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……cchhee vveennggaannoo aa mmee!!
GGuuiiddaa ppeerr ll’’ iinnvveessttiiggaattoorree

Porta Bloccata Barriera Nascondiglio Porta

LLaa ssttoorriiaa ffiinnoo aa qquueessttoo mmoommeennttoo
II ggiioorrnnaallii ssoonnoo ppiieennii ddii ssttoorriiee ssuu ggiioovvaannii ddoonnnnee ssccoommppaarrssee ((rraappiittee ddaa qquuaallccuunnoo cchhee ii ggiioorrnnaallii hhaannnnoo
ccoommiinncciiaattoo aa cchhiiaammaarree ““lloo SSqquuaarrttaattoorree ddeell NNeeww EEnnggllaanndd””)) ffiinn ddaa uunn aannnnoo ffaa,, ssiiaa nneellllaa zzoonnaa cchhee ddaa
lluuoogghhii ppiiùù lloonnttaannii.. RReecceenntteemmeennttee aallccuunnee ppaarrttii ddeeii ccoorrppoo ddeellllee ddoonnnnee ssccoommppaarrssee ssoonnoo ssttaattee rriittrroovvaattee,,
sseeppoollttee iinn lluuoogghhii iissoollaattii.. II nnoottiizziiaarrii nnoonn ffaannnnoo mmeennzziioonnee ddeell mmooddoo iinn ccuuii qquueessttee ddoonnnnee ssoonnoo mmoorrttee,,
mmaa aattttrraavveerrssoo ii ttuuooii ccoonnttaattttii hhaaii ootttteennuuttoo iill rreeffeerrttoo ddii uunn ccoorroonneerr ssuullll’’aauuttooppssiiaa ddii uunn ttoorrssoo ((llaa tteessttaa ee
ggllii aarrttii nnoonn ssoonnoo aannccoorraa ssttaattii rriittrroovvaattii))..

IIll ccoorroonneerr ccrreeddee cchhee llaa ddoonnnnaa ssiiaa mmoorrttaa aa ccaauussaa ddii uunn ggrraavvee ttrraauummaa iinntteerrnnoo,, ccoonn ll’’aaddddoommee
ssqquuaarrcciiaattoo.. PPiiccccoollii sseeggnnii ddii mmoorrssii ssoonnoo ssttaattii rriissccoonnttrraattii aattttoorrnnoo aallll’’aaddddoommee ee ssuullllee bbrraacccciiaa llee
ggaammbbee ddeellllaa ddeeffuunnttaa,, qquueessttii mmoorrssii ssoonnoo ssttaattii iinnddiiccaattii pprroovvvviissoorriiaammeennttee ccoommee iinnffeerrttii ddaa uunn ppiiccccoolloo
mmaammmmiiffeerroo..

Partenza
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HHaaii ddeecciissoo ddii ffeerrmmaarree lloo SSqquuaarrttaattoorree pprriimmaa cchhee aallttrree ddoonnnnee vveennggaannoo uucccciissee.. TTii sseeii ccoonnssuullttaattoo ccoonn
uunnaa mmeeddiiuumm,, cchhee ttii hhaa ppoorrttaattoo aa rriinnttrraacccciiaarree uunn lliibbrroo ooccccuullttoo,, iill ““PPaatteerr DDoommiinniiss..”” DDeellllee ttrree ccooppiiee
ddiissppoonniibbiillii nneellll’’aarreeaa,, dduuee ssoonnoo ssoottttoo cchhiiaavvee iinn ccoolllleezziioonnii pprriivvaattee.. IIll tteerrzzoo eerraa ssttaattoo pprreessttaattoo ddaallllaa

FFeennwwiicckk lliibbrraarryy aadd uunn uuoommoo cchhiiaammaattoo JJoohhnn FFoosstteerr –– ee llaa ddaattaa ddii rriiccoonnsseeggnnaa èè ppaassssaattaa ddaa mmoollttoo
tteemmppoo..

SSaaii cchhee llaa ppoolliizziiaa nnoonn aaggiirràà ccoonn ddeeggllii iinnddiizzii ddii qquueessttoo ttiippoo,, qquuiinnddii ddeecciiddii ddii ssccoopprriirree ddaa ssoolloo ssee
qquueessttoo JJoohhnn FFoosstteerr èè ccoonnnneessssoo iinn qquuaallcchhee mmooddoo aaggllii oommiicciiddii.. LL’’aappppoossttaammeennttoo aallllaa ccaassaa ““HHiillllvviieeww””
ddii JJoohhnn FFoosstteerr,, nneell ccoorrssoo ddii aallccuunnii ggiioorrnnii,, hhaa mmoossttrraattoo cchhee eeggllii vviivvee ddaa ssoolloo.. TTeennddee aa llaasscciiaarree llaa
ccaassaa ssuubbiittoo ddooppoo iill ttrraammoonnttoo,, ppeerr rriittoorrnnaarrvvii pprriimmaa ddeellll’’aallbbaa –– aa ccaauussaa ddeelllloo ssccaarrssoo ttrraaffffiiccoo iinn qquueellllee
oorree,, ppeeddiinnaarrlloo èè iimmppoossssiibbiillee.. DDeecciiddii qquuiinnddii ddii aassppeettttaarree ffiinnoo aa ssttaannoottttee,, qquuaannddoo eeggllii uusscciirràà,, ppeerr
eennttrraarree iinn ccaassaa ssuuaa nneellllaa ssppeerraannzzaa ddii rraaccccoogglliieerree pprroovvee ssuuffffiicciieennttii aa ffaarree eennttrraarree iinn aazziioonnee llaa ppoolliizziiaa..

JJoohhnn eennttrraa nneellllaa ssuuaa mmaacccchhiinnaa ee ttii ssuuppeerraa nneellllaa nnoottttee sseennzzaa vveeddeerrttii –– ttuu iinnvveeccee ttii ddiirriiggii vveerrssoo llaa ccaassaa..

RReeggoollee SSppeecciiaallii ((ddaa lleeggggeerree aaii ggiiooccaattoorrii))

GGllii iinnvveessttiiggaattoorrii ssii ppoossssoonnoo aattttaaccccaarree ll’’uunn ll’’aallttrroo ccoommee ffoosssseerroo mmoossttrrii uummaannooiiddii.. IIll CCuussttooddee nnoonn ppuuòò
uussaarree ““PPuullssiioonnii IInnccoonnttrroollllaabbiillii”” ppeerr ppoorrttaarree uunn iinnvveessttiiggaattoorree aadd aattttaaccccaarrnnee uunn aallttrroo ccoonn uunn
iinnccaanntteessiimmoo.. IIll ccuussttooddee nnoonn ppuuòò ssppoossttaarree ggllii iinnvveessttiiggaattoorrii aallll’’iinntteerrnnoo ddii ssttaannzzee cchhiiuussee.. IIll ccuussttooddee hhaa
ddeellllee ccaarrttee MMiittii ssppeecciiaallii cchhee ppuuòò ggiiooccaarree aa ffaacccciiaa iinn ggiiùù ssuuggllii iinnvveessttiiggaattoorrii.. SSeebbbbeennee ooggnnii
iinnvveessttiiggaattoorree ppoossssaa gguuaarrddaarree llee ccaarrttee cchhee ssoonnoo ssttaattee ggiiooccaattee ssuu ddii lluuii,, nnoonn ppuuòò ccoonnddiivviiddeerree qquueessttee
iinnffoorrmmaazziioonnii ccoonn ggllii aallttrrii.. QQuuaannddoo uunn iinnvveessttiiggaattoorree vviieennee uucccciissoo,, eeggllii rriivveellaa ttuuttttee llee ccaarrttee aa ffaacccciiaa iinn
ggiiùù iinn ssuuoo ppoosssseessssoo..

LLaa ccaarrttaa MMiittii ““PPeerrddiittaa ddii VVoolloonnttàà”” ffaa ssìì cchhee uunn ggiiooccaattoorree vviinnccaa aassssiieemmee aall CCuussttooddee ((aannzziicchhéé vviinncceerree
ccoonn ggllii aallttrrii iinnvveessttiiggaattoorrii)).. UUnn ggiiooccaattoorree ccoonn qquueessttaa ccaarrttaa nnoonn vviieennee ccoonnssiiddeerraattoo uunn iinnvveessttiiggaattoorree aaii
ffiinnii ddeellllee ccaarrttee OObbiieettttiivvoo..
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GGuuiiddaa ppeerr iill CCuussttooddee

NNoottee ddii GGiiooccoo

NNoonn ccii ssoonnoo vvaarriiaannttii.. QQuuiinnddii nnoonn lleeggggeettee oollttrree ssee vvoolleettee uussaarree qquueessttoo sscceennaarriioo ddaa iinnvveessttiiggaattoorrii..

IIoo uussoo sseeggnnaalliinnii ssuullllaa mmaappppaa ddii ggiiooccoo iinn mmooddoo cchhee ooggnnii ssttaannzzaa aabbbbiiaa uunn sseeggnnaalliinnoo nnuummeerraattoo,, ccoonn llee
ccaarrttee ccoorrrriissppoonnddeennttii aa cciiaassccuunnaa ssttaannzzaa ppoossttee iinn uunn mmaazzzzeettttoo aa ffiiaannccoo ddeellllaa mmaappppaa;; ssuu ooggnnii mmaazzzzeettttoo èè
ppoossttoo uunn sseeggnnaalliinnoo ccoonn iill nnuummeerroo ddeellllaa ssttaannzzaa aa ccuuii ssii rriiffeerriissccoonnoo.. QQuueessttoo èè iill mmoottiivvoo ppeerr ccuuii nnoonn ccii
ssoonnoo ccaarrttee ""NNiieennttee ddii iinntteerreessssaannttee"" nneellllaa lliissttaa.. SSee nnoonn vvoolleettee uussaarree ii sseeggnnaalliinnii,, ppoonneettee ccaarrttee ““NNiieennttee ddii
iinntteerreessssaannttee”” nneellllee ssttaannzzee vvuuoottee..
CCii ssoonnoo 77 ccaarrttee ppeerrssoonnaalliizzzzaattee ddaa ssttaammppaarree:: 55 ccaarrttee EEvveennttoo,, uunnaa ccaarrttaa AAzziioonnee ddeell CCuussttooddee,, ee uunnaa
ccaarrttaa OObbiieettttiivvoo..
DDoovvrreettee ssttaammppaarree aanncchhee 33 sseeggnnaalliinnii ppoorrttaa..

CCrreeaattuurree

JJoohhnn FFoosstteerr SSttaattiissttiicchhee:: CCoonnssaappeevvoolleezzzzaa 11
uussaarree llaa mmiinniiaattuurraa MMaanniiaaccoo LLiivveelllloo ddii TTeerrrroorree --11

VVaalloorree ddii DDaannnnoo 33
VVaalloorree ddii SSaalluuttee 66

AAttttaaccccoo ssppeecciiaallee:: VVeeddii sseeggnnaalliinnoo MMaanniiaaccoo
NNoottaa –– SSee JJoohhnn FFoosstteerr vviieennee uucccciissoo,, aabbbbaannddoonnaarree ll’’aasscciiaa nneelllloo sstteessssoo ssppaazziioo..

DDoonnnnaa rriissvveegglliiaattaa SSttaattiissttiicchhee:: CCoonnssaappeevvoolleezzzzaa --11
uussaarree llaa mmiinniiaattuurraa SSttrreeggaa LLiivveelllloo ddii TTeerrrroorree --11

VVaalloorree ddii DDaannnnoo 33
VVaalloorree ddii SSaalluuttee 66

AAttttaaccccoo ssppeecciiaallee:: LLaa ddoonnnnaa cceerrccaa ddii iirrrreettiirrttii..
EEsseegguuiirree uunnaa pprroovvaa ddii VVoolloonnttàà --11..
SSuucccceessssoo:: CCoonnttrroollllii ii ttuuooii iissttiinnttii.. NNeessssuunn
eeffffeettttoo..
FFaalllliimmeennttoo:: AAbbbbrraaccccii llaa ddoonnnnaa –– llaa bbooccccaa nneell
ssuuoo aaddddoommee ttii iinnfflliiggggee uunnaa ffeerriittaa oorrrriibbiillee..
SSuubbiissccii 33 ddaannnnii..

BBaammbbiinnaa DDeemmoonnee SSttaattiissttiicchhee:: CCoonnssaappeevvoolleezzzzaa --11
uussaarree llee mmiinniiaattuurree CCuullttiissttii LLiivveelllloo ddii TTeerrrroorree 11

VVaalloorree ddii DDaannnnoo 22
VVaalloorree ddii SSaalluuttee 44

AAttttaaccccoo ssppeecciiaallee:: LLaa bbaammbbiinnaa cceerrccaa ddii cchhiiaammaarree llee ssuuee ssoorreellllee..
EEsseegguuiirree uunnaa pprroovvaa ddii DDeessttrreezzzzaa..
SSuucccceessssoo:: DDaaii uunn ccaallcciioo aallllaa bbaammbbiinnaa..
IInnfflliiggggii 11 ddaannnnoo..
FFaalllliimmeennttoo:: UUnn’’aallttrraa bbaammbbiinnaa ddeemmoonniiaaccaa
eennttrraa nneellllaa ssttaannzzaa.. PPoonnii uunn’’aallttrraa bbaammbbiinnaa
ddeemmoonnee nneellllaa ssttaannzzaa.. PPuuòò aattttaaccccaarree iinn qquueessttoo
ttuurrnnoo..
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SSeettuupp ddeeii ccoommppoonneennttii

EEsseegguuiirree ii sseegguueennttii ppaassssii::

11)) CCaarrttee IInnddiizziioo:: DDoovvrreettee ssttaammppaarree iill ffrroonnttee ee iill rreettrroo ddeellllee ccaarrttee IInnddiizziioo ee iinnccoollllaarrllee aassssiieemmee..
22)) EEsspplloorraazziioonnee:: CCuullttii SSeennzzaa NNoommee,, CChhiiaavvee dd’’AArrggeennttoo,, TTeesscchhiioo ppeerr RRiittuuaallii,, VViinnoo SSaattuurrnniioo,, CCoolltteelllloo,,

SSeeddaattiivvoo,, LLaanntteerrnnaa,, WWhhiisskkyy,, AAsscciiaa ((mmeessssaa iinn ggiiooccoo qquuaannddoo JJoohhnn FFoosstteerr vviieennee uucccciissoo))
33)) OOssttaaccoollii:: FFoorrzziieerree,, IInntteerrrruuzziioonnee ddii CCoorrrreennttee
44)) LLoocckk:: PPoorrttaa ccoonn LLuucccchheettttoo,, PPoorrttaa IInnccaassttrraattaa,, SSeerrrraattuurraa EElleettttrriiccaa,, PPaassssaaggggiioo TTeerrrriiffiiccaannttee
55)) CCrreeaarree iill MMaazzzzoo MMiittii:: CCrreeaarree iill mmaazzzzoo MMiittii ccoonn llee ccaarrttee cchhee hhaannnnoo llee sseegguueennttii iiccoonnee::

66)) OOtttteenneerree llee ccaarrttee AAzziioonnii ddeell CCuussttooddee:: PPrreesseennzzaa DDeemmoonniiaaccaa,, RRiicchhiiaammaa BBaammbbiinnaa DDeemmoonnee,,
CCoommaannddaarree uunn SSeegguuaaccee,, PPuullssiioonnii IInnccoonnttrroollllaabbiillii**

77)) CCaarrttee IInniizziiaallii:: 11 MMiittii,, 11 TTrraauummaa

**NNoottaa:: IIoo ggiiooccoo ccoonn uunnaa HHoouussee RRuullee ssuu ““PPuullssiioonnii IInnccoonnttrroollllaabbiillii”” –– ppuuòò eesssseerree ggiiooccaattaa ssoolloo ssuu uunn ggiiooccaattoorree
cchhee,, nneell ttuurrnnoo pprreecceeddeennttee,, hhaa rriicceevvuuttoo uunnaa ccaarrttaa TTrraauummaa..

PPoossiizziioonnee ddeellllee ccaarrttee ee tteessttoo dd’’aammbbiieennttaazziioonnee ppeerr llee ssttaannzzee

SSttaannzzaa CCaarrttee DDeessccrriizziioonnee
VViiaalleettttoo AAnntteerriioorree
((AArreeaa IInniizziiaallee))

AAllccuunnee aarreeee ddeell VViiaalleettttoo
AAnntteerriioorree ssoonnoo ssttaattee ssccaavvaattee,,
ffoorrssee ppeerr ppiiaannttaarree ddeeii ffiioorrii oo
ddeellllee ssiieeppii..

PPoorrttiiccoo AAnntteerriioorree IInnddiizziioo 11 UUnnaa cceerrttaa qquuaannttiittàà ddii ppoossttaa ee
vvoollaannttiinnii èè ssppaarrssaa aall ssuuoolloo ––
nneessssuunnoo ssii èè pprreeooccccuuppaattoo ddii
rraaccccoogglliieerrllaa ppeerr sseettttiimmaannee,,
sseemmbbrreerreebbbbee..

CCoorrrriiddooiioo 22
BBiibblliiootteeccaa CCuullttii SSeennzzaa NNoommee LLee mmeennssoollee ddeellllaa lliibbrreerriiaa

oossppiittaannoo mmoollttii lliibbrrii
ssuullll’’ooccccuullttoo,, ee ssuullllee vviittee ddeeggllii
aassssaassssiinnii sseerriiaallii..

SSttuuddiioo
SSttaannzzaa ddaa lleettttoo ddeeggllii oossppiittii
SSttaannzziinnoo -- RRiippoossttiigglliioo CChhiiaavvee dd’’AArrggeennttoo

SSttaannzzaa ddaa LLeettttoo PPaaddrroonnaallee TTeesscchhiioo ppeerr RRiittuuaallii QQuueessttaa ssttaannzzaa èè cchhiiaarraammeennttee llaa
ccaammeerraa ddaa lleettttoo ddii FFoosstteerr –– ccii
ssoonnoo ppoocchhiissssiimmii vveessttiittii
nneellll’’aarrmmaaddiioo..

SSaallaa ddaa PPrraannzzoo IInntteerrrruuzziioonnee ddii CCoorrrreennttee
IInnddiizziioo 33
WWhhiisskkyy
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RRiippoossttiigglliioo ddeellllaa CCuucciinnaa VViinnoo SSaattuurrnniioo
CCoolltteelllloo

IIll ccoorrppoo ppaarrzziiaallmmeennttee
ssmmeemmbbrraattoo ddii uunnaa ddoonnnnaa
ppeennzzoollaa ddoollcceemmeennttee ddaa uunn
ggaanncciioo ddaa mmaacceellllaaiioo.. CChhiiuunnqquuee
vveeddaa cciiòò ddeevvee eesseegguuiirree uunnaa
pprroovvaa ddii VVoolloonnttàà --22 –– SSee
ffaalllliissccee ssuubbiissccee uunn PPuunnttoo
TTeerrrroorree..

CCuucciinnaa IInnddiizziioo 22
PPaassssaaggggiioo TTeerrrriiffiiccaannttee

SSeeddaattiivvoo

GGrraannddii ssccaattoolloonnii ddii cciibboo iinn
ssccaattoollaa oo iimmppaacccchheettttaattoo ssoonnoo
ssppaarrssii ppeerr llaa ccuucciinnaa –– llaa ppoorrttaa
ddeell ffrriiggoo èè aappeerrttaa ee mmoossttrraa iill
cciibboo ccoonntteennuuttoo,, ppiieennoo ddii llaarrvvee
ddii mmoossccaa..

CCoorrrriiddooiioo 44
CCaappaannnnoo -- RRiippoossttiigglliioo IInnddiizziioo 55

FFoorrzziieerree
LLaanntteerrnnaa

CCoorrttiillee PPoosstteerriioorree IInnddiizziioo 44
PPoorrttaa ccoonn LLuucccchheettttoo ((llaa ppoorrttaa
cchhee ccoonndduuccee aall CCoorrrriiddooiioo 44))

AAllccuunnee aarreeee ddeell ccoorrttiillee
ppoosstteerriioorree ssoonnoo ssttaattee ssccaavvaattee,,
ffoorrssee ppeerr ppiiaannttaarree ddeeii ffiioorrii oo
ddeellllee ssiieeppii..

CCoorrttiillee AAnntteerriioorree AAllccuunnee aarreeee ddeell ccoorrttiillee
aanntteerriioorree ssoonnoo ssttaattee ssccaavvaattee,,
ffoorrssee ppeerr ppiiaannttaarree ddeeii ffiioorrii oo
ddeellllee ssiieeppii..

SSttaannzzaa dd’’IInnggrreessssoo PPoorrttaa IInnccaassttrraattaa UUnn oorrrriibbiillee ooddoorree ddii uurriinnaa
ssttaaggnnaannttee,, mmuuffffaa ee cciibboo
aavvaarriiaattoo pprroovviieennee ddaa qquueessttaa
ssttaannzzaa.. II mmuurrii ssoonnoo mmaacccchhiiaattii
ddii uummiiddiittàà..

SSttaannzzaa ddeeii RRiittuuaallii SSeerrrraattuurraa EElleettttrriiccaa ((lleeggggeerree iill
tteessttoo sseegguueennttee aaii ggiiooccaattoorrii ––
NNoottaa ppeerr iill CCuussttooddee –– ssee ggllii
iinnvveessttiiggaattoorrii rriillaasscciiaannoo llaa
ddoonnnnaa pprriimmaa ddeellll’’eevveennttoo 55,,
qquueessttii hhaannnnoo vviinnttoo.. DDeessccrriivveettee
lloorroo ccoommee ffuuggggoonnoo ddaallllaa
ccaannttiinnaa ee vveeddoonnoo llee lluuccii bblluu
llaammppeeggggiiaannttii ddeellllaa ppoolliizziiaa
aavvvviicciinnaarrssii,, rriicchhiiaammaattaa ddaaii

vviicciinnii..

““44 ddoonnnnee ssoonnoo iinnccaatteennaattee aaii
mmuurrii pprreeggnnii ddii uummiiddiittàà ddii
qquueessttaa ssttaannzzaa –– uunn ggrroossssoo ttuubboo
ccoorrrree aattttrraavveerrssoo ll’’aarreeaa,, ccoonn
ggrraannddii ssooffffiioonnii ddaa ddoocccciiaa.. LLee
ccaatteennee ssoonnoo tteennuuttee aall lloorroo ppoossttoo
ddaa uunn bbooxx ddii mmeettaalllloo cchhiiuussoo ddaa
uunn lluucccchheettttoo eelleettttrriiccoo ––
rriissoollvveettee iill ppuuzzzzllee ppeerr rriillaasscciiaarree
llee ddoonnnnee..””

CCoorrrriiddooiioo aadd AAnnggoolloo 11
CCoorrrriiddooiioo aadd AAnnggoolloo 22

BBaaggnnoo 11 UUnn bbaaggnnoo mmoollttoo ssppoorrccoo –– llaa
vvaassccaa èè ppiieennaa ddii aaccqquuaa ssppoorrccaa
pprroovveenniieennttee ddaa uunn rruubbiinneettttoo
ggoocccciioollaannttee –– ll’’aaccqquuaa iinn
eecccceessssoo ssii ssttaa rriivveerrssaannddoo ssuull
ppaavviimmeennttoo..
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NNoottee ppeerr iill CCuussttooddee

JJoohhnn hhaa sseemmpprree aavvuuttoo uunn cceerrttoo iinntteerreessssee ppeerr ll’’ooccccuullttoo,, mmaa èè rriimmaassttoo uunn iinnnnooccuuoo hhoobbbbyy ffiinnoo aa
qquuaannddoo nnoonn hhaa lleettttoo iill ““PPaatteerr DDoommiinniiss,,”” cchhee ll’’hhaa ppoorrttaattoo aallllaa ppaazzzziiaa ccoommpplleettaa.. SSttaa sseegguueennddoo llee
iissttrruuzziioonnii ccoonntteennuuttee nneell lliibbrroo nneell tteennttaattiivvoo ddii ffiigglliiaarree uunn bbaammbbiinnoo ddeemmoonnee mmaasscchhiioo.. AA ttaallee ffiinnee eeggllii
rraappiissccee ggiioovvaannii ddoonnnnee,, ssoottttooppoonneennddoollee aa ddiissgguussttoossee pprraattiicchhee ooccccuullttee pprriimmaa ddii mmeetttteerrllee iinncciinnttee.. IIll
bbaammbbiinnoo ddeemmoonnee ccrreessccee mmoollttoo iinn ffrreettttaa,, ee nneell ggiirroo ddii 44 sseettttiimmaannee ssii aapprroonnoo llaa ssttrraaddaa ddaallll’’uutteerroo,,
uucccciiddeennddoo llaa mmaaddrree nneell pprroocceessssoo.. JJoohhnn pprroocceeddee qquuiinnddii aa ssmmeemmbbrraarree ii ccoorrppii ee aa ssootttteerrrraarrnnee llee ppaarrttii,,
ddii nnoottttee,, iinn lluuoogghhii iissoollaattii.. TTuuttttii ii bbaammbbiinnii ddeemmoonnee nnaattii ffiinnoorraa ssoonnoo ffeemmmmiinnee,, iill cchhee hhaa ppoorrttaattoo JJoohhnn aa
ggeessttii aannccoorraa ppiiùù eessttrreemmii nneell tteennttaattiivvoo ddii aavveerree uunn ffiigglliioo mmaasscchhiioo..

JJoohhnn hhaa sseeppppeelllliittoo llee bbaammbbiinnee aappppeennaa nnaattee nneeii ggiiaarrddiinnii ssuull ffrroonnttee ee ssuull rreettrroo ddeellllaa ccaassaa,, mmaa ccoonn ssuuaa
ggrraaddiittaa ssoorrpprreessaa,, eessssee ssoonnoo ssoopprraavvvviissssuuttee ee vviivvoonnoo iinn uunn llaabbiirriinnttoo ddii ccuunniiccoollii aall ddii ssoottttoo ddeellllaa ccaassaa..

JJoohhnn nnoonn ssaarràà iinn ccaassaa qquuaannddoo ggllii iinnvveessttiiggaattoorrii eennttrraannoo nneellllaa ccaassaa –– aarrrriivveerràà ddooppoo cchhee iill pprroommoo
eevveennttoo vviieennee rriivveellaattoo.. CCii ssoonnoo dduuee ccoorrppii cchhee aassppeettttaannoo ddii eesssseerree ssmmeemmbbrraattii –– iill pprriimmoo èè nneell BBaaggnnoo 11,,
nneellllaa vvaassccaa ee ccooppeerrttoo ddaallll’’aaccqquuaa.. QQuueessttaa ddoonnnnaa ssii ““aanniimmaa”” aallll’’eevveennttoo 33 ((vviieennee ppoosssseedduuttaa ddaa uunn
ddeemmoonnee)) ee cceerrcchheerràà ddii uucccciiddeerree ggllii iinnvveessttiiggaattoorrii.. LLaa sseeccoonnddaa ppeennddee ddaa uunn uunncciinnoo ddaa mmaacceellllaaiioo nneellllaa
ddiissppeennssaa ddeellllaa ccuucciinnaa..

JJoohhnn rreeaalliizzzzeerràà cchhee llaa ssuuaa ooppeerraazziioonnee èè ssttaattaa ssccooppeerrttaa ee iill ssuuoo pprriimmoo iinntteennttoo ssaarràà qquueelllloo ddii aapprriirree llaa
vvaallvvoollaa ssuull ttuubboo ddeellll’’aaccqquuaa nneell ccaappaannnnoo,, ppeerr iinnoonnddaarree llaa ccaannttiinnaa ee aaffffooggaarree qquuiinnddii llee cciinnqquuee ddoonnnnee
iimmpprriiggiioonnaattee –– cceerrcchheerràà ddii eevviittaarree ggllii iinnvveessttiiggaattoorrii,, aattttaaccccaannddoollii ssoolloo ssee ssii mmeettttoonnoo ssuullllaa ssuuaa ssttrraaddaa..
UUnnaa vvoollttaa cchhee aavvrràà aappeerrttoo llaa vvaallvvoollaa,, ddiiffeennddeerràà iill ccaappaannnnoo ee llaa ppoorrttaa ppeerr llaa ccaannttiinnaa,, ppeerr iimmppeeddiirree
aaggllii iinnvveessttiiggaattoorrii ddii lliibbeerraarree llee ddoonnnnee.. NNoottaarree cchhee ssee JJoohhnn vviieennee uucccciissoo,, iill ssuuoo ccoorrppoo ssii ttrraammuutteerràà iinn
ffuummoo ee ssppaarriirràà –– JJoohhnn nnoonn ppuuòò eesssseerree uucccciissoo ppeerr sseemmpprree ccoonn mmeezzzzii nnoorrmmaallii,, mmaa ddiissttrruuggggeerree llaa ssuuaa
ffoorrmmaa ffiissiiccaa ffeerrmmeerràà ii rraappiimmeennttii ppeerr iill mmoommeennttoo..
LLaa rruuoottaa nneell ccaappaannnnoo bbllooccccaa oo lliibbeerraa iill fflluussssoo ddeellll’’aaccqquuaa –– aallll’’iinniizziioo èè cchhiiuussaa.. GGiirraarrllaa rriicchhiieeddee ddii
rriissoollvveerree iill ppuuzzzzllee sseerrrraattuurree –– ooggnnii vvoollttaa cchhee JJoohhnn ggiirraa llaa rruuoottaa,, iill ppuuzzzzllee vviieennee rreesseettttaattoo.. SSee llaa rruuoottaa
èè ssuu aappeerrttoo,, ll’’aaccqquuaa iinnoonnddaa llaa SSttaannzzaa ddeeii RRiittuuaallii,, ee ddooppoo ll’’EEvveennttoo 44 ppoonnii 22 sseeggnnaalliinnii TTeemmppoo ssee llaa
vvaallvvoollaa èè aappeerrttaa,, 11 sseeggnnaalliinnoo TTeemmppoo ssee llaa vvaallvvoollaa èè cchhiiuussaa..

IIll CCuussttooddee vviinnccee ssee::

aa)) LL’’EEvveennttoo 55 vviieennee rriivveellaattoo..
bb)) DDooppoo cchhee ll’’IInnddiizziioo 55 vviieennee rriivveellaattoo,, ttuuttttii ggllii iinnvveessttiiggaattoorrii ssoonnoo mmoorrttii ((nniieennttee nnuuoovvii iinnvveessttiiggaattoorrii ddooppoo

cchhee ll’’IInnddiizziioo 55 vviieennee rriivveellaattoo))..

GGllii iinnvveessttiiggaattoorrii vviinnccoonnoo ssee ddooppoo cchhee ll’’IInnddiizziioo 55 vviieennee rriivveellaattoo::
aa)) LLee ddoonnnnee nneellllaa SSttaannzzaa ddeeii RRiittuuaallii vveennggoonnoo lliibbeerraattee ((rriissoollvveennddoo iill PPuuzzzzllee ##22AA))

NNoottee ddii GGiiooccoo

HHoo iinncclluussoo uunnaa ddeessccrriizziioonnee ddii aallccuunnee ssttaannzzee cchhee lleeggggoo aaii ggiiooccaattoorrii llaa pprriimmaa vvoollttaa cchhee vvii eennttrraannoo..
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