

pprroocceessssoo,,  ddiivveerrssoo  ddaa  qquueelllloo  rreeaallee  aa  ccuuii  aavveevvaa  ppaarrtteecciippaattoo,,  uunn  pprroocceessssoo,,  

qquueelllloo  mmeeddiiaattiiccoo,,  iinn  ccuuii  qquuaassii  ssvvaanniivvaannoo  ii  nnooddii  cceennttrraallii  ddeell  pprroocceessssoo  iinn  aauullaa  

ee  aassssuurrggeevvaannoo  aadd  eelleemmeennttii  ddeecciissiivvii  cciirrccoossttaannzzee  ddiivveerrssee..  

QQuueelllloo  cchhee  hhaa  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ppooii  qquueessttoo  pprroocceessssoo,,  ee  qquueessttoo  iinn  tteerrmmiinnii  

ddeecciissaammeennttee  ppooccoo  ccoommpprreennssiibbiillii,,  èè  ssttaattoo  aallttrreessìì  iill  ffaattttoo  cchhee,,  aa  ffrroonnttee  ddii  

uunn’’aassssoolluuttaa  lliinneeaarriittàà  ddeellllee  vviicceennddee  pprroocceessssuuaallii,,  vvaallee  aa  ddiirree  ddeellllaa  rraappiiddiittàà  

ccoonn  ccuuii  llee  iinnddaaggiinnii  ee  iill  pprroocceessssoo  ssii  ssoonnoo  cceelleebbrraattii  ee  ddeellllee  pplluurriimmee  ee  ccoossttaannttii  

ccoonnffeerrmmee  cchhee  hhaa  aavvuuttoo  ll’’iippootteessii  aaccccuussaattoorriiaa,,  ssiiaa  ddaavvaannttii  aall  GGIIPP  ee  aall  GGUUPP  

cchhee  ddaavvaannttii  aall  RRiieessaammee  cchhee  ddiinnaannzzii  aallllaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee  ((ppeerr  iinncciissoo,,  

ssaarreebbbbee  uunnaa  ffoorrttuunnaa  ppeerr  ll’’uuffffiicciioo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  ssee  ii  pprroocceessssii  ssii  
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ssvvoollggeesssseerroo  ccoonn  ccoonnffeerrmmee  ccoossìì  pplluurriimmee  ee  ddeecciissee,,  sseennzzaa  tteenntteennnnaammeennttii  ddii  

ssoorrttaa,,  ssiiaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  TTrriibbuunnaallee  ddeell  RRiieessaammee  cchhee  ddeellllaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee  ee  

iinnvveeccee  iinn  ddiivveerrssee  ooccccaassiioonnii,,  lloo  ssaappppiiaammoo  ttuuttttii,,  nnoonn  èè  ccoossìì)),,  nnoonnoossttaannttee,,  

ddiicceevvoo  qquueessttee  aauuttoorreevvoolliissssiimmee  ee  ddeeffiinniittiivvee  ccoonnffeerrmmee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeeii  

ggrraavvii  iinnddiizzii  ddii  ccoollppeevvoolleezzzzaa  ddeeggllii  iimmppuuttaattii,,  ppoocchhee  vviicceennddee  pprroocceessssuuaallii  

ccoommee  qquueessttaa  hhaannnnoo  aattttiirraattoo  ccoonntteessttaazziioonnii  ttaannttoo  vveeeemmeennttii,,  iill  ppiiùù  ddeellllee  vvoollttee,,  

oosssseerrvvaa  llaa  PPrrooccuurraa,,  ssuuppeerrffiicciiaallii  iinn  mmooddoo  iimmbbaarraazzzzaannttee  ee  ccaarraatttteerriizzzzaattee  

ddaallll’’aassssoolluuttaa  iiggnnoorraannzzaa  ddeeggllii  aattttii  pprroocceessssuuaallii  ee  ddaallllaa  ttoottaallee  oobblliitteerraazziioonnee  ddii  

qquueessttee  mmoolltteepplliiccii  ee  ddeeffiinniittiivvee  ccoonnffeerrmmee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  aaccccuussaattoorriioo..  EE’’  iill  

mmaaggggiioorr  ppaarraaddoossssoo  ddii  qquueessttaa  vviicceennddaa  pprroocceessssuuaallee..    

IInn  aallttrrii  ccaassii,,  aaccccoossttaattii  ssppeessssoo,,  nnoonn  ssii  ssaa  ppeerrcchhéé,,  aallllaa  pprreesseennttee  vviicceennddaa,,  

ccoommee,,  ddiicciiaammoolloo  ppuurree,,  iill  ddeelliittttoo  ddii  GGaarrllaassccoo,,  ll’’iitteerr  pprroocceessssuuaallee  nnoonn  èè  ssttaattoo  

ccoossìì  lliinneeaarree  ee  ccoossìì  ssiiccuurroo  ccoommee  qquueelllloo  cchhee  hhaa  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  iill  pprreesseennttee  

pprroocceessssoo..    

EE’’  qquueessttaa  llaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  ppiiùù  eevviiddeennttee  cchhee  rriiccaavvoo  ddaallll’’aannaalliissii  ddeeii  

rriissuullttaattii  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  ee  ddeell  pprroocceessssoo,,  ddaa  uunnaa  ppaarrttee  ee,,  ddaallll’’aallttrraa,,  ddaall  

ggiiuuddiizziioo  cchhee  iinn  IIttaalliiaa  ee  aallttrroovvee  nnee  èè  ssttaattoo  iinnvveeccee  ddaattoo  aa  lliivveelllloo  mmeeddiiaattiiccoo  

ee  ddii  ““ooppiinniioonnee  ppuubbbblliiccaa””..  

CCoommee  iiggnnoorraarree  ee  ppaassssaarree  ssoottttoo  ssiilleennzziioo,,  ppooii,,  ggllii  aattttaacccchhii,,  nnoonn  ppaarrlloo  ddeellllee  

lleeggiittttiimmee  ccrriittiicchhee,,  ppaarrlloo  ddeeggllii  aattttaacccchhii  cchhee,,  ddaallllaa  ffaassee  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  aadd  ooggggii,,  

hhaannnnoo  aaccccoommppaaggnnaattoo  qquueessttoo  pprroocceessssoo  ee  llaa  ccoonnttiinnuuaa,,  iinnttoolllleerraabbiillee  

ddeenniiggrraazziioonnee  ddeellll’’oorrddiinnaammeennttoo  ssoossttaannzziiaallee  ee  pprroocceessssuuaallee  ddii  qquueessttoo  nnoossttrroo  

SSttaattoo,,  ssppeecciiee  nneeii  mmoommeennttii  ddeecciissiivvii  ddeellllaa  vviicceennddaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  ??    

CCoommee  iiggnnoorraarree,,  ppooii,,  ii  ccoonnttiinnuuii,,  aaccrriimmoonniioossii,,  tteennttaattiivvii  ddii  ddeelleeggiittttiimmaazziioonnee,,  

ppoorrttaattii  ccoonnttrroo  ggllii  oorrggaannii  ddii  PPoolliizziiaa  ooppeerraannttii,,  ccoonnttrroo  cchhii  vvii  ppaarrllaa  ee  ttaallvvoollttaa  

ccoonnttrroo  llaa  sstteessssaa  CCoorrttee  ((èè  iill  ccaassoo  ddii  rreecceennttii  ffaarrnneettiiccaazziioonnii  ccuuii  hhaa  ddaattoo  ssppaazziioo  
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uunn  nnoottoo  qquuoottiiddiiaannoo  iittaalliiaannoo)),,  aattttaacccchhii,,  vvii  ddiicceevvoo,,  ccoonnddoottttii  ddaa  ssooggggeettttii,,  

rriissppeettttiivvaammeennttee  iittaalliiaannii  mmaa,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  dd’’oollttrree  oocceeaannoo,,  ppeerrcchhéé  qquueessttoo  nnoonn  

èè  uunn  ggiiuuddiizziioo  mmaa  uunn  ddaattoo  ddii  ffaattttoo    ((ee  nn  ppaarrttiiccoollaarree  ppiiùù  cchhee  ggiioorrnnaalliissttii  ddii  

qquuoottiiddiiaannii  ee  ddii  sseettttiimmaannaallii,,  aanncchhee  pprreessttiiggiioossii,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  aavvvvooccaattii,,  eessttrraanneeii  

aa  qquuaallssiivvoogglliiaa  mmaannddaattoo  ddiiffeennssiivvoo  eennddoopprroocceessssuuaallee,,  ““ddeetteeccttiivveess””  iinn  cceerrccaa  ddii  

nnoottoorriieettàà,,  ssccrriittttoorrii  oo  ggiiaalllliissttii  ssiinnoo  aadd  aarrrriivvaarree  aa  ggrruuppppii  ppiiùù  oo  mmeennoo  eesstteessii  ddii  

bbllooggggeerr)),,  cchhee  ssii  ssoonnoo  ddaattii  iill  ccaammbbiioo,,  ““aa  oonnddaattee””,,  oorraa  ll’’uunnoo  oorraa  ll’’aallttrroo,,  aa  

““ccoossttrruuiirree””  uunnaa  ssppeecciiee  ddii  rraassssiiccuurraannttee  ee  ccoommooddoo,,  ppeerr  lloorroo,,  ““pprroocceessssoo  

ppaarraalllleelloo””  oo  ““aauuttoopprroocceessssoo””,,  sseennzzaa  ll’’aarrdduuoo  ee  ttrrooppppoo  iimmppeeggnnaattiivvoo  

ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ddeell  pprroocceessssoo  vveerroo,,  cchhee  ssii  èè  cceelleebbrraattoo  ee  ssii  cceelleebbrraa  qquuii  ee  ssoolloo  

qquuii,,  iinn  qquueesstt’’aauullaa,,  ee  ttuuttttii  aaccccoommuunnaattii  ddaa  uunnaa  ssccoonncceerrttaannttee  ssuuppeerrffiicciiaalliittàà  ee  

aapppprroossssiimmaazziioonnee  ddii  ggiiuuddiizziioo  ee  ddaallllaa  ccoonnttiinnuuaa  ttrraassppoossiizziioonnee,,  aanncchhee  lleessssiiccaallee,,  

ddii  iissttiittuuttii  ddii  qquueell  ppaarrttiiccoollaarree  oorrddiinnaammeennttoo  ddii  ccoommmmoonn  llaaww  cchhee  èè  qquueelllloo  

ssttaattuunniitteennssee  aa  rreeaallttàà  ggiiuuddiizziiaarriiee  pprrooffoonnddaammeennttee  ddiivveerrssee  ee  nnoonn  ccoommpprreessee..    IIll  

cchhee  èè  llaa  ssppiiaa  ddii  uunnaa  iimmbbaarraazzzzaannttee  iiggnnoorraannzzaa  ddeellll’’oorrddiinnaammeennttoo  ssuull  qquuaallee  

eesspprriimmoonnoo  llee  lloorroo,,  ssii  ffaa  ppeerr  ddiirree,,  vvaalluuttaazziioonnii..  BBaassttii  ddiirree,,  ppeerr  ffaarree  ssoolloo  uunn  

eesseemmppiioo,,  cchhee  ssii  sseennttee  ppaarrllaarree  ddii  ““vveerrddeettttoo””  mmeennttrree  llaa  CCoorrttee  eemmeetttteerràà,,  

iinnvveeccee,,  uunnaa  mmoottiivvaattiissssiimmaa  sseenntteennzzaa  cchhee  ddaarràà  ccoonnttoo,,  ssiinnoo  aall  ddeettttaagglliioo,,  ddeellllee  

rraaggiioonnii  ee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  llooggiiccoo  cchhee  ll’’aavvrraannnnoo  ddeetteerrmmiinnaattaa,,  qquuaalluunnqquuee  eessssaa  

ssaarràà..  

EEdd  èè  bbaassttaattoo  ppooccoo  ppeerr  iinnttrraavveeddeerree,,  ccoonn  ppaallmmaarree,,  ppeerrssiinnoo  mmoonnoottoonnaa  

cchhiiaarreezzzzaa,,  llaa  ppeerrffeettttaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ttrraa  ggllii  iissppiirraattoorrii  ddii  qquueessttii  

iirrrreessppoonnssaabbiillii  aattttaacccchhii  ee  qquueellllii,,  ““ddiissttiinnttiissii””  iinn  sspprreeggiiuuddiiccaattee  iinniizziiaattiivvee,,  

aanncchhee,,  mmaa  nnoonn  ssoolloo,,  ddii  ttiippoo  ggiioorrnnaalliissttiiccoo--lleetttteerraarriioo,,  ccoonnttrroo  iinnddaaggiinnii  ee  

pprroocceessssii  cchhee  qquueessttaa  PPrrooccuurraa  hhaa  ccoonnddoottttoo,,  uunniittaammeennttee  aadd  aallttrroo  uuffffiicciioo  
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ggiiuuddiizziiaarriioo  ee  ssttaa  aattttuuaallmmeennttee  ccoonndduucceennddoo,,  ttrraa  iinnnnuummeerreevvoollii  oossttaaccoollii,,  iinn  

rreellaazziioonnee  aa  ttrraaggiicchhee,,  mmaa  aanncchhee  ttoorrbbiiddee  eedd  iinnqquuiieettaannttii  vviicceennddee  ccrriimmiinnaallii..            

NNoonn  mmii  hhaa  ccoollppiittoo  ttaannttoo  llaa  sspprreeggiiuuddiiccaatteezzzzaa  ddii  cchhii  hhaa  cceerrccaattoo  ddii  lleeggggeerree  

nnoorrmmaalliissssiimmii  aattttii  ddii  iinnddaaggiinnee  ee  ggiiuuddiizziiaarrii  iinn  ggeenneerree  ee  iill  rriiggoorroossoo  rriissppeettttoo  

ddeellllee  nnoorrmmee  pprroocceedduurraallii  iittaalliiaannee  ccoommee  cchhiissssàà  qquuaallii  aabbuussii,,  ssccaammbbiiaannddoo  ffoorrssee  

llaa  ffiiccttiioonn  lleetttteerraarriiaa  ccoonn  llaa  rreeaallttàà..    

QQuueelllloo  cchhee  mmii  hhaa  ccoollppiittoo  èè  ccoommee  aallll’’eesstteerroo,,  mmaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iinn  cceerrttii  

aammbbiieennttii  dd’’oollttrreeoocceeaannoo,,  ssii  ssiiaannoo  rreecceeppiittii  ccoossìì  ffaacciillmmeennttee  rraaccccoonnttii  

ppaalleesseemmeennttee  iinnvveennttaattii  oo,,  ccoommuunnqquuee,,  ttoottaallmmeennttee  ddeeffoorrmmaattii  rriissppeettttoo  aallllaa  

rreeaallttàà..      

SSoonnoo  rriimmaassttoo  ssoorrpprreessoo  ddaa  ttaannttaa  ssuuppeerrffiicciiaalliittàà,,  lloo  ccoonnffeessssoo,,  ttaannttoo  ppiiùù  ggrraavvee  

iinn  qquuaannttoo  pprroovveenniieennttee  ddaa  ssooggggeettttii  ddaa  ccuuii  ccii  ssii    ssaarreebbbbee  ddoovvuuttoo,,  ssoottttoolliinneeoo  iill  

““ddoovvuuttoo””,,  aatttteennddeerree  uunnaa  cceerrttaa  ccuullttuurraa,,  ssppeecciiee  ggiiuurriiddiiccaa,,  mmaa  ddiirreeii  ggeenneerraallee,,  

ee,,  qquuiinnddii,,  uunn  mmiinniimmoo  ddii  ccaauutteellaa  ee  ddii  sseennssoo  ccrriittiiccoo  ee  ll’’oorrmmaaii  oobblliitteerraattaa  ee  

ssaaggggiiaa  aabbiittuuddiinnee  ddii  ppeennssaarree  ee  ddii  ccoonnoosscceerree  pprriimmaa  ddii  ppaarrllaarree  ee  ddii  eemmeetttteerree  

ggiiuuddiizzii..    

  

EE  ttuuttttee  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ccuuii  hhoo  ppaarrllaattoo  ssoonnoo  ssttaattee  ssvvoollttee  ddaa  cchhii    hhaa  rriitteennuuttoo  

ddii  ssppoossaarree  sseennzzaa  rriisseerrvvee  llaa  ccaauussaa  ddeellll’’iinnnnoocceennzzaa  ddeellll’’iimmppuuttaattaa,,  nneellllaa  

ssppeerraannzzaa,,  nnoonn  ssoo  pprroopprriioo  qquuaannttoo  ffoonnddaattaa,,  cchhee  ll’’””aavvvveelleennaammeennttoo””  ddeell  cclliimmaa  

aattttoorrnnoo  aall  pprroocceessssoo  ggiioovvaassssee  aaii  dduuee  iimmppuuttaattii  ee  ssppeecciiaallmmeennttee  aadd  AAmmaannddaa  

KKnnooxx,,  ppeerrcchhéé  èè  ssttaattaa  lleeii  ll’’ooggggeettttoo  ddii  ttaannttee  aatttteennzziioonnii  mmeeddiiaattiicchhee  ee,,  

ssoopprraattttuuttttoo,,  ddeell  mmoonnddoo  ddeeii  bblloogg  ssttrraanniieerrii..    

QQuueessttaa  bbrruuttttaa  aabbiittuuddiinnee  ddii  bbuuttttaarrllaa  ““iinn  rriissssaa””,,  ssppeerraannddoo  ddii  rriiccaavvaarrnnee  

bbeenneeffiiccii,,  èè,,  ppuurrttrrooppppoo,,  uunnaa  mmooddaa  iittaalliiaannaa  cchhee,,  eevviiddeenntteemmeennttee,,  ssii  èè  iimmppoossttaa  

aanncchhee  aallll’’eesstteerroo..    
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EE  ttuuttttoo  qquueessttoo  vvaa  ddeettttoo  sseennzzaa  ccaaddeerree  iinn  iinnggiiuussttee,,  iinnffoonnddaattee  ee  ssoommmmaarriiee  

ggeenneerraalliizzzzaazziioonnii,,  ppeerrcchhéé  ttaannttii  ee  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ssoonnoo  ii  ggiioorrnnaalliissttii  dd’’oollttrree  

oocceeaannoo  cchhee  hhaannnnoo  ssaappuuttoo,,  iinnvveeccee,,  rreessiisstteerree  aa  qquueessttoo  cclliimmaa  cchhee  

eevviiddeenntteemmeennttee  eessiissttee,,  ffoorrssee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  èè  eessiissttiittoo,,  nnee  pprreennddiiaammoo  aattttoo,,  nneell  

lloorroo  ppaaeessee,,  nnoonn  ssoo  ccoonn  qquuaallee  eesstteennssiioonnee  eedd  hhaannnnoo  cceerrccaattoo,,  ccoonn  iinntteelllliiggeennzzaa  

ee  ccoorraaggggiioo,,  ddii  ccaappiirree  ee  ddii  iinnffoorrmmaarree  ccoorrrreettttaammeennttee..  EEdd  uunnaa  llaarrggaa  ffeettttaa  ddii  

ooppiinniioonnee  ppuubbbblliiccaa  aammeerriiccaannaa,,  ddeellllaa  sstteessssaa  SSeeaattttllee,,  hhaa  gguuaarrddaattoo  ccoonn  

ccrreesscceennttee  iinnssooffffeerreennzzaa  ee  ffaassttiiddiioo  aall  pprreeccoonncceettttoo  aatttteeggggiiaammeennttoo  iinnnnoocceennttiissttaa  

ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  aallllaa  rreeiitteerraattaa  ee  ggrraavvee  ooppeerraazziioonnee  ddii  ddeelleeggiittttiimmaazziioonnee  ddeellllee  

iinnddaaggiinnii  ee  ddeell  pprroocceessssoo  ccoonnddoottttii  ddaallll’’AAuuttoorriittàà  iittaalliiaannaa  cchhee  aavveevvaa  eedd  hhaa  

ggiiuurriissddiizziioonnee  ssuu  qquueessttaa  vviicceennddaa..  

VVaa  ppeerraallttrroo  aaggggiiuunnttoo  cchhee  aanncchhee  llee  ddiiffeessee,,  nneeii  lloorroo  ccoonnttrrooeessaammii  ee  nneellllee  lloorroo  

iinniizziiaattiivvee  ddiiffeennssiivvee,,  hhaannnnoo,,  ssppeessssoo,,  mmoollttoo  ssppeessssoo,,  ppeennssaattoo  ppiiùù  cchhee  aa  

ddiiffeennddeerree  ii  lloorroo  aassssiissttiittii,,  aa  iinntteennttaarree  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  ““ccoonnttrroopprroocceessssoo””,,  oollttrree  

cchhee  aa  ccooiimmppuuttaattii  aasssseennttii,,  aaggllii  iinnqquuiirreennttii,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  ssuu  aassppeettttii  mmeerraammeennttee  

ffoorrmmaallii  ssee  nnoonn  ffoorrmmaalliissttiiccii  ddeellllaa  rreeddaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  ddeeii  vveerrbbaallii  oo  

ddii  aallttrrii  aattttii,,  ddeell  ttuuttttoo  eessttrraanneeii  aaii  ffaattttii  ppeerr  ccuuii  ssii  pprroocceeddee..  

EE  nneell  sseettttoorree  ddeeggllii  aacccceerrttaammeennttii  oo  eexx  aarrtt..  335544  cc..pp..pp..  oo  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  ee  

ddeellllaa  lloorroo  vvaalluuttaazziioonnee,,  rriilleevvaannttii  pprroobblleemmii  ssoonnoo  ssoorrttii  ppeerr  iill  ccoonnttiinnuuoo  ee,,  mmii  ssii  

ppeerrddoonnii,,  iinnssoolliittoo    aalltteerrnnaarrssii  ddii  nnuummeerroossiissssiimmii  CCCC..TTTT..  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  

cchhee  hhaa  ffaattttoo  ssìì  cchhee  cchhii  aavveevvaa  ppaarrtteecciippaattoo  mmaatteerriiaallmmeennttee  aaii  ssoopprraalllluuoogghhii  nnoonn  

eerraa  ppiiùù  CCTT  ee  nnoonn  ppootteevvaa  ffoorrnniirree  iill  ssuuoo  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  

nneellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  eedd  eerraa  ssttaattoo  ssoossttiittuuiittoo  ddaa  aallttrrii  CCCC..TTTT..,,  

nnoommiinnaattii  aanncchhee  iinn  eeppooccaa  rreecceennttee,,  ccoommuunnqquuee  ddooppoo  cchhee  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  

eerraannoo  ssttaattii  ccoommpplleettaattii  ee  ddeell  ttuuttttoo  eessttrraanneeii  aaggllii  sstteessssii..  CCaassoo  ttiippiiccoo  èè  qquueelllloo  

ddeell  PPrrooff..  TTaagglliiaabbrraaccccii..    
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OOggggii,,  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ooccccoorrrree  ooppeerraarree  llaa  ssiinntteessii  ddeeffiinniittiivvaa  ee  llaa  

PPrrooccuurraa  èè  llaa  pprriimmaa  aa  ddoovveerrlloo  ffaarree,,  èè  ggiiuussttoo,,  ppeerròò,,  rriiccoorrddaarree  ttuuttttii  ii  nnuummeerroossii  

aassppeettttii  ppoossiittiivvii  cchhee  qquueessttoo  pprroocceessssoo  hhaa  eevviiddeennzziiaattoo  ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ii  lliivveellllii  

iinnuussiittaattii,,  ddiirreeii  uunniiccii,,  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddiibbaattttiimmeennttaallee  cchhee  ssii  ssoonnoo  

rraaggggiiuunnttii,,  iill  vviivvaacciissssiimmoo,,  mmaa  ggeenneerraallmmeennttee  ccoorrrreettttoo  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ((ggrraann  

ppaarrttee  ddeeggllii  aavvvvooccaattii  ddeellllee  ddiiffeessee  llii  ccoonnoosscciiaammoo  ee  llii  ssttiimmiiaammoo  ddaa  sseemmpprree,,  mmaa  

aallttrrii  nnoonn  llii  ccoonnoosscceevvaammoo  ssee  nnoonn  ppeerr  llaa  lloorroo  nnoottoorriieettàà  ee  llii  aabbbbiiaammoo  mmoollttoo  

aapppprreezzzzaattii  nneeii  lloorroo  iinntteerrvveennttii,,  lloo  ddiiccoo  ssiinncceerraammeennttee));;  ttoorrnnoo  aall  

ccoonnttrraaddddiittttoorriioo,,  mmooddeerraattoo  ccoonn  eessttrreemmaa  iinntteelllliiggeennzzaa  ee  ccoorrrreetttteezzzzaa  ddaall  

PPrreessiiddeennttee,,  ccii  ccoonnoosscciiaammoo  ddaa  aannnnii,,  mmaa  èè  ddoovveerroossoo  rriinnggrraazziiaarrllaa  ppeerr  ccoommee  hhaa  

ddiirreettttoo  iill  ddiibbaattttiimmeennttoo;;  ll’’iimmppeeggnnoo  ee  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccoommpprreennssiioonnee,,  

eevviiddeennzziiaattii  ddaall  GGiiuuddiiccee  aa  llaatteerree  ee  nneeppppuurree  qquueessttaa  èè  uunnaa  nnoovviittàà..  CChhii  nnoonn  

ccoonnoosscceevvaammoo  eerraannoo,,  ppeerròò,,  ii  GGiiuuddiiccii  ppooppoollaarrii  cchhee  hhaannnnoo  sseegguuiittoo  ooggnnii  

mmiinniimmoo  aassppeettttoo  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ccoonn  uunn’’aatttteennzziioonnee,,  uunnaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  uunn’’iinntteelllliiggeennzzaa  eedd  uunnaa  sseennssiibbiilliittàà  cchhee  nnoonn  mmii  eerraa  ccaappiittaattoo  

ddii  oosssseerrvvaarree  ccoonn  llaa  sstteessssaa  iinntteennssiittàà  iinn  aallttrrii  pprroocceessssii  ddii  CCoorrttee  dd’’AAssssiissee..    

EE  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  nnoonn  ssoottttoolliinneeaarree  qquuii  llaa  ccoommppoosstteezzzzaa,,  llaa  sseerreenniittàà,,  iill  

rriisseerrbboo  cchhee,,  ppuurr  iinn  mmeezzzzoo  aa  ttaannttoo  ffrraaggoorree,,  aannzzii,,  ppiiùù  pprroopprriiaammeennttee  bbaaccccaannoo,,  

hhaannnnoo  mmaanniiffeessttaattoo  ii  ffaammiilliiaarrii  ddii  MMeezz  cchhee  ccee  ll’’hhaannnnoo  ffaattttaa  ccoonnoosscceerree  ee  

ll’’hhaannnnoo,,  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo,,  ffaattttaa  rriivviivveerree  iinn  qquueesstt’’aauullaa,,  ppaarrllaannddoonnee  ccoonn  

ttrriisstteezzzzaa  mmaa  aanncchhee  rriieevvooccaannddoonnee,,  ccoommee  hhaa  ffaattttoo  llaa  ssoorreellllaa,,  iill  rraappppoorrttoo  ccooll  

ssoorrrriissoo,,  ccoommee  ssee  llee  rriittoorrnnaasssseerroo  iinn  mmeennttee  llee  bbaattttuuttee  ee  ggllii  eeppiissooddii  aalllleeggrrii  ee  

sscchheerrzzoossii  ddeellllaa  lloorroo  vviittaa  iinnssiieemmee..  EE  aadd  eessssii  ssii  ssoonnoo  uunniittee  llee  aammiicchhee  ddii  MMeezz,,  

qquueellllee  ccoonn  llee  qquuaallii  lleeii  ssii  sseennttiivvaa  ttrraannqquuiillllaa  ee  aall  ssiiccuurroo,,  cchhee  hhaannnnoo  mmoossttrraattoo,,  

ccoonn  llaa  lloorroo  ccoommppoosstteezzzzaa  mmaa  aanncchhee  ccoonn  llaa  lloorroo  ccoommmmoozziioonnee,,  ll’’aaffffeettttoo  cchhee  

pprroovvaavvaannoo  ppeerr  llaa  lloorroo  ccoonnnnaazziioonnaallee..  
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[[iill  ffoonnddaammeennttoo  ddeellllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx--  SSoolllleecciittoo]]  

CC’’èè  uunn  ccoonnvviittaattoo  ddii  ppiieettrraa  iinn  qquueessttoo  pprroocceessssoo,,  RRuuddii  HHeerrmmaann  GGuueeddee::  nnoonn  

cc’’èè  ffoorrmmaallmmeennttee  ppeerrcchhéé  ii  dduuee  pprroocceessssii  ssoonnoo  ssttaattii  sseeppaarraattii  ee  iinn  qquueessttoo  

pprroocceessssoo  ll’’iivvoorriiaannoo  hhaa  rriitteennuuttoo  ddii  aavvvvaalleerrssii  ddeellllaa  ffaaccoollttàà  ddii  nnoonn  rriissppoonnddeerree,,  

mmaa  èè  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  sseemmpprree  pprreesseennttee  ppeerrcchhéé  ii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  cchhee  hhaannnnoo  

sscceellttoo  iill  rriittoo  oorrddiinnaarriioo  nnoonn  ssii  lliimmiittaannoo  aa  pprrooccllaammaarree  llaa  lloorroo  iinnnnoocceennzzaa..  

NNoo..  AAccccuussaannoo  iill  ccooiimmppuuttaattoo  ee  lloo  aaccccuussaa  llaa  KKnnooxx  bbeenncchhéé,,  aa  ssuuoo  ddiirree,,  qquuaassii  

nnoonn  lloo  ccoonnoosscceessssee  ee  iill  SSoolllleecciittoo  cchhee  iinnvveeccee  hhaa  pprroopprriioo  eesscclluussoo  ddii  

ccoonnoosscceerrlloo..  

  AAvveennddoo  eennttrraammbbii  rriibbaaddiittoo  ddii  aavveerree  ttrraassccoorrssoo  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  

22  nnoovveemmbbrree  nneellllaa  ccaassaa  ddii  SSoolllleecciittoo,,  nnuullllaa  ppoottrreebbbbeerroo  ddiirree  ddeellll’’aassssaassssiinnoo  

ddii  MMeezz..  SSee  ffoossssee  uunnoo  ssoolloo  oo  ppiiùù  ppeerrssoonnee,,  ssee  ffoossssee  nneerroo  oo  bbiiaannccoo..  EE  

iinnvveeccee,,  lloo  ddiiccoonnoo  eeccccoommee  ee  lloo  ddiiccoonnoo  ii  lloorroo  CCCC..TTTT..  ((IInnttrroonnaa  iinn  tteessttaa,,  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2200..0066..0099))  !!  NNooii  nnoonn  cc’’eerraavvaammoo  mmaa  ll’’aassssaassssiinnoo  èè  uunnoo  

((nneeppppuurree  qquueessttoo  ppoottrreebbbbeerroo  ddiirrlloo  ccoonn  ssiiccuurreezzzzaa))  eedd  èè  RRuuddii  HHeerrmmaannnn  

GGuueeddee..    

VVii  ssoonnoo  aaddddiirriittttuurraa  nnuummeerroossii  tteessttii  iinnddoottttii  ddaallllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  ((eedd  

eessccuussssii,,  ccoommee  SSaallvvaaddoorrii  ddeell  PPrraattoo  oo  qquueellllii  ii  ccuuii  vveerrbbaallii  ssoonnoo  ssttaattii  aaccqquuiissiittii,,  

ccoommee  AAvviittaall  BBeenneeddeekk,,  GGiiuulliiaa  DDaavviiss,,  AAlleexxaannddeerr  CCrruuddoo,,  RRaakkaauusskkaass  

VVyykkiinnttaass,,  MMoohhaammeedd  BBaarrooww  AAbbuukkaarr,,  MMaarrttaa  NNiieettoo,,  CCrruuddoo  CCoonncceettttaa,,  PPhhiilliipp  

MMaallyy)),,  cchhee  hhaannnnoo  rriiffeerriittoo  ssoollttaannttoo  ssuu  eeppiissooddii  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  RRuuddii::  uunnaa  

ssoorrttaa  ddii  rreeiitteerraazziioonnee  ddeell  pprroocceessssoo  ccoonnttrroo  qquueesstt’’uullttiimmoo,,  ccoonncclluussoossii  ccoonn  

llaa  ccoonnddaannnnaa  aa  3300  aannnnii  ddii  rreecclluussiioonnee,,  iinn  ccuuii  ii  tteessttii  ssoonnoo  ssttaattii  eessaammiinnaattii  

ddaallllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  cchhee  ssii  èè  rriivveessttiittaa,,  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee,,  ddii  uunn  aannoommaalloo  
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rruuoolloo  ddii  aaccccuussaa  pprriivvaattaa  ee  iinn  aasssseennzzaa  ddeellll’’””iimmppuuttaattoo””  ee  ddeeii  ssuuooii  

ddiiffeennssoorrii……..    

EE  iill  CCTT  ddii  ppaarrttee  SSoolllleecciittoo  PPrrooff..  FFrraanncceessccoo  VViinnccii,,  eessaammiinnaattoo  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1188  sseetttteemmbbrree  ssccoorrssoo,,  hhaa  ppuunnttuuaallmmeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  iill  

jj’’aaccccuussee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ccoonnttrroo  RRuuddii,,  qquuaannddoo,,  eessaammiinnaattoo  

ddaallll’’AAvvvv..  LLuuccaa  MMaaoorrii,,  hhaa  iinn  pprraattiiccaa  aattttrriibbuuiittoo  aa  RRuuddii  aanncchhee  

ll’’iimmpprroonnttaa  ddeell  ppiieeddee  ssuull  ttaappppeettiinnoo  ddeell  bbaaggnnoo  ddii  MMeezz,,  cchhee  ii  nnoossttrrii  

CCCC..TTTT..  hhaannnnoo  ccoonn  cceerrtteezzzzaa  aattttrriibbuuiittoo  aa  SSoolllleecciittoo,,  iill  ttuuttttoo  nnoonnoossttaannttee  

ll’’eevviiddeennttee  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  pprrooffiilloo  ddeell  ppiieeddee  ddii  RRuuddii,,  ccaarraatttteerriizzzzaattoo,,  

ttrraa  ll’’aallttrroo,,  ddaa  uunn  iilllliiccee  aallttiissssiimmoo  ee  ddeebboorrddaannttee,,  ssoopprraa  llaa  lliinneeaa  

ddeellll’’aalllluuccee,,  rriissppeettttoo  aall  ppiieeddee  cchhee  hhaa  llaasscciiaattoo  qquueellll’’iimmpprroonnttaa..  

SSuu  qquueessttoo,,  ccoommee  ssuuggllii  aassppeettttii  rreellaattiivvii  aallllee  ttrraaccccee  bbiioollooggiicchhee,,  aallllee  iimmpprroonnttee,,  

aaggllii  aacccceerrttaammeennttii  ssuullllee  cceellllee,,  ssii  ssooffffeerrmmeerràà,,  ccoommuunnqquuee,,  llaa  ccoolllleeggaa  MMaannuueellaa  

CCoommooddii..          

QQuueelllloo  cchhee  ssccoonncceerrttaa,,  ppooii,,  ddii  qquueessttoo  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ee  ddeellllee  

lloorroo  ddiiffeessee,,  èè  cchhee,,  iinn  pprraattiiccaa,,  ggllii  sstteessssii  hhaannnnoo  vvoolluuttoo  ffaarree  uunn  pprroocceessssoo  

ppaarraalllleelloo  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  nneell    qquuaallee  èè  ccooiinnvvoollttoo  RRuuddii,,  sseennzzaa  cchhee  

qquueesstt’’uullttiimmoo  ppoossssaa  qquuii  ddiiffeennddeerrssii,,  mmaa  sseennzzaa  nneeppppuurree  ccoonnsseennttiirree  

ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  aall  pprreesseennttee  pprroocceessssoo  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  ccooiimmppuuttaattoo..    

EE  RRuuddii,,  ddaa  ppaarrttee  ssuuaa,,  ccooss’’hhaa  ffaattttoo  nneell  pprroocceessssoo  cchhee  lloo  rriigguuaarrddaa  ee  cchhee  

ssii  ttrroovvaa  oorraa  iinn  aappppeelllloo  ??  HHaa  ddeettttoo  cchhee  ggllii  aassssaassssiinnii  ssoonnoo  ii  dduuee  

ccooiimmppuuttaattii  KKnnooxx  ee  SSoolllleecciittoo!!  

AAccccuussee  iinnccrroocciiaattee  ee  aallccuunnii  ddiiffeennssoorrii  nnoonn  èè  cchhee  hhaannnnoo  cceerrccaattoo  ddii  

““mmooddeerraarree””  lloo  ssccoonnttrroo,,  aassssoolluuttaammeennttee  nnoo……LL’’hhaannnnoo,,  ssee  ppoossssiibbiillee,,  iinnaasspprriittoo,,  

ccoommee  hhaannnnoo  ffaattttoo  ii  dduuee  ““mmoonnddii””  ddii  ssuuppppoorrttoo  ddeeii  dduuee,,  qquueelllloo  ddii  GGiioovviinnaazzzzoo,,  
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ppeerr  RRaaffffaaeellee  ee  iill  ppaarrttiittoo  ddii  SSeeaattttllee,,  aannzzii,,  uunn  cceerrttoo  ppaarrttiittoo  ddii  SSeeaattttllee  ee  

ccoonnnneessssiioonnii,,  ppeerr  AAmmaannddaa..    

TTuuttttii  dd’’aaccccoorrddoo  aa  ddaarree  aaddddoossssoo  aa  RRuuddii..  

EE  ttuuttttii  ii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  dd’’aaccccoorrddoo  nneell  ssoosstteenneerree,,  oollttrree  ooggnnii  lliimmiittee,,  iill  

““tteennttaattoo  ffuurrttoo””  ccoonn  eeffffrraazziioonnee  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii,,  llaa  

ccuuii  ffiinneessttrraa  eerraa  llaa  ppiiùù  aallttaa  ee  llaa  ppiiùù  eessppoossttaa  ttrraa  ttuuttttee  qquueellllee  ddeellllaa  ccaassaa,,  llaa  

ppiiùù  iimmpprroobbaabbiillee  ppeerr  eesssseerree  sscceellttaa  ccoommee  vveeiiccoolloo  ppeerr  ll’’iinnggrreessssoo  nneellllaa  ccaassaa..  

““FFuullccrroo””  ddeellllaa  tteeoorriiaa  ddeellll’’eeffffrraazziioonnee  ddaallll’’eesstteerrnnoo  ((ddii  RRuuddii  HHeerrmmaannnn  

GGuueeddee,,  oovvvviiaammeennttee))  èè  llaa  CCTT  ddii  ppaarrttee  SSoolllleecciittoo  ddeell  MM..lllloo  FFrraanncceessccoo  

PPaassqquuaallee  cchhee,,  sseennttiittoo  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  33  lluugglliioo  0099,,  hhaa  cceerrccaattoo  ddii  

““ddiiffeennddeerree””  ll’’iippootteessii  ddeell  ggeettttoo  ddeellllaa  ppiieettrraa  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  ppuurr  aavveennddoo  

aammmmeessssoo  ddii  aavveerree  ttrraattttoo  llee  ssuuee  ccoonncclluussiioonnii  ddaa  uunn  pprreessuuppppoossttoo,,  ssmmeennttiittoo  

ddaallllee  ffoottoo  ddeellllaa  ccaassaa  ssccaattttaattee  aall  ssoopprraaggggiiuunnggeerree  ddeellllaa  PPoolliizziiaa,,  mmaa,,  

ssoopprraattttuuttttoo,,  ccoommee  ssii  vveeddrràà,,  ddaallllee  rriissuullttaannzzee  ddiibbaattttiimmeennttaallii  ee  cciiooèè,,  tteenneennddoo  

pprreesseennttee  cchhee  llee  ppeerrssiiaannee  cchhee  ssii  aaffffaacccciiaannoo  aallll’’eesstteerrnnoo  ffoosssseerroo  

ccoommpplleettaammeennttee  aappeerrttee  ee  cciiooèè  aaddddoossssaattee  aallllaa  ppaarreettee  ddeell  llaattoo  sseetttteennttrriioonnaallee  

ddeellllaa  ccaassaa,,  qquueelllloo  ssuu  ccuuii  ddaavvaa  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii..    

SSee  ssii  rriipprreennddoonnoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  CCTT  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  33..0077..0099,,  ssii  

rriimmaannee  ssiinncceerraammeennttee  eesstteerrrreeffaattttii  ddeellllaa  ccoommpplleettaa  ee  ccoosscciieennttee  eelliimmiinnaazziioonnee  

ddeellllee  ppeerrssiiaannee  ddaallll’’aasssseettttoo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddaa  aannaalliizzzzaarree  bbeenncchhéé  iill  MM..lllloo  

PPaassqquuaallee  ssaappeessssee  bbeenniissssiimmoo  cchhee  llee  ppeerrssiiaannee  vvii  eerraannoo,,  eeccccoommee..  

AAllll’’oosssseerrvvaazziioonnee  ddii  qquueessttoo  PPMM  ccoommee  mmaaii  nnoonn  ffoosssseerroo  rraaffffiigguurraattee  llee  

ppeerrssiiaannee  nneellllaa  CCTT  ssuull  llaanncciioo  ddeellllaa  ppiieettrraa,,  iill  MM..lllloo  PPaassqquuaallee  hhaa  ccoonnffeessssaattoo  

ccaannddiiddaammeennttee::  ““  NNoonn  aabbbbiiaammoo……ppeerr  uunnaa……....ddiicciiaammoo  ppeerr  uunnaa  ccoommooddiittàà  ddii  

rriipprreessaa……..””  ((vvddss..  pp..  1199))..  AAdd  uunn’’uulltteerriioorree  ddoommaannddaa  ddii  qquueessttoo  PPMM  ssee  uunnaa  

ddeellllee  ppeerrssiiaannee  ffoorrzzaassssee  ee  nnoonn  ssii  ppootteessee  cchhiiuuddeerree,,  iill  CCTT  ddii  ppaarrttee  SSoolllleecciittoo  hhaa  
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rriissppoossttoo::  ““  MMaa  qquueessttoo  ppaarrttiiccoollaarree……..SSiinncceerraammeennttee  nnoonn  lloo  ssoo””  ((vvddss..  pp..  1199))..  

AAdd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  èè  lloo  sstteessssoo  PPrreessiiddeennttee  cchhee  cchhiieeddee  aall  CCTT  ddoovvee  aabbbbiiaa  

mmeessssoo  llee  ppeerrssiiaannee  ee  iill  MM..lllloo  PPaassqquuaallee  rriissppoonnddee::  ““  NNoo  iioo  nnoonn  llee  hhoo  mmeessssee  

ppeerrcchhéé……..NNoonn  llee  hhoo  mmeessssee  ppeerrcchhéé  aappppuunnttoo  nneellllaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  mmii  

iinntteerreessssaavvaa  ll’’iimmppaattttoo  ddeell  ssaassssoo  ssuull  vveettrroo..””  EE  aannccoorraa::  ““  CCiiooèè  iioo  nnoonn  ll’’hhoo  

ccoonnssiiddeerraattaa  llaa  ppeerrssiiaannaa  iinn  qquueessttoo  ccaassoo””    ((vvddss..  pp..  2211))..  

QQuueessttoo  PPMM,,  oovvvviiaammeennttee  ppeerr  nnuullllaa  ssooddddiissffaattttoo  ddeellllee  ““rriissppoossttee””  ddeell  MM..lllloo  

PPaassqquuaallee,,  iinnssiissttee,,  nnoonn  rriiuusscceennddoo  aa  mmaasscchheerraarree  qquueellllaa  cchhee  eeuuffeemmiissttiiccaammeennttee  

ppoottrreemmmmoo  ddeeffiinniirree  ppeerrpplleessssiittàà  ee  iill  CCTT  ccoonnffeessssaa::  ““  NNoonn  ccrreeddoo  cchhee  ccii  vvoogglliiaa  

uunn  tteeccnniiccoo  ppeerr  ddiirree  cchhee  ssee  llee  ppeerrssiiaannee  eerraannoo  aaccccoossttaattee  nnoonn  ppootteevvaa  ppaassssaarree  èè  

oovvvviioo..””    

NNoonn  mmee  lloo  ssoonnoo  iinnvveennttaattoo..  EE’’  vveerroo..  EE’’  aa  pp..  2222  ddeell  vveerrbbaallee  33..0077..0099..    

CC’’èè  ddaa  rriimmaanneerree  eesstteerrrreeffaattttii..  SSee  lloo  ddiiccee  lluuii……..ee  iinnffaattttii  eerraannoo  aaccccoossttaattee,,  

iinnccaassttrraattee  ssuull  ddaavvaannzzaallee,,  ssii  ddiirreebbbbee  mmeegglliioo..  PPeeggggiioo  cchhee  nnoorrmmaallmmeennttee  

cchhiiuussee..    

IIll  PPrreessiiddeennttee  ttoorrnnaa  ddii  nnuuoovvoo  ssuullllee  ppeerrssiiaannee  mmaa  iill  CCTT  èè  ““iirrrreemmoovviibbiillee””::  ““  llee  

ppeerrssiiaannee  ppeerr  mmee  nneellllaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  nnoonn  eessiisstteevvaannoo……..””  ((vveeddaassii..  pp..  3300))..    

QQuuaannddoo  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  rriipprreennddee  llee  ssuuee  ddoommaannddee,,  cceerrccaa  ddii  ccoorrrreerree  aaii  rriippaarrii..  

IInniizziiaa  llaa  ssuuaa  ddoommaannddaa  aa  pp..  5577  ddeell  vveerrbbaallee  ee  llaa  ssiinntteettiizzzzaa  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  

nneellllaa  sseegguueennttee..  EE’’  cchhiiaarroo  cchhee  qquueellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoonnoo,,  aa  ddiirr  ppooccoo,,  eessiizziiaallii  

ppeerr  llaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  ee  aanncchhee  ppeerr  qquueellllaa  KKnnooxx..  EE  aalllloorraa,,  ll’’AAvvvvooccaattoo  cceerrccaa,,  

èè  iill  ccaassoo  ddii  ddiirrlloo,,  ddii  llaasscciiaarrssii  aappeerrttoo  uunnoo  ssppiirraagglliioo..  BBaasstteerreebbbbee  ppooccoo..  

BBaasstteerreebbbbee  cchhee  iill  CCTT  rriiccoonnoosscceessssee  cchhee,,  ssìì,,  ssiiaa  ppuurree  vvaaggaammeennttee,,  hhaa  tteennuuttoo  iinn  

ccoonnssiiddeerraazziioonnee  aanncchhee  uunnaa  mmiinnoorree  aannggoollaattuurraa  ddii  aappeerrttuurraa..  IInn  qquueellllee  

ccoonnddiizziioonnii,,  nnoonn  ssii  ppuuòò  ppeennssaarree  ddii  pprreetteennddeerree  aallttrroo..  EE  cchhiieeddee::    ““  SSee  ffoossssee  

ssttaattoo  uunnaa……..ll’’iippootteessii  èè  qquueessttaa  nnoonn  118800  ggrraaddii  mmaa  aadd  uunnaa  aannggoollaattuurraa  ddiivveerrssaa,,  
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110000,,  112200  ggrraaddii  qquuiinnddii  uunn  sseemmii  aappeerrttoo  mmaa  ttaallee  ccoommuunnqquuee  ddaa  ppeerrmmeetttteerree  

ll’’eennttrraattaa  ddeellllaa  ppiieettrraa,,  lleeii  hhaa  ccoonnssiiddeerraattoo  qquueessttaa  iippootteessii  ??””    ((pp..  5588))..  TTuuttttoo  

vvaannoo  ppeerrcchhéé  iill  MM..lllloo  PPaassqquuaallee  ttrroonnccaa  bbrruussccaammeennttee  ee  iinneessoorraabbiillmmeennttee  llee  

““ssppeerraannzzee””  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii::  ““  CCeerrttoo……iioo  rriippeettoo  llaa  ppeerrssiiaannaa  nnoonn  ll’’hhoo  

ccoonnssiiddeerraattaa  ee  ppeerrttaannttoo  ll’’hhoo  ccoonnssiiddeerraattaa  ccoommpplleettaammeennttee  aappeerrttaa  ppeerrcciiòò  

nnoonn……..””  ((vveeddaassii..  pp..  5588))..    

  

LL’’AAvvvv..  MMaaoorrii  ccaappiissccee  cchhee,,  ppuurrttrrooppppoo,,  nnoonn  ppuuòò  ppiiùù  iinnssiisstteerree..  IIll  CCTT  hhaa  

cchhiiuussoo  iill  ddiissccoorrssoo  sseennzzaa  aapprriirree  iill  vvaarrccoo  iinn  ccuuii  ssppeerraavvaa  llaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo..              

QQuuiinnddii,,  nnoonnoossttaannttee  lloo  ssffoorrzzoo  ddeell  ddiiffeennssoorree,,  iill  CCTT  èè  ssttaattoo  ccaatteeggoorriiccoo  ee  

iinneessoorraabbiillee::  nneellllaa  ssuuaa  aannaalliissii,,  hhaa  pprreessuuppppoossttoo  cchhee  llee  ppeerrssiiaannee  ffoosssseerroo  

ccoommpplleettaammeennttee  aappeerrttee  ee  aa  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llaa  ppaarreettee..  EE  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  èè  ssttaattoo  

ccoossttrreettttoo,,  ccoonn  ddiissaappppuunnttoo,,  ccee  nnee  ssiiaammoo  aaccccoorrttii,,  aa  nnoonn  iinnssiisstteerree  ppiiùù  ssuu  qquueell  

ppuunnttoo  ffoonnddaammeennttaallee..    

LLee  ppeerrssiiaannee  vveennggoonnoo  ccoommpplleettaammeennttee  aappeerrttee,,  iinnvveeccee,,  ddaa  AAmmaannddaa  ee  ddaa  

RRaaffffaaeellee  qquuaannddoo,,  ttoorrnnaattii,,  ssuull  ppoossttoo  hhaannnnoo  ddoovvuuttoo  ssiimmuullaarree  iill  tteennttaattoo  ffuurrttoo  ee  

oo  iill  vveettrroo  vviieennee  rroottttoo  ddaallll’’iinntteerrnnoo  ooppppuurree  RRaaffffaaeellee,,  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  hhaa  llaanncciiaattoo  

llaa  ppiieettrraa  rriittrroovvaattaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssttaannzzaa  ddii  FFiilloommeennaa..        

VVeeddrreemmoo  ppiiùù  aavvaannttii  ccoommee  ffoosssseerroo,,  iinn  eeffffeettttii,,  ppoossiizziioonnaattee  llee  dduuee  ppeerrssiiaannee,,  

cchhee,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  ffoorrzzaavvaannoo  ssuull  ddaavvaannzzaallee  ppeerrcchhéé  ddiillaattaattee  ppeerr  eeffffeettttoo  ddeeggllii  

ssbbaallzzii  ddii  tteemmppeerraattuurraa  ((vvddss..  eessaammee  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  aa  pp..  2266))..      

EE  ddaa  qquueessttoo  ““tteennttaattoo  ffuurrttoo””,,  ddaa  qquueessttoo  ““ggeettttoo  ddii  ppiieettrraa  ccoonn  ssccaallaattaa””,,  

dd’’oorraa  iinn  aavvaannttii  ““gg..pp..ss..””  ((ggeettttoo  ddii  ppiieettrraa  ccoonn  ssccaallaattaa)),,  bbiissooggnnaa  ppaarrttiirree  

ppeerrcchhéé  qquueessttoo  èè  iill  cchhiiooddoo  aa  ccuuii  èè  aappppeessaa  llaa  ddiiffeessaa  ddii  eennttrraammbbii  ggllii  

iimmppuuttaattii..  
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PPrroopprriioo  ccoossìì..  LLaa  lloorroo  ssoorrttee  èè  aappppeessaa  aa  qquueessttoo  ““ssoosstteeggnnoo””……AA  lliivveelllloo  

mmeeddiiaattiiccoo,,  iinn  ppoocchhii  ssee  nnee  ssoonnoo  aaccccoorrttii,,  aannzzii,,  ccrreeddoo  nneessssuunnoo,,  mmaa  èè  ccoossìì..  

LLaa  cchhiiaavvee  ddeell  mmiisstteerroo  èè,,  qquuiinnddii,,  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii..  

PPrriimmaa  ddii  aannaalliizzzzaarree  iill  ppaassssaaggggiioo,,  vvaa  ssuubbiittoo  ddeettttoo  cchhee  ssoonnoo  ppaacciiffiicchhee  dduuee  

cciirrccoossttaannzzee::  

--  llaa  ppoorrttaa  dd’’iinnggrreessssoo  eesstteerrnnoo  ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  MMeerreeddiitthh  nnoonn  èè  

ssttaattaa  ffoorrzzaattaa::  ssoolloo  aa  ttiittoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo,,  iill  ppaarrttiiccoollaarree  èè  ssttaattoo  

ppuunnttuuaallmmeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  ddaall  DDrr..  MMaarrccoo  CChhiiaacccchhiieerraa,,  DDiirriiggeennttee  

ddeelllloo  SSCCOO  ee  VViiccee  DDiirriiggeennttee  ddeellllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee  ddii  PPeerruuggiiaa  ee  ddaall  

SSoossttiittuuttoo  CCoommmmiissssaarriioo  MMoonniiccaa  NNaappoolleeoonnii,,  nneellll’’eessaammee  ccoonnddoottttoo  

ddaall  PPMM  ((DD..ssssaa  CCoommooddii))  iill  2277..0022..0099..    

--  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree,,  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  cc’’eerraannoo  

ssoolloo  MMeerreeddiitthh  ee  AAmmaannddaa,,  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  èè  vveerroo  ccoonn  uunn  ppiieeddee  iinn  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa  eedd  uunn  aallttrroo  aa  ccaassaa  SSoolllleecciittoo,,  mmaa  eerraa  uunnaa  ddeellllee  

ccooiinnqquuiilliinnee  rriimmaassttee  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  aa  ppooccoo  ppiiùù  ddii  cciinnqquuee  mmiinnuuttii  

ddaallll’’aappppaarrttaammeennttoo  ppeerrcchhéé  qquueessttoo  èè  iill  tteemmppoo  ooccccoorrrreennttee  ppeerr  

ssppoossttaarrssii  ddaallll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  AAmmaannddaa  aa  qquueelllloo  ddeell  SSoolllleecciittoo..  

FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii  eerraa  ddaallll’’aalllloorraa  ffiiddaannzzaattoo  MMaarrccoo  ZZaarroollii,,  iinn  VViiaa  

FFoonnttii  CCooppeerrttee,,  iinn  ppeerriiffeerriiaa,,  LLaauurraa  eerraa  aa  MMoonntteeffiiaassccoonnee,,  nneellllaa  TTuusscciiaa  

llaazziiaallee..  

    II  rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  eerraannoo  ttoorrnnaattii  nneellllee  MMaarrcchhee..  FFiilloommeennaa  

RRoommaanneellllii,,  iill  77..0022..0099,,  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  cchhee  llee  dduuee  ccooiinnqquuiilliinnee  rriimmaassttee  

ssaappeevvaannoo  cchhee  lleeii  ee  llaa  MMeezzzzeettttii  nnoonn  ssaarreebbbbeerroo  ssttaattee  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  iinn  

qquueeii  ggiioorrnnii  ee  ii  rraaggaazzzzii  aavvvveerrttiirroonnoo  llee  ccooiinnqquuiilliinnee  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoopprraa  cchhee  

ssaarreebbbbeerroo  ttoorrnnaattii  nneellllee  lloorroo  ccaassee::  vvddss..  ddiicchh..  ddii  GGiioorrggiioo  CCoocccciiaarreettttoo  iinn  ddaattaa  

1199..0066..0099..          
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FFaattttaa  qquueessttaa  pprreemmeessssaa,,  ttoorrnniiaammoo  aallllaa  ““ssccaallaattaa””..  PPeerrcchhéé  ssii  èè  ddeettttoo  cchhee  èè  

““iill  cchhiiooddoo””  aa  ccuuii  èè  aappppeessaa  llaa  ddiiffeessaa  ddeeii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  ??    

QQuueessttoo  ddaattoo  vvaa  mmeessssoo  iinn  ccoorrrreellaazziioonnee,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  ccoonn  ll’’aasssseennzzaa  ddii  

sseeggnnii  ddii  eeffffrraazziioonnee  nneellllaa  ppoorrttaa  eesstteerrnnaa..  

LLaa  rraaggiioonnee  èè  mmoollttoo  sseemmpplliiccee..  

SSee  iill  ““gg..pp..ss..””  èè  aauutteennttiiccoo,,  vvuuooll  ddiirree  cchhee  eeffffeettttiivvaammeennttee  qquuaallccuunnoo  èè  

ppeenneettrraattoo  ccllaannddeessttiinnaammeennttee  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  oovvee  aabbiittaavvaa  MMeerreeddiitthh,,  llaa  

nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  0077  eedd  èè  eevviiddeennttee  aalllloorraa  cchhee  qquueessttoo  

ssooggggeettttoo  ((oo  qquueessttii  ssooggggeettttii))  èè  iinnsscciinnddiibbiillee  ddaallllaa  ffiigguurraa  ddeellll’’aassssaassssiinnoo::  èè  

cchhiiaarroo,,  iinnffaattttii,,  cchhee  MMeerreeddiitthh  ssii  ttrroovvaavvaa  ggiiàà  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  qquuaannddoo  lloo  

ssccoonnoosscciiuuttoo  oo  ggllii  ssccoonnoosscciiuuttii,,  pprroovvooccaannddoo  uunn  bbaaccccaannoo  iinnddeessccrriivviibbiillee,,  ddooppoo  

aavveerr  ccoollppiittoo  ccoonn  llaa  ppiieettrraa  ((llaanncciiaattaa  vveerroossiimmiillmmeennttee  ddaalllloo  ssppiiaazzzzoo  aannttiissttaannttee  

ll’’iinnggrreessssoo,,  aannzzii  ddaa  uunnaa  ppoossiizziioonnee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ppoosstteerriioorree  aall  ppiiccccoolloo  

rreecciinnttoo  iinn  lleeggnnoo)),,  ddooppoo  aavveerr  ccoollppiittoo,,  ssii  ddiicceevvaa,,  ii  vveettrrii  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  

ccaammeerraa  ddii  FFiilloommeennaa,,  cceennttrraannddoo  mmiirraaccoolloossaammeennttee  uunn  rriissttrreettttiissssiimmoo  ssppaazziioo,,  

llaasscciiaattoo  lliibbeerroo  ttrraa  llee  dduuee  ppeerrssiiaannee  ((cchhee  FFiilloommeennaa  hhaa  aaccccoossttaattoo  ee  cchhee  

ffoorrzzaavvaannoo  ssuull  ddaavvaannzzaallee)),,  hhaannnnoo  ““ssccaallaattoo””  ii  qquuaassii  qquuaattttrroo  mmeettrrii  ddeellllaa  ppaarreettee  

ssoottttoossttaannttee  llaa  ccaammeerraa  ddii  FFiilloommeennaa  ee  ssoonnoo  eennttrraattii  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  

qquueesstt’’uullttiimmaa,,  pprreecceedduuttii  ddaallll’’aallttrreettttaannttoo  ffrraaggoorroossaa  ccaadduuttaa  ddeellllaa  ppiieettrraa  ssuull  

ppaavviimmeennttoo  ddeellllaa  ccaammeerraa..    

SSee  iill  ffaattttoo  ffoossssee  aavvvveennuuttoo,,  iinnvveeccee,,  pprriimmaa  ddeell  rriittoorrnnoo  ddii  MMeezz,,  èè  eevviiddeennttee  

cchhee  qquueessttaa,,  aall  ssuuoo  rriittoorrnnoo,,  ssee  nnee  ssaarreebbbbee  iinnvvaarriiaabbiillmmeennttee  aaccccoorrttaa,,  aavvrreebbbbee  

aabbbbaannddoonnaattoo  llaa  ccaassaa  ee  aavvrreebbbbee  aavvvveerrttiittoo  FFiilloommeennaa  ee  llaa  PPoolliizziiaa..    

IIll  ttuuttttoo,,  ssii  bbaaddii  bbeennee,,  nneellll’’aasssseennzzaa  ddii  ttrraaccccee  eemmaattiicchhee  ssuull  ddaavvaannzzaallee  

ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ccooppeerrttoo  ddii  vveettrrii  iinnffrraannttii  ((ssii  vveeddaannoo  llee  ffoottoo  ddeell  ddaavvaannzzaallee  

nneellllaa  CCTT  PPaassqquuaallee)),,  ddaaii  pprrooffiillii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ttaagglliieennttii  ppeerr  cchhii  aavveessssee  
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ddoovvuuttoo  iissssaarrssii  ssuullllaa  ffiinneessttrraa,,  ffaacceennddoo  ffoorrzzaa  ccoonn  llee  mmaannii  ppooggggiiaattee  ssuull  

ddaavvaannzzaallee……....  

LLoo  ssccoonnoosscciiuuttoo  ((oo  ggllii  ssccoonnoosscciiuuttii)),,  vviissttoossii  ssccooppeerrttoo  ddaa  MMeezz,,  aavvrreebbbbee  

tteennttaattoo  ddii  ppaassssaarree  ddaall  ppoossssiibbiillee  rreeaattoo  ccoonnttrroo  iill  ppaattrriimmoonniioo,,  aaii  rreeaattii  ccoonnttrroo  llaa  

ppeerrssoonnaa,,  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  pprrooggrreessssiioonnee  ddaallllaa  mmaannoovvrraa  ddii  ttiippoo  sseessssuuaallee  

aallll’’oommiicciiddiioo..    

EEdd  èè  eevviiddeennttee,,  iinn  ttaall  ccaassoo,,  cchhee  ii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  ssaarreebbbbeerroo  ddeell  ttuuttttoo  

iinnnnoocceennttii,,  nnoonn  ppootteennddoo  lloorroo  aaddddeebbiittaarrssii  uunnaa  ssiimmiillee  eeffffrraazziioonnee,,  ppeerrcchhéé  

AAmmaannddaa  ddiissppoonneevvaa  ttrraannqquuiillllaammeennttee  ddeellllee  cchhiiaavvii  ddii  ccaassaa  ee  ppootteevvaa  eennttrraarree  

ttrraannqquuiillllaammeennttee  ddaallllaa  ppoorrttaa  dd’’iinnggrreessssoo..    

IIll  ffaattttoo,,  iinn  qquueessttoo  ccaassoo,,  ssaarreebbbbee  rriiffeerriibbiillee  aadd  uunn  eessttrraanneeoo,,  ““ccoossttrreettttoo””  aadd  

iinnttrroodduurrssii  nneellllaa  ccaassaa  iinn  qquueell  mmooddoo  sseennzzaa  aallccuunn  aappppoorrttoo  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii..  

  

IIll  ddiissccoorrssoo  ccaammbbiiaa,,  iinnvveeccee,,  rraaddiiccaallmmeennttee  nneell  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  cciiooèè  nneell  

ccaassoo  iinn  ccuuii  ddoovveessssee  rriitteenneerrssii  iimmpprrooppoonniibbiillee  ee  ddoovveessssee  aannzzii  ssmmeennttiirrssii  

ll’’iippootteessii  ddeellllaa  ““ssccaallaattaa””..  

IInn  qquueessttoo  ccaassoo,,  llaa  ddiiffeessaa  nnoonn  ppeerrddeerreebbbbee  ssoolloo  uunn    aarrggoommeennttoo,,  mmaa  

vveeddrreebbbbee  ccaaddeerree  iill  ““cchhiiooddoo””  aa  ccuuii  èè  iinntteeggrraallmmeennttee  aappppeessaa..  

EE  llaa  rraaggiioonnee  èè  mmoollttoo  sseemmpplliiccee..  

IInn  ttaall  ccaassoo,,  iinnffaattttii,,  ttuuttttaa  ll’’ooppeerraazziioonnee  ccoommppiiuuttaa  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeellllaa  

RRoommaanneellllii  ssaarreebbbbee  ssiimmuullaattaa  ee  ggllii  aauuttoorrii  ddeellllaa  ssiimmuullaazziioonnee  nnoonn  ppoottrreebbbbeerroo  

eesssseerree  cchhee  ssooggggeettttii  cchhee  ddiissppoonneevvaannoo  ddeellllee  cchhiiaavvii  dd’’iinnggrreessssoo  ddeellllaa  ppoorrttaa  

eesstteerrnnaa,,  nnoonn  ffoorrzzaattaa  ee  ll’’aattttoo  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ddeessttiinnaattoo  aa  iinnddiirriizzzzaarree  llee  iinnddaaggiinnii  

ssuullll’’oommiicciiddiioo  ssuu  ““ssccoonnoosscciiuuttii””  ppeenneettrraattii  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  qquuiinnddii  aallll’’iinnssaappuuttaa  ee  

ccoonnttrroo  llaa  vvoolloonnttàà  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  aadd  aalllloonnttaannaarree  qquuaalluunnqquuee  ssoossppeettttoo  ssuu  

cchhii  ppootteevvaa  ddiissppoorrrree  ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo..  
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SSii  èè  ddeettttoo  ““ssccoonnoosscciiuuttii””  mmaa  llaa  lliinneeaa  ddiiffeennssiivvaa  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ddeell  SSoolllleecciittoo  èè  

ppiiùù……ddiicciiaammoo……aammbbiizziioossaa  ddii  qquueellllaa  cchhee  ccii  ssii  ssaarreebbbbee  ppoottuuttoo  aatttteennddeerree  ddaa  

ssooggggeettttii  cchhee,,  aall  ddii  llàà  ddii  rreeiitteerraattee  ee  vviissttoossee  ccoonnttrraaddddiizziioonnii,,  hhaannnnoo  sseemmpprree  

cceerrccaattoo  ddii  ssoosstteenneerree  cchhee  nneellllaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo  nnoonn  ssii  ttrroovvaavvaannoo  iinn  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa  mmaa  iinn  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii,,  nneellll’’aabbiittaazziioonnee  ddii  RRaaffffaaeellee  

SSoolllleecciittoo  ee,,  qquuiinnddii,,  nnuullllaa  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  ssaappeerree  ddeellll’’aauuttoorree  oo  ddeeggllii  aauuttoorrii  

ddeell  ddeelliittttoo  aavvvveennuuttoo  nneellllee  iimmmmeeddiiaattee  aaddiiaacceennzzee  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ppeerr  

SSttrraanniieerrii,,  ttrraa  ll’’iinniizziioo  ddeellllaa  ddiisscceessaa  ddeell  BBuuggaallaaiioo,,  iinn  ddiirreezziioonnee  nnoorrdd  ee  VViiaallee  

SSaanntt’’AAnnttoonniioo,,  iinn  ddiirreezziioonnee  eesstt..  

EE  iinnvveeccee,,  bbiissooggnnaa  pprreennddeerrnnee  aattttoo,,  ii  dduuee  nnoonn  ssoolloo  ssii  ddiiffeennddoonnoo  mmaa  

aaccccuussaannoo  uunn  ssooggggeettttoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  cchhee,,  gguuaarrddaa  ccaassoo,,  èè  iill  lloorroo  oorriiggiinnaarriioo  

ccooiimmppuuttaattoo,,  iill  qquuaallee,,  aa  ssuuaa  vvoollttaa,,  llii  aaccccuussaa  ddeell  ddeelliittttoo..  

QQuuiinnddii,,  ssee  llaa  ““ssccaallaattaa””  èè  ssiimmuullaattaa,,  ggllii  aauuttoorrii  ddeellllaa  ssiimmuullaazziioonnee  ssoonnoo  llaa  

KKnnooxx  cchhee  aavveevvaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellll’’aabbiittaazziioonnee  eedd  iill  SSoolllleecciittoo  cchhee  llaa  

sseegguuiivvaa  sseemmpprree  ee  cchhee,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  hhaa  ttrraassccoorrssoo  llaa  nnoottttee  ccoonn  lleeii::  ccee  lloo  hhaa  

ddeettttoo  ee  rriippeettuuttoo  iill  bbaarrbboonnee  CCuurraattoolloo,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2288  mmaarrzzoo  0099,,  ssuu  

ccuuii  ssii  ttoorrnneerràà..  

  EE  iill  ffiinnee  ddeellllaa  ssiimmuullaazziioonnee  eerraa  qquueelllloo  ddii  aalllloonnttaannaarree  ddaa  sséé  ee  ddaa  RRaaffffaaeellee  ii  

ssoossppeettttii  ddii  qquueellll’’oorrrreennddoo  ddeelliittttoo..  EE  iinn  ttaall  ccaassoo,,  RRuuddii,,  nnoonn  lleeggaattoo  aallllaa  ccaassaa  nnéé  

aadd  AAmmaannddaa  ee  iinnddiiccaattoo  ccoommee  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddaaggllii  aallttrrii  dduuee,,  aappppaarree  

““eessttrraanneeoo””  aallllaa  ssiimmuullaazziioonnee,,  vveerriiffiiccaattaassii  ccoonn  ooggnnii  pprroobbaabbiilliittàà,,  ssee  èè  vveerraa  

qquueessttaa  iippootteessii,,  ddooppoo  cchhee  lloo  sstteessssoo  ssii  eerraa  aalllloonnttaannaattoo  ddaall  lluuooggoo  ddoovvee  ssoonnoo  

ttoorrnnaattii  ssuucccceessssiivvaammeennttee  RRaaffffaaeellee  eedd  AAmmaannddaa..  

    NNoonn  cc’’èè  aalltteerrnnaattiivvaa..  TTeerrttiiuumm  nnoonn  ddaattuurr..  

  

  [[ggeettttoo  ddii  ppiieettrraa  ccoonn  ssccaallaattaa]]  
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IIll  ““llaanncciioo  ddii  ppiieettrraa  ccoonn  ssccaallaattaa””::  rreeaallttàà  oo  ssiimmuullaazziioonnee  ??  

  AAlllloorraa,,  vveeddiiaammoo,,  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunn’’aatttteennttaa  ee  ccoommpplleettaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeelllloo  

ssttaattoo  ddeeii  lluuoogghhii,,  ddeellll’’aalltteezzzzaa  ddeellllee  ffiinneessttrree  ddaa  tteerrrraa,,  ddeellllaa  lloorroo  eessppoossiizziioonnee,,  

ddeellllaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  vveettrrii  ssuull  ddaavvaannzzaallee  ee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  

RRoommaanneellllii  ee  ssuullllaa  pprreesseennzzaa//aasssseennzzaa  ddii  ppoossssiibbiillii  ooggggeettttii  ddii  ffuurrttoo  nneellllaa  sstteessssaa,,  

vveeddiiaammoo  ssee  ll’’iippootteessii  ““gg..pp..ss..””  ssiiaa  ppllaauussiibbiillee  oo  iimmppllaauussiibbiillee  ee,,  iinn  ttaall  ccaassoo,,  

ssiimmuullaattaa..  

UUnnaa  pprriimmaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  bbaallzzaa  eevviiddeennttee::  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  

tteeaattrroo  ddeellll’’ooppeerraazziioonnee,,  èè  llaa  ppiiùù  aallttaa  ddaa  tteerrrraa  ee  llaa  ppiiùù  eessppoossttaa  aall  ttrraaffffiiccoo  

ppeeddoonnaallee  ee  vveeiiccoollaarree,,  ssppeecciiee  aa  qquueelllloo  ddiirreettttoo  nneell  ppaarrcchheeggggiioo  

““SSaanntt’’AAnnttoonniioo””,,  ssiittuuaattoo  pprroopprriioo  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  ccaassaa  ee  ppiiùù  iinn  aallttoo  rriissppeettttoo  aallllaa  

sstteessssaa..  IInn  pprrooppoossiittoo,,  ii  tteessttii  CCoolleettttaa  PPaassqquuaalliinnoo  ee  SSaallcciicccciioollii  LLuucciiaa,,  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2233..0066..0099,,  hhaannnnoo  ppaarrllaattoo  ddii  uunn  iinntteennssoo  ttrraaffffiiccoo  vveeiiccoollaarree  ee  

ppeeddoonnaallee  nneellllaa  zzoonnaa,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  ddaallllee  2222,,3300  aallllee  2233,,1155--2233,,3300  cciirrccaa..    NNoonn  

ssoolloo,,  mmaa  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  AAmmaannddaa  ((ppoossttaa  aa  ssiinniissttrraa  ddii  qquueellllaa  ddeellllaa  

RRoommaanneellllii,,  gguuaarrddaannddoo  vveerrssoo  llaa  ppaarreettee  ddeellllaa  ccaassaa  cchhee  ddàà  vveerrssoo  ll’’UUnniivveerrssiittàà  

ppeerr  SSttrraanniieerrii,,  ccoommee  ssii  vveeddee  nneellllee  ffoottoo  pprrooddoottttee)),,  ffiinneessttrraa  cchhee  èè  cceerrttaammeennttee  

mmeennoo  aallttaa  ddaa  tteerrrraa  ddii  qquueellllaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  hhaa,,  ssoottttoo  ddii  sséé,,  uunnaa  ppoorrttaa--

ccaanncceelllloo,,  uuttiilliizzzzaabbiillee  ccoommee  ssccaallaa,,  cchhee  ppaarrttee  pprroopprriioo  ddaa  tteerrrraa  ee  ddaallllaa  qquuaallee  ssii  

ppuuòò  ssaalliirree  aaggeevvoollmmeennttee  ppaarrtteennddoo  pprroopprriioo  ddaa  tteerrrraa..  SSoottttoo    llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  

RRoommaanneellllii,,  iinnvveeccee,,  cc’’èè  nnoonn  uunnaa  ppoorrttaa,,  mmaa  uunnaa  ffiinneessttrraa  aa  ccaanncceelllloo,,  ssiittuuaattaa  aa  

uunnaa  nnoonn  ttrraassccuurraabbiillee  aalltteezzzzaa  ddaa  tteerrrraa  ee  ssuullllaa  qquuaallee  bbiissooggnneerreebbbbee  pprriimmaa  

iissssaarrssii  ddaa  tteerrrraa,,  aaffffeerrrraannddoo  llee  ssbbaarrrree  mmeettaalllliicchhee  ee  iinnsseerreennddoo  iill  ppiieeddee  ssuullllaa  

bbaassee  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  sstteessssaa..  

IInnoollttrree,,  mmeennttrree  ssoopprraa  llaa  ppoorrttaa  aa  ccaanncceelllloo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallllaa  ccaammeerraa  ddii  

AAmmaannddaa  cc’’èè  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  llaammppaaddaa,,  ssuullllaa  qquuaallee  ssii  ppoottrreebbbbee  ppooggggiiaarree  iill  ppiieeddee  
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ee  gguuaaddaaggnnaarree  iinn  aalltteezzzzaa  ddaa  tteerrrraa,,  ssoopprraa  llaa  ffiinneessttrraa  aa  ccaanncceelllloo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  

aallllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  nnoonn  cc’’èè  aallttrroo  cchhee  uunn  cchhiiooddoo  ssppoorrggeennttee,,  

ssppoossttaattoo  lleeggggeerrmmeennttee  aa  ssiinniissttrraa,,  cchhee  nnoonn  ppoottrreebbbbee  ssoosstteenneerree  iill  ppeessoo  ddii  uunnaa  

ppeerrssoonnaa  ee  cchhee,,  ccoommuunnqquuee,,  èè  ssttaattoo  ttrroovvaattoo  iinntteeggrroo  ddaaggllii  iinnqquuiirreennttii..    

QQuueessttii  ppaarrttiiccoollaarrii,,  oollttrree  cchhee  ppuunnttuuaallmmeennttee  ccoonnffeerrmmaattii  ddaall  SSoosstt..  

CCoommmmiissssaarriioo  MMoonniiccaa  NNaappoolleeoonnii,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2288..0022..0099,,  ssoonnoo  ssttaattii  

ddiirreettttaammeennttee  vviissiioonnaattii  ddaallllaa  CCoorrttee  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeell  ssoopprraalllluuooggoo  ddeell  1188  

aapprriillee  0099..      

  MMaa  ssee  ll’’aacccceessssoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  AAmmaannddaa  ssaarreebbbbee  

ssttaattoo  cceerrttaammeennttee  mmeennoo  aarrdduuoo  ddii  qquueelllloo  aattttrraavveerrssoo  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  

RRoommaanneellllii,,  ll’’eevveennttuuaallee  llaaddrroo,,  ssppoossttaannddoossii  ppoosstteerriioorrmmeennttee  ssuull  rreettrroo  

ddeellllaa  ccaassaa,,  ssaarreebbbbee  ppoottuuttoo  eennttrraarree  ttrraannqquuiillllaammeennttee  ddaallllaa  ppoorrttaa  

mmeettaalllliiccaa  ((aa  ccaanncceelllloo))  ddeellll’’aabbiittaazziioonnee  ddeeii  rraaggaazzzzii  aall  ppiiaannoo  iinnffeerriioorree,,  

aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  ppoorrttaarrssii  ssuull  tteerrrraazzzziinnoo  ee  ppeenneettrraarree  nneell  ccoorrrriiddooiioo,,  ddii  

ffrroonnttee  aallllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz,,  ddooppoo  aavveerree  ssffoonnddaattoo  ll’’aammppiiaa  ppoorrttaa  ––  

ffiinneessttrraa..  

IIll  ttuuttttoo,,  sseennzzaa  eesssseerree  mmiinniimmaammeennttee  ddiissttuurrbbaattoo  ddaaii  ccoonndduucceennttii  ddii  aauuttoo  

oo  ddaa  eevveennttuuaallii  ppaassssaannttii,,  ppeerrcchhéé,,  ddaa  qquueellllaa  ppaarrttee,,  llaa  ccaassaa  hhaa  ddii  ffrroonnttee  aa  

sséé  llaa  vvaallllaattaa  ssoottttoossttaannttee  ee  nnoonn  èè  mmiinniimmaammeennttee  vviissiibbiillee  ddaallllaa  ssttrraaddaa..  

EE  qquueessttoo  RRuuddii  lloo  ssaappeevvaa  bbeenniissssiimmoo..  RRuuddii  eerraa  ssttaattoo,,  iinnffaattttii,,  

nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddeeii  rraaggaazzzzii..  EE’’  uunn  ffaattttoo  ppaacciiffiiccoo::  ttrraa  ggllii  aallttrrii,,  lloo  hhaa  ddeettttoo  

GGiiaaccoommoo  SSiilleennzzii,,  iill  1144..0022..0099,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  BBrruussccoo,,  

ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo..    

RRuuddii  ssaappeevvaa,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ssiinn  ttrrooppppoo  bbeennee  cchhee,,  ssee  aavveessssee  rriitteennuuttoo  ddii  

vvoolleerrlloo  ffaarree,,  llaa  vviiaa  ppiiùù  ssiiccuurraa  eedd  aaggeevvoollee  ppeerr  iinnttrroodduurrssii  

nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddeellllee  rraaggaazzzzee  ee  qquueellllaa  aall  rriippaarroo  ddaa  oocccchhii  iinnddiissccrreettii  
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eerraa,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  uuttiilliizzzzaarree  pprroopprriioo  llaa  ppoorrttaa  ––  ccaanncceelllloo  

ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddeeii  rraaggaazzzzii,,  ssiittaa  ssuull  rreettrroo  ddeellllaa  ccaassaa,,  ccoonn  ddiirreezziioonnee  

vveerrssoo  PPoorrttaa  SS..  EErrmmiinniioo  ee  MMoonntteelluuccee,,  ppoorrrree  ccoommooddaammeennttee  ii  ppiieeddii  ssuullllee  

ssbbaarrrree  oorriizzzzoonnttaallii  mmeettaalllliicchhee  ddeellllaa  ppoorrttaa  ee  aaffffeerrrraarree  qquueellllee  ppiiùù  aallttee  ccoonn  

llee  mmaassnnii  ee  ppoorrttaarrssii  ffaacciillmmeennttee,,  mmoollttoo  ffaacciillmmeennttee,,  ssuull  tteerrrraazzzziinnoo  ee  

ssffoonnddaarree  llaa  ppoorrttaa  ffiinneessttrraa  cchhee  ssii  ttrroovvaavvaa  pprroopprriioo  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  ccaammeerraa  

ddii  MMeerreeddiitthh,,  llaattoo  eesstt..        

LL’’eevveennttuuaallee  ““llaanncciiaattoorree  ee  aarrrraammppiiccaattoorree””  aavvrreebbbbee,,  qquuiinnddii,,  ooppeerraattoo  llaa  

sscceellttaa  ppeeggggiioorree  ee  ppiiùù  iinnvveerroossiimmiillee  ppeerr  iinnttrroodduurrssii  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddeellllee  

rraaggaazzzzee..  

  

AAnnddiiaammoo  aavvaannttii..  DDooppoo  aavveerree  sscceellttoo  llaa  vviiaa  ppiiùù  aarrdduuaa  ee  ppiiùù  eessppoossttaa,,  iill  

ssooggggeettttoo  ssii  ssaarreebbbbee  mmuunniittoo  ddii  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  cciirrccaa  44  cchhiillii  ((ppeerr  llaa  

pprreecciissiioonnee  33,,885500  kkgg..,,  rriiccoonnoosscciiuuttaa  iinn  aauullaa  ddaall  SSoosstt..  CCoommmm..  NNaappoolleeoonnii  iill  

2277..0022..0099))  cchhee,,  eevviiddeenntteemmeennttee,,  nnoonn  ssii  ssaarreebbbbee  ppoorrttaattoo  ddiieettrroo  mmaa  aavvrreebbbbee  

rraaccccoollttoo  ssuull  ppoossttoo..    

LL’’IIsspp..  BBaattttiisstteellllii,,  ppeerr  iinncciissoo,,  hhaa  ddeessccrriittttoo  llaa  ppiieettrraa  ccoommee  aavveennttee  uunn  

ddiiaammeettrroo  ddii  2200  ––  2255  ccmm..  eedd  uunn  ppeessoo  ddii  44  ––  55  cchhiillii  ((ssii  vveeddaa  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  

66..0022..0099,,  pp..  6677))..    

GGiiàà,,  iill  mmeeccccaanniissmmoo  sscceellttoo  ddaallll’’iippootteettiiccoo  ““llaanncciiaattoorree  ––  ssccaallaattoorree””  èè  

ttaallmmeennttee  ccoommpplliiccaattoo  ee  mmaacccchhiinnoossoo  ddaa  aappppaarriirree  ssuubbiittoo,,  ppeerr  cciiòò  ssoolloo,,  

ddiiffffiicciillmmeennttee  iippoottiizzzzaabbiillee..  IInnvveeccee  ddii  uunniiffiiccaarree  llee  aazziioonnii  iinn  uunnaa  ssoollaa  iinn  mmooddoo  

ddaa  eessppoorrssii  iill  mmeennoo  ppoossssiibbiillee  aaggllii  ssgguuaarrddii  ddeeii  ppaassssaannttii  ee  ddeeggllii  aauuttiissttii  cchhee  

ttrraannssiittaavvaannoo  lluunnggoo  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  cceerrccaannddoo  ddii  iinnffrraannggeerree  iill  vveettrroo  ddii  uunnaa  

ddeellllee  ffiinneessttrree  ccoonn  uunn  ooggggeettttoo  ccoonnttuunnddeennttee  ee,,  ssuubbiittoo  ddooppoo,,  eennttrraarree  

nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo,,  lloo  ssccoonnoosscciiuuttoo  ssii  ssaarreebbbbee  ddaapppprriimmaa  ppoossttoo  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  
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rriinngghhiieerraa  ddii  lleeggnnoo  aall  ddii  llàà  ddeellllaa  qquuaallee,,  oollttrree  lloo  ssppaazziioo  vvuuoottoo  cchhee  tteerrmmiinnaa  aallllaa  

bbaassee  ddeellllaa  ccaassaa,,  cciirrccaa  ttrree  ––  qquuaattttrroo  mmeettrrii  ssoottttoo,,  vvii  eerraa  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  

ccaammeerraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii..  

DDaa  llìì,,  lloo  ““ssccoonnoosscciiuuttoo””,,  llaanncciiaannddoo  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  cciirrccaa  44  kkgg..,,  ddii  ddiimmeennssiioonnii  

rraagggguuaarrddeevvoollii,,  ccoommee  ssii  nnoottaa  ddaallllee  ffoottoo  cchhee  llaa  rriipprreennddoonnoo,,  ddaa  uunnaa  ddiissttaannzzaa  ddii  

cciirrccaa  ttrree  mmeettrrii,,  aavvrreebbbbee  cceennttrraattoo  lloo  ssppaazziioo  vvuuoottoo  ttrraa  llee  dduuee  ppeerrssiiaannee  

sseemmiiaappeerrttee  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh,,  ddeellllaa  llaarrgghheezzzzaa  ddii  cciirrccaa  4400  ccmm..,,  

ccoommee  rriinnvveennuuttoo  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee..    

SSii  ppaarrllaa,,  iinnffaattttii,,  ddii  ppoossiizziioonnee  sseemmiiaappeerrttaa  ddeellllee  ppeerrssiiaannee  ppeerr  iinnddiiccaarree  llaa  

ccoonnddiizziioonnee  iinn  ccuuii  ffuurroonnoo  ttrroovvaattee  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  cchhee  nnoonn  èè  aaffffaattttoo  qquueellllaa  iinn  

ccuuii  llaa  RRoommaanneellllii  llee  llaasscciiòò  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ppaarrtteennzzaa,,  cciiooèè  nneellllaa  ttaarrddaa  

sseerraattaa  ddeell  3311  oottttoobbrree  ((vveeddaassii  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  iinn  ddaattaa  

77..0022..0099)),,  ccoommee  ssii  vveeddrràà  oollttrree..  

LLee  ppeerrssiiaannee,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  pprreesseennttaavvaannoo  iill  lloorroo  ssppaazziioo  vvuuoottoo  nnoonn  

ppeerrppeennddiiccoollaarree  aall  llaanncciioo  ddeellllaa  ppiieettrraa,,  mmaa  ddeevviiaattoo  vveerrssoo  ddeessttrraa  ppeerr  cchhii  ssii  

ttrroovvaassssee  pprroopprriioo  ddiieettrroo  llaa  rriinngghhiieerraa  ddii  lleeggnnoo::  ccoommee  ssii  ppuuòò  oosssseerrvvaarree  ddaallllee  

ffoottoo  cchhee  rriipprroodduuccoonnoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddeellllee  ppeerrssiiaannee  aall  mmoommeennttoo  ddeell  

ssoopprraaggggiiuunnggeerree  ddeellllaa  PPoolliizziiaa,,  iinnffaattttii,,  llaa  ppeerrssiiaannaa  ddeessttrraa  ((gguuaarrddaannddoo  vveerrssoo  llaa  

ccaassaa))  eerraa  ssppoossttaattaa  ppiiùù  iinnddiieettrroo  ddeellll’’aallttrraa  ee  lloo  ssccoonnoosscciiuuttoo  ttiirraattoorree  aavvrreebbbbee  

aavvuuttoo  qquuiinnddii  uunnoo  ssppaazziioo  ppiiùù  rriiddoottttoo  ddaattoo  iill  ddiivveerrssoo  lliivveelllloo  ddii  aappeerrttuurraa  ddeellllee  

dduuee  ppeerrssiiaannee..    

EE’’  pprreessssoocchhéé  iimmppoossssiibbiillee  cchhee  aattttrraavveerrssoo  uunn’’aappeerrttuurraa  oorriieennttaattaa  vveerrssoo  ddeessttrraa  

ppootteessssee  ppaassssaarree  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  qquueellllee  ddiimmeennssiioonnii,,  sseennzzaa  iimmppaattttaarree  ssuull  lleeggnnoo  ee  

ccaaddeerree  aa  tteerrrraa,,  aallllaa  bbaassee  ddeellllaa  ccaassaa  ee  pprreecciippiittaarree  ddooppoo  uunn  ppeerrccoorrssoo  

ssiinniissttrroorrssoo,,  pprraattiiccaammeennttee  ssoottttoo  uunnaa  sseeddiiaa  ee  ddaavvaannttii  aallll’’aappeerrttuurraa  ddii  uunnaa  bbuussttaa,,  

sseeddiiaa  cchhee  ll’’iippootteettiiccoo  llaanncciiaattoorree  ssii  ssaarreebbbbee  ttrroovvaattoo  aallllaa  ssuuaa  ssiinniissttrraa..  
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AAllll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2299..0055..0099  iill  VVQQAA  DDrr..  GGiiuusseeppppee  CCooddiissppoottii,,  DDiirreettttoorree  

ddeellll’’UUAACCVV  ((UUnniittàà  AAnnaalliissii  CCrriimmiinnee  VViioolleennttoo))  ddeell  SSeerrvviizziioo  ddii  PPoolliizziiaa  

SScciieennttiiffiiccaa  ––  DDiirreezziioonnee  CCeennttrraallee  AAnnttiiccrriimmiinnee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo,,  hhaa,,  

iinnffaattttii,,  eesscclluussoo  cchhee  ll’’eennoorrmmee  ppiieettrraa  ppootteessssee  eesssseerree  ssttaattaa  llaanncciiaattaa  ddaa  ffuuoorrii  eedd  

hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  llaa  ppoossiizziioonnee  ssttaattiiccaa  ddeellllaa  ppiieettrraa  eerraa  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  

uunn  llaanncciioo  ddaallll’’eesstteerrnnoo..  

MMaa  cc’’èè  ddii  ppiiùù,,  mmoollttoo  ddii  ppiiùù..  AAllll’’uuddiieennzzaa  ddeell  77..0022..0099,,  llaa  tteessttee  FFiilloommeennaa  

RRoommaanneellllii  cchhee  aavveevvaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellllaa  ccaammeerraa  tteeaattrroo  ddeell  ““gg..pp..ss..””,,  

rriissppoonnddeennddoo  ppiiùù  vvoollttee  aallllee  ddoommaannddee  ddeeii  PPMM,,  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  ccoonn  

pprreecciissiioonnee  cchhee,,  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  llaasscciiòò  llaa  ccaammeerraa  llaa  sseerraa  ddeell  3311  

oottttoobbrree,,  aavveevvaa  cchhiiuussoo  llee  ppeerrssiiaannee  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddaallll’’iinntteerrnnoo,,  ccoommee  

ffaacceevvaa  sseemmpprree::  vvddss..  pppp..  2266,,  9955  ee  9966..  HHaa  pprreecciissaattoo  aannccoorraa  cchhee  cchhiiuuddeevvaa  

sseemmpprree  llee  ppeerrssiiaannee  ee  cchhee  ssoolloo  qquuaallcchhee  vvoollttaa  llaasscciiaavvaa  aappeerrttee  llee  aannttee  

ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ccooii  vveettrrii..        

LLaa  tteessttee  hhaa  ccoonncclluussoo  cchhee  llee  ppeerrssiiaannee  ffoorrzzaavvaannoo  ppeerr  llaa  ddiillaattaazziioonnee  

ssuubbiittaa  ddaall  lleeggnnoo  aa  ccaauussaa  ddeeggllii  ssbbaallzzii  ddii  tteemmppeerraattuurraa  mmaa  cchhee  lleeii  

cchhiiuuddeevvaa  sseemmpprree  llee  ppeerrssiiaannee  ee  llaa  sstteessssaa  ffiinneessttrraa..  HHaa  ccoonncclluussoo  ssuull  ppuunnttoo  

ccoonn  uunn’’aaffffeerrmmaazziioonnee  cchhee  cchhiiuuddee  llaa  qquueessttiioonnee::  ““  SSìì..  MMii  rriiccoorrddoo  ddii  

aavveerrllaa  cchhiiuussaa  aanncchhee  ppeerrcchhéé  ssaappeevvoo  cchhee  ssaarreeii  mmaannccaattaa  qquuaallcchhee  ggiioorrnnoo,,  

qquuiinnddii……””..    

LLaa  cchhiiuussuurraa  ddeellllee  ppeerrssiiaannee  èè  ssttaattaa  ccoonnffeerrmmaattaa  ddaallllaa  RRoommaanneellllii  aanncchhee  

rriissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii..  LLaa  tteessttee,,  ppooii,,  ssuu  

ccoonntteessttaazziioonnee  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  cchhee  llee  hhaa  rriiccoorrddaattoo  cchhee  iinn  ddaattaa  33..1122..0077,,  

eessaammiinnaattaa  ddaa  qquueessttoo  PPMM,,  aavveevvaa  ddeettttoo  ::  ““  EE  llee  ppeerrssiiaannee  llee  aavveevvoo  ttiirraattee,,  

ppeerròò  ppeennssoo  ddii  nnoonn  aavveerrllee  cchhiiuussee””,,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  nneell  

vveerrbbaallee  iinn  qquueessttiioonnee  ee,,  aallllaa  ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii::  ““  QQuuiinnddii  llee  
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ffiinneessttrree  eerraannoo  aaccccoossttaattee  ee  nnoonn  cchhiiuussee  ““,,  llaa  RRoommaanneellllii  hhaa  rriissppoossttoo  ddii  ssìì..  

AAdd  uulltteerriioorree  ddoommaannddaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoorrttee,,  llaa  tteessttee  hhaa  pprreecciissaattoo  

cchhee  iill  rriiffeerriimmeennttoo  rriigguuaarrddaavvaa  llee  ppeerrssiiaannee..  

QQuuiinnddii  llaa  RRoommaanneellllii  hhaa  ttiirraattoo  llee  ppeerrssiiaannee,,  cciiooèè  llee  hhaa  aaccccoossttaattee  ssiinnoo  aa  

ffiissssaarrllee  ee  ccoommuunnqquuee  llee  hhaa  aaccccoossttaattee  ll’’uunnaa  aallll’’aallttrraa..  NNoonn  rriiccoorrddaa  ccoonn  

cceerrtteezzzzaa  ssee  llee  aavveessssee  cchhiiuussee..    

PPeerrssiiaannee  ttiirraattee  ee  aaccccoossttaattee  oo  cchhiiuussee,,  iill  ddiissccoorrssoo,,  ppeerr  cchhii  iinntteennddeessssee  

ccoollppiirree  iill  vveettrroo  rreettrroossttaannttee  ccoonn  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  44  cchhiillii,,  llaanncciiaattaa  ddaallll’’aarreeaa  

pprroossppiicciieennttee  aall  rreecciinnttoo  ddii  lleeggnnoo  ppoossttoo  iinn  pprraattiiccaa  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  ffiinneessttrraa,,  

aall  ddii  llàà  ddeelllloo  ssppaazziioo  vvuuoottoo  cchhee  tteerrmmiinnaavvaa  aallllaa  bbaassee  ddeellll’’iimmmmoobbiillee,,  

ccaammbbiiaa  ppooccoo..  LLee  ppeerrssiiaannee,,  ppeerr  eesssseerree  ttiirraattee  ee  aaccccoossttaattee,,  ddoovveevvaannoo  

eesssseerree  aa  ccoonnttaattttoo  ttrraa  lloorroo  ee  ccoonn  pprreessssiioonnee  ssuull  ddaavvaannzzaallee,,  sseennzzaa  ssppaazzii  ttrraa  

ddii  lloorroo  ee  cceerrttaammeennttee  sseennzzaa  llaa  nnoonn  ttrraassccuurraabbiillee  sseemmiiaappeerrttuurraa  cchhee  

pprreesseennttaavvaannoo  aallll’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee..  AAllttrriimmeennttii  llaa  tteessttee  

aavvrreebbbbee  ddeettttoo  ddii  aavveerree  llaasscciiaattoo  llee  ppeerrssiiaannee  sseemmiiaappeerrttee..        

LLoo  ssccoonnoosscciiuuttoo  cchhee  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  mmuunniittoo  ddii  ppiieettrraa,,  aavveessssee  tteennttaattoo  ddii  

ccoollppiirree  llaa  ffiinneessttrraa,,  ssii  ssaarreebbbbee  ttrroovvaattoo  qquueellllaa  nnoottttee  llee  ppeerrssiiaannee  cchhiiuussee  oo,,  

ccoommuunnqquuee,,  ttiirraattee  ee  aaccccoossttaattee,,  cciiooèè  aa  ccoonnttaattttoo  mmaatteerriiaallee  ttrraa  lloorroo,,  sseennzzaa  

ssppaazzii  vvuuoottii  ee,,  ppeerr  ggiiuunnttaa,,  ““iinnccaassttrraattee””  ee  ““ffoorrzzaattee””  ssuull  ddaavvaannzzaallee  ee,,  

llaanncciiaannddoo  llaa  ppiieettrraa,,  nnee  aavvrreebbbbee  pprroovvooccaattoo  llaa  rroottttuurraa  ee  llaa  ccaadduuttaa  ddeellllaa  

ppiieettrraa  sstteessssaa  aallllaa  bbaassee  ddeellllaa  ccaassaa..  QQuueessttoo  èè  ttaannttoo  ppiiùù  vveerroo  nneellll’’iippootteessii  ddii  

““ttiirraaggggiioo  eedd  aaccccoossttaammeennttoo””  ddeellllee  ppeerrssiiaannee  cchhee  aavvrreebbbbee  ccoommppoorrttaattoo  uunnaa  

ppoossiizziioonnee  pprroommiinneennttee,,  vveerrssoo  ll’’eesstteerrnnoo,,  ddii  eennttrraammbbii  ggllii  ssppiiggoollii  ddeell  ffrroonnttaallee  

ddeellllee  ppeerrssiiaannee  ssuu  ccuuii  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  44  cchhiillii,,  llaanncciiaattaa  ddaallllaa  ppiiaazzzzoollaa  aavvrreebbbbee  

iimmppaattttaattoo  ee  ssppiinnttoo  ccoonn  ffoorrzzaa  aallll’’iinnddiieettrroo  vveerrssoo  ll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  ccoonn  
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pprreevveeddiibbiillii  rroottttuurree  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  iinn  lleeggnnoo,,  uussuurraattee,,  ppeerr  ppooii  pprreecciippiittaarree  aa  

tteerrrraa..        

MMaa  llee  ppeerrssiiaannee  eerraannoo  sseemmiiaappeerrttee  ee  iinntteeggrree,,  aallll’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ee  llaa  

ppiieettrraa  aallll’’iinntteerrnnoo..  QQuuaallccuunnoo  cchhee  aavveevvaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellllaa  ccaassaa,,  oollttrree  aa  

MMeezz,,  llee  aavveevvaa  aappeerrttee  ddooppoo  llaa  ppaarrtteennzzaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ee  aavveevvaa,,  

ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  ggeettttaattoo  llaa  ppiieettrraa  ee  oorrggaanniizzzzaattoo,,  ddaallll’’iinntteerrnnoo,,  llaa  mmeessssiinnsscceennaa  

ooppppuurree  aavveevvaa  ffaattttoo  ttuuttttoo  ddaallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaammeerraa,,  llaasscciiaannddoo  ppooii  llee  

ppeerrssiiaannee  iinn  qquueellllaa  ppoossiizziioonnee  sseemmiiaappeerrttaa  vviissttaa,,  aall  ssuuoo  aarrrriivvoo,,  ddaall’’IIsspp..  

BBaattttiisstteellllii  cchhee  ppaarrllaa  ddii  ffiinneessttrraa  ““uunn  ppoo’’  aappeerrttaa,,  ssìì……””  ((vvddss..  pp..  6666)),,  aa  

ccoonnffeerrmmaa  ddeell  ffaattttoo  cchhee  llee  dduuee  ppeerrssiiaannee  eerraannoo  ccoommee  ssii  pprreesseennttaannoo  nneellllaa  ffoottoo,,  

qquuiinnddii  aavvvviicciinnaattee  ttrraa  lloorroo,,  nnoonn  ccoommpplleettaammeennttee  aaccccoossttaattee  nnéé  aappeerrttee  aallllaa  

mmaanniieerraa  ddeell  MM..lllloo  PPaassqquuaallee..    

LL’’aannaalliissii  ppoottrreebbbbee  ffiinniirree  qquuii  aanncchhee  sseennzzaa  ccoonnssiiddeerraarree  llaa  ccaalluunnnniiaa  ppoossttaa  iinn  

eesssseerree  ddaallllaa  KKnnooxx  aaii  ddaannnnii  ddeell  LLuummuummbbaa..  IIll  ddiissccoorrssoo  èè  cchhiiuussoo..      

MMaa,,  ppeerr  mmeerroo  ssccrruuppoolloo,,  pprroovviiaammoo  aa  ddaarree  ppeerr  ssccoonnttaattoo  ll’’iimmppoossssiibbiillee  ee  aa  

iippoottiizzzzaarree  cchhee  llaa  RRoommaanneellllii  aavveessssee  llaasscciiaattoo  llee  ppeerrssiiaannee  sseemmiiaappeerrttee..  LLoo  

ssccoonnoosscciiuuttoo  ggeettttaa  llaa  ppiieettrraa  ttrraa  llee  sstteessssee,,  cceennttrraa  lloo  ssppaazziioo  vvuuoottoo  ttrraa  llee  sstteessssee,,  

rroommppee  iill  vveettrroo  ee  llaa  ppiieettrraa  vvaa  aa  ffiinniirree  pprroopprriioo  ddoovvee  èè  ssttaattaa  rriinnvveennuuttaa..    

  

AA  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  iinnccuurraannttee  ddeell  bbaaccccaannoo  ccoommppiiuuttoo  ppeerr  ssppaaccccaarree  iill  vveettrroo,,  lloo  

ssccoonnoosscciiuuttoo  iinniizziiaa  llaa  ““ssccaallaattaa””  vveerrssoo  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii..    

NNeellll’’””eessppeerriimmeennttoo””  ppoossttoo  iinn  eesssseerree  ddaallllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  èè  ssttaattoo  ttrroovvaattoo  

uunn  lleeggaallee  ddeelllloo  SSttuuddiioo,,  ddii  aalltteezzzzaa  ddeecciissaammeennttee  eelleevvaattaa,,  ssuull  mmeettrroo  ee  nnoovvaannttaa  

cchhee,,  ppooggggiiaattii  ii  ppiieeddii  ssuullllaa  ffiinneessttrraa  ssoottttoossttaannttee,,  uunnoo,,  iill  ssiinniissttrroo,,  ssuullllaa  ssbbaarrrraa  

ppiiùù  aallttaa  oo  qquuaassii  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ccoonn  ggrraattaa  mmeettaalllliiccaa,,  ll’’aallttrroo,,  iill  ddeessttrroo,,  ssuu  uunnaa  

ssbbaarrrraa  ppiiùù  bbaassssaa,,  rriieessccee  aa  ttooccccaarree  iill  ddaavvaannzzaallee  ssuu  ccuuii  llee  ppeerrssiiaannee  ssoonnoo  



 23 

rriiggoorroossaammeennttee  cchhiiuussee..  SSii  vveeddaa  llaa  ffoottoo  nn..  33,,  iinnddiivviidduuaattaa  ccoommee  33550011__220000990077  

1111__110044992211,,  pprrooddoottttaa  ddaallllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo..    

LLoo  ssccoonnoosscciiuuttoo,,  cchhee  ppeerr  llee  ddiiffeessee  SSoolllleecciittoo  ee  KKnnooxx,,  aallttrrii  nnoonn  ssaarreebbbbee  cchhee  

RRuuddii,,  nnoonn  eerraa  cceerrttaammeennttee  ccoossìì  aallttoo..  IIll  ccooiimmppuuttaattoo  ccoonnddaannnnaattoo  èè  aallttoo  

aallll’’iinncciirrccaa  11,,7700  oo  ppooccoo  ppiiùù,,  vvaallee  aa  ddiirree  uunnaa  vveennttiinnaa  ddii  cceennttiimmeettrrii  mmeennoo  ddeell  

lleeggaallee  ddeelllloo  SSttuuddiioo  SSoolllleecciittoo..  LLaa  ssccaallaattaa  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  cceerrttaammeennttee  ppiiùù  

ddiiffffiiccoollttoossaa  ee  cceerrttaammeennttee  iill  rriissuullttaattoo  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ddiivveerrssoo::  iill  ggiioovvaannee  

aavvrreebbbbee,,  ffoorrssee,,  ssffiioorraattoo  iill  ddaavvaannzzaallee,,  mmaa  nnoonn  ssaarreebbbbee  rriiuusscciittoo  aa  iinnnnaallzzaarree  iill  

ccoorrppoo  aallll’’aalltteezzzzaa  ddeellllaa  ffiinneessttrraa,,  ffaacceennddoo  ffoorrzzaa  ccoonn  llee  mmaannii  ssuull  ddaavvaannzzaallee,,  

ccoommee  ssii  ppuuòò  iimmmmaaggiinnaarree  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  ffaarree  iill  ccoommppoonneennttee  ddeelllloo  SSttuuddiioo  

SSoolllleecciittoo..                  

MMaa,,  nneellll’’uunn  ccaassoo  ccoommee  nneellll’’aallttrroo,,  aammmmeessssoo  cchhee  lloo  ssccoonnoosscciiuuttoo  ffoossssee  

rriiuusscciittoo  aa  ppooggggiiaarree  llee  mmaannii  ssuull  ddaavvaannzzaallee  ee  aa  iinnnnaallzzaarrssii  aallll’’aalltteezzzzaa  

ddeellllaa  ffiinneessttrraa  sseemmiiaappeerrttaa,,  aavvrreebbbbee  pprreemmuuttoo  ccoonn  ffoorrzzaa  llee  ddiittaa  ee  ii  ppaallmmii  

ddeellllee  mmaannii  nneellllee  ppeerriiccoolloossiissssiimmee  ee  ttaagglliieennttii  llaassttrree  ddii  vveettrroo  llaasscciiaattee  

ddaallll’’uurrttoo  ddeellllaa  ppiieettrraa  ssuullllaa  ffiinneessttrraa..  EE  cchhee  ssuull  ddaavvaannzzaallee  ddeellllaa  ffiinneessttrraa,,  

nneellllaa  ppaarrttee  ssiinniissttrraa  ee  ppiiùù  aall  cceennttrroo,,  gguuaarrddaannddoo  vveerrssoo  ll’’eesstteerrnnoo,,    vvii  ffoosssseerroo  

ggrroossssii  ppeezzzzii  ddii  vveettrroo  iinnffrraannttoo,,  lloo  ssii  vveeddee  cchhiiaarraammeennttee  aanncchhee  ddaallllaa  ffoottoo  nn..  44  

((sseemmpprree  nn..  33550011__220000990077  1111__110044992211))  ee  ssoopprraattttuuttttoo  nneell  CCDD  iinntteerraattttiivvoo  

((RR22SS--0077__1100))..    

LLoo  ssccoonnoosscciiuuttoo,,  ppeerr  ffoorrzzaa  ddii  ccoossee,,  ssii  ssaarreebbbbee  ddoovvuuttoo  ffeerriirree  qquuaannttoo  mmeennoo  

nneellllaa  mmaannoo  ddeessttrraa,,  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  pprreessssiioonnee  eesseerrcciittaattaa  ppeerr  ssoolllleevvaarrssii  ccoonn  llee  

mmaannii  aallll’’aalltteezzzzaa  ddeellllaa  ffiinneessttrraa,,  mmaa  ssuu  qquueellllee  llaassttrree  ddii  vveettrroo  ee  ssuu  qquueell  

ddaavvaannzzaallee  nnoonn  vvii  èè  llaa  bbeenncchhéé  mmiinniimmaa  ttrraacccciiaa  ddii  ssaanngguuee..  LL’’eevveennttuuaallee  

pprreesseennzzaa  ddii  mmaatteerriiaallee  bbiioollooggiiccoo  ddii  nnaattuurraa  eemmaattiiccaa,,  mmaaggaarrii  rriiffeerriibbiillee  aa  RRuuddii,,  

ssuull  ddaavvaannzzaallee  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  uunnaa  ““mmaannnnaa””  
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ppeerr  llee  ddiiffeessee..  LLaa  ffoorrttee  pprreessssiioonnee  ee  ssffrreeggaattuurraa  ddeellllee  ddiittaa  ee  ddeeii  ppaallmmii  ddeellllee  

mmaannii  ddeelllloo  ssccoonnoosscciiuuttoo  ssuull  ddaavvaannzzaallee  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  aavvrreebbbbee  llaasscciiaattoo  

aanncchhee  cceelllluullee  eeppiitteelliiaallii  mmaa  ssuull  ddaavvaannzzaallee  nnoonn  vvii  ssoonnoo  ttrraaccccee  eemmaattiicchhee  oo  

ddii  aallttrroo  ggeenneerree..    

  

AAnnddiiaammoo  aavvaannttii..  SSuuppeerraannddoo  ttuuttttii  ggllii  eevviiddeennttiissssiimmii  oossttaaccoollii  aa  rriitteenneerree  

ppllaauussiibbiillee  iill  ““gg..pp..ss..””,,  vveeddiiaammoo  ccoossaa  ssaarreebbbbee  ssuucccceessssoo..  LLoo  ssccoonnoosscciiuuttoo  èè  

rriiuusscciittoo  ffiinnaallmmeennttee  aa  bbaallzzaarree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  sseennzzaa  ffeerriirrssii  llee  mmaannii  

ssuuii  vveettrrii..  OOrraa,,  ffiinnaallmmeennttee,,  ppoottrreebbbbee  ppoorrttaarrssii  vviiaa  qquuaallccoossaa  ddii  iimmppoorrttaannttee..    

MMaa  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii,,  ggiiuunnttaa  ssuull  ppoossttoo    nneellllaa  ttaarrddaa  mmaattttiinnaattaa  ddeell  22  

nnoovveemmbbrree,,  nnoottaa  cchhee  nneellllaa  ssttaannzzaa  eerraa  ssttaattoo  mmeessssoo  ttuuttttoo  ssoottttoossoopprraa  ee  ii  

vveessttiittii  eerraannoo  ssppaarrssii  mmaa  ssii  rreennddee  ssuubbiittoo  ccoonnttoo,,  nnoonn  sseennzzaa  ssoorrpprreessaa,,  cchhee  

nnoonn  èè  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  nnuullllaa,,  nnoonn  ii  ggiiooiieellllii,,  nnoonn  iill  ccoommppuutteerr,,  nnoonn  ggllii  

oocccchhiiaallii  ddaa  ssoollee,,  nnoonn  llee  bboorrssee  ddii  mmaarrccaa,,  ttuuttttii  ooggggeettttii  cchhee  eerraannoo  eessppoossttii  ee,,  

ccoommuunnqquuee,,  ffaacciillmmeennttee  ssoottttrraaiibbiillii  ee  nnoottaa  uunn  aallttrroo  ppaarrttiiccoollaarree::  ii  vveettrrii  

rroottttii  ssoonnoo  ssiiaa  ssoottttoo  cchhee  ssoopprraa  ii  vveettrrii  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  iinn  ddaattaa  

77..0022..0099,,  pppp..  4400  ee  4411,,  rreessee  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM))..    

IIll  ppaarrttiiccoollaarree  ddeeggllii  ooggggeettttii  mmeessssii  ssoottttoossoopprraa  ee  ddeeii  vveettrrii  cchhee  eerraannoo  ffiinniittii  

ssoopprraa  ggllii  iinndduummeennttii  ee  ggllii  ooggggeettttii,,  èè  ssttaattoo  rriiffeerriittoo  ccoonn  pprreecciissiioonnee,,  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree,,  aanncchhee  ddaaggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee::  ll’’IIsspp..  BBaattttiisstteellllii  

MMiicchheellee  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  ddii  aavveerree  nnoottaattoo  ssuubbiittoo  llaa  ssttrraanneezzzzaa  ddii  qquueell  ““ffuurrttoo””  ee  

ddii  aavveerr  ddeettttoo  cchhiiaarraammeennttee  aadd  AAmmaannddaa  ee  aa  SSoolllleecciittoo  cchhee  nnoonn  ccrreeddeevvaa  ssii  

ttrraattttaassssee  ddii  uunn  ffuurrttoo,,  sseennzzaa  rriicceevveerree  aallccuunn  ccoommmmeennttoo  ddeeii  dduuee..  HHaa  pprreecciissaattoo  

cchhee  llaa  ppiieettrraa  aavveevvaa  uunn  ddiiaammeettrroo  ddii  2200  ––  2255  ccmm..,,  ddeell  ppeessoo  ddii  44  ––  55  cchhiillii  eedd  hhaa  

ssoottttoolliinneeaattoo  iill  ffaattttoo  cchhee  cciiòò  cchhee  lloo  iinnccuurriioossìì  ffuu  ssoopprraattttuuttttoo  iill  ffaattttoo  cchhee  ii  vveettrrii  
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ssttaavvaannoo  aanncchhee  ssoopprraa  ii  vveessttiittii,,  ssppaarrssii  ppeerr  tteerrrraa  ((vvddss..  ddiicchh..  tteessttiimmoonniiaallii  ddeell  

66..0022..0099,,  pp..  6655))..    

CChhee  ii  vveettrrii  rroottttii  ffoosssseerroo  ssoopprraa  ii  vveessttiittii  ssppaarrssii  ppeerr  tteerrrraa  lloo  hhaannnnoo  aaffffeerrmmaattoo  

ccoonn  aassssoolluuttaa  ssiiccuurreezzzzaa  ll’’AAssss..  CCaappoo  MMaarrzzii  FFaabbiioo  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  66..0022..0099,,  pp..  

112277))  ee  iill  ffiiddaannzzaattoo  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  ZZaarroollii  MMaarrccoo  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  66..0022..0099,,  

pp..  117788,,  vvddss..  ddiicchh..  ddeell  66..0022..0099,,  pp..  112277))    

LL’’iippootteettiiccoo  llaaddrroo  aavveevvaa  mmeessssoo  aa  ssooqqqquuaaddrroo  llaa  ssttaannzzaa,,  mmaa  nnoonn  aavveevvaa  

rruubbaattoo  nnuullllaa::  lloo  ccoonnssttaattaa  llaa  ddiirreettttaa  iinntteerreessssaattaa,,  llaa  RRoommaanneellllii  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  

66..0022..0099,,  pp..  4411)),,  mmaa,,  pprriimmaa  aannccoorraa  ddeellll’’aarrrriivvoo  ddii  ZZaarroollii,,  ddeellll’’AAllttiieerrii,,  

ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ee  ddeellllaa  GGrraannddee,,  lloo  sstteessssoo  SSoolllleecciittoo  aavveevvaa  mmoossttrraattoo  

aallll’’AAssss..  CCaappoo  MMaarrzzii  llaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  eedd  aavveevvaa  ccoommmmeennttaattoo::  

““  SSttrraanniissssiimmoo,,  nnoonn  èè  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  nnuullllaa……..””  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeellll’’AAssss..  CCaappoo  

MMaarrzzii  iinn  ddaattaa  66..0022..0099  aallllee  pppp..  112244  ee  112255))..      

  

AA  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  vvaannnnoo  ttrraattttee  llee  uunniicchhee  ccoonncclluussiioonnii  cchhee  ssii  ppoossssoonnoo  ttrraarrrree  

ssuullllaa  bbaassee  ddii  ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  ssii  èè  ffiinnoorraa  ddeettttoo::  ll’’iippootteettiiccoo  llaaddrroo  aavvrreebbbbee  

sscceellttoo  llaa  ffiinneessttrraa  ppiiùù  aallttaa  ee  ppiiùù  eessppoossttaa,,  llee  ppeerrssiiaannee  eerraannoo  pprraattiiccaammeennttee  

cchhiiuussee,,  cciiooèè  ttiirraattee  iinnddiieettrroo  ssiinnoo  aa  ffoorrzzaarree  ssuull  ddaavvaannzzaallee  ((qquuiinnddii  ffiissssaattee))  eedd  

aaccccoossttaattee,,  llaa  ppiieettrraa  llee  aavvrreebbbbee,,  ffoorrssee,,  iinnffrraannttee  mmaa  ssaarreebbbbee  ccaadduuttaa  aallllaa  bbaassee  

ddeellllaa  ccaassaa,,  llaa  ssttaannzzaa  mmeessssaa  aa  ssooqqqquuaaddrroo  eerraa  iinnddiiccaattiivvaa  ddii  uunnaa  iinntteennttiioo  

ddiimmoossttrraattiivvaa  ddii  uunn  tteennttaattoo  ffuurrttoo  cchhee  ddoovveevvaa  ccoollppiirree  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  ssii  

ffoosssseerroo  ppoorrttaattii  iinn  qquueellllaa  ccaammeerraa,,  ii  vveettrrii  ssoopprraa  ii  vveessttiittii  ee  ggllii  ooggggeettttii  iinnddiiccaannoo  

cchhee  pprriimmaa  eerraannoo  ssttaattii  mmeessssii  ssoottttoossoopprraa  ggllii  ooggggeettttii,,  ppooii  vvii  ssii  eerraannoo  

ggeettttaattii  ssoopprraa  ii  vveettrrii..  PPeerr  ffiinniirree,,  uunn’’iimmpprreessaa  ccoossìì  aarrdduuaa  ee  rriisscchhiioossaa  ppeerr  

nnuullllaa,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  eerraa  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  aallccuunncchhéé  ee  iill  pprriimmoo  aadd  

aaccccoorrggeerrsseennee,,  pprriimmaa  aaddddiirriittttuurraa  cchhee  aarrrriivvii  llaa  ““vviittttiimmaa””  ddeell  tteennttaattoo  ffuurrttoo,,  
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èè  ssttaattoo  pprroopprriioo  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo,,  cchhee  nnuullllaa  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  ddiirree  cciirrccaa  llaa  

pprreesseennzzaa    oo  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  uunn  ooggggeettttoo  ddii  FFiilloommeennaa..  

SSii  èè  ddeettttoo  aallll’’iinniizziioo  cchhee  qquueessttoo  ““gg..pp..ss..””  eerraa  iill  ““cchhiiooddoo””,,  iinn  tteerrmmiinnii  llooggiiccii  iill  

““pprreessuuppppoossttoo””  aa  ccuuii  eerraannoo  aappppeessee  llee  ddiiffeessee  ddeeggllii  iimmppuuttaattii..  OOrrbbeennee,,  iill  

cchhiiooddoo  èè  ccaadduuttoo  ffrraaggoorroossaammeennttee  ee,,  ccoonn  eessssoo,,  llaa  lliinneeaa  ddiiffeennssiivvaa  ddeellllaa  

KKnnooxx  ee  ddeell  SSoolllleecciittoo..      

TTuuttttaa  qquueellllaa  sseerriiee  ddii  aattttiivviittàà  ssoonnoo  ssttaattee  ccoommppiiuuttee  ddaallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  

ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ppeerr  iinnddiirriizzzzaarree  ii  ssoossppeettttii  ssuu  uunn  eessttrraanneeoo,,  mmeegglliioo  aannccoorraa  ssuu  

RRuuddii  ee  ppeerr  aalllloonnttaannaarree  ii  ssoossppeettttii  ddeeggllii  iinnqquuiirreennttii  ddaa  cchhii  ddiissppoonneevvaa  ddeellllee  

cchhiiaavvii  ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  qquueellllaa  nnoottttee,,  cciiooèè,,  ttoollttaa  llaa  vviittttiimmaa,,  ddaa  

AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  ddaall  ssuuoo  iimmmmaannccaabbiillee  ee  iinnsseeppaarraabbiillee  ““ffiiddaannzzaattiinnoo””,,  

RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo..    

CCii  ssii  ppoottrreebbbbee  aarrrreessttaarree  qquuii,,  mmaa  iill  nnoossttrroo  ssccrruuppoolloo  ddii  mmaaggiissttrraattii  ddeellllaa  

PPrrooccuurraa  ccii  iimmppoonnee  ddii  aannddaarree  aavvaannttii,,  mmaa  èè  uunn  pprrooggrreeddiirree……..iinn  ddiisscceessaa,,  

oorrmmaaii,,  ppeerrcchhéé  èè  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aaccccllaarraattaa  llaa  ssiimmuullaazziioonnee  ee  iill  ddeeppiissttaaggggiioo  

ppoossttii  iinn  eesssseerree  ddaaggllii  iimmppuuttaattii  ppeerr  ddeevviiaarree  ii  ssoossppeettttii  ssuu  RRuuddii..  

EE  AAmmaannddaa  nnoonn  ssii  èè  lliimmiittaattaa  aallllaa  ssiimmuullaazziioonnee  ddeell  ffuurrttoo……..èè  aannddaattaa  oollttrree,,  

bbeenn  oollttrree,,    hhaa  ccoonnssaappeevvoollmmeennttee  aaccccuussaattoo  uunn  iinnnnoocceennttee  ddeellll’’oommiicciiddiioo  ddeellllaa  

ggiioovvaannee  MMeerreeddiitthh  ee  nnoonn  hhaa  mmoossssoo  uunn  ddiittoo  ppeerr  ddiissccoollppaarrlloo  mmeennttrree  iill  

ccaalluunnnniiaattoo  llaanngguuiivvaa  iinn  ccaarrcceerree,,  nnéé  lleeii  nnéé  llaa  mmaaddrree  EEddddaa  MMeellllaass  cchhee  aavveevvaa  

rraaccccoollttoo  llee  ccoonnffiiddeennzzee  ddeellllaa  ffiigglliiaa..  AAccccuussaattoo  iinnnnoocceennttee  iill  LLuummuummbbaa,,  mmaa,,  

gguuaarrddaa  ccaassoo,,  uuoommoo  ddii  ccoolloorree,,  ccoommee  iill  ccooiimmppuuttaattoo  RRuuddii,,  ccooiinnvvoollttoo  iinnvveeccee  

nneell  ddeelliittttoo  ppeerr  iill  qquuaallee  èè  ssttaattoo  sseeppaarraattaammeennttee  ccoonnddaannnnaattoo……DDii  qquueessttoo  

ppaarrlleerreemmoo  ppiiùù  aavvaannttii..  

  

******  
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      [[aammbbiieennttee  ddeell  ddeelliittttoo  ee  rraappppoorrttii  ttrraa  llee  ppeerrssoonnee]]  

PPrriimmaa  ddii  pprroocceeddeerree,,  èè  nneecceessssaarriioo  ssppeennddeerree  qquuaallcchhee  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ppeerr  

rriiccoossttrruuiirree  ll’’aammbbiieennttee  uummaannoo  nneell  qquuaallee  èè  mmaattuurraattoo  iill  ddeelliittttoo  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  

ii  rraappppoorrttii  ttrraa  llee  ccooiinnqquuiilliinnee  ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddeell  ppiiaannoo  ssuuppeerriioorree..  

LL’’aammbbiieennttee  oovvee  èè  ccoollllooccaattaa  llaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77  èè  ttrraa  iill  cceennttrroo  

ssttoorriiccoo  ddeellllaa  cciittttàà  ee  ll’’aammppiiaa  vvaallllee  ssoottttoossttaannttee  cchhee  ppoorrttaa  aall  TTeevveerree  aallll’’aalltteezzzzaa  

ddii  PPoonnttee  RRiioo,,  iinn  uunn’’aarreeaa  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ppeerr  

SSttrraanniieerrii  ee,,  uunn  ppoo’’  ppiiùù  ddiissttaannttee,,  ddaallllaa  sseeddee  cceennttrraallee  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  

SSttuuddii  ddeellllaa  cciittttàà..    

LLaa  ccaassaa  gguuaarrddaa,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  vveerrssoo  eesstt,,  cciiooèè  vveerrssoo  ll’’AAppppeennnniinnoo,,  vveerrssoo  

ccuuii  eerraa  oorriieennttaattaa  llaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh..  LL’’iinnccrroocciioo  cchhee  ppoorrttaa  oo  iinn  PPiiaazzzzaa  

GGrriimmaannaa  oo  nneellllaa  lloocc..  BBuullaaggaaiioo  èè  pprreecciissaammeennttee  aa  nnoorrdd,,  mmeennttrree,,  ddaallllaa  ppaarrttee  

ooppppoossttaa,,  llaa  ssttrraaddaa  iinniizziiaa  sscceennddeennddoo  vveerrssoo  ssuudd  ppeerr  ppooii  ppiieeggaarree  aadd  eesstt  ee,,  ppooii,,  

aa  nnoorrdd  --  eesstt,,  ccoommee  iinn  uunn  aarrccoo,,  vveerrssoo  VViiaa  SS..  GGiiuusseeppppee..      

LLee  qquuaattttrroo  rraaggaazzzzee,,  MMeezz,,  AAmmaannddaa,,  FFiilloommeennaa  ee  LLaauurraa,,  ccoommee  hhaa  rraaccccoonnttaattoo  

llaa  RRoommaanneellllii  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  77  ffeebbbbrraaiioo,,  eerraannoo  ggiiuunnttee  aadd  ooccccuuppaarree  

ll’’aappppaarrttaammeennttoo  aall  ppiiaannoo  ssuuppeerriioorree  iinn  tteemmppii  ddiivveerrssii::  pprriimmaa  llee  dduuee  iittaalliiaannee,,  

vveerrssoo  llaa  ffiinnee  ddeell  mmeessee  ddii  aaggoossttoo  0077,,  ppooii  llee  pprriimmee  dduuee..  IIll  ccaannoonnee  eerraa  

ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ddii  11..220000,,0000  eeuurroo  aall  mmeessee,,  cciiooèè  330000,,0000  eeuurroo  aa  tteessttaa..  MMeezz  

ssii  ssiisstteemmòò  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  vveerrssoo  llaa  mmeettàà  ddii  sseetttteemmbbrree  ee,,  

iinnttoorrnnoo  aall  2200,,  AAmmaannddaa  cchhee  ppeerròò  aavveevvaa  ffaattttoo  uunnaa  ““ppuunnttaattaa””  eesspplloorraattiivvaa  nneellllaa  

ccaassaa  aaii  pprriimmii  ddii  sseetttteemmbbrree,,  ccoommee  vveeddrreemmoo..    

LLee  dduuee  iittaalliiaannee,,  oollttrreecchhéé  ppiiùù  ggrraannddii  dd’’eettàà,,  ffaacceevvaannoo  pprraattiiccaa  iinn  SSttuuddii  lleeggaallii,,  

mmeennttrree  MMeezz  ee  AAmmaannddaa  ssttuuddiiaavvaannoo  cchhii  aallll’’EErraassmmuuss  cchhii  aallll’’UUnniivveerrssttàà  ppeerr  

SSttrraanniieerrii..  
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AAll  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo,,  aabbiittaavvaannoo  iinnvveeccee  qquuaattttrroo  ssttuuddeennttii,,  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  

AAssccoollii  PPiicceennoo,,  GGiiaaccoommoo  SSiilleennzzii,,  qquueelllloo  cchhee  ppoottrreemmmmoo  cchhiiaammaarree  iill  

““ffiiddaannzzaattiinnoo””  ddii  MMeerreeddiitthh  ((lloo  ddiiccee,,  ttrraa  ggllii  aallttrrii,,  FFiilloommeennaa)),,  SStteeffaannoo  

BBoonnaassssii,,  MMaarrccoo  MMaarrzzaann  ee  RRiiccccaarrddoo  LLuucciiaannii..  

EE’’  eevviiddeennttee  cchhee  ii  qquuaattttrroo  rraaggaazzzzii  ee  llee  rraaggaazzzzee  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoopprraa  ssii  

ffrreeqquueennttaasssseerroo  ccoonn  uunnaa  cceerrttaa  ffrreeqquueennzzaa..  LLoo  ddiiccee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  FFiilloommeennaa  

RRoommaanneellllii  iinn  ddaattaa  77  ffeebbbbrraaiioo  0099::  llaa  sstteessssaa  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  ii  rraaggaazzzzii  

ssaalliivvaannoo  ssppeessssoo  ddaa  lloorroo  ee  cchhee,,  ppeerr  lloorroo,,  eerraa  uunn  ppoo’’  uunnaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  ssaappeerree  

cchhee,,  aall  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo,,  cc’’eerraannoo  qquuaattttrroo  rraaggaazzzzii..  AAnnaalloogghhee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  hhaa  

rreessoo,,  ttrraa  ggllii  aallttrrii,,  GGiiaaccoommoo  SSiilleennzzii  iinn  ddaattaa  1144  ffeebbbbrraaiioo  0099..    

NNeell  ccoorrssoo  ddeell  pprriimmoo  ssoopprraalllluuooggoo,,  ssoonnoo  ssttaattee  rriinnvveennuuttee,,  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo,,  

ddeeii  rraaggaazzzzii,,  cciinnqquuee  ppiiaannttee  ddii  mmaarriijjuuaannaa  ((vvddss..  VVeerrbbaallee  ddii  ppeerrqquuiissiizziioonnee  ddeell  

22..1111..0077))::  aa  MMeezz  ii  rraaggaazzzzii  aavveevvaannoo  aaffffiiddaattoo  ll’’iinnccaarriiccoo  ddii  aannnnaaffffiiaarree  llee  ppiiaannttee  

dduurraannttee  llaa  lloorroo  aasssseennzzaa  ppeerr  llee  ffeessttiivviittàà  ddeeii  SSaannttii  ee  ddeeii  DDeeffuunnttii  ((vvddss..  DDiicchh..  

tteessttiimmoonniiaallii  ddeell  SSiilleennzzii,,  iinn  ddaattaa  1144  ffeebbbbrraaiioo  0099))..  

PPrriimmaa  ddii  pprroosseegguuiirree  vvaa  ffaattttaa  uunnaa  ppuunnttuuaalliizzzzaazziioonnee  iimmppoorrttaannttee::  llaa  cchhiiuussuurraa  

ddeellllaa  ppoorrttaa  eesstteerrnnaa  ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  eerraa  ddiiffeettttoossaa,,  nneell  sseennssoo  cchhee,,  ppeerr  

eesssseerree  ssiiccuurrii  ddii  cchhiiuuddeerrllaa,,  bbiissooggnnaavvaa  cchhiiuuddeerrllaa  sseemmpprree  aa  cchhiiaavvee,,  uuttiilliizzzzaannddoo  

llee  cchhiiaavvii  ddii  ccuuii  ddiissppoonneevvaa  cciiaassccuunnaa  ccooiinnqquuiilliinnaa..  QQuuiinnddii,,  llee  rraaggaazzzzee,,  aanncchhee  

qquuaannddoo  eerraannoo  aallll’’iinntteerrnnoo,,  ddoovveevvaannoo  cchhiiuuddeerree  llaa  ppoorrttaa  ccoonn  llaa  cchhiiaavvee,,  

cchhiiuuddeennddoossii  aallll’’iinntteerrnnoo..  SSee  llaa  cchhiiaavvee  ffoossssee  ssttaattaa  llaasscciiaattaa  nneellllaa  sseerrrraattuurraa,,  

aallll’’iinntteerrnnoo,,  llaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  cchhee  ssii  ttrroovvaassssee  aallll’’eesstteerrnnoo  ee  cchhee  vvoolleessssee  eennttrraarree,,  

aavvrreebbbbee,,  ffoorrssee,,  ddoovvuuttoo  bbuussssaarree  aallllaa  ppoorrttaa  ee  ffaarrssii  rriiccoonnoosscceerree,,  ppeerrcchhéé,,  ffoorrssee,,  

llaa  cchhiiaavvee  iinnsseerriittaa  ddaallll’’eesstteerrnnoo  nnoonn  ssaarreebbbbee  rriiuusscciittaa  aadd  eennttrraarree  nneellllaa  

sseerrrraattuurraa  ppeerr  ll’’oossttaaccoolloo  ffrraappppoossttoo  ddaallllaa  cchhiiaavvee  llaasscciiaattaa  nneellllaa  sseerrrraattuurraa  

aallll’’iinntteerrnnoo  ee  llaa  ppoorrttaa  nnoonn  aavveevvaa  uunnoo  ssppiioonncciinnoo  ppeerr  ppootteerr  vveeddeerree  cchhii  
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bbuussssaassssee  aallllaa  ppoorrttaa..  SSee,,  vviicceevveerrssaa,,  ddaallll’’iinntteerrnnoo,,  llaa  cchhiiaavvee  ffoossssee  ssttaattaa  ttoollttaa  

ddooppoo  aavveerr  cchhiiuussoo  llaa  ppoorrttaa,,  llaa  ccooiinnqquuiilliinnaa,,  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  

ttrraannqquuiillllaammeennttee  aapprriirree  ccoonn  llaa  pprroopprriiaa  cchhiiaavvee..  QQuueessttee  ccoossee  llee  hhaa  ddeettttee  

FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii  iill  77..0022..0099  ((vvddss..  pppp..  1133  ee  1144))..  DDaa  qquueelllloo  cchhee  llaa  tteessttee  hhaa  

ddeettttoo,,  sseemmbbrraa  cchhiiaarroo  cchhee  llaa  cchhiiaavvee,,  ddaallll’’iinntteerrnnoo,,  vveenniivvaa  llaasscciiaattaa  nneellllaa  

sseerrrraattuurraa  qquuaannddoo  ttuuttttee  llee  rraaggaazzzzee  ffoosssseerroo  rriieennttrraattee  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo,,  

mmeennttrree,,  ssee  qquuaallccoossaa  ssii  ttrroovvaassssee  ffuuoorrii,,  llaa  cchhiiaavvee,,  ddooppoo  llaa  cchhiiuussuurraa,,  ssaarreebbbbee  

ssttaattaa  ttoollttaa  ddaallllaa  sseerrrraattuurraa  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellll’’aallttrraa  cchhiiaavvee  

ddaallll’’eesstteerrnnoo..  LLaa  ppoorrttaa  eesstteerrnnaa,,  qquuiinnddii,,  ppeerr  eesssseerree  cchhiiuussaa  ccoonn  ssiiccuurreezzzzaa,,  

ddoovveevvaa  eesssseerree  cchhiiuussaa  aa  cchhiiaavvee  ee  cciiaassccuunnaa  ddeellllee  ccooiinnqquuiilliinnee  nnee  aavveevvaa  uunnaa..        

II  rraappppoorrttii  ttrraa  llee  qquuaattttrroo  ccooiinnqquuiilliinnee  ddeell  ppiiaannoo  ssuuppeerriioorree  ccoonnoossccoonnoo  uunnaa  

cchhiiaarraa  eevvoolluuzziioonnee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  ppeerriiooddoo  ttrraassccoorrssoo  iinnssiieemmee..  AAllll’’iinniizziioo,,  

iinnffaattttii,,  ll’’aasssseettttoo  ddeeii  rraappppoorrttii  dd’’aammiicciizziiaa  ssii  ssttrruuttttuurraa  ssuu  bbaassee  ppeerr  lloo  ppiiùù  

lliinngguuiissttiiccaa::  MMeerreeddiitthh  lleeggaa  ddii  ppiiùù  ccoonn  AAmmaannddaa,,  ppiiùù  ggiioovvaannee  ddeellllee  aallttrree  ee  ddii  

lliinngguuaa  ee  ccuullttuurraa  aanngglloossaassssoonnee  ccoommee  llaa  ssuuaa..  PPooii,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  iill  

rraappppoorrttoo  ttrraa  MMeerreeddiitthh  ee  AAmmaannddaa  ssii  rraaffffrreeddddòò,,  nneell  sseennssoo  cchhee  llee  dduuee  pprreesseerroo  

ssttrraaddee  ddiivveerrssee  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii  iinn  ddaattaa  77..0022..0099,,  pp..  99  ee  

ddiicchh..  ddii  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  ddeell  1144..0022..0099))..    

SSii  ccrreeaarroonnoo  pprroobblleemmii  ddii  mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ddeeii  ttuurrnnii  ddii  ppuulliizziiaa  

ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  AAmmaannddaa  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  pp..  

1100))..  IInnoollttrree,,  mmeennttrree  MMeerreeddiitthh  nnoonn  ppoorrttaavvaa  rraaggaazzzzii  iinn  ccaassaa,,  AAmmaannddaa  lloo    

ffaacceevvaa  ccoonn  uunnaa  cceerrttaa  ffrreeqquueennzzaa  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  pp..  1111))..    

IIll  ppaaddrree  ddii  MMeezz,,  JJoohhnn  KKeerrcchheerr,,  nneellllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  66  ggiiuuggnnoo  0099,,  hhaa  

rriiffeerriittoo  cchhee  llaa  ffiigglliiaa  ssoolloo  iinn  uunn  ppaaiioo  ddii  ooccccaassiioonnii  aavveevvaa  ppaarrllaattoo  ddii  AAmmaannddaa  ee  

iinn  tteerrmmiinnii  ddeecciissaammeennttee  ccrriittiiccii::  MMeerreeddiitthh  aavveevvaa  ccoonnffeessssaattoo  aall  ppaaddrree  ddii  eesssseerree  

ssttuuppiittaa  cchhee  ll’’aammiiccaa  aavveessssee  aallllaacccciiaattoo  uunnaa  rreellaazziioonnee  ccoonn  uunn  rraaggaazzzzoo,,  aappppeennaa  
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aarrrriivvaattaa  aa  PPeerruuggiiaa  ee  ddii  pprroovvaarree  ffaassttiiddiioo  ppeerr  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  KKnnooxx  nnoonn  uussaassssee  

lloo  sscciiaaccqquuoonnee  ee  nnoonn  ppuulliissssee  iill  bbaaggnnoo  ddooppoo  aavveerrlloo  uussaattoo..  AAnnaalloogghhee  

ccoonnffiiddeennzzee  ddii  MMeezz  ssoonnoo  ssttaattee  rriiffeerriittee  ddaa  BBuutttteerrwwoorrtthh  RRoobbyynn  CCaarrmmeell  cchhee  hhaa  

aaggggiiuunnttoo  iill  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  aavveerr  vviissttoo  cchhee  AAmmaannddaa  ppoosssseeddeevvaa  pprrooffiillaattttiiccii  ee  

vviibbrraattoorree,,  AAmmyy  FFrroosstt,,  PPuurrttoonn  SSoopphhiiee,,  cciiooèè  llee  ccoonnnnaazziioonnaallii  ddii  MMeezz  ((vvddss..  

uuddiieennzzaa  ddeell  1133  ffeebbbbrraaiioo  0099))..  

PPeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  iill  rraappppoorrttoo  AAmmaannddaa  ––  SSoolllleecciittoo,,  eessssoo  iinniizziiaa  cciirrccaa  uunnaa  

sseettttiimmaannaa  pprriimmaa  ddeell  ffaattttoo  ccrriimmiinnoossoo  ppeerr  ccuuii  ssii  pprroocceeddee,,  uunnaa  ssoollaa  

sseettttiimmaannaa::  ccee  lloo  ddiiccee  llaa  sstteessssaa  KKnnooxx  nneell  ssuuoo  eessaammee,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllaa  

ddoommaannddaa  ddii  qquueessttoo  PPMM..  LLaa  KKnnooxx  hhaa  rriiffeerriittoo  ddii  aavveerr  ccoonnoosscciiuuttoo  iill  SSoolllleecciittoo  

aadd  uunn  ccoonncceerrttoo  aallll’’UUnniivveerrssiittàà  ppeerr  SSttrraanniieerrii  iill  2255  oottttoobbrree  0077  ((vveeddaassii  

ccoonnttrrooeessaammee  ddii  AAmmaannddaa,,  iinn  ddaattaa  1133..0066..0099,,  aa  pp..  88))..    

LLaa  ffrreeqquueennttaazziioonnee,,  ddaa  ppaarrttee  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  AAmmaannddaa  ee  

vviicceevveerrssaa  ssiinnoo  aall  ggiioorrnnoo  ddeellllaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  ccaaddaavveerree  ddii  MMeezz  iinniizziiaa,,  qquuiinnddii,,  

eevviiddeenntteemmeennttee,,  iill  vveenneerrddìì  2266  oottttoobbrree  ee  dduurraa  ppoocchhiissssiimmoo,,  eessaattttaammeennttee  uunnaa  

sseettttiimmaannaa..  EE’’,,  ccoommee  aall  ssoolliittoo,,  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii  cchhee  iinnddiiccaa  ccoonn  

aassssoolluuttaa  pprreecciissiioonnee  nneell  vveenneerrddìì  2266  oottttoobbrree  iill  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  RRaaffffaaeellee  

mmeettttee  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  ppiieeddee  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ((ddiicchhiiaarraazziioonnii  

tteessttiimmoonniiaallii  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  iinn  ddaattaa  77..0022..0099,,  pp..  1155))::  llaa  tteessttee  ssee  lloo  rriiccoorrddaavvaa  

bbeennee  ppeerrcchhéé  qquueell  ggiioorrnnoo  ssii  llaauurreeaavvaa  uunnaa  ssuuaa  aammiiccaa  ee  lleeii  aavveevvaa  pprreessoo  uunn  

ggiioorrnnoo  ddii  ffeerriiee..  QQuuaannddoo  ttoorrnnòò  aa  ccaassaa,,  iinnccoonnttrròò  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii,,  AAmmaannddaa  ee  iill  

rraaggaazzzzoo  cchhee  llee  vveennnnee  pprreesseennttaattoo  ccoommee  RRaaffffaaeellee  cchhee  lleeii  aavvrreebbbbee  vviissttoo  

nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ssoolloo  uunn  ppaaiioo  ddii  vvoollttee..  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii,,  nneellllee  ssuuee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  1144..0022..0099,,  aaffffeerrmmaa  ddii  aavveerr  vviissttoo  RRaaffffaaeellee  iinn  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa  cciirrccaa  uunnaa  ddeecciinnaa  ddii  ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  iinntteennttoo  aa  

pprreeppaarraarree  llaa  ppaassttaa  ppeerr  AAmmaannddaa  ee  ddiiccee  cchhee  iinn  qquueellll’’ooccccaassiioonnee  ii  dduuee  
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pprraannzzaarroonnoo  iinnssiieemmee  aa  MMeerreeddiitthh..  EE’’  cchhiiaarroo,,  ppeerròò,,  cchhee,,  vviissttoo  cchhee  llaa  sstteessssaa  

KKnnooxx  aammmmeettttee  ddii  aavveerr  ccoonnoosscciiuuttoo  RRaaffffaaeellee  ssoolloo  iill  2255,,  aappppaarree  mmoollttoo  ppiiùù  

vveerroossiimmiillee  llaa  pprreecciissaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  ppeerraallttrroo  

ssoossttaannzziiaallmmeennttee  nnoonn  ssmmeennttiittaa  ddaallllaa  sstteessssaa  MMeezzzzeettttii  cchhee,,  ppeerròò,,  pprriivvaa  ddii  uunn  

pprreecciissoo  ppaarraammeettrroo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  mmnneemmoonniiccoo,,  nnoonn  hhaa  iinnddiivviidduuaattoo  

eessaattttaammeennttee  llaa  ddaattaa  ddeellll’’iinnggrreessssoo  ddii  RRaaffffaaeellee  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo..    

IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  nneellllaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo,,  RRaaffffaaeellee  eedd  AAmmaannddaa  ssii  ccoonnoosscceevvaannoo  

ee  ssii  ffrreeqquueennttaavvaannoo  ssoolloo  ddaa  uunnaa  sseettttiimmaannaa..  

SSee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ee  ddii  ffrreeqquueennttaazziioonnee  ttrraa  SSoolllleecciittoo  ee  AAmmaannddaa  

pprriimmaa  ddeell  ddeelliittttoo  ffuu  ccoossìì  bbrreevvee,,  vvaa  ssoottttoolliinneeaattoo,,  ppeerraallttrroo,,  ll’’aatttteeggggiiaammeennttoo  

eessttrreemmaammeennttee  ppoosssseessssiivvoo,,  oo,,  ppeerr  mmeegglliioo  ddiirree,,  ddiippeennddeennttee  ddii  RRaaffffaaeellee  vveerrssoo  

AAmmaannddaa..  RRiissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii,,  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1144..0022..0099,,  hhaa  ddeessccrriittttoo  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddii  

RRaaffffaaeellee::  ““  EErraa  mmoollttoo  vviicciinnoo  aadd  AAmmaannddaa  nneell  sseennssoo  cchhee  nnoottaavvoo  cchhee  ooggnnii  

ppaassssoo  cchhee  ffaacceevvaa  AAmmaannddaa  RRaaffffaaeellee  llee  ssttaavvaa  ddiieettrroo  aabbbbrraacccciiaannddoollaa,,  

ccooccccoollaannddoollaa  mmoollttoo  aaffffeettttuuoossoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  AAmmaannddaa””  ee,,  aallllaa  ddoommaannddaa  

ddii  qquueessttoo  PPMM  ssee  RRaaffffaaeellee  sseegguuiissssee  AAmmaannddaa  sseemmpprree,,  llaa  MMeezzzzeettttii  hhaa  rriissppoossttoo  

ddii  ssii  ((nneell  vveerrbbaallee  aa  pp..  1155))..  PPooii,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddeell  PPMM  CCoommooddii,,  

hhaa  ddeettttoo  cchhee  AAmmaannddaa,,  iinnvveeccee,,  eerraa  ssìì  pprreessaa  ddaa  RRaaffffaaeellee  mmaa  hhaa  aaggggiiuunnttoo::  ““  

ooddddiioo  iinn  mmaanniieerraa  ffoorrssee  mmeennoo  ppoosssseessssiivvaa””  ee  aallllaa  ddoommaannddaa  ddeell  PPMM  ssee  

AAmmaannddaa  aavveessssee  vveerrssoo  RRaaffffaaeellee  llee  sstteessssee  aatttteennzziioonnii  cchhee  qquueesstt’’uullttiimmoo  aavveevvaa  

ppeerr  lleeii,,  llaa  MMeezzzzeettttii  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  NNoo,,  uunn    ppoo’’  ddii  mmeennoo””  ((pp..  5555))..    

QQuueessttaa  ffoorrttiissssiimmaa  ddiippeennddeennzzaa  ddii  RRaaffffaaeellee  ddaa  AAmmaannddaa  ee  iill  ffaattttoo  cchhee  

qquueesstt’’uullttiimmaa  ffoossssee,,  aallll’’eevviiddeennzzaa,,  ll’’eelleemmeennttoo  ddoommiinnaannttee  ddeellllaa  ccooppppiiaa,,  vvaa  

tteennuuttaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  nneellllaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeellll’’aammbbiieennttee  ee  ddeeii  



 32 

rraappppoorrttii  iinntteerrppeerrssoonnaallii  cchhee  hhaannnnoo  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  iill  mmoonnddoo  nneell  qquuaallee  èè  

mmaattuurraattoo  ll’’oommiicciiddiioo  ddii  MMeezz..  

LL’’eessiigguuiittàà  ddeell  ppeerriiooddoo  ddii  ffrreeqquueennttaazziioonnee  AAmmaannddaa  ––  SSoolllleecciittoo  ssiinnoo  aall  

ddeelliittttoo  èè  rriilleevvaannttee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ccoonnffeerrmmaa  ddii  qquuaannttoo  aasssseerriittoo  ccoonnccoorrddeemmeennttee  

ddaa  LLaauurraa  ee  ddaa  FFiilloommeennaa  cciirrccaa  iill  ffaattttoo  cchhee  MMeerreeddiitthh  nnoonn  ssii  rreeccòò  aa  ccaassaa  ddii  

RRaaffffaaeellee  ee  nnoonn  ppoottéé,,  qquuiinnddii,,  iinn  qquueellll’’ooccccaassiioonnee,,  ffeerriirrssii  ccoonn  llaa  llaammaa  ddeell  

ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreeppeerrttoo  nn..  003366..  LLee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  iinn  pprrooppoossiittoo  ddaa  

FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii  iill  77..0022..0099  ((ssii  vveeddaannoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aallllee  ppaaggiinnee  7700  ee  

7711;;  iinn  ccuuii  llaa  sstteessssaa,,  rriissppoonnddeennddoo  aallll’’AAvvvv..  LLuuccaa  MMaaoorrii,,  eesscclluuddee  cchhee  iill  

ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  003366  ffoossssee  ddeellllaa  ddoottaazziioonnee  eessiisstteennttee  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  

ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  ddiicchh..  aa  pp..  1166  ee  110011,,  iinn  ccuuii,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllee  

ddoommaannddee,,  rriissppeettttiivvaammeennttee  ddii  qquueessttoo  PPMM  ee  ddeell  ddiiffeennssoorree  ddii  ppaarrttee  cciivviillee  AAvvvv..  

MMaarreessccaa,,  eesscclluuddee  cchhee  MMeerreeddiitthh  ssii  ffoossssee  rreeccaattaa  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddeell  

SSoolllleecciittoo))  ee  ddaa  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  sseettttee  ggiioorrnnii  ddooppoo  ((ssii  vveeddaannoo  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  

pp..  1155  iinn  ccuuii  llaa  tteessttee  eesscclluuddee  cchhee  MMeerreeddiitthh  ssii  ffoossssee  rreeccaattaa  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  

ddeell  SSoolllleecciittoo  ee  nneeggaa  ddii  aavveerr  mmaaii  vviissttoo  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  qquueell  ccoolltteelllloo  ee  

ddiicchh..  pppp..  4433  ee  5544  iinn  ccuuii  llaa  tteessttee  eesscclluuddee  aannccoorraa  cchhee  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  

003366  ffaacceessssee  ppaarrttee  ddeellllaa  ddoottaazziioonnee  eessiisstteennttee  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa))..  nnoonn  

llaasscciiaannoo  vveerraammeennttee  ssppaazziioo  aa  dduubbbbii  ddii  ssoorrttaa..  ““NNoo,,  nnoonn  aavveevvaammoo  qquueell  

ccoolltteelllloo……NNoo,,  nnoonn  eerraa  iinn  ccaassaa  qquueell  ccoolltteelllloo””  hhaa  rriissppoossttoo  iinn  mmooddoo  ttrraanncchhaanntt  

llaa  MMeezzzzeettttii  aallll’’eessaammee  ddeell  PPMM  CCoommooddii  ((vvddss..  pp..  5544))..    

SSee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ee  ffrreeqquueennttaazziioonnee  ffoossssee  ssttaattoo  ppiiùù  aammppiioo,,  llee  

aaffffeerrmmaazziioonnii  ddeellllee  dduuee  ccooiinnqquuiilliinnee  iittaalliiaannee  aavvrreebbbbeerroo  aavvuuttoo  uunnaa  ffoorrzzaa  

mmoollttoo  mmiinnoorree  ppeerrcchhéé  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ppoossssiibbiillee  cchhee  MMeerreeddiitthh  ssii  ffoossssee  rreeccaattaa  

ddaa  SSoolllleecciittoo  uunn  cceerrttoo  ggiioorrnnoo  sseennzzaa  cchhee  llee  dduuee  iittaalliiaannee  nnee  ffoosssseerroo  vveennuuttee  aa  

ccoonnoosscceennzzaa..  MMaa  ssee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ddeevvee  eesssseerree  cciirrccoossccrriittttoo  iinn  
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tteerrmmiinnii  ccoossìì  aanngguussttii,,  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddaa  LLaauurraa  ee  ddaa  FFiilloommeennaa  aaccqquuiissttaa  

bbeenn  aallttrraa  ffoorrzzaa,,  ssoopprraattttuuttttoo  ssee  ssii  ttiieennee  pprreesseennttee  iill  ccaarraatttteerree  eessttrreemmaammeennttee  

rriisseerrvvaattoo  ddii  MMeezz,,  ssppeecciiee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  SSoolllleecciittoo..    

LLaa  RRoommaanneellllii  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  RRaaffffaaeellee  eedd  AAmmaannddaa  aassssuummeevvaannoo  

hhaasshhiisshh  ((ssii  vveeddaa  eessaammee  aa  pp..  1188))..    

SSeemmpprree  ppeerr  ppuunnttuuaalliizzzzaarree  ccoommppoorrttaammeennttii  ddeellllee  rraaggaazzzzee  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  

MMeerreeddiitthh,,  cchhee,,  ccoommee  ssii  vveeddrràà,,  aassssuummeerraannnnoo  ffoorrttee  rriilleevvaannzzaa  iinn  rreellaazziioonnee  aadd  

aaffffeerrmmaazziioonnii  ddeellll’’iimmppuuttaattaa  KKnnooxx,,  vvaa  ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  MMeerreeddiitthh  tteenneevvaa  

sseemmpprree  aappeerrttaa  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ssuuaa  ccaammeerraa,,  nneell  sseennssoo  cchhee  nnoonn  llaa  cchhiiuuddeevvaa  aa  

cchhiiaavvee..  TTaallvvoollttaa  llaa  llaasscciiaavvaa  aaddddiirriittttuurraa  ssoocccchhiiuussaa..  MMeerreeddiitthh  cchhiiuuddeevvaa  aa  

cchhiiaavvee  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ssuuaa  ccaammeerraa  ssoolloo  qquuaannddoo  ddoovveevvaa  aasssseennttaarrssii  ppeerr  aallccuunnii  

ggiioorrnnii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  qquuaannddoo  ddoovveevvaa  ttoorrnnaarree  iinn  IInngghhiilltteerrrraa..  LLoo  ddiiccoonnoo  ccoonn  

eessttrreemmaa  ssiiccuurreezzzzaa  llaa  RRoommaanneellllii  ((vveeddaassii  pp..  2277))  ee  llaa  MMeezzzzeettttii  ((aa  pp..  66  ddeell  ssuuoo  

eessaammee)),,  mmaa  qquueessttoo  vvaalleevvaa  aanncchhee  ppeerr  llaa  sstteessssaa  MMeezzzzeettttii  ee  aanncchhee  ppeerr  

AAmmaannddaa  cchhee  llaasscciiaavvaa  llaa  ppoorrttaa  aappeerrttaa,,  nnoonn  cchhiiuussaa  aa  cchhiiaavvee..  LLaa  RRoommaanneellllii  

nnoonn  ddiissppoonneevvaa,,  iinnvveeccee,,  ddeellllaa  cchhiiaavvee  ddeellllaa  ssuuaa  ssttaannzzaa  ((ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  pp..  2277))..  

CCoommee  ssii  vveeddee,,  nneessssuunnaa  ddeellllee  rraaggaazzzzee  cchhiiuuddeevvaa  aa  cchhiiaavvee  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  

rriissppeettttiivvaa  ccaammeerraa..  CCiiaassccuunnaa  iinnvveeccee  ddiissppoonneevvaa  ddeellllaa  cchhiiaavvee  ddeellllaa  ppoorrttaa  

eesstteerrnnaa  ((ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  aa  pp..  110044))  cchhee  ppeerr  ppootteerr  eesssseerree  cchhiiuussaa  

ddoovveevvaa  eesssseerree  cchhiiuussaa  aa  cchhiiaavvee..        

SSeemmpprree  ppeerr  ppuunnttuuaalliizzzzaarree  eelleemmeennttii  rriivveellaattiissii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  rriilleevvaannttii,,  vvaa  

ddeettttoo  cchhee  aa  MMeerreeddiitthh  ppiiaacceevvaannoo  mmoollttoo  ii  ffuunngghhii  cchhaammppiiggnnoonnss  cchhee  mmaannggiiaavvaa  

ssppeessssoo  ((ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  aallllee  pppp..  1122  ee  1133))..    

SSoolloo  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  rriiccoorrddaa  ddii  aavveerree  vviissttoo  RRuuddii  iinn  uunnaa  ssoollaa  ooccccaassiioonnee,,  

uunnaa  ddoommeenniiccaa,,  ccooii  rraaggaazzzzii  aall  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo,,  mmeennttrree  eerraannoo  iinntteennttii  aa  gguuaarrddaarree  

iinn  tteelleevviissiioonnee  iill  GGrraann  PPrreemmiioo,,  iinn  ccuuii  llaa  FFeerrrraarrii  ccoorrrreevvaa  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  
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((ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  MMeezzzzeettttii  aa  pp..  1144))..  IInn  aallttrraa  ooccccaassiioonnee,,  iill  BBoonnaassssii  llee  rriiffeerrìì  

cchhee,,  iinn  uunn’’ooccccaassiioonnee  vveerroossiimmiillmmeennttee  pprreecceeddeennttee,,  ssii  eerraannoo  ttuuttttii  rreeccaattii  iinn  

ddiissccootteeccaa,,  cchhee  cc’’eerraa  aanncchhee  RRuuddii,,  cchhee  ssii  uubbrriiaaccòò    ee  cchhee  ffiinnìì  ccoonn  

ll’’aaddddoorrmmeennttaarrssii  ssuull  wwaatteerr  ((ssii  vveeddaa  pp..  5522))..    

VVeerrssoo  llaa  ffiinnee  ddeell  mmeessee  ddii  oottttoobbrree  0077,,  ttrraa  llee  ccooiinnqquuiilliinnee  ssii  ssvvoollssee  uunn  

iinnccoonnttrroo  cchhee  eebbbbee  aadd  ooggggeettttoo  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee,,  ffiissssaattoo,,  ccoommee  ss’’èè  

ddeettttoo,,  iinn  330000,,0000  eeuurroo  aa  tteessttaa,,  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  11..220000,,0000  eeuurroo  mmeennssiillii..  IIll  

ppaaggaammeennttoo  ddoovveevvaa  aavvvveenniirree,,  aa  nnoorrmmaa  ddii  ccoonnttrraattttoo,,  eennttrroo  iill  55  ddii  ooggnnii  mmeessee  

((vveeddaassii  llee  sstteessssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  pp..  2200))  ee,,  ppooiicchhéé  ssii  aapppprroossssiimmaavvaa  qquueell  

““ppoonnttee””  cchhee  ssii  ssaarreebbbbee  rriivveellaattoo  ttrraaggiiccoo,,  cciiooèè  llee  ffeessttiivviittàà  ddeeii  SSaannttii,,  iill  ggiioovveeddìì  

pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  qquueellllaa  ddeeii  DDeeffuunnttii,,  iill  vveenneerrddìì  ssuucccceessssiivvoo  ee,,  ppooii,,  iill  ffiinnee  

sseettttiimmaannaa  ee  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  ssaarreebbbbee  ttoorrnnaattaa  aa  ccaassaa  ppeerr  ll’’ooccccaassiioonnee  ee  

FFiilloommeennaa  ssii  ssaarreebbbbee  aalllloonnttaannaattaa  ddaallll’’aappppaarrttaammeennttoo  ppeerr  ssttaarrsseennee  ccooll  

ffiiddaannzzaattoo,,  qquueessttee  uullttiimmee  ssii  pprreeooccccuuppaarroonnoo  ddii  rriiccoorrddaarree  aallllee  aallttrree  

ccooiinnqquuiilliinnee,,  cciiooèè  aadd  AAmmaannddaa  ee  MMeezz,,  ddii  rriiuunniirree  ii  ssoollddii  ppeerr  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeell  

ccaannoonnee  eennttrroo  iill  ssuucccceessssiivvoo  lluunneeddìì  55  nnoovveemmbbrree..  MMeerreeddiitthh  llee  rraassssiiccuurròò  

ddiicceennddoo  cchhee  lleeii  aavveevvaa  ggiiàà  ii  ssoollddii,,  cciiooèè  ii  ssuuooii  330000,,0000  eeuurroo  ee  cchhee  ppootteevvaa  

ddaarrgglliieellii  ssuubbiittoo..  PPeerr  rraassssiiccuurraarrllee,,  MMeezz  aaggggiiuunnssee  cchhee  aavveevvaa  aanncchhee  dduuee  ccaarrttee  

ddii  ccrreeddiittoo  oo  ccoommuunnqquuee  dduuee  ccoonnttii  ccoorrrreennttii,,  uunnoo  ppeerrssoonnaallee  eedd  uunnoo  

ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà..    

AAmmaannddaa  cchhee  eerraa  iinn  ccaassaa,,  vveerroossiimmiillmmeennttee  iinn  ccaammeerraa  ssuuaa,,  aa  qquuaallcchhee  mmeettrroo  

ddaall  ssooggggiioorrnnoo,,  ddoovvee  ssii  ssvvoollggeevvaa  llaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee  ee  cchhee  nnoonn  ppootteevvaa  nnoonn  

aavveerr  uuddiittoo  nnéé  ll’’iinnvviittoo  ddii  FFiilloommeennaa  ee  LLaauurraa  aa  ppaarrllaarree  ddeell  pprroossssiimmoo  

ppaaggaammeennttoo  nnéé  iill  ccoonntteennuuttoo  iinniizziiaallee  ddeell  ccoollllooqquuiioo,,  èè  iinntteerrvveennuuttaa  nneell  ccoorrssoo  

ddeelllloo  sstteessssoo  ee  mmeennttrree  ssttaavvaannoo  ppaarrllaannddoo  ddeellllaa  ccaassaa  ee  ddeellllaa  llooccaazziioonnee,,  ccoommee  

hhaa  ooppppoorrttuunnaammeennttee  pprreecciissaattoo  llaa  RRoommaanneellllii  ((vveeddaassii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  pp..  2222))..  
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LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  hhaa  ccoollllooccaattoo  qquueessttoo  ccoollllooqquuiioo  iill  3300  oottttoobbrree  eedd  hhaa  pprreecciissaattoo  

cchhee  iinn  qquueellll’’ooccccaassiioonnee  AAmmaannddaa  ((pprriimmaa,,  eevviiddeenntteemmeennttee,,  ddii  ssppoossttaarrssii  iinn  

ccaammeerraa  ppeerrcchhéé,,  ppooii,,  ttoorrnnòò  nneell  ssooggggiioorrnnoo  mmeennttrree  llee  rraaggaazzzzee  ppaarrllaavvaannoo  ddeell  

ccaannoonnee  ddaa  ppaaggaarree))  ccoonnffeessssòò  ddii  sseennttiirrssii  iinn  ddiiffffiiccoollttàà  ccooll  ssuuoo  ““ffiiddaannzzaattoo””  

aammeerriiccaannoo,,  aavveennddoo  aallllaacccciiaattoo  iill  rraappppoorrttoo  sseennttiimmeennttaallee  ccoonn  RRaaffffaaeellee,,  mmeennttrree  

MMeerreeddiitthh  ssii  ddiimmoossttrròò  ccoonnttrraarriiaa  aaii  ““ttrraaddiimmeennttii””  sseennttiimmeennttaallii,,  aaffffeerrmmòò  ddii  nnoonn  

aavveerree  mmaaii  ttrraaddiittoo  iinn  vviittaa  ssuuaa  ee  ddii  ccoonnssiiddeerraarree  qquueessttoo  ffaattttoo  uunnaa  ccoossaa  

ddiisspprreezzzzaabbiillee  ((vveeddaassii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  MMeezzzzeettttii,,  aa  pp..  2277))..  IIll  cchhee  

ccoonnffeerrmmaa  iill  nnootteevvoollee  ddiivvaarriioo  ddii  aatttteeggggiiaammeennttoo  ee  llaa  ddiivvaarriiccaazziioonnee  ddii  

ffrreeqquueennttaazziioonnee  cchhee  oorrmmaaii  eessiisstteevvaa  ttrraa  MMeezz  ee  AAmmaannddaa,,  ppuurr  nneellll’’aammbbiittoo  

ddeellllaa  ccoonnvviivveennzzaa  nneelllloo  sstteessssoo  aappppaarrttaammeennttoo..    

LLaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee  ddeell  3300  oottttoobbrree  tteerrmmiinnòò,,  hhaa  pprreecciissaattoo  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii,,  

vveerrssoo  llee  1155  ––  1155,,3300  ((ssii  vveeddaa  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  pp..  5533,,  nneell  ccoonnttrrooeessaammee  

ccoonnddoottttoo  ddaallll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa))  ee  qquueessttoo  ppeerrcchhéé  llee  dduuee  rraaggaazzzzee  iittaalliiaannee  

ddoovveevvaannoo  aannddaarree  aall  llaavvoorroo..  CCoommee  ssii  vveeddrràà,,  ppiiùù  aavvaannttii,,  ll’’oorraarriioo  èè  

ppeerrffeettttaammeennttee  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  qquuaannttoo  hhaa  pprreecciissaattoo  iill  tteessttee  FFaabbiioo  GGiiooffffrreeddii,,  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2288..0033..0099  cchhee,,  iinn  ppeerrffeettttaa  aaddeerreennzzaa  ccoonn  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  

iinn  sseeddee  dd’’iinnddaaggiinnii,,  hhaa  ccoollllooccaattoo  ll’’aavvvviissttaammeennttoo  ddeellllee  dduuee  rraaggaazzzzee  ssttrraanniieerree,,  

ddii  RRaaffffaaeellee  ee  ddii  RRuuddii  vveerrssoo  llee  1177,,  vveerroossiimmiillmmeennttee  ddaallllee  1166,,3300  aallllee  1177,,3300  

((ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  GGiiooffffrreeddii  aa  pp..  3344))..  MMaa  ssuu  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddaall  tteessttee  ssii  

ttoorrnneerràà  ppiiùù  ddeettttaagglliiaattaammeennttee..  QQuuii  bbaassttaa  rriilleevvaarree  cchhee  ll’’oorraarriioo  iinnddiiccaattoo  ddaall  

GGiiooffffrreeddii  èè  ppeerrffeettttaammeennttee  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  qquueelllloo  pprreecciissaattoo  ddaallllaa  MMeezzzzeettttii..    

SSeemmpprree  sseeccoonnddoo  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  qquueellllaa  sseerraa  lleeii  ee  FFiilloommeennaa  uusscciirroonnoo  ee  

ffuurroonnoo,,  ppooii,,  rraaggggiiuunnttee  ddaa  MMeerreeddiitthh  ee  ddaallllee  ssuuee  aammiicchhee  iinngglleessii  aa  ““LLaa  TTaannaa  

ddeellll’’OOrrssoo””  ((vveeddaassii  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  MMeezzzzeettttii  aa  pp..  2288))..    
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CCiiòò  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  AAmmaannddaa  vveennnnee  aa  ssaappeerree,,  aall  ppiiùù  ttaarrddii,,  qquueellllaa  sseerraa  cchhee  nneeii  

ggiioorrnnii  11,,  22,,  33  ee  44  nnoovveemmbbrree,,  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ssaarreebbbbeerroo  rriimmaassttee  ssoolloo  lleeii,,  

cciiooèè  AAmmaannddaa  ee  MMeezz..  

DDoovveevvaa  ssaappeerree  cchhee  aanncchhee  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  ssee  nnee  ssaarreebbbbeerroo  

ttoorrnnaattii  aa  ccaassaa  nneellllee  MMaarrcchhee,,  ssiiaa  ppeerrcchhéé  eerraa  ffaacciillee,,  aannzzii,,  ssccoonnttaattoo  cchhee  ssee  nnee  

aannddaasssseerroo  iinn  qquueellll’’ooccccaassiioonnee,,  ssiiaa  ppeerrcchhéé  ii  rraaggaazzzzii  lloo  aavveevvaannoo  ccoommuunnqquuee  

aannnnuunncciiaattoo  aallllee  ccooiinnqquuiilliinnee  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoopprraa  eedd  aavveevvaannoo  aannzzii  iinnccaarriiccaattoo  

MMeezz  ddii  ooccccuuppaarrssii  ddeell  ggaattttoo,,  ddii  aannnnaaffffiiaarree  llee  ppiiaannttee  ddii  mmaarriijjuuaannaa  ee  ddii  

rriimmeetttteerree  ddeennttrroo  ddeellllee  lleennzzuuoollaa  ttrraa  ccuuii  qquueellllaa  ddeell  ddiivvaannoo  ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  

ooccccuuppaattoo  ddaaii  rraaggaazzzzii  cchhee  qquueessttii  aavveevvaannoo  llaasscciiaattoo  aallll’’aappeerrttoo  aadd  aasscciiuuggaarree  

((vvddss..  ddiicchh..  tteessttiimmoonniiaallii  ddii  GGiiaaccoommoo  SSiilleennzzii  ddeell  1144..0022..0077  aallllee  pppp..  9966  ee  9977))..  

SSuull  ffaattttoo  cchhee  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  aannnnuunncciiaarroonnoo  aallllee  rraaggaazzzzee  cchhee  

ssaarreebbbbeerroo  rriimmaassttee  dduurraannttee  iill  ““ppoonnttee””,,  cciiooèè  aa  MMeezz  ee  aadd  AAmmaannddaa,,  cchhee  lloorroo  ssee  

nnee  ssaarreebbbbeerroo  aannddaattii  vviiaa  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllee  ffeessttiivviittàà  ddeeii  SSaannttii  ee  ddeeii  DDeeffuunnttii  ee  

ddeell  ffiinnee  sseettttiimmaannaa,,  lloo  ccoonnffeerrmmaa  GGiioorrggiioo  CCoocccciiaarreettttoo  ((vvddss..  llee  ssuuee  ddiicchh..  aallllee  

pppp..  115533  ee  115544))..  PPeerr  iinncciissoo,,  ggllii  uullttiimmii  cchhee  llaasscciiaannoo  ll’’aappppaarrttaammeennttoo  ssoonnoo  

pprroopprriioo  iill  SSiilleennzzii  ee  iill  BBoonnaassssii  cchhee  ssee  nnee  vvaannnnoo  iill  2299  oottttoobbrree  ((ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ddeell  SSiilleennzzii  aa  pp..  9977))..    

AAddddiirriittttuurraa  uunnaa  ddeellllee  ccooppiiee  ddeellllee  cchhiiaavvii  ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ssoottttoossttaannttee  ffuu  

llaasscciiaattaa  aadd  uunnaa  ddeellllee  ccooiinnqquuiilliinnee,,  cciiooèè  aa  MMeezz,,  ppeerrcchhéé  eerraannoo  llee  uunniicchhee  cchhee  

ssaarreebbbbeerroo  rriimmaassttee  dduurraannttee  iill  ““ppoonnttee””  ffeessttiivvoo..  LLoo  ddiiccee  uunnoo  ddeeii  ccooiinnqquuiilliinnii  

mmaarrcchhiiggiiaannii,,  MMaarrccoo  MMaarrzzaann,,  cchhee  hhaa  aaggggiiuunnttoo  ddii  nnoonn  rriiccoorrddaarree  qquuaannddoo  

ssaalluuttaarroonnoo  llee  rraaggaazzzzee  ((vvaaddssii  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  MMaarrzzaann  MMaarrccoo,,  ddii  rriissppoossttaa  

aallllee  ddoommaannddee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  ee  aa  qquueellllee  iinn  rriissppoossttaa  aallllee  ddoommaannddee  ddii  

qquueessttoo  PPMM,,  iinn  ddaattaa  2233..0066..0099))..  
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VVaa  oorraa  aaffffrroonnttaattoo  ll’’aarrggoommeennttoo  RRuuddii,,  sseemmpprree  nneellllaa  ffaassee  tteemmppoorraallee  cchhee  

pprreecceeddee  llaa  nnoottttee  ddeell  ddeelliittttoo,,  qquueellllaa  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree..  

NNeellllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnttrrooeessaammee  ssvvoollttoo  ddaallll’’AAvvvv..  BBrruussccoo,,  

ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  ((sseeccoonnddoo  ddeell  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  SSiilleennzzii  aa  pp..  110055  ee  

110066)),,  GGiiaaccoommoo  SSiilleennzzii,,  ddooppoo  aavveerr  pprreecciissaattoo  ddii  eesssseerree  ggiiuunnttoo  

nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  aall  ppiiaannoo  iinnffeerriioorree  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77  ccoonn  iill  

MMaarrzzaann,,  iill  LLuucciiaannii  ee  iill  BBoonnaassssii,,  nneell  22000066,,  pprreecciissaa  ddii  aavveerr  ccoonnoosscciiuuttoo  RRuuddii,,  

iinnssiieemmee  aaggllii  aallttrrii,,  ssiinn  ddaall  ssuuoo  aarrrriivvoo  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ppeerrcchhéé  lloo  

iinnccoonnttrraavvaannoo  nneell  ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett  cchhee  ssii  ttrroovvaa  aa  ssiinniissttrraa  ddeellllee  ssccaalleettttee  

cchhee  ppoorrttaannoo  aallllaa  ccaassaa  ((sscceennddeennddoo  llee  ssccaalleettttee))  ee  cchhee  eerraa  eedd  èè  vviicciinniissssiimmoo  aa  

qquueesstt’’uullttiimmaa..  IIll  lluuooggoo  èè  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee  nnoonn  ssoolloo  ppeerrcchhéé  eerraa  iill  ppuunnttoo  ddii  

iinnccoonnttrroo  ddeeii  qquuaattttrroo  rraaggaazzzzii  mmaarrcchhiiggiiaannii  ccoonn  RRuuddii  ((ee  ccoonn  aallttrrii))  mmaa  aanncchhee  

ppeerrcchhéé  llìì  ssttaazziioonnaavvaa  iill  ffaammoossoo  ((oorrmmaaii  lloo  èè  ddiivveennttaattoo))  cclloocchhaarrdd  CCuurraattoolloo,,  

uunnoo  ddeeii  tteessttii  cchhiiaavvee  ddeellllaa  vviicceennddaa,,  ccoommee  vveeddrreemmoo..    

DDaavvaannttii  aa  qquueell  ccaammppeettttoo  ddoovveevvaannoo  ppaassssaarree  ee  rriippaassssaarree  ooggnnii  ggiioorrnnoo  aanncchhee  

llee  rraaggaazzzzee  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoopprraa  cchhee  ggiiuunnsseerroo  aa  PPeerruuggiiaa  cciirrccaa  uunn  aannnnoo  ddooppoo  ii  

rraaggaazzzzii  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  AAmmaannddaa  ee  MMeerreeddiitthh  eedd  èè  ddiiffffiicciillee  ppeennssaarree  cchhee  nnoonn  

aabbbbiiaannoo  mmaaii  vviissttoo  aanncchhee  RRuuddii  ee  nnoonn  aabbbbiiaannoo  vveerroossiimmiillmmeennttee  ssccaammbbiiaattoo  

qquuaallcchhee  ppaarroollaa  ccoonn  lluuii..  

VVaa  aanncchhee  aaggggiiuunnttoo  uunn  aallttrroo  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  rriilliieevvoo::  nnoonn  ssoolloo  ii  rraaggaazzzzii  ddeeii  

dduuee  aappppaarrttaammeennttii,,  ssaallvvoo,,  iinn  ssoossttaannzzaa,,  MMeerreeddiitthh,,  ffaacceevvaannoo  uussoo  ddii  

ssttuuppeeffaacceennttii..  AAnncchhee  RRuuddii  nnee  ffaacceevvaa  uussoo  ee  ffaacceevvaa  uussoo  aanncchhee  ddii  aallccoooolliiccii  ((ssuu  

qquueessttoo  vveeddaassii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  BBoonnaassssii  aallllee  ppaaggiinnee  115500  ee  115511))..        

SSeemmpprree  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnttrrooeessaammee,,  ssvvoollttoo,,  qquueessttaa  vvoollttaa,,  ddaallllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx,,  iill  

SSiilleennzzii  hhaa  rriiccoorrddaattoo  uunn  aallttrroo  eeppiissooddiioo..  AAllll’’iinniizziioo  ddeell  mmeessee  ddii  oottttoobbrree  0077,,  

nnoonn  mmoollttii  ggiioorrnnii  ddooppoo  llaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  ddii  AAmmaannddaa  iinn  VViiaa  ddeellllaa  
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PPeerrggoollaa,,  ii  rraaggaazzzzii  mmaarrcchhiiggiiaannii,,  ssaallvvoo  iill  BBoonnaassssii  cchhee  rriimmaassee  aa  ccaassaa  aa  

ddoorrmmiirree  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  BBoonnaassssii  aa  pp..  113322)),,  iinnssiieemmee  aadd  AAmmaannddaa  ee  aa  

MMeerreeddiitthh,,  iinnccoonnttrraannoo  iinn  cceennttrroo  iill  lloorroo  aammiiccoo  RRuuddii  ee,,  mmeennttrree  llee  dduuee  rraaggaazzzzee  

ssee  nnee  ssttaannnnoo  iinn  ddiissppaarrttee,,  ii  cciinnqquuee  rraaggaazzzzii  ttrraa  ccuuii  RRuuddii  iinniizziiaannoo  aa  ccoonnvveerrssaarree  

ddaavvaannttii  aa  uunn  ppuubb..  TTrraa  ggllii  aarrggoommeennttii  ddeellllaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee,,  iinnttrrooddoottttoo  ddaa  

RRuuddii,,  cc’’èè  AAmmaannddaa..  AA  RRuuddii  qquueellllaa  rraaggaazzzzaa  iinntteerreessssaa  ppeerrcchhéé  cchhiieeddee  nnoottiizziiee  

ddii  lleeii  aaii  qquuaattttrroo  ccooiinnqquuiilliinnii  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo..  CChhiieeddee  lloorroo  ssee  èè  iimmppeeggnnaattaa  ee  

lloorroo  rriissppoonnddoonnoo  cchhee  èè  lliibbeerraa..  RRaaffffaaeellee  aannccoorraa  nnoonn  èè,,  iinnffaattttii,,  eennttrraattoo  nneellllaa  

ssttoorriiaa..    

PPooii,,  ii  cciinnqquuee,,  ccoonn  llee  dduuee  rraaggaazzzzee,,  ssee  nnee  vvaannnnoo  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  SSiilleennzzii  aa  pp..  111144  ee  111155))..  

QQuueellllaa  sstteessssaa  sseerraa,,  RRuuddii,,  cchhiiaarraammeennttee  uubbrriiaaccoo,,  ssii  aaddddoorrmmeennttaa  ssuull  wwaatteerr  ee  

vviieennee  ssoorrpprreessoo  ddaa  MMaarrccoo  MMaarrzzaann  oo  SStteeffaannoo  BBoonnaassssii..  

QQuueesstt’’uullttiimmoo,,  ssuu  ddoommaannddee  ddeell  PPrreessiiddeennttee,,  hhaa  ffiinniittoo  ccoonn  iill  ccoonnffeerrmmaarree  llaa  

pprreesseennzzaa,,  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ssoottttoossttaannttee,,  ddoovvee  ssii  ttrroovvaavvaannoo  ii  rraaggaazzzzii  ee  

RRuuddii,,  aanncchhee  ddii  AAmmaannddaa  ee  MMeezz..  IIll  BBoonnaassssii  eerraa  ssttaattoo  ssvveegglliiaattoo  ddaall  rriittoorrnnoo  ddeeii  

rraaggaazzzzii  ee,,  aall  ssuuoo  rriissvveegglliioo,,  hhaa  vviissttoo  cchhee  cc’’eerraannoo  aanncchhee  llee  dduuee  rraaggaazzzzee  

ssttrraanniieerree  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoopprraa  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  BBoonnaassssii  aallllee  pppp..  115544  ee  115555))..    

  NNoonn  bbaassttaa,,  RRuuddii,,  qquueellllaa  nnoottttee,,  ddoorrmmee  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  aall  ppiiaannoo  

iinnffeerriioorree  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77  ((vvddss..  ssuu  ttuuttttee  qquueessttee  cciirrccoossttaannzzee  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  SSiilleennzzii  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoorrttee  aallllee  

pppp..  112233  ee  112244))..  LLaa  mmaattttiinnaa  ssuucccceessssiivvaa  RRuuddii  ppaassssaa  aa  ssaalluuttaarree  ii  rraaggaazzzzii  ddooppoo  

aavveerr  ddoorrmmiittoo  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ee  ssee  nnee  vvaa..  IIll  tteessttee  SSiilleennzzii,,  ddooppoo  aavveerr  ddeettttoo  

cchhee  nnoonn  ssaappeevvaannoo  nneeppppuurree  cchhee  RRuuddii  ffoossssee  rriimmaassttoo  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo,,  

aaggggiiuunnggee,,  aadd  iinnddiiccaarree  qquuaannttoommeennoo  uunnaa  ppeerrffeettttaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  

ccrroonnoollooggiiccaa::  ““  ee  aanncchhee  AAmmaannddaa……””  ((vvddss..  eessaammee  pprreessiiddeennzziiaallee  ddeell  SSiilleennzzii  aa  
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pp..  112244))..  IIll  tteessttee,,  ppeerr  llaa  pprreecciissiioonnee,,  ddiiccee  tteessttuuaallmmeennttee,,  aalllluuddeennddoo  aa  RRuuddii::  ““ccii  

èè  ppaassssaattoo  aa  ssaalluuttaarree  eedd  èè  aannddaattoo  vviiaa  ee  aanncchhee  AAmmaannddaa……””..  

QQuuiinnddii,,  RRuuddii,,  aallll’’iinniizziioo  ddeell  mmeessee  ddii  oottttoobbrree,,  nnoonn  mmoollttii  ggiioorrnnii  ddooppoo  llaa  

ssiisstteemmaazziioonnee  ddii  AAmmaannddaa  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ddooppoo  aavveerr  cchhiieessttoo  aaii  rraaggaazzzzii,,  

ddaavvaannttii  aa  uunn  ppuubb,,  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  eedd  eesssseerrssii  ppoorrttaattoo  

ccoonn  ggllii  aammiiccii  ee  llee  dduuee  rraaggaazzzzee  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddeeii  pprriimmii,,  ssii  aaddddoorrmmeennttaa  

uubbrriiaaccoo  iinn  bbaaggnnoo,,  ddoorrmmee  nneellllaa  ccaassaa,,  mmaa  ii  rraaggaazzzzii  nnoonn  ssaannnnoo  cchhee  èè  rriimmaassttoo  llìì  

nnéé  cchhee  ccoossaa  aabbbbiiaa  ffaattttoo..  SSee  nnee  aaccccoorrggoonnoo  ssoolloo  qquuaannddoo  RRuuddii  ppaassssaa  aa  ssaalluuttaarrllii  

pprriimmaa  ddii  aannddaarrsseennee  eedd  aanncchhee  AAmmaannddaa  ssee  nnee  vvaa..  EE’’  cchhiiaarroo,,  ssee  nnee  vvaa  iinnssiieemmee  

aa  RRuuddii..  IIll  tteessttee  vvoolleevvaa  ddiirree  qquueessttoo..  LLaa  ffrraassee  nnoonn  èè  ssuusscceettttiibbiillee  ddii  uunnaa  

ddiivveerrssaa  iinntteerrpprreettaazziioonnee..              

IIll  ssaabbaattoo  pprriimmaa  ddeellllaa  ddoommeenniiccaa  iinn  ccuuii  RRuuddii  ssii  pprreesseennttòò  ddaaii  rraaggaazzzzii  ddeell  

ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  ppeerr  vveeddeerree  llaa  ccoorrssaa  aauuttoommoobbiilliissttiiccaa,,  ttuuttttii  ii  rraaggaazzzzii  ddeellllaa  ccaassaa  

ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  AAmmaannddaa  ee  MMeezz,,  llee  ssuuee  aammiicchhee  iinngglleessii,,  cceerrttoo  DDaanniieell  

DDeelluunnaa  ee  PPiieerrggiioovvaannnnii  MMaarriiaa  CChhiiaarraa,,  llaa  ffiiddaannzzaattaa  ddii  SStteeffaannoo  BBoonnaassssii,,  ssii  

ssoonnoo  ppoorrttaattii  aallllaa  DDiissccootteeccaa  ““RReeddzzoonnee””  ((ssii  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  SStteeffaannoo  

BBoonnaassssii  iinn  ddaattaa  1144..0022..0099,,  aa  pp..  112299))..  EE’’  llìì  cchhee  GGiiaaccoommoo  ee  MMeezz  ssii  ssccaammbbiiaannoo  

iill  lloorroo  pprriimmoo  bbaacciioo  ee  nnaassccee  iill  lloorroo  rraappppoorrttoo  aaffffeettttiivvoo..  AAmmaannddaa,,  iinnvveeccee,,  oollttrree  

aa  bbaacciiaarree  DDaanniieell,,  uunnaa  vvoollttaa  ttoorrnnaattaa  aa  ccaassaa,,  hhaa  ppoorrttaattoo  iill  rraaggaazzzzoo  nneellllaa  ssuuaa  

ccaammeerraa  eedd  hhaannnnoo  aavvuuttoo  uunnoo  oo  ppiiùù  rraappppoorrttii  sseessssuuaallii  ((ssii  vveeddaa  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ddeell  SSiilleennzzii  aall  PPMM  DDrr..  CCoommooddii,,  aallllee  ppaaggiinnee  111177  ee  111188))  ee  DDaanniieell  hhaa  ppooii  

ddoorrmmiittoo  ccoonn  AAmmaannddaa,,  mmeennttrree  MMeezz  eerraa  sscceessaa  ddaall  SSiilleennzzii..  DDaanniieell  hhaa  ppooii  

aaddddiirriittttuurraa  ffaattttoo  ccoollaazziioonnee  ccoonn  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  llaa  mmaattttiinnaa  ssuucccceessssiivvaa..  

EE’’  ssttaattaa  pprroopprriioo  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  cchhee,,  aall  rriissvveegglliioo  mmaattttuuttiinnoo,,  vviiddee  ii  dduuee  

mmeennttrree  ffaacceevvaannoo  ccoollaazziioonnee  ((ssii  vveeddaa  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  MMeezzzzeettttii  iinn  sseeddee  

ddii  eessaammee  ddaa  ppaarrttee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aa  pp..  1133))..  
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  VVaa  pprreecciissaattoo  cchhee  DDaanniieell  ee  AAmmaannddaa  nnoonn  ssii  eerraannoo  ccoonnoosscciiuuttii  qquueellllaa  sseerraa  

mmaa  iill  2288  sseetttteemmbbrree,,  ggiioorrnnoo  ddeell  ccoommpplleeaannnnoo  ddii  GGiiaaccoommoo,,  qquuaannddoo  DDaanniieell  

aavveevvaa  aappppuunnttoo  iinnccoonnttrraattoo  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  AAmmaannddaa,,  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  aall  

ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  SSiilleennzzii  aallllee  pppp..  111177  ee  111188))..              

PPrroopprriioo  qquueell  ggiioorrnnoo,,  ddoommeenniiccaa,,  ggrroossssoo  mmooddoo  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  mmeettàà  ddii  

oottttoobbrree,,  RRuuddii  ttoorrnnòò  aa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddeeii  

rraaggaazzzzii,,  ppeerr  aassssiisstteerree  iinn  tteelleevviissiioonnee  aall  GGrraann  PPrreemmiioo  aauuttoommoobbiilliissttiiccoo,,  

ll’’uullttiimmaa  ddoommeenniiccaa  iinn  ccuuii  ccoorrrreevvaa  llaa  FFeerrrraarrii  ee  lloo  iinnttrraavviiddee  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  

cchhee  eerraa  sscceessaa  aall  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  aa  ssaalluuttaarree  ii  rraaggaazzzzii  ((vvddss..  eessaammee  ddeellllaa  

MMeezzzzeettttii  aa  pp..  1144))..  IInn  qquueellll’’ooccccaassiioonnee,,  RRuuddii  ssii  pprreesseennttòò  ssppoonnttaanneeaammeennttee  aaii  

rraaggaazzzzii  ppeerr  vveeddeerree  llaa  ggaarraa  ddii  FFoorrmmuullaa  11  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  ddeell  SSiilleennzzii  aallllee  

ddoommaannddee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  aa  pp..  112222  ddeell  vveerrbbaallee  ddeell  1144..0022..0099))..  

RRuuddii  eerraa,,  ppeerrttaannttoo,,  ddii  ccaassaa  nnoonn  ssoolloo  nneellllaa  zzoonnaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  

ppeerrcchhéé  aassssiidduuoo  ffrreeqquueennttaattoorree  ddeell  ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett  ee  aammiiccoo  ddeeii  rraaggaazzzzii  

mmaarrcchhiiggiiaannii    mmaa  ccoonnoosscceevvaa  bbeennee  ll’’aappppaarrttaammeennttoo  aabbiittaattoo  ddaaii  rraaggaazzzzii  ee  

ccoonnoosscceevvaa  ssoopprraattttuuttttoo  llee  dduuee  rraaggaazzzzee  ssttrraanniieerree  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  qquueellllaa  vveerrssoo  

ccuuii  pprroovvaavvaa    uunnaa  ccoonnffeessssaattaa  aattttrraazziioonnee,,  cciiooèè  AAmmaannddaa..  CCoommee  pprreecciissaattoo  ddaall  

tteessttee  CCoocccciiaarreettttoo  GGiioorrggiioo  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1199..0066..0099,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllee  

ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  ((vvddss..  pp..  114466)),,  RRuuddii  eerraa  ttaallmmeennttee  iinn  ccoonnffiiddeennzzaa  

ccooii  rraaggaazzzzii  ddaa  ddiirree  aa  qquueesstt’’uullttiimmoo,,  cchhee  ffrreeqquueennttaavvaa  ll’’aappppaarrttaammeennttoo  

ssoottttoossttaannttee,,  cchhee  iinntteennddeevvaa  oorrggaanniizzzzaarree  uunnaa  cceennaa  ccooii  rraaggaazzzzii  ee,,  aa  ttaall  ffiinnee,,  

llaasscciiòò  aall  CCoocccciiaarreettttoo  iill  ssuuoo  nnuummeerroo  ddii  cceelllluullaarree  ((iill  333388//66001144229966))..  QQuuaannddoo  

qquueesstt’’uullttiimmoo  pprroovvòò,,  ppeerròò,,  aa  cchhiiaammaarrlloo  nnoonn  rriissppoossee  nneessssuunnoo  ((vvddss..  pp..  114466))..  

QQuueessttoo  eeppiissooddiioo  aavvvveennnnee  aallllaa  ffiinnee  ddii  sseetttteemmbbrree  22000077  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  

1199..0066..0099,,  aa  pp..  114477))..      
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DDeellllee  ccooiinnqquuiilliinnee  iittaalliiaannee,,  ll’’uullttiimmaa  cchhee  vveeddee  MMeerreeddiitthh  èè  FFiilloommeennaa  

RRoommaanneellllii,,  iinnttoorrnnoo  aallllee  2200,,3300  ––  2211  ddeellllaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree  ((vvddss..  ddiicchh..  

RRoommaanneellllii  aa  pp..  2222))..  PPeerr  iinncciissoo,,  vveerrssoo  llee  1155  ddii  qquueell  ggiioorrnnoo,,  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii  

eerraa  ppaarrttiittaa,,  ddiirreettttaa  pprriimmaa  aall  lluuooggoo  ddii  llaavvoorroo,,  ppooii  aa  MMoonntteeffiiaassccoonnee..  FFiilloommeennaa  

vveeddee  iinnvveeccee  MMeezz  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  ddooppoo  eesssseerree  rriieennttrraattaa  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  

vveerrssoo  llee  1188,,3300..  LLaa  RRoommaanneellllii  hhaa  rraaccccoonnttaattoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ddii  aavveerr  aappeerrttoo  llaa  

ppoorrttaa  eesstteerrnnaa  ccoonn  llaa  cchhiiaavvee,,  ddii  aavveerr  iinniizziiaattoo  ll’’aassccoollttoo  ddii  mmuussiiccaa  ddaa  uunn  CCDD  

ssiinnoo  aall  ssoopprraaggggiiuunnggeerree  ddii  MMeerreeddiitthh,,  ddii  aavveerree  ppaarrllaattoo  ccoonn  lleeii  ee  ddii  eesssseerrssii  

ffaattttaa  mmoossttrraarree  iill  ccoossttuummee  cchhee  MMeezz  ssii  ssaarreebbbbee  mmeessssaa  ppeerr  llaa  nnoottttee  ddii  

““HHaalllloowweeeenn””..  LLaa  RRoommaanneellllii  hhaa  ddeettttoo  aanncchhee  cchhee,,  vveerrssoo  llee  2200,,  eerraa  ggiiuunnttoo  iill  

ffiiddaannzzaattoo  MMaarrccoo  ZZaarroollii  ee  cchhee  nnoonn  vviiddee  nnéé  AAmmaannddaa  nnéé  SSoolllleecciittoo  ((vvddss..  ddiicchh..  

ddeellllaa  RRoommaanneellllii  aallllee  pppp..  2233  ee  2244))  cchhee,,  qquuiinnddii,,  ddoovveevvaannoo,,  ppeerr  ffoorrzzaa,,  eesssseerree  

ffuuoorrii  ddeellll’’aabbiittaazziioonnee..  FFiilloommeennaa  aaggggiiuunnggee  aanncchhee  cchhee,,  qquuaannddoo  uussccìì  ccooll  

ffiiddaannzzaattoo,,  llaa  ssttrraaddaa  eerraa  bbaaggnnaattaa  ppeerr  llaa  ppiiooggggiiaa  ccaadduuttaa  ((vvddss..  pp..  2244))..    

IIll  ppoommeerriiggggiioo  ddeell  ggiioorrnnoo  pprreecceeddeennttee,,  iill  3300,,  ddooppoo  iill  ccoollllooqquuiioo  ttrraa  llee  qquuaattttrroo  

ccooiinnqquuiilliinnee  ssuull  ccaannoonnee  ee  ddooppoo  cchhee  llee  dduuee  rraaggaazzzzee  iittaalliiaannee  aavveevvaannoo  llaasscciiaattoo  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ppeerr  aannddaarree  aall  llaavvoorroo,,  vveerrssoo  llee  1155  ––  1155,,3300,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  

FFaabbiioo  GGiiooffffrreeddii,,  cchhee  aavveevvaa  ppaarrcchheeggggiiaattoo  llaa  pprroopprriiaa  aauuttoo  ddiinnaannzzii  aallllaa  eexx  

PPiizzzzeerriiaa  ““IIll  CCoonnttrraappppuunnttoo””,,  ssiittaa  ppoocchhee  ddeecciinnee  ddii  mmeettrrii  aa  nnoorrdd  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  iinn  uunn  aarrccoo  ddii  tteemmppoo  ccoommpprreessoo,,  aallll’’iinncciirrccaa,,  ttrraa  llee  1166,,3300  ee  

llee  1177,,3300  ((vvddss..  ddiicchh..  tteessttiimmoonniiaallii  ddeell  GGiiooffffrreeddii  iinn  ddaattaa  2288..0033..0099,,  pp..  3344)),,  

ssccoorrggee  MMeerreeddiitthh  ee  RRaaffffaaeellee  ee,,  ddiieettrroo  ddii  lloorroo,,  AAmmaannddaa  ee  uunn  rraaggaazzzzoo  ddii  

ccoolloorree  cchhee,,  aall  9999  %%,,  eerraa  RRuuddii  ((cchhee  iill  GGiiooffffrreeddii  ccoonnoosscceevvaa  ppeerrcchhéé  lloo  vveeddeevvaa  

ddiissttrriibbuuiirree  ssppeessssoo  vvoollaannttiinnii  cchhee  aannnnuunncciiaavvaannoo  ffeessttee  ddaavvaannttii  aallll’’UUnniivveerrssiittàà  

ppeerr  ssttrraanniieerrii))..  II  qquuaattttrroo  ssttaavvaannoo  ssaalleennddoo  ppeerr  llaa  ssaalliittaa  cchhee  ssii  ttrroovvaa  ddooppoo  iill  

ccaanncceelllloo  cchhee  cchhiiuuddee  llaa  ppiiaazzzzoollaa  ddoovvee  ssii  ttrroovvaa  llaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  
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((ddoovvee  iill  tteessttee  eerraa  ssttaattoo  iinn  ppaassssaattoo))  ee  ccaammmmiinnaavvaannoo  iinn  ssiilleennzziioo..  GGiiooffffrreeddii  hhaa  

pprreecciissaattoo  cchhee  MMeerreeddiitthh  iinnddoossssaavvaa  uunn  ppaaiioo  ddii  jjeeaannss  ee  ddeeggllii  ssttiivvaallii  ddii  ttiippoo  

mmiilliittaarree,,  ssccuurrii,,  ccoonn  llee  ffiibbbbiiee,,  SSoolllleecciittoo  iinnvveeccee  uunnaa  ggiiaaccccaa  ssccuurraa,,  lluunnggaa,,  iill  

ggiioovvaannee  ddii  ccoolloorree  uunn  aabbiittoo  ssccuurroo  ee  AAmmaannddaa  uunn  ccaappppoottttoo  rroossssoo  ““aannnnii  ’’6600””,,  

ppeerraallttrroo  lluunnggoo  ssiinnoo  aallllaa  ccoosscciiaa  ((vvddss..  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  

aallllee  pppp..  4433  ee  4444))..    

IIll  tteessttee  rriiccoorrddaa  bbeennee  cchhee  ssii  ttrraattttaavvaa  ddeell  3300  oottttoobbrree  ppeerrcchhéé  qquueell  ggiioorrnnoo,,  nneell  

mmoommeennttoo  ddii  rriipprreennddeerree  ll’’aauuttoo,,  aavveevvaa  uurrttaattoo  uunn’’aallttrraa    aauuttoovveettttuurraa  ee  aavveevvaa  

ddiissccuussssoo  ccoonn  iill  pprroopprriieettaarriioo  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  ((vvddss..  eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  

3344))..  AAllttrroo    ppaarrttiiccoollaarree  cchhee  ccoonnffeerrmmaa  llaa  ttoottaallee  ccrreeddiibbiilliittàà  ddeell  tteessttee  èè  iill  ffaattttoo  

cchhee,,  ccoommee  ccoonnffeerrmmaattoo  ddaall  ddooccuummeennttoo  pprrooddoottttoo  ddaallllaa  PPrrooccuurraa  pprroopprriioo  iill  2288  

mmaarrzzoo  0099,,  dduurraannttee  ll’’eessaammee  ddeell  GGiiooffffrreeddii,,  qquueesstt’’uullttiimmoo  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  eerraa  

uunnaa  ggiioorrnnaattaa  ““aabbbbaassttaannzzaa  ppiioovvoossaa””  ((vvddss..  eessaammee  ddeell  tteessttee  aa  pp..  3344))..  

IIll  tteessttee  hhaa  pprreecciissaattoo  ddii  eesssseerrssii  rreeccaattoo  iinn  qquueell  lluuooggoo  ppeerr  rriipprreennddeerree  llaa  

pprroopprriiaa  aauuttoo,,  llaasscciiaattaa  iinn  ssoossttaa  nneeii  pprreessssii  ddeellll’’eexx  llooccaallee  ddeennoommiinnaattoo  ““IIll  

CCoonnttrraappppuunnttoo””..  PPrriimmaa  ddii  rriipprreennddeerree  ll’’aauuttoo,,  hhaa  nnoottaattoo  ii  rraaggaazzzzii  ee,,  qquuaannddoo  llii  

hhaa  vviissttii,,  vvii  eerraa  aannccoorraa  llaa  lluuccee  nnaattuurraallee  ((vvddss..  rriissppoossttaa  aall  ccoonnttrrooeessaammee  

ddeellll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  aa  pp..  5522))..  CCiiòò  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  iill  ffaattttoo  èè  aaccccaadduuttoo,,  

aallll’’iinncciirrccaa,,  eennttrroo  uunn  mmaarrggiinnee  aapppprroossssiimmaattiivvoo  ddii  uunn’’oorraa  ee  mmeezzzzoo  ––  dduuee  oorree  

ddaall  ttrraammoonnttoo,,  aavvvveennuuttoo  aallllee  1177,,3366,,  ccoommee  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ddaallll’’aauussiilliiaarriioo  CCTT  ddii  

ppaarrttee  SSoolllleecciittoo  AAnnttoonniioo  DD’’AAmmbbrroossiioo  ((vvddss..  CCaalleennddaarriioo  AAllmmaannaaccccoo  ssoollaarree  ––  

TTaabbeellllaa  ccaallccoolloo  oonnlliinnee  aallbbaa  ee  ttrraammoonnttoo  PPeerruuggiiaa,,  sseeccoonnddoo  ccuuii  aallllaa  

llaattiittuuddiinnee))..  CCiiòò  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  iill  ccrreeppuussccoolloo  ““cciivviillee””  ((cchhee  iinnddiiccaa  iill  ppeerriiooddoo  

ccoommpprreessoo  ttrraa  iill  ttrraammoonnttoo,,  cciiooèè  ll’’aabbbbaassssaammeennttoo  ddeell  ddiissccoo  ssoollaarree  ssoottttoo  llaa  

lliinneeaa  ddeellll’’oorriizzzzoonnttee  ee  vvii  èè  aannccoorraa  llaa  lluummiinnoossiittàà  nnaattuurraallee,,  nnoonn  ssii  vveeddoonnoo  llee  
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sstteellllee  ee  nnoonn  vv’’èè  nneecceessssiittàà  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  aarrttiiffiicciiaallee))  ssii  èè  pprroottrraattttoo  ssiinnoo  aallllee  

1199,,3366  cciirrccaa..    

    QQuueessttoo  rriigguuaarrddaa  iill  ppeerriiooddoo  nneell  qquuaallee  iill  GGiiooffffrreeddii  hhaa  vviissttoo  ii  rraaggaazzzzii,,  mmaa,,  

ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  ssii  èè  vveerriiffiiccaattoo  ll’’eeppiissooddiioo  ddeell  lleeggggeerroo  uurrttoo  ddeellll’’aauuttoo  ddeell  

GGiiooffffrreeddii  ssuullll’’aallttrraa  aauuttoovveettttuurraa  ee  ddeellllaa  ddiissccuussssiioonnee  cchhee  iill  GGiiooffffrreeddii  eebbbbee  

ccoonn  iill  pprroopprriieettaarriioo  ddeellll’’aauuttoo  ddaannnneeggggiiaattaa  ((vvddss..  pp..  3344))..  LL’’eeppiissooddiioo  ddeevvee  

eesssseerrssii  vveerriiffiiccaattoo  ppooccoo  ddooppoo  cchhee  iill  tteessttee  vviiddee  ii  qquuaattttrroo  uusscciirree  ddaallllaa  ppiiaazzzzoollaa  

ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  aall  nn..  77  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  mmaa  cceerrttaammeennttee,,  

ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  ddiissccuussssiioonnee  cchhee  nnee  ccoonnsseegguuìì,,  iill  GGiiooffffrreeddii  ddeevvee  aavveerr  

llaasscciiaattoo  llaa  zzoonnaa  uunn  cceerrttoo  tteemmppoo  ddooppoo  aavveerr  vviissttoo  ii  qquuaattttrroo,,  ffoorrssee  uunnaa  

mmeezzzz’’oorraa  oo  ppooccoo  ppiiùù..    

    AAmmmmeessssoo  ee  nnoonn  ccoonncceessssoo  cchhee  iill  SSoolllleecciittoo  ffoossssee  rriimmaassttoo  aall  ccoommppuutteerr  ddaallllee  

1166,,3300  cciirrccaa  ssiinnoo  aallllee  1188,,0011,,  oorraa  iinn  ccuuii  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  ssccrriittttaa  uunnaa  ee  mmaaiill  nneell  

ccoommppuutteerr  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  rriimmaannee  uunn  nnootteevvoollee  aarrccoo  ddii  tteemmppoo,,  ssiinnoo  aallllee  1166,,3300  ee  

ddaallllee  1188,,3300  iinn  ppooii,,  iinn  ccuuii  iill  GGiiooffffrreeddii  ppoottrreebbbbee  aavveerr  vviissttoo  ii  qquuaattttrroo  iinn  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  lluummiinnoossiittàà  nnaattuurraallee  ee  nnoonn  èè  ddeettttoo,,  ppooii,,  cchhee,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  

ppeerriiooddoo  ddii  ((pprreetteessaa))  iinntteerraazziioonnee  mmaannuuaallee,,  llaa  sstteessssaa  nnoonn  aabbbbiiaa  aavvuuttoo  

iinntteerrvvaallllii  ttaallii  ddaa  ccoonnsseennttiirree  aa  RRaaffffaaeellee  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  llaa  vviicciinniissssiimmaa  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee,,  qquuiinnddii,,  ll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  AAmmaannddaa,,  iinn  cciirrccaa  cciinnqquuee  mmiinnuuttii  

ee  ddii  rriittoorrnnaarree  aa  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii,,  mmaaggaarrii  iinnccaammmmiinnaannddoossii  ccoonn  ggllii  aallttrrii  ttrree  

rraaggaazzzzii  lluunnggoo  llaa  ssaalliittaa  cchhee  ccoonndduuccee  aall  ccaanncceelllloo  ee  aallllaa  ppiiaazzzzoollaa..    

    DDeell  rreessttoo,,  cchhee  mmoottiivvoo  aavvrreebbbbee  mmaaii  aavvuuttoo  iill  GGiiooffffrreeddii  ddii  iinnvveennttaarrssii  uunn  

eeppiissooddiioo  ddeell  ggeenneerree  ??  LLoo  ssii  èè  ddeettttoo  ppeerr  iill  KKookkoommaannii,,  mmaa  qquueessttoo  vvaallee  aannccoorraa  

ddii  ppiiùù  ppeerr  iill  GGiiooffffrreeddii,,  aappppaarrssoo  uunn  rraaggaazzzzoo  aassssoolluuttaammeennttee  iinnaappppuunnttaabbiillee  ee  

ssiiccuurroo..      
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LLee  pprreecciissee  ee  ppuunnttuuaallii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  tteessttee  nnoonn  ffaannnnoo  aallttrroo  cchhee  

ccoonnffeerrmmaarree  iill  qquuaaddrroo  pprriimmaa  ddeessccrriittttoo  cciirrccaa  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ee  llaa  

ffrreeqquueennttaazziioonnee,,  ddaa  ppaarrttee  ddii  RRuuddii,,  ddeeggllii  ooccccuuppaannttii  ii  dduuee  aappppaarrttaammeennttii  ddii  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  

IIll  tteessttee  ssii  èè  pprreesseennttaattoo  aa  qquueessttoo  PPMM  cciirrccaa  uunn  aannnnoo  ddooppoo  iill  ddeelliittttoo,,  ddooppoo  

eesssseerree  ssttaattoo  ccoonnvviinnttoo  aa  tteessttiimmoonniiaarree  ddaallllaa  ssuuaa  iinnsseeggnnaannttee  ddii  ssppaaggnnoolloo..  EE  

ddiivveerrssii,,  aallttrrii  tteessttii  hhaannnnoo  eessiittaattoo  pprriimmaa  ddii  ccoonnvviinncceerrssii  cchhee  eerraa  nneecceessssaarriioo  

pprreesseennttaarrssii..  QQuuaannddoo  lloo  hhaannnnoo  ffaattttoo,,  lloo  hhaannnnoo  ffaattttoo,,  ppeerròò,,  ccoonn  eessttrreemmaa  

ssiiccuurreezzzzaa  ee  ccrreeddiibbiilliittàà..  LLee  ddiiffeessee,,  ccoommee  iinn  qquueessttoo  pprroocceessssoo  èè  aaccccaadduuttoo  

mmoollttoo  ssppeessssoo  aanncchhee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa,,  ddeeii  ssuuooii  

aacccceerrttaammeennttii,,  ddeeggllii  sstteessssii  vveerrbbaallii  ddii  ss..ii..,,  ccoossìì  aanncchhee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  tteessttii  

iinnddoottttii  ddaallllaa  PPrrooccuurraa  ee  ssppeecciiee  ddii  qquueellllii  cchhee  hhaannnnoo  aatttteessoo  aa  lluunnggoo  pprriimmaa  ddii  

pprreesseennttaarrssii,,  mmaaggaarrii  ccoonnvviinnttii  aa  ffaarrlloo  ddaallllee  eessoorrttaazziioonnii  aanncchhee  ddii  ggiioorrnnaalliissttii  

llooccaallii,,  aanncchhee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  qquueessttii  tteessttii,,  ddiicceevvoo,,  llee  ddiiffeessee  hhaannnnoo  cceerrccaattoo  ddii  

iinnssiinnuuaarree  cchhiissssàà  qquuaallii  ssoossppeettttii  ddii  ““mmaannoovvrree””  oo  ddii  ““ooppeerraazziioonnii  sslleeaallii  oo  

ssccoorrrreettttee””  ppeerr  ssppiinnggeerree  ddeeii  ssooggggeettttii,,  eessiittaannttii  aa  tteessttiimmoonniiaarree,,  aa  ffaarrlloo,,  ccoommee  ssee  

iill  ffaattttoo  sstteessssoo  cchhee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aavveessssee  ddeecciissoo,,  ddooppoo  aavveerrvvii  aa  lluunnggoo  

rriifflleettttuuttttoo,,  ddii  tteessttiimmoonniiaarree,,  ffoossssee  iinnddiiccee  ddii  iinnaaffffiiddaabbiilliittàà  ee  aaddddiirriittttuurraa  ddii  

ffaallssiittàà  ddeell  tteessttee  sstteessssoo..  EE  llaa  pprreessssiioonnee  mmeeddiiaattiiccaa  cchhee  ssii  èè  ssuubbiittoo  eesseerrcciittaattaa  ssuu  

ddiivveerrssii  tteessttii,,  cchhee  hhaannnnoo  rriitteennuuttoo  ddii  rriillaasscciiaarree  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aallllaa  ssttaammppaa,,  èè  

ssttaattaa  pprreesseennttaattaa  iinn  tteerrmmiinnii  ssoossppeettttii,,  ccoommee  eesspprreessssiioonnee  ddii  ffaacciillee  rriicceerrccaa  ddii  

nnoottoorriieettàà,,  sseennzzaa  aaccccoorrggeerrssii  cchhee  ssee  ccoossìì  ffoossssee  ssttaattoo,,  ii  tteessttii  ssii  ssaarreebbbbeerroo  ssuubbiittoo  

mmeessssii  iinn  eevviiddeennzzaa  ee  ssii  ssaarreebbbbeerroo  pprreesseennttaattii  aa  PPoolliizziiaa  ee  MMaaggiissttrraattuurraa..  

QQuueessttaa  ccoonnttiinnuuaa  ooppeerraazziioonnee  ddii  ““ddeemmoonniizzzzaazziioonnee””  ddeeii  tteessttii  iinnddiiccaattii  ddaa  

qquueessttoo  uuffffiicciioo  ssii  èè  eesstteessaa  aaddddiirriittttuurraa  aanncchhee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee,,  ppuurr  

pprreesseennttaatteessii  ssoolllleecciittaammeennttee  aa  tteessttiimmoonniiaarree,,  aavveevvaannoo  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  
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ppssiiccoollooggiicchhee  ee  ccoommppoorrttaammeennttaallii  nnoonn  ccoonnffoorrmmii  aa  mmooddeellllii  sstteerreeoottiippaattii,,  

iissppiirraattii  aa  uunn  cceerrttoo  aapplloommbb  ““ppeerrbbeenniissttiiccoo--bboorrgghheessee””  ee  vveellaattaammeennttee  ccllaassssiissttaa::  

mmii  rriiffeerriissccoo  aallll’’aallbbaanneessee  KKookkoommaannii  oo  aall  cclloocchhaarrdd  CCuurraattoolloo  oo  aallllaa  

sscchhiieettttiissssiimmaa  ee  ppooppoollaarree  SSiiggnnoorraa  CCaappeezzzzaallii  cchhee  llee  ddiiffeessee  hhaannnnoo  iinnuuttiillmmeennttee  

cceerrccaattoo  ddii  ffaarr  ccaaddeerree  iinn  ccoonnttrraaddddiizziioonnee,,  aattttiirraannddoossii  ssaallaaccii  rriissppoossttee  ddeellllaa  

ssiiggnnoorraa..    

II  tteessttii  cchhee  hhaannnnoo  rreessoo  llee  lloorroo  ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  cchhee  ssii  ssoonnoo  ssoottttooppoossttii  aall  ffuuooccoo  

iinnccrroocciiaattoo  ddeellllaa  ccrroossss  eexxaammiinnaattiioonn,,  vvaannnnoo  iinnvveeccee  rriissppeettttaattii,,  ccoommee  mmeerriittaannoo  

rriissppeettttoo  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  PPoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  cchhee  hhaannnnoo  ssvvoollttoo  uunn  llaavvoorroo  

eennoorrmmee,,  sseennzzaa  rriissppaarrmmiioo  ddii  tteemmppoo  ee  ddii  eenneerrggiiee,,  aall  ssoolloo  ssccooppoo  ddii  aacccceerrttaarree  llaa  

vveerriittàà  ssuullll’’oommoocciiddiioo  ddii  qquueessttaa  ggiioovvaannee  rraaggaazzzzaa  iinngglleessee  ddii  ccuuii  ttrrooppppoo  ssppeessssoo  

ccii  ssii  ddiimmeennttiiccaa..  EE  ssoonnoo  tteessttiimmoonnee  ddii  qquueessttaa  aabbnneeggaazziioonnee  ddii  ccuuii  hhaannnnoo  ddaattoo  

pprroovvaa  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee  ee  aallllaa  SScciieennttiiffiiccaa,,  ssiiaa  ppeerruuggiinnaa  

cchhee  nnaazziioonnaallee  ee  llee  iinntteerrpprreettii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  cchhee  hhaannnnoo  ssvvoollttoo  iill  lloorroo  ccoommppiittoo  

ccoonn  uummaanniittàà  ee  sseennssiibbiilliittàà..    

II  tteessttii  hhaannnnoo  ssvvoollttoo  uunn  rruuoolloo  ffoonnddaammeennttaallee  ddii  ccoonnttrriibbuuttoo  aallll’’aacccceerrttaammeennttoo  

ddeellllaa  vveerriittàà..  LLee  lloorroo  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssaarraannnnoo  vvaagglliiaattee  ddaa  ccooddeessttaa  CCoorrttee  mmaa,,  

ssiinnoo  aa  pprroovvaa  ccoonnttrraarriiaa,,  hhaannnnoo  ddeettttoo  iill  vveerroo  ee  mmeerriittaannoo  iill  rriissppeettttoo  ddii  ttuuttttii,,  

ccoommee  llaa  PPrrooccuurraa  hhaa  ddiimmoossttrraattoo  ddii  rriissppeettttaarree  ii  tteessttii  iinnddoottttii  ddaallllee  ddiiffeessee,,  sseennzzaa  

iinnssiinnuuaarree  aallccuunncchhéé..    

EE  vveenniiaammoo  aall  tteessttee  HHeekkuurraann  KKookkoommaannii  llee  ccuuii  mmoolltteepplliiccii  ddeeppoossiizziioonnii,,  ssiiaa  

iinn  sseeddee  ddii  iinnddaaggiinnii  ssiiaa  iinn  sseeddee  ddii  uuddiieennzzaa  pprreelliimmiinnaarree  ssiiaa  iinn  sseeddee  ddii  

iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iiggnnoorraattee  ssoolloo  ppeerrcchhéé  iill  

ssooggggeettttoo  ssii  èè  ttrroovvaattoo  iinnccrriimmiinnaattoo  ppeerr  rreeaattii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssttuuppeeffaacceennttii,,  iinn  uunnaa  

vviicceennddaa  aassssoolluuttaammeennttee  eessttrraanneeaa  aa  qquueellllaa  ooggggeettttoo  ddeell  pprreesseennttee  pprroocceessssoo..  
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CChhee  iinntteerreessssee  aavvrreebbbbee  aavvuuttoo  iill  KKookkoommaannii  aa  pprreesseennttaarrssii  aallllaa  MMaaggiissttrraattuurraa  

ppeerr  rraaccccoonnttaarree  uunnaa  ssttoorriiaa  ttoottaallmmeennttee  iinnvveennttaattaa  ee  aattttrriibbuuiirree  aa  ssooggggeettttii  cchhee  

nneeppppuurree  ccoonnoosscceevvaa  ccoonnddoottttee  iinneessiisstteennttii,,  ppeerr  ccoorrrroobboorraarree  llee  aaccccuussee  ddii  

ccoonnccoorrssoo  iinn  oommiicciiddiioo  pplluurriiaaggggrraavvaattoo  eedd  aallttrroo  ??  EEssppoorrssii  aaii  mmiicciiddiiaallii  

ccoonnttrrooeessaammii  ddeellllee  ddiiffeessee  ee  ccoorrrreerree  iill  rriisscchhiioo  ddii  eesssseerree  iinnccrriimmiinnaattoo  ppeerr  ffaallssaa  

tteessttiimmoonniiaannzzaa  ee  ccaalluunnnniiaa,,  lluuii,,  aallbbaanneessee,,  ggiiàà  ppeerr  qquueessttoo,,  nnoonn  

nnaassccoonnddiiaammoocceelloo  ee  nnoonn  ffaacccciiaammoo  ggllii  iippooccrriittii,,  gguuaarrddaattoo  ccoommuunnqquuee  ccoonn  

ddiiffffiiddeennzzaa  ssee  nnoonn  ccoonn  uunn  cceerrttoo  ssoossppeettttoo  ee,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  iinn  ddiiffffiiccoollttàà  ccoonn  iill  

lliinngguuaaggggiioo  tteeccnniiccoo  ee  ffoorrmmaallmmeennttee  rriiggoorroossoo  ee  ccoommpplleessssoo  ddii  uunnaa  

tteessttiimmoonniiaannzzaa  iinn  uunn  pprroocceessssoo  ppeennaallee  ??  CCoorrrreerree  qquueessttii  rriisscchhii  ppeerrcchhéé  ??  CCeerrttoo,,  

ddii  vvaannttaaggggii  ddaallllee  ssuuee  ddeeppoossiizziioonnii,,  nnoonn  nnee  hhaa  pprroopprriioo  aavvuuttii  !!  

IIll  KKookkoommaannii,,  ““ssnnoobbbbaannddoo””  llaa  iinntteerrpprreettee  cchhee  llaa  CCoorrttee  ggllii  aavveevvaa  nnoommiinnaattoo,,    

hhaa  ddeettttoo,,  mmaallee  ee  iinn  mmaanniieerraa  ppooccoo  oo  ppuunnttoo  ccoommpprreennssiibbiillee,,  qquueelllloo  cchhee  hhaa  

ddeettttoo  ppeerrcchhéé  eerraa  vveerroo,,  ppeerrcchhéé  eerraa  vveerroo  qquueelllloo  cchhee  hhaa  rraaccccoonnttaattoo  ddii  aavveerr  

vviissttoo..  NNoonn  vvii  èè  aallttrraa  ssppiieeggaazziioonnee..      

AAvveevvoo  cchhiieessttoo  cchhee  iill  KKookkoommaannii  ddeessccrriivveessssee  nneellllaa  ssuuaa  lliinngguuaa  aallll’’iinntteerrpprreettee  

cciiòò  cchhee  aavveevvaa  vviissttoo  ee  ll’’iinntteerrpprreettee  ttrraadduucceessssee  iill  rraaccccoonnttoo  iinn  iittaalliiaannoo,,  mmaa  iill  

KKookkoommaannii,,  ccoonn  llaa  pprreessuunnzziioonnee  ee  llaa  ssppaavvaallddeerriiaa  cchhee  hhaa  ddiimmoossttrraattoo,,  hhaa  

rriitteennuuttoo  cchhee  ll’’iittaalliiaannoo  lloo  ccoonnoosscceessssee  bbeennee  ee  nnoonn  hhaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo  cchhee  uunnaa  

ccoossaa  èè  ffaarree  ddiissccoorrssii  sseemmpplliiccii  eedd  eelleemmeennttaarrii  eedd  aallttrroo  eerraa  rriissppoonnddeerree  aadd  uunnaa  

ccrroossss  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  uunn  pprroocceessssoo  ppeennaallee..    

PPuurrttrrooppppoo,,  ll’’iinntteerrpprreettee  èè  ssttaattaa  ccoommpplleettaammeennttee  bbyyppaassssaattaa  ddaall  KKookkoommaannii  ee  

llaa  ssuuaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  èè  rriimmaassttaa  aaffffiiddaattaa  aall  ssoolloo  ““iittaalliiaannoo””  ddeell  tteessttee..  

EE’’  aannddaattaa  ccoossìì,,  mmaa  qquueessttoo  nnoonn  iinncciiddee  aaffffaattttoo  ssuullllaa  ggeennuuiinniittàà  ddeellllee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii..    
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CCeerrccaannddoo  ddii  ssiinntteettiizzzzaarree  aall  mmaassssiimmoo,,  ssii  ppuuòò  ddiirree  cchhee  iill  KKookkoommaannii,,  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2288..0033..0099,,  hhaa  rriiffeerriittoo  iinn  ssoossttaannzzaa  ii  sseegguueennttii  ffaattttii::  

--  llaavvoorraavvaa  iinn  uunn’’aazziieennddaa  aaggrriiccoollaa,,  iinn  zzoonnaa  EEllccee,,  mmeennttrree  lluuii  aabbiittaavvaa  aa  

MMoonntteellaagguuaarrddiiaa  ((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  7700));;  

--  ppaassssaavvaa  ssppeessssoo  ppeerr  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ((vvddss..  pp..  7700));;  

--  llaa  sseerraa  aa  ccuuii  ssii  rriiffeerriissccee  ll’’eeppiissooddiioo  nnaarrrraattoo  nneellllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa,,  aavveevvaa  

iinniizziiaattoo  aa  ppiioovveerree  ddaa  ppoocchhii  mmiinnuuttii  ee  ll’’eeppiissooddiioo  ddeessccrriittttoo  aaccccaaddddee  iinn  uunn  

aarrccoo  ddii  tteemmppoo  ccoommpprreessoo  ttrraa  llee  1188..3300  ee  llee  1199..3300  ((vvddss..  pppp..  116677  ––  118811))::  

pprreessssoocchhéé  ppeerrffeettttaa  èè  llaa  ccooiinncciiddeennzzaa  ccoonn  ll’’oorraarriioo  aapppprroossssiimmaattiivvoo  ddeellllaa  

ppiiooggggiiaa  ddeell  3311  oottttoobbrree,,  iinnddiiccaattoo  ddaalllloo  ZZaarroollii  ee  ddaa  FFiilloommeennaa,,  ccoommee  ssii  

vveeddrràà;;  

--  qquueellllaa  ggiioorrnnaattaa  iill  tteessttee  aavveevvaa  llaavvoorraattoo,,  qquuiinnddii  eerraa  uunn  ggiioorrnnoo  

llaavvoorraattiivvoo,,  mmeennttrree  ll’’iinnddoommaannii  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  ffeessttaa  ee  aa  qquueell  ggiioorrnnoo  

ssaarreebbbbee  sseegguuiittaa  uunn’’aallttrraa  ffeessttaa  ((vvddss..  pp..  117744));;    

--  qquueellllaa  sseerraa,,  pprroocceeddeennddoo  ddaa  SSaanntt’’EErrmmiinniioo,,  nnoottaa  qquuaallccoossaa  ddii  ssccuurroo,,  

ccoommee  uunn  ssaaccccoo,,  aazziioonnaa  iill  ccllaaccssoonn,,  ssffiioorraa  lleennttaammeennttee  iill  ssaaccccoo  ccoonn  llaa  

ppaarrttee  aanntteerriioorree  ddeellll’’aauuttoo  ee  ddaall  ssaaccccoo  ssbbuuccaannoo  uunn  rraaggaazzzzoo  eedd  uunnaa  

rraaggaazzzzaa  ((vvddss..  pp..  7744));;  

--  iill  rraaggaazzzzoo  ssii  ddiirriiggee  vveerrssoo  ll’’aauuttoo  ddeell  KKookkoommaannii  cchhee,,  pprreeooccccuuppaattoo  

ddaallll’’aatttteeggggiiaammeennttoo  ddeell  ggiioovvaannee,,  lloo  ccoollppiissccee  ccoonn  uunn  ppuuggnnoo,,  ffaacceennddooggllii  

ccaaddeerree  ggllii  oocccchhiiaallii,,  mmeennttrree  llaa  rraaggaazzzzaa  cchhee  ppoorrttaavvaa  aanncchhee  uunnaa  bboorrssaa  

vveerrddee,,  ggrraannddee,,  ddooppoo  eesssseerrssii  ppoorrttaattaa  aanncchhee  lleeii  aa  ffiiaannccoo  ddeellll’’aauuttoo  ddeell  

KKookkoommaannii  cchhee  llee  ttiirraa  uunnaa  mmaanncciiaattaa  ddii  oolliivvee  iinn  ffaacccciiaa  ((vvddss..  pp..  7777)),,  

iimmppuuggnnaa,,  eevviiddeenntteemmeennttee  ppeerrcchhéé  aaddiirraattaa  ccoonn  ll’’aallbbaanneessee  ee  aa  ssccooppoo  

iinnttiimmiiddaattoorriioo  ee  ppeerr  pprreessttaarree  ssooccccoorrssoo  aall  ggiioovvaannee,,  uunn  ccoolltteelllloo  ccoonn  uunnaa  

llaammaa  lluunnggaa  3300  oo  4400  cceennttiimmeettrrii  ((vvddss..  pp..  7755  ––  7766)),,  iill  ttuuttttoo  mmeennttrree  iill  
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KKookkoommaannii,,  pprreeooccccuuppaattoo,,  ddeecciiddee  ddii  pprroovvaarree  aa  ffiillmmaarree  ll’’aaccccaadduuttoo  ccoonn  iill  

cceelllluullaarree  ((vvddss..  pp..  8833));;  

--  iill  rraaggaazzzzoo  cceerrccaa  aalllloorraa  ddii  ddiissssuuaaddeerree  ll’’aallbbaanneessee  ddaallll’’iinntteerrvveenniirree  ccoonnttrroo  

llaa  rraaggaazzzzaa,,  ddiicceennddoollee  cchhee  nnoonn  ppootteevvaa  ffaarrggllii  nnuullllaa  ee  iill  KKookkoommaannii  cceerrccaa,,  

aa  ssuuaa  vvoollttaa,,  ddii  pprreecciissaarree  ddii  nnoonn  aavveerr  ffaattttoo  nnuullllaa,,  eevviiddeenntteemmeennttee  ppeerr  

aavveerrllii  uurrttaattii,,  aaggggiiuunnggeennddoo,,  ccoonn  eevviiddeennttee  ffiinnaalliittàà  iinnttiimmiiddaattoorriiaa::  ““  ssoonnoo  

aallbbaanneessee””;;  

--  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  eerraannoo  iill  SSoolllleecciittoo  ee  llaa  KKnnooxx  ((vvddss..  pp..  7755));;  

--  llaa  rraaggaazzzzaa,,  ppooii,,  ccoommiinncciiaa  aa  ccoonnttrroollllaarree  cchhee  nnoonn  vvii  ffoosssseerroo  ccoonndduucceennttii  

iinn  ggiirroo  ((vvddss..  pp..  7777));;  

--  iill  KKookkoommaannii  cceerrccaa  ddii  pprroosseegguuiirree  llaa  mmaarrcciiaa  vveerrssoo  ll’’iinnccrroocciioo  cchhee  

ccoonndduuccee  aa  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  iinnttrraavveeddee  uunn  rraaggaazzzzoo  ddii  ccoolloorree  cchhee  

rriiccoonnoossccee  ppeerr  iill  RRuuddii  ssbbuuccaarree  ddaallllaa  ppiiaazzzzoollaa  aannttiissttaannttee  llaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  ccooll  qquuaallee  ssccaammbbiiaa  qquuaallcchhee  bbaattttuuttaa  ddii  ccoommmmeennttoo,,  

ddiicceennddoo  cchhee  qquueeii  dduuee  ssoonnoo  ““ppaazzzzii””  ((vvddss..  pp..  7788)),,  hhaa  pprroobblleemmii  ddii  

ttrraaffffiiccoo  ee  ddeevvee  ffaarree  mmaarrcciiaa  iinnddiieettrroo;;  

--  mmeennttrree  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  sseemmbbrraannoo  aanniimmaattii  ddaa  iinntteennzziioonnii  ppooccoo  ““ggeennttiillii””  

ccoonnttrroo  iill  ““qquuaassii  iinnvveessttiittoorree””,,  iill  RRuuddii,,  cchhee  eevviiddeenntteemmeennttee  llii  ccoonnoossccee  

bbeennee,,  cceerrccaa  ddii  ccaallmmaarrllii,,  ddiicceennddoo  cchhee  ccoonnoosscceevvaa  ll’’aallbbaanneessee  cchhee  ssttaavvaa  

aallll’’aaggrriittuurriissmmoo,,  ppooii  cchhiieeddee  aall  KKookkoommaannii  ssee  ppuuòò  pprreessttaarrggllii  llaa  mmaacccchhiinnaa  

ppeerr  225500  eeuurroo    ((vvddss..  pp..  7788));;  

--  mmeennttrree  ppaarrllaa  ccoonn  RRuuddii,,  sseennttee  ddeellllaa  mmuussiiccaa  ee  ddeellllee  vvooccii  pprroovveenniirree  

ddaallll’’aappppaarrttaammeennttoo  ee  RRuuddii  ddiiccee  cchhee  cc’’èè  uunnaa  ffeessttaa  ((vvddss..  pppp..  8800  ee  114466));;  

--  mmeennttrree  ll’’aallbbaanneessee  ssii  iinnttrraattttiieennee  aa  ppaarrllaarree  ccoonn  RRuuddii,,  nnoottaa  

ssoopprraaggggiiuunnggeerree  iill  rraaggaazzzzoo  bbiiaannccoo,,  cciiooèè  SSoolllleecciittoo,,  ccoonn  uunn  ccoolltteelllloo  ddaa  

ccuucciinnaa  cchhee  aavvrreebbbbee  ppooii  rriivviissttoo  ssuuii  ggiioorrnnaallii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssuu  ““LLaa  
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NNaazziioonnee””,,  ddooppoo  iill  ddeelliittttoo  ((vvddss..  pp..  113377))  ee  cchhee,,  aadd  ooggnnii  bbuuoonn  ccoonnttoo,,  

aavveevvaa  llaa  llaammaa  lluunnggaa  cciirrccaa  3300  ccmm..,,  llaarrggaa  44  oo  55,,  mmoonnoottaagglliieennttee,,  ccoonn  

llaammaa  aa  ppuunnttaa  ee  lluucciiddaa  ((vvddss..  pppp..  114455  ee  114466)),,  ccoonn  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

pprreessssoocchhéé  ppeerrffeettttaammeennttee  ssoovvrraappppoonniibbiillii  aa  qquueellllee  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  

sseeqquueessttrroo;;  

--  ll’’aallbbaanneessee,,  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  ddeecciiddee  ddii  llaasscciiaarree  iinn  ttuuttttaa  ffrreettttaa  iill  lluuooggoo  

ccoossìì  ppooccoo  ““ttrraannqquuiilllloo””,,  ssee  nnee  vvaa  vveerrssoo  ll’’EEllccee,,  iinn  uunn  bbaarr,,  ddoovvee  rraaccccoonnttaa  

ll’’aaccccaadduuttoo  ee  mmoossttrraa  iill  vviiddeeoo,,  mmaa  vviieennee  ddiissssuuaassoo  ddaaii  rraaggaazzzzii  pprreesseennttii,,  

cchhee  ccoonnoossccoonnoo  ddii  vviissttaa  iill  rraaggaazzzzoo  ppuugglliieessee,,  aa  ccoonnsseerrvvaarree  iill  ffiillmmaattoo  

((vvddss..  pp..  8833));;  

--  ppooii,,  ddooppoo  aavveerree  aavvuuttoo  nnoottiizziiaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  iill  KKookkoommaannii  cchhiiaammaa  ll’’aavvvv..  

AAjjeelllloo  cchhee  ccoonnoossccee  ddaa  mmoollttii  aannnnii  ppeerr  iinnffoorrmmaarrlloo  ee  ppeerr  cchhiieeddeerrggllii  ccoossaa  

ddeevvee  ffaarree,,  mmaa  iill  lleeggaallee  èè  ffuuoorrii  PPeerruuggiiaa  ee  ddeecciiddoonnoo  ddii  rriivveeddeerrssii  ddooppoo  llee  

ffeessttee  ddii  NNaattaallee  ee,,  nneell  ffrraatttteemmppoo,,  iill  tteessttee  ttoorrnnaa  iinn  AAllbbaanniiaa  ((vvddss..  pp..  8866));;  

--  aall    rriittoorrnnoo  ddii  eennttrraammbbii,,  iill  lleeggaallee  ccoonnvviinnccee  iill  KKookkoommaannii  aa  ppoorrttaarrssii  ddaall  

mmaaggiissttrraattoo  ccoossaa  cchhee  iill  tteessttee  ffaa  ee  rraaccccoonnttaa  cciiòò  cchhee  hhaa  vviissttoo..              

QQuueessttaa  èè  llaa  ssiinntteessii  ddeell  rraaccccoonnttoo  ddii  KKookkoommaannii,,  aa  pprrooppoossiittoo  ddeell  qquuaallee,,  èè  

eevviiddeennttee  cchhee  ll’’eeppiissooddiioo  ssii  ccoollllooccaa  eessaattttaammeennttee  llaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree  0077,,  

ggiioorrnnoo  llaavvoorraattiivvoo  ee  vviiggiilliiaa  ddeellllaa  FFeessttaa  ddeeii  SSaannttii  aa  ccuuii  sseegguuee  qquueellllaa  ddeeii  

DDeeffuunnttii..  AAnncchhee  iill  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteerreeoollooggiicchhee  ppiioovvoossee  ssii  

aattttaagglliiaa  aallllaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree..  

IIll  rraaccccoonnttoo  èè  ssttaattoo  ppuunnttuuaallmmeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  ddaa  AAnnttoonniioo  AAjjeelllloo,,  lleeggaallee  ee  

ccoonnoosscciittoorree  ddeell  KKookkoommaannii,,  aallllaa  sstteessssaa  uuddiieennzzaa  ddeell  2288  mmaarrzzoo  0099  ((vvddss..  pppp..  ddaa  

5544  aa  6677))..    

QQuuii,,  llaa  tteemmppeessttiivviittàà  nneell  ddeeppoorrrree  èè  iinnddiissccuuttiibbiillee..  IIll  KKookkoommaannii  hhaa  ssuubbiittoo  

iinnffoorrmmaattoo  iill  lleeggaallee  mmaa,,  eesssseennddoo  qquueessttii  ffuuoorrii  ddaa  PPeerruuggiiaa,,  ssii  ssoonnoo  mmeessssii  
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dd’’aaccccoorrddoo  ddii  rriivveeddeerrssii  ddooppoo  llee  FFeessttee  ddii  NNaattaallee,,  qquuaannddoo  eennttrraammbbii  ssaarreebbbbeerroo  

ttoorrnnaattii  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iill  KKookkoommaannii  ssaarreebbbbee  ttoorrnnaattoo  ddaallll’’AAllbbaanniiaa  ee,,  

aallll’’iinncciirrccaa,,  iill  ggiioorrnnoo  pprriimmaa  ddeellllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  KKookkoommaannii  ddiinnaannzzii  aa  

qquueessttoo  PPMM,,  iill  tteessttee  eerraa  ttoorrnnaattoo  ddaallll’’AAllbbaanniiaa  ((vvddss..  pp..  5555  ddeell  vveerrbbaallee  oo  5577,,  

nneellllaa  ddiivveerrssaa  iimmppaaggiinnaazziioonnee  aapppprreezzzzaabbiillee  ddaallllaa  eevviiddeennzziiaazziioonnee  llaatteerraallee  

ddeellllaa  ppaaggiinnaa  ccoonnssiiddeerraattaa,,  cchhee  ddeerriivvaa  ddaa  pprroobblleemmii  tteeccnniiccii  ddii  ddiissccrreeppaannzzaa  ttrraa  

llee  dduuee  sseerriiee  ddii  sseeqquueennzzee..))..    

NNoonn  ssii  vveeddee  cchhee  ccoossaa  ddii  ppiiùù  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ffaarree  iill  KKookkoommaannii  ssee  nnoonn  

ccoommpprreennddeerree  cchhee  uunnaa  ccoossaa  èè  ll’’iittaalliiaannoo  rruuddiimmeennttaallee  ddaa  lluuii  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  

eesspprriimmeerree  ccoonncceettttii  eelleemmeennttaarrii  ee  aallttrroo  èè  iinnvveeccee  ll’’iittaalliiaannoo  cchhee  ssii  ddeevvee  

uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  rreennddeerree  uunnaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  iinn  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ccrroossss  

eexxaammiinnaattiioonn  ee  aatttteenneerrssii  ddiilliiggeenntteemmeennttee  aallllaa  mmeeddiiaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrpprreettee  

iinnvveeccee  ddii  iiggnnoorraarrllaa  ee  ddii  rriissppoonnddeerree,,  ddaa  ““ssppaaccccoonnee””,,  vvaa  ddeettttoo,,  ccoommee  iill  

KKookkoommaannii  hhaa  rriitteennuuttoo  ddii  ffaarree,,  eessppoonneennddoossii  aaggllii  ssttrraallii  iinntteerreessssaattii  ddeellllee  

ddiiffeessee  cchhee  hhaannnnoo  cceerrccaattoo  ddii  ddeemmoolliirrlloo..  

EEppppuurree,,  aall  ddii  llàà  ddeellllaa  ffaacciilloonneerriiaa  ee,,  ssii  èè  ddeettttoo,,  ddeellllaa  ““ssppaaccccoonneerriiaa””  ee  ddeell  

nnaarrcciissiissmmoo  eevviiddeennzziiaattii,,  aall  ddii  llàà  ddeellll’’eevviiddeennttiissiimmoo  ffaassttiiddiioo  ccoonn  ccuuii  iill  

KKookkoommaannii  hhaa  ttrraattttaattoo  ll’’iinntteerrpprreettee  ddoonnnnaa,,  aall  ddii  llàà  ddeell  ssuuoo  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  iinn  

vviicceennddee  ccrriimmiinnoossee  ddeell  ttuuttttoo  eessttrraanneeee  aa  qquueellllaa  ppeerr  llaa  qquuaallee  ssii  pprroocceeddee  ee  cchhee,,  

iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattee  aannccoorraa  ddeeffiinniittee,,  llee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoonnoo  ddeell  

ttuuttttoo  vveerriittiieerree  ee  ffoonnddaammeennttaallii  ee  ppeerrffeettttaammeennttee  iinn  lliinneeaa  ccoonn  iill  qquuaaddrroo  ddeeii  

rraappppoorrttii  ttrraa  ii  ttrree  cchhee  ssii  èè  ddeessccrriittttoo..    

SSii  rriiccoorrddiinnoo,,  iinn  pprrooppoossiittoo,,  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  ((vvddss..  eessaammee  ddii  

qquueessttoo  PPMM  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  77..0022..0099,,  ddaallllee  pppp..  2222  ee  sseegggg..))  cchhee  rraaccccoonnttaa  ddii  

eesssseerrssii  ppoorrttaattaa,,  vveerrssoo  llee  1188,,3300  ddeell  3311  oottttoobbrree,,  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa  ddoovvee  vviiddee  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  MMeerreeddiitthh  ccoonn  ccuuii  ss’’iinnttrraatttteennnnee  aa  lluunnggoo  
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mmeennttrree  uunn  CCDD,,  aazziioonnaattoo  ddaa  FFiilloommeennaa,,  mmaannddaavvaa  iinn  oonnddaa  ddeellllaa  mmuussiiccaa  

((dduurraattaa  ppiiùù  ddii  uunn’’oorraa  cciirrccaa::  vvddss..  uudd..  77..0022..0099,,  eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aa  pp..  2244))    

eedd  eerraannoo  aasssseennttii  AAmmaannddaa  ee  SSoolllleecciittoo  ((vvddss..  iibbiidd..,,  pp..  2244))..  PPooii  FFiilloommeennaa  llaasscciiòò  

ll’’aappppaarrttaammeennttoo  vveerrssoo  llee  2200  iinnssiieemmee  ccooll  ffiiddaannzzaattoo  ZZaarroollii,,  mmeennttrree  MMeezz  ssii  

rreeccòò  aa  ffeesstteeggggiiaarree  llaa  nnoottttee  ddii  HHaalllloowweeeenn  ddaapppprriimmaa  aa  ccaassaa  ddii  RRoobbyynn  

BBuutttteerrwwoorrtthh,,  ppooii  aall  MMeerrlliinn  PPuubb  ee  aallllaa  DDoommuuss  ddeelliirriiii,,  iinn  ccoommppaaggnniiaa  ddeellllee  

ssuuee  ccoonnnnaazziioonnaallii..  

LLoo  ZZaarroollii,,  ddaa  ppaarrttee  ssuuaa,,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  qquueellllaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree  

ppiioovveevvaa  ee  iill  ggiioovvaannee  ss’’èè  rriiccoorrddaattoo  cchhee  ppiioovveevvaa  pprroopprriioo  qquuaannddoo  ppaarrttìì  ddaallllaa  

ffaaccoollttàà  dd’’IInnggeeggnneerriiaa  ppeerr  aannddaarree  aa  ccaassaa  ddii  FFiilloommeennaa  ee  MMeezz  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeelllloo  

ZZaarroollii  aa  qquueessttoo  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo,,  iinn  ddaattaa  66..0022..0099,,  pp..  117744))..  AAnncchhee  

FFiilloommeennaa  rriiccoorrddaa  ppeerrffeettttaammeennttee  cchhee  qquueellllaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree  ppiioovvvvee  ((vvddss..  

llee  rriissppoossttee  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  77..0022..0099,,  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  

ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aa  pp..  2244))..  AAnncchhee  ssuu  ttaallee  cciirrccoossttaannzzaa,,  qquuiinnddii,,  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  KKookkoommaannii  ssoonnoo  ppuunnttuuaallmmeennttee  rriissccoonnttrraattee  eedd  eessssee  

ddeebbbboonnoo  ccoollllooccaarrssii,,  qquuiinnddii,,  llaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree..  

VVeerroossiimmiillmmeennttee  pprriimmaa  ddii  iinnccoonnttrraarrssii  ccoonn  FFiilloommeennaa,,  MMeerreeddiitthh  ssii  eerraa  rreeccaattaa  

aall  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  ppeerr  iinnnnaaffffiiaarree  llee  ppiiaannttee  ddii  ccaannnnaabbiiss,,  ccoommee  llee  aavveevvaannoo  

rraaccccoommaannddaattoo  ddii  ffaarree  ii  rraaggaazzzzii  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarr  mmooddoo  GGiiaaccoommoo..  

LL’’ooppeerraazziioonnee  nnoonn  èè  mmoollttoo  ggrraaddiittaa  ppeerr  MMeezz  cchhee,,  iinnffaattttii,,  mmaannddaa  uunn  SSMMSS  aallllaa  

ssuuaa  aammiiccaa  PPuurrttoonn  SSoopphhiiee,,  iinnffoorrmmaannddoollaa  ddii  qquueelllloo  cchhee  ddoovveevvaa  ffaarree  ee  

cchhiieeddeennddoollee  ssee  vvoolleessssee  aaccccoommppaaggnnaarrllaa,,  ddooppoo  aavveerrllee  iinn  pprreecceeddeennzzaa  

mmaanniiffeessttaattoo  llaa  ssuuaa  pprreeooccccuuppaazziioonnee  ppeerr  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  qquueellllee  ppiiaannttee  ((vvddss..  

ddiicchh..  ddii  PPuurrttoonn  SSoopphhiiee  iinn  ddaattaa  1133..0022..0099,,  eessaammee  ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aallllee  

pppp..  9999  ee  110000))..      
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AAnncchhee  ii  mmoovviimmeennttii  ddii  AAmmaannddaa  ssoonnoo  ppeerrffeettttaammeennttee  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  

qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  ddaall  KKookkoommaannii,,  ppeerrcchhéé  ll’’iimmppuuttaattaa,,  qquueellllaa  nnoottttee  ((ddii  

HHaalllloowweeeenn)),,  mmaasscchheerraattaa  ddaa  ggaattttaa,,  eerraa  nneell  ppuubb  ““LLee  CChhiicc””  ddoovvee  iill  LLuummuummbbaa  

llaa  vviiddee  ee  ccii  ppaarrllòò  ddooppoo  llee  2222  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  LLuummuummbbaa  ddeell  33..0044..0099,,  aallllee  pppp..  

115577  ––  115588  oo  115588--115599))..  

EE’’  vveerroo  cchhee  iill  KKookkoommaannii  hhaa  ddeettttoo  cchhee  aavveevvaa  vviissttoo  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  nneell  

BBaarr  FFrriittzz  iinn  uunn  ggiioorrnnoo  iimmpprreecciissaattoo  ttrraa  llaa  ffiinnee  ddii  aaggoossttoo  ee  ll’’iinniizziioo  ddeell  mmeessee  

ddii  sseetttteemmbbrree,,  iinnssiieemmee  aadd  uunn  ssooggggeettttoo  ddeeffiinniittoo  lloo  ““zziioo  aammeerriiccaannoo””  ddii  

AAmmaannddaa  ee  cciiòò  nnoonn  èè  ccrreeddiibbiillee  ppeerrcchhéé  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  ssii  ssoonnoo  ccoonnoosscciiuuttii  iill  2266  

oottttoobbrree,,  mmaa  èè  aanncchhee  vveerroo  cchhee  uunnaa  ccoossaa  eerraa  rriiccoonnoosscceerree  nneeii  rraaggaazzzzii  llee  ccuuii  

ffoottoo  eerraannoo  ssuu  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnaallii  ddooppoo  iill  lloorroo  ffeerrmmoo  qquueellllii  vviissttii  ppoocchhii  ggiioorrnnii  

pprriimmaa,,  llaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree  ee  uunn’’aallttrraa  ccoossaa  eerraa  rriiccoonnoosscceerrllii  ddooppoo  aavveerrllii  

vviissttii  ttrraa  aaggoossttoo  ee  sseetttteemmbbrree,,  dduuee  mmeessii  pprriimmaa  cchhee  ii  lloorroo  vvoollttii  ddiivveenniisssseerroo  nnoottii  

aall  ppuubbbblliiccoo..  IInn  ssoossttaannzzaa,,  èè  ddeell  ttuuttttoo  vveerroossiimmiillee  cchhee  iill  KKookkoommaannii  aabbbbiiaa  

aattttrriibbuuiittoo  aall  rraaggaazzzzoo  ee  aallllaa  rraaggaazzzzaa  vviissttii  aall  BBaarr  FFrriittzz  ttrraa  aaggoossttoo  ee  sseetttteemmbbrree,,  

ll’’iiddeennttiittàà  ddii  RRaaffffaaeellee  ee  ddii  AAmmaannddaa,,  mmeennttrree  iinnvveeccee  ttrraattttaavvaassii  ddii  aallttrree  

ppeerrssoonnee..    

IInnoollttrree,,  iill  KKookkoommaannii  hhaa  ddeettttoo  cchhee  RRaaffffaaeellee  iinnddoossssaavvaa  ppaannttaalloonnii  ee  ggiiaaccccaa  

eennttrraammbbii  ddii  vveelllluuttoo  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  KKookkoommaannii  aa  pp..  8899))  ee  ttaallee  ppaarrttiiccoollaarree  nnoonn  

ddeeppoonnee  cceerrttaammeennttee  ppeerr  ccoonnddiizziioonnii  cclliimmaattiicchhee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ccaallddee  cchhee  

aavvrreebbbbeerroo  vviivvaammeennttee  ssccoonnssiigglliiaattoo  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  uunn  aabbbbiigglliiaammeennttoo  

ccaarraatttteerriissttiiccoo,,  qquuaannttoo  mmeennoo,,  ddeellllee  mmeezzzzee  ssttaaggiioonnii  ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  

ddeellll’’aauuttuunnnnoo  ee  ccoonn  tteemmppeerraattiirree  ddeecciissaammeennttee  ffrreesscchhee..  

EE’’  ccoommuunnqquuee  aassssooddaattoo  cchhee  AAmmaannddaa  ssii  ppoorrttòò  iinn  IIttaalliiaa  iinn  ““aavvaannssccooppeerrttaa””,,  

ssiinn  ddaallllaa  ffiinnee  ddii  aaggoossttoo,,  pprriimmii  ddii  sseetttteemmbbrree  22000077,,  ccoonn  llaa  ssoorreellllaa::  lloo  hhaa  

ccoonnffeerrmmaattoo,,  ttrraa  ggllii  aallttrrii,,  EEddddaa  MMeellllaass,,  mmaaddrree  ddii  AAmmaannddaa  iill  1199..0066..0099  ((vvddss..  
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pp..  8888)),,  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnttrrooeessaammee  ssvvoollttoo  ddaa  qquueessttoo  PPMM..  CChhee  AAmmaannddaa  ppootteessssee  

eesssseerree  ssttaattaa  aa  PPeerruuggiiaa  iinn  qquueeii  ggiioorrnnii  èè,,  qquuiinnddii,,  uunn  ffaattttoo  cchhee  hhaa  ttrroovvaattoo  

pprreecciissii  rriissccoonnttrrii  mmaa  iill  pprroobblleemmaa  èè  cchhee,,  ccoonn  ooggnnii  pprroobbaabbiilliittàà,,  KKookkoommaannii  hhaa  

ccrreedduuttoo  ddii  aavveerree  vviissttoo  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  aall  BBaarr  FFrriittzz,,  mmeennttrree  ssii  ttrraattttaavvaa  ddii  aallttrree  

ppeerrssoonnee,,  ccoonn  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ffiissiicchhee  aannaalloogghhee,,  cciiòò  cchhee  aappppaarree  ttuutttt’’aallttrroo  cchhee  

iimmpprroobbaabbiillee..    

SSiiaammoo  aarrrriivvaattii  ccoossìì  aallllaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree  22000077,,  aallllaa  nnoottttee  ddii  OOggnniissssaannttii,,  

oo,,  sseeccoonnddoo  llaa  mmooddaa  aammeerriiccaannaa,,  vviiaa  iirrllaannddeessee,,  rreecceenntteemmeennttee  iinnvvaallssaa  aanncchhee  

iinn  IIttaalliiaa,,  llaa  ffaammoossaa  nnoottttee  ddii  HHaalllloowweeeenn..    

CCoossaa  ssuucccceeddee  qquueellllaa  nnoottttee  ??  SSuucccceeddee  cchhee  MMeezz,,  ddooppoo  aavveerr  aassssiissttiittoo  aadd  uunnaa  

lleezziioonnee  ddii  ssttoorriiaa  ddaallllee  1122  aallllee  1144  iinnssiieemmee  aallllaa  ssuuaa  ccoonnnnaazziioonnaallee  RRoobbyynn  ee  

ddooppoo  aavveerree  ccoonnvveerrssaattoo  ccoonn  FFiilloommeennaa  nneell  ttaarrddoo  ppoommeerriiggggiioo,,  ttrraassccoorrrree  ddeellllee  

oorree  ddii  sseerreenniittàà  ccoonn  llee  ssuuee  ccoonnnnaazziioonnaallii  cchhee,,  aanncchh’’eessssee,,  ffeesstteeggggiiaannoo  llaa  nnoottttee  

ddii  HHaalllloowweeeenn..  NNeellllee  ffoottoo  cchhee  rriipprreennddoonnoo  qquueessttee  rraaggaazzzzee  ee  cchhee,,  rriitteennggoo,,  

ssiiaannoo  aalllleeggaattee  aaggllii  aattttii  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  ssii  vveeddoonnoo  ttrraavveessttiimmeennttii  ee  

mmaasscchheerree  uunn  ppoo’’  hhoorrrroorr  mmaa,,  iinn  rreeaallttàà,,  llee  rraaggaazzzzee  ssii  ddiivveerrttoonnoo  ee  MMeezz,,  iinn  

aabbiittii  ddaa  vvaammppiirreessssaa,,  aappppaarree  rriillaassssaattaa,,  ddiivveerrttiittaa  ee  sseerreennaa,,  ccoonnttoorrnnaattaa  ddaallllee  

ssuuee  ccoonnnnaazziioonnaallii..  IInn  mmeezzzzoo  ssii  iinnttrraavveeddee  qquuaallcchhee  rraaggaazzzzoo  iittaalliiaannoo  cchhee  ssii  èè  

uunniittoo  aallllaa  ccoommppaaggnniiaa  qquuaannddoo  qquueessttaa  ssii  ssppoossttaa  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  RRoobbyynn  aall  MMeerrlliinn  

ee  aallllaa  DDoommuuss  ddeelliirriiii..  

QQuueellllaa  nnoottttee,,  RRuuddii  ggiirroovvaaggaa,,  iinnvveeccee,,  iinnssiieemmee  aallllee  ssuuee  ccooiinnqquuiilliinnee  

ssppaaggnnoollee  FFeerrnnaannddeezz  MMaarrttaa  NNeettoo  eedd  EEssppiirriillllaa  CCaarroolliinnee  MMaarrttiinn,,  ddaapppprriimmaa  ddaa  

cceerrttaa  AAddrriiaannaa  VViinneessssaa  MMoolliinnaa  iinn  VViiaa  CCaammppoo  ddii  BBaattttaagglliiaa,,  ppooii  ddaa  uunn  aallttrroo  

aammiiccoo  ssppaaggnnoolloo,,  ttaallee  CCaarrllooss,,  iinn  PPiiaazzzzaa  IIttaalliiaa,,  ppooii,,  iinnffiinnee,,  aallllaa  DDoommuuss  

ddeelliirriiii,,  ddoovvee  ssii  iinnttrraattttiieennee,,  ppeerr  lloo  ppiiùù,,  ccoonn  aallttrrii  aammiiccii  ssppaaggnnoollii  ee  bbaallllaa  ccoonn  

uunnaa  rraaggaazzzzaa  bbiioonnddaa  ccooii  ccaappeellllii  lluunngghhii  ee  lliissccii..    
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AAmmaannddaa  aavveevvaa,,  iinnvveeccee,,  iinnvviittaattoo  MMeezz  aa  uusscciirree  ccoonn  lleeii,,  ccoommee  llee  aavvrreebbbbee  

ccoonnffeessssaattoo  llaa  sstteessssaa  MMeezz  llaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  RRoobbyynn  

BBuutttteerrwwoorrtthh  ddeell  1133..0022..0099,,  pp..  1111  ((2233))..  LL’’iimmppuuttaattaa  ssii  eerraa  ppoorrttaattaa  ppooii  aall  ppuubb  

LLee  CChhiicc,,  vveessttiittaa  ddaa  ““ggaattttaa””  eevv  llìì  aavveevvaa  ttrraassccoorrssoo  llee  uullttiimmee  oorree  ddeell  3311..  DDaa  llìì  

AAmmaannddaa  iinnccoonnttrraa  ll’’aammiiccoo  GGaattssiiooss  SSppiirriiddoonn  vveerrssoo  mmeezzzzaannoottttee  ee,,  ccoonn  lluuii,,  ssii  

ppoorrttaa  iinn  qquuaallcchhee  llooccaallee..  VVeerrssoo  llee  22  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  AAmmaannddaa  ffaa  

pprreesseennttee,,  ppooii,,  aa  GGaattssiiooss  cchhee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  iinnccoonnttrraarree  uunn  rraaggaazzzzoo  aallllaa  

FFoonnttaannaa  MMaaggggiioorree  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  GGaattssiiooss  SSppiirriiddoonn  iinn  ddaattaa  2277..0066..0099))..    

NNoonn  vvii  ssoonnoo  rriiffeerriimmeennttii  aa  RRaaffffaaeellee  mmaa  èè  aallqquuaannttoo  vveerroossiimmiillee  cchhee  iill  

rraaggaazzzzoo  cchhee  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  qquueellllaa  nnoottttee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  iinnccoonnttrraarree  

ffoossssee  pprroopprriioo  RRaaffffaaeellee..  

LLee  dduuee  rraaggaazzzzee,,  MMeezz  ee  AAmmaannddaa,,  ttoorrnnaannoo,,  iinnffiinnee,,  ddaa  ccoommppaaggnniiee  ee,,  ffoorrssee,,  

iittiinneerraarrii  ddiivveerrssii  ((ffoorrssee  MMeezz  ppaassssaa  ppeerr  VViiaa  CCeessaarree  BBaattttiissttii,,  mmeennttrree  ll’’aallttrraa  ppeerr  

VViiaa  UUlliissssee  RRoocccchhii  ee  ll’’AArrccoo  EEttrruussccoo)),,  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa,,  ddoovvee  oorrmmaaii  nnoonn  ccii  ssoonnoo  cchhee  lloorroo  dduuee,,  nneellllee  pprriimmee  oorree  ddeell  mmaattttiinnoo  

ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree..    

MMeezz,,  ppeerr  llaa  pprreecciissiioonnee,,  èè  iinn  ccoommppaaggnniiaa  ddii  RRoobbyynn  BBuutttteerrwwoorrtthh  ee  ddii  AAmmyy  

FFrroosstt,,  qquuaannddoo  rraaggggiiuunnggee  llee  ssccaalleettttee  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  aa  ffiiaannccoo  ddeell  

ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett  ddoovvee  ssoolliittaammeennttee  ggiiooccaavvaannoo  ii  rraaggaazzzzii  mmaarrcchhiiggiiaannii  ee  

RRuuddii..  SSoonnoo  aaddddiirriittttuurraa  llee  44,,3300  ––  55  ddeell  mmaattttiinnoo  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  qquuaannddoo  

MMeerreeddiitthh  llaasscciiaa  llee  dduuee  aammiicchhee  cchhee  ll’’hhaannnnoo  aaccccoommppaaggnnaattaa  ssiinnoo  aallll’’iinniizziioo  

ddeellllee  ssccaalleettttee  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  RRoobbyynn  BBuutttteerrwwoorrtthh  ddeell  1133..0022..0088,,  eessaammee  

ccoonnddoottttoo  ddaa  qquueessttoo  PPMM,,  aa  pp..  1111  ee  qquueellllee  ddii  AAmmyy  FFrroosstt,,  aa  pp..  6666))..  

PPrriimmaa  ddii  ssaalluuttaarrllaa,,  RRoobbyynn  ee  AAmmyy  hhaannnnoo  ssttaabbiilliittoo  ccoonn  MMeezz  ddii  cceennaarree  llaa  

sseerraa  ssuucccceessssiivvaa  aa  ccaassaa  ddeellllee  pprriimmee,,  iinn  VViiaa  BBoonntteemmppii  nn..  2222,,  ddoovvee  aabbiittaavvaannoo  



 55 

ccoonn  uunnaa  cceerrttaa  RRaacchheell  SSaammppssoonn,,  ttoorrnnaattaa  iinn  IInngghhiilltteerrrraa  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeellllaa  FFrroosstt  

aa  pp..  1122))..    

SSiiaammoo  ccoossìì  aarrrriivvaattii  aall  ggiioorrnnoo  ddeell  ddeelliittttoo..  MMeerreeddiitthh  nnoonn  hhaa,,  oorrmmaaii,,  cchhee  

mmeennoo  ddii  2244  oorree  ddii  vviittaa..    

  

LLaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  

nnoovveemmbbrree..  

  

TToorrnnaattaa  aa  ccaassaa  aallllee  cciinnqquuee,,  MMeerreeddiitthh  ddeevvee  aavveerr  ddoorrmmiittoo  aa  lluunnggoo  qquueellllaa  

mmaattttiinnaa..    

EE  iinnffaattttii,,  qquuaannddoo  FFiilloommeennaa  ttoorrnnaa  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ccooll  ffiiddaannzzaattoo  MMaarrccoo  

ppeerrcchhéé  qquueell  ggiioorrnnoo  èè  iill  ccoommpplleeaannnnoo  ddii  LLuuccaa  AAllttiieerrii  ee  FFiilloommeennaa  hhaa  bbiissooggnnoo  

ddii  ccaammbbiiaarrssii  ee  ddii  iimmppaacccchheettttaarree  iill  rreeggaalloo  ppeerr  LLuuccaa,,  ttrroovvaannoo  AAmmaannddaa,,  cchhee,,  

ccoonn  iinnddoossssoo  uunnaa  ffeellppaa  ddii  llaannaa  aa  rriigghhee  bbiiaanncchhee  ee  nneerree,,  ssttaa  ffaacceennddoo  ccoollaazziioonnee,,  

mmeennttrree  MMeerreeddiitthh,,  ccoommee  rriiffeerriittoo  ddaallllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee,,  ssttaa  ddoorrmmeennddoo  ((vvddss..  

llee  ddiicchh..  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  iinn  ddaattaa  77..0022..0099,,  aallllee  pppp..  2288  ee  2299))..  PPooiicchhéé  FFiilloommeennaa  

ssii  ssvveegglliiaa  aallllee  99,,3300,,  ppiiùù  oo  mmeennoo,,  ii  dduuee  ddeebbbboonnoo  eesssseerree  aarrrriivvaattii  aa  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  ddooppoo  cciirrccaa  uunn’’oorraa,,  cciiooèè  vveerrssoo  llee  1100,,3300  ((vvddss..  pp..  2288))..  

MMeennttrree  FFiilloommeennaa  ssii  ccaammbbiiaa  nneellllaa  ssuuaa  ccaammeerraa  ee  nnoonn  nnoottaa  ccaammbbiiaammeennttii  ddeellllee  

ppeerrssiiaannee  rriissppeettttoo  aa  ccoommee  llee  aavveevvaa  llaasscciiaattee  cciiooèè  aaccccoossttaattee  ccoommpplleettaammeennttee  ee  

iinnccaassttrraattee,,  ppeerr  ccoossìì  ddiirree,,  ssuull  ddaavvaannzzaallee  ssuu  ccuuii  ffoorrzzaavvaannoo,,  AAmmaannddaa  aaiiuuttaa  

MMaarrccoo  aa  ffaarree  iill  ppaacccchheettttoo  ppeerr  iill  rreeggaalloo  ddii  LLuuccaa..  IIll  ttuuttttoo  dduurraa  uunnaa  mmeezzzz’’oorraa  ee  

FFiilloommeennaa  ee  MMaarrccoo  ssee  nnee  vvaannnnoo  ddii  ffrreettttaa  ppeerrcchhéé  ssoonnoo  ggiiàà  iinn  rriittaarrddoo  ((vvddss..  pp..  

2299))..  MMaarrccoo  ZZaarroollii  ssppoossttaa  uunn  ppoo’’  ppiiùù  iinn  aavvaannttii  iill  mmoommeennttoo  nneell  qquuaallee  lluuii  ee  llaa  

ffiiddaannzzaattaa  ssii  ppoorrttaarroonnoo  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa::  lloo  ZZaarroollii  aaffffeerrmmaa,,  iinnffaattttii,,  cchhee  

lluuii  ee  FFiilloommeennaa  ssii  rreeccaarroonnoo  nneellllaa  ccaassaa  ddoovvee  aabbiittaavvaannoo  llee  rraaggaazzzzee  vveerrssoo  ll’’oorraa  
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ddii  pprraannzzoo  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  vveerrssoo  llee  1133  ((vvddss..  eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM  iinn  ddaattaa  

66..0022..0099,,  pp..  117755))..  IIll  rraaggaazzzzoo  èè  ssttaattoo,,  iinnvveeccee,,  ccaatteeggoorriiccoo,,  aa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellllee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  cchhee  qquueell  ggiioorrnnoo  vviiddeerroo  ssoolloo  AAmmaannddaa,,  ppeerrcchhéé  

MMeerreeddiitthh  ddoorrmmiivvaa  aannccoorraa  nneellllaa  ssuuaa  ssttaannzzaa  ((vvddss..  ccoonnttrrooeessaammee  ddeellll’’AAvvvv..  

GGhhiirrggaa,,  ddeellllaa  ddiiffeessaa  ddeellllaa  KKnnooxx,,  aallee  pppp..  119977  ee  119988))..    

  AAnnddrraannnnoo  aa  pprraannzzoo  ddaa  LLuuccaa  ppeerr  bbuuoonnaa  ppaarrttee  ddeell  ppoommeerriiggggiioo,,  ppooii  ssee  nnee  

vvaannnnoo  ttuuttttii  iinnssiieemmee  aall  LLuunnaa  PPaarrkk  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  aa  pp..  

2299))..    

NNeell  pprriimmoo  ppoommeerriiggggiioo,,  MMeezz  cchhiiaammaa  llaa  mmaaddrree  ppeerr  aavvvveerrttiirrllaa  cchhee  ssaarreebbbbee  

ttoorrnnaattaa  iinn  IInngghhiilltteerrrraa  ppeerr  iill  ssuuoo  ((ddeellllaa  mmaaddrree))  ccoommpplleeaannnnoo  iill  1122  nnoovveemmbbrree  

eedd  aavveevvaa  pprreennoottaattoo  iill  bbiigglliieettttoo  ppeerr  iill  99..  MMeezz  ddiiccee  aallllaa  mmaaddrree  aanncchhee  cchhee  qquueell  

ggiioorrnnoo  eerraa  mmoollttoo  ssttaannccaa  ppeerrcchhéé  llaa  nnoottttee  eerraa  ttoorrnnaattaa  mmoollttoo  ttaarrddii  ee  qquuiinnddii  

ssttaavvaa  ppeerr  aannddaarree  ddaa  aammiiccii  ppeerr  gguuaarrddaarree  uunn  ffiillmm,,  mmaa  ssaarreebbbbee  ttoorrnnaattaa  pprreessttoo  

aanncchhee  ppeerrcchhéé  aavveevvaa  uunn  tteemmaa  ddaa  ssvvoollggeerree  ee  vvoolleevvaa  ttoorrnnaarree  pprreessttoo  ppeerr  ffiinniirree  

iill  ssuuoo  llaavvoorroo..  EErraa  ssttaannccaa,,  ccoonnffiiddaa  MMeezz  aallllaa  mmaaddrree  ee  llee  rriibbaaddiissccee  cchhee  ssaarreebbbbee  

ttoorrnnaattaa  aa  ccaassaa  pprreessttoo,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé  aavveevvaa  lleezziioonnee  aallllee  1100  ddii  mmaattttiinnaa::  vvddss..  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  mmaaddrree  SSiigg..  AArrlliinnee  KKeerrcchheerr  iinn  ddaattaa    66..0066..0099))..    

AAllll’’iinncciirrccaa,,  nneelllloo  sstteessssoo  mmoommeennttoo,,  vveerrssoo  llee  oorree  1144,,1155  ((oorraa  ddii  LLoonnddrraa,,  uunnaa  

iinnddiieettrroo  rriissppeettttoo  aall  ffuussoo  ddeellll’’EEuurrooppaa  ccoonnttiinneennttaallee,,  ccoommpprreennddeennttee  ll’’IIttaalliiaa,,  

ddoovvee,,  qquuiinnddii,,  llaa  tteelleeffoonnaattaa  ffuu  ffaattttaa  vveerrssoo  llee  1155,,1155,,  ppooccoo  pprriimmaa  ddeellllaa  

ppaarrtteennzzaa))  MMeezz  cchhiiaammaa  iill  ppaaddrree  JJoohhnn  ppeerr  ddiirrggllii  cchhee  ddoovveevvaa  aannddaarr  vviiaa..  EE’’  ppeerr  

qquueessttoo  cchhee  nnoonn  lloo  cchhiiaammòò  llaa  sseerraa  ccoommee  ccoommuunneemmeennttee  ffaacceevvaa  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  

JJoohhnn  KKeerrcchheerr  iinn  ddaattaa  66..0066..0099))..      

VVeerrssoo  llee  1155,,4488  MMeezz  iinnvviiaa  uunn  SSMMSS  aallllee  aammiicchhee  ppeerr  aavvvveerrttiirrllee  ddeell  rriittaarrddoo..  

NNeellllaa  ccaassaa,,  iinn  qquueell  mmoommeennttoo,,  vvii  ssoonnoo  aanncchhee  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee..  
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MMeerreeddiitthh  ggiiuunnggee  aallll’’aappppuunnttaammeennttoo  aa  ccaassaa  ddii  RRoobbyynn  ee  ddii  AAmmyy,,  vveerrssoo  llee  1166  

((vvddss..  ddiicchh..  ddeellllaa  BBuutttteerrwwoorrtthh,,  aa  pp..  1122,,  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddiirreettttoo))..  EE’’  vveessttiittaa  

ccoonn  ddeeii  jjeeaannss  lluunngghhii  ee  ppiiuuttttoossttoo  llaarrgghhii,,  ssccaarrppee  ddaa  ggiinnnnaassttiiccaa  ddii  tteellaa,,  uunnaa  

ffeellppaa  ccoonn  uunnaa  cciinnttuurraa  llaammppoo  bblluu  cchhiiaarroo,,  ffoorrssee  ddeellllaa  AAddiiddaass,,  mmoonniillii,,  uunnaa  

mmaagglliieettttaa  aa  mmaanniicchhee  lluunngghhee  ee  ssoopprraa  uunn’’aallttrraa  mmaagglliieettttiinnaa,,  ccooll  ddiisseeggnnoo  ddeell  

vvoollttoo  ddii  uunnaa  ddoonnnnaa,,  ddii  ccoolloorree  ccrreemmaa  ee  uunnaa  bboorrssaa  ddeelllloo  sstteessssoo  ccoolloorree,,  aa  

ttrraaccoollllaa  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeellllaa  BBuutttteerrwwoorrtthh  aa  pp..  1144))..    

CCoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  aallll’’aarrrriivvoo  ddii  MMeezz  ddaallllee  aammiicchhee,,  AAmmaannddaa  ee  SSoolllleecciittoo  

eessccoonnoo  ddaallll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  qquueelllloo  ddii  

SSoolllleecciittoo,,  aall  nn..  111100  ddii  VViiaa  GGaarriibbaallddii..    

CCoonn  cceerrtteezzzzaa,,  llee  rraaggaazzzzee  iinngglleessii  ccoonn  ccuuii  MMeezz  ttrraassccoorrssee  llaa  sseerraattaa  ddeell  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree  hhaannnnoo  rriiccoonnoosscciiuuttoo  llaa  ffeellppaa  iinnddoossssaattaa  qquueellllaa  sseerraa  ddaa  MMeerreeddiitthh  

ccoommee  qquueellllaa  rriinnvveennuuttaa  iinnssaanngguuiinnaattaa  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeell  ddeelliittttoo  ((vvddss..  PPuurrttoonn,,  aa  

pp..  110011;;  vvddss  ddiicchh..  BBuutttteerrwwoorrtthh  aa  pp..  1144  ee  ddii  AAmmyy  FFrroosstt  aallllee  pppp..  6677  ee  6688))..    

QQuuaannttoo  aallllaa  bboorrssaa,,  SSoopphhiiee  nnoonn  rriiccoorrddaa,,  ppeerr  AAmmyy  eerraa  qquueellllaa  rriinnvveennuuttaa  ssuull  

lleettttoo  ddii  MMeerreeddiitthh,,  mmeennttrree  ppeerr  RRoobbyynn  llaa  bboorrssaa  cchhee  llaa  vviittttiimmaa  ppoorrttòò  qquueellllaa  

sseerraa  nnoonn  eerraa  qquueellllaa  ttrroovvaattaa  ssuull  lleettttoo,,  mmaa  uunn’’aallttrraa  bboorrssaa  ddii  ccoolloorree  ccrreemmaa  ccoonn  

uunnaa  lluunnggaa  ttrraaccoollllaa  ((vvddss..  ddiicchh..  BBuutttteerrwwoorrtthh  aa  pp    1144))..  NNeellllaa  bboorrssaa  iinn  

qquueessttiioonnee,,  pprriimmaa  ddii  ttoorrnnaarree  aa  ccaassaa,,  MMeezz  mmiissee  uunn  lliibbrroo  ddii  ssttoorriiaa  mmeeddiiooeevvaallee  

iinngglleessee  cchhee  llee  aavveevvaa  ddaattoo  llaa  sstteessssaa  RRoobbyynn  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  aa  pp..  

1155))..    

AA  ccaassaa  ddeellllee  aammiicchhee,,  MMeezz  ss’’iinnttrraattttiieennee  ttrraannqquuiillllaa  ccoonn  lloorroo  ee  ccoonn  SSoopphhiiee..  

CCoonn  qquueesstt’’uullttiimmaa  nnaavviiggaa  ssuu  IInntteerrnneett  ee  gguuaarrddaa  llee  ffoottoo  ssccaattttaattee  llaa  sseerraa  pprriimmaa  

((vvddss..  ddiicchh..  PPuurrttoonn  aa  pp..  110066))..    
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PPooii  pprreeppaarraannoo  uunnaa  ppiizzzzaa,,  ccoonn  ppoommooddoorroo,,  pprroosscciiuuttttoo,,  ffoorrmmaaggggiioo,,  

mmoozzzzaarreellllaa,,  mmeellaannzzaannee,,  ffoorrssee  ddeellllaa  cciippoollllaa  ee  ccoommiinncciiaannoo  aa  mmaannggiiaarrllaa  vveerrssoo  

llee  1188..      

PPooii  llee  rraaggaazzzzee  pprreeppaarraannoo  ll’’aappppllee  ccrruummbbllee,,  cciiooèè  llaa  ttoorrttaa  ddii  mmeellee  

aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaa  ggeellaattoo  ssffuussoo  ddii  ddiivveerrssii  ssaappoorrii,,  ddaa  ccaaffffèè,,  ddaa  vvaanniigglliiaa  ee  ddaa  

cciiooccccoollaattoo  ((((vvddss..  ddiicchh..  RRoobbyynn  aa  pp..  1166))..  

PPrriimmaa  ddeellllaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddeellllaa  cceennaa,,  llee  rraaggaazzzzee  vveeddoonnoo  uunn  ffiillmm  iinn  DDVVDD,,  

ssoossppeessoo  qquuaannddoo  ddeebbbboonnoo  pprreeppaarraarree  llaa  cceennaa  ee  rriiccoommiinncciiaannoo  aa  vveeddeerrlloo  nnoonn  

aappppeennaa  iinniizziiaannoo  aa  mmaannggiiaarree  ((vvddss..  pp..  1166))..    

PPrriimmaa  ee  ddooppoo  llaa  pprrooiieezziioonnee  ddeell  ffiillmm,,  llee  rraaggaazzzzee,,  ttuuttttee  ““ttrraannqquuiillllee  ee  

rriillaassssaattee””,,  ppaarrllaarroonnoo  ddii  rraaggaazzzzii  cchhee  ccoonnoosscceevvaannoo  iinn  IInngghhiilltteerrrraa  ((vvddss..  ddiicchh..  

RRoobbyynn  aa  pp..  1166))..    

FFoorrssee  MMeezz  ee  RRoobbyynn  ssii  ssaarraannnnoo  ddaattee  llaa  ccoonnffeerrmmaa  cchhee  ll’’iinnddoommaannii  22  

nnoovveemmbbrree,,  ffeessttiivviittàà  ddeeii  DDeeffuunnttii,,  ssii  ssaarreebbbbeerroo  ddoovvuuttee  iinnccoonnttrraarree  aallllee  1100  ddeell  

mmaattttiinnoo  ppeerr  uunnaa  lleezziioonnee..  NNoonn  eerraannoo  ssiiccuurree  cchhee  qquueell  ggiioorrnnoo  vvii  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  

lleezziioonnee  oo  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  ffeessttaa  mmaa,,  nneell  dduubbbbiioo,,  èè  vveerroossiimmiillee  cchhee  ssii  ssiiaannoo  

aaccccoorrddaattee  ppeerr  vveeddeerrssii  ((vvddss..  ddiicchh..  RRoobbyynn  aa  pp..  1166))..        

PPuurrttoonn  SSoopphhiiee  ccoonnffeerrmmaa  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  llaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeellllaa  sseerraattaa..    

CC’’èè  ddaa  aaggggiiuunnggeerree  cchhee  RRoobbyynn  rraaccccoonnttaa  cchhee  MMeezz  nnoonn  ddiissssee  cchhee  aavvrreebbbbee  

ddoovvuuttoo  iinnccoonnttrraarree  qquuaallccuunnoo,,  cchhee  aavveessssee  uunn  aappppuunnttaammeennttoo  mmaa  nnoonn  ddiissssee  

nneeppppuurree  cchhee  ssaarreebbbbee  aannddaattaa  aa  ddoorrmmiirree  aanncchhee  ssee  cceerrttaammeennttee  llee  sseemmbbrròò  

ssttaannccaa  ppeerrcchhéé  aavveevvaannoo  ffaattttoo  llee  ““oorree  ppiiccccoollee””  llaa  nnoottttee  pprreecceeddeennttee  ((vvddss..  ddiicchh..  

BBuutttteerrwwoorrtthh  aa  pp..  1177))..  

VViissttoo  iill  ffoorrttee  lleeggaammee  cchhee  MMeezz  aavveevvaa  ccoonn  qquueessttee  rraaggaazzzzee,,  ssuuee  ccoonnnnaazziioonnaallii  

ee  llaa  ttrraannqquuiilllliittàà  cchhee  ttuuttttee  ddiimmoossttrraavvaannoo  nneelllloo  ssttaarree  iinnssiieemmee,,  èè  ddaa  rriitteenneerree  
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cchhee  ffoosssseerroo  ttuuttttee  mmoollttoo  ssiinncceerree  llee  uunnee  ccoonn  llee  aallttrree  ee  cchhee,,  ssee  MMeezz  aavveessssee  

aavvuuttoo  uunn  aappppuunnttaammeennttoo,,  lloo  aavvrreebbbbee  cceerrttaammeennttee  ddeettttoo  aallllee  aammiicchhee..  

SSoopphhiiee  iinnddiivviidduuaa  iill  mmoommeennttoo  nneell  qquuaallee  ssmmiisseerroo  ddii  cceennaarree,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  

ccoonn  llee  1199,,4455,,  cciiooèè  uunn’’oorraa  pprriimmaa  cchhee  lleeii  ee  MMeezz  llaasscciiaasssseerroo  llaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  

BBoonntteemmppii,,  ccoossaa  cchhee  aavvvveennnnee  aallllee  2200,,4455  ((vvddss..  ddiicchh..  PPuurrttoonn  aa  pp..  110011))..  

IIll  mmoommeennttoo  èè  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee  aaii  ffiinnii  ddeell  ccaallccoolloo  aapppprroossssiimmaattiivvoo  ddeellllaa  

ddiiggeessttiioonnee  cchhee,,  iinn  ccoonnddiizziioonnii  nnoorrmmaallii,,  ssii  ssaarreebbbbee  ccoommpplleettaattoo,,  qquuiinnddii,,  vveerrssoo  

llee  2222,,4455  ––  2233,,4455..    

CCoommuunnqquuee,,  aallllee  2200,,4455  MMeezz  ee  SSoopphhiiee  llaasscciiaannoo  llee  aammiicchhee  ee  ssii  ddiirriiggoonnoo  aallllee  

rriissppeettttiivvee  aabbiittaazziioonnii..  

PPeerrccoorrrroonnoo  llee  ssccaallee  ddii  VViiaa  BBoonntteemmppii,,  ppooii  VViiaa  ddeell  RRoosscceettttoo,,  ppeerr  ggiiuunnggeerree,,  

iinnffiinnee,,  aa  VViiaa  ddeell  LLuuppoo,,  pprreessssoo  ll’’aabbiittaazziioonnee  ddii  SSoopphhiiee..  QQuuaannddoo  qquueesstt’’uullttiimmaa  

ggiiuunnggee  iinn  cciimmaa  aallllaa  ssttrraaddaa,,  MMeezz,,  cchhee  hhaa  ddeettttoo  aallll’’aammiiccaa  ddii  eesssseerree  ssttaannccaa  

((vvddss..  ddiicchh..  PPuurrttoonn  aa  pp..  110022)),,  llaa  ssaalluuttaa  ee  ss’’iinnccaammmmiinnaa  vveerrssoo  VViiaa  PPiinnttoorriicccchhiioo  

((oo  PPiinnttuurriicccchhiioo))  ee  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  

NNoonn  ssii  rriivveeddrraannnnoo  ppiiùù..    

NNeell  ggiirroo  ddii  uunnaa  ddeecciinnaa  ddii  mmiinnuuttii  ddaallllaa  ppaarrtteennzzaa  ddaa  VViiaa  BBoonntteemmppii,,  ccoonn  uunnaa  

bbrreevviissssiimmaa  ssoossttaa  aa  VViiaa  ddeell  LLuuppoo,,  MMeezz  ggiiuunnggee  aa  ccaassaa,,  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  

vveerrssoo,,  qquuiinnddii,,  llee  2211,,0000,,  mmiinnuuttoo  ppiiùù,,  mmiinnuuttoo  mmeennoo  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellll’’AAssss..  

CCaappoo  BBaarrbbaaddoorrii  MMaauurroo,,  aallll’’uuddiieennzzaa  iinn  ddaattaa  1133..0033..0099  cchhee  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  

ll’’aannnnoottaazziioonnee  ddii  sseerrvviizziioo  ddeell  44..1111..0099  eedd  hhaa  qquuaannttiiffiiccaattoo  iill  tteemmppoo  ppeerrccoorrssoo  

ddaallll’’aabbiittaazziioonnee  ddeellllee  rraaggaazzzzee  iinngglleessii  ssiinnoo  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ccoonn  uunnaa  

bbrreevviissssiimmaa  ssoossttaa  aa  VViiaa  ddeell  LLuuppoo,,  iinn  cciirrccaa  1100  mmiinnuuttii))..    

SSii  rriiccoorrddii  cchhee,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  rriiffeerriittoo  ddaallllaa  mmaaddrree,,  pprriimmaa  ddii  aannddaarrsseennee  aa  

lleettttoo,,  MMeezz  ddoovveevvaa  ccoommpplleettaarree  uunn  tteemmaa  ppeerr  ll’’iinnddoommaannii..  
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CCoossaa  ffaacceevvaannoo  nneell  ffrraatttteemmppoo  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  ee  ddoovvee  ssii  ttrroovvaavvaannoo  ??  

CCee  lloo  hhaa  ddeettttoo  ccoonn  cchhiiaarreezzzzaa  llaa  ggiioovvaannee  sseerrbbaa  PPooppoovviičč  JJoovvaannaa..  

LLaa  rraaggaazzzzaa,,  ssttuuddeenntteessssaa  ddii  MMeeddiicciinnaa,,  eerraa  iinn  IIttaalliiaa  ddaallll’’aaggoossttoo  ddeell  0077  ee  

ccoonnoobbbbee  ssuubbiittoo  RRaaffffaaeellee,,  ddooppoo  cciirrccaa  uunn  mmeessee  oo  dduuee  ddaall  ssuuoo  aarrrriivvoo  eedd  aannzzii  

lloo  ssttuuddeennttee  ddii  GGiioovviinnaazzzzoo  ffuu  uunnaa  ddeellllee  pprriimmee  ppeerrssoonnee  ddaa  lleeii  ccoonnoosscciiuuttee  

ddooppoo  iill  ssuuoo  aarrrriivvoo  iinn  IIttaalliiaa  ((vvddss..  vveerrbbaallee  iinn  ddaattaa  2211..0033..0099,,  rriissppoossttee  

aallll’’eessaammee  ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM  aallllee  pppp..  33  ee  44))..    

LLaa  rraaggaazzzzaa  aabbiittaavvaa  aa  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii,,  nnoonn  lloonnttaannoo  ddaa  RRaaffffaaeellee  ((vvddss..  ddiicchh..  

aa  pp..  77))..    

LLaa  mmaaddrree  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa,,  cchhee  aabbiittaavvaa  aa  MMiillaannoo,,  aavveevvaa  ffaattttoo  pprreesseennttee  aallllaa  

ffiigglliiaa  cchhee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  mmaannddaarrllee  uunnaa  vvaalliiggiiaa  aattttrraavveerrssoo  uunn  ppuullllmmaann  cchhee  

ssaarreebbbbee  aarrrriivvaattoo  aa  PPeerruuggiiaa  aa  mmeezzzzaannoottttee..  IIll  ccoollllooqquuiioo  ttrraa  JJoovvaannaa  ee  llaa  mmaaddrree  

aavvvviieennee  iill  3311  oottttoobbrree  ee  ll’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  vvaalliiggiiaa  eerraa  pprreevviissttoo  ppeerr  llaa  mmeezzzzaannoottttee  

ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..  ddeellllaa  PPooppoovviičč,,  aa  pp..  55))..    

LLaa  rraaggaazzzzaa  hhaa  bbiissooggnnoo,,  qquuiinnddii,,  ddii  qquuaallccuunnoo  cchhee  ll’’aaccccoommppaaggnnii  aallllaa  

SSttaazziioonnee  ddeeii  ppuullllmmaann  ddii  PPiiaazzzzaa  PPaarrttiiggiiaannii  ddoovvee  ssaarreebbbbee  aarrrriivvaattaa  llaa  vvaalliiggiiaa  ee  

ssii  rriivvoollggee  ddaapppprriimmaa  aadd  uunn  cceerrttoo  MMiicchheellee  mmaa  iinnuuttiillmmeennttee  ppeerrcchhéé  nnoonn  

rriissppoonnddeevvaa..  JJoovvaannaa,,  aalllloorraa,,  ppeennssaa  ddii  rriivvoollggeerrssii  aa  RRaaffffaaeellee  ee  ssii  ddiirriiggee  aa  ccaassaa  

ssuuaa  iinn  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii..  SSoonnoo  llee  1177,,4455  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  qquuaannddoo  JJoovvaannaa  

ssuuoonnaa  aallll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  RRaaffffaaeellee..  LLaa  rraaggaazzzzaa  sseerrbbaa  hhaa  ffrreettttaa  ppeerrcchhéé  aallllee  

1188  ddeevvee  rreeccaarrssii  aadd  uunnaa  lleezziioonnee  ddii  mmuussiiccaa  nneellllaa  zzoonnaa  ddeeii  ““TTrree  AArrcchhii””  ((vvddss..  

ddiicchh..  aa  pppp..  55  ee  77))..  EE’’  AAmmaannddaa  cchhee  aapprree  llaa  ppoorrttaa..  RRaaffffaaeellee,,  cchhee  ssii  ttrroovvaavvaa  

ffoorrssee  iinn  bbaaggnnoo,,  ssoopprraaggggiiuunnggee  qquuaallcchhee  aattttiimmoo  ddooppoo  ((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  66))..    

JJoovvaannaa  èè  eennttrraattaa  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  qquueessttaa  pprriimmaa  vvoollttaa..  NNoottaa  cchhee  AAmmaannddaa  

ssttaavvaa  aall  ccoommppuutteerr  mmeennttrree  RRaaffffaaeellee  eessccee  ddaall  bbaaggnnoo  ((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  88))..    
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LLaa  rraaggaazzzzaa  ssppiieeggaa  aa  RRaaffffaaeellee  ddii  ccoossaa  hhaa  bbiissooggnnoo  ee  RRaaffffaaeellee  ssii  ddiicchhiiaarraa  

ddiissppoonniibbiillee::  ssii  ssaarreebbbbeerroo  vviissttii  nneeii  pprreessssii  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ppeerr  SSttrraanniieerrii  vveerrssoo  

llee  2233,,3300  ee  ddaa  llìì  aavvrreebbbbeerroo  rraaggggiiuunnttoo  PPiiaazzzzaa  PPaarrttiiggiiaannii,,  ddoovvee  iill  ppuullllmmaann  

ssaarreebbbbee  aarrrriivvaattoo  aallllaa  mmeezzzzaannoottttee  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeellllaa  PPooppoovviičč,,  iinn  sseeddee  ddii  

ccoonnttrrooeessaammee  ddeellll’’AAvvvv..  LLuuccaa  MMaaoorrii))..  

LLaa  rraaggaazzzzaa  ssaalluuttaa  RRaaffffaaeellee  eedd  AAmmaannddaa  ee  ssii  ddiirriiggee  ddii  ffrreettttaa  vveerrssoo  ii  TTrree  

AArrcchhii  ppeerr  llaa  lleezziioonnee..    

PPooccoo  ddooppoo,,  pprriimmaa  cchhee  RRaaffffaaeellee,,  aallllee  1188,,2277  cciirrccaa,,  aazziioonnaa  iill  ssooffttwwaarree  VVLLCC  

ppeerr  llaa  vviissiioonnee  ddeell  ffiillee  vviiddeeoo  ““IIll  ffaannttaassttiiccoo  mmoonnddoo  ddii  AAmmeelliiee””,,  AAmmaannddaa  eessccee  

ee  ssii  rreeccaa  iinn  cceennttrroo..    

DDuurraannttee  llaa  lleezziioonnee,,  llaa  mmaaddrree,,  vveerrssoo  llee  1199  cciirrccaa,,  cchhiiaammaa  JJoovvaannaa  ppeerr  

iinnffoorrmmaarrllaa  cchhee  hhaa  pprroovvaattoo  aa  cchhiieeddeerree  aallll’’aauuttiissttaa  ssee  aavveessssee  ppoottuuttoo  ccaarriiccaarree  

ll’’iinnddoommaannii  llaa  vvaalliiggiiaa  ((oo  llee  vvaalliiggiiee))  mmaa  iinnvvaannoo::  ll’’aauuttiissttaa  llee  aavveevvaa  rriissppoossttoo  

cchhee  nnoonn  eerraa  ppoossssiibbiillee  iill  ttrraassppoorrttoo  ddii  ooggggeettttii  ee,,  qquuiinnddii,,  llaa  ccoonnsseeggnnaa  ee  cchhee,,  

qquuiinnddii,,  nnoonn  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  ffaarr  ttrraassppoorrttaarree  llee  llaa  vvaalliiggiiaa  ((oo  llee  vvaalliiggiiee))  ccoonn  iill  

ppuullllmmaann  cchhee  ccoolllleeggaavvaa  MMiillaannoo  aa  PPeerruuggiiaa  ((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  66))..  

JJoovvaannaa  ssii  rreennddee  ccoonnttoo  cchhee  ddoovvrràà  ssuubbiittoo  aavvvveerrttiirree  RRaaffffaaeellee  cchhee  ll’’iimmppeeggnnoo  

ccoonn  lleeii  qquueellllaa  sseerraa  eerraa  ssaallttaattoo..  AAtttteennddee  cchhee  tteerrmmiinnii  llaa  lleezziioonnee,,  ssiinnoo  aallllee  

2200,,2200  ((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  66))..  

SSii  ppoorrttaa  aa  ppiieeddii  ssiinnoo  aa  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii..  DDeevvee  ttoorrnnaarree  aa  ccaassaa  ee,,  lluunnggoo  llaa  

ssttrraaddaa,,  cc’’èè  ll’’aabbiittaazziioonnee  ddii  RRaaffffaaeellee..  

NNeell  ffrraatttteemmppoo,,  PPaattrriicckk  LLuummuummbbaa,,  iill  ttiittoollaarree  ddeell  ppuubb  ““LLee  cchhiicc””,,  ddoovvee  

AAmmaannddaa  llaavvoorraa  ccoommee  ccaammeerriieerraa,,  ddaall  mmeessee  ddii  sseetttteemmbbrree,,  aa  55  eeuurroo  aallll’’oorraa,,  

sseeccoonnddoo  llaa  ppaaggaa  ssttaannddaarrdd  ddeeii  llooccaallii  ddeell  cceennttrroo  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  DDiiyyaa  

LLuummuummbbaa  aa  pp..  115555  ddeell  vveerrbbaallee  iinn  ddaattaa  33..0044..0099))  ee  ddoovvee  AAmmaannddaa  ssii  ssaarreebbbbee  

ddoovvuuttaa  rreeccaarree  qquueellllaa  sseerraa  ddooppoo  llee  2211  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  PPaattrriicckk  aa  pp..  115522  ee  116600)),,  
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ssii  rreennddee  ccoonnttoo  cchhee  qquueellllaa  sseerraa,,  FFeessttaa  ddeeii  SSaannttii  ee  vviiggiilliiaa  ddeellllaa  RRiiccoorrrreennzzaa  ddeeii  

DDeeffuunnttii,,  aall  llooccaallee  vvii  ssaarràà  ppoocchhiissssiimmaa  aattttiivviittàà,,  ccoommee  aaccccaaddeevvaa  ddii  ddoommeenniiccaa..  

PPeennssaa  aalllloorraa  ddii  aavvvveerrttiirree  AAmmaannddaa  ddii  nnoonn  ppoorrttaarrssii  aall  PPuubb  qquueellllaa  sseerraa..  AAllllee  

2200,,1155  ––  2200..2200  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  LLuummuummbbaa  aa  pp..  116600))..  ““CCiiaaoo  AAmmaannddaa,,  ooggggii  èè  

ccoommee  uunn  ddoommeenniiccaa,,  nnoonn  ccii  ssaarraannnnoo  ttaannttaa  ggeennttee,,  nnoonn  vviieennii  ssttaasseerraa,,  vviieennii  

mmaarrtteeddìì””  ssccrriivvee  PPaattrriicckk  aadd  AAmmaannddaa  iinn  uunn  SSMMSS  cchhee  rriimmaannee  ccaanncceellllaattoo  ddaallllaa  

sseeqquueennzzaa  ddii  uulltteerriioorrii  SSMMSS  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  LLuummuummbbaa  aa  pp..  116611))..    

QQuuaannddoo  AAmmaannddaa  rriicceevvee  qquueell  mmeessssaaggggiioo  nneell  ssuuoo  cceelllluullaarree  ccoonn  uutteennzzaa  

mmoobbiillee  33448844667733559900,,  ppeerr  llaa  pprreecciissiioonnee  aallllee  2200..1188,,1122  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellll’’IIsspp..  

CCaappoo  LLeetttteerriioo  LLaatteellllaa  ddeell  SSeerrvviizziioo  CCeennttrraallee  OOppeerraattiivvoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  

SSttaattoo,,  iinn  ddaattaa  2200..0033..0099,,  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddeell  PPMM,,  aa  pp..  8855)),,  llaa  ssuuaa  uutteennzzaa  eerraa  

““aaggggaanncciiaattaa””  aallllaa  cceellllaa  ““VViiaa  ddeellll’’AAqquuiillaa  nn..  55  ––  TToorrrree  ddeellll’’AAccqquueeddoottttoo  

sseettttoorree  33””  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..  ddeell  LLaatteellllaa  aa  pp..  8877))..  

CCiiòò  èè  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee,,  ppeerrcchhéé  ttaallee  sseettttoorree  ccoommpprreennddee  PPiiaazzzzaa  CCaavvaalllloottttii,,  

VViiaa  UUlliissssee  RRoocccchhii  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..  ddeell  LLaatteellllaa  aa  pp..  8888))..      

AAmmaannddaa  rriissppoonnddee  aa  PPaattrriicckk  aallllee  2200..3322..3344,,  ccoonn  iill  mmeessssaaggggiioo  SSMMSS  llaa  ccuuii  

sscchheerrmmaattaa  LLuummuummbbaa  hhaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  LLuummuummbbaa  aa  pp..  116622))  ee  

cchhee  èè  ccoommuunnqquuee  pprrooddoottttoo  iinn  aattttii..  AAmmaannddaa  ssccrriivvee::  ““  CCeerrttoo..  CCii  vveeddiiaammoo  ppiiùù  

ttaarrddii..  BBuuoonnaa  sseerraa  !!””,,  iinn  iittaalliiaannoo  mmaa  cchhee  èè  ssttaattoo  ppeennssaattoo  ddaa  AAmmaannddaa  iinn  

iinngglleessee  ccoommee  eeqquuiivvaalleennttee  ddii  ““sseeee  yyoouu  llaatteerr””,,  uunn  eeqquuiivvaalleennttee  ddii  ““CCii  

vveeddiiaammoo””  oo  ““aa  rriisseennttiirrccii””,,  iinnddiiccaannttee  uunn  iinnddeetteerrmmiinnaattoo,,  ffuuttuurroo,,  pprroossssiimmoo  

iinnccoonnttrroo,,  pprroopprriioo  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  ssii  vveeddoonnoo  rreeggoollaarrmmeennttee..  QQuueellllaa  sseerraa,,  

iinnffaattttii,,  ssaallttaattoo  ll’’iimmppeeggnnoo  llaavvoorraattiivvoo,,  AAmmaannddaa  ee  PPaattrriicckk  nnoonn  aavveevvaannoo  

aappppuunnttaammeennttii  ddii  ssoorrttaa  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  LLuummuummbbaa  aa  pp..  116622))..  

QQuuaannddoo  AAmmaannddaa  mmaannddaa  iill  mmeessssaaggggiioo  SSMMSS  ddii  rriissppoossttaa  aa  PPaattrriicckk,,  llaa  cceellllaa  

ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  aa  ccuuii  èè  ““aaggggaanncciiaattaa””  ll’’uutteennzzaa  ddeellllaa  KKnnooxx,,  èè  qquueellllaa  ddii  ““VViiaa  
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BBeerraarrddii  sseettttoorree  77””,,  cchhee  ddàà  ccooppeerrttuurraa  aa  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii,,  ddoovvee  ssii  ttrroovvaa  

ll’’aabbiittaazziioonnee  ddeell  SSoolllleecciittoo..  

CCiiòò  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  eerraa  uusscciittaa  ddooppoo  iill  

pprriimmoo  iinnccoonnttrroo  ddii  qquueellllaa  sseerraa  ccoonn  llaa  PPooppoovviičč  ee  cchhee  ssii  eerraa  rreeccaattaa  iinn  cceennttrroo  ddaa  

ccuuii  ssttaavvaa  rriittoorrnnaannddoo  aa  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo  qquuaannddoo  rriicceevveettttee  ll’’SSMMSS  ddii  PPaattrriicckk..  

EEdd  èè  ddeell  ttuuttttoo  vveerroossiimmiillee  cchhee  AAmmaannddaa  ssiiaa  ttoorrnnaattaa  ddaall  SSoolllleecciittoo  vveerrssoo  llee  

2200..3300,,  ddooppoo  eesssseerree  sscceessaa  ppeerr  VViiaa  UUlliissssee  RRoocccchhii  oo  eesssseerree  ppaassssaattaa  ppeerr  PPiiaazzzzaa  

CCaavvaalllloottttii,,  ddoovvee  rriicceevvee,,  aappppuunnttoo,,  ll’’SSMMSS  ddii  PPaattrriicckk..  

CCoommee  ssii  ccoommpprreennddee  bbeennee,,  iinn  qquueell  mmoommeennttoo,,  AAmmaannddaa  ccaappiissccee  cchhee  llaa  ssuuaa  

sseerraattaa  èè  lliibbeerraa..  AAmmaannddaa  ssaa,,  ppeerròò,,  cchhee  SSoolllleecciittoo,,  iinnvveeccee,,  èè  vviinnccoollaattoo  

aallll’’aappppuunnttaammeennttoo  ddeellllee  2233,,3300,,  iinn  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ccoonn  llaa  PPooppoovviičč  ee  aall  

pprreelliieevvoo  ddeellllaa  vvaalliiggiiaa  iinn  PPiiaazzzzaa  PPaarrttiiggiiaannii  ppeerr  llaa  mmeezzzzaannoottttee..  QQuueessttoo  

ddiiffffeerreennttee  ““pprrooggrraammmmaa””  ddeeii  dduuee  ““ffiiddaannzzaattiinnii””  ppeerr  qquueellllaa  sseerraa  aappppaarree  ttaallee  aadd  

AAmmaannddaa  ppeerr  qquuaassii  mmeezzzz’’oorraa,,  ddaallllee  2200,,1155  cciirrccaa  aallllee  2200,,4400  cciirrccaa,,  ssiinnoo  aa  

qquuaannddoo  nnoonn  ssii  rreennddeerràà  ccoonnttoo  cchhee  aanncchhee  ppeerr  RRaaffffaaeellee  llaa  sseerraattaa  èè  ddiivveennuuttaa  

iimmpprroovvvviissaammeennttee  lliibbeerraa..  

AAmmaannddaa  hhaa,,  qquuiinnddii,,  ddaa  ppooccoo  ssaalluuttaattoo  PPaattrriicckk  vviiaa  SSMMSS  ee  ssaa  cchhee  llaa  sseerraattaa,,  

ssoolloo  ppeerr  lleeii  ppeerr  iill  mmoommeennttoo,,  èè  lliibbeerraa,,  qquuaannddoo  JJoovvaannaa  ggiiuunnggee  ddaa  RRaaffffaaeellee  

vveerrssoo  llee  2200,,4400  ((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  77))..  EE’’  aannccoorraa  AAmmaannddaa  cchhee  rriissppoonnddee  aallllaa  

ppoorrttaa..  FFaa  pprreesseennttee  aallllaa  rraaggaazzzzaa  sseerrbbaa  cchhee  RRaaffffaaeellee  èè  iinn  bbaaggnnoo  oo  ccoommuunnqquuee  èè  

iinn  ccaassaa  ee  llaa  iinnvviittaa  aadd  eennttrraarree..  JJoovvaannaa,,  ppeerròò,,  ssttaavvoollttaa  rriimmaannee  ssuullllaa  ppoorrttaa  ee  

rriissppoonnddee  aadd  AAmmaannddaa  cchhee  nnoonn  llee  sseerrvvee  ppiiùù  iill  ppaassssaaggggiioo  ddii  RRaaffffaaeellee  aa  PPiiaazzzzaa  

PPaarrttiiggiiaannii,,  llaa  pprreeggaa  dd’’iinnffoorrmmaarree  RRaaffffaaeellee,,  llaa  rriinnggrraazziiaa,,  llaa  ssaalluuttaa  ee  ssee  nnee  vvaa  

((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  77))..  IInn  ttuuttttoo  rriimmaannee  ssuullllaa  ssoogglliiaa  uunn  ppaaiioo  ddii  mmiinnuuttii  oo  ppooccoo  ppiiùù  

((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  88))..    
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GGiioovvaa  ssooffffeerrmmaarrssii  ssuullll’’aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  iinn  ooccccaassiioonnee  

ddeellll’’iinnccoonnttrroo  ccoonn  JJoovvaannaa..  

VVaa  ddeettttoo  cchhee  RRaaffffaaeellee  aavveevvaa  pprreesseennttaattoo  AAmmaannddaa  aa  JJoovvaannaa  iinn  ooccccaassiioonnee  

ddeellll’’iinnaauugguurraazziioonnee  ddeell  nneeggoozziioo  BBiiaalleettttii,,  ssiittoo  iinn  VViiaa  AAlleessssii  ee  nneell  qquuaallee  

JJoovvaannaa  eerraa  pprroommootteerr..  CCiiòò  eerraa  aaccccaadduuttoo,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  rriiffeerriittoo  ddaa  JJoovvaannaa,,  

cciirrccaa  uunn  ppaaiioo  ddii  sseettttiimmaannee  pprriimmaa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ((vvddss..  rriissppoossttee  

aallll’’eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  1155))..  EEvviiddeenntteemmeennttee  iill  rriiccoorrddoo  èè  iinneessaattttoo  ppeerrcchhéé  

AAmmaannddaa  ee  SSoolllleecciittoo  ssii  eerraannoo  ccoonnoosscciiuuttii  iill  2266  oottttoobbrree,,  ccoommee  ssii  èè  vviissttoo  ee  nnoonn  

pprreecceeddeenntteemmeennttee..  QQuueelllloo  cchhee,,  ccoommuunnqquuee,,  aappppaarree  vveerroossiimmiillee  èè  cchhee  llaa  

pprreesseennttaazziioonnee  ddii  AAmmaannddaa  aa  JJoovvaannaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  SSoolllleecciittoo  aavvvveennnnee  pprroopprriioo  

aallll’’iinniizziioo  ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ttrraa  ii  dduuee  iimmppuuttaattii..  

AAmmaannddaa,,  cchhee  llaa  vveeddee  iinn  eennttrraammbbee  llee  ooccccaassiioonnii,,  èè  mmoollttoo  aalllleeggrraa,,  mmoollttoo  

ssoorrrriiddeennttee..  ““QQuuaallssiiaassii  ccoossaa  ddiicceevvoo””  ccoommmmeennttaa  JJoovvaannaa  ““rriissppoonnddeevvaa  ccoonn  iill  

ssoorrrriissoo””  ((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  88))..    

RRaaffffaaeellee  vveeddee  JJoovvaannaa  ssoolloo  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  cchhee  iill  ppoommeerriiggggiioo  ddeell  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree  llaa  rraaggaazzzzaa  ssii  pprreesseennttaa  aa  ccaassaa  ssuuaa..    

JJoovvaannaa  hhaa  ddeettttoo  cchhee,,  qquuaannddoo  lloo  vveeddeevvaa,,  RRaaffffaaeellee  eerraa  sseemmpprree  ssoorrrriiddeennttee  ee  

““mmoollttoo,,  mmoollttoo  ddiissppoonniibbiillee””  ((vvddss..  rriissppoossttee  aallll’’eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  1166))..  

IInn  qquueellll’’ooccccaassiioonnee,,  iinnvveeccee,,  RRaaffffaaeellee  ssii  ccoommppoorrttòò  iinn  mmooddoo  ddiivveerrssoo..  EE’’  ssttaattoo  

ccoonntteessttaattoo  aallllaa  tteessttee  cchhee  nneellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  aallllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee  iill  

1122..1111..0077,,  lleeii  aavveessssee  ddeettttoo::  ““RRaaffffaaeellee  mmii  rriissppoonnddeevvaa  ccoonn  ttoonnoo  ffrreeddddoo  mmaa  

ccoommuunnqquuee  ddiissppoonniibbiillee””  ((vvddss..  eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  1166))..  LLaa  tteessttee  hhaa  

rriissppoossttoo  ssoottttoolliinneeaannddoo  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  ccoonn  iill  nnoorrmmaallee  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  

RRaaffffaaeellee,,  ddiicceennddoo::  ““  qquueessttaa  vvoollttaa  eerraa  uunn  ppoocchheettttiinnoo  ffoorrssee  ccoonnffuussoo,,  nnoonn  ssoo  

ccoommee  ssppiieeggaarrmmii  ((vvddss..  pp..  1166)),,  ““nnoonn  ssii  rriiddeevvaa  ccoossìì  ttaannttoo””,,  ““FFoorrssee  uunn  
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ppoocchheettttiinnoo  ccoonnffuussoo,,  ffoorrssee,,  ppeerròò  nnoonn  ccoossìì  aappeerrttoo  ccoommee  sseemmpprree””  ((vvddss..  eessaammee  

ddii  qquueessttoo  PPMM  ee  ddoommaannddee  pprreessiiddeennzziiaallii  aa  pp..  1177))..    

RRaaffffaaeellee  aappppaarree,,  qquuiinnddii,,  aa  JJoovvaannaa  qquueell  ppoommeerriiggggiioo  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  

““ccoonnffuussoo””  ee  ““nnoonn  aappeerrttoo””,,  ddiivveerrssoo  ddaa  ccoommee  lleeii  ll’’aavveevvaa  ccoonnoosscciiuuttoo..    

AAllllee  2200..4422,,  JJoovvaannaa  llaasscciiaa  llaa  ccaassaa  ddii  SSoolllleecciittoo..  

AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  ssoonnoo,,  aa  qquueellll’’oorraa,,  iinn  VViiaa  ((oo  CCoorrssoo))  GGaarriibbaallddii,,  aa  cciirrccaa  

cciinnqquuee  ––  sseettttee  mmiinnuuttii  ddaall  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo..  

JJoovvaannaa  èè  ll’’uullttiimmaa,,  pprriimmaa  ddeell  bbaarrbboonnee,,  cchhee  llii  vveeddee  qquueellllaa  sseerraa,,  pprriimmaa  ddeell  

ddeelliittttoo..  

LLaa  ddeessccrriizziioonnee  cchhee  nnee  hhaa  ddaattoo  llaa  ggiioovvaannee  sseerrbbaa  ((AAmmaannddaa  cchhee  nnoonn  ddaacceevvaa  

aallttrroo  cchhee  rriiddeerree  ee  RRaaffffaaeellee  cchhee  aappppaarriivvaa  ccoonnffuussoo))  ssoonnoo  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  

ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  hhaasshhiisshh..    

TTrraa  ggllii  eeffffeettttii  ddeellll’’uussoo  ddii  hhaasshhiisshh,,  iill  ssiittoo  ““CCooccaaiinnaa22..iitt  NNaarrccoonnoonn””  bbyy  

NNaarrccoonnoonn  GGaabbbbiiaannoo  ((hhttttpp::////wwwwww..ccooccaaiinnaa22..iitt//mmaarriijjuuaannaa--hhaasshhiisshh..hhttmm))  ppoonnee  

ll’’””iillaarriittàà  iinnccoonnttrroollllaabbiillee””  ee  ““rreeppeennttiinnii  ccaammbbii  dd’’uummoorree  

((aalllleeggrriiaa//ddeepprreessssiioonnee))””  ((vvddss..  iill  cciittaattoo  ssiittoo  aa  pp..  55))..    

CChhee  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  ffaacceesssseerroo  uussoo  ddii  hhaasshhiisshh  èè  ccoonnffeerrmmaattoo  

ddaallll’’aannnnoottaazziioonnee  ddeell  66..1111..0077,,  hh..  2200,,0000  ddeellll’’IIsspp..  CCaappoo  RRiittaa  FFiiccaarrrraa  cchhee  hhaa  

ppuunnttuuaallmmeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  iinn  uuddiieennzzaa  iill  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  sstteessssaa,,  ddeell  rreessttoo,,  

pprrooddoottttaa  iinn  aattttii  ddaallllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  iill  2288..0022..0099,,  ggiioorrnnoo  ddeellll’’aauuddiizziioonnee  

ddeellllaa  sstteessssaa  FFiiccaarrrraa  ee  ddaallllaa  ddiiffeessaa  LLuummuummbbaa..  SSmmeenntteennddoo  pprreecceeddeennttii  

ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  AAmmaannddaa  ccoonnffiiddaa,,  iinnffaattttii,,  aallllee  oorree  2233,,0000  ddeellllaa  ffaammoossaa  sseerraattaa  

ddeell  55  nnoovveemmbbrree  0077,,  cchhee,,  iinnssiieemmee  aa  RRaaffffaaeellee,,  ffaa  uussoo  ddii  hhaasshhiisshh  ee  cchhee  

RRaaffffaaeellee  llee  aavveevvaa  ccoonnffiiddaattoo  ddii  aavveerr  ffaattttoo  uussoo,,  iinn  ppaassssaattoo,,  aanncchhee  ddii  ccooccaaiinnaa  

eedd  aacciiddii..  AAmmaannddaa  aaggggiiuunnggee  nneellll’’aannnnoottaazziioonnee,,  ssuullllaa  qquuaallee  ssii  ttoorrnneerràà,,  cchhee  

RRaaffffaaeellee  pprreesseennttaavvaa  pprroobblleemmii  ddii  ““ddeepprreessssiioonnee  ––  ttrriisstteezzzzaa””..  
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DDeell  rreessttoo,,  lloo  sstteessssoo  MMaarrccoo  ZZaarroollii,,  aallll’’eeppooccaa  ffiiddaannzzaattoo  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  hhaa  

pprreecciissaattoo  ddii  aavveerr  vviissttoo  llaa  ssoollaa  AAmmaannddaa  ((ee  nnoonn  MMeerreeddiitthh))  aassssuummeerree  

ddeellll’’hhaasshhiisshh  ((oo  mmaarriijjuuaannaa)),,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  uunnaa  ffeessttaa  oorrggaanniizzaattaa  ddaaii  rraaggaazzzzii  

ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aall  ccoonnttrrooeessaammee  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii,,  iinn  ddaattaa  

66..0022..0099,,  aa  pp..  119944))..    

SSoonnoo  nnoottii  ii  ddaannnnii  ddeerriivvaannttii  ddaallllaa  ssoossttaannzzaa  ppssiiccooaattttiivvaa  eecccciittaannttee  ddeellllaa  

ccooccaaiinnaa,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ll’’aaggggrreessssiivviittàà  ((ssiinnoo  aallllaa  ppaarraannooiiaa,,  nneeii  ccaassii  eessttrreemmii))  

ee,,  tteerrmmiinnaattoo  ll’’eeffffeettttoo  ssttiimmoollaannttee,,  nneellllaa  ffaassee  ddoowwnn,,  llaa  ddeepprreessssiioonnee  ((vvddss..::  

hhttttpp::wwwwww..vvaaiittrraannqquuii..iitt//ddrroogghhee..hhttmm,,  aa  pp..  66)),,  mmaa  aannccoorraa  ppiiùù  ppeessaannttii  ssoonnoo  ggllii  

eeffffeettttii  ddeeggllii  ““aacciiddii””,,  cciiooèè  ddeeggllii  ““aalllluucciinnooggeennii””,,  iill  ccuuii  uussoo  ppuuàà  pprroovvooccaarree,,  

ssoopprraattttuuttttoo  iinn  ssooggggeettttii  ggiioovvaannii  ee  ppssiiccoollooggiiccaammeennttee  iimmmmaattuurrii,,  ““ppssiiccoossii  

dduurraattuurree  ee  ppeerrmmaanneennttii””  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  ssiittoo  aa  pp..  44))..    

QQuuaannttoo  qquueessttaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ““ddeepprreessssiioonnee  ––  ttrriisstteezzzzaa””  cchhee  AAmmaannddaa  

ddeessccrriivvee  ccoommee  pprreesseennttee  iinn  RRaaffffaaeellee  ffoossssee  llaa  ccaauussaa  oo  llaa  ccoonnsseegguueennzzaa  

ddeellll’’uussoo  ddii  ssttuuppeeffaacceennttii,,  ssppeecciiee  ccooccaaiinnaa  ee  ““aacciiddii””,,  èè  ddiiffffiicciillee  ssttaabbiilliirrlloo  ccoonn  

cceerrtteezzzzaa  mmaa  èè  cceerrttoo  cchhee  AAmmaannddaa  nnoonn  aavvrreebbbbee  rriiffeerriittoo  uunn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoossìì  

““ppeerriiccoolloossoo””  ppeerr  RRaaffffaaeellee  ssee  nnoonn  ffoossssee  ssttaattoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  vveerroo..    

IIll  qquuaaddrroo,,  ccoommee  ssii  ccoommpprreennddee,,  èè  ppiiuuttttoossttoo  ccrriittiiccoo  ee  lloo  ssaarreebbbbee  aanncchhee  

ssoollttaannttoo  ssee  ii  dduuee,,  qquuiinnddii  aanncchhee  RRaaffffaaeellee,,  ffoosssseerroo  ssttaattii  aassssuunnttoorrii  ssoolloo  ddii  

ccaannnnaabbiinnooiiddii..  

IIll  PPrrooff..  MMaauurriizziioo  TTaagglliiaallaatteellaa,,  CCTT  ““ttoossssiiccoollooggoo””  ddii  ppaarrttee  SSoolllleecciittoo,,  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1177..0077..0099,,  rriissppoonnddeennddoo  aall  ccoonnttrrooeessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  hhaa  

aammmmeessssoo  cchhee  eeffffeettttiivvaammeennttee  iill  TTHHCC,,  cciiooèè  iill  pprriinncciippiioo  aattttiivvoo  ddeeii  

ccaannnnaabbiinnooiiddii,,  èè  ppaassssaattoo  ddaa  ccoonncceennttrraazziioonnii  ddeell  22  %%  aall  5500  %%  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  iinn  

sseeddee  ddii  ccoonnttrrooeessaammee,,  aa  pp..  220066))  eedd  hhaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo  cchhee,,  sseeccoonnddoo  uunn  ddiiffffuussoo  

oorriieennttaammeennttoo,,  aanncchhee  ppeerr  qquueessttoo  ll’’hhaasshhiisshh  èè  ppeerriiccoolloossoo  ee  ccrriimmiinnooggeennoo  
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((ssppeecciiee  ssuuii  rreeaattii  ppeerr  pprrooccuurraarrsseelloo))  eedd  hhaa  aaggggiiuunnttoo  cchhee  ll’’aauummeennttoo  ddeellllaa  

ppeerrcceennttuuaallee  ddeell  pprriinncciippiioo  aattttiivvoo,,  vveerriiffiiccaattoossii  aa  ppaarrttiirree  ddaaggllii  aannnnii  ’’6600,,  èè  

““mmoottiivvoo  ddii  uunnaa  cceerrttaa  pprreeooccccuuppaazziioonnee””  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeell  CCTT  ddii  ppaarrttee  

SSoolllleecciittoo  aa  pp..  220066))..  IIll  CCTT  TTaagglliiaallaatteellaa  hhaa  rriiccoorrddaattoo,,  iinnoollttrree,,  cchhee  iill  RReeggnnoo  

UUnniittoo  hhaa  rriiccllaassssiiffiiccaattoo  ii    ccaannnnaabbiinnooiiddii,,  pprriimmaa  iinn  ccllaassssee  CC,,  iinn  ccllaassssee  BB,,  cciiooèè  

iinn  uunn  lliivveelllloo  ccrreesscceennttee  ddii  ppeerriiccoolloossiittàà  ee  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ssaannzziioonnaattoorriioo,,  ddaall  

pprriimmoo  ggeennnnaaiioo  22000099  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..  aa  pp..  220099))  eedd  hhaa  rriicchhiiaammaattoo,,  iinnffiinnee,,  

uunnoo  ssttuuddiioo  aammeerriiccaannoo  ssuull  rraappppoorrttoo  hhaasshhiisshh  ––  ddeelliinnqquueennzzaa  ddeeggllii  aannnnii  ’’9900  

((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..  aa  pp..  221100))..      

RRiissppoonnddeennddoo  aadd  uunnaa  ddoommaannddaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa  ddii  ppaarrttee  cciivviillee  LLuummuummbbaa,,  iill  

CCTT  hhaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo  cchhee  ll’’aaccccooppppiiaattaa  ““aallccooooll  ––  hhaasshhiisshh””  èè  mmoollttoo  ppeerriiccoolloossaa  

ee  ssttiimmoollaa  ll’’aaggggrreessssiivviittàà  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  aallllee  pppp..  221133  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  221144))..    

MMaa  RRaaffffaaeellee,,  oollttrree  aa  ffaarree  uussoo  ddii  ccaannnnaabbiinnooiiddii,,  aavveevvaa  ffaattttoo  uussoo,,  iinn  uunn  

ppaassssaattoo  vveerroossiimmiillmmeennttee  rreecceennttee,,  aanncchhee  ddii  ccooccaaiinnaa  eedd  aalllluucciinnooggeennii..  

VVaa  aanncchhee  aaggggiiuunnttoo  cchhee  ll’’aallttrroo  eelleemmeennttoo  ddeell  tteerrzzeettttoo,,  cciiooèè  RRuuddii  HHeerrmmaannnn  

GGuueeddee,,  ggiiàà  ccoonnddaannnnaattoo  iinn  sseeddee  ddii  ggiiuuddiizziioo  aabbbbrreevviiaattoo,,  oollttttee  aadd  eesssseerree  

ssppeessssoo  uubbrriiaaccoo,,  ffaacceevvaa  uussoo  ddii  ssttuuppeeffaacceennttii,,  iivvii  ccoommpprreessaa  llaa  ccooccaaiinnaa  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  ddii  BBaarrrrooww  AAbbuukkaarr  MMoohhaammeedd,,  ddeettttoo  MMoommii,,  ddiinnaannzzii  aallllaa  SSqquuaaddrraa  

MMoobbiillee  iinn  ddaattaa  1111..1122..22000077,,  pprrooddoottttee  ddaallllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx  iinn  ddaattaa  33..0077..0099))..      

QQuuaannddoo  JJoovvaannaa  ccoommuunniiccaa  aadd  AAmmaannddaa  cchhee  nnoonn  hhaa  ppiiùù  bbiissooggnnoo  cchhee  

RRaaffffaaeellee  ll’’aaccccoommppaaggnnii  ee  qquueesstt’’uullttiimmoo  nnee  vviieennee  ssuubbiittoo  iinnffoorrmmaattoo  ddaallllaa  

rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee,,  ii  dduuee  ssii  ttrroovvaannoo  ddii  ffrroonnttee  uunnaa  sseerraattaa  ccoommpplleettaammeennttee  

lliibbeerraa,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé,,  ddaa  ppaarrttee  ssuuaa,,  AAmmaannddaa  hhaa  ddaa  ppooccoo  ssaappuuttoo  cchhee  nnoonn  

ddoovvrràà  rreeccaarrssii  aall  llaavvoorroo..  

QQuueellllaa  sseerraa  ssii  ““lliibbeerraa””  aallll’’iimmpprroovvvviissoo  ee  ddeell  ttuuttttoo  iinnaassppeettttaattaammeennttee..          
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PPooccoo  ddooppoo,,  aallllee  2200..4422..5599  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  iill  cceelllluullaarree  ddii  RRaaffffaaeellee  

eennttrraa  iinn  ssttaattoo  ddii  iinnaattttiivviittàà  ssiinnoo  aallllee  pprriimmee  oorree  ddeellllaa  mmaattttiinnaa  ssuucccceessssiivvaa  ((vvddss..  

ddiicchh..  ddeellll’’IIsspp..  CCaappoo  LLeetttteerriioo  LLaatteellllaa,,  ddeell  SSeerrvviizziioo  CCeennttrraallee  OOppeerraattiivvoo  ddeellllaa  

PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo,,  iinn  ddaattaa  2200..0022..0099,,  pp..  7788)),,  ttaannttoo  cchhee  uunn  SSMMSS  ddeell  ppaaddrree  ddii  

RRaaffffaaeellee,,  ssppeeddiittoo  aallllee  2233..1144,,  vviieennee  rriicceevvuuttoo  ddaall  cceelllluullaarree  ddeell  SSoolllleecciittoo  aallllee  

66..0022  ddeellllaa  mmaattttiinnaa  ssuucccceessssiivvaa  ddeell  22  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..  aa  pp..  8800))..    

AAnncchhee  iill  cceelllluullaarree  ddii  AAmmaannddaa  ssii  ““iinntteerrrroommppee””  eedd  eennttrraa  iinn  ssttaattoo  ddii  

iinnaattttiivviittàà  ddaallllee  2200..3355  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ssiinnoo  aallllee  1122..0077  ddeell  ssuucccceessssiivvoo  22  

nnoovveemmbbrree  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..  aa  pp..  8855))..  

LLaa  mmeessssaa  ““iinn  ssoonnnnoo””  ddeeii  cceelllluullaarrii  ccoorrrriissppoonnddee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  pprroopprriioo  

ccoonn  ii  mmoommeennttii  iinn  ccuuii  AAmmaannddaa  pprriimmaa  ee  ppooii  aanncchhee  SSoolllleecciittoo  ssii  rreennddoonnoo  ccoonnttoo  

cchhee,,  ppeerr  qquueellllaa  sseerraa,,  ggllii  iimmppeeggnnii  ssoonnoo  ssaallttaattii..  

AAnncchhee  iill  tteelleeffoonnoo  ffiissssoo  ddii  SSoolllleecciittoo  èè  pprriivvoo  ddii  tteelleeffoonnaattee  ddaallllee  0000..0022  ddeellllaa  

nnoottttee  ttrraa  iill  3311  oottttoobbrree  eedd  iill  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ssiinnoo  aall  ggiioorrnnoo  33  nnoovveemmbbrree,,  

qquuaannddoo  vveennggoonnoo  rreeggiissttrraattii  dduuee  tteennttaattiivvii  ddii  cchhiiaammaattaa  eedd  uunnaa  tteelleeffoonnaattaa  aallllee  

1144..1144..2244  ddeell  33  nnoovveemmbbrree  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeellll’’AAssss..  ccaappoo  SSiissaannii  SStteeffaannoo,,  iinn  ddaattaa  

2200..0033..0099,,  pp..  115511))..    

LLaasscciiaannddoo  aallllaa  ccoolllleeggaa  ll’’aannaalliissii  ddeettttaagglliiaattaa  ssuull  ppuunnttoo,,  èè  rriissuullttaattoo  cchhee  

ll’’uutteennzzaa  nnrr..334400..33557744330033,,  iinn  uussoo  aall  SSoolllleecciittoo,,  ggeenneerraallmmeennttee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  

ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffiinnoo  aa  ttaarrddaa  nnoottttee,,  iinn  aallccuunnii  ccaassii  ffiinnoo  aallllee  pprriimmee  oorree  ddeellllaa  

mmaattttiinnaa  ssuucccceessssiivvaa  ee  ssoolliittaammeennttee  nnoonn  èè  mmaaii  ssttaattaa  aattttiivvaattaa  pprriimmaa  ddeellllee  oorree  

0088..1188..  AA  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  cciiòò  llaa  sseerraa  ddeell  0011  nnoovveemmbbrree,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  nnoonn  hhaa  

ppiiùù  ttrraaffffiiccoo  tteelleeffoonniiccoo  ddaallllee  oorree  2200..4422  ffiinnoo  aallllee  ssuucccceessssiivvee  oorree  0066..0022,,  

cciirrccoossttaannzzaa  ddii  nnoonn  ppooccoo  rriilliieevvoo  ssee  ssii  ttiieennee  ccoonnttoo  ddeell  ffaattttoo  cchhee  AAmmaannddaa  

KKnnooxx  ssppeeggnnee  iill  ssuuoo  tteelleeffoonnoo  cceelllluullaarree  nneelllloo  sstteessssoo  aarrccoo  ddii  tteemmppoo  ((vvddss..  llee  
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ddiicchh..  ddeellll’’IIsspp..  LLaatteellllaa  aa  ccoommmmeennttoo  ddeeii  ttaabbuullaattii  tteelleeffoonniiccii,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

2200..0033..0099,,  pppp..  7733  ee  sseegggg..))..      

II  dduuee  vvoogglliioonnoo,,  qquuiinnddii,,  ““ggooddeerrssii””  qquueellllaa  nnoottttee  iinnaassppeettttaattaammeennttee  lliibbeerraa  ee  

vvoogglliioonnoo  ffaarrlloo  iinn  mmooddoo  ddiivveerrssoo  ddaall  ssoolliittoo  ee,,  ppeerr  ffaarrlloo,,  rreennddoonnoo  iinnaattttiivvii  ii  

lloorroo  cceelllluullaarrii..    

AA  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  ooccccoorrrree  ssooffffeerrmmaarrssii  ssuullllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  tteessttiimmoonniiaallii  ddeell  

cclloocchhaarrdd  AAnnttoonniioo  CCuurraattoolloo,,  uunnoo  ddeeii  ppuunnttii  ffeerrmmii  ee  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  ddeellllee  

rriissuullttaannzzee  pprroobbaattoorriiee..    

QQuueessttoo  èè  uunnoo  ddeeii  tteessttii  llaa  ccuuii  ccrreeddiibbiilliittàà  llee  ddiiffeessee  hhaannnnoo  tteennttaattoo,,  rriitteennggoo  

sseennzzaa  ssuucccceessssoo,,  ddii  iinnccrriinnaarree..  MMii  èè  ccaappiittaattoo  aanncchhee  iinn  aallttrrii  pprroocceessssii::  bbaassttaavvaa  

cchhee  uunn  ssooggggeettttoo  aavveessssee  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  uunn  ppoo’’  ““eetteerrooddoossssee””  ddaall  ppuunnttoo  

ddii  vviissttaa  ssoocciiaallee  ppeerrcchhéé  ssccaattttaassssee  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  vvaaggaammeennttee  

ddiissccrriimmiinnaattoorriioo,,  ppuurrcchhéé,,  qquueessttoo  èè  ssoottttiinntteessoo,,  ddiicceessssee  ccoossee  ssggrraaddiittee  aallllee  

ddiiffeessee  ddii  qquueellll’’aallttrroo  ddeetteerrmmiinnaattoo  pprroocceessssoo..    

  CCuurraattoolloo..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  ““bbaarrbboonnee””,,  ppeerr  ddii  ppiiùù  ccoonn  vveennaattuurree  ddii  ttiippoo  

vvaaggaammeennttee  ““eerreemmiittiiccoo””,,  qquuiinnddii  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ppeerr  ccoossìì  ddiirree,,  ““ssoocciiaallllyy  

uunnccoorrrreecctt””,,  ppeerr  ppaarraaffrraassaarree,,  ssuull  vveerrssaannttee  ssoocciiaallee,,  iill  nnoottoo  ((ee  aabboorrrriittoo))  ccrriitteerriioo  

ddeell  ““ppoolliittiiccaallllyy  uunnccoorrrreecctt””..  CCuurraattoolloo  èè  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  oommoollooggaattoo  aallllee  

aabbiittuuddiinnii  ddoommiinnaannttii..  NNoonn  hhaa  aallttrroo  ddaa  ffaarrssii  ““ppeerrddoonnaarree””,,  aammmmeessssoo  ee  nnoonn  

ccoonncceessssoo  cchhee  ttaallee  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ppoossssaa  eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii  eemmeennddaa,,  mmaa,,  nnoonn  

aavveennddoo  aallttrroo,,  ssii  ddiiccee  cchhee  èè  uunn  cclloocchhaarrdd  ee,,  qquuiinnddii,,  ppooccoo  ccrreeddiibbiillee..    

EE  iinnvveeccee  iill  CCuurraattoolloo  èè  ccrreeddiibbiillee,,  ccrreeddiibbiilliissssiimmoo  eedd  èè  uunnoo  cchhee  ccoonnoossccee  

ccoommee  llee  ssuuee  ttaasscchhee  llaa  zzoonnaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  ddii  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  ooggggii  

PPiiaazzzzaa  FFoorrtteebbrraacccciioo,,  ppeerrcchhéé  èè  uunn  ppoo’’  llaa  ssuuaa  ccaassaa,,  ddaa  bbeenn  88  ––  99  aannnnii  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  ddeell  CCuurraattoolloo,,  iinn  sseeddee  ddiieessaammee  ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  iinn  ddaattaa  2288..0033..0099,,  

aa  pp..  44))..  



 70 

CCooss’’hhaa  ddeettttoo  iill  CCuurraattoolloo  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2288..0033..0099  ??  HHaa  ddeettttoo  ccoossee  mmoollttoo  

iimmppoorrttaannttii  cchhee  ccoossttiittuuiissccoonnoo,,  iinnssiieemmee  aa  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  aallttrrii  tteessttii,,  ddeeii  ppuunnttii  

ffeerrmmii  nneellllaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeellllaa  vviicceennddaa..  

UUnnaa  cceerrttaa  ssttaammppaa,,  uunn  ppoo’’  ffrreettttoolloossaammeennttee,,  hhaa  pprrooccllaammaattoo  cchhee  iill  CCuurraattoolloo  

ooffffrriivvaa  uunn  aalliibbii  aaii  dduuee  iimmppuuttaattii..  NNoonn  aabbbbiiaammoo  ccaappiittoo  ppeerrcchhéé  ee  nneeppppuurree  

AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  ll’’hhaannnnoo  ccaappiittoo::  ii  dduuee  hhaannnnoo,,  iinnffaattttii,,  lleetttteerraallmmeennttee  

iiggnnoorraattoo  ll’’””aalliibbii””  cchhee  iill  cclloocchhaarrdd,,  sseeccoonnddoo  uunnaa  cceerrttaa  ssttaammppaa,,  aavvrreebbbbee  lloorroo  

ffoorrnniittoo..  EE  lloo  ccoommpprreennddiiaammoo  bbeennee..  AAmmaannddaa  ee  SSoolllleecciittoo  hhaannnnoo  ccoonnttiinnuuaattoo  aa  

ssoosstteenneerree  ddii  eesssseerree  rriimmaassttii  nneellll’’aabbiittaazziioonnee  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo,,  aa  CCoorrssoo  

GGaarriibbaallddii  pprraattiiccaammeennttee  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  nnoottttee  ddaall  pprriimmoo  aall  22  nnoovveemmbbrree..  

IIll  CCuurraattoolloo,,  llaa  sseerraa  ddeell  ddeelliittttoo,,  cciiooèè  qquueellllaa  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree,,  èè,,  

ccoommee  aall  ssoolliittoo,,  aa  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  vveerrssoo  llee  2211,,3300  ––  2222  ((vvddss..  ddiicchh..,,  iinn  sseeddee  ddii  

eessaammee  ddiirreettttoo,,  aa  pp..  55))..  

CCoossaa  ffaa  ??  LLeeggggee  iill  sseettttiimmaannaallee  ““LL’’EEsspprreessssoo””..  OOggnnii  ttaannttoo,,  ffuummaa  uunnaa  

ssiiggaarreettttaa  ee  ssoolllleevvaa  lloo  ssgguuaarrddoo..  IInn  ffoonnddoo  aall  ccaammppoo  ddaa  bbaasskkeett,,  aallllaa  ssuuaa  

ssiinniissttrraa,,  nnoottaa  dduuee  rraaggaazzzzii  cchhee  ddiissccuuttoonnoo  ““uunn  ppoo’’  aanniimmaattaammeennttee  ttrraa  ddii  lloorroo””..  

OOggnnii  ttaannttoo,,  uunnoo  ssii  aallzzaa  ee  ssii  ssppoossttaa  vveerrssoo  llaa  rriinngghhiieerraa  ddaa  ccuuii  èè  ppoossssiibbiillee  

oosssseerrvvaarree  llaa  ccaassaa  oo,,  ccoommuunnqquuee,,  iinn  ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  ccaassaa  ((vvddss..  ddiicchh..  iinn  sseeddee  ddii  

eessaammee  ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  55))..    

QQuuaannddoo  llii  vveeddee  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  ??  IIll  tteessttee  ddiiccee  ddii  aavveerrllii  vviissttii  ttrraa  llee  2211,,3300  

ee  llee  2222  ee,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  ccoonnttrrooeessaammee  ddeellll’’AAvvvv..  GGiiuulliiaa  BBoonnggiioorrnnoo,,  ddeellllaa  

ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  cchhee  ggllii  cchhiieeddee  iill  mmoottiivvoo  ddii  ttaannttaa  pprreecciissiioonnee,,  iill  CCuurraattoolloo  

rriissppoonnddee  cchhee  nneellllaa  zzoonnaa,,  ppeerrffeettttaammeennttee  vviissiibbiillee  ddaall  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaavvaa,,  

vvii  eerraa  ((ee  vvii  èè))  uunn  ppaannnneelllloo  eelleettttrroonniiccoo  aa  ccoonnffiinnee  ddeellll’’aarreeaa  ZZTTLL  ccoonn  ll’’eessaattttoo  

oorraarriioo  ee  cchhee,,  ccoommuunnqquuee,,  aanncchhee  lluuii  aavveevvaa  uunn  oorroollooggiioo  ((vvddss..  ccoonnttrrooeessaammee  

ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  aallllee  pppp..  99  ee  1100))..  DDii  ffrroonnttee  aallll’’uulltteerriioorree  ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  
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BBoonnggiioorrnnoo,,  iill  ccuuii  ccoonntteennuuttoo  ssii  rriippoorrttaa::  ““  QQuuiinnddii  aallllee  2211..3300  cc’’eerraannoo  iinnssiieemmee  

ssuullllaa  ppaanncchhiinnaa  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo……””,,  iill  CCuurraattoolloo  ssppoossttaa  

aallll’’iinnddiieettrroo,,  vveerrssoo  llee  2211..3300,,  ll’’oorraarriioo  iinn  ccuuii  vveeddee  ii  dduuee  rraaggaazzzzii,,  ppeerrcchhéé,,  aa  

qquueellllaa  pprreecciissaa  ddoommaannddaa,,  rriissppoonnddee  ccoorrrreeggggeennddoo  ssoolloo  iill  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  

ppaanncchhiinnaa  ee  iinnddiiccaannddoo  iill  mmuurriicccciioolloo  ddeell  ccaammppoo  ddaa  bbaasskkeett  mmaa  ccoonnffeerrmmaa  ddii  

aavveerrllii  ccoommiinncciiaattii  aa  vveeddeerree  pprroopprriioo  aallllee  2211..3300  ((vvddss..  ccoonnttrrooeessaa  ddiiffeessaa  

SSoolllleecciittoo  aa  pp..  1100))..  CCiiòò  vviieennee  ccoonnffeerrmmaattoo  aanncchhee  nneellllee  rriissppoossttee  cchhee  iill  tteessttee  ddàà  

aa  qquueessttoo  PPMM,,  qquuaannddoo  ssoottttoolliinneeaa::  ““……ttrraa  llee  nnoovvee  ee  mmeezzzzaa  ee  llee  ddiieeccii  ggiiàà  llii  

aavveevvoo  nnoottaattii……””  ((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  1133;;  vvddss..  aanncchhee  aa  pp..  1177,,  ssuu  ddoommaannddaa  ddeell  

PPrreessiiddeennttee))..  

  EE  ttaannttoo  ppeerr  rriimmaarrccaarree  ll’’aassssoolluuttaa  sseerriieettàà  ee  aaffffiiddaabbiilliittàà  ddeell  tteessttee,,  aallllaa  

ddoommaannddaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa  BBoonnggiioorrnnoo  ssee  ffoossssee  ppaassssaattoo  iinn  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  aanncchhee  

qquueell  ppoommeerriiggggiioo  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  ssee  llii  aavveessssee  vviissttii  aanncchhee  aalllloorraa,,  iill  

tteessttee  rriissppoonnddee  cchhee  vvii  eerraa  ppaassssaattoo  ddii  ppoommeerriiggggiioo  mmaa  nnoonn  llii  aavveevvaa  vviissttii  ((vvddss..  

ccoonnttrrooeessaammee  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  aa  pp..  99))..          

LLaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo,,  iinnvveeccee,,  iill  CCuurraattoolloo  llii  vveeddee  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  ssoolllleevvaa  lloo  

ssgguuaarrddoo  ddaallllaa  lleettttuurraa  ddeell  sseettttiimmaannaallee  ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  qquuaannddoo  ddoovveevvaa  

aacccceennddeerrssii  llaa  ssiiggaarreettttaa  ee,,  qquueellllaa  sseerraa,,  ddii  ssiiggaarreettttee  iill  cclloocchhaarrdd  nnee  ffuummaa  ttrree  oo  

qquuaattttrroo  ((vvddss..  sstteessssee  ddiicchh..  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddiirreettttoo,,  aallllee  pppp..  55  ee  66))..    

CChhii  ssoonnoo  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  ??  CCuurraattoolloo  llii  ccoonnoossccee  ppeerrcchhéé  llii  hhaa  vviissttii  iinn    qquueell  

lluuooggoo  aanncchhee  iinn  pprreecceeddeennzzaa  ee,,  aallllaa  ddoommaannddaa  ddii  qquueessttoo  PPMM  ssee  llii  ppoossssaa  

iinnddiiccaarree,,  rriissppoonnddee  ccoonn  aassssoolluuttaa  pprreecciissiioonnee::  ““ssoonnoo  lleeii  ee  lluuii……..””,,  iinnddiiccaannddoo  

AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo,,  pprreesseennttii  iinn  aauullaa  iinn  qquueell  mmoommeennttoo  ((vvddss..  

ddiicchh..  aa  pp..  66))..          

IIll  CCuurraattoolloo  ssee  nnee  vvaa  ddaa  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  ddiirreettttoo  aall  ppaarrccoo,,  nnoonn  lloonnttaannoo  

ddaallll’’aabbiittaazziioonnee  ddii  SSoolllleecciittoo  ee  ddii  RRuuddii,,  ppeerr  ddoorrmmiirree,,  ppooccoo  pprriimmaa  ddii  
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mmeezzzzaannoottttee,,  ccoommee  vveeddrreemmoo  ee,,  qquuaannddoo  ssee  nnee  vvaa,,  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  nnoonn  ccii  ssoonnoo  

ppiiùù  ((vvddss..  ddiicchh..  ssuu  eessaammee  ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  66))..    

  IIll  mmaattttiinnoo,,  ddooppoo,,  iill  CCuurraattoolloo  ssii  ssvveegglliiaa  vveerrssoo  llee  88,,3300  ––  99  ((vvddss..  ddiicchh..  aallllee  

pppp..  66  ee  77))..  SSee  nnee  vvaa  aa  pprreennddeerree  uunn  ccaappppuucccciinnoo  aall  bbaarr,,  ttoorrnnaa  aa  sseeddeerrssii  nneellllaa  

sstteessssaa  ppaanncchhiinnaa  ddeellllaa  sseerraa  pprreecceeddeennttee,,  ooggnnii  ttaannttoo  aarrrriivvaa  qquuaallcchhee  rraaggaazzzzoo  oo  

aammiiccoo  cchhee  ccoonnoossccee  ee  ssii  mmeettttee  aa  cchhiiaacccchhiieerraarree  ((vvddss..  sstteessssee  ddiicchh..  aa  pp..  77))..  

AAdd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  nnoottaa  uunn  mmoovviimmeennttoo  ddii  PPoolliizziiaa  cchhee  vvaa  ee  vviieennee  ((vvddss..  pp..  

77))..  EE  iinnffaattttii,,  llaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee,,  ddaapppprriimmaa,,  ggiiuunnggee  ssuull  ppoossttoo,,  iinn  

ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeell  cciivviiccoo  nn..  66,,  aallllaa  ffiinnee  ddeellllee  ssccaalleettttee,,  mmaa,,  nnoonn  ttrroovvaannddoo,,  llaa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssiisstteemmaarree  ll’’aauuttoovveettttuurraa  iinn  ddoottaazziioonnee,,  ccoommppiiee  uunn  ggiirroo  iinnttoorrnnoo  

aallll’’iissoollaattoo,,  ssii  rriippoorrttaa  aallll’’aalltteezzzzaa  ddeell  cciivviiccoo  nn..  66,,  ppooii  ll’’IIsspp..  CCaappoo  MMiicchheellee  

BBaattttiisstteellllii  eessccee  ddaallll’’aauuttoo,,  oollttrreeppaassssaa  iill  ccaanncceelllloo  eedd  eennttrraa  nneellllaa  ppiiaazzzzoollaa  ddoovvee  

ssii  ttrroovvaannoo  llaa  KKnnooxx  eedd  iill  SSoolllleecciittoo,,  sseegguuiittoo  ddaallll’’aauuttoo  ccoonnddoottttaa  ddaallll’’AAssss..  

CCaappoo  FFaabbiioo  MMaarrzzii  cchhee  eennttrraa  nneellllaa  ppiiaazzzzoollaa  ee  ssii  ssiisstteemmaa  ssuullllaa  ssiinniissttrraa,,  

gguuaarrddaannddoo  llaa  ccaassaa,,  ppooccoo  pprriimmaa  ddeellllee  oorree  1122,,3300  ((vvddss..  llee  pprreecciissee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellll’’AAssss..  CCaappoo  FFaabbiioo  MMaarrzzii,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  66..0022..0099,,  iinn  sseeddee  

ddii  eessaammee  ddiirreettttoo,,  ssvvoollttoo  ddaa  qquueessttoo  PPMM,,  aa  pp..  112211  ee,,  pprriimmaa  aannccoorraa,,  

ssuullll’’oorraarriioo,,  qquueellllee  ddeellll’’IIsspp..  CCaappoo  BBaattttiisstteellllii,,  aa  pp..  6611))..  

PPooii  ggiiuunnggeerraannnnoo  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee  ee  CCaarraabbiinniieerrii  ee  llaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa..    

IIll  CCuurraattoolloo  nnoottaa  ll’’aannddiirriivviieennii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa,,  mmaa  ssii  ttrraattttiieennee  ssuull  ppoossttoo  ssiinnoo  aa  

oollttrree  llee  1144,,  qquuaannddoo  vviieennee  iinntteerrppeellllaattoo  ddaaii  CCaarraabbiinniieerrii  ((cchhee  ssoonnoo  ssttaattii  

cchhiiaammaattii  ddaall  SSoolllleecciittoo))  ssee  aavveessssee  vviissttoo  oo  sseennttiittoo  qquuaallccoossaa..  IIll  cclloocchhaarrdd  

rriissppoonnddee  aallllee  ddoommaannddee  ddeeii  mmiilliittaarrii,,  ppooii,,  iinnccuurriioossiittoo,,  vvaa  aadd  aaffffaacccciiaarrssii  aallllaa  

rriinngghhiieerraa  ee  vveeddee  ““ppeerrssoonnee  vveessttiittee  ddii  bbiiaannccoo””,,  PPoolliizziiaa  ee  ccaarraabbiinniieerrii,,  

iinnssoommmmaa  ““uunn  ccaassiinnoo  ddii  ggeennttee  cc’’eerraa  ggiiùù  ddii  ssoottttoo””  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeell  CCuurraattoolloo  

aa  pp..  77))..  IIll  CCuurraattoolloo  vveeddee  aanncchhee  ll’’aammbbuullaannzzaa  ((vvddss..  pp..  88))..      
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TTuuttttoo  qquueessttoo  cchhiiuuddee  iill  ddiissccoorrssoo  ssuullllaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  iill  bbaarrbboonnee  vveeddee  ii  dduuee  

rraaggaazzzzii  mmeennttrree  lluuii  lleeggggee  iill  ggiioorrnnaallee  ee  ffuummaa  llee  ssiiggaarreettttee  pprroopprriioo  aallllaa  nnoottttee  ttrraa  

iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree,,  aannzzii,,  ppeerr  llaa  pprreecciissiioonnee,,  aallllee  uullttiimmee  oorree  ddeell  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree  ((vvddss..  ddiicchh..  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnttrrooeessaammee  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  aa  pp..  1100  ee  iinn  

sseeddee  ddii  eessaammee  ddeell  ddiiffeennssoorree  ddeellllaa  ppaarrttee  cciivviillee  KKeerrcchheerr,,  aa  pp..  1199))..  IIll  rriiccoorrddoo  

ddeell  cclloocchhaarrdd  èè  iinnaattttaaccccaabbiillee,,  cchhiiuuddee  iill  cceerrcchhiioo..  PPuunnttoo  ee  bbaassttaa..  

IIll  tteessttee  rriiffeerriissccee  cchhee,,  nneell  ccoonntteessttoo  ddeessccrriittttoo  iinn  ccuuii  lleeggggeevvaa  iill  sseettttiimmaannaallee,,  

ffuummaavvaa  ee  ssii  gguuaarrddaavvaa  iinnttoorrnnoo,,  llii  aavvrràà  vviissttii  qquuaattttrroo  oo  cciinnqquuee  vvoollttee  ((vvddss..  

rriissppoossttee  aa  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  1144))..  IIll  ccoonnttoo  ttoorrnnaa::  llii  vveeddee  aallllee  2211,,3300  oo  ppooccoo  

ddooppoo,,  llii  rriivveeddee  aattttoorrnnoo  aallllee  2222,,  llii  rriivveeddee  ppeerr  llaa  tteerrzzaa  vvoollttaa  vveerrssoo  llee  2222,,3300,,  

ppeerr  llaa  qquuaarrttaa  vvoollttaa  aallllee  2233  aallll’’iinncciirrccaa..  LLaasscciiaammoo  ppeerr  uunn  aattttiimmoo  iill  rriiffeerriimmeennttoo  

aadd  uunnaa  eevveennttuuaallee  qquuiinnttaa  vvoollttaa..  CCeerrttoo,,  ssii  ttrraattttaa  ddii  iinnddiiccaazziioonnii  

nneecceessssaarriiaammeennttee  aapppprroossssiimmaattiivvee,,  mmaa  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeell  CCuurraattoolloo  èè  

qquueelllloo  ddii  uunn  ssooggggeettttoo  cchhee  hhaa  ttuuttttoo  iill  tteemmppoo  ddaavvaannttii  aa  sséé,,  nnoonn  hhaa  ffrreettttaa,,  hhaa  

ddeeii  rriittmmii  nnaattuurraallii  ssccaannddiittii  ddaallllaa  lleettttuurraa  ddii  qquuaallcchhee  ppaaggiinnaa  ddeellllaa  rriivviissttaa  ee  ddaall  

ffuummoo  ddii  ““ttrree  oo  qquuaattttrroo””  ssiiggaarreettttee,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  uunnaa  ssiiggaarreettttaa  ppooccoo  ppiiùù  ddii  

ooggnnii  mmeezzzz’’oorraa..    

RRiissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddeellllaa  CCoorrttee,,  iill  cclloocchhaarrdd  hhaa  ffoorrnniittoo  uulltteerriioorrii  

ppaarrttiiccoollaarrii  ssuu  qquueellllaa  sseerraattaa..  

IInnnnaannzziittuuttttoo,,  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  ggiiuunnssee  iinn  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  pprroovveenneennddoo  ddaa  

CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii  ((vvddss..  pp..  2200))..  HHaa  aaggggiiuunnttoo  cchhee  ssuull  ssuuoo  oorroollooggiioo,,  eerraannoo  llee  

99..2277//99..2288  ((vvddss..  pp..  2277))..  PPooii,,  hhaa  pprreecciissaattoo  iill  tteessttee,,  hhaa  gguuaarrddaattoo  aanncchhee  ll’’oorraarriioo  

ssuull  ppaannnneelllloo  eelleettttrroonniiccoo  ((vvddss..  pp..  2266))..  

HHaa  ddeettttoo  cchhee  llaa  ppaanncchhiinnaa  ddoovvee  ssii  sseeddeettttee  èè  aallllaa  ssiinniissttrraa  ddeell  ccaammppeettttoo  ddii  

bbaasskkeett  ((vvddss..  pp..  2200))..  
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HHaa  ccoonnffeerrmmaattoo  ddii  aavveerr  vviissttoo  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  ppooccoo  ddooppoo  eesssseerrssii  sseedduuttoo,,  

qquuiinnddii  vveerrssoo  llee  2211,,3300  ––  2222,,  hhaa  ddeettttoo  cchhee  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  eerraannoo  sseedduuttii  vviicciinnii  aall  

ccaammppoo  ddaa  bbaasskkeett,,  oollttrree  iill  ccaanneessttrroo  cchhee  èè  iinn  ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  ssttrraaddaa  

ssoottttoossttaannttee,,  ssuullllaa  ssiinniissttrraa  rriissppeettttoo  aa  ddoovvee  ssii  ttrroovvaavvaa  lluuii,,  aadd  uunnaa  cciinnqquuaannttiinnaa  

ddii  mmeettrrii  ddii  ddiissttaannzzaa,,  ppaarraalllleellaammeennttee  aallllaa  ssuuaa  ppaanncchhiinnaa  ((vvddss..  pppp..  2211  ee  2222))..    

HHaa  aanncchhee  ddeettttoo  cchhee  ii  dduuee,,  ccoommee  ttuuttttee  llee  ccooppppiiee,,  ““aa  vvoollttee  sseemmbbrraavvaa  cchhee  

sscchheerrzzaasssseerroo,,    aa  vvoollttee  sseemmbbrraavvaa  cchhee  lliittiiggaasssseerroo””  ((vvddss..  pppp..  2222  ee  2233))..  HHaa  

iinnffiinnee  pprreecciissaattoo  cchhee  èè  ssttaattoo  iill  SSoolllleecciittoo  aadd  aallzzaarrssii  ppeerr  aannddaarree  aadd  oosssseerrvvaarree  

ll’’aarreeaa  ssoottttoossttaannttee  llaa  rriinngghhiieerraa,,  cciiooèè  qquueellllaa  ccoonnttiigguuaa  aall  ccaanncceelllloo  ee  aallllaa  

ppiiaazzzzoollaa  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77  ((vvddss..  pp..  2244))..    

VVeenniiaammoo  aall  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  iill  tteessttee  vviiddee,,  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa,,  ii  dduuee  rraaggaazzzzii..  

AAllllaa  pprreecciissaa  ddoommaannddaa,,  ssuull  ppuunnttoo,,  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  iill  tteessttee  rriissppoonnddee::  ““  PPrriimmaa  

ddeellllee  uunnddiiccii,,  uunnddiiccii  ee  mmeezzzzaa,,  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  cchhee  llii  hhoo  vviissttii..””  ((vvddss..  pp..  1188))..  

PPooccoo  pprriimmaa  ddii  mmeezzzzaannoottttee,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo  ((vvddss..  eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aa  pp..  

66)),,  iill  CCuurraattoolloo  aabbbbaannddoonnaa  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa..      

QQuuiinnddii,,  pprriimmaa  ddeellllee  2233  oo  2233,,3300,,  ii  rraaggaazzzzii  ssoonnoo  nneeii  pprreessssii  ddeell  ccaammppeettttoo  ddii  

bbaasskkeett..    

DDuuee  aallttrrii  ppuunnttii  ssoonnoo  ffoonnddaammeennttaallii  aaii  ffiinnii  ddeell  pprroocceessssoo..  

IIll  pprriimmoo  ppuunnttoo  èè  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee,,  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  pprreecciissaa,,  ddeell  mmoommeennttoo  

nneell  qquuaallee  iill  CCuurraattoolloo  aabbbbaannddoonnaa  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  qquueellllaa  nnoottttee  ttrraa  ll’’11  ee  iill  22..  

IInn  sseeddee  ddii  rriissppoossttaa  aallllee  ddoommaannddee  ddeellllaa  CCoorrttee,,  iill  tteessttee,,  aa  pprrooppoossiittoo  ddeell  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeell  SSoolllleecciittoo  cchhee,,  aadd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  ssii  aallzzaa  ee  ssii  aaffffaacccciiaa  

aallllaa  rriinngghhiieerraa,,  ddiiccee  tteessttuuaallmmeennttee::  ““……EE’’  aannddaattoo  aa  vveeddeerree  ggiiùù  ddii  ssoottttoo,,  ppooii  mmii  

ssoonnoo  mmeessssoo  aa  ffuummaarree  uunn’’aallttrraa  vvoollttaa,,  ppeerr  uunn’’aallttrraa  mmeezzzz’’oorraa  ccoossìì,,  iill  tteemmppoo  ddii  

lleeggggeerree  aallttrree  ccoossee  ee  ppooii  ddooppoo  ffiinnoo  aa  vveerrssoo  llee  uunnddiiccii  ee  mmeezzzzaa,,  ppooii  mmii  ssoonnoo  

aacccceessoo  uunn’’aallttrraa  ssiiggaarreettttaa  ee  nnoonn  èè  cchhee  hhoo  gguuaarrddaattoo  ssuubbiittoo,,  hhoo  aacccceessoo  uunn’’aallttrraa  
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vvoollttaa  llaa  ssiiggaarreettttaa,,  mmii  ssoonnoo  mmeessssoo  uunn’’aallttrraa  vvoollttaa  aa  gguuaarrddaarree  llaa  ppiiaazzzzaa  ee  ssttaavvoo  

gguuaarrddaannddoo  llaa  ggeennttee  ssoopprraa..  PPooii  ddooppoo  mmii  ssoonnoo  ggiirraattoo  ee  nnoonn  cc’’eerraannoo  ppiiùù,,  

cc’’eerraannoo  aallttrrii  rraaggaazzzzii  cchhee  ssttaavvaannoo  aa  ffaarree  ccaassiinnoo  ppeerr  ddiivveerrttiimmeennttoo””  ((vvddss..  ddiicchh..  

aa  pp..  2255))..  IIll  CCuurraattoolloo,,  qquuiinnddii,,  vveeddee  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  qquuaannddoo  iill  

SSoolllleecciittoo  ssii  aallzzaa  ee  ssii  aaffffaacccciiaa  vveerrssoo  llaa  rriinngghhiieerraa..  CCiiòò  aavvvviieennee  ppooccoo  pprriimmaa  

ddeellllee  2233..  AA  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  iill  tteessttee  aacccceennddee  uunn’’aallttrraa  ssiiggaarreettttaa  ee  lleeggggee  aannccoorraa  

iill  ggiioorrnnaallee  ““ppeerr  uunn’’aallttrraa  mmeezzzz’’oorraa””,,  ssiinnoo  aallll’’iinncciirrccaa  aallllee  2233,,3300..  IInn  qquueellllaa  

mmeezzzz’’oorraa  cciirrccaa,,  iill  tteessttee  èè  aassssoorrbbiittoo  nneellllaa  lleettttuurraa  ddeell  ggiioorrnnaallee  ee  nneell  ffuummoo  ee  

nnoonn  vveeddee  nnuullllaa..  AAllllee  2233,,3300,,  mmiinnuuttoo  ppiiùù,,  mmiinnuuttoo  mmeennoo,,  iill  CCuurraattoolloo,,  cchhee  hhaa  

ccoommpplleettaattoo  llaa  pprreecceeddeennttee  ooppeerraazziioonnee  ddii  lleettttuurraa  ee  ffuummoo,,  aacccceennddee  uunn’’aallttrraa  

ssiiggaarreettttaa,,  ll’’uullttiimmaa,,  nnoonn  lleeggggee  ppiiùù  ppeerrcchhéé  hhaa  ffiinniittoo  oo  èè  ssttaannccoo,,  gguuaarrddaa  llaa  

ppiiaazzzzaa  ee  llaa  ““ggeennttee  ssoopprraa””,,  cciiooèè  ttrraa  llee  mmuurraa  eessttrruusscchhee  ee  iill  ccaammppeettttoo  ddii  

bbaasskkeett,,  cchhee  ssii  ttrroovvaa  mmoollttoo  ppiiùù  iinn  bbaassssoo  ddeellllaa  sseeddee  ssttrraaddaallee  cchhee,,  ddaa  VViiaa  

PPiinnttoorriicccchhiioo  ((oo  PPiinnttuurriicccchhiioo)),,  ccoonndduuccee  aa  VViiaa  CCeessaarree  BBaattttiissttii  oo  ddeevviiaa  vveerrssoo  

ddeessttrraa  ee  iinn  bbaassssoo..  MMeemmoorree  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  dduuee  cchhee  eevviiddeenntteemmeennttee  lloo  

aavveevvaannoo  iinnccuurriioossiittoo,,  iill  cclloocchhaarrdd  ssii  ggiirraa  vveerrssoo  ssiinniissttrraa  mmaa  nnoonn  vveeddee  ppiiùù  

AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee..  AAll  lloorroo  ppoossttoo  vvii  ssoonnoo  aallttrrii  rraaggaazzzzii  cchhee  ffaannnnoo  

““ccaassiinnoo””,,  cciiooèè  ““cchhiiaacccchhiieerraavvaannoo,,  ssttrriillllaavvaannoo,,  rriiddeevvaannoo””  ((vvddss..  pp..  3311,,  iinn  sseeddee  

ddii  rriissppoossttaa  aallllee  ddoommaannddee  ddeell  PPrreessiiddeennttee))..    

MMaa  qquuaannddoo  iill  CCuurraattoolloo  nnoottaa  cchhee  ii  dduuee  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ppiiùù,,  eeggllii  ssii  èè  ggiiàà  aallzzaattoo  

ee  ssttaa  aannddaannddoosseennee::  lloo  ddiiccee  cchhiiaarraammeennttee  nneellllaa  rriissppoossttaa  aallllaa  ddoommaannddaa  

ssuucccceessssiivvaa::  ““SSìì,,  qquueessttoo  vveerrssoo  llee  uunnddiiccii  ee  mmeezzzzaa,,  vveerrssoo  mmeezzzzaannoottttee,,  ddooppoo  

cchhee  mmii  ssoonnoo  aallzzaattoo……..””  ((vvddss..  pp..  2255))..  

IInn  rreeaallttàà,,  iill  tteessttee  lloo  hhaa  ddeettttoo  bbeennee  nneellllaa  ppiiùù  aarrttiiccoollaattaa  rriissppoossttaa  pprreecceeddeennttee,,  

èè  aallllee  2233,,3300  cciirrccaa,,  mmiinnuuttoo  ppiiùù,,  mmiinnuuttoo  mmeennoo,,  cchhee  aacccceennddee  ll’’uullttiimmaa  

ssiiggaarreettttaa,,  ssii  aallzzaa  iinn  ppiieeddii  ppeerr  aannddaarrsseennee  aa  ddoorrmmiirree  aall  ppaarrccoo,,  gguuaarrddaa  ddaavvaannttii  
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ee  vveerrssoo  ll’’aallttoo,,  ppooii  ssii  ggiirraa  iinnttoorrnnoo  ee  nnoottaa  cchhee  ii  dduuee  nnoonn  vvii  ssoonnoo  ppiiùù..  LLaa  

ddeessccrriizziioonnee  ddii  cciiòò  cchhee  ffaa  aall  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  aacccceennddee  ll’’uullttiimmaa  ssiiggaarreettttaa  èè  llaa  

ddeessccrriizziioonnee  ddii  ppoocchhii  aattttii  cchhee  dduurraannoo  ppoocchhii  sseeccoonnddii,,  aall  mmaassssiimmoo,,  uunn  ppaaiioo  ddii  

mmiinnuuttii,,  aadd  eesssseerree  ggeenneerroossii..  

IIll  CCuurraattoolloo  aabbbbaannddoonnaa  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ppoocchhii  mmiinnuuttii  ddooppoo  llee  2233,,3300,,  

aappppuunnttoo  ppooccoo  pprriimmaa  ddii  mmeezzzzaannoottttee..  NNoonn  hhaa  sseennttiittoo  nneessssuunnoo  ccoorrrreerree  lluunnggoo  

llee  ssccaalleettttee  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  nnoonn  hhaa  vviissttoo  ppeerrssoonnee  ddii  ccoolloorree  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  aa  pp..  3311)),,  oovvvviiaammeennttee  nneeii  mmoommeennttii  iinn  ccuuii  ssoolllleevvaavvaa  lloo  ssgguuaarrddoo  ee  ssii  

gguuaarrddaavvaa  iinnttoorrnnoo  ttrraa  uunnaa  ffaassee  ee  ll’’aallttrraa  ddeellllaa  lleettttuurraa..  

OOvvvviiaammeennttee,,  nnoonn  hhaa  sseennttiittoo  aallccuunn  rruummoorree  ddii  vveettrrii  iinnffrraannttii  ee  ddii  ppiieettrree  ddii  

qquuaattttrroo  cchhiillii  cchhee  ccaaddoonnoo  ssuull  ppaavviimmeennttoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  

rruummoorree    cchhee  aavvrreebbbbee  ssiiccuurraammeennttee  aattttrraattttoo  llaa  ssuuaa  aatttteennzziioonnee  ee  nnoonn  ll’’hhaa  

sseennttiittoo  sseemmpplliicceemmeennttee  ppeerrcchhéé  nnoonn  cc’’èè  ssttaattoo,,  aa  qquueellll’’oorraa,,  aallccuunn  vveettrroo  

iinnffrraannttoo  nnéé  ssccoonnoosscciiuuttii  cchhee,,  ccoonn  qquueell  vviiaa  vvaaii  ddii  aauuttoo  ee  ddii  ggeennttee,,  aavveesssseerroo  

aavvuuttoo  ll’’iiddeeaa  ddii  ppeenneettrraarree  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddaallllaa  ffiinneessttrraa  ppiiùù  aallttaa  ee  ppiiùù  

eessppoossttaa  ddeellllaa  ccaassaa..  

LLaasscciiaannddoo  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ppiiùù  pprreecciissaa  ddeell  pprreessuummiibbiillee  oorraarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee  

aallllee  ccoonncclluussiioonnii  cchhee  ddoovvrraannnnoo  ttrraarrssii  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  aallttrree  tteessttiimmoonniiaannzzee  cchhee  

ssii  aannaalliizzzzeerraannnnoo,,  ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  SSiiggnnoorraa  

CCaappeezzzzaallii  NNaarraa,,  ssii  ppuuòò,,  ssiinn  ddaa  oorraa,,  aaffffeerrmmaarree,,  qquuiinnddii,,  cchhee  nneellllaa  mmeezzzz’’oorraa  

ccoommpprreessaa  ttrraa  llee  2233  ee  llee  2233,,3300,,  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  ddeebbbboonnoo  eesssseerrssii  aalllloonnttaannaattii  ee,,  

oosssseerrvvaa  llaa  PPrrooccuurraa,,  iinn  bbaassee  aa  ttuuttttee  llee  uulltteerriioorrii  rriissuullttaannzzee,,  ddeebbbboonnoo  eesssseerrssii  

ddiirreettttii  vveerrssoo  llaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  77..  

VVaannnnoo,,  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  aannaalliizzzzaattee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  

hhaannnnoo  ddoovvuuttoo  rriiccoorrrreerree  aall  ccaarrrroo  aattttrreezzzzii,,  ppeerr  vviiaa  ddeell  gguuaassttoo  mmeeccccaanniiccoo  

ssuubbiittoo  ddaallll’’aauuttoo  ddii  uunnaa  ddii  lloorroo,,  nnoonn  aappppeennaa  qquueessttaa  uussccìì  ddaall  ppaarrcchheeggggiioo  



 77 

““SSaanntt’’AAnnttoonniioo””,,  nnoonncchhéé  qquuaannttoo  rriiffeerriittoo  ddaallll’’aaddddeettttoo  aall  ccaarrrroo  aattttrreezzzzii,,  

pprroovveenniieennttee  ddaallllaa  CCaarrrroozzeerriiaa  ““GGrriiffoo””  ddii  EEnnzzoo  CCiiaabbaattttaa,,  cchhee  ssii  ooccccuuppaavvaa  ee  ssii  

ooccccuuppaa  aanncchhee  ddeell  SSooccccoorrssoo  ssttrraaddaallee  ““EEuurroopp  AAssssiissttaannccee””..  CCoonn  ll’’ooccccaassiioonnee  

ccii  ssii  ddoovvrràà  ssooffffeerrmmaarree  aanncchhee  ssuullllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  tteessttee  FFoorrmmiiccaa  

AAlleessssaannddrraa..    

CCoommiinncciiaammoo  ddaallllaa  tteessttee  SSaallcciicccciioollii  LLuucciiaa  ee  ddaall  tteessttee  CCoolleettttaa  PPaassqquuaallee,,  

sseennttiittii  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2233  ggiiuuggnnoo  0099..  

IIll  CCoolleettttaa  PPaassqquuaalliinnoo  èè  iill  pprroopprriieettaarriioo  ddeellll’’aauuttoo  rriimmaassttaa  iinn  ppaannnnee  llaa  sseerraa  

ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  0077..  AAllllee  ddoommaannddee  rriivvoolltteeggllii,,  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee,,  

ddaallll’’AAvvvv..  MMaaoorrii,,  ddiiffeennssoorree  ddeell  SSoolllleecciittoo,,  iill  CCoolleettttaa  hhaa  rriissppoossttoo  cchhee  llaa  

mmaacccchhiinnaa  rriimmaassee  ffeerrmmaa  mmeezzzz’’oorreettttaa  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeell  CCoolleettttaa  aa  pp..  6622,,  

ccoonnffeerrmmaattee  ddaallllee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  7788))  ee  cchhee  vvii  

eerraannoo  ddeeii  ppaassssaannttii  cchhee  sscceennddeevvaannoo  vveerrssoo  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ((vvddss..  llee  sstteessssee  

ddiicchh..  aa  pp..  6644))..    

IIll  tteessttee  hhaa  eesscclluussoo  ddii  aavveerree  uuddiittoo  uurrllaa  ssttrraazziiaannttii  ((vvddss..  pp..  6644))..    

RRiissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  iill  tteessttee  hhaa  rriissppoossttoo  cchhee,,  aall  

mmaassssiimmoo,,  aallllee  2233,,1155,,  ssee  nnee  èè  aannddaattoo  vviiaa  ddaallll’’iinnccrroocciioo  oovvee  eerraa  rriimmaassttaa  

ll’’aauuttoo,,  vviicciinniissssiimmaa  aallllaa  ppiiaazzzzoollaa  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  ddeell  CCoolleettttaa  iinn  ddaattaa  2233..0066..0099,,  pppp..  7788  ee  7799))..  RRiissppoonnddeennddoo,,  iinnffiinnee,,  aallllee  

ddoommaannddee  pprreessiiddeennzziiaallii,,  iill  tteessttee  hhaa  ddeettttoo  ssìì  cchhee  ll’’aauuttoo  nneellllaa  qquuaallee  ssii  ttrroovvaavvaa  

aavveevvaa  ii  ffiinneessttrriinnii  cchhiiuussii,,  mmaa  cchhee,,  ddii  ttaannttoo  iinn  ttaannttoo,,  uusscciivvaa  ee  ppooii  rriieennttrraavvaa  iinn  

aauuttoo  ((vvddss..  pp..  8844))..  

LLaa  mmoogglliiee  SSaallssiicccciioollii  LLuucciiaa,,  rriimmaassttaa  aaccccaannttoo  aall  mmaarriittoo,,  hhaa  ddeettttoo  cchhee  

rriimmaasseerroo  ffeerrmmii  uunnaa  mmeezzzz’’oorraa  ––  ttrree  qquuaarrttii  dd’’oorraa  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallll’’eessaammee  

ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii,,  iinn  ddaattaa  2233..0066..0099,,  pp..  8899)),,  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee,,  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddeellll’’aauuttoo  TTooyyoottaa  AAvveennssiiss  cc’’eerraa  llaa  lloorroo  bbiimmbbaa  ddii  oottttoo  aannnnii  ccoonn  ccuuii  lleeii  rriimmaassee  
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ssiinnoo  aa  cchhee  nnoonn  ssii  ppoorrttòò  ccoonn  llaa  sstteessssaa  nneellll’’aauuttoo  CCiittrrooëënn  CC44  ddeeggllii  aammiiccii  ((vvddss..  

lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aallllee  pppp..  8888  ee  8899)),,  hhaa  aaggggiiuunnttoo  cchhee  vvii  eerraa  uunn  ffoorrttee  vviiaa  vvaaii  ddii  

aauuttoo,,  ““ttaannttiissssiimmee  mmaacccchhiinnee””  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  8899))  ee  ppaassssaannttii  ((vvddss..  

pp..  9900))..  NNoonn  vviiddee  nnuullllaa  ddii  aannoommaalloo  nnéé  uuddìì  uurrllaa  ssttrraazziiaannttii  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  

aallll’’AAvvvv..  MMaaoorrii,,  aallllee  pppp..  8899  ee  9900))..  

RRiissppoonnddeennddoo  aallllaa  ddoommaannddaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee,,  llaa  tteessttee  hhaa  ddeettttoo  cchhee,,  aall  

mmaassssiimmoo,,  aallllee  2233,,3300,,  ssee  nnee  ssoonnoo  aannddaattii  ((vvddss..  pp..  110011))..  

CCoonn  iill  CCoolleettttaa  ee  llaa  mmoogglliiee,,  vvii  eerraa  aanncchhee  OOcccchhiippiinnttii  CCaarrmmeellaa  cchhee  ssii  ttrroovvaavvaa  

aa  bboorrddoo  ddii  uunnaa  CCiittrrooëënn  CC44  PPiiccaassssoo,,  ddii  ccoolloorree  bblluu,,  ccooll  mmaarriittoo  GGiiaammppaaoolloo  

FFiioorreennttiinnoo  ee  ii  dduuee  ffiiggllii,,  aa  bboorrddoo  ddeellllaa  qquuaallee  ssaallee  llaa  ffiigglliiaa  mmiinnoorree  ddeell  

CCoolleettttaa,,  dduurraannttee  llaa  ssoossttaa  ddeellll’’aauuttoo  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo..  LLaa  sstteessssaa,,  eessccuussssaa  

aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2233..0066..0099,,  hhaa  rreessoo  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ccoonnffoorrmmii  aa  qquueellllee  ddeeii  dduuee  

aammiiccii..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  llaa  OOcccchhiippiinnttii  hhaa  ddeettttoo  cchhee::  

--  rriimmaassee  iinn  mmaacccchhiinnaa  ccoonn  ii  bbiimmbbii  ((vvddss..  ddiicchh..  iinn  ddaattaa  2233..0066..0099,,  pp..  110033));;  

--  iill  FFiioorreennttiinnoo,,  cciiooèè  iill  mmaarriittoo,,  èè  rriimmaassttoo  uunn  ppoo’’  iinn  aauuttoo,,  ppooii  ssii  èè  ppoorrttaattoo  

nneeii  pprreessssii  ddeellllaa  TTooyyoottaa,,  qquuiinnddii,,  èè  rriimmaassttoo  aallll’’eesstteerrnnoo  ((vvddss..  pp..  110044));;  

--  ssoonnoo  rriimmaassttii  ffeerrmmii  uunnaa  mmeezzzz’’oorreettttaa  ((vvddss..  pp..  110044));;  

--  aadd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  qquuaallccuunnoo  ppoorrttòò  llaa  bbiimmbbaa  ddeell  CCoolleettttaa  nneellllaa  ssuuaa  aauuttoo  

((vvddss..  pp..  110044));;  

--  cc’’eerraa  uunn  ““vviiaavvaaii  ddii  ppeerrssoonnee……uunn  ppoo’’  ddii  ttuuttttee  llee  eettàà””  ee  ““ppaassssaavvaannoo  llee  

mmaacccchhiinnee””  ((vvddss..  pp..  110055));;  

--  nnoonn  nnoottòò  vviissiivvaammeennttee  aallccuunncchhéé  nneellll’’aabbiittaazziioonnee  ee  nnoonn  uuddìì  uurrllaa  

ssttrraazziiaannttii  ((vvddss..  pp..  110077))..  
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GGrroossssoo  mmooddoo,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  ppeerriiooddoo  iinn  ccuuii  ll’’aauuttoo  ddeell  CCoolleettttaa  rriimmaannee  iinn  

ppaannnnee  aallll’’iinnccrroocciioo  nneeii  pprreessssii  ddeellllaa  ppiiaazzzzoollaa,,  nneellllaa  zzoonnaa  ppaassssaa  FFoorrmmiiccaa  

AAlleessssaannddrraa  cchhee  èè  ssttaattaa  sseennttiittaa  iill  2211..0033..0099..    

LLaa  FFoorrmmiiccaa  èè  iinn  ccoommppaaggnniiaa  ddeell  ffiiddaannzzaattoo  MMiinncciioottttii  LLuuccaa  cchhee  ppaarrcchheeggggiiaa  

ll’’aauuttoo  nneell  ppaarrcchheeggggiioo  SSaanntt’’AAnnttoonniioo,,  pprroopprriioo  nneelllloo  ssppaazziioo  aappeerrttoo,,  ddeelliimmiittaattoo  

vveerrssoo  ll’’AAppppeennnniinnoo,,  ddaa  uunnaa  rriinngghhiieerraa,,  ssoottttoo  llaa  qquuaallee  cc’’èè  llaa  ssttrraaddaa  ee  llaa  ccaassaa  ddii  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  PPeerr  iinncciissoo,,  ddaallllaa  ppaarrttee  ddeellll’’aarreeaa  aappeerrttaa  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo,,  

vveerrssoo  VViiaa  PPiinnttuurriicccchhiioo,,  vvii  èè  uunnaa  ssccaallaa  mmeettaalllliiccaa  ddii  ccuuii  ssii  ppaarrlleerràà  aa  pprrooppoossiittoo  

ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii..    

HHaannnnoo  iinn  pprrooggrraammmmaa  ddii  ppoorrttaarrssii  nneell  RRiissttoorraannttee  ““77°°  SSiiggiilllloo””,,  cchhee  ssii  ttrroovvaa  

iinn  VViiaa  UUlliissssee  RRoocccchhii,,  ddiieettrroo  llaa  PPoorrttaa  EEttrruussccaa  sseetttteennttrriioonnaallee  ((oo  ttoouutt  ccoouurrtt  

““AArrccoo  EEttrruussccoo””  oo  PPoorrttaa  dd’’AAuugguussttoo)),,  qquueellllaa  cchhee  gguuaarrddaa  vveerrssoo  PPiiaazzzzaa  

GGrriimmaannaa  ee  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  

GGiiuunnggoonnoo  aall  RRiissttoorraannttee,,  aa  mmeettàà  ddii  VViiaa  UUlliissssee  RRoocccchhii,,  vveerrssoo  llee  2200  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  iinn  ddaattaa  2211..0033..0099,,  pp..  2233))..  

QQuueessttoo  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  aarrrriivvaannoo  iinn  aauuttoo  aa  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  pprroovveenneennddoo  ddaallllaa  

FFrraazziioonnee  ddii  CCaasstteell  ddeell  PPiiaannoo,,  vveerroossiimmiillmmeennttee  ppaassssaannddoo  ppeerr  VViiaa  

PPiinnttuurriicccchhiioo,,  aallll’’iinncciirrccaa  uunnaa  ddeecciinnaa  ddii  mmiinnuuttii  pprriimmaa,,  vveerrssoo  llee  1199,,5500..    

AA  qquueellll’’oorraa  MMeerreeddiitthh  èè  ccoonn  llee  aammiicchhee  iinngglleessii  eedd  hhaa  aannzzii  ffiinniittoo  ddii  

mmaannggiiaarree,,  mmeennttrree  AAmmaannddaa  ee  SSoolllleecciittoo  ssoonnoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo..    

AAll  RRiissttoorraannttee  vvii  èè,,  ppeerròò,,  mmoollttaa,,  ttrrooppppaa  ggeennttee  iinn  qquueell  ggiioorrnnoo  ddii  ffeessttaa..  

AAlllloorraa  ii  dduuee  pprreennddoonnoo  aaccccoorrddii  ccoonn  ii  ttiittoollaarrii  aaii  qquuaallii  ccoommuunniiccaannoo  cchhee  

ttoorrnneerraannnnoo  ddii  llìì  aa  uunn’’oorreettttaa  ––  ttrree  qquuaarrttii  dd’’oorraa  ddooppoo..  PPeerr  ppaassssaarree  iill  tteemmppoo,,  ssii  

ddiirriiggoonnoo  nneell  vviicciinniissssiimmoo  CCoorrssoo  VVaannnnuuccccii,,  mmaa  qquueellllaa  sseerraa  ffaa  mmoollttoo  ffrreeddddoo,,  

cc’’èè  uunn  vveennttoo  ddii  ttrraammoonnttaannaa,,  ttiippiiccoo  ddii  PPeerruuggiiaa  ee  ii  dduuee  ddeecciiddoonnoo  ddii  ttoorrnnaarrsseennee  

aall  RRiissttoorraannttee  ee  ddii  aatttteennddeerrvvii  llìì  iill  lloorroo  ttuurrnnoo  ((vvddss..  pp..  2233))..  
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QQuueellllaa  sseerraa  cc’’èè  vveennttoo  ddii  ttrraammoonnttaannaa,,  ssii  èè  ddeettttoo,,  qquuiinnddii,,  nnoonn  cc’’èè  ppiiooggggiiaa  

((nnoottoorriiaammeennttee  pprreessssoocchhéé  iinnccoommppaattiibbiillee  ccooll  vveennttoo  cchhee  ssooffffiiaa  ddaall  nnoorrdd))  cchhee  

iinnvveeccee  cc’’èè  ssttaattaa  llaa  nnoottttee  pprreecceeddeennttee,,  ddaall  3311  oottttoobbrree  aall  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  

nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  3300  ((ssii  vveeddaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprrooddoottttaa  iill  2288..0033..0099  ddaa  

qquueessttaa  PPrrooccuurraa  ssuullllee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteerreeoollooggiicchhee))..    

LLaa  FFoorrmmiiccaa  eedd  iill  ffiiddaannzzaattoo  iinniizziiaannoo  aa  ccoonnssuummaarree  llaa  cceennaa,,  nnoonn  aappppeennaa  ssii  èè  

lliibbeerraattoo  qquuaallcchhee  ppoossttoo,,  vveerrssoo  llee  2211,,1155  ––  2211,,3300,,  nnoonn  pprriimmaa  ((vvddss..  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  FFoorrmmiiccaa  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  2244))..    

CCoossaa  mmaannggiiaannoo  ??  UUnn  aannttiippaassttoo  ddii  vveerrdduurree  ggrriigglliiaattee,,  ggnnoocccchhii  eedd  uunn  ttoorrttiinnoo  

aall  cciiooccccoollaattoo,,  ppeerr  llaa  dduurraattaa  ddii  uunn’’oorreettttaa  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  

FFiinniittoo  ddii  cceennaarree,,  vveerrssoo  llee  2222..1155  ––  2222..3300,,  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  sscceennddoonnoo  lluunnggoo  VViiaa  

UUlliissssee  RRoocccchhii  vveerrssoo  ll’’AArrccoo  EEttrruussccoo,,  ppooii  aattttrraavveerrssaannoo  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ee  

iimmbbooccccaannoo  llee  ssccaalleettttee  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ppeerr  ppooii  ppiieeggaarree  vveerrssoo  ddeessttrraa  ee  

ddiirriiggeerrssii  vveerrssoo  iill  ppaarrcchheeggggiioo..  

IInn  qquueell  ccoonntteessttoo  tteemmppoorraallee,,  aallllee  2222,,1133,,  MMeezz,,  cchhee  eerraa  ttoorrnnaattaa  aa  ccaassaa,,  ddaa  

oollttrree  uunn’’oorraa,,  mmeennttrree  ssttaa  pprreeppaarraannddoo  iill  tteemmaa,,  ssffiioorraa  iinnaavvvveerrttiittaammeennttee  iill  

ppuullssaannttee  ddeell  cceelllluullaarree  ssuu  uunnaa  ccoonnnneessssiioonnee  ffaattttaa  aanncchhee  qquuaallcchhee  ggiioorrnnoo  pprriimmaa  

((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellll’’IIsspp..  LLaatteellllaa  iinn  ddaattaa  2200..0033..0099,,  pp..  7733))  ee  ddiirreettttaa  aadd  uunnaa  

bbaannccaa,,  ddeellllaa  dduurraattaa  ddii  88  ––  99  sseeccoonnddii  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  pp..  7744))..  

QQuueessttoo  ddiimmoossttrraa  ssoolloo  cchhee,,  aa  qquueellll’’oorraa,,  MMeerreeddiitthh  èè  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  

((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeell  LLaatteellllaa  aa  pp..  6677))..  

TToorrnniiaammoo  aa  FFoorrmmiiccaa  ee  aall  ffiiddaannzzaattoo..  AA  cchhee  oorraa  ssoonnoo  ssuullllee  ssccaalleettttee  ??  NNoonn  

ppiiùù  ddii  cciinnqquuee,,  sseeii  mmiinnuuttii  ddooppoo  cchhee  ssoonnoo  uusscciittii  ddaall  RRiissttoorraannttee..  GGrroossssoo  mmooddoo,,  

vveerrssoo  llee  2222,,2200  ––  2222,,3355..    

SSee  ppeennssiiaammoo  cchhee  aallllee  2233,,1155  llaa  FFoorrmmiiccaa  eerraa  aa  ccaassaa  aa  CCaasstteell  ddeell  PPiiaannoo  ((vvddss..  

llee  sstteessssee  ddiicchh..  aa  pp..  2244)),,  ccii  rreennddiiaammoo  ccoonnttoo  cchhee  ll’’oorraarriioo  èè  ddeell  ttuuttttoo  
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vveerroossiimmiillee  ee,,  ffoorrssee,,  ccoonnssiiddeerraattaa  llaa  ddiissttaannzzaa,,  sseemmbbrraa  ppiiùù  ccrreeddiibbiillee  ll’’iippootteessii  

cchhee  ii  dduuee  ssii  ttrroovviinnoo  lluunnggoo  llee  ssccaalleettttee  vveerrssoo  llee  2222,,3355..  

AA  qquueellll’’oorraa,,  MMeerreeddiitthh  èè  ggiiàà  aa  ccaassaa,,  mmeennttrree  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  ssoonnoo  sseedduuttii  

ddiieettrroo  iill  ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett  ee  iill  CCuurraattoolloo  aallzzaa  ffoorrssee  lloo  ssgguuaarrddoo  ppeerrcchhéé  hhaa  

ffiinniittoo  ddii  lleeggggeerree  uunn  aallttrroo  aarrttiiccoolloo  ddeell  ggiioorrnnaallee  ee,,  ffoorrssee,,  uunn’’aallttrraa  ssiiggaarreettttaa  ee,,  

ggiirraattoossii  vveerrssoo  ssiinniissttrraa,,  hhaa  nnoottaattoo  ii  dduuee  cchhee  ppaarrlloottttaannoo..  

CCoossaa  ssuucccceeddee  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo  ??          

SSuucccceeddee  cchhee,,  sscceennddeennddoo,,  ii  dduuee  vveeddoonnoo  ppooccaa  ggeennttee  ee  uunn’’aauuttoo  iinn  ppaannnnee  iinn  

ffoonnddoo  aallllee  ssccaalleettttee  ((vvddss..  ddiicchh..  ddii  FFoorrmmiiccaa  AAlleessssaannddrraa  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  

ddiirreettttoo,,  aa  pp..  2255))::  ppeerrffeettttaa  ccooiinncciiddeennzzaa  ttrraa  ll’’aauuttoo  ddeell  CCoolleettttaa,,  rriimmaassttaa  iinn  

ppaannnnee  ee  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  FFoorrmmiiccaa  ee  ddeell  ffiiddaannzzaattoo  lluunnggoo  llee  ssccaalleettttee..    

MMeennttrree  ssoonnoo  ssuullllee  ssccaalleettttee,,  nnoottaannoo  uunn  rraaggaazzzzoo  ““ddii  ccoolloorree””,,  ccoonn  uunn  

ggiiuubbbboottttoo  ssccuurroo,,  cchhee  ssaallee  ddii  ccoorrssaa  lluunnggoo  llee  ssccaalleettttee,,  aa  tteessttaa  bbaassssaa,,  iinn  

ddiirreezziioonnee  ooppppoossttaa  aallllaa  lloorroo,,  cciiooèè  vveerrssoo  VViiaa  PPiinnttuurriicccchhiioo,,  pprroovveenneennddoo  

pprroopprriioo  ddaallll’’aarreeaa  aannttiissttaannttee  iill  ccaanncceelllloo  ee  llaa  ppiiaazzzzoollaa  ((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  2266))..    

IIll  rraaggaazzzzoo  ssaallee  llee  ssccaalleettttee  ccoorrrreennddoo::  ““aavveevvaa  ffrreettttaa””  ddiiccee  llaa  FFoorrmmiiccaa    ee  llii  

uurrttaa,,  mmaa  nnoonn  cchhiieeddee  lloorroo  ssccuussaa  ee  ccoonnttiinnuuaa  aa  ssaalliirree  ccoommee  ssee  nnuullllaa  ffoossssee  

ssuucccceessssoo  ((vvddss..  pp..  2277))..  LL’’eeppiissooddiioo  ddeevvee  aavveerr  ccoollppiittoo  ii  dduuee  ppeerrcchhéé  

ccoommmmeennttaannoo  ttrraa  lloorroo  ssuull  ffaattttoo  cchhee  iinn  qquueellllaa  zzoonnaa  cc’’eerraa  ggeennttee  cchhee  nneemmmmeennoo  

cchhiieeddeevvaa  ssccuussaa  ppeerr  aavveerr  uurrttaattoo  dduuee  ppaassssaannttii  cchhee  sscceennddeevvaannoo  llee  ssccaallee  ((vvddss..  

iibbiidd..,,  pp..  2277))..  IIll  rraaggaazzzzoo  nnoonn  eerraa  mmoollttoo  aallttoo  eedd  eerraa  ddii  ccoorrppoorraattuurraa  rroobbuussttaa  

((vvddss..  pppp..  2277  ee  2288))..    

IInn  ffoonnddoo,,  iinn  mmeezzzzoo  aallll’’iinnccrroocciioo,,  cc’’èè  uunnaa  ssttaattiioonn  wwaaggoonn  ccoonn  uunn  uuoommoo  

aaccccaannttoo  cchhee  ppaarrllaa  aall  tteelleeffoonnoo  ee  cchhiieeddee  ssooccccoorrssoo,,  mmeennttrree  nneell  sseeddiillee  

ppoosstteerriioorree  cc’’èè  uunnaa  ddoonnnnaa  ee  uunn  sseeggggiioolliinnoo  ppeerr  nneeoonnaattii  ((vvddss..  pp  2288))..  LL’’aauuttoo  èè  

iinn  mmeezzzzoo  aallll’’iinnccrroocciioo  ((vvddss..  pp..  2299))..    
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LLaa  FFoorrmmiiccaa  ssaallee  ssuullllaa  rraammppaa  cchhee  ppoorrttaa  nneell  ppiiaazzzzaallee  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ddoovvee  

aavveevvaannoo  llaasscciiaattoo  llaa  mmaacccchhiinnaa,,  cchhee,,  ssii  rriippeettee,,  èè  pprroopprriioo  ssoopprraa  llaa  ssttrraaddaa  cchhee  

ppaassssaa  ddaavvaannttii  aallllaa  ppiiaazzzzoollaa  ee  aallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77,,  mmeennttrree  iill  

rraaggaazzzzoo  vvaa  aa  ppaaggaarree  llaa  ssoossttaa  ((vvddss..  pp..  2299))..  LLaa  rraaggaazzzzaa  aatttteennddee  qquuaallcchhee  

mmiinnuuttoo  iill  ffiiddaannzzaattoo,,  ppooii  ii  dduuee  rriippaarrttoonnoo  ee,,  sscceennddeennddoo,,  ddaallll’’uusscciittaa,,  vveerrssoo  llaa  

zzoonnaa  ddii  SSaanntt’’EErrmmiinniioo,,  nnoonn  nnoottaannoo  nnuullllaa..  EE,,  èè  ssoottttiinntteessoo,,  nnoonn  ooddoonnoo  aallccuunn  

ggrriiddoo  ddiissppeerraattoo  ((vvddss..  pppp..  2299  ee  3300))..    

AA  ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii,,  llaa  rraaggaazzzzaa  pprreecciissaa  cchhee  iill  ssuuoo  rraaggaazzzzoo,,  aallttoo  

mm..  11,,6666,,  èè  ssttaattoo  uurrttaattoo  aallllaa  ssppaallllaa  ssiinniissttrraa  ddaallllaa  ssppaallllaa  ssiinniissttrraa  ddeell  rraaggaazzzzoo  ddii  

ccoolloorree  ((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  3333))..  ““DDii  ccoolloorree””,,  sseeccoonnddoo  llaa  rraaggaazzzzaa,,  vvoolleevvaa  

ssiiggnniiffiiccaarree  cchhee  ppootteevvaa  eesssseerree  ““aaffrriiccaannoo””  oo  ““iinnddiiaannoo””::  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppootteevvaa  

eesssseerree  ccoommee  DDiiyyaa  LLuummuummbbaa  cchhee  llaa  FFoorrmmiiccaa  hhaa  ddeessccrriittttoo  ccoommee  ddii  ccoolloorree  

ccoorrrriissppoonnddeennttee  aa  qquueellllaa  ddeell  rraaggaazzzzoo  cchhee  ssaalliivvaa  ddii  ccoorrssaa  llee  ssccaallee,,  

aannaallooggaammeennttee  aadd  uunn  ssooggggeettttoo  ssccoonnoosscciiuuttoo  pprreesseennttee  iinn  aauullaa,,  vveerroossiimmiillmmeennttee  

pprroovveenniieennttee  ddaall  ssuubbccoonnttiinneennttee  iinnddiiaannoo  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  

ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii,,  aa  pp..  3300  ee  llaa  rriissppoossttaa  aallllee  uulltteerriioorrii  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  

pp..  4455))..  

  IIll  rraaggaazzzzoo  aannddaavvaa  ““mmoollttoo  ddii  ffrreettttaa””  ((vvddss..  pp..  3344))..  LL’’uurrttoo  aavvvviieennee  aallllaa  ffiinnee  

ddeellllee  ssccaalleettttee  ((sscceennddeennddoo))::  vvddss..  llaa  pprreecciissaazziioonnee  ddeellllaa  FFoorrmmiiccaa  aallllee  ddoommaannddee  

ddeellll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  aa  pp..  3399..    

LL’’aauuttoo  ssii  ttrroovvaavvaa  ppiiùù  vveerrssoo  ll’’eennttrraattaa  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  cchhee  vveerrssoo  ll’’eennttrraattaa  

ddeellllaa  ppiizzzzeerriiaa  ““IIll  ccoonnttrraappppuunnttoo””::  sscceennddeennddoo  ll’’aauuttoo  eerraa  ssppoossttaattaa  uunn  ppoo’’  ppiiùù  aa  

ssiinniissttrraa,,  mmeennttrree  llaa  ccaassaa  eerraa  ssuullllaa  ddeessttrraa  ((vvddss..  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddeellllaa  

ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  aa  pp..  3344))..  TTrraadduucceennddoo  iinn  tteerrmmiinnii  ppiiùù  sseemmpplliiccii,,  ll’’aauuttoo  eerraa  

ssppoossttaattaa  vveerrssoo  ll’’iinnccrroocciioo,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  aall  cceennttrroo  ddeellll’’iinnccrroocciioo,,  iinn  ddiirreezziioonnee  
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ddeellllaa  ssaalliittaa  cchhee  ppoorrttaa  aa  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ee  ddeellllaa  ssttrraaddaa  iinn  ddiisscceessaa  cchhee  sscceennddee  

vveerrssoo  iill  TTeevveerree,,  aa  PPoonnttee  RRiioo..    

LLaa  FFoorrmmiiccaa  nnoonn  rriiccoorrddaa  ssee,,  aa  bboorrddoo  ddeellll’’aauuttoo,,  sseedduuttoo  ssuull  ““ppoorrttaabbiimmbbii””,,  

nneell  sseeddiillee  ppoosstteerriioorree,,  aa  ffiiaannccoo  ddeellllaa  ddoonnnnaa  ((cchhee  èè,,  oovvvviiaammeennttee,,  llaa  

SSaallssiicccciioollii)),,  vvii  ffoossssee  uunn  nneeoonnaattoo,,  mmaa,,  aa  ccoonntteessttaazziioonnee  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii,,  

ccoonnffeerrmmaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddeell  nneeoonnaattoo,,  ccoommee  rriiffeerriittoo,,  aa  ssuuoo  tteemmppoo,,  aallllaa  PPoolliizziiaa  

((vvddss..  ddiicchh..  aa  pp..  3355))..    

RRiippaarrttiittii  ddaallll’’aarreeaa  aappeerrttaa  ee  ssoopprraaeelleevvaattaa  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo,,  ii  dduuee  ((iill  ffiiddaannzzaattoo  

ddeellllaa  FFoorrmmiiccaa  aallllaa  gguuiiddaa  ee  qquueessttaa  eevviiddeenntteemmeennttee  ssuullllaa  ddeessttrraa,,  nneell  sseeddiillee  ddeell  

ppaasssseeggggeerroo))  ppaassssaannoo  ddaavvaannttii  aallllaa  ccaassaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  ggiirraannoo  vveerrssoo  ssiinniissttrraa,,  

ssaallggoonnoo  iinn  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ee  ssii  ddiirriiggoonnoo  nneellllaa  ssttrraaddaa  cchhee  ccoonndduuccee  

aallll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii,,  aallllaa  ddeessttrraa  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  sseeddee  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ppeerr  

SSttrraanniieerrii,,  vveerrssoo  llaa  zzoonnaa  ddii  EEllccee  ppeerr  ppoorrttaarrssii  vveerrssoo  llaa  ppeerriiffeerriiaa  ((vvddss..  llee  

rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  RRoocccchhii  aa  pp..  3366))..  LL’’aauuttoo  iinn  ppaannnnee  eerraa  ttiippoo  

““ssttaattiioonn  wwaaggoonn””  ((vvddss..  rriissppoossttaa  aallllee  ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa,,  aa  pp..  

3388))..    OOvvvviiaammeennttee,,  ddaattoo  cchhee  ll’’aauuttoo  ccoonnddoottttaa  ddaall  MMiinncciioottttii  ppeerrccoorrrree  iill  bboorrddoo  

ddeellllaa  PPiiaazzzzaa,,  ddaallllaa  ppaarrttee  ddeellllaa  zzoonnaa  ddeell  BBuullaaggaaiioo,,  ddiirreettttaa  vveerrssoo  ll’’EEllccee,,  nnoonn  

ppuuòò  vveeddeerree  nnéé  iill  cclloocchhaarrdd  nnéé,,  ttaannttoo  mmeennoo,,  aallllaa  ssiinniissttrraa  ddii  qquueessttoo,,  ii  dduuee  

rraaggaazzzzii,,  cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  ssppoossttaattii  ttuuttttii  ppiiùù  iinnddiieettrroo,,  lleeggggeerrmmeennttee  ppiiùù  iinn  aallttoo  ee  

ddeell  ttuuttttoo  aa  ssiinniissttrraa,,  rriissppeettttoo  aall  ppeerrccoorrssoo  ddeellll’’aauuttoo..  MMaa  ii  ttrree,,  aa  qquueellll’’oorraa,,  ssoonnoo  

ttuuttttii  pprroopprriioo  iinn  ffoonnddoo  aall  ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett,,  ccoommee  hhaa  pprreecciissaattoo  iill  CCuurraattoolloo..    

LLaa  rraaggaazzzzaa,,  cchhee,,  qquuaannddoo  ll’’aauuttoo  rriippaarrttee,,  èè  qquueellllaa  cchhee  ssii  ttrroovvaa  aallllaa  ssiinniissttrraa  

ddeellllaa  ccaassaa,,  nnoonn  nnoottaa  aassssoolluuttaammeennttee  nnuullllaa  ee,,  qquuaannddoo  ll’’aauuttoo  èè  iinn  PPiiaazzzzaa  

GGrriimmaannaa,,  nnoonn  rriiccoorrddaa  ddii  aavveerr  vviissttoo  ggeennttee  ((vvddss..  pp..  3399,,  iinn  sseeddee  ddii  rriissppoossttaa  aallllee  

ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa))..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  nnéé  llaa  rraaggaazzzzaa  nnéé  iill  

ffiiddaannzzaattoo  LLuucciioo  MMiinncciioottttii,,  sseennttoonnoo  rruummoorrii  ddii  aallccuunn  ggeenneerree  ((vvddss..  rriissppoossttee  
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aallll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  aa  pp..  4422))..  EE’’  aappppeennaa  iill  ccaassoo  ddii  aaggggiiuunnggeerree  cchhee  llaa  

FFoorrmmiiccaa  sseennttee  iill  CCoolleettttaa  cchhee  cchhiiaammaa  ll’’aassssiisstteennzzaa  mmaa  nnoonn  vveeddee  aallccuunn  ccaarrrroo  

aattttrreezzzzii  nneellllaa  zzoonnaa  ((vvddss..  sseemmpprree  pp..  4422))..  EE  iinnffaattttii  iill  LLoommbbaarrddii,,  ddiippeennddeennttee  

ddeellllaa  CCaarrrroozzeerriiaa  GGrriiffoo,,  nnoonn  eerraa  aannccoorraa  ggiiuunnttoo  ssuull  ppoossttoo..    

LLaa  tteessttee  èè  aappppaarrssaa  iinnffaassttiiddiittaa  ddaallllaa  ““sseeccccaattuurraa””  ddii  ddoovveerr  tteessttiimmoonniiaarree  ee  

ddaallllee  aatttteennzziioonnii  ssuubbiittee  ddaallllaa  ssttaammppaa..  IIll  ffiiddaannzzaattoo  nnoonn  ddeevv’’eesssseerree  ssttaattoo  mmoollttoo  

eennttuussiiaassttaa  ddeell  ffaattttoo  cchhee  ffoossssee  cchhiiaammaattaa  aa  tteessttiimmoonniiaarree..  QQuueessttoo  èè  aappppaarrssoo  iinn  

ttuuttttaa  eevviiddeennzzaa..    

LLaa  FFoorrmmiiccaa  hhaa,,  ppeerròò,,  ddeettttoo  llaa  vveerriittàà..  NNoonn  ssii  ppuuòò  dduubbiittaarree  ddeellllee  ssuuee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  cchhee  ccoolllliimmaannoo  aallllaa  ppeerrffeezziioonnee  ccoonn  qquueellllee  ddeell  CCoolleettttaa,,  ddeellllaa  

SSaallssiicccciioollii  ee  ddeelllloo  sstteessssoo  GGiiaammppaaoolloo  LLoommbbaarrddii..    

QQuueesstt’’uullttiimmoo,,  sseennttiittoo  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2277..0033..0099,,  hhaa  pprreecciissaattoo  ddii  eesssseerree  

ddiippeennddeennttee  ddeellllaa  CCaarrrroozzzzeerriiaa  ddii  EEnnzzoo  CCiiaabbaattttaa  cchhee  hhaa  uunn  rraappppoorrttoo  ddii  

ssooccccoorrssoo  ssttrraaddaallee  ccoonn  llaa  EEuurrooppee  AAssssiissttaannccee..    

IIll  LLoommbbaarrddii  rriicceevvee  llaa  cchhiiaammaattaa  ttrraa  llee  llee  2222,,3300  ee  llee  2222,,4400  cciirrccaa  ddeell  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree  ddaall  ttiittoollaarree  ddeellllaa  CCaarrrroozzzzeerriiaa,,  aalllleerrttaattoo,,  eevviiddeenntteemmeennttee,,  ddaallllaa  

EEuurrooppee  AAssssiissttaannccee  aa  ccuuii,,  qquuaallcchhee  mmiinnuuttoo  pprriimmaa,,  èè  ppeerrvveennuuttaa  llaa  cchhiiaammaattaa  

ddeell  CCoolleettttaa  ((vvddss..  eessaammee  ddiirreettttoo  ddeell  LLoommbbaarrddii  ddaa  ppaarrttee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  

111199))..  LLaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ttrraa  qquuaannttoo  rriiffeerriittoo  ddaallllaa  FFoorrmmiiccaa  ee  qquuaannttoo  

pprreecciissaattoo  ddaall  LLoommbbaarrddii  ee  ddaaii  dduuee  ccoonniiuuggii  aa  bboorrddoo  ddeellllaa  TTooyyoottaa  èè  ddeecciissaa,,  

ppuunnttuuaallee..    

LL’’uuoommoo,,  ccoonn  iill  ccaarrrroo  aattttrreezzzzii  ddeellllaa  EEuurrooppee  AAssssiissttaannccee,,  ppaarrttee  ddaa  BBaassttiiaa  ee,,  

iinn  vveennttii  mmiinnuuttii,,  rraaggggiiuunnggee  ll’’iinnccrroocciioo  ddoovvee  ssii  ttrroovvaa  llaa  TTooyyoottaa  iinn  ppaannnnee  ((vvddss..  

llee  sstteessssee  ddiicchh..  aa  pp..  112200))..  SSoonnoo  llee  2233,,0000  cciirrccaa,,  qquuaannddoo  iill  LLoommbbaarrddii  aarrrriivvaa  iinn  

zzoonnaa..    
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PPeerr  ccaarriiccaarree  llaa  TTooyyoottaa  ssuull  ccaarrrroo  aattttrreezzzzii  ccii  vvuuoollee  cciirrccaa  uunn  qquuaarrttoo  dd’’oorraa  ee  

ll’’ooppeerraazziioonnee  tteerrmmiinnaa  aallllee  2233,,1155  cciirrccaa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ((vvddss..  rriissppoossttee  

aallll’’eessaammee  ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM  aallllee  pppp..  112200  ee  112211))..    

IIll  LLoommbbaarrddii  nnoottaa  ssoollttaannttoo  iill  ccaanncceelllloo  cchhee  ppoorrttaa  aallllaa  ppiiaazzzzoollaa  sseemmiiaappeerrttoo,,  

ttaannttoo  ddaa  llaasscciiaarr  ppaassssaarree  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ““ee  bbaassttaa””  ((vvddss..  pp..  112211))  ee,,  aallll’’eesstteerrnnoo  

ddeell  ccaanncceelllloo,,  vveerrssoo  llaa  ssaalliittaa  cchhee  ppoorrttaa  iinn  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ((vvddss..  llee  uulltteerriioorrii  

rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aa  pp..  112277)),,  uunn’’aauuttoovveettttuurraa  

ppaarrcchheeggggiiaattaa,,  ffoorrssee  ddii  ccoolloorree  ssccuurroo  ((vvddss..  pp..  112211))..  PPooiicchhéé  ll’’aauuttoo  ccoonnddoottttaa  ddaall  

MMiinncciioottttii,,  ccoonn  aa  bboorrddoo  llaa  FFoorrmmiiccaa,,  cchhee  èè  ppaassssaattoo  nneellllaa  sstteessssaa  zzoonnaa  cciirrccaa  ttrree  

qquuaarrttii  dd’’oorraa  pprriimmaa,,  nnoonn  hhaa  nnoottaattoo  ll’’aauuttoo  nnéé  llaa  sstteessssaa  èè  ssttaattaa  nnoottaattaa  ddaaggllii  

ssffoorrttuunnaattii  ooccccuuppaannttii  ddeellllaa  TTooyyoottaa,,  èè  ddaa  rriitteenneerree  cchhee  ll’’aauuttoo  ““ssccuurraa””  ssiiaa  ssttaattaa  

ffeerrmmaattaa  ddaavvaannttii  aall  ccaanncceelllloo  nnoonn  mmoollttoo  tteemmppoo  pprriimmaa,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  ppooccoo  

pprriimmaa  cchhee  aarrrriivvaassssee  iill  LLoommbbaarrddii  ccooll  ccaarrrroo  aattttrreezzzzii..    

IIll  ddiippeennddeennttee  ddeellllaa  EEuurrooppee  AAssssiissttaannccee  nnoonn  vveeddee  lluuccii  aacccceessee  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddeellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ddaall  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaa::  iill  tteessttee  èè  

ccaatteeggoorriiccoo,,  ssuull  ppuunnttoo  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallll’’eessaammee  ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  

112211))..    

IIll  ppaarrttiiccoollaarree  nnoonn  èè  ddii  ppooccoo  ccoonnttoo  ee  ccoonnffeerrmmaa  cchhee,,  iinn  qquueell  mmoommeennttoo,,  nneellllaa  

ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  cc’’eerraa  ssoolloo  MMeezz..  DDaall  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaavvaa,,  iill  

LLoommbbaarrddii,,  iinnffaattttii,,  nnoonn  ppootteevvaa  vveeddeerree  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh,,  

cchhee  eerraa  nnaassccoossttaa  aallllaa  ssuuaa  vviissttaa,,  ppeerrcchhéé  ddaavvaa  vveerrssoo  llaa  vvaallllaattaa  ssoottttoossttaannttee..  

PPootteevvaa,,  iinnvveeccee,,  vveeddeerree  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  AAmmaannddaa  ee  qquueellllaa  ddeellllaa  

ccaammeerraa  ddii  FFiilloommeennaa..  AAnncchhee  llaa  ffiinneessttrraa  cchhee  ssii  ttrroovvaa  aallllaa  ddeessttrraa  

ddeellll’’iinnggrreessssoo,,  qquuaallcchhee  mmeettrroo  iinn  ddiirreezziioonnee  ddii  SSaanntt’’EErrmmiinniioo,,  ccoorrrriissppoonnddeennttee  

aallll’’aannttiibbaaggnnoo,,  aa  ffiiaannccoo  ddeell  bbaaggnnoo  ddoovvee  ssii  ssaarreebbbbee  ppoorrttaattoo  RRuuddii,,  vviicciinnoo  aallllaa  

ccaammeerraa  ddii  LLaauurraa,,  eerraa  vviissiibbiillee,,  ppeerraallttrroo  ccoonn  mmiinnoorree  ffaacciilliittàà,,  ddaall  LLoommbbaarrddii..    



 86 

LLaa  CCoorrttee  hhaa  eeffffeettttuuaattoo,,  ddiiccoo  iioo,,  ppeerr  ffoorrttuunnaa,,  iill  ssoopprraalllluuooggoo  ddeellllaa  ccaassaa  ee  ssaa  

bbeenniissssiimmoo  ccoomm’’èè  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  llooccaallii  ee  qquuaallii  ssttaannzzee  ccoorrrriissppoonnddoonnoo  

aallllee  ffiinneessttrree  vviissiibbiillii  ddaallll’’aarreeaa  aannttiissttaannttee  iill  ppaarrcchheeggggiioo  ““SSaanntt’’AAnnttoonniioo””..    

LLaa  ccaammeerraa  ddii  AAmmaannddaa  eerraa  bbuuiiaa  ee  iinnffaattttii  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  ee  iill  ffiiddaannzzaattoo  

ssee  nnee  ssttaavvaannoo  aa  nnoonn  ppiiùù  ddii  uunnaa  cciinnqquuaannttiinnaa  ddii  mmeettrrii,,  iinn  ffoonnddoo  aall  ccaammppeettttoo  ddii  

bbaasskkeett,,  aallllaa  ssiinniissttrraa  ddeell  CCuurraattoolloo..  QQuuaannttoo  aallllaa  RRoommaanneellllii,,  lleeii  eerraa  aannccoorraa  ppiiùù  

lloonnttaannaa,,  iinn  ccoommppaaggnniiaa  ddeell  ffiiddaannzzaattoo..  

SSee  qquuaallccuunnoo  ffoossssee  ssttaattoo  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz  oo  nneell  ssooggggiioorrnnoo,,  ddoovvee  ssii  

ssvvoollggeevvaa  ddeellllaa  vviittaa  iinn  ccoommuunnee  ddeellllee  rraaggaazzzzee,,  iill  LLoommbbaarrddii  nnoonn  aavvrreebbbbee  

ppoottuuttoo  nnoonn  vveeddeerree  llee  lluuccii  aacccceessee..  

NNeellll’’aannttiibbaaggnnoo  nnoonn  cc’’eerraa  nneessssuunnoo  ee  ll’’eevveennttuuaallee  pprreesseennzzaa  ddii  qquuaallccuunnoo  nneell  

bbaaggnnoo  aavvrreebbbbee  vveerroossiimmiillmmeennttee  qquuaannttoommeennoo  rriisscchhiiaarraattoo  ll’’aannttiibbaaggnnoo,,  cchhee  èè  

pprroopprriioo  aa  ffiiaannccoo  ddeell  bbaaggnnoo  ggrraannddee..  

QQuuiinnddii,,  aallllee  oorree  2233,,1155  aallll’’iinncciirrccaa,,  mmaassssiimmoo  aallllee  oorree  2233,,3300,,  èè  ddeell  ttuuttttoo  

vveerroossiimmiillee  cchhee  iinn  ccaassaa  vvii  ffoossssee  ssoolloo  MMeezz..  

LL’’aauuttoo  cchhee  iill  LLoommbbaarrddii  vveeddee  ffeerrmmaa  lluunnggoo  llaa  ddiisscceessiinnaa  cchhee  ppoorrttaa  aall  

ccaanncceelllloo  ddeellllaa  ppiiaazzzzoollaa  ddeellllaa  ccaassaa  ddeell  ddeelliittttoo  èè  ssttaattaa  llaasscciiaattaa  iinn  ssoossttaa  ddaa  

ppooccoo  ppeerrcchhéé  llaa  FFoorrmmiiccaa,,  qquuaannddoo  rriippaassssaa  ddaavvaannttii  aallllaa  ccaassaa,,  ccoommee  aabbbbiiaammoo  

vviissttoo,,  nnoonn  llaa  nnoottaa  aaffffaattttoo..    

IIll  LLoommbbaarrddii  hhaa  gguuaarrddaattoo  aanncchhee  llaa  ppaarreettee  ddeellllaa  ccaassaa  cchhee  ddàà  vveerrssoo  PPiiaazzzzaa  

GGrriimmaannaa,,  qquueellllaa  ddeell  ““gg..pp..ss..””,,  mmaa  eerraa  ddeell  ttuuttttoo  nnoorrmmaallee  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  iinn  sseeddee  

ddii  eessaammee  ddiirreettttoo  ddeell  PPMM  aa  pp..  112211))..  NNoonn  vveeddee  nnéé  llaannccii  ddii  ppiieettrraa  nnéé  

iimmpprroobbaabbiillii  aarrrraammppiiccaattee  ee  nnoonn  vveeddee  vveettrrii  iinnffrraannttii  iill  ccuuii  rruummoorree,,  ppeerraallttrroo,,  

nneessssuunnoo  hhaa  sseennttiittoo::  nnoonn  iill  CCuurraattoolloo,,  nnoonn  ggllii  ooccccuuppaannttii  ddeellll’’aauuttoo  iinn  ppaannnnee  

nnoonn  llaa  lloorroo  aammiiccaa  nnoonn  llaa  FFoorrmmiiccaa  nnéé,,  ttaannttoommeennoo,,  iill  ssuuoo  ffiiddaannzzaattoo..      
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IIll  LLoommbbaarrddii  ssee  nnee  vvaa  ddaallllaa  zzoonnaa,,  aall  mmaassssiimmoo  aallllee  2233..2200::  lloo  ddiiccee  ccoonn  

eessttrreemmaa  pprreecciissiioonnee  aa  pp..  112211  ddeell  vveerrbbaallee  ddeellll’’eessaammee  ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM..  EE  

vvaa  iinn  ddiirreezziioonnee  SS..  GGiiuusseeppppee,,  cciiooèè  vveerrssoo  MMoonntteelluuccee,,  ddaallllaa  ppaarrttee  ooppppoossttaa  ddii  

PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  

AAllllaa  ddoommaannddaa  ddeell’’AAvvvv..  MMaaoorrii,,  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  iill  LLoommbbaarrddii  

aassssiiccuurraa  ddii  nnoonn  aavveerr  nnoottaattoo  ggeennttee  cchhee  ttrraannssiittaavvaa  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  nnoonn  

hhaa  sseennttiittoo  uurrllaa,,  sscchhiiaammaazzzzii,,  qquuaallccoossaa  cchhee  ll’’aavveessssee  ccoollppiittoo  ((vvddss..  

ccoonnttrrooeessaammee  MMaaoorrii  aa  pp..  112222))..    

SSiiaammoo  aallllee  oorree  2233,,2200  ee  ttuuttttoo  èè  nnoorrmmaallee..  

LL’’uullttiimmoo,,  ddeeii  tteessttii  ddii  ccuuii  ss’’èè  ffiinnoorraa  ppaarrllaattoo,,  cchhee  llaasscciiaa  llaa  zzoonnaa,,  èè,,  ccoommee  ssii  èè  

vviissttoo  iill  CCuurraattoolloo,,  mmaa  qquuaannddoo  qquueessttii  ssii  aallzzaa  ppeerr  ppoorrttaarrssii  vveerrssoo  iill  PPaarrccoo,,  

AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ppiiùù..    

NNoonn  èè  uunn  ccaassoo  cchhee  RRaaffffaaeellee  ssii  ssiiaa  ppoorrttaattoo  vveerrssoo  llaa  rriinngghhiieerraa  ppeerr  gguuaarrddaarree  

ddii  ssoottttoo  ppooccoo  pprriimmaa  ddeellllee  2233,,0000,,  qquuaannddoo  iill  CCuurraattoolloo  lloo  vveeddee  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  

vvoollttaa..  EE  ggiiàà,,  ii  ccoonnttii  ttoorrnnaannoo::  iinn  qquueell  mmoommeennttoo,,  nneellll’’aarreeaa  ssoottttoossttaannttee,,  vvii  eerraa  

ll’’aauuttoo  iinn  ppaannnnee,,  ll’’aakkttrraa  aauuttoo  ((ddeellllaa  OOcccchhiippiinnttii  CCaarrmmeellaa)),,  uunnaa  CCiittrrooëënn  

PPiiccaassssoo  CC44,,  ddii  ccoolloorree  bblluu  ee  iill  ssooccccoorrssoo  ssttrraaddaallee  iinn  aarrrriivvoo  oo  ggiiàà  aarrrriivvaattoo..  EErraa  

eevviiddeennttee  llaa  ccuurriioossiittàà  ddeell  SSoolllleecciittoo  cchhee  ssii  ssppoorrggee  ppeerr  vveeddeerree  ccoossaa  ssttaa  

ssuucccceeddeennddoo..  EE,,  gguuaarrddaa  ccaassoo,,  ii  dduuee  ssii  aalllloonnttaannaannoo  ddaall  ccaammppeettttoo  ddii  BBaasskkeett,,  

ggrroossssoo  mmooddoo,,  pprroopprriioo  ddooppoo  cchhee  llee  aauuttoo  ee  iill  ccaarrrroo  aattttrreezzzzii  ssii  ssoonnoo  aalllloonnttaannaattii  

ddaallllaa  zzoonnaa..  

CCoonnttiinnuuaannddoo  aa  rriippeerrccoorrrreerree  ll’’iitteerr  llooggiiccoo  ee  ccrroonnoollooggiiccoo  cchhee  ssii  èè  iilllluussttrraattoo,,  

bbiissooggnnaa  ssooffffeerrmmaarrssii  oorraa  ssuuii  ttrree  iimmppuuttaattii,,  ppeerr  dduuee  ddeeii  qquuaallii  èè  ssttaattaa  eessaauurriittaa  

ll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ee  ssii  èè  oorraa  nneellllaa  ffaassee  ddeellllaa  ddiissccuussssiioonnee..  PPeerr  

ll’’aallttrroo,,  ccoomm’’èè  nnoottoo,,  èè  ggiiàà  iinntteerrvveennuuttaa  llaa  ccoonnddaannnnaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ee  ssii  èè  iinn  

aappppeelllloo..  
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EE’’  eevviiddeennttee  cchhee,,  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  mmoovviimmeennttii  ddeeii  ttrree,,  vvii  ssoonnoo,,  iinn  pprriimmoo  

lluuooggoo,,  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ooggggeettttiivvii  ddii  rriissccoonnttrroo,,  ppeerr  ccoossìì  ddiirree,,  ddeeii  ppaalleettttii,,  iinn  

sseeccoonnddoo  lluuooggoo,,  ddeeggllii  eelleemmeennttii  cchhee  ssii  ddeedduuccoonnoo,,  ssii  iinnffeerriissccoonnoo  llooggiiccaammeennttee  

ee  ccooeerreenntteemmeennttee  ddaaii  pprriimmii  ee,,  iinnffiinnee,,  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddeell  ttuuttttoo  ssccoonnoosscciiuuttii  ssuu  

ccuuii  ssii  ppoossssoonnoo  ssoolloo  ffaarree  ddeellllee  iippootteessii..  

CCoommee  ssii  èè  vviissttoo,,  èè  cceerrttoo  cchhee  ii  ttrree,,  ssoopprraattttuuttttoo  RRuuddii  ee  AAmmaannddaa,,  ssii  

ccoonnoosscceesssseerroo,,  cchhee  ffaacceesssseerroo  uussoo  ddii  ccaannnnaabbiinnooiiddii,,  nneell  ccaassoo  ddii  RRuuddii  ee,,  

qquuaannttoommeennoo  iinn  ppaassssaattoo,,  nneell  ccaassoo  ddii  RRaaffffaaeellee,,  aanncchhee  ddii  ccooccaaiinnaa,,  èè  cceerrttoo  cchhee  

RRuuddii  ffoossssee  iinnvvaagghhiittoo  ddii  AAmmaannddaa  ee,,  ccoonnssiiddeerraattee  llee  ssuuee  aabbiittuuddiinnii  eedd  iill  ssuuoo,,  aa  

ddiirr  ppooccoo,,  ppeessaannttee  ccoommppoorrttaammeennttoo  ccoonn  llee  rraaggaazzzzee,,  bbeenn  ddeessccrriittttii  ddaa  BBaarrrrooww  

AAbbuukkaarr  MMoohhaammeedd  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  pprrooddoottttoo  ddaallllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx  iill  33..0077..0099)),,  èè  

vveerroossiimmiillee  cchhee  ll’’iivvoorriiaannoo  aavveessssee  mmaanniiffeessttaattoo  iinn  ppaassssaattoo  qquueessttoo  ssuuoo  

iinntteerreessssee  aallllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  iinn  mmooddoo  aallqquuaannttoo  mmoolleessttoo,,  ccoonnssiiddeerraattoo  cchhee  

llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  AAmmaannddaa  ddaa  ppaarrttee  ddii  RRuuddii  èè  ddeecciissaammeennttee  aanntteerriioorree  aa  qquueellllaa  

ddeell  SSoolllleecciittoo  ee  cchhee,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  ssoonnoo  eemmeerrssii  eeppiissooddii  iinn  ccuuii  ii  dduuee  ssii  ssoonnoo  

aalllloonnttaannaattii  iinnssiieemmee  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..    

SSee  vveerrssoo  llee  2200,,1155  AAmmaannddaa  ssttaa  sscceennddeennddoo  lluunnggoo  VViiaa  UUlliissssee  RRoocccchhii,,  ddiirreettttaa  

vveerrssoo  ccaassaa,,  èè  ddeell  ttuuttttoo  vveerroossiimmiillee  cchhee  iinnccoonnttrrii  RRuuddii..  LLee  ddiiffeessee  nnoonn  hhaannnnoo  

vvoolluuttoo  cchhee  ii  vveerrbbaallii  dd’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddii  RRuuddii  eennttrraasssseerroo  nneell  pprroocceessssoo,,  mmaa  

nnooii  ssaappppiiaammoo  cchhee  ll’’iivvoorriiaannoo  aaffffeerrmmaa  ddii  aavveerree  ggiirroovvaaggaattoo  lluunnggoo  ll’’aassssee  ddii  

VViiaa  UUlliissssee  RRoocccchhii  ee  ddii  aavveerrvvii  iinnccoonnttrraattoo  PPhhiilliipp  MMaallii  ((llee  ccuuii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

ssoonnoo  ssttaattee  pprrooddoottttee  ddaallllaa  ddiiffeessaa  ddeellllaa  KKnnooxx  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  33..0077..0099  eedd  eessssee  

ssmmeennttiissccoonnoo  cciiòò  cchhee  eevviiddeenntteemmeennttee  iill  RRuuddii  aavveevvaa  aaffffeerrmmaattoo)),,  pprroopprriioo  iinn  

ccooiinncciiddeennzzaa  ccooll  vveerroossiimmiillee  ppaassssaaggggiioo  ddii  AAmmaannddaa..  IIll  MMaallyy  hhaa,,  ppeerròò,,  

ccaatteeggoorriiccaammeennttee  eesscclluussoo  ddii  aavveerr  vviissttoo  iill  RRuuddii  llaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  

hhaa  ddeettttoo  cchhee  qquueellllaa  sseerraa  llaa  ttrraassccoorrssee  iinn  ccaassaa,,  cciiooèè  iinn  zzoonnaa  PPoonnttee  VVaalllleecceeppppii..      
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QQuuaannddoo  AAmmaannddaa  iinnccoonnttrraa  RRuuddii,,  lleeii  hhaa  aappppeennaa  ssaappuuttoo  cchhee  qquueellllaa  sseerraa  nnoonn  

ddoovvrràà  rreeccaarrssii  aall  ppuubb..  SSaa,,  ppeerròò,,  cchhee  RRaaffffaaeellee  ddoovvrràà  aaccccoommppaaggnnaarree  llaa  

PPooppoovviičč  iinn  PPiiaazzzzaa  PPaarrttiiggiiaannii  ppeerr  pprreelleevvaarree  llaa  vvaalliiggiiaa  ddeellllaa  mmaaddrree  vveerrssoo  

mmeezzzzaannoottttee..  SSaa  aanncchhee  cchhee,,  aa  ttaall  ffiinnee,,  RRaaffffaaeellee  ee  JJoovvaannaa  ddoovvrraannnnoo  vveeddeerrssii  

aallllee  2233,,3300  iinn  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ee  cchhee,,  qquuiinnddii,,  RRaaffffaaeellee  mmaanncchheerràà  ddaa  ccaassaa  

ddaallllee  2233,,2255  cciirrccaa  aa  mmeezzzzaannoottttee  ee  1155,,  qquuaassii  uunn’’oorraa..      

QQuueessttoo  èè  uunn  ppaalleettttoo,,  aattttoorrnnoo  aall  qquuaallee  ssii  ppoossssoonnoo  ffoorrmmuullaarree  ddeellllee  iippootteessii  ee  

iinn  ppaarrttiiccoollaarree  qquueessttaa::  AAmmaannddaa  rraaccccoogglliiee  ll’’iinnvviittoo  ddii  RRuuddii  ddii  vveeddeerrssii  qquueellllaa  

sseerraa,,  iinn  aasssseennzzaa  ddii  RRaaffffaaeellee,,  mmaaggaarrii  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ddoovvee  MMeezz,,  

aammmmeessssoo  cchhee  ffoossssee  ttoorrnnaattaa,,  ssii  ssaarreebbbbee  mmeessssaa  aa  ddoorrmmiirree  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  nnoonn  

aavvrreebbbbee  ddaattoo    ffaassttiiddiioo..  RRuuddii  aavvrreebbbbee  aavvuuttoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  pprrooccuurraarree  

ssttuuppeeffaacceennttee  ppeerr  ii  dduuee  ee,,  mmaaggaarrii,,  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  iinnttrraatttteenneerrssii  iinn  iinnttiimmiittàà  

ccoonn  AAmmaannddaa,,  ccoossaa  cchhee  lloo  iinntteerreessssaavvaa  iinn  mmaanniieerraa  ttuuttttaa  ppaarrttiiccoollaarree..  PPeerr  

AAmmaannddaa  ssii  ssaarreebbbbee  ttrraattttaattoo  ddii  uunn  ““ddiivveerrssiivvoo””  nniieenntt’’aaffffaattttoo  ssggrraaddiittoo,,  

ccoonnssiiddeerraattoo  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  cchhee  èè  eemmeerrssoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  RRuuddii  ee  cchhee  ssii  èè  

aavvuuttoo  mmooddoo  ddii  ssoottttoolliinneeaarree..  FFoorrssee  vvii  eerraa  aanncchhee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriissoollvveerree  

qquueessttiioonnii  ssoorrttee  ppeerr  pprreeggrreessssee  ffoorrnniittuurree  ddii  ssttuuppeeffaacceennttee..  UUnnaa  ccoossaa  èè,,  ppeerròò,,  

cceerrttaa::  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  ssii  rreennddoonnoo  ccoonnttoo  cchhee  llaa  sseerraattaa  èè  lliibbeerraa  iinn  

mmoommeennttii  ddiivveerrssii  ee,,  iinn  uunn  pprriimmoo  mmoommeennttoo,,  ssoolloo  AAmmaannddaa  ssaa  cchhee  llee  ssii  aapprree  

uunnaa  sseerraattaa  iinn  lliibbeerrttàà,,  mmeennttrree  RRaaffffaaeellee  èè  iimmppeeggnnaattoo  ccoonn  JJoovvaannaa  ppeerr  cciirrccaa  

uunn’’oorraa..  II  dduuee  mmoommeennttii  ssoonnoo,,  ppeerr  ccoossìì  ddiirree,,  ssffaallssaattii..    

AAdd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  ppeerròò,,  AAmmaannddaa  èè  ccoossttrreettttaa  aadd  iinnffoorrmmaarree  RRaaffffaaeellee  

ddeellll’’aappppuunnttaammeennttoo  cchhee  hhaa  ccoonn  RRuuddii,,  mmaaggaarrii  aalllluuddeennddoo  aaii  ssoolliittii  pprroobblleemmii  ddii  

ssttuuppeeffaacceennttee  ppeerrcchhéé  èè  eevviiddeennttee  cchhee  qquuaallccuunnoo  ddoovveessssee  pprrooccuurraarrgglliieelloo  ee,,  ttrraa  

qquueessttii,,  ccoommee  nnoonn  ffaarree  rriiccoorrssoo  aall  GGuueeddee  ??    
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II  dduuee  nnoonn  ssaannnnoo  cchhee  ffaarree,,  nneellll’’aatttteessaa,,  ee,,  ddooppoo  llee  2211,,3300  cciirrccaa,,  ssii  ppiiaazzzzaannoo  iinn  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ddiieettrroo  iill  ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett,,  aadd  uunnaa  cciinnqquuaannttiinnaa  ddii  mmeettrrii  

aa  ssiinniissttrraa  ddeell  cclloocchhaarrdd  CCuurraattoolloo..  PPaarrllaannoo  ddeellllee  lloorroo  ccoossee,,  ffoorrssee,,  aadd  uunn  cceerrttoo  

ppuunnttoo,,  llaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee  ssii  aanniimmaa  ppeerrcchhéé  RRaaffffaaeellee  èè  vveerroossiimmiillmmeennttee  sseeccccaattoo  

cchhee  AAmmaannddaa  aabbbbiiaa  pprreessoo  qquueellll’’aappppuunnttaammeennttoo..  SSttaannnnoo  aassppeettttaannddoo  cchhee  aarrrriivvii  

RRuuddii  aa  ccuuii,,  ffoorrssee,,  AAmmaannddaa  hhaa  ddeettttoo  ddii  ppoorrttaarrssii  pprroopprriioo  nneellllaa  ssuuaa  ccaassaa..  EEccccoo  

ppeerrcchhéé  RRaaffffaaeellee,,  ddii  ttaannttoo  iinn  ttaannttoo,,  gguuaarrddaa  ddii  ssoottttoo,,  vveerrssoo  iill  ccaanncceelllloo  ddeellllaa  

ppiiaazzzzoollaa,,  ppeerrcchhéé  ll’’iivvoorriiaannoo  ppoottrreebbbbee  ppaassssaarree  nnoonn  ssoolloo  lluunnggoo  llee  ssccaalleettttee  ddii  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee,,  iinn  ttaall  ccaassoo,,  lloorroo  lloo  vveeddrreebbbbeerroo  ffaacciillmmeennttee..  SSee  ppaassssaassssee  

iinnvveeccee  ppeerr  ll’’iinnccrroocciioo  cchhee  ppoorrttaa  aallllaa  llooccaalliittàà  ddii  PPoonnttee  RRiioo,,  lloorroo  nnoonn  lloo  

vveeddrreebbbbeerroo  eedd  eeccccoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ccoonnttrroollllaarree  cchhee  RRuuddii  nnoonn  ssiiaa  ffuuoorrii  ddeellllaa  

ccaassaa  aadd  aassppeettttaarree..  MMaa  RRuuddii,,  ccoommee  ssaappppiiaammoo,,  ddeevvee  ttrroovvaarrssii  iinn  zzoonnaa  ““PPiiaazzzzaa  

DDaannttii  ––  VViiaa  UUlliissssee  RRoocccchhii””  ee,,  qquuiinnddii,,  ggiiuunnggee  iinn  llooccoo  pprroopprriioo  ddaallllee  ssccaalleettttee,,  

ddooppoo  llee  2233,,0000,,  ffoorrssee  llee  2233,,1155..      

EE,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  nneell  ppeerriiooddoo  ccoommpprreessoo  ttrraa  ll’’aalllloonnttaannaammeennttoo  ddeell  LLoommbbaarrddii  

ddaallllaa  zzoonnaa  ddeellll’’iinnccrroocciioo  ddaavvaannttii  aallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  ddeell  

CCuurraattoolloo  ddaallllaa  ppaanncchhiinnaa  ddii  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  cciiooèè  ttrraa  llee  2233,,1155//2233,,2200  ee  llee  

2233,,3300  cciirrccaa,,  ii  dduuee,,  AAmmaannddaa  ee  SSoolllleecciittoo,,  aa  ccuuii,,  nneell  ffrraatttteemmppoo,,  ss’’èè  uunniittoo  RRuuddii,,  

ssii  ppoorrttaannoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  

MMeezz  eerraa  rriieennttrraattaa  ddaa  oollttrree  dduuee  oorree  mmaa  ssaappppiiaammoo  cchhee  ddoovveevvaa  ccoommpplleettaarree  

uunn  tteemmaa  ppeerr  ll’’iinnddoommaannii,,  ccoommee  rriiffeerriittoo  ddaallllaa  mmaaddrree  ee  cchhee  èè  vveerroo  cchhee  eerraa  

ttoorrnnaattaa  ttaarrddiissssiimmoo  aa  ccaassaa,,  nneellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  3311  oottttoobbrree  ee  iill  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  

aannzzii  pprroopprriioo  iill  mmaattttiinnoo  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  mmaa  aavveevvaa  rreeccuuppeerraattoo  ppaarrttee  ddeell  

ssoonnnnoo  ppeerrdduuttoo  ppeerrcchhéé,,  qquuaannddoo  FFiilloommeennaa  ee  MMaarrccoo  vvaannnnoo  aa  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa  ppeerr  pprreeppaarraarree  iill  ppaacccchheettttiinnoo  ppeerr  LLuuccaa  AAllttiieerrii  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  pprriimmoo,,  

iinn  uunn  oorraarriioo  cchhee,,  sseeccoonnddoo  FFiilloommeennaa,,  ssii  aatttteessttaavvaa  aa  mmeettàà  mmaattttiinnaattaa,,  sseeccoonnddoo  
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MMaarrccoo,,  aallllaa  ffiinnee  ddeellllaa  mmaattttiinnaattaa,,  iinn  ccaassaa  ppaarrllaarroonnoo  ssoolloo  ccoonn  AAmmaannddaa  ppeerrcchhéé  

MMeerreeddiitthh  ddoorrmmiivvaa  iinn  ccaammeerraa  ssuuaa..  EE’’  ddeell  ttuuttttoo  vveerroossiimmiillee  cchhee  MMeerreeddiitthh  

ffoossssee,,  qquuiinnddii,,  aannccoorraa  iinn  ppiieeddii  qquuaannddoo  ii  ttrree  ggiiuunnggoonnoo  aa  ccaassaa  ee,,  ttrraattttaannddoossii  ddii  

uunnaa  sseerraattaa  ppiiuuttttoossttoo  ffrreeddddaa,,  ssppeecciiee  ddoovveennddoo  rriimmaanneerree  ffeerrmmaa  ppeerr  llaa  nneecceessssiittàà  

ddii  ccoommppiillaarree  iill  tteemmaa  ppeerr  ll’’iinnddoommaannii,,  llaa  sstteessssaa  iinnddoossssaassssee  llaa  ffeellppaa  cchhee  aavveevvaa  

iinnddoossssaattoo  qquuaannddoo  ssii  eerraa  rreeccaattaa  iill  ppoommeerriiggggiioo  pprreecceeddeennttee  ddaallllee  ssuuee  

ccoonnnnaazziioonnaallii  iinn  VViiaa  BBoonntteemmppii..    

NNoonn  ssaappppiiaammoo  ccoonn  cceerrtteezzzzaa  ccoossaa  iinntteennddeesssseerroo  ffaarree  ii  ttrree,,  uunnaa  vvoollttaa  eennttrraattii  

iinn  ccaassaa::  èè  ppoossssiibbiillee  cchhee  vvii  ssiiaa  ssttaattaa  uunnaa  ddiissccuussssiioonnee,,  ppooii  ddeeggeenneerraattaa,,  ttrraa  

MMeezz  ee  AAmmaannddaa,,  ppeerr  vviiaa  ddeell  ssoollddii  ssccoommppaarrssii  ooppppuurree  èè  ppoossssiibbiillee  cchhee  MMeezz  ssiiaa  

rriimmaassttaa  ccoonnttrraarriiaattaa  ddaall  ssoolloo  ffaattttoo  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  RRuuddii,,  ssìì  ccoonnoosscciiuuttoo  mmaa  

eessttrraanneeoo  aallllaa  ccaassaa  ee  aabbbbiiaa  aavvuuttoo  uunn  ddiivveerrbbiioo  ccoonn  AAmmaannddaa  pprroopprriioo  ppeerr  

ll’’aabbiittuuddiinnee  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  ddii  ppoorrttaarrssii  ii  rraaggaazzzzii  iinn  ccaassaa..    

DDooppoo  uunn’’aanniimmaattaa  ddiissccuussssiioonnee,,  ii  ttrree,,  ssoottttoo  ll’’iinnfflluussssoo  ddeelllloo  ssttuuppeeffaacceennttee  ee,,  

vveerroossiimmiillmmeennttee,,  aanncchhee  ddeeii  ffuummii  ddeellll’’aallccooooll,,  ddeecciiddoonnoo  ddii  ppoorrrree  iinn  aattttoo  iill  

pprrooggeettttoo  ddii  ccooiinnvvoollggeerree  MMeezz  iinn  uunn  ppeessaannttee  ggiiooccoo  sseessssuuaallee..  DDeell  rreessttoo,,  qquueellllaa  

èè  ll’’uunniiccaa  sseerraa,,  ddaa  qquuaannddoo  AAmmaannddaa  èè  iinn  qquueellllaa  ccaassaa  ee  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  hhaannnnoo  

ffrreeqquueennttaattoo  qquueellll’’aabbiittaazziioonnee,,  cchhee  MMeezz  èè  aassssoolluuttaammeennttee  ssoollaa,,  ppeerrcchhéé  LLaauurraa  èè  

aa  MMoonntteeffiiaassccoonnee,,  FFiilloommeennaa  èè  ““ddii  bbaassee””  ddaall  ffiiddaannzzaattoo,,  nneellllaa  lloonnttaannaa  VViiaa  

FFoonnttii  CCooppeerrttee  ee  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  ssoonnoo  nneellllee  MMaarrcchhee..    

II  ttrree  ssoonnoo  iinn  cceerrccaa  ddii  eemmoozziioonnii  ffoorrttii  ee  AAmmaannddaa  hhaa  ll’’ooccccaassiioonnee  ddii  

vveennddiiccaarrssii  ssuu  qquueellllaa  rraaggaazzzzaa  iinngglleessee  ttrrooppppoo  sseerriiaa  ee  ““mmoorriiggeerraattaa””  ppeerr  ii  ssuuooii  

gguussttii,,  ttrrooppppoo  lleeggaattaa  aallllee  ssuuee  ccoonnnnaazziioonnaallii  ccoonn  llee  qquuaallii  ccoossttiittuuiivvaa  uunn  ggrruuppppoo  

““cchhiiuussoo””,,  qquueellllaa  rraaggaazzzzaa  iinngglleessee  cchhee  ll’’aaccccuussaavvaa  nnoonn  ttrrooppppoo  ssccooppeerrttaammeennttee  

ddii  ssccaarrssoo  oorrddiinnee  ee  aanncchhee  ppuulliizziiaa  ((ccoommee  hhaa  ddeettttoo  iill  ppaaddrree  ddii  MMeezz))  ee  ddii  uunnaa  
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eecccceessssiivvaa  ““ddiissiinnvvoollttuurraa””  ccoonn  ii  rraaggaazzzzii..  PPeerr  AAmmaannddaa,,  eerraa  vveennuuttoo  iill  mmoommeennttoo  

ddii  vveennddiiccaarrssii  ddii  qquueellllaa  ““ssmmoorrffiioossaa””,,  ccoossìì  aavvrràà  ppeennssaattoo..    

EE,,  iinn  uunn  ccrreesscceennddoo  ddii  mmiinnaaccccee  ee,,  vviiaa  vviiaa,,  ddii  vviioolleennzzee,,  vviiaa  vviiaa  ppiiùù  ppeessaannttii,,  

iinniizziiaa  iill  ccaallvvaarriioo  ddii  MMeezz,,  uunn  ccaallvvaarriioo  cchhee  èè  ddeessccrriittttoo,,  ccoommee  ssii  vveeddrràà,,  iinn  

tteerrmmiinnii  aassssoolluuttaammeennttee  iinneeqquuiivvooccii,,  ddaa  CCCC..TTTT..  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  ee  ddaaii  ppeerriittii  

ddeellll’’iinncciiddeennttee  pprroobbaattoorriioo,,  oollttrree  cchhee  ddaaggllii  eessppeerrttii  ddeellll’’UUAACCVV..  MMaa  ssuu  qquueessttii  

uullttiimmii,,  oollttrree  cchhee  ssuuggllii  aassppeettttii  ddii  ggeenneettiiccaa  ffoorreennssee,,  iinntteerrvveerrrràà  llaa  ccoolllleeggaa..    

EE  iill  ccaallvvaarriioo  iinniizziiaa,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  ddaaii  pprriimmii  mmiinnuuttii  ddooppoo  ll’’iinnggrreessssoo  ddeeii  ttrree  

nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo,,  cciiooèè,,  aallll’’iinncciirrccaa,,  vveerrssoo  llee  2233,,2200..    

PPiiùù  aavvaannttii,,  ccii  ssooffffeerrmmeerreemmoo  ssuullllee  rriissuullttaannzzee  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallii  ee,,  ssiiaa  ppuurree  

ssoommmmaarriiaammeennttee,,  ssuu  qquueellllee  ddeellllaa  ddiinnaammiiccaa  ddeell  ddeelliittttoo  ee,,  iinn  qquueellll’’ooccccaassiioonnee,,  

ppoottrreemmoo  sscceennddeerree  nneeii  ddeettttaaggllii  eemmeerrssii  ddaaii  mmoolltteepplliiccii  aacccceerrttaammeennttii  ssvvoollttii  nneell  

ccoorrssoo  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  ee  iinn  sseeddee  ddii  iinncciiddeennttee  pprroobbaattoorriioo  ssuullll’’aassppeettttoo  mmeeddiiccoo  ––  

lleeggaallee..      

MMaa  oorraa,,  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  ddoobbbbiiaammoo  ssooffffeerrmmaarrccii  ssuullll’’aallttrraa  ffoonnddaammeennttaallee  

tteessttiimmoonniiaannzzaa,,  qquueellllaa  ddii  NNaarraa  CCaappeezzzzaallii,,  llaa  ssiiggnnoorraa,,  oorriiggiinnaarriiaa  ddii  FFoolliiggnnoo,,  

cchhee  aabbiittaavvaa  iinn  uunnoo  ddeeggllii  aappppaarrttaammeennttii  vvoollttii  vveerrssoo  ll’’aarreeaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  

ppaarrcchheeggggiioo  ee  llaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77..  

TTeessttee  ffoonnddaammeennttaallee  llaa  SSiiggnnoorraa  CCaappeezzzzaallii,,  iinn  rreellaazziioonnee  aa  dduuee  ffoonnddaammeennttaallii  

pprrooffiillii::  ll’’oorraa  ddeellllaa  mmoorrttee  ddii  MMeezz  ee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ddeelliittttoo  ddii  ppiiùù  

ppeerrssoonnee  ee  nnoonn  èè  uunn  ccaassoo  cchhee  aanncchhee  llaa  CCaappeezzzzaallii  ssiiaa  ssttaattaa  pprreesseennttaattaa  ccoommee  

tteessttee  iinnaaffffiiddaabbiillee::  èè  uunnaa  ssiiggnnoorraa  sseemmpplliiccee,,  aannccoorraa  ccoollppiittaa  ddaallllaa  mmoorrttee  ddeell  

mmaarriittoo,,  aavvvveennuuttaa  iill  2211  ggiiuuggnnoo  0077  ee  cchhee  ssii  èè  ttrroovvaattaa  iinnaassppeettttaattaammeennttee  aallllaa  

rriibbaallttaa  ddeellllaa  nnoottoorriieettàà,,  ssuuoo  mmaallggrraaddoo..  EEppppuurree  iill  ssuuoo  rraaccccoonnttoo  èè  iinnaattttaaccccaabbiillee  

ee  iinnvvaannoo  llee  ddiiffeessee  hhaannnnoo  cceerrccaattoo,,  ddiicciiaammoolloo  ppuurree,,  ddii  ccoonnffoonnddeerrllaa..  

CCooss’’hhaa  ddeettttoo  NNaarraa  CCaappeezzzzaallii  ??  
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--  aabbiittaa  ddiieettrroo  ee  ssoopprraa  ll’’aarreeaa  aappeerrttaa  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  SSaanntt’’AAnnttoonniioo  cchhee  ddàà  

pprroopprriioo  ssuu  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  eedd  eerraa  iinn  ggrraaddoo  ddii  vveeddeerree  uunnaa  ppaarrttee  ddeell  

tteettttoo  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeell  2277..0033..0099,,  iinn  

sseeddee  ddii  eessaammee  ddiirreettttoo  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aallllee  pppp..  88  ee  99))..  TTrraa  iill  bbaallccoonnee  

ddeellllaa  SSiiggnnoorraa  ee  llaa  ccaassaa  ddeell  ddeelliittttoo  cc’’èè  uunnaa  ddiissttaannzzaa  ddii  cciirrccaa  220000  mmeettrrii  ;;  

--  LLaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  22000077  ((ssuull  mmoommeennttoo  aa  ccuuii  ssii  

rriiffeerriissccee  ll’’eeppiissooddiioo  nnaarrrraattoo  nneellllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa,,  ssii  vveeddaannoo  llee  rriissppoossttee  

aallllee  ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  aa  pp..  5500)),,  èè  aannddaattaa  aa  ddoorrmmiirree  ccoommee  

sseemmpprree,,  vveerrssoo  llee  2211  ––  2211,,3300  ((vvddss..  pp..  1100)),,  ppooii  hhaa  iinnssiissttiittoo  ssuullll’’oorraarriioo  

ppiiùù  aavvaannzzaattoo,,  cciiooèè  ssuullllee  2211,,3300  ((vvddss..  pp..  1122  ee,,  ppooii,,  llee  rriissppoossttee  aallll’’AAvvvv..  

GGhhiirrggaa,,  aallllee  pppp..  5555  ee  5566));;  

--  AAll  mmoommeennttoo  ddii  ccoorriiccaarrssii,,  lleeii  hhaa  aassssuunnttoo,,  ccoommee  sseemmpprree,,  uunn  ffaarrmmaaccoo  

ccoonn  eeffffeettttoo  ddiiuurreettiiccoo  cchhee  pprroodduuccee  ll’’eeffffeettttoo  ddooppoo  oollttrree  dduuee  oorree  

ddaallll’’aassssuunnzziioonnee  ((vvddss..  pp..  1122));;  

--  NNoorrmmaallmmeennttee  ssii  rriissvveegglliiaavvaa  dduuee  vvoollttee  dduurraannttee  llaa  nnoottttee  ((vvddss..  pp..  1133)),,  

cciiooèè,,  aallll’’iinncciirrccaa  vveerrssoo  llee  2233,,3300  ee  oollttrree  ee  vveerrssoo  llee  33  ((vvddss..  pp..  1166));;  

--  IInn  pprreecceeddeennzzaa,,  cciiooèè  pprriimmaa  ddeellllaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  0077,,  

llee  eerraa  ccaappiittaattoo  ddii  eesssseerree  ssvveegglliiaattaa  ddaa  rruummoorrii  ee  ddaa  ggrriiddaa  pprroovveenniieennttii  ddaall  

ppaarrcchheeggggiioo  cchhee,,  ccoommuunnqquuee,,  eerraannoo  pprreesseennttii  pprraattiiccaammeennttee  ttuuttttee  llee  sseerree  

ssiinnoo  aallllee  uunnaa  ––  dduuee  ((vvddss..  pppp..  1155  ee  1166));;  

--    LLaa  nnoottttee  ttrraa  ll’’11  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree,,  oollttrree  llee  2233,,3300,,  ssii  èè  ssvveegglliiaattaa  ppeerrcchhéé  

ddoovveevvaa  rreeccaarrssii  aall  bbaaggnnoo,,  hhaa  aattttrraavveerrssaattoo  ppaarrttee  ddeellllaa  ccaammeerraa  ((vvddss..  pp..  

5577)),,  èè  ppaassssaattaa  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  ssaallaa  ddaa  pprraannzzoo,,  lluuooggoo  cchhee  

ddoovveevvaa  nneecceessssaarriiaammeennttee  aattttrraavveerrssaarree  ppeerr  ppoorrttaarrssii  nneell  bbaaggnnoo  ee,,  nneell  

mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ssii  èè  ttrroovvaattaa  ddii  ffrroonnttee  aa  qquueellllaa  ffiinneessttrraa  ((ddeellllaa  ssaallaa  ddaa  

pprraannzzoo)),,  hhaa  uuddiittoo  uunn  ggrriiddoo,,  ““mmaa  uunn  ggrriiddoo  cchhee  nnoonn  eerraa  uunn  ggrriiddoo  
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nnoorrmmaallee””  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  llaa  ssiiggnnoorraa  cchhee  hhaa  ccoossìì  pprroosseegguuiittoo::  ““  iioo  ll’’hhoo  

sseennttiittoo  ccoossìì,,  mmii  ssii  èè  aaccccaappoonnaattaa  llaa  ppeellllee  aadd  eesssseerree  ssiinncceerraa””((vvddss..  pp..  1166))..  

QQuueell  ggrriiddoo  ll’’hhaa  ttuurrbbaattaa  mmoollttoo  ((vvddss..  pp..  1177)),,  eerraa  uunn  ggrriiddoo  ddii  ““uunnaa  

ddoonnnnaa””,,  ““uunn  ppoo’’  pprroolluunnggaattoo  ppeerròò  uunn  ggrriiddoo  ssoolloo””,,  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  llaa  

ssiiggnnoorraa  cchhee  hhaa  cceerrccaattoo  aannzzii  ddii  iimmiittaarrlloo,,  ddiicceennddoo::  ““  nnoonn  èè  ssttaattoo  uunn  ––  aahhii  

--,,  nnoonn  èè  cchhee  hhaa  ddeettttoo    --  aaiiuuttoo  --,,  nnoo,,  uunn  ggrriiddoo,,  ccoommee  ppoossssoo  

ddiirree……....aaaaaahhhhhhhh,,  uunn  ggrriiddoo  lluunnggoo  ((vvddss..  pp..  1177))..  AAllllaa  ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  

DDaallllaa  VVeeddoovvaa::  ““……ssee  lleeii  hhaa  sseennttiittoo  ll’’uurrlloo  cchhee  pprroovveenniivvaa  ddaallllaa  vviillllaa,,  èè  

ccoossìì  ssiiggnnoorraa  ??  ““,,  llaa  CCaappeezzzzaallii  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  SSìì””  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallllaa  

ddoommaannddaa  ddeell  ddiiffeennssoorree  ddeellllaa  KKnnooxx  aa  pp..  8844))..  NNeell  pp..  vv..  ddii  aassssuunnzziioonnee  aa  

iinnffoorrmmaazziioonnii  ddiinnaannzzii  aa  qquueessttoo  PPMM  iinn  ddaattaa  2277..1111..22000077,,  hh..  1166,,4499  cchhee  llaa  

sstteessssaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  hhaa  rriitteennuuttoo  ddii  pprroodduurrrree  iinn  aattttii,,  aallll’’uuddiieennzzaa  iinn  

ddaattaa  2277..0033..0099,,  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  pprreecciissaa  ddoommaannddaa  ddii  qquueessttoo  PPMM  ssee  llaa  

ssiiggnnoorraa  ffoossssee  iinn  ggrraaddoo  ddii  ccaappiirree  ddaa  ddoovvee  pprroovveenniissssee  ll’’uurrlloo,,  llaa  

CCaappeezzzzaallii  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  DDaallllaa  ccaasseettttaa””  ee,,  ppooii,,  aa  uulltteerriioorree  ddoommaannddaa  ssee  

ffoossssee  llaa  ccaasseettttaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77,,  cciiooèè  qquueellllaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  llaa  

ssiiggnnoorraa  hhaa  rriissppoossttoo  aaffffeerrmmaattiivvaammeennttee,,  ccoonn  ssiiccuurreezzzzaa  ((vvddss..  iill  pp..  vv..  ddii  

aassssuunnzziioonnee  aa    iinnffoorrmmaazziioonnii  ddeell  2277..1111..0077,,  aa  pp..  55,,  pprrooddoottttoo  iinn  aattttii));;  

--  QQuueellll’’uurrlloo  ddeevvee  eesssseerrllee  aappppaarrssoo  tteerrrriibbiillee  ee  iinnssoolliittoo..  AAllllaa  ddoommaannddaa  

pprreessiiddeennzziiaallee,,  ssee  aavveessssee  mmaaii  sseennttiittoo  uunn  uurrlloo  ddeell  ggeenneerree,,  llaa  ssiiggnnoorraa  hhaa  

rriissppoossttoo::  ““  NNeeii  ffiillmm,,  ffoorrssee,,  mmaa  nnoonn  eerraa  aannccoorraa  ccoossìì  ppeerrcchhéé  ii  ffiillmm  nnoonn  

mmii  ffaannnnoo  nniieennttee  iinnvveeccee  qquueessttoo  mmii  hhaa  ffaattttoo  aaccccaappoonnaarree  llaa  ppeellllee””  ((vvddss..  

pp..  8855));;  

--  SSccoonnvvoollttaa  ddaa  qquueell  ggrriiddoo,,  llaa  SSiiggnnoorraa  pprroosseegguuee  vveerrssoo  iill  bbaaggnnoo  ddoovvee  cc’’èè  

uunnaa  ppiiccccoollaa  ffiinneessttrraa  ddaa  ccuuii  èè  ppoossssiibbiillee  gguuaarrddaarree  ll’’eennttrraattaa  ee  ll’’uusscciittaa  
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ddeellllee  mmaacccchhiinnee  ee,,  aa  ddeessttrraa,,  llaa  ssccaalleettttaa  mmeettaalllliiccaa  ((cchhee  ccoonndduuccee  vveerrssoo  

VViiaa  PPiinnttuurriicccchhiioo))  ((vvddss..  pppp..  1166  ee  1188));;  

--  LLaa  SSiiggnnoorraa  ssii  aaffffaacccciiaa  aaii  vveettrrii  ddeellllaa  ffiinneessttrraa,,  mmaa  vveeddee  ssoolloo  dduuee  oo  ttrree  

mmaacccchhiinnee,,  nnoonn  vveeddee  ppeerrssoonnee  ((vvddss..  pp..  1177));;  

--  LLaa  CCaappeezzzzaallii,,  aalllloorraa,,  ddeecciiddee  ddii  ttoorrnnaarrsseennee  iinn  ccaammeerraa  ee,,  mmeennttrree  cchhiiuuddee  

llaa  ppoorrttaa  ddeell  bbaaggnnoo,,  sseennttee  qquuaallccuunnoo  cchhee  ccoorrrree  ssuu  ppeerr  llaa  ssccaallaa  ddii  ffeerrrroo  ee  

qquuaallccuunnoo  cchhee  ccoorrrree  ccaallppeessttaannddoo  llee  ffoogglliiee  sseecccchhee  ee  llaa  gghhiiaaiiaa  ddeellllaa  

ppiiaazzzzoollaa  aannttiissttaannttee  llaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77  ((vvddss..  pppp..  1177  ee  1199));;  

--  LLaa  SSiiggnnoorraa  hhaa  ccoonn  ddeecciissiioonnee  ssoottttoolliinneeaattoo  llaa  pprreessssoocchhéé  ccoommpplleettaa  

ccooiinncciiddeennzzaa  ccrroonnoollooggiiccaa  ttrraa  lloo  ssccaallppiicccciioo  ssuullllee  ssccaallee,,  cchhee,,  ddii  nnoottttee,,  

sseennzzaa  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeellllee  mmaacccchhiinnee  oo  aallttrroo,,    ffaa    ““uunn  rruummoorree  ttrreemmeennddoo””  

ee  qquueelllloo  ssuullllaa  ppiiaazzzzoollaa  ((vvddss..  pp..  1199)),,  mmaa  ppooii  èè  ssttaattaa  aannccoorraa  ppiiùù  pprreecciissaa  

ee,,  ddooppoo  aavveerr  rriibbaaddiittoo  cchhee  sseennttìì  cchhii  ssccaappppaavvaa  ppeerr  llee  ssccaallee  cchhii  ppeerr  llaa  

ppiiaazzzzoollaa,,  aallllaa  ddoommaannddaa  ssee  ii  dduuee  rruummoorrii  ffoosssseerroo  aassssoolluuttaammeennttee  

ccooiinncciiddeennttii,,  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  QQuuaassii  nneelllloo  sstteessssoo  mmoommeennttoo,,  mmeennttrree  iioo  hhoo  

sseennttiittoo  qquueelllloo  ddeellllee  ssccaallee  ppeerrcchhéé  ffaacceevvaannoo  ppiiùù  rruummoorree,,  ppooii  ddooppoo  hhoo  

sseennttiittoo  ssuubbiittoo  qquueesstt’’aallttrrii””  ((vvddss..  pp..  2200))..  QQuuiinnddii::  pprriimmaa  cc’’èè  iill  rruummoorree  

ssuullllaa  ssccaallaa  mmeettaalllliiccaa,,  ppooii  qquueelllloo  ssuullllaa  ppiiaazzzzoollaa;;    

--  EEdd  eerraannoo  ppaassssii  ““ddii  ppeerrssoonnee””  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallllaa  ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  

BBoonnggiioorrnnoo  aallllee  pppp..  4499  ee  5500));;  

--  LLaa  ssiiggnnoorraa,,  ttoorrnnaattaa  aa  lleettttoo,,  nnoonn  rriieessccee  aa  rriipprreennddeerree  ssoonnnnoo  ppeerrcchhéé  

qquueellll’’uurrlloo  ll’’aavveevvaa  ccoollppiittaa  ee  ssppaavveennttaattaa,,  ttaannttoo  ddaa  ffaarrllaa  ssttaarr  mmaallee  

““vveerraammeennttee””  ee,,  ppeerr  qquueessttoo,,  ssii  aallzzaa  ee  ssii  ffaa  uunnaa  ccaammoommiillllaa  ((vvddss..  pppp..  2200  ee  

2211));;    

--  TToorrnnaa  aa  lleettttoo  mmaa  nnoonn  rriieessccee  aa  ddoorrmmiirree  ee  llee  ccii  vvuuoollee  ddeell  tteemmppoo  ppeerr  

rriiaaddddoorrmmeennttaarrssii..  ““  MMii  ccii  èè  vvoolluuttoo  ppeerrcchhéé  ccii  ppeennssaavvoo,,  ccii  ppeennssaavvoo,,  ddiiccoo::  
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--  mmaa  qquueellll’’uurrlloo  nnoonn  mmii  sseemmbbrraavvaa  uunnaa  ccoossaa……..--  uunn  ppoo’’  cchhee  ttiirraavvaa  iill  

vveennttoo,,  ccoonn  qquueesstt’’uurrlloo,,  mmii  sseemmbbrraavvaa  ddii  ssttaarree  nneellllaa  ccaassaa  ddeeggllii  oorrrroorrii””  

((vvddss..  pp..  2211))::  llaa  ddeessccrriizziioonnee  èè  ssiinn  ttrrooppppoo  eellooqquueennttee  ee  iinn  ddeeffiinniittiivvaa  

aalllluussiivvaa  aa  qquuaallccoossaa  ddii  tteerrrriibbiillee;;  llaa  ssiiggnnoorraa  sseennttee  ccoonnffuussaammeennttee  cchhee  èè  

aavvvveennuuttoo  qquuaallccoossaa  ddii  ssaanngguuiinnoossoo,,  ddii  oorrrriibbiillee;;  

--  LLaa  mmaattttiinnaa  ssuucccceessssiivvaa,,  llaa  ssiiggnnoorraa  ssii  aallzzaa  vveerrssoo  llee  77,,3300  ––  88  ((vvddss..  pp..  2222)),,  

iinn  aallttrroo  ppaassssaaggggiioo  iinnddiiccaa  uunn  oorraarriioo  ssuucccceessssiivvoo  aallllee  99,,3300  ddeell  mmaattttiinnoo  

((vvddss..  rriissppoossttee  aallll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  aa  pp..  5511)),,  mmaa  nnoonn  rriiccoorrddaa  ll’’oorraarriioo  

ppeerrcchhéé  nnoonn  gguuaarrddaa  qquuaassii  mmaaii  ll’’oorroollooggiioo  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  

pprreessiiddeennzziiaallii  aa  pp..  4455))  ppooii  ssii  mmeettttee  aa  ppuulliirree  llaa  ccaassaa  ee  ssii  pprreeppaarraa  ((vvddss..  pp..  

2233))..  SSuuaa  ffiigglliiaa  eerraa  aall  llaavvoorroo  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  

PPMM  aallllee  pppp..  7744  ee  7755))..  LLaa  sstteessssaa  ssaarreebbbbee  ttoorrnnaattaa  vveerrssoo  llee  1133,,  1133..3300,,  1144  

((vvddss..  pp..  7755))..  ;;  

--  DDeeii  rraaggaazzzzii  cchhee  ccoorrrroonnoo  ppeerr  llee  ssccaallee  llee  ddiiccoonnoo  cchhee  eerraa  ssttaattaa  ssggoozzzzaattaa  

uunnaa  rraaggaazzzzaa::  llaa  ssiiggnnoorraa  rriiffeerriissccee  ll’’eeppiissooddiioo  aall  mmaattttiinnoo  ssuucccceessssiivvoo  

aallll’’uurrlloo  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallllaa  ddoommaannddaa  pprreessiiddeennzziiaallee,,  aa  pp..  5500))  mmaa  ppooii  

pprreecciissaa::  ““  MMaa  ffoorrssee  ssaarràà  uunn  ppoo’’  ppiiùù  ttaarrddii  ddeellllee  nnoovvee  ee  mmeezzzzoo  ddeell  

mmaattttiinnoo  ppeerrcchhéé  iioo  aavveevvoo  ffiinniittoo  ddii  ffaarree  llee  ccoossee……””  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  

ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  aa  pp..  5511))..  SSee  llaa  ssiiggnnoorraa  ss’’èè  aallzzaattaa  vveerrssoo  

llee  99,,3300,,  ddeevvee  aavveerr  iimmppiieeggaattoo  aallccuunnee  oorree,,  ppeerr  llaavvaarrssii,,  ffaarree  ccoollaazziioonnee  ee  

ssiisstteemmaarree  llaa  ccaassaa..  PPooii  eessccee  ppeerr  ccoommppeerraarree  iill  ppaannee  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  

ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  7755)),,  ppeerr  iill  pprraannzzoo  cchhee  aavvrreebbbbee  ccoonnssuummaattoo  

ccoonn  llaa  ffiigglliiaa,,  aall  rriittoorrnnoo  ddeellllaa  sstteessssaa  ddaall  llaavvoorroo,,  vveerroossiimmiillmmeennttee  vveerrssoo  

llee  1144,,  ppeerrcchhéé  èè  ddiiffffiicciillee  cchhee  uunn  oorraarriioo  llaavvoorraattiivvoo  ssii  ccoonncclluuddaa  vveerrssoo  llee  

1122,,3300,,  ttaannttoo  ddaa  ccoonnsseennttiirree  uunn  rriittoorrnnoo  aa  ccaassaa  vveerrssoo  llee  1133..  II  rraaggaazzzzii  llii  

sseennttee  ccoorrrreerree  ee  ggrriiddaarree  cchhee  hhaannnnoo  uucccciissoo  llaa  rraaggaazzzzaa  cchhee  aabbiittaavvaa  nneellllaa  
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vviilllleettttaa,,  aall  rriittoorrnnoo  ddaallllaa  ssppeessaa,,  aannzzii  qquuaannddoo  eerraa  ggiiàà  ttoorrnnaattaa  iinn  ccaassaa::  nneell  

vveerrbbaallee  ddeell  2277..1111..0077,,  pprrooddoottttoo  iinn  aattttii,,  aa  pp..  1133,,  llaa  ssiiggnnoorraa  pprreecciissaa  

iinnffaattttii::  ““  SSìì,,  hhoo  sseennttiittoo  aannddàà  ggiiùù  ii  rraaggaazzzzii  ccoorrrreennddoo  ddiiccoo  ––  mmaa  cchhee  èè  

ssuucccceessssoo  cchhee  iioo  rriittoorrnnaavvoo  ––  ddiiccee  ––  ssiiggnnoorraa  hhaannnnoo  aammmmaazzzzaattoo  uunnaa  

rraaggaazzzzaa  cchhee  ssttaavvaa  ddaavvaannttii  aa  nnooii……””  ee,,  aallllaa  ppaaggiinnaa  ssuucccceessssiivvaa,,  pprreecciissaa  

aannccoorraa,,  aalllluuddeennddoo  aaii  rraaggaazzzzii  cchhee  ccoorrrreevvaannoo  aa  vveeddeerree::  ““  SSìì  ppeerrcchhéé  

vveeddeevvaannoo  ttuuttttee  qquueessttee  ppeerrssoonnee,,  llaa  ppoolliizziiaa  ttuuttttoo  qquuaannttoo  cchhee  èè  ee  lloorroo  

ssoonnoo  ccoorrssii  ggiiùù  ee  ppooii  nnoonn  lloo  ssoo  ddoovvee  ssoonnoo  aannddaattii””..  LLaa  ssiiggnnoorraa  ddoovveevvaa  

eesssseerree  aa  ccaassaa  vveerrssoo  llee  1133,,3300  ppeerrcchhéé  vvoolleevvaa  ccoonnssuummaarree  llaa  ppaassttaa  ccaallddaa  

iinnssiieemmee  aallllaa  ffiigglliiaa  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  

7755))..  EE  iinnffaattttii,,  iill  ccaaddaavveerree  ddii  MMeerreeddiitthh  vviieennee  ssccooppeerrttoo  vveerrssoo  llee  1133,,1155  ee  

uunn  cciinnqquuee  mmiinnuuttii  ddooppoo  aarrrriivvaannoo  ii  CCaarraabbiinniieerrii  ((vvddss..  ll’’eessaammee  ddiirreettttoo  

ddeellll’’IIsspp..  BBaattttiisstteellllii,,  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee  ddii  PPeerruuggiiaa,,  iinn  ddaattaa  66..0022..0099,,  aa  

pp..  7755));;        

--  LLaa  SSiiggnnoorraa  vveeddee  llaa  KKnnooxx  eedd  iill  SSoolllleecciittoo  ssuullllaa  bbaallaauussttrraa  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  

ssoottttoo  llaa  ssuuaa  ccaassaa,,  mmeennttrree  eerraa  aarrrriivvaattaa  llaa  PPoolliizziiaa  ee  iill  ccaaddaavveerree  ddeellllaa  

rraaggaazzzzaa  iinngglleessee  eerraa  aannccoorraa  ddeennttrroo  llaa  ccaassaa  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  

ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  aa  pp..  3355))..  CCiiòò  aaccccaaddddee  pprroobbaabbiillmmeennttee  

pprroopprriioo  nneeii  mmoommeennttii  ssuucccceessssiivvii  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  ccaaddaavveerree  ee  ddooppoo  cchhee  

llaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee  aavveevvaa  ffaattttoo  aalllloonnttaannaarree  ii  rraaggaazzzzii  ddaallll’’aappppaarrttaammeennttoo;;    

--  LLaa  SSiiggnnoorraa  aavveevvaa  nnoottaattoo,,  iinn  ppaassssaattoo,,  MMeezz  ee  AAmmaannddaa  rreeccaarrssii  iinnssiieemmee  

vveerrssoo  ll’’UUnniivveerrssiittàà,,  ppooii,,  aadd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  ssii  èè  aaccccoorrttaa  cchhee  llee  dduuee  

rraaggaazzzzee  ssii  eerraannoo  sseeppaarraattee,,  nnoonn  aannddaavvaannoo  ppiiùù  iinnssiieemmee  aallll’’UUnniivveerrssiittàà  ee  

ccaappìì  ““cchhee  nnoonn  eerraannoo  ppiiùù  aammiicchhee””  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallll’’AAvvvv..  GGhhiirrggaa  aa  pp..  

6611)),,  cciirrccoossttaannzzaa  qquueessttaa  cchhee,,  ccoommee  ssii  èè  vviissttoo,,  èè  ppiieennaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattaa  

ddaallllee  rriissuullttaannzzee  pprroocceessssuuaallii;;  
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AAllllaa  SSiiggnnoorraa,,  aallllaa  ffiinnee  ddeellllaa  ddeeppoossiizziioonnee,,  èè  ssttaattaa  ffaattttaa  aassccoollttaarree  ll’’iinntteerrvviissttaa  

aallllaa  ttrraassmmiissssiioonnee  ““PPoorrttaa  aa  PPoorrttaa””,,  nneellllaa  qquuaallee  llaa  sstteessssaa  hhaa  ppeerrffeettttaammeennttee  

rriiccoonnoosscciiuuttoo  llaa  ssuuaa  vvooccee..  EE  ll’’eessttrreemmaa  ssiinncceerriittàà  ee  ggeennuuiinniittàà  ddeellllaa  tteessttee  èè  ssttaattaa  

ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattaa  ddaall  ppiiaannttoo  ssiilleennzziioossoo  ee  ccoommmmoossssoo  cchhee  llaa  sstteessssaa  

hhaa  mmaanniiffeessttaattoo  dduurraannttee  ll’’aassccoollttoo  ddeellllaa  rreeggiissttrraazziioonnee  ee  ddii  ccuuii  ccoommuunnqquuee  ttuuttttii  

aabbbbiiaammoo  pprreessoo  aattttoo  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  aa  pp..  8888))..      

    CChhee  ssii  vvuuoollee  ddii  ppiiùù  ??  LLaa  ssiiggnnoorraa  hhaa  aassccoollttaattoo  ll’’uullttiimmoo  ggrriiddoo  ddii  tteerrrroorree  ddii  

MMeerreeddiitthh  eedd  hhaa  aavvvveerrttiittoo  iill  ffuuggggii  ffuuggggii  iinn  dduuee  ooppppoossttee  ddiirreezziioonnii,,  ddii  ppiiùù  

ppeerrssoonnee..  EE  cciiòò  cchhee  ccoollppiissccee  mmaaggggiioorrmmeennttee  nnoonn  ssoolloo  èè  iill  ccaarraatttteerree  iinnssoolliittoo  ee  

tteerrrriibbiillee,,  ddaa  ffiillmm  ggiiaalllloo  oo  hhoorrrroorr,,  ddii  qquueell  ggrriiddoo  ddii  ddoonnnnaa,,  pprroovveenniieennttee  ddaallllaa  

ccaassaa  ddeell  ddeelliittttoo,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  ccoommee  vveeddrreemmoo,,  ttrraa  llee  2233,,3300  ee  llaa  

mmeezzzzaannoottttee,,    mmaa  aanncchhee  iill  ffaattttoo  cchhee  iill  ffrraassttuuoonnoo  ddii  cchhii  oo  ddii  ccoolloorroo  cchhee  

ssttaannnnoo  ccoorrrreennddoo  ssuullllee  ssccaallee  ddii  ffeerrrroo  ddeellll’’aarreeaa  ssoopprraaeelleevvaattaa  ee  ssccooppeerrttaa  ddeell  

ppaarrcchheeggggiioo,,  llaa  ppiiùù  ddiissttaannttee  ddaallllaa  ccaassaa  èè  qquueelllloo  cchhee  ooddee  ppeerr  pprriimmaa,,  aanncchhee  ssee  

ddii  ppooccoo,,  rriissppeettttoo  aalllloo  ssccaallppiicccciioo  ddii  uunn  aallttrroo  oo  ddii  aallttrrii  cchhee  ssttaannnnoo  ccoorrrreennddoo  

ssuullllaa  gghhiiaaiiaa  ee  llee  ffoogglliiee  sseecccchhee  ddeellllaa  ppiiaazzzzoollaa,,  qquueellllaa  cchhee  cciirrccoonnddaa  llaa  ccaassaa..  

QQuueessttoo  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  cchhii  ffuuggggee  vveerrssoo  ll’’aarreeaa  ssoopprraaeelleevvaattaa  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  

ppaarrttee  pprriimmaa  ee  nnoonn  ddii  ppooccoo,,  rriissppeettttoo  aa  cchhii  pprreennddee  ll’’aallttrraa  ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  

ppiiaazzzzoollaa,,  ddeell  ccaanncceelllloo  ee  ddeellll’’iinnccrroocciioo..    

QQuuaannddoo  llaa  SSiiggnnoorraa  ooddee  qquueell  ggrriiddoo  ssppaavveennttoossoo  ??  LLaa  ssiiggnnoorraa  CCaappeezzzzaallii,,  

ccoommee  ssii  èè  vviissttoo,,  hhaa  iinnddiiccaattoo  llee  ““nnoovvee  ee  mmeezzzzaa””  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallll’’eessaammee  ddii  

qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  1122))  ccoommee  ll’’oorraarriioo  ppiiùù  vveerroossiimmiillee  iinn  ccuuii  ssii  aaddddoorrmmeennttòò  ee  

pprreecciissaa,,  ppooii,,  cchhee  ddoorrmmìì  ““DDuuee  oorree  oo  qquuaallccoossaa  ddii  ppiiùù””  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  MMaa,,  

aanncchhee  qquuii,,  llaa  tteessttee,,  rriifflleetttteennddoo  uulltteerriioorrmmeennttee,,  ss’’èè  rreessaa  ccoonnttoo  cchhee  ddoovveevvaa  

ssppoossttaarree  iinn  aavvaannttii  ll’’iinntteerrvvaalllloo  ddii  dduuee  oorree  ee  qquueessttoo  ppeerrcchhéé  ii  ddiiuurreettiiccii  cchhee  

aassssuummeevvaa  ((eedd  aassssuummee))  llee  ffaannnnoo  eeffffeettttoo  ddooppoo  oollttrree  dduuee  oorree..  AAllllaa  ddoommaannddaa  



 99 

ddeell  PPrreessiiddeennttee,,  iinnffaattttii,,  ssee  llaa  ssiiggnnoorraa  qquuaannttiiffiiccaassssee  iill  pprriimmoo  ssoonnnnoo  iinn  ““dduuee  

oorree  ee  mmeezzzzaa,,  dduuee  oorree  ee  qquuaallccoossaa””,,  iinn  rreellaazziioonnee  aall  tteemmppoo  ddii  eeffffiiccaacciiaa  ddeellllee  

ppaassttiigglliiee  cchhee  llaa  sstteessssaa  aavveevvaa  aassssuunnttoo,,  ccoommee  sseemmpprree,,  pprriimmaa  ddii  aannddaarree  aa  

ddoorrmmiirree,,  llaa  ssiiggnnoorraa  CCaappeezzzzaallii  hhaa  rriissppoossttoo::  ““SSìì””  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallllaa  

ddoommaannddee  pprreessiiddeennzziiaallee  aallllee  pppp..  1122  ee  1133))..    

  LLaa  tteessttee  ssii  èè  ssvveegglliiaattaa,,  qquuiinnddii,,  ddooppoo  llee  2233,,3300,,  hhaa  ppeerrccoorrssoo,,  ccoonn  ppaassssoo  

lleennttoo,,  ccoonnssiiddeerraattee  llee  ssuuee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssaalluuttee  ee  iill  ffaattttoo  ddii  eesssseerrssii  ddaa  ppooccoo  

ssvveegglliiaattaa  nneell  ccuuoorree  ddeellllaa  nnoottttee,,  aallccuunnii  mmeettrrii  ddeellllaa  sstteessssaa  ccaammeerraa,,  pprriimmaa  ddii  

aarrrriivvaarree  ddaavvaannttii  aallllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  ssaallaa..  EE’’  llìì  cchhee  hhaa  uuddiittoo  iill  ggrriiddoo,,  

aapppprroossssiimmaattiivvaammeennttee  uunnaa  ttrreennttiinnaa  ddii  sseeccoonnddii  ddooppoo  eesssseerrssii  ssvveegglliiaattaa..  

PPoottrreemmmmoo  ccoollllooccaarree  iinn  mmaanniieerraa  nneecceessssaarriiaammeennttee  aapppprroossssiimmaattiivvaa,,  mmaa  aa  

rraaggiioonnee,,  ttaallee  mmoommeennttoo  nneellllee  oorree  2233,,4455  ––  2233,,5500..    

LLaa  ppuunnttuuaallee,,  ppuunnttuuaalliissssiimmaa,,  ffoonnddaammeennttaallee  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeellllaa  bbrraavvaa,,  

sscchhiieettttaa  eedd  oonneessttaa  SSiiggnnoorraa  CCaappeezzzzaallii  nnoonn  èè  ssttaattaa,,  ppeerròò,,  uunn  ffaattttoo  iissoollaattoo..  

EEssssaa  hhaa  ttrroovvaattoo  ddeellllee  ccoonnffeerrmmee,,  aallttrreettttaannttoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvee,,  ssiiaa  iinn  rreellaazziioonnee  

aallll’’uurrlloo  tteerrrriibbiillee  uuddiittoo  ddaallllaa  tteessttee  ssiiaa  iinn  rreellaazziioonnee  aall  ffuuggggii  ffuuggggii  ddii  ppiiùù  

ppeerrssoonnee,,  ddaa  ppaarrttii  ooppppoossttee  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallllaa  pprreecciippiittoossaa  ccoorrssaa  ddii  uunnaa  oo  ppiiùù  

ppeerrssoonnee  lluunnggoo  llee  ssccaallee  mmeettaalllliicchhee  ddeellll’’aarreeaa  ssoopprraaeelleevvaattaa  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo..  

CCii  rriiffeerriiaammoo  aallllee  tteessttiimmoonniiaannzzee  ddii  MMoonnaacccchhiiaa  AAnnttoonneellllaa  ee  ddii  DDrraammiiss  

MMaarriiaa  IIllaarriiaa,,  aanncchh’’eessssee  eessaammiinnaattee  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2277..0033..0099..      

LLaa  pprriimmaa,,  ggiioovvaannee  mmaaeessttrraa  eelleemmeennttaarree,,  aabbiittaannttee  iinn  VViiaa  PPiinnttuurriicccchhiioo  ((oo  

PPiinnttoorriicccchhiioo))  nn..  5588,,  aabbiittaavvaa  eedd  aabbiittaa  ssppoossttaattaa  aa  ddeessttrraa  ee  ppiiùù  iinn  aallttoo  

ddeellll’’aabbiittaazziioonnee  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  tteessttee  iinn  ddaattaa  2277..0033..0099,,  iinn  

sseeddee  ddii  ccoonnttrrooeessaammee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx,,  aa  pp..  110088))..      

    LLaa  rraaggaazzzzaa  vvaa  aa  ddoorrmmiirree  aallllee  2222,,0000  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree::  hhaa  gguuaarrddaattoo  

iinnffaattttii  ll’’oorroollooggiioo  eedd  eerraa  ttaarrddii  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  ddeellllaa  tteessttee  aallllee  ddoommaannddee  ddii  
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qquueessttoo  PPMM  aallllee  pppp..  110000  ee  111144))..  IIll  ggiioorrnnoo  ddooppoo,,  iinnffaattttii,,  aallllee  1155  ddeell  

ppoommeerriiggggiioo,,  vviieennee  aa  ssaappeerree  ddeellll’’oommiicciiddiioo  ee  vveeddee  PPoolliizziiaa  ccoonn  llaa  ttuuttaa  bbiiaannccaa  

““ccoommpplleettaa””  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallllaa  ddoommaannddaa  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  111144))..    

NNoonn  ssaa  iinnddiiccaarree,,  nnaattuurraallmmeennttee,,  ddooppoo  qquuaannttoo  tteemmppoo  ssii  ssiiaa  aaddddoorrmmeennttaattaa  

((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallllaa  ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  RRoocccchhii,,  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  aa  pp..  

110055))..  

LLaa  rraaggaazzzzaa  ssii  èè  aaddddoorrmmeennttaattaa  ppeerrcchhéé  hhaa  ddeettttoo  cchhiiaarraammeennttee::  ““  ddooppoo  nnoonn  ssoo  

ddiirree  iill  tteemmppoo  pprreecciissoo  mmii  ssoonnoo  ssvveegglliiaattaa……””  ((vvddss..  eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  

110000))..      

  LLaa  MMoonnaacccchhiiaa  èè  nnaattaa  iill  77  mmaarrzzoo  11997766  ((vvddss..  pp..  9999))::  èè,,  qquuiinnddii,,  ggiioovvaannee  ee,,  

ccoommee  ttaallee,,  ccaarraatttteerriizzzzaattaa,,  ccoommee  lloo  ssoonnoo  nnoottoorriiaammeennttee  ii  ggiioovvaannii,,  ddaa  uunn  

ssoonnnnoo  sseennzzaa  pprroobblleemmii,,  rraappiiddoo  ee  pprrooffoonnddoo..  

AAdd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  llaa  rraaggaazzzzaa  vviieennee  ssvveegglliiaattaa  ddaa  uunn’’aanniimmaattaa  ddiissccuussssiioonnee  

iinn  ccuuii  ssii  sseennttoonnoo  llaa  vvooccee  ddii  uunn  uuoommoo  ee  qquueellllaa  ddii  uunnaa  ddoonnnnaa  cchhee  ppaarrllaavvaannoo  iinn  

iittaalliiaannoo,,  mmaa  nnoonn  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  pprreecciissaarree  ccoossaa  ddiicceesssseerroo  ((vvddss..  eessaammee  ddiirreettttoo  

ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  110000))..  LLee  vvooccii  ssii  aallzzaannoo  ddii  ttoonnoo  ee,,  ppooii,,  llaa  rraaggaazzzzaa  sseennttee  uunn  

““uurrlloo  ffoorrttiissssiimmoo””  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  110000)),,  ““ffoorrttee  ee  sseeccccoo””,,  ““ddii  ddoonnnnaa””,,  

pprroovveenniieennttee  ffoorrssee  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77  ee  ssiiccuurraammeennttee,,  

ccoommuunnqquuee,,  ddaall  bbaassssoo  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aallllee  pppp..  110011  ee  110022))..  LLaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  

ccaammeerraa  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa  ddàà,,  iinnffaattttii,,  ssuullllaa  vviilllleettttaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77  

((vvddss..  ccoonnttrrooeessaammee  AAvvvv..  RRoocccchhii,,  aa  pp..  110055))..  

LLaa  ppaarrttee  ffiinnaallee  ee  iinn  ccrreesscceennddoo  ddeellllaa  ddiissccuussssiioonnee  hhaa  ssvveegglliiaattoo  llaa  rraaggaazzzzaa,,  

mmaa  qquueellll’’uurrlloo  pprroodduuccee  ssuu  ddii  lleeii  uunn  eeffffeettttoo  aannaallooggoo  aa  qquueelllloo  pprrooddoottttoo  ssuullllaa  

vviicciinnaa  CCaappeezzzzaallii::  llaa  rraaggaazzzzaa  èè  ““pprreessaa  ddaallll’’aannssiiaa””  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  110000))  

ee  ssii  ddiirriiggee  vveerrssoo  llaa  ffiinneessttrraa  ppeerrcchhéé  èè  ddaa  qquueellllaa  ddiirreezziioonnee  cchhee  pprroovveenniivvaa  

ll’’uurrlloo  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..    
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RRiiccoorrddaannddoollee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  nneellllee  iinnddaaggiinnii,,  qquueessttoo  PPMM  cchhiieeddee  aallllaa  

rraaggaazzzzaa  ssee  ccoonnffeerrmmii  ll’’oorraarriioo  ddeellllee  2233,,  iinnddiiccaattoo  ppeerr  llaa  ddiissccuussssiioonnee  ee  ll’’uurrlloo,,  

mmaa  llaa  MMoonnaacccchhiiaa  rriissppoonnddee  ddii  nnoonn  ssaappeerr  iinnddiiccaarree  qquueellll’’oorraa  ee  ssii  lliimmiittaa  aa  

ppaarrllaarree  ddii  uunn  ““ppiiùù  oo  mmeennoo””,,  mmaa  rriibbaaddiissccee  ddii  nnoonn  eesssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  iinnddiiccaarree  

uunn’’oorraa  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  110022))..  

LLaa  MMoonnaacccchhiiaa  hhaa  ppaarrllaattoo  ddii  uunn  ssuucccceeddeerrssii  ddii  vvooccii,,  uunnaa  mmaasscchhiillee  eedd  uunnaa  

ffeemmmmiinniillee  cchhee  ssii  aallzzaannoo  ddii  ttoonnoo  pprriimmaa  ddeell  ggrriiddoo,,  sseennzzaa  ppootteerr  ffoorrnniirree  

uulltteerriioorrii  pprreecciissaazziioonnii  ssuu  ttaallee  cciirrccoossttaannzzaa,,  ssee  nnoonn  cchhee  ii  dduuee  ppaarrllaavvaannoo  

iittaalliiaannoo..  EE’’  ppoossssiibbiillee  cchhee  llaa  vvooccee  ffeemmmmiinniillee  ffoossssee  ddii  MMeerreeddiitthh  eedd  èè  

ppaarriimmeennttii  ppoossssiibbiillee  cchhee  ffoossssee  ddii  AAmmaannddaa..  QQuueelllloo  cchhee  èè  eevviiddeennttee  èè  cchhee,,  

rriissppeettttoo  aallllaa  CCaappeezzzzaallii,,  cchhee  ssii  ttrroovvaavvaa  ssppoossttaattaa  ppiiùù  aa  ssiinniissttrraa,,  llaa  ffiinneessttrraa  

ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa  gguuaarrddaavvaa  ssuullllaa  ppaarreettee  ddeellllaa  ccaassaa  cchhee  ddàà  ssuullllaa  ssttrraaddaa,,  cchhee  ssii  

ttrroovvaa  ppiiùù  iinn  aallttoo  ddeellll’’iinnggrreessssoo  aallll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddeell  ddeelliittttoo  ee  ssuull  llaattoo  ddeessttrroo,,  

gguuaarrddaannddoo  llaa  ccaassaa  ddaallllaa  ssttrraaddaa,,  cciiooèè  ssuull  llaattoo  cchhee  gguuaarrddaa  vveerrssoo  SSaanntt’’EErrmmiinniioo  

ee  MMoonntteelluuccee..  EE’’  eevviiddeennttee,,  iinn  ttaall  ccaassoo,,  cchhee  llaa  MMoonnaacccchhiiaa  èè  ssttaattaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  

sseennttiirree  iill  ccoollllooqquuiioo  ccoonncciittaattoo  pprriimmaa  ddeell  ggrriiddoo,,  pprroopprriioo  ppeerrcchhéé  ll’’iinnggrreessssoo  

ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  ddàà  pprroopprriioo  ssuull  ccoorrrriiddooiioo  aannttiissttaannttee  llaa  ppoorrttaa  

ffiinneessttrraa  cchhee  ddàà  ssuull  tteerrrraazzzziinnoo,,  ppoossttoo  pprroopprriioo  ssuull  llaattoo  cchhee  gguuaarrddaa  vveerrssoo  llaa  

ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa  ee  aanncchhee  vveerrssoo  llaa  vvaallllaattaa  

ssoottttoossttaannttee..  

DDooppoo  aavveerr  sseennttiittoo  qquueellll’’uurrlloo  cchhee  llaa  ttuurrbbaa  pprrooffoonnddaammeennttee,,  llaa  ggiioovvaannee  

mmaaeessttrraa  ssii  aaffffaacccciiaa  aallllaa  ffiinneessttrraa  ee  gguuaarrddaa  vveerrssoo  llaa  ccaassaa..  AA  pprreecciissaa  ddoommaannddaa  

ddii  qquueessttoo  PPMM  ssee  aavveessssee  vviissttoo  lluuccii  nneellllaa  ccaassaa,,  llaa  MMoonnaacccchhiiaa  rriissppoonnddee::  ““NNoo,,  

eerraa  ttuuttttoo  bbuuiioo……..””  ((vvddss..  pp..  110022)),,  aanncchhee  ssee  nnoonn  nnee  hhaa  uunn  rriiccoorrddoo  pprreecciissoo..    

DDaallllaa  ssuuaa  ffiinneessttrraa,,  ssii  èè  vviissttoo  cchhee  llaa  MMoonnaacccchhiiaa  ppootteevvaa  vveeddeerree  llaa  ffiinneessttrraa  

ccoonn  iinnffeerrrriiaattaa  ppoossttaa  ssuullllaa  ppaarreettee  cchhee  ddàà  vveerrssoo  llaa  ssttrraaddaa  ee  iill  ppaarrcchheeggggiioo,,  cciiooèè  
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qquueellllaa  ddeellll’’aannttiibbaaggnnoo,,  llaa  ffiinneessttrraa  ccoonn  llee  sstteessssee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppoossttaa  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aa  ddeessttrraa,,  rriivvoollttaa  vveerrssoo  SSaanntt’’EErrmmiinniioo,,  cchhee  èè  llaa  ffiinneessttrraa  ddeell  

bbaaggnnoo  ggrraannddee  ((aa  ddeessttrraa  ddeellll’’iinnggrreessssoo))  ee  llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  MMeezzzzeettttii,,  sseemmpprree  

ccoonn  iinnffeerrrriiaattee,,  cchhee  ssttaa,,  aallllaa  ssiinniissttrraa  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ddeell  bbaaggnnoo,,  sseemmpprree  lluunnggoo  

llaa  ppaarreettee  cchhee  gguuaarrddaa  SSaanntt’’EErrmmiinniioo  ee  ssppoossttaattaa  iinn  ddiirreezziioonnee  ddeelllloo  ssppiiggoolloo  

oollttrree  iill  qquuaallee  ssii  ggiiuunnggee  nneellllaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ccaassaa  cchhee  ddàà  iinn  ppaarrttee  vveerrssoo  

SSaanntt’’EErrmmiinniioo,,  mmaa  aanncchhee  vveerrssoo  llaa  vvaallllaattaa  ssoottttoossttaannttee  ee  ddoovvee  ssii  ttrroovvaa  iill  

tteerrrraazzzziinnoo..  

SSeeppppuurree  nnoonn  lloo  rriiccoorrddii  ccoonn  aassssoolluuttaa  cceerrtteezzzzaa,,  llaa  tteessttee  hhaa  ddeettttoo  cchhee  nnoonn  

vviiddee  lluuccii..  EE’’  bbeenn  ccoommpprreennssiibbiillee,,  aallllaa  lluuccee  ddii  qquuaannttoo  èè  rriissuullttaattoo::  

nneellll’’aannttiibbaaggnnoo  ee  nneell  bbaaggnnoo  nnoonn  cc’’eerraa  iinnffaattttii  nneessssuunnoo  ((ccoonn  bbuuoonnaa  ppaaccee,,  

aaggggiiuunnggiiaammoo  nnooii,,  ddii  RRuuddii  HHeerrmmaannnn  GGuueeddee))  ee  nnoonn  cc’’eerraa  nneessssuunnoo  ddaallllaa  

MMeezzzzeettttii,,  ppeerrcchhéé  LLaauurraa  eerraa  aa  MMoonntteeffiiaassccoonnee..  LLaa  ppoorrttaa  ––  ffiinneessttrraa  ddeell  

bbaallccoonnee  eerraa  vviissiibbiillee  ddaallllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa  mmaa  aavveevvaa  llee  ppeerrssiiaannee  

cchhiiuussee  ee  ccoommuunnqquuee  aaccccoossttaattee,,  ccoommee  ssii  vveeddee  ddaallllee  ffoottoo  ““eesstteerrnnoo  ccaassaa  77””  ddeell  

CCDD  iinntteerraattttiivvoo  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  eerraa  ssppoossttaattaa  

aa  ddeessttrraa  ddeellllaa  ppoorrttaa  ––  ffiinneessttrraa,,  ddaallllaa  ddiirreezziioonnee  ddaa  ccuuii  ppootteevvaa  gguuaarrddaarrllaa  llaa  

MMoonnaacccchhiiaa..    

LLee  lluuccii  eerraannoo  aacccceessee,,  iinnffaattttii,,  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddii  MMeerreeddiitthh  mmaa  qquueessttaa  èè  

oorriieennttaattaa  eesscclluussiivvaammeennttee  vveerrssoo  ll’’AAppppeennnniinnoo  ee  llaa  vvaallllaattaa  ssoottttoossttaannttee  ee  nnoonn  

ppootteevvaa  eesssseerree  vviissttaa  ddaallllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa..    

QQuueesstt’’uullttiimmaa,,  qquuiinnddii,,  ddiiccee  iill  vveerroo  qquuaannddoo,,  sseeppppuurree  ccoonn  qquuaallcchhee  

ccoommpprreennssiibbiillee  ccaauutteellaa,,  eesscclluuddee  ddii  aavveerr  vviissttoo  lluuccii  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa..  

LLaa  rraaggaazzzzaa  cchhiiuuddee  aalllloorraa  llaa  ffiinneessttrraa  ee  sscceennddee  ddaaii  ggeenniittoorrii  cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  ddaa  

uunn’’aallttrraa  ppaarrttee  ddeellllaa  ccaassaa  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallll’’eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  110022))..  
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EEsssseennddoo  sscceessaa  ddaaii  ssuuooii  ee  ccoonn  mmoovviimmeennttii  ccoommpprreennssiibbiillmmeennttee  bbeenn  ppiiùù  

rraappiiddii,,  ddaattaa  llaa  ggiioovvaannee  eettàà,,  rriissppeettttoo  aa  qquueellllii  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii,,  llaa  MMoonnaacccchhiiaa  

nnoonn  ppuuòò  sseennttiirree  ii  rruummoorrii  ddeeii  ppaassssii  vveellooccii  ssuullllaa  ssccaallaa  mmeettaalllliiccaa  ee  ssuullllaa  gghhiiaaiiaa  

ee  ffoogglliiee  ddeellllaa  ppiiaazzzzoollaa..  

II  ssuuooii,,  ppeerròò,,  nnoonn  hhaannnnoo  sseennttiittoo  nnuullllaa  ee  llaa  rraaggaazzzzaa  llii  hhaa  ttrroovvaattii  cchhee  

ddoorrmmiivvaannoo  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  tteessttee  aa  pp..  110022  ee  qquueellllee  aallllee  ddoommaannddee  

pprreessiiddeennzziiaallii  aa  pp..  111177))..  

AAllttrraa  ddeeppoossiizziioonnee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  cchhee  ccoonnffoorrttaa  qquueellllaa  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii  èè  

qquueellllaa  ddeellllaa  tteessttee  IIllaarriiaa  DDrraammiiss,,  sseennttiittaa  aanncchh’’eessssaa  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2277..0033..0099..    

SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  ggiioovvaannee  ssttuuddeenntteessssaa  ccaallaabbrreessee  ddeell  ccoorrssoo  ddii  CChhiimmiiccaa  ee  

TTeeccnniicchhee  ffaarrmmaacceeuuttiicchhee  ((CCTTFF)),,  iinnssiieemmee  aallllaa  ssoorreellllaa  DDrraammiiss  OOllggaa::  ccoonn  

qquueesstt’’uullttiimmaa  aabbiittaavvaa  aallll’’eeppooccaa  iinn  VViiaa  ddeell  MMeelloo  1122  ((ppaarraalllleellaa  ddii  VViiaa  

PPiinnttuurriicccchhiioo,,  aa  nnoorrdd  eesstt  ddeellllaa  sstteessssaa)),,  ddaa  ccuuii  ssii  ppootteevvaa  ssccoorrggeerree  ssoolloo  iill  tteettttoo  

ee  llaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ppiiaazzzzoollaa  vveerrssoo  llaa  ppoorrttaa  ddeellll’’iinnggrreessssoo  ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  nn..  77  ((vvddss..  ll’’eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  8899))..  PPootteevvaa  vveeddeerree  

llee  ssccaallee  mmeettaalllliicchhee  ssoolloo  ssppoorrggeennddoossii  ddaallllaa  ffiinneessttrraa  ee  gguuaarrddaannddoo  vveerrssoo  ddeessttrraa  

((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  9900))..  LLaa  ccaammeerraa  ddaa  lleettttoo  ddeellllee  dduuee  ssoorreellllee,,  iinnvveeccee,,  ddàà  

ddaallllaa  ppaarrttee  ooppppoossttaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  cciiooèè  vveerrssoo  VViiaa  ddeell  MMeelloo  ((vvddss..  

eessaammee  PPMM  aa  pp..  9911))..  

LLaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  llee  dduuee  ssoorreellllee  DDrraammiiss  vvaannnnoo  aall  cciinneemmaa  aall  

““PPaavvoonnee””..  LLaa  ppeelllliiccoollaa  iinniizziiaavvaa  aallllee  2200,,3300  cciirrccaa  ee  tteerrmmiinnaavvaa  aallllee  2222,,3300  

((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  9900))..    

FFiinniittoo  iill  ffiillmm,,  llee  dduuee  eessccoonnoo  ddaall  CCiinneemmaa  TTeeaattrroo  PPaavvoonnee,,  ppeerrccoorrrroonnoo  CCoorrssoo  

VVaannnnuuccccii,,  ppooii  PPiiaazzzzaa  DDaannttii  ee  ppiieeggaannoo  aa  ssiinniissttrraa  lluunnggoo  VViiaa  UUlliissssee  RRoocccchhii  oo  

VViiaa  BBaarrttoolloo  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  9900))..  GGiiuunnggoonnoo  aa  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa,,  ppiieeggaannoo  

aa  ddeessttrraa,,  vveerrssoo  VViiaa  PPiinnttuurriicccchhiioo  ee  ggiiuunnggoonnoo  aa  VViiaa  ddeell  MMeelloo..  
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LLee  dduuee,,  ““uunn  ppoo’’  ssttaanncchhee””  ((vvddss..  iibbiiddeemm)),,  ssii  mmeettttoonnoo  aa  lleettttoo  ddooppoo  llee  2233  

((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  9900))..  AA  ddoommaannddaa  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  llaa  tteessttee  pprreecciissaa  cchhee  

ppoottrreebbbbee  eesssseerrssii  ccoorriiccaattaa  aanncchhee  vveerrssoo  llee  2233,,3300  ((vvddss..  pp..  9911))..  

AAdd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  ddooppoo  cchhee  nnoonn  eerraa  ““ppaassssaattoo  ttaannttiissssiimmoo  tteemmppoo””  

ddaallll’’aaddddoorrmmeennttaammeennttoo,,  cchhee  sseemmbbrreerreebbbbee  nnoonn  eesssseerree  mmoollttoo  rraappiiddoo  iinn  ggeenneerree  

((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  9922)),,  llaa  tteessttee  sseennttee  ““ddeeii  ppaassssii  ddii  ccoorrssaa  ssoottttoo  

llaa........ffiinneessttrraa””  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  9911))..  LLaa  tteessttee  pprreecciissaa  cchhee  ssii  ttrraattttaavvaa  ddii  

ppaassssii  ““rraappiiddii””,,  ttaannttoo  cchhee  rriimmaassee  ddiissttuurrbbaattaa  nneell  ssuuoo  rriippoossoo..  ““MMii  ssoonnoo  sseennttiittaa  

ddiissttuurrbbaarree  ddaa  qquueessttii  ppaassssii  ddii  ccoorrssaa””  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  llaa  DDrraammiiss  ((vvddss..  eessaammee  aa  

pp..  9911))..  EErraannoo  ppaassssii  rraappiiddii  ccoommee  ddii  qquuaallccuunnoo  cchhee  ccoorrrreessssee  ee  cchhee  ccoorrrreessssee  

lluunnggoo  VViiaa  ddeell  MMeelloo  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  9922))::  qquuiinnddii,,  ppooiicchhéé  ii  ppaassssii  ddii  

ccoorrssaa  eerraannoo  ssttaattii  ppeerrcceeppiittii  ssuullllee  ssccaallee,,  èè  eevviiddeennttee  cchhee  iill  ssooggggeettttoo  oo  ii  ssooggggeettttii  

cchhee  llaa  DDrraammiiss  sseennttee  ccoorrrreerree  ssoottttoo  llee  ssuuee  ffiinneessttrree,,  vvaannnnoo  iinn  ddiirreezziioonnee  oovveesstt  ––  

nnoorrdd  ––  oovveesstt,,  cciiooèè  vveerrssoo,,  ggrroossssoo  mmooddoo,,  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa..  EE’’  iill  ppeerrccoorrssoo  

ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  cchhii  ssiiaa  ffuuggggiittoo  ddaa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  vveerrssoo  ll’’aarreeaa  

ssoopprraaeelleevvaattaa  ddeell  ppaarrcchheeggggiioo  ee  llee  ssccaallee  mmeettaalllliicchhee..  

DDooppoo  llaa  nnoottiizziiaa  ddeellll’’oommiicciiddiioo,,  llaa  DDrraammiiss  rriippeerrccoorrrree  ccoonn  llaa  ssoorreellllaa  ggllii  

ssppoossttaammeennttii  ee  ggllii  aaccccaaddiimmeennttii  ddeellllaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  eedd  iinnssiieemmee  

rriiccoorrddaannoo,,  ccoommee  ffaattttoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo,,  iill  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  qquueeii  ppaassssii  ddii  ccoorrssaa  

ssoottttoo  llee  ffiinneessttrree  ((vvddss..  rriissppoossttaa  aa  pp..  9955))  ee  qquueessttoo  ppeerrcchhéé  nnéé  iinn  pprreecceeddeennzzaa  nnéé  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  aa  qquueellllaa  sseerraa  llaa  tteessttee  ee  llaa  ssoorreellllaa  aavveevvaannoo  sseennttiittoo  ccoorrrreerree  

iinn  qquueell  mmooddoo  ((vvddss..  rriissppoossttaa  aallllee  ddoommaannddee  ddeell  PPMM  CCoommooddii,,  aa  pp..  9999))..  

CCoommee  èè  ffaacciillee  ccoonncclluuddeerree,,  qquuiinnddii,,  ttuuttttee  llee  tteessttiimmoonniiaannzzee  ppiiùù  rriilleevvaannttii  

((CCuurraattoolloo,,  CCaappeezzzzaallii,,  LLoommbbaarrddii,,  MMoonnaacccchhiiaa  ee  DDrraammiiss,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree))  

ffoorrnniissccoonnoo  uunnaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  aassssoolluuttaammeennttee  ccoonnvveerrggeennttee..  
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IIll  ddeelliittttoo  ee  llee  rriissuullttaannzzee  mmeeddiiccoo  --  lleeggaallii  

  

CCooss’’eerraa  ssuucccceessssoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ??  PPeerr  rriissppoonnddeerree  aa  qquueessttaa  

ddoommaannddaa,,  ddoobbbbiiaammoo  nneecceessssaarriiaammeennttee  ffoorrmmuullaarree  ddeellllee  iippootteessii  ddii  

rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeell  ddeelliittttoo  ee  rriiccaappiittoollaarree  llee  rriissuullttaannzzee  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallii..  

CCoommee  ssii  èè  vviissttoo,,  eerraa  ssttaattoo  ll’’aappppuunnttaammeennttoo  pprreessoo  ddaa  AAmmaannddaa  ccoonn  RRuuddii  

vveerrssoo  llee  2200,,2200  ddeellllaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  lluunnggoo  VViiaa  UUlliissssee  RRoocccchhii,,  ddii  

vveeddeerrssii  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  dduurraannttee  ll’’aalllloonnttaannaammeennttoo  ddii  

SSoolllleecciittoo,,  cchhee  AAmmaannddaa  ssaappeevvaa  iimmppeeggnnaattoo  ccoonn  llaa  PPooppoovviičč,,  cciiooèè  ttrraa  llee  2233,,2200  

ee  mmeezzzzaannoottttee  ee  qquuiinnddiiccii,,  aa  vviinnccoollaarree  llaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  ee,,  ppooii,,  RRaaffffaaeellee,,  aa  

qquueellll’’oorraa  iinnoollttrraattaa..  AAnncchhee  ppeerr  RRaaffffaaeellee,,  iinnffaattttii,,  èè  ssaallttaattoo  ll’’iimmppeeggnnoo  

““PPooppoovviičč””  ee  AAmmaannddaa  ddeevvee,,  qquuiinnddii,,  iinnffoorrmmaarrlloo  ddii  qquueellll’’aappppuunnttaammeennttoo..    

QQuuaannddoo  LLoommbbaarrddii  ssee  nnee  èè  aannddaattoo  ccooll  ccaarrrroo  aattttrreezzzzii  ee  CCuurraattoolloo  hhaa  iinniizziiaattoo  

ll’’uullttiimmaa  lleettttuurraa  ddii  qquueellllaa  sseerraa  ee  nnoonn  ssii  aaccccoorrggee  ppiiùù  ddii  nnuullllaa,,  RRaaffffaaeellee  eedd  

AAmmaannddaa,,  aa  ccuuii  ss’’èè  aaggggiiuunnttoo  RRuuddii,,  ssii  ppoorrttaannoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  

nn..  77..  

MMeerreeddiitthh  èè  aannccoorraa  iinn  ppiieeddii::  hhaa  mmaannggiiuucccchhiiaattoo  qquuaallccoossaa,,  ffoorrssee  ddeeii  ffuunngghhii  

ddii  ccuuii  eerraa  ggoolloossaa,,  hhaa  gguuaarrddaattoo,,  ffoorrssee,,  llaa  tteelleevviissiioonnee,,  hhaa  pprreeppaarraattoo  iill  tteemmaa  ppeerr  

ll’’iinnddoommaannii..  QQuueellllaa  sseerraa  ffaacceevvaa  ffrreeddddoo  ee,,  aa  qquueellll’’oorraa,,  pprroobbaabbiillmmeennttee  iill  

tteerrmmoossiiffoonnee  eerraa  ssppeennttoo..  AA  ssttaarr  ffeerrmmii  aa  ssttuuddiiaarree  ssii  sseennttiivvaa  ffrreeddddoo  ee  MMeezz  

ppeennssaa  bbeennee  ddii  tteenneerrssii  llaa  ffeellppaa,,  iinnddoossssaattaa  ppeerr  aannddaarree,,  iill  ppoommeerriiggggiioo  

pprreecceeddeennttee,,  ddaallllee  ccoonnnnaazziioonnaallii..  PPeerr  ssttaarree  iinn  rreellaaxx,,  ssii  ttoogglliiee  llee  ssccaarrppee  ee  ssii  

sstteennddee  aa  lleettttoo  aa  pprreeppaarraarree  iill  tteemmaa..  

QQuuaannddoo  MMeezz  ssii  aaccccoorrggee  cchhee  ccoonn  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  vvii  èè  aanncchhee  RRuuddii,,  

mmaanniiffeessttaa  aallllaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  iill  ssuuoo  ddiissaappppuunnttoo,,  ll’’eennnneessiimmaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  

aallttrroo  rraaggaazzzzoo  cchhee  AAmmaannddaa  ppoorrttaa  iinn  ccaassaa,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  aa  qquueellll’’oorraa..  FFoorrssee  
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MMeerreeddiitthh  rriinnffaacccciiaa  aadd  AAmmaannddaa  aanncchhee  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  ddeennaarroo  cchhee  ppuurree  

aavveevvaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee..    

CCoonn  ooggnnii  pprroobbaabbiilliittàà,,  RRuuddii  cchhiieeddee  ddii  uussuuffrruuiirree  ddeell  bbaaggnnoo,,  mmeennttrree,,  nneellllaa  

ccaammeerraa  ddii  MMeezz,,  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  iinniizziiaannoo  aa  ddiissccuutteerree  ccoonn  llaa  pprriimmaa  iinn  

mmaanniieerraa  sseemmpprree  ppiiùù  aanniimmaattaa,,  ffoorrssee  ddii  eennttrraammbbii  ggllii  aarrggoommeennttii,,  qquueelllloo  

ccoommppoorrttaammeennttaallee  ddii  AAmmaannddaa  ee  qquueelllloo  eeccoonnoommiiccoo..    

PPrroobbaabbiillmmeennttee  ssii  ttrroovvaannoo  aallllaa  ssiinniissttrraa  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ee  ddii  ffrroonnttee  

aallll’’aarrmmaaddiioo..  VVeerroossiimmiillmmeennttee  èè  AAmmaannddaa,,  cchhee  ppuuòò  ssffooggaarree  iill  ssuuoo  

rriisseennttiimmeennttoo  ccoonnttrroo  MMeezz,,  cchhee  llee  ssttaa  ddii  ffrroonnttee,,  llee  pprroovvooccaa  ccoonnttuussiioonnii  ssuull  

ccoolllloo  ee  llee  ssppiinnggee  ccoonn  vviioolleennzzaa  iill  ccaappoo  ccoonnttrroo  llaa  ppaarreettee,,  mmeennttrree  RRaaffffaaeellee,,  cchhee  

ssttaa  aallllaa  ssiinniissttrraa  ddii  AAmmaannddaa,,  llee  ttiieennee  ii  ccaappeellllii,,  ppoosstteerriioorrmmeennttee,,  ee  llaa  ttiieennee  

iimmmmoobbiilliizzzzaattaa,,  bbllooccccaannddoollee  iill  bbrraacccciioo  ddeessttrroo..    

LLee  ddiittaa  ddeellllaa  mmaannoo  ddeessttrraa  ddii  AAmmaannddaa  pprreemmoonnoo  ccoonn  ffoorrzzaa  nneellllaa  zzoonnaa  

ssoottttoommeennttoonniieerraa  ddii  MMeezz,,  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddii  cciinnqquuee  ppuunnttii  eecccchhiimmoottiiccii,,  aadd  

aarrccoo,,  rruuoottaattoo  lleeggggeerrmmeennttee  aallllaa  ddeessttrraa  ddii  MMeezz..    

MMeennttrree  RRaaffffaaeellee  ttrraattttiieennee  iill  bbrraacccciioo  ddeessttrroo  ddii  MMeezz,,  AAmmaannddaa  ttoorrnnaa  aa  

ssbbaatttteerrllee  ppiiùù  vvoollttee  vviioolleenntteemmeennttee  iill  ccaappoo  ccoonnttrroo  iill  mmuurroo,,  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeell  

bboorrddoo  llaatteerraallee  ssiinniissttrroo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa,,  mmeennttrree  RRuuddii,,  cchhee  hhaa  tteerrmmiinnaattoo  iill  ssuuoo  

bbiissooggnnoo  ffiissiioollooggiiccoo,,  ssii  ddiirriiggee  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz  ppeerr  ppaarrtteecciippaarree  

aallll’’aaggggrreessssiioonnee,,  ccoonnvviinnttoo  cchhee,,  iinn  ttaall  mmooddoo,,  ccoommppiiaacceerràà  AAmmaannddaa,,  ppeerrcchhéé  ttrraa  

ii  dduuee  rraaggaazzzzii  èè..  oorrmmaaii,,  uunnaa  ““ggaarraa””  ppeerr  ii  ffaavvoorrii  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee::  

RRaaffffaaeellee  aavvvveerrttee  ll’’iinntteerreessssee  cchhee  RRuuddii  hhaa  ppeerr  qquueesstt’’uullttiimmaa  ee  ddeevvee  

““ddiiffeennddeerree””  iill  ssuuoo  rruuoolloo  ddii  ““ffiiddaannzzaattoo””  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa,,  mmeennttrree  RRuuddii  ffaa  ddii  

ttuuttttoo  ppeerr  ffaarrssii  aammmmiirraarree  ddaa  AAmmaannddaa..  LLaa  vviittttiimm,,  ccoonnttrroo  ccuuii  ssii  ssffooggaannoo  ttuuttttii  ee  

ttrree,,  èè,,  ppuurrttrrooppppoo,,  MMeerreeddiitthh..    
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LLaa  vviioolleennttaa  ssppiinnttaa  cchhee  AAmmaannddaa  ddàà  aall  ccaappoo  ddii  MMeezz  ppeerr  ssbbaatttteerrlloo  ccoonnttrroo  iill  

mmuurroo  pprroodduuccee  ccoonnttuussiioonnii  aallllaa  nnuuccaa  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  iinngglleessee  ee  aannaallooggaammeennttee  iill  

ddiittoo  iinnddiiccee  ee  mmeeddiioo  ddeellllaa  mmaannoo  ssiinniissttrraa  ddii  AAmmaannddaa  pprroovvooccaannoo  ssooffffuussiioonnii  

eecccchhiimmoottiicchhee  aallllee  nnaarriiccii  ee  ppooccoo  ppiiùù  iinn  aallttoo  ddeellllaa  nnaarriiccee  ddeessttrraa  ddii  MMeezz..  

MMeerreeddiitthh,,  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  ccaaddee  ddiisstteessaa  ddaavvaannttii  aallll’’aarrmmaaddiioo,,  ccoonn  llaa  tteessttaa  

vveerrssoo  llaa  ppaarreettee  oorriieennttaallee  ddeellllaa  ccaassaa  ee  ii  ppiieeddii  vveerrssoo  iill  lleettttoo..  RRaaffffaaeellee  ee  

AAmmaannddaa  llee  ssttaannnnoo,,  rriissppeettttiivvaammeennttee  aa  ssiinniissttrraa  ee  aa  ddeessttrraa,,  mmeennttrree  RRuuddii  èè  ddii  

ffrroonnttee  aallllee  ssuuee  ggaammbbee..  

CCeerrccaannoo  ddii  ssppoogglliiaarrllaa::  oorrmmaaii  èè  uunn  ccrreesscceennddoo  iinnccoonnttrroollllaattoo  ddii  vviioolleennzzaa  ee  ddii  

““ggiiooccoo””  sseessssuuaallee::  ii  ttrree  cceerrccaannoo  ddii  ssppoogglliiaarree  MMeezz,,  llee  ssffiillaannoo  ii  jjeeaannss,,  ppooii  

ddeebbbboonnoo  aallzzaarrllaa  lleeggggeerrmmeennttee  ee  MMeezz  ssii  ttrroovvaa  vveerroossiimmiillmmeennttee  iinn  ggiinnoocccchhiioo..  

AAmmaannddaa  hhaa  eessttrraattttoo  iill  ccoolltteelllloo  ee  ssttaa  ddii  ffrroonnttee  aallll’’aammiiccaa,,  aallllaa  ssiinniissttrraa  ddeellllaa  

sstteessssaa,,  oollttrree  aa  RRaaffffaaeellee,,  cc’’èè  RRuuddii  cchhee,,  oollttrree  cchhee  ppaallppeeggggiiaarree  llaa  rraaggaazzzzaa,,  

aabbuussaa  ddii  lleeii,,  iinnffiillaannddoollee  llee  ddiittaa  ddeellllaa  mmaannoo  nneellllaa  vvaaggiinnaa..  MMeezz  cceerrccaa  ddii  

ddiiffeennddeerrssii  ee  ssuubbiissccee  ffeerriittee  ddii  ddiiffeessaa  aallllaa  mmaannoo  ddeessttrraa  ee  aall  ppoollppaassttrreelllloo  

iinnddiiccaattoo  aallllee  pppp..  3333  ee  3344  ddeellllaa  RReellaazziioonnee  LLaallllii..  GGllii  aaggggrreessssoorrii  iinniizziiaallmmeennttee  

llaa  mmiinnaacccciiaannoo  ee  pprreetteennddoonnoo  llaa  ssuuaa  ssoottttoommiissssiioonnee  aall  ppeessaannttee  ggiiooccoo  sseessssuuaallee..  

EE’’  ffaacciillee  iimmmmaaggiinnaarree  cchhee  AAmmaannddaa,,  aaddiirraattaa  ccoonn  llaa  rraaggaazzzzaa  iinngglleessee  ppeerr  llee  

ssuuee  ccrreesscceennttii  ccrriittiicchhee  aall  ssuuoo  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddiissiinnvvoollttoo  iinn  mmaatteerriiaa  sseessssuuaallee,,  

aabbbbiiaa  rriinnffaacccciiaattoo  aa  MMeezz  llaa  ssuuaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa,,  ll’’aabbbbiiaa  iinnssuullttaattaa  ee  mmaaggaarrii  llee  

aabbbbiiaa  ddeettttoo::  ““  FFaacceevvii  ttaannttoo  llaa  ssaannttaarreelllliinnaa……..oorraa  ttee  lloo  ffaacccciiaammoo  vveeddeerree  

nnooii……oorraa  ddoovvrraaii  ffaarree  sseessssoo  ppeerr  ffoorrzzaa  !!  ““..  EE’’  uunn  ggiirroo  mmeennttaallee  cchhee  aappppaarree  

ppllaauussiibbiilliissssiimmoo  ee  ddeell  ttuuttttoo  ccoonnvveerrggeennttee  ccoonn  llee  rriissuullttaannzzee  ee  llee  eesspprreessssiioonnii  

vveerrbbaallii  ee  iinnssuullttaannttii  cchhee  ssii  ssoonnoo  eesseemmpplliiffiiccaattee  ssoonnoo  ddeell  ttuuttttoo  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  

qquueell  ccoonntteessttoo..    
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LLaa  rraaggaazzzzaa  iinngglleessee  oorraa  èè  sseemmpprree  iinn  ggiinnoocccchhiioo,,  ccooll  ccaappoo  rriivvoollttoo  vveerrssoo  

ll’’aarrmmaaddiioo..  RRuuddii  èè  aallllaa  ssiinniissttrraa  ddii  MMeezz,,  RRaaffffaaeellee  ssii  ppoorrttaa,,  ppooii,,  aallllee  ssppaallllee  ddii  

MMeezz::  tteennttaa  ddii  ssttrraappppaarrllee  iill  ffaammoossoo  ggaanncceettttoo  ddii  rreeggggiisseennoo  ee  vvii  èè,,  ppooii,,  llaa  

ssuucccceessssiivvaa  rreecciissiioonnee..    

AAmmaannddaa,,  ddii  ffrroonnttee  aa  MMeezz  ee  ssppaallllee  aallll’’aarrmmaaddiioo,,  iimmppuuggnnaa  iill  ccoolltteelllloo  ddaall  

bbaassssoo  vveerrssoo  ll’’aallttoo  ee  iinn  ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  ggoollaa  ddii  MMeezz..    

AAnncchhee  RRaaffffaaeellee  hhaa  eessttrraattttoo  iill  ssuuoo  ccoolltteelllloo  ee  lloo  uussaa  ppeerr  ffeerriirree  ee  mmiinnaacccciiaarree  

MMeezz  ddaa  ddeessttrraa..  

OOrrmmaaii,,  vviissttaa  llaa  rreessiisstteennzzaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ee  llaa  ccrreesscceennttee  rraabbbbiiaa  ddeeggllii  

aaggggrreessssoorrii  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  AAmmaannddaa,,  ll’’oommiicciiddiioo  ssii  pprrooffiillaa  aallll’’oorriizzzzoonnttee  

ddeellllee  ccrreesscceennttii  vviioolleennzzee  iinnffeerrttee  aa  MMeezz,,  ppeerrcchhéé  ggllii  aaggggrreessssoorrii  ccoommpprreennddoonnoo  

cchhee  llaa  rraaggaazzzzaa  lloonnddiinneessee  nnoonn  cceeddee,,  nnoonn  vvuuoollee  ssoottttooppoorrssii  aallllaa  vviioolleennzzaa  

sseessssuuaallee  ee  llaa  ““ppaarrttiittaa””,,  aa  qquueell  ppuunnttoo,,  ddeevvee  eesssseerree  ccoommuunnqquuee  cchhiiuussaa..  

AAmmaannddaa  pprroovvooccaa  llee  eecccchhiimmoossii  nneellllaa  ppaarrttee  llaatteerraallee  ddeessttrraa  ddeell  ccoolllloo  ddii  MMeezz  

ee  tteennttaa  ddii  ssttrroozzzzaarree  ll’’aammiiccaa  

LLaa  lleessiioonnee  ddiinnaannzzii  aallll’’oorreecccchhiioo  ssxx  ddii  MMeezz  aa  pp..  2255  ddeellllaa  CCTT  LLaallllii  ((ffoottoo  iinn  

aallttoo))  èè,,  pprroobbaabbiillmmeennttee,,  llaa  tteerrzz’’uullttiimmaa  pprriimmaa  ddeell  ccoollppoo  ffaattaallee..  GGrroossssoo  mmooddoo  

iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeell  bboorrddoo  iinnffeerriioorree  ddeellllaa  gguuaanncciiaa  ssiinniissttrraa  vviieennee  

pprroovvooccaattaa  uunnaa  lleessiioonnee  ddaa  ssoolluuzziioonnee  ddii  ccoonnttiinnuuoo,,  vveerroossiimmiillmmeennttee  ddaa  

RRaaffffaaeellee  cchhee  ssii  ttrroovvaa  aallllaa  ssiinniissttrraa  ddii  MMeezz,,  gguuaarrddaannddoo  vveerrssoo  llaa  vviittttiimmaa  ((ee,,  

oovvvviiaammeennttee,,  aa  ddeessttrraa,,  ddaallllaa  pprroossppeettttiivvaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa))..      

PPooccoo  ddooppoo,,  vviieennee  pprrooddoottttaa  llaa  lleessiioonnee  iinn  rreeggiioonnee  llaatteerroocceerrvviiccaallee  ddeessttrraa,,  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  aarreeaa  eecccchhiimmoottiiccaa,,  ll’’uullttiimmaa,,  pprriimmaa  ddeell  ccoollppoo  ffaattaallee  ((vvddss..  vvddss..  

ffoottoo  CCTT  LLaallllii  aa  pp..  3300)),,  pprroobbaabbiillmmeennttee  aadd  ooppeerraa  ddii  RRaaffffaaeellee  cchhee  bbllooccccaa  iill  

bbrraacccciioo  ddeessttrroo  ddii  MMeezz..    



 109 

EE’’  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  vveerroossiimmiillmmeennttee,,  cchhee  MMeezz,,  ccoonnssaappeevvoollee  cchhee,,  oorrmmaaii,,  llaa  

vviioolleennzzaa  èè  iinnaarrrreessttaabbiillee  eedd  ii  ttrree  ssoonnoo  ccoommee  ffuurriiee  ssccaatteennaattee,,  llaanncciiaa  qquueell  

ggrriiddoo  tteerrrriibbiillee  ee  ddiissppeerraattoo  cchhee  ssccoonnvvoollggee  llaa  SSiiggnnoorraa  CCaappeezzzzaallii  ee  cchhee  vviieennee  

uuddiittoo  aanncchhee  ddaallllaa  ggiioovvaannee  mmaaeessttrraa  MMoonnaacccchhiiaa,,  nneell  ssiilleennzziioo  cchhee  oorrmmaaii  ggrraavvaa  

ssuullllaa  zzoonnaa..  AAmmaannddaa,,  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  pprroovvooccaa  llaa  lleessiioonnee  ppiiùù  pprrooffoonnddaa  ((llaa  IIEE  

––  1155  ddeeii  ppeerriittii)),,  qquueellllaa  aa  ssiinniissttrraa,,  PPrreessssoocchhéé  ccoonntteessttuuaallmmeennttee,,  ppooccoo  ssoottttoo  llaa  

lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee,,  vviieennee  pprrooddoottttaa  ll’’aarreeaa  eessccoorriiaattaa,,  ssoottttoo  llaa  qquuaallee  ssii  rriilleevvaa  llaa  

ffeerriittaa    ccoonn  oorrlleettttoo  ccoonnttuussiivvoo  ddii  ccmm..  00,,22  ((vvddss..  llaa  ffoottoo  aa  pp..  2299  ddeellllaa  CCTT  LLaallllii))..    

MMeezz  ccrroollllaa  ssuull  ffiiaannccoo  ddeessttrroo,,  vviieennee  aaiiuuttaattaa  aa  rriiaallzzaarrssii  ddaa  RRuuddii,,  mmaa  uunn  

aacccceessssoo  ddii  ttoossssee  sscchhiizzzzaa  ggooccccee  ddii  ssaanngguuee  ssuullll’’aannttaa  ddeellll’’aarrmmaaddiioo  ee  ssuull  

ppaavviimmeennttoo..    

RRuuddii  ee  RRaaffffaaeellee  ttrraasscciinnaannoo  llaa  vviittttiimmaa  ee  llaa  aabbbbaannddoonnaannoo  ttrraa  ll’’aarrmmaaddiioo  ee  iill  

ccoommooddiinnoo..  

LLaa  rraaggaazzzzaa  vviieennee  ttrraasscciinnaattaa,,  ffoorrssee  nneell  tteennttaattiivvoo  ddii  ttoogglliieerrllee  llaa  ffeellppaa  ee  cciiòò  

pprroovvooccaa  llee  ttrraaccccee  ddii  ssaanngguuee  ssuull  ppaavviimmeennttoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz..  PPooii  llee  

ttoollggoonnoo  llaa  ffeellppaa  ee  tteennttaannoo  ddii  ttoogglliieerrllee  llaa  mmaagglliiaa..  

UUnnoo  ddeeggllii  aaggggrreessssoorrii  cceerrccaa  ii  cceelllluullaarrii  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  eedd  aappppooggggiiaa  uunnoo  ddeeii  

ccoolltteellllii  ssuullllaa  ffooddeerraa  ddeell  lleettttoo..    

GGuueeddee  vvaa  nneell  bbaaggnnoo  aa  pprreennddeerree  ddeeggllii  aasscciiuuggaammaannii  ppeerr  ttaammppoonnaarree  iill  

ssaanngguuee..  ee  iimmbbrraattttaa  ddeell  ssaanngguuee  ddii  MMeezz  iill  ppuullssaannttee  ddeellllaa  lluuccee..  AAnncchhee  AAmmaannddaa  

ssii  ppoorrttaa  nneell  bbaaggnnoo  ee  vvii  llaasscciiaa  llee  ssuuee  ttrraaccccee  ggeenneettiicchhee  ccoommmmiissttee  aa  qquueellllee  ddii  

MMeezz..    

PPooii,,  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee,,  pprreessii  ii  tteelleeffoonnii,,  ssccaappppaannoo  ddaallllaa  ccaassaa  ee  ssii  ddiirriiggoonnoo  

vveerrssoo  VViiaa  PPiinnttuurriicccchhiioo,,  ppaassssaannddoo  ppeerr  iill  ppaarrcchheeggggiioo  ee  ssaalleennddoo  ddii  ccoorrssaa  llee  

ssccaallee  mmeettaalllliicchhee,,  ppeerr  ddiirriiggeerrssii  vveerrssoo  VViiaa  ddeell  MMeelloo..  EE’’  aalllloorraa  cchhee  ii  lloorroo  ppaassssii  

vveennggoonnoo  uuddiittii  ddaallllaa  CCaappeezzzzaallii  ee  ddaallllee  dduuee  ssoorreellllee  DDrraammiiss..  PPooii  ii  dduuee  
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ffuuggggoonnoo  vveerrssoo  VViiaa  GGaarriibbaallddii,,  ffoorrssee  ssoossttaannoo  qquuaallcchhee  mmiinnuuttoo  aa  ccaassaa  ddii  

RRaaffffaaeellee,,  ppooii  ssii  oorrggaanniizzzzaannoo  ppeerr  ttoorrnnaarree  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  sscceegglliieennddoo  uunn  

ppeerrccoorrssoo  ppiiùù  nnaassccoossttoo,,  lluunnggoo  VViiaa  SSppeerraannddiioo  ee  ssoonnoo,,  vveerroossiimmiillmmeennttee,,  lloorroo  

cchhee  ggeettttaannoo  ii  dduuee  cceelllluullaarrii  nneell  ggiiaarrddiinnoo  ddeellllaa  ccaassaa  ddeellllaa  SSiiggnnoorraa  LLaannaa  

EElliissaabbeettttaa,,  iinn  VViiaa  SSppeerraannddiioo  nn..  55  bbiiss,,  cchhee  ccoonnffoonnddoonnoo  ccoonn  llaa  bboossccaagglliiaa  cchhee  

ssii  ttrroovvaa  aa  ddeessttrraa  ppeerr  cchhii  ssaallggaa  vveerrssoo  ll’’aarrccoo..    

CCiiòò  èè  aavvvveennuuttoo  ppooccoo  pprriimmaa  cchhee  ssuullll’’uutteennzzaa  iinngglleessee  ddii  MMeerreeddiitthh,,  cchhee  

uuttiilliizzzzaavvaa  ppoonnttii  WWiinndd,,  ssii  iinnsseerriissssee  uunnaa  cchhiiaammaattaa  iinn    eennttrraattaa  ccoonn  pprreeffiissssoo  

““00004444””,,  sseemmpprree  bbrriittaannnniiccaa,,  cciiooèè  aallllaa  mmeezzzzaannoottttee  ee  1100  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  rreessee  

ddaallll’’IIsspp..  CCaappoo  LLeetttteerriioo  LLaatteellllaa  iill  2200..0033..0099,,  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddiirreettttoo  ddeell  PPMM,,  

aallllee  pppp..  6633,,  6644,,  6688,,  7722,,  7755,,  7766))..  QQuuiinnddii,,  mmeennttrree,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  

ccoonnnneessssiioonnee  ddeellllee  2222,,1133,,  ll’’uutteennzzaa  ddii  MMeerreeddiitthh  aaggggaanncciiaa  llaa  cceellllaa  cchhee  iinnssiissttee  

ssuu  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellll’’IIsspp..  LLaatteellllaa  aa  pp..  7722)),,  qquuiinnddii,,  ““ssttaavvaa””  

aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  aa  mmeezzzzaannoottttee  ee  ee  1100  ““ssii  ttrroovvaa””  iinn  VViiaa  SSppeerraannddiioo  ee  vvii  

rriimmaannee  ssiinnoo  aallllee  1122,,0077  ddeell  22  nnoovveemmbbrree  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellll’’IIsspp..  LLaatteellllaa  aa  pp..  

7733))..  LL’’uutteennzzaa  iinntteessttaattaa  aallllaa  RRoommaanneellllii  ee  iinn  uussoo  aa  MMeezz  èè  pprriivvaa  ddii  iinntteerreessssee  

iinnvveessttiiggaattiivvoo  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..  aa  pp..  7788))..  SSuull  tteemmaa  ““cceellllee  tteelleeffoonniicchhee””  ssii  

ssooffffeerrmmeerràà,,  ccoommuunnqquuee,,  llaa  ccoolllleeggaa..    

RRuuddii,,  iinnvveeccee,,  rriimmaannee  uunn  ppoo’’  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ee  ttoorrnnaa  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  

MMeezz  ppeerr  cceerrccaarree  ddii  ttaammppoonnaarree  iill  ssaanngguuee  ddeellllee  ffeerriittee..  NNeell  rriiaallzzaarrssii,,  ppeerrddee  

ll’’eeqquuiilliibbrriioo  ee  aappppooggggiiaa  llaa  mmaannoo  ssiinniissttrraa  aallllaa  ppaarreettee  sseetttteennttrriioonnaallee  ddeellllaa  

ssttaannzzaa,,  ffoorrssee  ppeerr  mmaanntteenneerrssii  iinn  eeqquuiilliibbrriioo  ee  llaasscciiaa  qquueellllaa  mmaacccchhiiaa  cchhee  

iimmbbrraattttaavvaa  llaa  ppaarreettee  ooppppoossttaa  aallllaa  ppoorrttaa  dd’’iinnggrreessssoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  

MMeerreeddiitthh..    

FFrruuggaa,,  ppooii,,  nneellllaa  bboorrssaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  ee  llaasscciiaa  ll’’iimmpprroonnttaa  ppaallmmaarree  ssuull  

ccuusscciinnoo  ee  llee  ttrraaccccee  bbiioollooggiicchhee  nneellllaa  bboorrssaa  ddii  MMeezz..    
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NNeell  tteennttaattiivvoo  ddii  mmeetttteerree  uunn  ccuusscciinnoo  ssoottttoo  llaa  vviittttiimmaa,,  lloo  ccaallppeessttaa  ee  llaasscciiaa  

ll’’iimmpprroonnttaa  ddeellllaa  ssccaarrppaa..  PPooii  aanncchhee  RRuuddii  eessccee,,  llaasscciiaannddoo  llee  ssuuee  ttrraaccccee  ssuull  

ppaavviimmeennttoo  ee  nneell  bbaaggnnoo..      

PPooii  eessccee  ee,,  aanncchhee  lluuii  ddii  ccoorrssaa,,  aattttrraavveerrssaa  llaa  ppiiaazzzzoollaa,,  ccaallppeessttaannddoo  llee  ffoogglliiee  

sseecccchhee  ee  llaa  gghhiiaaiiaa  ee  vviieennee  uuddiittoo  ddaallllaa  CCaappeezzzzaallii..    

SSii  ppoorrttaa  vveerrssoo  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii  ee  ttoorrnnaa  mmoommeennttaanneeaammeennttee  aa  ccaassaa..  

QQuueessttaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  èè  ppeerrffeettttaammeennttee  aaddeerreennttee  aallllee  rriissuullttaannzzee  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  

mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallee  ddiissppoossttaa  ddaall  GGIIPP  iinn  sseeddee  ddii  iinncciiddeennttee  pprroobbaattoorriioo  ee  ddaallllaa  

pprreecceeddeennttee  CCTT  aauuttooppttiiccaa  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  ee  ssvvoollttaa  ddaall  DDrr..  LLuuccaa  LLaallllii..  

LLee  ssooffffuussiioonnii  eecccchhiimmoottiicchhee  aallllee  nnaarriiccii  ssoonnoo  ssttaattee  eevviiddeennzziiaattee  ddaall  DDrr..  LLaallllii  

aallllee  pppp..  2211  ee  2222  ((ffoottoo))  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  eexx  aarrtt..  336600  cc..pp..pp..  ddaattaattaa  1122..0022..0088..  

NNeellllaa  ppeerriizziiaa  mmeeddiiccoo  --  lleeggaallee,,  ddeeppoossiittaattaa,,  iinn  sseeddee  ddii  iinncciiddeennttee  pprroobbaattoorriioo,,  iill  

1155..0044..0088,,  ssoonnoo  eevviiddeennzziiaattee  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  IIEE  33  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aa  pp..  77))..  

AAnnaalloogghhee  lleessiioonnii,,  aanncchh’’eessssee  pprrooddoottttee  ddaallllaa  pprreessaa  aa  ““uunncciinnoo””  ddeellllee  ddiittaa  

ddeellllaa  mmaannoo  ((vveerroossiimmiillmmeennttee  ssiinniissttrraa))  ddeellllaa  KKnnooxx,,  ssoonnoo  rriinnvveenniibbiillii  nneellllee  

llaabbbbrraa  ee  aallllee  ggeennggiivvee  ((vvddss..  pppp..  2222  ee  2233  ddeellllaa  CCTT  LLaallllii  ee  pppp..  77  ee  88  ddeellllaa  

ppeerriizziiaa,,  ssoottttoo  llee  iinnddiiccaazziioonnii  IIEE  44,,  IIEE  55,,  IIEE  66  ee  IIEE  77))..    

AAllllaa  gguuaanncciiaa  ssiinniissttrraa  vvii  èè  llaa  ssoolluuzziioonnee  ddii  ccoonnttiinnuuoo,,  ccoonn  ccoonnttiigguuee  aarreeee  

eecccchhiimmoottiicchhee  ssiiaa  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllaa  mmaannddiibboollaa  ssiinniissttrraa,,  ssiiaa  iinn  

ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllaa  ssiinnffiissii  mmeennttoonniieerraa  ppaarraammeeddiiaannaa  ssiinniissttrraa,,  nnoonncchhéé  

qquueellllee  nneellllaa  ppaarrttee  ddeessttrraa,,  iinn  aarreeaa  ssoottttoommaannddiibboollaarree,,  cchhee  iill  DDrr..  LLaallllii  ddeessccrriivvee  

aa  pp..  2244  ee  llee  ccuuii  ffoottoo  ssii  ttrroovvaannoo  aa  pp..  2255  ee  cchhee  ccoorrrriissppoonnddoonnoo,,  llaa  ssoolluuzziioonnee  ddii  

ccoonnttiinnuuoo,,  aallll’’aazziioonnee  ddii  uunn  ttaagglliieennttee  aazziioonnaattoo  ddaa  ddeessttrraa  gguuaarrddaannddoo  vveerrssoo  

MMeezz  ee,,  llee  aallttrree,,  aallll’’aazziioonnee  vviioolleennttaa  ssuu  ttuuttttaa  ll’’aarreeaa  ddeell  ccoolllloo  ee  

ssoottttoommeennttoonniieerraa  ddeellllaa  vviittttiimmaa..  SSii  vveeddaa  llaa  lleessiioonnee  IIEE  88  ddeellllaa  ppeerriizziiaa,,  aa  pp..  88  ee  

ll’’aammppiiaa  lleessiioonnee  ssuubb  IIEE  ––  1177  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  ((pp..  1111,,  ccoonn  ffoottoo  aa  pp..  1100::  aarreeaa  
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eecccchhiimmoottiiccaa  ccoonn  aallll’’iinntteerrnnoo  ffeerriittaa  lliinneeaarree))..  AAll  ddii  ssoottttoo  ddeellllaa  lleessiioonnee  aa  

ssiinniissttrraa  ddii  ffrroonnttee  aallll’’oorreecccchhiioo  ssiinniissttrroo,,  vvii  èè  ll’’aarreeaa  eecccchhiimmoottiiccaa  oovvaallaarree  ssuubb  

IIEE  99  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  ((vvddss..  pp..  99)),,  lleeggaattaa  aallllee  mmaannoovvrree  ddii  aaffffeerrrraammeennttoo  aall  vviissoo  

cchhee  ssii  ssoonnoo  ddeessccrriittttee..  

LLee  eecccchhiimmoossii  pprrooddoottttee  ddaallll’’aaffffeerrrraammeennttoo  ccoonn  llee  ddiittaa  ““aa  uunncciinnoo””,,  ppoossttee  ““aadd  

aarrccoo””  ssoottttoo  iill  mmeennttoo  ee  llaa  mmaannddiibboollaa  ccoorrrriissppoonnddoonnoo  aallllee  lleessiioonnii  IIEE  1111,,  IIEE  1122  

ee  IIEE  1133  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aa  pp..  99  ee  1100))..    

LL’’aarreeaa  eessccoorriiaattaa  nneellllaa  rreeggiioonnee  ssoottttoommaannddiibboollaarree  mmeeddiiaannaa  iinnddiivviidduuaattaa  ccooll  

cceerrcchhiieettttoo  nneellllaa  ffoottoo  aa  pp..  2266  ddeellllaa  CCTT  LLaallllii  ((IIEE  1144  ddeellllaa  ppeerriizziiaa))  èè  ddaa  

rriiccoonndduurrrree  aadd  uunn’’aazziioonnee  ddii  mmiinnaacccciiaa  ee  ddii  ccoossttrriizziioonnee,,  ccoommee  uunn  aassssaaggggiioo,,  

ccoonn  uunn  ttaagglliieennttee,,  vveerroossiimmiillmmeennttee  nneellllee  ffaassii  pprreecceeddeennttii  llee  uullttiimmee  lleessiioonnii,,  iinn  

oorrddiinnee  ccrroonnoollooggiiccoo,,  ddii  ccuuii  ss’’èè  ppaarrllaattoo..    

LL’’aammppiiaa  lleessiioonnee,,  llaa  ppiiùù  pprrooffoonnddaa,,  iinn  rreeggiioonnee  llaatteerroocceerrvviiccaallee  ssiinniissttrraa,,  èè  

iinnddiivviidduuaattaa  nneellllaa  ffoottoo  aa  pp..  2266::  ““  ttaallee  ffeerriittaa””  oosssseerrvvaa  iill  DDrr..  LLaallllii  ““ffaa  sseegguuiittoo  

uunn  ttrraammiittee  cchhee  ssii  aapppprrooffoonnddaa  nneeii  tteessssuuttii  mmoollllii  ccoonn  aappppaarreennttee  ddiirreezziioonnee  

oobblliiqquuaa,,  ddaallll’’aavvaannttii  aallll’’iinnddiieettrroo,,  ddaa  ssiinniissttrraa  vveerrssoo  ddeessttrraa  ee  lliieevveemmeennttee  ddaall  

bbaassssoo  vveerrssoo  ll’’aallttoo””  ((vvddss..  pp..  2277  CCTT  LLaallllii))..  EE’’  llaa  lleessiioonnee  iinnffeerrttaa  ddaa  AAmmaannddaa  

ccoonn  iill  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ((ddii  ccuuii  ssii  ppaarrlleerràà)),,  aazziioonnaattoo  ppiieeggaannddoo  llaa  mmaannoo  

ddeessttrraa,,  ddaa  ssiinniissttrraa  vveerrssoo  ddeessttrraa  ((ddaall  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaavvaa  MMeezz)),,  ccoonn  iill  

ccoolltteelllloo  iimmppuuggnnaattoo,,  ccoonn  llaa  llaammaa  ppiieeggaattaa  vveerrssoo  ll’’aallttoo  ee  ccoonn  uunnaa  ddiirreezziioonnee  ddeell  

ccoollppoo  ddaallll’’aavvaannttii  aallll’’iinnddiieettrr,,  ccoommee  aa  rruuoottaarree  llaa  llaammaa  ddaallllaa  ppoossiizziioonnee  ccooll  

ppoollssoo  ppiieeggaattoo  vveerrssoo  ddeessttrraa  ((gguuaarrddaannddoo  MMeezz))  ee  vveerrssoo  ll’’aallttoo,,  ssiinnoo  aa  rriippoorrttaarrllaa  

vveerrssoo  ssiinniissttrraa  ((sseemmpprree  gguuaarrddaannddoo  MMeezz)),,  ccooll  ppoollssoo  ppiieeggaattoo  vveerrssoo  ssiinniissttrraa  ee  

vveerrssoo  iill  bbaassssoo..  EE’’  llaa  lleessiioonnee  cchhee  ii  ppeerriittii  PPrrooff..  MMaarriiaannoo  CCiinnggoollaannii,,  PPrrooff..  

GGiiaannccaarrlloo  UUmmaannii  RRoonncchhii  ee  PPrrooff..ssssaa  AAnnnnaa  AApprriillee  iinnddiivviidduuaannoo  ccoonn  llaa  

ssiiggllaa  IIEE  1155  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aa      pp..  1100))..        
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IInn  pprroossssiimmiittàà  ddeellll’’eessttrreemmoo  aanntteerriioorree  ddeellllaa  ffeerriittaa  ssoopprraa  ddeessccrriittttaa  ee  iinn  ssttrreettttaa  

ccoonnttiinnuuiittàà  ccooll  mmaarrggiinnee  iinnffeerriioorree,,  vvii  èè  uunn’’aarreeaa  eessccoorriiaattaa,,  aall  ddii  ssoottttoo  ddeellllaa  

qquuaallee  vvii  èè,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  uunn’’aallttrraa  lleessiioonnee  ccoonn  ttrraammiittee  ssoottttooccuuttaanneeoo  ““ccoonn  

ddiirreezziioonnee  oobblliiqquuaa  ddaall  bbaassssoo  vveerrssoo  ll’’aalltt,,  ddaa  ddeessttrraa  vveerrssoo  ssiinniissttrraa  ee  

lliieevveemmeennttee  ddaallll’’aavvaannttii  iinnddiieettrroo””  ((vvddss..  CCTT  LLaallllii  aa  pp..  2288  ee  llaa  ffoottoo  aa  pp..  2299))..    

LLee  aarreeee  eecccchhiimmoottiicchhee  aaggllii  aarrttii  ssuuppeerriioorrii  ccoorrrriissppoonnddoonnoo  aallllee  mmaannoovvrree  ddii  

vviioolleennttoo  ccoonntteenniimmeennttoo  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ssuullllaa  vviittttiimmaa  ssppeecciiee  ddaall  SSoolllleecciittoo  

nneellllee  ffaassii  iinnzziiaallii  ddeellll’’aaggggrreessssiioonnee,,  mmeennttrree  AAmmaannddaa  ssbbaattttee  iill  ccaappoo  ddii  MMeezz  

ccoonnttrroo  iill  llaa  ppaarreettee  oorriieennttaallee  ee  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeell  mmaarrggiinnee  llaatteerraallee  ssiinniissttrroo  

ddeeggllii  iinnffiissssii  ddeellllaa  ffiinneessttrraa,,  oo,,  ffoorrssee,,  nneell  ccaassoo  ddeellll’’eecccchhiimmoossii  aall  ggoommiittoo,,  aallllaa  

ccaadduuttaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ((vvddss..  pp..  3322))..  SSoonnoo  llee  lleessiioonnii  cchhee  iinntteerrvveennggoonnoo  nneellllaa  

pprriimmaa  ffaassee  ddeellll’’aaggggrreessssiioonnee..  

LLee  ffeerriittee  aallllee  mmaannii  ((iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aa  qquueellllaa  ddeessttrraa,,  mmaa  aanncchhee  aall  sseeccoonnddoo  

ddiittoo  ddii  qquueellllaa  ssiinniissttrraa)),,  ddeessccrriittttee  aallllee  pppp..  3333,,  3344  ee  3355  ddeellllaa  sstteessssaa  CCTT,,  

ccoorrrriissppoonnddoonnoo  aa  rreeaazziioonnii  ddii  ddiiffeessaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ddii  ffrroonnttee  aallll’’aazziioonnee  ddeell  

ttaagglliieennttee..  

  IInnddiiccaattiivvoo  ddii  vviioolleennttee  mmaannoovvrree  ddii  ccoonntteennzziioonnee  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  

aanncchhee  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee,,  èè  ll’’aarreeaa  eecccchhiimmoottiiccaa  aallllaa  ffaacccciiaa  

aanntteerriioorree  ddeell  tteerrzzoo  mmeeddiioo  ddeellllaa  ggaammbbaa  ddeessttrraa  ddeessccrriittttaa  ee  rraaffffiigguurraattaa  aa  pp..  3366..  

GGllii  iinnffaarrcciimmeennttii  eemmoorrrraaggiiccii  iinn  rreeggiioonnee  oocccciippiittaallee  mmeeddiiaannaa  ee  iinn  

ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeell  vveerrttiiccee  ((vvddss..  pppp..  3377  ee  3388  ddeellllaa  CCTT  LLaallllii))  ssoonnoo  

rriiccoonndduucciibbiillii  aallll’’uurrttoo  ssuullllaa  ppaarreettee  cchhee  ll’’aarreeaa  oocccciippiittaallee  ddii  MMeezz  hhaa  ssuubbiittoo  iinn  

ccoonnsseegguueennzzaa  ddeellllee  vviioolleennttee  ssppiinnttee  iimmpprreessssee  ddaa  AAmmaannddaa..  EEssssee  

ccoorrrriissppoonnddoonnoo  aallll’’aarreeaa  ccoonnttrraasssseeggnnaattaa  ccoonn  llaa  lleetttteerraa  KK  ee  ccoonntteenneennttee  ttrraaccccee  

eemmaattiicchhee,,  llooccaalliizzzzaattee  aa  ssiinniissttrraa  ddeell  tteerrmmoossiiffoonnee..  
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LLaa  ffrraattttuurraa  ddeellll’’oossssoo  iiooiiddee  ((vvddss..  CCTT  LLaallllii  aa  pp..  4466))  èè  iinnddiiccaattiivvaa  

vveerroossiimmiillmmeennttee  ddeellllee  mmaannoovvrree  ddii  ssttrroozzzzaammeennttoo..    

SSoonnoo  qquueessttii  aallccuunnii  ddeeii  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  eelleemmeennttii  eemmeerrssii  iinn  aammbbiittoo  mmeeddiiccoo  

––  lleeggaallee..  

IIll  DDrr..  LLaallllii  nnuullllaa  ppootteevvaa  pprreecciissaarree  ddeell  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreeppeerrttoo  003366  

((rriinnvveennuuttoo  iinn  ccaassaa  ddeell  SSoolllleecciittoo))  ppeerrcchhéé  iill  sseeqquueessttrroo  ddeelllloo  sstteessssoo  èè  aavvvveennuuttoo  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  aallllee  ooppeerraazziioonnii  aauuttooppttiicchhee..  HHaa  ppoottuuttoo  ddiirree  ssoollttaannttoo  cchhee  llaa  

mmoorrttee  ddii  MMeerreeddiitthh  èè  ddoovvuuttaa  aadd  uunnaa  ““iinnssuuffffiicciieennzzaa  ccaarrddiioorreessppiirraattoorriiaa  aaccuuttaa  

ddaa  mmeeccccaanniissmmoo  ccoommbbiinnaattoo  eemmoorrrraaggiiccoo  eedd  aassffiittttiiccoo..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  lleessiioonnee  

ddii  uunn  vvaassoo  aarrtteerriioossoo  ddii  mmeeddiioo  ccaalliibbrroo  qquuaallee  ll’’aarrtteerriiaa  ttiirrooiiddeeaa  

ssuuppeerriioorree……””((vvddss..  llaa  CCTT  aa  pp..  5555)),,  aaggggiiuunnggeennddoo  ssoolloo  cchhee  ddoovveevvaa  ttrraattttaarrssii  

((ccoommee  iinn  eeffffeettttii  èè))  ddii  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ““vvuullnneerraannttee  ffoorrnniittoo  ddii  eessttrreemmiittàà  

aaccuummiinnaattaa  aattttaa  aa  ppeenneettrraarree  eedd  aallmmeennoo  uunn  mmaarrggiinnee  aaffffiillaattoo……””  ((vvddss..  CCTT  LLaallllii  

aa  pp..  5588))..  

LL’’oorraarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee  cchhee  iill  DDrr..  LLaallllii  ccoollllooccaa  aattttoorrnnoo  aa  dduuee--ttrree  oorree  

ddaallll’’uullttiimmoo  ppaassttoo,,  tteerrmmiinnaattoo  aallllee  oorree  2211::0000  cciirrccaa””  ((vvddss..  llaa  CCTT  aa  pp..  6655)),,  èè  

ppeerrffeettttaammeennttee  iinn  lliinneeaa  ccoonn  qquuaannttoo  eevviiddeennzziiaattoo  iinn  ppuunnttoo  ddii  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeell  

ffaattttoo..    

AAnncchhee  iill  DDrr..  LLaallllii,,  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllee  mmaacccchhiiee  vviioollaacceeee  ddii  ttiippoo  

eecccchhiimmoottiiccoo  pprreesseennttii  ssuullllaa  ffaacccciiaa  iinntteerrnnaa  ddeellllee  ppiiccccoollee  llaabbbbrraa,,  iippoottiizzzzaa  uunn  

rraappppoorrttoo  sseessssuuaallee  aanntteecceeddeennttee  aallllaa  mmoorrttee,,  ddii  nnaattuurraa  oo  ““ffrreettttoolloossaa””,,  ooppppuurree  

““ccoonnttrroo  llaa  vvoolloonnttàà  sstteessssaa  ddeell  ssooggggeettttoo  ppaassssiivvoo””  ((vvddss..  llaa  CCTT  LLaallllii  aa  pp..  5500))..  

LLee  ccoonncclluussiioonnii  ssoonnoo  ssttaattee  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  ccoonnffeerrmmaattee  nneellllaa  sstteessuurraa  

ddeeffiinniittiivvaa  ((vvddss..  pp..  6666))..  

    II  ppeerriittii,,  oollttrree  aadd  uunnaa  ccoommpplleessssiivvaa  rriieellaabboorraazziioonnee  ddeellllaa  vviicceennddaa,,  ssii  ssoonnoo  

ssooffffeerrmmaattii  ssuull  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo::  uunn  ccoolltteelllloo  ddeellllaa  lluunngghheezzzzaa  ttoottaallee  ddii  



 115 

ccmm..  3311,,22,,  ccoonn  llaammaa  mmoonnoottaagglliieennttee,,  ddii  mmaarrccaa  MMaarriieettttii  ssttaaiinnlleessss,,  iinnnneessttaattaa  iinn  

uunn  mmaanniiccoo  ddii  ccoolloorree  nneerroo..  IIll  mmaanniiccoo  pprreesseennttaa  iinn  sseezziioonnee  llaa  ffoorrmmaa  ddii  uunn  

qquuaaddrrllaatteerroo  ddii  ccmm..  33  XX  66,,66,,  aall  cceennttrroo  ddeell  qquuaallee  èè  iinnnneessttaattaa  llaa  llaammaa,,  lluunnggaa  

ccmm..  1177,,55  lluunnggoo  llaa  ccoossttaa  ee  1188  lluunnggoo  iill  ttaagglliieennttee,,  lluunnggoo  iill  qquuaallee  ““ssii  rriilleevvaannoo  

ddeellllee  iirrrreeggoollaarriittàà  iinn  ffoorrmmaa  ddii  eessiillii  zziiggrriinnaattuurree,,  rriissppeettttiivvaammeennttee  aa  22,,22  ccmm..  

ddaallllaa  ppuunnttaa  eedd  iinn  ccoonnttiinnuuiittàà  ccoonn  eessssaa  eedd  aa  1111,,44  ccmm..  ddaallllaa  ppuunnttaa,,  ddaa  eennttrraammbbii  

ii  llaattii..  LLaa  ppoorrzziioonnee  ddeellllaa  llaammaa  ppoossttaa  ssuull  vveerrssaannttee  ddeell  ttaagglliieennttee,,  ppeerr  

uunn’’eesstteennssiioonnee  ddii  00,,88  ccmm,,  pprreesseennttaa  uunnaa  rraassttrreemmaattuurraa  aa  bbeeccccoo  ddii  ffllaauuttoo,,  ccoonn  

mmiinnuuttee  ssccaannaallaattuurree  ppoossttee  ppeerrppeennddiiccoollaarrmmeennttee  aall  mmaarrggiinnee””  ((vvddss..  aanncchhee  llaa  

ffoottoo  aa  pp..  1188  ddeellllaa  ppeerriizziiaa))..  

SSii  ttoorrnneerràà  ssuu  qquueessttoo  ccoolltteelllloo..  

AAll  ddii  llàà  ddii  uunnaa  ddiissccoorrddaannzzaa  ttrraa  iill  ddaattoo  ddeellll’’aallccoolleemmiiaa  rriissccoonnttrraattoo  ddaaii  ppeerriittii,,  

ppaarrii  aa  22,,7722  ggrr..  ee  qquueelllloo  mmoollttoo  ppiiùù  bbaassssoo,,  ppaarrii  aa  00,,4433,,  rriissccoonnttrraattoo  ddaall  DDrr..  

LLaallllii,,  ddiissccoorrddaannzzaa  ssppiieeggaabbiillee  ccoonn  uunn  eerrrroorree  ddii  ccaammppiioonnaammeennttoo  oo  ccoonn  uunn  

ccaassoo  ddii  iinnqquuiinnaammeennttoo  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aallllee  pppp..  3311  ee  3322)),,  ggllii  eessaammii  ttoossssiiccoollooggiiccii  

ssuu  MMeezz  ssoonnoo  rriissuullttaattii  nneeggaattiivvii..  

II  ppeerriittii  hhaannnnoo  ppoossttoo  iinn  eevviiddeennzzaa  cchhee  llaa  lleessiivviittàà  llooccaalliizzzzaattaa  aaggllii  aarrttii  

ssuuppeerriioorrii,,  aallllee  mmaannii  ee  aaggllii  aarrttii  iinnffeerriioorrii,,  llaa  sstteessssaa  rriissuullttaa  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  

aatttteeggggiiaammeennttii  ddii  ddiiffeessaa  ee//oo  ddii  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aa  pp..  

3399))..  

CCiirrccaa  llaa  ccaauussaa  ddii  mmoorrttee,,  ii  ppeerriittii  hhaannnnoo  rriitteennuuttoo  llaa  pprriioorriittàà  ccrroonnoollooggiiccaa  

ddeellllaa  lleessiivviittàà  ddaa  ppuunnttaa  ee  ddaa  ttaagglliioo,,  sseegguuiittaa  ddaa  qquueellllaa  ccoommpprreessssiivvaa  aall  ccoolllloo  ee  

ddaall  rreeaalliizzzzaarrssii,,  qquuiinnddii,,  ddeellllaa  ssiinnddrroommee  aassffiittttiiccaa  vveerraa  ee  pprroopprriiaa,,  ddaa  

ccoommpprreessssiioonnee  mmeeccccaanniiccaa  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aa  pp..  4400))..  QQuueessttaa  ccoonncclluussiioonnee  èè  ssttaattaa,,  

aadd  aavvvviissoo  ddii  qquueessttoo  uuffffiicciioo,,  ggiiuussttaammeennttee  ccaappoovvoollttaa  ddaaii  CCCC..TTTT..  ddii  qquueessttaa  

PPrrooccuurraa  PPrrooff..  MMaauurroo  BBaaccccii,,  DD..ssssaa  VViinncceennzzaa  LLiivviieerroo  ee  PPrrooff..  MMaauurroo  
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MMaarrcchhiioonnnnii,,  cchhee  hhaannnnoo  rriitteennuuttoo  iimmppllaauussiibbiillee  uunn’’aazziioonnee  ddii  ssttrroozzzzaammeennttoo  ssuu  

uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  iimmbbrraattttaattaa  ddii  uunn  lliiqquuiiddoo  ddeennssoo  ee  vviisscciiddoo  ccoommee  iill  ssaanngguuee..  

AAnncchhee  iinn  ppuunnttoo  ddii  eeppooccaa  ddeellllaa  mmoorrttee,,  llee  ccoonncclluussiioonnii  ddeeii  ppeerriittii  iinnddiiccaannoo  uunn  

rraannggee  ccoommpprreessoo  ttrraa  llee  2200  ee  llee  3300  oorree  ddaallllaa  0000::5500  ddeell  33  nnoovveemmbbrree  22000077  ((vvddss..  

ppeerriizziiaa  aa  pp..  4466)),,  mmaa  ii  ddaattii  cciirrccoossttaannzziiaallii  ccii  ccoonnsseennttoonnoo  ddii  rreessttrriinnggeerree  

uulltteerriioorrmmeennttee  ll’’oorraarriioo,,  ppeerrcchhéé  MMeezz  eerraa  aannccoorraa  iinn  vviittaa  aallllee  2211..  LLaa  ffoorrbbiiccee  vvaa,,  

qquuiinnddii,,  ddaa  ppooccoo  ddooppoo  llee  2211  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  aadd  oollttrree  llee  44  ddeell  22  

nnoovveemmbbrree..    

LLee  tteessttiimmoonniiaannzzee  ddeell  CCuurraattoolloo,,  ddeellllaa  CCaappeezzzzaallii,,  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa  ee  ddeellllaa  

DDrraammiiss  ee,,  vveeddrreemmoo  ttrraa  ppooccoo,,  ddeell  tteessttee  HHiicchhaamm  rreessttrriinnggoonnoo  uulltteerriioorrmmeennttee  

ll’’oorraarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee  ttrraa  llee  2233,,2200  ee  llaa  mmeezzzzaannoottttee  iinnoollttrraattaa..  

II  ppeerriittii  hhaannnnoo,,  ppooii,,  ssoottttoolliinneeaattoo  llaa  ““nnoonn  iinnccoommppaattiibbiilliittàà””  ttrraa  iill  ccoolltteelllloo  iinn  

sseeqquueessttrroo  MMaarriieettttii  ssttaaiinnlleessss  ee  qquueelllloo  cchhee,,  vveerroossiimmiillmmeennttee  iinnssiieemmee  aadd  uunn  

aallttrroo  ttaagglliieennttee,,  pprroovvooccòò  llaa  ffoonnddaammeennttaallee  lleessiioonnee  IIEE  1155::  ii  ppeerriittii,,  iinnffaattttii,,  

ccoonnssiiddeerraannddoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeggllii  aannggoollii  ddeellllaa  lleessiioonnee,,  hhaannnnoo  ccoonncclluussoo  

cchhee  ddoovveevvaa  ttrraattttaarrssii  ddii  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddaa  ppuunnttaa  ee  ddaa  ttaagglliioo,,  mmoonnoottaagglliieennttee,,  

ccoommee  iill  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ee,,  ccoonnssiiddeerraattaa  ll’’iinncclliinnaazziioonnee  ddeell  ttrraammiittee,,  

hhaannnnoo  ccoonncclluussoo  cchhee  ““nneell  ccoommpplleessssoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellll’’aarrmmaa  iinn  

sseeqquueessttrroo……..nnoonn  ccoonnttrraassttaannoo  ccoonn  qquueellllee  ddeellllaa  lleessiioonnee””  ((vvddss..  pp..  4466))..  IIll  

ggiiuuddiizziioo  ddii  ““nnoonn  iinnccoommppaattiibbiilliittàà””,,  aa  ccuuii  eevviiddeenntteemmeennttee  ssii  ddoovvrreebbbbee  

ccoonnttrraappppoorrrree  qquueelllloo  ddii  ““iinnccoommppaattiibbiilliittàà””,,  èè  uunn  ggiiuuddiizziioo  cchhee  rriisseennttee  

ddeellll’’eessaassppeerraattaa  ccaauutteellaa  lleessssiiccaallee  ddeeii  mmeeddiiccii  ––  lleeggaallii  cchhee  cceerrccaannoo,,  iinn  ttuuttttii  ii  

mmooddii,,  ddii  eevviittaarree  ““ccoonnttaammiinnaazziioonnii””  ddii  ttiippoo  ““cciirrccoossttaannzziiaallee””  ee  ““ffaattttuuaallee””  nneeii  

ggiiuuddiizzii  ddii  nnaattuurraa  sscciieennttiiffiiccaa  mmaa,,  ddaall  lloorroo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa,,  ssaarreebbbbee  ccoommuunnqquuee  

ddaa  ddeeffiinniirree  ““nnoonn  iinnccoommppaattiibbiillee””,,  cciiooèè,,  ppeerr  iill  vvoollggoo  ee  ii  ggiiuurriissttii,,  

““ccoommppaattiibbiillee””..  LL’’uunniiccoo  eelleemmeennttoo  ddii  dduubbbbiioo,,  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaallllaa  
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ddiissccrreeppaannzzaa  ttrraa  lluunngghheezzzzaa  ddeell  ttrraammiittee  ee  bbeenn  mmaaggggiioorree  lluunngghheezzzzaa  ddeellllaa  llaammaa  

ssii  ssppiieeggaa  ffaacciillmmeennttee  ppeerrcchhéé  ““ttaallee  ddaattoo  ppuuòò  ttrroovvaarree  rraaggiioonnee  ddii  

ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  nneellll’’iinntteerrrruuzziioonnee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ddeellllaa  llaammaa  iinn  pprrooffoonnddiittàà  

ddoovvuuttoo  oo  aallllaa  ffoorrzzaa  iimmpprreessssaa  ddaa  cchhii  llaa  mmaanneeggggiiaavvaa  oovvvveerroo  ddaallllaa  rreessiisstteennzzaa  

ooffffeerrttaa  ddaaii  tteessssuuttii..  IIll  ffaattttoo,,  iinnssoommmmaa,,  nn  oonn  ccoossttiittuuiissccee  iinnttrriinnsseeccaa  rraaggiioonnee  ddii  

iinnccoommppaattiibbiilliittàà””  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aallllee  pppp..  4466  ee  4477))..  AAggggiiuunnggoonnoo,,  ppiiùù  aavvaannttii,,  

cchhee  llaa  llaarrgghheezzzzaa  ee  llaa  pprrooffoonnddiittàà  ddeellllaa  lleessiioonnee  ddiippeennddee  eesssseennzziiaallmmeennttee  ddaall  

rraappppoorrttoo  ddiinnaammiiccoo  ““ttaagglliieennttee  ––  tteessssuuttii””,,  iivvii  ccoommpprreessii  ii  mmoovviimmeennttii  ddii  

rreessiisstteennzzaa,,  ssppeessssoo  vviioolleennttii,,  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aa  pp..  4488))..  

II  ppeerriittii  hhaannnnoo  ssoottttoolliinneeaattoo,,  ppooii,,  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  sseeggnnii  ddii  ““uunn’’aattttiivviittàà  

sseessssuuaallee  rreecceennttee””,,  rriissppeettttoo  aallllaa  mmoorrttee  ee,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  ccoomm’’èè  nnoottoo,,  iinn  uunnoo  

ddeeii  ttaammppoonnii  pprreelleevvaattii  aa  lliivveelllloo  vvaaggiinnaallee,,  ll’’iinnddaaggiinnee  èè  rriissuullttaattaa  ppoossiittiivvaa  ppeerr  

llaa  pprreesseennzzaa  ddii  DDNNAA  mmaasscchhiillee,,  rriiffeerriibbiillee  aall  ccooiimmppuuttaattoo  RRuuddii  HHeerrmmaannnn  

GGuueeddee  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aallllee  pppp..  5500  ee  5522))::  llaa  vviittttiimmaa  hhaa  ssuubbiittoo,,  qquuiinnddii,,  

uunn’’aattttiivviittàà  sseessssuuaallee  ccoonn  uunnoo  ddeeii  ccooiimmppuuttaattii  ppooccoo  pprriimmaa  ddeell  ddeecceessssoo,,  

aavvvveennuuttoo,,  ccoommee  ssii  èè  vviissttoo,,  iinn  uunn  eevviiddeennttiissssiimmoo  ccoonntteessttoo  ddii  vviioolleennzzaa  ee  ddii  

mmaannoovvrree  ccoossttrriittttiivvee..  MMaa,,  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee,,  oollttrree  aaii  sseeggnnii  ddii  mmaannoovvrree  ddii  

ccoonntteenniimmeennttoo  oo  ddii  ddiiffeessaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  ssoonnoo  pprreesseennttii  aanncchhee  ““eecccchhiimmoossii  eedd  

eessccoorriiaazziioonnii  aallllee  llaabbbbrraa,,  ee  ppiiccccoollee  eecccchhiimmoossii  cciirrccoollaarrii  aallllaa  ccoosscciiaa  ssiinniissttrraa””  

((vvddss..  ppeerriizziiaa  aallllee  pppp..  5544  ee  5555))..  NNoonn  vvii  eerraannoo,,  qquuiinnddii,,  ““sseeggnnii  ddii  ggrroossssoollaannee  

lleessiioonnii  ddii  nnaattuurraa  ttrraauummaattiiccaa””,,  mmaa,,  nneell  ccoonntteemmppoo,,  ssoonnoo  eemmeerrssee  ““ssooffffuussiioonnii  

eecccchhiimmoottiicchhee  ssuullllaa  ffaacccciiaa  iinntteerrnnaa  ddeellllee  ppiiccccoollee  llaabbbbrraaee  ssuull  ccoonnttoorrnnoo  aannaallee  

nnoonncchhéé  uunnaa  ddiillaattaazziioonnee  ddeelllloo  ssffiinntteerree  aannaallee””  ((vvddss..  ppeerriizziiaa  aa  pp..  5500))..  

QQuueessttii  eelleemmeennttii,,  uunniittee  aall  ccoonntteessttoo  ddii  eessttrreemmaa  vviioolleennzzaa  iinn  ccuuii  ll’’aattttiivviittàà  

sseessssuuaallee  ssii  èè  ssvvoollttaa  ee  cchhee  MMeezz  hhaa  ssuubbiittoo,,  rreennddoonnoo  iimmppoossssiibbiillee  iippoottiizzzzaarree,,  iinn  

qquueellllee  ccoonnddiizziioonnii,,  uunn  rraappppoorrttoo  sseessssuuaallee  ccoonnsseennzziieennttee..  
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VVii  èè  uunn  ppaarrttiiccoollaarree  cchhee  ooccccoorrrree  tteenneerr  pprreesseennttee::  MMeezz  aavveevvaa  ffaattttoo  ggiinnnnaassttiiccaa  

ddaa  ppiiccccoollaa,,  iinnssiieemmee  aallllaa  ssoorreellllaa  SStteepphhaanniiee..  NNoonn  ssoolloo,,  aavveevvaa  ffaattttoo  aanncchhee  

kkaarraattee  ee  uunnaa  vvoollttaa  ssii  rreeccòò  iinn  ppaalleessttrraa  ccoonn  llaa  ssoorreellllaa  aa  ffaarree  ddeell  bbooxxiinngg..  MMeezz  

““ffiissiiccaammeennttee  eerraa  mmoollttoo  ffoorrttee……aavvrreebbbbee  lloottttaattoo  ffiinnoo  aallllaa  ffiinnee””..  QQuueessttee  ccoossee  

llee  hhaa  ddeettttee  llaa  ssoorreellllaa  KKeerrcchheerr  SStteepphhaanniiee  AArrlliinnee  LLaarraa,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

66..0066..0099  ((vvddss..  eessaammee  AAvvvv..  PPeerrnnaa,,  ddiiffeennssoorree  ppaarrttee  cciivviillee  KKeerrcchheerr  aa  pp..  2200))..  

IIddeennttiicchhee,,  aanncchhee  ssuull  ppuunnttoo,,  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  ppaaddrree  KKeerrcchheerr  JJoohhnn  LLeesslliiee..  

AAllllaa  ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  MMaarreessccaa,,  aanncchh’’eeggllii  ddiiffeennssoorree  ppaarrttee  cciivviillee  KKeerrcchheerr,,  

ssee  MMeezz  ffoossssee  ddii  ccoossttiittuuzziioonnee  rroobbuussttaa  ee  aabbiittuuaattaa  aa  ddiiffeennddeerrssii  ee  ssee,,  aa  ssuuoo  

aavvvviissoo,,  ssii  ssaarreebbbbee  ddiiffeessaa  ddaa  uunn’’aaggggrreessssiioonnee,,  iill  ppaaddrree  ddii  MMeerreeddiitthh  hhaa  

rriissppoossttoo::  ““  EErraa  ccaappaaccee  ddii  ffaarrlloo,,  aa  1177  aannnnii  hhaa  ffaattttoo  uunn  ccoorrssoo  ddii  kkaarraattee  eedd    eerraa  

aabbbbaassttaannzzaa  ffoorrttee  ee  iioo  ccrreeddoo  cchhee  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  rreessiisstteerree””  ((vvddss..  

eessaammee  AAvvvv..  MMaarreessccaa,,  uuddiieennzzaa  66..0066..0099,,  pp..  2233))..    

SSoonnoo  eelleemmeennttii  ddii  ccuuii  nnoonn  ssii  ppuuòò  nnoonn  tteenneerr  ccoonnttoo  nneellllaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeellllaa  

ddiinnaammiiccaa  ddeell  ddeelliittttoo  ee  ssppiieeggaannoo  llaa  ddiissppeerraattaa  ee  rriissoolluuttaa  rreeaazziioonnee  ddii  ddiiffeessaa,,  

ppoossttaa  iinn  eesssseerree  ddaa  MMeezz  cchhee  èè  ssttaattaa,,  ppeerròò,,  aaggggrreeddiittaa  ddaa  ttrree  ppeerrssoonnee  ee  nnoonn  hhaa  

ppoottuuttoo  nnoonn  ssooccccoommbbeerree..  

IInn  sseeddee  ddii  eessaammee  tteessttiimmoonniiaallee,,  aavvvveennuuttoo  pprriinncciippaallmmeennttee  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

33..0044..0099,,  ccoonn  uunnaa  pprroosseeccuuzziioonnee  iill  55  ggiiuuggnnoo  ssuucccceessssiivvoo,,  iill  DDrr..  LLaallllii,,  ddooppoo  

aavveerr  pprreecciissaattoo  cchhee,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeell  pprriimmoo  ssoommmmaarriioo  eessaammee  ddeell  ccaaddaavveerree,,  

iinnddoossssaavvaa  ccaallzzaarrii  ee  ii  gguuaannttii  ddii  llaattttiiccee  sstteerriillii,,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  ll’’oorraarriioo  ddeellllaa  

mmoorrttee  ttrraa  llee  2200,,0000  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  llee  44  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  hhaa  pprreecciissaattoo  

cchhee  nneell  ttrraattttoo  ssuuppeerriioorree  ddeellll’’eessooffaaggoo  èè  ssttaattoo  rriinnvveennuuttoo  uunn  ppiiccccoolloo  

ffrraammmmeennttoo  ddii  ffuunnggoo  nnoonn  ddiiggeerriittoo  ((nnoonn  ffaacceennttee  ppaarrttee  ddeell  ppaassttoo  ccoonnssuummaattoo  iinn  

VViiaa  BBoonntteemmppii  ee,,  qquuiinnddii,,  iinnggeerriittoo  ddooppoo  iill  rriittoorrnnoo  aa  ccaassaa)),,  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  

cchhee,,  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee,,  vvii  ssoonnoo  ttrraaccccee  vvii  aattttiivviittàà  sseessssuuaallee  ccoonn  sseeggnnii  ddii  nnoonn  
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ccoollllaabboorraazziioonnee  ddii  MMeezz  ee  cchhee,,  sseeccoonnddoo  llaa  ssuuaa  ((ddeell  DDrr..  LLaallllii))  ooppiinniioonnee  

ppeerrssoonnaallee,,  nnoonn  èè  eesscclluussaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ppiiùù  aaggggrreessssoorrii  ((vvddss..  eessaammee  ddiirreettttoo  

ddaa  ppaarrttee  ddii  qquueessttoo  PPMM))..  LLaa  nnoonn  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  MMeezz  aallll’’aattttoo  sseessssuuaallee  

ccoommppiiuuttoo  ddaa  uunnaa  oo  ppiiùù  ppeerrssoonnee  èè  ssttaattaa  ccoonnffeerrmmaattaa  aanncchhee  nneell  ccoonnttrrooeessaammee  

ddeellll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo,,  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo..  RRiissppoonnddeennddoo  aallll’’AAvvvv..  

MMaarreessccaa,,  ddiiffeennssoorree  ddii  ppaarrttee  cciivviillee  KKeerrcchheerr,,  iill  DDrr..  LLaallllii  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  llee  

lleessiioonnii  rriissccoonnttrraattee  ssuull  ccoorrppoo  ddii  MMeezz  ssoonnoo  pprraattiiccaammeennttee  ccoonntteessttuuaallii  ttrraa  ddii  

lloorroo  ee  iinnddiiccaattiivvee  qquuaannttoommeennoo  ddii  uunnaa  vviioolleennzzaa  ggeenneerriiccaa..  RRiissppoonnddeennddoo  aallllee  

ddoommaannddee  ddeell  PPrreessiiddeennttee,,  iill  DDrr..  LLaallllii  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  aanncchhee  llaa  ccoonntteessttuuaalliittàà  

ttrraa  lleessiioonnii  ee  mmoorrttee,,  ppooiicchhéé  ttrraa  llee  uunnee  ee  ll’’aallttrraa  ssoonnoo  ppaassssaattii  ppoocchhii  mmiinnuuttii  eedd  

hhaa  rriitteennuuttoo  mmoollttoo  ppiiùù  pprroobbaabbiillee  ll’’aazziioonnee  ddii  ppiiùù  ppeerrssoonnee..    

UUnn’’oosssseerrvvaazziioonnee  nnoonn  ppuuòò  nnoonn  eesssseerree  ffoorrmmuullaattaa,,  ppooii,,  iinn  qquueessttaa  sseeddee,,  aa  

pprrooppoossiittoo  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeellllaa  KKnnooxx  dduurraannttee  llaa  pprrooiieezziioonnee  ddeellllee  

iimmmmaaggiinnii  ddeellllaa  vviittttiimmaa..  LL’’hhoo  oosssseerrvvaattaa  aatttteennttaammeennttee,,  ccoommee,,  ccrreeddoo,,  ttuuttttii,,  ee  

hhoo  nnoottaattoo  cchhee  llaa  sstteessssaa  oo  ssii  èè  ccooppeerrttaa  iill  vvoollttoo  ccoonn  llee  mmaannii  oo  hhaa  gguuaarrddaattoo  

vveerrssoo  iill  bbaassssoo  oo,,  ccoommuunnqquuee,,  hhaa  sseemmpprree  cceerrccaattoo  ddii  eevviittaarree  ddii  gguuaarrddaarree  qquueellllee  

ddiiaappoossiittiivvee..  RRaaffffaaeellee,,  iinnvveeccee,,  ppuurr  ssee  iinn  iimmbbaarraazzzzoo  ee  aa  bbrraacccciiaa  iinnccrroocciiaattee,,  

hhaa,,  ddii  ttaannttoo  iinn  ttaannttoo,,  gguuaarrddaattoo  qquueellllee  iimmmmaaggiinnii..  

NNeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  55..0066..0099  iill  DDrr..  LLaallllii  hhaa  cchhiiaarriittoo  ddii  aavveerr  ccoommmmeessssoo  uunn  

eerrrroorree  iiddeennttiiffiiccaattiivvoo,,  cciiooèè  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  bbrraacccciioo  ddeessttrroo  rriissppeettttoo  aall  

ssiinniissttrroo  ee  ddii  aavveerr  oommeessssoo  ddii  iinnddiiccaarree  uunnaa  ppiiccccoollaa,,  mmiinnuuttaa  lleessiioonnee  aallllaa  ffaacccciiaa  

llaatteerraallee  ddeell  ggoommiittoo  ddii  ssiinniissttrraa..    

NNeell  ccoorrssoo  ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1199..0099..0099,,  ssoonnoo  ssttaattii  eessaammiinnaattii  ii  ppeerriittii  cchhee  

hhaannnnoo  ttuuttttii  ccoonnffeerrmmaattoo  iill  lloorroo  eellaabboorraattoo  cchhee,,  ffaacceennddoo  ppaarrttee  ddeellll’’iinncciiddeennttee  

pprroobbaattoorriioo,,  èè  aaggllii  aattttii..  
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IIll  PPrrooff..  GGiiaannccaarrlloo  UUmmaannii  RRoonncchhii  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ll’’oorraarriioo  ddii  

mmoorrttee  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  ppeerriizziiaa  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  

pp..  3399  ((ddaa  2200  aa  3300  oorree  ddaallllaa  mmeezzzzaannoottttee  ddeell  33  nnoovveemmbbrree)),,  llaa  ““nnoonn  

iinnccoommppaattiibbiilliittàà””,,  cciiooèè  llaa  ““ccoommppaattiibbiilliittàà””  ttrraa  iill  ccoolltteelllloo  MMaarriieettttii  ssttaaiinnlleessss  iinn  

sseeqquueessttrroo  ee  iill  ttaagglliieennttee  cchhee  hhaa  pprrooddoottttoo  llaa  lleessiioonnee  pprriinncciippaallee  ((vvddss..  rriissppoossttaa  

aallllee  ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  GGhhiirrggaa  aallllee  pppp..  4488  ee  4499  ee  aa  qquueellllee  ddeellll’’AAvvvv..  DDaallllaa  

VVeeddoovvaa  aallllee  pppp..  5599  ee  6600))..    

IIll  PPrrooff..  MMaarriiaannoo  CCiinnggoollaannii,,  ddaa  ppaarrttee  ssuuaa,,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  llaa  ““nnoonn  

iinnccoommppaattiibbiilliittàà””  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ccoonn  llaa  lleessiioonnee  pprriinncciippaallee,,  cciiooèè  

ccoonn  llaa  IIEE  1155  ((vvddss..  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  111144  ee  aall  

PPrreessiiddeennttee  aallllee  pppp..  116600  ee  116611)),,  hhaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo  cchhee  llaa  vviittttiimmaa  aavvrreebbbbee  

ppoottuuttoo  eemmeetttteerree  uunn  ggrriiddoo  ddiissppeerraattoo  pprriimmaa  ddeellllaa  mmoorrttee,,  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  llaa  

mmoorrttee  sstteessssaa  èè  vveerroossiimmiillmmeennttee  iinntteerrvveennuuttaa  ddooppoo  qquuaallcchhee  mmiinnuuttoo  ddaallll’’iinniizziioo  

ddeellllaa  lleessiivviittàà  mmoorrttaallee  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aall  PPMM  aa  pp..  111177)),,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  

ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  lleessiioonnii  ddaa  ddiiffeessaa  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aa  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  111199)),,  hhaa  

ccoonnssiiddeerraattoo  ddeell  ttuuttttoo  vveerroossiimmiillee  uunnaa  pprrooggrreessssiioonnee  ddaallllaa  mmiinnaacccciiaa,,  aallllaa  

ccoossttrriizziioonnee  ee  aallllaa  vviioolleennzzaa  eedd  hhaa  rriitteennuuttoo  llaa  mmoolltteepplliicciittàà  ee  ddiivveerrssiittàà  ddii  

lleessiioonnii  cceerrttaammeennttee  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ppiiùù  ppeerrssoonnee  ((vvddss..  llee  

rriissppoossttee  aall  ddiiffeennssoorree  ddeellllaa  ppaarrttee  cciivviillee  KKeerrcchheerr,,  aa  pp..  112288)),,  hhaa  rriibbaaddiittoo  iill  

ccaarraatttteerree  pprrooggrreessssiivvoo  ddeellllaa  mmooddaalliittàà  oommiicciiddiiaarriiaa  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aall  

PPrreessiiddeennttee  aa  pp..  116622)),,  aaggggiiuuggeennddoo  cchhee  ttaallee  ddiinnaammiiccaa  èè  ppeerrffeettttaammeennttee  

ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  uunnaa  vviicceennddaa  aa  ssffoonnddoo  sseessssuuaallee  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aall  

PPrreessiiddeennttee  aallllee  pppp..  116699  ee  117700))  eedd  hhaa  rriibbaaddiittoo  cchhee,,  aa  ssuuoo  aavvvviissoo,,  pprriimmaa  ((cciirrccaa  

ttrree  mmiinnuuttii  pprriimmaa::  vvddss..  pp..  118866))  ssii  èè  vveerriiffiiccaattaa  llaa  lleessiivviittàà  ddaa  ppuunnttaa  ee  ddaa  ttaagglliioo  

ee  ppooii  qquueellllaa  ddaa  ssttrroozzzzaammeennttoo  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  pprreessiiddeennzziiaallii  aa  

pp..  118866)),,  iill  cchhee  ccoonnffeerrmmaa,,  aa  pprreesscciinnddeerree  ddaallllaa  ddiivveerrssaa  ooppiinniioonnee  ddeeii  CCCC..TTTT..  
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eexx  aarrtt..  335599  cc..pp..pp..  ddeell  PPMM,,  cchhee  llaa  ffiinnaalliittàà  nnoonn  ppootteevvaa  cchhee  eesssseerree,,  nnoonn  ssoolloo  

pprrooggrreessssiivvaa,,  mmaa  aanncchhee  oommiicciiddiiaarriiaa..  SSaarreebbbbee  aallttrriimmeennttii  iinnssppiieeggaabbiillee,,  ddooppoo  

ll’’iinnggrraavveesscceennzzaa  ddeellllee  vviioolleennzzee,,  iill  rraaddddooppppiiaammeennttoo  ddii  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  

oommiicciiddiiaarriioo,,  ddooppoo  ppoocchhii  mmiinnuuttii  ddaall  pprreecceeddeennttee..  

CCoonn  iimmppaarreeggggiiaabbiillee  cchhiiaarreezzzzaa  ee  ddeecciissiioonnee,,  llaa  PPrrooff..ssssaa  AAnnnnaa  AApprriillee  hhaa,,  ddaa  

ppaarrttee  ssuuaa,,  rriibbaaddiittoo  cchhee  MMeerreeddiitthh  hhaa  aavvuuttoo  uunn’’aattttiivviittàà  sseessssuuaallee  ““ppooccoo  pprriimmaa  

ddii  mmoorriirree””  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallllee  ddoommaannddee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  aa  pp..  119955)),,  

aattttiivviittàà  ddeessuunnttaa  ddaallll’’aarrrroossssaammeennttoo  aa  lliivveelllloo  ddeellll’’iinnttrrooiittoo  vvaaggiinnaallee  ee  

ppiicccchhiieettttaattuurree  eecccchhiimmoottiicchhee  ddeessccrriittttee  ddaall  CCTT  ddeell  PPMM  ((vvddss..  rriissppoossttee  aa  pp..  

119966)),,  hhaa  rriibbaaddiittoo  aannccoorraa  cchhee  ““nneeii  dduuee  tteerrzzii  ddeeii  ccaassii  ddii  ddoonnnnee  cchhee  vveennggoonnoo  

vviissiittaattee……ddooppoo  aavveerr  ssuubbiittoo  rraappppoorrttii  sseessssuuaallii  ccoonnttrroo  llaa  lloorroo  vvoolloonnttàà,,  nnoonn  

hhaannnnoo  lleessiioonnii  aa  lliivveelllloo  ddeeii  ggeenniittaallii””  ((vvddss..  iibbiiddeemm))  ee  cchhee  qquuiinnddii  nnoonn  èè  

ddeetteerrmmiinnaannttee  ttrroovvaarree  oo  nnoonn  ttrroovvaarree  lleessiioonnii..  HHaa  ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  ““iill  ddaattoo  

mmaaccrroossccooppiiccoo  ddeellllaa  ppiicccchhiieettttaattuurraa  eecccchhiimmoottiiccaa  oo  ddeellllaa  ccoonnggeessttiioonnee,,  hhaa  

ttrroovvaattoo  ppaarrzziiaallee  rriissccoonnttrroo  aallll’’eessaammee  iissttoollooggiiccoo””  ((vvddss..  llaa  rriissppoossttaa  aallll’’AAvvvv..  

RRoocccchhii,,  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  aa  pp..  119977))  eedd  hhaa  ccoonncclluussoo  cchhee  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  

qquueessttaa  oobbbbiieettttiivviittàà  ggeenniittoo  aannaallee  aassppeecciiffiiccaa  ee  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  llaa  

pprreesseennzzaa  ddii  uunn’’aattttiivviittàà  sseessssuuaallee  iinnsseerriittaa  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  pprrooggrreessssiivviittàà  ddii  

vviioolleennzzee,,  ““ssuuggggeerriissccee  ll’’iippootteessii  cchhee  ii  ffaattttii  ssii  ssiiaannoo  ssvvoollttii  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  

vviioolleennzzaa””  ((vvddss..  iibbiiddeemm))::  iinn  aallttrree  ppaarroollee,,  ppooiicchhéé  ll’’aattttiivviittàà  sseessssuuaallee  èè  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  ccoorrnniiccee  ddii  vviioolleennzzee  pprrooggrreessssiivvee  ee  vvii  èè,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  

ll’’oobbbbiieettttiivviittàà  ssoopprraa  iilllluussttrraattaa,,  èè  ddaa  rriitteenneerree  cchhee  ll’’aattttiivviittàà  sseessssuuaallee  ssiiaa  ssttaattaa  

aanncchh’’eessssaa  ccooeerreennttee  ccoonn  llaa  nnaattuurraa  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  ppeerrppeettrraattaa  ccoonnttrroo  MMeezz  ee,,  

ssiiaa  ssttaattaa,,  qquuiinnddii,,  aanncchh’’eessssaa  vviioolleennttaa..    

LL’’eessaammee  ddeell  CCTT  ddeellllaa  PPrrooccuurraa,,  iill  PPrrooff..  MMaauurroo  BBaaccccii,,  ttiittoollaarree  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  

MMeeddiicciinnaa  LLeeggaallee  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  PPeerruuggiiaa  ((aa  ccuuii  aappppaarrttiieennee  aanncchhee  iill  DDrr..  
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LLaallllii)),,  nnoommiinnaattoo  ddaa  qquueessttoo  PPMM  eexx  aarrtt..  335599  cc..pp..pp..,,  uunniittaammeennttee  aallllaa  DD..ssssaa  

LLiivviieerroo  ee  aall  PPrrooff..  MMaarrcchhiioonnnnii,,  mmeerriittaa  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee,,  ppeerr  llaa  

sseerriieettàà,,  llaa  lluucciiddiittàà  ee  llaa  eessaauussttiivviittàà  eevviiddeennzziiaattee  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1188..0044..0099..    

SSuullll’’oorraarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee,,  iill  PPrrooff..  BBaaccccii  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  iill  ddaattoo  iinneerreennttee  

lloo  ssttaattoo  ddii  ddiiggeessttiioonnee  ddeell  cciibboo,,  rraappppoorrttaattoo  aallll’’uullttiimmoo  ppaassttoo  ccoonnsseennttee  ddii  

ccoollllooccaarree  llaa  ddaattaa  ddeellllaa  mmoorrttee  ttrraa  llee  ttrree  ee  llee  qquuaattttrroo  oorree  ddaall  ccoommpplleettaammeennttoo  

ddeell  ppaassttoo,,  cciiooèè  ttrraa  llee  2211  --  2211,,3300  ee  llee  2233  ––  2244  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  88))..  IIll  CCTT  

hhaa  ppoossttoo  iinn  eevviiddeennzzaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  eecccchhiimmoossii  ““ddeell  ggeenneerree  rroottoonnddeeggggiiaannttee,,  

qquueellllee  cchhee  nnooii  cchhiiaammiiaammoo  uunn  ppoocchhiinnoo  ddii  aassppeettttoo  ddiiggiittaattoo””,,  iinn  

ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllaa  rreeggiioonnee  ssoottttoommaannddiibboollaarree  ee  aanncchhee  ddeell  ccoolllloo  ((vvddss..  

iibbiiddeemm))..  IIll  PPrrooff..  BBaaccccii  hhaa  pprroosseegguuiittoo  ssoottttoolliinneeaannddoo  cchhee  qquueessttee  iimmpprroonnttee  

eecccchhiimmoottiicchhee  ssoonnoo  ““aabbbbaassttaannzzaa  ttiippiicchhee,,  aabbbbaassttaannzzaa  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  uunn  

aaffffeerrrraammeennttoo  vviioolleennttoo””  ee  cchhee  hhaa  rriilleevvaattoo  ““pprroopprriioo  llee  iimmpprroonnttee  ddeeii  

ppoollppaassttrreellllii””  ee,,  qquuiinnddii,,  uunn’’aazziioonnee  ccoommpprreessssiivvaa  ssuull  ccoolllloo  ee  ssuull  ccaavvoo  oorraallee  aa  

lliivveelllloo  ddeellllee  nnaarriiccii””  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  99  ee  pppp..  2244,,2255  ee  2266  ddeellllaa  RReellaazziioonnee  

LLaallllii))..  SSii  ttrraattttaa  pprroopprriioo  ddeellllee  mmooddaalliittàà  lleessiivvee  cchhee  ssii  ssoonnoo  ddeessccrriittttee..    

HHaa  pprreecciissaattoo  cchhee,,  aa  ssuuoo  aavvvviissoo,,  ccoonnttrraarriiaammeennttee  aa  qquuaannttoo  ssoosstteennuuttoo  ddaaii  

ppeerriittii,,  llaa  sseeqquueennzzaa  ssiiaa  ssttaattaa  pprriimmaa  ddii  ttiippoo  ccoossttrriittttiivvoo  ee  ppooii  ddii  ttiippoo  

““vvuullnneerraannttee””  aa  mmeezzzzoo  ddeell  ttaagglliieennttee  ee  qquueessttoo  ppeerr  ll’’oovvvviiaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  cchhee  

llaa  pprreeeessiisstteennzzaa  ddeellll’’aammppiiaa  lleessiioonnee  ppiiùù  pprrooffoonnddaa  aavvrreebbbbee  iinneevviittaabbiillmmeennttee  

aattttiirraattoo  llaa  mmaannoo  ddeellll’’aaggggrreessssoorree  ((oo  ddeeggllii  aaggggrreessssoorrii))  ee  cciiòò  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  

eevviiddeennzziiaattoo  ee,,  iinn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo,,  ppeerrcchhéé  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  mmaatteerriiaallee  vviisscciiddoo  

ccoommee  iill  ssaanngguuee  aavvrreebbbbee  oossttaaccoollaattoo  llaa  ccoommpprreessssiioonnee  ccoonn  llee  ddiittaa  ((vvddss..  eessaammee  

PPMM  aa  pp..  1100))..    

SSuullllaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ddii  ccuuii  aall  rreeppeerrttoo  3366,,  iill  PPrrooff..  

BBaacccchhii  hhaa  ppiieennaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  ttaallee  ggiiuuddiizziioo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  lleessiioonnee  
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mmaaggggiioorree  ((vvddss..  eessaammee  aallllee  pppp..  1111  ee  1122))  eedd  hhaa  ccoonnssiiddeerraattoo  nnoonn  oossttaattiivvii,,  aa  

ttaallee  ffoonnddaammeennttaallee  ggiiuuddiizziioo,,  ii  rriilliieevvii  ddeeii  CCCC..TTTT  ddeellllee  ddiiffeessee,,  ppooiicchhéé  llaa  

lleessiivviittàà  èè  ddiippeennddeennttee  ddaa  ttrrooppppii  ffaattttoorrii::  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  aavvvviieennee  iill  ffaattttoo,,  

ffoorrzzaa  cchhee  hhaa  iill  ttaagglliieennttee,,  mmoovviimmeennttii  rreecciipprrooccii  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ee  ddeellll’’aauuttoorree  ee  

ppoossiizziioonnii  ddaaggllii  sstteessssii  aassssuunnttee  ((vvddss..  eessaammee  aa  pp..  1122))..  VViicceevveerrssaa,,  ttaallee  ggiiuuddiizziioo  

ddii  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreeppeerrttoo  3366  nnoonn  ssii  eesstteennddee  aallllaa  lleessiioonnee  

llaatteerraallee  ddeessttrraa  ddeell  ccoolllloo,,  nneell  sseennssoo  cchhee  ll’’iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  

qquueessttiioonnee  ccoonn  ttaallee  lleessiioonnee  ffaa  iippoottiizzzzaarree  ll’’””uuttiilliizzzzoo  ddii  uunn  mmeezzzzoo  ddiivveerrssoo””  

((vvddss..  eessaammee  aallllee  pppp..  1133  ee  1144))..  VVii  ssaarreebbbbee  ssttaattoo,,  qquuiinnddii,,  uunn  aallttrroo  ssttrruummeennttoo  

ddaa  ppuunnttaa  ee  ddaa  ttaagglliioo  nneellllaa  sscceennaa  ddeell  ddeelliittttoo  oollttrree  qquueelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreeppeerrttoo  3366  

ee,,  qquuiinnddii,,  ssii  ddeevvee  ccoonncclluuddeerree,,  aallmmeennoo  uunn  aallttrroo  ssooggggeettttoo  cchhee  aazziioonnaavvaa  

aappppuunnttoo  iill  ccoolltteelllloo  ddiivveerrssoo  ddaa  qquueelllloo  MMaarriieettttii  ssttaaiinnlleessss  iinn  sseeqquueessttrroo..  

CCiirrccaa  ll’’aattttiivviittàà  sseessssuuaallee,,  llaa  sstteessssaa  ssii  ssiittuuaa  ““iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeellll’’eevveennttoo  

mmoorrttaallee””  ee  ccoonn  uunnaa  ppoossssiibbiillee  ““ccoonnnnoottaazziioonnee……nnoonn  ccoonnsseennssuuaallee””,,  llaa  ccuuii  

eevviiddeennzziiaazziioonnee  oobbbbiieettttiivvaa  ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerree  llee  ““eecccchhiimmoossii  aa  lliivveelllloo  ddeellllaa  

ccoosscciiaa……..llaa  ccoosscciiaa  ddeessttrraa,,  cchhee  ppoottrreebbbbee  aavveerree  uunn  qquuaallcchhee  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddii  

aaffffeerrrraammeennttoo””  ((vvddss..  eessaammee  aa  pp..  1199))..  IIll  CCTT,,  rriissppoonnddeennddoo,,  ppooii,,  aallllee  ddoommaannddee  

ddeell  PPrreessiiddeennttee  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aa  qquueellllaa  ssee  ffoossssee  iippoottiizzzzaabbiillee  uunnaa  vviioolleennzzaa  

sseessssuuaallee  ddii  ggrruuppppoo,,  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  SSeessssuuaallee  ddii  ggrruuppppoo,,  cceerrttoo,,  cceerrttoo””  ((vvddss..  pp..  

4488))..  

IIll  PPrrooff..  BBaaccccii,,  aa  pprrooppoossiittoo  ddeell  qquuaaddrroo  ccoonnttuussiivvoo,,  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  llaa  

lleessiivviittàà  èè  ““aassssoolluuttaammeennttee  ccooeevvaa””  ((vvddss..  eessaammee  aa  pp..  2211))  ee  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaa  uunn  

aaffffeerrrraammeennttoo  ““aadd  uunncciinnoo””,,  ccoommee  qquueelllloo  ddeessccrriittttoo  ee,,  qquuiinnddii,,  ddaall  ddaavvaannttii  

((vvddss..  eessaammee  aallllee  pppp..  2211  ee  2222))..    
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LLaa  lleessiioonnee  aall  bbrraacccciioo  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ddaa  aaffffeerrrraammeennttoo  ee,,  qquuaannttoo  aallllaa  

lleessiioonnee  aall  ggoommiittoo,,  èè  vveerroossiimmiillee  cchhee  ddiippeennddaa  uunnaa  ccaadduuttaa  ((vvddss..  eessaammee  aallllee  pppp..  

2233  ee  2244))..    

LLaa  vviittttiimmaa  eerraa  ““aassssoolluuttaammeennttee””  iinn  ggrraaddoo  ddii  eemmeetttteerree  uunn  ggrriiddoo  mmoollttoo  ffoorrttee  

pprriimmaa  ““ddii  eesssseerree  ssttaattaa  ccoollppiittaa  ccoonn  llaa  ffeerriittaa  ddaa  ttaagglliioo””  ((vvddss..  eessaammee  aa  pp..  2255))..    

LLaa  ffrraattttuurraa  ddeellll’’oossssoo  iiooiiddee,,  sseeccoonnddoo  iill  PPrrooff..  BBaaccccii,,  èè  vveerroossiimmiillmmeennttee  ddaa  

aassccrriivveerree  aadd  ““uunnaa  bbeellllaa  aazziioonnee  ccoossttrriittttiivvaa””  ((vvddss..  eessaammee  aa  pp..  4422)),,  ssii  rriippeettee,,  

pprriimmaa  ddeellll’’aazziioonnee  vvuullnneerraannttee,,  cciiòò  cchhee  nnoonn  ppuuòò  nnoonn  rriiccoonndduurrssii,,  ccoommee  ssii  èè  

ggiiàà  ddeettttoo,,  aadd  uunnaa  vvoolloonnttàà  oommiicciiddiiaarriiaa..    

IIll  ppeezzzzeettttoo  ddii  ffuunnggoo,,  rriinnvveennuuttoo  nneellll’’aappppaarraattoo  ddiiggeerreennttee  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  

ddeeppoonnee  ppeerr  uunn  bbrreevviissssiimmoo  ee  ffuuggaaccee  ccoonnssuummoo  aavvvveennuuttoo  nnoonn  iinn  VViiaa  

BBoonntteemmppii  ((ddoovvee  nnoonn  vvii  eerraannoo  ffuunngghhii  ttrraa  ggllii  aalliimmeennttii  cchhee  MMeezz  hhaa  mmaannggiiaattoo  

ccoonn  llee  aammiicchhee)),,  mmaa  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  

aa  pp..  4444))..  

RRiissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  MMaarreessccaa,,  ddiiffeennssoorree  ddeellllaa  ppaarrttee  

cciivviillee  KKeerrcchheerr,,  iill  PPrrooff..  BBaaccccii  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  ll’’eessccaallaattiioonn  ddii  vviioolleennzzee  ssuubbiittee  

ddaa  MMeezz,,  pprriimmaa  ccooll  mmeezzzzoo  mmaannuuaallee  ppooii  ccoonn  ggllii  ssttrruummeennttii  ddaa  ppuunnttaa  ee  ddaa  

ttaagglliioo  ((vvddss..  pp..  4466))..    

PPrriimmaa  ddeell  PPrrooff..  BBaaccccii,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  33..0044..0099,,  ssoonnoo  ssttaattii  eessaammiinnaattii  ggllii  

aallttrrii  dduuee  CCTT  nnoommiinnaattii  ddaa  qquueessttoo  PPMM,,  iinnssiieemmee  aall  PPrrooff..  BBaaccccii,,  eexx  aarrtt..  335599  

cc..pp..pp..  

IIll  pprriimmoo  ddii  eessssii,,  iill  PPrrooff..  MMaauurroo  MMaarrcchhiioonnnnii,,  ssppeecciiaalliissttaa  iinn  ggiinneeccoollooggiiaa  ee  

DDiirreettttoorree  ddeellllaa  CClliinniiccaa  ddii  OOsstteettrriicciiaa  ee  GGiinneeccoollooggiiaa  ddii  FFiirreennzzee,,  ssii  èè  

ssooffffeerrmmaattoo  ssuullll’’aassppeettttoo  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee..  

SSii  ttrraattttaa  ddeellll’’uunniiccoo  CCTT  ccoonn  ddiirreettttaa  ee  nnoottoorriiaa  ccoommppeetteennzzaa  ggiinneeccoollooggiiccaa  

pprreesseennttee  iinn  qquueessttoo  pprroocceessssoo  ee,,  nneell  ssuuoo  eessaammee,,  iill  PPrrooff..  MMaarrcchhiioonnnnii  èè  aannddaattoo  
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bbeenn  aall  ddii  llàà  ddeellllee  ppuurr  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  aaffffeerrmmaazziioonnii  ffaattttee  ddaaii  ppeerriittii  ee  ddaa  ttuuttttii  ggllii  

aallttrrii  CCCC..TTTT..  iinn  ppuunnttoo  ddii  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee..  

IInn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddeell  PPMM,,  ttrraattttaannddoo  ddeellllee  aarreeee  eecccchhiimmoottiicchhee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  

vveessttiibboolloo  vvuullvvaarree,,  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  iinn  eessssee  èè  ssttaattaa  eesseerrcciittaattaa  uunnaa  

ccoommpprreessssiioonnee  mmoollttoo  ffoorrttee  eedd  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo  ddii  vveerree  ddeeii  dduubbbbii  ssuullll’’iippootteessii  

ddeell  rraappppoorrttoo  sseessssuuaallee  ““ffrreettttoolloossoo””,,  aavvaannzzaattaa  ddaall  DDrr..  LLaallllii::  iill  ggiinneeccoollooggoo  

ffiioorreennttiinnoo  hhaa  ddeettttoo,,  iinnffaattttii,,  cchhee  nneeii  ccaassii  ddii  rraappppoorrttoo  ffrreettttoolloossoo  vvii  èè  ssccaarrssiittàà  

ddii  lluubbrriiffiiccaazziioonnee,,  mmaa  nnoonn  eecccchhiimmoossii  ddeell  ggeenneerree..  QQuuii,,  sseeccoonnddoo  iill  PPrrooff..  

MMaarrcchhiioonnnnii,,  cc’’èè  qquuaallccoossaa  ddii  ppiiùù..  IIll  CCTT  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  iill  ccaarraatttteerree  aassssaaii  

rreecceennttee  ddeell  rraappppoorrttoo,,  rriissppeettttoo  aallllaa  mmoorrttee  ee,,  aa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellll’’iippootteessii  ddeellllaa  

vviioolleennzzaa,,  hhaa  ffaattttoo  rriiffeerriimmeennttoo  aanncchhee  aallllee  eecccchhiimmoossii  aallllaa  ggaammbbaa,,  iinnddiiccaattiivvee  

aall  tteennttaattiivvoo  ddii  ffoorrzzaarree  llaa  rreessiisstteennzzaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa..  AAllllaa  ddoommaannddaa  ddeellll’’AAvvvv..  

GGhhiirrggaa,,  ddeellllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx,,  iill  PPrrooff..  MMaarrcchhiioonnnnii  hhaa  rreecciissaammeennttee  eesscclluussoo  cchhee  

llee  eecccchhiimmoossii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  vvaaggiinnaa  ffoosssseerroo  iippoossttaassii  eedd  hhaa  rriibbaaddiittoo  ccoonn  

ddeecciissiioonnee  cchhee  ssii  ttrraattttaavvaa  ddii  eecccchhiimmoossii,,  rriiccoonndduucciibbiillii  aadd  uunnaa  vviioolleennzzaa..  

MMoollttoo  aarrttiiccoollaattee  ee  ppuunnttuuaallii  ssoonnoo  ssttaattee  aanncchhee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  sseemmpprree  iinn  

ddaattaa  44..0044..0099,,  ddeellll’’aallttrroo  CCTT  ddeell  PPMM,,  llaa  DD..ssssaa  VViinncceennzzaa  LLiivviieerroo,,  mmeeddiiccoo  

lleeggaallee,,  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  MMeeddiicciinnaa  LLeeggaallee  ddeellllaa  QQuueessttuurraa  ddii  RRoommaa..  

IInn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  sseeccoonnddoo  iill  CCTT,,  llaa  mmoorrttee  èè  ssttaattaa  

ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaa  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  aassffiittttiiccoo  pprriimmaa  ee  ddaa  uunnoo  sshhoocckk  eemmoorrrraaggiiccoo  

ppooii..  HHaa  ccoonnffeerrmmaattoo  llee  eecccchhiimmoossii  ccoommee  ddaa  aaffffeerrrraammeennttoo  ddaa  ppoollppaassttrreelllloo  ee  

ccoommpprreessssiioonnee  ssuullllaa  bbooccccaa..  HHaa  ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  nneellllee  lleessiioonnii  ppiiùù  ppiiccccoollee  nnoonn  

vvii  èè  ttrraammiittee  ppeerrcchhéé  cchhii  iimmppuuggnnaavvaa  iill  ttaagglliieennttee  nnoonn  vvoolleevvaa  ppeenneettrraarree  mmaa  

ppuunnggeerree  llaa  vviittttiimmaa..  
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LLaa  ffrraattttuurraa  ddeellll’’oossssoo  iiooiiddee  èè  iinnddiiccee  ddii  mmoorrttee  aassffiittttiiccaa  ddaa  mmaannoovvrraa  vviioolleennttaa  

eedd  èè  ccoommppaattiibbiillee  ssiiaa  ccoonn  llaa  rreecciissiioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccoolltteelllloo  ssiiaa  ccoonn  uunnaa  

mmaannoovvrraa  ccoossttrriittttiivvaa  vviioolleennttaa..  

VVii  ssoonnoo,,  sseeccoonnddoo  iill  CCTT,,  aanncchhee  aallttrree  lleessiioonnii,,  mmeeccccaanniicchhee,,  ddii  nnaattuurraa  

ccoonnttuussiivvaa,,  aanncchhee  ccoonn  ssttrruummeennttii  nnaattuurraallii  ccoommee  mmaannii  ee  ppiieeddii..    

QQuuaannttoo  aall  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  3366,,  iill  ggiiuuddiizziioo,,  sseeccoonnddoo  llaa  DD..ssssaa  LLiivviieerroo,,  èè  

ddii  nneettttaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  ccoonn  llee  ffeerriittee  ee  nnoonn  vvii  èè  mmaaii  eessaattttaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ttrraa  

llaa  lluunngghheezzzzaa  ddeellllaa  llaammaa  ee  qquueellllaa  ddeell  ttrraammiittee..  QQuuaannddoo  vviièè,,  hhaa  oosssseerrvvaattoo  llaa  

DD..ssssaa  LLiivviieerroo,,  ee,,  qquuiinnddii,,  llaa  llaammaa  èè  ppeenneettrraattaa  ccoommpplleettaammeennttee,,  ddii  ssoolliittoo,,  

iinnttoorrnnoo  aall  mmaarrggiinnee,,  ssii  ttrroovvaannoo  llee  eecccchhiimmoossii  ddeetteerrmmiinnaattee  ddaallll’’uurrttoo  ccoonn  iill  

mmaanniiccoo,,  aasssseennttii  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee..  

SSeeccoonnddoo  iill  CCTT,,  llaa  mmoorrttee  èè  iinntteerrvveennuuttaa  nneellllee  uullttiimmee  oorree  ddeell  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree,,  ccoonn  tteerrmmiinnee  uullttiimmoo  vveerrssoo  llee  2244..    

QQuuaannttoo  aallllee  eecccchhiimmoossii  aallllaa  vvaaggiinnaa,,  ddeeppoonnggoonnoo  ppeerr  uunn’’aazziioonnee  vviioolleennttrraa  ee  

cchhee,,  qquuiinnddii,,  vvii  èè  ssttaattoo  uunn  rraappppoorrttoo  ccaarrnnaallee  vviioolleennttoo  ee  llaa  vviittttiimmaa  eerraa  iinn  ssttaattoo  

ddii  ssoopprraaffffaazziioonnee..  

LL’’uurrlloo  uuddiittoo  ddaallllaa  CCaappeezzzzaallii,,  aanncchhee  ppeerr  llaa  DD..ssssaa  LLiivviieerroo  ssii  ssaarreebbbbee  ppoottuuttoo  

pprroodduurrrree  ssuubbiittoo  pprriimmaa  ddeellll’’aazziioonnee  ddeell  ccoolltteelllloo..  SSeemmpprree  sseeccoonnddoo  llaa  

ccoonnssuulleennttee,,  ddaallll’’aazziioonnee  ddeell  ttaagglliieennttee  aallllaa  mmoorrttee  èè  ssiiccuurraammeennttee  ppaassssaattoo  

qquuaallcchhee  mmiinnuuttoo..    

LLaa  DD..ssssaa  LLiivviieerroo  hhaa  ddaattoo  aattttoo,,  iinnffiinnee,,  ddeellll’’eessttrreemmaa  ccaauutteellaa  ccoonn  ccuuii  llaa  

PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  hhaa  mmoossttrraattoo  iill  ccoolltteelllloo  aaii  ppeerriittii  ee  ddeell  ffaattttoo  cchhee  ggllii  

aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  sstteessssaa  aavveesssseerroo  gguuaannttii  ee  mmaasscchheerriinnaa..    

UUnn  ddaattoo  cchhee  qquueessttoo  PPMM  ddeevvee  ssoottoolliinneeaarree  èè  qquueessttoo::  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  

pprrooiieezziioonnee  ddeellllee  iimmmmaaggiinnii  ddeellllee  eecccchhiimmoossii  ssuullllee  ppiiccccoollee  llaabbbbrraa  ddii  MMeezz  ee,,  

ppooii,,  ddeell  ccaaddaavveerree  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellllaa  lleessiioonnee  aall  ccoolllloo,,  
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pprrooiieezziioonnee  ddii  ccuuii  ssii  ssoonnoo  sseerrvviittii,,  rriissppeettttiivvaammeennttee,,  iill  PPrrooff..  MMaarrcchhiioonnnnii  ee  llaa  

DD..ssssaa  LLiivviieerroo,,  nneellll’’eessaammee  ddeell  44..0044..0099,,  AAmmaannddaa  KKnnooxx  oo  ssii  èè  ccooppeerrttaa  iill  vvoollttoo  

ccoonn  llee  mmaannii  oo  gguuaarrddaavvaa  iinn  bbaassssoo  oo,,  ccoommuunnqquuee,,  hhaa  sseemmpprree  eevviittaattoo  ddii  

gguuaarrddaarree  llee  ffoottoo,,  ccoopprreennddoossii  ddiieettrroo  aallll’’iinntteerrpprreettee  ee  aallll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  

eedd  èè  aappppaarrssaa  iinn  ssttaattoo  ddii  ggrraannddee  ttuurrbbaammeennttoo..            

AAnncchhee  iill  PPrrooff..  GGiiaannaarriissttiiddee  NNoorreellllii,,  ttiittoollaarree  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ddii  MMeeddiicciinnaa  

lleeggaallee  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  FFiirreennzzee,,  CCTT  mmeeddiiccoo  ––  lleeggaallee  ddii  ppaarrttee  KKeerrcchheerr,,  hhaa  

ffoorrnniittoo,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  55..0066..0099,,  iinntteerreessssaannttii  aappppoorrttii  aallllaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddeellllaa  

ddiinnaammiiccaa  ddeell  ffaattttoo..  

  AAllllaa  ddoommaannddaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ssee  ll’’uurrlloo  ddeessccrriittttoo  ddaallllaa  CCaappeezzzzaallii  ffoossssee  

ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ll’’oorraarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee  ee  ccoonn  llaa  nnaattuurraa  ddeellllaa  lleessiioonnee,,  iill  CCTT  

PPrrooff..  NNoorreellllii  hhaa  rriissppoossttoo  ccoonn  ddeecciissiioonnee  iinn  sseennssoo  aaffffeerrmmaattiivvoo,,  pprreecciissaannddoo  

cchhee  aallllee  2233,,3300  MMeezz  ppootteevvaa  aannccoorraa  eesssseerree  vviivvaa..  HHaa  aaggggiiuunnttoo,,  iinn  rreellaazziioonnee  

aallll’’oorraarriioo  ddeellllee  2233,,3300::  ““èè  ccoommppaattiibbiilliissssiimmoo  ccoonn  llaa  ddiinnaammiiccaa  ccoommee  èè  ssttaattaa  

rriiffeerriittaa  ddaa  ttuuttttii””  ((vvddss..  llee  rriissppoonnddee  aallllee  ddoommaannddee  pprreessiiddeennzziiaallii,,  aa  pp..  6699))  ee,,  ppiiùù  

oollttrree,,  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee,,  qquuaannddoo  MMeezz  llaanncciiòò  ll’’uurrlloo,,  eerraa  ((oovvvviiaammeennttee))  vviivvaa  

((ddss..  pp..  7788))..  HHaa  aaggggiiuunnttoo,,  ppooii,,  sseemmpprree  nneelllloo  sstteessssoo  ccoonntteessttoo,,  cchhee  èè  

““iinndduubbbbiiaammeennttee””  ppoossssiibbiillee  cchhee  uunn  ccoolltteelllloo  ccoonn  llaammaa  ppiiùù  lluunnggaa  ddeell  ttrraammiittee  

ddeellllaa  lleessiioonnee  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  ssiiaa  ssttaattoo  ffeerrmmaattoo  oo,,  aallmmeennoo,,  rraalllleennttaattoo  ((vvddss..  pp..  

7711))..  

IIll  CCTT  ddii  ppaarrttee  KKeerrcchheerr,,  ssooffffeerrmmaannddoossii,,  ppooii,,  ssuullllaa  ppoossssiibbiillee  ddiinnaammiiccaa  ddeell  

ddeelliittttoo,,  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo::  ““  llaa  ccoommpplleessssiittàà  ddeellllaa  ddiinnaammiiccaa  lleessiivvaa  nnoonn  ssii  ssppiieeggaa  

ttaannttoo  bbeennee  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa””  ((vvddss..  pp..  7733))..    

AA  ttaallii  iinneeqquuiivvooccaabbiillii  aatttteessttaazziioonnii  cchhee  ssii  iinnsseerriissccoonnoo  llooggiiccaammeennttee  ee  

aarrmmoonniiccaammeennttee  nneellllaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddiinnaammiiccaa  rriiccoossttrruuiittaa  aattttrraavveerrssoo  llee  pprroovvee  

tteessttiimmoonniiaallii  ee,,  aaggggiiuunnggoo,,  ddaallllee  ccllaammoorroossee  rriissuullttaannzzee  ddeellllee  aannaalliissii  ddii  
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ggeenneettiiccaa  ffoorreennssee,,  ddaa  qquueellllee  ddeellll’’aannaalliissii  ddeellllee  cceellllee  tteelleeffoonniicchhee  aa  ccuuii  ssii  ssoonnoo  

aaggggaanncciiaattii  ii  cceelllluullaarrii  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ee  aa  ttuuttttee  llee  uulltteerriioorrii  rriissuullttaannzzee  ddii  

ccaarraatttteerree  tteeccnniiccoo  ––  sscciieennttiiffiiccoo,,  ssuu  ccuuii  ssii  ssooffffeerrmmeerràà  llaa  ccoolllleeggaa  MMaannuueellaa  

CCoommooddii,,  llee  ddiiffeessee  nnoonn  hhaannnnoo  ssaappuuttoo  ooppppoorrrree  vvaalliiddii  aarrggoommeennttii..  AAnnzzii,,  ii  lloorroo  

CCCC..TTTT..  hhaannnnoo,,  ssppeessssoo,,  ffoorrnniittoo  iinnddiiccaazziioonnii  oo  ttoottaallmmeennttee  iimmppllaauussiibbiillii  oo  

aaddddiirriittttuurraa  ddii  ssuuppppoorrttoo,,  aannzzii  ddii  ccoonnffoorrttoo  aall  mmaatteerriiaallee  pprroobbaattoorriioo  aaccqquuiissiittoo  

ddaallll’’uuffffiicciioo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo..  

CCiittoo,,  ttrraa  ttuuttttii,,  qquuaattttrroo  eesseemmppii,,  mmaa  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  eelleennccaazziioonnee  ppaarrzziiaallee..  

IIll  pprriimmoo  lloo  ssii  èè  vviissttoo  qquuaannddoo  ssii  èè  aannaalliizzzzaattoo  qquueelllloo  cchhee  hhoo  cchhiiaammaattoo  

““gg..pp..ss..””,,  cciiooèè  iill  ““ggeettttoo  ddii  ppiieettrraa  ccoonn  ssccaallaattaa””::  aa  ppaarrttee  ll’’iimmbbaarraazzzzaannttee,,  

ssoottttoolliinneeoo  iimmbbaarraazzzzaannttee  iinnssoosstteenniibbiilliittàà,,  iinn  lliinneeaa  ggeenneerraallee,,  ddeellllaa  tteessii  

aavvaannzzaattaa  ddaallllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  ssii  èè  vviissttoo  ccoommee  lloo  sstteessssoo  CCTT  aabbbbiiaa  

aammmmeessssoo  ccaannddiiddaammeennttee  ddii  nnoonn  aavveerree  nneeppppuurree  pprreessoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  llee  

ppeerrssiiaannee,,  ppeerrcchhéé  ssee  ffoosssseerroo  ssttaattee  aaccccoossttaattee,,  hhaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo,,  nneessssuunn  ooggggeettttoo,,  

ttaannttoo  ppiiùù  ddeellllee  ddiimmeennssiioonnii  ee  ddeell  ppeessoo  ddii  qquueellllaa  ppiieettrraa,,  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  

ssuuppeerraarrllee..  DDeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  MM..lllloo  PPaassqquuaallee  ssii  èè,,  ccoommuunnqquuee,,  ggiiàà  

ppaarrllaattoo..  

NNoonn  mmeennoo  ssoorrpprreennddeennttii  ssoonnoo  ssttaattee,,  ppeerròò,,  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  PPrrooff..  

IInnttrroonnaa,,  CCTT  mmeeddiiccoo  lleeggaallee  ddii  ppaarrttee  SSoolllleecciittoo,,  iill  qquuaallee  hhaa  rriitteennuuttoo  ddii  ppootteerr  

““ccoorrrroobboorraarree””  llee  ssuuee  aarrggoommeennttaazziioonnii,,  ffoonnddaattee  ssuullllaa  aassssoolluuttaa  uunniicciittàà  

ddeellll’’aassssaassssiinnoo,,  hhaa  cceerrccaattoo  ddii  ssoosstteenneerree  uunnaa  iippootteessii  cchhiiaarraammeennttee  

iinnddiiffeennddiibbiillee  ee  cciiooèè  iill  ffaattttoo  cchhee  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz,,  qquuaattttrroo  ppeerrssoonnee  eerraannoo  

ttaallmmeennttee  rriissttrreettttee  cchhee  ppootteevvaannoo  ttrroovvaarrvvii  ppoossttoo  ““qquuaassii  ssppaallllaa  aa  ssppaallllaa””::  èè  uunnaa  

ffrraassee  cchhee  iill  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  hhaa  pprroonnuunncciiaattoo  rreeaallmmeennttee..  BBaassttaa  aannddaarrssii  aa  

rriilleeggggeerree  llaa  ssuuaa  rriissppoossttaa  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

2200..0066..0099,,  aa  pp..  6600..  
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OOvvvviiaammeennttee  iill  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  hhaa  ddoovvuuttoo  aammmmeetttteerree  ddii  nnoonn  eesssseerree  mmaaii  ssttaattoo  

iinn  qquueellllaa  ssttaannzzaa  ((vvddss..  pp..  6611))..  RRiiccoorrddaa  ssoolloo  ddii  aavveerr  vviissttoo  ii  ffiillmmaattii  ddeeii  

ssoopprraalllluuoogghhii  ddeellllaa  SScciieennttiiffiiccaa  ee  hhaa  ddoovvuuttoo  rriiccoonnoosscceerree  iinn  qquueellllaa  ssttaannzzaa  hhaa  

vviissttoo  mmuuoovveerrssii  ““TTrree  qquuaattttrroo””  ppeerrssoonnee,,  aaffffrreettttaannddoossii,,  ppeerròò,,  ppooii  aadd  

aaggggiiuunnggeerree::  ““  AA  sstteennttoo””  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  

6611))..  

IIll  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  hhaa,,  ppooii,,  ccaallccoollaattoo,,  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  lloo  ssppaazziioo  

lliibbeerroo  cchhee  eessiisstteevvaa  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  lloo  hhaa  ffiissssaattoo,,  nnoonn  èè  ddaattoo  

ccoommpprreennddeerree  ppeerrcchhéé,,  iinn  ““dduuee  mmeettrrii  qquuaaddrrii””  ((vvddss..  pp..  6633))..  HHoo  aalllloorraa  cchhiieessttoo  

ssee  iinntteennddeessssee  qquueell  ddaattoo  ccoommee  rriiffeerreenntteessii  aadd  uunnoo  ssppaazziioo  ccoonnttiinnuuoo,,  ppeerrcchhéé  ppooii  

cc’’eerraannoo  ssppaazzii  lliibbeerrii  ppiiùù  ddiissttaannttii  ddaallll’’aarreeaa  cceennttrraallee  pprreessaa  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ee  

iill  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  hhaa  rriissppoossttoo::  ““CCoommee  ssppaazziioo  aa  ddiissppoossiizziioonnee””  ((vvddss..  pp..  6633)),,  

ccoommee  ssee  ggllii  aallttrrii  ssppaazzii  nnoonn  lloo  ffoosssseerroo..  

MMaa  nnoonn  èè  ffiinniittaa..  GGllii  hhoo  cchhiieessttoo  ssee  ffoossssee  mmaaii  ssttaattoo  nneeggllii  aasscceennssoorrii  ddeell  

PPaallaazzzzoo  ddii  GGiiuussttiizziiaa  cchhee  ttuuttttii  aabbbbiiaammoo  vviissttoo..  BBaassttaa  uusscciirree  ddaa  qquuii  ee  

aavvaannzzaannddoo  vveerrssoo  llaa  vveettrraattaa  cchhee  èè  aallllaa  nnoossttrraa  ssiinniissttrraa,,  vvii  ssoonnoo  ggllii  aasscceennssoorrii,,  

dduuee,,  ppeerr  llaa  pprreecciissiioonnee,,  cchhee  hhaannnnoo  cceerrttaammeennttee,,  nnoottoorriiaammeennttee,,  uunnaa  

ssuuppeerrffiicciiee  mmoollttoo  ppiiùù  rriissttrreettttaa  ddii  qquueellllaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz  ee,,  

aaggggiiuunnggoo,,  llìì  lloo  ssppaazziioo  èè  ssoolloo  qquueelllloo,,  nnoonn  vvii  èè  uunn’’aarreeaa  cceennttrraallee  ee  aarreeee  

““ppeerriiffeerriicchhee””  lliibbeerree,,  vvii  èè  ssoolloo  lloo  ssppaazziioo  ddeellll’’aasscceennssoorree..  FFoorrssee,,  cchhii  ssooffffrraa  ddii  

ccllaauussttrrooffoobbiiaa,,  ppoottrreebbbbee  aapppprreezzzzaarree,,  ee  ppaarreecccchhiioo,,  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  qquueessttee  

““ssccaattoollee””  mmeettaalllliicchhee  ee  llaa  ccaammeerraa  ddii  uunnaa  bbeellllaa  ccaassaa  aattttiigguuaa  aa  PPiiaazzzzaa  

GGrriimmaannaa……..  

IIll  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  hhaa  aammmmeessssoo,,  bboonnttàà  ssuuaa,,  ddii  aavveerrlloo  pprreessoo,,  mmaa  uunnaa  vvoollttaa,,  

ll’’aasscceennssoorree  ((vvddss..  pppp..  6633  ee  6644))..  AAllllaa  ddoommaannddaa  qquuaannttee  ppeerrssoonnee  ppoorrttaasssseerroo  

qquueessttii  aasscceennssoorrii  cchhee  ssoonnoo  qquuii  ffuuoorrii,,  iill  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  hhaa  ccoonnffeessssaattoo  ddii  nnoonn  
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ssaappeerrlloo  ((vvddss..  pp..  6644))..  RRiicchhiieessttoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddii  vvaalluuttaarrnnee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee,,  iill  

CCTT  ddii  ppaarrttee  SSoolllleecciittoo  hhaa  rriissppoossttoo::  ““SSaarràà  uunn  mmeettrroo  ee  mmeezzzzoo  ppeerr  uunn  mmeettrroo  

vveerroossiimmiillmmeennttee,,  oorriieennttaattiivvaammeennttee””  ((vvddss..  pp..  6644))..  

QQuuaannddoo  ggllii  hhoo  ffaattttoo  nnoottaarree  cchhee  qquueeggllii  aasscceennssoorrii  ppoossssoonnoo  ppoorrttaarree,,  iinn  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  cciinnqquuee  ppeerrssoonnee,,  iill  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  

GGuuaarrddii  ddoottttoorree  ssiinncceerraammeennttee  nnoonn  mmii  ooccccuuppoo  ddii  aasscceennssoorrii……....ssee  ppoorrttaannoo  

cciinnqquuee  ppeerrssoonnee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  uunn  mmeettrroo  ppeerr  uunn  mmeettrroo  ee  mmeezzzzoo,,  ppeennssoo  èè  

uunnaa  iinnddiiccaazziioonnee  iinnddiiccaattiivvaa””  ((vvddss..  pp..  6644))..  

VVii  èè  ppooccoo  ddaa  aaggggiiuunnggeerree  aa  qquueelllloo  cchhee  ssii  èè  ddeettttoo  ssee  nnoonn  cchhee,,  ccoommee  hhoo  

sseemmpprree  ppeennssaattoo,,  èè  ssttaattaa  uunn’’aauutteennttiiccaa  ffoorrttuunnaa  iill  ssoopprraalllluuooggoo  cchhee  llaa  CCoorrttee  hhaa  

ccoommppiiuuttoo  iill  1188  aapprriillee  ssccoorrssoo  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  nnoonn  ssoolloo  iinn  

rreellaazziioonnee  aallll’’oorrmmaaii  ffaammoossoo  ““gg..pp..ss..””,,  mmaa  aanncchhee  aallllee  ““vvaalluuttaazziioonnii””  ssppaazziiaallii  

ddeell  CCTT  mmeeddiiccoo  lleeggaallee  ddii  ppaarrttee  SSoolllleecciittoo..    

PPaassssaannddoo  aall  PPrrooff..  TToorrrree,,  CCTT  mmeeddiiccoo  lleeggaallee  ddii  ppaarrttee  KKnnooxx,,  vvaa  ddeettttoo  cchhee  lloo  

sstteessssoo  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  ddii  nnoonn  aavveerr  aassssiissttiittoo  aallllaa  ““rriiccoossttrruuzziioonnee””  ddeell  ddeelliittttoo  

ooppeerraattaa  ddaall  CCTT  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  ee  ddii  aavveerrnnee  lleettttoo  ssoolloo  ppaarrzziiaallmmeennttee  llaa  

rreellaazziioonnee  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aallllee  pppp..  4411  ee  4422))..  SSuu  

uunn  ppuunnttoo  ffoonnddaammeennttaallee  ddeellllaa  sstteessssaa,,  ssii  èè  mmaanniiffeessttaattoo  aappeerrttoo  ee  ddiicchhiiaarraattoo  

ccoonnttrraassttoo  ttrraa  ii  dduuee  vvaalleennttii  CCCC..TTTT..,,  nneell  sseennssoo  cchhee,,  mmeennttrree  iill  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  hhaa  

rriitteennuuttoo  cchhee  llaa  vviittttiimmaa  ssiiaa  ssttaattaa  ccoollppiittaa  ddaallllaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorree,,  iill  PPrrooff..  TToorrrree  

hhaa  aammmmeessssoo  ddii  nnoonn  ccoonnddiivviiddeerree  qquueessttaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ee  hhaa  rriibbaaddiittoo  cchhee,,  ppeerr  

lluuii,,  MMeezz  èè  ssttaattaa  ccoollppiittaa  ddaall  ddaavvaannttii  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  

PPMM  aa  pp..  4422))..  IInnoollttrree,,  ssee  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  mmeeddiiccoo  lleeggaallee,,  aanncchhee  sseeccoonnddoo  

iill  CCTT  ddii  ppaarrttee  KKnnooxx  rriittiieennee,,  iinn  ccoonnttrraassttoo  ssoottttoolliinneeoo  ccoonn  ttuuttttee  llee  rriissuullttaannzzee,,  

cchhee  ll’’aaggeennttee  ssiiaa  ssttaattoo  uunnoo  ssoolloo,,  nnoonn  hhaa  aaffffaattttoo  eesscclluussoo  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  

ccoommpplliiccee::  ““SSìì  ccoommee  ppeerr  ddiirree  ppootteevvaa  aanncchhee  eesssseerrccii””  ((vvddss..  pp..  4433))..  
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CCrreeddoo  ddii  nnoonn  iinnvvaaddeerree  iill  ccaammppoo  ddeellllaa  ccoolllleeggaa  ssee  hhoo  nnoottaattoo  ee  ddeebbbboo  

ssoottttoolliinneeaarree,,  ppeerrcchhéé  aattttiieennee  aallllaa  qquueessttiioonnee  ddeellllaa  uunniicciittàà  oo  pplluurraalliittàà  ddii  

ssooggggeettttii,,  uunn  ppaassssaaggggiioo  ffoonnddaammeennttaallee,,  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  qquueessttaa  PPrrooccuurraa,,  

nneellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  CCTT  iinn  mmaatteerriiaa  ““ggeenneettiiccoo  ––  ffoorreennssee””  ddii  ppaarrttee  

SSoolllleecciittoo,,  iill  PPrrooff..  AAddrriiaannoo  TTaagglliiaabbrraaccccii,,  ssìì……..pprroopprriioo  lluuii..    

VVeerrssoo  llaa  ffiinnee  ddeellllaa  ssuuaa  aauuddiizziioonnee  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1144..0099..22000099,,  iill  PPrreessiiddeennttee  

ggllii  hhaa  ppoossttoo  uunnaa  ddoommaannddaa,,  aa  pprrooppoossiittoo  ddeell  rreeppeerrttoo  116655  BB,,  rreellaattiivvoo  aall  

““ffaammoossoo””  ggaanncceettttoo  ddeell  rreeggggiisseennoo  ddii  MMeezz  ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  aallllaa  ttrraacccciiaa  

““mmiissttaa””  cchhee  llaa  DD..ssssaa  SStteeffaannoonnii,,  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  nnaazziioonnaallee,,  hhaa  

aattttrriibbuuiittoo  iinn  ppaarrttee  aa  MMeezz  ee  iinn  ppaarrttee  aa  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo..  IIll  PPrrooff..  

TTaagglliiaabbrraaccccii  hhaa  aammmmeessssoo  cchhee  nneellllaa  ttrraacccciiaa  mmiissttaa  iinn  qquueessttiioonnee  eerraa  

rriinnvveenniibbiillee  iill  ccrroommoossoommaa  YY..  IInn  pprreecceeddeennzzaa,,  iill  PPrrooff..  TTaagglliiaabbrraaccccii  aavveevvaa  

ddeettttoo  cchhee  qquueessttoo  aapplloottiippoo  vvaalleevvaa  ““aadd  eesscclluuddeerree  ee  nnoonn  ggiiàà  aadd  aattttrriibbuuiirree  

ssiiccuurreezzzzaa””..  IIll  PPrreessiiddeennttee  gglliieelloo  hhaa  rriiccoorrddaattoo  aallllee  pppp..  112200  ee  112211  ee  iill  CCTT  ddii  

ppaarrttee  SSoolllleecciittoo  hhaa  ccoonnddiivviissoo  iill  rriicchhiiaammoo  eedd  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  iill  GGuueeddee  hhaa  uunn  

pprrooffiilloo  ddiivveerrssoo  ((vvddss..  pp..  112211))..  QQuuaannddoo  iill  PPrreessiiddeennttee  hhaa  ccoonnttiinnuuaattoo,,  

oosssseerrvvaannddoo::  ““  QQuuiinnddii  vvaallee  aadd  eesscclluuddeerree  cchhee  ppoossssaa  eesssseerree  RRuuddyy  GGuueeddee..  

PPoossssiiaammoo  ddiirree  cchhee  ssiiaa  ppuurree  nneeii  lliimmiittii  ddii  aattttrriibbuuiibbiilliittàà  ddaa  lleeii  pprriimmaa  

ssppeecciiffiiccaattii  qquueessttoo  aapplloottiippoo  YY  èè  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ll’’aapplloottiippoo  YY  ddii  RRaaffffaaeellee  

SSoolllleecciittoo  ??””,,  iill  PPrrooff..  TTaagglliiaabbrraaccccii  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  EE’’  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  

ll’’aapplloottiippoo  YY  ddii  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo……..””  ((vvddss..  iibbiidd..))..  

UUnn’’uullttiimmaa  oosssseerrvvaazziioonnee  rriigguuaarrddaa  iill  ccoolltteelllloo  ddii  ccuuii  aall  rreepp..  3366,,  cciiooèè  qquueelllloo  

MMaarriieettttii  ssttaaiinnlleessss..  SSii  èè  ggiiàà  ddeettttoo  cchhee  llee  rraaggaazzzzee  iittaalliiaannee  nnoonn  lloo  aavveevvaannoo  mmaaii  

vviissttoo  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  cchhee  MMeezz  nnoonn  eerraa  mmaaii  ssttaattaa  aa  ccaassaa  ddii  SSoolllleecciittoo,,  

ddoovvee  iill  ccoolltteelllloo  èè  ssttaattoo  rriinnvveennuuttoo  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  66..1111..0077..  
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LL’’IIsspp..  CCaappoo  AArrmmaannddoo  FFiinnzzii,,  ddeellllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee  ddii  PPeerruuggiiaa,,  èè  qquueelllloo  

cchhee  hhaa  nnoottaattoo  iill  ccoolltteelllloo  iinn  ccaassaa  SSoolllleecciittoo  ee  lloo  hhaa  sseeqquueessttrraattoo..    

VVaa  pprreemmeessssoo  cchhee  llaa  pprriimmaa  ccoossaa  cchhee  ccoollppìì  ll’’IIssppeettttoorree  qquuaannddoo  eennttrròò  iinn  ccaassaa  

SSoolllleecciittoo  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  66  eerraa  ““uunn  ffoorrttiissssiimmoo  ooddoorree  ddii  vvaarriicchhiinnaa  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddeellllaa  ccuucciinnaa  ee  ddiiffffuussoo……””  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  117766))..  LL’’IIssppeettttoorree  aavveevvaa  ““ii  

gguuaannttii  ppuulliittii,,  nnuuoovvii……””  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  117777))  ee  ii  ccaallzzaarrii  ((vvddss..  eessaammee  

PPMM  aa  pp..  118811))..  

AAppppeennaa  eennttrraattoo  nnoottòò,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ccaasssseettttoo  ddeellllee  ssttoovviigglliiee,,  iill  ccoolltteelllloo  

““ppuulliittiissssiimmoo””,,  ppooii  rriiccoonnoosscciiuuttoo  iinn  qquueelllloo  ddeell  rreeppeerrttoo  3366  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  

pp..  117777))..  AAppppeennaa  pprreessoo  ccoonn  ii  gguuaannttii  ““nnuuoovvii””  ((cchhee  nnoonn  aavveevvaannoo  ttooccccaattoo  

aallttrroo)),,  lloo  iinnsseerriissccee  iinn  uunnaa  bbuussttaa  ccaarrttaacceeaa  nnuuoovvaa,,  rriippoossttaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  

ccaarrtteellllaa  ee,,  ppooii,,  iinn  QQuueessttuurraa  ssiiggiillllaa  iill  ttuuttttoo  ((vvddss..  rriissppoossttee  aall  ccoonnttrrooeessaammee  

MMaaoorrii  aa  pp..  119900))..      

LL’’IIsspp..  FFiinnzzii  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee,,  pprriimmaa  ddii  qquueell  66  nnoovveemmbbrree,,  nnoonn  eerraa  mmaaii  

ssttaattoo  nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  cchhee  vvii  ssii  ppoorrttòò  ssoolloo  iill  2277  

aaggoossttoo  ddeellll’’aannnnoo  22000088  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  117799))..  HHaa  aannccoorraa  pprreecciissaattoo  ddii  

nnoonn  aavveerr  ffaattttoo  aallttrrii  aacccceerrttaammeennttii  ssuu  qquueell  ccoolltteelllloo  ee  cchhee,,  ttoorrnnaattoo  iinn  QQuueessttuurraa  

sseemmpprree  iill  66  nnoovveemmbbrree,,  pprreelleevvòò  llaa  bbuussttaa  ddaallllaa  ccaarrtteellllaa  ee  llaa  ccoonnsseeggnnòò  aall  

SSoovvrriinntteennddeennttee  GGuubbbbiioottttii  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  118811))..    

TTaannttoo  ppeerr  cchhiiuuddeerree  iill  cceerrcchhiioo,,  iill  SSoovvrriinntteennddeennttee  SStteeffaannoo  GGuubbbbiioottttii,,  

aaddddeettttoo  aallllaa  tteerrzzaa  sseezziioonnee  ddeellllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee,,  eessccuussssoo  sseemmpprree  iinn  ddaattaa  

2288..0022..0099,,  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee,,  ddooppoo  llaa  ppeerrqquuiissiizziioonnee  iinn  ccaassaa  SSoolllleecciittoo  ddeell  66  

nnoovveemmbbrree,,  ll’’IIsspp  FFiinnzzii  ggllii  ccoonnsseeggnnòò  llaa  bbuussttaa,,  cchhiiuussaa,,  ccoonn  aallll’’iinntteerrnnoo  iill  

ccoolltteelllloo  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  220011))..  IIll  GGuubbbbiioottttii  llaa  pprreessee  ccoonn  ii  gguuaannttii  nnuuoovvii,,  

iinnddoossssaattii  ppooccoo  pprriimmaa  ee  pprriimmaa  ddii  ffaarree  qquuaalluunnqquuee  ccoossaa  ((vvddss..  pppp..  220011  ee  220022))  ee  

llaa  rriippoossee  iinn  uunnaa  ssccaattoollaa  nnuuoovvaa  cchhee  aavveevvaa  ccoonntteennuuttoo  ssoolloo  uunn’’aaggeennddaa  ((vvddss..  
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eessaammee  aa  pp..  220022))..  LL’’hhaa  rreeppeerrttaattaa  ee  ll’’hhaa  cchhiiuussaa  ccoonn  iill  nnaassttrroo,,  cciiooèè  ll’’hhaa  

ssiiggiillllaattaa  ((vvddss..  iibbiidd..  ee  aa  pp..  220033))..  

LLaa  ssccaattoollaa  ssiiggiillllaattaa,,  ccoonntteenneennttee  iill  ffaammoossoo  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo,,  èè  ssttaattaa  

ppoorrttaattaa,,  ppooii  aallllaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  nnaazziioonnaallee  oo  ddaa  ppeerrssoonnaallee  ppeerruuggiinnoo  oo  ddaa  

ppeerrssoonnaallee  rroommaannoo  ..  DDooppooddiicchhéé  iill  GGuubbbbiioottttii  nnoonn  hhaa  aavvuuttoo  ppiiùù  ccoonnttaattttii  ccoonn  iill  

ccoolltteelllloo  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  aa  pp..  220033))..    

EErraa  nneecceessssaarriioo  rriippeerrccoorrrreerree  iinn  ddeettttaagglliioo  ttuuttttii  ii  ppaassssaaggggii  ddeell  ccoolltteelllloo  ee  llee  

mmooddaalliittàà  ddii  aaccqquuiissiizziioonnee  ee  ddii  rreeppeerrttaazziioonnee  ppeerrcchhéé  ddiimmoossttrraannoo,,  ccoonn  ppaallmmaarree  

eevviiddeennzzaa,,  ssee  vvee  nnee  ffoossssee  bbiissooggnnoo,,  ll’’aassssoolluuttaa  aasssseennzzaa  ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  

ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ddii  qquueessttoo  ooggggeettttoo  ffoonnddaammeennttaallee  cchhee  èè  ll’’aarrmmaa  ccoonn  llaa  qquuaallee  

llaa  KKnnooxx  hhaa  iinnffeerrttoo  iill  ccoollppoo  ddeecciissiivvoo  aa  MMeezz,,  ppeerrcchhéé  iill  mmaatteerriiaallee  bbiioollooggiiccoo  

nneell  ppuunnttoo  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo,,  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeellllaa  zzoonnaa,,  oovvee,,  ssuull  mmaanniiccoo,,  ssii  

iinnnneessttaa  llaa  llaammaa,,  qquueessttoo  mmaatteerriiaallee,,  ddiicceevvoo,,  èè  ddii  AAmmaannddaa,,  ccoommee  èè  ddii  MMeezz  llaa  

ttrraacccciiaa  bbiioollooggiiccaa,,  aallttrreettttaannttoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa,,  nneellllaa  ppaarrttee  ddeellllaa  llaammaa  ddeell  

ccoolltteelllloo  vviicciinnaa  aallllaa  ppuunnttaa..      

OOnnuuss  pprroobbaannddii  iinnccuummbbiitt  eeii  qquuii  ddiicciitt,,  nnoonn  eeii  qquuii  nneeggaatt..  SSoonnoo  llee  ddiiffeessee  cchhee  

aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo  pprroovvaarree  ll’’aavvvveennuuttaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ee  nnoonn  llaa  mmeerraa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddeellllaa  sstteessssaa..  LLaa  PPrrooccuurraa  ppuuòò  lliimmiittaarrssii  aa  nneeggaarree  llaa  

ccoonnttaammiinnaazziioonnee..  QQuuii  ll’’aaccttoorr  nnoonn  èè  iill  PPMM,,  mmaa  ll’’iimmppuuttaattoo..  MMaa,,  nneellllaa  

ffaattttiissppeecciiee,,  llaa  PPrrooccuurraa  nnoonn  ssii  èè  lliimmiittaattaa,,  ccoommee  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  ffaarree,,  aadd  uunn  

aatttteeggggiiaammeennttoo  ddiiffeennssiivvoo::  qquuii  hhaa  ddaattoo  llaa  pprroovvaa  ddeellll’’iimmppoossssiibbiilliittàà,,  nneellllaa  

ffaattttiissppeecciiee,,  ddii  ccoonnttaammiinnaazziioonnee..  

          

CCrreeddoo  cchhee  ppoossssaa  bbaassttaarree..  EE  ccoommuunnqquuee  llaasscciioo  aallllaa  ccoolllleeggaa  llaa  ttrraattttaazziioonnee  

ddeeggllii  aassppeettttii  tteeccnniiccoo  sscciieennttiiffiiccii  uulltteerriioorrii  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  mmeeddiiccoo  lleeggaallee..  
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      LLee  vviicceennddee  ssuucccceessssiivvee  aall  ddeelliittttoo  ee  llaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree  

  

SSii  èè  vviissttoo  cchhee  RRuuddii  èè  ll’’uullttiimmoo  cchhee  eessccee  ddii  ccoorrssaa  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa..    

RRuuddii,,  qquuiinnddii,,  pprroobbaabbiillmmeennttee  ssii  ppoorrttaa  aa  ccaassaa  ee,,  ppooii,,  iinnttoorrnnoo  aallllee  oorree  44  ddeell  22,,  

vviieennee  vviissttoo  aall  ““DDoommuuss  DDeelliirriiii””  ddaallllee  dduuee  rraaggaazzzzee  ssppaaggnnoollee  ddii  VVaallllaaddoolliidd  

MMaarrttaa  FFeerrnnaannddeezz  NNiieettoo  ee  CCaarroolliinnaa  EEssppiinniillllaa  MMaarrttiinn,,  cchhee  aavveevvaannoo  aabbiittaattoo  

aanncchh’’eessssee  iinn  VViiaa  CCaanneerriinnoo  2266..  LLoo  vveeddoonnoo,,  ccoommee  ss’’èè  ddeettttoo,,  iinnttoorrnnoo  aallllee  44,,  

mmaa  nnoonn  ppoossssoonnoo  aaffffeerrmmaarrlloo  ccoonn  pprreecciissiioonnee  nnéé  ppootteevvaannoo  ddiirree  qquuaannddoo  iill  

GGuueeddee  ffoossssee  eennttrraattoo  aall  DDoommuuss..  LLee  sstteessssee  hhaannnnoo  aaggggiiuunnttoo  cchhee  RRuuddii  eerraa  ccoonn  

ddeeii  ggiioovvaannii  ee  CCaarroolliinnaa  rriiccoorrddaa  cchhee  iinnddoossssaavvaa  jjeeaannss  cchhiiaarrii  ccoonn  ddeellllee  lleetttteerree  

ccoommee  llaa  nnoottttee  pprreecceeddeennttee  qquuaannddoo  ll’’aavveevvaannoo  vviissttoo  sseemmpprree  aall  DDoommuuss  bbaallllaarree  

ccoonn  uunnaa  rraaggaazzzzaa  bbiioonnddaa  ccooii  ccaappeellllii  lluunngghhii  ee  lliissccii  ((vvddss..  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  

MMaarrttaa  FFeerrnnaannddeezz  NNiieettoo  ee  CCaarroolliinnaa  EEssppiinniillllaa  MMaarrttiinn,,  iinn  ddaattaa  66..1122..0066,,  

pprrooddoottttee  ddaallllaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx  aall’’uuddiieennzzaa  33..0077..0099))..  

PPooccoo  ddooppoo  llaa  mmeezzzzaannoottttee,,  nneellllaa  zzoonnaa  ccaappiittaa  uunn  ccoommmmeerrcciiaannttee  ddii  nnoommee  

KKhhiirrii  HHiicchhaamm,,  cchhee  aavveevvaa  ll’’aauuttoo  ppaarrcchheeggggiiaattaa  iinn  VViiaa  UUlliissssee  RRoocccchhii  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  iinn  rriissppoossttaa  aallllee  ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

55..0066..0099,,  aa  pp..  1111))..  IInnccoonnttrraa  uunn  aammiiccoo,,  cceerrttoo  FFrraanncceessccoo  BBaacccceellllii  cchhee  aavveevvaa  

ll’’aauuttoo  nneell  ppaarrcchheeggggiioo  ““SSaanntt’’AAnnttoonniioo””  ((vvddss..  pp..  1100))..    

DDooppoo  uunnaa  bbrreevvee  cchhiiaacccchhiieerraattaa,,  ll’’HHiicchhaamm  ooffffrree  aallll’’aammiiccoo  iill  ppaassssaaggggiioo  aall  

ppaarrcchheeggggiioo..  SSoonnoo  mmeezzzzaannoottttee  ee  cceennttii  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  eessaammee  ddiirreettttoo  aa  pp..  

1111))..    

IInn  uunn  ppaaiioo  ddii  mmiinnuuttii  ii  dduuee  ssoonnoo  nneelllloo  ssllaarrggoo  ddoovvee  llaa  ssttrraaddaa  ssii  bbiiffoorrccaa  vveerrssoo  

PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  aa  ssiinniissttrraa  ee  llaa  ssttrraaddaa  ddeell  ““BBuullaaggaaiioo””  aa  ddeessttrraa  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  

eessaammee  aa  pp..  1122))..    
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NNoonn  nnoottaa  nnéé  vveettrrii  rroottttii  aa  ffiinneessttrree  ((vvddss..  ccoonnttrrooeessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  1188)),,  

nnéé  nnoottaa  aallccuunncchhéé  ddii  ssttrraannoo  ((vvddss..  eessaammee  aa  pp..  1122))..    

PPeerr  ssttrraaddaa,,  aaffffeerrmmaa  iill  tteessttee,,  ““nnoonn  cc’’eerraa  nneessssuunnoo  qquueellllaa  sseerraa””  ((vvddss..  

ccoonnttrrooeessaammee  PPMM  aa  pp..  1199))  ee  aaggggiiuunnggee  cchhee  aanncchhee  llaa  ppiiaazzzzaa  eerraa  ddeesseerrttaa..  

TTrraannssiittaavvaa,,  iinnvveeccee,,  qquuaallcchhee  aauuttoo  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  

EE  ccoonn  qquueessttoo  tteessttee  ssii  cchhiiuuddee  llaa  ffaassee  ppiiùù  aa  rriiddoossssoo  ddeell  ddeelliittttoo  eedd  aabbbbiiaammoo  

uunn  uulltteerriioorree  rriissccoonnttrroo  aall  ffaattttoo  cchhee  llaa  mmeessssiinnsscceennaa  ddeell  tteennttaattoo  ffuurrttoo,,  ccoonn  

ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  llaa  

rroottttuurraa  ddeell  vveettrroo  ddaallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaammeerraa  oo  iill  ssuucccceessssiivvoo  llaanncciioo  ddeellllaa  

ppiieettrraa  ddaallllaa  rriinngghhiieerraa  ddii  lleeggnnoo  vveerrssoo  ii  vveettrrii,,  ddooppoo  cchhee  eerraannoo  ssttaattee  

ccoommpplleettaammeennttee  aappeerrttee  ddaa  AAmmaannddaa  llee  dduuee  ppeerrssiiaannee  ee  iill  bbaaccccaannoo  

ccoonnsseegguuiittoonnee,,  nnoonn  eerraannoo  aannccoorraa  iinntteerrvveennuuttii  aa  mmeezzzzaannoottttee  ee  vveennttii,,  mmaa  

ssuucccceessssiivvaammeennttee..  

II  dduuee  ooddiieerrnnii  iimmppuuttaattii,,  iinn  qquueell  mmoommeennttoo,,  hhaannnnoo  ggiiàà  ggeettttaattoo  ii  cceelllluullaarrii  nneell  

ggiiaarrddiinnoo  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  SSppeerraannddiioo  ee  ssii  ssttaannnnoo  pprreeppaarraannddoo  aa  rriieennttrraarree  aa  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ppeerr  cceerrccaarree  ddii  ooccccuullttaarree  llee  lloorroo  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ppeerr  

cceerrccaarree  ddii  ffaarr  aappppaarriirree  iill  ddeelliittttoo  ccoommee  ddoovvuuttoo  aallll’’aazziioonnee  ddii  uunnoo  ssccoonnoosscciiuuttoo,,  

ppeenneettrraattoo  ddaallllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii..    

II  dduuee  rriieennttrraannoo  nneellllaa  ccaassaa  ddeell  ddeelliittttoo  ddooppoo  llee  mmeezzzzaannoottttee  ee  ttrreennttaa,,  ffoorrssee  

aanncchhee  llee  uunnaa..  AA  qquueellll’’oorraa  llaa  zzoonnaa  èè  ddeesseerrttaa..  NNoonn  vvii  ssoonnoo  ppaassssaannttii  ee  nnoonn  vvii  èè  

cchhee  qquuaallcchhee  rraarraa  aauuttoo..    

SSii  ppoorrttaannoo  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz  eedd  èè  llìì  cchhee  AAmmaannddaa,,  iinnaavvvveerrttiittaammeennttee,,  

ppeessttaa  ccoonn  iill  ttaaccccoo  ddeellllaa  ssccaarrppaa  iill  bboorrddoo  ddeell  ccuusscciinnoo  cchhee  ssttaa  ssoottttoo  MMeezz..  

PPooii  ii  dduuee  rriimmaannggoonnoo  aa  ppiieeddii  nnuuddii  ee  AAmmaannddaa  vvaa  aa  pprreennddeerree  ddaallllaa  ssuuaa  

ccaammeerraa  llaa  llaammppaaddaa  nneerraa  ccooll  ppuullssaannttee  dd’’aacccceennssiioonnee  rroossssoo  cchhee  vveerrrràà  

rriinnvveennuuttaa  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh..    
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PPeerr  llaa  pprreecciissiioonnee,,  llaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee  aavveevvaa  rriinnvveennuuttoo  dduuee  llaammppaaddee  nneellllaa  

ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh  ee  FFiilloommeennaa  aavveevvaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo  iinn  sseeddee  ddii  iinnddaaggiinnii  

qquueellllaa  nneerraa  ccooll  bboottttoonnee  dd’’aacccceennssiioonnee  rroossssoo  ccoommee  aappppaarrtteenneennttee  aadd  AAmmaannddaa  

ee  cchhee  lleeii  vveeddeevvaa  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa..  QQuueessttoo  ppaarrttiiccoollaarree  èè  ssttaattoo  

ccoonnffeerrmmaattoo  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee  ddaa  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii  

((vvddss..  llee  ddiicchh..  aa  qquueessttoo  PPMM  aallll’’uuddiieennzzaa  iinn  ddaattaa  77..0022..0099,,  pp..  9988))..  

IIll  SSoosstt..  CCoommmmiissssaarriioo  NNaappoolleeoonnii,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2288..0022..0099,,  rriissppoonnddeennddoo  

aallllee  ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  DDoonnaattii,,  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  

nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeell  pprriimmoo  ssoopprraalllluuooggoo,,  pprroopprriioo  ddeell  

22  nnoovveemmbbrree  0077,,  vvii  eerraannoo  aappppuunnttoo  dduuee  llaammppaaddee::  uunnaa,,  vviicciinnaa  aall  lleettttoo  ddeellllaa  

vviittttiimmaa  ee  ll’’aallttrraa,,  ppeerr  tteerrrraa,,  ddiieettrroo  aallllaa  ppoorrttaa  dd’’iinnggrreessssoo,,  eennttrroo  llaa  ssttaannzzaa,,  cchhee  

èè  ssttaattaa  rriiccoonnoosscciiuuttaa  ccoommee  llaa  llaammppaaddaa  ddeellllaa  KKnnooxx  ““cchhee  mmaannccaavvaa  ddaallllaa  ssuuaa  

ssttaannzzaa  ee  nnoonn  cc’’èè  aallttrroo  ppuunnttoo  ddii  lluuccee……””  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeell  SSoosstt..  CCoommmm..  

NNaappoolleeoonnii,,  aallllee  pppp..  1100  ee  1111  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  uuddiieennzzaa))..      

IIll  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellllaa  llaammppaaddaa  ddii  AAmmaannddaa  cchhee  mmaannccaavvaa  ddaallllaa  ssuuaa  

ccaammeerraa  ee  ssii  ttrroovvaavvaa  iinnvveeccee  aall  ddii  llàà  ddeellllaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz  èè  uunn  

ppaarrttiiccoollaarree  iimmppoorrttaannttiissssiimmoo,,  ccoommee  vveeddrreemmoo..  EEdd  èè  vveerroossiimmiillee  cchhee  qquueellllaa  

llaammppaaddaa  ffoossssee  ppooggggiiaattaa  ssuull  ttaavvoolliinnoo  aa  ddeessttrraa  ddeellll’’iinnggrreessssoo,,  ppuunnttaattaa  vveerrssoo  iill  

ccaaddaavveerree  ddii  MMeezz  ee  cchhee  ssiiaa  ppooii  ccaadduuttaa  aa  tteerrrraa,,  aappppuunnttoo  ddaavvaannttii  aallllaa  ppoorrttaa  ee  

iinntteerrnnaammeennttee  aallllaa  ssttaannzzaa,,  mmaa  èè  aanncchhee  ppoossssiibbiillee  cchhee  eessssaa  ffoossssee  iinnvveeccee  ssttaattaa  

ppooggggiiaattaa  aa  tteerrrraa  ssiinn  ddaallll’’iinniizziioo  eedd  èè  ppeerr  qquueessttoo  cchhee  llaa  MMoobbiillee  llaa  ttrroovvaa  ddiieettrroo  

aallllaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeerreeddiitthh,,  eennttrraannddoo..  

PPooii  ii  dduuee  ssppoogglliiaannoo  llaa  vviittttiimmaa  cchhee  ggiiaaccee  oorraa  nneelllloo  sstteessssoo  ppuunnttoo  ee  ccoonn  lloo  

sstteessssoo  aasssseettttoo  ccoonn  ccuuii  ffuu  rriinnvveennuuttaa  ddaallllaa  PPoolliizziiaa..  

VVaa  aaggggiiuunnttoo  uunn  uulltteerriioorree  ppaarrttiiccoollaarree..  AAmmaannddaa  ccoopprree  iill  ccaaddaavveerree  

ddeellll’’aammiiccaa  ccoonn  iill  ppiiuummoonnee..  EE’’  uunn  ppaarrttiiccoollaarree  eessttrreemmaammeennttee  iimmppoorrttaannttee  ddaall  
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ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ppssiiccoollooggiiccoo..  IInnddiiccaa  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  ppiieettaass,,  ddii  rriissppeettttoo  ppeerr  llaa  

vviittttiimmaa  ee  uunn  bbiissooggnnoo  ddii  nneeggaarree  aa  ssee  sstteessssii  uunn  ddeelliittttoo  ccoossìì  ggrraavvee,,  cchhee  

pprreessuuppppoonnee  uunn  rraappppoorrttoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ee  ddii  aammiicciizziiaa  ((aanncchhee  ssee  ttoorrmmeennttaattaa))  

ccoonn  llaa  vviittttiimmaa  ee  llaa  nnaattuurraa  ddii  oommiicciiddaa  ooccccaassiioonnaallee  ddeellll’’aauuttoorree  oo  ddeeggllii  aauuttoorrii  

ddeell  ddeelliittttoo..    

UUnnoo  ssccoonnoosscciiuuttoo,,  mmaaggaarrii  aabbiittuuaattoo  aadd  aattttii  ddii  vviioolleennzzaa,,  ppeenneettrraattoo  iinn  ccaassaa  

ccoonn  ll’’iinntteennzziioonnee  ddii  rruubbaarree,,  nnoonn  aavvrreebbbbee  aavvvveerrttiittoo  aallccuunn  bbiissooggnnoo  ddii  ccoopprriirree  

iill  ccaaddaavveerree..    

QQuueessttoo  ccoommppoorrttaammeennttoo  èè  uunn’’uulltteerriioorree  ffiirrmmaa,,  aaggggiiuunnttaa  aallllee  ttaannttee  cchhee  ssii  

ssoonnoo  iilllluussttrraattee,,  cchhee  iinncchhiiooddaa  ppiiùù  cchhee  iill  GGuueeddee,,  SSoolllleecciittoo  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  

AAmmaannddaa  cchhee,,  ccoommee  ddoonnnnaa,,  nnoonn  ppootteevvaa  ssooppppoorrttaarree  qquueell  ccaaddaavveerree  ffeemmmmiinniillee  

nnuuddoo,,  ssttrraazziiaattoo..    

PPooii  SSoolllleecciittoo  vvaa  nneell  bbaaggnnoo  ppiiccccoolloo  ee  llaasscciiaa  ll’’iimmpprroonnttaa  ppllaannttaarree  ssuull  

ttaappppeettiinnoo..    

II  dduuee  llaasscciiaannoo  llee  aallttrree  ttrraaccccee  llaasscciiaattee  pprroobbaabbiillmmeennttee  mmeennttrree  ppuulliissccoonnoo  llee  

aallttrree  ttrraaccccee  llaasscciiaattee,,  uuttiilliizzzzaannddoo  iill  mmoocchhoo..    

PPooii  ppaassssaannoo  aallllaa  ssiimmuullaazziioonnee  ddeell  tteennttaattoo  ffuurrttoo  ee,,  aammmmeetttteennddoo  aanncchhee  cchhee  iill  

llaanncciioo  ddeellllaa  ppiieettrraa  ssiiaa  aavvvveennuuttoo  aadd  ooppeerraa  ddii  RRaaffffaaeellee  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  ddooppoo  cchhee  

AAmmaannddaa  hhaa  aappeerrttoo  ccoommpplleettaammeennttee  llee  ppeerrssiiaannee,,  RRaaffffaaeellee,,  ppoorrttaattoossii,,  sseeccoonnddoo  

qquueessttaa  iippootteessii,,  aallll’’eesstteerrnnoo,,  llaanncciiaa  llaa  ppiieettrraa  ee  iinnffrraannggee  iill  vveettrroo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  

ddeellllaa  RRoommaanneellllii..  PPooii  AAmmaannddaa  rriiaavvvviicciinnaa  llee  dduuee  ppeerrssiiaannee  nneellllaa  ppoossiizziioonnee  iinn  

ccuuii  llee  ttrroovvaa  llaa  PPoolliizziiaa..    

PPooii  ssee  nnee  rriittoorrnnaannoo  aa  ccaassaa  ddii  RRaaffffaaeellee,,  ddooppoo  aavveerr  cchhiiuussoo  llaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz  

ee  aavveerrnnee  ggeettttaattoo  vviiaa  llaa  cchhiiaavvee..    

AAllllee  55,,3322  ddeell  mmaattttiinnoo  ddeell  22  nnoovveemmbbrree  rriiccoommiinncciiaa  ll’’aattttiivviittàà  ddeell  ccoommppuutteerr  

ddii  SSoolllleecciittoo..    
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II  dduuee  ssoonnoo  sscciiooccccaattii  ddaall  ddeelliittttoo  ee  iimmppaauurriittii  mmaa,,  ccoommee  ss’’èè  vviissttoo,,  ssaannnnoo  

oorrggaanniizzzzaarrssii..    

PPooccoo  pprriimmaa  ddeellllee  88,,  AAmmaannddaa  ssii  ppoorrttaa  nneell  nneeggoozziioo  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee  iinn  CCoorrssoo  

GGaarriibbaallddii  nn..  66//88,,  aa  cciirrccaa  uunn  ttrree  mmiinnuuttii  ddaallllaa  ccaassaa  ddeell  ddeelliittttoo..    

LLee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  ddaa  QQuuiinnttaavvaallllee  MMaarrccoo,,  ttiittoollaarree  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  

MMaarrgghheerriittaa  CCoonnaadd,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2211..0033..0099  nnoonn  llaasscciiaannoo  mmaarrggiinnii  ddii  

dduubbbbiioo..  LLaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree  ssii  ppoorrttaa  iinn  zzoonnaa  vveerrssoo  llee  66  ––  66,,1155  ((vvddss..  

llee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  7711))..  VVaa  aall  bbaarr  cchhee  ssii  ttrroovvaa  

vvoollttaannddoo  aa  ssiinniissttrraa  ppeerr  cchhii  sscceennddaa  ddaa  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii,,  ppooii,,  vveerrssoo  llee  77,,4455,,  

nneellll’’aapprriirree  llaa  ssaarraacciinneessccaa  ddeell  nneeggoozziioo,,  cchhee  ssii  ttrroovvaa  aa  ddeessttrraa,,  ppeerr  cchhii  sscceennddaa,,  

vveeddee  uunnaa  rraaggaazzzzaa  cchhee  aassppeettttaavvaa  cchhee  lluuii  aapprriissssee  ee  cchhee,,  ttrroovvaannddoossii  aallllaa  ssuuaa  

ddeessttrraa  ((mmeennttrree  lluuii  eerraa  ppoossiizziioonnaattoo  ddaavvaannttii  aallllaa  ssaarraacciinneessccaa)),,  eerraa  iinn  ssaalliittaa  

rriissppeettttoo  aa  lluuii,,  iinn  ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  RRaaffffaaeellee  ((vvddss..  lloo  iibbiiddeemm))..    

IIll  QQuuiinnttaavvaallllee  èè  ddeecciissoo,,  eessttrreemmaammeennttee  ddeecciissoo  ee  ssiiccuurroo  nneellllaa  ssuuaa  

tteessttiimmoonniiaannzzaa..  

LLaa  rraaggaazzzzaa  aavveevvaa  uunn  ccaappppoottttoo  ggrriiggiioo  ((vvddss..  pp..  7722)),,  aavveevvaa  ddeeggllii  ““oocccchhii  

aazzzzuurrrrii  cchhiiaarriissssiimmii””  ((vvddss..  pp..  7733)),,  aavveevvaa  uunnaa  ssppeecciiee  ddii  ccuuffffiiaa  eedd  uunnaa  sscciiaarrppaa  

cchhee  llee  ccoopprriivvaa  iill  ccoolllloo  ((vvddss..  pp..  7733,,  sseemmpprree  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddiirreettttoo)),,  llaa  

rraaggaazzzzaa  ““aavveevvaa  uunn  vvoollttoo  bbiiaanncchhiissssiimmoo””  ((vvddss..  pp..  7744))..  LLaa  rraaggaazzzzaa  eerraa  

ggiioovvaannee,,  ssuuii  2200  aannnnii  ((vvddss..  pp..  7744)),,  ssii  èè  ddiirreettttaa  nneellllaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ddeell  

nneeggoozziioo  ((vvddss..  iibbiiddeemm)),,  ddoovvee  ssii  vveennddoonnoo  bbiissccoottttii,,  vviinnoo  ee  bbiibbiittee,,  ccaarrttaa  

iiggiieenniiccaa  ee  ddeetteerrssiivvii  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  PPooii  llaa  vveeddee  rriippaassssaarree  eedd  uusscciirree  ddaall  

nneeggoozziioo  ee  ddiirriiggeessii  aa  ddeessttrraa,,  iinn  ddiisscceessaa,,  vveerrssoo  llaa  PPiiaazzzzaa  ((ee,,  qquuiinnddii,,  vveerrssoo  VViiaa  

ddeellllaa  PPeerrggoollaa))::  vvddss..  llee  rriissppoossttee  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddiirreettttoo  aa  pp..  7722..  

  IIll  ggiioorrnnoo  ddooppoo  ll’’aarrrreessttoo,,  qquuaannddoo  ii  ggiioorrnnaallii  hhaannnnoo  ppuubbbblliiccaattoo  llee  ffoottoo  ddeell  

SSoolllleecciittoo  ee  ddeellllaa  KKnnooxx,,  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  hhaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo  llaa  rraaggaazzzzaa  ccoommee  
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qquueellllaa  pprreesseennttaattaassii  aa  nneeggoozziioo  nneellll’’oorraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  

nnoovveemmbbrree  ((vvddss..  pp..  7766))::  ll’’hhaa  rriiccoonnoosscciiuuttaa  ddaallll’’oovvaallee  ddeell  vvoollttoo  ee  ““ddaall  mmooddoo  

ddii  gguuaarrddaarree  ccoossìì  lloo  ssgguuaarrddoo””  eedd  hhaa  aaggggiiuunnttoo::  ““ppeerr  mmee  eerraa  lleeii””  ((vvddss..  rriissppoossttee  

aa  pp..  7766))..  IIll  tteessttee  hhaa  rriiccoorrddaattoo  cchhee,,  qquuaallcchhee  ggiioorrnnoo  pprriimmaa,,  qquueessttaa  vvoollttaa,,  iinn  

oorraarriioo  ddii  cchhiiuussuurraa,,  ssii  eerraa  pprreesseennttaattoo  RRaaffffaaeellee,,  sseennzzaa  oocccchhiiaallii  qquueellllaa  sseerraa,,  

iinnssiieemmee  aallllaa  KKnnooxx  cchhee  vveessttiivvaa  uunn  ppaaiioo  ddii  ssccaarrppoonncciinnii  TTiimmbbeerrllaanndd  eedd  uunnaa  

mmaagglliiaa  ““ddii  llaannaa  ddii  ccoolloorree  ppeessaannttee……..ccooiilloorraattoo  ddii  uunn  ccoolloorree  vviissttoossoo……eerraa  uunn  

rroossssoo  oo  qquuaallccoossaa  ssiimmiillee””  ((vvddss..  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddeell  

PPMM,,  aa  pp..  7777))..  IInndduummeennttoo  rroossssoo……ffoorrssee  eerraa  llaa  sstteessssaa  sseerraa  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  ccoonn  

GGiiooffffrreeddii..      

LLaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  iinnvveeccee,,  llaa  rraaggaazzzzaa  ““aavveevvaa  uunn’’eesspprreessssiioonnee  ssttaanncchhiissssiimmaa””  

((vvddss..  rriissppoossttee  sseemmpprree  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddiirreettttoo  aa  pp..  7788))..  PPooii  iill  PPrreessiiddeennttee  hhaa  

cchhiieessttoo  aall  QQuuiinnttaavvaallllee  ssee  llaa  rraaggaazzzzaa  vviissttaa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  ffoossssee  pprreesseennttee  iinn  

qquueell  mmoommeennttoo  nneellll’’aauullaa  ee  ffoossssee  pprroopprriioo  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  hhaa  

rriissppoossttoo  ddii  ssìì  ((vvddss..  pp..  8800))..  QQuueessttoo  PPMM  hhaa  mmoossttrraattoo  aall  tteessttee  uunnaa  ffoottoo  ddii  

AAmmaannddaa  ee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee,,  ppuurr  rriiccoonnoosscceennddoo  cchhee  iill  ccoolloorree  ddeeggllii  oocccchhii  ccoommee  

llee  aappppaarrvvee  qquueell  mmaattttiinnoo  sseemmbbrraavvaa  ddiivveerrssoo,,  hhaa  ppeerròò  ccoonncclluussoo::  ““  SSìì,,  ssìì,,  llaa  

rriiccoonnoossccoo……””  ((vvddss..  pp..  8800))..              

EE  CChhiirriibbooggaa  AAnnaa  MMaarriinnaa,,  ccoommmmeessssaa  nneell  nneeggoozziioo  ((ee  aanncchhee  ddoommeessttiiccaa  aadd  

oorree  ddeell  SSoolllleecciittoo)),,  sseennttiittaa  iinn  ddaattaa  2266..0066..0099,,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  iill  

QQuuiinnttaavvaallllee  llee  cchhiieessee  ssee  nnoonn  aavveesssseerroo  vviissttoo  llaa  rraaggaazzzzaa  cchhee  ggllii  sseemmbbrraavvaa  

pprroopprriioo  AAmmaannddaa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  2211..  LLaa  CChhiirriibbooggaa  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  eerraa  

pprreesseennttee  aa  nneeggoozziioo  qquueellllaa  mmaattttiinnaa,,  ddaallllee  77,,3300  mmaa  hhaa  rriiffeerriittoo  cchhee  rriissppoossee  aall  

QQuuiinnttaavvaallllee  cchhee  lleeii  nnoonn  ll’’aavveevvaa  vviissttaa  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallllee  ddoommaannddee  

pprreessiiddeennzziiaallii  aallllee  pppp..  7733  ee  7744))..    
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FFoorrssee  SSoolllleecciittoo  ll’’aavveevvaa  pprreecceedduuttaa  aallllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  QQuuaannddoo  

AAmmaannddaa  rraaggggiiuunnggee  RRaaffffaaeellee,,  ii  dduuee  eennttrraannoo  ddii  nnuuoovvoo  nneellllaa  ccaassaa  ddeell  ddeelliittttoo  ee  

RRaaffffaaeellee  cceerrccaa  ddii  ssffoonnddaarree  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz  ppeerr  rreeccuuppeerraarree  llaa  

llaammppaaddaa  ddii  AAmmaannddaa  rriimmaassttaa  ppeerriiccoolloossaammeennttee  nneellllaa  ssttaannzzaa  ddeell  ddeelliittttoo  ((vvddss..  

llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aa  pp..  4444))..    

PPooii  eessccoonnoo  ee  ttrraassccoorrrroonnoo  qquuaallcchhee  oorraa  nneellllaa  ppiiaazzzzoollaa,,  cceerrccaannddoo  ddii  

““ccoonnssoollaarrssii””  aa  vviicceennddaa,,  pprriimmaa  ddeellll’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee,,  aallllee  1122,,2255  

cciirrccaa,,  ddooppoo  iill  rriinnvveenniimmeennttoo,,  iinn  VViiaa  SSppeerraannddiioo,,  ddeell  pprriimmoo  cceelllluullaarree  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  ddeellll’’IIsspp..  MMiicchheellee  BBaattttiisstteellllii,,  iinn  ddaattaa  66..0022..0099,,  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddeell  

PPMM,,  aa  pp..  6611))..  

DDooppoo  ll’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee,,  SSoolllleecciittoo  cchhiiaammaa  ii  CCaarraabbiinniieerrii..  

LL’’AApppp..  DDaanniieellee  CCeeppppiitteellllii,,  iinn  sseerrvviizziioo  pprreessssoo  llaa  CCeennttrraallee  ooppeerraattiivvaa  ddeell  

CCoommaannddoo  pprroovviinncciiaallee  CCCC..  ddii  PPeerruuggiiaa,,  iinn  ddaattaa  1144..0022..0099,,  hhaa  pprreecciissaattoo  cchhee  

aallllee  1122..5511  uunn  rraaggaazzzzoo  aavveevvaa  cchhiiaammaattoo  ddaa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  sseeggnnaallaannddoo  cchhee  

uunnoo  ssccoonnoosscciiuuttoo,,  ddooppoo  aavveerr  rroottttoo  iill  vveettrroo  ddii  uunnaa  ddeellllee  ffiinneessttrree  ddeellllaa  ccaassaa,,  vvii  

eerraa  eennttrraattoo  eedd  eerraa  ttuuttttoo  ssoottttoossoopprraa..  IIll  rraaggaazzzzoo  aavveevvaa  aanncchhee  pprreecciissaattoo  cchhee  

nneellllaa  ccaassaa  vvii  aabbiittaavvaa  uunnaa  ssttuuddeenntteessssaa,,  cceerrttaa  AAmmaannddaa  KKnnooxx  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  

ddeellll’’AApppp..  CCeeppppiitteellllii  aa  pp..  7722))..  DDii  ffrroonnttee  aallllaa  ddoommaannddaa  ddeell  mmiilliittaarree  ddii  

ssppiieeggaarree  mmeegglliioo  ccoossaa  ffoossssee  aaccccaadduuttoo  ee  ssee,,  iinn  eeffffeettttii,,  ddaallllaa  ccaassaa  mmaannccaassssee  

qquuaallccoossaa,,  iill  SSoolllleecciittoo  ggllii  rriissppoonnddee,,  ppiiùù  vvoollttee,,  aanncchhee  nneellllaa  sseeccoonnddaa  cchhiiaammaattaa,,  

cchhee  nnuullllaa  èè  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellll’’AApppp..  CCeeppppiitteellllii  aa  pp..  7733  ee  llaa  

rreeggiissttrraazziioonnee  ddeellllaa  pprriimmaa  tteelleeffoonnaattaa  ddii  RRaaffffaaeellee,,  aa  pp..  7744  ddeelllloo  sstteessssoo  

vveerrbbaallee,,  ddoovvee  ll’’iimmppuuttaattoo,,  aallllaa  ddoommaannddaa  ddeell  mmiilliittaarree,,  rriissppoonnddee::  ““NNoo,,  nnoonn  cc’’èè  

ffuurrttoo……””))..    

LLaa  sseeccoonnddaa  cchhiiaammaattaa  RRaaffffaaeellee  llaa  ffaa  aallllee  1122..5544  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellll’’AApppp..  

CCeeppppiitteellllii  aa  pp..  7722))..  AAnncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo,,  RRaaffffaaeellee,,  bbeenncchhéé  nnuullllaa  ppootteessssee  
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ssaappeerree  ddeellllaa  eevveennttuuaallee  mmaannccaannzzaa  ddii  ooggggeettttii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  RRoommaanneellllii  ee,,  

qquuiinnddii,,  ddeellllaa  ccoonnssuummaazziioonnee  ddeell  ffuurrttoo,,  aallllaa  ddoommaannddaa  ddeellll’’AApppp..  CCeeppppiitteellllii::  ““  

CCoossaa  hhaannnnoo  aassppoorrttaattoo  ??””,,  rriissppoonnddee  iinn  mmooddoo  aannccoorraa  ppiiùù  ddeecciissoo  ee,,  

ccoonnssiiddeerraattaa  llaa  ssiittuuaazziioonnee,,  iinnccoommpprreennssiibbiillee::  ““  NNoonn  hhaannnnoo  ppoorrttaattoo  vviiaa  

nniieennttee……..””  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  7777))..    

EEppppuurree  ccoolleeii  cchhee  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  aacccceerrttaarree  ssee  lloo  ssccoonnoosscciiuuttoo  aavveessssee  

eeffffeettttiivvaammeennttee  ppoorrttaattoo  vviiaa  qquuaallccoossaa  ddaallllaa  ssuuaa  ssttaannzzaa,,  ggiiuunnggeerràà  ssoollttaannttoo  

vveerrssoo  llee  1133  ee  qquuaallccoossaa,,  vvaa  ssuubbiittoo  aa  ccoonnttrroollllaarree  iinn  ccaammeerraa  ee  ccoonncclluuddee  cchhee  

nnoonn  llee  hhaannnnoo  aassppoorrttaattoo  nnuullllaa  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellll’’IIsspp..  BBaattttiisstteellllii  iinn  sseeddee  ddii  

eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aallll’’uuddiieennzzaa  iinn  ddaattaa  66..0022..0099,,  aa  pp..  7700))..  

EE  ccoommee  ffaacceevvaa  iill  SSoolllleecciittoo  aa  ssaappeerree  ccoonn  ttaannttaa  ssiiccuurreezzzzaa  cchhee  nnuullllaa  ffoossssee  

ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  ddaallllaa  ssttaannzzaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  bbeenn  pprriimmaa  cchhee  qquueesstt’’uullttiimmaa  lloo  

aacccceerrttaassssee  ddii  ppeerrssoonnaa  ee  lloo  ccoommuunniiccaassssee  aaii  ppoolliizziioottttii  pprreesseennttii,,  ssee  RRaaffffaaeellee  ee  

AAmmaannddaa  nnoonn  aavveesssseerroo  oorrggaanniizzzzaattoo  lloorroo  qquueellllaa  mmeessssiinnsscceennaa  ??  

MMaa  qquueessttaa  ddoommaannddaa  ddeevv’’eesssseerree  sseegguuiittaa  ddaa  uunn’’aallttrraa,,  ddeecciissiivvaa..  

QQuuaallee  iinntteerreessssee  aavvrreebbbbeerroo  aavvuuttoo  AAmmaannddaa  ee  SSoolllleecciittoo  aa  iinnvveennttaarrssii  uunn  

tteennttaattiivvoo  ddii  ffuurrttoo  ccoommee  qquueelllloo  ssee  ssee  nnee  ffoosssseerroo  ssttaattii  ttrraannqquuiillllii  aa  ccaassaa  

SSoolllleecciittoo,,  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  ee  nnoonn  ffoosssseerroo,,  

qquuiinnddii,,  ccooiinnvvoollttii,,  ccoonn  RRuuddii,,  nneell  ddeelliittttoo  ??  

NNeessssuunnoo,,  èè  cchhiiaarroo..  LLaa  nneecceessssiittàà  ddii  qquueellllaa  mmaacccchhiinnaazziioonnee  ddiisscceennddee  

rraazziioonnaallmmeennttee  ee  iimmpprreesscciinnddiibbiillmmeennttee,,  ccoommee  ssii  èè  ddeettttoo  aallll’’iinniizziioo,,  nneell  ffaattttoo  

cchhee  aavveevvaannoo  ccoommmmeessssoo  iill  ddeelliittttoo  ee  ddoovveevvaannoo  ssttoorrnnaarree  ddaa  ssee  sstteessssii  llee  

iinnddaaggiinnii  ee  iinnddiirriizzzzaarrllee  vveerrssoo  uunn  bbiinnaarriioo  mmoorrttoo,,  vveerrssoo  iill  bbiinnaarriioo  ddeelllloo  

ssccoonnoosscciiuuttoo  ppeenneettrraattoo  iinn  qquueell  mmooddoo  ddaallll’’eesstteerrnnoo  ppeerr  rruubbaarree  ee  cchhee,,  ppooii,,  ddaall  

ffuurrttoo,,  eerraa  ppaassssaattoo  aallll’’aabbuussoo  sseessssuuaallee  ee,,  iinnffiinnee,,  aall  ddeelliittttoo..    
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NNoonn  ssii  sseegguuiirraannnnoo,,  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  ttuuttttee  llee  iinnuummeerreevvoollii  ccoonnttrraaddddiizziioonnii  iinn  

ccuuii  SSoolllleecciittoo,,  mmaa,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  AAmmaannddaa  ccaaddrraannnnoo  nneell  rraaccccoonnttaarree  ii  ffaattttii  aallllaa  

PPoolliizziiaa..    

EE  bbaassttaa  rriipprreennddeerree  qquueelllloo  cchhee  llaa  RRoommaanneellllii  rriiccoorrddaa  ddeell  rraaccccoonnttoo  ee  ddeellllaa  

ccoonnddoottttaa  ddii  AAmmaannddaa  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree  eedd  eessttrraappoollaarree  qquueellllee  

ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvee,,  ppeerr  rreennddeerrssii  ccoonnttoo  cchhee  ii  pprriimmii  ““aaccccuussaattoorrii””  ddii  AAmmaannddaa  ee  

RRaaffffaaeellee  ssoonnoo  ssttaattii  lloorroo  sstteessssii  ee  iinn  cciirrccoossttaannzzee  iinn  ccuuii  nnoonn  ssii  ppootteevvaa  

mmiinniimmaammeennttee  ppeennssaarree  aa  ““pprreessssiioonnii””  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ddaallllaa  PPoolliizziiaa,,  ddeell  rreessttoo  

mmaaii  aavvvveennuuttee..    

EE’’  ssuuffffiicciieennttee  ssooffffeerrmmaarrssii  ssuullllaa  pprriimmaa  tteelleeffoonnaattaa  ““ddii  aallllaarrmmee””  cchhee  

FFiilloommeennaa  rriicceevvee  mmeennttrree  ssii  ttrroovvaavvaa  nneeii  pprreessssii  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnaallee  ““FFiieerraa  ddeeii  

MMoorrttii””,,  aallllee  1122,,1155  cciirrccaa..  AAmmaannddaa  llaa  cchhiiaammaa  ccooll  cceelllluullaarree  ee  llee  ddiiccee  cchhee  cc’’eerraa  

qquuaallccoossaa  ddii  ssttrraannoo  iinn  ccaassaa,,  cchhee  aavveevvaa  ttrroovvaattoo  llaa  ppoorrttaa  eesstteerrnnaa  aappeerrttaa,,  cchhee  

cc’’eerraa  ddeell  ssaanngguuee  nneell  ssuuoo  bbaaggnnoo  ((vvddss..  rriissppoossttaa  aallllaa  ddoommaannddaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  aa  

pp..  3344))  ee  cchhee  aavveevvaa  ffaattttoo  llaa  ddoocccciiaa  ((vvddss..  ll’’eessaammee  aall  PPMM  ddeellllaa  RRoommaanneellllii,,  iinn  

ddaattaa  77..0022..0099,,  pp..  3311))..  AAllllaa  ddoommaannddaa  ddii  FFiilloommeennaa  ddoovvee  ffoossssee  MMeerreeddiitthh,,  

AAmmaannddaa  rriissppoonnddee  ddii  nnoonn  ssaappeerrlloo  ((vvddss..  pp..  3322))..    

SSeeccoonnddoo  qquuaannttoo  rriiffeerriittoo  ddaa  FFiilloommeennaa,,  AAmmaannddaa  aaggggiiuunnggee::  ““  CCoommuunnqquuee  iioo  

aaddeessssoo  ssttoo  aannddaannddoo  ddaa  RRaaffffaaeellee……””  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  FFiilloommeennaa  nnoonn  rriieessccee  aa  

ccaappiirree  ccoossaa  llee  vvoogglliiaa  ddiirree  AAmmaannddaa,,  mmaa,,  nneellll’’iinncceerrtteezzzzaa,,  llaa  iinnvviittaa  aa  ffaarree  uunn  

ccoonnttrroolllloo  iinn  ccaassaa..    

  PPooii  FFiilloommeennaa  cchhiiaammaa  MMeerreeddiitthh  ssiiaa  aallll’’uutteennzzaa  iittaalliiaannaa  cchhee  aa  qquueellllaa  iinngglleessee  

mmaa  iinnuuttiillmmeennttee..  HHaa  rriicchhiiaammaattoo  AAmmaannddaa  cchhee  nnoonn  hhaa,,  ppeerròò,,  rriissppoossttoo  ((vvddss..  pp..  

3355))..    

LLee  iinnccoonnggrruueennzzee  ssoonnoo  ddiivveerrssee,,  ssiinn  ddaa  qquueessttoo  pprriimmoo  eelleemmeennttoo..  
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AAmmaannddaa  ttrroovvaa  llaa  ppoorrttaa  eesstteerrnnaa  ddii  ccaassaa  aappeerrttaa,,  nnoonn  ssaa  ddoovvee  ssiiaa  MMeerreeddiitthh,,  vvii  

ssoonnoo  ttrraaccccee  ddii  ssaanngguuee  nneell  bbaaggnnoo  ppiiccccoolloo  ((qquueelllloo  ddii  MMeezz  ee  AAmmaannddaa))  ee,,  

cciioonnoonnoossttaannttee,,  ffaa  llaa  ddoocccciiaa  pprroopprriioo  nneell  llooccaallee  ddoovvee  cc’’èè  iill  ssaanngguuee  ee  nnoonn  aall  

mmaattttiinnoo  pprreessttoo,,  ddooppoo  eesssseerrssii  aallzzaattaa  ee  pprriimmaa  ddii  ppoorrttaarrssii,,  aallll’’oorraarriioo  

dd’’aappeerrttuurraa,,  nneell  nneeggoozziioo  ddii  QQuuiinnttaavvaallllee,,  mmaa  ddooppoo  llee  1122..  

BBeehh,,  ssiiaammoo  nneellllaa  ppiiùù  ccoommpplleettaa  iillllooggiicciittàà  ee  ppeerrcchhéé  AAmmaannddaa  nnoonn  cchhiiaammaa  ccooll  

cceelllluullaarree  aanncchhee  RRaaffffaaeellee,,  ssee  nnoonn  èè  ccoonn  lleeii,,  ccoommee  hhaa  ffaattttoo  ccoonn  FFiilloommeennaa  ??  

QQuueellllaa  mmaattttiinnaa,,  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  nnoonn  ssii  cchhiiaammeerraannnnoo  mmaaii,,  eeppppuurree  lleeii  

ssoossttiieennee  ddii  eesssseerrssii  ttrroovvaattaa  ssoollaa  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  UUnn  ppoo’’  ssttrraannoo  nnoo  ??  

AAllttrroo  ppuunnttoo::  ll’’aabbiittuuddiinnee  ddii  MMeerreeddiitthh  ddii  llaasscciiaarree  aappeerrttaa  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  

ccaammeerraa  oo  ddii  cchhiiuuddeerrllaa..    

LLuuccaa  AAllttiieerrii,,  nneellll’’eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  66..0022..0099,,  hhaa  ddeettttoo  

cchhee,,  aallllaa  ddoommaannddaa  rriivvoollttaaggllii,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellll’’aarrrriivvoo  ddeelllloo  sstteessssoo  LLuuccaa  ee  

ddeelllloo  ZZaarroollii  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ssee  MMeerreeddiitthh  ffoossssee  ssoolliittaa  cchhiiuuddeerree  aa  cchhiiaavvee  

llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ssuuaa  ccaammeerraa,,  SSoolllleecciittoo  pprreecciissòò,,  ttrraadduucceennddoo  llaa  rriissppoossttaa  ddii  

AAmmaannddaa  ddaallll’’iinngglleessee,,  cchhee  MMeezz  eerraa  ssoolliittaa  cchhiiuuddeerrllaa  aanncchhee  qquuaannddoo  aannddaavvaa  aa  

ffaarree  llaa  ddoocccciiaa  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellll’’AAllttiieerrii  aa  pp..  221188))..  QQuuaannddoo  ggiiuunnggee  

ffiinnaallmmeennttee  aanncchhee  FFiilloommeennaa  ee  sseennttee  ddiirree  cchhee  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  cchhiiaavvee  ddeellllaa  

ccaammeerraa  ddii  MMeezz  èè  cchhiiuussaa,,  llaa  ssuuaa  rreeaazziioonnee  èè  aaddddiirriittttuurraa  ddii  ssppaavveennttoo  eedd  

eessccllaammaa::  ““  ccoommee  aa  cchhiiaavvee,,  lleeii  nnoonn  cchhiiuuddee  mmaaii  llaa  ppoorrttaa””  ((vvddss..  eessaammee  AAllttiieerrii  

aa  pp..  221188))..  PPooii,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  rriiffeerriittoo  ddaallll’’AAllttiieerrii,,  FFiilloommeennaa  rriibbaaddìì  cchhee  

MMeezz  llaa  ppoorrttaa  nnoonn  llaa  cchhiiuuddeevvaa  mmaaii  ee  ll’’aavveevvaa  cchhiiuussaa  ssoolloo  uunnaa  vvoollttaa,,  qquuaannddoo  

eerraa  aannddaattaa  iinn  IInngghhiilltteerrrraa  ppeerr  cciinnqquuee  ggiioorrnnii””  ((vvddss..  eessaammee  AAllttiieerrii  aa  pp..  221199))..  EE  

llaa  RRoommaanneellllii  hhaa  ppiieennaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  MMeezz  nnoonn  tteenneevvaa  mmaaii  cchhiiuussaa  aa  

cchhiiaavvee  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa,,  aannzzii,,  ssppeessssoo  nnoonn  llaa  cchhiiuuddeevvaa  nneeppppuurree  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  PPMM  iinn  ddaattaa  77..0022..0099,,  aa  pp..  2277))..  EEdd  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  
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aaddddiirriittttuurraa  cchhee  AAmmaannddaa  aaffffeerrmmòò  qquueessttaa  cciirrccoossttaannzzaa  ttoottaallmmeennttee  ffaallssaa  iinn  ssuuaa  

pprreesseennzzaa,,  ddiicceennddoo,,  ggrroossssoo  mmooddoo::  ““lleeii  cchhiiuuddeevvaa  llaa  ppoorrttaa  aa  cchhiiaavvee……””  ((vvddss..  

ddiicchh..  RRoommaanneellllii  aa  pp..  114433))..    

MMaarrccoo  ZZaarroollii  rriiffeerriissccee  cchhee  AAmmaannddaa  aaddddiirriittttuurraa  oosssseerrvvòò,,  oo  LLuuccaa  ggllii  rriippoorrttòò  

ccoossìì  llee  ssuuee  ppaarroollee,,  cchhee  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz  ffoossssee  cchhiiuussaa  

eerraa  ttaallmmeennttee  nnoorrmmaallee  cchhee  ll’’aammiiccaa  iinngglleessee  llaa  cchhiiuuddeevvaa  aa  cchhiiaavvee  aanncchhee  

qquuaannddoo  aannddaavvaa  aa  ffaarree  llaa  ddoocccciiaa  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeelllloo  ZZaarroollii  ddeell  66..0022..0099,,  iinn  

sseeddee  ddii  eessaammee  ddeell  PPMM,,  aa  pp..  118800))..  CCiiòò  ttrraannqquuiilllliizzzzòò  iinn  uunn  pprriimmoo  mmoommeennttoo  

ttuuttttii  ii  pprreesseennttii  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  LLee  ccoossee  oovvvviiaammeennttee  ccaammbbiiaarroonnoo  ssuubbiittoo  

qquuaannddoo  ggiiuunnssee  FFiilloommeennaa  cchhee  oosssseerrvvòò  cchhee  MMeezz  nnoonn  ssii  sseeppaarraavvaa  mmaaii  ddaaii  

tteelleeffoonnii  ee  nnoonn  cchhiiuuddeevvaa  mmaaii  aa  cchhiiaavvee  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeelllloo  

ZZaarroollii  aa  pp..  118822))..      

AAnncchhee  GGrraannddee  PPaaoollaa  rriiffeerriissccee  llee  sstteessssee  ccoossee  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  GGrraannddee  iinn  

ddaattaa  66..0022..0099,,  aallllee  pppp..  225500  ee  225511))..    

EEhh,,  qquuii  nnoonn  vvii  ssoonnoo  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnii  ddii  ssoorrttaa::  aanncchhee  LLaauurraa  MMeezzzzeettttii,,  

eessccuussssaa  iill  1144..0022..0099,,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  llee  ccaammeerree  eerraannoo  llaasscciiaattee  sseemmpprree  

aappeerrttee  aadd  eecccceezziioonnee,,  hhaa  ssppiieeggaattoo  llaa  tteessttee::  ““  ddii  qquuaannddoo  aannddaavvaammoo  vviiaa..  

MMeerreeddiitthh  qquuaannddoo  aannddòò  iinn  IInngghhiilltteerrrraa  cchhiiuussee  llaa  pprroopprriiaa  ssttaannzzaa  aa  cchhiiaavvee  mmaa  

ssoolloo  iinn  qquueellll’’ooccccaassiioonnee””  ee  ppiiùù  aavvaannttii,,  aallllaa  rreeiitteerraazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ssee  

llaasscciiaassssee  llaa  ppoorrttaa  aappeerrttaa,,  llaa  MMeezzzzeettttii  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  SSeemmpprree  aappeerrttaa””  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddeell  PPMM  aa  pp..  66))..    

AAmmaannddaa  aavveevvaa,,  qquuiinnddii,,  mmeennttiittoo  qquuaannddoo  aavveevvaa  ddeettttoo  aaii  rraaggaazzzzii  aaccccoorrssii  aa  

VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ee  aaggllii  sstteessssii  ppoolliizziioottttii  cchhee  MMeezz  tteenneevvaa  sseemmpprree  llaa  ppoorrttaa  

ddeellllaa  ccaammeerraa  cchhiiuussaa  aa  cchhiiaavvee..  EE’’  uunn’’aallttrraa  mmeennzzooggnnaa,,  cchhee  ssii  aaggggiiuunnggee  aallllee  

aallttrree  ee  nnoonn  cc’’eerraa  iinn  qquueell  mmoommeennttoo  nneessssuunnoo  ssttrreessssaannttee  ““iinntteerrrrooggaattoorriioo””  ddii  

PPoolliizziiaa  iinn  rreellaazziioonnee  aall  qquuaallee  iinnvveennttaarrssii  pprreessssiioonnii  mmaaii  ssuubbiittee..  NNuullllaa..  EE  nnoonn  ssii  
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mmeennttee  ppeerr  nnuullllaa  mmaa  ppeerr  uunn  mmoottiivvoo  ee  iill  mmoottiivvoo  nnoonn  ppootteevvaa  nnoonn  eesssseerree  cchhee  

qquueelllloo  ddii  rriittaarrddaarree  llaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  ccaaddaavveerree  ee  ccii  ssaarreebbbbee  rriiuusscciittaa  ssee  nnoonn  

ffoossssee  ssoopprraaggggiiuunnttaa  FFiilloommeennaa  aa  rriissttaabbiilliirree  llaa  vveerriittàà  ddeellllee  ccoossee  ee  aa  ffaarr  

pprreeooccccuuppaarree  sseerriiaammeennttee  ttuuttttii  ppeerrcchhéé  nnoonn  eerraa  nnoorrmmaallee  qquueellllaa  ppoorrttaa  cchhiiuussaa  aa  

cchhiiaavvee..  EE  nnoonn  ssii  ppuuòò  nnoonn  nnoottaarree  llaa  ssttrriiddeennttee  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  ttrraa  qquueessttaa  bbuuggiiaa  

ddii  AAmmaannddaa  ee  qquuaannttoo  rraaccccoonnttaattoo  ddaa  RRaaffffaaeellee  aa  FFiilloommeennaa  ppooccoo  pprriimmaa  cchhee  

vveenniissssee  ssffoonnddaattaa  llaa  ppoorrttaa,,  cciirrccaa  iill  tteennttaattiivvoo  pprreecceeddeenntteemmeennttee  ccoommppiiuuttoo  

ddaalllloo  sstteessssoo  RRaaffffaaeellee  ee  ddaa  AAmmaannddaa  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  uunn  ccoommpplliiccaattoo  

ttggeennttaattiivvoo  ddaall  bbaallccoonncciinnoo  ee  ddaall  tteettttoo  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssii  ssaappeevvaa  ddoovvee  ffoossssee  MMeezz,,  

ssee  iinn  ccaassaa  oo  ffuuoorrii,,  ssee  ddoorrmmiissssee  oo  mmeennoo  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  cchhee  

rriippoorrttaa  qquuaannttoo  rriiffeerriittooggllii  ddaa  RRaaffffaaeellee,,  aallllee  pppp..  4444  ee  4455))..        

EE  ppooii..  QQuuaannddoo  vviieennee  ssffoonnddaattaa  llaa  ppoorrttaa,,  llaa  RRoommaanneellllii  èè  ccoonn  llee  ssppaallllee  aall  

mmuurroo  aallllaa  ddeessttrraa  ddeellllaa  ppoorrttaa  sstteessssaa..  DDii  ffrroonnttee  aa  lleeii  ee  aallllaa  ppoorrttaa  vvii  ssoonnoo  LLuuccaa  

AAllttiieerrii  ee  MMaarrccoo  ZZaarroollii..  AAllllaa  ddeessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  cc’’eerraa  PPaaoollaa  GGrraannddee,,  ppooii  

vvii  eerraannoo  ii  ppoolliizziioottttii  ee,,  vviicciinnii,,  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  ddii  

FFiilloommeennaa  aa  pp..  4477))..  AAppppeennaa  LLuuccaa  AAllttiieerrii  ssffoonnddaa  llaa  ppoorrttaa,,  ssbbiiaannccaa  ee  ggrriiddaa  

““ssaanngguuee,,  ssaanngguuee””..  LLaa  RRoommaanneellllii  sseennttee  ggrriiddaarree  ““SSaanngguuee  !!””  ee  ffoorrssee  ggrriiddaa  

aanncchhee  lleeii,,    ddàà  uunnaa  ffuuggaaccee  oocccchhiiaattaa  aallllaa  ssttaannzzaa  ee  vveeddee  uunn  ppiiuummoonnee  eedd  uunn  

ccaallzziinnoo,,  ppooii  MMaarrccoo  ZZaarroollii  llaa  ppoorrttaa  vviiaa  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  RRoommaanneellllii  aa  pp..  4488))..  

NNoonn  vveeddee  AAmmaannddaa  ee  SSoolllleecciittoo  aaffffaacccciiaarrssii  ((vvddss..  pp..  4499))..    

LLuuccaa  AAllttiieerrii  èè  qquueelllloo  cchhee  ssffoonnddaa  llaa  ppoorrttaa  ccoonn  ttrree  oo  qquuaattttrroo  ccaallccii,,  ssii  

ssqquuiilliibbrraa  iinn  aavvaannttii  mmaa  ssii  rriipprreennddee  ee  sseennttee  PPaaoollaa  ee  FFiilloommaa  ggrriiddaarree  cchhee  

aavveevvaannoo  vviissttoo  uunn  ppiieeddee  ssoottttoo  uunn  ppiiuummoonnee,,  ppooii  vveeddee  ssaanngguuee  ee  aalllloorraa,,  ssoottttoo  

ggllii  oorrddiinnii  pprreessssaannttii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ppoossttaallee,,  ttuuttttii  ii  rraaggaazzzzii  eessccoonnoo  ffuuoorrii  ddii  ccaassaa  

((vvddss..  ddiicchh..  AAllttiieerrii  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddiirreettttoo  PPMM,,  iinn  ddaattaa  66..0022..0099,,  aa  pp..  222200))..  

QQuuaannddoo  vviieennee  ssffoonnddaattaa  llaa  ppoorrttaa,,  lloo  ZZaarroollii  ffaa  iinn  tteemmppoo  aa  vveeddeerree  cchhee  
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AAmmaannddaa  èè  aall  ddii  llàà  ddeell  ccoorrrriiddooiioo,,  iinn  ccuucciinnaa,,  mmeennttrree  RRaaffffaaeellee  nnoonn  lloo  vveeddee  

nneeppppuurree  ee  nnoonn  eerraa  cceerrttaammeennttee  nneell  ccoorrrriiddooiioo  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeelllloo  ZZaarroollii,,  iinn  

sseeddee  ddii  eessaammee  ddeell  PPMM  aa  pp..  118833))..  AAppppeennaa  ssccooppeerrttoo  iill  ccaaddaavveerree,,  ssuu  oorrddiinnee  

ddeellllaa  PPoolliizziiaa,,  ttuuttttii,,  ccoommpprreessii  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee,,  ssii  ppoorrttaannoo    rraappiiddaammeennttee  

nneellllaa  ppiiaazzzzoollaa  eesstteerrnnaa  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..  ddeelllloo  ZZaarroollii  aa  pp..  118844))..  NNeessssuunnoo,,  

oovvvviiaammeennttee,,  rriieessccee  aa  vveeddeerree  aallccuunncchhéé..  SSoonnoo  aanncchhee  iinn  dduubbbbiioo  cchhee  ssii  ttrraattttii  ddii  

lleeii  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  nneessssuunnoo  vveeddee  iill  ccaaddaavveerree  ee  ppuuòò  ccaappiirree  ccoommee  ssiiaa  mmoorrttaa  

((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..,,  aa  pp..  118855))..    

LLaa  GGrraannddee  èè  aannccoorraa  ppiiùù  nneettttaa..  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  ssttaavvaannoo  iinnddiieettrroo,,  

rriissppeettttoo  aall  ggrruuppppoo  ccoommppoossttoo  ddaaii  rraaggaazzzzii  ee  ddaaii  ppoolliizziioottttii,,  aappppooggggiiaattii  aall  mmuurroo  

aaddiiaacceennttee  llaa  ccaammeerraa  ddii  AAmmaannddaa  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  GGrraannddee,,  iinn  ddaattaa  66..0022..0099,,  

aa  pp..  225533))..  DDaa  qquueellllaa  ppoossiizziioonnee  nnoonn  aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  vveeddeerree  qquueelllloo  cchhee  

cc’’eerraa  nneellllaa  ssttaannzzaa  qquuaannddoo  ffuu  ssffoonnddaattaa  llaa  ppoorrttaa  ((vvddss..  llee  sstteessssee  ddiicchh..  aa  pp..    

225544))..    

EEppppuurree,,  ccuurriioossaammeennttee  ii  dduuee  ddiimmoossttrraannoo  ddii  ssaappeerree  nnoonn  ttaannttoo  cchhee  vvii  eerraa  uunn  

ppiiuummoonnee  ee  ssoottttoo  iill  ccaaddaavveerree  ddii  uunnaa  ddoonnnnaa,,  ppeerrcchhéé  qquueessttoo  ppoottrreebbbbeerroo  aavveerrlloo  

lloorroo  rriiffeerriittoo  ii  qquuaattttrroo  rraaggaazzzzii  cchhee  aavveevvaannoo  iinnttrraavviissttoo  ll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssttaannzzaa  

ddii  MMeerreeddiitthh..  

LLee  rraaggaazzzzee  iinngglleessii,,  aammiicchhee  ddii  MMeezz,,  eessccuussssee  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  1133..0022..0099,,  

pprreessssoocchhéé  ttuuttttee,,  hhaannnnoo  rriiffeerriittoo  uunnaa  ccoonnffiiddeennzzaa  oosstteennttaattaa,,  eessttrreemmaammeennttee  

ssiiggnniiffiiccaattiivvaa,,  ffaattttaa  ddaa  AAmmaannddaa  llaa  sseerraa  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  mmeennttrree  ssii  ttrroovvaavvaannoo  

nneeii  llooccaallii  ddeellllaa  QQuueessttuurraa  ppeerr  eesssseerree  iinntteerrrrooggaattee..  

RRoobbyynn  CCaarrmmeell  BBuutttteerrwwoorrtthh  hhaa  ddeettttoo  cchhee  hhaa  uuddiittoo  AAmmaannddaa  aaffffeerrmmaarree  ddii  

aavveerr  vviissttoo  MMeerreeddiitthh  ““ddeennttrroo  ll’’aarrmmaaddiioo  aavvvvoollttaa  iinn  uunnaa  ccooppeerrttaa””  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  ddeellllaa  tteessttee  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddiirreettttoo  ddeell  PPMM  aa  pp..  2211))..  LLaa  tteessttee  rriiccoorrddaa  
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cchhee  AAmmaannddaa  ppaarrllaavvaa  aadd  aallttaa  vvooccee  ((vvddss..  pp..  2211))  ee  cchhee,,  ccoonnvveerrssaannddoo  aall  

tteelleeffoonnoo,,  ddiissssee  cchhee  eerraa  ssttaattaa  lleeii  aa  ttrroovvaarrllaa  ((vvddss..  pp..  2222))..    

PPuurrttoonn  SSoopphhiiee,,  ll’’uullttiimmaa  cchhee  vviiddee  MMeerreeddiitthh  vviivvaa  qquueellllaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree,,  hhaa  ddeettttoo  cchhee  AAmmaannddaa  llee  ddiissssee  cchhee  MMeezz  eerraa  ssttaattaa  rriittrroovvaattaa  

nneellll’’aarrmmaaddiioo,,  cchhee  ssii  vveeddeevvaa  ssoolloo  iill  ppiieeddee  ee  cchhee  llee  eerraa  ssttaattaa  ttaagglliiaattaa  llaa  ggoollaa  

((vvddss..  llee  ddiicchh..  aa  pp..  110044))..    

NNaatthhaalliiee  HHaayywwaarrdd  hhaa  rriiffeerriittoo  cchhee,,  aallllaa  ssuuaa  oosssseerrvvaazziioonnee  ddii  ssppeerraarree  cchhee  

MMeezz  nnoonn  aavveessssee  ssooffffeerrttoo  nneell  mmoorriirree,,  AAmmaannddaa  llee  rriissppoossee,,  sseennzzaa  aallccuunn  

rriigguuaarrddoo  aallllaa  sseennssiibbiilliittàà  mmaanniiffeessttaattaa  ddaa  NNaatthhaalliiee::  ““  llee  hhaannnnoo  ttaagglliiaattoo  llaa  ggoollaa  

NNaa<<tthhaalliiee,,  ssaarràà  mmoorrttaa  lleennttaammeennttee  ccoonn  ggrraannddee  ddoolloorree””,,  ppooii  llaa  aassccoollttòò  

mmeennttrree,,  ppaarrllaannddoo  aall  tteelleeffoonnoo  ccooll  ppaattrriiggnnoo,,  AAmmaannddaa  ddiissssee::  ““  hhoo  ttrroovvaattoo  

MMeerreeddiitthh  nneellll’’aarrmmaaddiioo  ccoonn  uunnaa  ccooppeerrttaa  ssoopprraa  ddii  lleeii””  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeellllaa  

tteessttee  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  aa  pp..  112277))..    

AAnncchhee  aa  BBiiddwweellll  JJaaddee  AAmmaannddaa  ddiissssee  cchhee  aavveevvaa  ttrroovvaattoo  lleeii  MMeerreeddiitthh  ((vvddss..  

pp..  113344))..    

RRooddeennhhuurrsstt  SSaammaanntthhaa  hhaa  ssoottttoolliinneeaattoo::  ““  RRaaffffaaeellee  eerraa  mmoollttoo  

ttrraannqquuiilllloo……..AAmmaannddaa  ssttaavvaa  mmoollttoo  aall  tteelleeffoonnoo  ee  ddiicceevvaa  mmoollttee  ccoossee  

iinnaapppprroopprriiaattee  cchhee  ttuurrbbaavvaannoo  mmoollttee  ddeellllee  rraaggaazzzzee””  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  aallllee  pppp..  114466  

ee  114477))..  PPooii  ll’’hhaa  sseennttiittaa  ddiirree  aall  tteelleeffoonnoo  cchhee  MMeezz  ll’’aavveevvaa  ttrroovvaattaa  lleeii,,  ddeennttrroo  

uunn  aarrmmaaddiioo,,  aavvvvoollttaa  iinn  uunnaa  ccooppeerrttaa  ccooll  ppiieeddee  cchhee  ssppuunnttaavvaa  ffuuoorrii  ((vvddss..  llee  

ddiicchh..  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddeell  PPMM,,  aa  pp..  114477))..    

IIll  DDiirreettttoorree  tteeccnniiccoo  pprriinncciippaallee  ffiissiiccoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo,,  ddeell  GGaabbiinneettttoo  

iinntteerrrreeggiioonnaallee  ddii  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  ddii  PPaaddoovvaa  DDrr..  FFrraanncceessccoo  CCaammaannaa,,  

sseennttiittoo  iinn  ddaattaa  2233..0055..0099,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllaa  ddoommaannddaa  ddii  qquueessttoo  PPMM  ssee  llaa  

ppoossiizziioonnee  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  cciiooèè  ddeell  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  llaa  vviittttiimmaa  èè  ssttaattaa  ccoollppiittaa,,  

gguuaarrddaannddoo  aallll’’aarrmmaaddiioo  ddii  ffrroonnttee,,  ffoossssee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttaa  llaarrgghheezzzzaa  
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ddeellll’’aarrmmaaddiioo,,  cciiooèè  ““nneellll’’aammbbiittoo  ddeelllloo  ssppeecccchhiioo  ddeellll’’aarrmmaaddiioo””,,  hhaa  

ccoonnffeerrmmaattoo  ppiiùù  vvoollttee  qquueessttoo  ppaarrttiiccoollaarree,,  aaffffeerrmmaannddoo::  ““ssii  vveeddee  cchhee  pprroopprriioo  

llaa  ccoonnvveerrggeennccee  aarreeaa,,  qquuiinnddii  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  aanncchhee  ll’’oorriiggiinnee  iinn  vvoolluummee  ssttaa  

pprroopprriioo  ddii  ffrroonnttee  aallll’’aannttaa  ddeellll’’aarrmmaaddiioo  ee  nnoonn  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ddiivveerrssaammeennttee  

ddaattaa  aanncchhee……  qquueessttoo  aanncchhee  uunn  mmeeddiiccoo  lleeggaallee  lloo  ppuuòò……  CCeerrttaammeennttee,,  ssìì,,  

pprroopprriioo  ddii  ffrroonnttee  aallll’’aannttaa  aaddddiirriittttuurraa””  ((ssii  vveeddaa  llee  rriissppoossttee  ddeell  DDrr..  CCaammaannaa  

aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  aa  pp..  220055))..  

EE  aalllloorraa,,  ssoolloo  cchhee  ffoossssee  ssttaattaa  pprreesseennttee  nneell  lluuooggoo  ee  nneell  mmoommeennttoo  ddeell  

ddeelliittttoo  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  ““ccoollllooccaarree””  nneell  rriiccoorrddoo  llaa  vviittttiimmaa  ““ddeennttrroo””  

ll’’aarrmmaaddiioo,,  ccoommee  hhaa  rraaccccoonnttaattoo  ccoonn  vvaannttoo  ee  ccoonn  dduubbbbiioo  bbuuoonn  gguussttoo  

AAmmaannddaa  aallllee  aammiicchhee  ddii  MMeezz  cchhee  cceerrccaavvaannoo  ddii  aaggggrraappppaarrssii  aallllaa  ssppeerraannzzaa  

cchhee  MMeezz  nnoonn  aavveessssee  ssooffffeerrttoo..  ““DDeennttrroo  ll’’aarrmmaaddiioo””  nnoonn  ddoovveevvaa  eesssseerree  iinntteessoo  

iinn  sseennssoo  lleetttteerraallee  ppeerrcchhéé  èè  eevviiddeennttee  cchhee  uunn  ccaaddaavveerree  nnoonn  ppootteevvaa  eesssseerree  

ssiisstteemmaattoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’aarrmmaaddiioo..  ““DDeennttrroo””  ssiiggnniiffiiccaavvaa  cchhee  llaa  vviittttiimmaa  eerraa  

ddaavvaannttii  ee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeelllloo  ““ssppeecccchhiioo””,,  cciiooèè  ddeellllaa  llaarrgghheezzzzaa  ddeellll’’aarrmmaaddiioo,,  

nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  hhaa  rriicceevvuuttoo  iill  ccoollppoo  mmoorrttaallee..  EE  qquueessttoo  nnoonn  ppootteevvaa  

eesssseerree  aaffffeerrmmaattoo  nneeppppuurree  ddaaii  rraaggaazzzzii  cchhee  aavveevvaannoo  vviissttoo  iill  ppiiuummoonnee  ddaa  ccuuii  

ssppoorrggeevvaa  iill  ppiieeddee,,  ppeerrcchhéé  èè  eevviiddeennttee,,  ddaallllee  ffoottoo  ddeell  ssoopprraalllluuooggoo  ee  ddeellllaa  

sscceennaa  ddeelliittttoo  cchhee  ssoonnoo  iinn  aattttii  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellllaa  ffoottoo  ““VViittttiimmaa  0011””  ddeell  

CCDD  iinntteerraattttiivvoo  oo,,  mmeegglliioo  aannccoorraa,,  ll’’iimmmmaaggiinnee  ““SSpphheerroonn::  11^̂  ppiiaannoo  ––  LLaa  

sscceennaa  ddeell  ccrriimmiinnee””,,  cchhee  iill  ccaaddaavveerree  eerraa  ssppoossttaattoo  ttrraa  iill  lleettttoo  ee  ll’’aarrmmaaddiioo,,  

eessaattttaammeennttee  ddii  ffrroonnttee  aall  ccoommooddiinnoo,,  qquuaannddoo  iill  ccaaddaavveerree  ffuu  ssccooppeerrttoo  ddaallllaa  

PPoolliizziiaa..    

  

[[LLaa  ccaalluunnnniiaa]]  
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MMii  aavvvviioo  rraappiiddaammeennttee  aallllaa  ccoonncclluussiioonnee,,  ssccuussaannddoommii  ppeerr  llaa  lluunngghheezzzzaa  

ddeellll’’iinntteerrvveennttoo,,  mmaa  iill  ccaassoo  lloo  iimmppoonneevvaa..  EE  mmii  ssoonnoo  ssooffffeerrmmaattoo  ssuuggllii  aassppeettttii  

ffoonnddaammeennttaallii..  HHoo  ttrraallaasscciiaattoo  uunnaa  mmiirriiaaddee  ddii  aassppeettttii  sseeccoonnddaarrii..    

PPeerrcchhéé  AAmmaannddaa  aaccccuussaa  LLuummuummbbaa  ddeell  ddeelliittttoo  ??  PPeerrcchhéé  lloo  ccaalluunnnniiaa  ??  

SSggoommbbrriiaammoo  iill  ccaammppoo  ddaa  ttuuttttee  llee  ““iinnvveennzziioonnii””  ddii  AAmmaannddaa  cciirrccaa  pprreetteessee  

pprreessssiioonnii  ssuubbiittee  ddaallllaa  PPoolliizziiaa  ppeerr  iinndduurrllaa  aa  ffaarree  iill  nnoommee  ddii  LLuummuummbbaa  ccoommee  

aassssaassssiinnoo..  

IIll  vveerrbbaallee  ddii  ss..ii..  ddii  AAmmaannddaa  ddeell  66..1111..0077  èè  ccoorrppoo  ddeell  rreeaattoo  ddeellllaa  ccaalluunnnniiaa..  

QQuueelllloo  ddii  ssppoonnttaanneeee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  sstteessssaa  ddaattaa  èè  aa  pp..  1155  ddeeggllii  aattttii  ddeell  

GGUUPP..  IIll  mmeemmoorriiaallee  ddeelllloo  sstteessssoo  ggiioorrnnoo  èè  ssttaattoo  pprrooddoottttoo  ddaallllaa  ddiiffeessaa  

LLuummuummbbaa  iill  1166..0011..0099..    

  MMaa  aa  ssppiieeggaarree  ttuuttttoo  bbaassttaa  ll’’eessaammee  ddii  AAmmaannddaa,,  aannzzii  iill  ccoonnttrrooeessaammee  aa  ccuuii  

qquueessttoo  PPMM  hhaa  ssoottttooppoossttoo  ll’’iimmppuuttaattaa  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  1133..0066..0099..    

IInn  qquueessttoo  ccoonnttrrooeessaammee  ssii  èè  rriippeettuuttoo  ppeerr  ffiilloo  ee  ppeerr  sseeggnnoo,,  ccoonn  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  

cchhee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoonnoo  aavvvveennuuttee  nneellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee,,  ttuuttttoo  

qquueelllloo  aa  ccuuii  AAmmaannddaa  ccii  hhaa  aabbiittuuaattoo,,  ddaallllee  pprriimmee  oorree  ddeell  66  nnoovveemmbbrree  0077,,  

ppaassssaannddoo  ppeerr  ll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  iinn  ccaarrcceerree,,  ppeerr  ffiinniirree  qquuii,,  iinn  qquueesstt’’aauullaa..  

SSeemmpprree  lloo  sstteessssoo  sscchheemmaa..  

QQuuaall  èè  ll’’iinniizziioo  ??    

LL’’iinniizziioo  ddeell  pprroocceessssoo  cchhee  ppoorrttaa  AAmmaannddaa  aa  iinnvveennttaarrssii  LLuummuummbbaa  ccoommee  

aassssaassssiinnoo  ee,,  qquuiinnddii,,  aadd  aaccccuussaarree  ffaallssaammeennttee  uunn  iinnnnoocceennttee  ddii  uunn  ddeelliittttoo  cchhee  

nnoonn  ll’’iinnccoollppaattoo  nnoonn  hhaa  ccoommmmeessssoo,,  ppaarrttee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo,,  llaa  

sseerraa  ddeell  55  nnoovveemmbbrree  0077  ccaammbbiiaa  vveerrssiioonnee,,  rriissppeettttoo  aallllee  pprriimmee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ee  

aaccccuussaa  AAmmaannddaa  ddii  aavveerrlloo  ccoossttrreettttoo  aa  mmeennttiirree..  SSoolllleecciittoo  ddiiccee::  AAmmaannddaa  

qquueellllaa  sseerraa  nnoonn  èè  ssttaattaa  ccoonn  mmee,,  mmaa  èè  uusscciittaa  eedd  èè  ttoorrnnaattaa  ddooppoo  mmeezzzzaannoottttee..  
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EE’’  cchhiiaarroo  cchhee  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee  ffaannnnoo  uunn  ssaallttoo  ccoossìì  

ddaallllaa  sseeddiiaa..  ““CCii  ssiiaammoo””  ddiiccoonnoo..  EE  ddaa  bbrraavvii  ee  ssccrruuppoolloossii  ppoolliizziioottttii  ccoossaa  

ffaannnnoo  ??  AApppprrooffiittttaannoo  ddeell  ffaattttoo  cchhee  AAmmaannddaa  ssii  èè  pprreesseennttaattaa  iinn  QQuueessttuurraa  ppeerr  

cceerrccaarree  ddii  ccoonntteessttaarrllee  iill  ffaattttoo  ddiirroommppeennttee  ddeellllaa  ssccoonnffeessssiioonnee  ddii  RRaaffffaaeellee..  EE’’  

iill  mmiinniimmoo  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  ffaarree..  VVaannnnoo  ddaa  AAmmaannddaa  ee  llee  ddiiccoonnoo::  ““  MMaa  ccoommee  

??  CCii  hhaaii  rraaccccoonnttaattoo  ddeellllee  bbuuggiiee  ??  RRaaffffaaeellee  hhaa  ddeettttoo  cchhee  ttuu  qquueellllaa  sseerraa  sseeii  

uusscciittaa””..  EE  iinnffaattttii  AAmmaannddaa  ssii  ssooffffeerrmmaa  pprroopprriioo  ssuu  qquueessttee  ccoonntteessttaazziioonnii  ((vvddss..  

ccoonnttrrooeessaammee  PPMM  aa  pp..  2233))..    

AAmmaannddaa  cceerrccaa  ddii  ddiiffeennddeerree  llaa  ssuuaa  pprriimmiittiivvaa  vveerrssiioonnee,,  mmaa  ii  ppoolliizziioottttii  cchhee  

ssoonnoo  ttuutttt’’aallttrroo  cchhee  ddeeii  ffeessssii,,  nnoonn  llee  ccrreeddoonnoo..  EE  ffaannnnoo  bbeennee,,  bbeenniissssiimmoo..    

MMeennttrree  llee  rriivvoollggoonnoo  llee  ccoonntteessttaazziioonnii  ee  llee  ddoommaannddee,,  qquuaallccuunnoo  cchhee  vvuuooll  

vveeddeerrccii  cchhiiaarroo,,  ssii  ffaa  ddaarree  ddaallllaa  KKnnooxx  iill  cceelllluullaarree  ((vvddss..  ccoonnttrrooeessaammee  aa  pp..  2233))..    

NNoottaannoo  iill  mmeessssaaggggiioo  SSMMSS  ddii  rriissppoossttaa  ddii  AAmmaannddaa  aa  PPaattrriicckk  ccoonn  llaa  ffrraassee  

cchhee  èè  iinn  iittaalliiaannoo  ee  ppuuòò  bbeenniissssiimmoo  aalllluuddeerree  aa  uunn  aappppuunnttaammeennttoo  ee  ii  ppoolliizziioottttii  

ffaannnnoo  uunn  aallttrroo  ssaallttoo  ssuullllee  sseeddiiee..  CCii  ssiiaammoo,,  ddeebbbboonnoo  eesssseerrssii  ddeettttii..  AAmmaannddaa  

nneeggaa  llaa  vveerriittàà,,  cciiooèè  ll’’SSMMSS  mmaa  ppooii  aammmmeettttee  ((vvddss..  pp..  2244))..  II  ppoolliizziioottttii  llaa  

eessoorrttaannoo  aa  rriiccoorrddaarree  ((vvddss..  pp..  2266))..    

AAmmaannddaa  ccoonnttiinnuuaa  aa  ddeessccrriivveerree  sseemmpplliiccii  ee  ddoovveerroossee  ddoommaannddee  cchhee  ii  

ppoolliizziioottttii  nnoonn  ppootteevvaannoo  nnoonn  ffaarrllee..  NNoonn  vvii  èè  aallccuunn  ssuuggggeerriimmeennttoo  ddeell  nnoommee  

ddii  PPaattrriicckk  ccoommee  aassssaassssiinnoo..    

NNeell  ccoonnttrrooeessaammee  llee  cchhiieeddoo  ccoossaa  iinntteennddaa  ppeerr  ““ssuuggggeerriimmeennttoo””  ((pp..  3311))..    

LLaa  ddiiffeessaa  KKnnooxx  iinntteerrrroommppee  ddii  ccoonnttiinnuuoo  ((iibbiiddeemm))..  

AAmmaannddaa  aammmmeettttee  cchhee  aa  lloorroo,,  cciiooèè  aaii  ppoolliizziioottttii,,  iinntteerreessssaavvaa  mmoollttoo  qquueell  

SSMMSS  rriicceevvuuttoo  ddaa  LLuummuummbbaa  ((pp..  3322))..  BBeehh,,  ssaarreeii  ssttuuppiittoo  ssee  ll’’aavveesssseerroo  

ttrraassccuurraattoo..    
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LLaa  ddiiffeessaa,,  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  ccaappiissccee  cchhee  èè  uunn  mmoommeennttoo  ppeerriiccoolloossiissssiimmoo  ee  

cchhiieeddee  uunnaa  ssoossppeennssiioonnee  ddii  cciinnqquuee  mmiinnuuttii  ee  llaa  rriippeettee  ppoocchhii  mmiinnuuttii  ddooppoo  

((ppaaggiinnee  3322  ee  3333))..  

IIll  PPrreessiiddeennttee,,  vviissttoo  cchhee  AAmmaannddaa,,  ppuurr  iinnvvooccaannddoo  pprreetteessii  ssuuggggeerriimmeennttii  ee  

pprreessssiioonnii,,  ppaarrllaa  iinn  rreeaallttàà  ddii  iinnvviittii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  aa  rriiccoorrddaarree,,  cchhiieeddee  aadd  

AAmmaannddaa::  ““  LLee  hhaannnnoo  ddeettttoo  ::  ““DDìì  cchhee  èè  ssttaattoo  lluuii””  ??””  ee  AAmmaannddaa::  ““  NNoo……..NNoonn  

mmii  hhaannnnoo  ddeettttoo  cchhee  èè  ssttaattoo  lluuii,,  mmaa  mmii  ddiicceevvaannoo::  ““AAhh,,  mmaa  ssaappppiiaammoo  cchhii  èè,,  

ssaappppiiaammoo  cchhee  ttuu  ssttaavvii  ccoonn  lluuii,,  cchhee  ttuu  hhaaii  iinnccoonnttrraattoo””  ee,,  aa  ccoorroonnaammeennttoo,,  iill  

PPrreessiiddeennttee  llee  cchhiieeddee  ssee  iill  ““ssuuggggeerriimmeennttoo””  ffoossssee  ssttaattoo  qquueessttoo::  AAmmaannddaa  

rriissppoonnddee  ddii  ssìì  ((pp..  3388))..    

QQuuiinnddii,,  nnoorrmmaalliissssiimmaa  ee  ddoovveerroossaa  aattttiivviittàà  ddii  iinnddaaggiinnee  ee  nneessssuunn  

ssuuggggeerriimmeennttoo..  

QQuuaannddoo  llee  cchhiieeddoo  cchhee  ccoossaa  rriissppoossee  aa  qquueellllee  iinnssiisstteennttii  ddoommaannddee,,  AAmmaannddaa  

rriissppoonnddee::  ““  PPrriimmaa  hhoo  ccoommiinncciiaattoo  aa  ppiiaannggeerree””  ((ppaaggiinnaa  4400))..  EE’’  vveerroo,,  qquuaannddoo  

hhaa  rreessoo  ddaavvaannttii  aa  mmee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssppoonnttaanneeee,,  aavveevvaa  ppiiaannttoo  ee  ppiiaannggeevvaa..  

EErraa  eevviiddeenntteemmeennttee  iinn  ccrriissii..  SSii  èè  sseennttiittaa  ccoonn  llee  ssppaallllee  aall  mmuurroo..    

EE  ppooii  AAmmaannddaa  iinnttrroodduuccee  qquueell  ssuuoo  ccaarraatttteerriissttiiccoo  rraaccccoonnttoo  aammbbiivvaalleennttee,,  ttrraa  

llaa  rreeaallttàà  ee  ll’’iimmmmaaggiinnaazziioonnee..    EE  ddiiccee::  ““  qquuaannddoo  hhoo  ddeettttoo  PPaattrriicckk,,  hhoo  pprroopprriioo  

ccoommiinncciiaattoo  aa  iimmmmaaggiinnaarree  uunn  ttiippoo  ddii  sscceennaa……iimmmmaaggiinnee  cchhee  ffoorrssee  aavvrreebbbbee  

ppoottuuttoo  ssppiieeggaarree  llaa  ssiittuuaazziioonnee……QQuuiinnddii  llaa  ffaacccciiaa  ddii  PPaattrriicckk,,  ppooii  ppiiaazzzzaa  

GGrriimmaannaa,,  ppooii  llaa  mmiiaa  ccaassaa,,  ppooii……..iill  ddiivvaannoo””  ((pp..  4411))..  

EE  ccoommiinncciiaa  aa  rraaccccoonnttaarree  uunnaa  ccoossaa  rreeaallee  mmaa  ccoonn  uunn  ssoolloo  ddeettttaagglliioo  ffaallssoo::  

iimmmmaaggiinnaa  LLuummuummbbaa  aall  ppoossttoo  ddii  RRuuddii,,  qquuaallccoossaa  iinn  ccoommuunnee  ccee  ll’’hhaannnnoo,,  

ssoonnoo  ttuuttttii  ee  dduuee  nneerrii,,  ddii  ccoolloorree,,  ccoommee  ssii  ddiiccee..  LLaa  ccoossaa,,  aa  ppaarrttee  qquueell  

““ddeettttaagglliioo””,,  èè  rreeaallee  ee  iill  rraaccccoonnttoo  ffiillaa  lliisscciioo  ccoommee  ll’’oolliioo..  ““CC’’eerraa  ssoollttaannttoo  lluuii  
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oo  cc’’eerraa  aanncchhee  RRaaffffaaeellee  ??  ““  llee  cchhiieeddoonnoo  ii  ppoolliizziioottttii  ee  lleeii::  ““  NNoonn  lloo  ssoo””,,  llaa  

PPoolliizziiaa  rriippeettee  llaa  ddoommaannddaa  ee  AAmmaannddaa  rriissppoonnddee  aalllloo  sstteessssoo  mmooddoo  ((pp..  4411))..  

LLee  ddoommaannddoo  ppeerrcchhéé  mmaaii  ssii  ssiiaa  llaanncciiaattaa  iinn  uunn’’aaccccuussaa  ttaannttoo  ggrraavvee  ccoonnttrroo  uunn  

iinnnnoocceennttee  ccoommee  LLuummuummbbaa,,  ssoottttoolliinneeaannddoo  cchhee,,  iinn  ffoonnddoo,,  qquueeii  mmeessssaaggggii  llii  

aavvrreebbbbee  ppoottuuttii  ssppiieeggaarree  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  rreeaallmmeennttee  ssiiggnniiffiiccaavvaannoo..  PPaattrriicckk  llee  

aavveevvaa  ddeettttoo  cchhee  qquueellllaa  sseerraa  ppootteevvaa  nnoonn  aannddaarree  aall  llaavvoorroo  ee  lleeii  aavveevvaa  rriissppoossttoo  

cchhee  aannddaavvaa  bbeennee  ee  cchhee  ssii  ssaarreebbbbeerroo  rriivviissttii..  DD’’aallttrraa  ppaarrttee  eerraa  oo  nnoonn  eerraa  

LLuummuummbbaa  iill  ssuuoo  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo  ??  PPootteevvaa  ssppiieeggaarree  iill  ttuuttttoo  iinn  mmaanniieerraa  ddeell  

ttuuttttoo  ttrraannqquuiillllaa  ee  aaddeerreennttee  aallllaa  rreeaallttàà..  CChhee  bbiissooggnnoo  cc’’eerraa  ddii  aaccccuussaarree  

LLuummuummbbaa  ??    

““EErroo  ccoonnffuussaa””  rriissppoonnddee  AAmmaannddaa  ((pp..  4455))..  EEhh  cceerrttoo  cchhee  eerraa  ccoonnffuussaa::  nnoonn  

ssaappeevvaa  ccoossaa  aavveessssee  ddeettttoo  ddii  pprreecciissoo  SSoolllleecciittoo,,  ss’’eerraa  iinnvveennttaattaa  ttuuttttee  qquueellllee  

ffaallssiittàà  ssuu  LLuummuummbbaa..  CCaappiivvaa  cchhee  oorraa  llaa  PPoolliizziiaa  llaa  ssoossppeettttaavvaa  sseerriiaammeennttee..  

EErraa  iinn  uunn  bbeell  gguuaaiioo..  EEsscclluuddeennddoo  llaa  ccoonnffeessssiioonnee,,  ppeerr  lleeii  ddiissddiicceevvoollee,,  

ccooss’’aallttrroo  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  iinnvveennttaarrssii  ??  BBeell  rroommppiiccaappoo  !!  CCeerrttoo  cchhee  eerraa  

““ccoonnffuussaa””……  

PPooii  AAmmaannddaa  cceerrccaa  ddii  ssppiieeggaarree  llaa  ssuuaa  ssiittuuaazziioonnee  oorrmmaaii  ssuullll’’oorrlloo  ddeell  ccrroolllloo  

ee  ssoottttoolliinneeaa  ddii  nnuuoovvoo  ll’’iinntteerrrrooggaattiivvoo  cchhee  ssii  ppoonneevvaa  iinn  qquueeii  mmoommeennttii  ssuull  

ppeerrcchhéé  llee  ffaacceesssseerroo  ttuuttttee  qquueellllee  ccoonntteessttaazziioonnii..  ““CCooss’’aavvrràà  ddeettttoo  RRaaffffaaeellee  ??  ““  

ssii  ssaarràà  cchhiieessttaa..  ““NNoonn  aavvrràà  mmiiccaa  ccoonnffeessssaattoo……....””  aavvrràà  ppeennssaattoo..  EE  aalllloorraa,,  

ll’’uunniiccaa  vviiaa  dd’’uusscciittaa  eerraa  aaccccuussaarree  ddeell  ddeelliittttoo  LLuummuummbbaa,,  iinnvveennttaarrssii  cchhee  

eerraa  qquueelllloo  cciiòò  cchhee    vvoolleevvaa  sseennttiirrssii  ddiirree  llaa  PPoolliizziiaa  ((ppaaggiinnaa  4466))..    

IInn  qquueell  mmooddoo,,  ccoopprriivvaa  RRuuddii,,  aannccoorraa  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeeii  ssoossppeettttii  ee  ddaa  ppoossssiibbiillii  

ccoonnffeessssiioonnii  ee  llaasscciiaavvaa  iinn  ssoossppeessoo  RRaaffffaaeellee  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssaappeevvaa  ccooss’’aavveessssee  

ddeettttoo..  
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QQuueessttoo  èè  qquueelllloo  cchhee  AAmmaannddaa  hhaa  sseemmpprree  ffaattttoo,,  vviinnccoollaannddoo  aa  ttaallee  

iinnddiiffeennddiibbiillee  rriiccoossttrruuzziioonnee  ttuuttttaa  llaa  ssuuaa  ddiiffeessaa  ffuuttuurraa..  

II  rriissuullttaattii,,  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ccrreeddiibbiilliittàà,,  ssoonnoo  ssoottttoo  ggllii  oocccchhii  ddii  ttuuttttii..  

LLaa  ccoolllleeggaa  MMaannuueellaa  CCoommooddii  ttrraatttteerràà  ggllii  aassppeettttii  ddii  ccaarraatttteerree  tteeccnniiccoo  

sscciieennttiiffiiccoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  qquueellllii  ddeellllee  cceellllee  tteelleeffoonniicchhee  ee  qquueellllii  ddii  ggeenneettiiccaa  

ffoorreennssee..  

RRiipprreennddeerròò  llaa  ppaarroollaa  ddooppoo  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeellllaa  ccoolllleeggaa  ppeerr  llee  ccoonncclluussiioonnii..          
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