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PPrreerreeqquuiiss iittoo::  VViiee  ddii  HHookkuuttoo  

CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  CCuuoorree  

  
CCiirrccaa  22000000  aannnnii  ffaa ,,  llaa  DD iinnaass tt iiaa  PPrriinncciippaa llee  dd ii  HHookkuuttoo  ddoommiinnaavvaa  gg iiàà  iill  mmoonnddoo  ccoommee  ““SSccuuddoo  ddeell ll’’ IImmppeerraa ttoorree  ddeell  CCiieelloo””  ((oovvvveerroo  

ll ’’ IImmppeerraa ttoorree  ddeell llaa  CCiinnaa ,,   rriitteennuuttoo  uunnaa  DD iivviinniittàà ))..   AAll llaa  mmoorrttee  ddeell ll’’ IImmppeerraattoorree  ,,   llaa  CCiinnaa  eennttrròò  iinn  qquueell  ppeerriiooddoo  ss ttoorriiccoo  cchh iiaammaattoo  ““GGuueerrrraa  ddeeii  

TTrree  RReeggnnii””  ((  220066  aa .. CC..--222200dd .. CC..   )),,  dduurraannttee  iill  qquuaa llee  vveennnnee  ssccoonnvvoollttaa  ddaa ll llee  lloott ttee  tt rraa  llee  ffaazziioonnii  aappppaarrtteenneenntt ii  aa ii  33  GGeenneerraa ll ii  cchhee  ss ii  eerraannoo  

dd iivviiss ii  iill  tteerrrriittoorriioo..   II  MMoonnaaccii  TTuutteellaarrii  ddeell llaa  DD iinnaass tt iiaa  dd ii  HHookkuuttoo  eerraannoo  mmoollttoo  pprreeooccccuuppaatt ii……  ddoovveevvaannoo  ffaarree  iinn  mmooddoo  cchhee  uunn  uuoommoo  ss ii  

eelleevvaassssee  aa ll  dd ii  ssoopprraa  dd ii  ttuutttt ii  gg ll ii  aalltt rrii..   TTaallee  gguuiiddaa  ddoovveevvaa  dd iisscceennddeerree  ddaa ll  rraammoo  pprriinncciippaa llee  ddeell llaa  DD iinnaass tt iiaa  ee  iill  ssuuoo  ccoommppiittoo  eerraa  qquueell lloo  dd ii  

ccrreeaarree  uunnaa  nnuuoovvaa  ee  iinnvviinncciibbiillee  aarrttee  mmaarrzziiaa llee..   LLaa  sscceellttaa  rriiccaaddddee  ssuu  SShhuukkeenn ,,  iill  qquuaa llee,,   ppaarrtteennddoo  ddaall llee  bbaass ii  ddeellll ’’aarrttee  mmaarrzziiaa llee  ddeell llaa  

DD iinnaass tt iiaa  PPrriinncciippaa llee  ((HHookkuuttoo  SSookkee)),,   llaa  qquuaa llee  aavveevvaa  oorrmmaaii  rraagggg iiuunnttoo  iill  ssuuoo  ll iimmiittee,,   ssvviilluuppppòò  uunn  nnuuoovvoo  mmiicciidd iiaa llee  ss iiss tteemmaa  dd ii  

ccoommbbaatt tt iimmeennttoo  ccaappaaccee  dd ii  aaddaattttaarrss ii  aadd  ooggnnii  ss iittuuaazziioonnee  ee  dd ii  eevvoollvveerrss ii  ccoonntt iinnuuaammeennttee,,   nnoonn  tt rroovvaannddoo  mmaaii  uunn  ll iimmiittee  dd ii  ppootteennzzaa  ff iinniittoo::   

LL ’’HHookkuuttoo  SShh iinnkkeenn..   EEgg llii  vviiaagggg iiòò  iinn  lluunnggoo  ee  iinn  llaa rrggoo  aassss iimmiillaannddoo  gg llii  iinnsseeggnnaammeenntt ii  dd ii  ssvvaarriiaattee  aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii,,   ssccaarrttaannddoo  llee  tteeccnniicchhee  

ssccaarrssaammeennttee  pprrooff iiccuuee  ee  aapppprroopprriiaannddooss ii  ddeeii  sseeggrreett ii  pp iiùù  mmoorrttaa ll ii..   PPaarrtt iiccoollaarree  rriilleevvaannzzaa  eebbbbee  iinn  qquueessttoo  pprroocceessssoo  ll ’’ iinnccoonnttrroo  ccoonn  llaa  SSccuuoollaa  

LLuunnaarree  dd ii  SSeeiittoo,,   ddaa ll llaa  qquuaa llee  SShhuukkeenn  rriiuussccìì  aadd  aaccqquuiiss iirree  llaa  ppeerrffeett ttaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  PPuunntt ii  SSeeggrreett ii  dd ii  PPrreessss iioonnee  ((TTssuubboo))..   EEssssoo  vveennnnee  aa ll llaa  

lluuccee  nneell  ppaa llaazzzzoo  HHaasseeiiddeenn  ((SSaa llaa  ddeell llaa  PPaaccee)),,  ss iittuuaattoo  aa  NNiinnggbboo..  

    LLaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo  hhaa  tt rree  pprriinncciipp ii  ffoonnddaammeennttaall ii::  

--  UUssoo  ddeell llaa  tteeccnniiccaa  ddeell  KKeeiirraakkuu  HHiikkoo,,   oovvvveerroo  ""ccoollpp iirree  ii  ppuunntt ii  sseeggrreett ii""..   GGllii  aaddeepptt ii  dd ii  HHookkuuttoo  ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  dd ii  iinnccaannaa llaarree  llaa  lloorroo  aauurraa  

ccoommbbaatt tt iivvaa  nneell  ccoorrppoo  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  ee,,   ccoollppeennddoo  aa llccuunnee  ddeetteerrmmiinnaattee  zzoonnee  ((ii  ppuunntt ii  sseeggrreett ii)),,   ppoossssoonnoo  oo  iinnvvaa lliiddaarrlloo  oo  uucccciiddeerrlloo..   LLaa  mmoorrttee  

dd ii  ssooll iittoo  aavvvviieennee  ppeerrcchhéé  uunnaa  ppaarrttee  ddeell  ccoorrppoo  ""eesspp llooddee""  ddaa ll ll'' iinntteerrnnoo..   II ll  KKeeiirraakkuu  HHiikkoo,,   ttuutt ttaavviiaa,,   ppuuòò  eesssseerree  uussaattoo  aanncchhee  ppeerr  ccuurraarree  

aa llccuunnee  mmaa llaatt tt iiee  oo  rriiss ttoorraarree  zzoonnee  ddeell  ccoorrppoo  ffeerriittee  oo  ppaarraa ll iizzzzaattee..  

        --  UUssoo  ddeell lloo  SSpp iirriittoo  CCoommbbaatt tt iivvoo  ((AAuurraa ))  ppeerr  rriinnffoorrzzaarree  iill  ccoorrppoo  ee  sspp iinnggeerrlloo  oolltt rree  ii  ssuuooii  ll iimmiitt ii..   TTrraammiittee  aa llccuunnee  ddeell llee  tteeccnniicchhee  cchhee  

uussaannoo  ll ’’AAuurraa,,   ii  gguueerrrriieerrii  dd ii  HHookkuuttoo  ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  dd ii  rreennddeerree  iill  ccoorrppoo  dduurroo  ccoommee  ll ''aacccciiaa iioo  oo  dd ii  gguuaarriirree  ddaa  ffeerriittee  tteerrrriibbiill ii..   LLoo  SSpp iirriittoo  
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CCoommbbaatt tt iivvoo  vviieennee  rraa ffffoorrzzaa ttoo  pprriinncciippaallmmeennttee  aatt tt rraavveerrssoo  llaa  

rraabbbbiiaa  ee  llaa  ccrruuddeellttàà ,,   mmaa  iinn  uulltt iimmaa  iissttaannzzaa  èè  llaa  tt rriisstteezzzzaa  

ggeenneerraa ttaa  ddaa ll llaa  iinngg iiuuss tt iizziiee  ddeell  mmoonnddoo  cchhee  rriieessccee  aa  ffaarrllaa  

eesspprriimmeerree  aa ii  mmaassss iimmii  ll iivveell ll ii..     

        --  CCaappaacciittàà  dd ii  ""ddeeccoodd iiff iiccaarree""  ee  ""ccoopp iiaarree""  llee  tteeccnniicchhee  

sseeggrreettee  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo..   QQuueess ttaa  ppaarrtt iiccoollaarree  ccaappaacciittàà  ddeell llaa  

DD iivviinnaa  SSccuuoollaa  gg llii  ddeerriivvaa  ddaa ll llaa  ssuuaa  nnaasscciittaa  ((""ssuummmmaa""  

ddeell llee  aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii  pprreecceeddeenntt ii))  ee  llaa  qquuaa lliiff iiccaa  ccoommee  ""sstt iillee  

dd ii  ccoommbbaatttt iimmeennttoo  ddeeff iinniitt iivvoo""..  

QQuueess ttaa  tteeccnniiccaa  sseeggrreettaa  ccooss ìì  ttaannttoo  oossccuurraa  vveennnnee  mmeessssaa  aa ll  

bbaannddoo,,   qquuaannddoo  llaa  ppaaccee  ssoopprraagggg iiuunnssee,,   eedd  eett iicchheettttaa ttaa  ccoommee  

""tteeccnniiccaa  dd ii  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo  ddeell llaa  MMoorrttee"";;   ffuu  ccooss ìì  ddeess tt iinnaattaa  

aa  eesssseerree  ssoolloo  tt rraammaannddaattaa  ccoommee  lleeggggeennddaa  ff iinnoo  aa ll  

vveenntteess iimmoo  sseeccoolloo..   MMaa  RRyyuukkeenn,,   ssuubbooddoorraannddoo  uunn  

ddeetteerriioorraammeennttoo  ddeell ll ''oorrdd iinnee  ccooss tt iittuuiittoo,,   ss ii  tt rraass ffeerrìì  iinn  

GGiiaappppoonnee  ddaa ll llaa  CCiinnaa  ee  ll ìì  dd iiff ffuussee  ll ''HHookkuuttoo  SShh iinnkkeenn ..  

LL ’’ iinnsseeggnnaammeennttoo  dd ii  qquueess ttaa  tteeccnniiccaa  mmiicciidd iiaa llee  èè  ccoonncceessssoo  aadd  

uunn  ssoolloo  SSuucccceessssoorree  ppeerr  ooggnnii  ggeenneerraazziioonnee,,   eedd  eegg ll ii  ddeevvee  

nneecceessssaarriiaammeennttee  dd iisscceennddeerree  ddaa ll llaa  DD iinnaass tt iiaa  PPrriinncciippaa llee  

((sseeccoonnddoo  llaa  rreeggoollaa  ddeell ll’’HHiisshh iissssooddeenn))..   UUnnaa  vvoollttaa  sscceellttoo,,   iill  SSuucccceessssoorree  ddeell lloo  SShh iinnkkeenn  ddeevvee  eesssseerree  mmeessssoo  aa ll llaa  pprroovvaa  ddaaggllii  eerreedd ii  ddeell ll’’HHookkuuttoo  

RRyyuukkeenn  ee,,   ssee  vviieennee  ssccoonnff iittttoo,,   ddeevvee  cceeddeerree  llaa  ssuucccceessss iioonnee  aa ll  MMaaeess tt rroo  ddeell llaa  ccaassaattaa  LL iiuu  ((aa lltt rroo  rraammoo  ddeell llaa  DD iinnaasstt iiaa  pprriinncciippaa llee  dd ii  ccuuii  

vveeddrreemmoo  pp iiùù  aavvaanntt ii  llaa  ss ttoorriiaa ))..  CCoolloorroo  cchhee  iinnvveeccee  vveennggoonnoo  ssccaarrttaa tt ii  ppeerr  llaa  ssuucccceessss iioonnee  ddeevvoonnoo  ss iigg iill llaarree  llaa  lloorroo  tteeccnniiccaa  ee,,   nneell  ccaassoo  cchhee  

nnoonn  aacccceetttt iinnoo  dd ii  ffaarrlloo,,   iill  lloorroo  MMaaeess tt rroo  ddeevvee  aassss iiccuurraarrss ii  cchhee  nnoonn  ss iiaannoo  pp iiùù  iinn  ggrraaddoo  dd ii  pprraa tt iiccaarree  iill  kkeenn..   UUnniiccaa  eecccceezziioonnee  èè  ffaa tt ttaa  ppeerr  

qquueeii  GGuueerrrriieerrii  cchhee  ss ii  ssoonnoo  dd iimmoosstt rraa tt ii  ffoorrtteemmeennttee  lleeaa ll ii  aa ll llaa  SSccuuoollaa  ((aadd  eesseemmppiioo  TTookkii  ee  KKoorryyuu))  ee  aa ii  qquuaa ll ii  èè  ccoonncceessssoo  dd ii  aa ll lloonnttaannaarrss ii  

ssppoonnttaanneeaammeennttee  ccoonn  llaa  pprroommeessssaa  ssoolleennnnee  dd ii  nnoonn  pprraatt iiccaarree  ll ’’ iinnsseeggnnaammeennttoo..     

  

CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  

HHAA11  --  BBllooccccoo  PPeenneettrraannttee  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   33FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   II ll  ppeerrssoonnaagggg iioo  ppuuòò  bbllooccccaarree  nneell  pprroopprriioo  ccoorrppoo  aarrtt ii  oo  

aarrmmii  cchhee  aabbbbiiaannoo  iinnff ll iittttoo  uunn  ccoollppoo  ''ppeerrffoorraannttee''  ((iinn  aa llccuunnii  ccaass ii,,   

ccoommee  qquueell lloo  dd ii  uunn  ppuuggnnoo,,   ssppeettttaa  aa ll ll ''AAddGG  ddeecciiddeerree  ssee  uunn  ccoollppoo  

aannddaattoo  aa  sseeggnnoo  ss iiaa  oo  nnoo  ppeerrffoorraannttee))  aa  TToorrssoo,,   BBrraacccciiaa  oo  

GGaammbbee..   LL ''aa tt ttaaccccaannttee  nnoonn  ppoottrràà  ppoorrttaarree  ssuucccceessss iivvii  ccoollpp ii  ccoonn  

ll ''aarrmmaa  oo  ll''aarrttoo  iinnttrraappppoollaa ttoo  ff iinncchhéé  nnoonn  lloo  aavvrràà  ll iibbeerraa ttoo,,  

vviinncceennddoo  uunn  ccoonnffrroonnttoo  dd ii  CCoorrppoo++AAzziioonnee++RReeggnnoo  ccoonntt rroo  

CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo  ddeell  DD iiffeennssoorree..     

SSppeecciiaa llee::   CCoonn  uunn  SSuucccceessssoo  CCrriitt iiccoo,,   iill  TTeess tt  ppeerr  ll iibbeerraarrss ii  hhaa  uunn  

MMoodd iiff iiccaa ttoorree  dd ii  --22,,   ee  ll''aa ttttaaccccaannttee,,   ssee  èè  uunnaa  ppaarrttee  ddeell  ssuuoo  

ccoorrppoo  aadd  eesssseerree  iinnttrraappppoollaattaa  aannzziicchhéé  uunn''aa rrmmaa,,   ssuubbiissccee  

((CC++44))PPVV  aa ll llaa  llooccaazziioonnee  iinnttrraappppoollaa ttaa ..  

  
  

HHAA22  --  CCaallcciioo  VVoollaannttee  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   SSNN          CCooss ttoo::   33    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo11,,   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   CCaallcciioo  eeff ffeettttuuaattoo  aa  vvoolloo  dd ''aannggeelloo,,   cchhee  ccaauussaa  ((EE))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::   NNoonn  ppuuòò  eesssseerree  ccuurraattoo..   CCoonnss iiddeerraarree  ccoommee  ssee  iill  

mmeedd iiccoo  ffaa ll ll iissssee  aauuttoommaatt iiccaammeennttee  iill  tt iirroo..   SSoolloo  cceerrttee  tteeccnniicchhee  dd ii  

aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii,,   oo  iill  rriippoossoo,,   ppoott rraannnnoo  ccuurraarree  llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa..  
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HHAA33  --  ""GGoosshhii  RReettssuu  DDaann""CCoollppoo  ddeellllee  55  DDiittaa  cchhee  ssii  

SSppeezzzzaannoo  

TTiippoo::   PP          CCoossttoo::   XXFF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11    

EEff ffeett tt ii::   II ll  ccoollppoo  èè  ppoorrttaa ttoo  ss iimmuullttaanneeaammeennttee  ccoonn  eennttrraammbbee  llee  

mmaannii,,   cchhee  ppeerrffoorraannoo  llee  mmaannii  ddeellll ''aavvvveerrssaarriioo,,   ssppeezzzzaannddoollee..   

IInnff ll iiggggee  ((GG))PPVV..   NNoonn  èè  nneecceessssaarriioo  tt iirraarree  llaa  llooccaazziioonnee  ddeell  ccoollppoo::   

vvaa  aa  sseeggnnoo  ssoolloo  ccoonnttrroo  llee  bbrraacccciiaa  ee  llee  ffeerriittee  iinnff ll iitt ttee  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  rriippaarrtt iittee  iill  pp iiùù  eeqquuaammeennttee  ppoossss iibbiillee  tt rraa  ii  dduuee  aarrtt ii..     

SSppeecciiaa llee::   LL ''aa ttttaaccccaannttee  nnoonn  èè  oobbbblliiggaattoo  aa  rriippaarrtt iirree  ii  ddaannnnii  iinn  

mmooddoo  eeqquuoo  ttrraa  llee  bbrraacccciiaa..  

  

HHAA44  --  PPaarraattaa  DDiissaarrmmaannttee  ddii  HHookkuuttoo  

TTiippoo::   SSPP          CCooss ttoo::   44    

LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   DDaa  uussaarrss ii  aa ll  ppooss ttoo  ddeell llaa  nnoorrmmaa llee  ppaarraa ttaa ,,   ccoonn  uunn  tteesstt  

ddeell  ttuutt ttoo  aannaallooggoo..  SSee  ll ''aa tt ttaaccccaannttee  uussaa  uunn''aa rrmmaa,,   vviieennee  

iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee  dd iissaarrmmaattoo..     

SSppeecciiaa llee::   IInnff ll iiggggee  CC((PPVV))  aa ll ll ''aa rrttoo  oo  aall ll ''aa rrmmaa  uussaattaa  ppeerr  

aatt ttaaccccaarree..  

  

  
HHAA55  --  PPrreesseennzzaa  ddeellllaa  TTiiggrree  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   XXFF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11    

TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   II ll  ppeerrssoonnaagggg iioo  ss ii  ccoonncceennttrraa  ppeerr  mmoosstt rraarree  llaa  pprroopprriiaa  

AAuurraa,,   dd ii  ssooll iittoo  ppeerr  iimmpprreessss iioonnaarree  gg llii  aavvvveerrssaarrii::   ttuutt tt ii  ii  

pprreesseenntt ii  cchhee  aabbbbiiaannoo  AAuurraa  iinnffeerriioorree  aa ll  ppeerrssoonnaagggg iioo  ssuubbiissccoonnoo  

uunn  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  dd ii  --11  aa  ttuutt tt ii  ii  TTeesstt ..   LL ''eeffffeett ttoo  dduurraa  ppeerr  uunn  

nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree..   GGllii  aavvvveerrssaarrii  

ssuubbiissccoonnoo  aanncchhee  aall lluucciinnaazziioonnii,,   ccoommee  vveeddeerree  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  

aauummeennttaa ttoo  dd ii  ss ttaa ttuurraa,,   uudd iirree  ccuupp ii  rruummoorrii  cchhee  ss ii  aavvvviicciinnaannoo,,  

eecccc..     

SSppeecciiaa llee::   DDuurraa  uunn  nnuummeerroo  ddoopppp iioo  dd ii  rroouunndd..  

  

HHAA66  --  ""NNiisshhii  SShhiinnkkuu  HHaa""  PPrreessaa  ddeelllloo  SSppaazziioo  ttrraa  

llee  DDiittaa    

TTiippoo::   SSPP          CCooss ttoo::   22FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  11  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa    

EEff ffeett tt ii::   SSiimmiillee  nneegg llii  eeff ffeett tt ii  aa ll llaa  TTeeccnniiccaa  ddeell llaa  RRiiff lleessss iioonnee  

IInnccrroocciiaa ttaa,,   ssoolloo  cchhee  nnoonn  rriicchh iieeddee  ll''uussoo  dd ii  aarrmmii,,   ee  ppeerrmmeett ttee  dd ii  

bbllooccccaarree  ee  rriiff lleett tteerree  ooggnnii  tt iippoo  dd ii  pprrooiieett tt iill ii,,   iinncclluuss ii  qquueell ll ii  ddeell llee  

aarrmmii  ddaa  ffuuooccoo..   SSee  iill  TTeess tt  rriieessccee,,   iill  pprrooiieetttt iillee  rriittoorrnnaa  vveerrssoo  

ll ''aa tt ttaaccccaannttee  ccoonn  uunn  MMSS  rriiddoottttoo  dd ii  22  rriissppeett ttoo  aa  qquueell lloo  

ddeell ll ''aatt ttaaccccaannttee  ss tteessssoo  ((cchhee  ppuuòò  nnaattuurraa llmmeennttee  pprroovvaarree  aa  

sscchh iivvaarree  aa  ssuuaa  vvoollttaa ))..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  MMSS  nnoonn  èè  rriiddoott ttoo  dd ii  22..  

  

  
HHAA77  --  PPuuggnnoo  FFaattaallee  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   PP          CCoossttoo::   33FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   PPuuggnnoo  ccaarriiccaa ttoo  cchhee  ccaauussaa  eeff ffeetttt ii  ddeevvaass ttaanntt ii::   ((GG))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  eesspp llooddee..  

  

HHAA88  --  PPuuggnnoo  SSeeggrreettoo  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   PP        CCoossttoo::   22    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22    

EEff ffeett tt ii::   UUnn  tteerrrriibbiillee  ppuuggnnoo  cchhee  iinnff ll iiggggee  ((EE))PPVV  ee  AA((PPRR))    

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  eesspp llooddee..  
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HHAA99  --  SSaaccrroo  CCaallcciioo  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   CC        CCooss ttoo::   22    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11    

EEff ffeett tt ii::   UUnn  tteerrrriibbiillee  ccaa llcciioo  cchhee  iinnff ll iiggggee  ((DD ))PPVV  ee  ((BB))PPRR..     

SSppeecciiaa llee::   NNoonn  ppuuòò  eesssseerree  ccuurraattoo..  

  

HHAA1100  --  SSaaccrraa  CCoorraazzzzaa  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   XXFF    

LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  11    

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   CCoonncceennttrraannddooss ii  ssuull llee  ff iibbrree  nneerrvvoossee,,   iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  

rreennddee  iill  pprroopprriioo  ccoorrppoo  eellaass tt iiccoo  aa ii  ccoollpp ii  ssuubbiitt ii..   UUnnaa  vvoollttaa  

eeff ffeett ttuuaattoo  iill  TTeess tt ,,  tt iirraarree  ssuull llaa  TTaabbeell llaa  ddeegg llii  EEffffeett tt ii,,   ccoolloonnnnaa  

((FF )),,   ccoommee  ssee  ss ii  tt rraa tt ttaassssee  dd ii  uunn  ccoollppoo  aannddaattoo  aa  sseeggnnoo..   IIll  

rriissuullttaattoo  rraapppprreesseennttaa  iill  VVaalloorree  dd ii  PPrrootteezziioonnee  ssuu  ttuutt ttoo  iill  ccoorrppoo..   

LL ''eeff ffeett ttoo  dduurraa  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aall  CCuuoorree..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  dduurraa ttaa  èè  uunn''oorraa..  

  

  
HHAA1111  --  ""JJuuuu  HHaazzaann""  SSaaccrroo  CCoollppoo  ddeelllloo  

SSffoonnddaammeennttoo  MMoorrbbiiddoo  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   CC        CCooss ttoo::   XXFF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   AAtt tt rraavveerrssoo  uunnaa  pprreessss iioonnee  ddeecciissaa  ee  ccoonntt iinnuuaa  iill  

gguueerrrriieerroo  ppuuòò  ffaarr  ppeenneettrraarree  iill  pprroopprriioo  pp iieeddee  iinn  qquuaa llss iiaass ii  

ssuuppeerrff iicciiee..  QQuueess ttoo  ccoollppoo  iiggnnoorraa  ss iiaa  llee  pprrootteezziioonnii  ccoonnvveennzziioonnaa llii  

((ccoorraazzzzee,,   eellmmeett tt ii,,   eecccc.. )),,   ss iiaa  qquueell llee  ddeerriivvaattee  ddaa  tteeccnniicchhee  dd ii  aarrtt ii  

mmaarrzziiaa ll ii  ((SSaaccrraa  CCoorraazzzzaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   IInndduurriimmeennttoo  CCeelllluu llaarree  dd ii  

GGeennttoo  ee  ss iimmiill ii)),,   iinnff ll iiggggeennddoo  ((DD ))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  vviieennee  rreessaa  mmooll llee  ee  mmaacciilleennttaa,,   ppeerr  

ccuuii  aanncchhee  ii  ccoollpp ii  cchhee  vvaannnnoo  aa  sseeggnnoo  eennttrroo  uunn  nnuummeerroo  dd ii  

RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  CCuuoorree  nneell llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  iiggnnoorraannoo  llee  pprrootteezziioonnii..  

  

HHAA1122  --  SSaaccrroo  FFuurroorree  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   22FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11,,   uunn'' iinngg iiuuss tt iizziiaa  ccoommee  mmoovveennttee..  

TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   NNoonn  èè  pprroopprriiaammeennttee  uunnaa  tteeccnniiccaa  dd ii  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo,,   

qquuaannddoo  uunnaa  rreeaazziioonnee  eemmoott iivvaa  ppeerr  llaa  rraabbbbiiaa  ggeenneerraattaa  ddaa  uunn  

ggrraavvee  aatt ttoo  dd ii  vviillttàà  ((aassssaassss iinniioo,,   vviioolleennzzaa  ggrraa ttuuiittaa,,   eecccc.. ))..  SSee  iill  

TTeess tt  hhaa  ssuucccceessssoo,,   iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  rriicceevvee  uunn  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  dd ii  

++11  ssuu  ttuutt tt ii  ii  TTeess tt  ff iinnoo  aa ll  tteerrmmiinnee  ddeell  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo  ee  nnoonn  

aavvrràà  pp iieettàà  aa llccuunnaa  ddeell  vviillee  aavvvveerrssaarriioo,,   aanncchhee  ssee  qquueesstt ii  

ddoovveessssee  aarrrreennddeerrss ii..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  MMoodd iiff iiccaattoorree  èè  ++22..  

  
  

HHAA1133  --  SSaaccrroo  PPuuggnnoo  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   PP            CCooss ttoo::  22    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11    

EEff ffeett tt ii::   UUnn  ppuuggnnoo  rraapp iiddoo  ee  pprreecciissoo  cchhee  iinnff ll iiggggee  ((BB))PPVV  ee  ((DD ))PPRR..     

SSppeecciiaa llee::   NNoonn  ppuuòò  eesssseerree  ccuurraattoo..  

  

HHAA1144  --  SSaaccrroo  CCoollppoo  ddeell  SSaallttoo  AAssssaassssiinnoo    

TTiippoo::   SSMM          CCoossttoo::   33    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ss ii  ll iibbrraa  nneell ll ''aa rriiaa  vvoollttaannddoo  llee  ssppaa llllee  aa ll llaa  

vviitt tt iimmaa  ppeerr  ppooii  aa tttteerrrraarree  ssuu  dd ii  eessssaa  ccoonn  iill  ttaagg lliioo  dd ii  eennttrraammbbee  

llee  mmaannii..   AA  sseeccoonnddaa  ddeell llaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  iill  ddaannnnoo  ppuuòò  

eesssseerree  pp iiùù  oo  mmeennoo  ggrraavvee..   SSee  iill  ccoollppoo  aarrrriivvaa  aall llee  BBrraacccciiaa ,,  llaa  

vviitt tt iimmaa  ssuubbiissccee  ((CC))PPVV  ((ssuu  eennttrraammbbee)),,   aa ll  TToorrssoo  ((DD ))PPVV,,   aa ll llaa  

TTeess ttaa  ((EE))PPVV..   NNoonn  èè  ppoossss iibbiillee  ccoollpp iirree  llee  ggaammbbee..  

SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoollppoo  vviieennee  eesseegguuiittoo  ccoonn  ttaa llee  mmaaeesstt rriiaa  ee  rraapp iidd iittàà  

cchhee  iill  ddaannnnoo  iinnff ll iitt ttoo  aauummeennttaa  dd ii  22  ccaatteeggoorriiee..  

  

HHAA1155  --  SSaaccrroo  CCoollppoo  ddeell  VVeennttoo  MMoorrttaallee  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   DD          CCoossttoo::   44FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   TTeess tt ::   

CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  

EEff ffeett tt ii::   II ll  CCoollppoo  ss ii  oott tt iieennee  ccoonnvvoogg lliiaannddoo  llaa  ffoorrzzaa  ddeell  pprroopprriioo  

mmoovviimmeennttoo  iinn  uunn  ppuuggnnoo  cchhee  ccrreeaa  uunnoo  ssppooss ttaammeennttoo  dd ''aarriiaa ,,   

aanncchh ''eessssoo  aa  ffoorrmmaa  dd ii  ppuuggnnoo,,   ddeell  ccoolloorree  ddeell ll''AAuurraa  ddeell  

ccoommbbaatt tteennttee  cchhee  lloo  eeff ffeett ttuuaa ..   CCoollpp iissccee  ssoolloo  ccoolloorroo  cchhee  ssoonnoo  aadd  

uunnaa  dd iiss ttaannzzaa  mmaagggg iioorree  dd ii  22mm  ddaa ll ll ''aa tt ttaaccccaannttee  ((ccoonn  uunnaa  

ppeennaa lliittàà  dd ii  --11  ssuull  MMSS  ppeerr  ooggnnii  ccaasseell llaa  dd ii  dd iiss ttaannzzaa )),,   IInnff ll iiggggee  

((GG))PPVV  ee  ((CC))PPRR..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  ppuuggnnoo  rraaddddoopppp iiaa  dd ii  eeffff iiccaacciiaa  ccoollppeennddoo  dduuee  

llooccaazziioonnii  aadd iiaacceenntt ii::   ssee  llaa  ttaabbeell llaa  iinndd iiccaa  cchhee  èè  ss ttaa ttoo  ccoollpp iittoo  uunn  

aarrttoo  oo  llaa  tteessttaa,,   vviieennee  ccoollpp iittoo  aanncchhee  iill  ttoorrssoo;;   ssee  iinndd iiccaa  iill  ttoorrssoo,,   

bbiissooggnnaa  tt iirraarree  nnuuoovvaammeennttee  ppeerr  ss ttaabbiill iirree  llaa  sseeccoonnddaa  zzoonnaa  

ccoollpp iittaa..  
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HHAA1166  --  SSaaccrroo  CCaallcciioo  ddeell  FFaannttaassmmaa  DDoorrmmiieennttee  ddii  

HHookkuuttoo    

TTiippoo::   CC          CCooss ttoo::  44FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11,,   CCoollppoo  mmiirraa ttoo  --44    

EEff ffeett tt ii::   EE''  uunn  ccaa llcciioo  eeff ffeettttuuaattoo  ccoonn  iill  ttaaccccoo  ddeell lloo  sstt iivvaa llee..   DDaattoo  

aa ll llaa  bbaassee  ddeell  ccooll lloo,,   qquueess ttoo  ccoollppoo  hhaa  ccoommee  oobbiieetttt iivvoo  dd ii  mmeett tteerree  

ffuuoorrii  ccoommbbaatttt iimmeennttoo  ll ''aavvvveerrssaarriioo  sseennzzaa  uucccciiddeerrlloo;;   iinnffaa tt tt ii  

iinnff ll iiggggee  ((CC))PPVV  ee  ((FF ))PPRR..   II ll  ccaa llcciioo  ddeevvee  eesssseerree  mmiirraa ttoo,,   ccoonn  llee  

ddoovvuuttee  ppeennaa lliittàà,, ((--44))  aa ll llaa  TTeessttaa..  

SSppeecciiaa llee::   LLaa  vviitt tt iimmaa  ssvviieennee  iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee  ((ii  ssuuooii  PPRR  

sscceennddoonnoo  aa  00))..  

  
  

HHAA1177  --  GGrraannddee  ZZaammppaattaa  ddeellllaa  TTiiggrree  ddii  HHookkuuttoo  

TTiippoo::   CC          CCooss ttoo::  44FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  11    

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ccoommppiiee  uunnaa  vviioolleennttaa  sscciivvoollaa ttaa  ssuull llee  ggaammbbee  

ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  ccaauussaannddoogg llii  ((DD ))PPVV  ppeerr  ggaammbbaa  ee  ffaacceennddoolloo  

ccaaddeerree..   VVaa  sseemmpprree  mmiirraattoo  aa ll llee  ggaammbbee  ((--22))..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoollppoo  iinnff ll iiggggee  ((HH))PPVV  ppeerr  ggaammbbaa..  

  

HHAA1188  --  TTrriipplloo  CCaallcciioo  AAssssaassssiinnoo  ddii  HHookkuuttoo  

TTiippoo::   CC        CCooss ttoo::   66    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   II ll  ccoollppoo  ccoonnss iiss ttee  nneelllloo  ss ffeerrrraarree  rraapp iiddaammeennttee  tt rree  ppootteenntt ii  

ccaa llccii,,   uunnoo  dd ii  sseegguuiittoo  aa ll ll ''aa lltt rroo,,   ooggnnuunnoo  iinn  uunnaa  llooccaazziioonnee  

dd iivveerrssaa  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  ccaauussaannddoo  ((CC))PPVV  iinn  ooggnnuunnaa  dd ii  eessssee..  II ll  

ccoollppoo  nnoonn  ppuuòò  mmaaii  eesssseerree  mmiirraattoo..   II ll  tt iirroo  ppeerr  ccoollpp iirree  èè  uunniiccoo,,   

mmaa  ll ''aavvvveerrssaarriioo  ppuuòò  tteennttaarree  dd ii  ppaarraarree  tt rree  vvoollttee  ((ooggnnii  ppaarraattaa  

eell iimmiinnaa  uunn  ccoollppoo))..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  ddaannnnoo  èè  ((EE))PPVV..   SSee  llee  zzoonnee  ccoollpp iittee  sscceennddoonnoo  aa  00  

PPVV  eesspp llooddoonnoo..  

  

HHAA1199  --  ""JJuuuujjii   ZZaann""  LLaa  CCrrooccee  MMoorrttaallee  ddii  HHookkuuttoo  

TTiippoo::   PP        CCoossttoo::   66  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,  VViiee  dd ii  NNaannttoo::   00  

EEff ffeett tt ii::   CCaauussaa  ((EE))PPVV  aa ll  TToorrssoo  mmaa ,,  ssee  ll ''aavvvveerrssaarriioo  ss ttaa  uussaannddoo  oo  

hhaa  uussaattoo,,   nneell lloo  sstteessssoo  rroouunndd,,   uunn  ccoollppoo  ddeell llaa  DD iivviinnaa  SSccuuoollaa  dd ii  

NNaannttoo,,   iill  MMSS  èè  rraaddddoopppp iiaa ttoo..  

SSppeecciiaa llee::   LLaa  CCaatteeggoorriiaa  dd ii  ddaannnnoo  aauummeennttaa  dd ii  uunn  nnuummeerroo  ppaarrii  

aa ll llee  VViiee  dd ii  NNaannttoo  ddeell  bbeerrssaagg lliioo..   SSee  iill  TToorrssoo  sscceennddee  aa  00  PPVV,,   

gg ll ii  oorrggaannii  iinntteerrnnii  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  iinniizziiaannoo  aa  ccooll llaassssaarree  ee  mmuuoorree  

eenntt rroo  RReess iiss tteennzzaa  RRoouunndd..  

  
  

HHAA2200  --  PPaarraattaa  AAssssoolluuttaa  ddeell  DDoommiinnaattoorree  ddeell  CCiieelloo  

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   22  

LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  33,,   AAuurraa  33,,   TTeess tt  dd ii  PPaarraattaa  

EEff ffeett tt ii::   GGrraazziiee  aa  qquueess ttaa  tteeccnniiccaa ,,   iill  gguueerrrriieerroo  ppuuòò  ppaarraarree  

aatt ttaacccchh ii  dd ii  aarrmmii  ddaa  ffuuooccoo,,   eesspp llooss iivvii,,   ee  aattttaacccchh ii  aa  DD iiss ttaannzzaa  dd ii  

AArrtt ii  MMaarrzziiaa ll ii  ((nnoott ii))  ccoommee  ssee  ffoosssseerroo  sseemmpp lliiccii  aatt ttaacccchh ii  iinn  ccoorrppoo  

aa  ccoorrppoo,,   ccrreeaannddoo  uunnaa  ssppeecciiee  dd ii  ssccuuddoo  dd ii  vveennttoo  ccoonn  llaa  ssuuaa  

AAuurraa..  

SSppeecciiaa llee::   LL ''  aa ttttaaccccoo  vviieennee  rriissppeedd iittoo  aa ll ll ''aavvvveerrssaarriioo  ccoonn  lloo  

ss tteessssoo  MMSS..  

  
  

HHAA2211  --  SSaaggoommee  GGeemmeellllee  iinn  uunn  SSoolloo  CCoorrppoo    

TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  44  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  11  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunnaa  tteeccnniiccaa  cchhee,,   nneell  ccoorrssoo  ddeeii  sseeccooll ii,,   èè  

ccaadduuttaa  iinn  dd iissuussoo  nneell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  mmaa  cchhee  èè  ssttaa ttaa  rriivvaa lluuttaattaa  

ddaa ii  MMoonnaaccii  dd ii  HHookkuummoonn..  

DDuuee  gguueerrrriieerrii  ss iinnccrroonniizzzzaannoo  ii  mmoovviimmeenntt ii  iinn  mmaanniieerraa  ttaa llee  cchhee  

aa ll ll ''aavvvveerrssaarriioo  sseemmbbrraa  dd ii  aavveerree  uunn  nneemmiiccoo  ccoonn  44  bbrraacccciiaa  ee  44  

ggaammbbee..   QQuueessttoo  ccoollppoo  ppuuòò  eesssseerree  uussaattoo  ssoolloo  ccoonnttrroo  aavvvveerrssaarrii  

dd ii  AAuurraa  ssuuppeerriioorree  ee  ssoolloo  ddaa  cchh ii  ppoossss iieeddee  aa ll  mmaassss iimmoo  AAuurraa  11,,   

aa lltt rriimmeenntt ii  ss ii  vvaa ''  ccoonnttrroo  ll ''eett iiccaa  dd ii  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo..   DDuurraa  uunn  

nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ((iill  mmiinnoorree  tt rraa  ii  dduuee))  ee  ppeerrmmeettttee  
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aadd  UUNNOO  ddeeii  dduuee  gguueerrrriieerrii  dd ii  aa tt ttaaccccaarree  mmeennttrree  ll ''aa lltt rroo  dd iisstt rraaee  

ll ''aavvvveerrssaarriioo  ddaannddoogg ll ii  uunnaa  ppeennaa lliittàà  dd ii  --44  aadd  ooggnnii  aazziioonnee  

dd iiffeennss iivvaa ..  

SSppeecciiaa llee::   SSee  ttuutt tt ii  ee  dduuee  gguueerrrriieerrii  rriieessccoonnoo  aadd  aatt tt iivvaarree  ll''eeff ffeettttoo  

ssppeecciiaa llee,,   rriieessccoonnoo  aa  ssoommmmaarree  llaa  pprroopprriiaa  AAuurraa  eennttrraannddoo  iinn  

ppeerrffeett ttaa  ss iinnccrroonniiaa ,,   ccoonn  ttuutt tt ii  ii  vvaannttaagggg ii  cchhee  cciiòò  ccoommppoorrttaa ..  

  

  
HHAA2222  --  ""SSoorryyuu  HHaa""  OOnnddaa  ddeeii  DDrraaggoonnii  GGeemmeellllii   ddii  

HHookkuuttoo  

TTiippoo::   PP        CCoossttoo::   44  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   mmaannii  ll iibbeerree  

EEff ffeett tt ii::   UUnn  ccoollppoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  eennttrraammbbee  llee  mmaannii  aa ll  TToorrssoo  

((ccoollppoo  mmiirraa ttoo  --33)),,   cchhee  ccaauussaa  ((HH))PPVV..  

SSppeecciiaa llee::   LLee  mmaannii  ppeerrffoorraannoo  iill  ppeett ttoo  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  ee  

ll ''eenneerrgg iiaa  rriillaasscciiaattaa  ffaa ''  iimmppllooddeerree  ii  ppoollmmoonnii..  

  

HHAA2233  --  ""SShhiicchhiiSShhii  KKiihheeii  ZZaann""    II  77  CCoollppii  aall  

CCaavvaalliieerree  ddii  HHookkuuttoo  

TTiippoo::   SSMM          CCoossttoo::   33  

LL iimmiittaazziioonnii:: AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   DD iiffeessaa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11  

EEff ffeett tt ii::   UUnn  ccoollppoo  ss ttuudd iiaa ttoo  ppeerr  ii  ccaammppii  dd ii  bbaatt ttaagglliiaa  cchhee  ccaauussaa  

((DD ))PPVV  iinn  33  llooccaazziioonnii  dd iisstt iinnttee  mmaa ,,   ssee  ll ''aavvvveerrssaarriioo  ss ii  tt rroovvaa  ssuu  

uunnaa  mmoottoo  oo  ssuu  uunnaa  ccaavvaa llccaattuurraa,,   aauummeennttaa  dd ii  22  CCaatteeggoorriiee..  

SSppeecciiaa llee::   II ll  bbeerrssaagg lliioo  vviieennee  dd iissaarrcciioonnaattoo  ee  llee  llooccaazziioonnii  ccoollpp iittee,,   

ssee  sscceennddoonnoo  aa  00  PPVV,,   ssoonnoo  iinnccuurraabbiill ii..  

  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  

  

HHMM11  --  AAbbbbaatt ttiimmeennttoo  MMuullttiipplloo  ddii  HHookkuuttoo  

TTiippoo::   SSMM          CCoossttoo::   11  ppeerr  bbeerrssaagg lliioo    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  11    

EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  ccoollppoo  ppeerrmmeett ttee  dd ii  aatt ttaaccccaarree  pp iiùù  bbeerrssaagg llii  sseennzzaa  

aa llccuunnaa  ppeennaa lliittàà ..  II ll  ddaannnnoo  iinnff ll iittttoo  aa  cciiaassccuunnoo  èè  dd ii  ((DD ))PPVV    

SSppeecciiaa llee::   II ll  ddaannnnoo  iinnff ll iitt ttoo  èè  ((EE))PPVV..  

  

HHMM22  --  ""KKoosshhuu  HHaaggaann  KKeenn""  CCaallcciioo  SSppaaccccaaccrraanniioo  

ddeellllaa  SSccuuoollaa  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   SSMM          CCoossttoo::   33    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunn  ccaa llcciioo  cchhee  ccoollpp iissccee  aauuttoommaatt iiccaammeennttee  

aa ll llaa  tteess ttaa ,,   sseennzzaa  llee  ppeennaa lliittàà  dd ii  uunn  ccoollppoo  mmiirraa ttoo..   II ll  ddaannnnoo  

iinnff ll iitt ttoo  èè  ((FF ))PPVV  ee  ((CC))PPRR..     

SSppeecciiaa llee::   SSee,,   ddooppoo  iill  ccoollppoo,,   llaa  vviitt tt iimmaa  hhaa  aannccoorraa  11  oo  pp iiùù  PPVV  

aa ll llaa  tteess ttaa ,,   ppeerrddee  33  PPRR  aadddd iizziioonnaa llii..   IInn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,   llaa  tteess ttaa  

eesspp llooddee  iinn  uunnaa  ffoonnttaannaa  dd ii  ssaanngguuee..  

  

HHMM33  --""SSeeiikkyyookkuurriinn""    CCiirrccoolloo  SSeeggrreettoo  ddeell  DDiivviinnoo  

PPuuggnnoo  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   SSPP          CCooss ttoo::   XXFF    

LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11  

TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttaa  tteeccnniiccaa  ccoonnsseennttee  aa ll ll''eesseeccuuttoorree  dd ii  aassssuummeerree  uunnoo  

ss ttaattoo  dd ii  mmoorrttee  aappppaarreennttee,,   cchhee  nnoonn  èè  nnoorrmmaa llmmeennttee  ppoossss iibbiillee  

dd iiss tt iinngguueerree  ddaa ll llaa  vveerraa  mmoorrttee..   II ll  gguueerrrriieerroo  dd iivviieennee  cciieeccoo  ee  

ssoorrddoo,,   mmaa  èè  ccoosscciieennttee  ee  mmaanntt iieennee  iill  sseennssoo  ddeell  ttaa tt ttoo..   GGllii  eeffffeett tt ii  

ddeell  ccoollppoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinntteerrrroott tt ii  iinn  qquuaa llss iiaass ii  mmoommeennttoo  aa  

dd iissccrreezziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaagggg iioo,,   aa lltt rriimmeenntt ii  dduurraannoo  iinnddeeff iinniittaammeennttee..  

II ll  ccoorrppoo  vvaa  ccoonnss iiddeerraa ttoo  ccoommee  ssee  ppoosssseeddeessssee  uunn  vvaa lloorree  dd ii  

pprrootteezziioonnee  dd ii  1100  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee..  SSee  lloo  ddeess iiddeerraa ,,   iill  gguueerrrriieerroo  

ppuuòò  rriittaa rrddaarree  gg llii  eeff ffeett tt ii  ddeell llaa  tteeccnniiccaa  ff iinnoo  aa  uunn''oorraa..   IInnoolltt rree,,   

mmeennttrree  èè  iinn  qquueess ttoo  ss ttaattoo  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  gguuaarriissccee  aa  uunn  rriittmmoo  

pprroodd iigg iioossoo::   11  PPVV  ((ppeerr  llooccaazziioonnee))  ooggnnii  oorraa,,   pprreevviioo  tteess tt::   

CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo    

SSppeecciiaa llee::   II ll  gguueerrrriieerroo  ppuuòò  sseenntt iirree  ee  vveeddeerree..  

  

  
HHMM44  --  ""TTeennsshhoo  HHoonnrreettssuu""  CCoollppoo  ddeellllaa  VViioolleennzzaa  

IImmppeettuuoossaa  ddeell  DDoommiinnaattoorree  ddeell  CCiieelloo    

TTiippoo::   PP//DD          CCooss ttoo::  44FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  33    

EEff ffeett tt ii::   CCoonn  qquueessttoo  ccoollppoo  ll''eenneerrgg iiaa  ddeell  ccoorrppoo  vviieennee  ccoonncceennttrraa ttaa  

ee  ll iibbeerraa ttaa  ddaa ll llee  mmaannii  ssoott ttoo  llaa  ffoorrmmaa  aappppaarreennttee  dd ii  uunnaa  ffoollaa ttaa  

dd ii  vveennttoo..   PPuuòò  eesssseerree  uussaa ttoo  aanncchhee  ccoommee  aa ttttaaccccoo  aa  dd iissttaannzzaa,,   

mmaa  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ppaarraattoo,,   ssoolloo  sscchh iivvaattoo..   IInnff ll iiggggee  ((HH))PPVV  ee  

((CC))PPRR,,   ee  ssppooss ttaa  ll ''aavvvveerrssaarriioo  dd ii  ((KK))  mmeettrrii..   EE''  uunnaa  tteeccnniiccaa  cchhee  
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ttaa llvvoollttaa  vviieennee  uussaattaa  ppeerr  mmuuoovveerree,,   ffeerrmmaarree  oo  sspp iinnggeerree  ooggggeett tt ii,,   

aanncchhee  dd ii  ggrraanndd ii  dd iimmeennss iioonnii..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  ddaannnnoo  ffaa  eesspp llooddeerree  iimmmmeedd iiaattaammeennttee  llaa  zzoonnaa  

ccoollpp iittaa,,   pprroosscciiuuggaannddoo  ddaall  ttoorrssoo  11  PPVV  uulltteerriioorree  aa  ccaauussaa  ddeell  

ssaanngguuee  rriissuucccchh iiaattoo  ddaa ll  vveennttoo..  

  

HHMM55  --  ""TTookkeeii  KKoohhoo""  CCoollppoo  ddeellll''OOnnddaa  ddii  SScciissssiioonnee    

TTiippoo::   DD        CCooss ttoo::   XXFF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   LL''eenneerrgg iiaa  ddeell  gguueerrrriieerroo  ffuuoorriieessccee  ddaa ll llee  ssuuee  mmaannii  ssoott ttoo  

ffoorrmmaa  dd ii  oonnddaa  dd ''uurrttoo,,   ccaauussaannddoo  ((EE))PPVV  ee  ((CC))PPRR  ee  ffaacceennddoo  

tt rreemmaarree  llaa  tteerrrraa  ttuutt tt ''aa ttttoorrnnoo..   PPeerrmmeettttee  dd ii  aa tt ttaaccccaarree  aa  dd iissttaannzzaa  

mmaa  ooccccoorrrree  ssoott tt rraarrrree  11  ddaa ll  MMSS  ppeerr  ooggnnii  22  mmeettrrii  dd ii  dd iiss ttaannzzaa  

ddaa ll  bbeerrssaagg lliioo..     

SSppeecciiaa llee::   SSii  ppoossssoonnoo  aattttaaccccaarree  ttuutt tt ii  ii  bbeerrssaagg llii  pprreesseenntt ii  iinn  

ll iinneeaa  rreett ttaa  sseennzzaa  aa llccuunnaa  ppeennaa ll iittàà..   SSee  iill  MMSS  èè  66  oo  pp iiùù  ss ii  ccrreeaa  

uunn  ccrreeppaacccciioo  iinn  ggrraaddoo  dd '' iinngghh iioott tt iirree  ggllii  aavvvveerrssaarrii..  

  

  
HHMM66  --""GGaannzzaann  RRyyoozzaann  HHaa""  CCoollppoo  DDiisstt rruuttttoorree  

ddeellllee  22  MMoonnttaaggnnee    

TTiippoo::   PP        CCoossttoo::   33FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22    

EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  ccoollppoo  iinnff ll iiggggee  sseemmpprree  11  PPVV  ssee  uussaattoo  ccoonnttrroo  

ccrreeaa ttuurree..   SSee  uussaattoo  iinnvveeccee  ccoonntt rroo  ooggggeetttt ii  iinnaanniimmaatt ii  ((ppoorrttee,,   

mmuurrii,,   vveeiiccooll ii,,   eecccc.. ))  iinnffll iiggggee  uunn  nnuummeerroo  dd ii  PPuunntt ii  SSttrruutt ttuurraa  ppaarrii  

aa ll  MMaarrgg iinnee  dd ii  SSuucccceessssoo::   MMSS  NNoorrmmaa llee  44PPSS,,   MMSS  bbuuoonnoo  88PPSS,,   MMSS  

mmoollttoo  bbuuoonnoo  1166PPSS,,  MMSS  eecccceell lleennttee  3322PPSS  ((ppeerr  llee  rreeggoollee  ssuuii  

PPuunntt ii  SSttrruutt ttuurraa,,   vveedd ii  llaa  sseezziioonnee  LL ''EEqquuiippaagggg iiaammeennttoo  nneell  vvoolluummee  

II ll  MMoonnddoo  dd ii  KKeenn))..     

SSppeecciiaa llee::   SSee  uussaattoo  ssuu  uunnaa  ccrreeaattuurraa,,   llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  ss ii  

ff rraannttuummaa  iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee  iinn  mmiill llee  ppeezzzzii..   SSee  uussaa ttoo  ssuu  uunn  

ooggggeettttoo,,   ss ii  iinnff ll iiggggoonnoo  6644PPSS..  

  

HHMM77  --  ""KKuukkyyookkuu  RRyyuubbuu""  DDaannzzaa  ddeell  VVuuoottoo  TToottaallee  

ddeellllaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  ddii  HHookkuuttoo  

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   55    

LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11    

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa    

EEff ffeett tt ii::   CCoonn  qquueessttoo  ccoollppoo  dd iiffeennss iivvoo  èè  ppoossss iibbiillee  sscchh iivvaarree  

qquuaa llss iiaass ii  pprrooiieett tt iillee,,   ddaarrddoo  oo  ff rreecccciiaa..   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunnaa  sseerriiee  dd ii  

mmoovviimmeenntt ii  cchhee,,   aaccccoommppaaggnnaannddoo  llaa  dd iirreezziioonnee  ddeeii  pprrooiieetttt iill ii,,   ee  

ggrraazziiee  aa  uunnoo  ssppoossttaammeennttoo  dd ''aarriiaa  iimmppeerrcceetttt iibbiillee,,   nnee  rriidduuccoonnoo  llaa  

vveelloocciittàà  ss iinnoo  aa  ffaarrll ii  ccaaddeerree  aa  tteerrrraa  sseennzzaa  pp iiùù  aa llccuunnaa  eenneerrgg iiaa  

cciinneett iiccaa ..   EE''  iinn  ggrraaddoo  aanncchhee  dd ii  rriidduurrrree  gg llii  eeffffeett tt ii  dd ii  eesspp llooss iioonnii,,   

iinncceenndd ii  ee  ddaannnnii  ss iimmiill ii,,   ffoorrnneennddoo  uunn  VVaa lloorree  dd ii  PPrrootteezziioonnee  dd ii  66  

ssuu  ttuutt ttoo  iill  ccoorrppoo..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoollppoo  pprriivvaa  dd ''aarriiaa  uunnaa  zzoonnaa  dd ii  uunn  ppaa iioo  dd ii  mmeettrrii  

dd ii  rraagggg iioo  aattttoorrnnoo  aa ll  gguueerrrriieerroo,,   ccoonn  ppoossss iibbiill ii  eeffffeett tt ii  nnoocciivvii  ppeerr  

cchh ii  vvii  ss ii  tt rroovvii  aa ll ll'' iinntteerrnnoo..   II ll  gguueerrrriieerroo  nnoonn  nnee  èè  iinnff lluueennzzaattoo..  

  

  
HHMM88  --""TTeennhhaa  KKaassssaattssuu""  MMoovviimmeennttoo  SSeeggrreettoo  

DDiissttrruutt ttoorree  ddeell  CCiieelloo    

TTiippoo::   PP//DD            CCooss ttoo::   66FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  33    

EEff ffeett tt ii::   EE''  uunnoo  ddeeii  ccoollpp ii  pp iiùù  mmiicciidd iiaa ll ii  dd ii  HHookkuuttoo,,   mmaa  èè  aanncchhee  

uunnoo  ddeeii  pp iiùù  ppeerriiccoollooss ii::   ccoollppeennddoo  ii  ppuunntt ii  ddeell llee  sseett ttee  ss tteell llee,,   

vviieennee  ll iibbeerraa ttaa  uunn''eennoorrmmee  eenneerrgg iiaa ..   IInnff ll iiggggee  KK((PPVV)),,   ee  ssuull llaa  

TTaabbeell llaa  ddeegg llii  EEff ffeetttt ii  bbiissooggnnaa  aagggg iiuunnggeerree  aall  MMSS  llaa  ccoommppoonneennttee  

CCuuoorree..   GGrraanndd ii  ssoonnoo  gg llii  eeff ffeett tt ii  ccooll llaa tteerraa ll ii  cchhee  aaccccoommppaaggnnaannoo  iill  

ccoollppoo::   ssccoossssee  tteell lluurriicchhee,,   ffuullmmiinnii  ee  ttuuoonnii..   SSee  iill  TTeess tt  dd''aa ttttaaccccoo  

ffaa ll ll iissccee,,   ll ''aa tt ttaaccccaannttee  ssuubbiissccee  ((BB++MMII))PPRR;;   ssee  iill  ffaa ll ll iimmeennttoo  èè  

aadddd iirriittttuurraa  ccrriitt iiccoo,,   ssuubbiissccee  ((JJ ))PPVV  aall  ttoorrssoo..   PPuuòò  eesssseerree  uussaattoo  

aanncchhee  ccoommee  ccoollppoo  aa  dd iiss ttaannzzaa ,,   mmaa  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  iill  ddaannnnoo  

dd iimmiinnuuiissccee  dd ii  uunnaa  ccaatteeggoorriiaa  ppeerr  ooggnnii  22  mmeettrrii  dd ii  dd iiss ttaannzzaa  ddaa ll  

bbeerrssaagg lliioo..     

SSppeecciiaa llee::   TTuutt ttee  llee  ppeerrssoonnee  ((ee  gg llii  ooggggeetttt ii))  eennttrroo  66  mmeettrrii  ddaa ll  

bbeerrssaagg lliioo  ssuubbiissccoonnoo  gg llii  eeff ffeett tt ii  ddeell  ccoollppoo,,   ssootttt rraaeennddoo  uunnaa  

CCaatteeggoorriiaa  ddaa ii  ddaannnnii  ppeerr  ooggnnii  22  mmeett rrii  dd ii  dd iiss ttaannzzaa  ddaa ll  

gguueerrrriieerroo..   LL ''uunniiccoo  iimmmmuunnee  ddaa llllaa  ddeeff llaaggrraazziioonnee  èè  ll ''aatt ttaaccccaannttee..  
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HHMM99  --  ""SSuuiieeiisshhiinn""  OOmmbbrraa  RRiiff lleetttteennttee  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   33    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11,,   DD iiffeessaa  11    

TTeess tt ::   MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++MMoodd iiff iiccaattoorree    

EEff ffeett tt ii::   LLaa  ggrraannddee  ffoorrzzaa  ddeeggllii  aaddeepptt ii  ddeell llaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo  èè  

qquueell llaa  dd ii  rriiuusscciirree  aa  iimmppaarraarree  uunn  ccoollppoo  ddooppoo  aavveerrlloo  vviiss ttoo  uunnaa  

ssoollaa  vvoollttaa::   cciiòò  èè  ppoossss iibbiillee  ggrraazziiee  aa ll llaa  tteeccnniiccaa  ddeell ll''OOmmbbrraa  

RRiiff lleett tteennttee..   QQuueess ttaa  tteeccnniiccaa  ppeerrmmeettttee  dd ii  ssccoopprriirree  ii  mmoovviimmeenntt ii  

dd ii  qquuaa llss iiaass ii  ccoollppoo,,   aanncchhee  qquueell ll ii  dd ii  SSccuuoollee  MMaagggg iioorrii  iiggnnoottee  ((cchhee  

aa lltt rriimmeenntt ii  rriicchh iieeddeerreebbbbeerroo  iill  pprreerreeqquuiiss iittoo))..   SSii  uussaa  aa ll  ppoossttoo  ddeell  

nnoorrmmaa llee  TTeess tt  dd ii  aapppprreenndd iimmeennttoo,,   mmaanntteenneennddoo  ccoommee  

MMoodd iiff iiccaa ttoorree  iill  MMSS  uussaattoo  ppeerr  ll ''aa ttttaaccccoo..  

  

HHMM1100  --""SSeennjjuukkaaii  KKeenn""  PPuuggnnoo  DDiisstt rruuttttoorree  ddeellllee  

MMii llllee  MMaannii  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   XXFF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11,,   AAttttaaccccoo  22    

EEff ffeett tt ii::   SSiimmiillee  aa ii  CCeennttoo  PPuuggnnii  DDeevvaassttaanntt ii,,   mmaa  ppeerrmmeettttee  uunn  

nnuummeerroo  dd ii  aatt ttaacccchh ii  ppaarrii  aa ll  ddoopppp iioo  ddeell llaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  ss ii  ddeeffoorrmmaa  oorrrriibbiillmmeennttee  eedd  eesspp llooddee..  

  

  
HHMM1111  --""HHyyaakkuurreettssuu  KKeenn""    SSaaccrroo  CCoollppoo  ddeeii   CCeennttoo  

PPuuggnnii  DDeevvaassttaannttii   ddii  HHookkuuttoo  

TTiippoo::   PP          CCoossttoo::   44FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11,,   AAttttaaccccoo  11    

EEff ffeett tt ii::   II ll  bbeerrssaagg lliioo  dd ii  qquueessttoo  ccoollppoo  vviieennee  ssuubbiissssaa ttoo  ddaa  uunnaa  

qquuaanntt iittàà  eennoorrmmee  dd ii  aa tt ttaacccchh ii  rraapp iidd iissss iimmii;;   iinn  tteerrmmiinnii  dd ii  gg iiooccoo,,   

gg ll ii  aa ttttaacccchh ii  ssoonnoo  ccoonnss iiddeerraatt ii  iinn  nnuummeerroo  ppaarrii  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  

CCuuoorree..   OOggnnuunnoo  dd ii  eessss ii  ccaauussaa  ((CC))PPVV  ee  ll ''aavvvveerrssaarriioo  ddeevvee  ppaarraarrll ii  

uunnoo  aa ll llaa  vvoollttaa  ((ccoonn  llee  ppeennaa lliittàà  pprrooggrreessss iivvee  ppeerr  ooggnnii  ppaarraattaa  

ssuucccceessss iivvaa  aa llllaa  pprriimmaa))..   II ll  TTeess tt  ppeerr  ccoollpp iirree  èè  uunnoo  ssoolloo::   ooccccoorrrree  

ppeerròò  tt iirraarree  llaa  llooccaa lliizzzzaazziioonnee  ppeerr  ooggnnii  ppuuggnnoo  aannddaattoo  aa  sseeggnnoo..   

NNoonn  èè  ppoossss iibbiillee  mmiirraarree..   SSii  ppoossssoonnoo  iinnvveeccee  aattttaaccccaarree  pp iiùù  

bbeerrssaagg llii  aadd iiaacceenntt ii  sseennzzaa  nneessssuunnaa  ppeennaa lliittàà,,   sseebbbbeennee  iill  nnuummeerroo  

ccoommpp lleessss iivvoo  ddeegg llii  aatt ttaacccchh ii  rriimmaannggaa  lloo  ss tteessssoo..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  ss ii  ddeeffoorrmmaa  eedd  eesspp llooddee..  

  

HHMM1122  --  TTeessttaattaa  SSppaaccccaammoonnttaaggnnee  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   TT          CCoossttoo::   33    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   UUnn  tteerrrriibbiillee  ccoollppoo  dd ii  tteessttaa  cchhee  ppuuòò  ccaauussaarree  ddaannnnii  

iirrrreeppaarraabbiill ii  aa  ccoossee  ee  ppeerrssoonnee::   iinnff ll iiggggee  ((HH))PPVV  ee  ((BB))PPRR..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ss ii  ggoonnff iiaa  eedd  eesspp llooddee..  

  

HHMM1133  --  TTiiggrree  ddii  HHookkuuttoo,,  DDiisstt rruuttttoorree  ddeell  DDrraaggoo    

TTiippoo::   SSPP          CCooss ttoo::   33    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11  

TTeess tt ::   CCuuoorree++AAzziioonnee++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo    

EEff ffeett tt ii::   LL''AAuurraa  ddeell  gguueerrrriieerroo  aassssuummee  llaa  ffoorrmmaa  dd ii  uunnaa  TTiiggrree  

((ccaauussaannddoo  lloo  ss tteessssoo  eeffffeett ttoo  ddeell llaa  PPrreesseennzzaa  ddeell llaa  TTiiggrree  dd ii  

HHookkuuttoo)),,   iinnff ll iiggggeennddoo  ((II ))PPVV  aa ll ll''aavvvveerrssaarriioo..   SSee  uussaannoo  ccoonnttrroo  uunn  

aavvvveerrssaarriioo  cchhee  ss ttaa  uussaannddoo,,   oo  hhaa  uussaa ttoo  nneell lloo  sstteessssoo  RRoouunndd,,   uunn  

ccoollppoo  dd ii  NNaannttoo,,   ccoonnss iiddeerraarree  iill  MMSS  aauummeennttaa ttoo  dd ii  44..   SSee  

ll ''aavvvveerrssaarriioo  ss ttaa  uussaannddoo,,   oo  hhaa  uussaattoo  nneell lloo  sstteessssoo  RRoouunndd  iill  

ccoollppoo  NNMM55,,   eegg llii  nnoonn  ppuuòò  ppaarraarree  iill  ccoollppoo..     

SSppeecciiaa llee::   LL ''aavvvveerrssaarriioo,,   ssee  ddeell llaa  SSccuuoollaa  dd ii  NNaannttoo,,   nnoonn  ppuuòò  mmaaii  

ppaarraarree..   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  ss ii  ggoonnff iiaa  eedd  eesspp llooddee..  

  

HHMM1144  --  FFuurriiaa  ddeell  CCiicclloonnee  DDeevvaassttaannttee  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   SSPP          CCooss ttoo::   XXFF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  00    

TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ccaaddee  iinn  mmeedd iittaazziioonnee  ppeerr  ttuuttttoo  iill  RRoouunndd  dd ii  

aa tt ttaaccccoo  mmaatteerriiaall iizzzzaannddoo  uunn  vvoorrtt iiccee  aa llttoo  ee  llaarrggoo  22mm  ppeerr  ooggnnii  

ppuunnttoo  ddeell llaa  pprroopprriiaa  AAuurraa ,,  cchhee  aavvaannzzaa  iinneessoorraabbiillmmeennttee  ppeerr  66  

mmeettrrii  iinngghh iioott tteennddoo  qquuaa lluunnqquuee  ccoossaa  ss ii  tt rroovvii  ssuull  ssuuoo  ccaammmmiinnoo..   

AAll  tteerrmmiinnee  ddeeii  66mm,,   iill  cciicclloonnee  ss ii  dd iissssoollvvee  nneell  nnuull llaa ..  PPrrooccuurraa  

uunnaa  ppeerrdd iittaa  dd ii  ((CC))PPVV  ee  ((DD ))PPRR  ppeerr  ooggnnii  llooccaazziioonnee  ee  ppuuòò  eesssseerree  

sscchh iivvaattoo..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  vviitt tt iimmaa  vviieennee  ssccaarraavveennttaattaa  aa  MMSS  mmeettrrii  dd ii  

dd iiss ttaannzzaa,,   ppeerrddeennddoo  11  PPEE  ((ppeerr  llaa  ccoonnffuuss iioonnee  ccrreeaattaa  ddaa ll  CCoollppoo))  

ee  uulltteerriioorrii  ((CC))PPRR  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee..  
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HHMM1155  --  SSaaccrroo  CCoollppoo  ddeellllee  SSeettttee  SStteellllee  PPeenneettrraannttii  

TTiippoo::   PP          CCoossttoo::   44FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22    

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ss ii  ccoonncceennttrraa  aa  ttaa ll  ppuunnttoo  ddaa  ss ffeerrrraarree  uunn  

ppuuggnnoo  dd ii  ppootteennzzaa  iinnccrreedd iibbiillee  ccoonnttrroo  ll ''aavvvveerrssaarriioo  ((uussaarree  llaa  

ttaabbeell llaa  ddeellllaa  llooccaa lliizzzzaazziioonnee,,  TTeess ttaattaa ))..   II ll  ddaannnnoo  èè  dd ii  ((FF ))PPVV  ee  

vvaannnnoo  ccoonnss iiddeerraa ttee  ssoolloo  llee  pprrootteezziioonnii  dd ii  ccoollpp ii  dd ii  aarrtt ii  mmaarrzziiaall ii..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoollppoo  cceennttrraa  llaa  tteess ttaa  iiggnnoorraannddoo  qquuaa llss iiaass ii  tt iippoo  dd ii  

pprrootteezziioonnee..  

  

HHMM1166  --  ""MMuussoouu  IInnssaattssuu""  CCaallcciioo  SSeennzzaa  OOmmbbrraa  ddii  

PPeennssiieerroo  

TTiippoo:: CC          CCooss ttoo::   44FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11  

TTeess tt ::   IIss tt iinnttoo++PPeerrcceezziioonnee++NNuull llaa++AAuurraa  

EEff ffeett tt ii::   SSee  iill  tteess tt  rriieessccee  ss ii  ppuuòò  eeff ffeett ttuuaarree  ssuubbiittoo  uunn  tteess tt  dd ii  

aa tt ttaaccccoo  ee  ss ffeerrrraarree  uunn  ccaa llcciioo  cchhee  ccaauussaa  ((FF ))PPVV  ee  iiggnnoorraa  ii  

mmoodd iiff iiccaa ttoorrii  dd ii  CCoollpp ii  ccoommee  NNMM44,,   NNEEOOCC11  ee  22  ee  aa lltt rrii..  

SSppeecciiaa ll ii::  SSii  rriicceevvee  uunn  ++22  ssuu  ttuutt tt ii  ii  tteess tt  dd ii  IInniizziiaatt iivvaa  ppeerr  ((DD ))  

rroouunndd..  

  

  
HHMM1177  --  ""HHyyaakkuurreettssuu  DDaann""  II  CCeennttoo  CCaallccii  

DDeevvaassttaannttii  ddii  HHookkuuttoo    

TTiippoo::   CC        CCooss ttoo::   55    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   SSiimmiillee  aa ll  CCoollppoo  HHMM1111,,   iinnff ll iiggggee  ggllii  ss tteessss ii  ddaannnnii  mmaa  èè  

ccaappaaccee  dd ii  ccoollpp iirree  pp iiùù  bbeerrssaagg llii,,   aanncchhee  aatt ttoorrnnoo  aa ll  gguueerrrriieerroo,,   

sseennzzaa  ppeennaa lliittàà..  

SSppeecciiaa llee:: LLee  zzoonnee  ccoollpp iittee  eesspp llooddoonnoo..  

  

HHMM1188  --  CCoollppoo  ddeell  CCeerrcchhiioo  MMaaggiiccoo  ddii  HHookkuuttoo  

TTiippoo::   PP//SSPP        CCooss ttoo:: 33    

LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  33,,   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   

VViiee  dd ii  GGeennttoo::   00  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo++AAuurraa  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ccoollpp iissccee  ddeessccrriivveennddoo  ddeeii  cceerrcchh ii  dd ii  LLuuccee  ee  

ccaauussaannddoo  ((HH))PPVV  aa  ttuutt tt ii  ii  bbeerrssaagg llii  aadd iiaacceenntt ii  sseennzzaa  ppeennaa lliittàà ..   

SSee,,   nneell lloo  ss tteessssoo  rroouunndd,,   nnoonn  ss ii  uussaannoo  aa lltt rree  tteeccnniicchhee,,   èè  ppoossss iibbiillee  

uutt iill iizzzzaarree  qquueess ttoo  ccoollppoo  ppeerr  aannnnuull llaarree  aauuttoommaatt iiccaammeennttee  ggllii  

aa tt ttaacccchh ii  aa  dd iissttaannzzaa  dd ii  qquuaa llss iiaass ii  tt iippoo,,   aanncchhee  qquueell ll ii  nnoott ii  dd ii  

aa lltt rree  aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii..  

SSppeecciiaa llee::   LLee  llooccaazziioonnii  ccoollpp iittee  eesspp llooddoonnoo  ff rraaggoorroossaammeennttee..  

  

HHMM1199  --  ""SShhiicchhii  TTeenn  SShhoo""  SSeett ttee  PPuunnttii   ddeellllee  MMaannii  

ddii  HHookkuuttoo  

TTiippoo::   PP          CCoossttoo::   33FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  00,,   

eenntt rraammbbee  llee  mmaannii  ll iibbeerree    

EEff ffeett tt ii::   SSii  ccoollpp iissccoonnoo  sseett ttee  ppuunntt ii  vviittaa ll ii  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  ddaannddoo  

ll '' iill lluuss iioonnee  ddeell  mmoolltt iipp ll iiccaarrss ii  ddeell  nnuummeerroo  ddeell llee  mmaannii  ((--22  aall  tteesstt  

dd ii  ppaarraa ttaa ));;   ccoonn  qquueessttoo  ccoollppoo  nnoonn  ss ii  ppuuòò  mmiirraarree,,   ddaattoo  cchhee  ii  

sseett ttee  ppuunntt ii  ss ii  tt rroovvaannoo  iinn  pp iiùù  llooccaazziioonnii,,   ee  ss ii  iinnff ll iiggggoonnoo  ((JJ ))PPVV  

ddaa  dd iiss tt rriibbuuiirree  ssuu  ttuutt ttee  llee  llooccaazziioonnii  iinn  mmooddoo  uunniiffoorrmmee..       

SSppeecciiaa llee::   II  ddaannnnii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  dd iiss tt rriibbuuiitt ii  iinn  mmooddoo  nnoonn  

uunniiffoorrmmee..  

  

HHMM2200  --""GGoosshhoo  HHaa""    CCoollppoo  aa  OOnnddaattee  ddeeii  PPaallmmii  ddii  

HHookkuuttoo  

TTiippoo:: DD          CCooss ttoo::   33FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  33,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22  

TTeess tt :: CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo    

EEff ffeett tt ii::   CCoonncceennttrraannddoo  ttuutt ttaa  llaa  ssuuaa  eenneerrgg iiaa  nneell llee  mmaannii  aappeerrttee,,   

iill  gguueerrrriieerroo  pprroovvooccaa  uunnoo  ssppooss ttaammeennttoo  dd ''aa rriiaa  cchhee  iinnvveess ttee  

ll ''aavvvveerrssaarriioo  ccoonn  eeff ffeett tt ii  lleettaa ll ii::   iinnff ll iiggggee  ((FF ))PPVV  ee  ((BB))PPRR..         

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  vvaa  iinn  ff rraannttuummii  ee  iill  ddaannnnoo  dd iivviieennee  

((HH))PPVV  ee  ((FF ))PPRR..  

  

HHMM2211--  CCoollppoo  ddeellll''OOnnddaa  IImmpprroovvvviissaa  ddeell  MMaarree  

CCaallmmoo  ddii  HHookkuuttoo  

TTiippoo::   PP        CCoossttoo::   22  

LL iimmiittaazziioonnii:: AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  33,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++33,,   mmaannii  

ll iibbeerree  

EEff ffeett tt ii::   PPoorrttaattoo  ccoonn  llee  mmaannii  gg iiuunnttee,,   ccaauussaa  ((HH))PPVV  iinn  uunnaa  

llooccaazziioonnee..   SSee  nneeii  rroouunndd  pprreecceeddeenntt ii,,   iill  gguueerrrriieerroo  ss ii  èè  ll iimmiittaa ttoo  aa  

dd iiffeennddeerrss ii  sseennzzaa  aatt ttaaccccaarree,,   oott tt iieennee  uunn  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  dd ii  ++11  ssuull  

tteess tt  dd ii  aa ttttaaccccoo  dd ii  qquueess ttoo  ccoollppoo  ppeerr  ooggnnii  rroouunndd  ((mmaassss iimmoo  ++66))..   

SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  vviieennee  ppeerrffoorraa ttaa  ee  rriissuullttaa  

iinnuutt iill iizzzzaabbiillee..  
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CCOOLLPPII  DDEELLLL’’AANNIIMMAA  
QQuueess ttaa  sseerriiee  dd ii  ccoollpp ii  èè  bbaassaattaa  ssuull llee  sseeii  eemmoozziioonnii  ccoonnttrraass ttaanntt ii  cchhee  ooggnnii  gguueerrrriieerroo  ddeevvee  vviinncceerree  ppeerr  ppootteerr  dd iivveennttaarree  uunn  vveerroo  mmaaeess tt rroo  dd ii  

aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii..   CCaarraa tt tteerriisstt iiccaa  dd ii  ttuutttt ii  qquueess tt ii  ccoollpp ii  èè  cchhee  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iimmppaarraa tt ii  nnoorrmmaa llmmeennttee,,   mmaa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aapppprreess ii  mmeedd iiaannttee  

uunn''eessppeerriieennzzaa  mmiisstt iiccaa ,,  llaa  pprreessaa  dd ii  ccoosscciieennzzaa  iinntteerriioorree  ddeell llee  pprroopprriiee  eemmoozziioonnii..   SSaarraa ''  ll ''AAddGG  aa  ss ttaabbiill iirree  iill  mmoommeennttoo  aaddaattttoo  iinn  ccuuii  uunn  

ppeerrssoonnaagggg iioo  ppoottrràà  pprroovvaarree  aa  ""ccoommpprreennddeerree""  uunnaa  dd ii  qquueessttee  eemmoozziioonnii..   NNeell llaa  sseerriiee,,   KKeenn  aaccqquuiiss iissccee  qquueess tt ii  ccoollpp ii  mmaann  mmaannoo  cchhee  iinnccoonnttrraa  

aammiiccii  ee  nneemmiiccii  cchhee  ssoonnoo  ccaarraa tttteerriizzzzaa tt ii  pprrooffoonnddaammeennttee  ddaa  qquueess tt ii  sseenntt iimmeenntt ii,,   ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  SShheeww,,   iill  pp iiùù  aallttoo  eesseemmppiioo  dd ii  AAmmoorree  

aa lltt rruuiisstt iiccoo  dd ii  ttuutt ttaa  llaa  ssaaggaa,,   ppeerrmmeett ttee  aa  KKeenn  dd ii  ccoommpprreennddeerree  ddaavvvveerroo  qquueess ttoo  tt iippoo  dd ii  sseenntt iimmeennttoo    ee  dd ii  aapppprreennddeerree  HHMMAA33  ,,   gguuaarreennddoo  

ddaa ll llee  ffeerriittee  iinnffeerrttee  ddaa  SSoouutthheerr,,   ccoommee  aabbbbiiaammoo  vviiss ttoo  nneell  MMaannggaa  ee  nneell llaa  sseerriiee  aanniimmaattaa..  

CCii  ssoonnoo  ccoommuunnqquuee  ccaass ii  dd ii  ppeerrssoonnaagggg ii  cchhee  hhaannnnoo  aaccqquuiiss iittoo  ttaa ll ii  ccoollpp ii  aapppprrooffoonnddeennddoo  ddaa  ssooll ii  ttaa ll ii  eemmoozziioonnii,,   ccoommee  TTookkii,,   iill  qquuaa llee  

eeff ffeett ttuuaavvaa  HHMMAA11  aa ll ll '' iinntteerrnnoo  dd ii  CCaassssaannddrraa..   OOppppuurree  RRaaoouull,,   cchhee  ssoolloo  aa ll llaa  ff iinnee  èè  rriiuusscciittoo  aa  ccoommpprreennddeerree  ttuutt ttee  qquueessttee  eemmoozziioonnii  ((ll ''AAmmoorree  

ddaa  JJuull iiaa,,   llaa  PPaauurraa  ddaa  KKeenn  ee  FFuuddoo,,  iill  ccoorraagggg iioo  ddaa  JJuuzzaa .... .. ))..  

SSee  nnee  ddeedduuccee  cchhee  ooggnnii  gguueerrrriieerroo  ppuuòò  aaccqquuiiss iirree  ttaa ll ii  ccoollpp ii  iinn  mmaanniieerraa  dd iivveerrssaa,,   ee  qquuiinndd ii  ssttàà  aa ll ll ''AAddGG  ss ttaabbiill iirree  ssee  uunn  ppeerrssoonnaagggg iioo  rriieennttrraa  

tt rraa  ccoolloorroo  cchhee  ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  dd ii  aapppprreennddeerrll ii  ((aanncchhee  iinn  bbaassee  aa ll llee  aavvvveennttuurree  vviissssuuttee))..  

IInn  ll iinneeaa  dd ii  mmaassss iimmaa,,   ssee  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  aaccqquuiiss iissccee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  dd ii  uunn  sseenntt iimmeennttoo  tt rraammiittee  uunn  aammiiccoo  oo  uunn  nneemmiiccoo,,   ppoott rreebbbbee  eesssseerree  

nneecceessssaarriioo  uunn  tteess tt  ::   CCuuoorree++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  ppeerr  ccoommpprreennddeerree  iill  sseenntt iimmeennttoo  ddeell ll''aa lltt rroo..  

PPooii,,   uunnaa  vvoollttaa  ccoommpprreessoo,,   ppoott rràà  eeffffeett ttuuaarree  iill  tteess tt::   CCuuoorree++ddeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  ppeerr  aaccqquuiiss iirree  iill  ccoollppoo  aa  ll iivveell lloo  --44..  

II  CCoollpp ii  ddeell ll''AAnniimmaa  ssoonnoo  ddaa  iinntteennddeerrss ii  ccoommee  CCoollpp ii  MMoorrttaa ll ii  ee  vveennggoonnoo  iinndd iiccaatt ii  ccoonn  llaa  ss iigg llaa  HHMMAA..   PPeerr  uutt iill iizzzzaarrll ii  bbiissooggnnaa  eeff ffeett ttuuaarree  uunn  

tteess tt::   CCuuoorree  ++DDeess iiddeerriioo  ++UUmmaannoo  ee  ssppeennddeerree  sseemmpprree  ss iiaa  11PPRR  cchhee  11PPEE  ((nnoonn  ccoonnvveerrtt iibbiill ii))..  

NNoonn  èè  mmaa ii  ppoossss iibbiillee  ccoonnoosscceerree  uunn  nnuummeerroo  dd ii  qquueesstt ii  ccoollpp ii  ssuuppeerriioorree  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree..  

LLaa  vviitttt iimmaa  ppuuòò  cceerrccaarree  dd ii  dd iiffeennddeerrss ii  ddaagg ll ii  eeff ffeetttt ii  nneeggaatt iivvii  dd ii  uunn  CCoollppoo  ddeell ll''AAnniimmaa  ccoommee  ssee  ss ii  tt rraa tt ttaassssee  dd ii  uunn  EEff ffeettttoo  SSppeecciiaa llee,,   mmaa ,,   ssee  

ccoonnoossccee  ll ''eemmoozziioonnee  iinn  qquueess tt iioonnee  pp iiùù  pprrooffoonnddaammeennttee  ((cciiòò  lloo  ppuuòò  ss ttaabbiill iirree  ll ''AAddGG))  ooppppuurree  ssee  hhaa  AAuurraa  ssuuppeerriioorree  rriissppeett ttoo  aa ll ll ''aa tt ttaaccccaannttee  èè  

ssuuff ff iicciieennttee  uunn  sseemmpp ll iiccee  tteess tt::   CCUUOORREE++RREESSIISSTTEENNZZAA++NNUULLLLAA  ppeerr  aannnnuull llaarrnnee  gg llii  eeff ffeett tt ii..  

UUnn  uulltt iimmaa  nnoottaa  rriigguuaarrddaa  iill  ffaa ttttoo  cchhee  qquueesstt ii  ccoollpp ii  ssoonnoo  AASSSSOOLLUUTTAAMMEENNTTEE  nneecceessssaarrii  ppeerr  aaccqquuiiss iirree  LLaa  TTrraassmmiiggrraazziioonnee  aatt tt rraavveerrssoo  SSaattoorrii..  

PP.. SS ..::   NNeell llaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeeii  ccoollpp ii  èè  rriippoorrttaa ttoo,,   ppeerr  ccoommoodd iittàà,,   iill  nnoommee  ddeeii  ppeerrssoonnaagggg ii  ddeell llaa  ssaaggaa  tt rraammiittee  ii  qquuaa llii  KKeennsshh iirroo  aaccqquuiiss iissccee  ttaa ll ii  

ccoollpp ii  ee  ccoonnttrroo  cchh ii  vveennggoonnoo  uutt iill iizzzzaatt ii  nneell llaa  sseerriiee..  

  

  
HHMMAA11  --  AArrmmoonniiaa  IInntteerriioorree  ddii  HHookkuuttoo    

((GGiiooiiaa))  --TTOOKKII--  

TTiippoo::   SSPP          CCooss ttoo::   33  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11,,   CCoonnoosscceennzzaa  ddeell  ccoollppoo  HHMM33  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  vvaa’’  iinn  uunnoo  ssttaa ttoo  dd ii  ccoommpp lleettaa  bbeeaa tt iittuudd iinnee::   

iinn  qquueessttoo  ss ttaa ttoo  iill  ccoorrppoo  aassssuummee  uunn  VVaa lloorree  dd ii  PPrrootteezziioonnee  dd ii  1155  

ee  ppeerr  ooggnnii  rroouunndd  iinn  ccuuii  rreess ttaa  iinn  ttaa llee  ss iittuuaazziioonnee  ppuuòò  

rreeccuuppeerraarree  11PPRR  ee  11PPVV..   II ll  ppeerrssoonnaagggg iioo  ppuuòò  ppaarrllaarree  ee  

dd iiffeennddeerrss ii,,   mmaa  nnoonn  ppuuòò  aa tt ttaaccccaarree  oo  mmuuoovveerrss ii,,   ppeennaa  

ll '' iinntteerrrruuzziioonnee  ddeell  ccoollppoo..   LLaa  dduurraa ttaa  èè  ppaarrii  aa ll  ddoopppp iioo  ddeell llaa  

CCoommppoonneennttee  CCuuoorree..  

UUSSAATTOO  CCOONNTTRROO::   NNeessssuunnoo                  

DDOOVVEE::   PPrriigg iioonnee  dd ii  CCaassssaannddrraa  ((ddaa  TTookkii))  

  

HHMMAA22  --  CCoollppoo  SSeennssiibbii lliizzzzaannttee  ddii  HHookkuuttoo  

((DDoolloorree//TTrriisstteezzzzaa))  --SSHHIINN--  

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   33  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11  

EEff ffeett tt ii::   PPeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  

ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  ccoollppoo  ll ''aavvvveerrssaarriioo  

ssuubbiissccee  gg llii  eeff ffeett tt ii  dd ii    11PPDD  eedd  

iinnoolltt rree  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  vveerrrràà  

ccoollpp iittoo  ssuubbiirràà  ++11PPVV  ee  ++11PPRR  dd ii  

ddaannnnoo..  

UUSSAATTOO  CCOONNTTRROO::   JJaagg ii              

DDOOVVEE::   PPaa llaazzzzoo  dd ii  JJaagg ii  
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HHMMAA33  --  CCuuoorree  ddeellll’’AAnniimmaa  ddii  HHookkuuttoo    

((AAmmoorree))  --SSHHEEWW--  

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   33  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11  

EEff ffeett tt ii::   RReeccuuppeerraa  uunn  nnuummeerroo  dd ii  ppuunntt ii  vviittaa  ppeerr  llooccaazziioonnee  ppaarrii  

aa ll  MMSS  ddeell  ccoollppoo::   11  PPVV  ccoonn  MMSS  nnoorrmmaa llee,,   22  PPVV  ccoonn  MMSS  bbuuoonnoo,,   

33  PPVV  ccoonn  MMSS  mmoollttoo  bbuuoonnoo  eedd  uunnaa  gguuaarriigg iioonnee  ccoommpp lleettaa  ccoonn  

MMSS  eecccceell lleennttee,,   iinn  qquueessttoo  uulltt iimmoo  ccaassoo  èè  ppoossss iibbiillee  aanncchhee  

rriiggeenneerraarree  uunn  aarrttoo  tt rroonnccaattoo  oo  eesspp lloossoo..  

UUSSAATTOO  CCOONNTTRROO::   SSgghheerrrrii  dd ii  SSoouutthheerr            

DDOOVVEE::   UUsscciittaa  ddeell llee  ffooggnnee  dd ii  HHeemmiimmeerrooss  

  

  
HHMMAA44  --  IIrraa  DDeevvaassttaannttee  ddii  HHookkuuttoo    

((OOddiioo//RRaabbbbiiaa))  --RRYYUUGGAA--  

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   33  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11,,   CCoonnoosscceennzzaa  ddeell  ccoollppoo    HHAA1122;;  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  tt rraass ffoorrmmaa  llaa  pprroopprriiaa  rraabbbbiiaa  iinn  eenneerrgg iiaa ::   

gguuaaddaaggnnaa  ccooss ìì  uunn  mmoodd iiff iiccaa ttoorree  ppaarrii  aa  ++33  ssuu  ttuutt tt ii  ii  tteess tt    

ff iinncchhéé  ll’’aa ttttoo  ssccaatteennaannttee  nnoonn  èè  ss ttaa ttoo  vveenndd iiccaattoo..  

UUSSAATTOO  CCOONNTTRROO::   RRyyuuggaa          

DDOOVVEE::   PPaa llaazzzzoo  dd ii  RRaaoouull  

  

HHMMAA55  --  SSppeettttrroo  CCeelleessttee  ddii  HHookkuuttoo    

((PPaauurraa))  --SSOOUUTTHHEERR--  

TTiippoo::   SSPP          CCooss ttoo::   33  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11,,     CCoonnoosscceennzzaa  ddeell  ccoollppoo  HHAA55;;     

EEff ffeett tt ii::   LL’’aavvvveerrssaarriioo  ss ii  sseennttee  ssoopprraa ff ffaa tt ttoo  ddaa ll llaa  ppaauurraa  cchhee  

pprroovvaa  nneeii  ccoonnff rroonntt ii  dd ii  cchh ii  ppoorrttaa  iill  ccoollppoo  ee  ddeell llaa  dd iisscciipp ll iinnaa  

mmiill lleennaarriiaa  cchhee  lluuii  rraapppprreesseennttaa ;;   iinn  tteerrmmiinnii  dd ii  gg iiooccoo,,   ssuubbiissccee  uunn  

mmoodd iiff iiccaa ttoorree  aa ii  tteess tt  dd ii  ––33  ppeerr  CCuuoorree  RRoouunndd ..  

UUSSAATTOO  CCOONNTTRROO::   CCaa iioo          

DDOOVVEE::   FFooggnnee  ddeell  PPaa llaazzzzoo  ddeell  TTeerrzzoo  DDeemmoonnee  

  
  

HHMMAA66  --  AAnniimmaa  ddeellllaa  TTiiggrree  ddii  HHookkuuttoo    

((CCoorraaggggiioo))  --RREEII--  

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   33  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11,,   CCoonnoosscceennzzaa  ddeell  ccoollppoo  HHMM1133    

EEff ffeett tt ii::   II ll  ppeerrssoonnaagggg iioo  rraaddddoopppp iiaa  iill  nnuummeerroo  dd ii  PPRR  ppeerr  uunn  

nnuummeerroo  dd ii  oorree  ppaarrii  aa ll  MMSS..  QQuueess ttoo  eeff ffeettttoo  ss ii  ppuuòò  pprrooppaaggaarree  aa  

ttuutt ttee  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  ssoonnoo  iinn  ccoonnttaatt ttoo  ff iiss iiccoo  ccoonn  iill  gguueerrrriieerroo,,   

ff iinnoo  aa  uunn  mmaassss iimmoo  dd ii  AAuurraa  xx  CCuuoorree  ppeerrssoonnee..  IInnoolltt rree,,   ttuutt tt ii  

rriissuullttaannoo  ccoommpp lleettaammeennttee    iimmmmuunnii  aa llllaa  ppaauurraa  ee  aa lltt rree  eemmoozziioonnii  

nneeggaatt iivvee..  

UUSSAATTOO  CCOONNTTRROO::   RRaaoouull          

DDOOVVEE::   BBeellaann  CCiittyy  
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CCOOLLPPII  EESSOOTTEERRIICCII  
II  CCoollpp ii  EEssootteerriiccii  ddeell llaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo  ssoonnoo  rreeaa lliizzzzaa tt ii  

mmeedd iiaannttee  llaa  pprreessss iioonnee  dd ii  ppuunntt ii  sseeggrreett ii  ddeell  ccoorrppoo  uummaannoo,,   

ddeett tt ii  TTssuubboo..   SSeeccoonnddoo  llaa  tteeoorriiaa  bbaassee  dd ii  qquueess ttaa  SSccuuoollaa,,   nneell  

ccoorrppoo  dd ii  ooggnnii  ccrreeaattuurraa  vviivveennttee  ssoonnoo  pprreesseenntt ii  cceenntt iinnaa iiaa  dd ii  

cceennttrrii  vviittaa ll ii..  LL’’eenneerrgg iiaa  cchhee  cciirrccoonnddaa  iill  nnooss tt rroo  ccoorrppoo  vviieennee  

aassssoorrbbiittaa  ddaa  aa llccuunnii  dd ii  qquueess tt ii  ppuunntt ii  ffooccaa llii  ((ddeett tt ii  ppuunntt ii  mmuu)),,   

rraagggg iiuunnggee  llee  vvaarriiee  ppaarrtt ii  ddeellll ’’ iinndd iivviidduuoo  aatt tt rraavveerrssoo  ll iinneeee  dd ii  

eenneerrgg iiaa ,,  aa  sseeccoonnddaa  ddeegg llii  ssccoopp ii  aa  ccuuii  sseerrvvee,,   ppaassssaa  

aatt tt rraavveerrssoo  uunn  oorrggaannoo  vviittaa llee  eedd  eessccee  ddaa ll ll ’’ iinndd iivviidduuoo  

aatt tt rraavveerrssoo  aa lltt rrii  ppuunntt ii  ffooccaa llii  ((ddeett tt ii  ppuunntt ii  sshhuu))..   II ll  CCoollppoo  

ddeell ll ’’OOrrssaa  MMaagggg iioorree,,   ggrraazziiee  aa ll llaa  pprreessss iioonnee  ddeegg llii  TTssuubboo  ((cchhee  

ssoonnoo  llee  zzoonnee  nneell llee  qquuaa llii  ss ii  ccoonncceennttrraannoo  llee  ffuunnzziioonnii  dd ii  uunn  

ppuunnttoo  mmuu  oo  sshhuu,,   dd ii  uunnaa  ll iinneeaa  dd’’eenneerrgg iiaa  ee  dd ii  uunn  oorrggaannoo)),,   

ppuuòò  iinntteerrrroommppeerree  oo  mmoodd iiff iiccaarree  iill  ff lluussssoo  eenneerrggeett iiccoo  vviittaa llee  dd ii  

uunn  eesssseerree,,   aa lltteerraannddoonnee  ccooss ìì  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo..   DDaattoo  cchhee  nnoonn  

eess iiss ttee  uunnaa  rreeaa llee  dd iiffffeerreennzzaa  tt rraa  ccoorrppoo  ee  sspp iirriittoo,,   ppoossssoonnoo  

eesssseerree  aa lltteerraa ttee  ttaannttoo  llee  ffuunnzziioonnii  ff iiss iicchhee  qquuaannttoo  qquueell llee  

mmeennttaa ll ii..  PPeerr  eesseemmppiioo,,   bbllooccccaannddoo  iill  ppuunnttoo  sshhuu  ((ll ’’uusscciittaa ))  ddeell llaa  

ll iinneeaa  dd ii  eenneerrgg iiaa  ddeell  ccuuoorree,,  ll ’’eenneerrgg iiaa  rriimmaass ttaa  pprriigg iioonniieerraa  ss ii  

aaccccuummuulleerràà  nneell  ccuuoorree  ss iinnoo  aa  ffaarrlloo  ssccoopppp iiaarree;;   vviicceevveerrssaa ,,  

dd iimmiinnuueennddoo  iill  ff lluussssoo  dd ii  eenneerrgg iiaa  ddeell llaa  ll iinneeaa  rreellaa tt iivvaa  aa ll  

ddoolloorree,,   ss ii  ppoott rraannnnoo  ll iimmiittaarree  gg llii  eeffffeett tt ii  nnoocciivvii  dd ii  uunnaa  mmaa llaa tt tt iiaa  oo  dd ii  uunnaa  ffeerriittaa..  

  

  

CCOOLLPPIIRREE  GGLLII  TTSSUUBBOO  
OOggnnii  TTssuubboo  ddeevvee  eesssseerree  ttooccccaattoo  ccoonn  aabbiill iittàà ::   rriicchh iieeddee  aarrttee  eedd  

eessppeerriieennzzaa,,   uunnaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  pprreessss iioonnee,,   aannggoollaazziioonnee,,   dduurraa ttaa ;;   ssee  llaa  

ppeerrssoonnaa  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  ccoollpp iittaa  nnoonn  èè  ccoonnsseennzziieennttee,,   ooppppuurree  iimmmmoobbiillee,,   

ccoollpp iirree  uunnoo  TTssuubboo  dd iivveennttaa  uunn’’ iimmpprreessaa  eess tt rreemmaammeennttee  dd iiff ff iicciillee..   PPeerr  

qquueess ttoo  mmoott iivvoo,,   llaa  pprreessss iioonnee  dd ii  uunnoo  TTssuubboo  iinn  ccoommbbaatttt iimmeennttoo  vviieennee  

eeff ffeett ttuuaattaa  tt rraammiittee  uunnoo  ssppeecciiff iiccoo  ccoollppoo  dd ii  aarrttee  mmaarrzziiaa llee..   II ll  CCoollppoo  

ddeell ll ’’OOrrssaa  MMaagggg iioorree..   AA  sseeccoonnddaa  ddeell llaa  nneecceessss iittàà ,,  qquueess ttoo  aassssuummee  ll ’’aassppeett ttoo  

dd ii  uunn  ppuuggnnoo,,  dd ii  uunn  ccaa llcciioo  oo,,   iinn  rraarrii  ccaass ii,,   aanncchhee  qquueelllloo  dd ii  uunn  ccoollppoo  aa  

dd iiss ttaannzzaa..   II ll  ddaannnnoo  ccaauussaattoo  ddaa  qquueessttoo  tt iippoo  dd ii  ccoollpp ii  iinn  sséé  èè  mmiisseerroo,,  

ppooiicchhéé  iill  lloorroo  rreeaa llee  oobbiieett tt iivvoo  èè  qquueell lloo  dd ii  rraagggg iiuunnggeerree  ee  ccoollpp iirree  ccoonn  

mmaaeess tt rriiaa  ii  ppuunntt ii  dd ii  pprreessss iioonnee..   II ll  gguueerrrriieerroo,,   qquuaannddoo  aatt ttaaccccaa,,   ddeevvee  

dd iicchh iiaarraarree  qquuaa llee  ss iiaa  iill  tt iippoo  dd ii  CCoollppoo  cchhee  iinntteennddee  uussaarree,,   ss iiaa  lloo  TTssuubboo  

cchhee  iinntteennddee  ccoollpp iirree,,  ee  iill  dd iiffeennssoorree  ppuuòò  ppaarraarree  ssoollttaannttoo  ssee  ccoonnoossccee  ss iiaa  

iill  CCoollppoo  ss iiaa  lloo  TTssuubboo  bbeerrssaagg lliioo..  DDaattoo  cchhee  ooggnnii  TTssuubboo  èè  llooccaa ll iizzzzaattoo  iinn  

uunnaa  ssppeecciiff iiccaa  ppaarrttee  ddeell  ccoorrppoo,,   iill  CCoollppoo  ddeell ll ’’OOrrssaa  MMaagggg iioorree  ddeevvee  

sseemmpprree  eesssseerree  mmiirraattoo  ee  qquuiinndd ii  iill  tteess tt  ppeerr  eesseegguuiirrlloo  vvaa’’   mmoodd iiff iiccaa ttoo  

ooppppoorrttuunnaammeennttee  aa  sseeccoonnddaa  ddeell llaa  llooccaazziioonnee  iinn  ccuuii  ss ii  tt rroovvaa  lloo  TTssuubboo  ddaa  ccoollpp iirree..  

VVaa ’’  ddeettttoo  cchhee  aa llccuunnii  TTssuubboo  vveennggoonnoo  uussaatt ii  ssuu  ssee  ss tteessss ii  oo  ssuu  ssooggggeetttt ii  ccoonnsseennzziieenntt ii  oo  iimmmmoobbiill ii  ((aadd  eesseemmppiioo  qquueell ll ii  ccuurraatt iivvii));;   iinn  qquueess ttoo  

ccaassoo  nnoonn  èè  oovvvviiaammeennttee  nneecceessssaarriioo  iill  tteess tt  ppeerr  ccoollpp iirree  ,,   mmaa  ssoolloo  qquueell lloo  dd ii  aa tttt iivvaazziioonnee..  

  



KEN IL GUERRIERO - IL GIOCO DI RUOLO 
 

LA STELE DI HOKUTO Pagina 16 
 

HHEE11  --  PPuuggnnoo  ddeellll''OOrrssaa  MMaaggggiioorree  

TTiippoo::   PP          CCoossttoo::   11    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11    

EEff ffeett tt ii::   EE''  uunn  ccoollppoo  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  eesseegguuiittoo  ccoonn  iill  ppuuggnnoo  oo,,   

pp iiùù  sseemmpp lliicceemmeennttee  aannccoorraa,,   ccoonn  llee  dd iittaa,,   cchhee  ppeerrmmeett ttee  dd ii  

ttooccccaarree  gg llii  TTssuubboo..  LL ''aa tt ttaaccccaannttee,,  ssee  vvuuoollee,,   ppuuòò  aanncchhee  iinnff ll iiggggeerree  

((BB))PPVV..   

  

HHEE22  --  CCaallcciioo  ddeellll''OOrrssaa  MMaaggggiioorree  

TTiippoo::   CC        CCooss ttoo::   11    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  11,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11    

EEff ffeett tt ii::   CCaallcciioo  dd ii  eess tt rreemmaa  pprreecciiss iioonnee  cchhee  ppeerrmmeettttee  dd ii  ttooccccaarree  

gg llii  TTssuubboo..   IInnff ll iiggggee  ((BB))PPVV..  

  

HHEE33  --  CCaallcciioo  VVoollaannttee  ddeellll''OOrrssaa  MMaaggggiioorree  

TTiippoo::   SSNN        CCooss ttoo::   22    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22    

EEff ffeett tt ii::   CCaallcciioo  ssaa llttaa ttoo  cchhee  ppeerrmmeett ttee  dd ii  rraagggg iiuunnggeerree  gg llii  TTssuubboo,,  

uussaattoo  ppeerr  rraagggg iiuunnggeerree  aavvvveerrssaarrii  nnoonn  aadd iiaacceenntt ii..  IInnff ll iiggggee  ((DD ))PPVV..  

  

HHEE44  --  CCoollppoo  ddeellll''OOrrssaa  MMaaggggiioorree    

TTiippoo::   SSMM        CCooss ttoo::   33    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22    

EEff ffeett tt ii::   CCaallcciioo  ssaa llttaa ttoo  cchhee  ppeerrmmeett ttee  dd ii  ttooccccaarree  ggllii  TTssuubboo  dd ii  

pp iiùù  aavvvveerrssaarrii  aadd iiaacceenntt ii  sseennzzaa  aa llccuunnaa  ppeennaa lliittàà ..   IInnff ll iiggggee  ((EE))PPVV..  

  

AATTTTIIVVAARREE  GGLLII  TTSSUUBBOO  
UUnnaa  vvoollttaa  ttooccccaattoo  ccoonn  uunnoo  ddeeii  CCoollpp ii  aappppeennaa  ddeessccrriitt tt ii,,   uunnoo  TTssuubboo  ddeevvee  aanncchhee  eesssseerree  aa tttt iivvaattoo..   CCiiòò  rriicchh iieeddee  uunn  uulltteerriioorree  TTeess tt ,,   ddeettttoo  dd ii  

aa tt tt iivvaazziioonnee,,   ee  llaa  ssppeessaa  dd ii  uunn  cceerrttoo  nnuummeerroo  dd ii  PPRR  oo  PPEE,,   aa  sscceellttaa  ((ssee  ss ii  ppoossss iieeddee  AAuurraa  ss ii  ppoott rraannnnoo  uussaarree  ppeerrff iinnoo  ii  PPVV))..   LL ’’uunniiccaa  EEnneerrgg iiaa  

cchhee  ss ii  ppuuòò  uutt iill iizzzzaarree  ppeerr  mmiigg ll iioorraarree  iill  tteess tt  dd ii  aatt tt iivvaazziioonnee  èè  llaa  PPrreecciiss iioonnee..  SSee  iill  TTeess tt  rriieessccee  ((ddooppoo  aavveerr  ccoonnss iiddeerraa ttoo  ttuutttt ii  gg ll ii  eevveennttuuaa llii  

mmoodd iiff iiccaa ttoorrii))  ll ’’eeffffeett ttoo  ddeell lloo  TTssuubboo  hhaa  lluuooggoo,,  eedd  èè  mmoollttoo  dd iiff ff iicciillee  rreess iiss tteerrgg ll ii..   OOggnnii  TTssuubboo  hhaa  ccaarraatt tteerriiss tt iicchhee  eess tt rreemmaammeennttee  dd iivveerrssee  ddaagg llii  

aa lltt rrii,,   cciiaassccuunnoo  vvaa  qquuiinndd ii  iimmppaarraa ttoo  eessaatt ttaammeennttee  ccoommee  ssee  ffoossssee  uunn  CCoollppoo..   LLee  pprrootteezziioonnii  ff iiss iicchhee  ((ccoommee  llee  ccoorraazzzzee))  nnoonn  hhaannnnoo  aa llccuunn  

eeff ffeett ttoo  ssuull ll’’aatt tt iivvaazziioonnee  ddeegg llii  TTssuubboo,,   mmeennttrree  nnee  hhaannnnoo  qquueell llee  eevvooccaattee  ddaa ll llee  aarrtt ii  mmaarrzziiaall ii::   iinn  qquueessttoo  ccaass ii  iill  VVaa lloorree  dd ii  pprrootteezziioonnee  èè  

ccoonnss iiddeerraattoo  uunn  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  nneeggaatt iivvoo  aa ll  TTeess tt  dd ii  aatt tt iivvaazziioonnee  ddeell lloo  TTssuubboo..  

DD ii  sseegguuiittoo  vveerrrraannnnoo  ddeessccrriitt tt ii  ssoollttaannttoo  ii  PPuunntt ii  SSeeggrreett ii  pp iiùù  nnoott ii  eedd  uussaa tt ii  iinn  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo..   OOlltt rree  aa  cciiòò  vveerrrràà  ffoorrnniittaa  uunnaa  ttaabbeell llaa  ppeerr  

ll ’’eevveennttuuaa llee  llooccaa lliizzzzaazziioonnee  dd ii  aa lltt rrii  TTssuubboo  ddaa  ppaarrttee  ddeell ll’’AAddGG..  

LL ’’EEff ffeettttoo  ddeell ll’’aatt tt iivvaazziioonnee  dd ii  uunn  PPuunnttoo  dd ii  PPrreessss iioonnee  èè  ddaa  ccoonnss iiddeerraarrss ii  aa ll llaa  ss tt rreegguuaa  dd ii  uunn  eeff ffeett ttoo  SSppeecciiaa llee,,   ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  TTeesstt  dd ii  

rreess iiss tteennzzaa  ee  iill  tteemmppoo  cchhee  ppuuòò  iinntteerrccoorrrreerree  tt rraa  iill  ccoollppoo  ee  ll’’aatt tt iivvaazziioonnee  ddeell ll’’eeff ffeettttoo..   LL ’’uunniiccaa  dd iiff ffeerreennzzaa  ssttaa  nneell ll ’’eevveennttuuaa llee  mmaaeess tt rriiaa  dd ii  cchh ii  

aa tt tt iivvaa  lloo  TTssuubboo::   II ll  ll iivveell lloo  dd ii  VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ((oo  pprreerreeqquuiiss iitt ii  eeqquuiivvaa lleenntt ii))  ffoorrnniissccee  uunn ’’uulltteerriioorree  ppeennaa ll iittàà  nneeii  tteesstt  dd ii  rreess iiss tteennzzaa  

aa ll ll ’’aa tt tt iivvaazziioonnee  dd ii  uunnoo  dd ii  eessss ii..  

  

HHEETT11  --  AArrii  ddeell  MMaarree  ddii  SSaanngguuee  

PPooss iizziioonnee::   GGDD//GGSS//TTOO      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,     22  PPRR//PPEE    

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   NNoonn  ppeerrmmeett ttee  pp iiùù  dd ii  mmuuoovveerree  llaa  ggaammbbaa  iinn  ccuuii  ss ii  

tt rroovvaa ..   UUnnoo  TTssuubboo  aannaa llooggoo  ss ii  tt rroovvaa  aanncchhee  ssuull  ttoorrssoo::  ssee  èè  

qquueess ttoo  cchhee  vviieennee  ccoollpp iittoo,,   llaa  vviitttt iimmaa  ccoommiinncciiaa  aa  ssooffffooccaarree  nneell  

ssuuoo  sstteessssoo  ssaanngguuee,,   ff iinnoo  aa ll ll''eesspp llooss iioonnee  ttoottaa llee  iinn  uunn  nnuummeerroo  dd ii  

RRoouunndd  ppaarrii  aa ll llaa  ssuuaa  RReess iiss tteennzzaa..  

  

HHEETT22  --  AAnnbbaakkuu  ddeeii  VVeelleennii    

PPooss iizziioonnee::   TTOO      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   11  PPRR//PPEE    

TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  oott tteenneerree  uunn  bboonnuuss  dd ii  ++66  iinn  ttuutttt ii  ii  TTeess tt  

dd ii  rreess iiss tteennzzaa  aa ii  vveelleennii  ppeerr  uunn''oorraa  ((ssee  ss ii  uussaa  11  PPRR)),,   oo  ppeerr  uunn  

gg iioorrnnoo  ((ssee  ss ii  uussaa  11  PPEE))..  

  

HHEETT33  --  KKaannaattee  ddeellll''EEssttrraazziioonnee  ddeellllee  PPaarroollee  

  PPooss iizziioonnee:: TTEE      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   EE''  ss iimmiillee  aa  uunn  ss iieerroo  ddeellllaa  vveerriittàà ,,   llaa  vviitttt iimmaa  èè  

oobbbblliiggaattaa  aa  dd iirree  ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  llee  vviieennee  cchh iieess ttoo,,   aanncchhee  ssee  

pprreeffeerriirreebbbbee  ttaacceerree..  

  

HHEETT44  --  MMeeiikkeenn  ddeell  CCoonnttrroolllloo  ddeellllee  MMeemmbbrraa  

PPooss iizziioonnee:: TTOO      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  aa ll  gguueerrrriieerroo  dd ii  ccoonnttrrooll llaa rree  iill  ccoorrppoo  ddeellllaa  

vviitt tt iimmaa  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  TTeess tt  dd ii  

aa tt tt iivvaazziioonnee;;   èè  ssuuffff iicciieennttee  dd iirree  aa ll  ppeerrssoonnaagggg iioo  ccoossaa  ffaarree  eedd  

eegg ll ii  eesseegguuiirràà ..  
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HHEETT55  --  MMeeiimmoonn,,  ii ll  CCaanncceelllloo  ddeellllaa  VViittaa  

PPooss iizziioonnee::   TTOO      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   LLaa  pprreessss iioonnee  dd ii  qquueess ttoo  TTssuubboo  ccoosstt rriinnggee  ii  mmuussccooll ii  ddeell llaa  

sscchh iieennaa  aa  ccoonntt rraarrss ii  ccoonn  uunnaa  ffoorrzzaa  ttaa llee  ddaa  ssppeezzzzaarree  llaa  sspp iinnaa  

ddoorrssaa llee  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  eennttrroo  uunn  mmiinnuuttoo  aa ll  mmaassss iimmoo..   LLaa  vviitt tt iimmaa  

ppeerrddee  11  PPVV  aa ll  ttoorrssoo  ppeerr  RRoouunndd,,   ff iinnoo  aa ll  ssoopprraagggg iiuunnggeerree  ddeell llaa  

mmoorrttee..  

  

HHEETT66  --  RRaahheenn  ddeell  RRiipprriissttiinnoo  

PPooss iizziioonnee::   TTEE      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++33,,   22  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee  ((oo  CCoorrppoo))++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  aannnnuull llaarree  gg llii  eeff ffeett tt ii  ddeell ll ''aa tt tt iivvaazziioonnee  dd ii  uunn  

ppuunnttoo  sseeggrreettoo  mmeennttaa llee  ((ccoommee  iill  MMeeiikkeenn  oo  iill  KKaannaattee)),,   ooppppuurree  

ppeerrmmeett ttee  dd ii  mmiitt iiggaarree  gg llii  eeff ffeetttt ii  dd ii  aa llccuunnii  TTssuubboo  mmoorrttaa ll ii((  ssoolloo  

qquueell ll ii  ccoonn  ll iimmiittaazziioonnii  dd ii  11  PPRR//PPEE  oo  mmeennoo)),,   oo  aanncchhee  qquueell ll ii  dd ii  

aa lltt rrii  EEffffeett tt ii  SSppeecciiaa ll ii,,   aa  dd iissccrreezziioonnee  ddeell ll''AAddGG  ((aapppp lliiccaannddoo  ppeerròò,,   

iinn  ttaa ll  ccaassoo,,   uunn  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  dd ii  --22))..   IInn  pprraa tt iiccaa  ppeerrmmeett ttee  uunnaa  

''sseeccoonnddaa  ppoossss iibbiill iittàà ''  ppeerr  ssaallvvaarrss ii  ddaa ll ll''aa tttt iivvaazziioonnee  dd ii  uunn  EEff ffeett ttoo  

SSppeecciiaa llee..  

  

HHEETT77  --  SSeekkkkaattssuu  ddeellllaa  PPootteennzzaa  

PPooss iizziioonnee::   GGSS      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   CCoorrppoo  ee  IIss tt iinnttoo  bbaa llzzaannoo  aa  77  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  oorree  ppaarrii  

aa ll  MMSS,,   mmaa  ssee  iill  ssooggggeett ttoo  ffaa ll ll iissccee  uunn  TTeess tt::   

DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo++AAuurraa  ((sseennzzaa  aa llccuunn  mmoodd iiff iiccaattoorree))  ssuubbiirràà  gg llii  

ss tteessss ii  eeff ffeetttt ii  ddeell  MMeeiimmoonn  ((HHEETT55))  ddooppoo  cciirrccaa  uunn''oorraa  

ddaa ll ll ''aa tttt iivvaazziioonnee  ddeell  SSeekkkkaa ttssuu ..  

  

HHEETT88  --  SShhaarrii  ddeellll''EEssppuullssiioonnee  

PPooss iizziioonnee::   TTEE      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   II ll  rriiggeett ttoo  ddeeii  tteessssuutt ii  ccoonnttrraa tttt iill ii  pprroovvooccaa  ll ''eessppuullss iioonnee  

ddaa ll  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  ddeell llaa  oossssaa  ddeess iiddeerraa ttee..  II ll  ddaannnnoo  ppuuòò  

vvaarriiaarree  ddaa  ((CC))  aa  ((JJ ))  PPVV  ee  PPRR,,   aa  sscceellttaa  ddeell ll''aa ttttaaccccaannttee..  

  

HHEETT99  --  SShhiinnzzuu  ddeellll''AAnnssiiaa  

PPooss iizziioonnee::   TTOO      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++33,,   22  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  aa ll lluunnggaarree  llaa  vviittaa  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccoollpp iittaa  

ddaa  EEff ffeettttoo  SSppeecciiaa llee..   LLaa  vviitt tt iimmaa  ddeevvee  rriiuusscciirree  iinn  uunn  TTeess tt::   

CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo,,   mmoodd iiff iiccaabbiillee  ddaall llaa  ssoollaa  PPootteennzzaa,,   oo  

ssuubbiirràà  iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee  llee  ccoonnsseegguueennzzee  ddeell ll ''EEffffeett ttoo  SSppeecciiaallee..   

PPeerrmmeett ttee  dd ii  rriittaarrddaarree  llaa  mmoorrttee  dd ii  uunn  nnuummeerroo  dd ii  sseett tt iimmaannee  

ppaarrii  aa ll llaa  RReess iiss tteennzzaa,,   ooppppuurree  dd ii  gg iioorrnnii,,   ssee  ll ''EEff ffeettttoo  SSppeecciiaa llee  èè  

llooccaa lliizzzzaa ttoo  aa ll llaa  tteess ttaa..   DD ii  ssooll iittoo  llaa  vviitt tt iimmaa  ssuubbiissccee  nnootteevvooll ii  

mmoodd iiff iicchhee  ssoommaatt iicchhee::   ii  ccaappeell ll ii  dd iivveennggoonnoo  bbiiaanncchh ii,,   llaa  ppeell llee  ss ii  

ddeessqquuaammaa,,   eecccc..  

  

  
HHEETT1100  --  SShhiizzuu  ddeell  RRiimmoorrssoo  

PPooss iizziioonnee::   TTEE      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   CCaauussaa  llaa  ppeerrdd iittaa  dd ii  uunn  nnuummeerroo  dd ii  PPVV  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  

TTeess tt  dd ii  aatt tt iivvaazziioonnee  iinn  uunnaa  oo  pp iiùù  llooccaazziioonnii  sscceellttee  

ddaa ll ll ''aa ttttaaccccaannttee  ((nneell  ccaassoo  dd ii  pp iiùù  zzoonnee,,   iill  ddaannnnoo  vvaa  rriippaarrtt iittoo  

eeqquuaammeennttee))..   SSee  uunnaa  llooccaazziioonnee  gg iiuunnggee  aa  00  PPVV,,   eesspp llooddee..   EE''  uunnoo  

ddeegg llii  TTssuubboo  pp iiùù  nnoott ii..   SSee  iill  gguueerrrriieerroo  lloo  ddeess iiddeerraa ,,  ll ''aatt tt iivvaazziioonnee  

ddeell ll ''eeff ffeett ttoo  ppuuòò  aavvvveenniirree  ccoonn  aa llccuunnii  RRoouunndd  dd ii  rriittaarrddoo;;   dduurraannttee  

qquueess ttoo  bbrreevvee  ppeerriiooddoo  llaa  vviitttt iimmaa  pprroovvaa  uunn  ffoorrttee  rriimmoorrssoo  ppeerr  ii  

ssuuooii  aa tttt ii  ccrriimmiinnaa llii..  

  

HHEETT1111  --  TTeeiisshhiinn  ddeellllaa  PPaaccee  IInntteerriioorree  

PPooss iizziioonnee::   TTEE      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   LLaa  pprreessss iioonnee  dd ii  qquueess ttoo  TTssuubboo  ccoosstt rriinnggee  llaa  vviitt tt iimmaa  aa  

uunnoo  ssttaa ttoo  dd ii  ccaa llmmaa  ttoottaa llee,,   qquuaa lluunnqquuee  ffoossssee  llaa  ssuuaa  ccoonndd iizziioonnee  

nneerrvvoossaa  pprreecceeddeennttee..   PPuuòò  iinndduurrrree  aanncchhee  iill  ssoonnnnoo..  

  

HHEETT1122  --  TTooii  ddeellll''EEsspplloossiioonnee  

PPooss iizziioonnee::   QQuuaa llss iiaass ii    

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   CCaauussaa  ll ''eesspp llooss iioonnee  ddeell llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa ..   LL ''aa tt ttaaccccaannttee  ppuuòò,,   

ssee  lloo  ddeess iiddeerraa,,   rriittaarrddaarrnnee  ll''aatt tt iivvaazziioonnee  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  dd ii  

aa llccuunnii  RRoouunndd ..   EE''  lloo  TTssuubboo  pp iiùù  nnoottoo  ee  pp iiùù  uutt iill iizzzzaattoo,,   ddaattaa  llaa  

ssuuaa  rreellaa tt iivvaa  pprraatt iicciittàà  iinn  ccoommbbaatttt iimmeennttoo..  
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HHEETT1133  --  TTssuubbaann  ll''AAnnnnuullllaattoorree  

PPooss iizziioonnee::   TTOO      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoommppoonneennttee  IInntteerreessssaattaa++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  rriidduurrrree  uunnaa  qquuaallss iiaass ii  CCoommppoonneennttee  ddeellllaa  

vviitt tt iimmaa  ((CCoorrppoo,,   MMeennttee,,   eecccc.. ))  dd ii  uunn  nnuummeerroo  dd ii  ppuunntt ii  ppaarrii  aa ll  MMSS  

ddeell  TTeess tt  dd ii  aatttt iivvaazziioonnee..   II ll  vvaa lloorree  mmiinniimmoo  aa  ccuuii  llee  CCoommppoonneenntt ii  

ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriiddoott ttee  èè  22  

  

HHEETT1144  --  ZZeenn--HHaa  ddeell  RReessppiirroo  

PPooss iizziioonnee::   TTOO    

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   CCoosstt rriinnggee  llaa  vviitt tt iimmaa  aa  iinnsspp iirraarree  sseennzzaa  ppeerrmmeetttteerrgg ll ii  dd ii  

eesspp iirraarree,,  oo  vviicceevveerrssaa..   SSii  ppeerrddee  11  PPRR  ppeerr  RRoouunndd;;   qquuaannddoo  llaa  

vviitt tt iimmaa  gg iiuunnggee  aa  00  PPRR,,   nneell  pprriimmoo  ccaassoo  nnee  eessppllooddoonnoo  ii  

ppoollmmoonnii,,   nneell  sseeccoonnddoo  ss ii  aa ff ff lloosscciiaa  aa  tteerrrraa  pprriivvaa  dd ''aarriiaa ..  

  

HHEETT1155  --  ZZuusseettssuu  ddeellllaa  PPssiicchhee  

PPooss iizziioonnee::   TTEE    

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   CCaauussaa  llaa  ppeerrdd iittaa  ccoommpp lleettaa  dd ii  uunnoo  ddeeii  sseennss ii  oo  ddeellllaa  

mmeemmoorriiaa ..   

  

HHEETT1166  --  TTeeiinneenn  ddeeii  MMoovviimmeennttii  

PPooss iizziioonnee::   GGSS//GGDD      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  TTssuubboo  rriidduuccee  iill  vvaa lloorree  dd ii  MMoovviimmeennttoo  dd ii  uunn  

ppeerrssoonnaagggg iioo  aa  11//33  dd ii  qquueell lloo  nnoorrmmaa llee..   LLaa  ssuuaa  dduurraattaa  èè  ppaarrii  aa  

MMSSxx22  RRoouunndd,,   dduurraannttee  ii  qquuaa llii  nnoonn  èè  ppoossss iibbiillee  nnee''  ccoorrrreerree,,   nnee''  

sscchh iivvaarree..  

  

HHEETT1177  --  TTaabbaakkuu  ddeellllaa  CCoonnffuussiioonnee  

PPooss iizziioonnee:: TTEE      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   LLaa  pprreessss iioonnee  dd ii  qquueess ttoo  TTssuubboo  aagg iissccee  aa  ll iivveell lloo  mmeennttaa llee..   

II ll  gg iiooccaattoorree  cchhee  lloo  ssuubbiissccee  èè  ccoommee  ss ttoorrdd iittoo  ee  nnoonn  ss ii  rriiccoorrddaa  

pp iiùù  llee  tteeccnniicchhee  dd ii  eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  CCoollpp ii  dd ii  aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii,,   

iinncclluussoo  qquueell llee  bbaassee,,   ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  oorree  ppaarrii  aa ll  MMSS..  SSee  

rriieessccee  aa  rreess iiss tteerree  ppaarrzziiaa llmmeennttee  aa ll ll ''eeffffeett ttoo  ddeell lloo  TTssuubboo  ppeerrddee,,   

iinn  ooggnnii  ccaassoo,,   11  PPEE..   LL''AAddGG  ppuuòò,,   aa  sseeccoonnddaa  ddeell  MMSS  oott tteennuuttoo,,   

ccaarraa tt tteerriizzzzaarree  uulltteerriioorrmmeennttee  lloo  ss ttaa ttoo  mmeennttaa llee  ddeell  gg iiooccaattoorree..  

  

HHEETT1188  --  SShheennsseeii  ddeeii  SSeennssii  

PPooss iizziioonnee::   TTEE      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  aacccceennttuuaarree  oo  aatttteennuuaarree  uunnoo  ddeeii  sseennss ii  

((ccoommpprreessoo  iill  sseess ttoo  sseennssoo))..   IInn  pprraatt iiccaa ,,  ppeerrmmeett ttee  dd ii  

aauummeennttaarree//ddiimmiinnuuiirree  ((dd ii  uunn  vvaa lloorree  ppaarrii  aa ll  MMSSxx22))  ttuutt tt ii  ii  tteesstt  

lleeggaatt ii  aa ll  sseennssoo  cchhee  èè  ss ttaa ttoo  dd iicchh iiaarraa ttoo  pprriimmaa  ddeell ll''aa tttt iivvaazziioonnee  

ddeell lloo  TTssuubboo..   LLaa  dduurraattaa  ddeell ll ''eeff ffeett ttoo  èè  ppaarrii,,   iinn  RRoouunndd  aa ll  vvaa lloorree  

ddeell llaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree..  

  

HHEETT1199  --  SShhuurraattoo  ddeellllaa  CCoossttrriizziioonnee  

PPooss iizziioonnee::   BBSS//BBDD//GGSS//GGDD    

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   RRiidduuccee  ggrraadduuaa llmmeennttee  ((22  PPVV  aa  RRoouunndd ))  llee  dd iimmeennss iioonnii  

ddeeii  mmuussccooll ii  ddeellllaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa,,   iinnff ll iiggggeennddoo  11  PPDD..   QQuuaannddoo  ll ''aarrttoo  

rraagggg iiuunnggee  00  oo  --11  PPVV,,   ll ''eeff ffeettttoo  ddeell lloo  TTssuubboo  cceessssaa  ee  ii  mmuussccooll ii  

rriimmaannggoonnoo  iinn  qquueell lloo  ss ttaa ttoo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  mmeess ii  ppaarrii  aa ll  MMSS..  

  

HHEETT2200  --  SShhiinnaabbuu  oo  TTeenneebbrree  DDiissttrruutt ttrriiccii  ddii  HHookkuuttoo  

PPooss iizziioonnee::   GGDD      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   CCaauussaa  llaa  ppaarraa ll iiss ii  ccoommpp lleettaa  ddeell  ccoorrppoo  ppeerr  uunn'' iinntteerraa  

gg iioorrnnaattaa ..   AAll  ccaa llaarree  ddeell  ssoollee,,   llaa  vviitttt iimmaa  ssuubbiissccee  33PPVV  iinn  ooggnnii  

llooccaazziioonnee  ee  ppooii,,  ssee  ssoopprraavvvviivvee,,   ee''  ccoonnss iiddeerraattaa  ll iibbeerraa ..  

  

HHEETT2211  --  SShhuuhheenn  ddeellllaa  GGuuaarriiggiioonnee  

PPooss iizziioonnee::   QQuuaa llss iiaass ii      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   GGuuaarriissccee  ooggnnii  tt iippoo  dd ii  ffeerriittaa  nneell llaa  zzoonnaa  ddoovvee  vviieennee  

aatt tt iivvaattoo,,   ccuurraannddoo  11PPVV  ppeerr  ooggnnii  ppuunnttoo  ddeell  MMSS  ddeell  tteess tt ..  

LL ''eeff ffeett ttoo  èè  iimmmmeedd iiaattoo,,   mmaa  ppuuòò  eesssseerree  uussaa ttoo  uunnaa  ssoollaa  vvoollttaa  aa ll  

gg iioorrnnoo  ppeerr  ooggnnii  llooccaazziioonnee..  

  

HHEETT2222  --  SSeennddoottee  ddeellllaa  SSeelleezziioonnee  ddeellllaa  MMeemmoorriiaa  

PPooss iizziioonnee::   TTEE      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   CCaauussaa  llaa  ppeerrdd iittaa  dd ii  11  PPRR  aa  RRoouunndd ,,   llaasscciiaannddoo  llaa  

vviitt tt iimmaa  ssvveennuuttaa  ppeerr  MMSS  oorree..   DDuurraannttee  qquueess ttoo  ppeerriiooddoo,,   cchh ii  

eeff ffeett ttuuaa  iill  CCoollppoo  ppuuòò  aagg iirree  ssuull llaa  mmeemmoorriiaa  ddeell llaa  vviitttt iimmaa ,,  

iinndd iiccaannddoo  qquuaa llii  eevveenntt ii  oo  cciirrccooss ttaannzzee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  

dd iimmeenntt iiccaa tt ii,,   ooppppuurree  iinnsseerreennddoo  mmeemmoorriiee  ee  nnoozziioonnii  cchhee  vveerrrraannnnoo  
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ppooii  rriiccoorrddaattee  ccoommee  pprroopprriiee..   PPuuòò  eesssseerree  uutt iill iizzzzaattoo  ppeerr  

rriimmuuoovveerree  JJEETT44  ee  HHEETT1155..   

  

  
HHEETT2233  --  SShhiinnkkeettssuusshhuu,,  LLaa  MMoorrttee  iinn  TTrree  GGiioorrnnii  

PPooss iizziioonnee::   TTOO  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   11PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   PPrreemmeennddoo  qquueessttoo  ttssuubboo,,   iill  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  iinniizziiaa  

iinneessoorraabbiillmmeennttee  aa  ccooll llaassssaarree..   LLaa  vviitt tt iimmaa  mmoorriirràà  eennttrroo  tt rree  

gg iioorrnnii,,   dduurraannttee  ii  qquuaa llii  ppeerrddeerràà  11PPDD,,   11PPRR,,  11PPEE  eedd  11PPVV  iinn  ooggnnii  

llooccaazziioonnee  aa ll  gg iioorrnnoo..   DDuurraannttee  qquueessttoo  ppeerriiooddoo  ppoott rràà  ssoolloo  cceerrccaarree  

dd ii  ll iimmiittaarree  iill  ddoolloorree  uussaannddoo,,   aadd  eesseemmppiioo,,   ddeegg llii  aanntt iiddoolloorriiff iiccii  

ppeerr  ccuurraarree  ii  PPDD..   TTuuttttee  llee  ppeerrdd iittee  ssaarraannnnoo  ppeerrmmaanneenntt ii  ee,,   

ll ''uunniiccoo  rriimmeedd iioo  aapppp ll iiccaabbiillee  ssaarràà  lloo  ttssuubboo  HHEETT99,,   ccaappaaccee  dd ii  

aa ll lluunnggaarree  llaa  vviittaa  ddeell llaa  vviitttt iimmaa  ((ssoossppeennddeennddoo  gg llii  eeff ffeett tt ii  ddeell lloo  

ttssuubboo))  ppeerr  uunn  aa lltt rroo  gg iioorrnnoo..  

  

HHEETT2244  --  KKeennsseeii  ddeellllaa  PPiieettàà  

PPooss iizziioonnee::   TTOO  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   IIss tt iinnttoo++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   LLaa  vviitttt iimmaa  dd ii  qquueessttoo  ttssuubboo  mmuuoorree  oorrrriibbiillmmeennttee  

eesspp llooddeennddoo  eenntt rroo  22  rroouunndd  mmeenntt rree  ii  ssuuooii  aarrtt ii  ee  llaa  ssuuaa  tteess ttaa  ss ii  

ddeeffoorrmmaannoo  iinn  mmaanniieerraa  mmoosstt rruuoossaa..   TTuuttttaavviiaa ,,   dduurraannttee  llaa  mmoorrttee,,  

iinnvveeccee  dd ii  pprroovvaarree  ddoolloorree,,   pprroovvaa  llee  ss tteessssee  sseennssaazziioonnii  cchhee  ss ii  

pprroovvaannoo  iinn  PPaarraadd iissoo..  

  

  
HHEETT2255  --  SShhiinnttaanncchhuu  ddeellllee  CCaatteennee  IInnvviissiibbii llii  

PPooss iizziioonnee::   TTOO  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   11PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   II ll  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  vviieennee  ccoommpp lleettaammeennttee  bbllooccccaattoo  

ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  oorree  ppaarrii  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree  

ddeell ll ''aatt ttaaccccaannttee..   DDuurraannttee  qquueessttoo  ppeerriiooddoo,,   llaa  vviitt tt iimmaa  ppuuòò  tteennttaarree  

dd ii  ssbbllooccccaarrss ii  ssoolloo  eeff ffeettttuuaannddoo  uunn  tteess tt  dd ii  RReess iiss tteennzzaa  aa ll ll''EEffffeett ttoo  

SSppeecciiaa llee  ccoonn  uunn  MMSS  dd ii  66  oo  pp iiùù  ((uunn  tteennttaa tt iivvoo  ooggnnii  rroouunndd )),,   

aa lltt rriimmeenntt ii  ddeevvee  aatttteennddeerree  cchhee  qquuaa llccuunn''aa lltt rroo  lloo  ssbblloocccchh ii  

pprreemmeennddoo  HHEETT2266..  

  

HHEETT2266  --  TTeeiikkeettssuu,,  LLaa  VVii ttaa  ddeellllee  MMeemmbbrraa  

PPooss iizziioonnee::   GGDD//GGSS  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++33,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  ttssuubboo  ppeerrmmeett ttee  dd ii  ssbbllooccccaarree  qquuaa llss iiaass ii  ttssuubboo  

cchhee  iinnff lluu iissccee  ssuull  mmoovviimmeennttoo  ddeell  ccoorrppoo..  

  

HHEETT2277  --  ZZuusseekkuu  ddeellll''EEqquuii lliibbrriioo  MMeennttaallee  

PPooss iizziioonnee::   TTEE  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   LLaa  pprreessss iioonnee  dd ii  qquueess ttoo  ttssuubboo  aacccceelleerraa  iill  pprroocceessssoo  dd ii  

rreeccuuppeerroo  ddeell llaa  mmeennttee,,   ccaanncceell llaannddoo  ss tt rreessss  ee  ss ttaanncchheezzzzaa..   IInn  

tteerrmmiinnii  dd ii  gg iiooccoo,,   ss ii  rreeccuuppeerraa  11PPEE  ooggnnii  gg iioorrnnoo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  

dd ii  gg iioorrnnii  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  tteesstt  dd ii  aa tt tt iivvaazziioonnee..   PPuuòò  eesssseerree  

uutt iill iizzzzaattoo  ppeerr  rriimmuuoovveerree  gg llii  eeff ffeett tt ii  ccaauussaatt ii  ddaa  tt rraauummii  mmeennttaa ll ii  

((CCoommee  llaa  ppeerrdd iittaa  ddeell llaa  vvooccee  ddaa  ppaarrttee  dd ii  LLyynnnn))..  

  

HHEETT2288  --  MMeeiittssuu  ddeell  VViiggoorree  

PPooss iizziioonnee::   TTOO  

LL iimmiittaazziioonnii::VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   EElliimmiinnaa  iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee  llaa  ssttaanncchheezzzzaa  ee  iill  ddoolloorree,,  

rriipp rriiss tt iinnaannddoo  ttuutt tt ii  ii  PPRR  ddeell  bbeerrssaagg lliioo..   AAnnnnuull llaa,,   iinn  aa lltteerrnnaatt iivvaa ,,   

gg ll ii  eeff ffeetttt ii  ddeeii  PPDD  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  oorree  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  tteess tt  dd ii  

aa tt tt iivvaazziioonnee  ((nnoonn  dd ii  qquueell ll ii  ccaauussaatt ii  ddaa  EEff ffeetttt ii  SSppeecciiaa ll ii  dd ii  CCoollpp ii  

dd ii  AArrtt ii  MMaarrzziiaa ll ii))..   PPuuòò  eesssseerree  uussaattoo  ssoolloo  uunnaa  vvoollttaa  aa ll  gg iioorrnnoo..  

  

HHEETT2299  --  DDaaiikkyyookkiinn  ddeellllee  FFiibbrree  MMuussccoollaarrii  

PPooss iizziioonnee::   TTEE  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   RRaagggg iiuunnggee  ii  cceenntt rrii  nneerrvvooss ii  cchhee  ccoonnttrrooll llaannoo  ii  mmuussccooll ii  

ddeell  ccoorrppoo  ee  hhaa  dduuee  aapppp lliiccaazziioonnii::   PPuuòò  aannnnuull llaarree  gg llii  eeff ffeetttt ii  

ddeell llee  pprrootteezziioonnii  dd ii  aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii  ((ssoolloo  qquueell llee  ff iiss iicchhee))  ooppppuurree  

rreennddeerree  iill  pprroopprriioo  ccoorrppoo  pp iiùù  rreess iiss tteennttee  ffoorrnneennddoo  22PPVV  dd ii  

aassssoorrbbiimmeennttoo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  TTeess tt  dd ii  

aa tt tt iivvaazziioonnee..  
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HHEETT3300  --  SShhiioouurriinn,,  IIll  SSiiggii lllloo  ddeellllee  PPaarroollee  

PPooss iizziioonnee::   TTEE  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   11PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa  

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  ddeeccoodd iiff iiccaarree  ooggnnii  tt iippoo  dd ii  tteessttoo  

sseemmpp lliicceemmeennttee  eeffffeett ttuuaannddoo  uunn  tteess tt  

MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++LLeeggggeerree,,   mmoodd iiff iiccaa ttoo  ddaa ll  MMSS  ddeell  

tteess tt  dd ii  aa tttt iivvaazziioonnee  ddeell lloo  ttssuubboo..  

PPeerrmmeett ttee  dd ii  aapppprreennddeerree  ccoollpp ii  dd ii  aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii  ddaa  ppeerrggaammeennee  ee  

ddooccuummeenntt ii  sseeggrreett ii  ccoonn  lloo  ss tteessssoo  bboonnuuss ..  

  

HHEETT3311  --  KKootteettssuu,,  IIll  BBaallzzoo  ddeellllaa  TTiiggrree  

PPooss iizziioonnee::   GGaammbbee  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   PPrreemmeennddoo  qquueesstt ii  ttssuubboo  ssuull llee  ccoossccee,,   iill  gguueerrrriieerroo  

aauummeennttaa  iinnccrreedd iibbiillmmeennttee  llaa  ppootteennzzaa  ddeell llee  ggaammbbee,,   rriiuusscceennddoo  aadd  

eeff ffeett ttuuaarree  SSaa lltt ii  ee  SSaa lltt ii  MMoorrttaa ll ii  sseennzzaa  bbiissooggnnoo  ddeell llaa  rriinnccoorrssaa  

ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  rroouunndd  ppaarrii  aa ll llaa  RREESSIISSTTEENNZZAA..  

  

HHEETT3322  --  SSeennkkeenn  ddeellll''AAllbbeerroo  MMaaeessttrroo  

PPooss iizziioonnee::   TTOO      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   11--22  PPRR//PPEE    

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  TTssuubboo  ppuuòò  aavveerree  dduuee  eeffffeett tt ii,,   ttuutt ttoo  dd iippeennddee  

ddaa ll ll ''eenneerrgg iiaa  ccoonn  ccuuii  vviieennee  ccoollpp iittoo;;   ssee  iill  ccoollppoo  èè  ddoossaa ttoo  

((11PPRR//PPEE))  ppuuòò  rriiddaarree  eenneerrgg iiaa  aadd  uunn  aarrttoo,,   rreennddeennddoolloo  dd ii  nnuuoovvoo  

ccuurraabbiillee  ((nneell  ccaassoo  dd ii  CCoollpp ii  cchhee  lloo  aabbbbiiaannoo  rreessoo  iinnccuurraabbiillee))  ee  

rriipprriiss tt iinnaannddoo  ssuubbiittoo  22  PPVV  ..   SSee  iill  ccoollppoo  èè  vviioolleennttoo  ((22PPRR//PPEE))  

iinnvveeccee  ssppeezzzzaa  iinn  dduuee  llaa  ccoolloonnnnaa  vveerrtteebbrraa llee  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo..  

  

HHEETT3333  --  SShhiisseeiittssuu,,  LLaa  MMaasscchheerraa  ddeellllaa  MMoorrttee  

PPooss iizziioonnee::   TTOO  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   CCaauussaa  ssuull  bbeerrssaagg ll iioo  gg llii  sstteessss ii  eeffffeett tt ii  ddeell  ccoollppoo  HHMM33,,   

mmaa  llaa  dduurraattaa  ee''  ddeecciissaa  ddaa  cchh ii  aa tt tt iivvaa  lloo  ttssuubboo..   SSee  uussaa ttoo  ssuu  ssee  

ss tteessss ii  aa tttt iivvaa  ll ''EEff ffeettttoo  SSppeecciiaa llee  ddeell  CCoollppoo  HHMM33..     

  

HHEETT3344  --  GGaakkuucchhuu,,  LLaa  FFrraannttuummaazziioonnee  ddeell  NNuucclleeoo  

PPooss iizziioonnee::   TTEE  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   11PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   PPooss ttoo  aa ll  cceennttrroo  ddeell llaa  ff rroonnttee,,   qquueess ttoo  ttssuubboo  ccaauussaa  

ll ''eesspp llooss iioonnee  ttoottaa llee  ddeell llaa  vviitttt iimmaa ..  

  

HHEETT3355  --  HHeeiikkeesssshhuu,,  LLaa  SStteellllaa  ddeell  CCuuoorree  

PPooss iizziioonnee::   TTOO      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   11PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCuuoorree++AAzziioonnee++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunnoo  ttssuubboo  ppaarrtt iiccoollaarree  cchhee  ccaauussaa  llaa  mmoorrttee  

ssoollttaannttoo  aa ii  bbeerrssaagg llii  ccoonn  OOnnoorree  00  oo  mmeennoo..   II ll  ccuuoorree  ddeell llaa  

vviitt tt iimmaa  ppuuòò,,   aa  sscceellttaa  dd ii  cchh ii  aatt tt iivvaa  lloo  ttssuubboo,,   rraa ll lleennttaarree  ii  

bbaa tttt iitt ii  ff iinnoo  aa ll llaa  mmoorrttee  ooppppuurree  ggoonnff iiaa rrss ii  oorrrriibbiillmmeennttee  eedd  

eesspp llooddeerree..  

  

HHEETT3366  --  AAkkkkeesshhuu,,  II  FFiiuummii  ddeellllaa  VViittaa  

PPooss iizziioonnee::   QQuuaa llss iiaass ii      

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   PPrreemmeennddoo  qquueessttoo  ttssuubboo  ss ii  bbllooccccaannoo  llee  eemmoorrrraagg iiee  

rriipp rriiss tt iinnaannddoo  ssuubbiittoo  11PPVV  nneell llaa  llooccaazziioonnee  ddeess iiddeerraa ttaa..  

  

HHEETT3377  SShhiinnffuukkuummeenn,,  LLaa  MMoorrttee  ddeeii  SSooggnnii  

PPooss iizziioonnee::   TTEE  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   UUnnaa  vvoollttaa  pprreemmuuttoo  qquueessttoo  ttssuubboo,,   ll ''aavvvveerrssaarriioo  ppuuòò  

aagg iirree  nnoorrmmaa llmmeennttee,,  ccoommee  ssee  nnoonn  ffoossssee  ssoottttooppooss ttoo  aadd  aa llccuunn  

eeff ffeett ttoo  ssppeecciiaa llee,,   ttuutt ttaavviiaa,,   cchh ii  lloo  aatttt iivvaa  ppuuòò  ddeecciiddeerree  cchhee  llaa  

ssuuaa  tteess ttaa  eesspp llooddaa  nneell  ccaassoo  cchhee  ccoommpp iiaa  aazziioonnii  ppaarrtt iiccoollaarrii  

lleeggaattee  aa ll  mmoovviimmeennttoo  ddeell  ccoorrppoo  ((AAtt ttaaccccaarree  qquuaa llccuunnoo,,   ccoorrrreerree,,   

eecccc.. .. .. ))..  

  

HHEETT3388  --  DDoommeeii  ddeell  BBuuiioo  CCoommpplleettoo  

PPooss iizziioonnee::   TTEE  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   DD iiss tt rruuggggee  ccoommpp lleettaammeennttee  iill  nneerrvvoo  oott tt iiccoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa ,,   

rreennddeennddoollaa  cciieeccaa  iinn  mmaanniieerraa  ppeerrmmaanneennttee..  

  

HHEETT3399  --  KKeennmmeeii ,,    LLaa  LLuuccee  ddeellllaa  SSppeerraannzzaa  

PPooss iizziioonnee::   TTEE  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo  
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EEff ffeett tt ii::   RRiipprriiss tt iinnaa  llaa  vviiss ttaa  ppeerrdduuttaa  iinn  sseegguuiittoo  aa ll ll ''aa tt tt iivvaazziioonnee  

dd ii  HHEETT3388  oo  aa  ccaauussaa  dd ii  ffeerriittee  ff iiss iicchhee..  

  

    
HHEETT4400  --  TToosshhiinnmmeeii ,,  LLaa  CCoonnddaannnnaa  ddeell  BBuurraatttt iinnoo  

PPooss iizziioonnee::   TTEE  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   PPooss ttoo  ssuull llaa  ssoommmmiittàà  ddeell  ccrraanniioo,,   ppeerrmmeettttee  dd ii  iimmppaarrtt iirree  

uunn  oorrdd iinnee  aa ll llaa  vviitt tt iimmaa  cchhee,,   ssoottttoo  iippnnooss ii,,   cceerrcchheerràà  iinn  ttuutt tt ii  ii  

mmoodd ii  dd ii  ppoorrttaarrlloo  aa  tteerrmmiinnee..   SSee  llaa  vviitt tt iimmaa  nnoonn  ppoorrttaa  aa  tteerrmmiinnee  

iill  ssuuoo  ccoommppiittoo,,   llaa  ssuuaa  tteess ttaa  eesspp llooddee..      

  

HHEETT4411  --  KKyyoosseettssuu  ddeeii  MMuussccoollii  LLiibbeerrii  

PPooss iizziioonnee::   TTEE  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   II ll  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  nnoonn  rriissppoonnddee  pp iiùù  aagg llii  ss tt iimmoollii  ddeell  

cceerrvveell lloo,,   mmuuoovveennddooss ii  iinn  mmaanniieerraa  iinndd iippeennddeennttee  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  

dd ii  rroouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  TTeess tt  dd ii  aa tttt iivvaazziioonnee..   IInn  ll iinneeaa  dd ii  

mmaassss iimmaa,,   iill  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  ss ii  ccoommppoorrttaa  iinn  mmaanniieerraa  

ooppppoossttaa  aa  qquueell ll ii  cchhee  ssoonnoo  ii  ppeennss iieerrii  ddeell llaa  ss tteessssaa ..  

  

HHEETT4422  --  SSeennyyoo,,  IIll  BBllooccccoo  ddeellllaa  VVii ttaa  

PPooss iizziioonnee::   TTOO  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   PPaarraa ll iizzzzaa  ll ''aavvvveerrssaarriioo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  

MMSS  ddeell  tteess tt..  

  

HHEETT4433  --  SShhiittssuuggeenn,,  II  PPaassssii   ddeell  PPeennttiimmeennttoo  

RReeccoonnddiittoo  

PPooss iizziioonnee::   TTOO  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   LLaa  vviitttt iimmaa  ccoommiinncciiaa  aa  ccaammmmiinnaarree  aa ll ll '' iinndd iieett rroo,,  sseennzzaa  

ppootteerrss ii  ffeerrmmaarree,,   ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  ssuuoo  OOnnoorree  

((ssee  nneeggaatt iivvoo))..  

  

HHEETT4444  --  KKyyoommeeii ,,  GGllii   SSppeecccchhii  ddii  VViittaa  

PPooss iizziioonnee::   BBrraacccciiaa  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   11PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  dduuee  ttssuubboo  llooccaalliizzzzaatt ii  ssuull llee  ssppaa llllee  cchhee  

ccaauussaannoo  ll ''eesspp llooss iioonnee  dd ii  eennttrraammbbee  llee  mmaannii  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa..   

QQuueess ttaa  ppeerrddee  11//33  ddeeii  PPVV  dd ii  ooggnnii  bbrraacccciioo  ee  nnoonn  ppuuòò  pp iiùù  

uutt iill iizzzzaarree  llee  mmaannii  aa  mmeennoo  cchhee  nnoonn  vveennggaannoo  rriiggeenneerraattee  ddaa  

aappppooss iittee  tteeccnniicchhee  oo  ttssuubboo..  

  

  
HHEETT4455  --  KKyyootteeiisshhuu,,  LLoo  SSppeecccchhiioo  IInntteerriioorree  

PPooss iizziioonnee::   TTOO  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   LLaa  pprreessss iioonnee  dd ii  qquueess ttoo  ttssuubboo  ffaa  ggoonnff iiaarree  eennoorrmmeemmeennttee  

llee  vveennee  ee  llee  tteerrmmiinnaazziioonnii  nneerrvvoossee  ddeell llaa  vviitttt iimmaa,,   rreennddeennddoo  pp iiùù  

ffaacciillee  llooccaa lliizzzzaarree  ii  ssuuooii  ppuunntt ii  sseeggrreett ii..   LL''eeff ffeettttoo  dduurraa  MMSS  

rroouunndd,,   dduurraannttee  ii  qquuaa llii,,   cchh iiuunnqquuee  cceerrcchh ii  dd ii  ccoollpp iirree  gg ll ii  ttssuubboo  

ddeell llaa  vviitttt iimmaa  nnoonn  aavvrràà  bbiissooggnnoo  dd ii  mmiirraarree  iill  ccoollppoo..  

  

HHEETT4466  --  SShhoouukkookkiibbaann,,  LLaa  FFiiaammmmaa  EEssttiinnttaa  

PPooss iizziioonnee::   TTEE  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   PPrreemmeennddoo  qquueessttoo  ttssuubboo  llooccaa ll iizzzzaattoo  ssoottttoo  llaa  nnuuccaa,,   ss ii  

rriidduuccoonnoo  llee  aammbbiizziioonnii  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  ee  ii  ssuuooii  ddeess iiddeerrii..   BBiissooggnnaa  

llaanncciiaarree  ssuull llaa  ccoolloonnnnaa  ((EE))::   II ll  rriissuullttaa ttoo  ssoonnoo  ii  ppuunntt ii  cchhee  llaa  

vviitt tt iimmaa  ppeerrddee  nneell  MMeezzzzoo  DDEESSIIDDEERRIIOO..  QQuueesstt ii  eeff ffeetttt ii  nnoonn  ssoonnoo  

ppeerrmmaanneenntt ii,,   mmaa  llaa  vviitt tt iimmaa  ddoovvrràà  ccoommuunnqquuee  rriiaaccqquuiissttaarree  ii  

ppuunntt ii  ppeerrss ii  ccoonn  llaa  nnoorrmmaa llee  ssppeessaa  dd ii  PPAA..   LL''uunniiccaa  aa lltteerrnnaatt iivvaa  èè  

qquueell llaa  dd ii  ccuurraarrlloo  ccoonn  HHEETT66..  

  

HHEETT4477  --  SShhiinniicchhii ,,  LL''IInncciittaammeennttoo  aall  DDiiaallooggoo  

PPooss iizziioonnee::   TTEE//TTOO  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunnaa  ccoopppp iiaa  dd ii  ttssuubboo  ccoonn  eeff ffeetttt ii  ss iimmiill ii  mmaa  

dd iivveerrss ii::   SSee  vviieennee  pprreemmuuttoo  qquueell lloo  dd iieett rroo  llaa  sscchh iieennaa  ((TTOO)),,   ss ii  

oott tteennggoonnoo  eeff ffeett tt ii  aannaa lloogghh ii  aa  HHEETT33..   SSee  vviieennee  pprreemmuuttoo  qquueelllloo  

dd iieett rroo  iill  ccooll lloo  ((TTEE)),,   llaa  vviitttt iimmaa  ppuuòò  eevviittaarree  dd ii  dd iirree  llaa  vveerriittàà,,   
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mmaa  ssuubbiissccee  llaa  llaacceerraazziioonnee  ddeell llee  mmeemmbbrraa  ee  llaa  ppeerrdd iittaa  dd ii  11  PPVV  

ppeerr  llooccaazziioonnee  aadd  ooggnnii  rriissppooss ttaa  ssbbaaggll iiaa ttaa ..  

  

HHEETT4488  --  OOcchhuu,,  IIll  TTooccccoo  MMiirraaccoolloossoo  

PPooss iizziioonnee::   QQuuaa llss iiaass ii  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo++11,,   11PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  rriiggeenneerraarree  ((DD ))PPVV  nneell llaa  llooccaazziioonnee  

ddeess iiddeerraattaa  iiss ttaannttaanneeaammeennttee..  RReennddee  ccuurraabbiill ii  llee  ffeerriittee  iinnccuurraabbiill ii  

ee  ss ii  ppuuòò  uussaarree  uunnaa  ssoollaa  vvoollttaa  aa ll  gg iioorrnnoo  ppeerr  ooggnnii  llooccaazziioonnee..  

  

HHEETT4499  --  TTssuuiisshhiinn,,  II  SSeeggrreettii   ddeell  CCoorrppoo  

PPooss iizziioonnee::   TTOO  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   DDuuee  ppuunntt ii  sseeggrreett ii  cchhee  ss ii  tt rroovvaannoo  ssuuii  ff iiaanncchh ii..   SSee  

pprreemmuutt ii,,   dd iimmeezzzzaannoo  iill  MMoovviimmeennttoo  ddeellllaa  vviitttt iimmaa ,,  llaa  qquuaallee  nnoonn  

ppuuòò  ccoorrrreerree  ee  oott tt iieennee  uunn  MMoodd iiff iiccaattoorree  dd ii  --22  ssuu  ttuutt tt ii  ii  tteesstt  

ff iiss iiccii  ppeerr  MMSS  rroouunndd..  

  

HHEETT5500  --  JJiikkyykkyyoo  ddeellllaa  DDiissttaannzzaa  

PPooss iizziioonnee::   TTEE  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   11PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   LLaa  vviitttt iimmaa  nnoonn  èè  pp iiùù  iinn  ggrraaddoo  dd ii  ppeerrcceepp iirree  llee  tt rree  

dd iimmeennss iioonnii  ee  llaa  dd iissttaannzzaa  ccoonn  ll ''aauuss iill iioo  ddeell llaa  vviissttaa..   CCiiòò  

ccoommppoorrttaa  uunn  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  dd ii  --22  aa  ttuutt tt ii  ii  ssuuooii  tteess tt  dd ii  

ccoommbbaatt tt iimmeennttoo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  rroouunndd  ppaarrii  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  

CCUUOORREE  ddeellll ''aatt ttaaccccaannttee..  
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CCOOLLPPII  OOCCCCUULLTTII  
II  CCoollpp ii  OOccccuulltt ii  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo  ssoonnoo  eess tt rreemmaammeennttee  ppootteenntt ii  eedd  eeffff iiccaaccii,,   ppeerr  qquueess ttoo  mmoott iivvoo  ssoonnoo  ccuuss ttoodd iitt ii  iinn  ggrraann  sseeggrreettoo  

ddaa  MMaaeesstt rrii  aappppooss iittaammeennttee  ddeess iiggnnaatt ii..   CCooss ttoorroo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  PPiiaanneett ii  ddeell ll’’OOrrssaa  MMaagggg iioorree  ((ddeett tt ii  aanncchhee  SStteell llee  NNeegglleett ttee))cchhee  ffuunnggoonnoo  ddaa  

sseerrvviittoorrii  ddeell  SSuucccceessssoorree  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  ee  ddeevvoonnoo  rriivveellaa rree  ll’’eess iiss tteennzzaa  dd ii  ttaa ll ii  ccoollpp ii  iinn  ccaassoo  dd ii  eess tt rreemmaa  nneecceessss iittàà..  

IInnffaatt tt ii,,   nneell llaa  lloorroo  ssaaggggeezzzzaa ,,   ii  MMoonnaaccii  TTuutteellaarrii  ddeell llaa  DD iinnaass tt iiaa  PPrriinncciippaa llee  dd ii  HHookkuuttoo  hhaannnnoo  ssttaabbiill iittoo  cchhee  ttaa ll ii  tteeccnniicchhee  nnoonn  ddoovveevvaannoo  

eesssseerree  iinnsseeggnnaattee  dd iirreettttaammeennttee  aa ll  SSuucccceessssoorree  ddeess iiggnnaattoo,,   ppeerrcchhéé  ccoonnssccii  cchhee  qquuaa llss iiaass ii  eesssseerree  uummaannoo  èè  ffaall ll iibbiillee  ee  ssooggggeettttoo  aa ii  tt rraadd iimmeenntt ii  

ddeeii  ssuuooii  pprreessuunntt ii  aammiiccii  oo  pprreeddaa  ddeell ll ’’aammbbiizziioonnee..  

DD iivveerrss ii  dd ii  qquueess tt ii  CCoollpp ii  ssoonnoo  aa  dd iissppooss iizziioonnee  ddeeii  ssooll ii  aappppaarrtteenneenntt ii  aa ll llaa  DD iinnaass tt iiaa  PPrriinncciippaallee  dd ii  HHookkuuttoo  ((SSoonnoo  iinndd iiccaatt ii  ddaa ll llaa  dd iicciittuurraa  

““SSookkee””))  ee  ssoonnoo  ccuussttoodd iitt ii  nneell llaa  SStteellee  ss iittuuaattaa  nneell llee  rroovviinnee  ddeell  PPaa llaazzzzoo  HHaasseeiiddeenn..  

  

HHOO11  --  CCoollppoo  IInnvviissiibbii llee::  MMoovviimmeennttoo  AAssssaassssiinnoo  

DDiissttrruutt ttoorree  ddeell  CCiieelloo  ((RRaaoouull,,  TTookkii ))  

TTiippoo::   DD          CCoossttoo::   44FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   AAuurraa  33,,     

TTeess tt ::   CCoorrppoo++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo    

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  rraagggg iiuunnggeerree  gg llii  TTssuubboo  aa  dd iiss ttaannzzaa..   EE''  nnoottoo  

aanncchhee  ssoott ttoo  aa lltt rrii  nnoommii,,   mmaa  ss ii  tt rraatt ttaa  sseemmpprree  ddeell lloo  sstteessssoo  ccoollppoo..   

IInnff ll iiggggee  iinnoolltt rree  ((BB))PPRR..  

  

  
HHOO22  --  ""TTeennkkii  SShhoo""  OOnnddee  ddeellll''EEnneerrggiiaa  FFlluutt ttuuaannttee  

ddii  TTrriisstteezzzzaa  ((TTookkii ))    

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   22    

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++33,,   AAuurraa  22,,   11  PPRR//PPEE    

TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  ccoonncceennttrraarree  ttuutt ttaa  llaa  pprroopprriiaa  aabbiill iittàà  iinn  uunn  

ss iinnggoolloo  ccoollppoo,,   ffaacceennddoo  ppeerrnnoo  ssuullllee  pprroopprriiee  eemmoozziioonnii  ppooss iitt iivvee..   

OOggnnoo  ccoollppoo  eeff ffeettttuuaattoo  iill  RRoouunndd  sseegguueennttee  aavvrràà  uunn  MMSS  ddoopppp iioo  

ddeell  nnoorrmmaa llee..  

  

HHOO33  --  CChhiiaavvee  ddeeii  SSiiggii llllii  ddii  HHookkuuttoo  ((HHiioo))    

TTiippoo  ::   SSPP        CCooss ttoo::   22    

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   AAuurraa  22,,   SSookkee  

TTeess tt ::   CCuuoorree++AAzziioonnee++NNuull llaa    

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ccoonncceennttrraa  llaa  pprroopprriiaa  AAuurraa  iinn  uunn  aatt ttaaccccoo  

dd iirreett ttoo  ccoonnttrroo  ll''AAuurraa  aavvvveerrssaarriiaa..   TTiirraarree  ssuull llaa  TTaabbeell llaa  ddeegg llii  

EEff ffeett tt ii,,   ccoolloonnnnaa  ((BB)),,   aagggg iiuunnggeennddoollaa  pprroopprriiaa  AAuurraa  aall  MMSS..   II ll  

rriissuullttaattoo  èè  iill  nnuummeerroo  dd ii  ppuunntt ii  dd ii  AAuurraa  ((oo  dd ii  AAuurraa  OOmmiicciiddaa,,   aa  

sscceellttaa  ddeell ll ''aa tt ttaaccccaannttee))  ppeerrss ii  ddaa ll ll''aavvvveerrssaarriioo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  

RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell  CCuuoorree  ddeell ll ''aa ttttaaccccaannttee..  

  

HHOO44  --  ""JJoommaa  KKoosshhoo""  CCaarreezzzzaa  ddeellllaa  MMaannoo  

SSpplleennddeennttee  ((HHiioo))    

TTiippoo::   PP            CCooss ttoo  ::   22    

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   AAtt ttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11,,   SSookkee  

TTeess tt ::   CCuuoorree++AAzziioonnee++NNuull llaa    

EEff ffeett tt ii::   LL''aa ttttaaccccaannttee  ccoonncceennttrraa  nneell llaa  pprroopprriiaa  mmaannoo  ttuutt ttaa  

ll ''eenneerrgg iiaa  dd ii  ccuuii  dd iissppoonnee  ff iinnoo  aa  rreennddeerrllaa  sspp lleennddeennttee..   SSee  iill  

ccoollppoo  vvaa  aa  sseeggnnoo  iill  ddaannnnoo  èè  dd ii  ((KK))PPVV  ee  ((FF ))PPRR..   II ll  ccoollppoo  nnoonn  

ppuuòò  eesssseerree  ppaarraa ttoo::   ss ii  ppuuòò  cceerrccaarree  dd ii  sscchh iivvaarrlloo,,   mmaa  ssoolloo  ddooppoo  

eesssseerree  rriiuusscciitt ii  iinn  uunn  TTeesstt ::   

MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++DDiiff ff iicciillee  ppeerr  ccaapp iirree  llaa  nnaattuurraa  

ddeell ll ''aatt ttaaccccoo  ((oovvvviiaammeennttee  ssee  pprriimmaa  ss ii  èè  iimmppaarraa ttoo  iill  ccoollppoo))..   

DDooppoo  cchhee  ss ii  èè  rriiuusscciitt ii  iinn  qquueess ttoo  TTeess tt  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa ,,  iill  TTeess tt  

nnoonn  èè  pp iiùù  nneecceessssaarriioo  ee  ss ii  ppuuòò  cceerrccaarree  dd ii  sscchh iivvaarree  iill  ccoollppoo  

nnoorrmmaa llmmeennttee  ((ssee  lloo  ss ii  ccoonnoossccee))..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  ss ii  sscciioogg lliiee  iinn  uunnaa  gg iirraannddoollaa  dd ii  

ccoolloorrii..   

  

HHOO55  --  SSccuuddoo  ddeellll''OOrrssaa  MMaaggggiioorree  ((RRaaoouull))    

TTiippoo  ::   SSPP                                          CCooss ttoo::   33FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   AAuurraa  33,,   11  PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   AAgggg iiuunnggeerree  iill  MMSS  dd ii  qquueessttoo  ccoollppoo  aa  ttuutt tt ii  ii  tteennttaatt iivvii  dd ii  

rreess iiss tteennzzaa  aagg ll ii  TTssuubboo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  CCuuoorree..  

  

HHOO66  --  ""MMuussoouu  TTeennsseeii""  CCoollppoo  ddeellllaa  

TTrraassmmiiggrraazziioonnee  AAttttrraavveerrssoo  SSaattoorrii     

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   XXFF    

LL iimmiittaazziioonnii::   CCoonnoosscceennzzaa  ddeeii  ccoollpp ii  HHMMAA**,,     22  PPEE    

EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  ccoollppoo,,   iinn  rreeaa llttàà,,   nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iinnsseeggnnaattoo  mmaa  

vviieennee  eesseegguuiittoo  iinn  uunn  mmoommeennttoo  dd ii  ppeerrffeezziioonnee  mmiisstt iiccaa  ee  

iinntteerriioorree  ddeett ttoo  SSaattoorrii..  DDaa  pp iiùù  dd ii  22000000  aannnnii  dd ii  ss ttoorriiaa  ss ii  nnaarrrraa  
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ddeell llaa  ssuuaa  eess iiss tteennzzaa  aanncchhee  ssee  nneessssuunnoo,,   ff iinnoorraa,,   èè  mmaaii  rriiuusscciittoo  aa  

rreeaa ll iizzzzaarrlloo..   DDaattaa  llaa  ssuuaa  eennoorrmmee  ppootteennzzaa ,,  cchh ii  lloo  uussaa  ddeevvee  aavveerr  

ccoonnoosscciiuuttoo  ee  ddoommiinnaa ttoo  llee  sseeii  eemmoozziioonnii  ddeell ll ''aanniimmoo  uummaannoo  

((PPaauurraa ,,   CCoorraagggg iioo,,   AAmmoorree,,   OOdd iioo,,  GGiiooiiaa ,,   TTrriiss tteezzzzaa )),,   aavveerree  uunnaa  

ccoonnoosscceennzzaa  pprrooffoonnddaa  ddeell llee  aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii  mmaagggg iioorrii  ((dd ii  ccuuii  

qquueess ttoo  CCoollppoo  èè  uunnaa  ss iinntteess ii))  ee,,   iinnff iinnee,,   aasspp iirraarree  aa  uunn  ggrraannddee  

oobbiieett tt iivvoo  ((ddaa  uutt iill iizzzzaarree  ccoommee  ccaattaa ll iizzzzaattoorree))..   SSaarràà  ccoommppiittoo  

ddeell ll ''AAddGG  ssttaabbiill iirree  qquuaa llii  ssoonnoo  llee  eessaattttee  ccoonndd iizziioonnii  ppeerr  

ll ''eesseeccuuzziioonnee  ddeell  CCoollppoo,,   mmaa  cceerrttaammeennttee  aa llccuunnii  rreeqquuiiss iitt ii  ssoonnoo::   llaa  

ccoonnoosscceennzzaa,,   aa  ll iivveell lloo  00,,   dd ii  aa llmmeennoo  dduuee  SSccuuoollee  MMaagggg iioorrii..   NNeell  

ccoorrssoo  ddeell llaa  ssaaggaa,,   KKeenn  uussaa  iill  CCoollppoo  ddeellllaa  TTrraassmmiiggrraazziioonnee  

AAtt tt rraavveerrssoo  SSaattoorrii  nneell lloo  ssccoonnttrroo  ff iinnaa llee  ccoonn  RRaaoouull  ee,,  uunnaa  vvoollttaa ,,   

ccoonnttrroo  CCaa iioo..   GGll ii  eeff ffeetttt ii  ddeell  ccoollppoo  ssoonnoo  llaasscciiaa tt ii  aa ll llaa  ffaannttaass iiaa  

ddeell ll ''AAddGG;;   ppeerr  eesseemmpp iioo  iinnff ll iiggggeerree  ((KK))PPVV  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee,,   

tteelleett rraassppoorrttaarrss ii  aa ll llee  ssppaa ll llee  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  ppeerr  ppooii  ccoollpp iirrlloo  dd ii  

ssoorrpprreessaa,,   eecccc..   NNoonn  ppuuòò  eesssseerree  ppaarraa ttoo  iinn  aa llccuunn  mmooddoo..     

  
  

  HHOO77  --  ""SSeennkkii  RRaaiiddaann""  CCoollppoo  FFuullmmiinnaannttee  

ddeellll''EErreemmiittaa  SSoopprraannnnaattuurraallee  ddii  HHookkuuttoo  ((RRyyuukkeenn))    

TTiippoo::   PP        CCoossttoo::   33  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  00,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  

++22,,   22  PPRR//PPEE    

TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa    

EEff ffeett tt ii::   SSee  uutt iill iizzzzaattoo  ccoonntt rroo  uunn  aavvvveerrssaarriioo  iinn  pprreeddaa  aa ll llaa  FFooll ll iiaa  

OOmmiicciiddaa ,,   qquueess tt''uu lltt iimmoo  ddeevvee  eeff ffeett ttuuaarree  uunn  TTeess tt ::  

CCuuoorree++RReess iisstteennzzaa++UUmmaannoo..   SSee  iill  tt iirroo  hhaa  ssuucccceessssoo,,   iill  rraappttuuss  

vviieennee  iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee  ccaa llmmaattoo  ee  iill  PPGG  rriittoorrnnaa  nneell lloo  ss ttaa ttoo  

uussuuaa llee..   SSee  iinnvveeccee  èè  uussaattoo  iinn  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo,,   iinnff ll iiggggee  ((EE))PPVV  iinn  

ooggnnii  llooccaazziioonnee..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  FFooll ll iiaa  OOmmiicciiddaa  vviieennee  bbllooccccaattaa  aauuttoommaatt iiccaammeennttee,,   

sseennzzaa  bbiissooggnnoo  ddeell  TTeesstt ..  

  

  

HHOO88  --  ""SShhiicchhiisseeii  TTeennsshhiinn""  IIll  CCuuoorree  ddeellllee  SSeettttee  

SStteellllee  ddii  HHookkuuttoo  ((RRyyuukkeenn))  

TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   77  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22  

TTeess tt ::   CCuuoorree++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ddeessccrriivvee  llaa  ccooss tteellllaazziioonnee  ddeell ll ''OOrrssaa  

MMaagggg iioorree  ccoonn  iill  pprroopprriioo  mmoovviimmeennttoo,,   bbllooccccaannddoo  ll ''aavvvveerrssaarriioo  ee  

iinnvviittaannddoolloo  aa ll llaa  mmoorrttee..     SSii  ppuuòò  tteennttaarree  dd ii  rreess iisstteerree  

eeff ffeett ttuuaannddoo  uunn  tteesstt ::   CCuuoorree++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo  ccoonntt rroo  iill  MMSS  

aavvvveerrssaarriioo  mmaa,,   ssee  iill  tteesstt  dd ii  rreess iiss tteennzzaa  ffaa ll ll iissccee,,   ss ii  rreess ttaa  

bbllooccccaatt ii  ppeerr  uunn  iinntteerroo  rroouunndd  dd ii  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo,,   sseennzzaa  ppootteerr  

nnee''  aa ttttaaccccaarree  nnee''  dd iiffeennddeerrss ii..  

SSee  llaa  vviitttt iimmaa  aappppaarrtt iieennee  aa ll llaa  SStt iirrppee  dd ii  HHookkuuttoo,,   hhaa  uunn  mmaa lluuss  

dd ii  --44  nneell  tteess tt  dd ii  RReess iisstteennzzaa..  

SSppeecciiaa llee::   LL ''aavvvveerrssaarriioo  ssuubbiissccee  ((EE))PPEE  aa  ccaauussaa  ddeell  tteerrrroorree  

aarrccaannoo  ggeenneerraattoo  ddaa ll  ccoollppoo..  

  

  
HHOO99  --  SSooffffiioo  ddeellll''AAnniimmaa  ddii  HHookkuuttoo  ((RRaaoouull,,  TTookkii ))  

TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  XXFF  

LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++33,,   33PPEE,,   SSookkee  

TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  rraaccccoogg lliiee  llee  ssuuee  eenneerrgg iiee  sspp iirriittuuaa llii  ee  rriieessccee  

aa  ccoonncceennttrraarrllee  ppeerr  uunn  bbrreevvee  ppeerriiooddoo..  LL ''AAuurraa  ssaa llee  aa  ll iivveell lloo  33  

ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  tteesstt  dd ii  aa tt tt iivvaazziioonnee..   

GGllii  aavvvveerrssaarrii  ssuubbiissccoonnoo  aanncchhee  uunn  mmoodd iiff iiccaa ttoorree  dd ii  --22  aa  

qquuaa llss iiaass ii  tteess tt  dd ii  ppeenneettrraazziioonnee  ddeell ll ''AAuurraa..  

  

HHOO1100  --  ""TTeenn  RRyyuu  KKookkyyuuhhoo""  RReessppiirroo  PPrrooffoonnddoo  ddeell  

DDrraaggoo  RRoottaannttee  ddii  HHookkuuttoo  ((KKeennsshhiirroo))  

TTiippoo::   SSPP                    CCoossttoo::   XXFF  

LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   CCoonncceennttrraazziioonnee  ++11,,   SSookkee  
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TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ss ii  ccoonncceennttrraa  rriiuusscceennddoo  aa  ssff rruuttttaarree  aapppp iieennoo  

iill  ppootteennzziiaa llee  ddeell  ssuuoo  ccoorrppoo..   PPeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  

ll iivveell lloo  ddeell  TTaa lleennttoo  CCoonncceennttrraazziioonnee,,   ppuuòò  uutt iill iizzzzaarree  ttuuttttee  llee  

EENNEERRGGIIEE  ee  ii  CCoollpp ii  sseennzzaa  ssppeennddeerree  PPVV,,  PPRR,,  ee  PPEE..  

  
  

HHOO1111  --  ""KKoouurreettssuu  HHaa""  PPrreessaa  ddii  HHookkuuttoo  cchhee  

SSppeezzzzaa  ll''AAcccciiaaiioo  ((KKeennsshhiirroo,,  RRaaoouull))  

TTiippoo::   SSPP                    CCoossttoo::   XXFF  

LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   22PPRR//PPEE  

TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  

EEff ffeett tt ii::   CCoonn  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  èè  ppoossss iibbiillee  eeff ffeett ttuuaarree  uunnaa  ppaarraattaa  

cchhee  hhaa  uunn  MMSS  ddoopppp iioo  ddeell  nnoorrmmaa llee..   IInn  pp iiùù ,,   ssee  llaa  ppaarraa ttaa  hhaa  uunn  

MMSS  ssuuppeerriioorree  aa ll ll ''aa ttttaaccccoo  dd ii  aa llmmeennoo  33  ppuunntt ii,,   vviieennee  iinnff ll iitt ttoo  uunn  

ddaannnnoo  dd ii  ((VViiee  dd ii  HHookkuuttoo))  PPVV  ee  PPRR  nneell llaa  llooccaazziioonnee  oo  nneell ll ''aa rrmmaa  

uussaattaa  ppeerr  aattttaaccccaarree,,   sseennzzaa  tteenneerr  ccoonnttoo  dd ii  aa llccuunn  tt iippoo  dd ii  

PPrrootteezziioonnee..  

QQuueess ttaa  tteeccnniiccaa  ppuuòò  eesssseerree  uutt iill iizzzzaattaa  ppeerr  bbllooccccaarree  

aauuttoommaatt iiccaammeennttee  ooggggeett tt ii  ee  vveeiiccooll ii  dd ii  dd iimmeennss iioonnii  gg iiggaanntteesscchhee  

((TTrreennii  iinn  ccoorrssaa ,,   MMaacciiggnnii  iinn  ccaadduuttaa ,,   eecccc.. .... ))..  

SSppeecciiaa llee::   LL ''aarrttoo  oo  ll''aa rrmmaa  uussaatt ii  ppeerr  ll''aa ttttaaccccoo  vveennggoonnoo  dd iisstt rruutt tt ii..  

  
  

HHOO1122  --  SSaaccrroo  CCoollppoo  ddeeii  CCeennttoo  PPuuggnnii  DDeevvaassttaannttii   

ddaall  CCiieelloo  ((TTookkii ))  

TTiippoo::   SSMM          CCoossttoo::   44    LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   

CCoonnoosscceennzzaa  HHMM1111  

EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunn  SSaa llttoo  MMoorrttaa llee  dduurraannttee  iill  qquuaa llee  iill  

gguueerrrriieerroo  eesseegguuee  ii  CCeennttoo  PPuuggnnii  DDeevvaass ttaanntt ii..  GGllii  eeff ffeetttt ii  ssoonnoo  

iiddeenntt iiccii,,   mmaa  ii  ddaannnnii  vvaannnnoo  llooccaa lliizzzzaatt ii  ccoonn  llaa  ttaabbeell llaa  ddeell llaa  

TTeess ttaa ttaa ..  

SSppeecciiaa llee::   LLee  llooccaazziioonnii  ccoollpp iittee  eesspp llooddoonnoo  ff rraaggoorroossaammeennttee..  

  

HHOO1133  --  IInnvviinncciibbii llii   CCoollppii  LLeettaallii   ((KKaaiioohh))  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   44      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  33,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  

++22,,   SSookkee  

EEff ffeett tt ii::   UUnnaa  rraapp iidd iissss iimmaa  sseerriiee  dd ii  ppuuggnnii  cchhee  iinnff ll iiggggee  ((II ))PPVV  iinn  

ooggnnii  llooccaazziioonnee..  

SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoorrppoo  ddeell ll’’aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  dd iiss iinntteeggrraa ttoo..  

  

HHOO1144  --  MMaannoo  TTaagglliieennttee  ddeellllaa  TTeeccnniiccaa  RRuubbaattaa  

((SStteellee))  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   XXFF    LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++33,,   SSookkee  

TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa++AAttttaaccccoo  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ss ffeerrrraa  uunn  ppuuggnnoo  iinnttaanngg iibbiillee  cchhee  nnoonn  èè  

ppoossss iibbiillee  ppaarraarree..   NNoonn  iinnff ll iiggggee  ddaannnnii,,   mmaa  ssee  ll’’aavvvveerrssaarriioo  nnoonn  

rriieessccee  iinn  uunn  TTeesstt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++NNuull llaa++AAuurraa  ccoonnttrroo  iill  

MMSS  ddeell  CCoollppoo,,  ss ii  rriitt rroovvaa  ccoonn  ttuutt tt ii  ii  cceennttrrii  nneerrvvooss ii  ddeell llee  

bbrraacccciiaa  ppaarraa ll iizzzzaatt ii  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMII,,   ccoonn  

ccoonnsseegguueennttee  iinnccaappaacciittàà  dd ii  ppootteerrllee  uutt iill iizzzzaarree..  

SSppeecciiaa llee::   LL’’aavvvveerrssaarriioo  nnoonn  ppuuòò  rreess iiss tteerree  aa ll  ccoollppoo  ee  ii  cceenntt rrii  

nneerrvvooss ii  ddeell llee  ssuuee  bbrraacccciiaa  vveennggoonnoo  ccoommpprroommeessss ii  ddeell  ttuutt ttoo  

ff iinncchhéé  nnoonn  vveennggoonnoo  rriipprriisstt iinnaatt ii  ccoonn  aappppooss iittee  tteeccnniicchhee..  

  
  

HHOO1155  --  PPuuggnnoo  ddeellllaa  DDiinnaasstt iiaa  PPrriinncciippaallee  ddii  HHookkuuttoo  

((KKaaiioohh))  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   55    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ++11,,   

SSookkee  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  aassssuummee  llaa  ppooss iizziioonnee  ddeell llaa  SSttaa ttuuaa  ddeell llaa  

DD iinnaass tt iiaa  PPrriinncciippaa llee  dd ii  HHookkuuttoo  ee  ssffeerrrraa  uunn  aatt ttaaccccoo  cchhee  ccoollpp iissccee  

dd iirreett ttaammeennttee  llaa  TTeess ttaa  sseennzzaa  nneecceessss iittàà  dd ii  ddoovveerr  mmiirraarree,,   

iinnff ll iiggggeennddoo  ((FF ))PPVV..   PPuuòò  eesssseerree  ssoolloo  sscchh iivvaattoo..  

SSppeecciiaa llee::   LLaa  TTeess ttaa  ddeellll ’’aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  tt rraanncciiaa ttaa  vviiaa ..  
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PPrreerreeqquuiiss iittoo::  VViiee  OOssccuurree  ddii  HHookkuuttoo--LLiiuu  

CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  CCuuoorree  
  

QQuuaannddoo  ii  MMoonnaaccii  TTuutteellaarrii  ddeell llaa  DD iinnaass tt iiaa  dd ii  HHookkuuttoo  ddeecciisseerroo  cchhee  eerraa  vveennuuttoo  iill  mmoommeennttoo  dd ii  sscceegg lliieerree  ccoolluuii  cchhee  ssaarreebbbbee  dd iivveennttaattoo  iill  

ffoonnddaattoorree  ddeell ll’’HHookkuuttoo  SShh iinnkkeenn,,   nnoonn  vvii  eerraannoo  eerreedd ii  mmaasscchh ii  iinn  ggrraaddoo  dd ii  aaddeemmppiieerree  qquueess ttoo  ccoommppiittoo,,   mmaa  ssoolloo  dduuee  ssoorreell llee  dd ii  nnoommee  SShhuummee  

ee  OOuukkaa..   PPeerr  iirroonniiaa  ddeell llaa  ssoorrttee,,  ttuutt ttee  ee  dduuee  llee  ffaanncciiuu ll llee  ppaarrttoorriirroonnoo  nneell lloo  ss tteessssoo  gg iioorrnnoo  uunn  ff iigg ll iioo  mmaasscchh iioo..   II  dduuee  bbaammbbiinnii  rriissppoonnddeevvaannoo  

aa ll  nnoommee  dd ii  SShhuukkeenn  ee  RRyyuu  ((LLiiuu  iinn  cciinneessee))……  

II  MMoonnaaccii  TTuutteellaarrii  nnoonn  ppootteevvaannoo  ppeerrmmeett tteerree  cchhee  ii  dduuee  pp iiccccooll ii  vveenniisssseerroo  aa ll lleevvaatt ii  nneell lloo  ss tteessssoo  mmooddoo,,   iill  rriisscchh iioo  ssaarreebbbbee  ss ttaa ttoo  qquueell lloo  cchhee  

eenntt rraammbbii  dd iivveenniisssseerroo  DDoommiinnaattoorrii  ee  iill  CCiieelloo  ss ii  ssppaaccccaassssee  iinn  dduuee..   NNoonn  vvoolleennddooss ii  aassssuummeerree  llaa  rreessppoonnssaabbiill iittàà  ddeell llaa  sscceellttaa,,   ii  MMoonnaaccii  

vvooll lleerroo  aa ff ff iiddaarrss ii  aa ll  ppaarreerree  ddeell  CCiieelloo..   PPoorrttaarroonnoo  ii  dduuee  nneeoonnaatt ii  ssuull llaa  ssoommmmiittàà  ddeell llaa  CCoollll iinnaa  CCeelleess ttee,,   eessppoonneennddooll ii  aa ii  lluupp ii  aaff ffaammaatt ii……    

““LLaa  CCoolllliinnaa  CCeelleessttee  èè  ssaaccrraa,,  èè  ii ll  lluuooggoo  iinn  ccuuii  DDiioo  aaff ffiiddòò  llaa  ssuuaa  ssppaaddaa  aall  ccaappoosstt iippiittee  ddeellllaa  DDiinnaasstt iiaa!!  LLaa  

vvoolloonnttàà  ddeell  CCrreeaattoorree  ffaarràà  aassssuurrggeerree  aa  MMaaeessttrroo  ddii  HHookkuuttoo  ii ll  bbaammbbiinnoo  cchhee  ssoopprraavvvviivvrràà!!””  

QQuueell llaa  nnoott ttee  SShhuummee  ssppaarrìì..   CCooss ìì  mmaa llaattaa  ddaa  aavveerree  ddaavvaanntt ii  aa  ssee  mmeennoo  dd ii  uunn  aannnnoo  dd ii  vviittaa ,,   iimmppaazzzzìì  ddaa ll  ddoolloorree..   II ll  ssuuoo  ddeess iiddeerriioo  pp iiùù  

ggrraannddee  eerraa  cchhee  aa llmmeennoo  ssuuoo  ff iigg ll iioo  vviivveessssee,,   ppeerr  qquueess ttoo  mmoott iivvoo  ss ii  rreeccòò  pprreessssoo  llaa  CCooll ll iinnaa  CCeelleess ttee  ee  aannddòò  aa  ssoott tt rraarrrree  SShhuukkeenn  ddaa ll  ssuuoo  

tteerrrriibbiillee  ddeess tt iinnoo..   NNeell lloo  ss tteessssoo  mmoommeennttoo,,   gg iiuunnsseerroo  ssuull  ppooss ttoo  OOuukkaa  ee  ii  MMoonnaaccii  TTuutteellaarrii,,   ccoogg lliieennddoo  SShhuummee  ssuull  ffaa ttttoo..   LLaa  ddoonnnnaa  ccaaddddee  aa ii  

pp iieedd ii  ddeell ll’’aammaattaa  ssoorreell llaa  rraaccccoonnttaannddoollee  iill  ssuuoo  iimmmmeennssoo  ddoolloorree  ee  ssccoopppp iiaannddoo  iinn  llaaccrriimmee..  

OOuukkaa  rreess ttòò  pprrooffoonnddaammeennttee  ccoollpp iittaa  ddaa ll ll’’aattttoo  ddeell llaa  ssoorreell llaa ,,  iill  ccuuii  iiss tt iinnttoo  mmaatteerrnnoo  ll ’’aavveevvaa  ppoorrttaa ttaa  aa  ccoommppiieerree  uunn  ggeess ttoo  ss iimmiillee..   DDeecciissee  

aa ll lloorraa  cchhee  aavvrreebbbbee  ssaaccrriiff iiccaa ttoo  llaa  ssuuaa  ss tteessssaa  vviittaa  ppeerr  ccoonncceeddeerree  aa  SShhuukkeenn  dd ii  dd iivveennttaarree  iill  MMaaeess tt rroo  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo  ee,,  

rriivveellaa ttaa  llaa  ssuuaa  vvoolloonnttàà  aa ii  MMoonnaaccii,,   ss ii  ggeett ttòò  nneell  vvuuoottoo..   CCooss ttoorroo,,   ssccoonnvvoolltt ii  ddaa ll ll’’aaccccaadduuttoo,,   pprreesseerroo  aatt ttoo  ddeell  ggrraannddee  aammoorree  cchhee  aavveevvaa  

pprrootteett ttoo  SShhuukkeenn  ff iinn  ddaa ll llaa  nnaasscciittaa  ee  lloo  sscceellsseerroo  ccoommee  eeff ffeett tt iivvoo  ffoonnddaattoorree  ddeell llaa  nnuuoovvaa  SSccuuoollaa..     
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RRyyuu  ee  llaa  ssuuaa  dd iisscceennddeennzzaa  rreess ttaarroonnoo  ccooss ìì  ccoommee  ““rraammoo  ccaaddeettttoo””  ddeellllaa  DD iinnaass tt iiaa  

PPrriinncciippaa llee,,   vveenneennddoo  aaddddeesstt rraa tt ii  ccoommee  ““SStteell llee  NNeegg lleett ttee””  aa ll  sseerrvviizziioo  ddeell  SSuucccceessssoorree  

ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo..   QQuueess tt ii  ssvviilluuppppaarroonnoo  ll’’AArrccaannaa  AArrttee  ddii  HHookkuuttoo  

((HHookkuuttoo  RRyyuukkeenn  oo  HHookkuuttoo--LL iiuu,,   ddaa ll  nnoommee  ddeell  ssuuoo  ffoonnddaattoorree)),,   ddeett ttaa  aanncchhee  GGeemmmmaa  ddii  

HHookkuuttoo,,   ppaarrtteennddoo  ddaa ll llee  bbaass ii  ss ttaabbiill iittee  ddaa ll ll’’HHookkuuttoo  SSookkee  ee  ssvviilluuppppaannddoonnee  

eennoorrmmeemmeennttee  llee  ccaappaacciittàà  ooff ffeennss iivvee..   AA  dd iiff ffeerreennzzaa  ddeell ll’’HHookkuuttoo  SShh iinnkkeenn,,   ll’’HHookkuuttoo--LL iiuu  

nnoonn  ss ii  èè  eevvoolluuttoo  aaff ff rroonnttaannddoo  llee  pp iiùù  ppootteenntt ii  aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii  eess iiss tteenntt ii  aa ll  mmoonnddoo,,   qquuiinndd ii,,  

nnoonnooss ttaannttee  llaa  ssuuaa  sscchh iiaacccciiaannttee  ppootteennzzaa  iinn  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo,,   rriissuullttaa  uunnaa  tteeccnniiccaa  

iinnaaddeegguuaattaa  ppeerr  ii  ccaammppii  dd ii  bbaatt ttaagg lliiaa ,,   eesssseennddoo  pprriivvaa  dd ii  tteeccnniicchhee  dd iiffeennss iivvee  ee,,   

ssoopprraatt ttuutt ttoo,,  ddeell llaa  ccaappaacciittàà  dd ii  ddeeccoodd iiff iiccaarree  ii  CCoollpp ii  aavvvveerrssaarrii  tt iipp iiccaa  ddeell lloo  SShh iinnkkeenn ..   LLee  

ssuuee  TTeeccnniicchhee  pp iiùù  ppootteenntt ii  ssoonnoo  ccoommuunnqquuee  ccaappaaccii  dd ii  ssppaazzzzaarree  vviiee  iinntteerree  sscchh iieerree  dd ii  

aavvvveerrssaarrii  sseennzzaa  aa llccuunnaa  ppeennaa lliittàà  ee,,   ccoossaa  aannccoorr  pp iiùù  iimmppoorrttaannttee,,   ppuuòò  uutt iill iizzzzaarree  bbeenn  

11110099  TTssuubboo  ccoonnttrroo  ii  770088  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa ..     

II ll  pprreezzzzoo  ddaa  ppaaggaarree  ppeerr  uunnaa  ttaa llee  ppootteennzzaa  èè  ccoommuunnqquuee  eennoorrmmee::   AAtt tt iinnggeennddoo  aa ll  mmaassss iimmoo  ddaa ll llee  pprroopprriiee  rriissoorrssee  ppss iiccoo--ff iiss iicchhee,,   iill  MMaaeess tt rroo  

ddeell ll ’’HHookkuuttoo--LL iiuu  rreess ttaa  ffaacciillmmeennttee  iinneebbrriiaattoo  ddaa ll llee  ffoorrzzee  aarrccaannee  ssccaatteennaattee,,   sscciivvoollaannddoo  lleennttaammeennttee  mmaa  iinneessoorraabbiillmmeennttee  vveerrssoo  llaa  ffoollll iiaa  

ddeeff iinniitt iivvaa..   GGllii  uunniiccii  cchhee  sseemmbbrraannoo  iinn  ggrraaddoo  dd ii  ddoommiinnaarree  ttaa ll ii  ffoorrzzee  ssoovvrraannnnaattuurraa ll ii  sseemmbbrraannoo  pprroopprriioo  ii  dd iisscceennddeenntt ii  dd ii  SShhuukkeenn  ee  RRyyuu,,   

ppeerr  qquueess ttoo  mmoott iivvoo,,  ff iinn’’oorraa ,,  ll ’’ iinnsseeggnnaammeennttoo  dd ii  qquueess tt’’aarrttee  mmiicciidd iiaa llee  èè  ss ttaattoo  rriisseerrvvaattoo  qquuaass ii  eesscclluuss iivvaammeennttee  aa  lloorroo..   IInn  tteerrmmiinnii  dd ii  gg iiooccoo,,   

cchh iiuunnqquuee  nnoonn  aappppaarrtteennggaa  aa ll llaa  SStt iirrppee  ddii  HHookkuuttoo ,,   ppeerrddee  22  ppuunntt ii  dd ii  OOnnoorree  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  uutt iill iizzzzaa  uunn  CCoollppoo  MMoorrttaa llee,,   EEssootteerriiccoo  oo  

OOccccuullttoo  ddeell ll’’AArrccaannaa  AArrttee  dd ii  HHookkuuttoo  ((mmaa  ssoolloo  ff iinncchhéé  hhaa  OOnnoorree  ppooss iitt iivvoo))..     

  

LL’’AAUURRAA  OOMMIICCIIDDAA  
LL ’’AAuurraa  OOmmiicciiddaa  ((MMaaaattookkii))  èè  uunn  ff lluussssoo  eenneerrggeett iiccoo  ppootteennttee  qquuaannttoo  ll ’’AAuurraa,,   mmaa  sspp iieeggaabbiillee  ssoolloo  iinn  tteerrmmiinnii  dd ii  ffuurriiaa  mmaa llvvaagg iiaa  ee  dd iisstt rruutt tt rriiccee..   

IInn  qquuaannttoo  ttaallee,,   iinnff lluueennzzaa  ggrraavveemmeennttee  iill  ccuuoorree  ee  lloo  sspp iirriittoo  dd ii  cchh ii  nnee  ffaa ’’  uussoo..  EEssssaa  èè  uunnaa  TTeeccnniiccaa  ssvviilluuppppaattaa  ddaa ll ll’’AArrccaannaa  AArrttee  dd ii  HHookkuuttoo  

ee  nnoonn  ss ii  ootttt iieennee  ssppeennddeennddoo  PPAA,,   mmaa  ssoolloo  ppeerr  aavveerr  uutt iill iizzzzaattoo  ii  CCoollpp ii  dd ii  qquueessttaa  SSccuuoollaa  oo  ppeerr  aavveerr  ccoommppiiuuttoo  aazziioonnii  eeff ffeerraa ttee..  UUnnaa  vvoollttaa  

aaccqquuiiss iittaa,,   ccoommuunnqquuee,,   nnoonn  ppuuòò  pp iiùù  eesssseerree  ppeerrdduuttaa ..   PPuuòò  rraagggg iiuunnggeerree  uunn  vvaa lloorree  mmaassss iimmoo  dd ii  66  ee  vvaa ’’   sseeggnnaattaa  ccoonn  ddeeii  cceerrcchh iieett tt ii  ssuuii  PPEE..  

GGllii  uutt iill iizzzzii  ee  gg llii  eeff ffeett tt ii  ddeell ll’’AAuurraa  OOmmiicciiddaa  ssoonnoo  aannaa lloogghh ii  aa  qquueell ll ii  ddeellll ’’AAuurraa  ccoonnvveennzziioonnaa llee  ppeerr  llee  sseegguueenntt ii  aapppp lliiccaazziioonnii::  

--  CCoommee  ffoorrmmaa  lliimmiittaattaa  ddii  pprreeccooggnniizziioonnee,,  iinn  mmooddoo  ddaa  pprreevveeddeerree  ggllii   aatt ttaacccchhii ..  

--  PPeerr  aavveerr  mmaaggggiioorree  lliibbeerrttàà  ddii  mmoovviimmeennttoo..  

--  PPeerr  ssffrruuttttaarree  mmeegglliioo  llee  rriissoorrssee  ddeell  ccoorrppoo..  

--  PPeerr  uutt ii lliizzzzaarree  CCoollppii  ee  TTeeccnniicchhee  cchhee  rriicchhiieeddaannoo  ll’’uussoo  ddii  AAuurraa  ccoonnvveennzziioonnaallee  ttrraa  llee  LLiimmiittaazziioonnii ..  

AAll  ccoonnttrraarriioo  dd ii  eessssaa  ppeerròò::     

--  PPeennaalliizzzzaa  llee  ppoossssiibbii llii ttàà  ddii  rreessiisstteerree  aaggllii   EEff ffeettttii   SSppeecciiaallii   iinnff lliitt ttii ..  II ll  vvaa lloorree  ddeell ll’’AAuurraa  OOmmiicciiddaa  ddeell ll’’aattttaaccccaannttee  

dd iivveennttaa  uunn’’uulltteerriioorree  ppeennaa lliittàà,,   ddaa  ppaarrttee  dd ii  cchh ii  ssuubbiissccee  iill  CCoollppoo,,   qquuaannddoo  cceerrccaa  dd ii  rreess iiss tteerree  aa llll ’’EEff ffeettttoo  SSppeecciiaa llee..  

--  MMiigglliioorraa  ll’’eeff ffiiccaacciiaa  ddeeii  SSuucccceessssii   CCrriitt iiccii ..  IInn  ccaassoo  dd ii  SSuucccceessssoo  CCrriitt iiccoo  iinn  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo,,   iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  aagggg iiuunnggee  aa ll  

MMSS  uunn  nnuummeerroo  dd ii  ddaadd ii  aagggg iiuunntt iivvii  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeellllaa  pprroopprriiaa  AAuurraa  OOmmiicciiddaa  aa ll  ccooss ttoo  dd ii  uunn  ssoolloo  PPRR//PPEE..  

--  NNoonn  ppuuòò  eesssseerree  ssoo sstt ii ttuuiittaa  aallll’’AAuurraa  ccoonnvveennzziioonnaallee  nneell llee  rreeggoollee  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  aa  cchh ii  hhaa  AAuurraa  22  dd ii  iimmppaarraarree  eedd  

eeff ffeett ttuuaarree  CCoollpp ii  aappppaarrtteenneenntt ii  aadd  aa lltt rree  SSccuuoollee,,   ee  cchh ii  hhaa  AAuurraa  33  dd ii  dd iivveennttaarree  uunn  UUnniiff iiccaa ttoorree..  

--  NNoonn  ppuuòò  eesssseerree  ssaaccrrii ff iiccaattaa  ppeerr  aannnnuullllaarree  uunn  EEff ffeett ttoo  SSppeecciiaallee..  

LLee  dduuee  ffoorrmmee  dd ii  AAuurraa  ssoonnoo  iinnccoommppaatt iibbiill ii::  iinn  uunnoo  ss tteessssoo  mmoommeennttoo  ppuuòò  eesssseerree  uutt iill iizzzzaattoo  uunn  ssoolloo  tt iippoo  dd ii  AAuurraa ,,   qquueell lloo  ccoonn  iill  vvaa lloorree  pp iiùù  

eelleevvaattoo,,   mmeennttrree  ll’’aa lltt rraa  èè  ccoonnss iiddeerraattaa  00  aa  ttuutt tt ii  gg ll ii  eeff ffeetttt ii..   AA  ppaarriittàà  dd ii  vvaa lloorree  èè  ll’’AAuurraa  OOmmiicciiddaa  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  uutt iill iizzzzaattaa  ddaa ll  gg iiooccaattoorree..   

IInn  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo,,   ppaassssaarree  aa ll ll ’’uutt iill iizzzzoo  ddeell ll’’AAuurraa  ccoonn  iill  vvaa lloorree  pp iiùù  bbaassssoo  rriicchh iieeddee  uunn  TTeess tt::   CCuuoorree++DDeessiiddeerriioo++NNuullllaa..   SSee  iill  tteess tt  

rriieessccee,,   iill  gguueerrrriieerroo  ppuuòò  uutt iill iizzzzaarree  ll’’AAuurraa  ddeess iiddeerraa ttaa  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  rroouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell lloo  sstteessssoo..   NNeell llee  nnoorrmmaa ll ii  ss iittuuaazziioonnii,,   ppaassssaarree  

ddaa  uunn  tt iippoo  dd ii  AAuurraa  aa ll ll ’’aa lltt rroo  nnoonn  rriicchh iieeddee  tteess tt  ee  ll ’’eeffffeett ttoo  ppuuòò  dduurraarree  iinnddeeff iinniittaammeennttee  ((oo  aa llmmeennoo  ff iinncchhéé  nnoonn  ss ii  eennttrraa  iinn  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo))..  
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MMEETTOODDII  DDII  AACCQQUUIISSIIZZIIOONNEE  
CCoommee  gg iiàà  aacccceennnnaattoo,,   ll’’AAuurraa  OOmmiicciiddaa  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  aaccqquuiissttaa ttaa  tt rraammiittee  llaa  ssppeessaa  dd ii  PPAA,,  mmaa  ssoolloo  nneeii  sseegguueenntt ii  ccaass ii::  

--  OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  uunn  ppeerrssoonnaagggg iioo  ccoommppiiee  uunn  aa tt ttoo  dd ii  aattrrooccee  vviill ttàà  ((aa  dd iissccrreezziioonnee  ddeell ll ’’AAddgg ))..  

--  OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  uunn  ppeerrssoonnaagggg iioo  èè  eessppooss ttoo  aa ll ll ’’ iinnff lluueennzzaa  ((nnoonn  llaa  sseemmpp lliiccee  vviiss ttaa ))  dd ii  uunn  eesssseerree  dd ii  ggrraannddee  mmaa llvvaagg iittàà  ((cciiooèè  ccoonn  

AAuurraa  OOmmiicciiddaa  33  oo  ssuuppeerriioorree))..   AAdd  eesseemmppiioo,,   ll’’ iinnsseeggnnaammeennttoo  dd ii  uunn  MMaaeess tt rroo  cchhee  ““eedduuccaa””  ll’’aa ll ll iieevvoo  aa  ddaarree  ssffooggoo  aa  ttuutt ttaa  llaa  

pprroopprriiaa  rraabbbbiiaa,,   eecccc.. ..  

--  OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  uunn  ppeerrssoonnaagggg iioo  oott tt iieennee  uunn  SSuucccceessssoo  CCrriitt iiccoo  uutt iill iizzzzaannddoo  uunn  CCoollppoo  ddeell ll’’AArrccaannaa  AArrttee  dd ii  HHookkuuttoo..  

IInn  ttuutt tt ii  qquueess tt ii  ccaass ii,,   iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  ddeevvee  eeff ffeettttuuaarree  uunn  tteess tt..   CCuuoorree++RReessiisstteennzzaa++NNuullllaa++AAuurraa--AAuurraa  OOmmiicciiddaa++MMooddii ffiiccaattoorree  

((ppaarrii  aadd  11//1100  ddeell ll ’’OOnnoorree))  cchhee  rriieessccee  aauuttoommaatt iiccaammeennttee  ssee  iill  ssuuoo  vvaa lloorree  èè  ssuuppeerriioorree  aa  1122..   SSee  iill  tteess tt  ffaa ll ll iissccee,,   iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  aaccqquuiiss iissccee  

iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee  11  PPuunnttoo  dd ii  AAuurraa  OOmmiicciiddaa  ee,,   nneellll ’’uulltt iimmoo  ccaassoo  ((cciiooèè  uutt iill iizzzzaannddoo  uunn  CCoollppoo  ddeell ll ’’AArrccaannaa  AArrttee)),,   ssuubbiissccee  aanncchhee  uunn  aatt ttaaccccoo  dd ii  

FFoolllliiaa  OOmmiicciiddaa  ((vveedd ii  oolltt rree))..   GGllii   aappppaarrtteenneennttii   aallllaa  SStt ii rrppee  ddii  HHookkuuttoo  rraaddddooppppiiaannoo  ii ll  pprroopprriioo  vvaalloorree  ddii  CCuuoorree  nneell  

tteesstt   ccoonnttrroo  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellll’’AAuurraa  OOmmiicciiddaa..  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE::   GGllii  uunniiccii  cchhee  ppoossssoonnoo  oott tteenneerree  ll ’’AAuurraa  OOmmiicciiddaa  nneeii  mmeettoodd ii  ssuummmmeennzziioonnaa tt ii  ssoonnoo  ccoolloorroo  cchhee  ccoonnoossccoonnoo  ee  uutt iill iizzzzaannoo  

LL ’’AArrccaannaa  AArrttee  dd ii  HHookkuuttoo  ooppppuurree  ii  CCoollpp ii  EEssootteerriiccii  SShhuurraa  ((vveedd ii  DDOOCCUUMMEENNTTII  SSEEGGRREETTII  aa  pp.. 1122  ee  1133))..   

  

LLAA  FFOOLLLLIIAA  OOMMIICCIIDDAA  
LLaa  FFooll ll iiaa  OOmmiicciiddaa  èè  uunnaa  ccoonndd iizziioonnee  tteemmppoorraanneeaa  nneell llaa  qquuaa llee  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  

ppeerrddee  ttoottaa llmmeennttee  qquuaa llss iiaass ii  ppaarrvveennzzaa  dd ii  uummaanniittàà  ee  rraazziioonnaa lliittàà  ee  cceerrccaa  dd ii  

uucccciiddeerree  cchh iiuunnqquuee  gg llii  ss ii  ppaarrii  ddaavvaanntt ii……  aammiiccii  oo  nneemmiiccii!!   

PPeerrcchhéé  qquueessttoo  aavvvveennggaa ,,   ooccccoorrrree  cchhee  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  aabbbbiiaa  oott tteennuuttoo  uunn  

SSuucccceessssoo  CCrrii ttiiccoo  ccoonn  uunn  CCoollppoo  ddeell ll ’’AArrccaannaa  AArrttee  dd ii  HHookkuuttoo  oo  ccoonn  uunn  CCoollppoo  

EEssootteerriiccoo  dd ii  SShhuurraa,,   ffaa ll lleennddoo  ppooii  iill  tteess tt  dd ii  rreess iisstteennzzaa  aa ll ll’’aaccqquuiiss iizziioonnee  

mmeennzziioonnaattoo  aa ll  pprreecceeddeennttee  ppaarraaggrraaffoo..  

IInn  qquueess ttoo  ccaassoo,,  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  aaccqquuiissttaa  iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee  uunn  ppuunnttoo  dd ii  AAuurraa  

OOmmiicciiddaa  ee  ccoommiinncciiaa  aa  ss ffooggaarree  llaa  pprroopprriiaa  bbrraammaa  dd ii  ssaanngguuee  ssuu  cchh iiuunnqquuee  ss ii  

tt rroovvii  vviicciinnoo  aa  lluuii,,  ccoonn  ll’’eesscclluuss iioonnee  dd ii  aa lltt rrii  ppeerrssoonnaagggg ii  ddoottaa tt ii  dd ii  AAuurraa  OOmmiicciiddaa  

pp iiùù  eelleevvaattaa..   LLaa  ccoonndd iizziioonnee  dd ii  FFoollll iiaa  OOmmiicciiddaa  dduurraa  uunn  nnuummeerroo  dd ii  oorree  ppaarrii  aa ll  

vvaa lloorree  dd ii  AAuurraa  OOmmiicciiddaa  ppoosssseedduuttaa  ddaall  ppeerrssoonnaagggg iioo,,  dduurraannttee  llee  qquuaa ll ii  nnoonn  

vveennggoonnoo  ssoott tt rraa tt tt ii  PPuunntt ii  OOnnoorree  ppeerr  llee  aazziioonnii  ccoommmmeessssee  iinn  qquuaannttoo  iill  

ppeerrssoonnaagggg iioo  nnoonn  èè  iinn  ssee..     

  

PPEERRDDIITTAA  DDEELLLL’’AAUURRAA  OOMMIICCIIDDAA  
UUnn  ppeerrssoonnaagggg iioo  cchhee,,   dduurraannttee  ll’’uutt iill iizzzzoo  dd ii  uunn  CCoollppoo  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu ,,   ootttt iieennee  uunn  FFaa ll ll iimmeennttoo  CCrriitt iiccoo,,   ppeerrddee  tteemmppoorraanneeaammeennttee  ll’’uussoo  ddeell llaa  

pprroopprriiaa  AAuurraa  OOmmiicciiddaa ..   EE’’  ccoommee  ssee  ll’’aanniimmaa  ddeell  ppeerrssoonnaagggg iioo  ss ii  ss tteessssee  ll iibbeerraannddoo  ddeell llaa  mmaa llvvaagg iittàà  cchhee  llaa  oopppprriimmee  pprroosscciiuuggaannddoollaa  

ddaa ll ll’’ iinntteerrnnoo..   IInn  tteerrmmiinnii  dd ii  gg iiooccoo,,   ll’’AAuurraa  OOmmiicciiddaa  nnoonn  hhaa  pp iiùù  aa llccuunn  eeffffeett ttoo  ee  vveerrrràà  lleennttaammeennttee  rriiaa tt tt iivvaattaa ,,   nneeii  gg iioorrnnii  ssuucccceessss iivvii,,  aa ll  rriittmmoo  

dd ii  11  PPuunnttoo  aa ll  gg iioorrnnoo..   TTuuttttaavviiaa,,   aanncchhee  ssee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  uussaattaa,,   mmaanntt iieennee  iinnaa lltteerraa ttoo  iill  ssuuoo  vvaalloorree..  

  

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  IINNVVOOLLOONNTTAARRIIAA  DDEELLLL’’AAUURRAA  

OOMMIICCIIDDAA  
QQuuaannddoo  iill  vvaa lloorree  dd ii  AAuurraa  OOmmiicciiddaa  dd ii  uunn  ppeerrssoonnaagggg iioo  èè  ppaarrii  oo  ssuuppeerriioorree  aa ll  vvaalloorree  ddeell llaa  CCoommppoonneennttee  CCUUOORREE,,   qquueess ttaa  rriissuullttaa  
sseemmpprree  vviiss iibbiillee  aa  ttuutt tt ii,,   aanncchhee  ssee  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  nnoonn  vvoorrrreebbbbee  mmaanniiffeess ttaarrllaa..   LL ’’uunniiccaa  ssoolluuzziioonnee  aa ll  pprroobblleemmaa  èè  dd ii  ssppeennddeerree  11PPEE  ppeerr  
tt rraa tt tteenneerrllaa  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  oorree  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell llaa  CCoommppoonneennttee  MMEENNTTEE..   SSee  ll''aavvvveerrssaarriioo  pprroovvaa  aa  rriilleevvaarree  ll ''AAuurraa ,,   aavvrràà  uunn  MMaalluuss  
ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell  TTaa lleennttoo  CCoonncceennttrraazziioonnee  nneell  tteesstt ..  
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IILL  PPRREERREEQQUUIISSIITTOO  
LLee  VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ppeerrmmeett ttoonnoo  dd ii  aapppprreennddeerree  sseennzzaa  aallccuunnaa  ppeennaa ll iittàà  ii  CCoollpp ii  dd ii  qquuaa llss iiaass ii  aalltt rraa  ssccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo  ((ccoommpprreessaa  llaa  
SSaaccrraa  SSccuuoollaa ))  ee,,   ccoonn  uunnaa  ppeennaa ll iittàà  dd ii  --22,,  ii  CCoollpp ii  ddeellllaa  DD iivviinnaa  SSccuuoollaa  dd ii  NNaannttoo  ddaa  eessssaa  ddeerriivvaattaa  ((aanncchhee  ssee  ppeerr  uussaarrll ii  ss ii  ddoovvrraannnnoo  
ccoommuunnqquuee  aaccqquuiiss iirree  llee  VViiee  dd ii  NNaannttoo))..  
  

CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  
II  CCoollpp ii  AAvvaannzzaatt ii  ddeell ll’’AArrccaannaa  AArrttee  dd ii  HHookkuuttoo  ssoonnoo  gg llii  sstteessss ii  
ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo  ee,,   tt rraammiittee  iill  lloorroo  uutt iill iizzzzoo,,   nnoonn  
cc ’’èè  iill  rriisscchh iioo  dd ii  aaccccuummuullaarree  AAuurraa  OOmmiicciiddaa..     
  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  

RRaappppoorrttaa tt ii  aa ii  CCoollpp ii  MMoorrttaa ll ii  dd ii  aalltt rree  ssccuuoollee,,   qquueell ll ii  dd ii  HHookkuuttoo--
LL iiuu  ssoonnoo  dd ii  uunnaa  ppootteennzzaa  iimmpprreessss iioonnaannttee,,  mmaa  èè  ccoommuunnqquuee  vveerroo  
cchhee  uutt iill iizzzzaannddooll ii  ss ii  ccoorrrree  iill  rriisscchh iioo  dd ii  aaccccuummuullaa rree  AAuurraa  
OOmmiicciiddaa  ssee  ss ii  ootttt iieennee  uunn  SSuucccceessssoo  CCrriitt iiccoo..  
  
HHLLMM11  --  ""HHaakkuurraa  MMeesssseeii""  BBiiaannccaa  RReettee  cchhee  SSooff ffooccaa  
ll''AAnniimmaa    
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   22FF      LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11    
EEff ffeett tt ii::   UUnneennddoo  llee  mmaannii  ee  ffooccaa ll iizzzzaannddoo  iinn  eessssee  llaa  pprroopprriiaa  
eenneerrgg iiaa ,,  iill  gguueerrrriieerroo  ccoollpp iissccee  aa ll  ppeett ttoo  ll''aavvvveerrssaarriioo  
ssooff ffooccaannddoonnee  llaa  vviittaa  ss tteessssaa  ee  iinnff ll iiggggeennddoogg llii  ((HH))PPVV..   II ll  ccoollppoo  
iiggnnoorraa  llee  pprrootteezziioonnii  nnaattuurraa ll ii..     
SSppeecciiaa llee::   TToogg lliiee,,   iinn  aagggg iiuunnttaa,,   uunn  eegguuaa llee  vvaa lloorree  dd ii  PPEE..   CChh ii  
eeff ffeett ttuuaa  llaa  tteeccnniiccaa  gguuaaddaaggnnaa  11  PPRR..  
  

  
HHLLMM22  --""KKaattssuuhhaa  GGaann""  CCoollppoo  ddeell  GGrriiddoo  PPeenneettrraannttee  
ddeellll''AArrccaannaa  AArrttee  ddii  HHookkuuttoo    
TTiippoo::   PP        CCoossttoo::   33          LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11    
EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunn  CCoollppoo  ppoorrttaa ttoo  ccoonn  eennttrraammbbee  llee  mmaannii  
ppooccoo  aa ll  dd ii  ssoopprraa  ddeell  cceenntt rroo  vviittaa llee  ddeellllaa  zzoonnaa  cceennttrraa ttaa ,,   cchhee  
iinnff ll iiggggee  ((FF ))PPVV  ee  ffaa  ssccaattuurriirree  uunn  ff iioott ttoo  ccoonntt iinnuuoo  dd ii  ssaanngguuee  cchhee  
ccaauussaa  11PPVV  ssuupppp lleemmeennttaarree  aa  RRoouunndd  ff iinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  vviieennee  
bbeennddaattoo..    
SSppeecciiaa llee::   II ll  ff iioott ttoo  dd ii  ssaanngguuee  ss ii  tt rraass ffoorrmmaa  iinn  uunnaa  vveerraa  ee  
pprroopprriiaa  ffoonnttaannaa  vveerrmmiigg ll iiaa,,   mmeennttrree  iill  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  ss ii  
aa ff ff lloosscciiaa  ccoommee  uunn  ssaaccccoo  iimmpprroovvvviissaammeennttee  ssvvuuoottaattoo..  
  
  

  
HHLLMM33  --  ""MMaabbuu  KKoossoouu""  DDaannzzaa  ddeell  TTuurrbbiinnee  
VVoollaannttee  
TTiippoo::   SSMM      CCooss ttoo::   22      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11    
EEff ffeett tt ii::   LL''aa ttttaaccccaannttee  ccoorrrree  aatt ttoorrnnoo  aa ll llaa  vviitt tt iimmaa  eesseegguueennddoo  
cceerrcchh ii  ccoonncceenntt rriiccii  ee  ss ffeerrrraannddoo  aattttaacccchh ii  iimmpprreevveedd iibbiill ii..   II  PPMM,,   iinn  
qquueess ttoo  rroouunndd,,   ssoonnoo  rraaddddoopppp iiaa tt ii..   IIll  ddaannnnoo  èè  dd ii  ssooll ii  ((EE))PPVV,,   mmaa  
iill  dd iiffeennssoorree  hhaa  uunn  MMoodd iiff iiccaattoorree  uulltteerriioorree  dd ii  --44  ssee  tteennttaa  dd ii  
ppaarraarree..     
SSppeecciiaa llee::   LLaa  vviitt tt iimmaa  rriicceevvee  aanncchhee  11PPEE..  
  
HHLLMM44  --  ""HHaammaa  TTookkuusshhii""  DDiittoo  PPeenneettrraannttee  ddeell  
DDiiaavvoolloo    
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   33        LL iimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11    
EEff ffeett tt ii:: EE''  uunn  ccoollppoo  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  mmiirraattoo  aa llllaa  tteess ttaa  ee  vvaa  
ppoorrttaa ttoo  ccoonn  uunn  dd iittoo  tteessoo  cchhee,,   iinnff iillaa ttoo  nneell ll ''oocccchh iioo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa,,   
aarrrriivvaa  aa ll  cceerrvveell lloo..   IInnff ll iiggggee  ((DD ))PPVV  ee  ((DD ))PPRR  ee  pprroovvooccaa  ggrraavvii  
pprroobblleemmii  aa ll llaa  vviiss ttaa  ((--22  aa ii  tteess tt ))  ppeerr  CCuuoorree  RRoouunndd..     
SSppeecciiaa llee::   DDaa ll  dd iittoo  ssccaattuurriissccee  uunnaa  ssccaarriiccaa  dd ii  eenneerrgg iiaa  cchhaa  ffaa  
eesspp llooddeerree  iill  ccrraanniioo  ddeell ll''aavvvveerrssaarriioo  ff rraa  llaanncciinnaanntt ii  ddoolloorrii..  
  
HHLLMM55  --""MMaannjjuu  MMaaoonn  KKeenn""  MMeellooddiiaa  ddeellllee  
DDiieecciimmiillaa  MMaannii    
TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   33FF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11    
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  aattttaaccccaa  ccoonn  uunnaa  sseerriiee  dd ii  CCoollpp ii,,   ppoorrttaa tt ii  
rriippeettuuttaammeennttee,,   aa  uunnaa  vveelloocciittàà  ttaa llee  ddaa  ccrreeaarree  ddeegg llii  eeff ffeett tt ii  
vviiss iivvii  cchhee  tt rraaggggoonnoo  iinn  iinnggaannnnoo  ll ''aavvvveerrssaarriioo..  PPeerr  iill  rreess ttoo  èè  
ss iimmiillee  aa ll  SSaaccrroo  CCoollppoo  ddeeii  CCeennttoo  PPuuggnnii  ddeevvaass ttaanntt ii  dd ii  HHookkuuttoo  
((HHMM1111)),,   mmaa  iill  nnuummeerroo  dd ii  aa tt ttaacccchh ii  èè  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  dd ii  AAuurraa  
OOmmiicciiddaa  mmoolltt iipp ll iiccaattoo  ppeerr  qquueell lloo  ddeell llaa  TTeeccnniiccaa  AAttttaaccccoo..    
SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  eesspp llooddee..  
  
HHLLMM66  --  RRoonnddiinnee  TTaagglliieennttee  ddeell  VVeennttoo  ddeellll''AArrccaannaa  
AArrttee  ddii  HHookkuuttoo    
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   44      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    
EEff ffeett tt ii::   EE''  uunn  aatt ttaaccccoo,,   ss ffeerrrraattoo  ccoonn  llee  dd iittaa,,   cchhee  pprroovvooccaa  llaa  
llaacceerraazziioonnee  ddeellllee  mmeemmbbrraa..   IInnff ll iiggggee  ((CC))PPVV  iinn  ttuutt ttee  llee  zzoonnee  ee  
((CC))PPSS  aa  ttuuttttee  llee  pprrootteezziioonnii  iinnddoossssaattee..     
SSppeecciiaa llee::   LL ''aarrttoo  vviieennee  ss ttaaccccaattoo  ddaall  rreess ttoo  ddeell  ccoorrppoo..  
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HHLLMM77  --  ""SSoohhaaii  GGyyaakkuu  SSoo""  TTeeccnniiccaa  ddeell  DDooppppiioo  
RRiimmaannddoo  MMoorrttaallee  ddii  HHookkuuttoo--LLiiuu  
TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  33        LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11    
EEff ffeett tt ii::   CCoonnsseennttee  aadd  uunn  gguueerrrriieerroo  dd ii  aaff ffeerrrraarree  tt rraa  llee  dd iittaa  ii  
pprrooiieett tt iill ii  aa  lluuii  iinndd iirriizzzzaatt ii  ee  dd ii  rriimmaannddaarrll ii  ccoonnttrroo  ll''aaggggrreessssoorree..   
PPeerr  ooggnnii  ppuunnttoo  ddeell  MMSS,,   uunn  pprrooiieetttt iillee  ppoottrràà  eesssseerree  rriissppeedd iittoo  
aa ll ll ''aatt ttaaccccaannttee  cchhee  ddoovvrràà,,   aa  ssuuaa  vvoollttaa ,,   ssccaannssaarrlloo  oo  rriimmaanneerree  
ccoollpp iittoo..     
SSppeecciiaa llee::   TTuutt tt ii  ii  pprrooiieett tt iill ii  vveennggoonnoo  aauuttoommaatt iiccaammeennttee  
iinntteerrcceett ttaatt ii  ee  rriissppeedd iitt ii..  
  

  
HHLLMM88  --  PPoossiizziioonnee  ddii  AAttttaaccccoo  ddeellll''OOrrssaa  MMaaggggiioorree  
TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   33    LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  11,,  AAuurraa  11,,   VViiee  
OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++11  
TTeess tt ::   CCuuoorree++AAzziioonnee++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  aassssuummee  uunnaa  ppooss iizziioonnee  dd ii  aa ttttaaccccoo  cchhee  
ddeessccrriivvee  llee  SSeettttee  SStteellllee  ddeell ll ''OOrrssaa  MMaagggg iioorree..   PPeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  
rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  TTeess tt  dd ii  aatt tt iivvaazziioonnee,,   ttuutt tt ii  ii  ssuuooii  aatt ttaacccchh ii  
aavvrraannnnoo  uunn  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  ppaarrii  aa ll  PPrreerreeqquuiiss iittoo  VViiee  OOssccuurree  dd ii  
HHookkuuttoo--LL iiuu..  
LLoo  ss tteessssoo  vvaa lloorree  aannddrràà  ttuutt ttaavviiaa  ssootttt rraatt ttoo  aa ii  tteess tt  dd ii  dd iiffeessaa..  
SSppeecciiaa llee::   DDuurraa  ttuutt ttoo  iill  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo..  
  
HHLLMM99  --  MMaannoo  AAssssaassssiinnaa  ddeellllaa  GGeemmmmaa  ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   22      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11  
EEff ffeett tt ii::   UUnn  ppuuggnnoo  cchhee  iiggnnoorraa  ooggnnii  tt iippoo  dd ii  pprrootteezziioonnee  ee  ccaauussaa  
((GG))PPVV..   
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  ss ii  ddeeffoorrmmaa  oorrrriibbiillmmeennttee  eedd  
eesspp llooddee..  
  
HHLLMM1100  --  SScchhiiaannttoo  ddeell  DDiiaavvoolloo  ddii  HHookkuuttoo--LLiiuu  
TTiippoo::   TT      CCooss ttoo::   44FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  
EEff ffeett tt ii::   UUnnaa  vviioolleennttaa  tteess ttaa ttaa  cchhee  ccaauussaa  ((II ))PPVV  ee  ((DD ))PPRR..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  vviieennee  ff rraannttuummaattaa ..  
  
HHLLMM1111  --  PPuuggnnoo  ddeellllaa  MMoorrttee  OOssccuurraa  ddeellll''OOrrssaa  
MMaaggggiioorree  
TTiippoo::   PP//DD        CCoossttoo::   XXFF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   VViiee  
OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++22  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ccoonncceennttrraa  iill  ssuuoo  sspp iirriittoo  ccoommbbaatttt iivvoo  iinn  uunn  
uunniiccoo  ccoollppoo  cchhee  ccaauussaa  ((CC))  ++  AAuurraa  OOmmiicciiddaa  PPVV..   DDuurraannttee  iill  

RRoouunndd ,,   ll''aa ttttaaccccaannttee  hhaa  uunnaa  ppeennaa lliittàà  dd ii  --44  ssuu  ttuutt tt ii  ii  tteess tt  dd ii  
dd iiffeessaa..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  iinniizziiaa  aadd  iimmpp llooddeerree  aavvvvoollttaa  ddaa  
ff iiaammmmee  oossccuurree..  
  
HHLLMM1122  --  CCoollppoo  DDiissttrruuttttoorree  ddeellllee  SSeett ttee  SStteellllee  
ddeellll''AArrccaannaa  AArrttee  ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   33FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   VViiee  
OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++22  
EEff ffeett tt ii::   UUnn  aattttaaccccoo  aa  dd iiss ttaannzzaa  cchhee  ccaauussaa  ((FF ))PPVV  iinn  uunn  nnuummeerroo  
dd ii  llooccaazziioonnii  dd iiffffeerreenntt ii  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell  pprreerreeqquuiiss iittoo  VViiee  
OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu..  
SSppeecciiaa llee::   LL ''aavvvveerrssaarriioo  eesspp llooddee  mmeenntt rree  ccoommppaa iioonnoo  ssuull  ssuuoo  
ccoorrppoo  llee  sseettttee  ss tteell llee  ddeell ll ''OOrrssaa  MMaagggg iioorree..  
  
HHLLMM1133  --  CCaallcciioo  ddeellllaa  SStteellllaa  PPoollaarree  
TTiippoo::   CC      CCoossttoo::   33      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11  
EEff ffeett tt ii::   UUnn  ccaa llcciioo  ppootteenntt iissss iimmoo  cchhee  ccaauussaa  ((HH))PPVV  ee  ((DD ))PPRR..   
SSppoossttaa  ll ''aavvvveerrssaarriioo  dd ii  ((HH))  mmeett rrii,,   iill  qquuaa llee,,   ssee  nnoonn  ppaarraa  iill  ccoollppoo  
ccoonn  uunn  MMSS  dd ii  aa llmmeennoo  66  ,,  ccaaddee  aa  tteerrrraa  ee  ssuubbiissccee  uulltteerriioorrii  
((CC))PPVV  iinn  uunnaa  llooccaazziioonnee  aa  ccaassoo..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  eessppllooddee  ff rraaggoorroossaammeennttee..  
  
HHLLMM1144  --  ""SShhiikkkkaa  KKoo  JJiinn""  IIll  RRaappiiddoo  CCaallcciioo  
BBaalluuggiinnaannttee  
TTiippoo::   CC      CCoossttoo::   44    LL iimmiittaazziioonnii::  AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   DD iiffeessaa  22  
EEff ffeett tt ii::   UUnn  ccaa llcciioo  ppoorrttaa ttoo  mmeenntt rree  iill  gguueerrrriieerroo  sseemmbbrraa  
mmoolltt iipp ll iiccaarrss ii..  CCaauussaa  ((GG))PPVV  ee  ((CC))PPRR  ee  vviieennee  ppaarraa ttoo  oo  sscchh iivvaattoo  
ssoolloo  ccoonn  uunnaa  ppeennaalliittàà  dd ii  --44..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  ppeennaa lliittàà  ssaa llee  aa  --66..   SSee  llaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  sscceennddee  
aa  00  PPVV,,   eesspp llooddee..  
  
  

CCOOLLPPII  EESSOOTTEERRIICCII  
II  CCoollpp ii  EEssootteerriiccii  ffuunnzziioonnaannoo  aa ll lloo  sstteessssoo  mmooddoo  dd ii  qquueell ll ii  ddeellllaa  
SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   ttuutt ttaavviiaa,,   llaa  GGeemmmmaa  dd ii  HHookkuuttoo  dd iissppoonnee  
dd ii  bbeenn  11110099  TTssuubboo  ccoonnttrroo  ii  770088  ddeell lloo  SShh iinnkkeenn ,,   ccoommpprreess ii  qquueell ll ii  
ccoonn  gg llii  eeff ffeett tt ii  pp iiùù  ddeevvaass ttaanntt ii  ee  lleettaall ii  mmaaii  ccoonnoosscciiuutt ii..  
  
HHLLEE11  --  PPuuggnnoo  ddeellllaa  GGeemmmmaa  ddii  HHookkuuttoo    
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   11      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  
HHookkuuttoo--LL iiuu::   00    
EEff ffeett tt ii::   PPeerrffeettttaammeennttee  eeqquuiivvaa lleennttee  aa ll  PPuuggnnoo  ddeell ll ''OOrrssaa  MMaagggg iioorree  
((HHEE11))..   
  
HHLLEE22  --  CCaallcciioo  ddeellllaa  GGeemmmmaa  ddii  HHookkuuttoo    
TTiippoo::   CC      CCoossttoo::   11      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  11,,   VViiee  
OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu::   00    
EEff ffeett tt ii::   PPeerrffeettttaammeennttee  eeqquuiivvaa lleennttee  aa ll  CCaa llcciioo  ddeell ll ''OOrrssaa  MMaagggg iioorree  
((HHEE22))..   
  
HHLLEE33  --  GGeemmmmaa  ddeell  DDiissttrruuttttoorree  ddeellllee  TTeenneebbrree    
TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   11    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  
HHookkuuttoo--LL iiuu++11    
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EEff ffeett tt ii::   DDaa ll llee  mmaannii  ddeellll ''aatt ttaaccccaannttee  ss ii  sspprriigg iioonnaa  uunn  ffaasscciioo  
lluummiinnoossoo  dd ii  eenneerrgg iiaa  cchhee  tt rraa ff iiggggee  iill  ccoorrppoo  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  
ppeerrmmeett tteennddoo  dd ii  ttooccccaarree  gg ll ii  TTssuubboo..   SSee  uutt iill iizzzzaattoo  ccoommee  CCoollppoo  
nnoorrmmaa llee,,   iinnff ll iiggggee  ((CC))PPVV..   MMoodd iiff iiccaarree  iill  tt iirroo  ppeerr  llaa  DD iiss ttaannzzaa ..  
  

TTSSUUBBOO  

OOlltt rree  aagg ll ii  TTssuubboo  ddeell ll ’’AArrccaannaa  AArrttee,,   iill  GGuueerrrriieerroo  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  
hhaa  aa  dd iissppooss iizziioonnee  ttuutt tt ii  qquueell ll ii  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo  
sseennzzaa  ll iimmiittaazziioonnii..   OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  vviieennee  aatt ttiivvaattoo  uunnoo  
TTssuubboo  ddii  HHookkuuttoo--LLiiuu  bbiissooggnnaa  eeffffeettttuuaarree  uunn  tteesstt   
ppeerr  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellll’’AAuurraa  OOmmiicciiddaa..  
  
HHLLEETT11  --  JJiiuunngg--qquu  oo  TTeenneebbrree  DDiissttrruuttttrriiccii  ddii   
HHookkuuttoo--LLiiuu    
PPooss iizziioonnee::   GGDD    
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu++11,,   11  PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    
EEff ffeett tt ii::   CCaauussaa  llaa  ppaarraa ll iiss ii  ccoommpp lleettaa  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  ee  ((DD ))PPRR..   AAll  
pprriimmoo  aappppaarriirree,,   iinn  uunnaa  nnoottttee  sstteell llaattaa  ddeell llaa  ccooss tteell llaazziioonnee  
ddeell ll ''OOrrssaa  MMaagggg iioorree  iinn  cciieelloo,,   iill  ccoorrppoo  eesspp llooddeerràà ..  
  
HHLLEETT22  --  TTaaii--bbaaii  oo  OOcccclluussiioonnee  TTeemmppoorraanneeaa  ddeellllaa  
TTrraacchheeaa    
PPooss iizziioonnee::   TTEE        
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++22,,   11  PPRR//PPEE    
TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo    
EEff ffeett tt ii::   CCoonn  qquueessttoo  ccoollppoo  iill  gguueerrrriieerroo  cceessssaa  tteemmppoorraanneeaammeennttee  
dd ii  rreesspp iirraarree,,   aatt tt iinnggeennddoo  aa ll llee  rriissoorrssee  iinntteerrnnee  ddeell  pprroopprriioo  ccoorrppoo  
ppeerr  ccoonntt iinnuuaarree  aa  ccoommbbaatt tteerree..   SSeerrvvee  ppeerr  eevviittaarree  aavvvveelleennaammeenntt ii  
ddaa  ggaass  oo  ddaa  ssooss ttaannzzee  vvoollaatt iill ii..   LL''aazziioonnee  cceessssaa  ddooppoo  uunn  nnuummeerroo  
dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell llaa  CCoommppoonneennttee  CCoorrppoo,,   mmaa  èè  
ppoossss iibbiillee  ssoossppeennddeerrllaa  aanntt iicciippaattaammeennttee  pprreemmeennddoo  uunnoo  TTssuubboo  
aa ll llaa  bbaassee  ddeell  ccooll lloo  cchhee,,   ppeerròò,,   èè  dd ii  dd iimmeennss iioonnii  ttaa ll ii  ddaa  nnoonn  
ppootteerr  eesssseerree  ccoollpp iittoo  ccoonn  llee  dd iittaa  ((ooccccoorrrree  uunn  aaggoo,,   uunnaa  
ppaagglliiuuzzzzaa  oo  uunn  ooggggeettttoo  ss iimmiillee))..  
  
HHLLEETT33  --  SShhaanngg--yyaanngg  oo  DDiissttrruuzziioonnee  ddeellll''AAuurraa    
PPooss iizziioonnee::   TTOO      
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++22,,   22  PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   CCuuoorree++AAzziioonnee++NNuull llaa    
EEff ffeett tt ii::   PPrreemmeennddoo  qquueessttoo  TTssuubboo,,   iill  gguueerrrriieerroo  aattttaaccccaa  
dd iirreett ttaammeennttee  ll ''AAuurraa  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  uutt iill iizzzzaannddoo  llaa  pprroopprriiaa  AAuurraa  
OOmmiicciiddaa ..   SSee  ll''aa ttttaaccccoo  rriieessccee,,   vveennggoonnoo  ppeerrss ii  ((CC))  ppuunntt ii  dd ii  AAuurraa  
cchhee  ssaarraannnnoo  rreeccuuppeerraa tt ii  ddooppoo  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aall  
vvaa lloorree  ddeell llaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree,,   nnee''  AAuurraa  nnee''  llee  pprrootteezziioonnii  
ppoossssoonnoo  nnuullllaa  ccoonnttrroo  qquueess ttoo  ccoollppoo..  
  
HHLLEETT44  --  WWaaii--gguuaann  oo  CCoonnttrroolllloo  ddeellllaa  PPssiicchhee    
PPooss iizziioonnee::   TTEE      
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++22,,   22  PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    
EEff ffeett tt ii::   CCaauussaa  llaa  ppeerrdd iittaa  ccoommpp lleettaa  dd ii  uunn  sseennssoo  oo  ddeell llaa  
mmeemmoorriiaa ..   PPeerrmmeett ttee  aa  cchh ii  lloo  eeffffeett ttuuaa  dd ii  eesseerrcciittaa rree  ffoorrtt ii  
ccoonndd iizziioonnaammeenntt ii  ddeell llaa  mmeennttee  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa,,   ccoommee  llaa  ppaarraa ll iiss ii  

ccoommpp lleettaa  oo  ll'' iippnnooss ii  iiss ttaannttaanneeaa  ccoonn  ttaannttoo  dd ii  ssuuggggeess tt iioonnii  ppoosstt --
iippnnoott iicchhee..   DD iiffff iicciillee,,   mmaa  nnoonn  iimmppoossss iibbiillee,,   ddaa  rriimmuuoovveerree..  
  
HHLLEETT55  --  YYiinn--gguu  oo  BBiiaannccaa  MMoorrttee  SSooggnnaannttee  
ddeellll''AArrccaannaa  AArrttee  ddii  HHookkuuttoo  
PPooss iizziioonnee::   TTOO    
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++22,,   33  PPRR//PPEE    
TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    
EEff ffeett tt ii::   PPrreemmeennddoo  qquueessttoo  TTssuubboo,,   cchhee  ss ii  tt rroovvaa  nneell llaa  sscchh iieennaa,,   ss ii  
ccoonnffoonnddoonnoo  ii  sseenntt iimmeenntt ii  ee  ss ii  oott tteenneebbrraa  llaa  vviiss ttaa ..   LLaa  vviitt tt iimmaa  
ssvviieennee  ppeerr  iill  tteerrrriibbiillee  ddoolloorree  ee  rriicceevvee  ((JJ ))PPEE,,   mmaa  nnoonn  
iimmppaazzzziissccee::   rriimmaarrrràà  iinn  ccoommaa  ff iinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  rriieennttrreerràà  iinn  
ppoosssseessssoo  dd ii  aa llmmeennoo  uunn  PPEE  ((oo  ddooppoo  uunn  gg iioorrnnoo  ssee  hhaa  gg iiàà  11  PPEE))  
ee  qquuaannddoo  rriiaapprriirràà  ggllii  oocccchh ii  ss ii  iinnnnaammoorreerràà  ppeerrdduuttaammeennttee  ddeell llaa  
pprriimmaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  vveeddrràà ..  
  
HHLLEETT66  --  FFeeii--sshhuuii ,,  llaa  CCrreeaattuurraa  ddeellllee  TTeenneebbrree  
PPooss iizziioonnee::   TTOO                    
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++11,,   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  11,,   
22PPRR//PPEE              
TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   LLaa  pprreessss iioonnee  dd ii  qquueess ttoo  TTssuubboo  ppeerrmmeett ttee  dd ii  aappppoorrttaarree  
mmoodd iiff iicchhee  mmooss tt rruuoossee  aall llaa  vviitttt iimmaa,,   tt rraass ffoorrmmaannddoollaa  iinn  uunn  eesssseerree  
oorrrriibbiillee..   PPeerr  ooggnnii  ppuunnttoo  dd ii  MMSS,,   cchh ii  uutt iill iizzzzaa  lloo  TTssuubboo  ppuuòò  
llaanncciiaarree  11  ddaaddoo  ssuull llaa  ttaabbeell llaa  ddeellllee  mmuuttaazziioonnii  ((pp .. 4455,,   VVooll ..   33))  ppeerr  
vveeddeerree  llee  mmuuttaazziioonnii  ssuubbiittee  ddaa ll llaa  vviitt tt iimmaa..  
TTrraa tt ttaannddooss ii  dd ii  uunnaa  mmuuttaazziioonnee  iinnnnaattuurraa llee  eedd  eesstt rreemmaa,,   
ccoommuunnqquuee,,   iill  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  cceeddeerràà  ddooppoo  uunn  nnuummeerroo  dd ii  
gg iioorrnnii  ppaarrii  aa ll llaa  RReess iisstteennzzaa,,   eesspp llooddeennddoo  ccoommpp lleettaammeennttee..  
  
HHLLEETT77  --  HHuuaanngg--hhee  ddeellll''EEsspplloossiioonnee  ddeell  CCrraanniioo  
PPooss iizziioonnee::   TTEE                    
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++11,,   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  11;;   
11PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   UUnnaa  vvoollttaa  ccoollpp iittoo  qquueess ttoo  ttssuubboo,,   gg ll ii  oocccchh ii  
ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  sscchh iizzzzaannoo  ffuuoorrii  ddaa ll llee  oorrbbiittee..   DDaa  qquueess ttee  
iinnccoommiinncciiaa  aa  ffuuoorriiuusscciirree  uunnaa  ffoonnttaannaa  dd ii  ssaanngguuee  ee  ll ''aavvvveerrssaarriioo  
ccaammmmiinnaannddoo  sseennzzaa  vveeddeerree  ggrriiddaa  ppeerr  iill  ddoolloorree..   DDooppoo  aa llccuunnii  
sseeccoonndd ii  llaa  ssccaa ttoollaa  ccrraanniiccaa  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  ss ii  ggoonnff iiaa  
oorrrriibbiillmmeennttee  eedd  eesspp llooddee  ffaacceennddoo  sscchh iizzzzaarree  oovvuunnqquuee  ii  ppeezzzzii  dd ii  
cceerrvveell lloo..   
  
HHLLEETT88  --  TTaaii--yyiinn,,  ii ll  TTeerrrroorree  OOssccuurroo  
PPooss iizziioonnee::   TTOO  
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu++22,,   22PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   CCuuoorree++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   CCoollppeennddoo  qquueessttoo  TTssuubboo  ss ii  iinnffoonnddee  uunn  tteerrrroorree  aarrccaannoo  
nneell ll ’’aavvvveerrssaarriioo,,   iill  qquuaa llee  rreessttaa  ccoommpplleettaammeennttee  ppaarraa ll iizzzzaattoo  
sseennzzaa  aa llccuunnaa  ppoossss iibbiill iittàà  dd ii  rreeaagg iirree  dd iinnaannzzii  aa ll  gguueerrrriieerroo  ppeerr  
uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  tteess tt..   DDuurraannttee  qquueess ttoo  
ppeerriiooddoo,,   llaa  vviitt tt iimmaa  ppuuòò  ssuubbiirree  ddeell llee  aa ll lluucciinnaazziioonnii  vviiss iivvee  ee  
uudd iitt iivvee  ss iimmiill ii  aa  qquueell llee  pprroovvooccaa ttee  ddaa ll  CCoollppoo  HHAA55  ((PPrreesseennzzaa  
ddeell llaa  TTiigg rree  dd ii  HHookkuuttoo))..  
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HHLLEETT99  --  QQuuiinngg--ddaaoo,,  ii ll  FFiiuummee  RRaaccccaapprriicccciiaannttee  
PPooss iizziioonnee::   TTOO  
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu++11,,   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  11,,   
11PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   LLaa  vviitttt iimmaa  dd ii  qquueessttoo  TTssuubboo  eessppeellllee  vviioolleenntteemmeennttee  ddaa ll llaa  
bbooccccaa  ttuutt tt ii  gg ll ii  oorrggaannii  iinntteerrnnii,,   iinn  uunn  ff iiuummee  dd ii  ssaanngguuee,,   vviisscceerree  
ee  ll iiqquuiidd ii  oorrggaanniiccii..  
  
HHLLEETT1100  --  TTiiaann--JJiinn,,  llee  MMii llllee  LLaammee  cchhee  PPeenneettrraannoo  
ll’’AAnniimmaa  
PPooss iizziioonnee::   TTOO  
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu++11,,   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  11,,   
11PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   IIss tt iinnttoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   PPrreemmeennddoo  qquueessttoo  TTssuubboo  ss ii  iinnff ll iiggggoonnoo  aa ll llaa  vviitttt iimmaa  uunn  
nnuummeerroo  dd ii  PPDD  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  tteess tt  dd ii  aatt tt iivvaazziioonnee..   SSee  qquueesstt ii  
aarrrriivvaannoo  aa  00,,   llaa  vviitt tt iimmaa  nnoonn  vvaa ’’  iinn  ccoommaa  mmaa  rreess ttaa  ccoosscciieennttee,,   

ssuubbeennddoo  ii  mmoodd iiff iiccaa ttoorrii  rreellaa tt iivvii  ee  ccoonntt iinnuuaannddoo  aa  pprroovvaarree  
llaanncciinnaanntt ii  ddoolloorrii  ppeerr  sseemmpprree  oo  ff iinnoo  aadd  uunn  tteemmppoo  ssttaabbiill iittoo  ddaa  
cchh ii  lloo  hhaa  aatttt iivvaattoo..   SSee  gg llii  eeffffeett tt ii  nnoonn  vveennggoonnoo  iinntteerrrroott tt ii  iinn  
qquuaa llcchhee  mmooddoo,,   llaa  vviitt tt iimmaa  iinniizziiaa  aa  ppeerrddeerree  aanncchhee  11PPEE  ooggnnii  
oorraa ,,   aannddaannddoo  iinnccoonntt rroo  aa ll llaa  ppaazzzziiaa  ppeerrmmaanneennttee..  
  
HHLLEETT1111  --  GGuuii--yyaanngg,,  ii ll  PPuunnttoo  ddii  RRoottttuurraa  
PPooss iizziioonnee::   TTOO  
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu++22,,   22PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunn  ppuunnttoo  sseeggrreettoo  ppooss ttoo  ssuull  ttoorraaccee  cchhee,,   
uunnaa  vvoollttaa  pprreemmuuttoo,,   ccaauussaa  ll ’’eesspp llooss iioonnee  ttoottaa llee  ddeell llaa  vviitttt iimmaa..  
  
HHLLEETT1122  --  BBaaoo--TToouu,,  ddeellll’’IImmpplloossiioonnee  
PPooss iizziioonnee::   TTEE  
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu++22,,   22PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   CCaauussaa  ll ’’ iimmpp llooss iioonnee  ttoottaa llee  ddeell  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa..  
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CCOOLLPPII  OOCCCCUULLTTII  
II  CCoollpp ii  OOccccuulltt ii  ddeell llaa  GGeemmmmaa  dd ii  HHookkuuttoo  ssoonnoo  aa  dd iissppooss iizziioonnee  ddeeii  ssooll ii  gguueerrrriieerrii  ddoottaa tt ii  dd ii  AAuurraa  OOmmiicciiddaa  ee  ppeerrmmeettttoonnoo  dd ii  aa ttttaaccccaarree  sseennzzaa  
aa llccuunnaa  ppeennaa lliittàà  uunn  ggrraann  nnuummeerroo  dd ii  nneemmiiccii,,   ddaattoo  cchhee  aadd  eessss ii  nnoonn  ss ii  aapppp lliiccaannoo  ii  MMoodd iiff iiccaattoorrii  ppeerr  ii  bbeerrssaagg llii  mmuulltt iipp ll ii..  
  
HHLLOO11  --""ZZaannffuu  EEnn  PPaa""  CCoollppoo  ddeellllaa  PPaazzzziiaa  ddeell  
DDiiaavvoolloo  RRoossssoo  ((CCaaiioo,,  HHaann))    
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   44FF    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  22,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++11,,   22  
PPRR//PPEE    
EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  ccoollppoo  sseeggrreettoo  ddeell ll ''AArrccaannaa  AArrttee  ccoonnsseennttee  dd ii  
ppoorrttaarree  uunn  ppuuggnnoo  dd iisstt rruutttt iivvoo  aa ll ll ''aavvvveerrssaarriioo  sseennzzaa  cchhee  qquueesstt ii  
ppoossssaa  rreeaagg iirree  eeff ff iiccaacceemmeennttee,,   ccoommee  ssee  cceerrccaassssee  dd ii  ffeerrmmaarree  uunnaa  
rraa ff ff iiccaa  dd ii  vveennttoo..   LLaa  tteeccnniiccaa  iinnff ll iiggggee  ((HH))PPVV  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee  ee  
ppuuòò  ssoolloo  eesssseerree  sscchh iivvaattaa  ccoonn  uunnaa  ppeennaa lliittàà  aagggg iiuunntt iivvaa  dd ii  --22    
SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoorrppoo  èè  aavvvvoollttoo  ddaa  uunn  ttuurrbbiinnee  dd iisstt rruutttt iivvoo  ee  ss ii  
dd iiss iinntteeggrraa..  
  
HHLLOO22  --""AAnnrryyuu  HHiihhaa""  GGlloobboo  RRoottaannttee  ddii  FFuuooccoo  
((CCaaiioo))    
TTiippoo::   DD        CCooss ttoo::   22    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  33,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++22,,   33  
PPRR//PPEE    
EEff ffeett tt ii::   DDaa ll llee  mmaannii  ccoonngg iiuunnttee  ddeell ll ''aa tt ttaaccccaannttee  ss ii  sspprriigg iioonnaa  uunn  
gg lloobboo  ccrreepp iittaannttee  dd ii  eenneerrgg iiaa  cchhee  ccoollpp iissccee  ll ''aavvvveerrssaarriioo  ccoonn  lloo  
ss tteessssoo  eeff ffeettttoo  dd ii  uunnaa  ggrraannaattaa::   ((KK**))PPVV  ee  ((KK))PPRR    
SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoorrppoo  ss ii  dd iiss iinntteeggrraa  sseennzzaa  llaasscciiaarree  tt rraacccciiaa  aa llccuunnaa..  
  

  
HHLLOO33  --  MMiisstt iiccaa  TTeeccnniiccaa  ddeellllee  MMaannii  IInnccaannddeesscceennttii   
ddeellll''AArrccaannaa  AArrttee  ddii  HHookkuuttoo  ((CCaaiioo,,JJuukkeeii ))    
TTiippoo::   PP            CCooss ttoo::  33FF    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  11,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++11,,   11  
PPRR//PPEE    
EEff ffeett tt ii::   II ll  ccoollppoo  bbaassaa  llaa  pprroopprriiaa  ppootteennzzaa  ssuu  uunn  iinnss iieemmee  dd ii  
ffoorrmmuullee  mmiiss tt iicchhee  ee  dd ii  ggeess tt ii  aarrccaannii  dd ii  oorriigg iinnee  ddeemmoonniiaaccaa::   llee  
mmaannii,,   iinnffaa tttt ii  eemmaannaannoo  uunn  ccaa lloorree  ttaallee  ddaa  ffoonnddeerree  iinn  ppoocchh ii  
iiss ttaanntt ii  qquuaa llss iiaass ii  mmeettaa ll lloo  .... ..  oo  eesssseerree  vviivveennttee!!   II ll  ddaannnnoo  èè  ((II ))PPVV,,   
mmaa  ssee  uutt iill iizzzzaa ttoo  ssuu  mmaatteerriiaa ll ii  iinnff ll iiggggee  uunn  nnuummeerroo  
qquuaaddrruupplliiccaa ttoo  dd ii  PPSS ..     
SSppeecciiaa llee::   II ll  bbeerrssaagg lliioo  vviieennee  ll iiqquueeffaatt ttoo..  
  

HHLLOO44  --  NNeerroo  CCoollppoo  ddii  SSaattaannaa  ((CCaaiioo))    
TTiippoo::   PP          CCoossttoo::   22    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  44,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++33,,   44  
PPRR//PPEE    
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  eemmaannaa  ttuutt ttaa  llaa  ppootteennzzaa  ddeell llaa  ssuuaa  AAuurraa  
OOmmiicciiddaa  ggeenneerraannddoo  uunn’’eesspp llooss iioonnee  dd ii  sspp iirriittoo  ccoommbbaatttt iivvoo..   II ll  
ddaannnnoo  iinnff ll iittttoo  èè  dd ii  ((HH))PPVV  iinn  ttuuttttee  llee  llooccaazziioonnii  ee  ccoollpp iissccee  ttuutt tt ii  
ii  bbeerrssaaggllii  eenntt rroo  uunn  rraagggg iioo  dd ii  ((AAuurraa  OOmmiicciiddaa ))  mmeettrrii..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  vviitt tt iimmaa  ss ii  dd iiss iinntteeggrraa ..  

  
  
HHLLOO55  --  SSccaarriiccaa  DDiisstt rruuttttrriiccee  ((CCaaiioo,,  HHaann,,  HHiioo,,  OOrrkk))  
TTiippoo::   PP//DD        CCoossttoo::   22    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  11,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++11,,   11  
PPRR//PPEE    
EEff ffeett tt ii::   DDaa ll llee  dd iittaa  ddeell  gguueerrrriieerroo  ffuuoorriieessccee  uunnaa  ssccaarriiccaa  dd ii  
eenneerrgg iiaa  cchhee  iinnff ll iiggggee  ((EE))PPVV  aa ll  RRoouunndd  ppeerr  33  RRoouunndd  ccoonnsseeccuutt iivvii  
nneell llaa  ss tteessssaa  llooccaazziioonnee,,   iiggnnoorraannddoo  llee  pprrootteezziioonnii  nnaattuurraa ll ii..   II ll  
dd iiffeennssoorree  ppuuòò  tteennttaarree  dd ii  sscchh iivvaarree  iill  CCoollppoo  nneeii  RRoouunndd  
ssuucccceessss iivvii  ssoolloo  ssee  nnoonn  èè  pp iiùù  aa  ccoonnttaatt ttoo..   PPuuòò  eesssseerree  uutt iill iizzzzaattoo  
aanncchhee  aa  dd iiss ttaannzzaa,,   mmaa  iinn  qquueess ttoo  ccaassoo  ll ''eeff ffeettttoo  dduurraa  ssoolloo  uunn  
RRoouunndd ..     
SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoorrppoo  vviieennee  ccaarrbboonniizzzzaattoo  ddaa ll llee  ssccaarriicchhee..  
  
HHLLOO66  --  SSppaazziioo  OOssccuurroo  ddeell  CCiieelloo  DDiissttrruutt ttoo  ((CCaaiioo,,  
HHiioo))    
TTiippoo::   SSPP                              CCooss ttoo::   22    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  22,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++22,,   22  
PPRR//PPEE,,    
TTeess tt ::   IIss tt iinnttoo++AAzziioonnee++NNuull llaa    
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  cchhee  lloo  uutt iill iizzzzaa  ccrreeaa  aa ttttoorrnnoo  aa  ssee  uunnaa  
pp iiccccoollaa  bbaarrrriieerraa  ffoorrmmaattaa  ddaa  sscchheeggggee  dd ii  oossccuurriittàà ..   II ll  ccoollppoo  ppuuòò  
eesssseerree  uussaattoo  iinn  qquuaa llss iiaass ii  mmoommeennttoo  ddeell  RRoouunndd ,,   aanncchhee  pp iiùù  vvoollttee  
((ccoommee  ssee  ss ii  tt rraa ttttaassssee  dd ii  uunnaa  ppaarraa ttaa )),,   ee  vviieennee  aannnnuull llaa ttoo  ssoolloo  
ddaa  uunn  aatt ttaaccccoo  nneemmiiccoo  aannddaattoo  aa  sseeggnnoo..   IInn  pprraa tt iiccaa  uunn  gguueerrrriieerroo  
cchhee  ss ttaa  ppeerr  eesssseerree  ccoollpp iittoo  ppuuòò  eesseegguuiirree  llaa  tteeccnniiccaa  ee  
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cciirrccoonnddaarrss ii  ccoonn  llaa  bbaarrrriieerraa ;;   qquueess tt ''uulltt iimmaa  aassssoorrbbiirràà  
ccoommpp lleettaammeennttee  ll ''aa tt ttaaccccoo  mmaa,,   aa  ccaauussaa  ddeell ll '' iimmppaatt ttoo,,   ss ii  
dd iiss tt rruuggggeerràà ..     
SSppeecciiaa llee::   LLaa  bbaarrrriieerraa  ssooppppoorrtteerràà  uunn  nnuummeerroo  dd ii  aa ttttaacccchh ii  nneemmiiccii  
ppaarrii  llaa  MMSS..  
  
HHLLOO77  --  AAnnrryyuu  TTeenn  HHaa,,  DDiissttrruuzziioonnee  CCeelleessttee  
ddeellll’’AArrccaannaa  AArrttee  ddii  HHookkuuttoo  ((CCaaiioo,,  HHiioo))    
TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   33    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  22,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++11,,   22  
PPRR//PPEE,,    
TTeess tt ::   MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++NNuull llaa    
EEff ffeett tt ii::   TTrraammiittee  llaa  pprroopprriiaa  eenneerrgg iiaa ,,   ee  llee  ffoorrmmuullee  ddeell ll ''AArrccaannaa  
AArrttee,,   iill  ccoommbbaatt tteennttee  dd iiss ttoorrccee  lloo  ssppaazziioo  cchhee  lloo  cciirrccoonnddaa  ppeerr  uunn  
rraagggg iioo  dd ii  66  mmeettrrii,,   aannnnuull llaannddoonnee  llaa  ggrraavviittàà ..   TTuutt tt ii  ii  nneemmiiccii  cchhee  
ss ii  tt rroovvaannoo  aa ll ll '' iinntteerrnnoo  dd ii  qquueessttaa  rreegg iioonnee  ppeerrddoonnoo  iill  sseennssoo  
ddeell ll ''oorriieennttaammeennttoo  ee  llaa  ppeerrcceezziioonnee  ddeell llaa  pprroopprriiaa  ppooss iizziioonnee..   
IInnoolltt rree  rriicceevvoonnoo  22  PPDD  ee  dd iimmeezzzzaannoo  ii  pprroopprrii  PPMM..   DDuurraa  uunn  
nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell llaa  TTeeccnniiccaa  AAuurraa  OOmmiicciiddaa  ee  
ppuuòò  eesssseerree  aannnnuull llaa ttoo  ssoolloo  ddaa  HHLLOO99..     
SSppeecciiaa llee::   II  PPMM  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  ssoonnoo  rriiddoott tt ii  aa  11//44..  
  
HHLLOO88  --  TTuurrbbiinnee  ddii  FFuuooccoo  ddeellll''AArrccaannaa  AArrttee  ddii  
HHookkuuttoo  ((CCaaiioo,,  HHaann))  
TTiippoo::   SSNN        CCooss ttoo::   22    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  22,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++22,,   22  
PPRR//PPEE,,    
TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo    
EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunnaa  ssppeecciiee  dd ii  ddaannzzaa  mmoorrttaa llee  nneell llaa  qquuaa llee  iill  
gguueerrrriieerroo  iinniizziiaa  aa  ssaa llttaarree  ee  aa  rrootteeaarree  ssuu  ssee  ss tteessssoo..  RRaagggg iiuunnttaa  
uunnaa  ssuuffff iicciieennttee  vveelloocciittàà ,,   ll''aa ttttaaccccaannttee  ccoollpp iissccee  ll ''aavvvveerrssaarriioo  aa  
pp iieedd ii  uunniitt ii  iinnff ll iiggggeennddoogg llii,,   ss iiaa  ppeerr  llaa  ffoorrzzaa  cchhee  ppeerr  iill  ccaa lloorree  
sspprriigg iioonnaa ttoo,,  bbeenn  ((HH))PPVV  nneell llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  ee  ((DD ))PPVV  iinn  ttuutt ttee  llee  
aa lltt rree  llooccaazziioonnii..   PPuuòò  eesssseerree  uutt iill iizzzzaattoo  ccoommee  ffoorrmmaa  dd ii  aatt ttaaccccoo  
mmuulltt iipp lloo  ccoonnttrroo  ttuutt tt ii  ii  nneemmiiccii,,   sseennzzaa  ppeennaa ll iittàà,,   nneell  rraagggg iioo  dd ii  11  
mmeett rroo  ddaa ll  gguueerrrriieerroo..     
SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoorrppoo  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  aavvvvoollttoo  ddaa ll llee  ff iiaammmmee  
ee  iinncceenneerriittoo..  
  
HHLLOO99  ––   YYuusshhoo  SSeeiibbuu  oo  CCoollppoo  MMuullttiipplloo  ddeell  
DDeemmoonnee  NNeerroo  ((YYaakk  SShhaahh))    
TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   22    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  22,,   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  11,,   VViiee  
dd ii  HHookkuuttoo  ++22,,   22PPRR//PPEE    
TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++NNuull llaa    
EEff ffeett tt ii::   LLaa  vviitttt iimmaa  vviieennee  cciirrccoonnddaattaa  ee  ccoollpp iittaa  
ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  ddaa  uunnaa  sseerriiee  dd ii  iimmmmaagg iinnii  ddeell ll ''aa tt ttaaccccaannttee..   
II ll  ddaannnnoo  ttoottaa llee  ssuubbiittoo  èè  ((EE))PPVV  ee  ((BB))PPRR,,   mmaa  ddeevvee  eesssseerree  
aauummeennttaa ttoo  dd ii  dduuee  CCaa tteeggoorriiee  ssee  llaa  vviitt tt iimmaa  ss ttaa  aa  ssuuaa  vvoollttaa  
uutt iill iizzzzaannddoo  CCoollpp ii  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu ..   DDaattaa  llaa  ppaarrtt iiccoollaarree  nnaattuurraa,,   iill  
ccoollppoo  èè  eess tt rreemmaammeennttee  dd iiff ff iicciillee  ddaa  ppaarraarree  ((mmoodd iiff iiccaattoorree  --44))..     

SSppeecciiaa llee::   CCaauussaa  iill  pprroosscciiuuggaammeennttoo  ddeell ll ''AAuurraa  OOmmiicciiddaa  ee  iinnff ll iiggggee  
uunn  uulltteerriioorree  PPEE..  
  
HHLLOO1100  --  ""GGeennmmaa  EEiirreeii""  SSppeetttt rroo  ddeellllaa  FFoorrzzaa  
MMaalliiggnnaa  ((CCaaiioo))  
TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   XXFF  
LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  44,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++22,,   
22PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   11//1100  ddeell ll ''OOnnoorree  NNeeggaatt iivvoo++AAzziioonnee++NNuull llaa  
EEff ffeett tt ii::   LL''AAuurraa  OOmmiicciiddaa  ddeell  gguueerrrriieerroo  aassssuummee  llaa  ffoorrmmaa  dd ii  uunn  
vvoollttoo  ddeemmoonniiaaccoo  ee  rriieessccee  aa  tteerrrroorriizzzzaarree  cchh iiuunnqquuee  llaa  oosssseerrvvii..  
IInn  tteerrmmiinnii  dd ii  gg iiooccoo,,   qquuaa llss iiaass ii  aavvvveerrssaarriioo  ccoonn  AAuurraa  oo  AAuurraa  
OOmmiicciiddaa  iinnffeerriioorree  aa  qquueell llaa  ddeell  gguueerrrriieerroo  cchhee  uutt iill iizzzzaa  qquueess ttaa  
tteeccnniiccaa ,,   oott tt iieennee  uunnaa  ppeennaa lliittàà  ssuu  ttuutt tt ii  ii  tteesstt  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  dd ii  
AAuurraa  OOmmiicciiddaa  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo..  
LL ''EEffffeett ttoo  dduurraa  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  TTeesstt  
dd ii  aa tttt iivvaazziioonnee..  
SSppeecciiaa llee::   II ll  pprriimmoo  ccoollppoo  dd ii  HHookkuuttoo--JJeenn  ppoorrttaattoo  ddooppoo  qquueess ttaa  
tteeccnniiccaa ,,   aa tttt iivvaa  ll ''eeff ffeettttoo  ssppeecciiaa llee..  
  
HHLLOO1111  --  FFii llii   DDiissttrruuttttoorrii   ddeelllloo  SSppiirrii ttoo  OOmmiicciiddaa  
((HHiioo))  
TTiippoo::   SSPP          CCooss ttoo::   44FF  
LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  OOmmiicciiddaa  22,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  ++11,,   
11PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   IIss tt iinnttoo++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ggeenneerraa  uunnaa  rraaggnnaatteellaa  dd ii  AAuurraa  OOmmiicciiddaa  iinn  
uunn  rraagggg iioo  dd ii  MMSS  mmeettrrii  aa tt ttoorrnnoo  aa  lluuii..   LL ''EEffffeett ttoo  èè  ccoommee  qquueell lloo  
dd ii  uunn  ssoonnaarr  cchhee,,   rriilleevvaannddoo  ll ''eessaa tt ttaa  ppooss iizziioonnee  ddeell  nneemmiiccoo,,   
aannnnuull llaa  gg llii  eeff ffeett tt ii  dd ii  ccoollpp ii  ccoommee  NNMM44  ee  ss iimmiill ii..  
DDuurraa  ff iinn  qquuaannddoo  iill  gguueerrrriieerroo  rriimmaannee  nneell llaa  sstteessssaa  ppooss iizziioonnee..  
SSppeecciiaa llee:: II ll  gguueerrrriieerroo  gguuaaddaaggnnaa  uunn  bboonnuuss  ssuull ll'' IInniizziiaa tt iivvaa  dd ii  ++22..  
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PPrreerreeqquuiiss iittoo::  VViiee  ddii  KKoorryyuu  

CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  CCuuoorree  
  

FFrraa tteell lloo  mmiinnoorree  dd ii  RRyyuukkeenn ,,   KKoorryyuu  èè  ssttaa ttoo  ccoonnss iiddeerraa ttoo  uunnoo  ddeeii  pp iiùù  ffoorrtt ii  MMaaeesstt rrii  dd ii  HHookkuuttoo  dd ii  sseemmpprree..   UUnn  gg iioorrnnoo  ss ff iiddòò  ssuuoo  ff rraa tteell lloo  ppeerr  
oott tteenneerree  iill  tt iittoolloo  dd ii  SSuucccceessssoorree  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo  ee  nnee  sseegguuìì  uunnaa  lloott ttaa  sseennzzaa  eesscclluuss iioonnee  dd ii  ccoollpp ii..   KKoorryyuu,,   cchhee  eerraa  ssuuppeerriioorree  
aa  RRyyuukkeenn  nneell llaa  tteeccnniiccaa,,   ss ii  rreessee  ccoonnttoo  cchhee  iill  ff rraa tteell lloo  eerraa  ccooss ìì  ddeetteerrmmiinnaattoo  aa  mmaanntteenneerree  iill  tt iittoolloo  dd ii  SSuucccceessssoorree  cchhee  qquueell lloo  ssccoonnttrroo  ss ii  
ssaarreebbbbee  rriissoollttoo  ssoollttaannttoo  ccoonn  llaa  mmoorrttee  dd ii  uunnoo  ddeeii  dduuee  ccoonntteennddeenntt ii..   TTuurrbbaattoo  ddaa llll ’’eevveennttuuaa lliittàà  dd ii  ddoovveerr  uucccciiddeerree  RRyyuukkeenn,,   ddeecciissee  dd ii  

aarrrreennddeerrss ii  ee,,   aabbbbaannddoonnaattoo  iill  PPaa llaazzzzoo  ddeell ll’’AAuurraa  CCoommbbaatt tt iivvaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   ss ii  rriitt iirròò  iinn  eerreemmiittaagggg iioo  aauuttoo  
ss iigg iill llaannddoo  llaa  ssuuaa  tteeccnniiccaa ..  PPeerr  uunn  bbrreevvee  ppeerriiooddoo  ss ii  ddeedd iiccòò  ssoollttaannttoo  aa ll llaa  mmeedd iittaazziioonnee,,   ppooii,,   uunn  gg iioorrnnoo,,   ddeecciissee  
dd ii  rriiccoommiinncciiaarree  aa  pprraa tt iiccaarree  iill  kkeenn  sseennzzaa  ppeerròò  rroommppeerree  iill  ss iigg iill lloo  iimmppoossttoo  aa ii  ssuuooii  ppuuggnnii..   FFuu  aa ll lloorraa  cchhee  iinniizziiòò  
aa  ccrreeaarree  llaa  SSaannttaa  SSccuuoollaa  KKoorryyuu..     
SSiimmiillee  aa ll llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   llaa  SSaannttaa  SSccuuoollaa  KKoorryyuu  nnee  eellaabboorraa  ee  ppeerrffeezziioonnaa  llee  TTeeccnniicchhee  dd ii  dd iiffeessaa ,,   
ffaacceennddoo  aa ffff iiddaammeennttoo  ssoolloo  ssuu  uunnaa  pp iiccccoollaa  ppaarrttee  ddeell  ggrraannddee  ppaattrriimmoonniioo  
dd ii  CCoollpp ii  dd ii  aa tt ttaaccccoo  ddeelllloo  SShh iinnkkeenn ..     
AAnncchhee  llaa  ff iilloossooff iiaa  ee  ll’’eett iiccaa  dd ii  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo  ssoonnoo  dd iivveerrssee::   UUnn  aaddeeppttoo  
ddeell llaa  SSaannttaa  SSccuuoollaa  ppuuòò  aa ttttaaccccaarree  ssoollttaannttoo  ssee  eegg llii  oo  aa lltt rrii  ccoorrrroonnoo  iill  

rriisscchh iioo  dd ii  rriicceevveerree  ddoolloorree,,   ddaannnnii  oo  dd ii  ssuubbiirree  tt rraassffoorrmmaazziioonnii;;   iinn  ttuutt tt ii  gg ll ii  aa lltt rrii  ccaass ii  ss ii  ll iimmiittaa  aa  
dd iiffeennddeerrss ii..   IInnoolltt rree  nnoonn  ppuuòò  mmaaii  uutt iill iizzzzaarree  ii  CCoollpp ii  ddeell ll ’’AArrccaannaa  AArrttee  dd ii  HHookkuuttoo  nnee’’  ii  CCoollpp ii  PPrrooiibbiitt ii  dd ii  
HHookkuuttoo  ((cciiooèè  qquueell ll ii  nnoonn  pprreesseenntt ii  nneell llaa  ssuuaa  ll iissttaa ))  aa  mmeennoo  cchhee  nnoonn  dd iivveenntt ii  uunn  UUnniiff iiccaa ttoorree  ee  vviieennee  
aauuttoommaatt iiccaammeennttee  eessppuullssoo  ddaall llaa  SSccuuoollaa  ssee  ccoommmmeett ttee  aa tttt ii  mmaa llvvaagg ii  oo  ccoonnttrraarrii  aa ll ll’’EEtt iiccaa ..  
UUlltt iimmaa  ccoossaa ,,   mmaa  nnoonn  mmeennoo  iimmppoorrttaannttee  èè  cchhee  KKoorryyuu,,   hhaa  ss ttaabbiill iittoo  dd ii  iinnsseeggnnaarree  ii  CCoollpp ii  ddeell llaa  SSaannttaa  
SSccuuoollaa  ssoolloo  aa  gguueerrrriieerrii  cchhee  nnoonn  aappppaarrtteennggoonnoo  aa ll llaa  SStt iirrppee  dd ii  HHookkuuttoo..   QQuueessttaa  ddeecciiss iioonnee  èè  ddoovvuuttaa  aa ll  
ffaa tt ttoo  cchhee  eegg llii  nnoonn  vvuuoollee  cchhee  uunn  gg iioorrnnoo  llee  ssuuee  TTeeccnniicchhee  vveennggaannoo  uussaattee  ppeerr  cceerrccaarree  dd ii  ss ff iiddaarree  iill  
SSuucccceessssoorree  ddeell lloo  SShh iinnkkeenn ,,  bbeennss ìì  vvuuoollee  cchhee    gg llii  eessppoonneenntt ii  ddeell llaa  SSaannttaa  SSccuuoollaa  ccoonntt iinnuuiinnoo  aa  rreess ttaarree  ffuuoorrii  ddaa ll llee  ccoommppeett iizziioonnii  ee  ss iiaannoo  
mmaaggaarrii  dd ’’aa iiuuttoo  ppeerr  llaa  DD iinnaass tt iiaa  PPrriinncciippaa llee,,   iinn  mmaanniieerraa  aannaa llooggaa  aa ii  PPiiaanneett ii  ddeell ll’’OOrrssaa  MMaagggg iioorree..     
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EENNTTRRAARREE  AA  FFAARR  PPAARRTTEE  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  
NNoonn  ttuutttt ii  ppoossssoonnoo  eennttrraarree  aa  ffaarr  ppaarrttee  ddeellllaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo--KKoorryyuu..   DDaattee  llee  ccoommuunnii  oorriigg iinnii,,   iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  ddeevvee  pprriimmaa  dd ii  ttuuttttoo  
ppoosssseeddeerree  VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  aa llmmeennoo  aa  LL iivveell lloo:: 00..   SSeeccoonnddaarriiaammeennttee,,   ssoolloo  ii  ppeerrssoonnaagggg ii  ccoonn  OOnnoorree  mmiinniimmoo  4400  ssaarraannnnoo  ccoonnss iiddeerraa tt ii  ppeerr  
ll ’’aammmmiiss iioonnee..   IInnff iinnee,,   ccoommee  gg iiàà  ddeett ttoo,,   ll’’aa ll ll iieevvoo  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  uunn  dd iisscceennddeennttee  ddeell llaa  SStt iirrppee  dd ii  HHookkuuttoo..  CCoonnttrraarriiaammeennttee  aadd  aa lltt rrii  ccaass ii,,   iill  
PPrreerreeqquuiiss iittoo  VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  nnoonn  vvaa’’  ppeerrssoo,,   mmaa  nnoonn  ppoottrràà  pp iiùù  eesssseerree  iinnccrreemmeennttaa ttoo  ff iinncchhéé  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  nnoonn  dd iivveerrrràà  uunn  UUnniiff iiccaa ttoorree..  
AAbbbbaannddoonnaarree  llaa  SSccuuoollaa  èè  ffaacciill iissss iimmoo::   bbaass ttaa  ccoommmmeett tteerree  uunn  aatt ttoo  mmaa llvvaagg iioo,,   aannddaarree  ccoonntt rroo  ll’’eett iiccaa  dd ii  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo  oo  uussaarree  uunn  ccoollppoo  
pprrooiibbiittoo..   IInn  qquueess ttoo  ccaassoo  iill  PPrreerreeqquuiiss iittoo  VViiee  dd ii  KKoorryyuu  ccaaddee  iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee  aa  XX..  
AAllccuunnii  aall ll iieevvii  ssccaarrttaa tt ii  ddaa  RRyyuukkeenn ,,  qquueell ll ii  pp iiùù  ppuurrii  dd ii  ccuuoorree,,   vveennggoonnoo  aaccccoolltt ii  ddaa  KKoorryyuu  aa ll ll’’ iinntteerrnnoo  ddeell llaa  ssuuaa  SSccuuoollaa..  
  

CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  
DDaattoo  cchhee  ll’’aaddddeesstt rraammeennttoo  èè  ss iimmiillee,,   uunn  GGuueerrrriieerroo  dd ii  HHookkuuttoo--
KKoorryyuu  hhaa  aa  dd iissppooss iizziioonnee  ttuutt tt ii  ii  CCoollpp ii  AAvvaannzzaatt ii  dd ii  HHookkuuttoo  pp iiùù ,,  
iinn  aagggg iiuunnttaa,,   qquueellll ii  ddeell llaa  pprroopprriiaa  SSccuuoollaa..  
  
KKAA11  --  CCoollppoo  ddeellll''OOnnddaa  IImmppeettuuoossaa  ddeellll''OOrrssaa  
MMaaggggiioorree    
TTiippoo::   DD          CCoossttoo::   66FF    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  KKoorryyuu  00    
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ggeenneerraa ,,   ggrraazziiee  aall llaa  pprroopprriiaa  AAuurraa,,   
ll '' iill lluuss iioonnee  dd ii  uunnaa  mmoosstt rruuoossaa  oonnddaa  mmaarriinnaa  cchhee  ss ii  aabbbbaa tt ttee  
ssuull ll ''aavvvveerrssaarriioo  iinnff ll iiggggeennddoogg llii  ((DD ))PPRR..    
SSppeecciiaa llee::   II ll  nneemmiiccoo  vviieennee  sspp iinnttoo  iinndd iieett rroo  dd ii  ((FF ))xx22  mmeett rrii..  
  
KKAA22  --  CCaappppaa  AAvvvvoollggeennttee  ddeellll''OOrrssaa  MMaaggggiioorree    
TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   33    
LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  11,,   VViiee  dd ii  KKoorryyuu  ++11    
TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa    
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  eennttrraa  iinn  ss iinnttoonniiaa  ccoonn  llee  ffoorrzzee  
ddeell ll ''UUnniivveerrssoo..   II ll  ssuuoo  ccoorrppoo  dd iivveennttaa  pprrooggrreessss iivvaammeennttee  sseemmpprree  
pp iiùù  tt rraassppaarreennttee  ff iinnoo  aa  rriissuullttaarree  iinnvviiss iibbiillee..   CCrreeaa  uunnaa  pprrootteezziioonnee  
aagggg iiuunntt iivvaa  dd ii  22  iinn  ttuuttttee  llee  llooccaazziioonnii  ee  ccoommppoorrttaa  uunnaa  ppeennaa ll iittàà  
dd ii  --22  aagg ll ii  aa tt ttaacccchh ii  ddeegg llii  aavvvveerrssaarrii..   II ll  ppeerrssoonnaagggg iioo  ppuuòò  
mmaanntteenneerree  qquueessttoo  ss ttaa ttoo  ff iinnoo  aa  qquuaannddoo  rriimmaannee  ccoonncceennttrraattoo  
sseennzzaa  aatt ttaaccccaarree..     
SSppeecciiaa llee::   II ll  ppeerrssoonnaagggg iioo  ppuuòò  aanncchhee  aatt ttaaccccaarree,,   mmaa  ll ''eeffffeett ttoo  ddeell  
CCoollppoo  ssvvaanniissccee  ddooppoo  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell llaa  
ccoommppoonneennttee  CCuuoorree..  
  
KKAA33  --  MMoorrssaa  SSttoorrddeennttee  ddii  HHookkuuttoo--KKoorryyuu    
TTiippoo::   PP            CCooss ttoo::  33    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11    
EEff ffeett tt ii::   CCllaassss iiccoo  eesseemmppiioo  ddeell llaa  ff iilloossooff iiaa  KKoorryyuu::   iill  CCoollppoo,,   
ppoorrttaa ttoo  ccooll  ppuuggnnoo,,   iinnffll iiggggee  eesscclluuss iivvaammeennttee  PPuunntt ii  RReess iisstteennzzaa..   II ll  
ddaannnnoo  pprroovvooccaa ttoo  vvaarriiaa  aa  sseeccoonnddaa  ddeell llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa::   ((DD ))PPRR  
ssuugg llii  aarrtt ii,,   ((EE))PPRR  ssuull  ttoorrssoo,,   ((FF ))PPRR  iinn  tteess ttaa..     
SSppeecciiaa llee::   II ll  ddaannnnoo  ccaauussaattoo  vviieennee  aauummeennttaa ttoo  dd ii  ++11  PPRR;;   iinnoolltt rree,,   
ssee  llaa  vviitttt iimmaa  ffaa ll ll iissccee  uunn  TTeess tt  DD iiffff iicciillee  dd ii  SSoopprraavvvviivveennzzaa  
ssvviieennee  iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee  ((ppoorrttaarree  ii  PPRR  aa  00))..  
  
KKAA44  --  VViissttaa  ddeellllaa  SStteellllaa  PPoollaarree    
TTiippoo::   SSPP          CCooss ttoo::   11    
LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  11  
TTeess tt :: CCuuoorree++PPeerrcceezziioonnee++NNuull llaa    

EEff ffeett tt ii::   FFaacceennddoo  aappppeell lloo  aa ll llaa  pprroopprriiaa  ffoorrzzaa  iinntteerriioorree,,   iill  
gguueerrrriieerroo  KKoorryyuu  ppuuòò  gguuaarrddaarree  nneelllloo  sspp iirriittoo  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  ppeerr  
cceerrccaarree  dd ii  pprreevveeddeerrnnee  llee  mmoossssee..   QQuueess ttaa  tteeccnniiccaa  ppuuòò  eesssseerree  
uutt iill iizzzzaattaa  ppeerr  ppaarraarree  uunn  ccoollppoo  aanncchhee  ssee  nnoonn  lloo  ss ii  ccoonnoossccee..     
SSppeecciiaa llee::   II ll  vvaa lloorree  ddeell ll '' iinniizziiaa tt iivvaa  èè  aauummeennttaattoo  dd ii  44  ppeerr  iill  
rreess ttoo  ddeell lloo  ssccoonnttrroo..  
  
KKAA55  --  CCoollppoo  ddeellll''AAuurraa  ddeellllaa  SSaannttaa  SSccuuoollaa  KKoorryyuu  
TTiippoo::   PP//DD        CCoossttoo::   33FF  
LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  KKoorryyuu  ++22  
TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa++AAttttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  rriieessccee  aa  ccoonncceenntt rraarree  llaa  ssuuaa  AAuurraa  iinn  uunn  
""pprrooiieett tt iillee""  dd ii  eenneerrgg iiaa  cchhee  vviieennee  rriillaasscciiaattoo  ddaa ll llaa  mmaannoo  ee  
ccaauussaa  ((CC))PPVV  ee  ((CC))PPRR,,   pp iiùù  uunn  nnuummeerroo  dd ii  PPVV  ee  PPRR  ppaarrii  aa ll  
vvaa lloorree  ddeell llaa  pprroopprriiaa  AAuurraa ..  SSee  uussaattoo  aa  dd iiss ttaannzzaa ,,   rraagggg iiuunnggee  uunn  
mmaassss iimmoo  dd ii  mmeettrrii  ppaarrii  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  CCUUOORREE..  
SSppeecciiaa llee::   LL ''eenneerrgg iiaa  ppeenneett rraa  nneellllaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  ff rraa ttttuurraannddoonnee  llee  
oossssaa  ee  rreennddeennddoollaa  iinnuutt iill iizzzzaabbiillee..     
  
  
KKAA66  --  PPoossiizziioonnee  ddeellll''OOrrssaa  MMaaggggiioorree  ddii  HHookkuuttoo--
KKoorryyuu  
TTiippoo::   SSPP        CCooss ttoo::   77FF  
LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11,,   VViiee  
dd ii  KKoorryyuu  ++11  
TTeess tt ::   
CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  
EEff ffeett tt ii::   SSee  iill  tteess tt  rriieessccee,,   iill  
gguueerrrriieerroo  rriicceevvee  uunn  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  aa  
ttuutt ttee  llee  ssuuee  aazziioonnii  dd iiffeennss iivvee  
((ccoommpprreess ii  ccoollpp ii  ccoommee  KKAA22,,   KKAA44  ee  
aa lltt rrii))  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell llee  ssuuee  VViiee  
dd ii  KKoorryyuu..  
LL ''eeff ffeett ttoo  dduurraa  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  
ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  tteess tt  mmaa,,   lloo  ss tteessssoo  
vvaa lloorree,,   vvaa  ssootttt rraa ttttoo  aa ii  tteess tt  dd ii  
aa tt ttaaccccoo..  
SSppeecciiaa llee::   II ll  MMoodd iiff iiccaattoorree  nnoonn  vviieennee  
ssoott tt rraatt ttoo  aa ii  tteesstt  dd ii  aa tt ttaaccccoo..  
  
  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  
OOlltt rree  aa  qquueell ll ii  ddeell llaa  pprroopprriiaa  ssccuuoollaa,,   iill  gguueerrrriieerroo  KKoorryyuu  ppuuòò  
uutt iill iizzzzaarree  aa llccuunnii  ddeeii  CCoollpp ii  MMoorrttaa ll ii  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  
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HHookkuuttoo::   HHMM33--66--77--99--1111--1133--1177-- 2211..   NNoonn  ppuuòò  uutt iill iizzzzaarree  aa llccuunn  
CCoollppoo  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu,,   mmaa  ppuuòò  iinnvveeccee  uutt iill iizzzzaarree  sseennzzaa  ppeennaa ll iittàà  
ii  CCoollpp ii  ddeell llee  aa lltt rree  SSccuuoollee  ““ff iiggll iiee””  dd ii  HHookkuuttoo  ((HHookkuuttoo--CCaaoo,,   
HHookkuuttoo--SSuunn  ee  HHookkuummoonn))..  
  
  
KKMM11  --  ""SShhiicchhiisseeii  MMaassssaattssuu""  EElliimmiinnaazziioonnee  ddeellllee  
SSeett ttee  SStteellllee    
TTiippoo::   PP        CCoossttoo::   44    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11    
EEff ffeett tt ii::   IInnff ll iiggggee  ((EE))xx22  PPVV  aa ll  ttoorrssoo  ddeell ll''aavvvveerrssaarriioo..   
CCoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  ccaauussaa  ((EE))PPVV  aa ll ll ''aa tt ttaaccccaannttee,,   cchhee  ppeerròò  iill  
gg iiooccaattoorree  ppuuòò  rriippaarrtt iirree  ccoommee  mmeegg lliioo  ccrreeddee..     
SSppeecciiaa llee::   II  ddaannnnii  ssuubbiitt ii  ssoonnoo  dd iimmeezzzzaa tt ii..  
  
KKMM22  --  PPaarraattaa  ddeellll''OOtt ttaavvaa  SStteellllaa  
TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  33FF    
LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  22    
EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunnaa  tteeccnniiccaa  dd ii  ppaarraa ttaa  cchhee  ppeerrmmeett ttee  dd ii  
dd iiffeennddeerrss ii  aanncchhee  ddaa  CCoollpp ii  nnoonn  nnoott ii  ((TTeess tt  dd ii  PPaarraa ttaa ))  ee,,   
ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,   dd ii  iinnff ll iiggggeerree  ((DD ))PPVV  aa ll ll ''aavvvveerrssaarriioo  
nneell ll ''aa rrttoo,,   oo  ssuull ll ''aa rrmmaa,,   uutt iill iizzzzaattoo  ppeerr  iill  CCoollppoo..     
SSppeecciiaa llee::   LL ''aarrttoo  oo  ll''aa rrmmaa  eesspp llooddee..  
  
KKMM33  --  CCoommppaassssiioonnee  CCeelleessttee  ddii  HHookkuuttoo--KKoorryyuu    
TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  XXFF    
LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  22,,   TTeess tt::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ss ii  ppoonnee  iinn  ss iinnttoonniiaa  ccoonn  uunn''aa lltt rraa  ppeerrssoonnaa  ee,,  
tt rraammiittee  uunn  ccoonnttaa tt ttoo  ff iiss iiccoo,,   iinnss ttaauurraa  ccoonn  eessssaa  uunn  ff lluussssoo  dd ii  
eenneerrgg iiaa  vviittaa llee  ((ppooss iitt iivvaa  oo  nneeggaatt iivvaa ))..   EEss iiss ttoonnoo  dduuee  dd iivveerrssee  
aapppplliiccaazziioonnii  dd ii  qquueessttaa  tteeccnniiccaa::   ppeerr  ccuurraarree  oo  ppeerr  iinnff ll iiggggeerree  
ddaannnnii..   NNeell  pprriimmoo  ccaassoo  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  ppuuòò  tt rraass ffeerriirree  11  
PPRR//PPVV//PPEE  ddaa ll  pprroopprriioo  ccoorrppoo  iinn  qquueell lloo  ddeell ll ''aa lltt rroo  ppeerr  ooggnnii  
ppuunnttoo  ddeell  MMSS..  NNeell  sseeccoonnddoo,,   llaa  vviitttt iimmaa  ddeevvee  rreeaa lliizzzzaarree  uunn  
CCoonnffrroonnttoo  eesseegguueennddoo  uunn  TTeesstt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo..   LLaa  
dd iiff ffeerreennzzaa  ff rraa  ii  MMSS,,   ssee  ppooss iitt iivvaa,,   ddeetteerrmmiinnaa  iill  nnuummeerroo  dd ii  
PPRR//PPVV//PPEE  cchhee  vveennggoonnoo  iinnff ll iitttt ii  ((iinn  uunnaa  ssoollaa  llooccaazziioonnee  aa  
sscceellttaa ))..    
SSppeecciiaa llee::   NNoonn  ccii  ssoonnoo  ll iimmiitt ii  aa ll  tt rraassffeerriimmeennttoo..  
  
KKMM44  --  SSaannttoo  CCoollppoo  ddeellll''AAuurraa  cchhee  DDiissttrruuggggee    
TTiippoo::   PP        CCoossttoo::   XXFF    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  KKoorryyuu  ++22  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++NNuull llaa,,   22  PPRR//PPEE    
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  rriieessccee  aa  pprrooiieett ttaarree  llaa  pprroopprriiaa  AAuurraa  
ccoollppeennddoo,,   sseennzzaa  ppeennaalliittàà,,   ttuutt tt ii  gg ll ii  aavvvveerrssaarrii  cchhee  ss ii  tt rroovvaannoo  
aatt ttoorrnnoo  aa  lluuii..   II ll  MMSS  ddeell  CCoollppoo  vvaa  rriiddoottttoo  dd ii  11  ooggnnii  22  mmeettrrii  dd ii  
dd iiss ttaannzzaa  ee  iinnff ll iiggggee  ddaannnnoo  ff iinnoo  aa  qquuaannddoo  rriimmaannee  ssuuppeerriioorree  aa  
00..   II ll  CCoollppoo  ccaauussaa  ((EE++AAuurraa ))PPVV  ee  ((EE++AAuurraa ))PPRR  iinn  ooggnnii  
llooccaazziioonnee,,   iiggnnoorraa  llee  pprrootteezziioonnii  nnaattuurraa ll ii  ee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  
ppaarraattoo  mmaa  ssoolloo  sscchh iivvaattoo..   SSee  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  cchhee  eesseegguuee  llaa  
tteeccnniiccaa  ffaa ll ll iissccee  iill  TTeesstt  rriicceevvee  ((BB))PPVV;;   ((DD ))PPVV  iinn  ccaassoo  dd ii  
ffaa ll ll iimmeennttoo  ccrriitt iiccoo..     
SSppeecciiaa llee::   II ll  ddaannnnoo  iinnff ll iitt ttoo  èè  ((EE++AAuurraa ))xx22PPVV  ee  ((EE++AAuurraa ))xx22PPRR..  

  
KKMM55  --  PPaarraattaa  ddeeii  CCeennttoo  PPuuggnnii  ddii  KKoorryyuu  
TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  44FF  
LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  KKoorryyuu  ++11  
EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  ppaarraarree  sseennzzaa  ppeennaalliittàà  uunn  nnuummeerroo  dd ii  
aa tt ttaacccchh ii  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree  nneell lloo  ss tteessssoo  
rroouunndd..  
SSppeecciiaa llee::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  ppaarraarree  uunn  nnuummeerroo  ddoopppp iioo  dd ii  aatt ttaacccchh ii..  
  

CCOOLLPPII  EESSOOTTEERRIICCII  

LLaa  SSaannttaa  SSccuuoollaa  KKoorryyuu  uutt iill iizzzzaa  ssoollttaannttoo  uunnaa  pp iiccccoollaa  ppaarrttee  ddeeii  
770088  TTssuubboo  ddeell  ccoorrppoo  uummaannoo,,   hhaa  ttuutt ttaavviiaa  eellaabboorraattoo  ddeell llee  
iinntteerreessssaanntt ii  tteeccnniicchhee  ppeerr  aatttt iivvaarrll ii  cchhee  aaff ffoonnddaannoo  llee  rraadd iiccii  
nneell llaa  mmiill lleennaarriiaa  ssttoorriiaa  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo..  
  
KKEE11  --  CCoollppoo  IInniibbii ttoorree  ddeellll''OOrrssaa  MMaaggggiioorree    
TTiippoo::   PP        CCoossttoo::   55    
LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  KKoorryyuu  ++22    
EEff ffeett tt ii::   EE''  uunn  ccoollppoo  mmiirraa ttoo,,   ppoorrttaa ttoo  ccoonn  llee  dd iittaa  dd iirreett ttaammeennttee  
aa ll llaa  tteess ttaa ..   EE''  uussaattoo  ppeerr  rraagggg iiuunnggeerree  ii  cceennttrrii  nneerrvvooss ii  TTssuubboo  
sseennzzaa  ppeennaa lliittàà  ppeerr  ii  CCoollpp ii  mmiirraatt ii..   NNoonn  iinnff ll iiggggee  ddaannnnii..  
  
KKEE22  --  CCoorrrreennttee  ddeellllee  SSeett ttee  SStteellllee  
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   77  
LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  KKoorryyuu  ++33  
TTeess tt ::   CCuuoorree++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa++AAttttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  ccoollppoo  ccoogg ll iiee  ll ’’eesssseennzzaa  sstteessssaa  dd ii  HHookkuuttoo::  llaa  
dd iiss tt rruuzziioonnee  ddaa llll ’’ iinntteerrnnoo..   II ll  gguueerrrriieerroo  ss ii  llaanncciiaa  ggeesstt iiccoollaannddoo  
ll ''OOrrssaa  MMaagggg iioorree  vveerrssoo  ll ''aavvvveerrssaarriioo,,   ffaacceennddooss ii  qquuaass ii  
tt rraassppaarreennttee..   IInn  pprraa tt iiccaa  ss ttaa  ssffaa llddaannddoo  llaa  ssoossttaannzzaa  ddeell  nneemmiiccoo  
ggrraazziiee  aagg llii  aannggooll ii  ddeellll ''OOrrssaa,,   dd ii  mmooddoo  dd ii  rraagggg iiuunnggeerrnnee  ll '' iinntteerrnnoo  
ee  aagg iirree  ssuugg llii  TTssuubboo,,   ppaassssaannddoogg llii  aa tt tt rraavveerrssoo..  II ll  CCoollppoo  nnoonn  ddeevvee  
eesssseerree  mmiirraa ttoo  ee  ppeerrmmeett ttee  dd ii  aa tttt iivvaarree  gg llii  TTssuubboo  sseennzzaa  tteenneerr  
ccoonnttoo  dd ii  aa llccuunnaa  ppeennaa lliittàà  ddoovvuuttaa  aa ll llee  pprrootteezziioonnii  dd ii  aarrtt ii  
mmaarrzziiaa ll ii..  
  

TTSSUUBBOO  
II ll  gguueerrrriieerroo  dd ii  HHookkuuttoo--KKoorryyuu  hhaa  aa  dd iissppooss iizziioonnee  ssoolloo  ii  sseegguueenntt ii  
TTssuubboo::   HHEETT  22--33--44--66--77--99--1111--1133--1155--1166-- 1177--1188--1199--2211--2222--
2244--2266--2277--2288--2299--3311--3322--3333-- 3355--3366--3377--3399--4411-- 4422--4433--4466--4488--
4499--5500  
  

CCOOLLPPII  OOCCCCUULLTTII  

GGllii  aappppaarrtteenneenntt ii  aa ll llaa  SSaannttaa  SSccuuoollaa  nnoonn  hhaannnnoo  CCoollpp ii  OOccccuulltt ii  ee  
nnoonn  ppoossssoonnoo  uutt iill iizzzzaarree  nneessssuunnoo  dd ii  qquueell ll ii  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  
HHookkuuttoo..   LL’’uunniiccaa  eecccceezziioonnee  èè  ccoosstt iittuuiittaa  nneell  ccaassoo  cchhee  iill  
gguueerrrriieerroo  dd iivveenntt ii  uunn  UUnniiff iiccaa ttoorree::   iinn  qquueell  ccaassoo  ppoottrràà  uutt iill iizzzzaarree  
aanncchhee  ii  CCoollpp ii  OOccccuulltt ii  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa ,,  mmaa  ssoolloo  
iinnccrreemmeennttaannddoo  iill  LL iivveell lloo  ddeell  PPrreerreeqquuiiss iittoo  VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  ccoommee  
rriicchh iieess ttoo  ddaa ll llee  LL iimmiittaazziioonnii  ddeeii  ssuuddddeett tt ii  CCoollpp ii..  
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PPrreerreeqquuiiss iittoo::  VViiee  ddii  AAmmiibbaa  
CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  IIssttiinnttoo  

  
  
  
PPiiùù  cchhee  dd ii  uunn  vveerroo  ss iisstteemmaa  dd ii  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo,,   llaa  DDiiaabboolliiccaa  SSccuuoollaa  ddii  HHookkuuttoo  èè  iill  ff rruutt ttoo  ddeegg llii  eessppeerriimmeenntt ii  ddeell  ffooll llee  AAmmiibbaa,,   iill  
qquuaa llee,,   aapppprreess ii  ddaa  RRaaoouull  ii  ffoonnddaammeenntt ii  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   nnee  hhaa  mmeessccoollaattoo  ii  CCoollpp ii  aadd  aa lltt rrii  aaccqquuiiss iitt ii  ddaa  ssvvaarriiaattee  aarrtt ii  
mmaarrzziiaa ll ii  ss ttuudd iiaattee  iinn  pprreecceeddeennzzaa..   IInnffaa tt tt ii,,   rriitteenneennddooss ii  uunn  ggeenniioo,,   AAmmiibbaa  hhaa  ppaassssaattoo  ttuutt ttaa  llaa  vviittaa  aa  cceerrccaarree  dd ii  aapppprreennddeerree  ii  sseeggrreett ii  pp iiùù  
nnaassccooss tt ii  ddeell llee  AArrtt ii  MMaarrzziiaa ll ii  AAssssaassss iinnee,,   eenntt rraannddoo  iinn  ccoonnttaa ttttoo  ccoonn  dd iivveerrssee  SSccuuoollee  MMiinnoorrii  ccoommee  lloo  SShhaaooll iinn  KKuunngg--FFuu  ee,,   ssoopprraa ttttuuttttoo,,   
eenntt rraannddoo  aa  ffaarr  ppaarrttee  ddeell llaa  DDiivviinnaa  SSccuuoollaa  ddii  NNaannttoo  ((ppeerriiooddoo  dduurraannttee  iill  qquuaa llee  hhaa  ccoonnoosscciiuuttoo  RReeii ))..    
LL ’’ iinnccoonnttrroo  ccoonn  RRaaoouull  èè  aavvvveennuuttoo  pprroopprriioo  mmeennttrree  AAmmiibbaa  eerraa  aannccoorraa  uunn  gguueerrrriieerroo  aaff ff iill iiaattoo  aa ll  SSaaccrroo  PPuuggnnoo  YYuuddaa..  UUtt iill iizzzzaattoo  ddaa  
qquueess tt’’uulltt iimmoo  ppeerr  aatt ttuuaarree  iill  tt rraadd iimmeennttoo  vveerrssoo  llaa  DD iivviinnaa  SSccuuoollaa ,,   AAmmiibbaa  hhaa  ccoollttoo  ll’’ooccccaass iioonnee  ppeerr  ccoonnss ttaattaarree  dd ii  ppeerrssoonnaa  gg llii  ssppaavveennttooss ii  
eeff ffeett tt ii  ddeeii  PPuunntt ii  dd ii  PPrreessss iioonnee  ee  hhaa  ssuupppp lliiccaa ttoo  RRaaoouull  dd ii  pprreennddeerrlloo  ccoommee  aa llll iieevvoo..   DDaa ll  ccaannttoo  ssuuoo,,   iill  RRee  dd ii  HHookkuuttoo  hhaa  aacccceett ttaa ttoo  llaa  
rriicchh iieess ttaa  ee,,   ddooppoo  aavveerrgg ll ii  iinnccuullccaa ttoo  llee  bbaass ii  ddeell llaa  SSccuuoollaa  tt rraammiittee  llaa  pprreessss iioonnee  dd ii  uunn  aappppooss iittoo  TTssuubboo,,   lloo  hhaa  iinnvviiaa ttoo  aadd  AAbbaa lloonn  ppeerr  
ssccoopprriirree  ll ’’ iiddeenntt iittàà  ddeell  mmiisstteerriioossoo  uuoommoo  cchhee  vveenniivvaa  cchh iiaammaattoo  ““ iill  ssaannttoo  ddaa ii  ccaappeell ll ii  dd’’aarrggeennttoo””……    
II ll  rreess ttoo  èè  ssttoorriiaa  bbeenn  nnoottaa  aa  ttuutt tt ii::   rriimmpprroovveerraa ttoo  ddaa  TTookkii  aa  ccaauussaa  ddeell llaa  ssuuaa  
iinnccaappaacciittàà  nneell ll ’’uutt iill iizzzzoo  ddeegg llii  TTssuubboo,,   AAmmiibbaa  hhaa  ddeecciissoo  dd ii  ffaarrllaa  ppaaggaarree  aa  qquueell ll ’’uuoommoo  
cchhee  mmeett tteevvaa  iinn  rriidd iiccoolloo  iill  ssuuoo  ggeenniioo  ee,,   bbeenncchhéé  eegg llii  nnoonn  rraapppprreesseennttaassssee  uunnaa  
mmiinnaacccciiaa  ppeerr  ii  pp iiaannii  dd ii  ccoonnqquuiiss ttaa  dd ii  RRaaoouull,,   lloo  ffeeccee  rriinncchh iiuuddeerree  aa  CCaassssaannddrraa..   
PPrreess ii  ppooii  ii  ssuuooii  ppaannnnii,,   hhaa  iinniizziiaattoo  aa  ssppeerriimmeennttaarree  ccoommee  uunnoo  sscciieennzziiaa ttoo  ppaazzzzoo  
ll ’’aarrttee  dd ii  HHookkuuttoo  ssuugg llii  aabbiittaanntt ii  ddeell  vviill llaagggg iioo  ee  ssuuii  ttaanntt ii  ppeell lleeggrriinnii  cchhee  vvii  
gg iiuunnggeevvaannoo..   NNeell ll’’aarrccoo  dd ii  ppooccoo  tteemmppoo,,   AAmmiibbaa  hhaa  ssaaccrriiff iiccaattoo  cceenntt iinnaa iiaa  dd ii  vviittee  
iinnnnoocceenntt ii  ppeerr  ccrreeaarree  llaa  ssuuaa  DD iiaabbooll iiccaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   rriiuusscceennddoo  aanncchhee  aa  
ssccoovvaarree  nnuuoovvii  PPuunntt ii  SSeeggrreett ii  dd ii  PPrreessss iioonnee  cchhee  hhaa  ppooii  rriivveellaattoo  aa  RRaaoouull ..   TTrraa  ii  CCoollpp ii  
ssoonnoo  pprreesseenntt ii  aa llccuunnee  ccrreeaazziioonnii  ppeerrssoonnaa llii  dd ii  JJaaggggeerr ,,   iill  qquuaa llee  hhaa  ppaassssaa ttoo  mmoollttoo  
tteemmppoo  aa  ccoonnttaatt ttoo  ccoonn  AAmmiibbaa  aa ll llee  dd iippeennddeennzzee  dd ii  RRaaoouull  eedd  hhaa  aavvvviiaattoo  uunn  rreecciipprrooccoo  
ssccaammbbiioo  dd ii  ““sseeggrreett ii””  ccoonn  iill  gguueerrrriieerroo..     
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IILL  PPRREERREEQQUUIISSIITTOO  
II ll  PPrreerreeqquuiiss iittoo  VViiee  ddii  AAmmiibbaa  ppeerrmmeettttee  dd ii  aapppprreennddeerree  nnoorrmmaa llmmeennttee  ssoolloo  ii  CCoollpp ii  ddeell llaa  DD iiaabbooll iiccaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo..   PPeerr  aapppprreennddeerree  ii  
CCoollpp ii  dd ii  aa lltt rree  SSccuuoollee  dd ii  HHookkuuttoo  ss ii  aapppp lliicchheerràà  sseemmpprree  uunn  --22  ee  nnoonn  ppoott rraannnnoo  ccoommuunnqquuee  eesssseerree  uutt iill iizzzzaatt ii  ff iinncchhéé  nnoonn  ss ii  aavvrraannnnoo  ii  
rriissppeett tt iivvii  pprreerreeqquuiiss iitt ii..  PPeerrmmeett ttee  ccoommuunnqquuee  dd ii  rreess iiss tteerree  aagg llii  EEff ffeetttt ii  SSppeecciiaall ii  ddeeii  CCoollpp ii  ddeell llee  vvaarriiee  SSccuuoollee  dd ii  HHookkuuttoo  mmaa  ccoonn  uunnaa  ppeennaa lliittàà  
dd ii  --11  ssuull  tteess tt..   IInnff iinnee,,  iill  ll iivveell lloo  dd ii  qquueess ttoo  PPrreerreeqquuiiss iittoo  nnoonn  vvaa’’  mmeessssoo  ccoommee  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  NNeeggaatt iivvoo  aa ii  tteesstt  dd ii  rreess iiss tteennzzaa  aagg llii  TTssuubboo  ddeegg llii  
aavvvveerrssaarrii..

CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  
UUnn  GGuueerrrriieerroo  DD iiaabbooll iiccoo  hhaa  aa  dd iissppooss iizziioonnee  ii  sseegguueenntt ii  CCoollpp ii  
AAvvaannzzaatt ii  dd ii  HHookkuuttoo::   HHAA22--33--44--66--77--88--99--1111--1133--1144  pp iiùù  ii  
pprroopprrii..  
  
HHDDAA11  --  DDiiaabboolliiccaa  AArrmmaa  ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   CCOO      CCoossttoo::   33      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11  
EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  aagggg iiuunnggeerree  22  CCaatteeggoorriiee  dd ii  ddaannnnoo  aadd  
uunn ’’aarrmmaa  ddaa  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo  oo  ddaa  llaanncciioo,,   mmaa  ssoolloo  ppeerr  qquuaannttoo  
rriigguuaarrddaa  ii  PPVV  iinnff ll iitt tt ii..  
SSppeecciiaa llee::   LLee  ccaa tteeggoorriiee  aagggg iiuunnttee  ssoonnoo  33..  
  
HHDDAA22  --  DDiiaabboolliiccoo  PPuuggnnoo  ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   PP    CCooss ttoo::   22      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   VViiee  dd ii  AAmmiibbaa  ++11  
EEff ffeett tt ii::   UUnn  sseemmpplliiccee  ppuuggnnoo  cchhee  iinnff ll iiggggee  ((DD ))PPVV  ee  ((BB))PPRR,,   mmaa  
ppuuòò  eesssseerree  mmiirraa ttoo  sseennzzaa  aa llccuunnaa  ppeennaalliittàà..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  eessppllooddee..  
  
HHDDAA33  --  DDiiaabboolliiccoo  CCaallcciioo  ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   CC    CCoossttoo::   22    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  11    
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ss ffeerrrraa  dduuee  ccaa llccii  cchhee  iinnff ll iiggggoonnoo  ((CC))PPVV  iinn  22  
llooccaazziioonnii  dd iiss tt iinnttee..  II  ccaa llccii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppaarraa tt ii  oo  sscchh iivvaatt ii  
dd iiss tt iinnttaammeennttee..  
SSppeecciiaa llee::   LLee  llooccaazziioonnii  ccoollpp iittee  ssoonnoo  iinnccuurraabbiill ii..  
  

  
HHDDAA44  --  TTeeccnniiccaa  ddeeggllii   AAgghhii  DDiiaabboolliiccii  
TTiippoo::   CCOO    CCoossttoo::   11    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   CCoollppoo  MMiirraa ttoo  ((--44))  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++PPeerrcceezziioonnee++MMeeccccaanniiccoo++AAttttaaccccoo--44  
EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  llaanncciiaarree  ddeeii  pp iiccccooll ii  aagghh ii  ((ccoonn  llee  mmaannii  oo  
ccoonn  llaa  bbooccccaa ))  iinn  dd iirreezziioonnee  ddeegg ll ii  oocccchh ii  ddeell ll ’’aavvvveerrssaarriioo..   
IInnff ll iiggggoonnoo  11PPDD  ee,,   ccoollppeennddoo  gg llii  oocccchh ii,,  ddaannnnoo  uunnaa  ppeennaa lliittàà  dd ii  --22  
aa  ttuutt tt ii  ii  tteesstt  dd ii  ccoommbbaatttt iimmeennttoo  ff iinncchhéé  nnoonn  vveennggoonnoo  rriimmoossss ii..   
PPuuòò  eesssseerree  uutt iill iizzzzaattoo  iinn  ccoommbbiinnaazziioonnee  ccoonn  uunn  qquuaa llss iiaass ii  aa lltt rroo  
ccoollppoo  ddeell llaa  DD iiaabbooll iiccaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo..  
  
  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  
II  CCoollpp ii  dd ii  HHookkuuttoo  aa  dd iissppooss iizziioonnee  ssoonnoo::   HHMM11--22--66--1111--1122  pp iiùù  ii  
sseegguueenntt ii..  
  

  
HHDDMM11  --  CCoollppoo  ddeellllee  MMiillllee  MMaannii  AAssssaassssiinnee  ddii  
HHookkuuttoo  
TTiippoo::   SSNN      CCooss ttoo::   44      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,  DD iiffeessaa  11,,  AAuurraa  11  
EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  iinnff ll iiggggeerree  ((DD ))PPVV  iinn  33  llooccaazziioonnii  dd iisstt iinnttee  ee  
ppuuòò  eesssseerree  ppaarraa ttoo  oo  sscchh iivvaattoo  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  ppeennaalliittàà  dd ii  --22..  
SSppeecciiaa llee::   LLee  llooccaazziioonnii  ccoollpp iittee  eesspp llooddoonnoo..  
  

  
HHDDMM22  --  ““RRaakkaann  GGeekkii””  IIll  CCoollppoo  ddeellll’’IIlllluummiinnaattoo  ddii  
HHookkuuttoo  
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   55    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11  
EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  mmuuoovveerree  vveelloocceemmeennttee  llee  bbrraacccciiaa  ttaannttoo  ddaa  
ddaarree  ll’’ iill lluuss iioonnee  ddeell  lloorroo  mmoolltt iipp ll iiccaarrss ii,,   ppeerr  ppooii  ss ffeerrrraarree  uunn  ccoollppoo  
aa  tt rraadd iimmeennttoo  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  ppaarraa ttoo  oo  sscchh iivvaattoo  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  
ppeennaa lliittàà  dd ii  --33  ee  iinnff ll iiggggee  ((FF ))PPVV..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  eessppllooddee..  
  
HHDDMM33  --  FFaannttaassmmaa  ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   44      LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22  
TTeess tt ::   IIss tt iinnttoo++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  
EEff ffeett tt ii::   UUssaattaa  aa ll  ppooss ttoo  dd ii  uunnaa  nnoorrmmaa llee  sscchh iivvaattaa,,   qquueessttaa  
tteeccnniiccaa  ppeerrmmeettttee  dd ii  mmuuoovveerrss ii  ccooss ìì  vveelloocceemmeennttee  ddaa  ccrreeaarree  
ll ’’ iill lluuss iioonnee  dd ii  ““ssppaarriirree””  ddaa ll llaa  vviissuuaa llee  ddeell ll ’’aavvvveerrssaarriioo  ppeerr  ppooii  
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rriiaappppaarriirree  aa ll llee  ssuuee  ssppaa ll llee..   IInn  qquueess ttoo  mmooddoo,,   ll’’aavvvveerrssaarriioo  rreess ttaa  
ccooss ìì  sspp iiaazzzzaattoo  ddaa  aavveerree  uunnaa  ppeennaa lliittàà  dd ii  --33  ssuull ll’’ IInniizziiaa tt iivvaa  ee  
nneeii  tteess tt  dd ii  dd iiffeessaa  nneell  pprroossss iimmoo  rroouunndd ..  
SSppeecciiaa llee::   LL’’ iinniizziiaa tt iivvaa  ddeell ll’’aavvvveerrssaarriioo  èè  dd iimmeezzzzaattaa..  
  

  
HHDDMM44  --  DDiiaabboolliiccoo  BBaallzzoo  ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   SSNN    CCooss ttoo::  33    LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11  
EEff ffeett tt ii::   UUnn  ccaa llcciioo  vvoollaannttee  cchhee  iinnff ll iiggggee  ((FF ))PPVV..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  eessppllooddee..  
  
  

CCOOLLPPII  EESSOOTTEERRIICCII  
FFoonnddaammeennttaa llmmeennttee,,   AAmmiibbaa  ss ii  èè  ddeedd iiccaattoo  mmoollttoo  pp iiùù  aa ll llaa  rriicceerrccaa  
dd ii  nnuuoovvii  ppuunntt ii  dd ii  pprreessss iioonnee  pp iiuutt ttooss ttoo  cchhee  aa ll  rraa ff ff iinnaammeennttoo  ddeell lloo  
ss tt iillee  dd ii  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo..   PPeerr  qquueessttoo  mmoott iivvoo  ppoossss iieeddee  uunn  ssoolloo  
CCoollppoo  EEssootteerriiccoo  ccaappaaccee  dd ii  rraagggg iiuunnggeerrll ii..  
  

  
HHDDEE11  --  CCoollppoo  ddeell  PPuunnttoo  SSeeggrreettoo  
TTiippoo::   PP    CCooss ttoo::   11    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   VViiee  dd ii  AAmmiibbaa  ++11  
EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  rraagggg iiuunnggeerree  ssoolloo  gg llii  TTssuubboo  nnoott ii  aa ll llaa  
DD iiaabbooll iiccaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo..   DDeevvee  eesssseerree  mmiirraa ttoo  iinn  mmaanniieerraa  
aannaa llooggaa  aa  HHEE11..  
  

TTSSUUBBOO  DDII  AAMMIIBBAA  
GGrraazziiee  aa ii  ccoonntt iinnuuii  eessppeerriimmeenntt ii  dd ii  AAmmiibbaa ,,   uunn  GGuueerrrriieerroo  
DD iiaabbooll iiccoo  ppuuòò  uutt iill iizzzzaarree  gg llii  TTssuubboo::  HHEETT11--44--55--1122--1133--1166--1177--
1188--1199--2200--2222--4400--4411--4422--4499-- 5500  pp iiùù  uunn  cceerrttoo  nnuummeerroo  dd ii  nnuuoovvii  
TTssuubboo  ssccooppeerrtt ii  ddaa ll  ffoonnddaattoorree  ddeell llaa  SSccuuoollaa..  
  

HHDDEETT11  --  KKuuggeenn,,  ddeellllaa  PPaarraalliissii   
PPooss iizziioonnee::   TTOO  
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  AAmmiibbaa++11,,   11PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   PPaarraa ll iizzzzaa  ccoommpp lleettaammeennttee  llaa  vviitt tt iimmaa  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  
rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  tteess tt  dd ii  aa tttt iivvaazziioonnee..  
  
HHDDEETT22  --  TTssuuddaasshhii  ddeell  TTrreemmoorree  
PPooss iizziioonnee::   BBrraacccciiaa  
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  AAmmiibbaa++22,,   22PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   PPrreemmeennddoo  qquueesstt ii  TTssuubboo  ssuullllee  ssppaa ll llee,,   ii  bbaatt tt iitt ii  ddeell  ccuuoorree  
aauummeennttaannoo  aa ll ll’’ iimmppaazzzzaattaa  ss iinnoo  aa  ffaarr  ssccoopppp iiaarree  llee  vveennee..   LLaa  
vviitt tt iimmaa  mmuuoorree  dd iissssaanngguuaattaa  nneell  gg iirroo  dd ii  22  rroouunndd..  
  
HHDDEETT33  --  YYaasshhuu  ddeellllaa  MMuuttaazziioonnee  
PPooss iizziioonnee::   TTOO  
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  AAmmiibbaa++11,,   11PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii..   AAtt tt iivvaannddoo  qquueess ttoo  TTssuubboo,,   ss ii  iinnnneessccaa  nneell  ccoorrppoo  ddeell llaa  
vviitt tt iimmaa  uunn  pprroocceessssoo  cchhee  ppoorrttaa  aadd  oott tteenneerree  uunnaa  MMuuttaazziioonnee..   
BBiissooggnnaa  llaanncciiaa rree  ssuull llaa  ttaabbeell llaa  ddeellllee  MMuuttaazziioonnii  ppeerr  vveeddeerree  
qquuaa llii  mmoodd iiff iicchhee  ssuubbiissccee  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo,,   mmaa  qquueess tt ii  ddeevvee  
rriiuusscciirree  iinn  uunn  tteess tt  dd ii  SSoopprraavvvviivveennzzaa  oo  mmoorriirree  eennttrroo  33  gg iioorrnnii  
ccoonn  ll ’’eesspp llooss iioonnee  ddeell  ccrraanniioo..  
  
HHDDEETT44  --  BBoottssuu  ddeellllaa  SSeeppaarraazziioonnee  ddeellllee  BBrraacccciiaa  
PPooss iizziioonnee::   BBrraacccciiaa  
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  AAmmiibbaa++11,,   22PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   PPrreemmeennddoo  qquueesstt ii  TTssuubboo  ssuullllee  ssppaa ll llee,,   aa ll llaa  vviitttt iimmaa  ss ii  
ss ttaaccccaannoo  llee  bbrraacccciiaa  ddaa ll  ccoorrppoo  ee  ccaaddoonnoo  aa  tteerrrraa..  
  
HHDDEETT55  --  SSeettssuunnaa,,  ddeell  CCoorrppoo  IInnvviinncciibbii llee  
PPooss iizziioonnee::   TTOO  
LL iimmiittaazziioonnii::   VViiee  dd ii  AAmmiibbaa++11,,   22PPRR//PPEE  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  oott tteenneerree  ii  mmeeddeess iimmii  eeff ffeetttt ii  ddeell  SSeekkkkaattssuu ,,   
mmaa  ssee  nnoonn  ss ii  rriieessccee  iinn  uunn  tteess tt::   RReessiisstteennzzaa++UUmmaannoo,,   llee  
mmaannii  ss ii  ggoonnff iiaannoo  ff iinnoo  aadd  eesspp llooddeerree  ccoommpp lleettaammeennttee  nneell  gg iirroo  dd ii  
22  rroouunndd ..  
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PPrreerreeqquuiiss iittoo::  VViiee  ddii  HHookkuuttoo--SSuunn  
CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  MMeennttee  

  
  
NNaattaa  ddaa  uunnaa  sscciissss iioonnee  ddeellllaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   llaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo--SSuunn  bbaassaa  ii  ssuuooii  ccoollpp ii  ssuuii  ppootteerrii  dd ii  tteelleecciinneess ii  ee  ppss iiccoocciinneess ii..   II  
ssuuooii  aaddeepp tt ii  ssoonnoo  ssttaatt ii  ssppeessssoo  ddeeii  mmeerrcceennaarrii  aa ll  sseerrvviizziioo  ddeell  mmiigg ll iioorr  ooffffeerreennttee  ((GGoovveerrnnii  ee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii))  ee  ,,  bbeenncchhéé  llaa  tteeccnniiccaa  ddeerriivvii  
ddaa ll llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa,,   nneell  ccoorrssoo  ddeell  tteemmppoo  ss ii  èè  ppeerrssoo  ooggnnii  lleeggaammee  ccoonn  eessssaa ,,   ttaannttoo  cchhee  ii  pprriinncciipp ii  ssuuii  qquuaa ll ii  ss ii  bbaassaa  llaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo--
SSuunn  ssoonnoo  pprrooffoonnddaammeennttee  dd iivveerrss ii  ddaa  qquueell ll ii  ddeell llaa  ssuuaa  ssccuuoollaa  oorriigg iinnaarriiaa ..   LLaaddddoovvee  HHookkuuttoo  tt rraaee  llaa  ssuuaa  ffoorrzzaa  ddaa ii  sseenntt iimmeenntt ii,,   HHookkuuttoo--SSuunn  ll ii  
eesscclluuddee  ee  sscceegg lliiee  uunn  aapppprroocccciioo  pp iiùù  rraazziioonnaa llee  aa ll  ccoommbbaatttt iimmeennttoo,,   sseennzzaa  dd iiss tt rraazziioonnii..   QQuueessttoo  hhaa  ppeerrmmeessssoo  aa ii  mmaaeesstt rrii  ddeell llaa  ssccuuoollaa  dd ii  
ssppeecciiaa ll iizzzzaarrss ii  nneell ll ''uutt iill iizzzzoo  ddeeii  ppootteerrii  ddeell llaa  mmeennttee,,   ttaannttoo  cchhee  ooggnnii  lliivveelllloo  ddeell  pprreerreeqquuiissii ttoo  VViiee  ddii  HHookkuuttoo--SSuunn  iinnccrreemmeennttaa  
aanncchhee  ii ll  TTaalleennttoo  ddii  CCoonncceennttrraazziioonnee..  SSeemmbbrraa  cchhee  JJuukkeeii   ee  KKaaiioohh  ccoonnoossccaannoo  dd iivveerrss ii  CCoollpp ii  dd ii  qquueess ttaa  SSccuuoollaa  ee  nnee  ffaacccciiaannoo  
aammppiioo  uussoo..  
  

  

CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  
UUnn  GGuueerrrriieerroo  SSuunn  hhaa  aa  dd iissppooss iizziioonnee  ii  sseegguueenntt ii  CCoollpp ii  dd ii  
HHookkuuttoo::   HHAA11--22--33--44--66--77--88--99--1133--1144--1155--1166--1177--1188--2211--2222-- 2233  
pp iiùù  qquueellll ii  ssppeecciiff iiccii  ddeell llaa  pprroopprriiaa  SSccuuoollaa ..  
  
HHSSAA11  --  AAsscceessaa  ddeeggllii   SSppiirriitt ii  
TTiippoo:: SSPP      CCoossttoo::   55        LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11              
TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii:: II ll  ppeerrssoonnaagggg iioo  ppuuòò  lleevviittaa rree  ff iinnoo  aadd  uunn''aa lltteezzzzaa  mmaassss iimmaa  
dd ii  ((AAuurraa ))  mmeettrrii  ee  mmuuoovveerrss ii  ccoommee  ssee  vvoollaassssee,,  sseennzzaa  ll iimmiittaazziioonnii  
ppeerr  rroottaazziioonnii,,  ssppooss ttaammeenntt ii  aa ll ll '' iinndd iieett rroo,,   eecccc.. ..  

IInn  pp iiùù  dd iissppoonnee  ddeell  ddoopppp iioo  ddeeii  PPMM  ee  ppuuòò  eeff ffeettttuuaarree  ssaa lltt ii  ee  
ssaa lltt ii  mmoorrttaa ll ii  ddaa  ffeerrmmoo..  DDuurraa  uunn  nnuummeerroo  dd ii  rroouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  
ddeell  tteesstt  dd ii  aa tt tt iivvaazziioonnee..  
SSppeecciiaa llee::   DDuurraa  ttuutt ttoo  iill  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo..  
  
HHSSAA22  --  PPuuggnnoo  IInnvviissiibbii llee  ddii  HHookkuuttoo--SSuunn  
TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   44FF                  LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11            
TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii::   CCaauussaa  gg llii  ss tteessss ii  ddaannnnii  dd ii  uunn  PPuuggnnoo  MMaarrzziiaallee,,   mmaa  
iiggnnoorraa  llee  pprrootteezziioonnii  ccoonnvveennzziioonnaa llii  ee  ss ii  ppuuòò  tteennttaarree  dd ii  
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""ppaarraarrlloo""  ((SSee  lloo  ss ii  ccoonnoossccee  oo  ss ii  èè  dd ii  AAuurraa  ssuuppeerriioorree))  ssoolloo  ccoonn  
uunn  TTeess tt::MMeennttee++RRssiisstteennzzaa++UUmmaannoo++DDiiffeessaa..  
SSppeecciiaa llee::   II ll  ddaannnnoo  èè  ((DD ))PPVV  ee  ((FF ))PPRR..  
  
HHSSAA33  --  SSppiinnttaa  IInnvviissiibbii llee  ddii  HHookkuuttoo--SSuunn  
TTiippoo::   DD        CCooss ttoo::   55FF            LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11            
TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii::   PPrroodduuccee  gg llii  sstteessss ii  eeff ffeetttt ii  ddeell  ccoollppoo  bbaassee  SSppiinnttaa  ee,,   
ppeerr  ttuuttttee  llee  aa lltt rree  ccaarraa tt tteerriisstt iicchhee,,  èè  iiddeenntt iiccoo  aa ll  ccoollppoo  HHSSAA22..  
SSppeecciiaa llee:: LLoo  ssppoossttaammeennttoo  èè  ddoopppp iioo..  
  
HHSSAA44  --  TTeeccnniiccaa  ddeelllloo  SSppiirrii ttoo  ddeell  VVeennttoo  
TTiippoo::   CCOO      CCoossttoo::   XXFF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    
TTeess tt ::   MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++MMeeccccaanniiccoo++AAttttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii::   SSii  uussaa  iinn  ccoommbbiinnaazziioonnee  ccoonn  aarrmmii  ddaa  ffuuooccoo  ee  ddaa  llaanncciioo  
aa  ccoollppoo  ss iinnggoolloo..   PPeerrmmeett ttee  dd ii  ""gguuiiddaarree""  iill  pprrooiieett tt iillee  ddaannddoo  uunn  
MMoodd iiff iiccaa ttoorree  nneeggaatt iivvoo  dd ii  --44  aadd  ooggnnii  aazziioonnee  dd iiffeennss iivvaa  ddeegg llii  
aavvvveerrssaarrii..  
AAlltteerrnnaatt iivvaammeennttee  ppuuòò  eesssseerree  uussaattaa  ppeerr  ssccaagg lliiaarree  ssuull  bbeerrssaagg lliioo  
pp iiccccooll ii  ooggggeetttt ii  ((PPiieett rree,,   ppoossaattee,,   eecccc.... ))  cchhee  ccaauussaannoo  uunn  ddaannnnoo  iinn  
PPVV  dd ii  uunn  nnuummeerroo  dd ii  ccaatteeggoorriiee  ppaarrii  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee  
((RRiippaarrtt iibbiill ii  aanncchhee  iinn  pp iiùù  llooccaazziioonnii))..  
  
HHSSAA55  --  SSttrreettttaa  IInnvviissiibbii llee  ddii  HHookkuuttoo--SSuunn  
TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   XXFF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11  
TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii::   SSiimmiillee  aa  HHSSAA22  ee  HHSSAA33,,   rreepplliiccaa  gg llii  eeff ffeetttt ii  ddeell  ccoollppoo  
bbaassee  IImmmmoobbii lliizzzzaazziioonnee..  
SSppeecciiaa llee::   IImmmmoobbiill iizzzzaa  ttuuttttee  llee  llooccaazziioonnii..  
  
HHSSAA66--  SSttrriittoollaammeennttoo  IInnvviissiibbii llee  ddii  HHookkuuttoo--SSuunn  
TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   XXFF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11,,   
aavvvveerrssaarriioo  iimmmmoobbiill iizzzzaattoo  
TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii::   RReepp lliiccaa  gg llii  eeff ffeett tt ii  ddeell  ccoollppoo  bbaassee  SSttrriittoollaammeennttoo,,   mmaa  
ssoolloo  ssuu  aavvvveerrssaarrii  iimmmmoobbiill iizzzzaatt ii  ccoonn  iill  ccoollppoo  HHSSAA55..  
PPeerr  ttuutt ttee  llee  aa lltt rree  ccaarraa tttteerriiss tt iicchhee  èè  iiddeenntt iiccoo  aa  HHSSAA  22--33  ee  55..   
SSppeecciiaa llee::   II ll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  dd ii  dduuee  ccaa tteeggoorriiee..  
  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  
OOlltt rree  aa ii  CCoollpp ii  ddeell llaa  ssuuaa  SSccuuoollaa ,,  iill  GGuueerrrriieerroo  SSuunn  ppuuòò  uutt iill iizzzzaarree  
aanncchhee::   HHMM11--22--55--66--77--99--1122--1155--1199--2200--2211  
  
HHSSMM11  --  TTeeccnniiccaa  ddeell  VVuuoottoo  MMeennttaallee  
TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   XXFF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo--
SSuunn++11,,  11PPEE    
TTeess tt ::   MMeennttee++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  
EEff ffeett tt ii::   IImmppeedd iissccee  aagg llii  aavvvveerrssaarrii  dd ii  vviinncceerree  ll '' IInniizziiaatt iivvaa  ((aanncchhee  
ssee  ssoonnoo  ppss iiccoogguueerrrriieerrii))  ee  dd ii  uutt iill iizzzzaarree  tteeccnniicchhee  cchhee  
ppeerrmmeett ttoonnoo  dd ii  ppaarraarree  ccoollpp ii  iiggnnoott ii..  
DDuurraa  uunn  nnuummeerroo  dd ii  rroouunndd  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell  TTaa lleennttoo  
CCoonncceennttrraazziioonnee..  
SSppeecciiaa llee:: DDuurraa  ttuutt ttoo  iill  ccoommbbaatttt iimmeennttoo..  
  

HHSSMM22  --  DDiissllooccaammeennttoo  ddeeii  PPuunnttii   SSeeggrreett ii   ddii  
PPrreessssiioonnee  
TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  XXFF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo--
SSuunn++22,,  11PPRR  ee  11PPEE  
TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   SSee  iill  tteess tt  rriieessccee,,   iill  gguueerrrriieerroo  rriicceevvee  ssuubbiittoo  33  PPuunntt ii  
DDoolloorree  ee  ddeevvee  eeffffeett ttuuaarree  uunn  tteess tt  ppeerr  rreess ttaarree  ccoosscciieennttee..  
SSee  nnoonn  ssvviieennee,,   oott tt iieennee  eennoorrmmii  vvaannttaagggg ii::   TTuutt tt ii  gg ll ii  TTssuubboo  ssuubbiitt ii  
vveerrrraannnnoo  aatt tt iivvaatt ii  ccoonn  uunn  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  NNeeggaatt iivvoo  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  
ddeell llaa  pprroopprriiaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee,,   mmeennttrree  ttuutt tt ii  ggll ii  aa lltt rrii  ccoollpp ii  dd ii  
HHookkuuttoo  ssuubbiitt ii,,   dd iimmeezzzzaannoo  ii  ddaannnnii  ee  nnoonn  ppoossssoonnoo  aatt tt iivvaarree  
ll ''EEff ffeettttoo  SSppeecciiaa llee..  
DDuurraa  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  tteesstt  dd ii  aa tt tt iivvaazziioonnee..  
SSppeecciiaa llee::   NNoonn  bbiissooggnnaa  eeffffeett ttuuaarree  iill  tteess tt  ppeerr  rreess ttaarree  ccoosscciieennttee  
ee  ss ii  ssuubbiissccee  11  PPDD  iinn  mmeennoo..  

  
  
HHSSMM33  --  SSttrreett ttaa  MMeennttaallee  ddii  HHookkuuttoo--SSuunn  
TTiippoo::   DD  CCooss ttoo::   XXFF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   11PPEE    
TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  aattttaaccccaadd iirreett ttaammeennttee  llaa  mmeennttee  ddeell  bbeerrssaagg lliioo  
ccaauussaannddoogg llii  ((GG))PPEE  ee  ((CC))PPRR..  
LL ''aavvvveerrssaarriioo  ppuuòò  sseemmpprree  tteennttaarree  dd ii  rreess iiss tteerree  ccoonn  uunn  tteess tt::   
MMeennttee++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo++DDiiffeessaa,,   aanncchhee  ssee  nnoonn  ccoonnoossccee  iill  
ccoollppoo..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  vviitt tt iimmaa  iimmppaazzzziissccee  oo  ssuubbiissccee  ggrraavvii  lleess iioonnii  aa ll  
cceerrvveell lloo  ((aa  dd iissccrreezziioonnee  ddeell ll''AAddGG))..  
  
HHSSMM44  --  MMaannoo  IInnvviissiibbii llee  ddii  HHookkuuttoo--SSuunn  
TTiippoo::   DD        CCooss ttoo::XXFF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11,,  11PPEE    
TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++RReeggnnoo  
EEff ffeett tt ii::   II ll  ppeerrssoonnaagggg iioo  ppuuòò  ssooll lleevvaarree  oo  ssppooss ttaarree  ooggggeett tt ii  ee  
ppeerrssoonnee  cchhee  aabbbbiiaannoo  uunn  ppeessoo  mmaassss iimmoo  dd ii  
((MMEENNTTEE++RREESSIISSTTEENNZZAA))  xx  1100  KKgg  ((cchhee  vviieennee  mmoolltt iipp ll iiccaattoo  ppeerr  22  
ppeerr  ooggnnii  ppuunnttoo  dd ii  AAuurraa ))..  
GGllii  ooggggeetttt ii  ee  llee  ppeerrssoonnee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssccaagglliiaa tt ii  ccaauussaannddoo  oo  
ssuubbeennddoo  11  ccaatteeggoorriiaa  dd ii  ddaannnnoo  ((SSiiaa  PPVV  cchhee  PPRR))  ooggnnii  2200  KKgg  dd ii  
ppeessoo..   SSee  ccoonnoossccoonnoo  iill  ccoollppoo  oo  ssoonnoo  dd ii  AAuurraa  ssuuppeerriioorree,,   ggll ii  
aavvvveerrssaarrii  ppoossssoonnoo  tteennttaarree  dd ii  rreess iiss tteerree  ccoonn  uunn  tteess tt::   
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MMeennttee++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  ccoonnttrroo  iill  MMSS  
ddeell ll ''aatt ttaaccccaannttee..  
  
HHSSMM55  --  DDiivviinnaa  FFrreenneessiiaa  ddeellllaa  SSccuuoollaa  SSuunn  ddii  
HHookkuuttoo  
TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  55FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo--
SSuunn++22  
TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  eennttrraa  iinn  uunnoo  ss ttaa ttoo  dd ii  ff rreenneess iiaa  ccoommbbaatt tt iivvaa  
cchhee  gg llii  ppeerrmmeett ttee  dd ii  iiggnnoorraarree  uunn  nnuummeerroo  dd ii  PPRR  dd ii  ddaannnnoo  ppaarrii  
aa ll  ssuuoo  vvaa lloorree  dd ii  pprreerreeqquuiiss iittoo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  
MMSS  ddeell  tteess tt  dd ii  aatt tt iivvaazziioonnee..   II ll  ppuunnttoo  ssppeessoo  ddeevvee  
nneecceessssaarriiaammeennttee  eesssseerree  11PPEE..  
SSppeecciiaa llee::   II ll  gguueerrrriieerroo  rriieessccee  aadd  iiggnnoorraarree  ((MMeennttee))PPRR  dd ii  ddaannnnoo..  

  
  
HHSSMM66  --  OOnnddaa  DDiissttrruutt ttrriiccee  ddii  HHookkuuttoo--SSuunn  
TTiippoo::   DD    CCooss ttoo::   44    LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22  
TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++MMeeccccaanniiccoo++AAttttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunnaa  tteeccnniiccaa  cchhee  aagg iissccee  iinn  uunn  rraagggg iioo  dd ii  
((MMeennttee))  mmeettrrii  aa tt ttoorrnnoo  aa ll  gguueerrrriieerroo  ee  iinnff ll iiggggee  ((KK))PPSS  aa  ttuutt tt ii  ggll ii  
ooggggeetttt ii  pprreesseenntt ii  nneell ll’’aarreeaa ..  
SSppeecciiaa llee::   TTuutt tt ii  gg ll ii  ooggggeett tt ii  vveennggoonnoo  dd iisstt rruutt tt ii..  
  
  

CCOOLLPPII  EESSOOTTEERRIICCII  
II  ccoollpp ii  eessootteerriiccii  ccoonndd iivviiss ii  ccoonn  llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo  
ssoonnoo::   HHEE11--22..  
  
HHSSEE11  --  CCoollppoo  MMeennttaallee  ddeellll’’OOrrssaa  MMaaggggiioorree  
TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   XXFF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  
HHookkuuttoo--SSuunn  ++22  ,,   11PPEE        
TTeess tt ::   MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++AAtt ttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii::   RRaagggg iiuunnggee  gg llii  TTssuubboo  dd iirreett ttaammeennttee  ddaa ll  cceerrvveell lloo  ddeell llaa  
vviitt tt iimmaa ..   NNoonn  èè  nneecceessssaarriioo  mmiirraarree,,  ee  iill  bbeerrssaagg lliioo  nnoonn  ppuuòò  mmaaii  
eevviittaarree  qquueess ttaa  tteeccnniiccaa,,   ttuutt ttaavviiaa,,   iill  vvaa lloorree  ddeell llaa  ssuuaa  
CCoommppoonneennttee  MMeennttee,,   vvaa''  ssootttt rraatt ttoo  aa ll  tteennttaa tt iivvoo  dd ii  aatt tt iivvaazziioonnee  

ddeell lloo  TTssuubboo  ccoommee  ssee  ffoossssee  uunn  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  NNeeggaatt iivvoo..   TTuutttt ii  gg ll ii  
aa lltt rrii  tt iipp ii  dd ii  pprrootteezziioonnee  nnoonn  hhaannnnoo  aa llccuunn  eeffffeett ttoo  
ssuull ll ’’aatttt iivvaazziioonnee  ddeegg llii  TTssuubboo  rraagggg iiuunntt ii  ccoonn  qquueessttoo  ccoollppoo..  
  

TTSSUUBBOO  
UUnn  GGuueerrrriieerroo  SSuunn  ppuuòò  uutt iill iizzzzaarree  sseennzzaa  aa llccuunnaa  ll iimmiittaazziioonnee  ttuutt tt ii  
gg ll ii  TTssuubboo  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   aanncchhee  ssee,,   ssppeessssoo,,   ppeerr  
oovvvvii  mmoott iivvii,,   llaa  sscceellttaa  rriiccaaddee  ssuu  qquueell ll ii  cchhee  aagg iissccoonnoo  aa  ll iivveell lloo  
mmeennttaa llee..  
  

CCOOLLPPII  OOCCCCUULLTTII  
LLaa  SSccuuoollaa  SSuunn  dd ii  HHookkuuttoo  ppuuòò  dd iissppoorrrree  ddeeii  sseegguueenntt ii  CCoollpp ii  
OOccccuulltt ii::   HHOO11--22  pp iiùù  uunnoo  pprroopprriioo  ddeellllaa  SSccuuoollaa..  
QQuueess tt ii  CCoollpp ii  ssoonnoo  iinn  ggeenneerree  eesscclluuss iivvoo  ppaatt rriimmoonniioo  ddeell  
SSuucccceessssoorree  ddeess iiggnnaattoo  ddeell llaa  SSccuuoollaa..  
  
HHSSOO11  --  TTeeccnniiccaa  ddeell  CCoonnttrroolllloo  ddeelllloo  SSppiirrii ttoo  ddeellllaa  
SSccuuoollaa  SSuunn  ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   XXFF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22,,  VViiee  dd ii  HHookkuuttoo--
SSuunn++22,,  22PPEE  
TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++NNuull llaa  
EEff ffeett tt ii::   CCoonn  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  iill  gguueerrrriieerroo  aattttaaccccaa  dd iirreett ttaammeennttee  
ll ’’AAuurraa  ddeell ll’’aavvvveerrssaarriioo..  QQuueess tt ii  ppuuòò  sseemmpprree  rreess iisstteerree  ccoonn  uunn  
TTeess tt ::   MMeennttee++RReess iiss tteennzzaa++NNuull llaa,,   mmaa  ssee  iill  gguueerrrriieerroo  vviinnccee  iill  
ccoonnffrroonnttoo,,   ll ’’aavvvveerrssaarriioo  ppeerrddee  ((CC))  PPuunntt ii  dd ii  AAuurraa  cchhee  vveerrrraannnnoo  
rreeccuuppeerraa tt ii  aa ll  rriittmmoo  dd ii  11  ooggnnii  rroouunndd  aa  ppaarrtt iirree  ddaa ll  rroouunndd  
ssuucccceessss iivvoo..   PPuuòò  eesssseerree  eeff ffeett ttuuaa ttaa  ssoolloo  eenntt rroo  uunnaa  dd iiss ttaannzzaa  ppaarrii  
aadd  AAuurraaxx22..  
  
HHSSOO22  --  OOnnddaa  VViioolleennttaa  ddeelllloo  SSppiirrii ttoo  ddii  HHookkuuttoo--SSuunn  
TTiippoo::   DD    CCooss ttoo::   44FF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,  VViiee  dd ii  
HHookkuuttoo--SSuunn++11,,   11PPEE  
TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa++AAttttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  dd iirreezziioonnaa  ttuuttttoo  iill  ssuuoo  sspp iirriittoo  ccoommbbaatttt iivvoo  
ccoonnttrroo  ll ’’aavvvveerrssaarriioo  ggeenneerraannddoo  uunn  vviioolleennttoo  ff lluussssoo  dd ii  eenneerrgg iiaa  
cchhee  ccaauussaa  ((HH))PPVV  ee  ((DD ))PPRR,,   ssppoossttaannddoolloo  iinndd iieett rroo  dd ii  ((KK))  mmeett rrii..  
SSppeecciiaa llee::   LL’’aavvvveerrssaarriioo  ccaaddee  aa  tteerrrraa  sseemmii--tt rraammoorrtt iittoo  ppeerrddeennddoo  
aauuttoommaatt iiccaammeennttee  ll ’’IInniizziiaa tt iivvaa  nneell  rroouunndd  ssuucccceessss iivvoo..  

  
  



KEN IL GUERRIERO - IL GIOCO DI RUOLO 
 

LA STELE DI HOKUTO Pagina 44 
 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
PPrreerreeqquuiiss iittoo::  VViiee  ddii  HHookkuuttoo--CCaaoo  
CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  IIssttiinnttoo  

  
NNaattaa  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddeell llaa  gguueerrrraa  ddeeii  tt rree  rreeggnnii  iinn  CCiinnaa ,,   llaa  CCeelleessttee  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo--CCaaoo  èè  uunn''aa lltt rraa  sscciissss iioonnee  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  
HHookkuuttoo..   LLaa  ppeeccuulliiaarriittàà  dd ii  qquueessttoo  ss tt iillee  èè  lleeggaattaa  aa ll ll ''eess tt rreemmaa  rraapp iidd iittàà  dd ii  eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ccoollpp ii,,  nnoonncchhéé  aa ll llaa  mmaagggg iioorr  pprrooppeennss iioonnee  nneell lloo  
ss ff rruuttttaarree  iill  pprroopprriioo  sspp iirriittoo  ccoommbbaatttt iivvoo..     
GGllii  aaddeepptt ii  dd ii  HHookkuuttoo--CCaaoo  hhaannnnoo  ppooii  uunn''aa lltt rraa  ggrraannddee  ppeeccuulliiaa rriittàà::   llaa  ccaappaacciittàà  dd ii  ssvviilluuppppaarree  nnuuoovvee  tteeccnniicchhee  mmoollttoo  pp iiùù  vveelloocceemmeennttee  ddeeii  
gguueerrrriieerrii  dd ii  aa lltt rree  SSccuuoollee..   IInnffaa tttt ii,,   nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  uunn  gguueerrrriieerroo  ddii  HHookkuuttoo--CCaaoo  ddeecciiddee  ddii  ssvvii lluuppppaarree  uunn  nnuuoovvoo  
ccoollppoo  ddeellllaa  ssuuaa  SSccuuoollaa,,  ii ll  ccoossttoo  ddeeii  PPAA  ttoottaallii   ddaa  ssppeennddeerree  vviieennee  ddiivviissoo  ppeerr  ii ll  ssuuoo  vvaalloorree  ddii  VViiee  ddii  HHookkuuttoo--
CCaaoo..  II ll  SSuucccceessssoorree  ddeell llaa  SSccuuoollaa  hhaa  sseemmpprree  uunn  rriisstt rreett ttoo  nnuummeerroo  dd ii  mmoonnaaccii  ttuutteellaa rrii  cchhee  lloo  dd iiffeennddoonnoo,,   cchh iiaammaatt ii  FFrraatteellllaannzzaa  ddeeii  55  
PPoorrttaallii   ddeellllaa  SSccuuoollaa  CCaaoo,,  iinn  ggeenneerree,,   aanncchh ''eessss ii  mmaaeesstt rrii  ddeell llaa  ssccuuoollaa  cchhee  hhaannnnoo  uunn  rruuoolloo  mmoollttoo  ss iimmiillee  aa  qquueell lloo  ddeeii  PPiiaanneett ii  
ddeell ll ’’OOrrssaa  MMaagggg iioorree  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   ccoonnoosscceennddoo  ooggnnuunnoo  uunn  CCoollppoo  OOccccuullttoo  cchhee  ppoossssoonnoo  iinnsseeggnnaarree  aa ll  SSuucccceessssoorree  nneeii  
mmoommeenntt ii  dd ii  nneecceessss iittàà..  
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CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  

OOlltt rree  aa ii  ssuuooii  ccoollpp ii  aavvaannzzaatt ii,,   iill  gguueerrrriieerroo  dd ii  HHookkuuttoo--CCaaoo  ppuuòò  
uutt iill iizzzzaarree  aanncchhee  ii  sseegguueenntt ii  ccoollpp ii  dd ii  HHookkuuttoo::   HHAA11--22--33--44--66--77--
88--99--1111--1133--1144--1155--1166-- 1177--1188--2211--2222  
  
HHCCAA11  --  MMuueeiikkyyaakkuu,,  ii ll  CCaallcciioo  SSeennzzaa  OOmmbbrraa  
TTiippoo::   CC    CCoossttoo::   22    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,  VViiee  dd ii  
HHookkuuttoo--CCaaoo  ++22  
EEff ffeett tt ii::   UUnn  ppootteennttee  ee  vveelloocciissss iimmoo  ccaa llcciioo  cchhee  ccaauussaa  ((HH))PPVV  ee  
vviieennee  ppaarraa ttoo  oo  sscchh iivvaattoo  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  ppeennaa lliittàà  dd ii  --44..   
LL ''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  sspp iinnttoo  iinndd iieett rroo  dd ii  ((HH))  mmeettrrii..   
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  rriissuullttaa  iinnccuurraabbiillee..  
  
HHCCAA22  --  CCoollppoo  SSeeggrreettoo  ddeell  SSooffff iioo  ddeell  DDrraaggoo  
TTiippoo::   DD    CCooss ttoo::   44FF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11  
EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunn  ffaasscciioo  dd ''eenneerrgg iiaa  sspp iirriittuuaa llee  aadd  aa llttoo  
ccooeeff ff iicciieennttee  dd ii  ppeenneett rraazziioonnee::   CCaauussaa  ((EE))PPVV  ee  iiggnnoorraa  ooggnnii  tt iippoo  
dd ii  pprrootteezziioonnee..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  vviieennee  tt rraappaassssaa ttaa  ddaa ll  ccoollppoo  ee  
rreessaa  iinnuutt iill iizzzzaabbiillee..    
  
HHCCAA33  --  MMaaeessttoossii ttàà  ddeellllaa  SStteellllaa  AAzzzzuurrrraa  ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   66FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22  
TTeess tt ::   AAuuttoommaatt iiccoo  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  eemmaannaa  iill  ssuuoo  sspp iirriittoo  ccoommbbaatttt iivvoo  cceerrccaannddoo  
dd ii  iinnccuutteerree  tt iimmoorree  nneell ll''aavvvveerrssaarriioo..   NNoonn  bbiissooggnnaa  eeff ffeettttuuaarree  
aa llccuunn  TTeesstt ::   llaa  ppeennaall iittàà  aa ii  tteesstt  dd ii  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo  ppeerr  
ll ''aavvvveerrssaarriioo  ((ssee  hhaa  AAuurraa  iinnffeerriioorree))  ssaarràà  ppaarrii  aa ll llaa  dd iiffffeerreennzzaa  
tt rraa  llaa  ssoommmmaa  dd ii  IIsstt iinnttoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  dd ii  cchh ii  eeff ffeettttuuaa  iill  
ccoollppoo  ee  IIsstt iinnttoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo  dd ii  cchh ii  rreess iiss ttee..   DDuurraa  ff iinncchhéé  
nnoonn  vviieennee  iinntteerrrroottttaa  ddaa ll  gguueerrrriieerroo..  
  
HHCCAA44  --  MMoovviimmeennttoo  IIlllluussoorriioo  ddeellllaa  SStteellllaa  AAzzzzuurrrraa  
TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   44    LL iimmiittaazziioonnii::  DD iiffeessaa  11,,  CCoorrrreerree  ++11  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  rriieessccee  aa  mmuuoovveerrss ii  mmoollttoo  pp iiùù  vveelloocceemmeennttee,,   
ccoonnffoonnddeennddoo  ll''aavvvveerrssaarriioo..   IInn  tteerrmmiinnii  dd ii  gg iiooccoo,,   ll ''aavvvveerrssaarriioo  
rriicceevvee  uunnaa  ppeennaa lliittàà  aadd  aatt ttaaccccaarrlloo  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell  TTaa lleennttoo  
CCoorrrreerree  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  tteess tt  dd ii  
aa tt tt iivvaazziioonnee..  
SSppeecciiaa llee::   DDuurraa  ttuutt ttoo  iill  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo..  

  
HHCCAA55  --  PPuuggnnoo  CCeelleessttee  ddeellllaa  SSccuuoollaa  CCaaoo  ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   PP    CCooss ttoo::   44    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  
HHookkuuttoo--CCaaoo  ++11  
EEff ffeett tt ii::   UUnn  ppuuggnnoo  pprreecciissoo  ee  vveellooccee  cchhee  ccaauussaa  ((EE))PPVV,,   mmaa,,   aa ll  
MMSS  vvaa ''  aagggg iiuunnttoo  iill  vvaa lloorree  ddeell llaa  CCoommppoonneennttee  IIss tt iinnttoo..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  eessppllooddee..  
  
HHCCAA66  --  VVeellooccii ttàà  CCeelleessttee  ddii  HHookkuuttoo--CCaaoo  
TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   33    LL iimmiittaazziioonnii::  DD iiffeessaa  11  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   II ll  nnuummeerroo  dd ii  PPMM  aa  dd iissppooss iizziioonnee  aauummeennttaa  dd ii  uunn  vvaa lloorree  
ppaarrii  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  IIss tt iinnttoo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  rroouunndd  ppaarrii  aall  
MMSS  ddeell  tteess tt  dd ii  aatt tt iivvaazziioonnee..  
SSppeecciiaa llee::   ii  PPMM  aa  dd iissppooss iizziioonnee  aauummeennttaannoo  dd ii  uunn  vvaa lloorree  ppaarrii  aa ll  
ddoopppp iioo  ddeell llaa  CCoommppoonneennttee  IIss tt iinnttoo..     
  
HHCCAA77--  CCaadduuttaa  ddeellllee  SSeett ttee  SStteellllee  ddeellllaa  SSccuuoollaa  CCaaoo  
ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   SSMM    CCooss ttoo::   77    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11,,   
VViiee  dd ii  HHookkuuttoo--CCaaoo  ++22    
EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  ccoollppoo  ss ff rruutt ttaa  gg ll ii  aannggooll ii  mmoorrtt ii  ddeell llaa  
ccooss tteell llaazziioonnee  ddeell ll ''OOrrssaa  MMaagggg iioorree    ee  ddaa ll ll ''aallttoo  ffaa  ppaarrtt iirree  77  
sshhuurriikkeenn  dd iissppooss ttee  ccoommee  llaa  ccooss tteell llaazziioonnee  cchhee  rriissuullttaannoo  qquuaass ii  
iimmppoossss iibbiill ii  ddaa  eevviittaarree  aa  ttuutt tt ii  gg ll ii  aappppaarrtteenneenntt ii  dd ii  uunnaa  
qquuaa llss iiaass ii  ddeell llee  ssccuuoollee  dd ii  HHookkuuttoo..   IInn  pprraa tt iiccaa,,   ll ''aavvvveerrssaarriioo  
ssuubbiissccee  ((DD ))PPVV  iinn  uunn  nnuummeerroo  dd ii  llooccaazziioonnii  ((ddaa  ddeetteerrmmiinnaarree  ssuull llaa  
ttaabbeell llaa  ddeellllaa  tteess ttaa ttaa ))  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell  ssuuoo  PPrreerreeqquuiiss iittoo..   
AAnncchhee  ssee  ss ii  tt rraa tt ttaa  dd ii  uunn  ccoollppoo  eeff ffeett ttuuaattoo  ccoonn  aarrmmii,,   nnoonn  ss ii  
ppoossssoonnoo  uussaarree  ccoollpp ii  ccoommee  HHAA66  ee  ss iimmiill ii  ppeerr  eevviittaarrlloo,,   mmaa  vvaa ''  
ccoonnss iiddeerraattoo  ccoommee  uunn  nnoorrmmaa llee  aa tt ttaaccccoo  iinn  SSaa llttoo  MMoorrttaa llee..  
SSppeecciiaa llee:: iill  ddaannnnoo  èè  dd ii  ((EE))  PPVV..  
  
  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  

II  ccoollpp ii  mmoorrttaa ll ii  aa  dd iissppooss iizziioonnee,,   oolltt rree  qquueell ll ii  dd ii  HHookkuuttoo--CCaaoo,,   
ssoonnoo::   HHMM11--22--44--55--66--1122--1155--1166--1199--2200   
  
HHCCMM11  --  CCeennttoo  CCaallccii  FFaattaatt ii  
TTiippoo::   CC    CCoossttoo::   44FF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  11,,  DD iiffeessaa  11,,  AAuurraa  11  
EEff ffeett tt ii::   LLaa  rriissppooss ttaa  dd ii  HHookkuuttoo--CCaaoo  aa ll  SSaaccrroo  CCoollppoo  ddeeii  CCeennttoo  
PPuuggnnii  DDeevvaassttaanntt ii  dd ii  HHookkuuttoo..   PPeerrmmeett ttee  dd ii  eeffffeett ttuuaarree  uunn  nnuummeerroo  
dd ii  aa ttttaacccchh ii  ppaarrii  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  IIsstt iinnttoo,,   ooggnnuunnoo  ddeeii  qquuaa ll ii  vvaa''  
ppaarraattoo  sseeppaarraattaammeennttee  eedd  iinnff ll iiggggee  ((CC))PPVV..   PPeerrmmeett ttee  dd ii  ccoollpp iirree  
pp iiùù  aavvvveerrssaarrii  sseennzzaa  aa llccuunnaa  ppeennaa lliittàà..  
SSppeecciiaa llee::   LLee  llooccaazziioonnii  ccoollpp iittee  eesspp llooddoonnoo..  
  
HHCCMM22  --  CCoollppoo  ddeell  SSooffff iioo  ddeell  DDrraaggoo  FFuurriioossoo  
TTiippoo::   DD    CCooss ttoo::   XXFF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  eemmeett ttee  ddeeii  rraagggg ii  dd ii  sspp iirriittoo  ccoommbbaatt tt iivvoo  
ddaa ll llee  dd iittaa  cchhee  ccaauussaannoo  ((DD ))PPVV  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee  iiggnnoorraannddoo  ooggnnii  
tt iippoo  dd ii  pprrootteezziioonnee..  
SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  eesspp llooddee  ff rraaggoorroossaammeennttee..  
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HHCCMM33  --  DDiiffeessaa  ddeell  SSooff ffiioo  ddeell  DDrraaggoo  
TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   55    LL iimmiittaazziioonnii::  DD iiffeessaa  22,,  AAuurraa  11  
TTeess tt ::   IIss tt iinnttoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  
EEff ffeett tt ii::   iill  gguueerrrriieerroo,,   pprrooiieett ttaannddoo  llaa  ssuuaa  AAuurraa ,,  rriieessccee  aa  ppaarraarree  
ee  rriissppeedd iirree  aa ll  mmiitt tteennttee  qquuaa llss iiaass ii  aatt ttaaccccoo  ccoonn  aarrmmii  ddaa  ffuuooccoo  ee  
ddaa  llaanncciioo,,   ccoonn  lloo  sstteessssoo  MMSS..   LL ''eeff ffeettttoo  ddeell llaa  tteeccnniiccaa  dduurraa  
uunn'' iinntteerroo  rroouunndd  dd ii  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo..  
SSppeecciiaa llee::   LL ''eeff ffeettttoo  ddeell llaa  tteeccnniiccaa  dduurraa  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  
ppaarrii  aa ll ll'' IIsstt iinnttoo..  
  
HHCCMM44  --  MMiillllee  CCaallccii  FFaattaatt ii  
TTiippoo::   CC    CCoossttoo:: XXFF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11  
EEff ffeett tt ii::   SSiimmiillee  aa  HHCCMM11,,   ppeerrmmeett ttee  dd ii  eeff ffeettttuuaarree  uunn  nnuummeerroo  
ddoopppp iioo  dd ii  aatt ttaacccchh ii..  
SSppeecciiaa llee::   LLee  llooccaazziioonnii  ccoollpp iittee  eesspp llooddoonnoo..  
  
HHCCMM55  --  TTeeccnniiccaa  ddeell  RReessppiirroo  PPrrooffoonnddoo  
TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   XXFF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa  
EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  eevviittaarree  dd ii  ddoovveerr  rreesspp iirraarree  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  
dd ii  mmiinnuutt ii  ((nnoorrmmaa llmmeennttee))  oo  rroouunndd  ((ssee  uussaattoo  iinn  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo))  
ppaarrii  aa  IIss tt iinnttooxx22,,   aa tt tt iinnggeennddoo  aa ll llee  rriissoorrssee  iinntteerrnnee  ddeell  ccoorrppoo..   
AAlltteerrnnaatt iivvaammeennttee,,   ddoonnaa  llaa  ccaappaacciittàà  dd ii  rreeccuuppeerraarree  ii  PPRR  ssppeess ii  
ppeerr  ll ’’aatt tt iivvaazziioonnee  ddeeii  CCoollpp ii  MMoorrttaall ii  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  
ppaarrii  aa ll ll’’ IIss tt iinnttoo..     

  

CCOOLLPPII  EESSOOTTEERRIICCII  

OOlltt rree  aa ll  pprroopprriioo  ccoollppoo  eessootteerriiccoo,,   iill  GGuueerrrriieerroo  CCaaoo  hhaa  aa  
dd iissppooss iizziioonnee  ttuutttt ii  gg ll ii  EEssootteerriiccii  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo..  
  
HHCCEE11--  CCoollppoo  ddeellllaa  SStteellllaa  AAzzzzuurrrraa  ddeellll''OOrrssaa  
MMaaggggiioorree  
TTiippoo::   DD    CCooss ttoo::   44FF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,  VViiee  dd ii  
HHookkuuttoo--CCaaoo  ++22  
EEff ffeett tt ii::   GGrraazziiee  aa ll  ssuuoo  sspp iirriittoo  ccoommbbaatttt iivvoo,,   iill  gguueerrrriieerroo  èè  iinn  
ggrraaddoo  dd ii  rraagggg iiuunnggeerree  gg llii  TTssuubboo  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  ee  ccaauussaarree  
aanncchhee  uunn  nnuummeerroo  dd ii  PPVV  ppaarrii  aa ll  pprroopprriioo  vvaa lloorree  dd ii  AAuurraa..  
  

TTSSUUBBOO  

II ll  GGuueerrrriieerroo  CCaaoo  ppuuòò  uutt iill iizzzzaarree  sseennzzaa  ll iimmiittaazziioonnii  ttuutt tt ii  gg ll ii  
TTssuubboo  ddeellllaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo..  
  

CCOOLLPPII  OOCCCCUULLTTII  

II  CCoollpp ii  OOccccuulltt ii  dd ii  HHookkuuttoo--CCaaoo  ssoonnoo  ccuussttoodd iitt ii  ddaa ll llaa  FFrraa tteell llaannzzaa  
ddeeii  55  PPoorrttaa ll ii  ee  rriivveellaa tt ii  aa ll  SSuucccceessssoorree  ssoolloo  nneeii  mmoommeenntt ii  dd ii  
eess tt rreemmaa  nneecceessss iittàà ..   SSiimmiillmmeennttee  aagg llii  OOccccuulltt ii  ddeell llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa,,   
rriicchh iieeddoonnoo  llaa  ssppeessaa  dd ii  uunn  nnuummeerroo  dd ii  PPRR//PPEE  ppaarrii  aa ll  vvaalloorree  
ddeell  PPrreerreeqquuiiss iittoo  ssppeecciiff iiccaattoo  nneell llee  LL iimmiittaazziioonnii  ddeell  CCoollppoo..  
  
HHSSOO11  --  MMoovviimmeennttoo  IIlllluussoorriioo  ddeellll’’OOrrssaa  MMaaggggiioorree  
TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   77    LL iimmiittaazziioonnii::  DD iiffeessaa  22,,  AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  
HHookkuuttoo--CCaaoo++22  
TTeess tt ::   IIss tt iinnttoo++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  sseemmbbrraa  dd iivveenniirree  tt rraassppaarreennttee  ee  
mmoolltt iipp ll iiccaarrss ii,,  sseegguueennddoo  uunn  mmoovviimmeennttoo  cchhee  ddeessccrriivvee  llee  SSeett ttee  
SStteell llee  ddeellll ’’OOrrssaa  MMaagggg iioorree  iinn  mmaanniieerraa  ss iimmiillee  aa ll  ““CCuuoorree  ddeell llee  
SSeett ttee  SStteell llee”” ..  LL’’aavvvveerrssaarriioo  oott tt iieennee  qquuiinndd ii  uunnaa  ppeennaa lliittàà  ddaa  
llaanncciiaarree  ssuull llaa  ccoolloonnnnaa  ((HH))  aa  ccoollpp iirree  iill  gguueerrrriieerroo  ppeerr  uunn  
nnuummeerroo  dd ii  rroouunndd  ppaarrii  aa ll ll’’ IIss tt iinnttoo..   SSee  ll ’’aavvvveerrssaarriioo  aappppaarrtt iieennee  aadd  
uunnaa  ddeell llee  SSccuuoollee  dd ii  HHookkuuttoo,,   llaa  ppeennaa lliittàà  aauummeennttaa  dd ii  uunn  nnuummeerroo  
dd ii  ccaatteeggoorriiee  ppaarrii  aa ll  ssuuoo  PPrreerreeqquuiiss iittoo..  
  
HHSSOO22  --  SStteellllaa  ddeellllaa  MMoorrttee  ddeellllaa  SSccuuoollaa  CCaaoo  ddii  
HHookkuuttoo    
TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   XXFF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo--
CCaaoo++11  
TTeess tt ::   IIss tt iinnttoo++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ss ii  ccoonncceenntt rraa  ssuull  pprroopprriioo  sspp iirriittoo  ccoommbbaatttt iivvoo  
ppeerr  ppootteerr  eesseegguuiirree  uunn  ccoollppoo  ppeerrffeettttoo::   iinn  tteerrmmiinnii  dd ii  gg iiooccoo,,   iill  
pprroossss iimmoo  ccoollppoo  aannddaattoo  aa  sseeggnnoo  ddeell llaa  CCeelleessttee  SSccuuoollaa  dd ii  
HHookkuuttoo--CCaaoo  aatt tt iivvaa  aauuttoommaatt iiccaammeennttee  ll ’’EEff ffeettttoo  SSppeecciiaa llee..  
SSppeecciiaa llee::   LL’’eeff ffeett ttoo  dduurraa  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  CCoollpp ii  ppaarrii  aa ll  ll iivveell lloo  
ddeell  PPrreerreeqquuiiss iittoo..  
  
HHSSOO33  --  PPaallmmoo  ddeelllloo  SSppiirrii ttoo  CCoommbbaatttt iivvoo  ddeellllaa  
SStteellllaa  AAzzzzuurrrraa  
TTiippoo::   PP    CCooss ttoo::   55FF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  
HHookkuuttoo--CCaaoo++22  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ccoollpp iissccee  ll’’aavvvveerrssaarriioo  aall  TToorrssoo  ccoonn  iill  ppaa llmmoo  
ddeell llaa  mmaannoo,,  rriillaasscciiaannddoo  aa ll  ccoonnttaatt ttoo  uunn ’’ iimmpprroovvvviissaa  oonnddaattaa  dd ii  
sspp iirriittoo  ccoommbbaatt tt iivvoo  cchhee  iiggnnoorraa  llee  pprrootteezziioonnii  dd ii  ooggnnii  tt iippoo  ee  
iinnff ll iiggggee  ((HH))PPVV  ee  ssoosspp iinnggee  iill  bbeerrssaagg ll iioo  iinndd iieett rroo  dd ii  MMSS  mmeettrrii..  
SSppeecciiaa llee::   II ll  ttoorrssoo  ddeell ll’’aavvvveerrssaarriioo  eesspp llooddee  eemmaannaannddoo  ll ’’eenneerrgg iiaa  
rriillaasscciiaa ttaa  ddaa ll  gguueerrrriieerroo..  
  
HHSSOO44  --  CCoollppoo  TTaagglliieennttee  RRaappiiddoo  ddeellllaa  CCeelleessttee  
SSccuuoollaa  CCaaoo  ddii  HHookkuuttoo  
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   44      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,  VViiee  dd ii  
HHookkuuttoo--CCaaoo++11  
EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  ccoollpp iirree  ttuutt tt ii  ii  bbeerrssaagg ll ii  aadd iiaacceenntt ii  sseennzzaa  
ppeennaa lliittàà  iinnff ll iiggggeennddoo  ((HH))PPVV  cciiaassccuunnoo..  
SSppeecciiaa llee::   LLee  llooccaazziioonnii  ccoollpp iittee  eesspp llooddoonnoo..  
  
HHSSOO55  --  RRiimmoozziioonnee  ddeell  TTuurrbbaammeennttoo  ddeelllloo  SSppiirriittoo  
TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   XXFF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo--
CCaaoo++11  
TTeess tt ::   IIss tt iinnttoo++RReess iiss tteennzzaa++NNuull llaa  
EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  rreennddeerree  llaa  pprroopprriiaa  AAuurraa  ““ iimmppeenneettrraabbiillee”” ..   
IInn  tteerrmmiinnii  dd ii  gg iiooccoo,,   ooggnnii  tteennttaa tt iivvoo  ddeegg llii  aavvvveerrssaarrii  dd ii  
aa tt ttaaccccaarree  dd iirreettttaammeennttee  ll’’AAuurraa  ddeell  gguueerrrriieerroo  ssuubbiissccee  uunnaa  
ppeennaa lliittàà  dd ii  --44  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  rroouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ddeell  tteesstt  dd ii  
aa tt tt iivvaazziioonnee..  
SSppeecciiaa llee::   DDuurraa  ttuutt ttoo  iill  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo..  
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PPrreerreeqquuiiss iittoo::  VViiee  ddii  SShhuuggeenn  
CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  CCuuoorree  

  
QQuueess ttaa  SSccuuoollaa  vveennnnee  ffoonnddaattaa  550000  aannnnii  oorr  ssoonnoo  ddaa  uunn  mmoonnaaccoo  dd ii  HHookkuuttoo  dd ii  nnoommee  SShhuuggeenn..   QQuueesstt ii,,   ssccaarrttaa ttoo  ppeerr  llaa  ssuucccceessss iioonnee,,   
aauuttooss iigg iill llòò  iill  ssuuoo  ppuuggnnoo  rriitt iirraannddooss ii  iinn  eerreemmiittaagggg iioo  ee  pprraa tt iiccaannddoo  llaa  ssccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo  ccoommee  eesseerrcciizziioo  ff iiss iiccoo  tteessoo  aa  rraagggg iiuunnggeerree  
ll '' iill lluummiinnaazziioonnee..   BBeenn  pprreess ttoo,,   llaa  nnoott iizziiaa  dd ii  uunn  ffoorrttee  aasscceettaa  cchhee  vviivveevvaa  ff rraa  ii  mmoonntt ii  aatt tt iirròò  ll ''aatt tteennzziioonnee  dd ii  ccoolloorroo  cchhee  ddeess iiddeerraavvaannoo  
aapppprreennddeerree  ii  sseeggrreett ii  ddeell llee  aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii..  
SShhuuggeenn,,   vviiss tt ii  ii  ssuuooii  ddoovveerrii  vveerrssoo  llaa  ssaaccrraa  ssccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   nnoonn  ppootteevvaa  iinnsseeggnnaarrnnee  ii  ccoollpp ii  aadd  aa lltt rrii..   FFuu  aa lllloorraa  cchhee  ddeecciissee  dd ii  ccrreeaarree  
uunnaa  pprroopprriiaa  tteeccnniiccaa  ppeerrssoonnaa llee  bbaassaattaa  ssuull ll ''HHookkuuttoo  mmaa  dd iiaammeettrraa llmmeennttee  ooppppooss ttaa  nneeii  pprriinncciipp ii::   ssee  ddaa  uunn  llaattoo  llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  bbaassaavvaa  llaa  
ssuuaa  ffoorrzzaa  ssuull llaa  rraabbbbiiaa,,   iill  ddoolloorree  ee  gg ll ii  aa lltt rrii  sseenntt iimmeenntt ii  ppeerr  rreennddeerree  iill  gguueerrrriieerroo  ffoorrttee  ccoommee  ll''aacccciiaa iioo,,  ddaa ll ll ''aalltt rroo,,   ll'' II ll lluummiinnaa ttaa  ssccuuoollaa  dd ii  
HHookkuummoonn  bbaassaavvaa  llee  ssuuee  tteeccnniicchhee  ssuull  ccoonntt rrooll lloo  ee  llaa  rreepprreessss iioonnee  ddeeii  sseenntt iimmeenntt ii  iinn  mmooddoo  ddaa  oott tteenneerree  iill  dd iiss ttaaccccoo  nneecceessssaarriioo  ddaa ll  mmoonnddoo  
mmaatteerriiaa llee  ee  rraagggg iiuunnggeerree  ll'' iill lluummiinnaazziioonnee..  
OOlltt rreettuutt ttoo,,   ccoolloorroo  cchhee  sscceegg lliieevvaannoo  dd ii  eennttrraarree  aa  ffaarr  ppaarrttee  ddeell llaa  ssccuuoollaa ,,   uunnaa  vvoollttaa  oolltt rreeppaassssaa ttoo  iill  ppoorrttaa llee,,   rriinnuunncciiaavvaannoo  aa ll llaa  pprroopprriiaa  vviittaa  
ee  ddoovveevvaannoo  ffaarree  vvoottoo  dd ii  nnoonn  pprraa tt iiccaarree  aassssoolluuttaammeennttee  ii  ccoollpp ii  ddeell llaa  ssccuuoollaa  aa ll  dd ii  ffuuoorrii  ddeell  tteemmppiioo..  
LL ''uunniiccoo  aauuttoorriizzzzaattoo  aa  pprraatt iiccaarree  ll ''HHookkuummoonn  ffuuoorrii  ddaa ll llee  mmuurraa  ddeell  TTeemmppiioo  eerraa  iill  ssuucccceessssoorree  ddeess iiggnnaattoo,,   iill  qquuaa llee  aavveevvaa  aanncchhee  iill  ccoommppiittoo  dd ii  
ppeerrmmeett tteerree  aadd  aa lltt rrii  dd iisscceeppooll ii  dd ii  ffaarree  aa lltt rreett ttaannttoo  nneeii  ccaass ii  iinn  ccuuii  ffoossssee  nneecceessssaarriioo..  
  

IILL  PPRREERREEQQUUIISSIITTOO  VVIIEE  DDII  SSHHUUGGEENN  
SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunn  PPrreerreeqquuiiss iittoo  mmoollttoo  dd iivveerrssoo  ddaagg llii  aa lltt rrii::   AAvveennddoo  SShhuuggeenn  ffoonnddaattoo  llaa  ssuuaa  SSccuuoollaa  eesscclluuss iivvaammeennttee  aa  ssccooppoo  mmoonnaass tt iiccoo,,   
rriinnuunncciiaannddoo  aadd  ooggnnii  aammbbiizziioonnee,,   cchh ii  nnee  aapppprreennddee  llee  VViiee,,   ddeevvee  ffaarree  aa lltt rreettttaannttoo..   IInn  tteerrmmiinnii  dd ii  gg iiooccoo,,   cchh iiuunnqquuee  aabbbbiiaa  iill  PPrreerreeqquuiiss iittoo  VViiee  
ddii  SShhuuggeenn,,  nnoonn  hhaa  vveerree  pprrooiibbiizziioonnii  nneell ll’’uussoo  ddeeii  ccoollpp ii  dd ii  aa lltt rree  SSccuuoollee,,   ttuutt ttaavviiaa ,,   ssee  uussaa  uunnaa  TTeeccnniiccaa  nneell  ccuuii  tteesstt  dd ii  aa tt tt iivvaazziioonnee  
ccoommppaarree  iill  MMeezzzzoo  DDEESSIIDDEERRIIOO,,   vveeddee  iill  ssuuddddeett ttoo  PPrreerreeqquuiiss iittoo  sscceennddeerree  dd ii  uunn  ll iivveell lloo,,   iinn  qquuaannttoo  ss ii  aa ll lloonnttaannaa  ddaa ll  ““sseenntt iieerroo””  tt rraacccciiaa ttoo  ddaa ll  
FFoonnddaattoorree  ddeell llaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuummoonn..   QQuueessttaa  ll iimmiittaazziioonnee  nnoonn  hhaa  pp iiùù  eeff ffeettttoo  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  dd iivveenntt ii  uunn  UUnniiff iiccaattoorree..  

 

CCLLIIFFFFLLAANNDDEERRSS  
CChh iiaammaatt ii  ccooss ìì  ddaagg llii  aabbiittaanntt ii  dd ii  LLaass tt llaanndd ,,   ii  MMoonnaaccii  ii  HHookkuummoonn  ssoonnoo  ddeegg llii  aasscceett ii  cchhee  cceerrccaannoo  ll’’ II ll lluummiinnaazziioonnee  ppeerrffeezziioonnaannddoo  ccoorrppoo  ee  
mmeennttee  ccoonn  llaa  pprraa tt iiccaa  ddeell  KKeemmppoo..   SSoonnoo  uuoommiinnii  iirrrriipprroovveevvooll ii  cchhee  hhaannnnoo  rriinnuunncciiaa ttoo  aa ll llaa  pprroopprriiaa  vviittaa  ppeerr  rraagggg iiuunnggeerree  uunnoo  ssttaattoo  dd ii  
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ccoosscciieennzzaa  ssuuppeerriioorree..   QQuueess ttaa  rriinnuunncciiaa  èè  ss iimmbboolleegggg iiaa ttaa  ddaauunn  ttaattuuaagggg iioo  ccaarraa tttteerriiss tt iiccoo  cchhee  ppuuòò  aassssuummeerree  dd iivveerrss ii  ss iiggnniiff iiccaa tt ii  aa  sseeccoonnddaa  
ddeell llaa  zzoonnaa  ddeell  ccoorrppoo  iinn  ccuuii  ss ii  tt rroovvaa ..  
--FFrroonnttee//TTeessttaa::  IInndd iiccaa  cchhee  llaa  pprroopprriiaa  mmeennttee  èè  ccoommpp lleettaammeennttee  ddeedd iiccaattaa  aa ll llaa  rriicceerrccaa  ddeell ll’’ II ll lluummiinnaazziioonnee..  
--MMaannoo  ((DDoorrssoo  oo  PPaallmmoo))::  IInndd iiccaa  cchhee  iill  pprroopprriioo  ppuuggnnoo  ee//oo  llee  pprroopprriiee  aazziioonnii  ssaarraannnnoo  sseemmpprree  aa ll  sseerrvviizziioo  ddeell llaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuummoonn..  
--TToorrssoo  ((SScchhiieennaa,,  CCuuoorree……))::  IInndd iiccaa  cchhee  ttuuttttaa  llaa  pprroopprriiaa  vviittaa  èè  iinntteerraammeennttee  ddeedd iiccaattaa  aagg llii  iinntteerreessss ii  ddeell llaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuummoonn..  

  

RREEGGOOLLAA  OOPPZZIIOONNAALLEE  
AA  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll’’AAddGG,,  uunn  MMoonnaaccoo  ddii  HHookkuummoonn  ppoottrreebbbbee  ppeerrddeerree  OOnnoorree  ssee  nnoonn  tt iieennee  ffeeddee  aaii  pprriinncciippii  
eesspprreessssii   ddaall  ssuuoo  ttaattuuaaggggiioo..  SSee  ssii   uussaa  qquueessttaa  rreeggoollaa,,  aallllaa  ccrreeaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  aavvrràà  ii ll  vvaalloorree  iinniizziiaallee  
ddii  OOnnoorree  aauummeennttaattoo  ddii  1100..  
OOlltt rree  aa  cciiòò,,   ii  MMoonnaaccii  dd ii  HHookkuummoonn  hhaannnnoo  aanncchhee  aalltt rree  ll iimmiittaazziioonnii  ddaa  rriissppeett ttaarree::  
SSoolloo  ii ll  SSuucccceessssoorree  ddeessiiggnnaattoo  ddeellllaa  SSccuuoollaa  ppuuòò  uussaarree  ii   CCoollppii  ddii  GGeerraarrcchhiiaa  22  oo  ppiiùù  aall  ddii  ffuuoorrii   ddeell  TTeemmppiioo..  
CChhiiuunnqquuee  vviioollii   qquueessttaa  rreeggoollaa  vveeddee  ii ll  ssuuoo  OOnnoorree  sscceennddeerree  aauuttoommaattiiccaammeennttee  aa  00,,  ddiivveenneennddoo  uunn  rriinnnneeggaattoo  
ddeellllaa  SSccuuoollaa..  DDaa  qquueell  mmoommeennttoo  iinn  ppooii ,,  ttuutttt ii   ggllii  aalltt rrii   MMoonnaaccii  ssoonnoo  oobbbblliiggaattii   aadd  eelliimmiinnaarrlloo  sseennzzaa  ppiieettàà  ee  
nnoonn  ppeerrddoonnoo  OOnnoorree  aanncchhee  ssee  lloo  aatt ttaaccccaannoo  iinn  ssuuppeerriioorriittàà  nnuummeerriiccaa..  
AAllllaa  rreeggoollaa  ssuummmmeennzziioonnaattaa  ccii  ssoonnoo  ccoommuunnqquuee  ddeell llee  eecccceezziioonnii,,   iinn  qquuaannttoo  aa ll  SSuucccceessssoorree  ssppeett ttaa  iill  dd iirriitt ttoo  dd ii  aauuttoorriizzzzaarree  aa llccuunnii  MMoonnaaccii  aa  
pprraa tt iiccaarree  ii  CCoollpp ii  ffuuoorrii  ddaa ll  TTeemmppiioo,,   nneell  ccaassoo  cchhee  qquueess tt ii  ddeebbbbaannoo  ddaarree  llaa  ccaacccciiaa  aa  uunn  rriinnnneeggaattoo,,   eesseegguuiirree  uunnaa  mmiissss iioonnee  ppaarrtt iiccoollaarree,,   
aannddaarree  iinn  rriitt iirroo  ssuu  aa lltt rrii  eerreemmii  ee  ccoossee  ss iimmiill ii  ((aa  dd iissccrreezziioonnee  ddeell ll ’’AAddGG))..  
  
CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  
II  CCoollpp ii  dd ii  HHookkuuttoo  aa  dd iissppooss iizziioonnee  ssoonnoo::  HHAA11--22--33--44--66--77--88--99--
1111--1133--1144--1166--1177--1188--2211--2222  
  

  
PPAA11  --  PPrreessaa  ddii  CCoonnttrroolllloo  ddeell  RRii ttoorrnnoo  aall  CCiieelloo  ddii  
HHookkuummoonn  
TTiippoo:: SSPP      CCoossttoo::XXFF        LL iimmiittaazziioonnii:: CCoonncceennttrraazziioonnee++11    
TTeess tt ::   CCuuoorree++RReess iisstteennzzaa++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ss ii  ccoonncceennttrraa  ee  rriimmuuoovvee  ddaa ll  ssuuoo  ccuuoorree  llaa  
ppaauurraa  dd ii  mmoorriirree..   IIll  rriissuullttaa ttoo  èè  uunn  mmoodd iiff iiccaa ttoorree  ppooss iitt iivvoo  ddaa  
tt iirraarree  ssuull llaa  ttaabbeell llaa  ((CC))  aa  ttuutt tt ii  gg ll ii  aatt ttaacccchh ii  ppoorrttaa tt ii  eenntt rroo  
((CCUUOORREE))  RRoouunndd ..  
LLoo  ss tteessssoo  vvaa lloorree  vvaa ''  ppeerròò  ssoott tt rraatt ttoo  aa ii  tteess tt  dd ii  dd iiffeessaa..  
SSppeecciiaa llee::   RReennddee  iill  gguueerrrriieerroo  iimmmmuunnee  aa ll llee  tteeccnniicchhee  bbaassaattee  ssuull llaa  
ppaauurraa  ((HHAA55,,   eecccc.. .. ))..  
  
PPAA22  --  CCoonnttrroolllloo  ddeell  DDoolloorree  ddeellll’’AAsscceett iissmmoo  SShhuuggeenn  
TTiippoo:: SSPP      CCoossttoo::XXFF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11,,   CCoonncceennttrraazziioonnee  ++11    
TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   AAnnnnuull llaa  gg llii  eeff ffeetttt ii  ddeeii  PPDD  ssuubbiitt ii  ee  ppeerrmmeettttee  dd ii  rreessttaarree  
aauuttoommaatt iiccaammeennttee  ccoosscciieenntt ii  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  
ddoopppp iioo  ddeell  MMSS  ddeell  tteess tt..  

SSppeecciiaa llee::   II ll  ppeerrssoonnaagggg iioo  ssuubbiissccee  11PPVV  ee  11PPRR  iinn  mmeennoo  ddaa  ooggnnii  
ccoollppoo  ssuubbiittoo..  
  
PPAA33  --  PPuuggnnoo  ddeellll’’EErreemmiittaa  ddeell  PPoorrttaallee  ddeell  NNoorrdd  
TTiippoo:: PP      CCooss ttoo:: 33      LL iimmiittaazziioonnii:: AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  
SShhuuggeenn  ++22  
EEff ffeett tt ii::   UUnn  ppuuggnnoo  dd iirreett ttoo  ccaappaaccee  dd ii  ss ffoonnddaarree  llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa ..   
CCaauussaa  ((GG))PPVV  ee  iiggnnoorraa  qquuaa llss iiaass ii  tt iippoo  dd ii  pprrootteezziioonnee  ff iiss iiccaa ..  
SSppeecciiaa llee:: LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  èè  iinnccuurraabbiillee  eedd  iinnuutt iill iizzzzaabbiillee..  

  
  
PPAA44  --  TTeeccnniiccaa  ddeellll’’AAsscceett iissmmoo  SShhuuggeenn  
TTiippoo:: SSPP      CCoossttoo::XXFF        LL iimmiittaazziioonnii:: AAuurraa  22,,   CCoonncceennttrraazziioonnee  ++22  
TTeess tt ::   CCuuoorree++RReess iisstteennzzaa++UUmmaannoo  
EEff ffeett tt ii::   TTeeccnniiccaa  dd ii  mmeedd iittaazziioonnee  cchhee  ppeerrmmeett ttee  dd ii  rreeccuuppeerraarree  
vveelloocceemmeennttee  llee  eenneerrgg iiee  ssggoommbbrraannddoo  llaa  MMeennttee  eedd  iill  CCuuoorree  ddaa  
ooggnnii  ppeennss iieerroo..  
SSiimmiillmmeennttee  aa ll ll ''EEnniiggmmaa  dd ii  NNaannttoo,,   iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  nnoonn  ppuuòò  nnee''  
vveeddeerree  nnee''  sseenntt iirree  ccoossaa  aaccccaaddee  aatt ttoorrnnoo  aa  lluuii..  
DDuurraa  uunn  nnuummeerroo  dd ii  oorree  ppaarrii  aa ll  TTaa lleennttoo  CCoonncceennttrraazziioonnee,,   
dduurraannttee  llee  qquuaa llii  iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  rreeccuuppeerraa  11  PPEE  ooggnnii  oorraa ..  
SSppeecciiaa llee::   AAll  ""rriissvveegg lliioo"",,   iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  aavvrràà  uunn  BBoonnuuss  dd ii  ++11  
ssuu  ttuutt tt ii  ii  tteess tt  ppeerr  uunn''oorraa ..  
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CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  
II  CCoollpp ii  MMoorrttaa ll ii  aa  dd iissppooss iizziioonnee  ssoonnoo::   HHMM11--22--55--66--77--99--1100--1111--
1122--1155--1166--1177--1199--2200--2211  
  
PPMM11  --  AAnnnniieennttaammeennttoo  OOssccii llllaannttee  ddeellll’’EEnneerrggiiaa  
BBiiaannccaa  
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   XXFF      LL iimmiittaazziioonnii::  AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  SShhuuggeenn  ++22,,   
CCoonncceennttrraazziioonnee  ++11,,   OONNOORREE  6600++    
TTeess tt ::   CCuuoorree++RReess iisstteennzzaa++NNuull llaa++AAttttaaccccoo  
EEff ffeett tt ii:: II ll  gguueerrrriieerroo  ss ii  ccoonncceennttrraa  ee  rriimmuuoovvee  ooggnnii  sseenntt iimmeennttoo  
nneeggaatt iivvoo  ddaa ll  ssuuoo  ccuuoorree..   LLaa  ssuuaa  aauurraa  dd iivviieennee  bbiiaannccoo  lluucceennttee  ee  
ccoollpp iissccee  ooggnnii  bbeerrssaagg lliioo  nneell  rraagggg iioo  dd ii  ((ccoonncceennttrraazziioonnee))  xx  22  
mmeett rrii..   II ll  ddaannnnoo  èè  ((CCUUOORREE))  PPVV  aadd  ooggnnii  bbeerrssaagg lliioo..   LL ''aavvvveerrssaarriioo  
ppuuòò  tteennttaarree  dd ii  ""ppaarraarree""  iill  ccoollppoo  ssoolloo  ccoonn  uunn  tteess tt  
CCuuoorree++RReess iisstteennzzaa++NNuull llaa  cchhee  aabbbbiiaa  uunn  MMSS  ppaarrii  oo  ssuuppeerriioorree  aa  
qquueell lloo  ddeellll ''aatt ttaaccccoo..  
SSuugg llii  ooggggeetttt ii  iinnaanniimmaatt ii,,  iill  ddaannnnoo  vviieennee  mmoolltt iipp ll iiccaattoo  ppeerr  iill  MMSS..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  ss ii  dd iissggrreeggaa  iinn  mmiiggll iiaa iiaa  dd ii  ppeezzzzii..  

  
  
PPMM22  --  BBllooccccoo  ddeeii  CCoollppii  CCoonnsseeccuuttiivvii  ddeellll’’EErreemmiittaa  
ddeell  PPoorrttaallee  ddeell  NNoorrdd   
TTiippoo:: SSPP      CCoossttoo:: 44        LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  
SShhuuggeenn  ++11  
TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  
EEff ffeett tt ii:: UUnnaa  ppaarraattaa  cchhee  bbllooccccaa  gg llii  aarrtt ii  ddeell ll''aavvvveerrssaarriioo  
rreennddeennddoogg llii  iimmppoossss iibbiillee  ll ''eesseeccuuzziioonnee  dd ii  ccoollpp ii  mmuulltt iipp ll ii  ((HHMM1100--
1111,,   eecccc.. .. ))..   IInn  ssooss ttaannzzaa,,   iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  cchhee  eesseegguuee  qquueess ttaa  
tteeccnniiccaa  eeffffeett ttuuaa  uunn  ssoolloo  tteess tt  ppeerr  dd iiffeennddeerrss ii  ddaagg llii  aa tt ttaacccchh ii  
mmuulltt iipp ll ii  ddeellll ''  aavvvveerrssaarriioo::   SSee  rriieessccee  aannnnuull llaa  aanncchhee  ii  ccoollpp ii  
ssuucccceessss iivvii  aa ll  pprriimmoo,,  ssee  ffaa ll ll iissccee  ssee  ll ii  bbeeccccaa  ttuutttt ii..  
LL ''aavvvveerrssaarriioo  ss ii  ll iibbeerraa  aauuttoommaatt iiccaammeennttee  ddaa ll  bbllooccccoo  ddooppoo  cchhee  iill  
ssuuoo  aatt ttaaccccoo  vviieennee  ppaarraa ttoo..  
SSppeecciiaa llee::   LL ''aavvvveerrssaarriioo  rreess ttaa  ccoonn  ll ''aarrttoo  ((oo  gg llii  aarrtt ii))  
iimmmmoobbiill iizzzzaattoo  ff iinncchhéé  nnoonn  rriieessccee  iinn  uunn  ccoonnffrroonnttoo  
CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo..  
  
PPMM33  --  PPuuggnnoo  SSppiirrii ttuuaallee  ddeellll’’AAsscceett iissmmoo  SShhuuggeenn  
TTiippoo:: PP//DD      CCoossttoo::   33FF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   
CCoonncceennttrraazziioonnee  ++11,,   VViiee  dd ii  SShhuuggeenn  ++11  
EEff ffeett tt ii::   UUnn  aattttaaccccoo  cchhee  ccaauussaa  ((BB))PPVV  ee  ((DD ))PPRR  pp iiùù  uunn  nnuummeerroo  dd ii  
PPVV  ee  PPRR  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  ddeell  ttaa lleennttoo  CCoonncceennttrraazziioonnee..  
SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  ss ii  ggoonnff iiaa  oorrrriibbiillmmeennttee  eedd  
eesspp llooddee..  
  

PPMM44  --  CCoollppoo  DDiirroommppeennttee  ddeellllee  SSeett ttee  SStteellllee  ddii  
HHookkuummoonn  
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   55        LL iimmiittaazziioonnii::AAtt ttaaccccoo  33,,   AAuurraa  22,,  VViiee  dd ii  
SShhuuggeenn  ++22  
EEff ffeett tt ii:: UUnn  ccoollppoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  iill  ttaagg lliioo  ddeell llaa  mmaannoo  cchhee  ccaauussaa  
((HH))PPVV  ee  ((FF ))PPRR  ee  vvaa ''  llooccaalliizzzzaattoo  ccoonn  llaa  ttaabbeellllaa  ddeell llaa  TTeessttaattaa..   
SSee  llaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  hhaa  ddeell llee  pprrootteezziioonnii  aarrtt iiff iicciiaa ll ii,,   qquueess ttee  
vveennggoonnoo  dd iiss tt rruutt ttee..  
SSppeecciiaa llee::   II ll  ccoollppoo  ff rraatt ttuurraa  llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  ddaa ll ll '' iinntteerrnnoo,,   
ssbbrriicciioollaannddoonnee  llee  oossssaa  ee  rreennddeennddoollaa  iinnccuurraabbiillee  eedd  
iinnuutt iill iizzzzaabbiillee..  
  

  

CCOOLLPPII  EESSOOTTEERRIICCII  

  
PPEE11  --  PPuuggnnoo  ddeell  PPoorrttaallee  ddeell  NNoorrdd  
TTiippoo::   PP    CCooss ttoo::   11    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccoo  11,,   VViiee  dd ii  SShhuuggeenn  ++11        
EEff ffeett tt ii::   LL''eessaatt ttoo  eeqquuiivvaa lleennttee  ddeell  ccoollppoo  HHEE11..  
  
PPEE22  --  CCaallcciioo  ddeell  PPoorrttaallee  ddeell  NNoorrdd  
TTiippoo::   CC    CCoossttoo::   11      LL iimmiittaazziioonnii::  AAtt ttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  11,,   VViiee  dd ii  
SShhuuggeenn  ++22  
EEff ffeett tt ii::   LL''eessaatt ttoo  eeqquuiivvaa lleennttee  ddeell  ccoollppoo  HHEE22..  
  
PPEE33  --  CCoollppoo  ddeell  PPoorrttaallee  ddeell  NNoorrdd   
TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   33      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   VViiee  dd ii  SShhuuggeenn  
++11,,   CCoonncceennttrraazziioonnee  ++22  
EEff ffeett tt ii:: CCaauussaa  ((CC))PPVV  ee  ((BB))PPRR  ee  rriieessccee  aadd  aa tt tt iivvaarree  gg llii  TTssuubboo  
iiggnnoorraannddoo  qquuaa llss iiaass ii  pprrootteezziioonnee  dd ii  aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii..  
  

TTSSUUBBOO  

NNeell llaa  lloorroo  rriicceerrccaa  ddeell ll'' II ll lluummiinnaazziioonnee,,   ii  mmoonnaaccii  dd ii  HHookkuummoonn  
hhaannnnoo  aaff ff iinnaattoo  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  ssooll ii  TTssuubboo  cchhee  nnoonn  ffaannnnoo  
ppeerrnnoo  ssuull  mmeezzzzoo  DDEESSIIDDEERRIIOO::  
  
HHEETT11--22--44--66--1144--1155--1177--2222--2244--2255-- 2266--2277--2288--3322--3344--3355--3366--
3377--3388--3399--4411--4422--4433--4477--4488-- 4499--5500  
  

CCOOLLPPII  OOCCCCUULLTTII  

NNoonn  eess iiss ttoonnoo  CCoollpp ii  OOccccuulltt ii  nneell llaa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuummoonn,,   ttuuttttaavviiaa,,   
ssee  ss ii  vviieennee  aa  ccoonnoosscceennzzaa  dd ii  CCoollpp ii  dd ii  ttaa llee  GGeerraarrcchh iiaa  
aappppaarrtteenneenntt ii  aa ll llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   ll ii  ss ii  ppuuòò  uutt iill iizzzzaarree  
ssooss tt iittuueennddoo  iill  pprroopprriioo  vvaa lloorree  dd ii  VViiee  dd ii  SShhuuggeenn  aa  qquueell lloo  dd ii  VViiee  
dd ii  HHookkuuttoo  rriicchh iieess ttoo..  
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GGUUEERRRRIIEERROO  DDII  HHOOKKUUTTOO  

  

TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  ee  DD iiffeessaa  
CCoollppii ::  44  AAvvaannzzaatt ii  ee  22  MMoorrttaa ll ii  
TTaalleenntt ii ::  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,   CCeerrccaarree,,   SSoopprraavvvviivveennzzaa ,,   
CCoonncceennttrraazziioonnee,,   GGuuiiddaarree  VVeeiiccooll ii,,   GGeeooggrraaff iiaa,,   LLeeggggeerree,,   VViiee  dd ii  
HHookkuuttoo,,   DDoott tt rriinnaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   MMeedd iicciinnaa..  
EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  22  PPuunntt ii  dd ii  PPrrootteezziioonnee  ddaa  dd iiss tt rriibbuuiirree  aa  
sscceellttaa..     
NNoottaa::  SSee  aappppaarrtt iieennee  aa llllaa  SStt iirrppee  dd ii  HHookkuuttoo  ppoossss iieeddee  22  
AAvvaannzzaatt ii,,   22  MMoorrttaa ll ii,,   11  EEssootteerriiccoo  ee  11  TTssuubboo  aagggg iiuutt iivvii..  
  

GGUUEERRRRIIEERROO  OOSSCCUURROO  

  
TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  ee  DD iiffeessaa  
CCoollppii ::  44  AAvvnnzzaatt ii  ee  22  MMoorrttaa ll ii  
TTaalleenntt ii ::  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,   VViiee  OOssccuurree  dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu,,   
DDoott tt rriinnaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   CCoorrrreerree,,   TTrraavveess tt iimmeennttoo,,   LLeeaaddeerrsshh iipp ,,   
SSoopprraavvvviivveennzzaa ,,  SSttrraa tteegg iiaa ..  
EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  22  PPuunntt ii  dd ii  PPrrootteezziioonnee  ddaa  dd iiss tt rriibbuuiirree  aa  
sscceellttaa..     
NNoottaa::  SSee  aappppaarrtt iieennee  aa llllaa  SStt iirrppee  dd ii  HHookkuuttoo  ppoossss iieeddee  22  
AAvvaannzzaatt ii,,   22  MMoorrttaa ll ii,,   11  EEssootteerriiccoo  ee  11  TTssuubboo  aagggg iiuutt iivvii..  
  

GGUUEERRRRIIEERROO  KKOORRYYUU  

  
TTeeccnniicchhee::  DDiiffeessaa  ee  AAuurraa  
CCoollppii ::  44  AAvvaannzzaatt ii,,   11  MMoorrttaa llee  
TTaalleenntt ii ::  AArrtt iigg iiaannaa ttoo,,   CCoonncceenntt rraazziioonnee,,   CCoorrrreerree,,   AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  
aa  CCoorrppoo,,  IInnsseeggnnaammeennttoo,,   MMeedd iicciinnaa,,   PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo,,   VViiee  dd ii  
KKoorryyuu,,   VViiee  dd ii  HHookkuuttoo,,   DDoott tt rriinnaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   SSpp iioonnaagggg iioo  
EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  22  PPuunntt ii  dd ii  PPrrootteezziioonnee  ddaa  dd iiss tt rriibbuuiirree,,   
uunn ’’AArrmmaa  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,   1100  UUBBSS//NN$$  ddaa  ssppeennddeerree..  
NNoottaa::  DDeevvee  ppoosssseeddeerree  iill  PPrreerreeqquuiiss iittoo  VViiee  dd ii  HHookkuuttoo  aa llmmeennoo  aa  
ll iivveell lloo::   00..   NNoonn  ppuuòò  aappppaarrtteenneerree  aa ll llaa  SStt iirrppee  dd ii  HHookkuuttoo  ee  ddeevvee  
aavveerree  aa llmmeennoo  OOnnoorree  5500..   
  

  

  
GGUUEERRRRIIEERROO  DDIIAABBOOLLIICCOO  

  
TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  ee  DD iiffeessaa  
CCoollppii ::  44  AAvvaannzzaatt ii,,   44  MMoorrttaa ll ii,,   HHDDEE11,,  11  TTssuubboo  
TTaalleenntt ii ::  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,   AArrmmii  ddaa  FFuuooccoo,,   
SSpp iioonnaagggg iioo,,   TTrraavveesstt iimmeennttoo,,  TToorrttuurraarree,,   VViiee  dd ii  
AAmmiibbaa ,,   DDootttt rriinnaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   MMeedd iicciinnaa ..  
EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  UUnn''aarrmmaa  ddaa  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo..  
NNoottaa::  UUnn  GGuueerrrriieerroo  DD iiaabbooll iiccoo,,   aa ll llaa  ccrreeaazziioonnee,,   nnoonn  
ppuuòò  aavveerree  iill  vvaa lloorree  ddeell llaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree  
ssuuppeerriioorree  aa  33..  
  

GGUUEERRRRIIEERROO  SSUUNN  

  
TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  ee  AAuurraa  
CCoollppii ::  44  AAvvaannzzaatt ii  ee  11  MMoorrttaa llee  
TTaalleenntt ii ::  VViiee  dd ii  HHookkuuttoo--SSuunn,,   DDoott tt rriinnaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   
AArrmmii  ddaa  FFuuooccoo,,   GGuuiiddaarree  VVeeiiccooll ii,,   SSpp iioonnaagggg iioo,,   
TTrraavveess tt iimmeennttoo,,   SSoopprraavvvviivveennzzaa ,,   CCeerrccaarree,,   
CCoonncceennttrraazziioonnee,,   AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo..  
EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  UUnn ’’aarrmmaa  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo  
oo  ddaa  FFuuooccoo  ((aa  dd iissccrreezziioonnee  ddeell ll’’AAddGG))..  
  

GGUUEERRRRIIEERROO  CCAAOO  

  
TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  ee  DD iiffeessaa  
CCoollppii ::  44  AAvvaannzzaatt ii  ee  22  MMoorrttaa ll ii  
TTaalleenntt ii ::  VViiee  dd ii  HHookkuuttoo--CCaaoo,,   DDoott tt rriinnaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   
LLeeaaddeerrsshh iipp,,   AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,   AArrmmii  ddaa  
LLaanncciioo,,   CCoorrrreerree,,   SSpp iioonnaagggg iioo,,   CCoonncceenntt rraazziioonnee,,   
GGuuiiddaarree  VVeeiiccooll ii,,   SSttrraa tteegg iiaa ..  
EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  115500  UUBBSS//NN$$  ddaa  ssppeennddeerree  
aa  pp iiaacciimmeennttoo..  
  

MMOONNAACCOO  DDII  HHOOKKUUMMOONN  

  
TTeeccnniicchhee::  DDiiffeessaa  ee  AAuurraa  
CCoollppii ::  44  AAvvaannzzaatt ii  ee  11  MMoorrttaa llee  
TTaa lleenntt ii::   AArrtt iigg iiaannaattoo,,   AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,   
CCoonncceennttrraazziioonnee,,   IInnsseeggnnaammeennttoo,,   LLeeggggeerree,,   VViiee  dd ii  
SShhuuggeenn,,   DDoott tt rriinnaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo,,   
SSoopprraavvvviivveennzzaa ..  
EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  SSaa iioo  
NNoottaa::  UUnn  MMoonnaaccoo  dd ii  HHookkuummoonn  ddeevvee  ppoosssseeddeerree  
LLeeggggeerree  aa  ll iivveell lloo::  00  ee  DDootttt rriinnaa  aa llmmeennoo  aa  ll iivveell lloo::   --44..   
AAll llaa  ccrreeaazziioonnee  ddeevvee  ddeecciiddeerree  ddoovvee  rriicceevveerree  iill  
ttaa ttuuaagggg iioo  ccaarraa tt tteerriisstt iiccoo  ee  iill  ssuuoo  ss iiggnniiff iiccaa ttoo..   SSee  ss ii  
uussaa  llaa  rreeggoollaa  OOppzziioonnaa llee,,   iill  ssuuoo  vvaa lloorree  dd ii  OOnnoorree  
iinniizziiaa llee  ddeevvee  eesssseerree  aa llzzaa ttoo  dd ii  1100  ppuunntt ii..  
NNoottaa  22::  IInn  qquuaannttoo  MMoonnaaccoo,,   ppuuòò  aaccqquuiiss iirree  AAuurraa  
ppaaggaannddoollaa  llaa  mmeettàà  ddeell  nnoorrmmaa llee  ccooss ttoo  iinn  PPAA  ((vveedd ii  
pp .. 4422  dd ii  LLAASSTTLLAANNDD))..  
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LLee  vvaarriiee  ccoorrrreenntt ii  cchhee  ss ii  ssoonnoo  sscciissssee  ddaa ll llaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  dd ii  HHookkuuttoo,,   ppuurr  pprreesseennttaannddoo  aa  vvoollttee  pprrooffoonnddee  dd iiffffeerreennzzee  tt rraa  lloorroo,,   rriissuullttaannoo  
ssppeessssoo  ccoommppaatt iibbiill ii  ppeerr  qquueell lloo  cchhee  rriigguuaarrddaa  ll ’’uutt iill iizzzzoo  ddeell llee  tteeccnniicchhee,,   ttaannttoo  cchhee  èè  ppoossss iibbiillee  aaccqquuiiss iirree,,   ccoonn  rreellaa tt iivvaa  sseemmpp lliicciittàà ,,   ii  ccoollpp ii  
ll ’’uunnaa  ddeellll ’’aa lltt rraa..   LLaa  sseegguueennttee  ttaabbeell llaa  pprreesseennttaa  ii  MMoodd iiff iiccaa ttoorrii  ddaa  aapppp lliiccaarree  aa ll  TTeess tt  dd ii  aapppprreenndd iimmeennttoo  qquuaannddoo  ss ii  cceerrccaa  dd ii  aapppprreennddeerree,,   ccoonn  
iill  pprroopprriioo  PPrreerreeqquuiiss iittoo,,   ii  CCoollpp ii  dd ii  uunn’’aa lltt rraa  ddeell llee  SSccuuoollee  dd ii  HHookkuuttoo..  
  

            SSccuuoo llaa   
VVii ee  

SSAACCRRAA  
SSCCUUOOLLAA  

AARRCCAANNAA  
AARRTTEE  

HHOOKKUUTTOO--
KKOORRYYUU  

DDIIAABBOOLLIICCAA  
SSCCUUOOLLAA  

HHOOKKUUTTOO--
SSUUNN  

HHOOKKUUTTOO--CCAAOO  HHOOKKUUMMOONN  

dd ii  HHookkuuttoo  00  00  00  00  00  00  00  
dd ii  HHookkuuttoo--LL iiuu  00  00  00  00  00  00  00  
dd ii  KKoorryyuu  00//--22**  --22**  00  --22**  --11  --11  --11  
dd ii  AAmmiibbaa  --22  --22  --22  00  --22  --22  --22  
dd ii  HHookkuuttoo--SSuunn  --11  --11  00  00  00  --22  00  
dd ii  HHookkuuttoo--CCaaoo  --11  --11  00  00  --22  00  00  
dd ii  SShhuuggeenn  00//--22****  00//--22****  00//--22**** 00//--22****  00//--22**** 00//--22****  00  
  
**==  CCoollpp ii  PPrrooiibbiitt ii  
****==  CCoollpp ii  nneell  ccuuii  tteess tt  èè  ccoommpprreessoo  iill  MMeezzzzoo  DDEESSIIDDEERRIIOO  
IInn  ll iinneeaa  dd ii  mmaassss iimmaa,,   pp iiùù  aanntt iiccaa  èè  llaa  SSccuuoollaa  ee  pp iiùù  sseemmpp lliiccee  ssaarràà  ppeerr  cchh ii  nnee  ppoossss iieeddee  iill  PPrreerreeqquuiiss iittoo  aapppprreennddeerree  aanncchhee  ii  CCoollpp ii  dd ii  
qquueell llee  pp iiùù  rreecceenntt ii..  
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