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RREEPPLLIICCHHEE  

  

DDiiffeessaa  SSOOLLLLEECCIITTOO  AAvvvv..  MMAAOORRII  ((2288  nnoovveemmbbrree  0099))  ee  AAvvvv..  

BBOONNGGIIOORRNNOO  ((3300  nnoovveemmbbrree  0099))..  

GGlliissssaarree  ssuu  ““PPuubbbblliiccaa  AAccccuussaa””  ee  ““aavvvvooccaattii  ddeellll’’aaccccuussaa””..  DDiiccoo  ssoolloo  

cchhee  vvoorrrreemmmmoo  eesssseerree  cchhiiaammaattii  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  ssiiaammoo,,  cciiooèè  aappppaarrtteenneennttii  

aallll’’uuffffiicciioo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo,,  ccoonn  uunn  oobbbblliiggoo  dd’’iimmppaarrzziiaalliittàà,,  cchhee  ssii  

eesstteennddee  aaii  ssuuooii  CCCC..TTTT..,,  mmeennttrree  iill  ddiiffeennssoorree,,  ccoommee  hhaa  ggiiuussttaammeennttee  

ssoottttoolliinneeaattoo  ll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  iill  3300..1111..,,      hhaa  uunn  oobbbblliiggoo  ddii  ppaarrzziiaalliittàà..  EE  

nnee  ssaa  qquuaallccoossaa  DDiiyyaa  LLuummuummbbaa  cchhee,,  ppeerr  ssuuaa  ffoorrttuunnaa,,  ssii  èè  ttrroovvaattoo  ddii  ffrroonnttee  

uunn  mmaaggiissttrraattoo  cchhee  eerraa  eedd  èè  tteennuuttoo  aa  ccoonnssiiddeerraarree  ee  rriicceerrccaarree  aanncchhee  eelleemmeennttii  

aa  ffaavvoorree  ddeellll’’iinnddaaggaattoo  ((aarrtt..  335588  cc..pp..pp..))..    

  

SSoottttoolliinneeaarree  llaa  ggrraavviittàà  ee  ll’’aannoommaalliiaa  ddii  uunnaa  ddiiffeessaa,,  ffoonnddaattaa  

ssuullll’’aaccccuussaa  aa  RRuuddii,,  cchhee  nnoonn  ppuuòò  ddiiffeennddeerrssii  qquuii..  EE  ccoonn  qquueessttoo  rriissppoonnddoo  

aa  ttuuttttee  llee  ddiiffeessee,,  pprroopprriioo  ttuuttttee..  

LL’’aavveevvoo  ssoottttoolliinneeaattoo  ee  llaa  ddiiffeessaa  MMaaoorrii  ee,,  ssiiaa  ppuurree  iinn  mmiinnoorr  mmiissuurraa,,  aanncchhee  

qquueellllaa  BBoonnggiioorrnnoo  ll’’hhaa  ppiieennaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo..  

RRuuddii  èè  ssttaattoo  aaccccuussaattoo  iinn  mmaanniieerraa  aassssoolluuttaammeennttee  aannoommaallaa  mmaa  cchhii  lloo  

aaccccuussaa  nnoonn  hhaa  vvoolluuttoo  cchhee  eennttrraassssee  llaa  sseenntteennzzaa  cchhee  lloo  hhaa  ccoonnddaannnnaattoo  ee  

iill  vveerrbbaallee  dd’’iinntteerrrrooggaattoorriioo..  EE  nnoonn  èè  cchhee  ssee  RRuuddii  èè  ccoollppeevvoollee,,  ssoonnoo  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  iinnnnoocceennttii  ggllii  aattttuuaallii  ccooiimmppuuttaattii..  QQuueessttoo  èè  iill  tteeoorreemmaa  

ddiiffeennssiivvoo  KKnnooxx  ––  SSoolllleecciittoo,,  cchhee  ccoozzzzaa  ccoonnttrroo  llaa  rraazziioonnaalliittàà  ee  llaa  
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ggiiuussttiizziiaa..  SSii  èè  rriiffaattttoo  uunn  pprroocceessssoo  aa  RRuuddii  sseennzzaa  cchhee  lloo  sstteessssoo  ppootteessssee  

ddiiffeennddeerrssii..  

EE  RRuuddii,,  ssoolloo  RRuuddii,,  sseeccoonnddoo  ii  ddiiffeennssoorrii,,  ddeevv’’eesssseerree  cceerrttaammeennttee  

rreessppoonnssaabbiillee  ddii  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ee  ddii  oommiicciiddiioo  vvoolloonnttaarriioo..  PPeerr  lluuii  nnoonn  

vvaallggoonnoo  ggllii  iinnnnuummeerreevvoollii  iinntteerrrrooggaattiivvii  ee  rriisseerrvvee  ssuullllee  aannaalliissii  ddeell  

pprrooffiilloo  ggeenneettiiccoo,,  ssuullllaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddeell  ccoolltteelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo  ccoonn  

ll’’oommiicciiddiioo  ee  ccoonn  uunnaa  vvoolloonnttàà  oommiicciiddiiaarriiaa..  NNoo,,  RRuuddii  èè  ccoollppeevvoollee  ddii  

ttuuttttoo  ee,,  ssii  bbaaddii  bbeennee,,  ssee  ssii  ttoogglliiee  iill  ccoolltteelllloo  cchhee  èè  ddii  SSoolllleecciittoo,,  ppeerr  RRuuddii  

nnoonn  cc’’èè  uunn’’aarrmmaa    ddeell  ddeelliittttoo..  MMaa,,  ppeerr  RRuuddii,,  llee  ““ddiiffeessee””  nnoonn  vvaannnnoo  

ttaannttoo  ppeerr  iill  ssoottttiillee..  TTaannttoo,,  nnoonn  hhaa  nnéé  uunn  ppiiùù  oo  mmeennoo  ppootteennttee  ccllaann  

ffaammiilliiaarree  nnéé  uunnaa  lloobbbbyy,,  RRuuddii  èè  uunn  ppoovveerroo  ssbbaannddaattoo,,  cchhee  ddiieettrroo  ddii  sséé  

hhaa  aavvuuttoo  ssoollttaannttoo  ddeellllee  ffaammiigglliiee  ppeerruuggiinnee  cchhee  lloo  hhaannnnoo  ttrraattttaattoo  ccoommee  

uuiinn  ffiigglliioo::  ll’’uunniiccaa  pprreesseennzzaa  ppeerruuggiinnaa  ddii  qquueessttaa  ssttoorriiaa  cchhee  hhaa  PPeerruuggiiaa  

ssoolloo  ccoommee  tteeaattrroo..    

LLoorroo  nnoonn  cc’’eerraannoo  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  ddiiccoonnoo,,  AAmmaannddaa  ffaa  ffiinnttaa  ddii  

nnoonn  ccoonnoosscceerree  RRuuddii  ee  RRaaffffaaeellee  lloo  aaffffeerrmmaa  ccoonn  oosstteennttaazziioonnee,,  eeppppuurree  

ssaannnnoo  ttuuttttoo::  ssaannnnoo  cchhee  èè  ssttaattoo  RRuuddii  aa  vviioolleennttaarree  ((ddiiccoo  vviioolleennttaarree,,  nnoonn  

iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  rraappppoorrttoo  ccoonnsseennzziieennttee,,  nnoo))  ee  cchhee  èè  ssttaattoo  RRuuddii  aa  

uucccciiddeerree  ee  aa  vvoolleerr  uucccciiddeerree..    

TToorrnneerreemmoo  ssuu  qquueessttoo  ppuunnttoo..    

MMaa  vvoorrrreeii  aaggggiiuunnggeerree  uunn’’aallttrraa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee::  llee  ddiiffeessee  hhaannnnoo  

iinnvvooccaattoo  llaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ddeeii  rreeppeerrttii  ggeenneettiiccii  ppeerr  ii  dduuee  ooddiieerrnnii  

iimmppuuttaattii..  BBeennee,,  cciiooèè  mmaallee,,  nneell  sseennssoo  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  pprroovvaattoo  uunn  bbeell  

nnuullllaa..  MMaa  iill  ppuunnttoo  nnoonn  èè  qquueessttoo::  EE  RRuuddii  ??  EE  ii  rreeppeerrttii  ggeenneettiiccii  ddii  RRuuddii  

cchhee  ssoonnoo  ssttaattii  aaccqquuiissiittii  ddaallllaa  sstteessssaa  PPoolliizziiaa  SScciieennttiiffiiccaa  ee  nneelllloo  sstteessssoo  

ccoonntteessttoo  ddeeggllii  aallttrrii,,  qquueellllii  nnoo..  QQuueellllii,,  ppeerr  llee  ““ddiiffeessee  ––  aaccccuussee””  ddeeii  dduuee  
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ooddiieerrnnii  iimmppuuttaattii,,  ssoonnoo  aassssoolluuttaammeennttee  iinnttooccccaabbiillii..  MMaa  ccoommee  ??  MMaa  cchhee  

cc’’èè  ssttaattaa  uunnaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  sseelleettttiivvaa  cchhee  hhaa  ccoollppiittoo  ii  rreeppeerrttii  

rriiffeerriibbiillii  aadd  AAmmaannddaa  ee  aa  RRaaffffaaeellee  ee  hhaa  ““ssaallvvaattoo””  qquueellllii  ddii  RRuuddii  ??  

LL’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  ssii  cchhiieeddee  ccoossaa  cc’’eennttrrii  RRaaffffaaeellee  iinn  qquueessttaa  ssttoorriiaa..  

RRiissppoonnddoo::  hhaannnnoo  ssttrreettttoo  uunn  ppaattttoo  ddii  ffeerrrroo  iill  ccllaann  ee  llaa  lloobbbbyy  ee  ii  dduuee  

ffiiddaannzzaattiinnii  ddaa  rroottooccaallccoo..  SSee  RRaaffffaaeellee  nnoonn  cc’’eennttrraassssee  ppeerrcchhéé  ssii  ssoonnoo  

sseemmpprree  ccooppeerrttii  aa  vviicceennddaa  ee  llee  lloorroo  ddiiffeessee  ssoonnoo  ““aalllleeaattee””  ssiinnoo  

aallll’’iinnvveerroossiimmiillee  ee  iinn  mmaanniieerraa  oonneessttaammeennttee  iimmbbaarraazzzzaannttee  ??  PPeerrcchhéé  aa  

ssoosstteenneerree  ll’’iippootteessii  ppiiùù  eeuuffeemmiissttiiccaammeennttee  ffaannttaassiioossaa,,  mmaa  lloo  ddiiccoo  ppeerr  

uussaarree  uunn  eeuuffeemmiissmmoo,,  cciiooèè  iill  GGPPSS,,  cchhee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  pprreeooccccuuppaarree  

ppiiùù  AAmmaannddaa  ppeerrcchhéé  eerraa  lleeii  cchhee  aabbiittaavvaa  iinn  qquueellllaa  ccaassaa,,  nnoonn  SSoolllleecciittoo,,  

cc’’èè  pprroopprriioo  llaa  ddiiffeessaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  cchhee  nnee  hhaa  ffaattttoo  iill  ssuuoo  ““ccaavvaalllloo””  

ddaa  bbaattttaagglliiaa,,  eessppoonneennddoossii  aallll’’iirroonniiaa,,  lloo  ddiiccoo  sseennzzaa  mmaalliizziiaa  ee  aanncchhee  ccoonn  

ssiimmppaattiiaa  vveerrssoo  ll’’AAvvvv..  aallttoo  ddeelllloo  ssttuuddiioo  MMaaoorrii,,  aauuttoorree  ddeell  tteennttaattiivvoo  ddii  

ssccaallaattaa  ??  PPeerrcchhéé  ??  EE’’  eevviiddeennttee::  qquueessttoo  ppaattttoo  ddiissvveellaa  iill  lloorroo  iinnddiissccuussssoo  

ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  nneell  ddeelliittttoo  ee  aalllloorraa……ddiiffeessaa  aavvaannzzaattaa,,  aaggggrreessssiioonnee  aaggllii  

iinnqquuiirreennttii,,  nneeggaarree  ttuuttttoo,,  mmaa  pprroopprriioo  ttuuttttoo,,  ppeerrcchhéé  llaa  ssoorrttee  ddeellll’’uunnoo  èè  

aappppeessaa  aallllaa  ssoorrttee  ddeellll’’aallttrroo..  EE  ppooii  ccii  ssoonnoo  iill  ccllaann  ffaammiilliiaarree  ppeerr  

SSoolllleecciittoo  ee  llaa  lloobbbbyy  ppeerr  AAmmaannddaa  cchhee  ccii  ppeennssaannoo  lloorroo  ee  cchhee,,  ppuurr  ttrraa  

ttaannttee  ddiiffffeerreennzzee,,  hhaannnnoo  uunn  ssoossttaannzziioossoo  eelleemmeennttoo  ccoommuunnee,,  uunn  vviizziioo  ddii  

mmooddaa::  llaa  pprreetteessaa  ddeellll’’iinnttooccccaabbiilliittàà..            

  

QQuuaannttoo  aaggllii  ssttuuppeeffaacceennttii,,  ppeeccccaattoo  cchhee  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  ssii  ssiiaa  ddiimmeennttiiccaattoo  ddii  

rriiccoorrddaarree  qquuaannttoo  rriiffeerriittoo  ddaa  AAmmaannddaa  aallll’’IIsspp..  FFiiccaarrrraa  ((vvddss..  aannnnoottaazziioonnee  ddeell  

55..1111..0077))  sseeccoonnddoo  ccuuii  RRaaffffaaeellee  aavveevvaa  ffaattttoo  uussoo  aanncchhee  ddii  ccooccaaiinnaa  ee  aacciiddii..    
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PPaassssiiaammoo  aaii  tteessttii..  PPeerrcchhéé  mmaaii  KKookkoommaannii  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  mmeennttiirree  ??  ((ee’’  

ccoonnffeerrmmaattoo  ddaa  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddaallllaa  RRoommaanneellllii))  EE  ppeerrcchhéé  aavvrreebbbbee  

ddoovvuuttoo  mmeennttiirree  GGiiooffffrreeddii  ??    

KKookkoommaannii,,  iinn  pprraattiiccaa,,  ssii  èè  ssuubbiittoo  mmeessssoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ee  nnoonn  èè  ccoollppaa  

ssuuaa  ssee  cc’’eerraa  uunnaa  ccoossìì  ffoorrttee  pprreessssiioonnee  mmeeddiiaattiiccaa..  LLaa  ssuuaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  

ll’’hhaa  ppiieennaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattaa  AAjjeelllloo..    

QQuuaannttoo  aa  GGiiooffffrreeddii,,  lluuii  hhaa  aassppeettttaattoo  uunn  aannnnoo  ee  aalllloorraa  ??  SSee  ffoossssee  ssttaattoo  

pprreessoo  ddaa  ssmmaanniiee  ddii  pprroottaaggoonniissmmoo,,  ll’’aavvrreebbbbee  ffaattttoo  ssuubbiittoo..    

MMaa  vviivviiaammoo  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeell  mmoonnddoo  ??  LLoo  ssoo  iioo  qquueelllloo  cchhee  hhoo  ddoovvuuttoo  

ppeennaarree  ppeerrcchhéé  ssii  pprreesseennttaassssee  iill  GGiiooffffrreeddii..  NNoonn  vvoolleevvaa  mmeetttteerrssii  iinn  

mmoossttrraa  !!  NNoonn  ssii  ffaa  aallttrroo  cchhee  ddiiffffaammaarree  ee  ddeelleeggiittttiimmaarree  llaa  ggiiuussttiizziiaa,,  ee  

ppooii  ccii  ssii  ssttuuppiissccee  cchhee  llaa  ggeennttee  ssiiaa  rreessttiiaa  aa  tteessttiimmoonniiaarree  ??  MMaa  qquuaannddoo  èè  

vveennuuttoo,,  hhaa  rriissppoossttoo  ccoonn  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ddeecciissiioonnee..  PPeerrcchhéé  ccoonnttiinnuuaarree  aa  

ggeettttaarree  ffaannggoo  ssuuii  tteessttiimmoonnii  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  ??  NNooii  nnoonn  ll’’aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  

ccoonn  qquueellllii  ddeellllee  ddiiffeessee..    

SSaa  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  ccooss’’èè  iill  ccrreeppuussccoolloo  ??  PPeerriiooddoo  ddii  lluummiinnoossiittàà  nnaattuurraallee  

cchhee  vvaa  ddaallllaa  ddiisscceessaa  ddeell  ssoollee  ssoottttoo  ll’’oorriizzzzoonnttee  aall  bbuuiioo  ee  cchhee  ssii  pprroottrraaee  ssiinnoo  

aa  uunn’’oorraa  ee  mmeezzzzoo  ––  dduuee  oorree  ddooppoo  iill  ttrraammoonnttoo::  qquuiinnddii,,  iinn  qquueell  ggiioorrnnoo,,  ssii  èè  

pprroottrraattttoo  oollttrree  llee  1199  ((ssii  vveeddaa  llaa  ddiicchh..  ddeell  GGiiooffffrreeddii)),,  bbeenn  oollttrree  ll’’oorraarriioo  

lliimmiittee  ddeellllee  1188,,3300  iinnddiiccaattoo  ddaall  CCTT  SSoolllleecciittoo..  

EE  lloo  ssaa  ll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  cchhee  ccaassaa  SSoolllleecciittoo  ee  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  

ddiissttaannoo  cciinnqquuee  mmiinnuuttii  aa  ppiieeddii  ??      

  

LLaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo  aammmmeettttee  llaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee..  LLaa  rriinnggrraazziiaammoo,,  iivvii  

ccoommpprreessoo  iill  CCTT  PPrrooff..  IInnttrroonnaa..  LLoo  hhaa  ddeettttoo  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  aallllee  1111,,2200  ddeell  

2288..1111..0099..  EE  rriippeettee::  ““aattttiivviittàà  sseessssuuaallee  nnoonn  ccoonnsseennzziieennttee””  ((aallllee  1111,,3300))..  
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AAlllloorraa,,  ppoossssiiaammoo  ddaarrlloo  ppeerr  ppaacciiffiiccoo,,  mmaa  rriigguuaarrddaa  ttuuttttii..    

  

LLaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee  ddii  RRuuddii  èè  ssttaattaa  ssttrraallcciiaattaa  eedd  èè  qquuiinnddii  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee,,  

ggiiuussttaa  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddeell  TTrriibb..  ddeell  RRiieessaammee..  NNoonn  ddiiccee  nnuullllaa  ppeerrcchhéé  RRuuddii  

aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ccoonnffeessssaarree  iill  ddeelliittttoo  aallll’’aammiiccoo  mmaa  nnoonn  lloo  ffaa  mmaa,,  ppeerr  ddii  

ppiiùù,,  èè  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee..      

  

EE  vveenniiaammoo  aallll’’oorrmmaaii  ffaammoossoo  GGPPSS..  

LL’’aavveevvoo  ddeettttoo::  èè  iill  cchhiiooddoo  aa  ccuuii  ssoonnoo  aappppeessee  ttuuttttee  llee  ddiiffeessee..  EE  iill  cchhiiooddoo  èè  

ccrroollllaattoo,,  ccllaammoorroossaammeennttee  ee  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  ll’’hhaa  iinn  pprraattiiccaa  ccoonnffeerrmmaattoo..    

NNoonn  ssttaarròò  aa  rriippeetteerree  ttuuttttaa  ll’’aannaalliissii  ggiiàà  ffaattttaa  ee  aa  ccuuii  oovvvviiaammeennttee  mmii  

rriippoorrttoo..  NNoonn  hhoo  ffaattttoo  uunnaa  ssoollaa  aaffffeerrmmaazziioonnee  sseennzzaa  uunn  ppuunnttuuaallee  

rriissccoonnttrroo  pprroocceessssuuaallee..    

CCoommee  mmaaii  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  hhaa  ccoonnssiiddeerraattoo  ssoolloo  llaa  ppaarreettee  nnoorrdd  ddeellllaa  

ccaassaa  ee  nnoonn  ssii  èè  cchhiieessttoo  ppeerrcchhéé  mmaaii  RRuuddii  ffoossssee  ssttaattoo  ccoossìì  aauuttoolleessiioonniissttaa  

ddaa  sscceegglliieerree  iill  ppuunnttoo  ppiiùù  iinnvveerroossiimmiillee  ppeerr  ssaalliirree  ee  nnoonn  ssiiaa  ssaalliittoo  ddaall  

rreettrroo  ddeellllaa  ccaassaa,,  ddaallllaa  ppoorrttaa  ccaanncceelllloo  ddeeii  rraaggaazzzzii  mmaarrcchhiiggiiaannii  cchhee  

ppoorrttaa  ssuull  tteettttiinnoo  ddoovvee  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  ssffoonnddaarree  iill  vveettrroo  eedd  eennttrraarree  

sseennzzaa  iinnvveerroossiimmiillii  dduupplliiccaazziioonnii  ddii  mmaannoovvrree  ??  

IIll  SSoosstt..  CCoommmm..  MMoonniiccaa  NNaappoolleeoonnii,,  aallll’’uuddiieennzzaa  ddeell  2288..0022..0099,,  

nneellll’’eessaammee  cchhee  hhoo  ccoonnddoottttoo  ddooppoo  ll’’AAvvvv..  DDoonnaattii,,  ddeellllaa  ddiiffeessaa  MMaaoorrii,,  hhaa  

ddeettttoo  cchhee  iill  cchhiiooddoo  cchhee  ssii  ttrroovvaa  ssoopprraa  llaa  ffiinneessttrraa  ccaanncceelllloo  cchhee  ssttaa  ssoottttoo  

llaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  eerraa  ccoommpplleettaammeennttee  iinntteeggrroo  ee  nnoonn  

ddeeffoorrmmaattoo  ee  cchhee  nnoonn  vvii  eerraannoo  ttrraaccccee  ddii  ppeenneettrraazziioonnee  aattttrraavveerrssoo  iill  

mmuurroo..  

NNoonn  bbaassttaa..    
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PPEERRSSIIAANNEE  AACCCCOOSSTTAATTEE,,  CCHHIIUUSSEE::  lleeggggeerree  tteessttiimmoonniiaannzzee..  

VVeettrrii  ssoopprraa  ii  vveessttiittii..  AACCCCEENNNNAARREE  AALLLLEE  FFOOTTOO  DDOOVVEE  SSII  

PPOOSSSSOONNOO  SSCCOORRGGEERREE  SSIIAA  PPUURREE  EE  LLEEGGGGEERREE  TTUUTTTTEE  LLEE  

TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE  IINN  PPRROOPPOOSSIITTOO..      

NNooii  aabbbbiiaammoo  ddeettttoo  cchhee  èè  pprreeffeerriibbiillee  rriitteenneerree  cchhee  llaa  ppiieettrraa  ssiiaa  ssttaattaa  

ggeettttaattaa  ddaallll’’iinntteerrnnoo::  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  èè  iinnsseerriittaa  iinn  uunnaa  bbuussttaa  ccoonn  ll’’aappeerrttuurraa  

vveerrssoo  ll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssttaannzzaa,,  aannzzii  vveerrssoo  llaa  ppoorrttaa,,  cciiooèè  llaa  ppaarrttee  ooppppoossttaa  

aallllaa  ffiinneessttrraa..  MMaa  aabbbbiiaammoo  ddeettttoo  cchhee  aanncchhee  aa  vvoolleerr  ccoonncceeddeerree  cchhee  llaa  

ppiieettrraa  ssiiaa  ssttaattaa  llaanncciiaattaa  ddaallll’’eesstteerrnnoo,,  ccoonn  llee  ppeerrssiiaannee  ccoommpplleettaammeennttee  

aappeerrttee,,  nnoonn  ccaammbbiiaavvaa  nnuullllaa..    

PPooii,,  PPeerr  ddii  ppiiùù,,  nnoonn  èè  ssttaattoo  aassppoorrttaattoo  nnuullllaa  ee  SSoolllleecciittoo  lloo  ssaappeevvaa  

pprriimmaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii..  

EE  iinnffiinnee,,  TTUUTTTTOO  QQUUEELL  BBAACCCCAANNOO  AALLLLEE  2211//2211,,3300  DDEELL  pprriimmoo  ??    

SSii  èè  vviissttoo  qquuaannttoo  ttrraaffffiiccoo  ppeeddoonnaallee  ee  vveeiiccoollaarree  nneellllaa  zzoonnaa  cc’’eerraa  ssiinnoo  aa  

qquuaannddoo  ssee  nnee  aannddòò  iill  ccaarrrroo  aattttrreezzzzii..  EErraa  ccoommee  ssttaarree  aa  CCoorrssoo  

VVaannnnuuccccii……..NNeellllaa  rreeqquuiissiittoorriiaa,,  hhoo  cciittaattoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  SSaallssiicccciioollii  

LLuucciiaa,,  ddeell  CCoolllleettttaa,,  ddeellll’’OOcccchhiippiinnttii,,  ddeell  LLoommbbaarrddii,,  cchhee  ppaarrllaannoo  ddeell  

ttrraaffffiiccoo  vveeiiccoollaarree  ee  ppeeddoonnaallee..  CCiittoo  ttrraa  ttuuttttii,,  aa  ttiittoolloo  ddii  eesseemmppiioo,,  llaa  

SSaallcciicccciioollii  cchhee,,  ddaallllee  2222,,3300  ssiinnoo  aa  oollttrree  llee  2233,,  ddiiccee  cchhee  cc’’eerraannoo  nneellllaa  

zzoonnaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  ““ttaannttiissssiimmee  aauuttoo””  ((vvddss..  pp..  8899))  ee  ““ppaassssaannttii””  

((pp..  9900))  ee,,  ttaannttoo  ppeerr  ccoommpplleettaarree,,  nnoonn  vviiddee  nnuullllaa  ddii  aannoommaalloo  nnéé  uuddìì  uurrllaa  

ssttrraazziiaannttii  ((vvddss..  llee  rriissppoossttee  aallll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  aallllee  pppp..  8899  ee  9900))..  

EE  ttuuttttoo  iill  bbaaccccaannoo  cchhee  aavvrreebbbbee  ffaattttoo  RRuuddii,,  ppeerrcchhéé  ssii  rriiffeerriissccoonnoo  aa  lluuii,,  

ccoonn  iill  GGPPSS,,  nnoonn  ssee  nnee  ssaarreebbbbeerroo  aaccccoorrttii  nnoonn    ssoolloo  ggllii  aauuttoommoobbiilliissttii  iinn  

ppaannnnee,,  mmaa,,  pprriimmaa  ddii  lloorroo,,  ii  ppaassssaannttii  ee  ii  nnuummeerroossiissssiimmii  aauuttoommoobbiilliissttii  

aaddddiirriittttuurraa  uunn’’oorraa  pprriimmaa,,  ppeerrcchhéé  llee  ddiiffeessee  ccoollllooccaannoo,,  iinn  mmaanniieerraa  
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ttoottaallmmeennttee  aavvuullssaa,,  aannzzii  ddiirreeii  ddii  ppiiùù,,  sspprreezzzzaannttee  ddeellllee  rriissuullttaannzzee,,  

aaddddiirriittttuurraa  aallllee  2211,,3300  ??    EE  ssee  RRuuddii  ddiimmoossttrraa  ddii  eesssseerree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  

ppaarrttiiccoollaarrii  ddeell  ddeelliittttoo  ee  ddeellllaa  mmeessssiinnsscceennaa  iinn  uunn  ccoollllooqquuiioo  

iinnuuttiilliizzzzaabbiillee,,  vvoorrrràà  ddiirree  cchhee  cc’’eennttrraavvaa  ee  cchhee  eerraa  iinnffoorrmmaattoo  ddeell  

pprrooppoossiittoo  ddeeii  dduuee  ddii  ddeeppiissttaarree  llee  iinnddaaggiinnii……  

  GGeettttoo  ddii  ppiieettrraa  ccoonn  ssccaallaattaa  aauutteennttiiccoo  ??  MMaa  vvoogglliiaammoo  pprreennddeerrccii  iinn  

ggiirroo  ??  QQuuii  ssttiiaammoo  ggiiuuddiiccaannddoo  iimmppuuttaattii  ddii  uunnaa  ggrraavviissssiimmaa  sseerriiee  ddii  

rreeaattii  iinn  ddaannnnoo  ddii  uunnaa  rraaggaazzzzaa  ddii  vveenntt’’aannnnii  !!    

IILL  DDIISSCCOORRSSOO  GGPPSS  EE’’  CCHHIIUUSSOO  EE  IILL  CCHHIIOODDOO  AA  CCUUII  SSOONNOO  

AAPPPPEESSEE  LLEE  DDIIFFEESSEE  EE’’  CCRROOLLLLAATTOO  AA  DDIIFFFFEERREENNZZAA  DDII  

QQUUEELLLLOO  SSOOTTTTOO  LLAA  FFIINNEESSTTRRAA  DDEELLLLAA  RROOMMAANNEELLLLII……..  

  

AAllttrroo  ppuunnttoo  ee  ccoonn  qquueessttoo  rriissppoonnddiiaammoo  ssiiaa  aallll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  cchhee  

aallll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo::  iioo  hhoo  iimmppaarraattoo  cchhee  llaa  bboonnttàà  ddii  uunn’’iippootteessii  ddii  

rriiccoossttrruuzziioonnee  ssii  bbaassaa  ssuull  ffaattttoo  cchhee  ssii  iinntteeggrraa  ccoonn  ttuuttttee  llee  rriissuullttaannzzee  ee  

cchhee  nnoonn  nnee  eesscclluuddee  nneessssuunnaa..  MMAA  QQUUII  LLEE  DDIIFFEESSEE  DDEEBBBBOONNOO  

PPRREESSCCIINNDDEERREE  DDAAII  SSEEGGUUEENNTTII  TTEESSTTII::  CCAAPPEEZZZZAALLII  ((iinn  ttoottoo)),,  

KKOOKKOOMMAANNII,,  GGIIOOFFFFRREEDDII,,  CCUURRAATTOOLLOO,,  MMOONNAACCCCHHIIAA,,  

DDRRAAMMIISS,,  CCOOLLLLEETTAA,,  OOCCCCHHIIPPIINNTTII,,  FFOORRMMIICCAA,,  SSAALLCCIICCCCIIOOLLII,,  

LLOOMMBBAARRDDII,,  EE  QQUUIINNTTAAVVAALLLLEE  ((cchhee  vveeddee  AAmmaannddaa  nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo  

nneellll’’oorraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa  ee  llaa  vveeddee  aalllloonnttaannaarrssii  iinn  ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  ppiiaazzzzaa  

ee  qquuiinnddii  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa,,  mmeennttrree  lleeii  ee  SSoolllleecciittoo  hhaannnnoo  ddeettttoo  ddii  

eesssseerree  rriimmaassttii  iinn  CCoorrssoo  GGaarriibbaallddii))..    

DDiimmeennttiiccaavvoo  llee  RRAAGGAAZZZZEE  IINNGGLLEESSII,,  aammiicchhee  ddii  MMeezz  aa  ccuuii  hhaa  

aacccceennnnaattoo  iill  pprriimmoo  ddiicceemmbbrree  ll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa..  TToorrnneerròò  ssuull  ppuunnttoo..    

QQuuaannttii  ssoonnoo  ttuuttttii  qquueessttii  tteessttii  ??  HHoo  ppeerrssoo  iill  ccoonnttoo..    
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TTUUTTTTEE  QQUUEESSTTEE  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE  DDEEBBBBOONNOO  EESSSSEERREE  

LLEETTTTEERRAALLMMEENNTTEE  EESSPPUUNNTTEE  DDAALL  PPRROOCCEESSSSOO  PPEERR  LLEE  

DDIIFFEESSEE  PPEERR  TTEENNTTAARREE  DDII  AABBBBOOZZZZAARREE  UUNNAA  LLIINNEEAA  

DDIIFFEENNSSIIVVAA..  EE  SSOONNOO  II  TTEESSTTII  CCHHIIAAVVEE  PPEERR  TTUUTTTTAA  UUNNAA  SSEERRIIEE  

DDII  MMOOTTIIVVII..  QQUUEESSTTOO  EE’’  SSIINNTTOOMMAATTIICCOO  DDEELLLLAA  FFAALLSSIITTAA’’  

DDEELL  TTEEOORREEMMAA  DDIIFFEENNSSIIVVOO..  

SSUU  UUNNAA  CCOOSSAA  SSOOLLAA,,  LL’’AAVVVV..  MMAAOORRII  CCOONNCCOORRDDAA  CCOONN  LLAA  

PPRROOCCUURRAA::  CCUURRAATTOOLLOO  SSII  RRIIFFEERRIISSCCEE  AALLLLAA  NNOOTTTTEE  TTRRAA  IILL  

PPRRIIMMOO  EE  IILL  22  NNOOVVEEMMBBRREE  0077,,  CCIIOOEE’’  AALLLLAA  NNOOTTTTEE  DDEELL  

DDEELLIITTTTOO..  LLoo  hhaa  ddeettttoo  aallllaa  ffiinnee  eedd  hhaa  aaggggiiuunnttoo  cchhee  CCuurraattoolloo  èè  ssttaattoo  

tteessttee  ffoonnddaammeennttaallee  ee  ddeecciissiivvoo  aanncchhee  iinn  aallttrrii  pprroocceessssii  nneeii  qquuaallii  

eevviiddeenntteemmeennttee  èè  ssttaattoo  rriitteennuuttoo  aatttteennddiibbiillee..  

  NNooii  lloo  rriinnggrraazziiaammoo,,  ccoommee  aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  ppeerr  llaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee..  MMaa  

aalllloorraa,,  ddoovvrreebbbbee  ttrraarrnnee  llee  llooggiicchhee  ccoonnsseegguueennzzee  ee  cciiooèè  cchhee  SSoolllleecciittoo  ee  

AAmmaannddaa  hhaannnnoo  sseemmpprree  mmeennttiittoo  qquuaannddoo  hhaannnnoo  ddeettttoo  cchhee  qquueellllaa  nnoottttee  

ll’’hhaannnnoo  ppaassssaattaa  aa  ccaassaa  ddii  RRaaffffaaeellee……..ee  ppeerrcchhéé  lloo  hhaannnnoo  ffaattttoo  ??  LLaasscciioo  aa  

VVooii  ggiiuuddiiccii  ll’’uunniiccaa  rriissppoossttaa  ppoossssiibbiillee..  

  

SSuu  qquuaannttoo  oosssseerrvvaattoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaallll’’AAvvvv..  MMaaoorrii  iill  2288  nnoovveemmbbrree  

ssccoorrssoo,,  vvoorrrreeii  ffaarree  uunn  ssoolloo  ccoommmmeennttoo,,  llaasscciiaannddoo  llaa  mmaatteerriiaa  aallllaa  ccoolllleeggaa..    

LL’’AAvvvv..  MMaaoorrii  hhaa  mmoossttrraattoo  uunnaa  ssoovvrraappppoossiizziioonnee  rreellaattiivvaa  

aallll’’iimmpprroonnttaa  aattttrriibbuuiittaa  aa  RRaaffffaaeellee,,  ssoosstteenneennddoo  cchhee  qquueellllaa  

ssoovvrraappppoossiizziioonnee  ddiimmoossttrraavvaa  iill  ccoonnttrraarriioo..  AA  mmee  ee,,  qquuaannttoommeennoo  aallllaa  

ccoolllleeggaa,,  èè  sseemmbbrraattaa  iinnvveeccee  rraaddiiccaallmmeennttee  ccoommppaattiibbiillee  ee  sseennzzaa  mmaarrggiinnii  

dd’’iinncceerrtteezzzzaa..  
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SSuu  qquuaannttoo  ddeettttoo  ddaallll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  cciirrccaa  ll’’oorraarriioo  dd’’aarrrriivvoo  ddeellllaa  

PPoollssttaallee,,  cchhee  ssii  ssiittuuaa  aallllee  1122,,3355,,  ssee  ddoovveessssiimmoo  ssppoossttaarree  aavvaannttii  ll’’oorraarriioo  

ddii  ddiieeccii  mmiinnuuttii  ee  nnoonn  iinnddiieettrroo  aallllee  1122,,2266  ccoommee  aatttteessttaa  llaa  PPoolliizziiaa,,  ssii  

aarrrriivveerreebbbbee  aallllee  1122,,4455,,  sseemmpprree  pprriimmaa  ddeellllaa  pprriimmaa  tteelleeffoonnaattaa  ddii  

SSoolllleecciittoo  aaii  CCaarraabbiinniieerrii,,  aavvvveennuuttaa  sseeii  mmiinnuuttii  ppiiùù  ttaarrddii……..ee  qquueessttoo  

ddaannddoo  ppeerr  bbuuoonnaa  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ooppeerraattaa  ddaallll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo,,  iinn  

ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeeggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  PPoolliizziiaa  PPoossttaallee..  

  

CCii  ddiissppiiaaccee  vveerraammeennttee  ddeellllee  eesspprreessssiioonnii  ccoonntteennuuttee  nneeii  bbrroogglliiaaccccii  cchhee  

nnooii  aabbbbiiaammoo  ccoorrrreettttaammeennttee  mmeessssoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  nneellllaa  lloorroo  iinntteerreezzzzaa..  

SSoonnoo  eesspprreessssiioonnii  cchhee  nnoonn  ssii  ppoossssoonnoo  ggiiuussttiiffiiccaarree  mmaa  cchhee  ssoonnoo  uunnoo  ddeeii  

ffrruuttttii  aavvvveelleennaattii  ddeell  cclliimmaa  cchhee  èè  ssttaattoo  ccrreeaattoo  ee  nnoonn  cceerrttoo  aadd  ooppeerraa  ddeellllaa  

PPoolliizziiaa  dduurraannttee  llee  iinnddaaggiinnii  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee..  LLaa  PPoolliizziiaa  ee  ggllii  iinnqquuiirreennttii  

iinn  ggeenneerree  hhaannnnoo  ssuubbiittoo  uunn’’iinnttoolllleerraabbiillee,,  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ““lliinncciiaaggggiioo””  ee  

ggrraavviissssiimmii  tteennttaattiivvii  ddii  ccoonnttrraassttoo  aallllee  iinnddaaggiinnii..  QQuueessttoo  nnoonn  ggiiuussttiiffiiccaa  iinn  

ooggnnii  ccaassoo  qquueellllee  eesspprreessssiioonnii,,  ppeerrcchhéé  ggllii  iinnqquuiirreennttii  ddeebbbboonnoo  mmaanntteenneerree  llaa  

ccaallmmaa  aanncchhee  ddii  ffrroonnttee  aallllee  ccoonnttiinnuuee  pprroovvooccaazziioonnii..  DDii  qquueessttee  eesspprreessssiioonnii  ccii  

ddoogglliiaammoo  ssiinncceerraammeennttee  mmaa  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ttaacciiuuttaa  llaa  lloorroo  nnaattuurraa  ddii  ssffooggoo  

rriisseennttiittoo  aa  ggrraavvii  ccoonnddoottttee  ppoossttee  ccoonnttiinnuuaammeennttee  iinn  eesssseerree  ccoonnttrroo  ggllii  

aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo..  

  

DDiiffeessaa  ddeellllaa  KKnnooxx  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  BBoonnggiioorrnnoo::  bbeehh,,  qquueessttaa  èè  ssttaattaa  

cceerrttaammeennttee  llaa  ppaarrttee  mmeennoo  ffeelliiccee  ddeellllaa  ppuurr  aapppprreezzzzaabbiillee  aarrrriinnggaa  ddeellll’’AAvvvv..  

BBoonnggiioorrnnoo..  

IIll  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeellllaa  KKnnooxx  èè  iinnddiiffeennddiibbiillee,,  AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo..    
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LL’’aarrtt..  337744  cc..pp..pp..  LLeeggggeerrlloo..  EE’’  pprreevviissttoo  ee  ssee  iill  ffaattttoo  nnoonn  vviieennee  

ccoonntteessttaattoo,,  nnoonn  cc’’èè  nneecceessssiittàà  ddeell  ddiiffeennssoorree..  QQuuaannttoo  aallll’’aatttteessttaazziioonnee  

ddeeii  ppuuggnnii  iinn  tteessttaa,,  aavveevvoo  iill  ddoovveerree  ddii  rriippoorrttaarrlloo  ppeerrcchhéé  eerraa  vveerroo  ee  

ddoovveevvoo  ddaarrnnee  aattttoo  sseennzzaa  oommeetttteerree  nnuullllaa..    

QQuuii,,  AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo,,  cc’’èè  llaa  ccaalluunnnniiaa  ee  iill  ddiissccoorrssoo  ssii  cchhiiuuddee..  PPuunnttoo  ee  

bbaassttaa..  NNee  hhoo  ggiiàà  ppaarrllaattoo  ee  hhoo  ddiimmoossttrraattoo  cchhee  nnoonn  aavveevvaa  aallccuunnaa  

nneecceessssiittàà  ddii  rriissppoonnddeerree  ccoommee  hhaa  rriissppoossttoo  nnéé,,  ttaannttoommeennoo,,  ddii  ccaalluunnnniiaarree  

uunn  iinnnnoocceennttee  ee  ddii  nnoonn  mmuuoovveerree  uunn  ddiittoo,,  nnéé  lleeii  nnéé  llaa  mmaaddrree,,  ddii  ffrroonnttee  

aallllaa  ccaarrcceerraazziioonnee  ppaattiittaa  ddaa  qquueelllloo  cchhee  lleeii  ee  llaa  mmaaddrree  ssaappeevvaannoo  eesssseerree  

iinnnnoocceennttee……  

EErraa  uunnaa  rraaggaazzzziinnaa  ssttrraanniieerraa,,  èè  ccoommpprreennssiibbiillee  cchhee  aabbbbiiaa  ssuubbiittoo  

ttuurrbbaammeennttoo……..lloo  cchhiiaammaa  ttuurrbbaammeennttoo  ll’’AAvvvv..  MMaaoorrii……  MMaa  aalllloorraa  

ppeerrcchhéé  llee  ssuuee  ccooeettaanneeee  iinngglleessii,,  cchhee  ddiimmoossttrraavvaannoo  ddii  ssooffffrriirree  iinn  mmooddoo  

bbeenn  ppiiùù  pprrooffoonnddoo,,  hhaannnnoo  rriissppoossttoo  ccoonn  aassssoolluuttaa  ccooeerreennzzaa  ee  

ccoommppoosstteezzzzaa  ??  AAnncchhee  lloorroo  aavvrreebbbbeerroo  ddoovvuuttoo  pprroovvaarree  ttuurrbbaammeennttoo,,  

cceerrttoo  ppeerr  llaa  mmoorrttee  ddeellll’’aammiiccaa,,  mmaa  nnoonn  ppeerr  llaa  lloorroo  ssoorrttee,,  ccoommee  iinnvveeccee  

tteemmeevvaa  AAmmaannddaa  cchhee  ssii  sseennttiivvaa  ccooiinnvvoollttaa  nneell  ddeelliittttoo,,  èè  ll’’uunniiccaa  

ssppiieeggaazziioonnee……  

  

MMoovveennttee  ((ee  ccoonn  qquueessttoo  rreepplliiccoo  aanncchhee  aallll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa))..  NNoonn  

aabbbbiiaammoo  ccoonntteessttaattoo  llaa  pprreemmeeddiittaazziioonnee  ee  aabbbbiiaammoo  ccoonntteessttaattoo  ii  ffuuttiillii  

mmoottiivvii..  FFoorrssee  nnoonn  ccii  ssiiaammoo  ccaappiittii..  EEppppuurree  ll’’iippootteessii  ““aaccccuussaattoorriiaa””  èè  

cchhiiaarraa,,  mmii  sseemmbbrraa..  AAmmaannddaa  ccoovvaavvaa  rraannccoorree  vveerrssoo  MMeezz,,  eerraa  uunnaa  

mmoollllaa  ccoommpprreessssaa  cchhee  qquueellllaa  nnoottttee  ssii  èè  ssccaatteennaattaa..  RRaaffffaaeellee  ““sseegguuiivvaa””  

sseemmpprree  AAmmaannddaa  ee  RRuuddii  aanncchhee  lluuii  cceerrccaavvaa  ddii  ccoommppiiaacceerrllaa..  II  ttrree  eerraannoo  
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ppiieennii  ddii  ddrrooggaa  ee  ddii  aallccooooll;;  ssii  ffaa  pprreessttoo  aa  ddeeggeenneerraarree  iinn  qquueellllee  

ccoonnddiizziioonnii..  

AApppprrooffoonnddiissccoo  ssuull    ppuunnttoo..  

AAmmaannddaa,,  ssii  èè  ddeettttoo,,  pprroovvaavvaa  ooddiioo  ee  rraannccoorree  ppeerr  MMeezz  ee  qquueellllaa  eerraa  llaa  

pprriimmaa  ooccccaassiioonnee  iinn  ccuuii  qquueellll’’ooddiioo  ppootteevvaa  eessppllooddeerree..ùù  

PPeerr  ccaappiirree  qquuaallee  ffoossssee  ll’’aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  MMeezz  vveerrssoo  AAmmaannddaa  

bbiissooggnnaa  gguuaarrddaarree  aa  qquuaannttoo  hhaannnnoo  ddeettttoo  iill  ppaaddrree  ddii  MMeezz,,  iill  66..0066..0099,,  llee  

ccooiinnqquuiilliinnee  iittaalliiaannee  ee  llee  aammiicchhee  iinngglleessii  ddeellllaa  sstteessssaa  MMeezz  ((BBuutttteerrwwoorrtthh  

RRoobbyynn  CCaarrmmeell,,  AAmmyy  FFrroosstt,,  PPuurrttoonn  SSoopphhiiee))  iill  1133..0022..0099..  NNee  hhoo  ppaarrllaattoo  

ddiiffffuussaammeennttee  iinn  rreeqquuiissiittoorriiaa  mmaa  ddeebbbboo  ttoorrnnaarrccii  ppeerrcchhéé  eevviiddeenntteemmeennttee  llee  

ddiiffeessee  nnoonn  hhaannnnoo  ccaappiittoo..  CC’’èè  uunnaa  sseerriiee  ddii  aaccccuussee  cchhee  MMeezz  mmuuoovvee  aadd  

AAmmaannddaa  ee  cchhee,,  aaggllii  oocccchhii  ddeellllaa  vviittttiimmaa,,  ddoovveevvaannoo  eesssseerree  iinnttoolllleerraabbiillii::  

AAmmaannddaa  ssii  ppoorrttaa  rraaggaazzzzii  iinn  ccaassaa,,  hhaa  iill  vviibbrraattoorree  ee  ii  pprreesseerrvvaattiivvii,,  nnoonn  

uussaavvaa  lloo  sscciiaaccqquuoonnee  ddeell  wwaatteerr  ddooppoo  ll’’uussoo  ((qquueelllloo  cchhee  hhaa  ffaattttoo  RRuuddii,,  iinn  

ssoossttaannzzaa))::  ppeerr  qquueesstt’’uullttiimmoo  ppaarrttiiccoollaarree,,  MMeezz  ccoonnffeessssaa  aall  ppaaddrree  iill  ssuuoo  

ffaassttiiddiioo  ee  nnoonn  mmii  ppaarree  cchhee  ssiiaa  uunnaa  ccoossaa  ddaa  ppooccoo  iinn  uunnaa  ccoonnvviivveennzzaa  ddii  

qquuaattttrroo  rraaggaazzzzee  mmaa  iinn  ccuuii  eerraa  MMeezz  cchhee  ddoovveevvaa  ssccoonnttrraarrssii,,  sseemmbbrreerreebbbbee  

ssppeessssoo,,  ccoonn  ttaallee  ssppiiaacceevvoollee  pprroobblleemmaa  ppeerrcchhéé  eerraa  lleeii  cchhee  ddiivviiddeevvaa  iill  bbaaggnnoo  

ccoonn  AAmmaannddaa..  LLee  rraaggaazzzzee  iinngglleessii  cchhee  ““iimmppaattttaarroonnoo””,,  èè  iill  ccaassoo  ddii  ddiirrlloo,,  

ccoonn  AAmmaannddaa  iinn  QQuueessttuurraa  llaa  sseerraa  ddeell  22,,  ssii  ttrroovvaarroonnoo  iinn  ffoorrttee  

iimmbbaarraazzzzoo  ddii  ffrroonnttee  aall  ssuuoo  ccoommppoorrttaammeennttoo..  NNee  hhoo  ggiiàà  ppaarrllaattoo  mmaa  

ddeebbbboo  ttoorrnnaarrccii::  SSaammaanntthhaa  RRooddeennhhuurrsstt  ((ssii  vveeddaannoo  llee  ssuuee  ddiicchh..  

tteessttiimmoonniiaallii  ddeell  1133..0022..0099,,  aallllee  pppp..  114466  ee  114477))  ddiiccee::  ““……AAmmaannddaa  ssttaavvaa  

mmoollttoo  aall  tteelleeffoonnoo  ee  ddiicceevvaa  mmoollttee  ccoossee  iinnaapppprroopprriiaattee  cchhee  ttuurrbbaavvaannoo  

mmoollttee  ddeellllee  rraaggaazzzzee””..  ““MMoollttee  ccoossee  iinnaapppprroopprriiaattee””,,  vvaa  ssoottttoolliinneeaattoo..    
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IIoo  hhoo  ccoonnoosscciiuuttoo  nneellllee  iinnddaaggiinnii  qquueessttee  rraaggaazzzzee  ee  AAmmaannddaa  ee  ccrreeddoo  

cchhee,,  ppeerr  ccaappiirree  qquuaallee  ffoossssee  ll’’aatttteeggggiiaammeennttoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  vveerrssoo  

ll’’iimmppuuttaattaa  bbiissooggnnaa  ppaassssaarree  iinn  rraasssseeggnnaa  llee  rraaggaazzzzee  iinngglleessii..  

RRiiccoorrddaatteevveelloo  ppeerrcchhéé  ll’’aavveettee  vviissttoo  aanncchhee  vvooii::  ssoonnoo  rraaggaazzzzee  aa  ccuuii  vviieennee  

iimmppaarrttiittaa  uunn’’eedduuccaazziioonnee  tteessaa,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  aadd  uunn  ccoossttaannttee  

aauuttooccoonnttrroolllloo..  SSoonnoo  mmiissuurraattee  nneeii  mmooddii,,  rriisseerrvvaattee,,  tteennddoonnoo  aa  

ccoonntteenneerrssii,,  ssoonnoo  vveennuuttee  ddaallll’’IInngghhiilltteerrrraa  ccooii  ggeenniittoorrii  ssppeessssoo  ppeerr  

mmeetttteerrssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeggllii  iinnqquuiirreennttii..  AAuuttooccoonnttrroolllloo,,  eeppppuurree  hhaannnnoo  

ppiiaannttoo  eeccccoommee  ssiiaa  dduurraannttee  llee  iinnddaaggiinnii  ssiiaa  iinn  qquueesstt’’aauullaa..  NNoonn  

nnaassccoonnddiiaammooccii  ddiieettrroo  uunn  ddiittoo,,  nnooii  ddoobbbbiiaammoo  aannddaarree  aa  ffoonnddoo  ddeeii  

sseennttiimmeennttii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ee  ddeeii  rraappppoorrttii  ttrraa  lloorroo..    

CChhiiuuddeettee  ggllii  oocccchhii  ee  pprroovvaattee  aa  iimmmmaaggiinnaarrvvii  uunnaa  AAmmyy  FFrroosstt  ((qquueellllaa  

ssìì  cchhee  èè  uunnaa  rraaggaazzzzaa  aaccqquuaa  ee  ssaappoonnee  ccoommee  ttuuttttee  llee  aallttrree)),,  ttaannttoo  ppeerr  

ffaarree  uunn  eesseemmppiioo  ee  iimmmmaaggiinnaatteevveellaa  ccooiinnqquuiilliinnaa  ddii  AAmmaannddaa  ee  ffrruuiittrriiccee  

ddeelllloo  sstteessssoo  bbaaggnnoo..  UUnnaa  AAmmyy  FFrroosstt  cchhee  vveeddee  AAmmaannddaa  ppoorrttaarrssii  ii  

rraaggaazzzzii  iinn  ccaassaa,,  tteenneerrssii  iill  vviibbrraattoorree  ee  ii  pprreesseerrvvaattiivvii,,  ppoorrrree  iinn  eesssseerree  

ccoommppoorrttaammeennttii  ““iinnaapppprroopprriiaattii””  ((rruuoottaa,,  ssppaaccccaattaa,,  mmoossssaa  ee  ccoossìì  vviiaa))  ee  

llee  aallttrree  ccoossee  ssggrraaddeevvoollii  rriiffeerriittee  ee  cchhiieeddeetteevvii  ccooss’’aavvrreebbbbee  ffaattttoo..  EE  llaa  

rriissppoossttaa  rriigguuaarrddaa  aanncchhee  MMeezz  ppeerrcchhéé  MMeezz  eerraa  ccoommee  lloorroo..  SSttaavvaa  

sseemmpprree  iinn  mmeezzzzoo  aallllee  ssuuee  ccoonnnnaazziioonnaallii..  

EE  vvooii  ppeennssaattee  cchhee  ttrraa  llee  dduuee  nnoonn  ssiiaannoo  iinnssoorrttee  ddiissccuussssiioonnii,,  ppeennssaattee  

cchhee  MMeezz  nnoonn  aabbbbiiaa  mmaanniiffeessttaattoo  aadd  AAmmaannddaa  iill  ssuuoo  ddiisssseennssoo  ee  iill  ssuuoo  

ffaassttiiddiioo  ??    

EE  ppeennssaattee  cchhee  AAmmaannddaa  nnoonn  ssee  nnee  ssiiaa  aaccccoorrttaa  ??    EE  ppeerrcchhéé  AAmmaannddaa  ((ee  

RRaaffffaaeellee  cchhee,,  èè  iinnuuttiillee  nnaassccoonnddeerrcceelloo,,  èè  ““AAmmaannddaaddiippeennddeennttee””,,  lloo  èè  

ssttaattoo  ddaa  qquuaannddoo  ll’’hhaa  ccoonnoosscciiuuttaa))  aavveevvaa  qquueellll’’aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  
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ffrreeddddeezzzzaa  iinn  QQuueessttuurraa  ddooppoo  ll’’aassssaassssiinniioo  ddeellllaa  ccooiinnqquuiilliinnaa,,  eeccccoo  

ppeerrcchhéé,,  qquuaannddoo  NNaatthhaalliiee  HHaayywwaarrdd,,  ccoonnvveerrssaannddoo  ccoonn  lleeii,,  ssii  aauugguurraa  

cchhee  MMeezz  nnoonn  aabbbbiiaa  ssooffffeerrttoo,,  AAmmaannddaa  rriissppoonnddee  ccoonn  ccrruuddeellttàà,,  ssìì  lloo  

ddiicciiaammoo  aallttoo  ee  ffoorrttee,,  ccoonn  ppeerrffiiddiiaa::  ““  LLee  hhaannnnoo  ttaagglliiaattoo  llaa  ggoollaa  

NNaatthhaalliiee,,  ssaarràà  mmoorrttaa  lleennttaammeennttee  ccoonn  ggrraannddee  ddoolloorree””  ((vvddss..  ddiicchh..  ddeell  

1133..0022..0099  aa  pp..  112277))..  CCaattttiivveerriiaa  nneellllaa  qquuaallee  AAmmaannddaa  ssii  ssvveellaa..    

NNoonn  ssoonnoo  ccoossee  ddaa  ppooccoo..  BBaallzzaa  aallll’’eevviiddeennzzaa  lloo  ssttrriiddeennttee  ccoonnttrraassttoo  

ccoommppoorrttaammeennttaallee  ddii  AAmmaannddaa  ccoonn  MMeezz,,  iill  ccoonnttrraassttoo  ddeeii  lloorroo  mmooddii  ddii  

vveeddeerree,,  aall  ddii  llàà  ddeellllaa  ccoommuunnaannzzaa  lliinngguuiissttiiccaa  cchhee  nnoonn  hhaa  iimmppeeddiittoo  

aaffffaattttoo  ee  nnoonn  ppuuòò  nnaassccoonnddeerree  ooggggii  qquueessttoo  ssccoonnttrroo..  BBiissooggnnaa  sscceennddeerree  

iinn  pprrooffoonnddiittàà  iinn  qquueessttii  ccaassii,,  ccoogglliieerree  ggllii  aassppeettttii  ppiiùù  iinnttiimmii  ddeellllaa  

ppeerrssoonnaalliittàà..  EEccccoo  iill  mmoovveennttee..  AAmmaannddaa  eerraa  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  MMeezz  ee  

ccoonn    ll’’aammbbiieennttee  nneell  qquuaallee  MMeezz  ggrraaddiivvaa  iimmmmeerrggeerrssii,,  cchhee  èè  qquueelllloo  ddeellllee  

ssuuee  ccoonnnnaazziioonnaallii..  

LLee  aavveettee  vviissttee  ssffiillaarree  ddaavvaannttii  aa  vvooii::  hhaannnnoo  uunn  ggrraannddee  aauuttooccoonnttrroolllloo  

mmaa  nnoonn  mmii  ddiittee  cchhee  ssiiaannoo  rriiuusscciittee  aa  nnaassccoonnddeerree  llaa  lloorroo,,  ddiicciiaammoo  ccoossìì,,  

ddiiffffiiddeennzzaa  vveerrssoo  AAmmaannddaa..  SSii  vveeddeevvaa  lloonnttaannoo  uunn  mmiigglliioo..  NNoonn  

pprreennddiiaammooccii  iinn  ggiirroo  eedd  eerraa  uunn’’oossttiilliittàà  rreecciipprrooccaa,,  ppiieennaammeennttee  

rriiccaammbbiiaattaa  ddaa  AAmmaannddaa..    

LL’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  ll’’hhaa  ccaappiittoo  bbeennee,,  ccoommee  ttuuttttee  llee  ddiiffeessee,,  ee  iill  pprriimmoo  

ddiicceemmbbrree  ssee  ll’’èè  pprreessaa  aanncchhee  ccoonn  llee  rraaggaazzzzee  iinngglleessii..  HHaa  ddeettttoo  qquuaallccoossaa  

ccoommee  ““sstteerreeoottiippaattee””;;  ddiicceevvaannoo  ttuuttttee  llee  sstteessssee  ccoossee..  QQuuiinnddii  eerraannoo  ccoonnccoorrddii  

ee  ccrreeddiibbiillii..    

  AAnnddiiaammoo  aa  RRuuddii..  RRuuddii  ccoonnoosscceevvaa  AAmmaannddaa  ddaa  mmoollttoo  pprriimmaa  ddii  

RRaaffffaaeellee  eedd  eerraa  ddii  ccaassaa  iinn  qquueellllaa  ccaassaa..  EE’’  uunn  mmoonnddoo  ddii  pprroommiissccuuiittàà  

ssttuuddeenntteessccaa  ddii  ccuuii  bbiissooggnneerreebbbbee  tteenneerr  ccoonnttoo..  KKookkoommaannii  ee  GGiiooffffrreeddii  
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hhaannnnoo  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  ii  ttrree  ssii  ccoonnoosscceevvaannoo  ee,,  oollttrreettuuttttoo,,  RRaaffffaaeellee  ee  

RRuuddii  eerraannoo  iinn  pprraattiiccaa  vviicciinnii  ddii  ccaassaa..  

NNoonn  eerraa  iill  cciirrccoolloo  ddeeggllii  ssccaacccchhii  oo  ddeell  ggoollff,,  eerraa  uunn  mmoonnddoo  ssttuuddeenntteessccoo..  

AA  PPeerruuggiiaa  ee  nneellllee  ppiiccccoollee  cciittttàà  uunniivveerrssiittaarriiee,,  ccoonnoosscciiaammoo  bbeennee  qquueell  

mmoonnddoo  ee  nnoonn  ccii  ssttuuppiiaammoo  aaffffaattttoo  ddii  qquueellllaa  pprroommiissccuuiittàà  ee  mmoobbiilliittàà  ddii  

ccoonnoosscceennzzee..  EE  nnoonn  ssii  ccoonnffoonnddaa  iill  ccoonnccoorrssoo  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  

iimmmmeeddiiaattoo  ccoonn  llaa  pprreemmeeddiittaazziioonnee::  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  èè  eennoorrmmee..  

RRaaffffaaeellee  ll’’aabbbbiiaammoo  ddeettttoo::  aavvrreebbbbee  sseegguuiittoo  AAmmaannddaa  iinn  ccaappoo  aall  

mmoonnddoo..    

GGllii  iinnggrreeddiieennttii  ddeellllaa  ttrraaggeeddiiaa  cc’’eerraannoo  ttuuttttii..  PPeerr  ddii  ppiiùù  ii  ttrree  eerraannoo  

ppiieennii  ddii  ddrrooggaa  ee  ffoorrssee  ddii  aallccooooll  ee  ccoossaa  ssii  pprreetteennddee,,  cchhee  aabbbbiiaannoo  

ffiirrmmaattoo  uunn  ccoonnttrraattttoo  ddaavvaannttii  aall  nnoottaaiioo  ppeerr  ddeecciiddeerree  ll’’oommiicciiddiioo  ??  LL’’hhoo  

ddeettttoo  ee  rriippeettuuttoo::  nnoonn  èè  ccoonntteessttaattaa  llaa  pprreemmeeddiittaazziioonnee..  II  ttrree  ssoonnoo  

eennttrraattii  iinn  ccaassaa  ppeerr  ssppaassssaarrsseellaa..  MMeezz  ss’’èè  aarrrraabbbbiiaattaa  ppeerr  ll’’eennnneessiimmoo  

iinnggrreessssoo  ddii  uunn  rraaggaazzzzoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  ppooccoo  rraaccccoommaannddaabbiillee  iinn  ccaassaa  ee  

AAmmaannddaa  ssii  èè  ssccaatteennaattaa..  II  dduuee  ““aaccccoommppaaggnnaattoorrii””  tteenneevvaannoo  aadd  

aasssseeccoonnddaarree  AAmmaannddaa  eedd  hhaannnnoo  iinnzziiaattoo  iill  ““vviiaaggggiioo””  cchhee,,  ddaalllloo  ssffooggoo  ddii  

AAmmaannddaa,,  aallllee  mmiinnaaccccee,,  èè  ppaassssaattoo  aallllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ppeerrcchhéé,,  ssìì,,  

vveerroossiimmiillmmeennttee  ppeerrcchhéé  AAmmaannddaa  ss’’eerraa  ssttuuffaattaa  ddeeii  rriimmbbrroottttii  ddii  MMeezz  ssuuii  

rraaggaazzzzii  cchhee  ssii  ppoorrttaavvaa  iinn  ccaassaa  ee  vvoolleevvaa  ppuunniirrllaa  ee,,  ddaa  llìì,,  iinn  uunn  

ccrreesscceennddoo,,  ii  ttrree  ssoonnoo  ggiiuunnttii  aallll’’oommiicciiddiioo..  TToorrnneerreemmoo  ssuull  ppuunnttoo  mmaa  iill  

ddiissccoorrssoo  èè  sseemmpplliiccee..    

  

  

LL’’IIsspp..  FFiinnzzii  hhaa  ttrroovvaattoo  aall  pprriimmoo  ccoollppoo  iill  ccoolltteelllloo  ggiiuussttoo  ??  CCoomm’’èè  

ppoossssiibbiillee  ssii  èè  cchhiieessttoo  ll’’AAvvvv..  BBoonnggiioorrnnoo  ??  EE’’  ssttaattoo  ffoorrttuunnaattoo  ??  



 15

LL’’IIssppeettttoorree  èè  ssttaattoo  cchhiiaarroo..  AAnnccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  llee  ddiiffeessee  iinnssiinnuuaannoo,,  

iinnssiinnuuaannoo,,  iinnssiinnuuaannoo,,  ffoorrssee  qquuaallccoossaa  rriimmaarrrràà,,  ccoommee  qquuaannddoo  ssii  

ccaalluunnnniiaa..  MMaa  qquuii  nnoonn  cc’’èè  nneessssuunn  ccoommpplloottttoo::  AAmmaannddaa  ee  RRaaffffaaeellee  

eerraannoo  ppeerrffeettttii  ssccoonnoosscciiuuttii  ??  PPeerrcchhéé  ssii  ddàà  aa  lloorroo  ttaannttaa  iimmppoorrttaannzzaa  ??  

MMaa  llaa  PPoolliizziiaa  ee  llaa  PPrrooccuurraa  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  iinnvveennttaarrssii  aaccccuussee  

iinneessiisstteennttii  ppeerr  iinnccrriimmiinnaarree  uunnaa  rraaggaazzzzaa  ddii  SSeeaattttllee  ee  uunn  llaauurreeaannddoo  ddii  

GGiioovviinnaazzzzoo  cchhee  nneessssuunnoo  ccoonnoosscceevvaa  ??  MMaa  vvoogglliiaammoo  pprreennddeerrccii  iinn  ggiirroo  ??                

  

SSuull  ccoolltteelllloo  ee  ssuullllaa  pprreetteessaa  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ddeellllaa  lleessiioonnee  ppiiùù  ggrraavvee  ccoonn  

uunnaa  vvoolloonnttàà  oommiicciiddiiaarriiaa,,  vvoorrrreeii  ffaarree  qquuaallcchhee  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ssuullllaa  

vvoolloonnttàà  oommiicciiddaa  ddeeggllii  iimmppuuttaattii..  

NNoonn  ssii  ppoossssoonnoo  ssppeezzzzeettttaarree,,  ccoommee  hhaannnnoo  ffaattttoo  ggllii  iinneeffffaabbiillii  CCCC..TTTT..  

ddeeggllii  iimmppuuttaattii,,  ii  vvaarrii  aattttii  ddii  vviioolleennzzaa  ee  gguuaarrddaarrllii  iissoollaattaammeennttee..  

SSee  ssii  rraaggiioonnaa  ccoossìì,,  ssii  èè  ffuuoorrii  ssttrraaddaa::  qquuii  cc’’èè  uunnaa  pprrooggrreessssiioonnee  

ccrriimmiinnoossaa..  NNoonn  aabbbbiiaammoo  rriitteennuuttoo  ddii  ccoonntteessttaarree  llaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ddii  

ggrruuppppoo,,  mmaa  llaa  CCoorrttee  ppuuòò  rraavvvviissaarrllaa  eedd  èè  uunn  rreeaattoo  ggrraavviissssiimmoo..    

QQuuii  vvii  èè  uunnaa  pprrooggrreessssiioonnee  ccrriimmiinnoossaa,,  vvii  èè  uunnaa  vviioolleennzzaa  

iinnggrraavveesscceennttee,,  uunnaa  ssppiirraallee  ddii  vviioolleennzzaa::  ee  qquuaannddoo  ccii  ssii  iimmbbaarrccaa  iinn  uunn  

““vviiaaggggiioo””  ddii  qquueessttoo  ttiippoo,,  èè  ffaacciilliissssiimmoo  cchhee  ssii  ggiiuunnggaa  aadd  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  

ddii  nnoonn  rriittoorrnnoo,,  cchhee  ssii  aarrrriivvii  aallll’’oommiicciiddiioo  ppeerrcchhéé  oo  llaa  vviittttiimmaa  ssii  ppiieeggaa  ee  

aalllloorraa,,  ffoorrssee,,  ttuuttttoo  ssii  lliimmiittaa  aallllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee  ee  aadd  uunnaa  

ppeessaannttiissssiimmaa  iinnttiimmiiddaazziioonnee  aa  nnoonn  ppaarrllaarree  oo,,  ssee  llaa  vviittttiimmaa  nnoonn  ssii  ppiieeggaa,,  

ggllii  aaggeennttii,,  oorrmmaaii  pprreeddaa  ddii  uunn  ooddiioo  ssccaatteennaattoo,,  aacccceettttaannoo  

ccoonnssaappeevvoollmmeennttee  ll’’iippootteessii  oommiicciiddiiaarriiaa  ee  ooppeerraannoo  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa..  

GGiiàà  llaa  vviioolleennttaa  ccoossttrriizziioonnee  aall  ccoolllloo,,  ccoonn  vveerroossiimmiillee  rroottttuurraa  ddeellll’’oossssoo  

iiooiiddee,,  eevviiddeennzziiaa  llaa  ccoonnddiizziioonnee  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaannoo  ii  ttrree,,  oorrmmaaii  sseennzzaa  ppiiùù  
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ffrreennii  iinniibbiittoorrii  ddii  ssoorrttaa..  EE’’  uunn’’ooppeerraazziioonnee  ddii  ccoossttrriizziioonnee  mmaa  aanncchhee  ddii  

ssttrroozzzzaammeennttoo..  MMaa  qquuaannddoo,,  ssuullllaa  sscceennaa  ddeell  ccrriimmiinnee,,  ffaa  iill  ssuuoo  iinnggrreessssoo  

uunn  ccoolltteellllaacccciioo  ddaa  ccuucciinnaa  ddeell  ttiippoo  ddii  qquueelllloo  iinn  sseeqquueessttrroo,,  oollttrree  aadd  aallttrroo  

ooggggeettttoo  ddaa  ppuunnttaa  ee  ddaa  ttaagglliioo,,  cc’’èè  bbeenn  ppooccoo  ddaa  sscchheerrzzaarree..  QQuuaannddoo  ssii  

bbrraannddeeggggiiaa  uunn  ooggggeettttoo  ddeell  ggeenneerree  ssuull  ccoolllloo  nnuuddoo  ddii  uunnaa  rraaggaazzzzaa  cchhee  

cceerrccaa  ddii  rreessiisstteerree,,  ll’’eessiittoo  èè  pprreessssoocchhéé  ssccoonnttaattoo..  EE  iinnffaattttii,,  llaa  lleessiioonnee  

pprrooddoottttaa  èè  iimmpprreessssiioonnaannttee..SSuull  ppoossttoo  nnoonn  cc’’eerraannoo  ii  CCCC..TTTT..  ddeellllee  

ccaarrttee,,  llii  cchhiiaammoo  ccoossìì,,  cc’’eerraannoo  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  SSqquuaaddrraa  MMoobbiillee,,  

aallllaa  SScciieennttiiffiiccaa,,  cc’’eerraa  iill  DDrr..  LLaallllii,,  cc’’eerroo  iioo..  LL’’aabbbbiiaammoo  vviissttoo  ttuuttttii::  eerraa  

uunnaa  ccoossaa  ssppaavveennttoossaa..  EE’’  ffaacciillee  ppaarrllaarree  ooggggii  ppeerr  ii  CCCC..TTTT..  ddeellllee  ccaarrttee  !!    

DDoovveevvaannoo  ttrroovvaarrssii  aanncchhee  lloorroo  ddii  ffrroonnttee  aa  qquueellllaa  rraaggaazzzzaa,,  

pprraattiiccaammeennttee  ssccaannnnaattaa  !!  

CCoommee  ppeennssaarree  cchhee  ii  ttrree  nnoonn  iinntteennddeesssseerroo  uucccciiddeerrllaa  qquueellllaa  rraaggaazzzzaa  ee  

llaasscciiaarrllaa  iinn  vviittaa  ppeerrcchhéé  mmaaggaarrii  tteessttiimmoonniiaassssee  llee  iinnaauuddiittee  vviioolleennzzee  cchhee  

llee  eerraannoo  ssttaattee  iinnffeerrttee  ee  llii  aaccccuussaassssee  ??  MMeerreeddiitthh  eerraa  uunnaa  rraaggaazzzzaa  

ddeecciissaa..  AAmmaannddaa  llaa  ccoonnoosscceevvaa..  SSaappeevvaa  cchhee  ll’’aavvrreebbbbee  ffaattttoo..        

DDii  qquueellllii  cchhee  qquuii  ppoorrttaannoo  llaa  ttooggaa  ee  ppaarrllaannoo,,  iioo  hhoo  uunn  vvaannttaaggggiioo::  eerroo  

pprreesseennttee  aall  mmoommeennttoo  ddeell  pprriimmoo  ssoopprraalllluuooggoo  ee  hhoo  vviissttoo  llaa  sscceennaa  ddeell  

ddeelliittttoo,,  iill  ccaaddaavveerree  ssttrraazziiaattoo  ee  sseemmiinnuuddoo  ee  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  aauuttooppttiiccoo  

iill  44  nnoovveemmbbrree  hhoo  rriivviissttoo  qquueell  tteerrrriibbiillee  ssqquuaarrcciioo  ssuull  ccoolllloo  ddii  MMeezz..    

EE  oorraa  qquuaallccuunnoo  qquuii  mmii  vviieennee  aa  mmeetttteerree  iinn  dduubbbbiioo  cchhee  ii  ttrree  nnoonn  ssii  

rraapppprreesseennttaasssseerroo  ee  nnoonn  vvoolleesssseerroo  ccoommuunnqquuee,,  aall  tteerrmmiinnee  ddii  qquueell  

ccrreesscceennddoo  ddii  vviioolleennzzee  ee  ddii  mmiinnaaccccee,,  ll’’eevveennttoo  mmoorrttaallee  qquuaannddoo  

mmaannoovvrraavvaannoo  qquueell  ccoolltteellllaacccciioo  ssuullllaa  ggoollaa  ddii  MMeezz  cchhee  ssii  ccoonnttoorrcceevvaa  

ddiissppeerraattaammeennttee  nneell  tteennttaattiivvoo  ddii  lliibbeerraarrssii  ??  LLaasscciioo  aallllaa  CCoorrttee  llaa  

rriissppoossttaa..    
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EE  ssuu  qquueell  ccoolltteellllaacccciioo  cc’’èè  llaa  ttrraacccciiaa  ggeenneettiiccaa  ddeellllaa  vviittttiimmaa  nneellllaa  llaammaa,,  

iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeellllaa  ppuunnttaa  ddeellll’’oommiicciiddaa  nneellll’’iimmppuuggnnaattuurraa  ssiinnoo  aall  

ffeerrmmoo  ddeellllaa  mmaannoo  ttrraa  iill  mmaanniiccoo  ee  llaa  llaammaa……..ssccuussaatteemmii  ssee  èè  ppooccoo..  NNee  

ppaarrlleerràà  llaa  ccoolllleeggaa,,  mmaa  iill  ccoommmmeennttoo  mmii  ppaarree  dd’’oobbbblliiggoo..  

  

LLaa  ddiiggeessttiioonnee..  IIll  ppaassttoo  ddaallllee  ccoonnnnaazziioonnaallii  nnoonn  èè  ssttaattoo  ccoonncceennttggrraattoo  

mmaa  ssii  èè  ““ssppaallmmaattoo””,,  ccoommee  ssii  ddiiccee,,  ddaallllee  1188  aa  oollttrree  llee  2200..    

IIll  ccoonntteennuuttoo  ggaassttrriiccoo  ssoolloo  ppeerr  iill  PPrrooff..  IInnttrroonnaa  hhaa  uunn’’iimmppoorrttaannzzaa  

ddeecciissiivvaa,,  ppeerr  llaa  ggrraann    ppaarrttee  ddeeii  mmeeddiiccii  lleeggaallii  nnoo..    

IIll  DDrr..  LLaallllii  cchhee  èè  ll’’uunniiccoo  aadd  aavveerr  ffaattttoo  ll’’aauuttooppssiiaa  aa  MMeezz,,  iill  33..0044..0099,,  hhaa  

ddeettttoo,,  iinn  sseeddee  ddii  eessaammee  ddaa  ppaarrttee  ddii  qquueessttoo  PPMM,,  cchhee  iill  ccoonntteennuuttoo  

ggaassttrriiccoo  eerraa  ppaarrzziiaallmmeennttee  ddiiggeerriibbiillee;;  pprrooggrreeddiittoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  

dduuooddeennoo,,  ppaarrzziiaallmmeennttee  ee  llaa  mmoorrttee  èè  aavvvveennuuttaa  ttrraa  llee  2211  ddeell  pprriimmoo  

nnoovveemmbbrree  ((ccoonnssiiddeerraannddoo  iill  ddaattoo  cciirrccoossttaannzziiaallee  ddeell  ssaalluuttoo  aa  PPuurrttoonn))  ee  

llee  44  ddeell  mmaattttiinnoo  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  ccoommee  ttuuttttii,,  ppeerriittii  ccoommpprreessii..    

IIll  PPrrooff..  UUmmaannii  RRoonncchhii,,  ppeerriittoo,,  iill  1199..0099..0099,,  hhaa  ddeettttoo  cchhee  iinn  ggrraann  ppaarrttee  

iill  dduuooddeennoo  eerraa  ssvvuuoottaattoo,,  mmaa  nnoonn  ccoommpplleettaammeennttee..    

  

SSuullllaa  ““ssccaattoollaa  nneerraa””  ee  ssuull  ggaanncceettttoo    ppaarrlleerràà  llaa  ccoolllleeggaa..  QQuuii  vvoorrrreeii,,  

ppeerr,,  ddiirree  qquuaallccoossaa,,  ppeerrcchhéé,,  ssee  nnoonn  ssbbaagglliioo,,  iioo  iill  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  ffuu  

rriinnvveennuuttoo  iill  ggaanncceettttoo,,  ssee  nnoonn  eerrrroo  iill  1188  ddiicceemmbbrree,,  cc’’eerroo  ee  cc’’eerraannoo  ii  

ddiiffeennssoorrii  ee  aassssiisstteevvaammoo  aa  qquueelllloo  cchhee  aaccccaaddeevvaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddaa  uunn  

vveeiiccoolloo  ccoonn  tteelleeccaammeerraa..    

CC’’eerraannoo  aanncchhee  ii  CCCC..TTTT..  ddeellllee  ppaarrttii..  RRiiccoorrddoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  uunn  

bbrraavviissssiimmoo  CCTT  ddeellllaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  iill  PPrrooff..  PPootteennzzaa  ccoonn  ccuuii  aavveevvoo  
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rraaggggiiuunnttoo  uunn  cceerrttoo  ggrraaddoo  ddii  ccoonnffiiddeennzzaa..  PPuurrttrrooppppoo,,  nnoonn  cc’’èè  ppiiùù..  EE’’  

uunnoo  ddeeii  ttaannttii  cchhee  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ppiiùù..  EE  ccooss’’hhaannnnoo  ddeettttoo  ii  CCCC..TTTT..  ddeellllee  

ppaarrttii  qquuaannddoo  èè  ssttaattoo  rriinnvveennuuttoo  iill  ggaanncceettttoo  ??  HHaannnnoo  ssoolllleevvaattoo  

oobbiieezziioonnii,,  rriisseerrvvee,,  ssii  ssoonnoo  ssttrraacccciiaattii  ii  ccaappeellllii  ??  NNuullllaa  ddii  ttuuttttoo  qquueessttoo..  

NNoonn  hhaannnnoo  oobbbbiieettttaattoo  aallccuunncchhéé..  EE  llaa  ddiiffeessaa  SSoolllleecciittoo,,  ssee  bbeenn  rriiccoorrddoo,,  

èè  ssttaattaa  iimmppeeggnnaattaa  nneellllaa  ssttrraannaa  rriicceerrccaa  ee  nneell  rriittrroovvaammeennttoo,,  ssuubbiittoo  

sseeggnnaallaattoommii,,  ddii  uunn  ppiiccccoolloo  ““ccoolltteelllloo””  ddaa  ccuucciinnaa  aa  ppuunnttaa  rriiccuurrvvaa,,  cchhee  

eerraa  bbuuoonnoo  cceerrttaammeennttee  ppeerr  ssppaallmmaarree  bbuurrrroo  oo  mmaarrmmeellllaattaa  ssuu  uunnaa  ffeettttaa  

ddii  ppaannee  mmaa  nnoonn  cceerrttaammeennttee  aa  ffaarree  aallttrroo  ee  ddeeii  ffaazzzzoolleettttiinnii  iinnttrriissii  ddii  

ssaanngguuee,,  aa  uunn  cceennttiinnaaiioo  ddii  mmeettrrii  oollttrree  llaa  ccaassaa,,  vveerrssoo  SSaanntt’’EErrmmiinniioo..  TTaallii  

ooggggeettttii  eerraannoo  oovvvviiaammeennttee  ddeell  ttuuttttoo  eessttrraanneeii  aall  ddeelliittttoo  mmaa  ii  ddiiffeennssoorrii  

ddeell  SSoolllleecciittoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ll’’AAvvvv..  TTeeddeesscchhii  sseemmbbrraavvaa  aavveerr  ffaattttoo  llaa  

““ssccooppeerrttaa””  ddeell  sseeccoolloo……..EE  nnoonn  aaggggiiuunnggoo  aallttrroo……..EE  qquueessttii  ssoonnoo  qquueellllii  

cchhee  hhaannnnoo  mmeessssoo  iinn  ddiissccuussssiioonnee  llaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  ddii  qquueell  ccoolltteelllloo  ddaa  

ccuucciinnaa  iinn  sseeqquueessttrroo  ??  EE  ssee  iinnvveeccee  ddii  ooccccuuppaarrssii  ddii  ccoolltteellllii  ssppaallmmaabbuurrrroo  

aavveesssseerroo  ccoonntteessttaattoo  ll’’iinnaatttteennddiibbiilliittàà  ddeell  ggaanncceettttoo  rriinnvveennuuttoo  qquueell  

ggiioorrnnoo,,  ffoorrssee  iill  lloorroo  aatttteeggggiiaammeennttoo  aavvrreebbbbee  ddeellllee  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnii..  MMaa  

nnuullllaa  ddii  ttuuttttoo  qquueessttoo..  NNeessssuunnoo  hhaa  eecccceeppiittoo  aallccuunncchhéé..  LLaasscciioo  ssuull  ppuunnttoo  

llaa  ppaarroollaa  aallllaa  ccoolllleeggaa,,  ccoommee  hhoo  ddeettttoo..    

  

QQuuaannttoo  aaii  ccoolltteellllii,,  nnoonn  aalllluuddoonnoo  ssoolloo  aa  RRuuddii  mmaa  aanncchhee  aa  SSoolllleecciittoo  

cchhee  nnee  ppoorrttaavvaa  sseemmpprree  uunnoo,,  ccoommee  èè  ssuucccceessssoo  aaddddiirriittttuurraa  iinn  QQuueessttuurraa..  

  

QQuuaannttoo  aaii  tteessttii,,  ccii  rriittoorrnnoo,,  lloo  ssoo  iioo  qquuaannttoo  hhoo  ddoovvuuttoo  ppeennaarree  ppeerr  

iinntteerrrrooggaarree  GGiiooffffrreeddii,,  llaa  DDrraammiiss  ee  llaa  MMoonnaacccchhiiaa  !!  EE  ll’’aavvrreebbbbeerroo  ffaattttoo  

ppeerr  mmeetttteerrssii  iinn  mmoossttrraa  ??  RRaaccccoonnttaarree  ddii  GGiiooffffrreeddii  ee  ddeellllaa  MMoonnaacccchhiiaa..    
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UUnn  uullttiimmoo  ppuunnttoo::  ll’’iimmpprroonnttaa  rriissuullttaattaa  nnoonn  ddii  SSoolllleecciittoo..  EE  ccoonn  qquueessttoo  

??  EE’’  ssttaattaa  pprroopprriioo  llaa  PPrrooccuurraa  aa  vvoolleerree  llaa  CCTT  cchhee,,  oollttrree  aadd  aallttrree  

ccoonncclluussiioonnii,,  hhaa  eesscclluussoo  ll’’aappppaarrtteenneennzzaa  aa  SSoolllleecciittoo  ddii  qquueellllaa  iimmpprroonnttaa  

ddii  ssccaarrppaa..    

EE  aalllloorraa  ??  SSeemmpprree  iinnssiinnuuaazziioonnii……..SSii  cceerrccaa  ddii  iinnssiinnuuaarree  cchhee  aavveevvaammoo  

ddeecciissoo  ddii  iinnccaassttrraarree  SSoolllleecciittoo  ee  aabbbbiiaammoo  ttrroovvaattoo  aappppoossttaa  ll’’aarrmmaa  ddeell  

ddeelliittttoo  ee  ll’’IIsspp..  FFiinnzzii  èè  aannddaattoo  aa  ccoollppoo  ssiiccuurroo,,  ppeerrcchhéé  ““aammmmaaeessttrraattoo””  

aallllaa  ppeerrffeezziioonnee  ddaa  qquuaallcchhee  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  MMoobbiillee..  SSii  bbuuttttaa  iill  

ffaannggoo,,  ttaannttoo  qquuaallcchhee  sscchhiizzzzoo  rriimmaarrrràà  ee  ssii  ppoottrraannnnoo  ddiissoorriieennttaarree  ii  

ggiiuuddiiccii..  SSeemmpprree  qquueessttaa  ooppeerraazziioonnee,,  oosssseessssiivvaa,,  mmaa,,  aallllaa  ffiinnee,,  ppeerrddeennttee..    

UUnnaa  vviicceennddaa  cchhee  rriiccoorrddaa  mmoollttoo  qquueellllaa  ddii  CCooggnnee..  SSii  èè  vviissttoo  ccoonn  qquuaallii  

rriissuullttaattii..    PPooii  nnoonn  ccii  ssii  ssttuuppiissccaa  ssee  aa  qquuaallccuunnoo  ddeeggllii  iinnqquuiirreennttii  ssoonnoo  

ssaallttaattii  ii  nneerrvvii..  HHaa  ffaattttoo  mmaallee..  MMaa  cchhii  sseemmiinnaa  vveennttoo,,  rraaccccoogglliiee  

tteemmppeessttaa,,  ccoommee  ssii  ddiiccee..  

  LLee  iinnddaaggiinnii  ccoonnoossccoonnoo  uunn  ““iitteerr””::  ssii  ppaarrttee  ddaa  uunn  ffaattttoo  ee  ssii  cceerrccaa  ddii  

rriiccoossttrruuiirrnnee  llaa  ggeenneessii..  NNoonn  ccaappiissccoo..  MMaa  ssii  vvaaddaa  aa  rriivveeddeerree  iill  ddeeccrreettoo  

ddii  ffeerrmmoo  cchhee  hhoo  eemmeessssoo  qquueellllaa  mmaattttiinnaa  ddeell  66..1111..0077::  

RRiilleeggggeerrlloo..  SSii  vveeddrràà  cchhee  ll’’eelleemmeennttoo  cchhee  ccii  ccoollppìì  pprriimmaa  ddii  ttuuttttoo  ssoonnoo  

ssttaattee  llee  iinnnnuummeerreevvoollii  iinnccoonnggrruueennzzee  ddeellllee  vveerrssiioonnii  ddeellllaa  KKnnooxx  ee  ddeell  

SSoolllleecciittoo,,  oollttrree  aallll’’eevviiddeennttee  ssiimmuullaazziioonnee  ddeellllaa  ssccaallaattaa  ddeell  mmuurroo  ee  ddeell  

tteennttaattoo  ffuurrttoo..    

EE  qquueeggllii  eelleemmeennttii  ssoonnoo  rriimmaassttii,,  ppeessaannttii  ccoommee  uunn  mmaacciiggnnoo  ssuuii  dduuee,,  

ssiinnoo  aallllaa  ffiinnee..    
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DDIIFFEESSAA  KKNNOOXX..  AAvvvv..  DDAALLLLAA  VVEEDDOOVVAA  ((0011..1122..0099))  ee  AAvvvv..  

GGHHIIRRGGAA  ((22..1122..0099))  

  

TTrraallaasscciioo  ddii  rreepplliiccaarree  ssuullllaa  ppaarrttee  iinnttrroodduuttttiivvaa  ee  ggeenneerraallee  ddeellll’’AAvvvv..  DDaallllaa  

VVeeddoovvaa,,  ppeerrcchhéé  pprriivvaa  ddii  aattttiinneennzzaa  aall  ccaassoo  iinn  qquueessttiioonnee..  DDiiccoo  ssoolloo  cchhee  ddii  

““ccaassoo  cchhiiuussoo””  aallll’’iinnddoommaannii  ddeell  ffeerrmmoo  ddeeii  dduuee  ((ee  ddii  LLuummuummbbaa))  hhaa  

ppaarrllaattoo  ll’’aalllloorraa  QQuueessttoorree  DDee  FFeelliiccee  cchhee  nnoonn  aappppaarrtteenneevvaa  aallllaa  

ssttrruuttttuurraa  ddii  ppoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa,,  mmaa  eerraa  uunn’’aauuttoorriittàà  eesscclluussiivvaammeennttee  

aammmmiinniissttrraattiivvaa..  PPrreennddeetteevveellaa  ccoonn  lluuii,,  nnéé  iioo  nnéé  llaa  PPoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  

aavveevvaa  mmaaii  ddeettttoo  uunnaa  ccoossaa  ssiimmiillee..  

  

CCoommee  aappppaarree  eevviiddeennttee  ddaallllaa  tteerrmmiinnoollooggiiaa  uussaattaa  ((vvii  hhaa  cchhiieessttoo  cchhee  vveennggaa  

rreessppiinnttaa  llaa  ““ddoommaannddaa””)),,  ll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  èè  uunn  cciivviilliissttaa,,  mmaa  ddoovvrreebbbbee  

ccoommuunnqquuee  ssaappeerree  cchhee  nneellllee  iinnddaaggiinnii  ssii  cceerrccaannoo  llee  ffoonnttii  ddii  pprroovvaa,,  iinn  ppaarroollee  

ppoovveerree  ssii  cceerrccaannoo  llee  pprroovvee  cchhee  ssii  aassssuummoonnoo  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  

ddiibbaattttiimmeennttaallee  ee  nnoonn  èè  cchhee  ssii  ppoossssaa  pprreesscciinnddeerree,,  ccoommee  ffaa  lluuii,,  ddaallllee  

iinnddaaggiinnii::  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  vvii  èè  uunnaa  mmaarreeaa  ddii  ccoonntteessttaazziioonnii,,  ddii  vveerrbbaallii  ddii  ss..ii..  ee  

ccoommuunnqquuee  ddii  aattttii  dd’’iinnddaaggiinnee  cchhee  llee  ddiiffeessee,,  aanncchhee  lluuii,,  ll’’AAvvvv..  DDaallllaa  

VVeeddoovvaa,,  hhaa  vvoolluuttoo  cchhee  vveenniisssseerroo  aaccqquuiissiittii  aall  pprroocceessssoo  ee  aalllloorraa  ppeerrcchhéé  ssii  

vvuuooll  bbuuttttaarree  aa  mmaarree  llaa  ffaassee  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  ??  EE  llee  ddiissttiinnzziioonnii  ttrraa  llee  pprroovvee  llee  

ccoonnoosscciiaammoo  ttuuttttii::  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonnoosscciiaammoo  llee  pprroovvee  mmaatteerriiaallii  ((cchhee  

aatttteennggoonnoo  aa  ooggggeettttii  ddiirreettttaammeennttee  ccoonnnneessssii  aaii  ffaattttii,,  pprreelleevvaattii  ddaallllee  ffoorrzzee  

ddeellll’’oorrddiinnee  ooppppuurree  rriilliieevvii  ddii  ppoolliizziiaa  sscciieennttiiffiiccaa  ccoommee  qquueellllii  llaarrggaammeennttee  

pprreesseennttii  iinn  qquueessttoo  pprroocceessssoo))..  FFoonnddaammeennttaallee  llaa  ddiissttiinnzziioonnee  ttrraa  pprroovvaa  ddiirreettttaa  

iinn  ccuuii  ssii  ppeerrcceeppiissccee  iill  ffaattttoo  sstteessssoo  ddaa  pprroovvaarree  ee  pprroovvaa  iinnddiirreettttaa  iinn  ccuuii  ssii  

aaccqquuiissiissccee  uunn  ffaattttoo  iinntteerrmmeeddiioo  ddaa  ccuuii  ssii  ddeedduuccee  iill  ffaattttoo  ddaa  pprroovvaarree..    
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EE,,  nneellllaa  ggrraann  ppaarrttee  ddeeii  ccaassii,,  uunn  rriilliieevvoo  ddii  ggrraannddee  iimmppoorrttaannzzaa  aassssuummoonnoo  

pprroopprriioo  qquueessttee  uullttiimmee..  MMaa  nneellllaa  pprreesseennttee  vviicceennddaa,,  vvii  ssoonnoo  uunnaa  mmiirriiaaddee  ddii  

pprroovvee  mmaatteerriiaallii,,  qquueellllee  ddeeii  rriilliieevvii  ddeellllaa  sscciieennttiiffiiccaa..  QQuueellllee  nnoonn  ssoonnoo  pprroovvee  

iinnddiizziiaarriiee  ccoommee  mmoossttrraa  ddii  rriitteenneerree  ll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa..  

  

NNoonn  mmii  ppaarree  aaffffaattttoo  cchhee  SSccoottttoo  ddee  RRiinnaallddii  aabbbbiiaa  rriittrraattttaattoo,,  ccoommee  hhaa  

ssoosstteennuuttoo  ll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa..  

AAllll’’uuddiieennzzaa  ddeell  33..0044..0099,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  rriivvoollttee  ddaa  qquueessttoo  

PPMM,,  hhaa  ddeettttoo  ddii  aavveerr  vviissttoo  ggllii  iimmppuuttaattii  nneell  ssuuoo  nneeggoozziioo  iill  ggiioorrnnoo  ddooppoo  

ll’’oommiicciiddiioo,,  hhaa  eesspprreessssaammeennttee  ccoonnffeerrmmaattoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  nneellllee  

iinnddaaggiinnii,,  cciiooèè  cchhee  aallllee  1199..0000  ddeell  33  nnoovveemmbbrree  0077,,  ii  dduuee  ssoonnoo  ssttaattii  nneell  ssuuoo  

nneeggoozziioo  ppeerr  uunnaa  mmeezzzz’’oorreettttaa,,  cchhee  AAmmaannddaa  aaccqquuiissttòò  uunnaa  mmaagglliieettttaa  ee  uunn  

ppeerriizzoommaa,,  cchhee  ii  dduuee  ssii  ccoommppoorrttaavvaannoo  iinn  mmaanniieerraa  ddiissiinniibbiittaa  ee  cchhee,,  qquuaannddoo  

AAmmaannddaa  pprreessee  iill  ppeerriizzoommaa,,  RRaaffffaaeellee  ggllii  ddiissssee  iinn  iinngglleessee::  ““OOkk,,  ffaarreemmoo  ddeell  

sseessssoo  ccaallddoo  ((hhoott  sseexx))  aa  ccaassaa……..””..  LLoo  sstteessssoo,,  ssuu  ddoommaannddaa  ddii  MMaaoorrii,,  hhaa  

ddeettttoo  ddii  aavveerrnnee  ppaarrllaattoo  ccoonn  iill  ppoolliizziioottttoo  ddii  qquuaarrttiieerree  ee  ppooii  llaa  PPoolliizziiaa  

ppoossttaallee  pprreelleevvòò  llee  iimmmmaaggiinnii  rriipprreessee  ddaallllee  tteelleeccaammeerree  aa  cciirrccuuiittoo  cchhiiuussoo..  

PPooii,,  rriissppoonnddeennddoo  aallllee  ddoommaannddee  ddeellll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa,,  hhaa  ddeettttoo  ssoollttaannttoo  

cchhee  llaa  ffrraassee  ddaa  lluuii  rriiffeerriittaa  eerraa  ““sseessssoo  ccaallddoo””,,  nnoonn  ““sseessssoo  ssffrreennaattoo””..  NNoonn  mmii  

ppaarree  cchhee  iill  ddiissccoorrssoo  ccaammbbii  mmoollttoo::  iill  ggiioorrnnoo  ddooppoo  iill  rriittrroovvaammeennttoo  ddeell  

ccaaddaavveerree  ddii  MMeezz,,  RRaaffffaaeellee  sscchheerrzzaa  ccoonn  AAmmaannddaa  cchhee  hhaa  pprreessoo  uunn  

ppeerriizzoommaa,,  pprreegguussttaannddoo  iill  ““sseessssoo  ccaallddoo””  aa  ccaassaa……..  

  

SSeemmpprree  ll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa::  llee  rraaggaazzzzee  iinngglleessii  hhaannnnoo  ddeettttoo  ttuuttttee  llaa  

sstteessssaa  ccoossaa..  EEbbbbeennee  ??  CCaappiissccoo  cchhee  aavvrreebbbbee  pprreeffeerriittoo  cchhee  aavveesssseerroo  ddeettttoo  

ccoossee  ddiivveerrssee  ee  iinnccoommppaattiibbiillii,,  mmaa  nnoonn  èè  ssttaattoo  ccoossìì..  NNoonn  hhaa  sseemmpprree  
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rriiccoorrddaattoo  cchhee  llaa  pprroovvaa  iinnddiizziiaarriiaa  ddeevvee  ffoonnddaarrssii  ssuu  iinnddiizzii  ggrraavvii,,  pprreecciissii  ee  

ccoonnccoorrddaannttii  ((aarrtt..  119922,,  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa  cc..pp..pp..))..  AAppppuunnttoo,,  nnoonn  ddiissccoorrddaannttii..  

EE  aalllloorraa,,  ccoossaa  vvuuoollee  ll’’AAvvvv..  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  ??  

  

EE  vveenniiaammoo  aall  mmoovveennttee  ddeell  ddeelliittttoo..          

  

((sseegguuee))    

  

    

  

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE::  VVii  ssoonnoo  ttrree  ccooiimmppuuttaattii  iinn  qquueessttoo  pprroocceeddiimmeennttoo..  

UUnnoo  èè  ssttaattoo  ccoonnddaannnnaattoo  aa  ppaarrttee  ppeerr  oommiicciiddiioo  vvoolloonnttaarriioo  aaggggrraavvaattoo  

ddaallllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee,,  ccoommee  ccoonnccoorrrreennttee,,  iinnssiieemmee  aaggllii  aallttrrii  dduuee,,  nneell  

ddeelliittttoo..  EEdd  èè  ssttaattoo  ccoonnddaannnnaattoo  aallll’’eerrggaassttoolloo  ee  ssoolloo  llaa  ddiimmiinnuuzziioonnee  ppeerr  

iill  rriittoo  ggllii  hhaa  ppoorrttaattoo  llaa  ccoonnddaannnnaa  aa  3300  aannnnii..  

EE  aa  ccoonnddaannnnaarrlloo  èè  uunn  GGiiuuddiiccee  ddeelllloo  sstteessssoo  TTrriibbuunnaallee  nneell  qquuaallee,,  iinn  

ffoonnddoo,,  ss’’iinnqquuaaddrraa  qquueessttaa  CCoorrttee..  

PPootteettee  vvooii  GGiiuuddiiccii  pprroonnuunncciiaarrvvii  iinn  ddiiffffoorrmmiittàà  ddaallllaa  sseenntteennzzaa  ddeell  

GGUUPP  MMiicchheellii  ppeerr  ggllii  aallttrrii  dduuee  ccooiimmppuuttaattii  cchhee,,  oollttrree  aallll’’oommiicciiddiioo  

aaggggrraavvaattoo  ddaallllaa  vviioolleennzzaa  sseessssuuaallee,,  ddeebbbboonnoo  rriissppoonnddeerree  ddii  aallttrrii  rreeaattii  ee  

AAmmaannddaa  ddii  qquueell  ggrraavviissssiimmoo  rreeaattoo  cchhee  èè  llaa  ccaalluunnnniiaa  iinn  ddaannnnoo  ddii  

PPaattrriicckk  ??  PPootteettee  ddiirree  cchhee  ii  dduuee  ooddiieerrnnii  iimmppuuttaattii  nnoonn  cc’’eennttrraannoo  ccooll  

ddeelliittttoo  ppeerr  iill  qquuaallee  èè  ssttaattoo  ccoonnddaannnnaattoo  iill  lloorroo  ccoonnccoorrrreennttee  nneell  rreeaattoo  oo  

qquuaalliiffiiccaarree  iill  ffaattttoo  ddiivveerrssaammeennttee  ddaa  ccoommee  èè  ssttaattoo  qquuaalliiffiiccaattoo  ppeerr  RRuuddii  

??  
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PPootteettee  iiggnnoorraarree,,  lleetttteerraallmmeennttee  iiggnnoorraarree,,  ddooddiiccii,,  ddiiccoo  ddooddiiccii  

tteessttiimmoonnii  ee  nnoonn  ggeennttee  cchhee  ccoonnoosscceevvaa  ppiiùù  oo  mmeennoo  ggllii  iimmppuuttaattii  eedd  èè  

pprroonnttaa  aa  ddiirree  cchhee  eerraannoo  ““bbrraavvii  rraaggaazzzzii””,,  nnoo,,  tteessttiimmoonnii  cchhee  ssii  ssiittuuaannoo  

nneellllee  oorree  ccrriittiicchhee,,  cchhee  vvaannnnoo  ddaall  ppoommeerriiggggiioo  ddeell  3300  oottttoobbrree,,  ddaallllaa  sseerraa  

ddeell  3311  oottttoobbrree  ee  ddaallllee  2211,,3300  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  aallllee  88  ddeell  mmaattttiinnoo  ddeell  

22,,  ll’’aarrccoo  ddii  tteemmppoo  nneell  qquuaallee  èè  ssttaattoo  cceerrttaammeennttee  ccoommmmeessssoo  iill  ddeelliittttoo  ??  

NNoonn  cchhee  ssii  ddiiccaa  cchhee  llee  lloorroo  ddiicchhiiaarraazziioonnii  vvaannnnoo  iinntteerrpprreettaattee  iinn  uunn  

cceerrttoo  mmooddoo  oo  iinn  uunn  aallttrroo..  NNoo::  ppeerr  ssoosstteenneerree  iill  lloorroo  tteeoorreemmaa  ddiiffeennssiivvoo,,  

llee  ddiiffeessee  ddeebbbboonnoo  pprreesscciinnddeerree  rraaddiiccaallmmeennttee  ddaa  qquueessii  tteessttii..  DDeebbbboonnoo  

ddiirree  cchhee  ssii  ssoonnoo  iinnvveennttaattii  ttuuttttoo..  NNoonn  vvii  èè  aalltteerrnnaattiivvaa  ddii  ssoorrttaa..    

MMaa  qquueeii  tteessttii  ccii  ssoonnoo  ee  ssoonnoo  ii  tteessttii  ffoonnddaammeennttaallii  ee  qquueessttaa  CCoorrttee  nnoonn  

ppuuòò  iiggnnoorraarrllii..    

MMii  rriippoorrttoo  aallllee  rriicchhiieessttee  ffoorrmmuullaattee..    

    

  

  

        

  

  

  

  

    

  

    

  

DDiiffeessaa  KKNNOOXX  
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EESSAAMMEE  AAMMAANNDDAA  

CCoonnttrraarriiaammeennttee  aallllee  rriissuullttaannzzee  ddeellllee  cceellllee,,  AAmmaannddaa  ddiiccee  ddii  aavveerree  

rriicceevvuuttoo  iill  SSMMSS  ddii  PPaattrriicckk  aa  ccaassaa  ddii  RRaaffffaaeellee  ((vvddss..  eessaammee  ddeellllaa  KKnnooxx  

ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’AAvvvv..  PPaacceellllii  iill  1122..0066..0099))..  PPeerrcchhéé  hhaa  mmeennttiittoo  iinn  mmooddoo  ccoossìì  

ccllaammoorroossoo  aanncchhee  ssuu  qquueessttoo  ??  

AAmmaannddaa  ddiiccee  ddii  aavveerree  ccaanncceellllaattoo  iill  mmeessssaaggggiioo  ddii  PPaattrriicckk  ppeerrcchhéé  aavveevvaa  

ppooccoo  ssppaazziioo  nneell  cceelllluullaarree  ((eessaammee  PPaacceellllii  1122..0066..0099))..  

LLaa  KKnnooxx  ddiiccee  ddii  aavveerree  ffaattttoo  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssuu  PPaattrriicckk  ccoonnttrroo  llaa  ssuuaa  

vvoolloonnttàà  ee  ssuu  ssuuggggeerriimmeennttoo  ddeell  PPMM,,  mmaa  iill  PPMM  nnoonn  cc’’eerraa  nneell  vveerrbbaallee  ddii  

ss..ii..  ((eessaammee  PPaacceellllii  ddeell  1122..0066..0099))..  PPooii,,  iinn  uunn  aallttrroo  ppuunnttoo,,  ddiiccee  cchhee  iill  nnoommee  

ffuu  ssuuggggeerriittoo  ddaallllaa  PPoolliizziiaa..  PPeerrcchhéé  ??  

IIll  mmeemmoorriiaallee  ddeell  66  ll’’hhaa  rreeddaattttoo  vvoolloonnttaarriiaammeennttee  ee  ssppoonnttaanneeaammeennttee  

((mmaa  ddiiccee  llee  sstteessssee  ccoossee  ddeeii  pprreecceeddeennttii  vveerrbbaallii))..  

NNeell  mmeemmoorriiaallee  ddeell  77  rriibbaaddiissccee  cchhee  nnoonn  hhaa  mmeennttiittoo  qquuaannddoo  hhaa  ddeettttoo  

cchhee  PPaattrriicckk  eerraa  ll’’aassssaassssiinnoo..  

AAmmaannddaa  ddiissssee  aa  ssuuaa  mmaaddrree  ddii  sseennttiirrssii  oorrrriibbiillee  ppeerrcchhéé  PPaattrriicckk  eerraa  iinn  

ccaarrcceerree  ppeerr  ccoollppaa  ssuuaa  ((eessaammee  PPaacceellllii  1122..0066..0099))..  

NNoonn  hhaa  mmaaii  cchhiieessttoo  ssccuussaa  aa  PPaattrriicckk..  

AAnncchhee  AAmmaannddaa  ddiiccee  aa  FFiilloommeennaa  cchhee  nnoonn  mmaannccaavvaa  nnuullllaa  ee  ppooii  rriippeettee  

cchhee  nnoonn  mmaannccaavvaa  nnuullllaa  qquuaannddoo  ddiiccee  ddii  eesssseerrssii  rreeccaattaa  iinn  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa  ccoonn    RRaaffffaaeellee  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  22  ((eessaammee  GGhhiirrggaa  1122..0066..0099))..    CCoommee  

ffaacceevvaa  aa  ssaappeerrlloo  ??  

DDii  ssoolliittoo  AAmmaannddaa  nnoonn  ssppeeggnnee  iill  cceelllluullaarree  ppeerrcchhéé  lloo  uussaa  ccoommee  ssvveegglliiaa  oo  

oorroollooggiioo  mmaa  llaa  nnoottttee  ttrraa  iill  pprriimmoo  ee  iill  22  ll’’hhaa  ssppeennttoo  ((eessaammee  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  

1122..0066..0099))  
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AAmmaannddaa  ddiiccee  cchhee,,  qquuaannddoo  hhaa  vviissttoo  llaa  ppoorrttaa  ddeellllaa  ccaammeerraa  ddii  

MMeerreeddiitthh  cchhiiuussaa  hhaa  pprroovvaattoo  aa  rraaggggiiuunnggeerree  llaa  ffiinneessttrraa  ddii  MMeezz  ddaall  

tteerrrraazzzziinnoo  mmaa  eerraa  ppeerriiccoolloossoo,,  ppooii  hhaannnnoo  pprroovvaattoo  aa  ssffoonnddaarree  llaa  ppoorrttaa  

((eessaammee  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  1122..0066..0099))..  MMaa  ssee  aavveevvaa  ddeettttoo  cchhee  eerraa  nnoorrmmaallee  cchhee  

MMeezz  cchhiiuuddeessssee  aa  cchhiiaavvee  llaa  ppoorrttaa  !!    

RRiippeettee  llaa  bbuuggiiaa  ddii  aavveerr  rriicceevvuuttoo  ll’’SSMMSS  ddii  PPaattrriicckk  mmeennttrree  ssttaavvaa  nneell  

lleettttoo  ddii  SSoolllleecciittoo  ((ccoonnttrrooeessaammee  PPMM  1133..0066..0099))..  

DDooppoo  iill  mmeessssaaggggiioo,,  AAmmaannddaa  ffaa  iill  nnoommee  ddii  PPaattrriicckk  ee  ssii  mmeettttee  aa  ppiiaannggeerree,,  

iimmmmaaggiinnaa  llaa  sscceennaa  ee  ppeennssaa  cchhee  ssii  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  vveerriiffiiccaattaa..  AAvveevvaa  

ll’’iimmmmaaggiinnee  ddii  PPiiaazzzzaa  GGrriimmaannaa  ((ee  ccii  ccrreeddoo  !!!!!!))..  CCoonnttrrooeessaammee  PPMM  1133..0066..0099  

AAmmaannddaa  ddiiccee  cchhee  ddooppoo  cceennaa  ddaa  RRaaffffaaeellee,,  vveerrssoo  llee  2233,,  eerraa  ccaadduuttaa  ll’’aaccqquuaa  

ee  cchhee  aallllee  1111,,3300  ddeell  ggiioorrnnoo  ddooppoo  ((ddooppoo  cciirrccaa  1122  oorree))  vvaa  aadd  aasscciiuuggaarree  

ll’’aaccqquuaa  ddaa  RRaaffffaaeellee  ccooll  mmoocchhoo..  MMaa  ccoommee,,  ddooppoo  1122  oorree  cc’’eerraa  aannccoorraa  

ll’’aaccqquuaa  ??  ((ccoonnttrrooeessaammee  PPMM  1133..0066..0099))..  

DDiiccee  ddii  eesssseerree  ssttaattaa  ppeerr  ll’’uullttiimmaa  vvoollttaa  nneell  bbaaggnnoo  ppiiccccoolloo  ddii  VViiaa  ddeellllaa  

PPeerrggoollaa  vveerrssoo  llee  1166  ddeell  pprriimmoo  nnoovveemmbbrree  ((ccoonnttrrooeessaammee  PPMM  1133..0066..0099))..  

MMaa  MMeerreeddiitthh  èè  ssttaattaa  ddaallllee  aammiicchhee  iinngglleessii  ddaallllee  1166  ssiinnoo  aallllee  2211  cciirrccaa  ee  

AAmmaannddaa,,  nneellll’’eessaammee  ddii  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  ddeell  1133..0066..0099,,  ddiiccee  cchhee  lleeii  ee  

RRaaffffaaeellee  ssoonnoo  uusscciittii  ppeerr  uullttiimmii..  

DDiiccee  ddii  nnoonn  aavveerr  vviissttoo  iill  ccaaddaavveerree  nnéé  lleeii  nnéé  RRaaffffaaeellee  qquuaannddoo  ffuu  

ssffoonnddaattaa  llaa  ppoorrttaa  iill  22  ee  cchhee  hhaa  ddeettttoo  cchhee  eerraa  ddeennttrroo  aallll’’aarrmmaaddiioo  

ppeerrcchhéé  lloo  sseennttiivvaa  ddiirree  iinn  ggiirroo  ((ccoonnttrrooeessaammee  PPMM  1133..0066..0099))..  MMaa  ddaa  cchhii  ??  

NNeessssuunnoo  ll’’hhaa  ddeettttoo..  

SSuuppppoonnee  cchhee  ii  vveettrrii  ffoosssseerroo  aanncchhee  ssoopprraa  ii  vveessttiittii  ((ccoonnttrrooeessaammee  PPMM  

1133..0066..0099))..  

RRuuddii  llee  eerraa  ssttaattoo  pprreesseennttaattoo  ((eessaammee  BBoonnggiioorrnnoo  1133..0066..0099))..  
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AAmmaannddaa  ddiiccee  cchhee  MMeerreeddiitthh  nnoonn  èè  mmaaii  ssttaattaa  aa  ccaassaa  ddii  SSoolllleecciittoo  

((eessaammee  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  1133..0066..0099))..  

AAmmaannddaa  ddiiccee  cchhee  qquuaannddoo  vvaa  aa  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa  llee  ppeerrssiiaannee  eerraannoo  

ssoocccchhiiuussee,,  aa  4455  %%,,  uunnaa  ppiiùù  cchhiiuussaa  ddeellll’’aallttrraa  ((eessaammee  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  

1133..0066..0099))..  

DDiiccee  cchhee  llaa  ssuuaa  ssttaannzzaa  eerraa  ssppeessssoo  ffrreeddddaa  ((ccoommee  qquueellllaa  ddii  MMeerreeddiitthh))..  

EEssaammee  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  1133..0066..0099..  

    

EESSAAMMEE  CCOODDIISSPPOOTTII  

IIll  DDrr..  CCooddiissppoottii  nneellllee  ddiicchh..  ddeell  2299..0055..0099  ((eessaammee  PPMM  CCoommooddii))  ddiiccee  cchhee  

ll’’eennoorrmmee  ppiieettrraa  nnoonn  ppootteevvaa  eesssseerree  ssttaattaa  llaanncciiaattaa  ddaall  ddii  ffuuoorrii  ee  llaa  ppoossiizziioonnee  

ddeell  ssaassssoo  eerraa  iinnccoommppaattiibbiillee  ccoonn  uunn  llaanncciioo  ddaa  ffuuoorrii..      

LLaa  ppiieettrraa  eerraa  ddeennttrroo  uunnaa  bbuussttaa  llaa  ccuuii  aappeerrttuurraa  eerraa  rriivvoollttaa  vveerrssoo  

ll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssttaannzzaa,,  qquuiinnddii,,  iinn  ddiirreezziioonnee  ooppppoossttaa  aa  qquueellllaa  ddeellllaa  

ffiinneessttrraa  ((ccoonnttrrooeessaammee  MMaaoorrii  2299..0055..0099))..  

QQuueellllaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  eerraa  llaa  ffiinneessttrraa  ppiiùù  aallttaa  ddeellllaa  ccaassaa  ee  ssaarreebbbbee  

ssttaattoo  pprreessssoocchhéé  iimmppoossssiibbiillee  cceennttrraarree  lloo  ssppaazziioo  iinntteerrnnoo  ddeellllee  ppeerrssiiaannee,,  

ggeettttaannddoo  uunnaa  ppiieettrraa  ddii  qquuaassii  qquuaattttrroo  cchhiillii  ddaa  uunnaa  ddiissttaannzzaa  ddii  dduuee  

mmeettrrii  ee  mmeezzzzoo  ((vvddss..  uulltteerriioorree  eessaammee  PPMM  CCoommooddii  2299..0055..0099))..  

  

EESSAAMMEE  NNAAPPOOLLEEOONNII  

MMoonniiccaa  NNaappoolleeoonnii  hhaa  ddeettttoo  cchhee  iill  cchhiiooddoo  ssoopprraa  llaa  ffiinneessttrraa  ssoottttoo  

qquueellllaa  ddeellllaa  RRoommaanneellllii  nnoonn  eerraa  ddeeffoorrmmaattoo  ee  nnoonn  vvii  eerraannoo  ttrraaccccee  ddii  

ppeenneettrraazziioonnee  aattttrraavveerrssoo  iill  mmuurroo  ((vvddss..  eessaammee  PPMM  MMiiggnniinnii  iinn  ddaattaa  

2288..0022..0099))..  CChhee  iill  cchhiiooddoo  ffoossssee  iinntteeggrroo,,  llaa  NNaappoolleeoonnii  lloo  rriippeettee  aallll’’AAvvvv..  

RRoocccchhii  ((sseemmpprree  2288..0022..0099))..  
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EESSAAMMEE  FFIICCAARRRRAA  

LL’’IIsspp..  FFiiccaarrrraa  ddiiccee  cchhee  AAmmaannddaa  ffeeccee  llaa  ssppaaccccaattaa  ee  llaa  rruuoottaa  llaa  sseerraa  ddeell  55  ee  

cchhee  lleeii  eerraa  vveennuuttaa  iinn  QQuueessttuurraa  ppeerrcchhéé  SSoolllleecciittoo  ddoovveevvaa  eesssseerree  iinntteerrrrooggaattoo  

ee  lleeii  aavveevvaa  vvoolluuttoo  aaccccoommppaaggnnaarrlloo  ((eessaammee  PPMM  MMiiggnniinnii  2288..0022..0099))..  

NNeell  ssiitt  ddeell  66..1111..0077  AAmmaannddaa  eerraa  ttrraannqquuiillllaa..  EE’’  ssttaattoo  qquuaannddoo  llee  èè  ssttaattoo  

mmoossttrraattoo  iill  cceelllluullaarree  ccoonn  iill  SSMMSS  ddii  PPaattrriicckk  cchhee  lleeii  ss’’èè  mmeessssaa  llee  mmaannii  

ssuull  ccaappoo  ee  ssii  èè  mmeessssaa  aa  ppiiaannggeerree..  AAlllloorraa  hhaa  ffaattttoo  iill  nnoommee  ddii  PPaattrriicckk  ee  

hhaa  ddeettttoo::  ““  èè  ssttaattoo  PPaattrriicckk  ll’’aassssaassssiinnoo””,,  rriippeetteennddoolloo  dduuee  vvoollttee  ((eessaammee  

PPMM  MMiiggnniinnii  2288..0022..0099))..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  llaa  FFiiccaarrrraa  ssii  ssttaavvaa  aappppuunnttaannddoo  iill  

nnoommee  ddii  PPaattrriicckk  ffaattttoo  ddaa  AAmmaannddaa;;  iinn  qquueell  mmoommeennttoo  aarrrriivvaa  uunn  ppoolliizziioottttoo  

cchhee  iinnffoorrmmaa  llaa  FFiiccaarrrraa  ddeellllee  ccoonnttrraaddddiizziioonnii  ddeell  SSoolllleecciittoo..  AAlllloorraa  vviieennee  

mmoossttrraattoo  ll’’SSMMSS  aadd  AAmmaannddaa  cchhee  gguuaarrddaa  iill  mmeessssaaggggiioo  ppeerr  uunn  aattttiimmoo,,  

ppooii  ssccooppppiiaa  aa  ppiiaannggeerree,,  aaccccuussaa  PPaattrriicckk  ddii  eesssseerree  ll’’aauuttoorree  ddeell  ddeelliittttoo  ee  

ccoonnffeessssaa  ddii  eesssseerree  ssttaattaa  nneellllaa  ccaassaa  ddii  VViiaa  ddeellllaa  PPeerrggoollaa..  PPooii  AAmmaannddaa  

pprreeaannnnuunncciiaa  llaa  sstteessuurraa  ddeell  mmeemmoorriiaallee  ddeell  66,,  ddiicceennddoo::  ““  TTii  vvoogglliioo  ffaarree  uunn  

rreeggaalloo,,  ssee  aavveettee  ddeeii  dduubbbbii,,  ffaatteemmii  llee  ddoommaannddee””  ((eessaammee  PPMM  MMiiggnniinnii  

2288..0022..0099))..    

  

EESSAAMMEE  ZZUUGGAARRIINNII  

LLoorreennaa  ZZuuggaarriinnii  ddiiccee  ddii  eesssseerree  ssttaattaa  pprreesseennttee  qquuaannddoo  llaa  FFiiccaarrrraa  

iinntteerrrrooggaavvaa  AAmmaannddaa..  AAmmaannddaa  èè  eennttrraattaa  iinn  ccrriissii  qquuaannddoo  llee  èè  ssttaattoo  

mmoossttrraattoo  iill  mmeessssaaggggiioo  ddii  rriissppoossttaa  aa  PPaattrriicckk..  AAlllloorraa  ssccooppppiiaa  aa  

ppiiaannggeerree,,  ssii  mmeettttee  llee  mmaann  ii  aallllee  oorreecccchhiiee  ee  ggrriiddaa..  ““  èè  ppaazzzzoo……..èè  ppaazzzzoo  !!  

EErroo  nneellllaa  ccaassaa  ee  hhoo  sseennttiittoo  llee  uurrllaa  ddii  MMeerreeddiitthh””..  AAlllloorraa  vviieennee  ssoossppeessoo  iill  

vveerrbbaallee  ((eessaammee  PPMM  MMiiggnniinnii  2288..0022..0099))..  
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    EESSAAMMEE  CCOOLLAANNTTOONNEE  

QQuuaannddoo  AAmmaannddaa  èè  ssttaattaa  sseennttiittaa  aallllee  1155  ddeell  22  nnoovveemmbbrree,,  aavveevvaa  uunn  sseeggnnoo  

rroossssoo  ssuull  ccoolllloo..  

  

EESSAAMMEE  DDOONNNNIINNOO  

LLee  pprriimmee  oorree  ddeell  66::  

AAmmaannddaa  èè  ttrraannqquuiillllaa  

AAmmaannddaa  ddiiccee  ddii  nnoonn  aavveerr  rriissppoossttoo  aall  mmeessssaaggggiioo  ddii  PPaattrriicckk  

AAmmaannddaa  ccaammbbiiaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  qquuaannddoo  llee  vviieennee  mmoossttrraattoo  iill  mmeessssaaggggiioo  

mmaannddaattoo  aa  PPaattrriicckk  

AAlllloorraa  ddiiccee::  ““èè  lluuii,,  èè  lluuii……””..  

MMaannii  aallllee  oorreecccchhiiee,,  ssppaallllee  iinnccuurrvvaattee,,  ssccuuoottee  llaa  tteessttaa..  

PPiiaannggee,,  èè  ssccoossssaa  ee  ssppaavveennttaattaa..    

LLee  ddiiccoonnoo  cchhee  RRaaffffaaeellee  ffoorrssee  ddiicceevvaa  ccoossee  ddiivveerrssee..  LLee  cchhiieeddoonnoo  ssee  aavveessssee  

rriissppoossttoo  aall  mmeessssaaggggiioo  ddii  PPaattrriicckk..  LLeeii  ddiiccee  ddii  nnoo..  

IIll  mmeessssaaggggiioo  èè  ssttaattoo  nnoottaattoo  ddaallllaa  FFiiccaarrrraa..  FFiiccaarrrraa  oo  ZZuuggaarriinnii  hhaa  

pprreessoo  iill  cceelllluullaarree  ee  iill  mmeessssaaggggiioo  èè  ssttaattoo  rreeccuuppeerraattoo..  EE’’  aalllloorraa  cchhee  

AAmmaannddaa  èè  ccrroollllaattaa  ((eessaammee  DDaallllaa  VVeeddoovvaa  1144..0033..0099))..  

  

  

  

  

  


