
 

CCoonnvveerrssaannddoo  ccoonn  

NNeerriioo  CCoorrtteessii  
  

WWWWWW..SSTTEENNIIRROONN..CCOOMM  



NNeerriioo  CCoorrtteessii  rraaccccoonnttaa::  <<<<  uunnaa  vvoollttaa,,  lloo  zziioo  SSaallvvaattoorree,,  aannddaannddoo  aa  

ccoolloommbbaaccccii,,  nnee  eebbbbee  aa  ttiirroo  ttrree..  DDuuee  llii  ttiirròò  ggiiùù,,  iill  tteerrzzoo  llaa  ssccaammppòò;;  ddeecciissee  ccoossìì  

ddii  ccoossttrruuiirrssii  uunn  ffuucciillee  ccoonn  ttrree  ccaannnnee  >>>>..  EE’’  ssttaattaa  llaa  rriissppoossttaa,,  sseerriissssiimmaa,,  aallllaa  

nnoossttrraa  ddoommaannddaa  ssuu  ccoommee  ee  qquuaannddoo  ffoossssee  nnaattoo  iill  cceelleebbrree  ttrree  ccaannnnee  ddeeii  

CCoorrtteessii..  

<<<<  NNeell  11993366  vviiddee  llaa  lluuccee  uunn  pprroottoottiippoo,,  cchhee  ffuu  lleennttaammeennttee  mmeessssoo  aa  ppuunnttoo  ffiinnoo  

aalllloo  ssccooppppiioo  

ddeellllaa  gguueerrrraa  >>>>  

pprroosseegguuee  NNeerriioo  

mmeennttrree  cceerrccaa  ee  

ttrroovvaa  uunn  lliibbrroo  

cchhee  rriippoorrttaa  llaa  

ssbbiiaaddiittaa  ffoottoo  ddii  

uunn  ffuucciillee  ccoonn  

ttrree  ccaannnnee..  LLaa  

ddiiddaassccaalliiaa  ddiicchhiiaarraa::  ffuucciillee  ddii  aallttoo  aarrttiiggiiaannaattoo  iittaalliiaannoo..  CChhee  ssiiaa  CCoorrtteessii,,  lloo  

aaffffeerrmmaa  NNeerriioo  ee  lloo  cceerrttiiffiiccaannoo  ppoossiizziioonnee  ee  ffoorrmmaa  ddeeii  ttrree  ggrriilllleettttii..  LLee  ccaannnnee  

ssuuppeerriioorrii  ssoonnoo  sseerrvviittee  ddaa  aacccciiaarriinnii  aa  ccaannee  eesstteerrnnoo,,  qquueellllaa  iinnffeerriioorree,,  ddaattoo  uunn  

tteerrzzoo  ggrriilllleettttoo,,  ddaa  uunnaa  bbaatttteerriiaa  ssuull  ppoonnttiicceelllloo..  UUnn  rraammppoonnee  ppaarrrreebbbbee  

ssppoorrggeerree  ddaall  ppeettttoo  ddeellllaa  bbaassccuullaa..  

  

  

  

  

  

<<<<  DDooppoo  llaa  gguueerrrraa,,  rriippaarraattii  ii  ddaannnnii,,  iill  pprrooggeettttoo  ffuu  rriipprreessoo  >>>>  ccoonnttiinnuuaa    

NNeerriioo  mmeennttrree  ss’’iinnffiillaa  iinn  uunnaa  ssttaannzzaa  aaddiiaacceennttee  ee  rriiaappppaarree  ccoonn  uunn  ccaallcciioo  iinn  

mmaannoo..  <<<<  EErraa  qquueelllloo  ddii  uunnoo  ddeeii  pprriimmii  ttrree  

ccaannnnee  ddeelllloo  zziioo,,  ddaattaattoo  11994499  >>>>..  

QQuueessttaa  rreelliiqquuiiaa  ppaarrllaa  cchhiiaarraammeennttee::  èè  

llaavvoorraattaa  ppeerr  aaccccoogglliieerree  uunnaa  mmeeccccaanniiccaa  

ccoonn  ttrree  ccaannii  iinntteerrnnii..  

II  ttrree  ggrriilllleettttii  ddii  uunnaa  ttrriipplleettttaa  ddeell  

11999922,,  ooppeerraa  ttaarrddaa  ddii  SSaallvvaattoorree..  

LLii  ffaacceevvaa  ccoossìì  aanncchhee  ddaa  ggiioovvaannee..  

 



TTrree  ccaannnnee  nn°°55,,  ccaall..  2200..  SSaallvvaattoorree  CCoorrtteessii..  11995555  cc..  

  

IILL  qquuiinnttoo  eesseemmppllaarree  ddeellllaa  ddeecciinnaa  ddii  ttrriipplleettttee  ccoossttrruuiittee  ddaa  SSaallvvaattoorree..  EE’’  iinn  

ccaalliibbrroo  2200..  EEsssseennddoo  ddii  ddiiffffiicciilliissssiimmaa  rreeppeerriibbiilliittàà,,  ddoobbbbiiaammoo  aaccccoonntteennttaarrccii  ddii  

vveecccchhiiee  ffoottooggrraaffiiee..  

DDuuee  aacccciiaarriinnii  llaatteerraallii  ccoonn  mmoollllaa  iinnddiieettrroo,,  sseerrvviittii  ddaall  pprriimmoo  ee  sseeccoonnddoo  

ggrriilllleettttoo,,  ffaannnnoo  ssppaarraarree  llee  ccaannnnee  ssuuppeerriioorrii..  IIll  tteerrzzoo  ggrriilllleettttoo  aattttiivvaa  iill  

mmeeccccaanniissmmoo  ddii  ssppaarroo  ddeellllaa  tteerrzzaa  ccaannnnaa,,  uunnaa  bbaatttteerriiaa  ppoossttaa  ssuull  ppoonnttiicceelllloo..  

TTrree  ccaannii  ddaa  aarrmmaarree,,  dduuee  ssoollee  lleevvee  pprreeppoossttee  aa  qquueessttoo  ccoommppiittoo;;  qquueellllaa  ddii  

ssiinniissttrraa,,  vviissiibbiillee  nneellllaa  ffoottoo,,  aarrmmaa  iill  ccaannee  ssiinniissttrroo  ee  aanncchhee  qquueelllloo  ddeellllaa  ccaannnnaa  

iinnffeerriioorree..  

  

LLaa  ccoommpplleessssaa  iinnccaassssaattuurraa  cchhee  ddeevvee  oossppiittaarree  ttrree  mmeeccccaanniissmmii  ddii  ssppaarroo..  



AAcccciiaarriinnoo  ddeessttrroo  ddeell  ttrree  

ccaannnnee  nn°°  55..  

  MMoollllaa  iinnddiieettrroo,,  ccaannee  pprriivvoo  ddii  

rriimmbbaallzzoo,,  bbrriigglliiaa  ssuu  ttrree  

ppiillaassttrrii,,  ssttaanngghheettttaa  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa..  

  

LLaa  rraammppoonnaattuurraa  ddeellllaa  ttrriipplleettttaa  

CCoorrtteessii  ssii  ddiiffffeerreennzziiaa  ddaa  qquueellllaa  

ddeeggllii  aallttrrii  ccoossttrruuttttoorrii  ddii  ffuucciillii  ccoonn  

ttrree  ccaannnnee..  II  rraammppoonnii,,  rriiccaavvaattii  ddaall  

ppiieennoo  ddeellllaa  ccaannnnaa  iinnffeerriioorree,,  ssoonnoo  

ppoossttii  ssuuii  ffiiaanncchhii  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa..  

GGrraazziiee  aa  qquueessttaa  ssoolluuzziioonnee,,  

aabbbbiiaammoo  uunnaa  bbaassccuullaa  ppiiùù  bbaassssaa  ddii  

qquueellllee  ddeeii  ddrriilllliinngg  ddii  ssccuuoollaa  ggeerrmmaanniiccaa  ee  uunnaa  mmiinnoorr  ssoolllleecciittaazziioonnee  ddeellllaa  

cchhiiuussuurraa  nneell  mmoommeennttoo  ddeelllloo  ssppaarroo..  

  

TTrree  ccaannnnee  nn°°3377,,  ccaall..  2200..  SSaallvvaattoorree  CCoorrtteessii..  11999922..  

  

TTrriipplleettttaa  ffaattttaa  ddaa  SSaallvvaattoorree  aattttoorrnnoo  aall  ssuuoo  oottttaanntteessiimmoo  ccoommpplleeaannnnoo..  LLaa  

mmaattrriiccoollaa  èè  iinnsseerriittaa  nneellllaa  nnuummeerraazziioonnee  ddeeii  CCoorrtteessii  ddii  VVeerrggiiaannoo..  AAcccciiaarriinnii,,  

aa  mmoollllaa  aavvaannttii,,  ssuu  ccaarrtteellllee  llaatteerraallii  ee  bbaatttteerriiaa  ssuull  ppoonnttiicceelllloo..  TTrree  ggrriilllleettttii..  

UUnnaa  sslliittttaa  ppoossttaa  ssuull  ffoonnddoo  ddeellllaa  bbaassccuullaa  aarrmmaa  ii  ttrree  ccaannii..  IIll  ttaasssseelllloo  ddii  

cchhiiuussuurraa  èè  ppoossttoo  aallttoo..  

IIll  ffuucciillee  èè  ccaalliibbrroo  vveennttii..    PPeerr  

rriissppeettttaarree  llee  ggiiuussttee  ddiimmeennssiioonnii,,  

SSaallvvaattoorree  ffaa  eennttrraarree  nneeii  

ffiiaanncchhii  ddeellllaa  bbaassccuullaa  llee  mmoollllee  

ddeeggllii  aacccciiaarriinnii..      

  



CC’’eerraa  uunnaa  vvoollttaa  uunnaa  PPrriinncciippeessssaa……  

SSeemmbbrraa  ll’’iinniizziioo  ddii  uunnaa  ffaavvoollaa,,  mmaa  èè  vviicceennddaa  vveerraa..  AAllll’’iinniizziioo  ddeeggllii  aannnnii  

cciinnqquuaannttaa  ddeell  ‘‘990000,,    SS..EE..  llaa  PPrriinncciippeessssaa  GGiiuulliiaa  OOttttoobboonnii,,  vvoolleennddoo  ddiimmoossttrraarree  

llaa  pprroopprriiaa  ggrraattiittuuddiinnee  aallll’’iilllluussttrree  cclliinniiccoo  ccuuii  ttaannttoo  ddoovveevvaa,,  ddeecciissee  ddii  ffaarrggllii  

ddoonnoo  ddii  uunn  ffuucciillee..  MMaa  nnoonn  sscceellssee    llaa    ccoonnssuueettaa  ffiinniissssiimmaa  ddooppppiieettttaa  ddii  ggrraann  

ffiirrmmaa;;  ppeerr  eesstteerrnnaarree  ccoossìì  ggrraannddee  rriiccoonnoosscceennzzaa,,  vvoollllee  qquuaallccoossaa  cchhee  ffoossssee  

ppaarrttiiccoollaarree  ee  rraarroo..  

IInn  IIttaalliiaa,,  iinn  qquueell  mmoommeennttoo,,  vveenniivvaannoo  pprrooddoottttii  dduuee  ffuucciillii  ddiivveerrssii  ddaall  ssoolliittoo::  

ll’’aauuttoommaattiiccoo  ddii  CCoossmmii,,  sspplleennddiiddoo  mmaa  ““mmaacccchhiinnaa””,,  ee  llaa  ssttrraannaa  ccrreeaattuurraa  ccoonn  

ttrree  ccaannnnee  cchhee  SSaallvvaattoorree  CCoorrtteessii  ccoossttrruuiivvaa  aa  mmaannoo,,  uunn  eesseemmppllaarree  ooggnnii  ttaannttoo,,  

nneellllaa  ssuuaa  ooffffiicciinnaa  ddii  RRiimmiinnii..    

LLaa  NNoobbiillddoonnnnaa  ttrroovvòò  ffrraa  ii  CCoorrtteessii  aarrmmaaiioollii  iill  nnoovveelllloo  VVuullccaannoo  ccaappaaccee  ddii  

ppllaassmmaarree  ll’’ooppeerraa    cchhee  LLeeii  ddeessiiddeerraavvaa..  SSaallvvaattoorree  nnoonn  vvoollllee  ffaarree  uunn  ttrree  ccaannnnee  

ddiivveerrssoo  ddaall  ssuuoo,,  ccoossìì  ssii  mmiisseerroo  aall  cciimmeennttoo  ii    ffrraatteellllii,,  AAllffrreeddoo  ee  VViirrggiilliioo,,  ee  ffuu  

ddeecciissiioonnee  ccoorraaggggiioossaa..  II  ddeessiiddeerraattii  eessttrraattttoorrii  aauuttoommaattiiccii  ee  dduuee  ssoollii    ggrriilllleettttii  

ccoossttrriinnggeevvaannoo  aa  rriissttuuddiiaarree  llaa  rraammppoonnaattuurraa  ddeellllee  ccaannnnee,,    llaa  bbaassccuullaa  ee  ppaarrttee  

ddeeii  mmeeccccaanniissmmii  cchhee  SSaallvvaattoorree  aavveevvaa  mmeessssoo  aa  ppuunnttoo  dduurraannttee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  

ddeell  ssuuoo  ttrree  ccaannnnee,,  iill  qquuaallee  aavveevvaa  eessttrraattttoorrii  nnoorrmmaallii  ee  ttrree  ggrriilllleettttii..  

LLaa  PPrriinncciippeessssaa  vvoollllee  rreeccaarrssii  ddaaii  CCoorrtteessii  ee  ppeerr  VVeerrggiiaannoo  ffuu  ggrraannddee  

aavvvveenniimmeennttoo..  IInn  ggiiaaccccaa  ee  ccrraavvaattttaa  ggllii  uuoommiinnii,,  bbeellllee  llee  ddoonnnnee,,  ttiirraattii  aa  lluucciiddoo  

((ee  ssttrreettttaammeennttee  ssoorrvveegglliiaattii))  ii  bbaammbbiinnii..    LLaa    lliimmoouussiinnee,,  ccoonn  sseeii  ppoorrttee  ee  

ll’’aauuttiissttaa,,  ffeeccee  eennoorrmmee  iimmpprreessssiioonnee,,  llaa  ggrraann  qquuaannttiittàà  ddii  ccaarraammeellllee  rreessee  ffeelliiccii  

ii  ppiiùù  ppiiccccoollii..  

  AAllffrreeddoo  ee  VViirrggiilliioo  ddeecciisseerroo  ddii  ccoossttrruuiirree,,    ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,  dduuee  

eesseemmppllaarrii  ddii  qquueessttoo  ffuucciillee  ee  ccii  mmiisseerroo  qquuaattttrroo  aannnnii..  FFoorrssee,,  ppeennssiiaammoo  nnooii,,  

uunnoo  sseerrvvìì  ddaa  ssttuuddiioo,,  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  pprroottoottiippoo  ddeellll’’aallttrroo  ssuull  qquuaallee  eessccooggiittaarree  ee  

mmeetttteerree  aa  ppuunnttoo  ii  mmeeccccaanniissmmii..  QQuuaalluunnqquuee  ssiiaa  ssttaattoo  iill  mmoottiivvoo,,  nnoonn  ffuurroonnoo  

ffaattttii  ppeerr  eesssseerree  ggeemmeellllii..    PPaassssaarroonnoo  ddaall  BBaannccoo  ddii  PPrroovvaa  nneell  LLuugglliioo  ddeell  11995566,,  

mmaattrriiccoollaa  11  ee  22  ddeellllaa  nnuummeerraazziioonnee  rreellaattiivvaa  aaii  ttrree  ccaannnnee..    LLaa  pprriimmaa  

““ttrriipplleettttaa””  ddeeii  CCoorrtteessii  ddii  VVeerrggiiaannoo..    

  

  



  

VViirrggiilliioo  CCoorrtteessii  

aa  ZZuurriiggoo  ppeerr  llaa    

ccoonnsseeggnnaa  ddeell    

ttrree  ccaannnnee  nn°°11    

aall    DDootttt..  HHaaeemmmmeerrllii..  

  

  

MMaattrriiccoollaa  nn°°11..    SSuullllaa  cchhiiaavvee  èè  rriimmeessssoo  lloo  sstteemmmmaa  

ddeellllaa  PPrriinncciippeessssaa  GGiiuulliiaa  OOTTTTOOBBOONNII..  

MMaattrriiccoollaa  nn°°22..  LLoo  sstteemmmmaa  èè  qquueelllloo  ddeeii  CCOORRTTEESSII  aarrmmaaiioollii..  

NNeellllee  sseezziioonnii::  ((CCaannnnaa  lliisscciiaa))  ee  ((SSoottttoo  llaa  ppeellllee)),,    

qquueessttaa  ooppeerraa  vviieennee  ddeessccrriittttaa  nneeii  ppaarrttiiccoollaarrii..    



TTrree  ccaannnnee  nn°°1155,,  ccaall..  2200..  AAllbbeerrttoo  CCoorrtteessii..  11998800..  

  

VVeerrssiioonnee  ssppaarrttaannaa  ddeell  ttrree  ccaannnnee,,  ccoonn  aaccccoorrggiimmeennttii    vvoollttii  

aallllaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  ccoossttoo..  CCaannnnee  ccoonn  mmoonnoobblloocc,,  bbaassccuullaa,,  

ppoonnttiicceelllloo  ee  mmeeccccaanniissmmii  ddiisseeggnnaattii  iinn  ffuunnzziioonnee  ddii  uunnaa  

rraazziioonnaallee  ““sseemmpplliicciittàà””  ccoossttrruuttttiivvaa..  

OOvvvviiaammeennttee  llaa  ““ssoossttaannzzaa””  rreessttaa  CCoorrtteessii..  SSii  nnoottii  llaa  

tteemmpprraa  ee  llaa  ffiinniittuurraa  ddeellllee  ppaarrttii  iinntteerrnnee  ((cchhee  nnoonn  ssii  

vveeddoonnoo))..  EEssaattttaammeennttee  iill  ccoonnttrraarriioo  ddii  pprrooddoottttii    dd’’aallttrrii,,  

ccuurraattii  aallll’’eesstteerrnnoo  ee  sscciiaattttii  ddeennttrroo..  



TTrree  ccaannnnee  nn°°1199,,  ccaall..  1122..  VViirrggiilliioo  CCoorrtteessii..  11998811..  

 

LLaa  rriicceerrccaa  ccrreeaattiivvaa  nnoonn  hhaa  ssoossttaa..  OOggnnii  ooppeerraa  èè  

ddiivveerrssaa  ddaallllaa  pprreecceeddeennttee  ee  llaa  ssuucccceessssiivvaa  ssaarràà  

ddiivveerrssaa  aannccoorraa..  CCaarraatttteerriissttiiccaa  dd’’aarrttiissttaa..  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SSaarràà  ppeerr  ccoomm’’èè  ppllaassmmaattaa  llaa  bbaassccuullaa,,  ssaarraannnnoo  ii  
ccoolloorrii  ddeellllaa  tteemmpprraa,,  ssaarràà  uunn  mmoottoo  ddii  mmeemmoorriiaa  cchhee  
aaccccoommuunnaa  dduuee  ddiissttaannttii  eecccceelllleennzzee,,  qquueessttoo  ffuucciillee  
eevvooccaa  ttaalluunnii  ttrraa  ggll’’iinngglleessii  ddeell  ppaassssaattoo..  



TTrree  ccaannnnee  nn°°4499,,  ccaall..  1122..  VViirrggiilliioo  ee  NNeerriioo  CCoorrtteessii..  22000033..  

LLaa  bbeellllaa  ffrraa  llee  bbeellllee..  

EEcccceezziioonnaallee  ffuucciillee  ddaaii  vvoolluummii  iinn  

ssoovvrraannoo  rreecciipprrooccoo  eeqquuiilliibbrriioo..  LLee  ppaarrttii  

dd’’aacccciiaaiioo,,    ddeeccoorraattee    ddaa      GG..MM..  SSaabbaattttii,,  

ssoonnoo  rreessee  aannccoorr  ppiiùù  ssoonnttuuoossee  ddaaii    ttoonnii    

ddeellllaa  ttrraassppaarreennttee  tteemmpprraa    CCoorrtteessii..  



 

 

 

               



NNeerriioo  CCoorrtteessii  èè  aarrmmaaiioolloo  aabbiilliissssiimmoo,,  ccrreesscciiuuttoo  aallllaa  mmiigglliioorr  ssccuuoollaa  ppoossssiibbiillee..  

MMaa  nnoonn  èè  ““ssoollttaannttoo””  qquueessttoo..  II  ssuuooii  ffuucciillii  ddeessttaannoo  aammmmiirraazziioonnee  ee,,  

ssoopprraattttuuttttoo,,  mmeerraavviigglliiaa  ppeerrcchhéé  nnoonn  

““aappppaaiioonnoo””  pprrooddoottttii  ddii  qquueessttoo  nnoossttrroo  

tteemmppoo..  CCoossttoossee  ddooppppiieettttee  dd’’aallttrrii,,  ppuurr  

ccoossttrruuiittee  bbeenniissssiimmoo  ee  aannccoorr  mmeegglliioo  

ddeeccoorraattee,,  ssppeessssoo  mmaannccaannoo  ddii  ““ssaallee””;;  llee  ssuuee,,  

iinnvveeccee,,  eevvooccaannoo  lloonnttaannii  ffaassttii..  NNoonn  cchhee  

ssiiaannoo  ffaattttee  ““aall  mmooddoo  ddii……””,,  iill  cchhee  ffaarreebbbbee  

ddiivveennttaarree  NNeerriioo  uunn  mmaanniieerriissttaa;;  llee  ssuuee  

ooppeerree  rreessttaannoo  sseemmpprree  ee  ssoollttaannttoo  

CCoorrtteessii..  UUnnaa  ffaammiigglliiaa  ddii  

aarrmmaaiioollii  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  

ccaappaacciittàà....  OOrrggoogglliioossii  ((aa  rraaggiioonnee))  

ddii  qquuaannttoo  ffoosssseerroo  ““bbeellllii””  ee  ddii  

qquuaalliittàà  iinnddiissccuuttiibbiillee  ii  ffuucciillii  cchhee  vveenniivvaannoo  

ccrreeaattii  ddaall  lloorroo  ssaappeerree..  

  QQuueellllee  ddeeggllii  uullttiimmii  aannnnii  ssoonnoo  iinnttrriissee  ddii  

ssuussssuurrrraattii  rriimmaannddii  aallll’’aannttiiccoo,,  ddii  ppaarrttiiccoollaarrii  

aaffffaasscciinnaannttii  ppaazziieenntteemmeennttee  ppllaassmmaattii,,  ddii  

tteemmpprree  ttrraassppaarreennttii,,  ddii  ccoollttee  cciittaazziioonnii  cchhee  

rriieessccoonnoo  aa  ccoommppiieerree  uunn  mmiirraaccoolloo::    qquuaannddoo  mmaanneeggggiiaammoo  iill  ffuucciillee  ccii  sseennttiiaammoo    

ppiiaannttaattii  nneellll’’ooggggii,,  qquuaannddoo  lloo  gguuaarrddiiaammoo  ccii  sseemmbbrraa  dd’’’’eesssseerree  pprrooiieettttaattii  iinn  uunn  

mmiittiiccoo,,  aauurreeoo  ppaassssaattoo..   



TTrree  ccaannnnee  iinn  ccoossttrruuzziioonnee..  ((nn°°6633??))..  CCaall..  1122..  NNeerriioo  CCoorrtteessii..  

RRaaccccoonnttaa,,  NNeerriioo,,  ddii  

eesssseerree  iinntteennttoo  aallllaa  

ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  ttrree  

ccaannnnee  <<<<  aallllaa  

mmaanniieerraa  ddii  GGiiaacciinnttoo  

ZZaannoottttii  >>>>  

mmoonnooggrriilllloo,,  ccoonn  

sseelleettttoorree  ddii  ccaannnnaa  

ppoossttoo  aa  ffiiaannccoo  ddeell  

ggrriilllleettttoo..  

CCii  mmoossttrraa  llaa  bbaassccuullaa,,  ccoorrppoossaa  <<<<  ssee  nnoo  cchhee  ZZaannoottttii  èè  ??  >>>>..  LLaa  ccooddeettttaa  

rraammmmeennttaa  iill  ppoonnttee  ddii  TTiibbeerriioo  aa  RRiimmiinnii,,  iinnddiiffffeerreennttee  aanncchhee  aallllee  mmiinnee  ddeeii  

tteeddeesscchhii  iinn  rriittiirraattaa..    

CCii  ssppiieeggaa  llee  ddiiffffiiccoollttàà  ccoossttrruuttttiivvee  ddeell  sseelleettttoorree  cchhee  ddeevvee  sseerrvviirree  ttrree  ccaannnnee,,  

ppooii  eessttrraaee  llaa  mmoollllaa  ddii  uunn  ccaannee  ee  ccii  iinnvviittaa  aa  ccoommpprriimmeerrllaa  ccoonn  llee  ddiittaa..  NNoonn  

cceeddee  ddii  uunn  ddeecciimmoo,,  nneemmmmeennoo  aappppooggggiiaattaa  ssuull  bbaannccoo  ee  ssoolllleecciittaattaa  ccoonn  ffoorrzzaa..  

RRiimmoonnttaattaa  llaa  mmoollllaa,,  iill  ppoolllliiccee  aarrmmaa  iill  ccaannee  ccoonn  eessttrreemmaa  ffaacciilliittàà..  

NNeell  ffrraatttteemmppoo,,  iill  ppeennssiieerroo  vvaa  aall  ““mmooddoo””ddii  GGiiaacciinnttoo  ee  aa  qquueelllloo  ddeell  ppiiùù  ccoollttoo  

SStteeffaannoo  ZZaannoottttii,,  cchhee  ccii  hhaannnnoo  llaasscciiaattoo  uunnaa  ddeellllee  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  ddooppppiieettttee  

ddeell  pprriimmoo  nnoovveecceennttoo..  QQuuaallii  ddeeii  lloorroo  ttrraattttii  ddiissttiinnttiivvii  ssaarraannnnoo  eevvooccaattii  ddaallllaa  

ssaappiieennzzaa  ddii  NNeerriioo  CCoorrtteessii??    
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