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RREEPPLLIICCHHEE  

  

  

LL’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  èè  ttoorrnnaattaa  ssuull  ssoolliittoo  cclliicchhéé  ddii  pprreessuunnttii  eerrrroorrii  cchhee  

aavvrreebbbbeerroo  ccoosstteellllaattoo  llee  iinnddaaggiinnii..  QQuuaallii  ??  LLaa  mmaannccaattaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  

ssaanngguuee  ddeell  ggaattttiinnoo  ee  ddii  eevveennttuuaallii  pprrooffiillii  ggeenneettiiccii  rriinnvveennuuttii  nneell  ppiiaannoo  ddii  

ssoottttoo  ee  ll’’iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ttrraa  RRuuddii  ee  ii  dduuee  pprreecceeddeennttii  iinnddaaggaattii..    

QQuuaannttoo  aall  ggaattttiinnoo,,  nneerroo,,  llaasscciiaammoolloo  iinn  ppaaccee..  II  vveettrrii  iinnffrraannttii  ddeellllaa  ppoorrttaa  

dd’’iinnggrreessssoo  aallll’’aappppaarrttaammeennttoo  ddeeii  rraaggaazzzzii  ddii  ssoottttoo  lloo  hhaannnnoo  ffeerriittoo  ee  hhaa  

ddiisssseemmiinnaattoo  ddeell  ssuuoo  ssaanngguuee  ll’’aappppaarrttaammeennttoo..  SSuuii  rraaggaazzzzii  mmaarrcchhiiggiiaannii  cchhee,,  

AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa,,  nnoonn  ppaarrllaannoo  pprroopprriioo  ppeerruuggiinnoo,,  lleeii  èè  ddeecciissaammeennttee  ppooccoo  

eessppeerrttoo  ddii  ddiiaalleettttii,,  ssoonnoo  ssttaattii  ffaattttii  ccoonnttrroollllii  ssuu  ccoonnttrroollllii  mmaa  eerraannoo  aa  220000  

cchhiilloommeettrrii  cciirrccaa  ddaa  PPeerruuggiiaa  iinn    qquueeii  ggiioorrnnii..  NNoonn  ssii  ppuuòò  ccoorrrreerree  ddiieettrroo  aaii  

ffaannttaassmmii..  

QQuuaannttoo  aall  ccuurriioossoo  aarrggoommeennttoo  sseeccoonnddoo  ccuuii,,  eemmeerrssoo  RRuuddii  nneellllee  

iinnddaaggiinnii,,  bbiissooggnnaavvaa  rriiccoommiinncciiaarree  ddaaccccaappoo  ee  ttoogglliieerree  ddii  mmeezzzzoo  

AAmmaannddaa  ee  SSoolllleecciittoo  ((oollttrreecchhéé  iill  ssoolliittoo  ccaalluunnnniiaattoo  LLuummuummbbaa)),,  mmii  vviieennee  

ddaa  rriiddeerree  ssee  nnoonn  ccii  ffoossssee  mmaatteerriiaa  ppeerr  ppiiaannggeerree..  EE’’  uunn  ddiissccoorrssoo  cchhee  hhoo  

sseennttiittoo  ffaarree  ddaa  ggiioorrnnaalliissttii,,  ““ddeetteeccttiivveess””  ee  ooppiinniioonniissttii  ssaacccceennttii  qquuaannttoo  

iinnccoommppeetteennttii  ee  sscchhiieerraattii  ccoonn  llaa  ttiiffoosseerriiaa  ddeeggllii  iimmppuuttaattii..  

CCoommooddoo  vveerroo  ??  PPeerrcchhéé  RRuuddii  ssaarreebbbbee  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  SSoolllleecciittoo  ee  

AAmmaannddaa  ??  LLuuii  cchhee  ccoonnoosscceevvaa  qquueellllaa  ccaassaa,,  ccoonnoosscceevvaa  ttuuttttii  ii  rraaggaazzzzii  ee  

llee  rraaggaazzzzee  cchhee  vvii  aabbiittaavvaannoo,,  cchhee  ffrreeqquueennttaavvaa  qquuaassii  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  iill  

ccaammppeettttoo  ddii  bbaasskkeett  aa  uunnaa  vveennttiinnaa  ddii  mmeettrrii  ddaallllaa  ccaassaa  ee  ddaavvaannttii  

aallll’’UUnniivveerrssiittàà  ppeerr  SSttrraanniieerrii,,  cchhee  aabbiittaavvaa  aa  ppoocchhii  mmeettrrii  ddaall  SSoolllleecciittoo  ee  
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cchhee  eerraa  nneerroo  ccoommee  iill  ccaalluunnnniiaattoo,,  aa  ffiinnii  ddii  ddeeppiissttaaggggiioo,,  LLuummuummbbaa,,  

ccaalluunnnniiaattoo  ddaa  AAmmaannddaa  !!  GGiiàà,,  aazzzzeerraattoo  ttuuttttoo  ee  RRuuddii  ssoolloo  ccoollppeevvoollee  !!    

MMaa  nnooii  aallllee  ffaavvoollee  nnoonn  ccii  ccrreeddiiaammoo  ppiiùù  ee  nnoonn  ddeevvee  ccrreeddeerrccii  

nneemmmmeennoo  llaa  CCoorrttee,,  ppeerrcchhéé  ssii  ssttaa  ooccccuuppaannddoo  ddii  uunnaa  ttrraaggeeddiiaa,,  ddii  uunnaa  

ccoossaa  tteerrrriibbiillmmeennttee  sseerriiaa..  EE  aalllloorraa,,  aallllee  iinnddaaggiinnii  ccii  ppeennssaa  llaa  PPrrooccuurraa  ee  

llaa  PPoolliizziiaa..  LLee  ddiiffeessee  ppeennssiinnoo  aaii  lloorroo  aassssiissttiittii  ee  bbaassttaa..    

LL’’iinntteerrvveennttoo  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  èè  ssttaattoo,,  ooggggeettttiivvaammeennttee,,  

iinnccoommpprreennssiibbiillee,,  nneell  sseennssoo  cchhee  eerraa  ddiiffffiicciillee  ccoogglliieerree  llee  ppaarroollee::  iill  

mmiiccrrooffoonnoo  eerraa  ddiissttaannttee  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  iioo  ee  ccrreeddoo  nnoonn  ssoolloo  iioo  nnoonn  hhoo  

ccaappiittoo  mmoollttee  ddeellllee  ppaarroollee  ddeell  ssuuoo  iinntteerrvveennttoo,,  mmaa  llee  hhoo  iinnttuuiittee..  CCoommee  ??    

DDiissccrreeddiittoo..  DDiiffeennddeerrssii,,  ggeettttaannddoo  ddiissccrreeddiittoo..  NNoonn  èè  iill  pprriimmoo  ddiiffeennssoorree  

aa  ffaarrlloo..  EE’’  uunn’’aabbiittuuddiinnee  oorrmmaaii  mmoollttoo  ddiiffffuussaa  ttrraa  ii  ppeennaalliissttii..  

EE  mmaa  aalllloorraa,,  iioo  ddeebbbboo  mmeetttteerree  llaa  CCoorrttee  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccaappiirree..  PPooii  lloo  

ffaarràà  ppiiùù  iinn  ddeettttaagglliioo  llaa  ccoolllleeggaa,,  mmaa  aa  cceerrttii  eeppiissooddii  cchhiiaavvee  iioo  eerroo  

pprreesseennttee,,  ii  ccoolllleegghhii  nnoo  ee  nneeppppuurree  vvooii  ggiiuuddiiccii..  

DDeebbbboo  ttoorrnnaarree  ssuu  qquueell  1188  ddiicceemmbbrree,,  ssee  nnoonn  ssbbaagglliioo,,  uunnaa  sseettttiimmaannaa  

pprriimmaa  ddii  NNaattaallee  22000077..  EE  ssìì,,  ppeerrcchhéé  nnoo  vvii  hhoo  ddeettttoo  ttuuttttoo..  NNoonn  aavveevvoo  

vvoolluuttoo  ddiirrvvii  ttuuttttoo  nneellllaa  ddiissccuussssiioonnee,,  mmaa,,  ddooppoo  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeell  

ddiiffeennssoorree  ddii  SSoolllleecciittoo,,  ddeebbbboo  ccoommpplleettaarree  iill  qquuaaddrroo..  

CChhii  hhaa  aassccoollttaattoo  ii  dduuee  ppeerriittii  ((uunnaa  ddeellllee  qquuaallii  hhoo  vviissttoo  ppiiùù  vvoollttee  

iinnttrraatttteenneerrssii  aallll’’eesstteerrnnoo  ccoonn  uunnoo  ddeeii  ddiiffeennssoorrii  ddii  SSoolllleecciittoo)),,  ppoottrreebbbbee  

iimmmmaaggiinnaarrssii  qquueell  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  ffuu  ssccooppeerrttoo  iill  ggaanncceettttoo  iinn  qquueessttii  

tteerrmmiinnii::  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaassaa,,    vviieennee  rriinnvveennuuttoo  iill  ggaanncceettttoo  ee  ssuucccceeddee  

iill  ffiinniimmoonnddoo..  EEssccoonnoo  ii  CCCC..TTTT..  ddeellllee  ddiiffeessee  iinnddiiggnnaattii,,  cchhee  ssii  ssttrraappppaannoo  

llee  ttuuttee..  EEssccee  ccoonn  lloorroo  llaa  ““ccaalluunnnniiaattaa””  DD..ssssaa  SStteeffaannoonnii,,  oocccchhii  bbaassssii,,  
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rriimmpprroovveerraattaa  aasspprraammeennttee  ddaaii  CCCC..TTTT..  AAllttrroo  cchhee  ffeellppaa  !!  UUnn’’iirraaddiiddddiioo..  

PPrrootteessttee  vveeeemmeennttii  ddeeii  ddiiffeennssoorrii  ee  cchhii  ppiiùù  nnee  hhaa  ppiiùù  nnee  mmeettttaa..  

NNiieennttee  ddii  ttuuttttoo  qquueessttoo..  

LL’’aallttrraa  vvoollttaa  vvii  aavveevvoo  rraaccccoonnttaattoo  qquueelllloo  cchhee  eerraa  aaccccaadduuttoo  iill  1188  

ddiicceemmbbrree,,  mmaa  nnoonn  aavveevvoo  ddeettttoo  ttuuttttoo..  OOggggii  ddeebbbboo  ““ccoommpplleettaarree””  iill  

qquuaaddrroo..  

IIoo  ssttaavvoo  nneell  mmeezzzzoo  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ccoonn  ll’’AAvvvvooccaattoo  GGhhiirrggaa  ee  ppootteevvaammoo  

vveeddeerree  qquueelllloo  cchhee  aaccccaaddeevvaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaassaa  ddoovvee  ooppeerraavvaa  llaa  

SScciieennttiiffiiccaa..  CC’’eerraa  aanncchhee  iill  CCTT  SSoolllleecciittoo  ddeellll’’eeppooccaa,,  iill  vvaalleennttee  PPrrooff..  

PPootteennzzaa  cchhee,,  ssee  nnoonn  ssbbaagglliioo,,  aadd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  ss’’èè  aalllloonnttaannaattoo  sseennzzaa  

ssaalluuttaarrccii  ee  sseennzzaa  ffoorrmmuullaarree  ccoonntteessttaazziioonnii  ddii  ssoorrttaa..  

II  ddiiffeennssoorrii  ddeell  SSoolllleecciittoo  vvii  hhoo  ddeettttoo  cchhee  ssttaavvaannoo  ffuuoorrii..  AAddddiirriittttuurraa  lluunnggoo  

llaa  ssttrraaddaa,,  cchhee  ppoorrttaa  aa  MMoonntteelluuccee..  

LLaa  mmiiaa  aatttteennzziioonnee  ffuu  aattttrraattttaa,,  aadd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo,,  nnoonn  ddaall  ggaanncceettttoo  ddii  

ccuuii  nnoonn  ss’’iinntteerreessssòò  nneessssuunnoo,,  vveerroo  AAvvvv..  GGhhiirrggaa  ??    

CC’’eerraa  uunn  vviiaa  vvaaii  lluunnggoo  llaa  ssttrraaddaa,,  aallllaa  nnoossttrraa  ddeessttrraa..  DDoovveettttii  uusscciirree  ddaall  

mmeezzzzoo,,  ppeerrcchhéé  ccaappiiii  cchhee  eerraa  ssuucccceessssoo  qquuaallccoossaa..  

HHoo  iill  rriiccoorrddoo  nniittiiddoo  ddeellll’’AAvvvv..  TTeeddeessccoo,,  iill  vveecccchhiioo  ddiiffeennssoorree  ddii  RRaaffffaaeellee  

cchhee  ssii  eerraa  aalllloonnttaannaattoo  vveerrssoo    ssttaavvaa  ssuullllaa  ssttrraaddaa,,  mmeennttrree  ll’’AAvvvv..  MMaarrccoo  

BBrruussccoo  aannddaavvaa  ee  vveenniivvaa  ttrraa  ll’’AAvvvv..  TTeeddeessccoo  ee  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  cchhee  ssii  ttrroovvaavvaa  

sseemmpprree  lluunnggoo  llaa  ssttrraaddaa,,  ccoossìì  mmee  lloo  rriiccoorrddoo,,  mmaa  ppiiùù  iinnddiieettrroo,,  vveerrssoo  iill  

ccaanncceelllloo..  

NNoonn  rriiccoorrddoo  cchhii  ddii  lloorroo  cchhiiaammòò  llaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee  cchhee  eerraa  pprreesseennttee  

aallll’’eesstteerrnnoo..  RRiiccoorrddoo  cchhee  cc’’eerraa,,  ttrraa  ggllii  aallttrrii,,  ll’’AAssss..  LLoorreennaa  ZZuuggaarriinnii  cchhee  

ccoonnttrroollllaavvaa  llaa  sscceennaa..  
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EErraa  ssuucccceessssoo  qquuaallccoossaa..  ““  MMaa  cchhee  hhaannnnoo  ttrroovvaattoo  uunn  aallttrroo  ccaaddaavveerree  ??  ““  

mmii  cchhiieessii,,  ppeerrcchhéé  iill  ttrraammbbuussttoo  eerraa  ddii  qquueellllii  ggrroossssii..    

EErraa    uunn  ccoolltteelllloo  ““ssppaallmmaabbuurrrroo””  ccoonn  llaammaa  ee  ppuunnttaa  iinneessiisstteennttee  ee  uunn  

ffaazzzzoolleettttiinnoo  ddii  ccaarrttaa  ccoonn  ssaanngguuee,,  cchhee  ll’’AAvvvv..  TTeeddeessccoo  ddiicchhiiaarròò  aallllaa  

MMoobbiillee  ddii  aavveerree  rriinnvveennuuttoo  aa  cciirrccaa  220000  mmeettrrii  ddaallllaa  ccaassaa,,  iinn  ddiirreezziioonnee  ddii  

SSaanntt’’EErrmmiinniioo..  EEccccoo  ll’’aarrmmaa  ddeell  ddeelliittttoo  ee  uunnaa  iimmppoorrttaannttee  ttrraacccciiaa  ddii  

ssaanngguuee,,  ffoorrssee  ddeellll’’aassssaassssiinnoo  !!  

EE’’  ssttaattoo  aappeerrttoo  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeennaallee  ppeerr  ffaavvoorreeggggiiaammeennttoo  ppeerrssoonnaallee  

ee  ffrrooddee  pprroocceessssuuaallee  ((iill  nn..  1100333311//0066//2211))  aarrcchhiivviiaattoo  ssuu  mmiiaa  rriicchhiieessttaa  ppeerr  

aassssoolluuttaa  iinniiddoonneeiittàà  ddeeii  mmeezzzzii  uussaattii..    

  

        

      EE’’  ccoommee  qquueeii  lliibbrrii  ssuuggllii  ““eerrrroorrii  mmiilliittaarrii””  cchhee  hhaannnnoo  ssccrriittttoo,,  ddaall  ccaalldduucccciioo  ddii  ccaassaa  oo  ddeell  lloorroo  

uuffffiicciioo,,  ggiioovvaannii  ssttuuddiioossii  cchhee,,  pprriimmaa  ddii  ppaarrllaarree,,  aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo  ttrroovvaarrssii  ssuull  ccaammppoo  ddii  ““bbaattttaagglliiaa””  

ee  ssoolloo  aalllloorraa  ppoottrreebbbbeerroo,,  ffoorrssee,,  ddiirree  qquuaallccoossaa..  EE,,  aammmmeessssoo  cchhee  vvii  ssiiaannoo  ssttaattii  eerrrroorrii  ((oo  mmeegglliioo  

aaggggiiuussttaammeennttii  ddii  ddiirreezziioonnee)),,  ffiissiioollooggiiccii  iinn  ooggnnii  iinnddaaggiinnee,,  qquueelllloo  cchhee  ccoonnttaa  èè  qquueelllloo  cchhee  èè  ssttaattoo  ffaattttoo  

ccoonn  ll’’aavvvviissoo  ddii  ccoonncclluussiioonnee  ddeellllee  iinnddaaggiinnii,,  iinntteerrvveennuuttoo,,  lloo  rriiccoorrddoo  aaii  mmoollttii  ddiissttrraattttii  cchhee  hhaannnnoo  

sseegguuiittoo  qquueessttoo  pprroocceessssoo,,  iill  1188  ggiiuuggnnoo  22000088,,  ddooppoo  ssoollii  mmeessii  77  ee  gggg..  1166,,  nnoonncchhéé  ccoonn  ll’’aattttiivviittàà  

iinntteeggrraattiivvaa  dd’’iinnddaaggiinnee  sseegguuiittaa  aallllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  rriinnvviioo  aa  ggiiuuddiizziioo  ddeellll’’1111  lluugglliioo  22000088  ee  llaa  mmiissuurraa  

ccaauutteellaarree  rriicchhiieessttaa  iill  66..1111..0077  ee  ccoonncceessssaa  ll’’88,,  hhaa  rreessiissttiittoo  aall  RRiieessaammee  ee  iinn  CCaassssaazziioonnee  ssiinnoo  aadd  

oorraa..  MMaa  aalllloorraa,,  cc’’èè  qquuaallccoossaa  cchhee  nnoonn  ttoorrnnaa..  PPeerr  aallttrrii  ddeelliittttii,,  aallllaa  rriibbaallttaa  ddeeii  mmeeddiiaa  nnaazziioonnaallii,,  ddeelliittttii  

aavvvveennuuttii  qquuaallcchhee  aannnnoo  ddooppoo,,  iill  ppeerrccoorrssoo  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  èè  ssttaattoo,,  aa  ddiirr  ppooccoo,,  ddeecciissaammeennttee  ppiiùù  

ttoorrmmeennttaattoo  ee  ppiiùù  lluunnggoo  ((ttuuttttii  ssaannnnoo  aa  qquuaallii  eeppiissooddii  mmii  rriivvoollggoo)),,  eeppppuurree  ii  ““mmeeddiiaa””  ssoonnoo  

ddeecciissaammeennttee  ccoollppeevvoolliissttii..  SSee  aavveesssseerroo  ddoovvuuttoo  uussaarree  iill  mmeettrroo  uussaattoo  ppeerr  iill  ddeelliittttoo  ddii  PPeerruuggiiaa,,  

qquueeii  vvaalloorroossii  iinnqquuiirreennttii  ee  ccoolllleegghhii  aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo  eesssseerree  mmeettaaffoorriiccaammeennttee  ““ccrroocciiffiissssii””..  

QQuuii,,  cc’’èè  ssttaattoo  uunn  ppeerrccoorrssoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo  ddaa  aauuttoossttrraaddaa,,  uunnaa  dduurraattaa  ddii  aappppeennaa  77  mmeessii  ddeellllee  

iinnddaaggiinnii,,  mmaa  iill  lliinncciiaaggggiioo  ssuubbiittoo  ddaaggllii  iinnqquuiirreennttii  èè  ssoottttoo  ggllii  oocccchhii……..aannzzii  llee  oorreecccchhiiee  ddii  ttuuttttii,,  

ccoommee  aabbbbiiaammoo  ccaappiittoo,,  aa  ffaattiiccaa  ppeerrcchhéé  ooggggeettttiivvaammeennttee  ddii  aarrdduuaa  ccoommpprreennssiioonnee,,  

ddaallll’’iinntteerrvveennttoo  ddeell  sseeccoonnddoo  ddiiffeennssoorree  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo..  LLàà  ii  ppeerrssoonnaaggggii  ccooiinnvvoollttii,,  



 5 

aarrrreessttaattii,,  ssoonnoo  iittaalliiaanniissssiimmii,,  qquuii  cc’’èè  iinnvveeccee  uunnaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee..  IImmmmaaggiinnaattee  cchhee  ssaarreebbbbee  

ssuucccceessssoo  ssee  llaa  sstteessssaa  ccoossaa  ffoossssee  aavvvveennuuttaa  iinn  qquueeggllii  aallttrrii  eeppiissooddii..  NNoonn  oossoo  iimmmmaaggiinnaarree..    

  

CChhaatt  ddii  RRuuddii;;  èè  llaa  ssuuaa  pprriimmaa  vveerrssiioonnee,,  ddii  qquuaannddoo  ssttaavvaa  aallll’’eesstteerroo..  CCoossaa  ddiiccee  iinn  ddeeffiinniittiivvaa  RRuuddii  

nneellllaa  cchhaatt  ??  

--  RRaaccccoonnttaa  ll’’eeppiissooddiioo  iinn  ccuuii  ssii  aaddddoorrmmeennttòò  aa  ccaassaa  ddeeii  rraaggaazzzzii  mmaarrcchhiiggiiaannii  ee  cchhee  llìì  

ffuummaarroonnoo  ee  cc’’eerraannoo  llee  rraaggaazzzzee  ((0000..3300));;  

--  AAvveevvaa  ccoonnoosscciiuuttoo  AAmmaannddaa  ddaa  LLuummuummbbaa  ((0000..4433));;  

--  SSoossttiieennee  ddii  aavveerr  ccoonnoosscciiuuttoo  MMeezz  ee  cchhee  llaa  sseerraa  ddii  HHaalllloowweeeenn    ((0022..3399)),,  hhaa  ppaarrllaattoo  ccoonn  

MMeerreeddiitthh  ddaaggllii  aammiiccii  ssppaaggnnoollii  ((nnoonn  èè  vveerroo))  ee  ssii  ssoonnoo  ddaattii  ll’’aappppuunnttaammeennttoo  ppeerr  iill  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree  ((qquueessttaa  èè  llaa  pprriimmaa  vveerrssiioonnee,,  ppooii  aabbbbaannddoonnaattaa  ddaa  RRuuddii));;  

--  GGiiuunnggee  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  mmaa  nnoonn  cc’’èè  nneessssuunnoo,,  nneeppppuurree  aall  ppiiaannoo  ddii  ssoottttoo  ((0044..5500));;    

--  FFiinncchhéé  cc’’èè  ssttaattoo  lluuii,,  nnoonn  cc’’eerraa  iill  vveettrroo  rroottttoo  ee  llee  ppeerrssiiaannee  eerraannoo  aappeerrttee  ((0055..3355));;  

--  PPooii  èè  eennttrraattoo  ccoonn  MMeezz  aallllee  2200,,2200  ((0055..4499)),,  mmaa  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ppeerrcchhéé  MMeezz  eerraa  

aannccoorraa  ddaallllee  ccoonnnnaazziioonnaallii;;    

--  AAllll’’aarrrriivvoo  MMeezz  ssii  eerraa  llaammeennttaattaa  ddii  AAmmaannddaa  ppeerr  llaa  ssppaarriizziioonnee  ddeeii  ssoollddii..  AAvveevvaannoo  

lliittiiggaattoo,,  ppeerrcchhéé  AAmmaannddaa  ““ffuummaa  mmoollttoo””    ((0077..4455  ––  4499));;  

--  HHaa  pprroovvaattoo  uunn  rraappppoorrttoo  ccoonn  MMeezz  mmaa  hhaannnnoo  ddeessiissttiittoo  ee  lluuii  èè  aannddaattoo  iinn  bbaaggnnoo  ((0077,,0000));;  

--    MMeennttrree  ssttaa  iinn  bbaaggnnoo,,  sseennttee  ssuuoonnaarree..  EE’’  uunnaa  ddeellllee  rraaggaazzzzee::  ((ppootteevvaa  eesssseerree  ssoolloo  

AAmmaannddaa))  ((0088..2266))  

--  DDooppoo  uunn  ppoo’’,,  sseennttee  uunn  uurrlloo  ffoorrttiissssiimmoo,,  mmeennttrree  ssttaavvaa  iinn  bbaaggnnoo,,  uunn  uurrlloo  cchhee  ssii  

ssaarreebbbbee  ppoottuuttoo  uuddiirree  ppeerr  ssttrraaddaa,,  vveerrssoo  llee  2211//2211..3300  ((0099..3399));;  

--  LLuuii  eessccee  ddaall  bbaaggnnoo  ee  vveeddee  iill  rraaggaazzzzoo  cchhee  èè  aallttoo  qquuaannttoo  lluuii  ((1100..1155))..  MMeerreeddiitthh  

ssaanngguuiinnaavvaa  ((1100..3300));;  

--  NNoonn  èè  RRuuddii  aa  uucccciiddeerree  MMeezz..  LLuuii  llaa  ssooccccoorrrree  ssoollttaannttoo  ((1111..0000));;  

--  LLoo  ssccoonnoosscciiuuttoo  eerraa  iittaalliiaannoo  ((1111..3366))  ee  aavveevvaa  ii  ccaappeellllii  ccaassttaannii  ((1122..1111));;  

--  PPooii  RRuuddii  hhaa  ppaauurraa  ppeerrcchhéé  tteemmee  cchhee  lloo  aaccccuussiinnoo  ee  ttoorrnnaa  aa  ccaassaa  ((1133..2233  ee  1144..2266));;  

--  MMeerreeddiitthh  ee  AAmmaannddaa  aavveevvaannoo  lliittiiggaattoo  ee  llaa  rraaggaazzzzaa  iinngglleessee  vvoolleevvaa  aaffffrroonnttaarrllaa  

qquuaannddoo  AAmmaannddaa  ffoossssee  ttoorrnnaattaa  ((1144..4400));;  

--  MMeerreeddiitthh  eerraa  aannddaattaa  aa  ccoonnttrroollllaarree  nneellllaa  ccaammeerraa  ddii  AAmmaannddaa  ee  hhaa  vviissttoo  cchhee  aanncchhee  

aadd  AAmmaannddaa  mmaannccaavvaannoo  ii  ssoollddii  ((1155..1155  ee  1155..4400));;  

--  AAmmaannddaa  ccoommpprraavvaa  mmoollttoo  ffuummoo  ((1155..5500));;  

--  AAmmaannddaa  nnoonn  hhaa  ddeettttoo  cchhee  llee  mmaannccaavvaannoo  ii  ssoollddii  eedd  eerraa  ggiiuunnttaa  pprriimmaa,,  mmeennttrree  lluuii  

ssttaavvaa  iinn  bbaaggnnoo  ((1177..3399));;    
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LLee  ddiiffeessee  vvoogglliioonnoo  cchhee  ssee  nnee  tteennggaa  ccoonnttoo  ??  SSii  aaccccoommooddiinnoo,,  mmaa,,  ppeerr  AAmmaannddaa  aallmmeennoo,,  ssoonnoo  ddoolloorrii  

ee  lloo  ssoonnoo  aanncchhee  ppeerr  llaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo    !!  

MMaa  aalllloorraa,,  ppeerrcchhéé  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  44  aapprriillee  0099,,  ddooppoocchhéé  RRuuddii,,  cciittaattoo  ddaallllaa  

PPrrooccuurraa,,  ssii  eerraa  aavvvvaallssoo  ddeellllaa  ffaaccoollttàà  ddii  nnoonn  rriissppoonnddeerree,,  llee  ddiiffeessee  ssii  ssoonnoo  ooppppoossttee  

aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  pp..  vv..  ddii  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddii  RRuuddii,,  nneell  qquuaallee  ll’’iivvoorriiaannoo  mmooddiiffiiccaa  

nneeii  ddeettttaaggllii  llaa  cchhaatt  ??  

  

LLaa  ppiiooggggiiaa  ddeell  3311  oottttoobbrree..  NNoonn  lloo  ddiiccoonnoo  ssoolloo  KKookkoommaannii  ee  CCuurraattoolloo..  

LL’’hhoo  ddeettttoo  nneellllaa  rreeqquuiissiittoorriiaa,,  cc’’èè  aanncchhee  iill  SSoosstt..  CCoommmm..  NNaappoolleeoonnii,,  cc’’èè  

aanncchhee  MMaarrccoo  ZZaarroollii,,  ll’’aalllloorraa  ffiiddaannzzaattoo  ddii  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii  cchhee,,  sseennttiittoo  

iill  66..0022..22000099,,  hhaa  rriiccoorrddaattoo  cchhee  llaa  sseerraa  ddeell  3311  ppiioovveevvaa  ee  aanncchhee  iinntteennssaammeennttee..  

HHaa  ddeettttoo  lloo  ZZaarroollii,,  rriissppoonnddeennddoo  aadd  uunnaa  ddoommaannddaa  ddii  qquueessttoo  PPMM  ssee  llaa  sseerraa  

ddeell  3311  oottttoobbrree  0077  ppiioovveessssee::  ““  mmii  rriiccoorrddoo  cchhee  ppiioovveevvaa..  SSìì,,  mmee  lloo  rriiccoorrddoo……..””  

ee,,  aallllaa  ddoommaannddaa  ssuu  ccoossee  ffoossssee  qquueellllaa  ppiiooggggiiaa  ee  qquuaannddoo  ffoossssee  ccoommiinncciiaattaa,,  lloo  

ZZaarroollii  hhaa  rriissppoossttoo::  ““  iioo  mmii  rriiccoorrddoo  cchhee  ppiioovveevvaa  qquuaannddoo  ssoonnoo  ppaarrttiittoo  ddaa  

iinnggeeggnneerriiaa  ppeerr  aannddaarree  aa  ccaassaa  ddii  FFiilloommeennaa  ee  MMeerreeddiitthh..  EErraa  aabbbbaassttaannzzaa  

iinntteennssaa,,  llaa  ppiiooggggiiaa,,  nnoonn  mmii  rriiccoorrddoo  aallttrroo””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  

66..0022..0099,,  aa  pp..  117744))..  

IIll  tteessttee  CCuurraattoolloo,,  eessccuussssoo  ddii  nnuuoovvoo  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2266  mmaarrzzoo  22001111,,  hhaa  

ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  llaa  sseerraa  iinn  ccuuii  vviiddee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  nneell  ccaammppoo  ddii  bbaasskkeett,,  cchhee  

ssii  ttrroovvaa  aa  ssiinniissttrraa  rriissppeettttoo  aa  cchhii  ssiieeddaa  ssuu  uunnaa  ddeellllee  ppaanncchhiinnee  ddii  PPiiaazzzzaa  

GGrriimmaannaa,,  eerraa  pprroopprriioo  llaa  sseerraa  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ee  cchhee  ll’’iinnddoommaannii,,  iinn  ttaarrddaa  

mmaattttiinnaattaa,,  ffuu  ssccooppeerrttoo  iill  ccaaddaavveerree  ddii  MMeerreeddiitthh..    

IIll  CCuurraattoolloo  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  aannccoorraa  qquueessttaa  iinnddiiccaazziioonnee,,  eesscclluuddeennddoo  cchhee  llaa  

sseerraa  iinn  ccuuii  vviiddee  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  ppiioovveessssee  eedd  hhaa  aaggggiiuunnttoo  cchhee  vvii  eerraa  ssttaattoo  iill  

mmeerrccaattiinnoo  cchhee  ssii  ttiieennee  iill  mmaarrtteeddìì  ee  iill  ggiioovveeddìì  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  

1166))..    
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EE  iill  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  eerraa  aappppuunnttoo  uunn  ggiioovveeddìì..  

NNéé,,  aa  ccoonnttrraassttaarree  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeell  CCuurraattoolloo,,  vvaallee  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  

ccoommppiiuuttoo  ddaallllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  cciirrccaa  iill  ffaattttoo  cchhee  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  ggiioovveeddìì  

pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  0077,,  ccoonnttrraarriiaammeennttee  aallllaa  rreeggoollaa,,  nnoonn  ssii  ffoossssee  tteennuuttoo  iill  

mmeerrccaattoo,,  ppeerrcchhéé  iill  tteessttee  CCuurraattoolloo,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddii  qquueessttoo  PPMM  

ssuullllee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteerreeoollooggiicchhee  ddeellllaa  sseerraa  iinn  ccuuii  vviiddee  ii  dduuee  rraaggaazzzzii,,  hhaa  

rriissppoossttoo  sseeccccaammeennttee  ddii  nnoo,,  ccoommee  aavveevvaa  ffaattttoo  sseemmpprree  ee,,  aallllaa  ddoommaannddaa,,  

ddiirreettttaa  aadd  aacccceerrttaarree  ssoolloo  ssee  llaa  ppiiooggggiiaa  vvii  ffoossssee  ssttaattaa  ddaa  qquuaallcchhee  oorraa  ee,,  

qquuiinnddii,,  ssee  ffoossssee  uummiiddoo  iill  sseeddiillee,,  hhaa  ccoossìì  rriissppoossttoo::  ““  EErraa  ssttaattaa  ppuulliittaa  llaa  ppiiaazzzzaa  

ppeerrcchhéé  mmii  sseemmbbrraa  cchhee  cc’’eerraa  ssttaattoo  iill  mmeerrccaattoo,,  cchhee  mmaarrtteeddìì  ee  ggiioovveeddìì  ffaannnnoo  aa  

PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2266..0033..22001111  aa  pp..  1166))..    

CCooss’’hhaa  vvoolluuttoo  ddiirree  iill  CCuurraattoolloo  ??    

LLaa  rriissppoossttaa  ccee  ll’’hhaa  ddaattaa  iill  SSoosstt..  CCoommmm..  MMoonniiccaa  NNaappoolleeoonnii,,  sseennttiittaa  iill  2211  

mmaaggggiioo..    

CCuurraattoolloo  hhaa  vvoolluuttoo  ddiirree  cchhee  iill  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  vviiddee  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  eerraa  ssttaattaa  

ppuulliittaa  llaa  ppiiaazzzzaa  eedd  èè  eevviiddeennttee  cchhee  ttaallee  ppuulliizziiaa  nnoonn  ppoottéé  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattaa  cchhee  

iill  ggiioorrnnoo  ddooppoo  llaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  mmeerrccaattoo,,  cchhee  iinn  qquueellll’’ooccccaassiioonnee,,  ffuu  

aannttiicciippaattoo  aall  mmeerrccoolleeddìì  3311  oottttoobbrree  ppeerrcchhéé  ll’’iinnddoommaannii,,  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree,,  eerraa  

ggiioorrnnoo  ffeessttiivvoo..    EE’’  llaa  ppuulliizziiaa  ddeellllaa  ppiiaazzzzaa  cchhee  iill  CCuurraattoolloo  hhaa  ccoollllooccaattoo  aall  

pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  0077  ee  qquueessttoo  ppaarrttiiccoollaarree  hhaa  ttrroovvaattoo  llaa  ppuunnttuuaallee  ccoonnffeerrmmaa  

nneellllee  iinnddaaggiinnii  iinntteeggrraattiivvee  ssvvoollttee,,  ssuu  ddeelleeggaa  ddeellllaa  PPrrooccuurraa,,  ddaallllaa  SSqquuaaddrraa  

MMoobbiillee  ddii  PPeerruuggiiaa..  

NNeellllaa  ssuuaa  ddeecciissaa  ee  ppuunnttuuaallee  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeell  2211  mmaaggggiioo,,  iill  SSoosstt..  

CCoommmmiissssaarriioo  MMoonniiccaa  NNaappoolleeoonnii  hhaa  ffoorrnniittoo,,  ccoommee  sseemmpprree,,  ddeeii  ppuunnttii  ffeerrmmii  

oorrmmaaii  iinneelliimmiinnaabbiillii  ddaall  pprroocceessssoo..  NNee  ppaarrlloo  qquuii  ppeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  llee  

ccoonnddiizziioonnii  mmeetteerreeoollooggiicchhee..    
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IIll  3311  oottttoobbrree,,  nneellllaa  ssoollaa  cciittttàà,,  ppiioovveevvaa  ee  qquueessttoo  ssoonnoo  oorrmmaaii  iinn  mmoollttii  aa  

ddiirrlloo,,  ccoommee  ss’’èè  vviissttoo..  

IIll  3311  oottttoobbrree,,  qquuiinnddii,,  ppiioovvvvee  ee  llaa  sseerraa  ssuucccceessssiivvaa  nnoo  ee,,  ttaannttoo  ppeerr  

ccoonnffeerrmmaarree  llaa  mmeemmoorriiaa  ddeell  CCuurraattoolloo,,  lloo  sstteessssoo  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  ccoorrrreettttaammeennttee  

cchhee  iill  mmeerrccaattoo  cc’’eerraa  nnoorrmmaallmmeennttee  iill  mmaarrtteeddìì  ee  iill  ggiioovveeddìì,,  pprroopprriioo  ccoommee  

aatttteessttaattoo  ddaall  CCoommuunnee..  

EE  ddeell  rreessttoo,,  ll’’eessppeerriieennzzaa  ccii  ddiiccee  cchhee  llee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteerreeoollooggiicchhee  

ddiivveerrggoonnoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  sstteessssaa  PPeerruuggiiaa,,  ttrraa  iill  cceennttrroo  ee,,  aadd  eesseemmppiioo,,  

llaa  zzoonnaa  ddeellllaa  SSttaazziioonnee  ddii  FFoonnttiivveeggggee  ee  llaa  ppeerriiffeerriiaa  iinn  ggeenneerree..    

FFiigguurriiaammooccii  ssee  cciiòò  nnoonn  ppoossssaa  aaccccaaddeerree  ttrraa  PPeerruuggiiaa  cciittttàà  ee  uunnaa  llooccaalliittàà  

ddeellllaa  ppiiaannuurraa,,  aa  mmeettàà  ssttrraaddaa  ccoonn  AAssssiissii  ee,,  ddeell  rreessttoo,,  èè  lloo  sstteessssoo  ggrraaffiiccoo  

ddeellll’’aarreeaa  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  ddeellll’’oosssseerrvvaattoorriioo  ddii  SSaanntt’’EEggiiddiioo  mmoossttrraattooccii  

ddaallll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  cchhee,,  sseeppppuurree  ddii  ppooccoo,,  llaasscciiaa  ffuuoorrii  llaa  ttrrooppppoo  

oocccciiddeennttaallee  PPeerruuggiiaa..  CC’’èè  uunn  aallttrroo  oosssseerrvvaattoorriioo  mmeetteeoorroollooggiiccoo  aa  PPeerruuggiiaa,,  ssee  

nnoonn  ssbbaagglliioo,,  qquueelllloo  ddii  AAggrraarriiaa  ee  ii  ddaattii  ssoonnoo  sseemmpprree  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  ddii  

SSaanntt’’EEggiiddiioo..  

  

LLaa  ssiimmuullaazziioonnee..  CC’’èè  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  ttuuttttoo  nneellllaa  mmeemmoorriiaa..  

NNoonn  ccrreeddeevvoo  cchhee  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  ttoorrnnaassssee  ssuull  ppaarrttiiccoollaarree,,  cceerrccaannddoo  ddii  

ccoonnffoonnddeerree  llee  iiddeeee  aa  vvooii  ggiiuuddiiccii,,  cceerrccaannddoo  ddii  ffaarr  ddiimmeennttiiccaarree  qquueelllloo  cchhee  

hhaa  ddeettttoo  FFiilloommeennaa  RRoommaanneellllii,,  cchhee  ooccccuuppaavvaa  llaa  ccaammeerraa  tteeaattrroo  

ddeellll’’eeffffrraazziioonnee..      

RRiivveeddiiaammoo  ccoonn  oorrddiinnee  qquueelllloo  cchhee  hhaa  ddcceettttoo  llaa  RRoommaanneellllii  aallll’’uuddiieennzzaa  

ddeell  77  ffeebbbbrraaiioo  22000099,,  rriiffeerreennddoo  ccoommee  llaasscciiòò  llee  ffiinneessttrree  ee  llee  ppeerrssiiaannee  

qquuaannddoo  llaasscciiòò  ll’’aappppaarrttaammeennttoo  pprroopprriioo  llaa  sseerraa  ddii  HHaalllloowweeeenn  ddeell  22000077..  

RRiipprreennddiiaammoo  iill  vveerrbbaallee  aa  pp..  2255..    ((CCOOMMMMEENNTTAARREE))  
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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  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  

77..0022..0099,,  aallllee  pppp..  110033  ee  110044))..  QQuuiinnddii,,  ssiiaa  cchhee  rriiuusscciissssee  aa  cchhiiuuddeerrllee,,  ssiiaa  

cchhee  llee  ttiirraassssee  iinnddiieettrroo,,  llee  ppeerrssiiaannee  ffoorrzzaavvaannoo  ssuullllaa  bbaassee,,  cciiooèè  ssuull  

ddaavvaannzzaallee..  

  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  

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  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  77..0022..0099,,  aa  pp..  

111155)),,  cciiooèè  llee  hhaa  aaccccoossttaattee  ssiinnoo  aa  ffiissssaarrllee  ee  ccoommuunnqquuee  llee  hhaa  aaccccoossttaattee  

ll’’uunnaa  aallll’’aallttrraa,,  ffoorrzzaannddoollee  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  ddiillaattaazziioonnee..    

NNoonn  rriiccoorrddaa  ccoonn  cceerrtteezzzzaa  ssee  llee  aavveessssee  cchhiiuussee..    
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QQuuaannddoo  llaa  RRoommaanneellllii  ddiiccee  ddii  aavveerr  ttiirraattoo  llee  ppeerrssiiaannee,,  vvuuooll  ddiirree  cchhee  

qquueessttoo  eerraa  iill  mmooddoo  ddii  cchhiiuuddeerrllee..  DDiiccee  iinnffaattttii  llaa  RRoommaanneellllii,,  rriissppoonnddeennddoo  

aallll’’AAvvvv..  MMaarreessccaa::  ““  LLee  ttiirraavvoo……””  ((pp..  110033))..    

AAvvvv..  MMaarreessccaa::  ““  PPeerrcchhéé  ffaacceevvaannoo  pprreessssiioonnee……””  

RRoommaanneellllii::  ““  SSìì,,  ssttrriisscciiaavvaannoo....””  

AAvvvv..  MMaarreessccaa..  ““  SSuull  ddaavvaannzzaallee  ggiiuussttoo  ??””  

RRoommaanneellllii::  ““  SSìì””  ((pp..  110044))..    

LLaa  sseerraa  ddeell  3311  oottttoobbrree,,  qq  uuiinnddii,,  llaa  RRoommaanneellllii  llaasscciiaa  llee  ppeerrssiiaannee  ccoossìì,,  

ttiirraattee  ee  iinnccaassttrraattee  ssuull  ddaavvaannzzaallee..  

NNeellllaa  sstteessssaa  ccoonntteessttaazziioonnee  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii,,  ssii  ddiiccee::  ““iill  vveettrroo  ddeellllaa  

ffiinneessttrraa  eerraa  cchhiiuussoo””  ee  llaa  tteessttee  aavveevvaa  ddeettttoo  aanncchhee,,  qquuaannttoo  aall  ““bbuuiioo””,,  cciiooèè  

aallll’’oossccuurraannttee::  ssee  nnoonn  rriiccoorrddoo  mmaallee,,  llaasscciiaaii  uunn  bbuuiioo  aappeerrttoo,,  qquueelllloo  cchhee  

nnoonn  ssii  cchhiiuuddeevvaa  bbeennee””  ((pp..  111155))..    

PPeerrssiiaannee  ttiirraattee  ee  aaccccoossttaattee  oo  cchhiiuussee  ee  pprreemmeennttii  ssuull  ddaavvaannzzaallee  ppeerr  llaa  

ddiillaattaazziioonnee  ssuubbiittaa  aa  ccaauussaa  ddeell  ccaallddoo,,  vveettrrii  cchhiiuussii,,  uunn  oossccuurraannttee  

aaccccoossttaattoo::  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,,  
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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  

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  llaa  ccuuii  CCTT  èè  ssttaattaa,,  ppuurrttrrooppppoo,,  rriicchhiiaammaattaa  

nneellll’’aattttoo  dd’’aappppeelllloo..      

LL’’aavvvv..  MMaaoorrii  ccii  hhaa  ffaattttoo  vveeddeerree  iill  ssuuoo  ccoollllaabboorraattoorree  ddii  ssttuuddiioo,,  aallttoo  

cciirrccaa  mm..  11,,9900,,  cchhee  rriieessccee  aadd  aaggggrraappppaarrssii  aall  ddaavvaannzzaallee  ddeellllaa  ffiinneessttrraa..  

PPrriimmaa  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo,,  ppeeòò,,  rriiuusscciirree  aa  ffaarr  ppaassssaarree  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  44  kkgg..  

oollttrree  llee  ppeerrssiiaannee  cchhee  pprreemmeevvaannoo  aa  ccoonnttaattttoo  ee  ffoorrzzaavvaannoo  ssuull  

ddaavvaannzzaallee……..MMaa  cchhii  ccrreeddee  ddii  pprreennddeerree  iinn  ggiirroo  llaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  ??    
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PPooii,,  uunnaa  vvoollttaa  ““oollttrreeppaassssaattee””  mmiirraaccoolloossaammeennttee  llee  ppeerrssiiaannee  sseennzzaa  

ffrraannttuummaarrllee,,  iill  RRuuddii,,  ppeerrcchhéé  ddeell  RRuuddii  ssii  ttrraatttteerreebbbbee,,  cchhee  eerraa  aallttoo  uunnaa  

vveennttiinnaa  ddii  ccmm..  iinn  mmeennoo  ddeell  ccoollllaabboorraattoorree  ddeellll’’AAvvvv..  MMaaoorrii,,  ssii  ssaarreebbbbee  

ddoovvuuttoo  iissssaarree  ssuull  ddaavvaannzzaallee,,  aa  ccuuii  aa  sstteennttoo  èè  aarrrriivvaattoo  lloo  ssppiilluunnggoonnee  

ddeelllloo  SSttuuddiioo  MMaaoorrii,,  sseennzzaa  ffeerriirrssii  ccoonn  ii  ffrraammmmeennttii  ddii  vveettrroo  ee  sseennzzaa  

llaasscciiaarree  ssaanngguuee  ee  ssaarreebbbbee  ddoovvuuttoo  eennttrraarree  sseennzzaa  ppooii…………aassppoorrttaarree  nnuullllaa  

ee  ppaassssaarree  ddaa  uunn  tteennttaattiivvoo  ddii  ffuurrttoo  aadd  uunnaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ssuu  uunnaa  

rraaggaazzzzaa  cchhee,,  sseeccoonnddoo  iill  PPrrooff..  IInnttrroonnaa,,  CCTT  SSoolllleecciittoo,,  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  pprreessaa  

ddii  ssppaallllee  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssii  ssaarreebbbbee  aaccccoorrttaa  ddeell  ffrraassttuuoonnoo  ddeell  vveettrroo  rroottttoo  ee  

ddeellllaa  ccaadduuttaa  ddeell  ppiieettrroonnee……....  

EE  iill  ttuuttttoo,,  oovvvviiaammeennttee,,  sscceegglliieennddoo  llaa  ffiinneessttrraa  ppiiùù  aallttaa  ee  ppiiùù  eessppoossttaa  aall  

ttrraaffffiiccoo  ee  nnoonn  llaa  ppoorrttaa  mmeettaalllliiccaa  ccoonn  aannttee  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  ttiippoo  ssccaallaa,,  cchhee  

ssttaavvaa  nneell  ppuunnttoo  ppiiùù  rriippaarraattoo  ddaaggllii  ssgguuaarrddii  iinnddiissccrreettii,,  ccoommee  ppoorrttaa  

dd’’aacccceessssoo  aall  ppiiaannoo  ssoottttoossttaannttee  ee  sseennzzaa  ssaalliirree  ssuull  tteerrrraazzzziinnoo  ee  ssffoonnddaarree  oo  

llaa  ppoorrttaa  ffiinneessttrraa  ddeell  ccoorrrriiddooiioo  ddaavvaannttii  aallllaa  ccaammeerraa  ddii  MMeezz  oo  llaa  ffiinneessttrraa  

ddeellllaa  ccuucciinnaa……....LLuuii,,  RRuuddii,,  cchhee  ccoonnoosscceevvaa  bbeennee  qquueellllaa  ccaassaa  !!  

MMaa  qquueessttoo  èè  uunn  pprroocceessssoo..  EE’’  uunnaa  ccoossaa  sseerriiaa……..IIoo  ssoonnoo  iinnddiiggnnaattoo,,  lloo  

ddiiccoo  aallttoo  ee  ffoorrttee,,  ddxxii  qquueessttaa  lliinneeaa  ddiiffeennssiivvaa  cchhee  cceerrccaa,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  ddii  

aattttrriibbuuiirree  aa  RRuuddii  uunn  rreeaattoo  cchhee  nnoonn  hhaa  mmaaii  ccoommmmeessssoo,,  ppeerr  ddii  ppiiùù,,  ddaa  

ssoolloo  !!    

  MMaa  uunnaa  ddoommaannddaa  ssoorrggee  ssppoonnttaanneeaa..  LL’’hhoo  ffaattttaa  ttaannttee  vvoollttee  mmaa  llaa  

ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  iinnsseennssiibbiillee  aa  ttuuttttii  ggllii  ssvviilluuppppii  pprroocceessssuuaallii,,  ccoonnttiinnuuaa  aa  

nnoonn  rriissppoonnddeerree..  

SSeeccoonnddoo  llaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  RRuuddii  ee  RRaaffffaaeellee  nnoonn  ssii  ccoonnoosscceevvaannoo,,  

mmeennttrree  ssii  ccoonnoosscceevvaannoo  aappppeennaa  RRuuddii  ee  AAmmaannddaa..  
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SSeeccoonnddoo  llaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  nnoovveemmbbrree  22000077,,  

RRaaffffaaeellee  eedd  AAmmaannddaa  ssee  nnee  sstteetttteerroo  nneell  ““rriiffuuggiioo””  ddii  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii  ee  

nnoonn  mmiisseerroo  ppiieeddee  iinn  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  

DDii  qquueelllloo  cchhee,,  qquueellllaa  nnoottttee,,  aaccccaaddddee  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  

nnoonn  ppootteevvaannoo  ssaappeerree  nnuullllaa,,  aassssoolluuttaammeennttee  nnuullllaa..  

PPeerrcchhéé  aalllloorraa,,  hhaannnnoo  sseemmpprree  pprrooccllaammaattoo  cchhee  vvii  èè  ssttaattoo  uunn  ssoolloo  uuoommoo  

cchhee  hhaa  eeffffeettttuuaattoo  iill  ““gg..pp..ss..””,,  cciiooèè  iill  llaanncciioo  ddii  ppiieettrraa  cchhee  oollttrreeppaassssaa  

mmiirraaccoolloossaammeennttee  ((mmaa  ssiiaammoo  aa  PPeerruuggiiaa  nnoonn  iinn  TTeerrrraa  SSaannttaa……..))  llee  

ppeerrssiiaannee  aaccccoossttaattee,,  ssppoorrggeennttii  vveerrssoo  ll’’eesstteerrnnoo  aa  ““VV””  ee  iinnccaassttrraattee  ssuull  

ddaavvaannzzaallee,,  cchhee  hhaa  aabbuussaattoo  ddii  MMeezz  ee  cchhee  ll’’hhaa  uucccciissaa,,  vvaallee  aa  ddiirree  lloo  

ssccoonnoosscciiuuttoo  RRuuddii  HHeerrmmaannnn  GGuueeddee  ??  

MMaa  nnoonn  bbaassttaa  aannccoorraa..  PPeerrcchhéé  qquueesstt’’uullttiimmoo,,  cchhee  nnoonn  llii  aavvrreebbbbee  

ccoonnoosscciiuuttii,,  llii  hhaa  vviissttii  nneell  lluuooggoo  ddeell  ddeelliittttoo  mmeennttrree  uucccciiddeevvaannoo  MMeezz  ??  

  

HHoo  oosssseerrvvaattoo  ii  dduuee  iimmppuuttaattii  mmeennttrree  vveenniivvaannoo  pprrooiieettttaattee  qquueellllee  

iimmmmaaggiinnii  tteerrrriibbiillii  ddeell  ccoorrppoo  ssttrraazziiaattoo  ddii  MMeezz..  NNoonn  hhaannnnoo  mmaaii  gguuaarrddaattoo  

qquueellllee  iimmmmaaggiinnii::  AAmmaannddaa  tteenneevvaa  ggllii  oocccchhii  bbaassssii,,  mmeennttrree  SSoolllleecciittoo  

cceerrccaavvaa  ddii  gguuaarrddaarree  aavvaannttii  oo  vveerrssoo  AAmmaannddaa,,  aallllaa  ssuuaa  ddeessttrraa..  NNeeppppuurree  iinn  

pprriimmoo  ggrraaddoo  AAmmaannddaa  llee  hhaa  gguuaarrddaattee,,  SSoolllleecciittoo,,  ttaallvvoollttaa,,  ssìì..  OOggggii  nneessssuunnoo  

ddeeii  dduuee..  

EE  qquueellllee  ffoottoo  hhaannnnoo  ssccaatteennaattoo  uunnaa  rreeaazziioonnee  aanncchhee  iinn  aauullaa..  UUnnaa  rraaggaazzzzaa  

aammeerriiccaannaa  iinn  pprreeddaa  aa  uunnoo  ssttaattoo  ddii  eecccciittaazziioonnee,,  mmii  hhaa  aappoossttrrooffaattoo  ccoonn  

uunn’’eesspprreessssiioonnee  ccoolloorriittaa  ee  qquuaannddoo  ii  ggiioorrnnaalliissttii  llee  hhaannnnoo  cchhiieessttoo  ppeerrcchhéé  

ll’’hhaa  ddeettttoo  ee  ssii  ssoonnoo  sseennttiittii  rriissppoonnddeerree  cchhee  eerraa  aa  ccaauussaa  ddeellllee  ffoottoo,,  llaa  

ggiioorrnnaalliissttaa  oo  nnoonn  ssoo  cchhee  ccoossaa  hhaa  ddeettttoo  cchhee  ppeennssaavvaa  cchhee  ffoossssii  ssttaattoo  iioo  aa  ffaarr  

vviissiioonnaarree  qquueellllee  ffoottoo..  EE  ggiiàà::  iioo  ssuubbiissccoo  ii  ccoollppii  ee  ppooii  mmii  ddiiccoonnoo::  aa  mmaa  nnooii  



 14 

nnoonn  ccee  ll’’aavveevvaammoo  ccoonn  lleeii,,  ccee  ll’’aavveevvaammoo  ccoonn  aallttrrii..  EE’’  uunnaa  ccoossttaannttee..  SSoolliittaa  

ssttoorriiaa..    

  

AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa,,  iill  mmeessssaaggggiioo  ddii  rriissppoossttaa  ddii  AAmmaannddaa  aa  PPaattrriicckk  èè  iinn  

iittaalliiaannoo  ““CCeerrttoo..  CCii  vveeddiiaammoo  ppiiùù  ttaarrddii..  BBuuoonnaa  sseerraattaa””..  LLoo  ddiiccee  aanncchhee  

PPaattrriicckk  nneellllee  ssuuee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  33..0044..0099,,  pp..  116611..  PPaattrriicckk  rriiccoorrddaa  

pprroopprriioo  ll’’eesspprreessssiioonnee  ““CCii  vveeddiiaammoo  ppiiùù  ttaarrddii””  ((pp..  116611))..    

  

LL’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  hhaa  cciittaattoo  GGiiooffffrreeddii,,  KKookkoommaannii  ee  aammmmeettttee  cchhee  llaa  

CCoorrttee,,  aa  ttoorrttoo  oo  aa  rraaggiioonnee,,  nnoonn  nnee  hhaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo..  AAlllloorraa,,  qquuaall  èè  iill  

pprroobblleemmaa  ??  

LLee  iinnddaaggiinnii  ssuullllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  AAvviieelllloo  ssoonnoo  ssttaattee  eeffffeettttuuaattee  ddooppoo  cchhee  iill  

rreellaattoorree  hhaa  cchhiieessttoo  ssee  ffoosssseerroo  ssttaattee  ffaattttee  llee  rriicceerrcchhee  ddeeggllii  ooggggeettttii  iinnddiiccaattii  ddaa  

AAvviieelllloo..  SSii  èè  vviissttoo  qquuaall’’èè  ssttaattoo  iill  rriissuullttaattoo..  OOrraa  llaa  ccoommpplleettaa  

rriittrraattttaazziioonnee  ddii  AAvviieelllloo  ee  llee  aaccccuussee  aa  SSoolllleecciittoo  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  aadd  

AAmmaannddaa,,  ccee  llee  aavveettee  aaggllii  aattttii  eedd  eerraa  tteessttee  KKnnooxx  !!  

  

LLaa  ppeerriizziiaa  mmeeddiiccoo  lleeggaallee  èè  ssttaattaa  cchhiieessttaa,,  ssee  bbeenn  rriiccoorrddoo,,  ddaallllaa  ddiiffeessaa  

LLuummuummbbaa,,  mmeennttrree  eerraa  iinn  ccoorrssoo  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  iirrrriippeettiibbiillee  eexx  aarrtt..  336600  

cc..pp..pp..  ddeell  DDrr..  LLaallllii  ee  iill  ccaaddaavveerree  ddii  MMeezz  eerraa  ssttaattoo  ttrraassppoorrttaattoo  iinn  

IInngghhiilltteerrrraa  ee  sseeppppeelllliittoo,,  ddooppoo  ll’’aauuttooppssiiaa..  PPeerr  ffoorrzzaa  cchhee  nnoonn  cc’’eerraa  iill  

ccaaddaavveerree..    

  

CCiiaassccuunn  iimmppuuttaattoo  aavvrreebbbbee  ll’’aallttrroo  ccoommee  tteessttiimmoonnee  ??  GGllii  iimmppuuttaattii  ssoonnoo  

ssoolloo  iimmppuuttaattii..  EE  ppooii,,  ccii  ssiiaammoo  ddiimmeennttiiccaattii  ,,  ddeellllaa  pprriimmaa  vveerrssiioonnee  

ddiiffeennssiivvaa  ddii  SSoolllleecciittoo  ??  NNee  ppaarrlloo  ppeerrcchhéé  ll’’aarrggoommeennttoo  èè  ssttaattoo  rriipprreessoo  ddaaii  
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ddiiffeennssoorrii  ee,,  ddeell  rreessttoo,,  nnee  hhaa  ffaattttoo  cceennnnoo  AAmmaannddaa  nneellll’’eessaammee  ddeell  1133  

ggiiuuggnnoo  0099..  EE’’  ggiiuussttoo  cchhee  llaa  CCoorrttee  lloo  ssaappppiiaa..  DDii  qquueelllloo  cchhee  aavveevvaa  ddeettttoo  

RRaaffffaaeellee  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddeellll’’88  nnoovveemmbbrree  0077  iinn  ccuuii  ssii  

rriicchhiiaammaa  iill  vveerrbbaallee  ddii  ss..ii..  ddeell  55  nnoovveemmbbrree,,  oorree  2222..4400..      

IInn  eessttrreemmaa  ssiinntteessii,,  ddooppoo  llaa  ffrraassee  ddeellll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo,,  rriiffeerriittaa  aadd  

AAmmaannddaa::  ““  sseennttaa  pprreemmeettttoo  cchhee  ddeessiiddeerreerreeii  nnoonn  vveeddeerrllaa  ppiiùù  vviissttoo  qquueelllloo  

cchhee  hhaa  ddeettttoo  ddii  mmee””  ((pp..  66  ddeell  vveerrbbaallee  ddeellll’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddii  ggaarraannzziiaa  

88..1111..0077)),,  ssii  ccoonntteessttaannoo  aa  RRaaffffaaeellee,,  ppiiùù  oollttrree,,    llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  55::    ““IIoo,,  

aallllee  2211  ssoonnoo  aannddaattoo  aa  ccaassaa  mmiiaa  ddaa  ssoolloo  mmeennttrree  AAmmaannddaa  mmìì  hhaa  ddeettttoo  cchhee  

ssaarreebbbbee  aannddaattaa  aall  ppuubb  LLee  CChhiicc  ppeerrcchhéé  vvoolleevvaa  iinnccoonnttrraarree  ddeeii  ssuuooii  aammiiccii  

““  ((pp..  2200  ddeell  vveerrbbaallee  dd’’iinntteerrrrooggaattoorriioo  SSoolllleecciittoo  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnvvaalliiddaa  ddeell  

ffeerrmmoo  ddeellll’’88  nnoovveemmbbrree  22000077))..  VVaa  ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  nneell  vveerrbbaallee  ddeell  55,,  

RRaaffffaaeellee  ddiiccee::  ““  HHoo  nnaavviiggaattoo  aall  ccoommppuutteerr  ppeerr  aallttrree  dduuee  oorree  cciirrccaa    ddooppoo  

llaa  tteelleeffoonnaattaa  ddii  mmiioo  ppaaddrree  eedd  hhoo  ssmmeessssoo  ssoolloo  qquuaannddoo  AAmmaannddaa  èè  

rriieennttrraattaa  pprreessuummiibbiillmmeennttee  vveerrssoo  llee  oorree  11..0000””..  DDaavvaannttii  aall  GGIIPP,,  aallllaa  

ddoommaammddaa  ssee  rriiccoorrddii  cchhee  AAmmaannddaa  ffoossssee  uusscciittaa  oo  mmeennoo  ::  ““hhoo  ddeettttoo  nnoonn  

mmii  rriiccoorrddoo,,  ll’’hhoo  ddeettttoo  pprriimmaa  nnoonn  mmii  rriiccoorrddoo  ““  ((vveerrbbaallee  88..1111..0077,,  pp..  2211))..  

NNeelllloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee,,  RRaaffffaaeellee  ssii  ddiicchhiiaarraa  ssoorrpprreessoo  cchhee  AAmmaannddaa  aabbbbiiaa  

ffaattttoo  llaa  ddoocccciiaa  nneellllaa  ssuuaa  ccaassaa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  ((vveerrbbaallee,,  pp..  1155))..  EE,,  dd’’aallttrraa  

ppaarrttee,,  cchhee  AAmmaannddaa  nnoonn  ssii  ffiiddii  ddii  RRaaffffaaeellee  ee  nnee  tteemmaa  vveelllleeiittàà  

dd’’iinnddiippeennddeennzzaa,,  ddeerriivvaa  ddaall  ffaattttoo  cchhee  lleeii  ssii  ppoorrttaa  iinn  QQuueessttuurraa  llaa  sseerraa  ddeell  

55,,  sseebbbbeennee  nnoonn  ffoossssee  oobbbblliiggaattaa  mmaa  ppeerrcchhéé  ddoovveevvaa  sseegguuiirree  llaa  ccoonnddoottttaa  

ddii  RRaaffffaaeellee..  EEdd  èè  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  RRaaffffaaeellee  ddeell  55,,  ccoonntteessttaattaa  ddaallllaa  

PPoolliizziiaa  aallllaa  KKnnooxx  qquueellllaa  cchhee  ppoorrttaa  AAmmaannddaa  aallllaa  ccaalluunnnniiaa::  ssii  vveeddaa  iill  ssuuoo  

eessaammee  ddeell  1133  ggiiuuggnnoo  0099  ((pp..  2222))..      
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QQuuiinnddii,,  iill  ppaattttoo  ddii  ffeerrrroo  ttrraa  llee  dduuee  ddiiffeessee,,  aaii  ddaannnnii  ddeell  mmaallccaappiittaattoo  RRuuddii,,  

hhaa  ccoonnoosscciiuuttoo  mmoommeennttii  ddiivveerrssii,,  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaall  tteennttaattiivvoo  ddii  RRaaffffaaeellee  ddii  

aaffffrraannccaarrssii  ddeellll’’iinnggoommbbrraannttee  pprreesseennzzaa  ddii  AAmmaannddaa  ee  ssee,,  ppooii,,  llaa  lliinneeaa  

ddiiffeennssiivvaa  ddii  RRaaffffaaeellee  èè  ccaammbbiiaattaa  iinn  mmooddoo  ccoossìì  ccllaammoorroossoo,,  qquueessttoo  ppuuòò  

ttrroovvaarree  uunnaa  ssoollaa  ssppiieeggaazziioonnee::  ii  dduuee  ssoonnoo  eennttrraammbbii  ccooiinnvvoollttii  ee  ddeebbbboonnoo  

ccoonnttrroollllaarrssii  aa  vviicceennddaa  ee  uunniiffiiccaarree  llee  pprroopprriiee  ssttrraatteeggiiee  ddiiffeennssiivvee,,  cceerrccaannddoo  ddii  

aaddddoossssaarree  ooggnnii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssuulllloo  ssbbaannddaattoo  RRuuddii..  SSee  RRaaffffaaeellee  ffoossssee  

iinnnnoocceennttee,,  ssaarreebbbbee  iinnccoommpprreennssiibbiillee  uunnaa  lliinneeaa  ddiiffeennssiivvaa  ccoossìì  ssuuiicciiddaa..  

  

CCuurraattoolloo..  IIll  CCuurraattoolloo  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  iinn  uuddiieennzzaa  ddii  eesssseerrssii  ppoorrttaattoo  nneellllaa  

ppaanncchhiinnaa  ddaallllee  2211..3300//2222  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ((vvddss..  pppp..  44  ee  55  ddeell  vveerrbbaallee  

2288..0033..0099))..  QQuueellllaa  eerraa  llaa  ssuuaa  ““ooccccuuppaazziioonnee””  sseerraallee..  CCuurraattoolloo  lleeggggee  

ll’’””EEsspprreessssoo””,,  ooggnnii  ttaannttoo  iinntteerrrroommppee  llaa  lleettttuurraa,,  ffuummaa  uunnaa  ssiiggaarreettttaa  ee  

gguuaarrddaa  llaa  ggeennttee..  PPooii  aaggggiiuunnggee::  ““  CC’’eerraannoo  iinn  ffoonnddoo  aall  ccaammppoo  ddaa  bbaasskkeett  

dduuee  rraaggaazzzzii””..  QQuuaannddoo  llii  vveeddee  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  ??  AAllllee  2211..3300  ––  2222  ppiiùù  oo  

mmeennoo::  lloo  ddiiccee  rriissppoonnddeennddoo  aallll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  ((pp..  99  ddeell  vveerrbbaallee))..    

EE’’  qquueessttoo  PPMM  cchhee  ccoonntteessttaa  aall  tteessttee  ll’’aappppaarreennttee  ddiivveerrggeennzzaa  ccoonn  llee  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  nneellllee  iinnddaaggiinnii  ((vvddss..  pp..  1111))..  AA  ccoonntteessttaazziioonnee,,  iill  tteessttee  

rriissppoonnddee  ccoonn  ddeecciissiioonnee  iinnddiiccaannddoo,,  ccoommee  oorraarriioo  iinn  ccuuii  vveeddee  ppeerr  llaa  pprriimmaa  

vvoollttaa  ii  ggiioovvaannii,,  qquuaallcchhee  mmiinnuuttoo  ddooppoo  iill  ssuuoo  aarrrriivvoo  nneellllaa  ppiiaazzzzaa  ((vvddss..  pp..  

1133))..  DDoovvrreemmoo  pprreennddeerrnnee  aattttoo..  CCiiòò  cchhee  vvaallee  ssoonnoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  

nneell  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ddeellllee  ppaarrttii..  IIll  tteessttee,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  nneell  pp..vv..  ddeell  

22..0022..0088,,  ddiiccee::  ““Dalle 20,30 – 21 sino a quell’ora, cioè alle 23 – 23,30, io sono stato sempre 

sulla panchina. Dopo averli visti, io ho continuato a leggere la mia rivista…. A un certo punto, 

verso mezzanotte, ho deciso di alzarmi per andare a dormire al Parco Sant’Angelo che si 

trova dietro Corso Garibaldi. Mentre mi alzavo mi sono accorto che i due ragazzi non c’erano 

più. Se ne erano andati via ma io non me ne ero accorto. Preciso che non erano sicuramente 
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passati davanti a me e, quindi, credo che siano scesi verso Via della Pergola  ““  VVeerrssoo  

mmeezzzzaannoottttee  èè,,  iinn  rreeaallttàà,,  ““pprriimmaa  ddii  mmeezzzzaannoottttee””,,  qquuaannddoo,,  aallzzaattoossii,,  nnoonn  

llii  vveeddee  ppiiùù  ((vvddss..  uuddiieennzzaa  2288  mmaarrzzoo  22000099,,  pp..  66))..  

  

QQuuiinnttaavvaallllee..    

IIll  QQuuiinnttaavvaallllee  nneeii  ggiioorrnnii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssuucccceessssiivvii  aallll’’oommiicciiddiioo,,  ffuu  

sseennttiittoo  iinnffoorrmmaallmmeennttee  ddaallll’’IIssppeettttoorree  VVoollttuurrnnoo  cchhee  ssvvoollggeevvaa  iinnddaaggiinnii  

ssuullll’’eevveennttuuaallee  aaccqquuiissttoo  ddii  ccaannddeeggggiinnaa  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii..  

PPooii  ssii  pprreesseennttaa  aall  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  qquuaassii  uunn  aannnnoo  ddooppoo,,  ppeerrcchhéé  ssaarreebbbbee  

ssttaattoo  ccoonnvviinnttoo  ddaa  uunn  aammiiccoo  ggiioorrnnaalliissttaa  cciirrccaa  llaa  rriilleevvaannzzaa  ddeellllaa  nnoottiizziiaa  ddii  

eesssseerrssii  iimmbbaattttuuttoo  nneellllaa  KKnnooxx  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  cciirrccoossttaannzzaa  nnoonn  rriiffeerriittaa  iinn  

pprreecceeddeennzzaa  ppeerrcchhéé  rriitteennuuttaa  iirrrriilleevvaannttee..  

MMaa  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  aavveessssee  vviissttoo  llaa  KKnnooxx  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  eemmeerrggee  

aanncchhee  ddaallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeellllaa  tteessttee  CChhiirriibbooggaa  AAnnaa  MMaarriinnaa,,  ccoommmmeessssaa  

nneell  nneeggoozziioo  ((vvddss..  vveerrbbaallee  ddeellll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2266..0066..0099,,  pp..  6644))..  LLaa  tteessttee,,  

rriissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ssee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  aavveessssee  ddeettttoo  

ddii  aavveerr  vviissttoo  llaa  rraaggaazzzzaa  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22,,  rriissppoonnddee  aaffffeerrmmaattiivvaammeennttee  eedd  

hhaa  pprreecciissaattoo  ppooii::  ““  LLee  pprriimmee  vvoollttee  hhaa  ddeettttoo  ffoorrssee,,  nnoonn  vvoolleevvaa  aassssiiccuurraarree  iill  

cceennttoo  ppeerr  cceennttoo,,  mmaa……..””..    

EE  qquueessttoo  nnoonn  èè  aallttrroo  cchhee  qquueelllloo  cchhee  hhaa  rriiffeerriittoo  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  cchhee,,  

ssuullllee  pprriimmee,,  rriiccoorrddaavvaa  ssoolloo  ddii  aavveerr  vviissttoo  nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  

22  uunnaa  rraaggaazzzzaa  cchhee  ggllii  eerraa  rriimmaassttaa  iimmpprreessssaa  ppeerr  ll’’aazzzzuurrrroo  ddeeii  ssuuooii  oocccchhii  

ee  iill  vvoollttoo  bbiiaanncchhiissssiimmoo  ((vvddss..  llee  ddiicchh..  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee  iinn  ddaattaa  2211..0033..0099,,  

pppp..  7722,,  7733  ee  7744))..    

PPooii  vveeddee  llaa  ffoottoo  ddeellllaa  KKnnooxx  iinn  uunnoo  ddeeii  ggiioorrnnaallii  cchhee  rriiffeerriivvaannoo  ddeell  ssuuoo  

aarrrreessttoo,,  eevviiddeenntteemmeennttee  nneeii  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii  aall  66  nnoovveemmbbrree  ee,,  ttrraa  sséé  ee  
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sséé,,  ddiiccee::  ““  mmaa  qquueessttaa  èè  qquueellllaa  rraaggaazzzzaa””  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  7766)),,  

ppuurr  nnoonn  aavveennddoonnee  uunnaa  ““cceerrtteezzzzaa  mmaatteemmaattiiccaa  aassssoolluuttaa””  ((vvddss..  iibbiiddeemm))..  

CChhee,,  ppooii,,  qquueessttoo  rriiccoorrddoo,,  ppeerr  uunn  ssooggggeettttoo  iinneessppeerrttoo  ddii  iinnvveessttiiggaazziioonnii  

iinn  mmaatteerriiaa  ddii  oommiicciiddiioo,,  ppootteessssee  eesssseerree  uunnaa  cciirrccoossttaannzzaa  aa  ccuuii  iill  tteessttee  nnoonn  

eerraa  iinn  ggrraaddoo  ddii  aattttrriibbuuiirree  uunn  ssiiggnniiffiiccaattoo  iimmppoorrttaannttee  ssiinnoo  aa  cchhee  

qquuaallccuunnoo  nnoonn  gglliieelloo  aavvrreebbbbee  ffaattttoo  ccaappiirree,,  qquueessttoo  èè  uunn  ffaattttoo  

nnoorrmmaalliissssiimmoo  ee  ddiimmoossttrraa  aannzzii  llaa  ppiieennaa  aatttteennddiibbiilliittàà  ddeell  tteessttee..  EE  qquuaannddoo  

ll’’IIsspp..  VVoollttuurrnnoo  cchhiieeddee  iinnddiissttiinnttaammeennttee,,  aall  QQuuiinnttaavvaallllee  ee  aallllee  ccoommmmeessssee,,  

ssee  aavveesssseerroo  vviissttoo  ii  dduuee,,  nneell  ccoonntteessttoo  ddii  ddoommaannddee  ssuullll’’aaccqquuiissttoo  ddeellllaa  

ccaannddeeggggiinnaa,,  iill  tteessttee  rriissppoonnddee  ssoolloo  ssuu  qquueelllloo  cchhee  ggllii  vviieennee  cchhiieessttoo  ee  nnoonn  

rriiffeerriissccee  uulltteerriioorrii  ppaarrttiiccoollaarrii  cchhee  nnoonn  rriittiieennee,,  iinn  qquueell  mmoommeennttoo,,  

iimmppoorrttaannttii,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé  llaa  rraaggaazzzzaa  aabbiittaavvaa  iinn  qquueellllaa  zzoonnaa  ee  iill  ffaattttoo  ddii  

aavveerrllaa  vviissttaa  aall  mmaattttiinnoo  nneell  nneeggoozziioo  ppootteevvaa  aappppaarriirrggllii  uunn  ffaattttoo  

nnoorrmmaalliissssiimmoo..    

IIll  tteessttee  IIsspp..  VVoollttuurrnnoo,,  nneell  ssuuoo  eessaammee  ddeell  1133..0033..0099,,  pprreecciissaa  llaa  ddoommaannddaa  

ppoossttaa  aaggllii  aaddddeettttii  aall  nneeggoozziioo,,  ttiittoollaarree  ee  ccoommmmeessssee,,  ddooppoo  aavveerree  pprreemmeessssoo  

cchhee  eerraannoo  ssttaattii  sseeqquueessttrraattii  dduuee  ffllaaccoonnii  ddii  ccaannddeeggggiinnaa  AACCEE  nneellll’’aabbiittaazziioonnee  

ddeell  SSoolllleecciittoo::  ““  mmii  rreeccaaii  iinn  ggiirroo  ppeerr  ii  nneeggoozzii  lliimmiittrrooffii……cceerrccaannddoo  ddii  ccaappiirree  

ddaa  ddoovvee  ppootteesssseerroo  eesssseerree  ssttaattii  aaccqquuiissttaattii  ee  aa  ttaall  pprrooppoossiittoo  eessiibbiivvoo  llaa  

ffoottooggrraaffiiaa  ddii  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo,,  llaa  ffoottooggrraaffiiaa  ddii  AAmmaannddaa  KKnnooxx……..ssiiaa  iill  

ttiittoollaarree  cchhee  llee  ccoommmmeessssee  rriiccoonnoobbbbeerroo……..RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  eedd  AAmmaannddaa  

KKnnooxx..  RRaaffffaaeellee  SSoolllleecciittoo  eerraa  cclliieennttee  aabbiittuuaallee  ddii  qquueessttoo  nneeggoozziioo,,  mmeennttrree  

llaa  rraaggaazzzzaa  eerraa  ssttaattaa  vviissttaa  dduuee  oo  ttrree  vvoollttee  iinn  ssuuaa  ccoommppaaggnniiaa……....  IInn  qquueessttoo  

nneeggoozziioo  cchhiieeddeemmmmoo  aanncchhee  ssee  ppeerr  ccaassoo  aavveesssseerroo  nnoottaattoo  nneeii  ggiioorrnnii  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  pprreecceeddeennttii  aallll’’oommiicciiddiioo  oo  ssuubbiittoo  ddooppoo  ssee  rriiccoorrddaavvaannoo  

cchhee  qquueessttee  ppeerrssoonnee  aavveesssseerroo  aaccqquuiissttaattoo  qquueessttoo  pprrooddoottttoo,,  ppeerròò  nnoonn  



 19 

rriiccoorrddaavvaannoo””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  1133..0033..0099,,  aallllee  pppp..  117777  ee  117788))..    

IInn  ssoossttaannzzaa,,  nneellll’’aacccceerrttaammeennttoo  ffaattttoo  nneeii  ggiioorrnnii  pprreecceeddeennttii  iill  1199..1111..0077,,  

ll’’IIssppeettttoorree  hhaa  cchhiieessttoo  iinnffoorrmmaallmmeennttee  aall  QQuuiinnttaavvaallllee  ee  aallllee  ccoommmmeessssee  ssee  

ccoonnoosscceesssseerroo  ii  dduuee  rraaggaazzzzii  ee  ssee  ggllii  sstteessssii  aavveesssseerroo  aaccqquuiissttaattoo  llaa  

ccaannddeeggggiinnaa  iinn  qquueell  nneeggoozziioo..    

SSii  ttrraattttaa  cciiooèè  ddii  ddoommaannddee  iinnffoorrmmaallii,,  rreellaattiivvee  aallllaa  ccaannddeeggggiinnaa  ee  llee  

ppeerrssoonnee  rriicchhiieessttee  rriissppoonnddoonnoo  iinn  rreellaazziioonnee  aa  qquueellllee  ddoommaannddee..    

NNoonn  vvii  èè  nneessssuunn  vveerrbbaallee  aalllloorraa  ffiirrmmaattoo  ddaaii  ttrree,,  vvii  ssoonnoo  ssoolloo  llee  lloorroo  

ddiicchhiiaarraazziioonnii  aa  ddoommaannddee  ddeell  VVoollttuurrnnoo  rreellaattiivvee  aallllaa  ccaannddeeggggiinnaa..  EE  ii  ttrree  

rriissppoonnddoonnoo  ddii  nnoonn  rriiccoorrddaarree,,  ccoommee  hhaa  rriissppoossttoo  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  nneell  ssuuoo  

eessaammee..  CCoorrrriissppoonnddee,,  qquuiinnddii,,  ppiieennaammeennttee  aall  vveerroo  qquuaannttoo  pprreecciissaattoo  ddaallllaa  

CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ee  rriippoorrttaattoo  nneellll’’aappppeelllloo,,  nneellll’’uullttiimmaa  ffrraassee  ddeellllaa  pp..  115566,,  vvaallee  

aa  ddiirree  cchhee  ll’’IIssppeettttoorree  nnoonn  cchhiieessee  aall  QQuuiinnttaavvaallllee  ssee  aavveessssee  vviissttoo  llaa    KKnnooxx  

nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  ee  nnoonn  vvii  èè,,  ppeerrttaannttoo,,  aallccuunn  ccoonnttrraassttoo  ttrraa  

llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  tteettiimmoonniiaallii  ddeell  nneeggoozziiaannttee  ee  qquueellllee  ddeellll’’IIssppeettttoorree..  

UUnn  pprriimmoo  eelleemmeennttoo  iinnvvooccaattoo  ddaallll’’aappppeellllaannttee  ddeerriivveerreebbbbee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  

qquueesstt’’uullttiimmoo  nnoonn  aavveevvaa  vviissttoo  llaa  KKnnooxx  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  iill  22  nnoovveemmbbrree,,  ccoommee  

aaffffeerrmmaattoo  nneellll’’iinncciippiitt  ddeellll’’eessaammee,,  mmaa  aanncchhee  pprreecceeddeenntteemmeennttee,,  ccoommee  

rriiffeerriittoo  aallll’’IIssppeettttoorree  VVoollttuurrnnoo::  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  aarrggoommeennttoo  ddii  nneessssuunn  pprreeggiioo..  IIll  

tteessttee,,  iinnffaattttii,,  hhaa  rriissppoossttoo  ssuubbiittoo,,  ssooffffeerrmmaannddoossii  ssuullll’’eeppiissooddiioo  ddeell  22,,  mmaa  

nneell  pprroossiieegguuoo  ddeellll’’eessaammee,,  hhaa  aaffffeerrmmaattoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo::  ““  IIoo  iinn  qquueell  

mmoommeennttoo  ppeerr  mmee  llaa  rraaggaazzzzaa,,  iioo  nnoonn  ll’’hhoo  rriiccoonnoosscciiuuttaa,,  aanncchhee  ssee  ppooii  ddiirròò  

cchhee  iinn  pprreecceeddeennzzaa  ll’’aavveevvoo  vviissttaa,,  ppeerròò  nnoonn  ll’’hhoo  rriiccoonnoosscciiuuttaa,,  ppeerr  mmee  

nnoonn  llaa  ccoonnoosscceevvoo  qquueessttaa  rraaggaazzzzaa  iioo””  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  2211..0033..0099,,  pp..  7722))..    

LLaa  rraaggaazzzzaa,,  dd’’aallttrraa  ppaarrttee,,  aavveevvaa  uunn  ccaappppeelllloo  oo  ccuuffffiiaa,,  ccoommuunnqquuee  uunn  

ccoopprriiccaappoo  ee  ppooii  uunnaa  sscciiaarrppaa  cchhee  eerraa  uunn  ““ppoocchhiinnoo  aabbbboonnddaannttee  qquuii  ddaavvaannttii  aall  
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vviissoo””  ee  llaa  sscciiaarrppaa  llee  nnaassccoonnddeevvaa  ccoommpplleettaammeennttee  iill  ccoolllloo  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  

vveerrbbaallee  aa  pp..  7733))..  IInnoollttrree,,  nnoonn  ssii  vveeddeevvaannoo  ppeerr  nnuullllaa  ii  ssuuooii  ccaappeellllii,,  ccooppeerrttii,,  

ccoomm’’eerraannoo,,  ddaall  ccoopprriiccaappoo  ((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  7744))..    

LLaa  rraaggaazzzzaa  nnoonn  ssccoopprriivvaa  ccoommpplleettaammeennttee  iill  ccaappoo  ee  qquueell  cchhee  èè  rriimmaassttoo  

iimmpprreessssoo  aall  QQuuiinnttaavvaallllee  èè  iill  ccoolloorree  aazzzzuurrrroo  ddeeggllii  oocccchhii  ee  iill  ccaannddoorree  ddeellllaa  

ppeellllee..  

  MMaa  cc’’èè  uunn  aallttrroo  ppaarrttiiccoollaarree  ffoonnddaammeennttaallee::  iill  ccoommmmeerrcciiaannttee,,  qquueell  

mmaattttiinnoo  ddeell  22,,  hhaa  vviissttoo  llaa  rraaggaazzzzaa  ssoolloo  ppeerr  ““ttrree  qquuaarrttii  ddeell  llaattoo  ssiinniissttrroo””::  

ccoossìì  rriiccoorrddaa  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  cchhee  pprreecciissaa::  ““  NNoonn  ll’’hhoo  vviissttaa  ffrroonnttaallmmeennttee””  

((vvddss..  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee  aa  pp..  7755))..      

  NNoonn  ssttuuppiissccee  aaffffaattttoo  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  nnoonn  ll’’aabbbbiiaa  ssuubbiittoo  rriiccoonnoosscciiuuttaa  

nneellllaa  ggiioovvaannee  cchhee  aaccccoommppaaggnnaavvaa  SSoolllleecciittoo  ee  cchhee  aavveevvaa  vviissttoo  qquuaallcchhee  

aallttrraa  vvoollttaa,,  iinnssiieemmee  aall  rraaggaazzzzoo  ddii  GGiioovviinnaazzzzoo  cchhee,,  nnoonn  ssii  ddiimmeennttiicchhii  ccoommee  

ddiimmoossttrraa  ddii  ffaarree  iinnvveeccee  ll’’aappppeellllaannttee,,  ccoonnoosscceevvaa  ssoollaammeennttee  ddaa  uunnaa  

sseettttiimmaannaa..  IIll  tteessttee  èè  ssttaattoo,,  qquuiinnddii,,  cchhiiaarriissssiimmoo..  

QQuuaannttoo  aallllaa  rriissppoossttaa  nneeggaattiivvaa  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  aavvrreebbbbee  rriicceevvuuttoo  

ddaallllaa  CChhiirriibbooggaa  aallllaa  ddoommaannddaa  ssee  qquueell  mmaattttiinnoo  ddeell  22  nnoonn  aavveesssseerroo  vviissttoo  

AAmmaannddaa  nneell  nneeggoozziioo,,  ll’’aappppeellllaannttee  ttrraaee  llee  ssuuee  ccoonncclluussiioonnii  cciittaannddoo  iill  

ppaassssaaggggiioo  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  sseennzzaa  rriiffeerriirree  ee  ccoommmmeennttaarree  qquueelllloo  cchhee  llaa  

CCoorrttee  aaggggiiuunnggee  ee  cchhee  èè  ffoonnddaammeennttaallee::  ““DDoommaannddaa  cchhee  nneecceessssaarriiaammeennttee  

pprreessuuppppoonnee  cchhee  qquueellllaa  mmaattttiinnaa  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  aavveevvaa  vviissttoo  AAmmaannddaa  KKnnooxx””  

((vvddss..  llaa  sseenntteennzzaa  aa  pp..  7766))..  

EEppppuurree  ll’’aappppeellllaannttee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  rriiccoorrddaarrlloo  ppeerrcchhéé  llaa  tteessttee  CChhiirriibbooggaa  

AAnnaa  MMaarriinnaa  èè  ssttaattaa  cchhiiaarriissssiimmaa  nneell  rriiccoorrddaarree  cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  llee  cchhiieessee  ssee  

aavveessssee  vviissttoo  llaa  KKnnooxx,,  rriissppoonnddeennddoo  aadd  uunnaa  sseerriiee  ddii  ddoommaannddee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  

cchhee  ssoonnoo  llee  uullttiimmee  ppoossttee  aallllaa  CChhiirriibbooggaa  ee  cchhee  ccoonnffeerrmmaannoo  qquuaannttoo  hhaa  
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rriiffeerriittoo  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  iinn  uuddiieennzzaa..    

IIll  tteessttee  hhaa  ddeettttoo  llaa  vveerriittàà::  aavveevvaa  vviissttoo  qquuaallcchhee  vvoollttaa,,  ssoolloo  nneellllaa  sseettttiimmaannaa  

pprreecceeddeennttee  aall  ddeelliittttoo,,  llaa  KKnnooxx  iinnssiieemmee  aall  SSoolllleecciittoo..  PPooii  vveeddee  llaa  rraaggaazzzzaa  iill  

22  ee  rriimmaannee  ccoollppiittoo  ddaa  cceerrttee  ccaarraatttteerriissttiicchhee,,  ppooii  vveeddee  llee  ffoottoo  ssuuii  ggiioorrnnaallii  iill  

ggiioorrnnoo  ddooppoo  ll’’aarrrreessttoo,,  cciiooèè  iill  77  nnoovveemmbbrree  0077  ee  ssii  cchhiieeddee  ssee  llaa  KKnnooxx  nnoonn  

ccoorrrriissppoonnddaa  aallllaa  rraaggaazzzzaa  vviissttaa  iill  22  ee  ssee  lloo  cchhiieeddee  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  

CChhiirriibbooggaa  cchhee  aavveevvaa  mmaannddaattoo  aa  pprreennddeerree  iill  ggiioorrnnaallee  ((vvddss..  iill  vveerrbbaallee  ddeell  

2211..0033..0099,,  aallllee  pppp..  7755  ee  7766))..  EE  iinnffaattttii  llaa  CChhiirriibbooggaa,,  lloo  ssii  èè  vviissttoo,,  hhaa  ddeettttoo  

cchhee  iill  QQuuiinnttaavvaallllee  ppiiùù  vvoollttee  aaffffeerrmmòò  ddii  aavveerree  ffoorrssee  vviissttoo  llaa  KKnnooxx  llaa  

mmaattttiinnaa  ddeell  22  ((vvddss..  pp..  6644  ddeell  vveerrbbaallee  2266..0066..22000099))..        

LLee  ccoonntteessttaazziioonnii  iinn  mmeerriittoo  aallll’’aatttteennddiibbiilliittàà  ddeell  QQuuiinnttaavvaallllee  ssoonnoo  ccoossìì  

iinntteeggrraallmmeennttee  ddeessttiittuuiittee  ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  ffoonnddaammeennttoo..    

  

““CCrroocciiffiissssaa  ddaaii  mmeeddiiaa””  hhaa  ddeettttoo  ll’’AAvvvv..  GGhhiirrggaa,,  rriiffeerreennddoossii  aadd  

AAmmaannddaa..    

QQuuaannddoo  iieerrii  sseerraa  hhoo  ccaappttaattoo  qquuaallcchhee  ppaarroollaa  ddeell  sseerrvviizziioo,,  mmii  ssoonnoo  ddeettttoo..  ““  

PPeerròò,,  cchhii  ll’’aavvrreebbbbee  ddeettttoo  cchhee  iill  ddiiffeennssoorree  ddeellllaa  KKnnooxx  aavvrreebbbbee  ddiiffeessoo  llaa  

DD..ssssaa  PPaattrriizziiaa  SStteeffaannoonnii””  !!  CCrroocciiffiissssaa  ddaaii  mmeeddiiaa  ==  DD..ssssaa  SStteeffaannoonnii,,  

ddiinnaannzzii  aa  ttuuttttii..    

MMaa  ll’’AAvvvv..  GGhhiirrggaa  ssii  rriiffeerriivvaa  iinnvveeccee  aallllaa  KKnnooxx..  AAllll’’iinniizziioo,,  ffoorrssee,,  èè  ssttaattoo  

ccoossìì..  FFoorrssee..  MMaa  ddaallllaa  sseenntteennzzaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ssiinnoo  aadd  ooggggii  ccii  vvuuoollee  uunn  

ccoorraaggggiioo  ddaa  lleeoonnee  aa  ddiirree  cchhee  llaa  KKnnooxx  èè  ssttaattaa  ccrroocciiffiissssaa  ddaaii  mmeeddiiaa,,  lleeii  

cchhee  hhaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ppuubbbblliicciittaarriiaa  cchhee  èè  ccoossttaattaa,,  ssiinnoo  aadd  

oorraa,,  mmii  ddiiccoonnoo,,  mmaa  cceerrttaammeennttee  èè  mmoollttoo  ddii  ppiiùù,,  uunn  mmiilliioonnee  ddii  ddoollllaarrii..    
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AAvveettee  mmaaii  vviissttoo  uunn  iimmppuuttaattoo  cchhee,,  ppeerr  ddiiffeennddeerrssii  iinn  uunn  pprroocceessssoo  

ppeennaallee,,  ssii  aaffffiiddaa  aadd  uunnaa  ppootteennttee  iimmpprreessaa  ppuubbbblliicciittaarriiaa  ??  IIoo  nnoonn  ll’’aavveevvoo  

mmaaii  vviissttoo  ssiinnoo  aadd  oorraa  ee  nnoonn  lloo  rriivveeddrròò  ppiiùù..  

HHaa  ffoorrssee  ccrroocciiffiissssoo  llaa  KKnnooxx  llaa  ssttaammppaa  ddeeggllii  SSttaattii  UUnniittii,,  AAvvvv..  GGhhiirrggaa  ??  

LL’’hhaannnnoo  ffoorrssee  ccrroocciiffiissssaa  llaa  ssttaammppaa  ee  llaa  tteelleevviissiioonnee  iittaalliiaannii  ??  LL’’hhaa  

ffoorrssee  ccrroocciiffiissssaa  iill  nnoottoo  sseettttiimmaannaallee  ddii  ccuuii  hhaa  ppaarrllaattoo  ll’’AAvvvv..  MMaarreessccaa  oo  

uunn  pprreessttiiggiioossoo  qquuoottiiddiiaannoo  iittaalliiaannoo  ??  

QQuueessttoo  pprroocceessssoo,,  ssii  èè  ddeettttoo,,  èè  ““aammaannddoocceennttrriiccoo””..  EE’’  vveerroo..  IInn  ttuuttttii  ii  

sseennssii..  AAffffeerrmmaattaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellllaa  KKnnooxx,,  qquueessttoo  iimmpplliiccaa  iill  

ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeell  SSoolllleecciittoo::  aavveettee  vvoolluuttoo  ssttrriinnggeerree  qquueessttoo  ppaattttoo  

dd’’aacccciiaaiioo  ccoonnttrroo  iill  ppoovveerroo  RRuuddii,,  ppeerr  bbuuttttaarrllaa  ttuuttttoo  ssuull  ““nneerroo””  ??  DDoovveettee  

aacccceettttaarrnnee  llee  iinneevviittaabbiillii  iimmpplliiccaazziioonnii..  

EE  aalllloorraa,,  ppeerrcchhéé  AAmmaannddaa  ddeevv’’eesssseerree  ccoonnddaannnnaattaa  ??  II  mmoottiivvii  ccee  llii  aavveettee  

ssccrriittttii,,  nneellllaa  nnoossttrraa  mmeemmoorriiaa,,  mmaa,,  pprriimmaa  aannccoorraa,,  nneellllaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  

CCoorrttee  dd’’AAssssiissee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo,,  ffaattttaa  ddii  ggiiuuddiiccii  ttooggaattii  ee  ppooppoollaarrii  ccoommee  

vvooii..    

MMaa,,  ppeerr  ssiinntteettiizzzzaarree  iinn  uunnaa  bbaattttuuttaa,,  ddeebbbboo  rriiccoorrddaarree  qquuii,,  ddaavvaannttii  aa  

ttuuttttii,,  qquueelllloo  cchhee  mmii  ddiissssee  aallccuunnii  mmeessii  ffaa,,  uunnaa  ttuurriissttaa  ssttaattuunniitteennssee  ((ccee  nnee  

ssttaannnnoo  ttaannttiissssiimmii  qquuii  ee  mmii  aaccccoorrggoo  cchhee  mmii  rriiccoonnoossccoonnoo)),,  ssìì,,  pprroopprriioo  

ccoossìì,,  aabbiittaannttee  iinn  uunn  ggrraannddee  SSttaattoo,,  ddaallllaa  ppaarrttee  ooppppoossttaa  ddii  SSeeaattttllee,,  vviicciinnoo  

aallll’’OOcceeaannoo  AAttllaannttiiccoo..  ““EE’’  ccoollppeevvoollee  ppeerrcchhéé  hhaa  ddeettttoo  ttrrooppppee  

bbuuggiiee……..ttrrooppppee  bbuuggiiee””..      

SSoonnoo  ccoollppeevvoollii,,  ddiiccee  llaa  ggeennttee,,  aa  PPeerruuggiiaa,,  aa  FFiirreennzzee,,  nneellllee  cciittttàà  ddoovvee  ssii  

hhaa  iill  ppoollssoo  ddii  qquueessttaa  ssiittuuaazziioonnee  ee  cchhee  ssoonnoo  ppiiùù  rreeffrraattttaarriiee  aallllaa  pprreessssiioonnee  

mmeeddiiaattiiccaa..  SSoonnoo  ccoollppeevvoollii,,  mmaa  llaa  ffaarraannnnoo  ffrraannccaa,,  ppeerrcchhéé  hhaannnnoo  ““llee  

ssppaallllee  ccooppeerrttee””..  PPaagghheerràà  ppeerr  ttuuttttii  iill  ppoovveerroo  ssbbaannddaattoo  RRuuddii..  ““  
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EE’’  vveerroo  cchhee  ii  ggrraaddii  ddii  ggiiuuddiizziioo  ssoonnoo  ttrree,,  iinn  IIttaalliiaa  ee  qquueessttoo  èè  iill  sseeccoonnddoo..  

SSiiaammoo  iinn  mmeezzzzoo  aall  gguuaaddoo..  MMaa  cc’’èè  uunnaa  ffuuggaa  aallll’’eesstteerroo  pprroonnttaa,,  iinn  ccaassoo  ddii  

rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  sseenntteennzzaa,,  ffuuggaa  aa  ccuuii  nnoonn  ssii  ppoottrreebbbbee  rriimmeeddiiaarree  ppiiùù..      

MMii  rriippoorrttoo  aallllee  ccoonncclluussiioonnii  ddii  qquueessttaa  PPrrooccuurraa..  

  

  

    

      

  

  


