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IInn  uunn  aannnnoo  iimmpprreecciissaattoo  ddeellll’’uullttiimmoo  ddeecceennnniioo  ddeell  

vveenntteessiimmoo  sseeccoolloo,,  iill  nnoossttrroo  mmoonnddoo  vveennnnee  aavvvvoollttoo  ddaallllee  

ffiiaammmmee  ddii  uunnaa  gguueerrrraa  nnuucclleeaarree……  

GGllii  oocceeaannii  eevvaappoorraarroonnoo,,  llaa  tteerrrraa  iinnaarriiddiittaa  ssii  ssqquuaarrcciiòò……  

SSeemmbbrraavvaa  cchhee  ttuuttttee  llee  ssppeecciiee  eessiisstteennttii  ssii  ffoosssseerroo  eessttiinnttee……  

TTrraannnnee  ggllii  eesssseerrii  uummaannii……  
  

BBeenn  pprreessttoo  iill  mmoonnddoo  ttoorrnnòò  aallllaa  pprriimmiittiivvaa  lleeggggee  ddeellllaa  ffoorrzzaa::  GGrruuppppii  ddii  ssoopprraavvvviissssuuttii  ccoommbbaatttteevvaannoo  

aallll’’uullttiimmoo  ssaanngguuee  ppeerr  aassssiiccuurraarrssii  rriissoorrssee  iiddrriicchhee  ee  aalliimmeennttaarrii,,  ssii  ffoorrmmaavvaannoo  eesseerrcciittii  ssoottttoo  iill  ccoommaannddoo  ddii  

nnuuoovvii  ccoonnddoottttiieerrii  ddeecciissii  aa  ootttteenneerree  iill  ppootteerree  ssuullllee  ppooppoollaazziioonnii  iinneerrmmii……  

IIll  RReeggnnoo  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  eerraa  rriiccoommiinncciiaattoo……  

  

TTuuttttaavviiaa……  

  

UUoommiinnii  ssttrraaoorrddiinnaarrii,,  ddoottaattii  ddii  tteeccnniicchhee  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo  ssppiieettaattee  ee  lleettaallii,,  iinniizziiaarroonnoo  aa  ccoommbbaatttteerree  aa  

ffaavvoorree  ddeeii  ddeebboollii  ee  ddeeggllii  oopppprreessssii,,  rriissvveegglliiaannddoo  llaa  ssppeerraannzzaa  nneell  ccuuoorree  ddii  ccoolloorroo  cchhee  ssooffffrriivvaannoo……  

UUnnaa  nnuuoovvaa  lleeggggeennddaa  iinniizziiòò  aa  ddiiffffoonnddeerrssii  nneellllee  llaannddee  ddeessoollaattee  ddeell  mmoonnddoo  ppoosstt--oollooccaauussttoo……  

LLaa  lleeggggeennddaa  ddeell  ssaallvvaattoorree  ddii  ffiinnee  sseeccoolloo!!  
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DDii  CCaarrllooss  JJuuaann  CChhiiaattttii  

CCoonn  lloo  ssccooppppiioo  ddeellllaa  tteerrzzaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee,,  ccaauussaattaa  ddaallllaa  ffoolllliiaa  ddeeggllii  SShhuurraa,,  iill  mmoonnddoo  ppeerrddeettttee  nnuuoovvaammeennttee  ll''oorrddiinnee  cchhee  mmiigglliiaaiiaa  ddii  

aannnnii  ddii  ssttoorriiaa  eerraannoo  ffaattiiccoossaammeennttee  rriiuusscciittii  aa  ddaarrggllii..  

IIll  ccoonncceettttoo  ddii  nnaazziioonnee,,  ddii  ddeemmooccrraazziiaa,,  ddii  ssttaattoo  eerraannoo  ddii  nnuuoovvoo  ddiivveennttaattii  ccoonncceettttii  aassttrraattttii,,  uuttiillii  ssoollttaannttoo  ppeerr  qquueell  ppuuggnnoo  ddii  ffiilloossooffii  cchhee  

aannccoorraa  ssoopprraavvvviivveevvaannoo  ttrraa  llee  ddeesseerrttiicchhee  ddiisstteessee  ddeell  mmoonnddoo..  

UUoommiinnii  ddoottaattii  ddeellll''eennoorrmmee  ppootteerree  ddeellllee  aarrttii  mmaarrzziiaallii  ddeellllee  ssccuuoollee  mmaaggggiioorrii,,  hhaannnnoo  iinniizziiaattoo  aadd  aaddooppeerraarree  llee  lloorroo  ffoorrzzee  ppeerr  rriiccoossttrruuiirree  llaa  

rreeaallttàà,,  ppllaassmmaannddoo  iill  mmuutteevvoollee  ccaaooss  ddeell  ppoosstt--bboommbbaa..  

AAllccuunnii  aaggiissccoonnoo  ccoonn  ffiinnii  aallttrruuiissttiiccii,,  aallttrrii  ssoonnoo  mmoossssii  ddaallllaa  bbrraammaa  ddii  ppootteerree,,  ffaattttoo  ssttaa,,  cchhee  iill  bbiissooggnnoo  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  èè  ttoorrnnaattoo  aa  

ffaarrssii  sseennttiirree  eedd  èè  aaddeessssoo  iinnsscciinnddiibbiillee  ddaa  qquueelllloo  ddii  ssoopprraavvvviivveerree..  

II  mmaallvvaaggii  hhaannnnoo  rriittrroovvaattoo  nneell  bbrraannccoo  llaa  lloorroo  ssttrruuttttuurraa  pprroopprriiaa  eedd  oorraa  ssoonnoo  pprroonnttii  aadd  ooggnnii  ssoorrttaa  ddii  ssoopprruussoo  aaii  ddaannnnii  ddeeii  ppiiùù  ddeebboollii..  

IIll  vviillllaaggggiioo,,  aabbiittaattoo  ddaa  ddoonnnnee,,  vveecccchhii  ee  bbaammbbiinnii  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii  uunnaa  ssoolliiddaa  ssttrruuttttuurraa  ppeerr  ssaallvvaarrssii  ddaallllaa  ffuurriiaa  ssttrraarriippaannttee..  

QQuueessttoo  aarrttiiccoolloo,,  ppaarrtteennddoo  ddaallllee  bbaassii  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ppiiùù  sseemmpplliiccee  uunniittàà  ggoovveerrnnaattiivvaa,,  iill  vviillllaaggggiioo,,  ssppiieegghheerràà  llee  rreeggoollee  eedd  ii  ttrruucccchhii  

ppeerr  eessppaannddeerree  iill  pprroopprriioo  ddoommiinniioo  ee  ffoonnddaarree  aanncchhee  uunn  vveerroo  iimmppeerroo,,  ddeeggnnoo  ddii  ggaarreeggggiiaarree  ccoonn  qquueelllloo  ddii  GGeennttoo,,  RRaaoouull  ee  SSoouutthheerr..  

BBuuoonnaa  lleettttuurraa!!  

 

IINNDDIICCEE  

11))  LLaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  vviillllaaggggiioo    
aa))  iill  ccoommaannddoo  ddii  uunn  vviillllaaggggiioo  
bb))  iill  vviillllaaggggiioo  ee  llaa  ssuuaa  ssttrruuttttuurraa  
cc))  ii  mmooddiiffiiccaattoorrii  ddeeii  ttaassssii  

22))  LLaa  pprroodduuzziioonnee  ddeell  vviillllaaggggiioo  
aa))  ll''aaggrriiccoollttuurraa  
bb))  ll''aalllleevvaammeennttoo  

cc))  llaa  rriicceerrccaa  ddeellll''aaccqquuaa  
dd))  ll''aarrttiiggiiaannaattoo  
ee))  llee  ttaassssee  

33))  LLaa  ccrreesscciittaa  ddeemmooggrraaffiiccaa  
44))  LLaa  ddiiffeessaa  

aa))  llee  ooppeerree  ddii  ddiiffeessaa  
bb))  llaa  mmiilliizziiaa  ee  ll''eesseerrcciittoo  
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CCAAPPIITTOOLLOO  PPRRIIMMOO  

LLAA  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCIITTTTAA''  
AA))  IILL  CCOOMMAANNDDOO  DDII  UUNN  VVIILLLLAAGGGGIIOO  

II  mmooddii  ppeerr  ootttteenneerree  iill  ccoommaannddoo  ddii  uunn  vviillllaaggggiioo  ssoonnoo  iinnnnuummeerreevvoollii,,  ttaannttii  qquuaannttee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  llee  iinntteennzziioonnii  ddii  uunn  ggiiooccaattoorree..  

ÈÈ  ccoommuunnqquuee  ppaarreerree  uunnaanniimmeemmeennttee  ccoonnddiivviissoo  cchhee  iill  ggiiooccaattoorree  cchhee  iinntteennddaa  pprreennddeerree  iill  ccoommaannddoo  ddii  aallttrrii  uuoommiinnii  ddeevvee  ppoosssseeddeerree  

ppeerrlloommeennoo  uunnaa  cceerrttaa  eessppeerriieennzzaa  nneell  ccaammppoo  ddeellllee  aarrttii  mmaarrzziiaallii  ee  aavveerr  ggiiooccaattoo  ggiiàà  ddiivveerrssee  aavvvveennttuurree,,  ppeerr  ppootteerr  eesssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  

pprroovvvveeddeerree  aallllaa  ddiiffeessaa  ddeell  pprroopprriioo  tteerrrriittoorriioo,,  ccoossaa  cchhee  iinn  uunn''aammbbiieennttaazziioonnee  ccoommee  qquueessttaa,,  hhaa  uunn''iimmppoorrttaannzzaa  pprriimmaarriiaa..  

NNoonn  mmaannccaannoo  iinnffaattttii  tteessttiimmoonniiaannzzee  ddii  vviillllaaggggii  aattttaaccccaattii  ccoonn  ccoossttaannzzaa  iimmpprreessssiioonnaannttee,,  aaddddiirriittttuurraa  ppiiùù  ddii  uunnaa  vvoollttaa  aall  ggiioorrnnoo..  

AAffffiiddaarrssii  ccoommpplleettaammeennttee  aallllaa  mmiilliizziiaa  èè  ssccoonnssiigglliiaattoo  ccaallddaammeennttee,,  ddaattoo  cchhee  ppeerr  qquuaannttoo  aaddddeessttrraattaa  eessssaa  nnoonn  ppoottrreebbbbee  ffaarr  nniieennttee  ccoonnttrroo  

uunn  ssoolloo  aavvvveerrssaarriioo  cchhee  pprraattiicchhii  llee  aarrttii  mmaarrzziiaallii  mmaaggggiioorrii..  

CCaappiittee  cchhee  ssee  aall  vvoossttrroo  vviillllaaggggiioo  ccaappiittaassssee  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddii  ppootteennzzaa  mmeeddiioo  eelleevvaattaa  ((cciirrccaa  110000  PPAA))    llaa  ccoossaa  ppiiùù  iinntteelllliiggeennttee  ddaa  ffaarree  

ppeerr  ii  vvoossttrrii  uuoommiinnii  ssaarreebbbbee  ggeettttaarree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  llee  aarrmmii  aa  tteerrrraa  eedd  aarrrreennddeerrssii,,  ee  qquuiinnddii  ttoocccchheerreebbbbee  aa  vvooii  aaffffrroonnttaarree  ddiirreettttaammeennttee  

ll''iinnvvaassoorree  eevviittaannddoo  iinnuuttiillii  ssppaarrggiimmeennttii  ddii  ssaanngguuee..  

  

BB))  IILL  VVIILLLLAAGGGGIIOO  EE  LLAA  SSUUAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  

IIll  vviillllaaggggiioo  ddeell  mmoonnddoo  ddii  KKeenn,,  nneell  9900%%  ddeeii  ccaassii,,  èè  ccoossttrruuiittoo  ssuullllee  rroovviinnee  ddii  uunn  iinnsseeddiiaammeennttoo  ddeellll''eerraa  pprreeaattoommiiccaa..  

QQuueessttoo  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  aa  ggrraannddii  lliinneeee  llaa  ttooppooggrraaffiiaa  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaa  èè  ggiiàà  ffiissssaattaa,,  ee  cchhee  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllee  ccoossttrruuzziioonnii  aaddooppeerraattee  

ccoommee  aabbiittaazziioonnii,,  ddeeppoossiittii  oo  pprriiggiioonnii  ssoonnoo  vveecccchhiiee  ssttrruuttttuurree  rreessttaauurraattee..  

ÈÈ  ppoossssiibbiillee  ccoommuunnqquuee  iinnttrraapprreennddeerree  ooppeerree  ddii  ddeemmoolliizziioonnee  ee  ddii  ccoossttrruuzziioonnee,,  aanncchhee  ssee  ssaarraannnnoo  ddii  ggrraann  lluunnggaa  ppiiùù  ccoossttoossee  ddii  qquueellllee  ddii  

rriissttrruuttttuurraazziioonnee..  

OOrraa  eessaammiinneerreemmoo  llaa  vvaarriiaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  ssttrruuttttuurree  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  cciittttàà,,  ppaarrtteennddoo  ddaa  qquueellllee  bbaassiillaarrii  ppeerr  aarrrriivvaarree  aa  qquueellllee  ddii  lluussssoo..  

11))  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII  PPRRIIMMAARRIIEE::  ssii  ppaarrllaa  ddii  ssttrruuttttuurree  pprriimmaarriiee  rriiffeerreennddoossii  aa  qquueellllee  ssttrruuttttuurree  sseennzzaa  llee  qquuaallii  iill  vviillllaaggggiioo  nnoonn  
aavvrreebbbbee  mmooddoo  ddii  eessiisstteerree..  SSppeessssoo  ii  vviillllaaggggii  ppiiùù  ppoovveerrii  ppoossssoonnoo  aannnnoovveerraarree  ssoollttaannttoo  aabbiittaazziioonnii  aappppaarrtteenneennttii  aa  qquueessttaa  ccaatteeggoorriiaa  
--  AABBIITTAAZZIIOONNII  TTIIPPOO  AA::  ssoonnoo  llee  ccllaassssiicchhee  bbaarraacccchhee  cchhee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ii  nnuucclleeii  ddeeii  vviillllaaggggii  ppoossttaattoommiiccii,,  ppeerr  cceerrttii  vveerrssii  

rriiccoorrddaannoo  llee  bbiiddoonn--vviillllee  ddeellllee  ppeerriiffeerriiee  ddeellllee  ggrraannddii  cciittttàà  ddeellll''AAssiiaa  pprriimmaa  ddeellllaa  gguueerrrraa..  NNoonn  ssoonnoo  cceerrttoo  iill  mmaassssiimmoo  ddeellllaa  
ccoommooddiittàà,,  ssppeessssoo  pprreesseennttaannoo  iinnffiillttrraazziioonnii  dd''aaccqquuaa,,  iill  ppaavviimmeennttoo  èè  iinn  tteerrrraa  bbaattttuuttaa  ee  ggllii  iinnsseettttii  ttrroovvaannoo  uunn  bbuuoonn  rriippaarroo  aall  
lloorroo  iinntteerrnnoo..  AAllll''iinntteerrnnoo  nnoonn  ccii  ssoonnoo  sseerrvviizzii  ssaanniittaarrii  ee  aaccqquuaa  ccoorrrreennttee  ee  cciiòò  rriidduuccee  llee  ccoonnddiizziioonnii  iiggiieenniicchhee  aa  lliivveellllii  
iinnaacccceettttaabbiillii..  ÈÈ  ffaacciillee  iinnttuuiirree  ccoommee  vviivveerree  aallll''iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  ccaassaa  ssiimmiillee  ffaavvoorriissccaa  iill  ddiiffffoonnddeerrssii  ddii  mmaallaattttiiee  ccoonnttaaggiioossee..  

--  CCAASSAA  DDEELL  GGOOVVEERRNNOO::  èè  uunnaa  bbaarraaccccaa  ppiiùù  ggrraannddee  ddeellllee  aallttrree,,  aaddiibbiittaa  aadd  oossppiittaarree  ggllii  oorrggaannii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeell  vviillllaaggggiioo..  
QQuueessttii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  uunn  ddiittttaattoorree,,  uunn  mmoonnaarrccaa  ooppppuurree  uunn  ccoonnssiigglliioo  ddii  aannzziiaannii..  IInn  qquueessttaa  ccaassaa  ssii  ssvvoollggoonnoo  aanncchhee  llee  aattttiivviittàà  
lleeggiissllaattiivvee  ee  ggiiuuddiizziiaarriiee..  

--  CCAASSAA  DDEELLLLAA  MMIILLIIZZIIAA::  oossppiittaa  llaa  mmiilliizziiaa  cciittttaaddiinnaa,,  ccoommppoossttaa  iill  ppiiùù  ddeellllee  vvoollttee  ddaallllee  ppeerrssoonnee  ppiiùù  rroobbuussttee  ddeell  vviillllaaggggiioo..  
AAll  ssuuoo  iinntteerrnnoo  ssii  ttrroovvaannoo  aanncchhee  uunnaa  ppiiccccoollaa  pprriiggiioonnee  ee  ll''aarrmmeerriiaa,,  ddoovvee  vveennggoonnoo  ccuussttooddiittee  ggeelloossaammeennttee  llee  aarrmmii  aannccoorraa  
uuttiilliizzzzaabbiillii..  

--  IILL  MMAAGGAAZZZZIINNOO::  ccuussttooddiittoo  ggeelloossaammeennttee  ddaallllaa  mmiilliizziiaa,,  iill  mmaaggaazzzziinnoo  èè  iill  cceennttrroo  vviittaallee  ddeellllaa  cciittttàà,,  ppooiicchhéé  ccoonnttiieennee  cciiòò  cchhee  
nneell  mmoonnddoo  ddii  KKeenn  vv''èè  ddii  ppiiùù  pprreezziioossoo::  ll''aaccqquuaa  eedd  iill  cciibboo..  NNoonn  èè  rraarroo  ooggnnii  ttaannttoo  cchhee  aanncchhee  ii  mmaaggaazzzziinnii  ppiiùù  ppoovveerrii  ppoossssaannoo  
rriisseerrvvaarree  qquuaallcchhee  ggrraaddiittaa  ssoorrpprreessaa....  

22))  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII  SSEECCOONNDDAARRIIEE::  nnoonn  èè  rraarroo  cchhee  aannnnaattee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ffaavvoorreevvoollii  ppeerrmmeettttaannoo  ddii  rraacciimmoollaarree  rriissoorrssee  ppeerr  
mmiigglliioorraarree  llaa  ssttrruuttttuurraa  cciittttaaddiinnaa..  AAlllloorraa  èè  ppoossssiibbiillee  vveeddeerree  ssoorrggeerree  nnuuoovvii  eeddiiffiiccii  ooppppuurree  mmiigglliioorraarree  qquueellllii  ggiiàà  eessiisstteennttii..  
--  AABBIITTAAZZIIOONNEE  TTIIPPOO  BB::  èè  uunnaa  ccaassaa  ddeecciissaammeennttee  ppiiùù  vviivviibbiillee  ddii  qquueellllaa  ddeessccrriittttaa  pprreecceeddeenntteemmeennttee..  II  ppaavviimmeennttii  ssoonnoo  

rriiccooppeerrttii  ddii  mmaattttoonneellllee,,  ee  cciiòò  ccoonnsseennttee  ddii  rriidduurrrree  ll''uummiiddiittàà  ee  ddii  mmiigglliioorraarree  llee  ccoonnddiizziioonnii  iiggiieenniicchhee..  ÈÈ  ppoossssiibbiillee  aappppoorrttaarrvvii  
aaccqquuaa  ccoorrrreennttee  mmeeddiiaannttee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellll''aappppoossiittaa  rreettee  iiddrriiccaa,,  ee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellll''aappppoossiittaa  rreettee  ffooggnnaarriiaa  ppeerrmmeettttee  llaa  
pprreesseennzzaa  ddii  ssaanniittaarrii..  DDii  cceerrttoo  nnoonn  ssoonnoo  ccaassee  ssoolliiddee  ee  ccoommooddee  ccoommee  qquueellllee  aallllee  qquuaallii  ssiiaammoo  aabbiittuuaattee,,  ppeerròò  ccoossttiittuuiissccoonnoo  
cceerrttaammeennttee  uunn  ppaassssoo  aavvaannttii  eennoorrmmee  rriissppeettttoo  aallllee  AABBIITTAAZZIIOONNII  TTIIPPOO  AA..  

--  LLAA  TTAAVVEERRNNAA::  ooggnnii  cciittttàà  cchhee  ssii  rriissppeettttii  ppoossssiieeddee  uunnaa  ttaavveerrnnaa,,  lluuooggoo  ddii  iinnccoonnttrrii  ppeerr  ggllii  aavvvveennttuurriieerrii  ee  ppeerr  ii  ccoonnttaaddiinnii  
ssttaanncchhii  ppeerr  iill  dduurroo  llaavvoorroo  ddeeii  ccaammppii..  ÈÈ  uunnaa  oottttiimmaa  ddiissccrreettaa  ffoonnttee  ddii  iinnttrrooiittii,,  mmaa  aalllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  ppoottrreebbbbee  ccaauussaarree  
ddiissttuurrbboo  aallllaa  mmiilliizziiaa  cciittttaaddiinnaa,,  vviissttoo  cchhee  èè  iill  lluuooggoo  ppeerr  aannttoonnoommaassiiaa  ddoovvee  ssccooppppiiaannoo  rriissssee  ee  ssii  ssvvoollggoonnoo  aattttiivviittàà  ddii  ssppaacccciioo  
ee  ccoonnttrraabbbbaannddoo..  

--  IILL  MMEERRCCAATTOO::  nnoonn  hhaa  cceerrttoo  ddiimmeennssiioonnii  eecccceezziioonnaallii,,  mmaa  èè  ccoommuunnqquuee  iinn  ggrraaddoo  ddii  vviivvaacciizzzzaarree  ll''eeccoonnoommiiaa  ddeell  lluuooggoo..  IIll  
mmeerrccaattoo  aattttiirraa  vviissiittaattoorrii  ee  mmeerrccaannttii,,  ffoorrnneennddoo  uunnaa  bbuuoonnaa  qquuaannttiittàà  ddii  iinnttrrooiittii  aallllee  ccaassssee  ddeell  vviillllaaggggiioo..  CCoommee  aallttrraa  ffaacccciiaa  
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ddeellllaa  mmeeddaagglliiaa  èè  rriisscchhiioossoo  ppeerr  ll''oorrddiinnee  ppuubbbblliiccoo  ppeerrcchhéé,,  ccoommee  ssii  ssaa,,  nneell  ccaaooss  ddeellllaa  ffoollllaa  èè  ddiiffffiicciillee  tteenneerree  aa  ffrreennoo  ll''aabbiilliittàà  
ddeeii  llaaddrrii……  

--  SSTTRRUUTTTTUUTTEE  IIDDRRIICCHHEE  EE  FFOOGGNNAARRIIEE::  ffoorrnniissccoonnoo  llee  ccaassee  ddii  aaccqquuaa  ccoorrrreennttee  ee  ssaanniittaarrii..  ÈÈ  nneecceessssaarriiaa  uunnaa  ccoossttaannttee  ooppeerraa  
ddii  mmaannuutteennzziioonnee,,  aaffffiinncchhéé  nnoonn  ccaauussiinnoo  uunn  ccaalloo  ddeell  ttaassssoo  ddii  iiggiieennee  ee  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  ll''eesspplloossiioonnee  ddii  eeppiiddeemmiiee..  

--  CCAASSEERRMMAA::  ccoossttiittuuiissccee  ll''eevvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ccaassaa  ddeellllaa  mmiilliizziiaa..  PPuuòò  oossppiittaarree  uunn  nnuummeerroo  mmaaggggiioorree  ddii  gguuaarrddiiee,,  ee  rreennddee  ppoossssiibbiillee  
oossppiittaarree  mmeerrcceennaarrii  ssttrraanniieerrii..  LLee  ccaarrcceerrii  ssoonnoo  nnootteevvoollmmeennttee  aammpplliiaattee,,  eedd  èè  ppoossssiibbiillee  aanncchhee  ttrroovvaarree  aappppoossiittee  ssaallee  ppeerr  llaa  
ttoorrttuurraa  ee  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  pprriiggiioonniieerrii..  

--  PPAALLAAZZZZOO  GGOOVVEERRNNAATTIIVVOO::  mmeennttrree  llaa  ccaassaa  ddeell  ggoovveerrnnoo  ssii  ddiissttiinngguueevvaa  aa  mmaallaappeennaa  ddaallllee  aallttrree  bbaarraacccchhee,,  iill  ppaallaazzzzoo  
ggoovveerrnnaattiivvoo  ssppiiccccaa  ppeerr  llaa  ssuuaa  iimmppoonneennzzaa..  CCoonnttiieennee  ssaallee  rriiuunniioonnii,,  ll''aabbiittaazziioonnee  ddeell  ((oo  ddeeii))  ccaappoo  vviillllaaggggiioo  ee  aanncchhee  iill  ttrriibbuunnaallee  
ddoovvee  vviieennee  eesseerrcciittaattoo  iill  ppootteerree  ggiiuuddiizziiaarriioo..  IInn  aallccuunnii  ccaassii,,  iill  ppaallaazzzzoo  ggoovveerrnnaattiivvoo  pprreesseennttaa  ssttaannzzee  ppeerr  gguuaarrddiiee  ssppeecciiaallii  ee  
cceellllee  ppeerr  pprriiggiioonniieerrii  ppoolliittiiccii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ppeerriiccoolloossii..  

--  MMAAGGAAZZZZIINNOO  GGRRAANNDDEE::  oollttrree  aadd  eesssseerree  ddii  ddiimmeennssiioonnii  mmaaggggiioorrii  rriissppeettttoo  aall  nnoorrmmaallee  mmaaggaazzzziinnoo,,  qquueessttaa  ssttrruuttttuurraa  hhaa  llaa  
pprroopprriieettàà  ddii  ppootteerr  oossppiittaarree  llee  gguuaarrddiiee  aaddddeettttee  aall  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  mmeerrccii  ee,,  ggrraazziiee  aaii  mmuurrii  ppiiùù  ssppeessssii  ee  aallllee  ffeerriittooiiee,,  ppuuòò  eesssseerree  
ddiiffeessoo  ccoonn  mmaaggggiioorree  ffaacciilliittàà  ddaa  aattttaacccchhii  eesstteerrnnii..  

--  SSCCUUOOLLAA::  èè  ddoovvee  ii  rraaggaazzzzii  ddeell  ppoossttoo  rriicceevvoonnoo  uunn''eedduuccaazziioonnee  bbaassee  ddaaii  cciittttaaddiinnii  ppiiùù  eedduuccaattii..  AA  vvoollttee  ccaappiittaa  cchhee  ggllii  
iinnsseeggnnaannttii  ssiiaannoo  vveecccchhii  mmaaeessttrrii  ddeell  tteemmppoo  pprriimmaa  ddeellllaa  gguueerrrraa  

33))  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII  DDII  LLUUSSSSOO::  ssoonnoo  llee  ccoossttrruuzziioonnii  ttiippiicchhee  ddeeggllii  iinnsseeddiiaammeennttii  ppiiùù  rriicccchhii,,  ddaattoo  cchhee  llaa  lloorroo  ffuunnzziioonnee  èè  ssppeessssoo  
pplleeoonnaassttiiccaa  ee  nnoonn  iinnddiissppeennssaabbiillee  ppeerr  llaa  ssoopprraavvvviivveennzzaa  ddeell  ppaaeessee..  
--  HHOOTTEELL::  èè  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ddeessttiinnaattaa  aadd  oossppiittaarree  ii  ffoorreessttiieerrii..  IIll  nnoommee  nnoonn  ttrraaggggaa  iinn  iinnggaannnnoo::  ll''hhootteell  ddeell  mmoonnddoo  ddii  KKeenn  nnoonn  èè  

ssiimmiillee  aa  qquueelllloo  ddeeii  nnoossttrrii  tteemmppii,,  bbeennssìì  èè  uunn''iinnssiieemmee  ddii  ppiiccccoollee  ssttaannzzee,,  sspprroovvvviissttee  ddii  aaccqquuaa  ccoorrrreennttee  ee  ssaanniittaarrii..  II  vviiaaggggiiaattoorrii  
ddii  qquueessttii  tteemmppii  nnoonn  ssoonnoo  ddii  cceerrttoo  eessiiggeennttii  ccoommee  qquueellllii  ddeellllaa  nnoossttrraa  eettàà..  

--  AARREENNAA::  èè  uunn  ppiiccccoolloo  aannffiitteeaattrroo  ddoovvee  ssii  ppuuòò  aassssiisstteerree  aa  ssccoonnttrrii  ddii  aarrttii  mmaarrzziiaallii  oo  aanncchhee,,  aa  ccoorrssee  ddii  mmoottoo,,  mmaacccchhiinnee  ee  
qquuaallssiivvoogglliiaa  mmeezzzzoo..  LLaa  ssuuaa  mmaannuutteennzziioonnee  èè  uunnaa  ssppeessaa  iinnggeennttee  ppeerr  ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee  cciittttaaddiinnaa,,  mmaa  cciiòò  nnoonn  ttoogglliiee  cchhee  ssiiaa  uunn  
oottttiimmoo  mmooddoo  ppeerr  aattttiirraarree  ggeennttee  ddaallllee  tteerrrree  cciirrccoossttaannttii  

--  VVIILLLLAA  DDEELL  GGOOVVEERRNNAATTOORREE::  ssoolloo  ii  rreeggggeennttii  ppiiùù  rriicccchhii  ee  ppootteennttii  ppoossssoonnoo  ppeerrmmeetttteerrssii  ddii  vviivveerree  nneelllloo  ssffrreennaattoo  lluussssoo  ddii  
uunnaa  vviillllaa  ccoommee  qquueessttaa::  llaa  vviillllaa  èè  uunnaa  ssppeessaa  nnoonn  iinnddiiffffeerreennttee  ppeerr  llee  ttaasscchhee  ddeeii  cciittttaaddiinnii,,  ee  qquueessttoo  iimmpplliiccaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  
eesssseerree  ccaappii  mmoollttoo  rriissppeettttaattii  ee  bbeennvvoolluuttii,,  ppeerr  eevviittaarree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  mmaallccoonntteennttii  ee  ssoommmmoossssee  nneellllaa  cciittttàà..  DD''aallttrroo  ccaannttoo  uunn  
ppaallaazzzzoo  ssiimmiillee  èè  uuttiillee  ppeerr  aattttiirraarree  ii  mmiigglliioorrii  lloottttaattoorrii  ee  ii  mmiigglliioorrii  iinntteelllleettttuuaallii  ddeell  lluuooggoo……  

--  SSCCUUOOLLAA  DDII  AARRTTII  MMAARRZZIIAALLII::  qquueessttee  ssttrruuttttuurree  ssoonnoo  eessttrreemmaammeennttee  rraarree  nneell  mmoonnddoo  ddii  KKeenn,,  ddaattoo  cchhee  oollttrree  aa  ccoommppoorrttaarree  
eennoorrmmii  ssppeessee  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo,,  rriicchhiieeddoonnoo  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  qquuaalliiffiiccaattii  mmaaeessttrrii  ee  aalllliieevvii..  DDeell  rreessttoo  aavveerree  uunnaa  ssccuuoollaa  ddii  aarrttii  
mmaarrzziiaallii  ffoorrnniissccee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddii  nnoonn  ffaarrssii  mmaaii  ttrroovvaarree  sspprroovvvviissttoo  ddii  ddiiffeennssoorrii..  
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NN..BB..::  LLaa  rreeggoollaa  ppeerr  ssttaabbiilliirree  iill  mmooddiiffiiccaattoorree  ddii  bbeenneesssseerree  ddeellllee  aabbiittaazziioonnii  ddii  ttiippoo  BB  èè  llaa  sseegguueennttee::    

""ssee  iill  5500%%  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  vviivvee  iinn  aabbiittaazziioonnii  ddii  ttiippoo  BB  aalllloorraa  ll''iinntteerraa  ppooppoollaazziioonnee  bbeenneeffiicciiaa  ddii  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  ddii  bbeenneesssseerree  ddii  ++55""  

NN..BB..22::  IIll  ssiisstteemmaa  ffooggnnaarriioo  ee  iiddrriiccoo  oollttrree  cchhee  aa  mmiigglliioorraarree  nnootteevvoollmmeennttee  llee  ccoonnddiizziioonnii  iiggiieenniicchhee  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  aallllaa  lluunnggaa  

ccoonnttrriibbuuiirraannnnoo  aadd  aauummeennttaarree  iill  sseennssoo  ddii  bbeenneesssseerree  ddeeii  cciittttaaddiinnii,,  ddaattoo  cchhee  aavveerree  aaccqquuaa  ccoorrrreennttee  ee  ssaanniittaarrii  iinn  ccaassaa  ssoonnoo  ccoommooddiittàà  nnoonn  

ttrraassccuurraabbiillii..  LLee  rreeggoollee  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeii  mmooddiiffiiccaattoorrii  ddeeii  ttaassssii  ssoonnoo  qquuiinnddii  llee  sseegguueennttii::  

RReeggoollaa  11::  ssee  iill  5500%%  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  vviivvee  iinn  ccaassee  ccoonn  aaccqquuaa  ccoorrrreennttee  ee  ssaanniittaarrii  iill  mmooddiiffiiccaattoorree  bbeenneesssseerree  èè  ++22  

RReeggoollaa  22::  ssee  iill  7755%%  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  vviivvee  iinn  ccaassee  ccoonn  aaccqquuaa  ccoorrrreennttee  ee  ssaanniittaarrii  iill  mmooddiiffiiccaattoorree  bbeenneesssseerree  èè  iinnvveeccee  ++55  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!  NNeell  ccoonnttoo  ddeellllee  ppeerrcceennttuuaallii  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  bbiissooggnnaa  sseemmpprree  iinncclluuddeerree  aanncchhee  ii  mmiilliizziiaannii  ee  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  vviivvoonnoo  

iinn  llooccaallii  ddiivveerrssii  ddaallllee  aabbiittaazziioonnii  ddii  ttiippoo  BB..    IInn  aallccuunnee  ddii  qquueessttee  ssttrruuttttuurree  èè  ppoossssiibbiillee  ll''aallllaacccciioo  aallllee  ffooggnnee  ee  aallll''aaccqquueeddoottttoo;;  èè  ppoossssiibbiillee  

ffoorrnniirree  ddii  aaccqquuaa  ccoorrrreennttee  ttuuttttee  llee  ssttrruuttttuurree  sseeccoonnddaarriiee  ee  ddii  lluussssoo..  

  

IIMMPPIIEEGGHHII  EE  CCAAPPIIEENNZZEE  DDEEII  LLOOCCAALLII  

Nome della struttura ospiti (il numero di persone che vi 
risiedono) 

addetti al funzionamento ed al 
mantenimento 

Abitazione tipo A 5 \ 

Abitazione tipo B 8 \ 

Casa del governo \ 5 

Casa della milizia \ 10 

Magazzino \ 5 

Magazzino grande \ 10 

Taverna \ 5 

Mercato \ \ 

Palazzo governativo 10 15 

Strutture idriche \ \ 

Strutture fognarie \ \ 

Caserma 50 10 

Hotel \ 20 

Arena \ 25 

Villa del governatore 100 30 

Scuola di arti marziali 100 35 

SSee  nnuummeerroo  ddii  aaddddeettttii  aall  ffuunnzziioonnaammeennttoo  èè  mmiinnoorree  ddii  qquueellllii  nneecceessssaarrii  ssccaattttaannoo  ddeellllee  ppeennaalliittàà::  ppeerr  ooggnnii  aaddddeettttoo  iinn  mmeennoo  ssii  ssuubbiissccee  uunnaa  

ppeerrddiittaa  ddii  1100  uubbss..  

  
  

Nome della struttura Costo  
restauro 

Costo per la 
costruzione 

Mantenimento  
(al mese) 

Introiti  Modificatore 
benessere 

Modificatore   
criminalità 

Modificatore  
commercio 

Modificatore  
culturale 

Abitazione tipo A 1000 2000 \ \ \ \ \ \ 

Abitazione tipo B 2000 4000 \ \ Speciale \ \ \ 

Casa del governo \ 7000 100 \ \ \ \ +5 

Casa della milizia \ 5000 150 \ \ -5 \ \ 

Magazzino \ 3500 100 \ \ \ +5 \ 

Magazzino grande 3500 10000 250 \ \ +1 +10 \ 

Taverna \ 12000 300 Vedi tabella +5 +5 +5 \ 

Scuola  \ 2000 200 \ +2 -2 \ +5 

Mercato \ 10000 300 Vedi tabella +2 +2 +5 +2 

Palazzo governativo 10000 15000 350 \ \ -2 +2 +5 

Strutture idriche \ 100(al m.) 5 \ Speciale \ \ \ 

Strutture fognarie \ 250(al m.) 10 \ Speciale \ \ \ 

Caserma 15000 18000 500 \ \ -10 \ \ 

Hotel \ 20000 500 Vedi tabella \ \ +5 \ 

Arena \ 35000 750 Vedi tabella +10 +2 +5 \ 

Villa del governatore \ 100000 1000 \ -10 \ +5 +10 

Scuola di arti marziali \ 30000 2000 \ \ \ +5 +5 
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LLAA  RREENNDDIITTAA  DDEEII  LLOOCCAALLII  

LLaa  rreennddiittaa  ddii  ooggnnii  llooccaallee  èè  ccoolllleeggaattaa  aall  ttaassssoo  ddii  ccoommmmeerrcciioo..  

IIll  ttaassssoo  ddii  ccoommmmeerrcciioo  vvuuoollee  iinnddiiccaarree  iill  ggrraaddoo  ddii  vviivvaacciittàà  eeccoonnoommiiccaa  ddeell  vviillllaaggggiioo,,  iill  ppootteerree  dd''aaccqquuiissttoo  ddeeii  cciittttaaddiinnii,,  iill  fflluussssoo  ddii  ppootteerree  

dd''aaccqquuiissttoo  ddaallll''eesstteerrnnoo  ee  llaa  ccaappaacciittàà  ddeellll''iimmpprreennddiittoorriiaa..  

VVeeddiiaammoo  ccoommee  vvaarriiaannoo  llee  rreennddiittee  ddeellllee  ooppeerree  ccoommmmeerrcciiaallii..  

Valore indice Taverna Mercato  Arena  Hotel 

0 \ \ \ \ 

1-4 200 150 100 100 

5-10 250 200 250 250 

11-14 300 x 250 350 300 

15-17 350  300 x  400 400 

18-22 400 550 750 x  500 x 

23-26 650 850 1000 1100 

27-31 900 1300 2000 2000 

32-35 1400 2200 5000 4500 

Per ogni 5 in più +500 +500 +1000 +1000 

NN..BB..::  ““xx””  ssttaa  ppeerr  ppuunnttoo  ddii  ppaarreeggggiioo  ttrraa  ssppeessee  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ee  gguuaaddaaggnnii  

  

CC))  II  MMOODDIIFFIICCAATTOORRII  DDEEII  TTAASSSSII  

11..  IILL  TTAASSSSOO  CCOOMMMMEERRCCIIOO  

II  mmooddiiffiiccaattoorrii  ddeell  ttaassssoo  ddii  ccoommmmeerrcciioo..  CCoommee  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  uunn''iinnffaarriinnaattuurraa  ddii  eeccoonnoommiiaa  ggiiàà  ssaapprraannnnoo  uunn  ffaattttoorree  eeccoonnoommiiccoo  ddii  

ggrraannddiissssiimmaa  ppoorrttaattaa  èè  llaa  ppooppoollaazziioonnee..  IInnffaattttii  iill  nnuummeerroo  ddii  aabbiittaannttii  iinnfflluuiissccee  ssuullllaa  ddoommaannddaa  ee  qquueesstt''uullttiimmaa  èè  uunn  ffaattttoorree  ttrraaiinnaannttee  ddii  

qquuaallssiiaassii  mmeerrccaattoo..  IInn  bbaassee  aallllaa  ppooppoollaazziioonnee  ddeell  vviillllaaggggiioo  qquuiinnddii  ssii  aapppplliicchheerraannnnoo  aall  ttaassssoo  ccoommmmeerrcciiaallee  llee  sseegguueennttii  mmooddiiffiicchhee..  

Popolazione 0-50 51-100 101-200 201-400 401-700 701-1000 1001-1500 1501-2500 X ogni 
1000 in più 

Modifiche \ +1 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +5 

II  bboonnuuss  nnoonn  ssii  ssoommmmaannoo,,  ppaassssaattii  aadd  uunnaa  ccaatteeggoorriiaa  ppiiùù  aallttaa  iill  pprreecceeddeennttee  ddeeccaaddee..  

EEsseemmppiioo::  ccoonn  uunnaa  ppooppoollaazziioonnee  ddii  33770000  ppeerrssoonnee  iill  bboonnuuss  ttoottaallee  èè  1122++55==1177  

  

AAllttrrii  mmooddiiffiiccaattoorrii  ddeell  ttaassssoo  ddii  ccoommmmeerrcciioo  
Guerra in corso nelle zone intorno al villaggio -10 
Epidemia in corso all'interno del villaggio -10 
Eccessiva tassazione (tasse >55%) -5 
Villaggio sotto dittatura -5 
A discrezione dell'AdG X 
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22..  IILL  TTAASSSSOO  DDII  CCRRIIMMIINNAALLIITTAA''  

IIll  ttaassssoo  ddii  ccrriimmiinnaalliittàà  èè  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee  ppeerrcchhéé  ccoonnttrriibbuuiissccee  aadd  

iinnfflluueennzzaarree  ggllii  aallttrrii  ttaassssii..  SSee  ttrrooppppoo  aallttoo  ccaauussaa  ppeerrddiittee  nneellllee  ccaassssee  

ddeell  vviillllaaggggiioo,,  aabbbbaassssaammeennttii  ddeell  bbeenneesssseerree  ddeeii  cciittttaaddiinnii  ee  ddeell  

ccoommmmeerrcciioo..  

QQuuaannddoo  iinnvveeccee  rriieennttrraa  iinn  ddeetteerrmmiinnaattii  lliimmiittii  ccoonnttrriibbuuiissccee  aadd  

aauummeennttaarree  iill  bbeenneesssseerree  ddeeii  cciittttaaddiinnii  cchhee  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  aauummeennttaannoo  

llaa  pprroopprriiaa  rreeddddiittiivviittàà..  

  

  

AAnncchhee  iill  ttaassssoo  ddii  ccrriimmiinnaalliittàà  èè  iinnfflluueennzzaattoo  ddaallllaa  qquuaannttiittàà  ddii  mmeemmbbrrii  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  

  

AAllttrrii  mmooddiiffiiccaattoorrii  ddeell  ttaassssoo  ddii  ccrriimmiinnaalliittàà  

Tasso di cultura sotto 10 +5 

Villaggio sotto dittatura -5 

A discrezione dell'AdG X 

  

33..  IILL  TTAASSSSOO  DDII  CCUULLTTUURRAA  

IIll  ttaassssoo  ddii  ccuullttuurraa  èè  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  rreeddddiittiivviittàà  ddeeii  cciittttaaddiinnii..  MMaaggggiioorree  èè  iill  ggrraaddoo  ddii  rreeddddiittiivviittàà,,  

aallttrreettttaannttoo  mmaaggggiioorrii  ssaarraannnnoo  ggllii  iinnttrrooiittii  ddaallllee  ttaassssee  ppeerr  ll''aammmmiinniissttrraazziioonnee..  

VVeeddiiaammoo  llee  mmooddiiffiicchhee  rreellaattiivvee  aall  ttaassssoo  ddii  ccuullttuurraa..  

Tasso di cultura Modifiche 

0-5 \ 

6-10 +150 ubs 

11-15 +300 ubs 

16-20 +500 ubs 
BBiissooggnnaa  aanncchhee  ccoonnssiiddeerraarree  cchhee  ssee  iill  ttaassssoo  ddii  ccuullttuurraa  rriimmaannee  ppiiùù  eelleevvaattoo  ddii  1111,,  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaa  ssii  ggeenneerreerraannnnoo  ppnngg  ddii  

ccaarrrriieerraa  sscciieennzziiaattii,,  llaa  qquuaallee  iimmppoorrttaannzzaa  nnoonn  èè  ssiiccuurraammeennttee  ddaa  ttrraassccuurraarree..  

CCiittttaaddiinnii  ccoommuunnii  ddiivveerrrraannnnoo  sscciieennzziiaattii  ccoonn  llaa  ccaaddeennzzaa  ddii  11  aallll''aannnnoo  ppeerr  ii  vvaalloorrii  ccoommpprreessii  ddaa  1111  ee  1177,,  22  aallll''aannnnoo  ppeerr  vvaalloorrii  ttrraa  1188  ee  

2200  ee  33  aallll''aannnnoo  ppeerr  ii  vvaalloorrii  ssuuppeerriioorrii..  

  

Valore del tasso di criminalità Modifiche 

0 \ 

1-4 -1 benessere 

5-8 -1 benessere -100ubs 

9-12 -2 benessere, -1 commercio, -200 ubs 

13-15 -2 benessere,-2 commercio, -250 ubs 

16-19 -3 benessere, -3 commercio, -350 ubs 

20-25 -4 benessere, -4 commercio, -500 ubs 

Ogni 5 in più -1 benessere, -1 commercio, -1000 ubs 

Popolazione 0-50 51-100 101-200 201-400 401-700 701-1000 1001-1500 1501-2500 X ogni 
1000 in 

più 

Modifiche \ +1 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +5 
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44..  IILL  TTAASSSSOO  BBEENNEESSSSEERREE  

IIll  ttaassssoo  ddii  bbeenneesssseerree  iinnddiiccaa  qquuaall’’éé  iill  ggrraaddoo  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  ggoovveerrnnoo  iinn  ccoorrssoo..  

IIll  ttaassssoo  ddii  bbeenneesssseerree  èè  ffoorrssee  iill  ppiiùù  ddiiffffiicciillee  ddaa  ttrraattttaarree  ppooiicchhéé  èè  iinnfflluueennzzaattoo  ddaa  uunnaa  ggrraannddee  mmoollttiittuuddiinnee  ddii  ffaattttoorrii  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  iill  

ttaassssoo  ddii  ccrriimmiinnaalliittàà,,  llaa  ffoorrmmaa  ddii  ggoovveerrnnoo,,  llaa  ssiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa,,  iill  lliivveelllloo  ddeellllee  ttaassssee  ee  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ffoorrmmee  ddii  iinnttrraatttteenniimmeennttoo  

nneellllee  vviicciinnaannzzee..  

NNeellllaa  ppaaggiinnaa  pprreecceeddeennttee  èè  eessppoossttaa  llaa  ttaabbeellllaa  ddeeii  mmooddiiffiiccaattoorrii  lleeggaattii  aallllaa  ccrriimmiinnaalliittàà,,  oorraa  vveeddrreemmoo  qquueellllaa  ddeeii  mmooddiiffiiccaattoorrii  ggeenneerriiccii..  

Guerra aperta con un nemico esterno -5 

Governo democratico +5 

Tasse superiori al 35% del reddito -5 per ogni 10% sopra il 35 

Campagne di propaganda A discrezione dell'AdG 

  

LLee  ccaammppaaggnnee  ddii  pprrooppaaggaannddaa  ssoonnoo  ttaallii  ee  qquuaallii  aa  qquueellllee  cchhee  nnooii  

ccoonnoosscciiaammoo::  ppoossssoonnoo  iinncclluuddeerree  ddiissttrriibbuuzziioonnii  ggrraattuuiittee  ddii  cciibboo,,  

ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  vvoollaannttiinnii,,  ccoommiizzii  iinn  ppiiaazzzzaa    eecccc..……    

  IIll  lloorroo  rriissuullttaattoo  èè  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssoo  ccoonn  llaa  qquuaannttiittàà  ddii  rriissoorrssee  

iimmppiieeggaattee  ((ee  qquuiinnddii  ccoonn  iill  ddeennaarroo  ssppeessoo....))..  

LLaa  ttaabbeellllaa  aa  ffiiaannccoo  iinnddiiccaa  ii  ccoolllleeggaammeennttii  ddeennaarroo  ssppeessoo--  mmooddiiffiiccaattoorree  

bbeenneesssseerree..  

OOvvvviiaammeennttee  aallllaa  lluunnggaa  ii  rriissuullttaattii  ootttteennuuttii  ddaallllaa  pprrooppaaggaannddaa  ppoottrreebbbbee  ppeerrddeerree  ooggnnii  eeffffeettttoo  ssee  nnoonn  rriinnnnoovvaattii..  IIll  mmooddiiffiiccaattoorree  ootttteennuuttoo  

ddooppoo  uunnaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ppeerrddeerràà  ffoorrzzaa  ddooppoo  dduuee  mmeessii..  SSaarràà  ccoommuunnqquuee  ppoossssiibbiillee  rriippeetteerree  llee  ooppeerraazziioonnii  uunnaa  vvoollttaa  cchhee  qquueessttaa  aabbbbiiaannoo  

ppeerrssoo  ll''eeffffeettttoo  ddeessiiddeerraattoo..  

  

QQuuaannddoo  iill  ttaassssoo  ddii  bbeenneesssseerree  rraaggggiiuunnggee  lliivveellllii  mmoollttoo  bbaassssii  ssii  vveerriiffiiccaannoo  iinncciiddeennttii  ee  ttaaffffeerruuggllii  cchhee  mmiinnaannoo  llee  ffoonnddaammeennttaa  ddeell  ppootteerree  ddeeii  

ggoovveerrnnaannttii..  SSii  ppaarrttee  ddaallllee  sseemmpplliiccii  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ddii  ppaacciiffiissttii  ppeerr  aarrrriivvaarree  aallllee  rriivvoollttee  vveerree  ee  pprroopprriiee,,  ccoonn  aassssaallttii  ddeellllaa  ffoollllaa  aaii  

ppaallaazzzzii  ggoovveerrnnaattiivvii  ee  aaii  mmaaggaazzzziinnii..  

Valore del tasso di benessere Effetti sulla popolazione 

0-3 Anarchia totale. La gente infuriata si riversa sulle strade distruggendo tutto ciò che è possibile 

4-6 La gente non rispetta le direttive del governo, ogni attività produttiva è bloccata 

7-9 La gente manifesta per le strade il suo malcontento in forma pacifica 

10 La gente è indifferente nei confronti del governo del villaggio 

11-13 La gente è soddisfatta del governo del villaggio. Una volta all'anno delegazioni di contadini gli 
rendono omaggio con doni (a discrezione dell'AdG) 

14-19 La popolazione adora i governanti della città. Vengono organizzate spesso feste in loro onore e 
ogni 6 mesi li omaggiano con doni a discrezione dell' AdG  

20 o + I governanti sono adorati alla stregua di divinità. Ogni mesi ricevono omaggi dalla popolazione che 
è disposta a morire pur di difenderli 

IIll  lliivveelllloo  ddii  ppaarrtteennzzaa  ddeell  ttaassssoo  ddii  bbeenneesssseerree  ddii  ooggnnii  cciittttàà  èè  1100  ((ll''iinnddiiffffeerreennzzaa))  

Denaro speso Modificatore benessere 

Fino a 100 ubs \ 

Circa 250 ubs +1 

Circa 500 ubs +2 

Circa 1000 ubs +3 
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CCAAPPIITTOOLLOO  SSEECCOONNDDOO  

LLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  DDEELL  VVIILLLLAAGGGGIIOO  

AA))  LL''AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  

CCoonn  llaa  gguueerrrraa  llaa  ssoocciieettàà  uummaannaa  èè  rreeggrreeddiittaa  ddii  aallmmeennoo  11550000  aannnnii  ddii  ssttoorriiaa..  

LLee  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  ssoonnoo  ttoorrnnaattee  aadd  eesssseerree  qquueellllee  ddii  uunnaa  vvoollttaa::  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  uunn  ccoonnssiisstteennttee  ssuurrpplluuss  aalliimmeennttaarree  hhaa  ppoorrttaattoo  

aallll''eessttiinnzziioonnee  ddeell  sseettttoorree  ddeell  tteerrzziiaarriioo  mmeennttrree  iill  rreeggrreessssoo  ddeellllaa  sscciieennzzaa  hhaa  ppoorrttaattoo  aadd  uunn  ddrraassttiiccoo  rriiddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddii  qquueelllloo  

sseeccoonnddaarriioo..  QQuueelllloo  cchhee  rreessttaa  èè  uunn''aaggrriiccoollttuurraa  sseemmiipprriimmiittiivvaa,,  pprraattiiccaattaa  ccoonn  ssttrruummeennttii  aarrccaaiiccii,,  sseennzzaa  mmaacccchhiinnaarrii  ee  ssuu  uunn  ssuuoolloo  aarriiddoo  ee  

ppoovveerroo  dd''aaccqquuaa..  II  ppoocchhii  aarrttiiggiiaannii  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  ppaattrriimmoonnii  iinneessttiimmaabbiillii,,  ccoossìì  ccoommee  ggllii  sscciieennzziiaattii  cchhee  ccoonn  iill  lloorroo  ssaappeerree  ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  

ddii  mmiigglliioorraarree  llaa  ffeerrttiilliittàà  ddeeii  ssuuoollii  ee  llaa  pprroodduuttttiivviittàà  ddeellll''aaggrriiccoollttuurraa..  

SSuull  ggrraaddoo  ddii  mmooddeerrnniittàà  ddeellll''aaggrriiccoollttuurraa  iinnfflluuiissccoonnoo  qquuiinnddii  

aa))  iill  ttaassssoo  ddii  ccuullttuurraa  ddeell  vviillllaaggggiioo  ee  qquuiinnddii  llaa  qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  
bb))  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  aaccqquuaa  ppeerr  iirrrriiggaarree  ii  ccaammppii  
cc))  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  sscciieennzziiaattii  oodd  eessppeerrttii  iinn  ggrraaddoo  ddii  mmiigglliioorraarree  iill  ssuuoolloo  oo  llee  tteeccnniicchhee  ddii  ccoollttiivvaazziioonnee  
dd))  ll''uuttiilliizzzzoo  ddii  mmaacccchhiinnaarrii  oo  ssttrruummeennttii  rriissaalleennttii  aall  ppeerriiooddoo  pprreecceeddeennttee  lloo  ssccooppppiioo  ddeellllaa  gguueerrrraa  
ee))  uussoo  aabbbboonnddaannttee  ddii  mmaannooddooppeerraa::  ccoonnssiiddeerriiaammoo  cchhee  iinn  ccoonnddiizziioonnii  nnoorrmmaallii  ssiiaa  nneecceessssaarriioo  ll''uuttiilliizzzzoo  ddii  uunn  bbrraacccciiaannttee  ppeerr  1100  mmeettrrii  

qquuaaddrrii  ddii  ccaammppoo..    
  

IIll  ggrraaddoo  ddii  mmooddeerrnniittàà  ddeellll''aaggrriiccoollttuurraa  ssii  ccaallccoollaa  ccoonn  vvaalloorrii  nnuummeerriiccii,,  pprroopprriioo  ccoommee  ggllii  aallttrrii  ttaassssii,,  ee  ggrraazziiee  aadd  eessssoo  èè  ppoossssiibbiillee  

ccaallccoollaarree  llaa  rreessaa  ddii  uunn  mmeettrroo  qquuaaddrroo  ddii  ccaammppoo  ccoollttiivvaattoo..  

Fattore Influenza sul grado di modernità 
Suolo arido \ 

Suolo relativamente fertile +1 
Suolo fertile +2 

Equipe di scienziati o esperti +2 
Macchinari o strumenti moderni +2 

Utilizzo scarso di acqua ( meno di 1/2L x metro quadrato ma sempre almeno 1/4 ) -2 
Utilizzo equilibrato di acqua (1/2L x metro quadrato) \ 
Abbondante utilizzo di acqua (1L x metro quadrato) +2 

Qualificazione della manodopera (tasso di cultura almeno 10) +1 
Manodopera estremamente qualificata (tasso di cultura almeno 15) +2 
Abbondante uso di manodopera (1 persona per 5 metri quadri) +1 

Varie ed eventuali (ad esempio la scoperta di una coltura particolarmente resistente, 
stagione piovosa ecc.) 

 
A discrezione dell'AdG 

  

OOrraa  ffiinnaallmmeennttee  vveeddiiaammoo  llaa  rreellaazziioonnee  ttaassssoo  ddii  mmooddeerrnniittàà  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ee  rreessaa  ddeell  mmeettrroo  qquuaaddrroo  ddii  tteerrrreennoo  ccoollttiivvaattoo..  

Livello di modernità Resa del metro quadrato 
\ \ 
1 1/2 pasto 
2-3 1 pasto 
4-5 2 pasti 
6-7 2 e 1/2 pasti 
8 3 pasti 

9-10 4 pasti 
11 o più 5 pasti 

LLaa  rreessaa  ddeeii  ccaammppii  èè  ddaa  iinntteennddeerree  aall  mmeessee  ((ppeerr  qquuaannttoo  ttuuttttii  ssaappppiiaammoo  cchhee  ii  ccaammppii  nnoonn  vveennggoonnoo  rraaccccoollttii  ppeerr  ddooddiiccii  vvoollttee  aallll''aannnnoo……))  

ÈÈ  iinnuuttiillee  ssoottttoolliinneeaarree  ll''iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa  rreessaa  ppeerr  ll''eessppaannssiioonnee  ddeemmooggrraaffiiccaa..  
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BB))  LL''AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO    

LL''aalllleevvaammeennttoo  nnoonn  èè  cceerrttaammeennttee  uunnaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  ppiiùù  ddiiffffuussee  iinn  uunn  mmoonnddoo  ddoovvee  iill  cciibboo  nnoonn  bbaassttaa  nneeppppuurree  aa  ssffaammaarree  ggllii  uuoommiinnii..  

CCiiòò  iimmpplliiccaa  cchhee  ggllii  aanniimmaallii  ddaa  aalllleevvaammeennttoo  ssoonnoo  oorraammaaii  ddiivveennttaattii  mmeerrccee  rraarraa  ee  ddii  ggrraannddee  vvaalloorree  ((sseemmpprree  cchhee  ssii  rreessiissttaa  aallllaa  

tteennttaazziioonnee  ddii  nnoonn  mmaannggiiaarrllii  ssuubbiittoo……))..  PPeerr  ccoommooddiittàà  pprreennddeerreemmoo  iinn  eessaammee  ssoolloo  dduuee  ssppeecciiee  ddii  aanniimmaallii  ddoommeessttiiccii::  llee  ggaalllliinnee  ii  bboovviinnii..  

SSeemmpprree  ppeerr  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ffiisssseerreemmoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddeellllee  ggaalllliinnee  aa  ddiieeccii  uuoovvaa  aall  mmeessee  ((eeqquuiivvaalleennttee  ddii  uunn  ppaassttoo))  ee  qquueellllaa  ddeellllee  

mmuucccchhee  aa  1100  lliittrrii  ddii  llaattttee  aall  mmeessee..  EEnnttrraammbbee  llee  ssppeecciiee  hhaannnnoo  uunn  ccoossttoo  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo  cchhee  èè  ccoommuunnqquuee  mmiinniimmoo::  sseemmpprree  ppeerr  

ccoommooddiittàà  ssttaabbiilliiaammoo  cchhee  ppeerr  ssffaammaarree  ggllii  aanniimmaallii  aalllleevvaattii  bbaassttiinnoo  ssoollttaannttoo  ggllii  ssccaarrttii  pprroovveenniieennttii  ddaallll''aaggrriiccoollttuurraa..  

IIll  nnuummeerroo  ddii  ggaalllliinnee  aauummeennttaa  ddii  uunnoo  ooggnnii  aannnnoo  ppeerr  ooggnnii  ddiieeccii  uuoovvaa  aa  ccuuii  ssii  èè  rriinnuunncciiaattoo  ppeerr  ffaarr  nnaasscceerree  uunn  ppuullcciinnoo  ((ssii  ccoonnssiiddeerraa  

aallttiissssiimmoo  iill  ttaassssoo  ddii  mmoorrttaalliittàà  aanncchhee  nneellllee  bbeessttiiee))..  

LLee  mmuucccchhee  iinnvveeccee  ppoossssoonnoo  ggeenneerraarree  uunn  vviitteelllloo  aallll''aannnnoo  iinn  ccaammbbiioo  ddii  ttuuttttoo  iill  llaattttee  cchhee  nnoorrmmaallmmeennttee  pprroodduuccoonnoo  ((iill  llaattttee  ddeevvee  eesssseerree  

aaddooppeerraattoo  ppeerr  ll''aallllaattttaammeennttoo  ddeell  ccuucccciioolloo))..  UUnn  vviitteelllloo  iimmppiieeggaa  uunn  aallttrroo  aannnnoo  ppeerr  ddiivveennttaarree  mmuuccccaa  ((oo  ttoorroo))  mmaa  nneell  ffrraatttteemmppoo  ppuuòò  eesssseerree  

ssaaccrriiffiiccaattoo  ppeerr  ggeenneerraarree  5500  ppaassttii..  UUnnaa  mmuuccccaa  ssaaccrriiffiiccaattaa  ggeenneerraa  8800  ppaassttii..  

  

  CC))  LLAA  RRIICCEERRCCAA  DDEELLLL''AACCQQUUAA  

DDii  nnoorrmmaa  ii  vviillllaaggggii  ssoorrggoonnoo  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  ffoonnttii  dd''aaccqquuaa  ppoottaabbiillee  ee  qquueessttoo  llii  rreennddee  aauuttoossuuffffiicciieennttii  aallmmeennoo  ppeerr  qquueell  cchhee  rriigguuaarrddaa  ii  

bbiissooggnnii  bbaassiillaarrii..  SSppeessssoo  aaccccaaddee  ppeerròò  cchhee  iill  sseennttiieerroo  ddii  eessppaannssiioonnee  ddeell  vviillllaaggggiioo  ssuubbiissccaa  bbrruusscchhii  ccoollppii  ddii  aarrrreessttoo  aa  ccaauussaa  ddii  mmaannccaannzzaa  

ddii  aaccqquuaa..  LLaa  ppooppoollaazziioonnee  ssii  eessppaannddee  ffiinnoo  aa  pprroodduurrrree  ssttrroozzzzaattuurree  nneell  cciirrccuuiittoo  ddii  aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  ee  qquueessttoo  ppoorrttaa  aadd  iinneevviittaabbiillii  

ccaarreessttiiee  cchhee  rriissttaabbiilliissccoonnoo  ppuunnttuuaallmmeennttee  lloo  ""ssttaattuuss  qquuoo  aanntteeaa""..    

II  vviillllaaggggii  ppiiùù  aattttrreezzzzaattii  hhaannnnoo  qquuiinnddii  ccoommiinncciiaattoo  aa  cceerrccaarree  ssoolluuzziioonnii  aa  qquueessttoo  pprroobblleemmaa,,  rriinnvveenneennddoonnee  dduuee  pprriinncciippaallii::  

11))  aaccqquuiissttaarree  qquuaannttiittàà  dd''aaccqquuaa  ddaa  vviillllaaggggii  cciirrccoossttaannttii  aa  iinntteerrvvaallllii  ddii  tteemmppoo  ppeerriiooddiiccii  
22))  rreeppeerriirree  nnuuoovvii  ffoonnttii,,  ddiiffeennddeerrllee  ee  ccoossttrruuiirree  vviiee  ddii  aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  ssiiccuurree  
  

DDii  cceerrttoo  nnoonn  èè  ccoossaa  sseemmpplliiccee  rriinnvveenniirree  uunnaa  ffoonnttee  cchhee  nnoonn  ssiiaa  ggiiàà  pprrootteettttaa  eedd  aaddooppeerraattaa  ddaa  qquuaallccuunnoo..  II  vviillllaaggggii  ssppeessssoo  eennttrraannoo  iinn  

gguueerrrraa  ffrraa  ddii  lloorroo  ppuurr  ddii  aassssiiccuurraarrssii  iill  lliiqquuiiddoo  vviittaallee,,  nnoonn  ddii  rraaddoo  bbaannddee  ccaappeeggggiiaattee  ddaa  iinnddiivviidduuii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iinnttrraapprreennddeennttii,,  

ccoonnqquuiissttaannoo  ppiiùù  ffoonnttii  ppoossssiibbiillii  aalllloo  ssccooppoo  ddii  rriiccaattttaarree  ii  ccoonnttaaddiinnii  ddeell  lluuooggoo..  IInnssoommmmaa  qquueellllaa  ddeellll''aaccqquuaa  èè  uunnaa  qquueessttiioonnee  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ssppiinnoossaa,,  ee  nnoonn  ssaarreebbbbee  ssttrraannoo  ssee  ll''AAddGG  ddeecciiddeessssee  ddii  rriissoollvveerrllaa  ccoonn  uunnaa  sseerriiee  ddii  aavvvveennttuurree  oo  aaddddiirriittttuurraa  ddeeddiiccaannddooggllii  

uunnaa  ccaammppaaggnnaa  iinntteerraa..  

  

DD))  LL''AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  

IIll  vviillllaaggggiioo,,  iinn  qquueessttoo  mmoonnddoo  ddaallllee  vviiee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  pprreeccaarriiee  ee  ppeerriiccoolloossee,,  tteennddee  aa  ccoonnffoorrmmaarrssii  ccoommee  uunniittàà  aauuttoonnoommaa  eedd  

aauuttoossuuffffiicciieennttee..  IIll  rriiccoorrssoo  aadd  aaiiuuttii  eesstteerrnnii  èè  ccoonnssiiddeerraattaa  ll''uullttiimmaa  ssoolluuzziioonnee  aaii  pprroobblleemmii  iinntteerrnnii,,  iill  vviillllaaggggiioo  ddeevvee  eesssseerree  ccaappaaccee  ddii  

pprroodduurrrree  ddaa  sséé  ttuuttttoo  cciiòò  ddii  ccuuii  hhaa  bbiissooggnnoo..  QQuuaannddoo  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ggeeooggrraaffiiccaa  èè  ffaavvoorreevvoollee,,  eedd  iill  vviillllaaggggiioo  èè  ssiittuuaattoo  ssuuii  rreessttii  ddii  aannttiicchhii  

iinnsseeddiiaammeennttii,,  nnoonn  èè  rraarroo  ppootteerr  ootttteenneerree  ddaall  ssoottttoossuuoolloo  ooggnnii  ggeenneerree  ddii  ssttrruummeennttoo..  QQuuaannddoo  llee  ffoonnddaammeennttaa  ddeell  vviillllaaggggiioo,,  vveennggoonnoo  ggeettttaattee  

ssuu  tteerrrreennii  nnuuoovvii  ppeerròò  ll''iimmppoorrttaannzzaa  ddeeggllii  aarrttiiggiiaannii  ccrreessccee  eennoorrmmeemmeennttee..  

  

LLEE  MMAATTEERRIIEE  PPRRIIMMEE  

LL''aarrttiiggiiaannoo  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii  qquuaannttiittàà  ddii  mmaatteerriiee  pprriimmee  ppeerr  ppootteerr  ooppeerraarree::  mmoollttee  vvoollttee  ssii  ppoossssoonnoo  ttrroovvaarree  rroottttaammii  eedd  ooggggeettttii  iinn  ffeerrrroo  ddaa  

ffoonnddeerree  ee  rriiuuttiilliizzzzaarree,,  mmoollttoo  rraarraammeennttee  èè  ppoossssiibbiillee  eessttrraarrrree  nnuuoovvii  mmiinneerraallii..  

LLaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  mmiinniieerree  èè  rreessaa  ppoossssiibbiillee  ssoollaammeennttee  aa  ppaattttoo  cchhee  ssiiaannoo  pprreesseennttii  eessppeerrttii  mmiinnaattoorrii  eedd  iinnggeeggnneerrii  ssppeecciiaalliizzzzaattii..  

AApppprroossssiimmaattiivvaammeennttee  iill  ccoossttoo  ddii  uunnaa  mmiinniieerraa  ppuuòò  vvaarriiaarree  ddaaii  1100000000  uubbss  ((ppeerr  llee  mmiinniieerree  aa  cciieelloo  aappeerrttoo))  ffiinnoo  aaii  3300000000  uubbss  ppeerr  mmiinniieerree  

ssootttteerrrraanneeee..  LLee  sstteessssee  mmiinniieerree  ssootttteerrrraanneeee  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ppiiùù  pprrooffoonnddee  ddii  qquuaallcchhee  ddeecciinnaa  ddii  mmeettrrii  ppooiicchhéé  iill  rreeggrreessssoo  tteeccnniiccoo  

sscciieennttiiffiiccoo  nnoonn  lloo  ccoonnsseennttee..  DDeecciiddeerree  iill  nnuummeerroo  ddii  aaddddeettttii  nneecceessssaarrii,,  iill  ccoossttoo  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo,,  llaa  qquuaannttiittàà  ddii  mmaatteerriiaa  ggrreezzzzaa  eessttrraattttaa  

ssppeettttaa  aallll''aarrbbiittrroo  ddii  ggiiooccoo,,  cchhee  tteerrrràà  ccoonnttoo  aanncchhee  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddeeii  ppgg  ee  ddeellllee  ssiittuuaazziioonnii  iinn  ccuuii  ooppeerraannoo..  

PPeerr  ggllii  aarrttiiggiiaannii  cchhee  ssii  ooccccuuppaannoo  ddeellllaa  llaavvoorraazziioonnee  ddeellllaa  sseettaa,,  llee  dduuee  ssoolluuzziioonnii  ppeerr  rriinnttrraacccciiaarree  mmaatteerriiaa  pprriimmaa  ssoonnoo::  

--  rriiuuttiilliizzzzaarree  vveecccchhiiee  ssttooffffee  
--  uuttiilliizzzzaarree  llaa  llaannaa  eedd  aallttrree  mmaatteerriiee  ddii  nnaattuurraa  aanniimmaallee  
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LLAA  LLAAVVOORRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  MMAATTEERRIIEE  

DDeessccrriivveerree  ll''ooppeerraa  ddeeggllii  aarrttiiggiiaannii  ee  aassssooggggeettttaarree  aa  rreeggoollee  uunn  sseettttoorree  pprroodduuttttiivvoo  cchhee  pprreesseennttaa  uunn  ccoossìì  ggrraannddee  nnuummeerroo  ddii  vvaarriiaannttii  ee  

ppoossssiibbiilliittàà  èè  pprreessssoocchhéé  iimmppoossssiibbiillee..  IInn  qquueessttoo  aarrttiiccoolloo  ppoossssiiaammoo  ssoollaammeennttee  lliimmiittaarrccii  aa  ffoorrnniirree  eesseemmppii  ppoossssiibbiillii  ddii  pprroodduuzziioonnii  aarrttiiggiiaannaallii..  

Tipo di artigiano Produce al mese Per un valore di Con le materie prime.. 

Sarto  2 vestiti 20 ubs 6 m di stoffa 

Sarto  3 coperte 15 ubs 5 m stoffa 

Sarto  2 sacchi a pelo 40 ubs 8 m di stoffa 

Artigiano 1 set attrezzi per coltivare 40 ubs 1 kg ferro 

Artigiano  2 mazze 20 ubs 2 kg ferro 

  

EE))  LLEE  TTAASSSSEE  

II  ggoovveerrnnaannttii  ssoonnoo  lliibbeerrii  ddii  ffiissssaarree  iill  lliivveelllloo  ddii  ttaassssee  cchhee  pprreeffeerriissccoonnoo,,  ddaa  00  aa  110000%%,,  mmaa  qquuaannttoo  ii  cciittttaaddiinnii  ssaarraannnnoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  ppaaggaarree  

ddiippeennddeerràà  ddaall  ggrraaddoo  ddii  rriicccchheezzzzaa  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaa..  AAdd  ooggnnii  ggrraaddoo  ddii  rriicccchheezzzzaa  ccoorrrriissppoonnddee  uunn  rreeddddiittoo  mmeeddiioo  pprroo--ccaappiittee,,  ee  ddaall  qquueell  

rreeddddiittoo  ii  ggoovveerrnnaannttii  ddeecciiddeerraannnnoo  qquuaallee  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  ttaassssee  eessiiggeerree..  IIll  ggrraaddoo  ddii  rriicccchheezzzzaa  ddii  uunnaa  cciittttaaddiinnaa  èè  ddaattoo  ddaallllaa  ppoossiizziioonnee  

ggeeooggrraaffiiccaa,,  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  rriissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee,,  ddaall  lliivveelllloo  ddii  mmooddeerrnniittàà  ddeellll''aaggrriiccoollttuurraa,,  ddaall  ttiippoo  ddii  ggoovveerrnnoo  ee  ddaall  lliivveelllloo  rraaggggiiuunnttoo  

ddaall  ttaassssoo  ddii  ccoommmmeerrcciioo..  II  pprriimmii  dduuee  ffaattttoorrii  ssaarraannnnoo  ddeecciissii  ddaallll’’AAddGG  ee  ddoovvrraannnnoo  ccoonnssiiddeerraarrssii  ffiissssii;;  ggllii  aallttrrii  ttrree  ssoonnoo  ddiirreettttaammeennttee  

iinnfflluueennzzaabbiillii  ddaaii  ggoovveerrnnaannttii,,  cchhee  qquuiinnddii  aavvrraannnnoo  iinntteerreessssee  aa  ffaavvoorriirrnnee  llaa  ccrreesscciittaa  ppeerr  aauummeennttaarree  iill  lliivveelllloo  ddii  rriicccchheezzzzaa  ddeeii  pprroopprrii  

cciittttaaddiinnii  ee  iinnddiirreettttaammeennttee  iill  pprroopprriioo..  

Tasso di commercio compreso tra 15 e 25 +1 

Tasso di commercio compreso tra 26 e 35 +2 

Tasso di commercio maggiore di 35 +3 

Governo democratico +1 

Livello di modernità dell'agricoltura >5 +1 

Livello di modernità dell'agricoltura >10 +2 

Posizione geografica isolata \ 

Posizione geografica favorevole +1 

Posizione geografica strategica +2 

Scarse risorse economiche \ 

Discrete risorse economiche +1 

Buone risorse economiche +2 
  

UUnnaa  vvoollttaa  ddeetteerrmmiinnaattoo  iill  lliivveelllloo  ddii  rriicccchheezzzzaa  ootttteenniiaammoo  iill  rreeddddiittoo  mmeeddiioo  pprroo--ccaappiittee::  oorraa  ii  ggoovveerrnnaannttii  ssoonnoo  lliibbeerrii  ddii  iimmppoorrrree  iill  lliivveelllloo  ddii  

ttaassssee  cchhee  ddeessiiddeerraannoo……mmaa  rriiccoorrddaattee  cchhee  ttaassssee  ttrrooppppoo  ssaallaattee  ppoossssoonnoo  nnuuoocceerree  aall  bbeenneesssseerree  ddeeii  cciittttaaddiinnii  eedd  aanncchhee  aall  ttaassssoo  ddii  

ccoommmmeerrcciioo..  CChhii  iinnffaattttii  hhaa  iinntteerreessssee  aa  ccoommmmeerrcciiaarree  iinn  aarreeee  ccoonn  ffoorrttee  iimmppoossiizziioonnee  ffiissccaallee??  

Livello di ricchezza Reddito pro-capite medio (mensile) 

0 10 ubs 

1 20 ubs 

2 30 ubs 

3 40 ubs 

4 60 ubs 

5 80 ubs 

6 100 ubs 

7 125 ubs 

8 150 ubs 

9 180 ubs 

10 200 ubs 
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CCAAPPIITTOOLLOO  TTEERRZZOO  

LLAA  CCRREESSCCIITTAA  DDEEMMOOGGRRAAFFIICCAA  DDEELL  VVIILLLLAAGGGGIIOO  

  
  

VViissttee  llee  ccoonnddiizziioonnii  aammbbiieennttaallii  nneellllee  qquuaallii  vveerrssaa  iill  mmoonnddoo  ddeell  ddooppoogguueerrrraa,,  llaa  ppooppoollaazziioonnee  èè  aannddaattaa  sseemmpprree  ddiimmiinnuueennddoo,,  ccoommee  èè  aanncchhee  

ddiimmiinnuuiittaa  llaa  pprroossppeettttiivvaa  ddii  vviittaa  mmeeddiiaa  ddeeii  ssiinnggoollii  iinnddiivviidduuii..  MMeennttrree  nneell  nnoossttrroo  mmoonnddoo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aallllaa  nnaasscciittaa  hhaa  ddiinnaannzzii  aa  sséé  uunnaa  

pprroossppeettttiivvaa  ddii  aallmmeennoo  7700  aannnnii  ddii  vviittaa,,  nneell  mmoonnddoo  ddii  KKeenn  rraarree  ssoonnoo  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  ssuuppeerraannoo  ii  5500..  

EE  aanncchhee  ssee  qquuaallccuunnoo  aarrrriivvaassssee  aadd  aavveerree  ppiiùù  ddii  5500  aannnnii,,  aaii  nnoossttrrii  oocccchhii  aappppaarriirreebbbbee  ccoommee  uunn  vveecccchhiioo  ddeeccrreeppiittoo  ddii  9900  aannnnii  ssuuoonnaattii..  

AAnncchhee  llaa  ffeerrttiilliittàà  ddeellllee  ddoonnnnee  èè  ssttaattaa  mmiinnaattaa  ddaallllaa  gguueerrrraa  nnuucclleeaarree,,  iinn  ppaarrttee  aa  ccaauussaa  ddeellllee  rraaddiiaazziioonnii,,  iinn  ppaarrttee  aa  ccaauussaa  ddeellllee  eessttrreemmee  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa..  

LLee  vvaarriiaannttii  nneell  ccaallccoolloo  ddeellllaa  ccrreesscciittaa  ddeemmooggrraaffiiccaa  ssoonnoo  qquuiinnddii  mmoolltteepplliiccii::  

--  lliivveelllloo  ddii  bbeenneesssseerree  rraaggggiiuunnttoo  
--  ffaattttoorrii  eesstteerrnnii  ccoommee  tteerrrreemmoottii,,  ccaarreessttiiee,,  eeppiiddeemmiiee  
--  ccoonnddiizziioonnii  iiggiieenniicchhee  ddeellllee  aabbiittaazziioonnii  
--  qquuaannttiittàà  ggiioorrnnaalliieerraa  ddii  cciibboo  ee  aaccqquuaa  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoollaa  ppeerrssoonnaa  

LLaa  ccrreesscciittaa  ddeemmooggrraaffiiccaa  èè  eesspprreessssaa  ccoonn  uunn  vvaalloorree  ppeerrcceennttuuaallee..  NNeell  mmoonnddoo  ddii  KKeenn  iill  vvaalloorree  bbaassee  ddeellllaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  èè  

nneeggaattiivvoo..  CCiiòò  iimmpplliiccaa  cchhee  llaasscciiaattaa  aalllloo  ssbbaarraagglliioo  llaa  rraazzzzaa  uummaannaa  èè  ddeessttiinnaattaa  aallll''eessttiinnzziioonnee::  uunnoo  ddeeii  ccoommppiittii  ddii  ooggnnii  ggoovveerrnnaannttee  èè  

qquuiinnddii  qquueelllloo  ddii  pprreesseerrvvaarree  ee  ddiiffffoonnddeerree  llaa  vviittaa  ccoommee  uunnoo  ddeeii  bbeennii  ppiiùù  pprreezziioossii..  

  

LLAA  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTAASSSSOO  DDII  CCRREESSCCIITTAA  

Valore base -5% 
1 pasto e 1/2 l d'acqua al giorno +5% 

Tasso di benessere >14 +5% 
La metà della popolazione vive in abitazioni di tipo "B" +5% 

La metà delle abitazioni è munita di acqua corrente e di servizi igienici +5% 
Fattori imprevisti A discrezione dell'AdG 
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CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUAARRTTOO  

LLAA  DDIIFFEESSAA  DDEELL  VVIILLLLAAGGGGIIOO  
  

AA))  LLEE  OOPPEERREE  DDII  DDIIFFEESSAA  

UUnnaa  cciittttàà  bbeenn  pprrootteettttaa,,  ccoommee  ccii  hhaa  iinnsseeggnnaattoo  llaa  ssttoorriiaa  ddeevvee  eesssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  ppootteerr  ssbbaarrrraarree  aall  nneemmiiccoo  ll''aacccceessssoo  aall  ssuuoo  ppeerriimmeettrroo,,  ee,,  

iinnoollttrree  ppootteerrssii  ddiiffeennddeerree  iinn  ccaassoo  ddii  aasssseeddiioo..  LLaa  ssoolluuzziioonnee  aa  mmeeddeessiimmii  pprroobblleemmii  ppoorrttaa  aallll''iiddeeaazziioonnee  ddii  ssttrraatteeggiiee  ssiimmiillii..  

EEsssseennddoo  ddeeccaadduuttaa  aassssiieemmee  aallllaa  tteeccnniiccaa  ee  llaa  sscciieennzzaa,,  aanncchhee  llaa  ppootteennzzaa  ddii  ffuuooccoo  ddeeggllii  eesseerrcciittii,,  ssoonnoo  ttoorrnnaattee  aadd  eesssseerree  uuttiillii  llee  mmuurraa  ee  

llee  aallttrree  ccoossttrruuzziioonnii  ddii  ddiiffeessaa..  EEssiissttoonnoo  vvaarrii  ttiippii  ddii  ffoorrttiiffiiccaazziioonnii,,  ooggnnuunnaa  aaddaattttaa  aadd  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ssppeecciiffiiccaa::  

llee  mmuurraa  aallttee  ee  rroobbuussttee  ssaarraannnnoo  aallllaa  ppoorrttaattaa  ssoollaammeennttee  ddeellllee  cciittttàà  ppiiùù  rriicccchhee,,  mmeennttrree  ii  ppiiccccoollii  vviillllaaggggii  ddoovvrraannnnoo  aaccccoonntteennttaassssii  ddii  

ssoottttiillii  rreecciinnzziioonnii  iinn  lleeggnnoo  ee  aarrggiillllaa..  VVeeddiiaammoo  ii  ccoossttii  ddeellllee  ooppeerree  ddiiffeennssiivvee::  

  

BB))  LLAA  MMIILLIIZZIIAA  EE  GGLLII  EESSEERRCCIITTII  

DDii  cceerrttoo  mmuurraa  ee  ttoorrrrii  nnoonn  bbaassttaannoo  ppeerr  ddiiffeennddeerree  uunn  vviillllaaggggiioo  ddaallllaa  mmoollttiittuuddiinnee  ddii  bbaannddee  ddii  pprreeddoonnii  cchhee  ssccoorrrraazzzzaannoo  ppeerr  iill  ddeesseerrttoo,,  nnéé  

ttaannttoommeennoo  ddaaggllii  oorrggaanniizzzzaattiissssiimmii  eesseerrcciittii  gguuiiddaattii  ddaaii  mmaaeessttrrii  ddii  aarrttii  mmaarrzziiaallii  ddeellllee  ssccuuoollee  mmaaggggiioorrii..  AAllllaa  bbaassee  ddii  uunnaa  bbuuoonnaa  ddiiffeessaa  ccii  

ddeevvee  eesssseerree  uunnaa  mmiilliizziiaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ee  bbeenn  aaddddeessttrraattaa..  TTuuttttii  ii  vviillllaaggggii  aaii  pprriimmoorrddii  ddeellllaa  lloorroo  eessiisstteennzzaa  ssii  ssoonnoo  aaffffiiddaattii  aaii  cciittttaaddiinnii  ppiiùù  

vviiggoorroossii,,  mmaa  iinn  sseegguuiittoo,,  ddooppoo  aannnnii  ddii  lloottttee  eedd  eessppaannssiioonnii,,  hhaannnnoo  ccoommpprreessoo  ll''eessiiggeennzzaa  ddii  ccoossttiittuuiirree  mmiilliizziiee  ddii  pprrooffeessssiioonniissttii..  

CCiiòò  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo  rraapppprreesseennttaa  uulltteerriioorrii  ccoossttii  ppeerr  llee  ccaassssee  ddeell  vviillllaaggggiioo,,  èè  ppiiùù  ssii  ddeessiiddeerraannoo  mmiilliizziiee  eeffffiicciieennttii  ppiiùù  ii  ccoossttii  ssaallggoonnoo..  

AAnnaalliizzzziiaammoo  ppeerr  ggrraaddoo  ii  ttiippii  ddii  uunniittàà  eedd  ii  rreellaattiivvii  ccoossttii  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo::  
tipo di milizia Descrizione Costo di mantenimento 

Miliziano semplice png debole con un test di combattimento pari a  7 e un talento (a 0) Ogni miliziano costa 10 ubs al mese  

Miliziano esperto  png medio disciplinato e motivato con  2 talenti (uno a +1 e uno a 0) Ogni miliziano costa 20 ubs al mese 

Miliziano scelto png forte con 3 talenti (uno a +1 e due a 0) Il costo è di 35 ubs al mese 

Miliziano eccezionale Png eccezionale con 3 talenti (uno a +2 e due a +1) Il costo è di 50 al mese 
II  cciittttaaddiinnii  ddii  bbaassee  ssoonnoo  ppnngg  ddeebboollii::  aaffffiinncchhéé  ddiivveennttiinnoo  mmiilliizziiaannii  èè  nneecceessssaarriioo  uunn  aaddddeessttrraammeennttoo  cchhee  rriicchhiieeddee  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  

iissttrruuttttoorree  ((uunnoo  ddeeii  ppgg  aannddrràà  bbeenniissssiimmoo)),,  uunn  mmeessee  ddii  tteemmppoo  ee  llaa  ssppeessaa  ddii  uunnaa  cciiffrraa  pprrooppoorrzziioonnaallee  aall  ggrraaddoo  ddii  mmiilliizziiaannoo  cchhee  ssii  vvuuoollee  

aaddddeessttrraarree..  

Miliziano semplice 100 ubs  

Miliziano esperto 200 ubs ed è necessario aver costruito la casa della milizia 

Miliziano scelto 400 ubs ed è necessario aver costruito la caserma 

Miliziano eccezionale 800 ubs ed è necessario aver costruito la scuola di arti marziali 

NN..BB..::  ppeerr  eesssseerree  aaddddeessttrraattii  aadd  uunn  ggrraaddoo  ddii  mmiilliizziiaa,,  èè  nneecceessssaarriioo  aavveerr  ggiiàà  ffaattttoo  ll''aaddddeessttrraammeennttoo  ppeerr  iill  ggrraaddoo  pprreecceeddeennttee..  

nome della costruzione Costo in UBS mantenimento Note e descrizione 

Mura tipo "A" 200 al m \ Costruito con legno e pietre, è spesso soltanto 1/2 metro e possiede 15PS 

Mura tipo "B" 500 al m \ Costruito con pietre levigate e argilla, è spesso 1 metro e possiede 25PS 

Mura tipo "C" 800 al m \ Costruito con mattoni e cemento, è spesso 2 metri e possiede 50PS 

Torretta 2000 100 Una torre di avvistamento costruita in legno e corde che può ospitare un 
uomo armato di balestra. Possiede 20PS 

Torre  5000 200 Una torre del diametro di tre metri e l'altezza di 4 metri. Può ospitare due 
persone e su di essa possono essere montate armi da tiro come mitragliatori 
e balliste. Possiede 35PS  

Grande torre 10000 350 Torre imponente del diametro di dieci metri e l'altezza di otto metri. Può 
ospitare cinque persone, armi da tiro e ha anche scanalature per l'olio 
bollente e la pece. Possiede 50PS 

Ponte levatoio 1000 \ Costruito in legno con rinforzi in metallo viene alzato durante la notte e 
durante le guerre. Possiede 40PS 

Scavare fosso 100 per 10m 
di lunghezza e 
2m profondità 

\ La mancanza di acqua rende impossibile riempirlo. Per supplire questa 
mancanza vi si possono collocare spuntoni e rocce appuntite per i 
malcapitati che hanno la sfortuna di cadervi 
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DDii  VViinncceenntt  FFaabbiioo  LLaabboorraannoo  

UUnnaa  ddeellllee  ccoossee  cchhee  mmaannccaannoo  nneell  ggiiooccoo  ddii  KKeenn  ((ee  cchhee  mmaannccaa  aanncchhee  iinn  ggiioocchhii  
ddeeffiinniittii  ppiiùù  sseerrii,,  iinn  cchhee  ccoossaa  nnoonn  lloo  ssoo))  èè  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  iinnccoonnttrrii  ccaassuuaallii;;  
qquueessttoo  sseeccoonnddoo  mmee  eerraa  uunnaa  ddeellllee  ccoossee  ppiiùù  iinntteerreessssaannttii  ddeell  vveecccchhiioo  DD&&DD  ;;  
iinnffaattttii  llee  ttaabbeelllliinnee  ddeeggllii  iinnccoonnttrrii  rriissppaarrmmiiaavvaannoo  aall  mmaasstteerr  llaa  ffaattiiccaa  ddii  ddoovveerr  
ggeessttiirree  nneellll''aavvvveennttuurraa  aanncchhee  qquueessttee  ccoossee  ,,  ggllii  ddaavvaannoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriieemmppiirree  
ggllii  ssppaazzii  vvuuoottii  ddii  uunn''aavvvveennttuurraa  ee  ddaarree  aaii  PPGG  qquueell  ggiiuussttoo  sseennssoo  ddii  iinnssiiccuurreezzzzaa  
ppeerreennnnee..    
HHoo  ppeennssaattoo  ppeerrcciiòò  ddii  iinnvveennttaarrmmii  ddeellllee  ttaabbeelllliinnee  aanncchhee  ppeerr  KKeenn,,  ddiivviissee  ppeerr  
aammbbiieennttee..    
OOllttrree  aall  ccllaassssiiccoo  iinnccoonnttrroo  ccaassuuaallee  cc''èè  aanncchhee  llaa  uunnaa  ccoolloonnnnaa  ppeerr  ii  ppaaeessaaggggii  
((uuttiillee  ppeerr  ccrreeaarree  ppaaeessaaggggii  ccaassuuaallii  ddaa  ddeessccrriivveerree  sseennzzaa  ppeerr  qquueessttoo  aalltteerraarree  
ll''aavvvveennttuurraa))  ee  ppeerr  ggllii  eevveennttii  ((vvaallee  aa  ddiirree  ddeeggllii  eevveennttii  iinnddiippeennddeennttii  ddaaii  PPGG  ,,  
cchhee  ppoossssoonnoo  aavveerree  rriippeerrccuussssiioonnii  ssuu  ddii  lloorroo  mmaa  cchhee  ppoossssoonnoo  sseerrvviirree  ssoolloo  ddaa  
ssffoonnddoo  ,,  aadd  eesseemmppiioo  ll''iinnccoonnttrroo  ccoonn  KKeennsshhiirroo))..    
UUssaattee  uunn  ddaaddoo  ddaa  2200  ee  ppooii  gguuaarrddaattee  ssuullllaa  ttaabbeellllaa  ddeell  tteerrrreennoo  cchhee  vvii  iinntteerreessssaa..    
PPeerr  ggllii  iinnccoonnttrrii  ccaassuuaallii  ee  ii  ppaaeessaaggggii  ppootteettee  ttiirraarree  uunnaa  oo  ppiiùù  vvoollttee  aall  ggiioorrnnoo  ,,  
mmeennttrree  ppeerr  ggllii  eevveennttii  iill  ttiirroo  aannddrreebbbbee  ffaattttoo  aall  mmaassssiimmoo  uunnaa  oo  dduuee  vvoollttee  ppeerr  
aavvvveennttuurraa;;  iinn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  ddeecciissiioonnee  uullttiimmaa  ssppeettttaa  aa  vvooii..    
QQuuii  ddii  ffiiaannccoo  èè  rriippoorrttaattaa  llaa  ttaabbeellllaa  ggeenneerriiccaa  aa  ccuuii  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo,,  mmeennttrree  
nneellllee  ppaaggiinnee  sseegguueennttii  ssii  ttrroovvaannoo  ggllii  aallttrrii  aammbbiieennttii..  

  

VALORE DADO INCONTRI CASUALI 
1-5 NESSUNO 

6-7 SCORPIONE 

7-8 RATTI 

9 IENE 

9 LEONI 

9 RINOCERONTI 

9 SAURO GIGANTE 

10 ELEFANTE 

10 UMANO MUTANTE GIGANTE 

11-13 BANDITI MOTORIZZATI 

14 SERPENTE 

15 NOMADI DEL DESERTO 

16-17 SOLDATI O MILIZIANI  

18 PREDONI SELVAGGI 

18 MONACO SOLITARIO 

18 MERCANTI IN VIAGGIO 

18 GUERRIERO SOLITARIO 

19 CACCIATORE DI TAGLIE 

19 RIBELLI (2a ERA) 

20 GIGANTE 

VALORE DADO PAESAGGI 
1-3 OASI 

4 ROVINE DI CITTA' 

5 POZZO ABBANDONATO 

6-7 RESTI DI AUTOSTRADE 

8-9 CANYON 

9-10 SABBIE MOBILI 

11 PICCOLO INSEDIAMENTO 

12-15 DUNE 

16 ZONA  RADIOATTIVA 

17 VECCHIO DEPOSITO 

18-20 NIENTE DI PARTICOLARE 

VALORE DADO EVENTI 
1-3 SCONTRO TRA BANDE 

4 BATTAGLIA 

5 SCONTRO TRA MAESTRI 

6-8 TEMPESTA DI SABBIA (NEL 
DESERTO) 

9-13 MIRAGGIO 

14 DONNA IN PERICOLO 

15 INCONTRO CON KENSHIRO 
O ALTRO MAESTRO 

16 ESERCITO IN MARCIA 

17 PIOGGIA IMPROVVISA 

18 TERREMOTO 

19 TESORO NASCOSTO 

20 INCENDIO (NELLA SAVANA) 
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ZZOONNEE  MMOONNTTUUOOSSEE  

  

  

CCIITTTTAA’’  

VALORE DADO INCONTRI CASUALI 
1-2 NESSUNO 

3 BUE 

3 CANI RANDAGI 

3 CAVALLO 

4 RATTI 

3 TORO 

5-6 MERCANTE 

6-7 ARTIGIANO 

8 TECNICO 

8 MEDICO 

9 SCIENZIATO 

10-12 PACIFICATORI(2A ERA) 

10-12 SOLDATI O MILIZIANI  

13 PIRATI O BANDITI 

14-17 COMMERCIANTE 

18 UFFICIALE O FUNZIONARIO  

19 GUERRIERO SOLITARIO 

10-12 CACCIATORE DI TAGLIE 

19 RIBELLI (2a ERA) 

20 GIGANTE 

  

  

VALORE DADO INCONTRI CASUALI 
1-5 NESSUNO 
6 TIGRE 
7 ORSO 
8 LUPO 

9-10 CANI SELVAGGI 
11 AQUILA O ALTRI RAPACI 
12 ANIMALE MUTANTE GIGANTE 

13-14 SELVAGGI 
15 UMANO MUTANTE GIGANTE 

13-14 BANDITI 
16 SERPENTE 

13-14 GUERRIERO DELLA ZANNA 
17 SOLDATI O MILIZIANI  
17 MUTANTI UMANI 
18 MONACO SOLITARIO 
18 MERCANTI IN VIAGGIO 
18 GUERRIERO SOLITARIO 
19 CACCIATORE DI TAGLIE 
19 RIBELLI (2a ERA) 
20 GIGANTE 

VALORE DADO PAESAGGI 

1-3 VALLE FERTILE 
4-5 STRAPIOMBO 
6-7 TORRENTE 
8 PONTE DI CORDE 
9 VILLAGGIO DI MONTAGNA 
10 MINIERA 
11 FORTEZZA O CASTELLO 

12-14 NIDO DI UCCELLO 
15-16 BOSCO DI MONTAGNA 
17 VECCHIO DEPOSITO 

18-20 NIENTE DI PARTICOLARE 

VALORE DADO EVENTI 
1-3 ASSALTO DI BANDITI O SELVAGGI A CENTRO ABITATO 
4 TERREMOTO 
5 SCONTRO TRA MAESTRI 
6 TEMPESTA 

7-9 TORMENTA DI NEVE 
10 DONNA IN PERICOLO 
11 INCONTRO CON KENSHIRO O ALTRO MAESTRO 
12 ESERCITO IN MARCIA 

13-16 FRANA 
17-19 TERREMOTO 
20 TESORO NASCOSTO 
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IISSOOLLAA  DDEEII  DDEEMMOONNII  

PPeerr  ll''iissoollaa  ddeeii  ddeemmoonnii  ppootteettee  uussaarree  
llee  sstteessssee  ttaabbeellllee  ,,  ssoossttiittuueennddoo  
ssoollddaattii  ,,  bbaannddiittii  ,,  mmiilliizziiaannii  ccoonn  
gguueerrrriieerrii  sshhuurraa  ,,  ii  rriibbeellllii  ccoonn  ii  
rriibbeellllii  ddeellll''eesseerrcciittoo  ddii  RRaaoouull  ,,  
oovvvviiaammeennttee  ii  mmaaeessttrrii  ssaarraannnnoo  ddeellllaa  
ssccuuoollaa  SShhuurraa  oo  ddeellll’’AArrccaannaa  AArrttee  ddii  
HHookkuuttoo;;  mmoollttii  cciivviillii  ssaarraannnnoo  iinnvveeccee  
ddeeii  rreeiieettttii..  

 

VVIILLLLAAGGGGII,,  CCAAMMPPAAGGNNAA,,  VVAALLLLII  EE  

SSTTEEPPPPAA  

VALORE DADO INCONTRI CASUALI 
1-3 NESSUNO 
4 BUE 
5 CANI RANDAGI 
4 CAVALLO 
5 RATTI 
4 TORO 

6-7 SERPENTE 
8 IENA 
9 LUPO 
10 SCORPIONE 
11 TIGRE 
12 MUTANTI 
13 GIGANTE  
13 MONACO SOLITARIO 

14-15 BANDITI 
14-15 SOLDATI O MILIZIANI  
16 GUERRIERO SOLITARIO 

14-15 CACCIATORE DI TAGLIE 
14-15 CONTADINI 
14-15 NOMADI 
17 MEDICO 
17 ARTIGIANO 

18-19 VILLICI 
20 RIBELLI (2a ERA) 

VALORE DADO PAESAGGI 
1-2 VILLAGGIO 
3-4 STEPPA 
5 ACCAMPAMENTO 

6-7 CAROVANE 
8-9 FIUMICIATTOLO 
10 ROVINE 

11-12 CAMPI COLTIVATI 
13 PALUDE 

14-15 MAGAZZINI O GRANAI 
16-17 RISAIA 
18 DEPOSITO ABBANDONATO 

19-20 NIENTE DI PARTICOLARE 

VALORE DADO EVENTI 
1-3 SCORRERIA DI BANDITI 
4 TERREMOTO 
5 SCONTRO TRA MAESTRI 

6-7 TEMPESTA 
8 BATTAGLIA 
9 DONNA IN PERICOLO 
10 INCONTRO CON KENSHIRO O ALTRO MAESTRO 

11-12 ESERCITO IN MARCIA 
13-16 INCENDIO 
17-19 EPIDEMIA 
20 TESORO NASCOSTO 

VALORE DADO PAESAGGI 
1-2 STADIO O PRIGIONE 

3-4 PORTO O MAGAZZINO 

5 MURA 

6 PALAZZO 

7 MERCATO 

8 CASERMA 

9-10 FOGNE 

11-13 BAR O LOCALE 

14-15 EDIFICIO ABBANDONATO 

15-16 QUARTIERE POVERO 

17 OSPEDALE 

18-19 POZZO 

20 NIENTE DI PARTICOLARE 

NUMERO DADO EVENTI 
1 ATTACCO DI UN ESERCITO 

2 TERREMOTO 

3 SCONTRO TRA MAESTRI 

4-6 TEMPESTA 

7-9 SI SECCA IL POZZO CITTADINO 

10 DONNA IN PERICOLO 

11 INCONTRO CON KENSHIRO O ALTRO MAESTRO 

12 ESERCITO IN MARCIA 

13-15 RAPINA 

16 EPIDEMIA 

17-18 INCENDIO 

19 TERREMOTO 

20 TESORO NASCOSTO 
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DDii  SSqquuaalloo  

  

CCoommee  ggiiàà  vviissttoo  iinn  DDOOCCUUMMEENNTTII  SSEEGGRREETTII  ((pp..pp..4477--5522)),,  lloo  

SShhaaoolliinn  KKuunngg  FFuu  èè  ccoommppoossttoo  ddaa  mmiirriiaaddii  ddii  ssttiillii  ee  ssoottttoossttiillii  

iimmppoossssiibbiillii  ddaa  ccaattaallooggaarree  iinn  mmaanniieerraa  eessaauussttiivvaa..  IInn  qquueessttoo  

vvoolluummee  aannddrreemmoo  aadd  iilllluussttrraarree  aallttrrii  44  nnuuoovvii  SSttiillii::  CCoolleeootttteerroo,,  

DDrraaggoonnee,,  MMaannttiiddee  ee  OOrrssoo..    

  

SSTTIILLEE  DDEELL  CCOOLLEEOOTTTTEERROO  
EE''  uunnoo  ssttiillee  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  ssffrruuttttaarree  tteeccnniicchhee  ddii  ddiiffeessaa  ddii  

ggrraannddee  eeffffeettttoo,,  mmaa  aanncchhee  lliimmiittaattoo  nneellllee  ffoorrmmee  ddii  aattttaaccccoo..  LLee  

aarrmmii  pprriinncciippaallii  uuttiilliizzzzaattee  ddaaii  gguueerrrriieerrii  cchhee  lloo  pprraattiiccaannoo  ssoonnoo  

rraapppprreesseennttaattee  ddaa  uunnaa  ccooppppiiaa  ddii  sscciiaabboollee..  

  

CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  

  

KKFFAACC11  --  CCoollppoo  ddeell  CCeerrvvoo  VVoollaannttee  

TTiippoo::  TT        CCoossttoo::  44FF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo,,  ddooppoo  uunnaa  rriinnccoorrssaa  ddii  aallmmeennoo  44  mmeettrrii  iinn  

lliinneeaa  rreettttaa,,  ssffeerrrraa  uunnaa  mmiicciiddiiaallee  tteessttaattaa  cchhee  iinnfflliiggggee  ((EE))PPVV  ee  

((EE))PPRR,,  ssppoossttaannddoo  ll''aavvvveerrssaarriioo  ddii  ((FF))  mmeettrrii..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  ddeevvee  eeffffeettttuuaarree  uunn  tteesstt  

CCoorrppoo++RReessiisstteennzzaa++UUmmaannoo--44  oo  ccaaddeerree  aa  tteerrrraa..  PPeerr  rriiaallzzaarrssii  

ddoovvrràà  ssppeennddeerree  66PPMM..  

  

KKFFAACC22  --  CCoollppoo  SSeeggrreettoo  ddeell  CCoolleeootttteerroo  

TTiippoo::  PP      CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  MMaannii  lliibbeerree  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  eesseegguuee  uunnaa  mmaannoovvrraa  ""aa  tteennaagglliiaa""  ccoonn  

eennttrraammbbee  llee  mmaannii  iinnfflliiggggeennddoo  ((CC))PPVV  iinn  dduuee  llooccaazziioonnii  

ssiimmmmeettrriicchhee  oo  ((CC))PPVVxx22  ssee  ccoollppiissccee  TToorrssoo  oo  TTeessttaa..    

SSppeecciiaallee::  LLee  llooccaazziioonnii  ccoollppiittee  ssoonnoo  iinnccuurraabbiillii..  

  

KKFFAACC33  --  CCoorraazzzzaa  ddeell  CCoolleeootttteerroo  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  XXFF        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  CCoorrppoo++DDeessiiddeerriioo++AAnniimmaallee++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  IIll  ccoorrppoo  ddeell  gguueerrrriieerroo  oottttiieennee  uunn  VVaalloorree  ddii  PPrrootteezziioonnee  

ppaarrii  aa  ((FF))  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aallll''IIssttiinnttoo..  IInn  ppiiùù,,  

dduurraannttee  ttuuttttoo  qquueessttoo  ppeerriiooddoo,,  iill  gguueerrrriieerroo  ddiivveennttaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  

ppaarraarree  aanncchhee  ii  pprrooiieettttiillii  ddii  aarrmmii  ddaa  llaanncciioo  ee  aarrmmii  ddaa  ffuuooccoo  

ccoommee  ssee  ffoosssseerroo  aattttaacccchhii  iinn  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo..  

SSppeecciiaallee::  LL''eeffffeettttoo  dduurraa  ttuuttttoo  iill  ccoommbbaattttiimmeennttoo..  

  

KKFFAACC44  --  FFaauuccii  ddeelllloo  SSccaarraabbeeoo  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  UUttiilliizzzzaannddoo  dduuee  sscciiaabboollee,,  iill  gguueerrrriieerroo  ccoollppiissccee  ccoonn  

eennttrraammbbee  uunnaa  ssiinnggoollaa  llooccaazziioonnee  ddeellll''aavvvveerrssaarriioo..  IIll  ddaannnnoo  èè  

ppaarrii  aa  qquueelllloo  ddeellll''aarrmmaa  ssiinnggoollaa  mmaa  aauummeennttaattoo  ddii  22  CCaatteeggoorriiee,,  

ssiiaa  iinn  PPVV  cchhee  iinn  PPRR..  
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SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  vviieennee  ttrraanncciiaattaa  vviiaa..  

  

KKFFAACC55  --  GGuuaarrddiiaa  ddeellllee  FFaauuccii  ddeelllloo  SSccaarraabbeeoo  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  44      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11  

TTeesstt::  CCoorrppoo++AAzziioonnee++MMeeccccaanniiccoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  uuttiilliizzzzaa  dduuee  sscciiaabboollee  ee,,  iinnccrroocciiaannddoollee,,  èè  iinn  

ggrraaddoo  ddii  ppaarraarree  ggllii  aattttaacccchhii  ddii  ttiippoo  CCOO  ccoonn  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  

ddii  ++44..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo,,  ssee  nnoonn  rriieessccee  iinn  uunn  ccoonnffrroonnttoo  

CCoorrppoo++RReessiisstteennzzaa++MMeeccccaanniiccoo,,  vviieennee  ddiissaarrmmaattoo..  

  

KKFFAACC66  --  VVoolloo  ddeell  CCoolleeootttteerroo  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  33        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11  

TTeesstt::  CCoorrppoo++DDeessiiddeerriioo++AAnniimmaallee  

EEffffeettttii::  QQuueessttaa  tteeccnniiccaa  ppeerrmmeettttee  aall  gguueerrrriieerroo  ddii  mmuuoovveerrssii  

aaggiillmmeennttee  aanncchhee  ssee  ppeessaanntteemmeennttee  ccoorraazzzzaattoo..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  

ggiiooccoo,,  ppeerrmmeettttee  ddii  iiggnnoorraarree  44  ppuunnttii  ddii  mmaalluuss  ddoovvuuttii  aallllee  

pprrootteezziioonnii  aarrttiiffiicciiaallii  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  

tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee..  

SSppeecciiaallee::  IIll  mmaalluuss  vviieennee  iiggnnoorraattoo  ccoommpplleettaammeennttee..  

  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  

  

KKFFMMCC11  --  CCaarriiccaa  IInnaarrrreessttaabbiillee  ddeell  CCeerrvvoo  VVoollaannttee  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  44FF      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  

11  

TTeesstt::  CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ppeerrccoorrrree  aallmmeennoo  44  mmeettrrii  iinn  lliinneeaa  rreettttaa,,  

ppooii  cceerrccaa  ddii  ttrraavvoollggeerree  ll''aavvvveerrssaarriioo  iinnfflliiggggeennddoo  ((FF))PPVV  ee  ((FF))PPRR..  

LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  iinnoollttrree  ssppoossttaattoo  ddii  ((HH))  mmeettrrii  ee  ddeevvoonnoo  

eeffffeettttuuaarree  uunn  tteesstt  CCoorrppoo++RReessiisstteennzzaa++UUmmaannoo--44  ppeerr  rreessttaarree  iinn  

ppiieeddii..  VVaa''  llooccaalliizzzzaattoo  ccoommee  uunnaa  tteessttaattaa..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  ccaaddee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  aa  tteerrrraa  ee  ddeevvee  

ssppeennddeerree  88PPMM  ppeerr  ppootteerrssii  rriiaallzzaarree..  

  

KKFFMMCC22  --  CCoollppoo  DDiissttrruuttttoorree  ddeell  TTaarrlloo  

TTiippoo::  PP      CCoossttoo::  XXFF      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUnnaa  sseerriiee  rraappiiddiissssiimmaa  ddii  ppuuggnnii  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  

llooccaazziioonnee  cchhee  iinnfflliiggggoonnoo  ((HH))PPVV..  SSee  iill  ccoollppoo  èè  uuttiilliizzzzaattoo  ssuu  

ooggggeettttii  iinnaanniimmaattii,,  iill  ddaannnnoo  èè  ((GG))xx  IIssttiinnttoo  PPSS..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  èè  iinnccuurraabbiillee..  SSee  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  

ooggggeettttoo  iinnaanniimmaattoo,,  vviieennee  ssbbrriicciioollaattoo..  

  

KKFFMMCC33  --  CCoorraazzzzaa  IInnddiissttrruuttttiibbiillee  ddeell  CCoolleeootttteerroo  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  XXFF        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  22  

TTeesstt::  CCoorrppoo++DDeessiiddeerriioo++AAnniimmaallee++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  ootttteenneerree  uunn  VVPP  ppaarrii  aadd  ((HH))  ssuu  ttuuttttoo  iill  

ccoorrppoo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aallll''IIssttiinnttoo..  IInn  ppiiùù,,  dduurraannttee  

ttuuttttoo  qquueessttoo  ppeerriiooddoo,,  iill  gguueerrrriieerroo  ddiivveennttaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  ppaarraarree  

aanncchhee  ii  pprrooiieettttiillii  ddii  aarrmmii  ddaa  llaanncciioo  ee  aarrmmii  ddaa  ffuuooccoo  ccoommee  ssee  

ffoosssseerroo  aattttaacccchhii  iinn  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo..  

SSppeecciiaallee::  IIll  VVPP  èè  ppaarrii  aa  ((II))..  

  

KKFFMMCC44  --  FFaauuccii  MMoorrttaallii  ddeelllloo  SSccaarraabbeeoo  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  66      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  DDooppoo  uunnaa  rriinnccoorrssaa  ddii  aallmmeennoo  44  mmeettrrii  iinn  lliinneeaa  rreettttaa,,  iill  

gguueerrrriieerroo  aattttaaccccaa  ll''aavvvveerrssaarriioo  ccoonn  eennttrraammbbee  llee  sscciiaabboollee  iinn  uunn  

uunniiccaa  llooccaazziioonnee..  IIll  ddaannnnoo  èè  qquueelllloo  ddeellllaa  ssiinnggoollaa  sscciiaabboollaa  

iinnccrreemmeennttaattoo  ddii  22  CCaatteeggoorriiee  ((ssiiaa  PPVV  cchhee  PPRR)),,  mmaa  aall  MMSS  vvaa''  

aaggggiiuunnttoo  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  IIssttiinnttoo  ddeellll''aattttaaccccaannttee..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  vviieennee  ttrraanncciiaattaa  vviiaa  ddaall  rreessttoo  ddeell  ccoorrppoo..  

  

KKFFMMCC55  --  SSccuuddoo  ddeellll''IInnsseettttoo  CCoorraazzzzaattoo  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  XXFF      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++DDeessiiddeerriioo++AAnniimmaallee++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  tteeccnniiccaa  ppaarrttiiccoollaarree  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  

ccoonncceennttrraarree  iill  pprroopprriioo  ssppiirriittoo  ccoommbbaattttiivvoo  iinn  uunnaa  llooccaazziioonnee  aa  

sscceellttaa  ppeerr  rreennddeerrllaa  aannccoorr  ppiiùù  rreessiisstteennttee  aaggllii  aattttaacccchhii..  IInn  

tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  iill  gguueerrrriieerroo  ggooddee  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  aassssoorrbbiirree  

uunn  nnuummeerroo  ddii  PPVV  ttoottaallii  ppaarrii  aall  pprroopprriioo  vvaalloorree  ddii  IIssttiinnttoo  iinn  

uunnaa  llooccaazziioonnee  aa  sscceellttaa  ppeerr  ttuuttttoo  iill  rroouunndd  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo..  IIll  

ppuunnttoo  ssppeessoo  ppeerr  ll''aattttiivvaazziioonnee  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  eesssseerree  

11PPEE..  

SSppeecciiaallee::  IIll  vvaalloorree  ddii  aassssoorrbbiimmeennttoo  ppuuòò  eesssseerree  rriippaarrttiittoo  ttrraa  

ppiiùù  llooccaazziioonnii  aa  sscceellttaa..  

  

KKFFMMCC66  --  VViissttaa  MMuullttiippllaa  ddeellll''IInnsseettttoo  CCoorraazzzzaattoo  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  22      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  iiggnnoorraarree  llee  ppeennaalliittàà  aallllaa  ddiiffeessaa  ddaaggllii  

aattttaacccchhii  llaatteerraallii  ee  aallllee  ssppaallllee  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  

MMSS  ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee..  

SSppeecciiaallee::  PPeerrmmeettttee  ddii  iiggnnoorraarree  aanncchhee  llee  ppeennaalliittàà  ddaattee  ddaaggllii  

aattttaacccchhii  ssuucccceessssiivvii  mmuullttiippllii..  
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SSTTIILLEE  DDEELL  DDRRAAGGOONNEE  
EE''  lloo  ssttiillee  ppiiùù  ffoorrttee  ttrraa  qquueellllii  ddeelllloo  SShhaaoolliinn  KKuunngg  FFuu  mmaa  èè  

aanncchhee  uunnoo  ddeeii  ppiiùù  ddiiffffiicciillii  ddaa  ppaaddrroonneeggggiiaarree  ppeerr  vviiaa  ddeeii  

rreeqquuiissiittii  rriicchhiieessttii  ddaaii  ccoollppii..  BBaassaa  llaa  ssuuaa  ppootteennzzaa  ssuullll''uussoo  ddeellllee  

ggaammbbee,,  ssiiaa  ppeerr  ccoollppiirree  cchhee  ppeerr  ssppiiccccaarree  bbaallzzii  pprrooddiiggiioossii..    

  

CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  

  

KKFFAADD11  --  CCaallcciioo  ddeell  DDrraaggoonnee  

TTiippoo::  CC      CCoossttoo::  33          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ccaallcciioo  rruuoottaattoo  cchhee,,  ppeerr  vviiaa  ddeellllaa  ttrraaiieettttoorriiaa  

ddeessccrriittttaa,,  ppuuòò  ccoollppiirree  ttuuttttii  ii  bbeerrssaaggllii  ddii  ffrroonnttee  aall  gguueerrrriieerroo  

sseennzzaa  ppeennaalliittàà  ee  iinnfflliiggggeerree  ((CC))PPVV  --  ((CC))PPRR  aa  cciiaassccuunnoo..  NNoonn  ppuuòò  

ccoollppiirree  llee  ggaammbbee..  

SSppeecciiaallee::  IInnfflliiggggee  ((DD))PPVV  --  ((DD))PPRR..  

  

KKFFAADD22  --  CCoollppoo  ddeell  DDrraaggoo  RRoottaannttee  

TTiippoo::  PP          CCoossttoo::  44          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11,,  MMaannii  

lliibbeerree  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  rrootteeaa  ccoommpplleettaammeennttee  iill  ccoorrppoo  iinn  aavvaannttii  

mmuuoovveennddoo  eennttrraammbbee  llee  bbrraacccciiaa  ee  ddeessccrriivveennddoo  uunnaa  ttrraaiieettttoorriiaa  

cciirrccoollaarree..  PPeerrmmeettttee  ddii  ccoollppiirree  ll''aavvvveerrssaarriioo  iinnfflliiggggeennddooggllii  ((DD))PPVV  

iinn  dduuee  ddiivveerrssee  llooccaazziioonnii  ccoonn  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --22  aaii  tteesstt  ddii  

ddiiffeessaa..  

SSppeecciiaallee::  IInnfflliiggggee  ((EE))PPVV..  

  

KKFFAADD33  --  DDiiffeessaa  ddeell  DDrraaggoonnee  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  22            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  22,,  

AAuurraa  11  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  UUssaattoo  aall  ppoossttoo  ddii  uunnaa  nnoorrmmaallee  ppaarraattaa,,  ppeerrmmeettttee  ddii  

bbllooccccaarree  uunn  aattttaaccccoo  ddii  ttiippoo  PP,,  CC  oo  CCOO  iinn  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo  

ssffeerrrraannddoo  uunn  ccaallcciioo  aallll''aarrttoo  uussaattoo  ppeerr  aattttaaccccaarree..  SSee  iill  MMSS  ddeell  

tteesstt  ssuuppeerraa  qquueelllloo  ddeellll''aattttaaccccoo  ddii  aallmmeennoo  33  ppuunnttii,,  ll''aavvvveerrssaarriioo  

ddeevvee  pprroovvaarree  aa  ppaarraarree  aa  ssuuaa  vvoollttaa  oo  ssuubbiirree  ((DD))PPVV  nneellll''aarrttoo  

uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  ccoollppiirree..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  èè  ddii  ((FF))PPVV..  

  

KKFFAADD44  --  DDrraaggoonnee  FFuurreennttee  

TTiippoo::  SSNN        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  eeffffeettttuuaa  uunn  bbaallzzoo  iinn  aavvaannttii  rrootteeaannddoo  llaa  

ggaammbbaa  ccoonn  uunnaa  ttrraaiieettttoorriiaa  aadd  aarrccoo  ee  ppooii  aabbbbaatttteennddoollaa  ssuull  

bbeerrssaagglliioo..  IInnfflliiggggee  ((GG))PPVV  ssuullllaa  ttaabbeellllaa  ddeellllaa  TTeessttaattaa..  

SSppeecciiaallee::  IInnfflliiggggee  aanncchhee  ((CC))PPRR..  

  

KKFFAADD55  --  TTeeccnniiccaa  ddeeii  NNuunncchhaakkuu  ddeell  DDrraaggoonnee  

TTiippoo::  CCOO//SSPP      CCoossttoo::  22        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  UUssaattaa  iinn  ccoommbbiinnaazziioonnee  ccoonn  uunn  NNuunncchhaakkuu,,  ppeerrmmeettttee  ddii  

ccoollppiirree  ppiiùù  aavvvveerrssaarrii  sseennzzaa  ppeennaalliittàà  iinnfflliiggggeennddoo  uunn  ddaannnnoo  

aauummeennttaattoo  ddii  11  CCaatteeggoorriiaa  ((ssiiaa  iinn  PPVV  cchhee  iinn  PPRR))..  SSee  dduurraannttee  iill  

rroouunndd  nnoonn  vveennggoonnoo  uuttiilliizzzzaattee  aallttrree  tteeccnniicchhee,,  ppuuòò  eesssseerree  uussaattaa  

aanncchhee  ppeerr  ppaarraarree  ggllii  aattttaacccchhii  ccoonn  aarrmmii  ddaa  llaanncciioo  ee  ddaa  ffuuooccoo..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  èè  aauummeennttaattoo  ddii  22  CCaatteeggoorriiee..  

  

KKFFAADD66  --  VVoolloo  ddeell  DDrraaggoonnee  

TTiippoo::  SSMM        CCoossttoo::  44          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  

AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ccaallcciioo  aaccrroobbaattiiccoo  cchhee  iinnfflliiggggee  ((EE))PPVV  ee  ((CC))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ssppiinnttoo  iinnddiieettrroo  ddii  ((EE))  mmeettrrii  ee,,  ssee  

nnoonn  ppaarraa  iill  ccoollppoo  ccoonn  uunn  MMSS  ddii  66  oo  ppiiùù,,  ccaaddee  aa  tteerrrraa..  

  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  

  

KKFFMMDD11  --  CCaallcciioo  RRoovveesscciiaattoo  ddeell  DDrraaggoonnee  

TTiippoo::  CC        CCoossttoo::  XXFF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  

22  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  eesseegguuee  uunnaa  ccaapprriioollaa  aallll''iinnddiieettrroo  ee  ccoollppiissccee  

ll''aavvvveerrssaarriioo  ccoonn  22  ccaallccii  cchhee  iinnfflliiggggoonnoo  ((FF))PPVV  iinn  dduuee  ddiivveerrssee  

llooccaazziioonnii  ee  ssppiinnggoonnoo  ll''aavvvveerrssaarriioo  iinnddiieettrroo  ddii  ((FF))  mmeettrrii..  CChhii  

eesseegguuee  iill  ccoollppoo  ggooddee  aanncchhee  ddii  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  ddii  --22  aadd  eesssseerree  

ccoollppiittoo  dduurraannttee  llaa  ssuuaa  eesseeccuuzziioonnee..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ssppiinnttoo  iinnddiieettrroo  ddii  ((HH))  mmeettrrii..      
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KKFFMMDD22  --  CCoollppoo  AAsscceennddeennttee  ddeell  DDrraaggoonnee    

TTiippoo::  CC      CCoossttoo::  44          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22  

EEffffeettttii::  QQuueessttoo  èè  uunn  ccoollppoo  mmoollttoo  ppaarrttiiccoollaarree  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  

uuttiilliizzzzaattoo  ssoolloo  ssee  ccii  ssii  ttrroovvaa  ccoonn  llaa  sscchhiieennaa  aa  tteerrrraa  ((aadd  

eesseemmppiioo  ddooppoo  eesssseerree  ccaadduuttii  ppeerr  eeffffeettttoo  ddii  ddeetteerrmmiinnaattii  ccoollppii  

aavvvveerrssaarrii))  ee  ppeerrmmeettttee  ddii  ddaarrssii  llaa  ssppiinnttaa  ccoonn  llee  bbrraacccciiaa  ee  

ssffeerrrraarree  uunn  ccaallcciioo  aa  ppiieeddii  uunniittii  cchhee  iinnfflliiggggee  ((FF))PPVV  --  ((CC))PPRR  ppeerr  

ppooii  rriiccaaddeerree  iinn  ppiieeddii  aallllee  ssppaallllee  ddeellll''aavvvveerrssaarriioo  sseennzzaa  ddoovveerr  

ssppeennddeerree  uulltteerriioorrii  PPMM  ppeerr  rriiaallzzaarrssii..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ccoollttoo  ddii  ssoorrpprreessaa  ddaallll''aattttaaccccoo  aall  

pprroossssiimmoo  rroouunndd  ppeerrddee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ll''IInniizziiaattiivvaa..  

  

KKFFMMDD33  --  PPuuggnnoo  ddeell  DDrraaggoonnee  

TTiippoo::  PP          CCoossttoo::  55              LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  vviioolleennttoo  ccoollppoo  ddiirreettttoo  ccoonn  iill  ppaallmmoo  aappeerrttoo..  CCaauussaa  

((CC))PPVV  ee  ((EE))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  IInnfflliiggggee  22PPRR  iinn  ppiiùù..  

  

KKFFMMDD44  --  SSuupprreemmaazziiaa  ddeell  DDrraaggoonnee  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  22  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  GGrraazziiee  aa  qquueessttaa  tteeccnniiccaa,,  iill  gguueerrrriieerroo  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  

ppaarraarree  oo  sscchhiivvaarree  nnoorrmmaallmmeennttee  uunn  ccoollppoo  iiggnnoottoo  ddii  qquuaallssiiaassii  

ssttiillee  ddeelllloo  SShhaaoolliinn  KKuunngg  FFuu..  

SSppeecciiaallee::  EE''  iinn  ggrraaddoo  ddii  ppaarraarree  oo  sscchhiivvaarree  uunn  ccoollppoo  iiggnnoottoo  ddii  

uunnaa  qquuaallssiiaassii  SSccuuoollaa  MMaaggggiioorree  oo  MMiinnoorree  cchhee  aabbbbiiaa  ccoommee  

CCoommppoonneennttee  pprriinncciippaallee  ll''IIssttiinnttoo..  

  

KKFFMMDD55  --  TTrriipplloo  CCaallcciioo  ddeell  DDrraaggoonnee  

TTiippoo::  CC        CCoossttoo::  66        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  eesseegguuee  uunnaa  sseerriiee  ddii  ttrree  ccaallccii  rruuoottaannddoo  ssuu  

ssee  sstteessssoo  ee  aalltteerrnnaannddoo  ggaammbbaa  ddeessttrraa  ee  ssiinniissttrraa..  OOggnnii  ccaallcciioo  

vvaa''  ppaarraattoo  oo  sscchhiivvaattoo  ddiissttiinnttaammeennttee  ee  iinnfflliiggggee  ((EE))PPVV..  

SSppeecciiaallee::  DDooppoo  llaa  sseeqquueennzzaa,,  vviieennee  ssffeerrrraattoo  uunn  ccaallcciioo  ddiirreettttoo  

cchhee  ccaauussaa  ((DD))PPVV  --  ((BB))PPRR  ee  ssppoossttaa  iill  bbeerrssaagglliioo  ddii  ((EE))  mmeettrrii..  

  

KKFFMMDD66  --  VVoolloo  EEssttrreemmoo  ddeell  DDrraaggoonnee  

TTiippoo::  SSMM          CCoossttoo::  33            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  

AAuurraa  22  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  ssaallttoo  mmoorrttaallee  cchhee  ccoopprree  uunn''aalltteezzzzaa  ee  

uunnaa  ddiissttaannzzaa  ddooppppii  rriissppeettttoo  aall  nnoorrmmaallee  ee  tteerrmmiinnaa  ccoonn  uunn  

ppootteennttiissssiimmoo  ccaallcciioo  cchhee  iinnfflliiggggee  ((II))PPVV  ssuullllaa  ttaabbeellllaa  ddeellllaa  

TTeessttaattaa..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  èè  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee  eedd  iinnccuurraabbiillee..  

  

  

  

SSTTIILLEE  DDEELLLLAA  MMAANNTTIIDDEE  
SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnoo  ssttiillee  cchhee  ppoossssiieeddee  ccoollppii  rraappiiddii  ee  pprreecciissii  cchhee  

ppeerrmmeettttoonnoo  aall  gguueerrrriieerroo  ddii  ttoorrnnaarree  vveelloocceemmeennttee  iinn  ppoossiizziioonnee  

ddii  ddiiffeessaa..  

  

CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  

  

KKFFAAMM11  --  CCoollppoo  ddeellllaa  MMaannttiiddee  ddeell  FFiioorree  ddii  PPrruuggnnoo  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  33      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ccoollppoo  ppootteennttee  ee  vveellooccee  cchhee  iinnfflliiggggee  ((FF))PPVV  ee  ((AA))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  TTrraappaassssaa  llaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  rreennddeennddoollaa  

iinnuuttiilliizzzzaabbiillee..  

  

KKFFAAMM22  --  PPoossiizziioonnee  ddeellllaa  MMaannttiiddee  RReelliiggiioossaa  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  22      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo  cchhee  

ggaarraannttiissccee  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  ddii  ++22  aaii  tteesstt  ddii  PPaarraattaa  ee  

SScchhiivvaattaa..  LLaa  dduurraattaa  èè  iinnddeeffiinniittaa,,  mmaa  ooccccoorrrree  ssppeennddeerree  aallmmeennoo  

22PPMM  ddooppoo  ooggnnii  aattttaaccccoo  ppeerr  rriipprreennddeerree  ppoossiizziioonnee..    

SSppeecciiaallee::  SSii  oottttiieennee  aanncchhee  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  ddii  ++22  

aallll''IInniizziiaattiivvaa..  

  

KKFFAAMM33  --  PPuuggnnoo  ddeellllaa  MMaannttiiddee  RReelliiggiioossaa  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  22      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  rraappiiddoo  ppuuggnnoo  cchhee  ccaauussaa  ((EE))PPVV..  

SSppeecciiaallee::  PPuuòò  eesssseerree  ppaarraattoo  oo  sscchhiivvaattoo  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  ppeennaalliittàà  

ddii  --22..  

  

KKFFAAMM44  --  TTeeccnniiccaa  ddeellllee  LLaammee  ddeellllaa  MMaannttiiddee  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  44      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  eeffffeettttuuaarree  dduuee  aattttaacccchhii  sseeppaarraattii  ccoonn  aarrmmii  

ddaa  ttaagglliioo  ccoommee  AArrttiiggllii,,  SSppaaddee  ccoorrttee,,  CCoolltteellllii  ddaa  ccaacccciiaa  oo  LLaammee  

ddaa  ggoommiittoo..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  ddii  uunnaa  ccaatteeggoorriiaa  ((ssoolloo  PPVV))..      

  

KKFFAAMM55  --  TTeeccnniiccaa  ddeellllaa  MMaannttiiddee  ddeellllee  SSeeii  

AArrmmoonniiee  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  44      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ssii  ccoonncceennttrraa  ssuullllaa  ddiiffeessaa  ee  cceerrccaa  ddii  

mmuuoovveerrssii  iinn  mmaanniieerraa  iimmpprreevveeddiibbiillee  ee  rraappiiddaa  ppeerr  eevviittaarree  ddii  

eesssseerree  ccoollppiittoo  ddaallll''aavvvveerrssaarriioo..  UUnnaa  vvoollttaa  eeffffeettttuuaattoo  iill  tteesstt  ddii  

aattttiivvaazziioonnee  ddeellllaa  tteeccnniiccaa,,  ccoonnttrroollllaarree  iill  MMSS::  IIll  rreellaattiivvoo  

mmooddiiffiiccaattoorree  vvaa''  aapppplliiccaattoo  aaii  tteesstt  ddii  aattttaaccccoo  ddeellll''aavvvveerrssaarriioo..  
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NNoorrmmaallee==  --22,,  BBuuoonnoo==  --33,,  MMoollttoo  BBuuoonnoo==  --44,,  EEcccceelllleennttee==  --55..  

LL''eeffffeettttoo  dduurraa  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aallllaa  TTeeccnniiccaa  DDiiffeessaa..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  ppeennaalliittàà  èè  --66  ee  ll''eeffffeettttoo  dduurraa  uunn  nnuummeerroo  ddii  

RRoouunndd  ppaarrii  aallllaa  CCoommppoonneennttee  IIssttiinnttoo..  

  

KKFFAAMM66  --  UUnncciinnoo  ddeellllaa  MMaannttiiddee  RReelliiggiioossaa  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  22      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  UUssaattoo  aall  ppoossttoo  ddii  uunnaa  nnoorrmmaallee  sscchhiivvaattaa,,  ppeerrmmeettttee  ddii  

eevviittaarree  ll''aattttaaccccoo  aavvvveerrssaarriioo  ee,,  ssee  iill  MMSS  ddeell  tteesstt  èè  ddii  aallmmeennoo  

33  ppuunnttii  ssuuppeerriioorree  aa  qquueelllloo  ddeellll''aattttaaccccoo,,  iinnttrraappppoollaarree  ll''aarrttoo  

uuttiilliizzzzaattoo..  LL''aavvvveerrssaarriioo  ppuuòò  eeffffeettttuuaarree  uunn  ccoonnffrroonnttoo  

CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  ccoonn  iill  gguueerrrriieerroo  aadd  ooggnnii  rroouunndd    ppeerr  

ppootteerr  lliibbeerraarree  ll''aarrttoo..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo,,  ssee  aarrmmaattoo,,  vviieennee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  

ddiissaarrmmaattoo..  

  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  

  

KKFFMMMM11  --  CCaallcciioo  ddeellllaa  MMaannttiiddee  ddeell  SSuudd  

TTiippoo::  CC        CCoossttoo::  22        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11,,  AAuurraa  

11  

EEffffeettttii::  UUnn  iimmpprroovvvviissoo  ccaallcciioo  cchhee  iinnfflliiggggee  ((FF))PPVV  ee  ddaa''  uunnaa  

ppeennaalliittàà  aallllee  aazziioonnii  ddiiffeennssiivvee  ppaarrii  aa  --22..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  ppeennaalliittàà  aallllee  aazziioonnii  ddiiffeennssiivvee  èè  --44..  

  

KKFFMMMM22  --  CCoollppoo  ddeellllaa  MMaannttiiddee  ddeell  PPrriinncciippiioo  

SSuupprreemmoo  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11,,  MMaannii  

lliibbeerree  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  eeffffeettttuuaa  dduuee  aattttaacccchhii  cchhee  vvaannnnoo  ppaarraattii  oo  

sscchhiivvaattii  sseeppaarraattaammeennttee  ee  iinnfflliiggggoonnoo  ((EE))PPVV  ooggnnuunnoo..  

SSppeecciiaallee::  LLee  llooccaazziioonnii  ccoollppiittee  vveennggoonnoo  ppeerrffoorraattee  ee  rriissuullttaannoo  

iinnuuttiilliizzzzaabbiillii..  

  

KKFFMMMM33  --  CCoollppoo  ddeellllaa  MMaannttiiddee  ddeellllee  SSeettttee  SStteellllee  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  77        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii    uunn  ppuuggnnoo  cchhee  ssffrruuttttaa  ll''aannggoolloo  mmoorrttoo  ddeellllaa  

ddiiffeessaa  ddii  cchhii  pprraattiiccaa  llee  aarrttii  ddii  HHookkuuttoo..  IIll  ccoollppoo  iinnfflliiggggee  ((HH))PPVV,,  

mmaa  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ddii  ddaannnnoo  vvaa''  mmooddiiffiiccaattaa  iinn  bbaassee  aall  lliivveelllloo  ddii  

PPrreerreeqquuiissiittoo  ddii  VViiee  ddii  HHookkuuttoo  ((oo  eeqquuiivvaalleennttee))  ddeellll''aavvvveerrssaarriioo..  

AAdd  eesseemmppiioo,,  uunn  aavvvveerrssaarriioo  cchhee  hhaa  VViiee  ddii  HHookkuuttoo  aa  ++22  ssuubbiirràà  

((JJ))PPVV,,  mmeennttrree  uunnoo  cchhee  hhaa  VViiee  ddii  HHookkuuttoo  aa  --44  ssuubbiirràà  ssoolloo  

((DD))PPVV..  CChhii  nnoonn  ppoossssiieeddee  nneessssuunn  pprreerreeqquuiissiittoo  ddeellllee  SSccuuoollee  ddii  

HHookkuuttoo,,  ssuubbiissccee  ((BB))PPVV..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  vviieennee  ttrraappaassssaattaa  ee  rriissuullttaa  

iinnuuttiilliizzzzaabbiillee  eedd  iinnccuurraabbiillee..  

  

KKFFMMMM44  --  PPuuggnnoo  ddeellllaa  MMaannttiiddee  ddeell  FFiioorree  ddii  

PPrruuggnnoo  ee  ddeell  PPrriinncciippiioo  SSuupprreemmoo  

TTiippoo::  PP      CCoossttoo::  44      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22,,  MMaannii  

lliibbeerree  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  eeffffeettttuuaa  dduuee  aattttaacccchhii  sseeppaarraattii  cchhee  

iinnfflliiggggoonnoo  ((FF))PPVV  ee  ((AA))PPRR  cciiaassccuunnoo..  

SSppeecciiaallee::  LLee  llooccaazziioonnii  ccoollppiittee  vveennggoonnoo  ttrraappaassssaattee  ee  rriissuullttaannoo  

iinnuuttiilliizzzzaabbiillii  eedd  iinnccuurraabbiillii..  

  

KKFFMMMM55  --  SSttrriittoollaammeennttoo  ddeellllaa  MMaannttiiddee  RReelliiggiioossaa  

TTiippoo::  PP      CCoossttoo::  44FF      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AAuurraa  11,,  

AAvvvveerrssaarriioo  iimmmmoobbiilliizzzzaattoo**  

EEffffeettttii::  uuttiilliizzzzaattoo  ssuu  uunn  aavvvveerrssaarriioo  iimmmmoobbiilliizzzzaattoo  ccoonn  iill  ccoollppoo  

KKFFAAMM66,,  iinnfflliiggggee  ((FF))PPVV  aallll''aarrttoo  iinnttrraappppoollaattoo  ee  ((BB))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  LL''aarrttoo  vviieennee  ffrraattttuurraattoo..  

  

KKFFMMMM66  --  TTeeccnniiccaa  MMoorrttaallee  ddeellllee  LLaammee  ddeellllaa  

MMaannttiiddee  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  66        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  SSiimmiillee  aa  KKFFAAMM44,,  ppeerrmmeettttee  ddii  eeffffeettttuuaarree  sseemmpprree  dduuee  

aattttaacccchhii  ddiissttiinnttii  ee  ddii  aauummeennttaarree  ddii  22  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))  iill  

ddaannnnoo  ddeellllee  aarrmmii  uuttiilliizzzzaattee..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  vviieennee  iinnccrreemmeennttaattoo  ddii  33  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  

PPVV))..  

  

  

SSTTIILLEE  DDEELLLL''OORRSSOO  
SSttiillee  cchhee  ssii  bbaassaa  ssuuii  ccoollppii  ppootteennttii  ee  ssuullll''uussoo  ddii  pprreessee  ee  

ssttrriittoollaammeennttii..  NNoonn  hhaa  uunn''aarrmmaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  

  

CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  
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KKFFAAOO11  --  CCoollppoo  VViioolleennttoo  ddeellll''OOrrssoo  

TTiippoo::  PP            CCoossttoo::  XXFF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ppuuggnnoo  ccaarriiccaattoo  ddii  ggrraannddee  ppootteennzzaa  cchhee  iinnfflliiggggee  

((DD))PPVV  ee  ((DD))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  SSppoossttaa  ll''aavvvveerrssaarriioo  iinnddiieettrroo  ddii  ((DD))  mmeettrrii..  

  

KKFFAAOO22  --  DDooppppiioo  CCoollppoo  ddeellll''OOrrssoo  

TTiippoo::  PP          CCoossttoo::  66          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  eeffffeettttuuaa  dduuee  aattttaacccchhii  cchhee  vvaannnnoo  ppaarraattii  oo  

sscchhiivvaattii  ddiissttiinnttaammeennttee  ee  iinnfflliiggggoonnoo  ((DD))PPVV  ooggnnuunnoo..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  èè  ((EE))PPVV..  

  

KKFFAAOO33  --  PPrreessaa  ddeellll''OOrrssoo  

TTiippoo::  PP          CCoossttoo::  44          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  SSiimmiillee  aa  BB55  mmaa  iill  ddaannnnoo  èè  ((BB))PPVV  ee  ((CC))PPRR..  IIll  TTeesstt  ppeerr  

lliibbeerraarrssii  aa  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --22..  

SSppeecciiaallee::  IIll  tteesstt  ppeerr  lliibbeerraarrssii  rriicceevvee  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --44..  

  

KKFFAAOO44  --  SSttrriittoollaammeennttoo  ddeellll''OOrrssoo  

TTiippoo::  PP          CCoossttoo::  XXFF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AAvvvveerrssaarriioo  

iimmmmoobbiilliizzzzaattoo  

EEffffeettttii::  IInnfflliiggggee  ((CC))PPVV  iinn  22  llooccaazziioonnii  aa  sscceellttaa  ee  ((EE))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  IIggnnoorraa  22  ppuunnttii  pprrootteezziioonnee  ddii  qquuaallssiiaassii  ttiippoo..  

  

KKFFAAOO55  --  TTeessttaattaa  DDiissttrruuttttrriiccee  ddeellll''OOrrssoo  

TTiippoo::  TT            CCoossttoo::  55                LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  UUnn  tteerrrriibbiillee  ccoollppoo  ddii  tteessttaa  cchhee  iinnfflliiggggee  ((CC))PPVV  ee  ((EE))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  èè  iinnccuurraabbiillee..  

  

KKFFAAOO66  --  ZZaammppaattaa  ddeellll''OOrrssoo  FFuurriioossoo  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  55FF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ppoosssseennttee  mmoonnttaannttee  cchhee,,  ccoollppeennddoo  ddaall  bbaassssoo  vveerrssoo  

ll''aallttoo,,  vvaa''  llooccaalliizzzzaattoo  ccoommee  uunn  ccaallcciioo  ee  iinnfflliiggggee  ((EE))PPVV  --  ((DD))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ssbbaallzzaattoo  vviiaa  ee  ccaaddee  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  aa  tteerrrraa  aa  ((FF))  mmeettrrii  ddii  ddiissttaannzzaa..  

  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  

  

KKFFMMOO11  --  CCaarriiccaa  ddeellll''OOrrssoo  IInnffuurriiaattoo  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  44          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AAuurraa  11,,  

RRiinnccoorrssaa  ddii  44  mmeettrrii  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ssii  ssccaagglliiaa  ccoonnttrroo  ll''aavvvveerrssaarriioo  iinnfflliiggggeennddoo  

((CC))PPVV  ee  ((CC))PPRR,,  mmaa  aall  MMSS  aaggggiiuunnggee  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  

CCoorrppoo..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ssppiinnttoo  iinnddiieettrroo  ddii  ((CCoorrppoo))  mmeettrrii  ee  

ccaaddee  aa  tteerrrraa..  

  

KKFFMMOO22  --  CCoollppoo  ddeellll''OOrrssoo  PPeessccaattoorree  

TTiippoo::  PP      CCoossttoo::  XXFF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22,,  MMaannii  

lliibbeerree  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++PPeerrcceezziioonnee++AAnniimmaallee++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ssii  ccoonncceennttrraa  ee  rriieessccee  aa  ssffeerrrraarree  uunn  ccoollppoo  

ccoonn  eennttrraammbbee  llee  bbrraacccciiaa  cchhee  iinnfflliiggggee  ((HH))PPVV  iinn  uunnaa  llooccaazziioonnee  

aa  sscceellttaa..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ccoollppoo  iinnfflliiggggee  aanncchhee  ((DD))PPRR..  

  

KKFFMMOO33  --  IInnvviinncciibbiillee  RReessiisstteennzzaa  ddeellll''OOrrssoo    

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  55          LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  CCoorrppoo++DDeessiiddeerriioo++AAnniimmaallee++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  AAttttrraavveerrssoo  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  tteeccnniiccaa  ddii  rreessppiirraazziioonnee,,  ii  

mmuussccoollii  ddeell  ccoorrppoo  ddiivveennttaannoo  dduurrii  ccoommee  ll''aacccciiaaiioo  ee  iill  gguueerrrriieerroo  

oottttiieennee  uunn  VVPP  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee  ppaarrii  aa  ((HH))  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  

rroouunndd  ppaarrii  aall  vvaalloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  IIssttiinnttoo..  

SSppeecciiaallee::  LL''eeffffeettttoo  dduurraa  iill  ddooppppiioo..  

  

KKFFMMOO44  --  MMoorrssaa  IInnvviinncciibbiillee  ddeellll''OOrrssoo  

TTiippoo::  PP      CCoossttoo::  55        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  SSiimmiillee  aa  KKFFAAOO33  mmaa  ccaauussaa  ((CC))PPVV  ee  ((EE))PPRR..  LLaa  ppeennaalliittàà  

aall  tteesstt  ppeerr  lliibbeerraarrssii  èè  --44..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo,,  ssee  hhaa  AAuurraa  ppaarrii  oo  iinnffeerriioorree,,  nnoonn  rriieessccee  

aa  lliibbeerraarrssii  ppeerr  ((AAnniimmaallee))  rroouunndd..  OOllttrreettuuttttoo,,  ii  ssuuooii  PPMM  ssoonnoo  

ccoommpplleettaammeennttee  aazzzzeerraattii  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ppeerriiooddoo  iinn  ccuuii  rreessttaa  

iinnttrraappppoollaattoo  nneellllaa  mmoorrssaa..  

  

KKFFMMOO55  --  PPootteennzzaa  DDiissttrruuttttiivvaa  ddeellll''OOrrssoo  

TTiippoo::  SSPP          CCoossttoo::  66        LLiimmiittaazziioonnii::  AAuurraa  22  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++DDeessiiddeerriioo++AAnniimmaallee  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  rraaccccoogglliiee  llee  ssuuee  eenneerrggiiee  ee  oottttiinnee  uunnaa  

ppootteennzzaa  ssoovvrruummaannaa  ppeerr  uunn  bbrreevvee  llaassssoo  ddii  tteemmppoo..  IInn  bbaassee  aall  

rriissuullttaattoo  ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee,,  oottttiieennee  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  

ppoossiittiivvoo  ddaa  aaggggiiuunnggeerree  aall  MMSS  ddeeii  ccoollppii  ddeelllloo  SSttiillee  ddeellll''OOrrssoo  

ppoorrttaattii  eennttrroo  ((IIssttiinnttoo))  RRoouunndd..  

MMSS  NNoorrmmaallee  ==  ++11,,  MMSS  BBuuoonnoo  ==  ++22,,  MMSS  MMoollttoo  BBuuoonnoo  ==  

++33,,  MMSS  EEcccceelllleennttee  ==  ++44..  

SSppeecciiaallee::  IIll  MMooddiiffiiccaattoorree  ddaa  aaggggiiuunnggeerree  aall  MMSS  ddeeii  ccoollppii  èè  ++66  

eedd  èè  eesstteessoo  aadd  ooggnnii  SSttiillee  ddeelllloo  SShhaaoolliinn  KKuunngg  FFuu..  

  

KKFFMMOO66  --  SSttrriittoollaammeennttoo  MMoorrttaallee  ddeellll''OOrrssoo  

TTiippoo::  PP          CCoossttoo::  XXFF            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AAuurraa  11,,  

AAvvvveerrssaarriioo  iimmmmoobbiilliizzzzaattoo  

EEffffeettttii::  SSiimmiillee  aa  KKFFAAOO44  mmaa  iinnfflliiggggee  ((DD))PPVV  iinn  22  llooccaazziioonnii  aa  

sscceellttaa  ee  ((FF))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  IIggnnoorraa  llee  pprrootteezziioonnii  ccoonnvveennzziioonnaallii..  
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DDii  SSqquuaalloo  

  

PPrreerreeqquuiissiittoo  ddeellllaa  SSccuuoollaa::  NNeessssuunnoo  

CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  MMeennttee  

  

SSii  ttrraattttaa  ddeell  NNiinnjjiittssuu  ssvviilluuppppaattoo  nneellllaa  rreeggiioonnee  ddii  IIggaa  ee  hhaa  uunnaa  ttrraaddiizziioonnee  ddii  cciirrccaa  990000  aannnnii..  PPiiùù  cchhee  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo  èè  

uunn  iinnssiieemmee  ddii  ttaattttiicchhee  ddii  gguueerrrriigglliiaa,,  tteeccnniicchhee  ddii  ssppiioonnaaggggiioo  ee  aarrttii  iilllluussoorriiee  cchhee  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  eelliimmiinnaarree  iill  nneemmiiccoo  ddooppoo  aavveerrlloo  

iinnddeebboolliittoo  oo  ddiissttrraattttoo..  UUnn  vveerroo  NNiinnjjaa  nnoonn  aattttaaccccaa  mmaaii  aa  vviissoo  aappeerrttoo,,  ppiiuuttttoossttoo  ssttuuddiiaa  aatttteennttaammeennttee  llaa  ssttrraatteeggiiaa  mmiigglliioorree  ppeerr  eelliimmiinnaarree  

ll''aavvvveerrssaarriioo  iill  pprriimmaa  ppoossssiibbiillee..  PPeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo  ssoonnoo  nneecceessssaarrii  aallttii  vvaalloorrii  nneellllaa  ccoommppoonneennttee  MMeennttee..  

  

CCOOLLPPII    AAVVAANNZZAATTII  

  

IIAA11  --  AArrttiigglliioo  ddeellll''OOmmbbrraa  

TTiippoo::  PP      CCoossttoo::  22        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ccoollppoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  ll''aauussiilliioo  ddii  ppiiccccoollii  aarrttiiggllii  ddii  ffeerrrroo  

ssuullllee  ppuunnttee  ddeellllee  ddiittaa  cchhiiaammaattii  KKaaddooyyuubbii..  IInnfflliiggggee  ((EE))PPVV..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  ffeerriittaa  èè  ccoossìì  pprrooffoonnddaa  cchhee  llaa  ppeerrddiittaa  ddii  ssaanngguuee  

pprroovvooccaa  11PPRR  ddii  ddaannnnoo  iinn  ppiiùù..  

  

IIAA22  --  CCaallcciioo  ddeellll''AArrttee  SSeeggrreettaa  

TTiippoo::  CC      CCoossttoo::  33        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  vveellooccee  ccaallcciioo  cchhee  iinnfflliiggggee  ((DD))PPVV  ee  ((BB))PPRR  

SSppeecciiaallee::  IInnfflliiggggee  ((EE))PPVV  ee  ((CC))PPRR..  

  

IIAA33  --  CCaallcciioo  VVoollaannttee  ddii  IIggaa  

TTiippoo::  SSNN        CCoossttoo::  55        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11,,  AAuurraa  

11,,  AAttlleettiiccaa  ++11  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  ccaallcciioo  ppoorrttaattoo  iinn  ssoossppeennssiioonnee  aaeerreeaa..  IIll  

gguueerrrriieerroo  ccoollppiissccee  ll''aavvvveerrssaarriioo  ssccaallcciiaannddoolloo  ccoonn  eennttrraammbbii  ii  

ppiieeddii  eedd  eeffffeettttuuaannddoo  ppooii  uunnaa  ccaapprriioollaa  aallll''iinnddiieettrroo  ppeerr  ttoorrnnaarree  

aall  ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteennzzaa  ddeell  ssaallttoo..  IIll  ddaannnnoo  èè  ddii  ((CC))PPVVxx22  ssuullllaa  

ttaabbeellllaa  ddeell  PPuuggnnoo..  NNoonn  ppuuòò  ccoollppiirree  llee  ggaammbbee..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ssppiinnttoo  iinnddiieettrroo  ddii  ((EE))  mmeettrrii  ee  

ccaaddee  aa  tteerrrraa  ssee  nnoonn  rriieessccee  iinn  uunn  tteesstt::  

CCoorrppoo++RReessiisstteennzzaa++UUmmaannoo--22..  

  

IIAA44  --  CCoollppoo  ddeellllaa  MMaannttiiddee  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  44      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  

CCoorrppoo  ++11  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  aattttaaccccoo  eeffffeettttuuaattoo  ccoonn  ll''aauussiilliioo  ddii  22  

llaammee  ddaa  ggoommiittoo..  PPeerrmmeettttee  ddii  ccoollppiirree  dduuee  llooccaazziioonnii  ddiissttiinnttee  

ccaauussaannddoo  ((FF))PPVV  cciiaassccuunnaa..  

SSppeecciiaallee::  LLee  llooccaazziioonnii  ccoollppiittee  ssuubbiissccoonnoo  ffeerriittee  ccoossìì  pprrooffoonnddee  

ddaa  rriissuullttaarree  iinnuuttiilliizzzzaabbiillii..  

  

IIAA55  --  CCoorrppoo  ddii  PPiieettrraa  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,    CCoonncceennttrraazziioonnee  

++11  

TTeesstt::  MMeennttee++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ssii  ccoonncceennttrraa  ppeerr  rreennddeerree  iill  ssuuoo  ccoorrppoo  ppiiùù  

rreessiisstteennttee..  PPeerrmmeettttee  ddii  iiggnnoorraarree  uunn  nnuummeerroo  ddii  PPVV  ddii  ddaannnnoo  iinn  

ooggnnii  llooccaazziioonnee  ppaarrii  aall  lliivveelllloo  ddeell  ttaalleennttoo  CCoonncceennttrraazziioonnee..  DDuurraa  

uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS..  

SSppeecciiaallee::  IIggnnoorraa  uunn  uugguuaallee  nnuummeerroo  ddii  PPRR..  



KEN IL GUERRIERO – IL GIOCO DI RUOLO 
 

MANUALE DELL’ARBITRO  25 

 

  

IIAA66  --  DDooppppiioo  RReessppiirroo  ddeellll''AArrttee  ddii  IIggaa  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  22        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  CCoorrrreerree  ++11  

TTeesstt::  CCoorrppoo++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  UUssaattoo  iinn  ccoommbbaattttiimmeennttoo  rraaddddooppppiiaa  ii  PPMM  ppeerr  uunn  

nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  ddooppppiioo  ddeell  lliivveelllloo  ddeell  ttaalleennttoo  CCoorrrreerree..  

FFuuoorrii  ddaall  ccoommbbaattttiimmeennttoo  ppeerrmmeettttee  ddii  ccoorrrreerree  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  

ddii  oorree  ppaarrii  aall  MMSS  sseennzzaa  ssttaannccaarrssii  mmaaii..  

SSppeecciiaallee::  SSee  uussaattoo  iinn  ccoommbbaattttiimmeennttoo,,  iill  nnuummeerroo  ddeeii  PPMM  vviieennee  

ttrriipplliiccaattoo..  

  

IIAA77  --  FFeennddeennttee  SSeeggrreettoo  ddeellll''OOmmbbrraa  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AAuurraa  11,,  AArrmmii  

ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo  ++11  

EEffffeettttii::  EEsseegguuiittoo  ccoonn  aarrmmii  ddaa  ttaagglliioo  ccoommee  ssppaaddee  ee  ssiimmiillii,,  

ppeerrmmeettttee  ddii  iinnccrreemmeennttaarree  iill  ddaannnnoo  ddii  22  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))  ee  

iiggnnoorraarree  iill  VVPP  ddeellllee  pprrootteezziioonnii  ccoonnvveennzziioonnaallii..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  ddii  33  CCaatteeggoorriiee..  

  

IIAA88  --  KKaakkuurree,,  ll''OOccccuullttaammeennttoo  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  33        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  TTrraavveessttiimmeennttoo  

++11  

TTeesstt::  MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++RReeggnnoo  

EEffffeettttii::  SSiimmiillee  aallllaa  tteeccnniiccaa  UUkkiiaasshhii,,  ccooiinnvvoollggee  ppeerròò  ll''aassppeettttoo  

""vviissiivvoo""  ee  ppeerrmmeettttee  ddii  mmiimmeettiizzzzaarrssii  ppeerrffeettttaammeennttee  iinn  ddiivveerrssii  

aammbbiieennttii..  AAnncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo,,  iill  RReeggnnoo  uuttiilliizzzzaattoo  ddoovvrràà  

eesssseerree  sscceellttoo  iinn  bbaassee  aall  lluuooggoo  iinn  ccuuii  ccii  ssii  vvuuoollee  nnaassccoonnddeerree..  

DDuurraa  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee  ee  

ccoommppoorrttaa  uunn  mmaalluuss  ddii  --44  aa  cchhiiuunnqquuee  vvoogglliiaa  rriinnttrraacccciiaarree  cchhii  

uussaa  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  bbaassaannddoossii  ssuullllaa  vviissttaa..  

SSppeecciiaallee::  IIll  mmaalluuss  èè  --66..  

IIAA99  --  KKaattoojjuuttssuu,,  LLaa  TTeeccnniiccaa  ddeell  FFuuooccoo  

TTiippoo::  DD        CCoossttoo::  XXFF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  CCoonncceennttrraazziioonnee  

++11  

TTeesstt::  CCoorrppoo++DDeessiiddeerriioo++MMiinneerraallee++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  PPeerr  eeffffeettttuuaarree  qquueessttoo  ccoollppoo  iill  gguueerrrriieerroo  ddeevvee  bbeerree  ddeell  

lliiqquuiiddoo  iinnffiiaammmmaabbiillee  ((ddii  ssoolliittoo  ccoonntteennuuttoo  iinn  uunnaa  ffiiaasscchheettttaa  oo  

iinn  uunnaa  bboorrrraacccciiaa))  ee  aavveerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  qquuaallccoossaa  ppeerr  

aacccceennddeerrlloo  ((uunn  aacccceennddiinnoo,,  llee  sscciinnttiillllee  ddii  dduuee  llaammee......))..  SSee  llee  

ccoonnddiizziioonnii  ssoonnoo  ssooddddiissffaattttee  rriieessccee  aa  sspprriiggiioonnaarree  ddaallllaa  bbooccccaa  

uunnaa  vviioolleennttaa  ffiiaammmmaattaa  cchhee  ccoollppiissccee  ttuuttttii  ggllii  aavvvveerrssaarrii  eennttrroo  66  

mmeettrrii  iinn  lliinneeaa  rreettttaa  sseennzzaa  ppeennaalliittàà  ccaauussaannddoo  ((FF))PPVV  cciiaassccuunnoo..  

IInn  ppiiùù,,  ssee  ggllii  aavvvveerrssaarrii  ssoonnoo  iinnffiiaammmmaabbiillii,,  ssuubbiissccoonnoo  ((BB++22))PPVV  

ee  ((BB++22))PPRR  aadd  ooggnnii  rroouunndd  ssuucccceessssiivvoo  ffiinncchhèè  nnoonn  rriieessccoonnoo  aa  

ssppeeggnneerree  llee  ffiiaammmmee..  SSee  iill  gguueerrrriieerroo  ffaalllliissccee  iill  tteesstt  ddii  aattttaaccccoo  

ssuubbiissccee  ((DD))PPRR  ppeerr  ll''iinnggeessttiioonnee  ddeell  lliiqquuiiddoo  iinnffiiaammmmaabbiillee..  

SSppeecciiaallee::  LLee  llooccaazziioonnii  ccoollppiittee  vveennggoonnoo  bbrruucciiaattee  ccoommpplleettaammeennttee  

ee  ddiivveennttaannoo  iinnuuttiilliizzzzaabbiillii..  

  

IIAA1100  --  MMeekkuurraammaasshhii,,  IInnggaannnnaarree  lloo  SSgguuaarrddoo  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  44          LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  SSttrraatteeggiiaa  ++11  

TTeesstt::  MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee,,  iinn  ppoocchhii  sseeccoonnddii,,  ddii  eellaabboorraarree  uunn  ddiivveerrssiivvoo  

((iinn  bbaassee  aallll''aammbbiieennttee  cciirrccoossttaannttee  eedd  iinn  aaccccoorrddoo  ccoonn  ll''AAddGG))  ppeerr  

ddiissttrraarrrree  ll''aavvvveerrssaarriioo::  aadd  eesseemmppiioo  ccoollppiirree  uunn  ccaavvaalllloo  cchhee  ppooii  

ssii  iimmbbiizzzzaarrrriissccee  ee  ccrreeaa  ccoonnffuussiioonnee,,  pprroovvooccaarree  uunn  ppiiccccoollaa  

ffrraannaa  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo......eettcc..  LL''aavvvveerrssaarriioo,,  ssee  ddii  AAuurraa  ppaarrii  oo  

iinnffeerriioorree,,  ddeevvee  eeffffeettttuuaarree  uunn  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  

MMeennttee++RReessiisstteennzzaa++UUmmaannoo  ccoonnttrroo  iill  MMSS  ddii  qquueessttaa  tteeccnniiccaa..  SSee  

ffaalllliissccee,,  iill  MMII  vvaa''  ssoottttrraattttoo  aall  ssuuoo  vvaalloorree  ddii  IInniizziiaattiivvaa  ppeerr  uunn  

nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  lliivveelllloo  ddii  SSttrraatteeggiiaa  ddii  cchhii  hhaa  

eeffffeettttuuaattoo  iill  ddiivveerrssiivvoo..  

SSppeecciiaallee::  HHaa  eeffffeettttoo  aanncchhee  ssuu  aavvvveerrssaarrii  ddii  AAuurraa  ssuuppeerriioorree..  

  

IIAA1111  --  MMoorrssaa  SSeeggrreettaa  ddii  IIggaa  

TTiippoo::  PP    CCoossttoo::  22FF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  IIll  nniinnjjaa  aaffffeerrrraa  ddaa  ddiieettrroo  iill  bbeerrssaagglliioo  bbllooccccaannddoollii  iill  

ccoolllloo  ccoonn  uunn  bbrraacccciioo  ee  ttaappppaannddoollii  llaa  bbooccccaa  ccoonn  llaa  mmaannoo  

lliibbeerraa  ppeerr  iimmppeeddiirrggllii  ddii  uurrllaarree,,  iinnfflliiggggee  ((BB))PPRR  ee  iinn  ppiiùù  

ll''aavvvveerrssaarriioo  èè  iimmmmoobbiilliizzzzaattoo..  

SSppeecciiaallee::  iinnfflliiggggee  ((CC))PPRR..  

  

IIAA1122  --  OOmmbbrraa  SSiilleennttee  cchhee  UUcccciiddee  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  33          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AArrmmii  ddaa  

LLaanncciioo  ++11  

EEffffeettttii::  QQuueessttaa  tteeccnniiccaa  vvaa''  uuttiilliizzzzaattaa  iinn  ccoommbbiinnaazziioonnee  ccoonn  iill  

KKaakkuurree  ee  ppeerrmmeettttee  ddii  ssccaagglliiaarree  uunn  AArrmmaa  ddaa  LLaanncciioo  qquuaallssiiaassii  

ccoonnttrroo  iill  nneemmiiccoo  sseennzzaa  cchhee  qquueessttii  rriieessccaa  aadd  iinnddiivviidduuaarree  iill  

gguueerrrriieerroo..  IIll  ddaannnnoo  ddeellll''aarrmmaa  aauummeennttaa  ddii  22  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  

PPVV))  ee  ll''aavvvveerrssaarriioo,,  ssee  hhaa  AAuurraa  ppaarrii  oo  iinnffeerriioorree  aa  qquueellllaa  ddeell  

gguueerrrriieerroo,,  ssuubbiissccee  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --22  aa  ddiiffeennddeerrssii  ddaallll''aattttaaccccoo..  

AAdd  ooggnnii  aattttaaccccoo  ssuubbiittoo,,  llaa  vviittttiimmaa  ppuuòò  tteennttaarree  uunn  tteesstt::  

MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo--22  ppeerr  iinnddiivviidduuaarree  ll''aaggggrreessssoorree..  SSee  
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llaa  vviittttiimmaa  hhaa  AAuurraa  ssuuppeerriioorree,,  iill  gguueerrrriieerroo  vviieennee  iinnddiivviidduuaattoo  

ddooppoo  iill  pprriimmoo  aattttaaccccoo..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  ppeennaalliittàà  aallllaa  ddiiffeessaa  èè  --44  ee  iinnfflluueennzzaa  aanncchhee  ggllii  

aavvvveerrssaarrii  ddii  AAuurraa  ssuuppeerriioorree..  

  

IIAA1133  --  PPaassssoo  ddeell  GGaattttoo  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  22        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  SSttrraatteeggiiaa  ++11  

TTeesstt::  MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  ppoossiizziioonnee  ddii  ddiiffeessaa  cchhee  

ppeerrmmeettttee  ddii  eelliimmiinnaarree  llee  ppeennaalliittàà  ddeeggllii  aattttaacccchhii  llaatteerraallii  ee  aallllee  

ssppaallllee  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  tteesstt..  

SSppeecciiaallee::  SSii  oottttiieennee  aanncchhee  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  ddii  ++22  aallll''IInniizziiaattiivvaa  

ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  vvaalloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  

MMeennttee..  

  

IIAA1144  --  PPrreessaa  ddeeii  RRiifflleessssii  FFeelliinnii  

TTiippoo::  SSPP          CCoossttoo::  22        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  CCoonncceennttrraazziioonnee  

++11  

TTeesstt::  MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++MMeeccccaanniiccoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  aaffffeerrrraarree  aall  vvoolloo  uunn  pprrooiieettttiillee  ((aanncchhee  ddii  

aarrmmii  ddaa  ffuuooccoo))  oo  uunn  qquuaallssiiaassii  ooggggeettttoo  ssccaagglliiaattoo  ccoonnttrroo  iill  

gguueerrrriieerroo  sseemmpplliicceemmeennttee  rriiuusscceennddoo  nneell  tteesstt..  

SSppeecciiaallee::  IIll  pprrooiieettttiillee  ppuuòò  eesssseerree  rriissppeeddiittoo  aallll''aattttaaccccaannttee  ccoonn  

lloo  sstteessssoo  MMSS..  

  

IIAA1155  --  PPuuggnnaallii  DDiissaarrmmaannttii  ddeellll''AArrttee  ddii  IIggaa  

TTiippoo::  CCOO//SSPP          CCoossttoo::  33          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  22,,  

AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo  ++11  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  tteeccnniiccaa  cchhee  vvaa  uussaattaa  iinn  ccoonnggiiuunnzziioonnee  

ccoonn  ddeeii  ppuuggnnaallii  SSaaii..    PPeerrmmeettttee  ddii  ssffeerrrraarree  uunn  aattttaaccccoo  cchhee  ppuuòò  

eesssseerree  ssoolloo  sscchhiivvaattoo  ee  iinnfflliiggggee  ((FF))PPVV..  IInn  ppiiùù,,  ssee  nnoonn  ssii  

uuttiilliizzzzaannoo  aallttrree  tteeccnniicchhee  dduurraannttee  iill  rroouunndd,,  ssii  ppuuòò  uuttiilliizzzzaarree  

qquueessttaa  tteeccnniiccaa  ppeerr  ppaarraarree  uunn  ccoollppoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  uunn''aarrmmaa  ddaa  

ttaagglliioo  ccoonn  uunn  bboonnuuss  ddii  ++44..  

SSppeecciiaallee::  SSee  uussaattaa  ppeerr  ddiiffeennddeerrssii,,  ddiissaarrmmaa  aauuttoommaattiiccaammeennttee  

ll''aavvvveerrssaarriioo..  

  

IIAA1166  --  RRoottaazziioonnee  ddeellll''OOmmbbrraa  TTaagglliieennttee  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  XXFF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11,,  

AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo  ++11  

EEffffeettttii::  UUttiilliizzzzaannddoo  dduuee  llaammee  ddaa  ggoommiittoo,,  iill  gguueerrrriieerroo  ssii  

aabbbbaassssaa  ee  rrootteeaa  vveelloocceemmeennttee  ccoollppeennddoo  aallllee  ggaammbbee  ttuuttttii  ggllii  

aavvvveerrssaarrii  aaddiiaacceennttii..  CCaauussaa  ((DD))PPVV  aadd  ooggnnii  ggaammbbaa  ee  ppuuòò  eesssseerree  

ssoolloo  sscchhiivvaattoo..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  èè  ddii  ((EE))PPVV  aadd  ooggnnii  ggaammbbaa..  

  

IIAA1177  --  SSeeggrreettoo  PPuuggnnoo  ddii  IIggaa  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  22          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AAuurraa  11,,  

SSttrraatteeggiiaa  ++11  

EEffffeettttii::  UUnn  ppuuggnnoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  iill  ppaallmmoo  ddeellllaa  mmaannoo,,  tteenneennddoo  

iinnddiiccee,,  ppoolllliiccee  ee  aannuullaarree  aappeerrttii..  CCoollppiissccee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  iill  

TToorrssoo  ee  iinnfflliiggggee  ((BB))PPVV  --  ((EE))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ccoollppoo  iinnfflliiggggee  22PPRR  iinn  ppiiùù..  

  

IIAA1188  --  SShhiicchhiihhoouuddee,,  GGllii  OOttttoo  VVoollttii  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  XXFF        LLiimmiittaazziioonnii::  TTrraavveessttiimmeennttoo  ++11  

TTeesstt::  MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee,,  nneell  ggiirroo  ddii  ppoocchhiissssiimmii  sseeccoonnddii  ((iill  tteemmppoo  ddii  

uunn  rroouunndd)),,  ddii  ttrraavveessttiirrssii  iinn  uunn''aallttrraa  ppeerrssoonnaa  ccaammbbiiaannddoo  nnoonn  

ssoolloo  ii  vveessttiittii,,  mmaa  aanncchhee  iill  ttiimmbbrroo  vvooccaallee  ee  llaa  ggeessttuuaalliittàà..  

UUssaattaa  ssppeessssoo  dduurraannttee  llee  ffuugghhee  ppeerr  mmiimmeettiizzzzaarrssii  ffrraa  llaa  ffoollllaa,,  

qquueessttaa  tteeccnniiccaa  èè  eeffffeettttuuaabbiillee  aa  ppaattttoo  cchhee  ssii  aabbbbiiaa  aa  

ddiissppoossiizziioonnee  iill  mmaatteerriiaallee  ppeerr  ccaammuuffffaarrssii..  GGllii  aavvvveerrssaarrii  

ppoottrraannnnoo  ttrroovvaarree  cchhii  uussaa  llaa  tteeccnniiccaa  ssoolloo  ccoonn  uunn  tteesstt::  

MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  ccoonn  uunn  MMaalluuss  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  tteesstt  

ddii  aattttiivvaazziioonnee..  

SSppeecciiaallee::  GGllii  aavvvveerrssaarrii  nnoonn  ppoossssoonnoo  ddiissttiinngguueerree  iill  

ttrraavveessttiimmeennttoo..  

  

IIAA1199  --  SShhuurriikkeenn  AAssssaassssiinnoo  ddii  IIggaa  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  22          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AArrmmii  ddaa  

LLaanncciioo  ++22  

EEffffeettttii::  GGrraazziiee  aa  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  iill  gguueerrrriieerroo  ppuuòò  llaanncciiaarree  uunn  

ssiinnggoolloo  SShhuurriikkeenn  sscceegglliieennddoo  llaa  llooccaazziioonnee  ddaa  ccoollppiirree  sseennzzaa  

ppeennaalliittàà  ee  iinnfflliiggggeennddoo  ((FF))PPVV..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  èè  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee..  

  

IIAA2200  --  TTeeccnniiccaa  ddeellllee  AArrmmii  aa  CCaatteennaa  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  55FF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11,,  

AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo  ++11  

EEffffeettttii::  UUttiilliizzzzaannddoo  aarrmmii  aa  ccaatteennaa  ((ccaatteennee,,  nnuunncchhaakkuu  ee  ssiimmiillii))  

iill  gguueerrrriieerroo  ppuuòò  vvoorrttiiccaarrllee  aattttoorrnnoo  aa  ssee  rriiuusscceennddoo  aa  ccoollppiirree  

ttuuttttii  ggllii  aavvvveerrssaarrii  sseennzzaa  aallccuunnaa  ppeennaalliittàà..  IIll  ddaannnnoo  ddeellll''aarrmmaa  

vviieennee  iinnccrreemmeennttaattoo  ddii  22  CCaatteeggoorriiee,,  ssiiaa  iinn  PPVV  cchhee  iinn  PPRR..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  ddeellll''aarrmmaa  vviieennee  iinnccrreemmeennttaattoo  ddii  33  

CCaatteeggoorriiee  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  rriigguuaarrddaa  ii  PPVV..  
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IIAA2211  --  TTeeccnniiccaa  EEvvaassiivvaa  ddii  IIggaa  

TTiippoo::  SSPP          CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11  

TTeesstt::  CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  QQuueessttaa  tteeccnniiccaa  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattaa  aall  ppoossttoo  ddeeii  

nnoorrmmaallii  tteesstt  ppeerr  lliibbeerraarrssii  ddaallllee  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii,,  sseennzzaa  tteenneerr  

ccoonnttoo  ddii  aallccuunn  mmooddiiffiiccaattoorree..  

SSppeecciiaallee::  IIll  gguueerrrriieerroo  vviinnccee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ll''IInniizziiaattiivvaa  nneell  

rroouunndd  ssuucccceessssiivvoo..  

  

  
IIAA2222  --  TTeeccnniiccaa  SSeeggrreettaa  ddeeggllii  SShhuurriikkeenn  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  11**          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AArrmmii  ddaa  

LLaanncciioo  ++11  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  llaanncciiaarree,,  uunnoo  ddiieettrroo  ll''aallttrroo,,  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  

55  SShhuurriikkeenn  ccoonnttrroo  ll''aavvvveerrssaarriioo..  BBiissooggnnaa  ddiicchhiiaarraarree  aallll''iinniizziioo  

qquuaannttii  SShhuurriikkeenn  ssii  vvoogglliioonnoo  llaanncciiaarree  ee,,  ppeerr  ooggnnuunnoo  ddii  eessssii,,  

ssppeennddeerree  11PPMM  iinn  ppiiùù  oollttrree  iill  pprriimmoo..  IIll  ddaannnnoo  èè  ddii  ((CC))PPVV  ppeerr  

ooggnnii  SShhuurriikkeenn  ee  vvaannnnoo  sscchhiivvaattii  ddiissttiinnttaammeennttee..  SSee  uuttiilliizzzzaattoo  

ccoonnttrroo  ppiiùù  aavvvveerrssaarrii  nnoonn  ccii  ssoonnoo  mmaalluuss  aallll''aattttaaccccoo,,  mmaa  

bbiissooggnnaa  rriippaarrttiirree  ggllii  SShhuurriikkeenn  uuttiilliizzzzaattii..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  èè  ddii  ((DD))PPVV  ppeerr  ooggnnii  SShhuurriikkeenn..  

  

IIAA2233  --  UUddee  GGaattaammee,,  LLaa  PPrreessaa  aall  BBrraacccciioo  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  55FF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  22,,  

SSttrraatteeggiiaa::00  

EEffffeettttii::  UUssaattaa  aall  ppoossttoo  ddii  uunnaa  nnoorrmmaallee  ppaarraattaa  ((ccoonn  uunn  tteesstt  ddeell  

ttuuttttoo  aannaallooggoo))    ccoonnttrroo  ii  CCoollppii  ddii  ttiippoo  PP  oo  CCOO  ppeerrmmeettttee,,  ssee  iill  

MMSS  ddeell  ddiiffeennssoorree  èè  ddii  33  oo  ppiiùù  ppuunnttii  ssuuppeerriioorree  aa  qquueelllloo  

ddeellll''aattttaaccccoo,,  ddii  aaffffeerrrraarree  iill  BBrraacccciioo  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  ccoollppiirree  ee  

aatttteerrrraarree  ll''aavvvveerrssaarriioo  ttoorrcceennddoolloo..  QQuueessttii  ssuubbiissccee  ((CC))PPVV  aall  

BBrraacccciioo  aaffffeerrrraattoo,,  èè  iimmmmoobbiilliizzzzaattoo  ee  ppuuòò  lliibbeerraarrssii  ssoolloo  uunn  

mmaalluuss  ddii  --22  ssuull  tteesstt..  SSee  èè  aarrmmaattoo  vviieennee  ddiissaarrmmaattoo  

aauuttoommaattiiccaammeennttee..  

SSppeecciiaallee::  IIll  mmaalluuss  aall  tteesstt  ppeerr  lliibbeerraarrssii  èè  ddii  --44..  

  

IIAA2244  --  UUkkiiaasshhii,,  IIll  PPaassssoo  FFlluuttttuuaannttee  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  11        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  SSppiioonnaaggggiioo  ++11  

TTeesstt::  MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++RReeggnnoo  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  ccaammmmiinnaarree  sseennzzaa  eemmeetttteerree  aallccuunn  rruummoorree..  

IIll  RReeggnnoo  uuttiilliizzzzaattoo  ddiippeennddee  ddaallll''aammbbiieennttee  iinn  ccuuii  ccii  ssii  mmuuoovvee::  

UUttiilliizzzzaannddoo  MMiinneerraallee  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  mmuuoovveerrssii  ssiilleennzziioossaammeennttee  

ssuullllaa  ppiieettrraa  oo  aallll''iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  zzoonnaa  ppaalluuddoossaa  ((oo  uunn  ppiiccccoolloo  

ssttaaggnnoo)),,  uuttiilliizzzzaannddoo  VVeeggeettaallee  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ffaarrlloo  nneellllaa  

vveeggeettaazziioonnee..  CChhiiuunnqquuee  tteennttii  ddii  iinnddiivviidduuaarree  cchhii  uuttiilliizzzzaa  qquueessttaa  

tteeccnniiccaa  bbaassaannddoossii  ssuullll''uuddiittoo,,  ssuubbiirràà  uunn  mmaalluuss  ddii  --44..  DDuurraa  uunn  

nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee..  

SSppeecciiaallee::  DDuurraa  uunn''oorraa..  

  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  

  

IIMM11  --  CCaadduuttaa  RRoovveesscciiaattaa  ddeellll''AArrttee  SSeeggrreettaa  

TTiippoo::  SSMM        CCoossttoo::  55      LLiimmiittaazziioonnii::  AAuurraa  22,,  AAttlleettiiccaa  ++22  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ssppiiccccaa  uunn  bbaallzzoo  pprrooddiiggiioossoo,,  ppooii  aaffffeerrrraa  

ll''aavvvveerrssaarriioo  eedd  eesseegguuee  uunnaa  ccaapprriioollaa  aaeerreeaa  sscchhiiaannttaannddoolloo  aa  

tteerrrraa..  IInnfflliiggggee  ((GG))PPVV  --  ((DD))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  rreessttaa  ssttoorrddiittoo  ddaall  ccoollppoo  ee  ssuubbiissccee  uunn  

mmaalluuss  ddii  --22  iinn  ttuuttttii  ii  ssuuooii  tteesstt  nneell  pprroossssiimmoo  rroouunndd..  IInn  ppiiùù  

ddeevvee  ssppeennddeerree  55  PPMM  ppeerr  ppootteerrssii  rriiaallzzaarree..  

  

IIMM22  --  CCaallcciioo  RRoottaannttee  ddeellll''OOmmbbrraa  

TTiippoo::  CC        CCoossttoo::  66FF            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  

AAuurraa  11,,  AAttlleettiiccaa  ++11  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  eesseegguuiirree  uunn  ppiiccccoolloo  bbaallzzoo  ssuull  ppoossttoo  ee  

ssffeerrrraarree  uunn  ccaallcciioo  rroottaannttee  cchhee  ccoollppiissccee  ttuuttttii  ii  bbeerrssaaggllii  

aaddiiaacceennttii  ccaauussaannddoo  ((GG))PPVV  cciiaassccuunnoo  ssuullllaa  ttaabbeellllaa  ddeell  PPuuggnnoo..  

SSppeecciiaallee::  GGllii  aavvvveerrssaarrii  ssuubbiissccoonnoo  aanncchhee  ((BB))PPRR..  

  

IIMM33  --  DDooppppiioo  CCaallcciioo  ddeellll''AArrttee  ddii  IIggaa  

TTiippoo::  CC      CCoossttoo::  44            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  

11  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ssffeerrrraa  dduuee  ccaallccii  iinn  ssuucccceessssiioonnee  cchhee  

iinnfflliiggggoonnoo  ((EE))PPVV  iinn  dduuee  ddiivveerrssee  llooccaazziioonnii..  

SSppeecciiaallee::  VVeennggoonnoo  ccoollppiittee  33  llooccaazziioonnii..  
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IIMM44  --  FFeennddeennttee  ddeellllaa  RRoonnddiinnee  iinn  VVoolloo  

TTiippoo::  SSMM        CCoossttoo::  44      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,    AAuurraa  11,,  AArrmmii  

ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo  ++11,,  AAttlleettiiccaa  ++11  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  aattttaaccccoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  uunn''aarrmmaa  ddaa  ttaagglliioo  

iinn  ssaallttoo  mmoorrttaallee,,  ggeettttaannddoossii  iinn  ppiicccchhiiaattaa  ssuullll''aavvvveerrssaarriioo..  

AAuummeennttaa  iill  ddaannnnoo  ddeellll''aarrmmaa  ddii  33  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  iinn  PPVV))  ee  vvaa''  

llooccaalliizzzzaattoo  ssuullllaa  ttaabbeellllaa  ddeellllaa  TTeessttaattaa..  LLee  ddiimmeennssiioonnii  ddeellll''aarrmmaa  

ppoossssoonnoo  eesssseerree  aall  mmaassssiimmoo  qquueellllee  ddii  uunn  ssppaaddaa  lluunnggaa..    EE''  

sseemmpprree  ppoossssiibbiillee  ddiiffeennddeerrssii  ddaa  qquueessttoo  ccoollppoo  mmaa  ppuuòò  eesssseerree  

ssoolloo  sscchhiivvaattoo  ee  nnoonn  ppaarraattoo  ((aa  mmeennoo  cchhee  nnoonn  ssii  uuttiilliizzzziinnoo  

tteeccnniicchhee  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoommee  llaa  PPaarraattaa  DDiissaarrmmaannttee  ddii  HHookkuuttoo  oo  

llaa  PPaarraattaa  FFeerrrreeaa  ddii  MMoonntteeffiioorriittoo))..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  vviieennee  ttrraanncciiaattaa  vviiaa..  

  

IIMM55  --  HHiisshhookkeenn,,  IIll  PPuuggnnoo  VVoollaannttee  

TTiippoo::  DD          CCoossttoo::  44FF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAuurraa  22,,  CCoonncceennttrraazziioonnee  

++22  

TTeesstt::  MMeennttee++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  rriieessccee  aa  ccoonncceennttrraarree  ttuuttttaa  llaa  ssuuaa  ffoorrzzaa  

nneell  mmoovviimmeennttoo  ddeell  ppaallmmoo  aappeerrttoo  ee  pprroovvooccaa  uunn  ppootteennttee  

ssppoossttaammeennttoo  dd''aarriiaa  ccaappaaccee  ddii  ccoollppiirree  aa  ddiissttaannzzaa..  RRaaggggiiuunnggee  

uunnaa  ddiissttaannzzaa  mmaassssiimmaa  ddii  ((MMeenntteexx22))  mmeettrrii  ee  iinnfflliiggggee  ((FF))PPVV  --  

((DD))PPRR..  EEsssseennddoo  iinnvviissiibbiillee  ppuuòò  eesssseerree  sscchhiivvaattoo  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  

ppeennaalliittàà  ddii  --44..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ssppoossttaattoo  ddii  ((EE))xx22  mmeettrrii..  

  

IIMM66  --  IIlllluussiioonnee  ddeeii    NNoovvee  SSppeecccchhii  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11,,  

RRaaggggiirraarree  ++11  

TTeesstt::  MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  uuttiilliizzzzaa  ll''iilllluussiioonniissmmoo  ppeerr  ddaarree  

ll''iimmpprreessssiioonnee  ddii  mmoollttiipplliiccaarrssii..  LL''aavvvveerrssaarriioo,,  ssee  ddii  AAuurraa  ppaarrii  oo  

iinnffeerriioorree,,  ssuubbiissccee  uunn  mmaalluuss  ddaa  llaanncciiaarree  ssuullllaa  ccoolloonnnnaa  ((GG))  aa  

ttuuttttii  ii  tteennttaattiivvii  ddii  aattttaaccccaarrlloo..  NNoonn  hhaa  eeffffeettttoo  ccoonnttrroo  ggllii  

aavvvveerrssaarrii  ddii  AAuurraa  ssuuppeerriioorree  ee  dduurraa  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  

aall  vvaalloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee..  

SSppeecciiaallee::  IInnfflluueennzzaa  aanncchhee  ggllii  aavvvveerrssaarrii  ddii  AAuurraa  ssuuppeerriioorree..  

  
  

IIMM77  --  IImmpprroovvvviissoo  AAttttaaccccoo  ddeellllee  OOmmbbrree  VVoollaannttii  

TTiippoo::  CCOO          CCoossttoo::  33            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11,,    

AArrmmii  ddaa  LLaanncciioo  ++11  

TTeesstt::  MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++MMeeccccaanniiccoo++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  UUttiilliizzzzaannddoo  ll''iilllluussiioonniissmmoo  iill  gguueerrrriieerroo  ppuuòò  ssccaagglliiaarree  

uunn''aarrmmaa  ddaa  llaanncciioo  qquuaallssiiaassii  ddaannddoo  ll''iimmpprreessssiioonnee  cchhee  ssii  

mmoollttiipplliicchhii..  IIll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  ddii  22  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))  ee  

ll''aavvvveerrssaarriioo  ppuuòò  ddiiffeennddeerrssii  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --44..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  ddii  33  CCaatteeggoorriiee..  

  

IIMM88  --  KKaawwaarriimmii,,  LLaa  TTrraassffoorrmmaazziioonnee  CCoorrppoorreeaa  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  55          LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11,,  

RRaaggggiirraarree  ++22  

TTeesstt::  MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  EE''  uunnaa  tteeccnniiccaa  iilllluussoorriiaa  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  ddeevviiaarree  ggllii  

aattttaacccchhii  aavvvveerrssaarrii  ssuu  aallttrrii  bbeerrssaaggllii..  LLee  ssiittuuaazziioonnii  iinn  ccuuii  ppuuòò  

eesssseerree  uussaattaa  ssoonnoo  ppeerròò  ppaarrttiiccoollaarrii::  AAdd  eesseemmppiioo  ssee  ssii  ssttaa  

ccoommbbaatttteennddoo  ccoonnttrroo  ppiiùù  aavvvveerrssaarrii  ssii  ppuuòò  ffaarree  iinn  mmooddoo  cchhee  

qquueessttii  aattttaacccchhiinnoo  uunnoo  ddeeii  lloorroo  ccoommppaaggnnii  ssccaammbbiiaannddoolloo  ppeerr  iill  

lloorroo  nneemmiiccoo,,  ssee  ssii  èè  iinnsseegguuiittii  iinn  uunnaa  bboossccaagglliiaa  ssii  ppuuòò  ffaarree  iinn  

mmooddoo  cchhee  ccoollppiissccaannoo  uunn  ttrroonnccoo  oo  uunn  aanniimmaallee  aall  ppoossttoo  nnoossttrroo..  

IInn  ooggnnii  ccaassoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  iinn  ccuuii  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  ppuuòò  eesssseerree  

eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  ssuucccceessssoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnccoorrddaattee  ccoonn  ll''AAddGG..  

UUnnaa  vvoollttaa  ssttaabbiilliittoo  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattaa,,  bbaassttaa  eeffffeettttuuaarree  

iill  tteesstt  ee  ssii  ootttteerrrraannnnoo  ggllii  eeffffeettttii  ddeessiiddeerraattii..  IInnfflluueennzzaa  ppeerròò  

ssoolloo  aavvvveerrssaarrii  ddii  AAuurraa  ppaarrii  oo  iinnffeerriioorree  ee  dduurraa  uunn  iinntteerroo  

rroouunndd  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo..  

SSppeecciiaallee::  IInnfflluueennzzaa  aanncchhee  ggllii  aavvvveerrssaarrii  ddii  AAuurraa  ssuuppeerriioorree..  

  

  
IIMM99  --  KKuujjii  GGoosshhiinnbboo,,  LLaa  PPrrootteezziioonnee  ddeeii  NNoovvee  

SSiimmbboollii  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  55        LLiimmiittaazziioonnii::  AAuurraa  11,,  CCoonncceennttrraazziioonnee  

++11  

TTeesstt::  MMeennttee++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ssii  ccoonncceennttrraa  ddeessccrriivveennddoo  nnoovvee  ssiimmbboollii  ccoonn  

llee  mmaannii  ggiiuunnttee..  IIll  rriissuullttaattoo  èè  uunnoo  ssttaattoo  ddii  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  

ttoottaallee  cchhee  ddoonnaa  uunn  bboonnuuss  ppaarrii  aall  lliivveelllloo  ddii  CCoonncceennttrraazziioonnee  iinn  
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ttuuttttii  ii  tteesstt  ddii  CCoommbbaattttiimmeennttoo  ((IInniizziiaattiivvaa  ccoommpprreessaa))  ppeerr  uunn  

nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  vvaalloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee..  

SSppeecciiaallee::  DDuurraa  iill  ddooppppiioo..  

  

IIMM1100  --  MMoorrttee  IIssttaannttaanneeaa  ddeellllaa  SSeeggrreettaa  AArrttee  ddii  IIggaa  

TTiippoo::PP          CCoossttoo::  33FF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAvvvveerrssaarriioo  

IImmmmoobbiilliizzzzaattoo  

EEffffeettttii::  DDooppoo  llaa  MMoorrssaa  SSeeggrreettaa  ddii  IIggaa  iill  gguueerrrriieerroo  aauummeennttaa  llaa  

pprreessssiioonnee  ssuull  ccoolllloo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ppeerr  ppooii  ggiirraarrllii  ddii  ssccaattttoo  llaa  

tteessttaa,,  ddaannnneeggggiiaannddoo  llee  vveerrtteebbrree  cceerrvviiccaallii  ee  iinnfflliiggggeennddoo  ((FF))PPVV  

aallllaa  tteessttaa..  

SSppeecciiaallee::  iill  ccoolllloo  ddeell  bbeerrssaagglliioo  èè  ssppeezzzzaattoo  pprroovvooccaannddoonnee  llaa  

mmoorrttee  iissttaannttaanneeaa..  

  

IIMM1111  --  RRiiggeenneerraazziioonnee  SSeeggrreettaa  ddii  IIggaa  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  XXFF        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11,,  

SSoopprraavvvviivveennzzaa  ++11  

TTeesstt::  MMeennttee++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  rreeccuuppeerraarree  iissttaannttaanneeaammeennttee  11PPRR  ee  

aannnnuullllaarree  tteemmppoorraanneeaammeennttee  ggllii  eeffffeettttii  ddeeii  vveelleennii  ppeerr  uunn  

nnuummeerroo  ddii  oorree  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee..    

SSppeecciiaallee::  PPeerrmmeettttee  ddii  rreeccuuppeerraarree  aanncchhee  11PPVV  iinn  uunnaa  llooccaazziioonnee  

aa  sscceellttaa..  

  

IIMM1122  --  RRoovveesscciiaammeennttoo  ddeellll''AArrttee  SSeeggrreettaa  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  33        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  22,,  

AAttlleettiiccaa  ++11  

EEffffeettttii::  UUssaattoo  aall  ppoossttoo  ddii  uunnaa  nnoorrmmaallee  sscchhiivvaattaa  ((ccoonn  uunn  tteesstt  

ddeell  ttuuttttoo  aannaallooggoo))  ccoonnttrroo  uunn  aattttaaccccoo  iinn  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,  

ppeerrmmeettttee  ddii  eevviittaarree  ll''aattttaaccccoo  eesseegguueennddoo  uunnaa  ccaapprriioollaa  

aallll''iinnddiieettrroo,,  ppooggggiiaannddoossii  ssuullllee  mmaannii  ee,,  ssee  iill  MMSS  ddeellllaa  sscchhiivvaattaa  

ssuuppeerraa  ddii  aallmmeennoo  33  ppuunnttii  qquueelllloo  ddeellll''aattttaaccccoo  aavvvveerrssaarriioo,,  

ssffeerrrraarree  uunn  ppootteennttee  ccaallcciioo  cchhee  iinnfflliiggggee  ((EE))PPVV  ee  ((BB))PPRR..  

LL''aavvvveerrssaarriioo  ppuuòò  ccoommuunnqquuee  tteennttaarree  ddii  sscchhiivvaarree  ((nnoonn  ppaarraarree))  aa  

ssuuaa  vvoollttaa  iill  ccoonnttrraattttaaccccoo..  

SSppeecciiaallee::    IIll  ddaannnnoo  èè  ddii  ((EE))PPVV  ee  ((EE))PPRR..  

  

IIMM1133  --  SSaaiimmiinnjjiittssuu,,  LLaa  TTeeccnniiccaa  ddeellll''IIppnnoossii  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  XXFF        LLiimmiittaazziioonnii::  CCoonncceennttrraazziioonnee  ++11,,  

RRaaggggiirraarree  ++22  

TTeesstt::  MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  CChhii  eesseegguuee  llaa  tteeccnniiccaa  ddeevvee  ttrroovvaarrssii  ddii  ffrroonnttee  

aallll''aavvvveerrssaarriioo,,  aadd  uunnaa  ddiissttaannzzaa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aaii  22  mmeettrrii  ddaa  

eessssoo  ee  ppootteerrlloo  ffiissssaarree  nneeggllii  oocccchhii..  LL''aavvvveerrssaarriioo,,  ssee  ddii  AAuurraa  

ppaarrii  oo  iinnffeerriioorree,,  ddeevvee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eeffffeettttuuaarree  uunn  tteesstt  

MMeennttee++RReessiisstteennzzaa++UUmmaannoo  ccoonnttrroo  iill  MMSS  ddii  cchhii  eeffffeettttuuaa  llaa  

tteeccnniiccaa..  SSee  ffaalllliissccee,,  ssaarràà  ssoottttoo  iill  ttoottaallee  ccoonnttrroolllloo  ddeell  gguueerrrriieerroo  

ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  lliivveelllloo  ddeell  TTaalleennttoo  RRaaggggiirraarree  

ddeelllloo  sstteessssoo..  SSee  ssii  uuttiilliizzzzaa  qquuaallcchhee  ooggggeettttoo  ppeerr  ccoommppiieerree  ddeeii  

mmoovviimmeennttii  rriippeettuuttii  dduurraannttee  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddeellllaa  tteeccnniiccaa  ssii  aavvrràà  

uunn  bboonnuuss  aall  tteesstt  ddii  ++11..  IIll  ppuunnttoo  ssppeessoo  ppeerr  ll''aattttiivvaazziioonnee  ddeellllaa  

tteeccnniiccaa  ddeevv''eesssseerree  nneecceessssaarriiaammeennttee  uunn  PPEE..  

SSppeecciiaallee::  HHaa  eeffffeettttoo  aanncchhee  ssuu  aavvvveerrssaarrii  ddii  AAuurraa  ssuuppeerriioorree..  

  

  
IIMM1144  --  SSddooppppiiaammeennttoo  ddeell  GGuueerrrriieerroo  ddeellll''OOmmbbrraa  

TTiippoo::  PP          CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAuurraa  22,,  RRaaggggiirraarree  ++22  

TTeesstt::  MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  aattttaaccccoo  dduurraannttee  iill  qquuaallee  iill  gguueerrrriieerroo  

ppaarree  ssddooppppiiaarrssii..  IIll  ccoollppoo  iinnfflliiggggee  ((HH))PPVV  mmaa,,  aa  mmeennoo  cchhee  nnoonn  

ppoossssiieeddaa  AAuurraa  ssuuppeerriioorree,,  ll''aavvvveerrssaarriioo  ssuubbiissccee  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  

nneeggaattiivvoo  ddii  --44  aadd  ooggnnii  tteennttaattiivvoo  ddii  ddiiffeennddeerrssii..  

SSppeecciiaallee::  IIll  gguueerrrriieerroo  cchhee  eeffffeettttuuaa  iill  ccoollppoo  oottttiieennee  aanncchhee  uunn  

VVPP  aaggggiiuunnttiivvoo  ddii  44  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee  ffiinnoo  aall  pprroossssiimmoo  ttuurrnnoo..  

  

IIMM1155  --  SSeennbboonn  MMiiddaarreeuucchhii,,  LLaa  MMoorrttee  ddeeii  MMiillllee  

AAccuulleeii  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  66          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AArrmmii  ddaa  

LLaanncciioo  ++11  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  llaanncciiaa  ddiivveerrssii  ggrroossssii  aaccuulleeii  ccoonnttrroo  

ll''aavvvveerrssaarriioo  cchhee  ccaauussaannoo  ((EE))  PPVV  iinn  33  ddiivveerrssee  llooccaazziioonnii..  NNoonn  

ccii  ssoonnoo  ppeennaalliittàà  ppeerr  ii  bbeerrssaaggllii  mmuullttiippllii..    

SSppeecciiaallee::  GGllii  aaccuulleeii  rreessttaannoo  ccoonnffiiccccaattii  nneellllaa  ccaarrnnee  ddeellllaa  

vviittttiimmaa,,  ccaauussaannddoo  11PPDD  ppeerr  ooggnnii  zzoonnaa  iinn  ccuuii  hhaannnnoo  iinnfflliittttoo  

aallmmeennoo  11PPVV..  

  

IIMM1166  --  SSggoozzzzaammeennttoo  ddeellll''AArrttee  ddii  IIggaa  

TTiippoo::  PP      CCoossttoo::  33            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ssffeerrrraa  uunn  vveellooccee  aattttaaccccoo  ccoonn  ll''iinnddiiccee  ee  

ll''aannuullaarree  ddiirreettttaammeennttee  aallllaa  ggoollaa  ddeellll''aavvvveerrssaarriioo,,  ccaauussaannddoo  

((FF))PPVV  aallllaa  TTeessttaa  ee  ((CC))PPRR..  LL''aattttaaccccoo  ddeevvee  sseemmpprree  eesssseerree  mmiirraattoo  

ccoonn  llee  ddoovvuuttee  ppeennaalliittàà  ((--44))..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ssggoozzzzaattoo..  
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IIMM1177  --  TTeeccnniiccaa  ddeelllloo  SScchheerrmmoo  NNeebbbbiioossoo  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  22          LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  RRaaggggiirraarree  ++11  

TTeesstt::  MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  UUttiilliizzzzaannddoo  uunnaa  bboommbbaa  ffuummooggeennaa  ee  ll''iilllluussiioonniissmmoo  iill  

gguueerrrriieerroo  tteennttaa  llaa  ffuuggaa..  BBeenncchhèè  nnoonn  iinnfflliiggggaa  ddaannnnii  èè  

ccoonnssiiddeerraattoo  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  aattttaaccccoo  ddaa  eesseegguuiirree  nneell  pprroopprriioo  

rroouunndd  dd''iinniizziiaattiivvaa  ee  nnoonn  uunnaa  tteeccnniiccaa  ddiiffeennssiivvaa..  SSee  iill  tteesstt  

rriieessccee,,  ll''aavvvveerrssaarriioo  ((aanncchhee  ssee  ddii  AAuurraa  ssuuppeerriioorree))  ddeevvee  ssuubbiittoo  

eeffffeettttuuaarree  uunn  tteesstt  MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  ccoonnttrroo  iill  MMSS  

ootttteennuuttoo  ddaall  gguueerrrriieerroo..  SSee  iill  nneemmiiccoo  ffaalllliissccee  iill  tteesstt  cchhii  

eeffffeettttuuaa  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  ddiivveennttaa  pprraattiiccaammeennttee  iinnvviissiibbiillee  nneell  

rroonndd  iinn  ccoorrssoo  ee  ppuuòò  uuttiilliizzzzaarree  ttuuttttee  llee  tteeccnniicchhee  ppoossssiibbiillii  ppeerr  

ffuuggggiirree,,  nnaassccoonnddeerrssii  oo  mmiimmeettiizzzzaarrssii,,  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  iill  

DDooppppiioo  RReessppiirroo  oo  iill  KKaakkuurree..  NNoonn  ppuuòò  aassssoolluuttaammeennttee  aattttaaccccaarree  

ll''aavvvveerrssaarriioo,,  ppeennaa  ll''iinnddiivviidduuaazziioonnee  ee  ll''eevveennttuuaallee  ccoonnttrraattttaaccccoo..  

SSppeecciiaallee::  LL''eeffffeettttoo  dduurraa  uunn  aallttrroo  rroouunndd  ((dduurraannttee  iill  qquuaallee  

ll''aavvvveerrssaarriioo  ppeerrddee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ll''IInniizziiaattiivvaa)),,  ddaannddoo  

uulltteerriioorree  tteemmppoo  ppeerr  mmeetttteerrssii  iinn  ssaallvvoo..  

  

IIMM1188  --  TTeeccnniiccaa  SSeeggrreettaa  ddii  IIggaa::  DDooppppiioo  SSaallttoo  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  22          LLiimmiittaazziioonnii::  AAuurraa  11,,  AAttlleettiiccaa  ++22  

TTeesstt::  CCoorrppoo++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  GGrraazziiee  aa  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  vviieennee  rraaddddooppppiiaattaa  ll''aalltteezzzzaa  ee  

llaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  SSaallttii  ee  SSaallttii  MMoorrttaallii  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  

ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee..  UUnn  oovvvviioo  vvaannttaaggggiioo  

nneellll''uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ccoollppii  èè  cchhee,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  ii  ccoollppii  ddii  ttiippoo  SSMM  

ppoottrraannnnoo  eesssseerree  eesseegguuiittii  ccoommee  ssee  ffoosssseerroo  ddii  ttiippoo  SSNN  ((iinn  

tteerrmmiinnii  ddii  rriinnccoorrssaa  ee  PPMM  rriicchhiieessttii))..  

  

IIMM1199  --  TTuurrbbiinnee  VVoollaannttee  RRoovveesscciiaattoo  ddeellllaa  MMoorrttee  

TTiippoo::  SSMM          CCoossttoo::  55            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  

AAttlleettiiccaa  ++22,,  AArrmmii  ddaa  LLaanncciioo  ++22  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  mmiirraabboollaannttee  tteeccnniiccaa  eesseegguuiittaa  iinn  SSaallttoo  

MMoorrttaallee,,  dduurraannttee  llaa  qquuaallee  iill  gguueerrrriieerroo,,  rrootteeaannddoo  ssuu  ssee  sstteessssoo  aa  

tteessttaa  iinn  ggiiùù,,  llaanncciiaa  aattttoorrnnoo  aa  ssee  ddeecciinnee  ddii  sshhuurriikkeenn  cchhee  

ccoollppiissccoonnoo  ooggnnii  bbeerrssaagglliioo  pprreesseennttee  iinn  lluunnggoo  llaa  ttrraaiieettttoorriiaa  ddeell  

ssaallttoo  ee  nneellllee  iimmmmeeddiiaattee  vviicciinnaannzzee  ddeellllaa  sstteessssaa..  

IIll  ddaannnnoo  èè  ddii  ((EE))PPVV  iinn  dduuee  ddiivveerrssee  llooccaazziioonnii  cciiaassccuunnoo  ee  

vvaannnnoo  llooccaalliizzzzaattii  ssuullllaa  ttaabbeellllaa  ddeellllaa  TTeessttaattaa..  PPuuòò  eesssseerree  ssoolloo  

sscchhiivvaattoo  ee  nnoonn  ppaarraattoo  ((aa  mmeennoo  cchhee  nnoonn  ssii  uuttiilliizzzziinnoo  tteeccnniicchhee  

ppaarrttiiccoollaarrii  ccoommee  llaa  DDaannzzaa  ddeell  VVuuoottoo  TToottaallee  ddii  HHookkuuttoo  oo  llaa  

BBaarrrriieerraa  ddii  LLuuccee  ddii  GGeennttoo))  ee  aanncchhee  ssee  eeffffeettttuuaattoo  ccoonn  aarrmmii  vvaa''  

ccoonnssiiddeerraattoo  uunn  aattttaaccccoo  iinn  SSaallttoo  MMoorrttaallee    qquuiinnddii  nnoonn  ccii  ssii  ppuuòò  

ddiiffeennddeerree  ddaa  eessssoo  ssee  nnoonn  lloo  ssii  ccoonnoossccee  oo  nnoonn  ssii  èè  ddii  AAuurraa  

ssuuppeerriioorree..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  èè  ddii  ((FF))PPVV  iinn  22  llooccaazziioonnii  ddiissttiinnttee..  

  

IIMM2200  --  ZZaanneeiikkeenn,,  IIll  CCoollppoo  ddeellll''OOmmbbrraa  TTaagglliieennttee  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  44      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11,,  AAuurraa  11,,  

CCoorrrreerree  ++11  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  eesseegguuee  uunnoo  ssccaattttoo  iinn  aavvaannttii  ((ddii  aallmmeennoo  44  

mmeettrrii))  ccoollppeennddoo  ffuullmmiinneeaammeennttee  ll''aavvvveerrssaarriioo  ccoonn  iill  ggoommiittoo  ee  

iinnfflliiggggeennddoo  ((CC))PPVV  --  ((FF))PPRR..  NNoonn  ppuuòò  ccoollppiirree  llee  ggaammbbee..  

SSppeecciiaallee::  LL''aattttaaccccoo  èè  ccoossìì  ffuullmmiinneeoo  cchhee  ll''aavvvveerrssaarriioo  rreessttaa  

ddiissoorriieennttaattoo  ee  ssuubbiissccee  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --22  aall  ssuuoo  pprroossssiimmoo  

aattttaaccccoo..  

  

  

  
GGuueerrrriieerroo  OOmmbbrraa  

TTeeccnniicchhee::  DDiiffeessaa  

CCoollppii::  88  AAvvaannzzaattii  ee  44  MMoorrttaallii  

TTaalleennttii::  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,  AArrmmii  ddaa  FFuuooccoo,,  AArrmmii  ddaa  

LLaanncciioo,,  SSppiioonnaaggggiioo,,  TTrraavveessttiimmeennttoo,,  CCeerrccaarree,,  AAttlleettiiccaa,,  

CCoonncceennttrraazziioonnee,,  SSttrraatteeggiiaa,,  GGeeooggrraaffiiaa,,  SSoopprraavvvviivveennzzaa,,  PPrroonnttoo  

SSooccccoorrssoo,,  CCoonnoosscceennzzaa  VVeelleennii,,  CCoorrrreerree,,  LLeeggggeerree,,  RRaaggggiirraarree,,  

DDeemmoolliizziioonnii  

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  1100  SShhuurriikkeenn,,  dduuee  aarrmmii  ddaa  ccoorrppoo  aa  

ccoorrppoo,,  uunn''aarrmmaa  ddaa  llaanncciioo,,  vveessttiittii  lleeggggeerrii  

NNoottaa::  LL’’eeqquuiippaaggggiiaammeennttoo  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ccoollppii  

cchhee  ccoonnoossccee  nnoonn  pprrooccuurraa  iinnggoommbbrroo  
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                                                                                  DDii  SSqquuaalloo  

                                                                          

  

  

                                                              PPrreerreeqquuiissiittoo::  NNeessssuunnoo  

                                                    CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  VVaarriiaabbiillee  
  

  

  

  

  

  

SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  SSccuuoollaa  ddaallllee  oorriiggiinnii  iinncceerrttee..  AAttttuuaallmmeennttee  èè  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo  ccrreeaattoo  ee  ccooddiiffiiccaattoo  ddaa  qquuaattttrroo  ppootteennttii  

MMaaeessttrrii  ddii  aarrttii  mmaarrzziiaallii  vviissssuuttii  ttrraa  llaa  ffiinnee  ddeell  ddiicciiaannnnoovveessiimmoo  sseeccoolloo  ee  iill  pprriimmoo  vveenntteennnniioo  ddeell  vveenntteessiimmoo  sseeccoolloo  cchhee  rraaccccoogglliiee  aall  ssuuoo  

iinntteerrnnoo  iill  mmeegglliioo  ddeeggllii  ssttiillii  ttrraaddiizziioonnaallii  ddii  lloottttaa  cciinneessii  pprraattiiccaattii  ddaa  sseeccoollii  iinn  qquueellllee  tteerrrree..    

LLaa  ssttoorriiaa  ppiiùù  aaccccrreeddiittaattaa  vvoorrrreebbbbee  cchhee  llaa  bbaassee  ddeellllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeggllii  ssttiillii  ddeeffiinniittii  ""iimmiittaattiivvii""  nneellll''aarrttee  mmaarrzziiaallee  cciinneessee,,  ffoossssee  

pprroopprriioo  qquueesstt''aarrttee  ssiimmbboolliiccaa  nnaattaa  iinn  eeppoocchhee  rreemmoottee  pprriinncciippaallmmeennttee  ccoommee  ffoorrmmaa  ddii  aaddoorraazziioonnee  ttrriibbaallee  ee  iinn  sseegguuiittoo  ddiiffffuussaa  llaarrggaammeennttee  ee  

ffrraammmmeennttaattaa  iinn  mmiirriiaaddii  ddii  ssttiillii  aapppprrooffoonnddiittii  aa  lloorroo  vvoollttaa  ddaa  vvaarriiee  ccoommuunniittàà  ddii  mmoonnaaccii  eedd  eerreemmiittii  iinn  tteemmppllii  ssiittuuaattii  iinn  lluuoogghhii  iissoollaattii  ee  

mmoonnttaaggnnee  ssaaccrree  aallllaa  ttrraaddiizziioonnee  ((UUnn  eesseemmppiioo  ssoonnoo  llaa  SSccuuoollaa  ddii  MMoonntteeffiioorriittoo  ee  lloo  SShhaaoolliinn  KKuunngg  FFuu))..    DDaa  aalllloorraa,,  ttuuttttee  llee  mmiigglliioorrii  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  qquueessttee  aarrttii  vveennnneerroo  ""ccaannnniibbaalliizzzzaattee""  ttaannttoo  ddaallllee  SSccuuoollee  MMaaggggiioorrii  qquuaannttoo  ddaa  qquueellllee  MMiinnoorrii,,  ddiivveenneennddoo  ppaarrttee  ddii  eessssee..  

TTuuttttaavviiaa,,  iinn  eeppoocchhee  rreecceennttii,,    BBaaii  HHuu,,  ddeettttoo  llaa  TTiiggrree  BBiiaannccaa  ddeellll''OOvveesstt,,  ZZhhuu  QQuuee,,  ddeettttoo  ll''UUcccceelllloo  VVeerrmmiigglliioo  ddeell  SSuudd,,  QQiinngg  LLoonngg,,  

ddeettttoo  iill  DDrraaggoo  AAzzzzuurrrroo  ddeellll''EEsstt  ee  XXuuaann  WWuu,,  ddeettttoo  llaa  TTaarrttaarruuggaa  NNeerraa  ddeell  NNoorrdd,,  qquuaattttrroo  ggrraannddii  MMaaeessttrrii  ddii  aarrttii  mmaarrzziiaallii  cchhee  aavveevvaannoo  

vviiaaggggiiaattoo  iinn  lluunnggoo  ee  iinn  llaarrggoo  llaa  CCiinnaa  ssffiiddaannddoo  ii  ppiiùù  ffoorrttii  aavvvveerrssaarrii,,  ddeecciisseerroo  ddii  rriimmeetttteerree  iinnssiieemmee  ii  ppeezzzzii  oorrmmaaii  ssppaarrssii  ddeellllaa  tteeccnniiccaa  

oorriiggiinnaallee,,  iinnddiivviidduuaannddoo  llee  rraaddiiccii  ccoommuunnii  ttrraa  llee  iinnnnuummeerreevvoollii  tteeccnniicchhee  aapppprreessee  ee  ccooddiiffiiccaarroonnoo  qquueessttoo  ssiisstteemmaa  ddii  lloottttaa  iinn  uunn  tteemmppiioo  

ssiittuuaattoo  ssuull  TTiieenn  SShhaann,,  oo  MMoonnttaaggnnaa  CCeelleessttee..  

  

IInn  bbrreevvee,,  qquueessttoo  nnuuoovvoo  ssiinnccrreettiissmmoo  ddii  tteeccnniicchhee  aassssaassssiinnee  hhaa  iinniizziiaattoo  aa  ddiiffffoonnddeerrssii  llaarrggaammeennttee  rriicchhiiaammaannddoo  aaddeeppttii  ddeessiiddeerroossii  ddii  

eelleevvaarree  llee  pprroopprriiee  ccaappaacciittàà  ccoommbbaattttiivvee..    PPuurrttrrooppppoo  ppeerròò,,  uunnaa  sseerriiee  ddii  cciirrccoossttaannzzee  hhaa  iimmppeeddiittoo  ll''uulltteerriioorree  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  SSccuuoollaa......  

  

PPeerr  ccoommiinncciiaarree,,  mmoollttii  ddeeii  ddiisscceeppoollii,,  aattttrraattttii  ssoolloo  ddaallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ppootteerr  uuttiilliizzzzaarree  llee  tteeccnniicchhee  aassssaassssiinnee  aa  pprroopprriioo  vvaannttaaggggiioo  ppeerr  

llaavvoorraarree  ccoommee  mmeerrcceennaarrii  ee  aassssaassssiinnii  pprreezzzzoollaattii,,  ssppeessssoo  llaasscciiaavvaannoo  llaa  SSccuuoollaa  ddooppoo  aavveerr  aapppprreessoo  iill  mmiinniimmoo  iinnddiissppeennssaabbiillee  cchhee  llii  

eelleevvaassssee  aall  ddii  ssoopprraa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoommuunnii..  NNeelllloo  sstteessssoo  tteemmppoo,,  llaa  mmaallaavviittaa  oorrggaanniizzzzaattaa  cciinneessee,,  rriivvoollggeevvaa  sseemmpprree  ppiiùù  ssppeessssoo  

ll''aatttteennzziioonnee  aaii  ffoorrttii  gguueerrrriieerrii  cchhee  llaa  SSccuuoollaa  eerraa  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssffoorrnnaarree,,  ccoorrrroommppeennddoollii  ccoonn  iill  ddeennaarroo  ppeerr  ccoommpprraarrnnee  ii  sseerrvviiggii  ee  qquuiinnddii  

rroovviinnaannddoo  llaa  rreeppuuttaazziioonnee  ddeellllaa  SSccuuoollaa  sstteessssaa..  

PPeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo,,  bbeenncchhéé  llaa  SSccuuoollaa  ddeellll''AAnnttiiccaa  SSiimmbboollooggiiaa  ssiiaa  mmoollttoo  ddiiffffuussaa  aanncchhee  nneell  ppeerriiooddoo  ppoosstt--oollooccaauussttoo,,  iinn  rreeaallttàà  èè  mmoollttoo  

ddiiffffiicciillee  iinnccoonnttrraarree  vveerrii  ggrraannddii  MMaaeessttrrii  ddeellllaa  sstteessssaa..  LLaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  gguueerrrriieerrii  cchhee  uussaannoo  llee  aarrttii  ddii  qquueessttaa  SSccuuoollaa  ssoonnoo  PPrreeddoonnii,,  

CCaacccciiaattoorrii  ddii  TTaagglliiee,,  GGiiggaannttii  ee  aallttrrii  ttiippii  ddii  ppeerrssoonnaaggggii  cchhee  cceerrccaannoo  ssoolloo  ddii  ssffrruuttttaarree  llaa  lloorroo  ffoorrzzaa  ppeerr  ssoottttoommeetttteerree  iill  pprroossssiimmoo..  
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CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  

II  CCoollppii  AAvvaannzzaattii  ddii  qquueessttaa  SSccuuoollaa  ssoonnoo  mmoollttii  ee  ooffffrroonnoo  uunnaa  

ggrraannddee  vvaarriieettàà  ddii  sscceellttaa,,  ppeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo  mmoollttii  gguueerrrriieerrii  ee  

ccoommbbaatttteennttii  ddii  bbaassssoo  lliivveelllloo  ssoonnoo  aattttrraattttii  ddaa  eessssii..    

  

AASSAA11  --  AArrttiiggllii  ddeellllaa  TTeerrrraa  

TTiippoo::  DD        CCoossttoo::  XXFF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ggeenneerraa  uunn''oonnddaa  ddii  vvuuoottoo  ttaagglliieennttee  cchhee  

ccrreeaa  ttrree  ssoollcchhii  ssuull  tteerrrreennoo  ee  iinnfflliiggggee  ((CC))PPVV  iinn  ttrree  ddiivveerrssee  

llooccaazziioonnii..  VVaa''  llooccaalliizzzzaattoo  ccoommee  uunn  ccaallcciioo..  

SSppeecciiaallee::  IIggnnoorraa  iill  VVPP  ddeellllee  pprrootteezziioonnii  aarrttiiffiicciiaallii..  

  

AASSAA22  --  AAttttaaccccoo  IImmpprroovvvviissoo  ddeellll''OOrrccoo  ddeell  MMoonnttee  

EEmmeeii  

TTiippoo::  DD        CCoossttoo::  33        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22  

TTeesstt::  CCoorrppoo++PPeerrcceezziioonnee++MMeeccccaanniiccoo++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  ssccaagglliiaarree  uunnaa  mmaanncciiaattaa  ddii  aarrmmii  ddaa  llaanncciioo  

ppiiccccoollee  ((sshhuurriikkeenn,,  ppiiccccoollii  ppuuggnnaallii......))  ccoonn  uunn  mmoovviimmeennttoo  

ffuullmmiinneeoo..  IIll  ddaannnnoo  èè  ddii  ((FF))PPVV,,  mmaa  iill  ccoollppoo  èè  ccoonnssiiddeerraattoo  aa  

DDiissttaannzzaa  aanncchhee  ssee  eeffffeettttuuaattoo  ccoonn  aarrmmii  ddaa  llaanncciioo,,  qquuiinnddii  nnoonn  

ppuuòò  eesssseerree  sscchhiivvaattoo  ssee  nnoonn  lloo  ssii  ccoonnoossccee  oo  nnoonn  ssii  èè  ddii  AAuurraa  

ssuuppeerriioorree..    

SSppeecciiaallee::  IIll  ccoollppoo  èè  ccoossìì  vveellooccee  ddaa  ddaarree  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --22  

aallllee  aazziioonnii  ddiiffeennssiivvee..  

  

AASSAA33  --  BBaassttoonnee  MMaaggiiccoo  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  44FF      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  iinnccrreemmeennttaarree  iill  ddaannnnoo  ddii  uunn  aarrmmaa  ddaa  

ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo  ddii  22  CCaatteeggoorriiee,,  llee  qquuaallii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriippaarrttiittee  

aa  ppiiaacciimmeennttoo  ttrraa  PPVV  ee  PPRR..  SSee  ll''aarrmmaa  uuttiilliizzzzaattaa  èè  uunn  BBaassttoonnee,,  

iill  MMSS  aauummeennttaa  ddii  44..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  ssuubbiissccee  ll''iilllluussiioonnee  oottttiiccaa  cchhee  ll''aarrmmaa  

ddiivveennttii  ppiiùù  lluunnggaa  ddeell  nnoorrmmaallee,,  rriicceevveennddoo  uunnaa  ppeennaalliittàà  ssuuii  tteesstt  

ddii  ddiiffeessaa  ppaarrii  aa  --22..  

  

  

AASSAA44  --  CCaallcciioo  SSeennzzaa  OOmmbbrraa  ddeellll''AArrttee  SSiimmbboolliiccaa  

TTiippoo::  CC        CCoossttoo::  11          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ccaallcciioo  rraappiiddiissssiimmoo  cchhee  iinnfflliiggggee  ((EE))PPVV..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ccaallcciioo  èè  ccoossìì  rraappiiddoo  ddaa  ppootteerr  eesssseerree  ppaarraattoo  oo  

sscchhiivvaattoo  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --33..  

  

AASSAA55  --  CCaarriiccaa  ddeell  BBuuee  ddeell  FFuujjiiaann  

TTiippoo::  TT          CCoossttoo::  33      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  

11  

EEffffeettttii::  DDooppoo  uunnaa  rriinnccoorrssaa  ddii  aallmmeennoo  44  mmeettrrii,,  iill  gguueerrrriieerroo  ssii  

ssccaagglliiaa  aaddddoossssoo  aallll''aavvvveerrssaarriioo  iinnfflliiggggeennddooggllii  ((GG))PPVV  ee  ((CC))PPRR  ddii  

ddaannnnoo..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  èè  ((GG))PPVV  ee  ((FF))PPRR..  

  

AASSAA66  --  CCoollppoo  CCrreemmiissii  ddeell  KKyyuunnsshhaann  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  33      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUssaattoo  iinn  ccoonnggiiuunnzziioonnee  ccoonn  uunn''aarrmmaa  ddaa  llaanncciioo  ppiiccccoollaa  

((ccoolltteelllloo,,  sshhuurriikkeenn  ee  ssiimmiillii))  ppeerrmmeettttee  ddii  iinnccrreemmeennttaarree  iill  ddaannnnoo  

ddii  33  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))  ee  mmiirraarree  aallllaa  llooccaazziioonnee  ddeessiiddeerraattaa  

sseennzzaa  aallccuunnaa  ppeennaalliittàà..  

SSppeecciiaallee::  ll''aarrmmaa  rreessttaa  ccoonnffiiccccaattaa  nneell  ccoorrppoo  aavvvveerrssaarriioo  

pprroovvooccaannddoo  11PPDD..  

  

AASSAA77  --  CCoollppoo  ddeellll''AAsscciiaa  VVoollaannttee  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  22        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  UUssaattoo  iinn  ccoonnggiiuunnzziioonnee  ccoonn  uunn''aasscciiaa  ddaa  llaanncciioo,,  

ppeerrmmeettttee  ddii  iinnfflliiggggeerree  ((HH))PPVV  ee  ((BB))PPRR..  IInn  ppiiùù,,  ssee  iill  MMSS  èè  

aallmmeennoo  22,,  ll''aasscciiaa  rriittoorrnnaa  iinn  mmaannoo  aa  cchhii  ll''hhaa  llaanncciiaattaa..  

SSppeecciiaallee::  TTrraanncciiaa  ll''aarrttoo  ccoollppiittoo..  

  

AASSAA88  --  CCoollppoo  ddeellllaa  SScciimmmmiiaa  RRaabbbbiioossaa  

TTiippoo::  SSNN      CCoossttoo::  66        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11,,  AAuurraa  

11  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  aattttaaccccaa  ll''aavvvveerrssaarriioo  ccoollppeennddoolloo  ccoonn  uunnaa  

sseerriiee  rraappiiddiissssiimmaa  ddii  ccaallccii  cchhee  iinnfflliiggggoonnoo  ((CC))PPVV  iinn  33  ddiivveerrssee  

llooccaazziioonnii..  SSee  ssii  uussaa  uunn  bbaassttoonnee  ccoommee  ppeerrnnoo  ppeerr  iill  ssaallttoo,,  iill  MMSS  

vviieennee  iinnccrreemmeennttaattoo  ddii  44..  

SSppeecciiaallee::  IInnfflliiggggee  aanncchhee  ((CC))PPRR..  

  

AASSAA99  --  DDaannzzaa  ddeeggllii  OOttttoo  IImmmmoorrttaallii  UUbbrriiaacchhii  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  22      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  eesseegguuee  ssttrraannii  mmoovviimmeennttii  cchhee  sseemmbbrraannoo  

ssbbiillaanncciiaarrlloo  mmaa,,  iinn  rreeaallttàà,,  ggrraazziiee  aa  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  rriieessccee  aadd  

aaccccoommppaaggnnaarree  llaa  ttrraaiieettttoorriiaa  ddii  uunn''aarrmmaa  ddaa  llaanncciioo  oo  ddii  uunn  
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pprrooiieettttiillee  ddii  aarrmmaa  ddaa  ffuuooccoo  sscchhiivvaannddoolloo  ccoonn  ffaacciilliittàà..  BBaassttaa  

rriiuusscciirree  nneell  tteesstt  ee  iill  pprrooiieettttiillee  vviieennee  eevviittaattoo..  

PPuuòò  eesssseerree  uussaattaa  ppiiùù  vvoollttee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  rroouunndd  mmaa  bbiissooggnnaa  

aaggggiiuunnggeerree  ii  mmooddiiffiiccaattoorrii  ppeerr  llee  eevveennttuuaallii  sscchhiivvaattee  mmuullttiippllee..  

SSppeecciiaallee::  VVeennggoonnoo  sscchhiivvaattii  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ttuuttttii  ii  pprrooiieettttiillii  

ssccaagglliiaattii  ccoonnttrroo  iill  gguueerrrriieerroo  nneell  rroouunndd  iinn  ccoorrssoo..  

  

AASSAA1100  --  DDooppppiioo  DDrraaggoonnee  ddeellll''AAnnttiiccaa  SSiimmbboollooggiiaa  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  55        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11,,  MMaannii  

lliibbeerree  

EEffffeettttii::  UUnn  ccoollppoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  llee  bbrraacccciiaa  uunniittee  ee  llee  mmaannii  

aappeerrttee  aa  ffoorrmmaarree  ccoommee  llee  ffaauuccii  ddii  dduuee  ddrraagghhii..  IInnfflliiggggee  ((GG))PPVV..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  èè  iinnccuurraabbiillee..  

  

AASSAA1111  --  HHaakkkkyyookkuukkeenn,,  IIll  PPuuggnnoo  ddeellllee  OOttttoo  

EEssttrreemmiittàà  

TTiippoo::  PP          CCoossttoo::  11  xx  bbeerrssaagglliioo          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  

DDiiffeessaa  11,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  GGrraazziiee  aa  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ccaappaaccee  ddii  

ccoollppiirree  ttuuttttii  ii  bbeerrssaaggllii  aaddiiaacceennttii  sseennzzaa  aallccuunnaa  ppeennaalliittàà,,  aa  

ppaattttoo  ddii  ssppeennddeerree  aallmmeennoo  11PPMM  ppeerr  ooggnnii  bbeerrssaagglliioo..  IIll  ddaannnnoo  èè  

((EE))PPVV  cciiaassccuunnoo..  

SSppeecciiaallee::  PPeerr  ttuuttttoo  iill  rreessttoo  ddeell  rroouunndd,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ccaappaaccee  

ddii  iiggnnoorraarree  llee  ppeennaalliittàà  ddoovvuuttee  aallllee  ppaarraattee  ee  sscchhiivvaattee  

ssuucccceessssiivvee  mmuullttiippllee..  

  

  
AASSAA1122  --  IImmppaallaammeennttoo  ddeell  MMoonnttee  WWuuyyii  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  XXFF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  SSttrraatteeggiiaa  ++11  

EEffffeettttii::  VVaa''  uussaattoo  iinn  ccoonnggiiuunnzziioonnee  ccoonn  aarrmmii  ddaa  ttaagglliioo  aa  ppuunnttaa  

((ssppaaddee,,  llaannccee,,  ccoolltteellllii....))..  VVaa''  aa  sseeggnnoo  sseemmpprree  ee  ccoommuunnqquuee  iinn  

uunnaa  ddeellllee  dduuee  ggaammbbee  ((aa  sscceellttaa  ddeellll''aattttaaccccaannttee))  iinnfflliiggggeennddoo  iill  

ddaannnnoo  ddeellll''aarrmmaa..  SSee  llaa  ggaammbbaa  ssuubbiissccee  aallmmeennoo  22PPVV  ddii  ddaannnnoo,,  

ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  iill  ppiieeddee  èè  ppeerrffoorraattoo  ee  llaa  vviittttiimmaa  rreessttaa  

iinncchhiiooddaattaa  ffiinncchhéé  nnoonn  ssppeennddee  aallmmeennoo  88PPMM  ppeerr  ttoogglliieerree  ll''aarrmmaa..  

PPuuòò  ssppeennddeerree  aanncchhee  ssoolloo  44PPMM,,  mmaa  ssuubbiissccee  11PPVV  aaggggiiuunnttiivvoo  

aallllaa  ggaammbbaa..  

SSppeecciiaallee::  LL''aarrmmaa  èè  ccoonnffiiccccaattaa  ccoossìì  bbeennee  cchhee  bbiissooggnnaa  ssppeennddeerree  

iill  ddooppppiioo  ddeeii  PPMM  ppeerr  eessttrraarrllaa..  

  

AASSAA1133  --  KKoosshhii  BByyoommaa  KKeenn,,  AArrttiigglliioo  ddeell  GGaattttoo  

ssuullllaa  TToorrrree  

TTiippoo::  SSNN        CCoossttoo::  33        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11,,  

AAttlleettiiccaa  ++11  

EEffffeettttii::  UUnn  ssaallttoo  cchhee  hhaa  uunnaa  lluunngghheezzzzaa  ee  uunn''aalltteezzzzaa  ddooppppii  

rriissppeettttoo  aall  nnoorrmmaallee,,  sseegguuiittoo  ddaa  uunn''aarrttiigglliiaattaa  ddaattaa  ccoonn  llaa  mmaannoo  

cchhee  iinnfflliiggggee  ((CC))PPVV  ee  iiggnnoorraa  22  ppuunnttii  ddii  pprrootteezziioonnii  aarrttiiffiicciiaallii..  

SSee  ll''aattttaaccccoo  vviieennee  eesseegguuiittoo  iinn  lluuoogghhii  aallttii  oo  aa  ssttrraappiioommbboo  nneell  

vvuuoottoo,,  iill  MMSS  èè  aauummeennttaattoo  ddii  44..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo,,  ssee  ccoollppiittoo,,  ddeevvee  eeffffeettttuuaarree  uunn  tteesstt  

CCoorrppoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo++AAttlleettiiccaa  --44  oo  ssbbiillaanncciiaarrssii  ee  ccaaddeerree..  

  

AASSAA1144  --  MMaannoo  AAddiirraattaa  ddeell  MMoonnttee  LLuu  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  11      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22  

EEffffeettttii::  UUnn  vveellooccee  ccoollppoo  ddaattoo  ccoonn  iill  ttaagglliioo  ddeellllaa  mmaannoo  cchhee  

iinnfflliiggggee  ((FF))PPVV..  

SSppeecciiaallee::  TTaagglliiaa  ddii  nneettttoo  llaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  ddaall  rreessttoo  ddeell  

ccoorrppoo..  

  

AASSAA1155  --  MMaannoo  SSaallddaa  ddeell  MMoonnttee  QQiinncchheenngg  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  22      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22  

TTeesstt::  CCoorrppoo++RReessiisstteennzzaa++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  iimmppuuggnnaarree  ppiiùù  ssaallddaammeennttee  uunn''aarrmmaa  ddaa  

ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  iill  gguueerrrriieerroo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  

ddiissaarrmmaattoo  iinn  aallccuunn  mmooddoo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS  

ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee..  

SSppeecciiaallee::  LL''eeffffeettttoo  dduurraa  ttuuttttoo  iill  ccoommbbaattttiimmeennttoo..  

  

AASSAA1166  --  MMoorrssoo  ddeellllaa  IIeennaa  

TTiippoo::  TT        CCoossttoo::  33          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  tteerrrriibbiillee  tteessttaa  eeffffeettttuuaattaa  tteennttaannddoo  ddii  

ccoollppiirree  ttrraa  llaa  ggoollaa  ee  llaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeell  mmeennttoo  

ddeellll''aavvvveerrssaarriioo..  IInnfflliiggggee  ((EE))PPVV..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ccoollppoo  ssttoorrddiissccee  ee  iinnfflliiggggee  aanncchhee  ((FF))PPRR..  

  

AASSAA1177  --  PPoossiizziioonnee  ddeellllaa  GGrruu    

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  22      LLiimmiittaazziioonnii::  SSttrraatteeggiiaa  ++11  

TTeesstt::  MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ppiieeggaa  iill  bbrraacccciioo  ee  lloo  nnaassccoonnddee  ddiieettrroo  llaa  

sscchhiieennaa,,  rreennddeennddoolloo  ""iinnuuttiilliizzzzaabbiillee""  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo..  
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RRiicceevvee  uunnaa  ppeennaalliittàà  mmoommeennttaanneeaa  ddii  --11  ssuuii  tteesstt  ddii  PPaarraattaa  mmaa,,  

mmaanntteenneennddoo  qquueessttaa  ppoossiizziioonnee  ppeerr  ppiiùù  rroouunndd,,  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  

aaccccuummuullaarree  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --11  ppeerr  ooggnnii  rroouunndd  ((aall  mmaassssiimmoo  --44))  

cchhee  vveerrrràà  ddaattaa  aaii  tteesstt  ddii  ddiiffeessaa  ddeellll''aavvvveerrssaarriioo  nneell  mmoommeennttoo  

iinn  ccuuii  ddeecciiddeerràà  ddii  rriiuuttiilliizzzzaarree  ddii  nnuuoovvoo  iill  bbrraacccciioo  nnaassccoossttoo,,  

eeffffeettttuuaannddoo  uunn  ccoollppoo  ddii  ttiippoo  PP  oo  CCOO  ((nneell  ccaassoo  cchhee  iill  bbrraacccciioo  

nnaassccoossttoo  iimmppuuggnnii  uunn''aarrmmaa  nnoonn  ttrrooppppoo  ggrraannddee))..  DDuurraannttee  iill  

ppeerriiooddoo  iinn  ccuuii  iill  bbrraacccciioo  rreessttaa  nnaassccoossttoo,,  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  

ccoollppiittoo  ddaallll''aavvvveerrssaarriioo  aa  mmeennoo  cchhee  nnoonn  aattttaacccchhii  ddii  llaattoo  oo  aallllee  

ssppaallllee..  

SSppeecciiaallee::  CChhii  eeffffeettttuuaa  llaa  tteeccnniiccaa  nnoonn  hhaa  ppeennaalliittàà  aallllaa  PPaarraattaa  

ee  rriicceevvee  iinnvveeccee  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  ssuullll''IInniizziiaattiivvaa  ppaarrii  aall  ssuuoo  

lliivveelllloo  ddii  SSttrraatteeggiiaa..  

  

AASSAA1188  --  PPuuggnnoo  ddeellll''AArrttee  SSiimmbboolliiccaa  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  22        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ppuuggnnoo  ddaattoo  ccoonn  iill  ttaagglliioo  ddeellllaa  mmaannoo  cchhee  iinnfflliiggggee  

((DD))PPVV  ee  ((BB))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  IInnfflliiggggee  ((EE))PPVV  ee  ((CC))PPRR..  

  

AASSAA1199  --  PPuuggnnoo  ddeellllaa  MMoonnttaaggnnaa  NNeerraa  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ppuuggnnoo  ccaarriiccaattoo  cchhee  iinnfflliiggggee  ((BB))PPVV  ee  ((DD))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  èè  iinnccuurraabbiillee..  

  

AASSAA2200  --  PPuuggnnoo  ddeellll''UUbbrriiaaccoo  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  33      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  11  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  UUnn  ccoollppoo  ddaallllaa  pprroovveenniieennzzaa  iinnggaannnneevvoollee  cchhee  iill  

gguueerrrriieerroo  eesseegguuee  ddaannddoo  ll''aappppaarreennzzaa  ddii  ssbbiillaanncciiaarrssii  iinn  aavvaannttii..  

CCaauussaa  ((EE))PPVV  --  ((AA))PPRR  ee  ppuuòò  eesssseerree  ppaarraattoo  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  

ppeennaalliittàà  ddii  --22..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  ppeennaalliittàà  ddiivveennttaa  --44..    

  

AASSAA2211  --  SSppaaddaa  ddeellllaa  MMoonnttaaggnnaa  NNeerraa  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  33      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  iinnccrreemmeennttaarree  iill  ddaannnnoo  ddii  uunn''aarrmmaa  ddaa  

ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo  ddii  22  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))  ee  ccoollppiirree  ppiiùù  aavvvveerrssaarrii  

sseennzzaa  ppeennaalliittàà..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  ddii  33  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))..  

  

AASSAA2222  --  SStteellllaa  CCaaddeennttee  ddeell  MMoonnttee  EEmmeeii  

TTiippoo::  SSMM          CCoossttoo::  66          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  

AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  eesseegguuee  uunn  bbaallzzoo  ee,,  ggiiuunnttoo  aallll''aalltteezzzzaa  

mmaassssiimmaa,,  ssii  llaanncciiaa  ssuullll''aavvvveerrssaarriioo  iinn  ddiiaaggoonnaallee  ccoonn  uunn  ccaallcciioo,,  

rruuoottaannddoo  vvoorrttiiccoossaammeennttee  ssuu  ssee  sstteessssoo..  IInnfflliiggggee  ((FF))PPVV  --  ((BB))PPRR  

ee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  uussaattoo  ssuu  ppiiùù  ddii  uunn  aavvvveerrssaarriioo  aallllaa  vvoollttaa..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ssbbiillaanncciiaattoo  ee  ccaaddee  aa  tteerrrraa  

ssuubbeennddoo  uulltteerriioorrii  ((CC))PPVV  iinn  uunnaa  llooccaazziioonnee  aa  ccaassoo..  

  

AASSAA2233  --  TTeeccnniiccaa  ddeell  GGaattttoo  aa  QQuuaattttrroo  CCooddee  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  66          LLiimmiittaazziioonnii::  SSttrraatteeggiiaa  ++11  

TTeesstt::  MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  QQuueessttoo  ccoollppoo  ddeevv''eesssseerree  eeffffeettttuuaattoo  ddaa  dduuee  oo  ppiiùù  

gguueerrrriieerrii  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  cchhee,,  ggiirraannddoo  aattttoorrnnoo  

aallll''aavvvveerrssaarriioo,,  lloo  ddiissoorriieennttaannoo  cceerrccaannddoo  ddii  nnoonn  ffaarrggllii  ccaappiirree  

cchhii  ddii  lloorroo  aattttaacccchheerràà..  AAll  pprroossssiimmoo  rroouunndd,,  iill  pprriimmoo  ddeell  ggrruuppppoo  

cchhee  aattttaaccccaa,,  ddaa''  uunnaa  ppeennaalliittàà  aallllaa  ddiiffeessaa  ddeellll''aavvvveerrssaarriioo  ppaarrii  

aall  nnuummeerroo  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  aallll''eesseeccuuzziioonnee  ddeellllaa  tteeccnniiccaa  

((mmaassssiimmoo  --44))..  

SSppeecciiaallee::  AA  ccaauussaa  ddeellllaa  ccoonnffuussiioonnee  ggeenneerraattaa  ddaallllaa  tteeccnniiccaa,,  

ll''aavvvveerrssaarriioo  ppeerrddee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ll''IInniizziiaattiivvaa  nneell  rroouunndd  

ssuucccceessssiivvoo..  

  

AASSAA2244  --  TTeeccnniiccaa  ddeellll''IInnsseettttoo  FFeerrooccee  cchhee  SSbbuuccaa  

ddaallllaa  TTaannaa  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  33      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUssaattoo  aall  ppoossttoo  ddii  uunnaa  nnoorrmmaallee  ppaarraattaa,,  ppeerrmmeettttee  ddii  

ddiiffeennddeerrssii  ee,,  ssee  iill  MMSS  ddeellllaa  ppaarraattaa  ssuuppeerraa  ddii  aallmmeennoo  33  ppuunnttii  

qquueelllloo  ddeellll''aattttaaccccoo  aavvvveerrssaarriioo,,  iinnfflliiggggeerree  ((CC))PPVV  iinn  uunnaa  

llooccaazziioonnee  aa  ccaassoo  aa  mmeennoo  cchhee  qquueessttii  nnoonn  ppaarrii  aa  ssuuaa  vvoollttaa..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  èè  ((DD))PPVV..  
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AASSAA2255  --  TTeeccnniiccaa  ddeellllaa  LLuunnaa  SSccaarrllaattttaa  

TTiippoo::  SSMM        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  iinnccrreemmeennttaarree  ddii  dduuee  ccaatteeggoorriiee  iill  ddaannnnoo  ddii  

uunn''aarrmmaa  ddaa  ttaagglliioo  ee  ddaarree  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --11  aallllaa  ppaarraattaa..  SSee  

uuttiilliizzzzaattaa  iinn  ccoonnggiiuunnzziioonnee  ccoonn  uunnaa  ffaallccee,,  llaa  ppeennaalliittàà  èè  --33..  PPuuòò  

sseemmpprree  eesssseerree  ppaarraattoo  oo  sscchhiivvaattoo..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  ddii  33  CCaatteeggoorriiee..  

  

AASSAA2266  --  TTeeccnniiccaa  ddeelllloo  SSttoorrppiioo  ddeell  MMoonnttee  EEmmeeii  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  11      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  MMeennttee++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  uuttiilliizzzzaarree  nnoorrmmaallmmeennttee  llee  ggaammbbee  ppeerr  uunn  

iinntteerroo  rroouunndd  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo  aanncchhee  ssee  rreessee  iinnuuttiilliizzzzaabbiillii  aa  

ccaauussaa  ddii  eeffffeettttii  ssppeecciiaallii  oo  ppeerrcchhéé  ggiiuunnttee  aa  00  PPVV  oo  mmeennoo..  

SSppeecciiaallee::  LL''eeffffeettttoo  dduurraa  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  vvaalloorree  

ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo..  

  

AASSAA2277  --  TTeennkkaaii  MMuuoo  KKeenn,,  CCoollppoo  ddeell  RRee  ddeell  VVuuoottoo  

ttrraa  CCiieelloo  ee  TTeerrrraa  

TTiippoo::  SSMM          CCoossttoo::  66        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11,,  

AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ccoollppoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  llee  mmaannii  dduurraannttee  uunn  ssaallttoo  

mmoorrttaallee..  IInnfflliiggggee  ((DD))PPVV  iinn  dduuee  ddiivveerrssee  llooccaazziioonnii..  

SSppeecciiaallee::  IInnfflliiggggee  ((EE))PPVV  iinn  dduuee  llooccaazziioonnii  ddiivveerrssee..  

  

AASSAA2288  --    YYaaeenn  GGaassaattssuu  KKeenn,,  CCoollppoo  OOmmiicciiddaa  ddeellllaa  

SScciimmmmiiaa  SSeellvvaaggggiiaa  

TTiippoo::  SSMM          CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  ccoollppoo  ppoorrttaattoo  iinn  ssaallttoo  mmoorrttaallee  cchhee  

iinnfflliiggggee  ((CC))PPVV  ee  ((CC))PPRR..  SSee  ssii  uuttiilliizzzzaa  uunn  bbaassttoonnee  ccoommee  ppeerrnnoo  

ppeerr  iill  ssaallttoo,,  iill  MMSS  aauummeennttaa  ddii  44..  

SSppeecciiaallee::  iill  ddaannnnoo  èè  ((DD))PPVV  ee  ((DD))PPRR..  

  

  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  

II  CCoollppii  MMoorrttaallii  ssoonnoo  ddiivviissii  iinn  44  DDiisscciipplliinnee  ccrreeaattee  ooggnnuunnaa  ddaa  

uunnoo  ddeeii  44  ggrraannddii  MMaaeessttrrii..  OOggnnii  DDiisscciipplliinnaa  hhaa  uunnaa  CCoommppoonneennttee  

pprriinncciippaallee  ddiivveerrssaa  ee  iill  gguueerrrriieerroo  ddeevvee  sscceegglliieerree  qquuaallee  ttrraa  

qquueessttee  ssaarràà  llaa  ssuuaa  DDiisscciipplliinnaa  pprriimmaarriiaa..  LLee  aallttrree  ddoovvrraannnnoo  

eesssseerree  sseemmpprree  aadd  uunn  lliivveelllloo  iinnffeerriioorree  aa  qquueellllaa  pprriinncciippaallee  ee  

ssoolloo  qquuaannddoo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  aavvrràà  AAuurraa  22  ee  ssaarràà  qquuiinnddii  

ddiivveennuuttoo  uunn  MMaaeessttrroo,,  ppoottrràà  ppoorrttaarree  aanncchhee  llee  aallttrree  DDiisscciipplliinnee  

aalllloo  sstteessssoo  lliivveelllloo  ddii  qquueellllaa  pprriimmaarriiaa..  

  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELLLLAA  TTAARRTTAARRUUGGAA  

NNEERRAA  DDEELL  NNOORRDD  

CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  CCoorrppoo  

  

  
TTNNMM11  --  CCoollppoo  ddeell  FFiiuummee  ddeell  NNoorrdd  iinn  PPiieennaa    

TTiippoo::  PP          CCoossttoo::  XXFF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  aappppooggggiiaa  llaa  mmaannoo  aappeerrttaa  ssuullll''aavvvveerrssaarriioo  

eedd  eesseerrcciittaa  uunnaa  pprreessssiioonnee  cchhee,,  lleennttaammeennttee  mmaa  iinneessoorraabbiillmmeennttee,,  

sscchhiiaannttaa  mmuussccoollii  ee  oossssaa  ddeellllaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa..  IIll  ccoollppoo  ppuuòò  

eesssseerree  mmiirraattoo  sseennzzaa  ppeennaalliittàà  ee  iinnfflliiggggee  ((KK))PPVV  ee  ((DD))PPRR,,  

ttuuttttaavviiaa,,  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  lleenntteezzzzaa  dd''eesseeccuuzziioonnee  ppuuòò  eesssseerree  

sscchhiivvaattoo  ((nnoonn  ppaarraattoo))  aanncchhee  ssee  iiggnnoottoo  aall  ddiiffeennssoorree..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  vviieennee  sscchhiiaannttaattaa  ddaall  ccoollppoo  ee  

ddiivveennttaa  iinnuuttiilliizzzzaabbiillee  eedd  iinnccuurraabbiillee..  

  

TTNNMM22  --  CCoorraazzzzaa  ddeellllaa  TTaarrttaarruuggaa  NNeerraa  ddeell  NNoorrdd  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  88FF        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  CCoorrppoo++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  IIll  ccoorrppoo  ddeell  gguueerrrriieerroo  ddiivveennttaa  ppiiùù  rreessiisstteennttee  aaggllii  

aattttaacccchhii  ssuubbiittii..  OOttttiieennee  uunn  VVPP  ddaa  llaanncciiaarree  ssuullllaa  ccoolloonnnnaa  ((GG))  

ddeellllaa  ttaabbeellllaa  ddeeggllii  eeffffeettttii  ee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ssppoossttaattoo  iinn  aallccuunn  

mmooddoo  nnee  ffaattttoo  ccaaddeerree..  DDuurraa  uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS  
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ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee..  SSee  ll''aavvvveerrssaarriioo  aappppaarrttiieennee  aadd  uunnaa  

SSccuuoollaa  oo  DDiisscciipplliinnaa  iinn  ccuuii  llaa  CCoommppoonneennttee  pprriinncciippaallee  oo  ffaavvoorriittaa  

èè  ll''IIssttiinnttoo,,  aaggggiiuunnggeerree  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  pprroopprriiaa  CCoommppoonneennttee  

CCoorrppoo  aall  VVPP  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ccoollppii  ddaa  lluuii  ppoorrttaattii..  

SSppeecciiaallee::  LLee  aarrmmii  ee  ggllii  ooggggeettttii  cchhee  ccoollppiissccoonnoo  cchhii  eesseegguuee  llaa  

tteeccnniiccaa  ssuubbiissccoonnoo  ((DD))PPSS..  

  

TTNNMM33  --  DDaarraaiiddaann,,  IIll  PPiieeddiissttaalllloo  ddeell  TTuuoonnoo  

TTiippoo::  PP          CCoossttoo::  66FF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ppoosssseennttee  ccoollppoo  aa  ppaallmmoo  aappeerrttoo  cchhee  iinnfflliiggggee  ((DD))PPVV  --  

((DD))PPRR  ee  ssppoossttaa  ll''aavvvveerrssaarriioo  iinnddiieettrroo  ddii  ((HH))  mmeettrrii..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  ccaaddee  aa  tteerrrraa  ee  ssuubbiissccee  uulltteerriioorrii  ((CC))PPVV  ee  

((BB))PPRR..  

  

  
TTNNMM44  --  HHaannkkuu  HHaa  KKoonn,,  LLaa  SSuupprreemmaa  MMaazzzzaa  ddeellllaa  

SSooffffeerreennzzaa  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  XXFF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22  

EEffffeettttii::  AAuummeennttaa  iill  ddaannnnoo  ddii  uunn''aarrmmaa  ddaa  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo  ddii  22  

CCaatteeggoorriiee  ((ssiiaa  PPVV  cchhee  PPRR))..  SSee  uussaattoo  iinn  ccoonnggiiuunnzziioonnee  ccoonn  

uunn''aarrmmaa  ccoonnttuunnddeennttee,,  iinnfflliiggggee  aanncchhee  11PPDD  cchhee  rreessttaa  ffiinncchhéé  

nneellllaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  nnoonn  vviieennee  ccuurraattoo  aallmmeennoo  11PPVV..  

SSppeecciiaallee::  IInnfflliiggggee  22PPDD..  

  

TTNNMM55  --  PPaallmmii  VViioolleennttii  ddeell  TTiieenn  SShhaann  

TTiippoo::  PP      CCoossttoo::  66FF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22,,  MMaannii  

lliibbeerree  

EEffffeettttii::  UUnn  ccoollppoo  vviioolleennttoo  cchhee  èè  uunnaa  vveerrssiioonnee  ppiiùù  ppootteennttee  ddeell  

DDaarraaiiddaann..  IIll  gguueerrrriieerroo  ccoollppiissccee  ll''aavvvveerrssaarriioo  ccoonn  eennttrraammbbii  ii  

ppaallmmii  uunniittii,,  iinnfflliiggggeennddoo  ((FF))PPVV  --  ((FF))PPRR  ee  ssppoossttaannddoo  ll''aavvvveerrssaarriioo  

iinnddiieettrroo  ddii  ((JJ))  mmeettrrii..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  ccaaddee  aa  tteerrrraa,,  ssuubbiissccee  uulltteerriioorrii  ((DD))PPVV  --  

((DD))PPRR  ee  ddeevvee  ssppeennddeerree  66PPMM  ppeerr  ppootteerrssii  rriiaallzzaarree..  

  

TTNNMM66  --  PPuuggnnoo  ddeellll''OOrrccoo  ddeellll''AArrttee  SSiimmbboolliiccaa  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  XXFF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  aauurraa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ppootteennttiissssiimmoo  ccoollppoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  iill  ttaagglliioo  ddeellllaa  mmaannoo  

cchhee  iinnfflliiggggee  ((GG))PPVV  ee  ((BB))PPRR  ee  ppuuòò  eesssseerree  ssoolloo  sscchhiivvaattoo..  SSee  

uussaattoo  ssuuggllii  ooggggeettttii  iinnfflliiggggee  ((KK))PPVVxx22..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  vviieennee  ttrraanncciiaattaa  vviiaa..  SSee  ssii  ttrraattttaa  

ddii  uunn  ooggggeettttoo,,  vvaa''  iinn  mmiillllee  ppeezzzzii..  

  

TTNNMM77  --  TTeessttaa  ddii  PPiieettrraa  ddeell  GGuuaarrddiiaannoo  ddeell  CCiieelloo  

ddeell  NNoorrdd  

TTiippoo::  TT          CCoossttoo::  44FF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  tteerrrriibbiillee  ccoollppoo  ddii  tteessttaa  cchhee  iinnfflliiggggee  ((EE))PPVV  ee  ((CC))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  èè  iinnccuurraabbiillee..  

  

  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELL  DDRRAAGGOO  

AAZZZZUURRRROO  DDEELLLL''EESSTT  

CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  MMeennttee  

  

DDAAMM11  --  CCoollppoo  ddeell  MMoonnttee  QQiinncchheenngg  

TTiippoo::  PP          CCoossttoo::  44FF      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  11,,  AAuurraa  

11  

EEffffeettttii::  UUnn  ppootteennttee  ccoollppoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  iill  ggoommiittoo..  CCoollppiissccee  ssuullllaa  

ttaabbeellllaa  ddeellllaa  TTeessttaattaa  ee  iinnfflliiggggee  ((EE))PPVV  --  ((CC))PPRR..  SSee  ll''aavvvveerrssaarriioo  

ssii  ttrroovvaa  aallllee  pprroopprriiee  ssppaallllee,,  iill  MMSS  aauummeennttaa  ddii  22..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  èè  iinnccuurraabbiillee..  

  

DDAAMM22  --  HHoonnggeettssuuzzaann,,  IIll  TTaagglliioo  ddeellllaa  LLuunnaa  

CCaallaannttee  

TTiippoo::  SSNN        CCoossttoo::  66        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUssaattoo  iinn  ccoonnggiiuunnzziioonnee  ccoonn  uunn''aarrmmaa  ddaa  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo,,  

ppeerrmmeettttee  ddii  ppoorrttaarree  uunn  aattttaaccccoo  ddii  ggrraannddee  ppootteennzzaa..  IIll  ddaannnnoo  

aauummeennttaa  ddii  33  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))  ee,,  ssee  uussaattoo  iinn  ccoonnggiiuunnzziioonnee  

ccoonn  uunn''aarrmmaa  ddaa  ttaagglliioo,,  iiggnnoorraa  iill  VVPP  ddeellllee  pprrootteezziioonnii  aarrttiiffiicciiaallii..  

PPuuòò  sseemmpprree  eesssseerree  ppaarraattoo  oo  sscchhiivvaattoo..  

SSppeecciiaallee::  VViieennee  ppaarraattoo  oo  sscchhiivvaattoo  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --22..  

  

DDAAMM33  --  PPuuggnnoo  ddeell  DDrraaggoo  AAzzzzuurrrroo  ddeellll''EEsstt  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  22        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  aaffffoonnddoo  ddaattoo  ccoonn  llaa  mmaannoo  aatttteeggggiiaattaa  aadd  aarrttiigglliioo..  

IInnfflliiggggee  ((GG))PPVV..  SSee  ll''aavvvveerrssaarriioo  aappppaarrttiieennee  aadd  uunnaa  SSccuuoollaa  oo  

DDiisscciipplliinnaa  cchhee  hhaa  ccoommee  CCoommppoonneennttee  pprriinncciippaallee  oo  ffaavvoorriittaa  iill  

CCuuoorree,,  aaggggiiuunnggeerree  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  pprroopprriiaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee  

aall  MMSS  ddeellll''aattttaaccccoo..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  vviieennee  ssttrraappppaattaa  vviiaa..  
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DDAAMM44  --  RRiifflleessssoo  ssuullll''AAccqquuaa  ddeell  GGuuaarrddiiaannoo  ddeell  

CCiieelloo  ddeellll''EEsstt  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  66          LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  22  

TTeesstt::  MMeennttee++DDeessiiddeerriioo++NNuullllaa++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  QQuueessttaa  tteeccnniiccaa  ppuuòò  eesssseerree  uussaattaa  ppeerr  ppaarraarree  oo  sscchhiivvaarree  

uunn  ccoollppoo  iiggnnoottoo  ddii  GGeerraarrcchhiiaa  22  ((AAvvaannzzaattoo))..  IIll  ppuunnttoo  ssppeessoo  

ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  eesssseerree  uunn  PPEE..  

SSppeecciiaallee::  PPeerrmmeettttee  ddii  ddiiffeennddeerrssii  ddaa  uunn  ccoollppoo  iiggnnoottoo  ddii  

GGeerraarrcchhiiaa  33  ((MMoorrttaallee))..  

  

DDAAMM55  --  RRiittoo  ddeellllaa  PPiiooggggiiaa  BBaatttteennttee  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  66        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  uunnaa  sseerriiee  ddii  aattttaacccchhii  rraappiiddiissssiimmii  cchhee  iinnfflliiggggoonnoo  ((DD))PPVV  

iinn  33  ddiivveerrssee  llooccaazziioonnii  ee  ddaannnnoo  uunnaa  ppeennaalliittàà  aallllee  aazziioonnii  

ddiiffeennssiivvee  ddeellll''aavvvveerrssaarriioo  ppaarrii  aa  --22..  

SSppeecciiaallee::  IInnfflliiggggee  ((DD))PPVV  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee..  

  

DDAAMM66  --  SSeerrppeennttii  EEtteerreeii  

TTiippoo::  DD        CCoossttoo::  44FF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  MMeennttee++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  DDuuee  ffaassccii  ssaaeettttaannttii  ddii  ssppiirriittoo  ccoommbbaattttiivvoo  ssii  ddiippaarrttoonnoo  

ddaaii  ppaallmmii  ddeellllee  mmaannii  ee  iinnfflliiggggoonnoo  ((EE))PPVV  iinn  dduuee  ddiivveerrssee  

llooccaazziioonnii..  

SSppeecciiaallee::  IIggnnoorraa  llee  pprrootteezziioonnii  ccoonnvveennzziioonnaallii..  

  

DDAAMM77  --  TTeeccnniiccaa  ddeellllaa  FFoorrmmaa  SSeeggrreettaa  ddeellllaa  

MMoonnttaaggnnaa  NNeerraa  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  44      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  MMeennttee++DDeessiiddeerriioo++NNuullllaa++AAuurraa  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  ddiivveennttaarree  iinnvviissiibbiillii  aaggllii  aavvvveerrssaarrii  ppeerr  uunn  

nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee..  

LL''aavvvveerrssaarriioo  rriicceevvee  llee  sstteessssee  ppeennaalliittàà  cchhee  aavvrreebbbbee  ssee  ffoossssee  

cciieeccoo,,  mmaa  oovvvviiaammeennttee  ssoolloo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  cchhii  eeffffeettttuuaa  iill  

ccoollppoo..  

SSppeecciiaallee::  LL''eeffffeettttoo  dduurraa  ttuuttttoo  iill  ccoommbbaattttiimmeennttoo..  

  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELLLL''UUCCCCEELLLLOO  

VVEERRMMIIGGLLIIOO  DDEELL  SSUUDD  

CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  IIssttiinnttoo  

  

UUVVMM11  --  CCoollppoo  ddeellllee  ZZaannnnee  ddeell  LLuuppoo  IInnffeerrnnaallee  

TTiippoo::  SSMM      CCoossttoo::  44      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  

11,,  MMaannii  lliibbeerree  

EEffffeettttii::  EE''  uunn  aattttaaccccoo  ppoorrttaattoo  iinn  ssaallttoo  mmoorrttaallee  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  

eesseegguuiittoo  sseennzzaa  bbiissooggnnoo  ddeellllaa  rriinnccoorrssaa..  IIll  gguueerrrriieerroo  aattttaaccccaa  

ll''aavvvveerrssaarriioo  ccoonn  llee  bbrraacccciiaa  uunniittee  ee  llee  mmaannii  aappeerrttee  ccoommee  llee  

ffaauuccii  ddii  uunn  lluuppoo..  IInnfflliiggggee  ((HH))PPVV..  

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  vviieennee  ssttrraappppaattaa  vviiaa..  

  

UUVVMM22  --  PPaallmmoo  ddii  FFuuooccoo  ddeell  GGuuaarrddiiaannoo  ddeell  CCiieelloo  

ddeell  SSuudd  

TTiippoo::  PP//DD              CCoossttoo::  44FF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++DDeessiiddeerriioo++MMiinneerraallee++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  DDaall  ppaallmmoo  ddeellllaa  mmaannoo  vviieennee  sspprriiggiioonnaattoo  ddeell  ffuuooccoo  cchhee  

iinnfflliiggggee  ((II))PPVV..  SSee  uussaattoo  aa  ddiissttaannzzaa,,  ddiimmiinnuuiirree  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ddii  

ddaannnnoo  ddii  uunnoo  ppeerr  ooggnnii  mmeettrroo  ddii  ddiissttaannzzaa  ddaall  bbeerrssaagglliioo,,  aadd  

eesseemmppiioo,,  aa  44  mmeettrrii  ssaarràà  ((FF))PPVV..  SSee  iill  bbeerrssaagglliioo  vviieennee  ccoollppiittoo  

eedd  èè  iinnffiiaammmmaabbiillee,,  ssuubbiissccee  11PPVV  ee  11PPRR  ddii  ddaannnnoo  aaggggiiuunnttiivvoo  aadd  

ooggnnii  rroouunndd  ffiinncchhéé  nnoonn  ssppeeggnnee  llee  ffiiaammmmee..  

SSppeecciiaallee::  LLee  ffiiaammmmee  ssii  pprrooppaaggaannoo  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ccoorrppoo  

ddeellll''aavvvveerrssaarriioo  ccaauussaannddooggllii  22PPVV  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee  ee  22PPRR  aadd  

ooggnnii  rroouunndd..  LLee  llooccaazziioonnii  cchhee  sscceennddoonnoo  aa  00  PPVV  ssii  

ccaarrbboonniizzzzaannoo..  

  

UUVVMM33  --  SSaallttoo  aa  PPaarreettee  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  22      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  AAuurraa  11,,  AAttlleettiiccaa  

++22  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++AAzziioonnee++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  QQuueessttaa  tteeccnniiccaa  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattaa  ssoolloo  ssee  ccii  ssoonnoo  

ppaarreettii  nneellllee  iimmmmeeddiiaattee  vviicciinnaannzzee  ee  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  

eesssseerree  aapppplliiccaattaa  aadd  uunn  ssaallttoo  oo  uunn  ssaallttoo  mmoorrttaallee..  IIll  gguueerrrriieerroo  

cchhee  llaa  uuttiilliizzzzaa  rriimmbbaallzzaa  ssuullllaa  ppaarreettee  rraaddddooppppiiaannddoo  ll''aalltteezzzzaa  

ddeell  ssaallttoo  ee,,  nneell  ccaassoo  ddeeii  ccoollppii  ddii  ttiippoo  SSNN  ee  SSMM  ddeellll''AAnnttiiccaa  

SSiimmbboollooggiiaa,,  ppeerrmmeettttee  ddii  llooccaalliizzzzaarree  iill  ddaannnnoo  ccoommee  uunnaa  tteessttaattaa..  

  

UUVVMM44  --  TTaagglliioo  IInnccrroocciiaattoo  ddeellllee  MMaannii  AAddiirraattee  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  44FF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22,,  MMaannii  

lliibbeerree  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddeellllaa  tteeccnniiccaa  cchhee  hhaa  ddaattoo  oorriiggiinnee  aallll''oommoonniimmoo  

ccoollppoo  SShhuurraa..  IIll  gguueerrrriieerroo  eesseegguuee  uunnoo  ssccaattttoo  ffuullmmiinneeoo  ((aallmmeennoo  

66  mmeettrrii  iinn  lliinneeaa  rreettttaa))  ee  iinnfflliiggggee  ((DD))PPVVxx22  aall  TToorrssoo  

ddeellll''aavvvveerrssaarriioo..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ssmmeemmbbrraattoo  iinn  qquuaattttrroo  ppaarrttii..  

  

UUVVMM55  --  TTeeccnniiccaa  ddeellllaa  NNuuvvoollaa  DD''OOrroo  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  11      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  GGrraazziiee  aa  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddiivveennttaa  ppiiùù  

vveellooccee..  II  ssuuooii  PPuunnttii  MMoovviimmeennttoo  rraaddddooppppiiaannoo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  

rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee..  

SSppeecciiaallee::  NNoonn  èè  nneecceessssaarriioo  ffeerrmmaarrssii  ssuull  ppoossttoo  ddooppoo  

ll''eesseeccuuzziioonnee  ddii  ccoollppii  cchhee  hhaannnnoo  uunn  ccoossttoo  iinn  PPMM  ddii  ttiippoo  ""FF""..  
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UUVVMM66  --  TTeennkkaaii  SSeesssshhoo  KKeenn,,  CCoollppoo  AAssssaassssiinnoo  ttrraa  

CCiieelloo  ee  TTeerrrraa  

TTiippoo::  SSMM        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  11,,  AAuurraa  

11  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  ssii  llaanncciiaa  rroottoollaannddoo  rraaggggoommiittoollaattoo  ccoonnttrroo  

ll''aavvvveerrssaarriioo  ppooii,,  aallll''iimmpprroovvvviissoo,,  ssffeerrrraa  uunn  mmiicciiddiiaallee  ccaallcciioo  cchhee  

iinnfflliiggggee  ((EE))PPVV  ee  ((EE))PPRR..  DDuurraannttee  ll''aattttaaccccoo,,  iill  gguueerrrriieerroo  ppuuòò  

eesssseerree  ccoollppiittoo  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --22..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo,,  ssee  nnoonn  rriieessccee  iinn  uunn  tteesstt::  

CCoorrppoo++RReessiisstteennzzaa++UUmmaannoo--22  ccaaddee  aa  tteerrrraa  ee  ssuubbiissccee  uulltteerriioorrii  

((CC))PPVV  ddaa  llooccaalliizzzzaarree  ssuullllaa  ttaabbeellllaa  ddeell  ccaallcciioo..  

  

UUVVMM77  --  VVoolloo  ddeellll''UUcccceelllloo  VVeerrmmiigglliioo  ddeell  SSuudd  

TTiippoo::  SSNN        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  

11,,  MMaannii  lliibbeerree  

EEffffeettttii::  UUnn  aaffffoonnddoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  eennttrraammbbee  llee  mmaannii  dduurraannttee  uunn  

ssaallttoo..  IInnfflliiggggee  ((EE))PPVV  iinn  dduuee  llooccaazziioonnii  ddiissttiinnttee..  SSee  ll''aavvvveerrssaarriioo  

aappppaarrttiieennee  aadd  uunnaa  SSccuuoollaa  oo  DDiisscciipplliinnaa  cchhee  hhaa  ccoommee  

CCoommppoonneennttee  pprriinncciippaallee  oo  ffaavvoorriittaa  iill  CCoorrppoo,,  aaggggiiuunnggeerree  iill  

vvaalloorree  ddeellllaa  pprroopprriiaa  CCoommppoonneennttee  IIssttiinnttoo  aall  MMSS  ddeellll''aattttaaccccoo..  

SSppeecciiaallee::  LLee  llooccaazziioonnii  ccoollppiittee  ssuubbiissccoonnoo  ttaaggllii  ccoossìì  pprrooffoonnddii  ddaa  

ccaauussaarree  uunn''eemmoorrrraaggiiaa..  LLaa  vviittttiimmaa  ppeerrddee  11PPRR  aadd  ooggnnii  rroouunndd  

ssuucccceessssiivvoo  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  ppeerrddiittaa  ddii  ssaanngguuee..  EEssaauurriittii  ii  PPRR,,  

iinniizziiaa  aa  ppeerrddeerree  11PPVV  aadd  ooggnnii  ttuurrnnoo  aall  TToorrssoo,,  ffiinncchhéé  nnoonn  

ssoopprraaggggiiuunnggee  llaa  mmoorrttee  oo  ffiinncchhéé  llee  ffeerriittee  nnoonn  vveennggoonnoo  

aaddeegguuaattaammeennttee  ccuurraattee..  

  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELLLLAA  TTIIGGRREE  

BBIIAANNCCAA  DDEELLLL''OOVVEESSTT  

CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  CCuuoorree  

  

TTBBMM11  --  CCaallcciioo  ddeellllaa  TTiiggrree  BBiiaannccaa  ddeellll''OOvveesstt  

TTiippoo::  CC            CCoossttoo::  22        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  11,,  

AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ppootteennttee  ccaallcciioo  cchhee  iinnfflliiggggee  ((EE))PPVV  ee  ((CC))PPRR..  SSee  

ll''aavvvveerrssaarriioo  aappppaarrttiieennee  aadd  uunnaa  SSccuuoollaa  oo  DDiisscciipplliinnaa  cchhee  hhaa  

ccoommee  CCoommppoonneennttee  pprriinncciippaallee  oo  ffaavvoorriittaa  llaa  MMeennttee,,  aaggggiiuunnggeerree  

iill  vvaalloorree  ddeellllaa  pprroopprriiaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree  aall  MMSS  ddeellll''aattttaaccccoo..  

SSppeecciiaallee::  FFrraannttuummaa  llee  oossssaa  ddeellllaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  rreennddeennddoollaa  

iinnuuttiilliizzzzaabbiillee  eedd  iinnccuurraabbiillee..  

  

TTBBMM22  --  CCoollppoo  VViinncceennttee  ddeeii  MMoonnttii  WWuuddaanngg  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  44FF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

TTeesstt::  CCuuoorree++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  mmoonnttaannttee  ((llooccaalliizzzzaarree  ccoommee  uunn  ccaallcciioo))  

cchhee  iinnfflliiggggee  ((DD))PPVV  ee  ((EE))PPRR  iiggnnoorraannddoo  qquuaallssiiaassii  ppeennaalliittàà  

ddoovvuuttaa  aallllee  tteeccnniicchhee  ddii  eemmaannaazziioonnee  ddeellll''AAuurraa  aattttee  aa  

ssppaavveennttaarree  ll''aavvvveerrssaarriioo  ((NNAA99,,  HHAA55,,  NNMM77......))..  

SSppeecciiaallee::  LLee  ppeennaalliittàà  vveennggoonnoo  aannnnuullllaattee  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  

RRoouunndd  ppaarrii  aall  vvaalloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree..  

  

TTBBMM33  --  DDooppppiioo  CCaallcciioo  SSppeezzzzaa  GGiinnoocccchhiiaa  

TTiippoo::  CC        CCoossttoo::  33FF      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  11,,  

CCoommpplleettaa  lliibbeerrttàà  ddii  mmoovviimmeennttoo  

EEffffeettttii::  DDooppoo  uunnaa  rriinnccoorrssaa  ddii  aallmmeennoo  44  mmeettrrii  iinn  lliinneeaa  rreettttaa,,  iill  

gguueerrrriieerroo  ssii  ssccaagglliiaa  ccoonnttrroo  ll''aavvvveerrssaarriioo  ssoolllleevvaannddoo  eennttrraammbbee  

llee  ggaammbbee  ee  mmiirraannddoo  ccoonn  ii  ppiieeddii  aallllee  ggiinnoocccchhiiaa  ddii  qquueesstt''uullttiimmoo..  

CCoollppiissccee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  llee  ggaammbbee  ee  iinnfflliiggggee  ((HH))PPVV  cchhee  

vvaannnnoo  rriippaarrttiittii  iill  ppiiùù  eeqquuaammeennttee  ppoossssiibbiillee  ttrraa  ii  dduuee  aarrttii..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  nnoonn  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  eesssseerree  rriippaarrttiittoo  

eeqquuaammeennttee  ttrraa  ii  dduuee  aarrttii..  

  

TTBBMM44  --  FFiiaammmmaa  ddeelllloo  SSppiirriittoo  AArrddeennttee  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  55FF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAuurraa  11  

TTeesstt::  CCuuoorree++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo++AAuurraa  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  rreeccuuppeerraarree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ((CC))PPRR,,  mmaa  iill  

ppuunnttoo  ssppeessoo  ppeerr  ll''aattttiivvaazziioonnee  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  eesssseerree  

11PPEE..  

SSppeecciiaallee::  IIll  rreeccuuppeerroo  èè  ppaarrii  aa  ((EE))PPRR..  
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TTBBMM55  --  GGrraannddee  MMuurraagglliiaa  IImmppeenneettrraabbiillee  

TTiippoo::  SSPP    CCoossttoo::  33FF        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUssaattaa  aall  ppoossttoo  ddii  uunnaa  nnoorrmmaallee  ppaarraattaa,,  ccoonn  uunn  tteesstt  ddeell  

ttuuttttoo  aannaallooggoo,,  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  ppeerrmmeettttee  ddii  aaggggiiuunnggeerree  iill  vvaalloorree  

ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree  aall  MMSS..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  ssuubbiissccee  11PPVV  nneellll''aarrttoo  uussaattoo  ppeerr  ccoollppiirree  

ooppppuurree  ((EE))PPSS  ssee  hhaa  uussaattoo  uunn''aarrmmaa..  

  

TTBBMM66  --  HHiieennzzaann,,  IIll  TTaagglliioo  ddeellllaa  LLuunnaa  CCrreesscceennttee  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  33      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  AAuummeennttaa  iill  ddaannnnoo  ddii  uunn''aarrmmaa  ddaa  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo  ddii  22  

CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))..  VVaa''  llooccaalliizzzzaattoo  ccoommee  uunn  ccaallcciioo  ee,,  ssee  

uussaattoo  iinn  ccoonnggiiuunnzziioonnee  ccoonn  uunn''aarrmmaa  ddaa  ttaagglliioo,,  iiggnnoorraa  iill  VVPP  

ddeellllee  pprrootteezziioonnii  ccoonnvveennzziioonnaallii..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  ddii  33  CCaatteeggoorriiee..  

  

TTBBMM77  --  VVeennttoo  IImmppeettuuoossoo  ddeell  GGuuaarrddiiaannoo  ddeell  CCiieelloo  

ddeellll''OOvveesstt  

TTiippoo::  DD        CCoossttoo::  88FF      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22  

TTeesstt::  CCuuoorree++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  aallllaarrggaa  llee  bbrraacccciiaa  ee  ppooii  llee  rriiccoonnggiiuunnggee  

ggeenneerraannddoo  uunnaa  ppootteennttee  ffoollaattaa  ddii  vveennttoo  cchhee  iinnvveessttee  ttuuttttii  ggllii  

aavvvveerrssaarrii  eennttrroo  ((CCuuoorree))  mmeettrrii  nneellllaa  ssuuaa  lliinneeaa  ddii  vviissttaa  sseennzzaa  

aallccuunnaa  ppeennaalliittàà..  IInnfflliiggggee  ((KK))PPVV  ddaa  rriippaarrttiirree  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee  

ee  ((CC))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  GGllii  aavvvveerrssaarrii  vveennggoonnoo  ssppoossttaattii  ddii  ((HH))  mmeettrrii..  

  

GGUUEERRRRIIEERROO  DDEELLLL''AARRTTEE  

SSIIMMBBOOLLIICCAA  

TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  

CCoollppii::  66  AAvvaannzzaattii  ee  11  MMoorrttaallee  

TTaalleennttii::  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,  AArrmmii  ddaa  FFuuooccoo,,  AArrmmii  ddaa  

LLaanncciioo,,  AAttlleettiiccaa,,  CCoommmmeerrcciiaarree,,  CCoonnoosscceennzzaa  VVeelleennii,,  CCoorrrreerree,,  

RRiissssaarree,,  SSppiioonnaaggggiioo,,  SSttrraatteeggiiaa,,  TTrraavveessttiimmeennttoo  

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  DDuuee  aarrmmii  aa  sscceellttaa  ((ddaa  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo  

ee//oo  ddaa  llaanncciioo)),,  55  PPuunnttii  ddii  PPrrootteezziioonnee  ddaa  ddiissttrriibbuuiirree  aa  sscceellttaa,,  

110000NN$$//UUBBSS  
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DDii  SSqquuaalloo  ((ddaa  uunn’’iiddeeaa  ddii  mmiizzookkuunniimmiittoo))  

  

PPrreerreeqquuiissiittoo::  NNeessssuunnoo  

CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  CCoorrppoo  

  

EE’’  uunnaa  SSccuuoollaa  MMiinnoorree  nnaattaa  cciirrccaa  225500  aannnnii  ffaa  iinn  PPeerrssiiaa  ee  ssvviilluuppppaattaassii  dduurraannttee  iill  ccaaoottiiccoo  ppeerriiooddoo,,  sseeggnnaattoo  ddaa  ssaanngguuiinnoossee  gguueerrrree  cciivviillii,,  

cchhee  sseegguuìì  llaa  mmoorrttee  ddeelllloo  SShhaahh  KKhhoorraassaann  NNaaddiirr,,  uunn  aavvvveennttuurriieerroo  ssuunnnniittaa  cchhee  aavveevvaa  ffaattttoo  rriissoorrggeerree  iill  ppaaeessee..  IInniizziiaallmmeennttee  nnaattaa  

aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccoorrttee  ee  pprraattiiccaattaa  ssoolloo  nneellllaa  rriissttrreettttaa  cceerrcchhiiaa  ddeellllee  gguuaarrddiiee  ddeell  ccoorrppoo  ddeelllloo  SShhaahh,,  ssii  ddiiffffuussee  rraappiiddaammeennttee  pprroopprriioo  nneeggllii  

aannnnii  ddeellllee  ccrruueennttee  lloottttee  cchhee  nnee  sseegguuiirroonnoo  llaa  mmoorrttee  ee  cchhee  tteerrmmiinnaarroonnoo  ssoolloo  uunnaa  cciinnqquuaannttiinnaa  ddii  aannnnii  ppiiùù  ttaarrddii  ccoonn  ll''iinnsseeddiiaammeennttoo  ddeellllaa  

ddiinnaassttiiaa  ttuurrccaa  ddeeii  QQaajjaarr..    DDaa  aalllloorraa  iinn  ppooii,,  llaa  SSccuuoollaa  iinniizziiòò  aadd  iinntteeggrraarree  aall  ssuuoo  iinntteerrnnoo  ddiivveerrssee  tteeccnniicchhee  ddii  ssppaaddaa  rraaccccoogglliieennddoo  llee  

iinnfflluueennzzee  eesstteerrnnee  pprroovveenniieennttii  ddaaii  ppaaeessii  ccoonnffiinnaannttii  ccoommee  ll''AArraabbiiaa  ee  ll''IInnddiiaa  mmeerriiddiioonnaallee,,  eedd  eevvoollvveennddoossii  rraappiiddaammeennttee  iinn  qquueellllaa  cchhee  ppuuòò  

eesssseerree  ddeeffiinniittaa  llaa  ssuummmmaa  ddeellllee  mmiigglliioorrii  tteeccnniicchhee  ddii  ssppaaddaa  mmeeddiioorriieennttaallii..  LL''uunniiccoo  vveerroo  pprroobblleemmaa  cchhee  hhaa  sseemmpprree  mmiinnaattoo  llaa  ppootteennzzaa  ddeellllaa  

NNoobbiillee  SSccuuoollaa  ddeellllaa  SSppaaddaa  ddeell  GGuuaarrddiiaannoo  èè  ll''eecccceessssiivvoo  iinnddiivviidduuaalliissmmoo  ddeeii  ssuuooii  pprraattiiccaannttii  ii  qquuaallii,,  ddiivviissii  ssppeessssoo  ddaa  ccuullttuurree  ee  ttrraaddiizziioonnii  

ddiiffffeerreennttii,,  nnoonn  hhaannnnoo  mmaaii  ppeerrsseegguuiittoo  uunnoo  ssccooppoo  ccoommuunnee  ee  ssii  ssoonnoo  lliimmiittaattii  ppiiuuttttoossttoo  aa  ttrraassmmeetttteerree  llee  lloorroo  ccoonnoosscceennzzee  aaii  pprroopprrii  

ddiisscceennddeennttii  ppeerr  ggaarraannttiirree  lloorroo  uunn  ffuuttuurroo  ccoommee  mmeerrcceennaarrii,,  gguuaarrddiiee  ddeell  ccoorrppoo  oo  ssoollddaattii  sscceellttii..  LLaa  ppootteennzzaa  ddeellllee  tteeccnniicchhee  ccoommbbiinnaattee  ddii  

qquueessttaa  SSccuuoollaa  èè  iimmpprreessssiioonnaannttee,,  ttuuttttaavviiaa,,  pprriivvaattii  ddeellllee  aarrmmii,,  ii  gguueerrrriieerrii  ddiivveennggoonnoo  ffaacciillee  vviittttiimmaa  ddeeggllii  aavvvveerrssaarrii,,  ppootteennddoo  rriiccoorrrreerree  

ssoolloo  aadd  uunnaa  ppiiccccoollaa  mmaanncciiaattaa  ddii  tteeccnniicchhee  aa  mmaannii  nnuuddee..  

  

CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  

  

SSGGAA11  --  AAttttaaccccoo  CCoommbbiinnaattoo  ddeeii  GGuuaarrddiiaannii  ddeell  RRee  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  44      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  tteeccnniiccaa  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  iinnccrreemmeennttaarree  

iill  ddaannnnoo  ddeellllaa  ssppaaddaa  ddii  22  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))..  OOllttrree  aa  cciiòò,,  ssee  

uussaattaa  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  ddaa  ppiiùù  gguueerrrriieerrii  ccoonnttrroo  uunn  ssiinnggoolloo  

aavvvveerrssaarriioo,,  ppeerrmmeettttee  ddii  aattttaaccccaarrlloo  ddaannddooggllii  uunn  --11  aaggggiiuunnttiivvoo  

ssuuii  mmooddiiffiiccaattoorrii  ppeerr  llee  ppaarraattee  ee  sscchhiivvaattee  ssuucccceessssiivvee..  SSee  

uuttiilliizzzzaattaa  iinn  qquueessttoo  mmooddoo,,  llaa  tteeccnniiccaa  ppuuòò  ccaauussaarree  llaa  ppeerrddiittaa  

ddii  11  PPuunnttoo  ddii  OOnnoorree  nneell  ccaassoo  cchhee  ll''aavvvveerrssaarriioo  aabbbbiiaa  AAuurraa  

ppaarrii  oo  iinnffeerriioorree  aa  cchhii  eesseegguuee  iill  ccoollppoo..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  ddii  33  CCaatteeggoorriiee..  

  

SSGGAA22  --  CCaallcciioo  ddeell  GGuuaarrddiiaannoo  

TTiippoo::  CC          CCoossttoo::  33            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  DDiiffeessaa  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ppootteennttee  ccaallcciioo  cchhee  iinnfflliiggggee  ((CC))PPVV  ee  ((CC))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ssppiinnttoo  iinnddiieettrroo  ddii  ((EE))  mmeettrrii..  
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SSGGAA33  --  FFeennddeennttee  IImmpprroovvvviissoo  ddeellllaa  SSppaaddaa  ddeell  

SSoovvrraannoo  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  11        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee  ddii  ppoorrttaarree  uunn  aattttaaccccoo  iimmpprroovvvviissoo  ccoonn  llaa  

sscciiaabboollaa  oo  uunn''aarrmmaa  ddaa  ttaagglliioo  ssiimmiillee..  IIll  ddaannnnoo  èè  qquueelllloo  

ddeellll’’aarrmmaa  mmaa  llaa  vveellooccee  eesseeccuuzziioonnee  iimmppoonnee  uunn  --44  aall  ddiiffeennssoorree..  

SSppeecciiaallee::  IIll  mmaalluuss  èè  ddii  --66..  

  

SSGGAA44  --  LLaammaa  ddeell  CCiieelloo  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  44          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  RRiinnccoorrssaa  ddii  

aallmmeennoo  44  mmeettrrii  

EEffffeettttii::  LL’’aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ccoollppiittoo  ddooppoo  uunn  ssaallttoo  ccoonn  llaa  ssppaaddaa  

ddaallll’’aallttoo  vveerrssoo  iill  bbaassssoo..  IIll  ccoollppoo  ssii  rriivveellaa  ddii  nnootteevvoollee  ppootteennzzaa::  

iill  ddaannnnoo  vviieennee  iinnccrreemmeennttaattoo  ddii  22  ccaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))  ee  vvaa''  

llooccaalliizzzzaattoo  ssuullllaa  ttaabbeellllaa  ddeellllaa  TTeessttaattaa..    

SSppeecciiaallee::  IIggnnoorraa  iill  VVPP  ddeellllee  pprrootteezziioonnii  ccoonnvveennzziioonnaallii..  

  

SSGGAA55  --  LLaammaa  ddeell  CCoorrppoo  

TTiippoo::  PP        CCoossttoo::  33        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ccoollppoo  ddaattoo  ccoonn  iill  ttaagglliioo  ddeellllaa  mmaannoo  cchhee  iinnfflliiggggee  

((DD))PPVV..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ccoollppoo  iinnfflliiggggee  aanncchhee  ((BB))PPRR..  

  

SSGGAA66  --  LLaammee  SSaaeettttaannttii  ddeell  GGuuaarrddiiaannoo  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  XXFF            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  LLee  sscciiaabboollee  ddeell  gguueerrrriieerroo  vveennggoonnoo  llaanncciiaattee  ccoonn  uunn  

mmoovviimmeennttoo  ffuullmmiinneeoo  ccoonnttrroo  ll''aavvvveerrssaarriioo,,  ccoopprreennddoo  uunnaa  

ddiissttaannzzaa  mmaassssiimmaa  ddii  66  mmeettrrii..  IIll  ddaannnnoo  èè  qquueelllloo  ddeellllee  sscciiaabboollee  

mmaa  ll''aavvvveerrssaarriioo  ddeevvee  sscchhiivvaarrllee  ttuuttttee  ee  dduuee  ddiissttiinnttaammeennttee..  AAll  

tteerrmmiinnee  ddeellll''aattttaaccccoo,,  llee  sscciiaabboollee  ttoorrnnaannoo  nneellllee  mmaannii  ddeell  

gguueerrrriieerroo..  

SSppeecciiaallee::  LLee  sscciiaabboollee,,  ttoorrnnaannddoo  iinnddiieettrroo,,  aattttaaccccaannoo  aallllee  ssppaallllee  

ll''aavvvveerrssaarriioo,,  iill  qquuaallee  ddeevvee  sscchhiivvaarrllee  ddii  nnuuoovvoo  ccoonn  llee  ddoovvuuttee  

ppeennaalliittàà..  

  

SSGGAA77  --  LLeeoonnee  RRuuggggeennttee  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  55          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22    

EEffffeettttii::  IIll  ccoollppoo  vvaa''  sseemmpprree  mmiirraattoo  aallllaa  TTeessttaa  ((--44))  ee  ppeerrmmeettttee,,  

ggrraazziiee  aallll''aauussiilliioo  ddii  22  ssppaaddee,,  ddii  ccoollppiirree  llee  tteemmppiiee  ccoonn  

eennttrraammbbee  llee  eellssee,,  ccuussaannddoo  ((CC))PPVV  ee  ((FF))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  iill  ddaannnnoo  èè  ((DD))PPVV  ee  ((HH))PPRR..  

  

SSGGAA88  --  SSccuuddoo  ddii  SSppaaddee    

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  22          LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11  

TTeesstt::  CCoorrppoo++PPeerrcceezziioonnee++MMeeccccaanniiccoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee,,  ccoonn  ll''aauussiilliioo  ddii  aallmmeennoo  uunnaa  ssppaaddaa  oo  uunn''aarrmmaa  

ddaa  ttaagglliioo  ssiimmiillee,,  ddii  iinntteerrcceettttaarree  ii  pprrooiieettttiillii  ddeellllee  aarrmmii  ddaa  

llaanncciioo  ee  ddaa  ffuuooccoo,,  ddeevviiaannddoonnee  llaa  ttrraaiieettttoorriiaa..  IIll  tteesstt  ddeell  ccoollppoo  

vvaa''  uuttiilliizzzzaattoo  ccoonnttrroo  iill  MMSS  ddeellll''aattttaaccoo  ccoommee  ssee  ssii  ttrraattttaassssee  ddii  

uunnaa  nnoorrmmaallee  ppaarraattaa..  

SSppeecciiaallee::  II  pprrooiieettttiillii  vveennggoonnoo  ddeevviiaattii  aallll''iinnddiieettrroo  vveerrssoo  

ll''aattttaaccccaannttee,,  ccoonn  uunn  MMSS  ppaarrii  aa  qquueelllloo  rriissuullttaannttee  ddaall  ccoonnffrroonnttoo..  

  

SSGGAA99  --  TTeeccnniiccaa  DDiissaarrmmaannttee  ddeelllloo  SScceeiiccccoo  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11  ,,  uunnaa  ssppaaddaa  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++AAzziioonnee++MMeeccccaanniiccoo++DDiiffeessaa  

EEffffeettttii::  SSee  ll''aavvvveerrssaarriioo  aattttaaccccaa  ccoonn  aarrmmii  ddaa  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo,,  

qquueessttaa  tteeccnniiccaa  ppeerrmmeettttee  ddii  ppaarraarrnnee  ll''aattttaaccccoo  ee,,  ssee  iill  MMSS  èè  

ssuuppeerriioorree  aa  qquueelllloo  ddeellll''aattttaaccccoo  ddii  aallmmeennoo  33  ppuunnttii,,  

ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  ddiissaarrmmaarrlloo,,  ffaacceennddoo  rriiccaaddeerree  llaa  ssuuaa  aarrmmaa  

aadd  uunn  nnuummeerroo  ddii  mmeettrrii  ddii  ddiissttaannzzaa  ppaarrii  aall  MMSS  rreessttaannttee..  

SSppeecciiaallee::  IIll  gguueerrrriieerroo  vviinnccee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ll''IInniizziiaattiivvaa  nneell  

rroouunndd  sseegguueennttee..  

  

SSGGAA1100  --  TTeerrrriiffiiccaannttii  SSppaaddee  ddii  KKaallìì  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  66FF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  mmuuoovvee  vveelloocceemmeennttee  llee  ssppaaddee  ddaannddoo  

ll''iilllluussiioonnee  ddeell  mmoollttiipplliiccaarrssii  ddeellllee  bbrraacccciiaa  ee  ppooii  aattttaaccccaa  

ffuullmmiinneeaammeennttee..  IInnfflliiggggee  iill  ddaannnnoo  ddeellllaa  ssppaaddaa  iinn  dduuee  ddiivveerrssee  

llooccaazziioonnii  ee,,  ssee  ll''aavvvveerrssaarriioo  hhaa  AAuurraa  ppaarrii  oo  iinnffeerriioorree  aa  qquueellllaa  

ddii  cchhii  uuttiilliizzzzaa  iill  ccoollppoo,,  ssuubbiissccee  uunn  mmaalluuss  ddii  --22  aa  ddiiffeennddeerrssii..  

SSppeecciiaallee::  IIll  mmaalluuss  èè  ddii  --44  ee  iinnfflluueennzzaa  aanncchhee  ggllii  aavvvveerrssaarrii  ddii  

AAuurraa  ssuuppeerriioorree..  

  

CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  

  

SSGGMM11  --  AAccuulleeii  MMoorrttaallii  

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  44FF            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,  

AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  DDooppoo  uunnaa  rriinnccoorrssaa  ddii  44mm  vveennggoonnoo  ccoonnffiiccccaattee  nneell  TToorrssoo  

ddeellll’’aavvvveerrssaarriioo  aammbboo  llee  ssppaaddee..  IIll  ddaannnnoo  èè  qquueelllloo  ddii  uunnaa  

ssiinnggoollaa  aarrmmaa  aauummeennttaattoo  ddii  33  ccaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))  ee  llee  aarrmmii  

vveennggoonnoo  llaasscciiaattee  nneell  ccoorrppoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  pprroovvooccaannddoo  22PPDD..  

SSppeecciiaallee::IIll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  ddii  44  CCaatteeggoorriiee..  

  

SSGGMM22  --  AAffffoonnddoo  MMoorrttaallee  ddeell  SSuullttaannoo  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  XXFF            LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  DDiiffeessaa  22,,    

AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  iimmppuuggnnaa  llaa  ssuuaa  ssppaaddaa  ccoonn  eennttrraammbbee  llee  

mmaannii,,  eesseegguueennddoo  uunn  aaffffoonnddoo  ddii  ppootteennzzaa  iimmpprreessssiioonnaannttee..  IIll  

ddaannnnoo  aauummeennttaa  ddii  44  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))  ee  vveennggoonnoo  iiggnnoorraattee  

ttuuttttee  llee  pprrootteezziioonnii  aarrttiiffiicciiaallii..  
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SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  vviieennee  ttrraanncciiaattaa  vviiaa..  

  

SSGGMM33  --  AAttttaaccccoo  ddeellllee  CCeennttoo  SSppaaddee  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  XXFF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22  

EEffffeettttii::  PPeerrmmeettttee,,  uussaattoo  iinn  ccoonnggiiuunnzziioonnee  ccoonn  uunnaa  oo  dduuee  ssppaaddee  

oo  aarrmmii  ddaa  ttaagglliioo  ssiimmiillii,,  ddii  eeffffeettttuuaarree  uunn  nnuummeerroo  ddii  aattttaacccchhii  

ppaarrii  aall  vvaalloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  CCOORRPPOO  cchhee  vvaannnnoo  ppaarraattii  oo  

sscchhiivvaattii  ddiissttiinnttaammeennttee..  IIll  ddaannnnoo  èè  qquueelllloo  ddeellll''aarrmmaa..  

SSppeecciiaallee::  VViieennee  eeffffeettttuuaattoo  uunn  aattttaaccccoo  iinn  ppiiùù..  

  

SSGGMM44  --  CCoollppoo  ddeellllee  LLaammee  IInnccrroocciiaattee    

TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  UUssaannddoo  dduuee  ssppaaddee  ssii  eeffffeettttuuaannoo  dduuee  aattttaacccchhii  cchhee  

vvaannnnoo  ppaarraattii  oo  sscchhiivvaattii  ddiissttiinnttaammeennttee..  IIll  ddaannnnoo  èè  qquueelllloo  

ddeellll''aarrmmaa..  

SSppeecciiaallee::  IIll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  ddii  uunnaa  CCaatteeggoorriiaa,,  ssiiaa  iinn  PPVV  cchhee  

iinn  PPRR..  

  

SSGGMM55  --  DDeeccaappiittaazziioonnee  ddeellllee  LLaammee  IInnccrroocciiaattee  

TTiippoo::  CCOO          CCoossttoo::  55          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  CCoonn  ll''aauussiilliioo  ddii  dduuee  ssppaaddee,,  vviieennee  eeffffeettttuuaattoo  uunn  ccoollppoo  aa  

ffoorrbbiiccee  cchhee  iinnfflliiggggee  iill  ddaannnnoo  nnoorrmmaallee  ddii  uunnaa  ssiinnggoollaa  ssppaaddaa  

mmaa  aauummeennttaattoo  ddii  22  CCaatteeggoorriiee  ((ssoolloo  PPVV))..  IIll  ccoollppoo  ddeevvee  sseemmpprree  

eesssseerree  mmiirraaoo  aallllaa  TTeessttaa  ((--44))  ee  iiggnnoorraa  33  PPuunnttii  ddii  pprrootteezziioonnee  

ccoonnvveennzziioonnaallee..  

SSppeecciiaallee::  LL''aavvvveerrssaarriioo  vviieennee  ddeeccaappiittaattoo..  

  

SSGGMM66  --  EEsseeccuuzziioonnee  CCaappiittaallee  ddeellllaa  SSppaaddaa  ddeelllloo  

SScceeiiccccoo  

TTiippoo::  CCOO      CCoossttoo::  XXFF      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  11  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo  iinniizziiaa  aa  rrootteeaarree  vvoorrttiiccoossaammeennttee  llaa  ssppaaddaa  

rriiuusscceennddoo  aa  ccoollppiirree  ttuuttttii  ii  bbeerrssaaggllii  aattttoorrnnoo  aa  ssee  sseennzzaa  

ppeennaalliittàà  ee  iinnfflliiggggeennddoo  uunn  ddaannnnoo  iinnccrreemmeennttaattoo  ddii  33  CCaatteeggoorriiee  

((ssoolloo  PPVV))..  

SSppeecciiaallee::LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  vviieennee  ttrraanncciiaattaa  vviiaa..  

  

SSGGMM77  --  FFeennddeennttee  IInnvviissiibbiillee  ddeellllaa  SSppaaddaa  ddeell  

SSuullttaannoo  

TTiippoo::  DD            CCoossttoo::  44FF          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22  

EEffffeettttii::  IIll  gguueerrrriieerroo,,  uuttiilliizzzzaannddoo  uunnaa  ssppaaddaa  oo  uunn  aarrmmaa  ddaa  

ttaagglliioo  ssiimmiillee,,  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  eesseegguuiirree  uunn  ffeennddeennttee  ccoossìì  vveellooccee  

ddaa  ccrreeaarree  uunn  vvuuoottoo  dd''aarriiaa  ccaappaaccee  ddii  iinnfflliiggggeerree  ((FF))PPVV  

aallll''aavvvveerrssaarriioo  eennttrroo  uunnaa  ddiissttaannzzaa  ddii  ((CCOORRPPOO))  mmeettrrii..    

SSppeecciiaallee::  LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollppiittaa  ssuubbiissccee  uunnaa  ffeerriittaa  ccoossìì  pprrooffoonnddaa  

ddaa  ccaauussaarree  uulltteerriioorrii  ((CC))PPRR  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  ffuuoorriiuusscciittaa  ddii  

ssaanngguuee..  

  

SSGGMM88  --  IInnddiivviidduuaarree  iill  NNeemmiiccoo  

TTiippoo::  SSPP      CCoossttoo::  55FF      LLiimmiittaazziioonnii::  AAuurraa  22  

TTeesstt::  IIssttiinnttoo++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo  

EEffffeettttii::  GGrraazziiee  aa  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  iill  gguueerrrriieerroo  rriieessccee  aadd  

aannnnuullllaarree  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllee  tteeccnniicchhee  ddii  ooccccuullttaammeennttoo  ((ccoommee  

NNEEOOCC11,,  SSAA1144  ee  ssiimmiillii))  uussaattee  ddaaggllii  aavvvveerrssaarrii  aaccuuttiizzzzaannddoo  

mmoommeennttaanneeaammeennttee  ii  sseennssii  ppeerr  iinnddiivviidduuaarrllii..  LL''eeffffeettttoo  dduurraa  ppeerr  

uunn  nnuummeerroo  ddii  rroouunndd  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  tteesstt..  IIll  ppuunnttoo  ssppeessoo  ddeevvee  

nneecceessssaarriiaammeennttee  eesssseerree  uunn  PPEE..  

SSppeecciiaallee::  IIll  pprriimmoo  aattttaaccccoo  ppoorrttaattoo  ddooppoo  ll''uuttiilliizzzzoo  ddii  qquueessttaa  

tteeccnniiccaa  ggooddee  ddii  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  ddii  ++22..  

  

SSGGMM99  --  TTeeccnniiccaa  ddeellllaa  SSppaaddaa  RRuubbaattaa  

TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  22      LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  MMaannii  lliibbeerree  

EEffffeettttii::  UUssaattaa  aall  ppoossttoo  ddii  uunnaa  nnoorrmmaallee  ppaarraattaa,,  ccoonn  uunn  tteesstt  ddeell  

ttuuttttoo  aannaallooggoo,,  ppeerrmmeettttee  ddii  ddiiffeennddeerrssii  aa  mmaannii  nnuuddee  ddaaggllii  

aattttaacccchhii  ppoorrttaattii  ccoonn  aarrmmii  ddaa  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo  ee  

ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,  ssee  iill  MMSS  ddeell  tteesstt  èè  ssuuppeerriioorree  ddii  aallmmeennoo  

33  ppuunnttii  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  dd''aattttaaccccoo,,  ddii  ssoottttrraarrrree  ll''aarrmmaa  

aallll''aavvvveerrssaarriioo  rreeccuuppeerraannddoollaa  iinn  mmaannoo..  

SSppeecciiaallee::  ccaauussaa  ((CC))PPVV  aallll''aarrttoo  cchhee  tteenneevvaa  ll''aarrmmaa..  

  

SSGGMM1100  --  TTeessttaattaa  ddeell  GGuuaarrddiiaannoo  

TTiippoo::  TT          CCoossttoo::  33        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11  

EEffffeettttii::  UUnn  ttrreemmeennddoo  ccoollppoo  ddii  tteessttaa  cchhee  ccaauussaa  ((DD))PPVV  ee  ((DD))PPRR..  

SSppeecciiaallee::  CCaauussaa  11PPRR  ddii  ddaannnnoo  iinn  ppiiùù..  

  

  

GGUUEERRRRIIEERROO  DDEELLLLAA  SSPPAADDAA  DDEELL  

GGUUAARRDDIIAANNOO    

TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  

CCoollppii::  55  AAvvaannzzaattii  ee  11  MMoorrttaallee    

TTaalleennttii::  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,  AArrmmii  ddaa  FFuuooccoo,,  CCaavvaallccaarree,,  

CCeerrccaarree,,  CCoorrrreerree,,  RRiissssaarree,,  SSppiioonnaaggggiioo,,  SSttrraatteeggiiaa,,  TToorrttuurraarree..  

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  DDuuee  ssppaaddee,,  uunn''aallttrraa  aarrmmaa  ddaa  ccoorrppoo  aa  

ccoorrppoo  aa  sscceellttaa,,  88  PPuunnttii  ddii  PPrrootteezziioonnee  ddaa  ddiissttrriibbuuiirree  aa  sscceellttaa  
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DDii  SSqquuaalloo  

  

NNeelllloo  sstteessssoo  ppeerriiooddoo  iinn  ccuuii  iinn  CCiinnaa  vveenniivvaa  ffoonnddaattoo  ll’’OOrrddiinnee  TTaaiisshhaann,,  iinn  GGiiaappppoonnee,,  iinn  uunn  tteemmppiioo  sseeggrreettoo  ssiittuuaattoo  ffrraa  ii  mmoonnttii  EEzzooffuujjii  

((ddoovvee  llaa  ttrraaddiizziioonnee  vvoorrrreebbbbee  ssiiaa  sscceessaa  ll’’aarrccaa  ddeeggllii  DDeeii)),,  vveeddeevvaa  llaa  lluuccee  qquueesstt’’OOrrddiinnee  ddaaii  ffiinnii  mmiisstteerriioossii..  

FFoonnddaattoo  ddaa  uunnaa  ffaazziioonnee  SShhuurraa  ddeell  ttuuttttoo  ccoonnttrraarriiaa  aaii  pprrooggeettttii  ddeellllaa  MMaannoo  SSeeggrreettaa  ((vveeddii  VVooll..44,,  pp..55)),,  èè  rriimmaassttoo  ccoommpplleettaammeennttee  ffuuoorrii  

ddaallllee  vviicceennddee  cchhee  hhaannnnoo  ssccoonnvvoollttoo  iill  mmoonnddoo  ffiinnoo  aa  ppoorrttaarrlloo  aallll’’OOllooccaauussttoo  NNuucclleeaarree..  II  ssuuooii  mmeemmbbrrii  ccoonnttiinnuuaannoo  aadd  aalllleennaarrssii  

ccoossttaanntteemmeennttee  ssiiaa  nneell  ccoorrppoo  cchhee  nneelllloo  ssppiirriittoo,,  nnoonn  ddiimmeennttiiccaannddoo  iill  lloorroo  aannttiiccoo  rreettaaggggiioo..  IInn  eeffffeettttii,,  aallccuunnii  ssiimmbboolliissmmii  pprroopprrii  ddeellllaa  

ttrraaddiizziioonnee  SShhuurraa  ssoonnoo  rriimmaassttii::  IIll  ppiiùù  eevviiddeennttee  èè  qquueelllloo  lleeggaattoo  aallllee  mmaasscchheerree  cchhee  ii  mmeemmbbrrii  ddeellll’’OOrrddiinnee  ppoorrttaannoo  ccoossttaanntteemmeennttee  ssuull  vvoollttoo..  

SSee  nneellllaa  ffiilloossooffiiaa  SShhuurraa  cciiòò  iinnddiiccaa  iill  ssaaccrriiffiicciioo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  iiddeennttiittàà  ppeerr  ppootteerrnnee  gguuaaddaaggnnaarree  uunnaa  nnuuoovvaa  uunnaa  vvoollttaa  ddiivveennuuttii  ddeeggnnii  ddii  

uunn  nnoommee,,  nneell  ccaassoo  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeii  DDuuee  MMoonnttii  SSaaccrrii  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo  nnoonn  ccaammbbiiaa  ddii  mmoollttoo..  LL’’uunniiccaa  ddiiffffeerreennzzaa  èè  cchhee  iinn  qquueesstt’’uullttiimmoo  ccaassoo  iill  

ssaaccrriiffiicciioo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  iiddeennttiittàà  iinnddiiccaa  llaa  ttoottaallee  ffeeddeellttàà  aallll’’OOrrddiinnee  ee  llaa  mmaasscchheerraa  nnoonn  vveerrrràà  mmaaii  ppiiùù  ttoollttaa..  IInn  pprraattiiccaa,,  nneell  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  

uunn  nnuuoovvoo  mmeemmbbrroo  vviieennee  aapppprroovvaattoo  ((ddooppoo  aavveerr  ccoommuunnqquuee  ssuuppeerraattoo  uunnaa  oo  ppiiùù  pprroovvee  ssttaabbiilliittee  ddaaii  MMaaeessttrrii  ddeellll’’OOrrddiinnee)),,  ggllii  vviieennee  ddaattaa  llaa  

mmaasscchheerraa  ppeerr  ssiimmbboolleeggggiiaarree  cchhee  oorrmmaaii  llaa  ssuuaa  vviittaa  èè  ddeeddiiccaattaa  ccoommpplleettaammeennttee  aa  ppeerrsseegguuiirree  ggllii  ssccooppii  ddeellll’’OOrrddiinnee……  

  

NNoonnoossttaannttee  iill  ggrruuppppoo  ssii  ssiiaa  aaddooppeerraattoo  ccoonn  ttuuttttee  llee  pprroopprriiee  ffoorrzzee  ppeerr  mmaanntteenneerrssii  iissoollaattoo  ddaall  mmoonnddoo  eesstteerrnnoo  ee  ggaarraannttiirrssii  ll’’aannoonniimmaattoo,,  

aallccuunnee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssoonnoo  ccoommuunnqquuee  ttrraappeellaattee,,  pprriinncciippaallmmeennttee  aa  ccaauussaa  ddii  aallccuunnii  ssuuooii  eexx--mmeemmbbrrii  cchhee,,  ffuuggggiittii  ddaall  tteemmppiioo,,  sseemmbbrraannoo  

aavveerr  rriivveellaattoo  aallccuunnii  sseeggrreettii  pprriimmaa  ddii  ssppaarriirree  ddii  nnuuoovvoo,,  pprroobbaabbiillmmeennttee  ssoopppprreessssii  ddaaii  ccoommppaaggnnii  ddii  uunn  tteemmppoo..  

LLaa  vvooccee  ppiiùù  iinntteerreessssaannttee  cciirrccaa  ggllii  ssccooppii  ddeellll’’OOrrddiinnee  iimmpplliicchheerreebbbbee  cchhee  iinn  rreeaallttàà  eessssii  ssiiaannoo  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell  MMaannuuaallee  ddii  SShhuurraattaann  

oorriiggiinnaallee  ee  nnee  ccuussttooddiissccaannoo  ggeelloossaammeennttee  ii  sseeggrreettii  ((ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  rriigguuaarrddaa  ii  CCoollppii  EEssootteerriiccii  SShhuurraa))  pprroopprriioo  ppeerrcchhéé  

nnoonn  ccaaddaannoo  nneellllee  mmaannii  ssbbaagglliiaattee..  TTuuttttaavviiaa,,  ttaallii  vvooccii  sseemmbbrraannoo  ppiiuuttttoossttoo  eessaaggeerraattee  ssee  ccoommppaarraattee  aadd  aallttrree  cchhee  ddeessccrriivvoonnoo  iill  ggrruuppppoo  

ccoommee  uunn  sseemmpplliiccee  mmoovviimmeennttoo  mmoonnaassttiiccoo  ddeeddiittoo  aallllaa  ccoonntteemmppllaazziioonnee  ddeell  BBuuddddhhaa..  IInn  qquueesstt’’uullttiimmoo  ccaassoo,,  sseemmbbrreerreebbbbee  cchhee  iill  ggrruuppppoo  aabbbbiiaa  

ssoolloo  lloo  ssccooppoo  ddii  vviivveerree  iinn  ppaaccee  ee  iissoollaattoo  ddaall  rreessttoo  ddeell  mmoonnddoo,,  mmaa  nneessssuunnoo  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  ddiirree  ddoovvee  ssttiiaa  llaa  vveerriittàà..  

LL’’uunniiccaa  cceerrtteezzzzaa  èè  cchhee  RRaaoouull,,  aadd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo  ddeellllaa  ssuuaa  ccaammppaaggnnaa  ddii  ccoonnqquuiissttaa  èè  rriiuusscciittoo  aadd  aarrrriivvaarree  aall  tteemmppiioo  ddeellll’’OOrrddiinnee,,  ii  ccuuii  

mmeemmbbrrii  sseemmbbrraannoo  eesssseerrssii  ssoottttoommeessssii  vvoolloonnttaarriiaammeennttee  aall  ddoommiinniioo  ddeell  RRee  ddii  HHookkuuttoo  ppuurrcchhéé  qquueessttii  ppeerrmmeetttteessssee  lloorroo  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  aa  

rreessttaarree  iissoollaattii..  RRaaoouull  sseemmbbrraa  aavveerr  aacccceettttaattoo  ddii  bbuuoonn  ggrraaddoo  llaa  ssoottttoommiissssiioonnee,,  ppeerrmmeetttteennddoo  aallll’’OOrrddiinnee  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  iill  pprroopprriioo  

rroommiittaaggggiioo,,  rriisseerrvvaannddoossii  iinn  ffuuttuurroo  ddii  rriicchhiieeddeerree  ddeeii  sseerrvviiggii  aaii  ssuuooii  mmeemmbbrrii……  

  

MMOONNAACCOO  DDEEII  DDUUEE  MMOONNTTII  SSAACCRRII    

TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  ee  DDiiffeessaa  

CCoollppii::  SSAA11,,  SSAA22,,  22  CCoollppii  AAvvaannzzaattii  SShhuurraa,,  11  MMoorrttaallee  ((ddeellllaa  DDiisscciipplliinnaa  ddeeii  DDuuee  MMoonnttii  SSaaccrrii))  

TTaalleennttii::  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,  AArrmmii  ddaa  LLaanncciioo,,  CCoorrrreerree,,  DDoottttrriinnaa  SShhuurraa,,  LLeeggggeerree,,  

SSppiioonnaaggggiioo,,  SSoopprraavvvviivveennzzaa,,  TTrraavveessttiimmeennttoo,,  VViiee  ddii  SShhuurraa  

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  SSaaiioo,,  BBaassttoonnee  ssaacceerrddoottaallee,,  MMaasscchheerraa  ((VVPP22  aallllaa  TTeessttaa)),,  ttuuttttoo  iill  nneecceessssaarriioo  

ppeerr  ll''eeffffeettttuuaazziioonnee  ddeeii  ccoollppii  cchhee  ccoonnoossccee..  

NNoottee::  DDeevvee  ppoosssseeddeerree  ii  TTaalleennttii  DDoottttrriinnaa  ddii  SShhuurraa  ee  LLeeggggeerree  aallmmeennoo  aa  lliivveelllloo::  00..  PPuuòò  aaccqquuiissiirree  

AAuurraa  aall  nnoorrmmaallee  ccoossttoo  pprreevviissttoo  ppeerr  ggllii  aallttrrii  gguueerrrriieerrii  ddii  aarrttii  mmaarrzziiaallii..  NNoonn  hhaa  mmaaii  lloo  ssccoonnttoo  ssuuii  ccoollppii..  
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DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEEII  DDUUEE  MMOONNTTII  SSAACCRRII  

  
AArrmmaa  PPrriinncciippaallee::  BBaassttoonnee  ssaacceerrddoottaallee  
CCoollppii  CCoonnddiivviissii::  SSMMPPSS33--77  
  
QQuueessttaa  DDiisscciipplliinnaa  ddeerriivvaa  ddiirreettttaammeennttee  ddaallllaa  DDiisscciipplliinnaa  ddeellllee  PPiiaannuurree  ddeell  SSuudd  ee  aapppprrooffoonnddiissccee  ll''uuttiilliizzzzoo  ddeell  BBaassttoonnee  ssaacceerrddoottaallee  ccoommee  aarrmmaa  ddaa  
ccoommbbaattttiimmeennttoo..  EE''  pprraattiiccaattaa  ssoolloo  eedd  eesscclluussiivvaammeennttee  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellll''OOrrddiinnee  ddeeii  DDuuee  MMoonnttii  SSaaccrrii..    
  
SSMMDDMM11  --  CCaannttoo  DDeeggllii  DDeeii  
TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  XXFF          LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  11,,  PPrreecciissiioonnee  11  
TTeesstt::  MMeennttee++AAzziioonnee++MMeeccccaanniiccoo  
EEffffeettttii::  SSii  ttaattttaa  ddii  uunnaa  tteeccnniiccaa  mmoollttoo  ppaarrttiiccoollaarree..  IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  cchhee  llaa  eeffffeettttuuaa  bbaattttee  rriittmmiiccaammeennttee  iill  bbaassttoonnee  ssuull  tteerrrreennoo  ffaacceennddoo  rriissuuoonnaarree  ggllii  
aanneellllii  dd''aacccciiaaiioo  cchhee  vvii  ppeennddoonnoo,,  pprroodduucceennddoo  uunn  ssuuoonnoo  qquuaassii  iippnnoottiiccoo  cchhee  ddiissoorriieennttaa  ll''aavvvveerrssaarriioo  ddaannddooggllii  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --11  ssuu  ttuuttttii  ii  tteesstt  
((iinncclluussii  qquueellllii  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo))  ffiinnttaannttoo  cchhee  ccoonnttiinnuuaa  aa  eeffffeettttuuaarree  llaa  tteeccnniiccaa  ssppeennddeennddoo  ttuuttttii  ii  PPMM  dduurraannttee  ii  rroouunndd  ssuucccceessssiivvii..  NNoonn  hhaa  eeffffeettttoo  
ssuuii  ppeerrssoonnaaggggii  cchhee  nnoonn  ppoossssoonnoo  sseennttiirree,,  mmaa  nneell  ccaassoo  ddii  ppeerrssoonnaaggggii  nnoonn  vveeddeennttii,,  iill  mmaalluuss  èè  rraaddddooppppiiaattoo..  SSee  eesseegguuiittoo  ddaa  ppiiùù  ppeerrssoonnaaggggii  
ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,  iill  mmaalluuss  aauummeennttaa  ddii  11  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  iill  nnuummeerroo  ddii  ccoolloorroo  cchhee  bbaattttoonnoo  iill  bbaassttoonnee  rraaddddooppppiiaa  ((MMaassssiimmoo  --66))..  
NNoorrmmaallmmeennttee,,  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ddaa  gguueerrrriieerrii  cchhee  rreessttaannoo  ffuuoorrii  ddaall  ccoommbbaattttiimmeennttoo  ppeerr  aavvvvaannttaaggggiiaarree  ii  pprroopprrii  ccoommppaaggnnii  cchhee  iinnvveeccee  
nnee  ssoonnoo  ccooiinnvvoollttii..  GGllii  uunniiccii  iimmmmuunnii  aaggllii  eeffffeettttii  ddeell  ccoollppoo  ssoonnoo  ccoolloorroo  cchhee  lloo  ccoonnoossccoonnoo..  
  
SSMMDDMM22  --  CCoollppoo  ddeeii  DDuuee  MMoonnttii  SSaaccrrii  
TTiippoo::  SSMM        CCoossttoo::  44      LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  RRaappiiddiittàà  22  
EEffffeettttii::  UUnn  aattttaaccccoo  ppoorrttaattoo  iinn  ssaallttoo  mmoorrttaallee  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  iinnfflliiggggeerree  ((FF))PPVV  ee  ppuuòò  eesssseerree  ppaarraattoo  oo  sscchhiivvaattoo  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --22..  
SSppeecciiaallee::  IIll  ccoollppoo  èè  ccoossìì  rraappiiddoo  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  ppaarraattoo  oo  sscchhiivvaattoo  ssoolloo  ccoonn  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --44..  
  
SSMMDDMM33  --  DDaannzzaa  ddeeggllii  DDeeii  ddeeii  MMoonnttii  SSaaccrrii    
TTiippoo::  SSPP          CCoossttoo::  44        LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  22,,  PPrreecciissiioonnee  22,,  RRaappiiddiittàà  22  
TTeesstt::  FFaattttoorree  SShhuurraa++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++DDiiffeessaa  
EEffffeettttii::  IIll  mmoonnaaccoo  ssii  mmuuoovvee  iinn  mmaanniieerraa  rraappiiddaa  eedd  iimmpprreevveeddiibbiillee  rriissuullttaannddoo  ppiiùù  ddiiffffiicciillee  ddaa  ccoollppiirree..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo  ddaa''  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  
nneeggaattiivvoo  aaggllii  aattttaacccchhii  aavvvveerrssaarrii  ddaa  ddeetteerrmmiinnaarree  iinn  bbaassee  aall  MMSS  ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee..  MMSS  NNoorrmmaallee  ==  --11,,  MMSS  BBuuoonnoo  ==  --22,,  MMSS  MMoollttoo  BBuuoonnoo  ==  
--33,,  MMSS  EEcccceelllleennttee  ==  --44..  
SSppeecciiaallee::  IIll  mmooddiiffiiccaattoorree  èè  --66..    
  
SSMMDDMM44  --  GGiiuuddiizziioo  ddeeggllii  DDeeii  ddeeii  MMoonnttii  SSaaccrrii  
TTiippoo::  CCOO        CCoossttoo::  44FF        LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  PPrreecciissiioonnee  11  
EEffffeettttii::  IIll  mmoonnaaccoo  llaanncciiaa  iill  ssuuoo  bbaassttoonnee  ssaacceerrddoottaallee  ccoonnttrroo  ll''aavvvveerrssaarriioo  ccoommee  ssee  ffoossssee  uunnaa  llaanncciiaa,,  ccaauussaannddoo  ((FF))PPVV  ee  ((CC))PPRR..  UUttiilliizzzzaarree  ii  
mmooddiiffiiccaattoorrii    aall  ttiirroo  ppeerr  llaa  ddiissttaannzzaa  ddaall  bbeerrssaagglliioo  ccoommee  ssee  ssii  ttrraattttaassssee  ddii  uunnaa  llaanncciiaa..  
SSppeecciiaallee::  IIggnnoorraa  22  ppuunnttii  ddii  pprrootteezziioonnii  aarrttiiffiicciiaallii..  
  
SSMMDDMM55  --  TTeeccnniiccaa  ddeellll''AArrmmaa  SSeeggrreettaa  ddeeii  DDuuee  MMoonnttii  SSaaccrrii  
TTiippoo::  SSPP        CCoossttoo::  22          LLiimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,  RRaappiiddiittàà  11,,  PPrreecciissiioonnee  11  
TTeesstt::  CCoorrppoo++AAzziioonnee++MMeeccccaanniiccoo  
EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  tteeccnniiccaa  cchhee  vvaa''  aabbbbiinnaattaa  nneecceessssaarriiaammeennttee  aaii  ccoollppii  ddii  ttiippoo  CCOO  ee  ppeerrmmeettttee,,  ssee  iill  tteesstt  rriieessccee,,  ddii  eessttrraarrrree  ll''aarrmmaa  ddeessiiddeerraattaa  
ppeerr  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ccoollppoo  iinn  mmaanniieerraa  ffuullmmiinneeaa  ((iinn  ggeenneerree  ddaallllee  llaarrgghhee  mmaanniicchhee  ddeell  ssaaiioo))  ssoorrpprreennddeennddoo  ll''aavvvveerrssaarriioo  ee  ddaannddooggllii  qquuiinnddii  uunn  mmaalluuss  
ddii  --22  aallllee  aazziioonnii  ddiiffeennssiivvee  ccoonnttrroo  iill  ccoollppoo  sstteessssoo..  
SSppeecciiaallee::  IIll  mmaalluuss  èè  --44..  

  
SSMMDDMM66  --  TTooccccoo  MMiirraaccoolloossoo  ddeeggllii  DDeeii  
TTiippoo::  SSPP          CCoossttoo::  XXFF                LLiimmiittaazziioonnii::  DDiiffeessaa  33,,  PPrreecciissiioonnee  22  
TTeesstt::  FFaattttoorree  SShhuurraa++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo  
EEffffeettttii::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  tteeccnniiccaa  mmoollttoo  ppeeccuulliiaarree  cchhee  iinnvveerrttee  ii  pprriinncciippii  ddeellllaa  SSccuuoollaa  SShhuurraa..  MMeennttrree  nnoorrmmaallmmeennttee  ll''eenneerrggiiaa  aassssoorrbbiittaa  ddaallll''aammbbiieennttee  
vviieennee  rriillaasscciiaattaa  iinn  ccoollppii  dd''aattttaaccoo,,  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  vviieennee  mmeettaabboolliizzzzaattaa  ee  aaccccuummuullaattaa  ppeerr  gguuaarriirree  ssee  sstteessssii  oo  aallttrrii  ddaallllee  ffeerriittee..  PPeerrmmeettttee  ddii  
rreeccuuppeerraarree  iissttaannttaanneeaammeennttee  uunn  ttoottaallee  ddii  PPVV  ppaarrii  aall  MMSS  ddeell  tteesstt  ddii  aattttiivvaazziioonnee  ddaa  rriippaarrttiirree  nneellllee  llooccaazziioonnii  ddeessiiddeerraattee..  IIll  ppuunnttoo  ssppeessoo  ppeerr  
ll''aattttiivvaazziioonnee  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  eesssseerree  uunn  PPEE..    
SSppeecciiaallee::  VVeennggoonnoo  rreeccuuppeerraattii  uunn  eegguuaallee  nnuummeerroo  ddii  PPRR..  
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DDii  SSqquuaalloo,,  ffaallccoo7700,,  BBaarroonneeHHaarrkkoonnnneenn,,  ssccuuoollaa  iimmppeerriiaallee  ddii  cceennttoo  ee  ddddssccoorraa  

  

TTaannttoo  nneell  VVoolluummee  11  qquuaannttoo  nneell  VVoolluummee  33  vveennggoonnoo  ffoorrnniittii  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  ccrreeaazziioonnee  ddeeii  ppeerrssoonnaaggggii  eeppppuurree  ooggnnuunnoo  ddeeii  dduuee  pprreesseennttaa  

ddeeggllii  iinnccoonnvveenniieennttii..  IIll  pprriimmoo  mmeettooddoo,,  sseemmpplliiccee  ee  vveellooccee,,  ppeerrmmeettttee  ddii  ccrreeaarree  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddaa  cciimmaa  aa  ffoonnddoo  ddeecciiddeennddoo  

ppeerrssoonnaallmmeennttee  ssiiaa  ii  vvaalloorrii  nnuummeerriiccii  cchhee  llaa  ssttoorriiaa  ee  ttuuttttoo  iill  rreessttoo,,  sseennzzaa  ddoovveerrssii  aaffffiiddaarree  aadd  uunn  ttiirroo  ddii  ddaaddoo,,  ootttteenneennddoo  qquuiinnddii  ddeeii  

ppeerrssoonnaaggggii  cchhee  rriissppeecccchhiiaannoo  iinn  ttuuttttoo  ee  ppeerr  ttuuttttoo  llee  pprreeffeerreennzzee  ddeell  ggiiooccaattoorree,,  mmaa  ddaannddoo  iill  pprroobblleemmaa  nnoonn  iinnddiiffffeerreennttee  ddii  ccrreeaarree  

ppoocchhiissssiimmaa  vvaarriieettàà  eedd  eeqquuiittàà  ttrraa  llee  ccaarrrriieerree..  IInn  pprraattiiccaa,,  ccoonn  qquueessttoo  mmeettooddoo,,  ii  PPGG  ssoonnoo  ssppiinnttii  aa  ccrreeaarrssii  ppeerrssoonnaaggggii  cchhee  ssiiaannoo  aallmmeennoo  

GGuueerrrriieerrii  ddii  SSccuuoollaa  MMaaggggiioorree  ppeerr  ppootteerr  ssppeerraarree  ddii  ddiivveerrttiirrssii..  IIll  sseeccoonnddoo  mmeettooddoo,,  iinnvveeccee,,  oollttrree  aa  ssttaabbiilliirree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccrreeaarree  

ppeerrssoonnaaggggii  ppiiùù  ffoorrttii  ddeellllaa  mmeeddiiaa,,  ppeerrmmeettttee  ddii  ootttteenneerree  ppeeccuulliiaarriittàà  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  cchhee  ppoossssoonnoo  rreennddeerree  uunniiccoo  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo..  DDeettttoo  

ccoossìì  ssaarreebbbbee  iill  ssiisstteemmaa  mmiigglliioorree..  MMaa  cc’’èè  uunn  ““mmaa””……  uunn  ggrroossssoo  ““mmaa””……  cciiooèè  iill  ffaattttoo  cchhee  qquuaassii  ttuuttttoo  vviieennee  ddeecciissoo  ccoonn  ii  ttiirrii  ddii  ddaaddoo..  

QQuuiinnddii,,  ssee  ddaa  uunn  llaattoo  cc’’èè  mmaaggggiioorr  vvaarriieettàà,,  ddaallll’’aallttrroo  nnoonn  èè  sseemmpprree  ddeettttoo  cchhee  uunn  ggiiooccaattoorree  ssiiaa  ccoonntteennttoo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  cchhee  ssii  rriittrroovvaa  

ttrraa  llee  mmaannii..  SSii  èè  ddeecciissoo  qquuiinnddii  ddii  ffaarree  uunn  eessppeerriimmeennttoo  ee  bbuuttttaarree  ggiiùù  llee  rreeggoollee  ppeerr  uunn  tteerrzzoo  mmeettooddoo  ddii  ccrreeaazziioonnee  cchhee  rriieessccaa  ddoovvee  ii  

ssuuooii  pprreeddeecceessssoorrii  hhaannnnoo  ffaalllliittoo::  CCrreeaarree  ppeerrssoonnaaggggii  vvaarrii  ttrraa  lloorroo,,  eeqquuiilliibbrraarree  llee  ddiivveerrssee  ccaarrrriieerree  ee  ddaarree  aall  ggiiooccaattoorree  iill  ppiieennoo  ccoonnttrroolllloo  

ssuullllaa  ggeenneessii  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo..  SSppeerriiaammoo  cchhee  ttuuttttoo  vvaaddaa  ppeerr  iill  mmeegglliioo!!  

  

NNuuoovvee  CCaarrrriieerree  

IInniizziiaammoo  ssuubbiittoo  iinnttrroodduucceennddoo  aallccuunnee  nnuuoovvee  ccaarrrriieerree  ee  

rreevviissiioonnaannddoonnee  aallttrree……  

  

CCAACCCCIIAATTOORREE  DDII  TTAAGGLLIIEE  

TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  

CCoollppii::  33  AAvvaannzzaattii  ((ddii  SSccuuoollee  MMiinnoorrii))  

TTaalleennttii::  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,  AArrmmii  ddaa  FFuuooccoo,,  CCeerrccaarree,,  

CCoommmmeerrcciiaarree,,  GGeeooggrraaffiiaa,,  GGuuiiddaarree  VVeeiiccoollii,,  LLeeggggeerree,,  RRiissssaa,,  

SSppiioonnaaggggiioo,,  SSoopprraavvvviivveennzzaa,,  TToorrttuurraarree  

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  UUnn''aarrmmaa  aa  sscceellttaa  ((aanncchhee  ddaa  ffuuooccoo  mmaa  

nnoonn  ppeessaannttee  ee  ccoonn  uunn  ssoolloo  ccaarriiccaattoorree)),,  220000  NN$$//UUBBSS  

  

PPRREEDDOONNEE  

TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  

CCoollppii::  UUnn  CCoollppoo  AAvvaannzzaattoo  oo  PPeerrssoonnaallee  ((ddii  SSccuuoollee  MMiinnoorrii))  

TTaalleennttii::  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,  AArrmmii  ddaa  FFuuooccoo,,  AArrmmii  ddaa  

LLaanncciioo,,  GGeeooggrraaffiiaa,,  GGuuiiddaarree  VVeeiiccoollii,,  RRiippaarraazziioonnii,,  RRiissssaa,,  

SScchhiiaavviissmmoo,,  SSoopprraavvvviivveennzzaa,,  TToorrttuurraarree  

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  22  AArrmmii  ((uunnaa  aanncchhee  ddaa  ffuuooccoo  mmaa  nnoonn  

ppeessaannttee  ee  ccoonn  uunn  ssoolloo  ccaarriiccaattoorree)),,  55  PPuunnttii  ddii  PPrrootteezziioonnee  ddaa  

ddiissttrriibbuuiirree  aa  sscceellttaa,,    uunn  vveeiiccoolloo  aa  mmoottoorree  ((mmoottoo  oo  

ffuuoorriissttrraaddaa)),,  220000  NN$$//UUBBSS..  
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SSOOLLDDAATTOO  DDII  RRAAOOUULL    

((VVeerrssiioonnee  rriivveedduuttaa  ddeellll’’oommoonniimmaa  CCaarrrriieerraa  aa  pp..3355  ddeell  VVooll..33))  

TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  

CCoollppii::  33  AAvvaannzzaattii  ((ddeellllee  TTeeccnniicchhee  CCoommbbiinnaattee))  

TTaalleennttii::  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,  AArrmmii  ddaa  FFuuooccoo,,  AArrmmii  ddaa  

LLaanncciioo,,  CCaavvaallccaarree,,  DDeemmoolliizziioonnii,,  GGeeooggrraaffiiaa  IIssoollaa,,  GGuuiiddaarree  

VVeeiiccoollii,,  SSoopprraavvvviivveennzzaa,,  SSttrraatteeggiiaa,,  TTrraavveessttiimmeennttoo..  

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  33  aarrmmii  aa  sscceellttaa  ddii  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ee  

ccaalliibbrroo,,  uunn  ccaavvaalllloo..  

  

MMOOTTOOCCIICCLLIISSTTAA  DDEELLLL''AAPPOOCCAALLIISSSSEE  

((vveeddii  CCaammppaaggnnaa  ““KKeenn  RReeppllaayy  --  IIll  VVoolloo  ddeell  DDrraaggoo  IInnffeerrnnaallee””))  

TTeeccnniicchhee::  AAttttaaccccoo  

CCoollppii::  11  AAvvaannzzaattoo  aa  LLiivveelllloo  XX  ((ddeellllaa  SSccuuoollaa  ddii  NNaannttoo))    

TTaalleennttii::  AArrmmii  ddaa  ccoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,  AArrmmii  ddaa  ffuuooccoo,,  CCeerrccaarree,,  

GGeeooggrraaffiiaa,,  GGuuiiddaarree  vveeiiccoollii,,  LLeeaaddeerrsshhiipp,,  PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo,,  

RRiippaarraazziioonnii,,  RRiissssaarree,,  SSoopprraavvvviivveennzzaa,,  SSppiioonnaaggggiioo,,  SSttrraatteeggiiaa,,  VViiee  

ddii  NNaannttoo  ((--44))  

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  AAsscciiaa  aa  uunnaa  mmaannoo,,  ccaatteennee,,  mmoottoo  ccoonn  66  

lliittrrii  ddii  bbeennzziinnaa,,  22  PPuunnttii  PPrrootteezziioonnee  ddaa  ddiissttrriibbuuiirree  aa  sscceellttaa  

NNoottee::  DDeevvee  aavveerree  uunnaa  ppeettttiinnaattuurraa  aa  ccrreessttaa,,  ppoossssiibbiillmmeennttee  ddii  

uunn  ccoolloorree  iinnssoolliittoo,,  nnoonncchhéé  uunn  ttaattuuaaggggiioo  aa  ffoorrmmaa  ddii  ''ZZ''  ddaa  

qquuaallcchhee  ppaarrttee  ((iinn  ggeenneerree  ssuullllaa  ffrroonnttee,,  mmaa  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  

oovvuunnqquuee))..  QQuueessttoo  ppeerrssoonnaaggggiioo  iinniizziiaa  ccoonn  22  SSppeecciiaalliittàà  ((ppuurrcchhéé  

llaa  sseeccoonnddaa  ssiiaa  iinneerreennttee  aall  ccoommbbaattttiimmeennttoo))..  

  

MMOONNAACCOO  

QQuueessttaa  CCaarrrriieerraa  èè  mmeerriitteevvoollee  ddii  uulltteerriioorree  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo..  UUnn  

ggiiooccaattoorree  cchhee  ddeecciiddaa  ddii  ccrreeaarree  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  MMoonnaaccoo  ppuuòò  

uussaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  qquuii  eelleennccaattee  ppeerr  ddiiffffeerreennzziiaarrlloo  iinn  bbaassee  

aallllaa  SSccuuoollaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..    

LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoommuunnii  aa  ttuuttttii  ii  MMoonnaaccii  ssoonnoo::  

TTeeccnniicchhee::  DDiiffeessaa  ee  AAuurraa  

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  SSaaiioo  

TTaalleennttii  BBaassee::  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,  CCoonncceennttrraazziioonnee,,  

IInnsseeggnnaammeennttoo,,  LLeeggggeerree,,  PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo  

--  DDeevvee  aavveerree  ii  TTaalleennttii  LLeeggggeerree  ee  DDoottttrriinnaa  aa  LLiivveelllloo::  00..    

--  NNoonn  hhaa  mmaaii  lloo  ssccoonnttoo  ssuuii  ccoollppii  mmaa  ppuuòò  iinnccrreemmeennttaarree  iill  

vvaalloorree  ddeellllaa  TTeeccnniiccaa  AAuurraa  ppaaggaannddoo  llaa  mmeettàà  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  PPAA..  

  

MMeennttrree  llee  ddiiffffeerreennzzee  ssoonnoo::  

  

MMOONNAACCOO  DDII  GGEENNTTOO  

CCoollppii::  22  AAvvaannzzaattii  ((ddeellllaa  PPrrooddiiggiioossaa  SSccuuoollaa  ddii  GGeennttoo))  

TTaalleennttii  AAggggiiuunnttiivvii::  VViiee  ddii  GGeennttoo,,  DDoottttrriinnaa  ddii  GGeennttoo,,  

SScciieennzzee  ((SSppeecciiffiiccaarree))  

NNoottee::  PPuuòò  aavveerree,,  ssee  vvuuoollee,,  uunn  sseeccoonnddoo  PPrreerreeqquuiissiittoo  ddii  aallttrraa  

AArrttee  MMaarrzziiaallee  MMaaggggiioorree,,  mmaa  qquueessttoo  vviieennee  pprreessoo  aa  lliivveelllloo  --44  

aannzziicchhéé  00    

  

MMOONNAACCOO  DDII  HHOOKKUUTTOO  

((aanncchhee  ddii  HHookkuuttoo--LLiiuu,,  HHookkuuttoo--CCaaoo,,  HHookkuuttoo--SSuunn))  

CCoollppii::  22  AAvvaannzzaattii  ((ddeellllaa  SSccuuoollaa  ddii  HHookkuuttoo  pprreesscceellttaa))  

TTaalleennttii  AAggggiiuunnttiivvii::  AArrttiiggiiaannaattoo,,  PPrreerreeqquuiissiittoo  ((VViiee  ddii  

HHookkuuttoo,,  VViiee  ddii  OOssccuurree  ddii  HHookkuuttoo--LLiiuu,,  VViiee  ddii  HHookkuuttoo--CCaaoo,,  VViiee  

ddii  HHookkuuttoo--SSuunn)),,  DDoottttrriinnaa  ddii  HHookkuuttoo,,  MMeeddiicciinnaa  

NNoottee::  PPuuòò  aavveerree,,  ssee  vvuuoollee,,  uunn  sseeccoonnddoo  PPrreerreeqquuiissiittoo  ddii  aallttrraa  

AArrttee  MMaarrzziiaallee  MMaaggggiioorree,,  mmaa  qquueessttoo  vviieennee  pprreessoo  aa  lliivveelllloo  --44  

aannzziicchhéé  00..      

  

MMOONNAACCOO  DDEELL  MMOONNTTEE  HHOORRAAII  

CCoollppii::  22  AAvvaannzzaattii  ((ddeellllaa  LLeeggggeennddaarriiaa  SSccuuoollaa  ddeell  MMoonnttee  

HHoorraaii))  

TTaalleennttii  AAggggiiuunnttiivvii::  VViiee  ddii  HHoorraaii,,  DDoottttrriinnaa  ddii  HHoorraaii,,  

GGeeooggrraaffiiaa  

NNoottee::  PPuuòò  aavveerree,,  ssee  vvuuoollee,,  uunn  sseeccoonnddoo  PPrreerreeqquuiissiittoo  ddii  aallttrraa  

AArrttee  MMaarrzziiaallee  MMaaggggiioorree,,  mmaa  qquueessttoo  vviieennee  pprreessoo  aa  lliivveelllloo  --44  

aannzziicchhéé  00..  

  

MMOONNAACCOO  DDII  NNAANNTTOO  

CCoollppii::  44  AAvvaannzzaattii,,  NNEE11,,  ee  11  EEssootteerriiccoo  ((ddeellllaa  DDiivviinnaa  SSccuuoollaa  

ddii  NNaannttoo))  

TTaalleennttii  AAggggiiuunnttiivvii::  DDoottttrriinnaa  ddii  NNaannttoo,,  VViiee  ddii  NNaannttoo,,  

SSoopprraavvvviivveennzzaa    

  

MMOONNAACCOO  TTUUTTEELLAARREE  

((DDiissppoonniibbiillee  ssoolloo  ssuullll’’IIssoollaa  ddeeii  DDeemmoonnii))  

CCoollppii::  44  AAvvaannzzaattii  ee  11  MMoorrttaallee  ((ddeellll''AArrccaannaa  AArrttee  ddii  HHookkuuttoo))  

TTaalleennttii  AAggggiiuunnttiivvii::  DDoottttrriinnaa  ddii  HHookkuuttoo,,  VViiee  OOssccuurree  ddii  

HHookkuuttoo--LLiiuu,,  SSoopprraavvvviivveennzzaa    

NNoottee::  AAdd  uunn  MMoonnaaccoo  TTuutteellaarree  vviieennee  sseemmpprree  aaffffiiddaattoo  uunn  

ddiisscceennddeennttee  ddeellllaa  DDiinnaassttiiaa  PPrriinncciippaallee  ddii  HHookkuuttoo  cchhee  ddeevvee  

eesssseerree  gguuiiddaattoo  ee  pprrootteettttoo  aanncchhee  aa  ccoossttoo  ddeellllaa  vviittaa..  NNoonn  

rriissppeettttaarree  qquueessttoo  ggiiuurraammeennttoo  llaasscciiaannddoo  cchhee  iill  ddiisscceennddeennttee  

mmuuooiiaa  sseennzzaa  iinntteerrvveenniirree  ppuuòò  pprroovvooccaarree  iill  ccrroolllloo  ddeellll''OOnnoorree  aa  

lliivveelllloo::  00
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LLaa  pprriimmaa  ffaassee  èè  qquueellllaa  ppiiùù  oovvvviiaa::  LLaa  sscceellttaa  ddeellllaa  CCaarrrriieerraa..  IInn  qquueessttoo  mmeettooddoo  ddii  ccrreeaazziioonnee  nnoonn  vviieennee  pprreessaa  iinn  eessaammee  llaa  rraarriittàà  ddeellllee  

CCaarrrriieerree,,  iinn  qquuaannttoo  ppeennssiiaammoo  cchhee  ssttiiaa  ccoommpplleettaammeennttee  aall  ggiiuuddiizziioo  ddeellll’’AAddGG  ssttaabbiilliirree,,  aanncchhee  iinn  bbaassee  aallllaa  ccaammppaaggnnaa  cchhee  hhaa  iinn  mmeennttee  ddii  

ppoorrttaarree  aavvaannttii,,  ssee  ddeetteerrmmiinnaattee  CCaarrrriieerree  ssiiaannoo  oo  mmeennoo  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  ii  ssuuooii  ggiiooccaattoorrii,,  sseennzzaa  uulltteerriioorrii  iinncceennttiivvii  oo  ddiissiinncceennttiivvii  iinn  PPAA..  

CCeerrttoo,,  ddiirree  aaii  ggiiooccaattoorrii::  ““sscceegglliieetteevvii  llaa  CCaarrrriieerraa  cchhee  vvoolleettee””  ppuuòò  sseemmbbrraarree  ppiiùù  ddeemmooccrraattiiccoo  ee  ssbbrriiggaattiivvoo,,  mmaa  iinn  rreeaallttàà  qquueessttaa  ffaassee  èè  

ffoorrssee  llaa  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  uunnaa  ccaammppaaggnnaa  ddaavvvveerroo  mmeemmoorraabbiillee  ee  bbiissooggnneerreebbbbee  ddaarree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà,,  ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa,,  ddii  

ppootteerr  sseelleezziioonnaarree  ssoolloo  uunn  ddeetteerrmmiinnaattoo  ttiippoo  ddii  CCaarrrriieerree  ppeerr  ffoorrmmaarree  uunn  ggrruuppppoo  ddii  ggiiooccoo..  

QQuueellllii  cchhee  sseegguuoonnoo  ssoonnoo  ssoolloo  aallccuunnii  eesseemmppii  ddii  ggrruuppppii  ddii  PPGG..  QQuuaallssiiaassii  AAddGG  ppuuòò  pprreennddeerree  ssppuunnttoo  ddaa  qquueessttii  ppeerr  ccrreeaarree  llaa  pprroopprriiaa  

sseelleezziioonnee  ddii  CCaarrrriieerree..  PPeerr  eesseemmppiioo,,  pprreennddeennddoo  iill  ggrruuppppoo  UUoommiinnii  ddii  SShhiinn  ee  aappppoorrttaannddoo  ddeellllee  mmooddiiffiicchhee,,  nnoonn  ssaarràà  ddiiffffiicciillee  ootttteenneerree  

uunn  ggrruuppppoo  UUoommiinnii  ddii  SSoouutthheerr……  

  

FFoorrzzee  IImmppeerriiaallii  

UUnn  ggrruuppppoo  ccoossttiittuuiittoo  pprriinncciippaallmmeennttee  ddii  mmeemmbbrrii  ddeellll’’IImmppeerroo..  

PPuuòò  eesssseerree  iinnvviiaattoo  aa  ssttaannaarree  ii  rriibbeellllii  oo  sseeddaarree  llee  rriivvoollttee..  CCii  

ssoonnoo  mmoollttee  ppoossssiibbiilliittàà,,  ttaannttee  qquuaannttee  ssoonnoo  llee  nneecceessssiittàà  ddeell  

mmaallvvaaggiioo  JJaakkoo..  NNeell  ggrruuppppoo  ttrroovvaannoo  ssppaazziioo  llee  sseegguueennttii  

CCaarrrriieerree::  GGuueerrrriieerroo  IImmppeerriiaallee,,  PPaacciiffiiccaattoorree,,  

MMiilliizziiaannoo,,  GGiiggaannttee,,  GGuueerrrriieerroo  ddeellllaa  SSppaaddaa  ddeell  

GGuuaarrddiiaannoo,,  CCaacccciiaattoorree  ddii  TTaagglliiee,,  GGuueerrrriieerroo  OOmmbbrraa,,  

GGuueerrrriieerroo  KKaazzaann..  

  

BBaannddaa  ddii  PPrreeddoonnii  

GGrruuppppoo  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  ccrriimmiinnaallii  cchhee  ssoopprraavvvviivvoonnoo  ggrraazziiee  aallllaa  

lloorroo  ffoorrzzaa  ssoottttoommeetttteennddoo  ii  ddeebboollii  ee  ssaacccchheeggggiiaannddoo  ii  vviillllaaggggii..  

IInn  qquueessttoo  ggrruuppppoo  ssii  ppoossssoonnoo  ttrroovvaarree  llee  sseegguueennttii  CCaarrrriieerree::  

GGuueerrrriieerroo  TTaaiisshhaann,,  GGuueerrrriieerroo  KKaazzaann,,  GGuueerrrriieerroo  

ddeellll''AArrttee  SSiimmbboolliiccaa,,  GGuueerrrriieerroo  ddeeggllii  AArrttiiggllii  ddeellllaa  

TTiiggrree,,  GGuueerrrriieerroo  OOmmbbrraa,,  GGuueerrrriieerroo  SShhaaoolliinn,,  

GGiiggaannttee,,  PPrreeddoonnee,,  MMeeccccaanniiccoo,,  LLaaddrroo,,  SSeellvvaaggggiioo..  

  

UUoommiinnii  ddii  SShhiinn  

GGrruuppppoo  aall  sseerrvviizziioo  ddeell  SSaaccrroo  PPuuggnnoo  ddeellllaa  SStteellllaa  ddeellllaa  

CCoonnssaaccrraazziioonnee..  PPrreevveeddee  llee  sseegguueennttii  CCaarrrriieerree::  GGuueerrrriieerroo  

TTaaiisshhaann,,  GGuueerrrriieerroo  ddii  NNaannttoo,,  AAddeeppttoo  ddii  NNaannttoo,,  

MMiilliizziiaannoo,,  GGiiggaannttee,,  GGoollaann,,  GGuueerrrriieerroo  ddeellll''AArrttee  

SSiimmbboolliiccaa,,  MMoottoocciicclliissttaa  ddeellll’’AAppooccaalliissssee..  

  

RRiibbeellllii  ddii  SShheeww  

UUnn  ggrruuppppoo  cchhee  rraaccccoogglliiee  aall  ssuuoo  iinntteerrnnoo  iinnddiivviidduuii  cchhee  hhaannnnoo  

sscceellttoo  ddii  sseegguuiirree  SShheeww  nneellllaa  ssuuaa  lloottttaa  ccoonnttrroo  iill  SSaaccrroo  

IImmppeerraattoorree..  LLee  CCaarrrriieerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ssoonnoo::  GGuueerrrriieerroo  ddii  

NNaannttoo,,  AAddeeppttoo  ddii  NNaannttoo,,  MMeeccccaanniiccoo,,  

MMeeddiiccoo//SScciieennzziiaattoo..  

  

EEsseerrcciittoo  ddeell  GGrraannddee  RRee  

UUoommiinnii  cchhee  ffaannnnoo  ppaarrttee  ddeelllloo  sstteerrmmiinnaattoo  eesseerrcciittoo  ddii  RRaaoouull..  LLee  

CCaarrrriieerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ssoonnoo::  GGuueerrrriieerroo  TTaaiisshhaann,,  

GGuueerrrriieerroo  KKaazzaann,,  GGuueerrrriieerroo  ddeellll''AArrttee  SSiimmbboolliiccaa,,  

GGuueerrrriieerroo  ddeeggllii  AArrttiiggllii  ddeellllaa  TTiiggrree,,  GGuueerrrriieerroo  

OOmmbbrraa,,  GGuueerrrriieerroo  SShhaaoolliinn,,  GGiiggaannttee,,  PPrreeddoonnee,,  

MMeeccccaanniiccoo,,  GGuueerrrriieerroo  ddii  NNaannttoo,,  AAddeeppttoo  ddii  NNaannttoo,,  

GGuueerrrriieerroo  ddeellll’’AArrttee  MMoonnggoolliiccaa,,  GGuueerrrriieerroo  

DDiiaabboolliiccoo,,  MMiilliizziiaannoo,,  GGuueerrrriieerroo  ddeellllaa  SSppaaddaa  ddeell  

GGuuaarrddiiaannoo,,  GGuueerrrriieerroo  HHaakkuuzzaann..  

  

CCllaann  ddeellllaa  ZZaannnnaa  

SSiimmiillee  aall  ggrruuppppoo  BBaannddaa  ddii  PPrreeddoonnii  mmaa  ffooccaalliizzzzaattoo  ssoolloo  ssuu  

aallccuunnee  CCaarrrriieerree::  GGuueerrrriieerroo  KKaazzaann,,  GGuueerrrriieerroo  ddeellllaa  

ZZaannnnaa,,  SSeellvvaaggggiioo..  

  

SSoopprraavvvviissssuuttii  

UUnn  ggrruuppppoo  ddii  uuoommiinnii  cchhee  lloottttaannoo  ppeerr  llaa  ssoopprraavvvviivveennzzaa  iinn  uunn  

mmoonnddoo  iinn  pprreeddaa  oorrmmaaii  aallllaa  vviioolleennzzaa  cciieeccaa..  PPrriivvii  ddii  ttrraattttii  

eerrooiiccii,,  ssoonnoo  ii  ppeerrssoonnaaggggii  iiddeeaallii  ppeerr  uunnaa  ccaammppaaggnnaa  ddii  ttaagglliioo  

ppiiùù  ““rreeaalliissttiiccoo””::  MMeeddiiccoo//SScciieennzziiaattoo,,  MMeeccccaanniiccoo,,  

CCoommmmeerrcciiaannttee,,  LLaaddrroo,,  MMiilliizziiaannoo..  

  

SSaallvvaattoorrii  ddii  ffiinnee  sseeccoolloo  

IIll  ggrruuppppoo  ddeeggllii  eerrooii..  NNoorrmmaallmmeennttee  nnoonn  hhaa  uunnaa  ccoonnffoorrmmaazziioonnee  

cchhiiuussaa,,  mmaa  vvoolleennddoo  ssttaabbiilliirree  uunnoo  ssttaannddaarrdd  ccllaassssiiccoo,,  llee  CCaarrrriieerree  

pprreeffeerriittee  ssoonnoo::  GGuueerrrriieerroo  ddii  HHookkuuttoo,,  GGuueerrrriieerroo  KKoorryyuu,,  

GGuueerrrriieerroo  ddii  NNaannttoo,,  MMoonnaaccoo..  AA  qquueessttii  ppoossssiiaammoo  

aaggggiiuunnggeerree  aallttrrii  ccoommee  GGuueerrrriieerroo  SSoolliittaarriioo  oo  GGuueerrrriieerroo  

ddeell  MMoonnttee  HHoorraaii..  
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IInn  qquueessttaa  ffaassee  ssii  iinniizziiaannoo  aa  ddiissttrriibbuuiirree  ii  PPuunnttii  nneellllaa  CCaarraatttteerriissttiicchhee,,  iinn  bbaassee  aall  lliivveelllloo  ddii  PPootteennzzaa  ssttaabbiilliittoo  ddaallll’’AAddGG..  FFaarree  rriiffeerriimmeennttoo  

aallllaa  sseegguueennttee  ttaabbeellllaa..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDiissttrriibbuuiittii  ii  PPuunnttii  nneellllee  CCaarraatttteerriissttiicchhee,,  iinn  bbaassee  aallllaa  ppootteennzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  

bbiissooggnnaa  sseelleezziioonnaarree  uunn  nnuummeerroo  ddii  TTaalleennttii  ddeellllaa  pprroopprriiaa  lliissttaa  ddaa  ppoorrttaarree  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  aa  lliivveelllloo::00  ee  SSppeecciiaalliittàà  ddaa  ppoorrttaarree  aa  lliivveelllloo::++11..  

FFaattttoo  cciiòò,,  bbiissooggnneerràà  ccaallccoollaarree  iill  lliivveelllloo  iinniizziiaallee  ddii  PPVV,,  PPRR  ee  PPEE..    

PPeerr  ootttteenneerrnnee  iill  vvaalloorree,,  bbiissooggnneerràà  eeffffeettttuuaarree  ddeellllee  ssoommmmee  ee  ccoonnssuullttaarree  llee  sseegguueennttii  

ttaabbeellllee::  

CCuuoorree++RReessiisstteennzzaa  PPRR  

33--77  44  

88--99  55  

1100++  66  

  

OOvvvviiaammeennttee,,  aall  vvaalloorree  iinniizziiaallee  ddii  PPVV,,  PPRR  ee  

PPEE  vvaannnnoo  aaggggiiuunnttii  ii  bboonnuuss  iinn  bbaassee  aallllaa  

ppootteennzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo..  SSee  aadd  eesseemmppiioo  vviieennee  

ccrreeaattoo  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  MMoollttoo  FFoorrttee  cchhee  hhaa  

uunnaa  ssoommmmaa  ddii  CCuuoorree++RReessiisstteennzzaa  ddii  aallmmeennoo  88,,  

iill  ssuuoo  lliivveelllloo  ddii  PPRR  ssaarràà  66  ((55++11))..  

  

CCOOLLPPII  EEDD  EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  

OOrraa  èè  iill  mmoommeennttoo  ddii  sscceegglliieerree  ll’’eeqquuiippaaggggiiaammeennttoo  iinniizziiaallee  ee  ii  ccoollppii  nnoottii  iinn  bbaassee  aallllaa  CCaarrrriieerraa  pprreesscceellttaa..  IInn  qquueessttaa  ffaassee  nnoonn  ccii  ssoonnoo  

vvaarriiaannttii  iinn  bbaassee  aallllaa  ppootteennzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo..  TTuuttttaavviiaa,,  nneellllaa  pprroossssiimmaa  ffaassee,,  vveeddrreemmoo  ccoommee  iinnccrreemmeennttaarree  aanncchhee  qquueessttii  ppaarraammeettrrii……  

  

  DDEEBBOOLLEE  MMEEDDIIOO  FFOORRTTEE  MMOOLLTTOO  FFOORRTTEE  EECCCCEEZZIIOONNAALLEE  

CCOOMMPPOONNEENNTTII  1188  1188  1188  1188  1188  

MMEEZZZZII  1100  1100  1100  1100  1100  

RREEGGNNII,,  EENNEERRGGIIEE  ee  TTEECCNNIICCHHEE  77  88  99  1100  1111  

PPUUNNTTII  VVIITTAA  ++00  ++00  ++11  ++11  ++11  

PPUUNNTTII  RREESSIISSTTEENNZZAA  ++00  ++00  ++00  ++11  ++11  

PPUUNNTTII  EEQQUUIILLIIBBRRIIOO  ++00  ++00  ++00  ++00  ++11  

SSPPEECCIIAALLIITTAA’’  00  11  11  22  22  

TTAALLEENNTTII  33  33  44  44  55  

PPUUNNTTII  AAVVVVEENNTTUURRAA  1100  1155  2200  2255  3300  

MMeennttee++RReessiisstteennzzaa  PPEE  

33--77  44  

88--99  55  

1100++  66  

CCoorrppoo++RReessiisstteennzzaa  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  PPUUNNTTII  VVIITTAA  

33--55  DDEEBBOOLLEE  33  oovvuunnqquuee  
66--88  MMEEDDIIAA  44  aall  TToorrssoo  ee  33  aallllee  aallttrree  llooccaazziioonnii  
99++  FFOORRTTEE  55  aall  TToorrssoo,,  44  aallllee  GGaammbbee,,  33  aa  BBrraacccciiaa  ee  TTeessttaa  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!!  

CCoommppoonneennttii  ((mmiinniimmoo  33,,  mmaassssiimmoo  66))  

MMeezzzzii  ((mmiinniimmoo  00,,  mmaassssiimmoo  44))  

RReeggnnii**  ee  EEnneerrggiiee  ((mmiinniimmoo  00,,  mmaassssiimmoo  22))  

TTeeccnniicchhee****((mmiinniimmoo  00,,  mmaassssiimmoo  11))  

**==IIll  NNuullllaa  vvaallee  sseemmpprree  --11  

****==  SSee  ddiissppoonniibbiillii  nneellllaa  pprroopprriiaa  CCaarrrriieerraa  
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AAddeessssoo  èè  iill  mmoommeennttoo  ddii  ssppeennddeerree  ii  PPuunnttii  AAvvvveennttuurraa  iinniizziiaallii..  SSii  rriiccoorrddaa  cchhee  iinn  qquueessttaa  ffaassee  ii  PPAA  vvaannnnoo  ssppeessii  ddeell  ttuuttttoo  ee  nnoonn  ppoossssoonnoo  

eesssseerree  aaccccuummuullaattii  ppeerr  iill  ffuuttuurroo..  IIll  nnuummeerroo  ddii  PPAA  ddaa  ssppeennddeerree  ddiippeennddee  ddaallllaa  ppootteennzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  ((vveeddii  ttaabbeellllaa  aallllaa  ppaaggiinnaa  

pprreecceeddeennttee))  ee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  ffaacceennddoo  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  sseegguueennttee  TTaabbeellllaa::  

    

OOvvvviiaammeennttee,,  iinn  qquueessttaa  ffaassee  ssii  aapppplliiccaa  lloo  ssccoonnttoo  pprreevviissttoo  ppeerr  TTaalleennttii  ee  

CCoollppii  ddeellllaa  pprroopprriiaa  lliissttaa..    

  

CC’’èè  ccoommuunnqquuee  uunn  aallttrroo  mmooddoo  ddii  ssppeennddeerree  ii  PPAA  iinniizziiaallii  ee  rriigguuaarrddaa  ddeellllee  

ppeeccuulliiaarriittàà  cchhee  ddaa  oorraa  iinn  ppooii  cchhiiaammeerreemmoo  VVaannttaaggggii  ee  SSvvaannttaaggggii..    

SSii  ddiivviiddoonnoo  iinn  55  ccaatteeggoorriiee::  FFiissiiccii,,  MMeennttaallii,,  SSoocciiaallii,,  MMaarrzziiaallii  ee  

SSoovvrraannnnaattuurraallii..  SSii  ttrraattttaa  ddii  aattttrriibbuuttii  ssppeecciiaallii  cchhee  sseerrvvoonnoo  aa  

ccaarraatttteerriizzzzaarree  uulltteerriioorrmmeennttee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ee  ddiiffffeerreennzziiaarrlloo  ddaaggllii  aallttrrii..  

OOggnnii  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ddiirriittttoo  aa  sscceegglliieerree  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  33  VVaannttaaggggii  ee  33  

SSvvaannttaaggggii  ee,,  iinn  uunn  ggrruuppppoo  ddii  ggiiooccaattoorrii,,  èè  bbuuoonnaa  nnoorrmmaa  cchhee  ooggnnuunnoo  aabbbbiiaa  

VVaannttaaggggii  ee  SSvvaannttaaggggii  ddiiffffeerreennttii  ll’’uunnoo  ddaallll’’aallttrroo..  

  

VVAANNTTAAGGGGII  
CCoommee  ggiiàà  ddeettttoo,,  ii  VVaannttaaggggii  ssoonnoo  ccaarraatttteerriissttiicchhee  cchhee  sseerrvvoonnoo  aa  ddaarree  aall  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppaarrttiiccoollaarrii  ttrraattttii  cchhee  lloo  ddiissttiinngguuoonnoo  ddaall  rreessttoo  ddeell  

ggrruuppppoo..  AA  ffiiaannccoo  ddeell  nnoommee  ddeell  VVaannttaaggggiioo  èè  sseemmpprree  rriippoorrttaattoo,,  ttrraa  ppaarreenntteessii,,  uunn  nnuummeerroo::  IInnddiiccaa  iill  ssuuoo  ccoossttoo  iinn  PPAA..  

  

FFIISSIICCII  

QQuueessttoo  ggrruuppppoo  ddii  VVaannttaaggggii  rriigguuaarrddaa  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

pprreettttaammeennttee  ffiissiicchhee  ee  ccoommpprreennddee  aanncchhee  ddiivveerrssii  ttiippii  ddii  

mmuuttaazziioonnee..  TTuuttttii  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  CCllaassssee  

CCOOMMBBAATTTTEENNTTEE  ((vveeddii  ttaabbeellllaa  aa  pp..4488))  hhaannnnoo  sseemmpprree  lloo  

““ssccoonnttoo””  ddeell  1100%%  ddeeii  PPAA  ssuull  lloorroo  aaccqquuiissttoo  ((cchhee  iinn  ooggnnii  ccaassoo  

ssaarràà  sseemmpprree  mmiinniimmoo  11PPAA))..  

  

AAGGIILLIITTAA''  EECCCCEEZZIIOONNAALLEE  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ccaappaaccee  ddii  ccoommppiieerree  mmaannoovvrree  aaccrroobbaattiicchhee  cchhee  

hhaannnnoo  ddeellll''iinnccrreeddiibbiillee..  IIll  TTaalleennttoo  AAttlleettiiccaa  vviieennee  ppoorrttaattoo  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  aa  ++22..  

  

AARRMMAA  NNAASSCCOOSSTTAA  ((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnaassccoonnddee  uunn’’aarrmmaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ssuuoo  sstteessssoo  

ccoorrppoo  ((ssppeessssoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  AArrttii  CCiibbeerrnneettiiccii))..  IIll  ccoossttoo  ddii  

qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  vvaarriiaa  iinn  bbaassee  aall  ttiippoo  ddii  aarrmmaa::  DDaa  FFuuooccoo  

((66PPAA)),,  ddaa  LLaanncciioo  ((22PPAA))  oo  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo  ((44PPAA))  ee  

aallllaa  ttaagglliiaa  ddeellllaa  sstteessssaa::  PPiiccccoollaa  ((++00PPAA)),,  MMeeddiiaa  ((++11PPAA)),,  

GGrraannddee  ((++22PPAA)),,  MMoollttoo  GGrraannddee  ((++33PPAA))  ((vveeddii  pp..6677  ddii  

DDOOCCUUMMEENNTTII  SSEEGGRREETTII))..  AAdd  eesseemmppiioo,,  uunnaa  LLaammaa  ddaa  GGoommiittoo  cchhee  

ssppuunnttaa  aallll’’iimmpprroovvvviissoo  ddaall  bbrraacccciioo,,  ccoosstteerràà  55PPAA..  EEsssseennddoo  eessssaa  

ppaarrttee  ddeell  ccoorrppoo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  nnoonn  ggllii  ddaarràà  aallccuunn  iinnggoommbbrroo  

ee  ppoottrràà  oollttrreettuuttttoo  eesssseerree  uussaattaa  iinn  ccoommbbiinnaazziioonnee  ccoonn  aappppoossiittee  

tteeccnniicchhee  ddii  aarrttii  mmaarrzziiaallii..  SSee  ll’’aavvvveerrssaarriioo  nnoonn  ccoonnoossccee  

ll’’eessiisstteennzzaa  ddeellll’’aarrmmaa,,  iill  pprriimmoo  aattttaaccccoo  ppoorrttaattoo  ccoonn  eessssaa  ddaarràà  

uunnaa  ppeennaalliittàà  aadd  ooggnnii  aazziioonnee  ddiiffeennssiivvaa  ddeellll’’aavvvveerrssaarriioo  ppaarrii  aa  --

22..  

  

AARRTTIIGGLLII  ((66))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  aa  ccaauussaa  ddii  mmuuttaazziioonnii  ddii  vvaarriioo  ttiippoo  oo  ppeerr  vviiaa  

ddii  iinnnneessttii  cciibbeerrnneettiiccii,,  ppoossssiieeddee  aarrttiiggllii  aaffffiillaattii  ccoommee  rraassooii  ssuullllee  

ddiittaa  ddii  eennttrraammbbee  llee  mmaannii..  IIll  lloorroo  ddaannnnoo  èè  ((CC))PPVV,,  mmaa  ppuuòò  

eesssseerree  aauummeennttaattoo  uuttiilliizzzzaannddoo  tteeccnniicchhee  ddii  ttiippoo  CCOO  ee  

ccoonnssiiddeerraannddoollii  ccoommee  aarrmmii  vveerree  ee  pprroopprriiee..  

  

PPoorrttaarree  uunn  TTaalleennttoo  oo  CCoollppoo  ddaa……  CCoossttaa  

XX  aa  00  55PPAA 
XX  aa  --22  33PPAA 
XX  aa  --44  22PPAA 
--44  aa  00  44PPAA 
--44  aa  --22  22PPAA 
--22  aa  00  33PPAA 
00  aa  ++11  55PPAA 
++11  aa  ++22  2200PPAA 

AAccqquuiissttaarree  CCoollppoo  AAvvaannzzaattoo  aa  XX  22PPAA  
AAccqquuiissttaarree  CCoollppoo  MMoorrttaallee  aa  XX  33PPAA  
AAccqquuiissttaarree  CCoollppoo  EEssootteerriiccoo  aa  XX  44PPAA  

CCoollppoo  ddii  SSccuuoollaa  ddiivveerrssaa  ddaallllaa  pprroopprriiaa  ++11PPAA  
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AARRTTOO  CCIIBBEERRNNEETTIICCOO  ((3300))  

QQuueessttoo  VVaannttaaggggiioo  èè  aaccqquuiissiibbiillee  ssoolloo  ssee  ssii  èè  aaccqquuiissttaattoo  lloo  

SSvvaannttaaggggiioo  FFiissiiccoo  ““MMuuttiillaazziioonnee  GGrraavvee””..  EEsssseennzziiaallmmeennttee  ggllii  aarrttii  

ppeerrssii  vveennggoonnoo  rriipprriissttiinnaattii  ggrraazziiee  aa  qquueessttee  pprrootteessii  cchhee  hhaannnnoo  

uunn  nnuummeerroo  ddii  PPSS  ppaarrii  aaii  PPVV  ppeerrdduuttii..  OOllttrreettuuttttoo,,  ssuu  qquueessttii  aarrttii  

ppoottrraannnnoo  eesssseerree  iinnnneessttaattee  aarrmmii  nnaassccoossttee  mmoollttoo  ppiiùù  ffaacciillmmeennttee  

IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo  iill  VVaannttaaggggiioo  FFiissiiccoo  ““AArrmmaa  NNaassccoossttaa””  

vveerrrràà  ppaaggaattoo  llaa  mmeettàà  ddeell  nnoorrmmaallee  ccoossttoo  ((aarrrroottoonnddaattaa  ppeerr  

eecccceessssoo))..  

  

BBRRAANNCCHHIIEE  ((22))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ppeerr  vviiaa  ddii  mmuuttaazziioonnii  oo  iinnnneessttii  cciibbeerrnneettiiccii,,  èè  

ddoottaattoo  ddii  bbrraanncchhiiee  cchhee  ggllii  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  rreessppiirraarree  

nnoorrmmaallmmeennttee  ssootttt’’aaccqquuaa..  

  

CCOORRPPOO  DD''AACCCCIIAAIIOO  ((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ccoorrppoo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  mmoossttrraa  uunnaa  rreessiisstteennzzaa  ssoovvrruummaannaa,,  llaa  

mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllee  vvoollttee  ddoovvuuttaa  aa  qquuaallcchhee  ttiippoo  ddii  mmuuttaazziioonnee..  

IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  ooggnnii  llooccaazziioonnee  èè  ccaappaaccee  ddii  aassssoorrbbiirree  uunn  

nnuummeerroo  ddii  PPVV  ddii  ddaannnnoo  ddaa  ddeetteerrmmiinnaarree  iinn  bbaassee  aaii  PPAA  ssppeessii  

ppeerr  ll''aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo..  

--11PPVV::  2200PPAA  

--22PPVV::  4400PPAA  

--33PPVV::  6600PPAA  

  

CCOORRPPOO  EELLAASSTTIICCOO  ((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ccoorrppoo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  pprroobbaabbiillmmeennttee  aa  ccaauussaa  ddii  uunnaa  

mmuuttaazziioonnee,,  rriissuullttaa  eellaassttiiccoo  aaii  ccoollppii  ssuubbiittii,,  ootttteenneennddoo  uunn  VVPP  

nnaattuurraallee  ssuu  ooggnnii  ppaarrttee  ddeell  ccoorrppoo  ddaa  ddeetteerrmmiinnaarree  iinn  bbaassee  aaii  

PPAA  ssppeessii  ppeerr  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  VVaannttaaggggiioo::  

VVPP11::  1100PPAA  

VVPP22::  2200PPAA  

VVPP33::  3300PPAA  

VVPP44::  4400PPAA  

VVPP55::  5500PPAA  

VVPP66::  6600PPAA  

  

CCUUOORREE  SSPPOOSSTTAATTOO  ((3300))  

PPeerr  vviiaa  ddii  qquuaallcchhee  ssttrraannoo  sscchheerrzzoo  ddeell  ddeessttiinnoo,,  ttuuttttii  ii  ppuunnttii  

vviittaallii  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  ssoonnoo  eessaattttaammeennttee  iinnvveerrttiittii  rriissppeettttoo  aall  

nnoorrmmaallee..  CCiiòò  nnoonn  pprroovvooccaa  nneessssuunn  ccaammbbiiaammeennttoo  aa  lliivveelllloo  ffiissiiccoo,,  

mmaa  cchhiiuunnqquuee  tteennttii  ddii  aattttiivvaarree  ggllii  ttssuubboo  ssuull  ppeerrssoonnaaggggiioo  aavvrràà  

ccoossttaanntteemmeennttee  uunn  mmaalluuss  ddii  --  44  cchhee  ssii  ssoommmmaa  aa  qquuaalluunnqquuee  

aallttrraa  ffoorrmmaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ggaarraannttiittaa  ddaa  aarrmmaattuurree  ddii  aarrttii  

mmaarrzziiaallii,,  iinnoollttrree  ccoolluuii  cchhee  ddiissppoonnee  ddeeii  ppuunnttii  vviittaallii  iinnvveerrttiittii  

ggooddrràà  ccoossttaanntteemmeennttee  ddii  uunn  ++44  aa  ttuuttttii  ii  ttiirrii  ddii  rreessiisstteennzzaa  

ssuuggllii  eeffffeettttii  ssppeecciiaallii  ccaauussaattii  ddaallll’’aattttiivvaazziioonnee  ddii  uunnoo  ttssuubboo..  

LL’’uunniiccoo  mmooddoo  ppeerr  aannnnuullllaarree  qquueessttaa  ppeennaalliittàà  èè  ssccoopprriirrnnee  iill  

sseeggrreettoo..  IInn  bbaattttaagglliiaa  ll’’aavvvveerrssaarriioo  ppuuòò  eesseegguuiirree  uunn  tteesstt  ddii  

MMeennttee++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo++VViiee  ddii  HHookkuuttoo--44  ooggnnii  qquuaall  vvoollttaa  

ccoollppiissccee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo..  SSee  iill  tteesstt  rriieessccee,,  ccoommpprreennddee  iill  sseeggrreettoo  

ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  ee  nnoonn  aavvrràà  ppiiùù  aallccuunnaa  ppeennaalliittàà  aadd  aattttiivvaarree  

ggllii  ttssuubboo  ee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  ggooddrràà  ppiiùù  ddeell  bboonnuuss  ddii  

rreessiisstteennzzaa  aaggllii  eeffffeettttii  ssppeecciiaallii..  

  

EENNDDOOSSCCHHEELLEETTRROO  MMEETTAALLLLIICCOO  

((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ssuubbiittoo  eessppeerriimmeennttii  iinn  aammbbiittoo  mmiilliittaarree  cchhee  

ggllii  hhaannnnoo  ddoonnaattoo  uunnoo  sscchheelleettrroo  rriivveessttiittoo  iinn  ggrraann  ppaarrttee  ddii  

lleegghhee  mmeettaalllliicchhee  sseeggrreettee..  PPeerr  ooggnnii  llooccaazziioonnee  iinn  ccuuii  ssii  vvuuoollee  

iinnnneessttaarree  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  pprrootteessii,,  bbiissooggnnaa  ssppeennddeerree  uunn  

aaddeegguuaattoo  nnuummeerroo  ddii  PPAA::  

BBrraacccciioo//GGaammbbaa::  1100PPAA  

TToorrssoo//TTeessttaa::  2200PPAA  

PPeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddii  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  pprrootteessii  vveeddii  pp..6633  ddii  

DDOOCCUUMMEENNTTII  SSEEGGRREETTII..  

  

FFOORRZZAA  EECCCCEEZZIIOONNAALLEE  ((3300))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  rraacccchhiiuuddee  ddeennttrroo  ddii  ssee  uunnaa  ffoorrzzaa  mmiicciiddiiaallee..  IIll  

lliivveelllloo  ddeellll’’EEnneerrggiiaa  PPootteennzzaa  aauummeennttaa  ddii  11  ((ppuuòò  aarrrriivvaarree  

aanncchhee  aa  lliivveelllloo  33))..    

  

GGIIGGAANNTTEESSCCOO  ((2200))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ssppeessssoo  aa  ccaauussaa  ddii  qquuaallcchhee  mmuuttaazziioonnee,,  ppoossssiieeddee  

uunnaa  ccoorrppoorraattuurraa  ddaa  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ggiiggaannttee,,  aallttoo  aallmmeennoo  22  

mmeettrrii  ee  mmeezzzzoo..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  

CCoorrppoo  aauummeennttaa  ddii  11  ((aanncchhee  ffiinnoo  aa  88!!!!))..  SSoolloo  ppeerrssoonnaaggggii  ccoonn  

aallmmeennoo  CCoorrppoo  66  ppoossssoonnoo  aaccqquuiissiirree  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo..  

SSee  ddooppoo  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  VVaannttaaggggiioo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  

rraaggggiiuunnttoo  uunn  vvaalloorree  ddii  88  nneellllaa  CCoommppoonneennttee  CCoorrppoo,,  ddiivveennttaa  

aallttoo  aallmmeennoo  44  mmeettrrii  ee,,  qquuaannddoo  ddeevvee  llaanncciiaarree  ii  ddaaddii  ppeerr  

ddeetteerrmmiinnaarree  ii  ddaannnnii  iinnfflliittttii,,  llaanncciiaa  33dd66  iinnvveeccee  ddii  22dd66..    
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IInn  qquueesstt’’uullttiimmoo  ccaassoo  ppeerròò  èè  aanncchhee  oobbbblliiggaattoorriioo  aaccqquuiissiirree  lloo  

SSvvaannttaaggggiioo  SSoocciiaallee  ““RRiiccoonnoosscciibbiillee””  ((ssee  nnoonn  lloo  hhaa  ggiiàà  ffaattttoo))  

sseennzzaa  ppeerròò  eecccceeddeerree  iill  lliimmiittee  ddeeggllii  SSvvaannttaaggggii  sseelleezziioonnaabbiillii..  

  
  

RRIIFFLLEESSSSII  PPRROONNTTII  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  mmoollttoo  ppiiùù  rreeaattttiivvoo  rriissppeettttoo  aallllaa  mmeeddiiaa..  IIll  

lliivveelllloo  ddeell  MMeezzzzoo  AAZZIIOONNEE  aauummeennttaa  ddii  11  ((aanncchhee  ffiinnoo  aa  55))..  

  

RRIIGGEENNEERRAAZZIIOONNEE  ((8800))  

IInn  sseegguuiittoo  aadd  uunnaa  mmuuttaazziioonnee,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ddiivveennuuttoo  

ccaappaaccee  ddii  gguuaarriirree  ddaallllee  ffeerriittee  qquuaassii  iissttaannttaanneeaammeennttee  ee  

rriiggeenneerraarree  ggllii  aarrttii  ttrroonnccaattii  oo  eesspplloossii..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  ssee  

ffeerriittoo,,  rreeccuuppeerraa  11PPVV  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee  aadd  ooggnnii  rroouunndd,,  mmeennttrree  

ssee  ppeerrddee  uunn  aarrttoo  qquueessttii  ccoommiinncceerràà  aa  rriiccrreesscceerree  nnoorrmmaallmmeennttee  

ccoommee  ssee  ssii  ttrraattttaassssee  ddii  uunnaa  nnoorrmmaallee  ffeerriittaa..  QQuueessttoo  VVaannttaaggggiioo  

nnoonn  rreennddee  ccoommuunnqquuee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  iimmmmoorrttaallee::  SSee  llaa  TTeessttaa  oo  

iill  TToorrssoo  vveennggoonnoo  rreessii  iinnuuttiilliizzzzaabbiillii  eeggllii  mmuuoorree  nnoorrmmaallmmeennttee..  

  

SSEENNSSOO  SSVVIILLUUPPPPAATTOO  ((88))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppoossssiieeddee  uunn’’aaccuutteezzzzaa  sseennssoorriiaallee  ffuuoorrii  ddaall  

ccoommuunnee..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo  ppuuòò  uuttiilliizzzzaarree  uunn  sseennssoo  

((ssppeecciiffiiccaarree  qquuaallee))  iinn  mmaanniieerraa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa,,  ootttteenneennddoo  uunn  

mmooddiiffiiccaattoorree  ddii  ++44  iinn  ttuuttttii  ii  tteesstt  cchhee  lloo  ccooiinnvvoollggoonnoo..  

DDaa  nnoottaarree  cchhee,,  nneell  ccaassoo  ddeellllaa  vviissttaa,,  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  nnoonn  ddaa’’  

aallccuunn  bboonnuuss  aallll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ddeeii  ccoollppii  aavvvveerrssaarrii  ((ppeerr  ii  qquuaallii  

eessiissttee  iill  VVaannttaaggggiioo  MMeennttaallee  ““MMeemmoorriiaa  FFoottooggrraaffiiccaa””))  mmaa  aall  

mmaassssiimmoo  aaggllii  aattttaacccchhii  aa  ddiissttaannzzaa..  

  

VVEELLEENNOO  ((VVaarriiaabbiillee))  

IInn  sseegguuiittoo  aa  uunnaa  mmuuttaazziioonnee  oo  aa  uunn  iinnnneessttoo  cciibbeerrnneettiiccoo,,  iill  

ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ddiivveennuuttoo  ccaappaaccee  ddii  ssiinntteettiizzzzaarree  uunn  VVeelleennoo  cchhee  

ppuuòò  eesssseerree  iinniieettttaattoo  iinn  uunnaa  vviittttiimmaa  ((iinnfflliiggggeennddoollee  aallmmeennoo  11PPVV  

ddii  ddaannnnoo))..  IIll  ccoossttoo  iinn  PPAA  ddii  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  vviieennee  

ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallllaa  ppootteennzzaa  ddeell  VVeelleennoo  iinn  qquueessttiioonnee..  FFaacceennddoo  

rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  ttaabbeellllaa  aa  pp..6644  ddii  DDOOCCUUMMEENNTTII  SSEEGGRREETTII::  

VVeelleennoo  SSeerrppeennttii  MMiinnoorrii::  2200PPAA  

VVeelleennoo  SSeerrppeennttii  MMaaggggiioorrii::  4400PPAA  

DDaa  nnoottaarree  cchhee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddoovvrràà  ppeerrlloommeennoo  aaccqquuiissiirree  ii  

VVaannttaaggggii  FFiissiiccii  ““ZZaannnnee””  oo  ““AArrttiiggllii””  ppeerr  iinniieettttaarree  iill  vveelleennoo  

nneellllaa  vviittttiimmaa..  

  

VVEELLOOCCIITTAA’’  EECCCCEEZZIIOONNAALLEE  ((2200))  

II  mmoovviimmeennttii  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  ssoonnoo  ddoottaattii  ddii  uunnaa  ggrraazziiaa  ee  

rraappiiddiittàà  ssccoonnoosscciiuuttaa  aaii  ppiiùù..  LL’’EEnneerrggiiaa  RRaappiiddiittàà  aauummeennttaa  ddii  

uunn  ppuunnttoo  ((aall  mmaassssiimmoo  ppuuòò  aarrrriivvaarree  aa  lliivveelllloo  22))  ee  ii  PPuunnttii  

MMoovviimmeennttoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ssoonnoo  99++DDiiffeessaa..  

  

VVIISSTTAA  NNOOTTTTUURRNNAA  ((44))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  aa  ccaauussaa  ddii  mmuuttaazziioonnii  oo  iinnnneessttii  cciibbeerrnneettiiccii,,  èè  

iinn  ggrraaddoo  ddii  vveeddeerree  ppeerrffeettttaammeennttee  aanncchhee  nneellllaa  ffiittttaa  oossccuurriittàà..  IIll  

ttiippoo  ddii  vviissiioonnee  ((iinnffrraarroossssii,,  tteerrmmiiccaa……))  èè  llaasscciiaattaa  aallllaa  sscceellttaa  

ddeell  ggiiooccaattoorree  ee  aallllaa  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll’’AAddGG,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo  iill  

ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  aavvrràà  mmaaii  aallccuunnaa  ppeennaalliittàà  nneeii  tteesstt  aa  ccaauussaa  

ddeellll’’oossccuurriittàà..  

  

ZZAANNNNEE  ((44))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ffoorrssee  ppeerr  vviiaa  ddii  uunnaa  mmuuttaazziioonnee  oo  aa  ccaauussaa  

ddeellll’’iinnnneessttoo  ddii  pprrootteessii  cciibbeerrnneettiicchhee,,  èè  ddoottaattoo  ddii  rroobbuussttee  zzaannnnee  

cchhee  iinnfflliiggggoonnoo  ((CC))PPVV  ee  ((CC))PPRR,,  mmaa  ppuuòò  eesssseerree  aauummeennttaattoo  

uuttiilliizzzzaannddoo  tteeccnniicchhee  ddii  ttiippoo  CCOO  ee  ccoonnssiiddeerraannddoollee  ccoommee  aarrmmii  

vveerree  ee  pprroopprriiee..  

    

MMEENNTTAALLII  

QQuueessttoo  ggrruuppppoo  ddii  VVaannttaaggggii  rriigguuaarrddaa  llee  ccoonnoosscceennzzee  ee  llee  

ccaappaacciittàà  mmeennttaallii  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo..  TTuuttttii  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  

CCllaassssee  SSTTUUDDIIOOSSOO  ((vveeddii  ttaabbeellllaa  aa  pp..4488))  ppaaggaannoo  llaa  mmeettàà  ddeell  

nnoorrmmaallee  ccoossttoo  iinn  PPAA  ppeerr  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ttaallii  VVaannttaaggggii..  

  

CCOODDIICCEE  DD’’OONNOORREE  ((22))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  sseegguuee  ssttrreettttaammeennttee  uunn  ssuuoo  ppeerrssoonnaallee  ccooddiiccee  

eettiiccoo  ((ddaa  ssttaabbiilliirree  ccoonn  ll’’AAddGG))  aanncchhee  ssee  mmaaggaarrii  nnoonn  aaddeerriissccee  aa  

nneessssuunnaa  SSccuuoollaa  ddii  AArrttii  MMaarrzziiaallii..  AAdd  eesseemmppiioo  ppoottrreebbbbee  aavveerr  

ggiiuurraattoo  ddii  ffaarree  ttuuttttoo  iill  ppoossssiibbiillee  ppeerr  aaiiuuttaarree  ggllii  aabbiittaannttii  ddeell  

ssuuoo  vviillllaaggggiioo,,  ooppppuurree  ddii  pprrootteeggggeerree  ddeetteerrmmiinnaattee  ppeerrssoonnee  aa  

ccoossttoo  ddeellllaa  vviittaa..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  gguuaaddaaggnnaa  
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aauuttoommaattiiccaammeennttee  11  ppuunnttoo  ddii  OOnnoorree  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  rriissppeettttaa  

llee  rreeggoollee  cchhee  ssii  èè  aauuttooiimmppoossttoo..  

  

CCOONNOOSSCCEENNZZEE  MMEEDDIICCHHEE  ((3300))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ssttuuddiiaattoo  ddaa  mmeeddiiccoo  ee  ssii  ddiimmoossttrraa  aabbiillee  nneell  

ccuurraarree  ffeerriittee  ee  mmaallaattttiiee  ddii  ooggnnii  ttiippoo..  IIll  lliivveelllloo  ddeeii  TTaalleennttii  

LLeeggggeerree,,  MMeeddiicciinnaa,,  PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo,,  CChhiimmiiccaa  

((SScciieennzzee))  ee  CCoonnoosscceennzzaa  VVeelleennii  vviieennee  ppoorrttaattoo  aa  lliivveelllloo::  

00..  SSee  iill  lliivveelllloo  ddii  aallccuunnii  TTaalleennttii  èè  ggiiàà  aa  00,,  vveennggoonnoo  ppoorrttaattii  aa  

++11..  II  TTaalleennttii  iinn  qquueessttiioonnee  ddiivveennttaannoo  oollttrreettuuttttoo  ddii  CCaarrrriieerraa  ee  

qquuiinnddii  rriicceevvoonnoo  lloo  ssccoonnttoo  ppeerr  ggllii  aavvaannzzaammeennttii  ffuuttuurrii..  

SSee  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  vviieennee  aaccqquuiissiittoo  ddaa  uunn  MMeeddiiccoo,,  iill  lliivveelllloo  

ddeeii  TTaalleennttii  ppuuòò  iinnccrreemmeennttaarree  aanncchhee  ffiinnoo  aa  ++22..  

  

CCUUOORR  DDII  LLEEOONNEE  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ddoottaattoo  ddii  uunn  ccoorraaggggiioo  eecccceezziioonnaallee..  IInn  tteerrmmiinnii  

ddii  ggiiooccoo  ttuuttttii  ii  tteennttaattiivvii  ddii  iinnttiimmiiddiirrlloo  nnoonn  hhaannnnoo  aallccuunn  

eeffffeettttoo  ee,,  nneell  ccaassoo  ddii  CCoollppii  ddii  AArrttii  MMaarrzziiaallii  bbaassaattii  ssuull  tteerrrroorree,,  

ccoommee  PPrreesseennzzaa  ddeellllaa  TTiiggrree  ddii  HHookkuuttoo  ee  ssiimmiillii,,  ppuuòò  sseemmpprree  

aannnnuullllaarrnnee  ggllii  eeffffeettttii  ssppeennddeennddoo  11PPEE..  QQuueessttoo  VVaannttaaggggiioo  èè  

ddiissppoonniibbiillee  ssoolloo  ppeerr  ppeerrssoonnaaggggii  cchhee  hhaannnnoo  aallmmeennoo  CCuuoorree  44..  

  

CCOOSSCCIIEENNZZIIOOSSOO  ((22))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ddoottaattoo  ddii  uunnaa  mmeennttee  mmoollttoo  rriifflleessssiivvaa  ee  

ccaappaaccee  ddii  vvaalluuttaarree  aa  ffoonnddoo  llee  qquueessttiioonnii  pprriimmaa  ddii  aaggiirree..  OOggnnii  

vvoollttaa  cchhee  ssttaa  ppeerr  ccoommppiieerree  uunn’’aazziioonnee  ccoonnttrraarriiaa  aall  bbuuoonn  sseennssoo  

llaa  ssuuaa  ccoosscciieennzzaa  ggllii  iimmppoonnee  ddii  eeffffeettttuuaarree  uunn  tteesstt::  

MMeennttee++AAzziioonnee++UUmmaannoo  cchhee,,  iinn  bbaassee  aall  MMSS  ootttteennuuttoo,,  ggllii  

ppeerrmmeettttee  ddii  ffeerrmmaarrssii  ee  rriicceevveerree  ddaallll’’AAddGG  ssuuggggeerriimmeennttii  oo  

aavvvviissii  rriigguuaarrddaannttii  llee  iimmpplliiccaazziioonnii  ddii  ddeettttaa  aazziioonnee..  EE''  oottttiimmoo  

ppeerr  ii  ggiiooccaattoorrii  aallllee  pprriimmee  aarrmmii..  

  

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  aanniimmaattoo  ddaallllaa  vvoolloonnttàà  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  iill  ssuuoo  

oobbbbiieettttiivvoo  aadd  ooggnnii  ccoossttoo..  PPeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo  iinnccrreemmeennttaa  iill  

lliivveelllloo  ddeell  MMeezzzzoo  DDEESSIIDDEERRIIOO  ddii  11  ((PPuuòò  rraaggggiiuunnggeerree  aanncchhee  

55))..  

  

DDOOTTEE  NNAATTUURRAALLEE  ((2200))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  nnaattuurraallmmeennttee  ddoottaattoo  vveerrssoo  uunn  ddeetteerrmmiinnaattoo  

ccaammppoo..  QQuueessttoo  VVaannttaaggggiioo  ppeerrmmeettttee  ddii  ppoorrttaarree  llaa  pprroopprriiaa  

SSppeecciiaalliittàà  aa  lliivveelllloo  ++22..  

  

MMEEMMOORRIIAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCAA  ((4400))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  oottttiieennee  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  ppoossiittiivvoo  ddii  ++44  iinn  ttuuttttii  

ii  tteesstt  cchhee  hhaannnnoo  aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  llaa  mmeemmoorriiaa  vviissiivvaa,,  iinncclluussii  

ttuuttttii  ii  tteesstt  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ddeeii  ccoollppii..  

  

MMEENNTTEE  MMEEDDIITTAATTIIVVAA  ((3300))  

NNuullllaa  ppuuòò  ttuurrbbaarree  oo  iimmppeennssiieerriirree  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo::  llaa  ssuuaa  mmeennttee  

èè  sseerreennaa,,  pprriivvaa  ddii  dduubbbbii  oo  iinncceerrtteezzzzee..  QQuuaannddoo  ppuuòò  iill  

ppeerrssoonnaaggggiioo  ppaassssaa  iill  ssuuoo  tteemmppoo  lliibbeerroo  aa  rriifflleetttteerree  ee  mmeeddiittaarree,,  

iinn  mmooddoo  ddaa  ppllaaccaarree  aanncchhee  iill  mmiinniimmoo  sseeggnnoo  ddii  ssqquuiilliibbrriioo..  

PPeerrmmeettttee  ddii  aaggggiiuunnggeerree  11  PPEE  aallllaa  ccrreeaazziioonnee  iinniizziiaallee,,  iinnoollttrree  

iill  ttaalleennttoo  CCoonncceennttrraazziioonnee  aauummeennttaa  ddii  11..  

  

MMEENNTTEE  SSAALLDDAA  ((2266))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddiissppoonnee  ddii  uunn  ccaappaacciittàà  ddii  rreeccuuppeerroo  ddeellllee  

ccaappaacciittàà  mmeennttaallii  mmoollttoo  ppiiùù  ssvviilluuppppaattaa  ddeell  nnoorrmmaallee..  IInn  tteerrmmiinnii  

ddii  ggiiooccoo  rreeccuuppeerraa  11PPEE  ooggnnii  ((1100  --  MMeennttee))  ggiioorrnnii..  

  

PPEERRSSPPIICCAACCIIAA  ((66))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppoossssiieeddee  uunnaa  ssppiiccccaattaa  pprrooppeennssiioonnee  

aallll''aapppprreennddiimmeennttoo  vveerrssoo  ooggnnii  ccaammppoo  ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa..  AAllllaa  

ffiinnee  ddii  ooggnnii  AAvvvveennttuurraa  gguuaaddaaggnnaa  sseemmpprree  11PPAA  iinn  ppiiùù  ddaa  

ssppeennddeerree  ttrraa  TTaalleennttii  ee  CCoollppii..  

  

PPRROOFFOONNDDAA  EEMMPPAATTIIAA  ((2200))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ddoottaattoo  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccoommpprreennddeerree  

pprrooffoonnddaammeennttee  ii  sseennttiimmeennttii  aallttrruuii  ee  ddii  ffaarrssii  ccaarriiccoo  ddeellllaa  

ttrriisstteezzzzaa  ddeell  pprroossssiimmoo..  IIll  vvaalloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree  

aauummeennttaa  ddii  11  ((nnoonn  oollttrree  66))  ee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddiivveennttaa  iinn  ggrraaddoo  

ddii  ccaappiirree  ii  sseennttiimmeennttii  ddii  cchhii  ggllii  ssttaa  iinnttoorrnnoo  ccoonn  ddeeii  tteesstt::  

CCuuoorree++PPeerrcceezziioonnee++UUmmaannoo..    

  

PPSSIICCOOGGUUEERRRRIIEERROO  ((6600))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  aa  ccaauussaa  ddii  uunnaa  mmuuttaazziioonnee  oo  ddii  uunn  eessppeerriimmeennttoo  

sseeggrreettoo  iinn  aammbbiittoo  mmiilliittaarree,,  èè  ddiivveennuuttoo  ccaappaaccee  ddii  pprreevveeddeerree  llee  

mmoossssee  aavvvveerrssaarriiee  iinn  ccoommbbaattttiimmeennttoo..  IIll  VVaalloorree  ddeell  MMeezzzzoo  

PPEERRCCEEZZIIOONNEE  aauummeennttaa  ddii  11  ((ppuuòò  rraaggggiiuunnggeerree  aanncchhee  55))  ee  iill  

ppeerrssoonnaaggggiioo  vviinnccee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ll''IInniizziiaattiivvaa  iinn  ooggnnii  

ccoommbbaattttiimmeennttoo  ttrraannnnee  cchhee  ccoonnttrroo  aavvvveerrssaarrii  ddii  AAuurraa  ssuuppeerriioorree..  

  

SSOOCCIIAALLII  

QQuueessttaa  sseerriiee  ddii  VVaannttaaggggii  rriigguuaarrddaa  ggllii  aassppeettttii  lleeggaattii  aallllaa  vviittaa  

ssoocciiaallee  ddeell  mmoonnddoo  ppoosstt--oollooccaauussttoo..  TTuuttttii  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  

CCllaassssee  EERRRRAANNTTEE  ((vveeddii  ttaabbeellllaa  aa  pp..4488))  ppaaggaannoo  iill  2200%%    ddii  

PPAA  iinn  mmeennoo  ppeerr  ll’’aaccqquuiissttoo  ddii  ttaallii  VVaannttaaggggii  ((cchhee  iinn  ooggnnii  ccaassoo  

ssaarràà  sseemmpprree  mmiinniimmoo  11PPAA))  ee,,  ssee  nnee  aaccqquuiissttaannoo  ssoolloo  ddii  qquueessttaa  

ccaatteeggoorriiaa,,  ppoossssoonnoo  pprreennddeerrnnee  44  iinnvveeccee  ddii  33..  

  

AAUUTTIISSTTAA  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  aabbiillee  aallllaa  gguuiiddaa  ee  ssffrruuttttaa  ((oo  hhaa  ssffrruuttttaattoo  iinn  

ppaassssaattoo))  qquueessttaa  ssuuaa  ccaappaacciittàà  ppeerr  ttrraassppoorrttaarree  mmeerrccii  ee  ppeerrssoonnee  
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ddaa  uunn  lluuooggoo  aallll''aallttrroo..  IIll  lliivveelllloo  ddeell  TTaalleennttoo  GGuuiiddaarree  vveeiiccoollii  

vviieennee  ppoorrttaattoo  aa  00..  SSee  iill  lliivveelllloo  ddeell  TTaalleennttoo  èè  ggiiàà  aa  00,,  vviieennee  

iinnccrreemmeennttaattoo  ffiinnoo  aa  ++11..  IInn  aaggggiiuunnttaa,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  vviieennee  

ddoottaattoo  ddii  uunn  vveeiiccoolloo  aa  mmoottoorree  ((iinn  ggeenneerree  uunn  ffuuoorriissttrraaddaa  oo  uunn  

ccaammiioonn,,  aa  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll''AAddGG))  ccoonn  uunn  ppiieennoo  ddii  bbeennzziinnaa..    

  

CCAAPPOOVVIILLLLAAGGGGIIOO  //CCAAPPOOBBAANNDDAA  ((22))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  iill  ccaappoo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  iinn  ccuuii  vviivvee..  IIll  lliivveelllloo  

ddii  LLeeaaddeerrsshhiipp,,    ee  OOrraattoorriiaa  aauummeennttaa  ddii  11..  

  

CCOONNOOSSCCEENNZZAA  DDEELLLLAA  SSTTRRAADDAA  ((33))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ccoonnoossccee  llaa  ssttrraaggrraannddee  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllee  bbaannddee  

ddii  pprreeddoonnii  cchhee  aaffffoollllaannoo  ii  tteerrrriittoorrii  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaa  

aattttuuaallmmeennttee,,  èè  ssttaattoo  iinn  ppaassssaattoo  oo  vviissiittaa  ddii  ffrreeqquueennttee..  CCiiòò  

iimmpplliiccaa  cchhee  ccoonnoossccee  llaa  ssffeerraa  dd''iinnfflluueennzzaa  ddii  ttaallii  ggrruuppppii,,  ii  

lluuoogghhii  iinn  ccuuii  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  aattttaaccccaannoo  eedd  eevveennttuuaallii  rriivvaalliittàà  

ccoonn  aallttrrii  ggrruuppppii  ddeellllaa  sstteessssaa  zzoonnaa..  LL''AAddGG  ppuuòò  ssttaabbiilliirree  aa  ssuuaa  

ddiissccrreezziioonnee  ssee  aallccuunnii  ggrruuppppii  ssoonnoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ttrrooppppoo  

rreecceennttee  rriissppeettttoo  aallllee  ccoonnoosscceennzzee  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ttuuttttaavviiaa,,  aa  

ppaarrttee  ttaallii  eecccceezziioonnii,,  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  ccoonnsseennttee  ddii  eesssseerree  

pprreessssoocchhéé  iinnffaalllliibbiillii..  

  

IINNFFOORRMMAATTOORREE  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  vviivvee  vveennddeennddoo  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinntteerreessssaannttii  aa  cchhii  

èè  ddiissppoossttoo  aa  ppaaggaarrllee..  IIll  lliivveelllloo  ddeeii  TTaalleennttii  CCeerrccaarree,,  

CCoommmmeerrcciiaarree,,  GGeeooggrraaffiiaa,,  LLeeggggeerree,,  OOrraattoorriiaa  ee  

SSppiioonnaaggggiioo  aauummeennttaa  ddii  11..    

  

NNOOMMAADDEE  ((44))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  vviiaaggggiiaattoo  mmoollttoo  nneellllee  llaannddee  ddeessoollaattee  ddeell  

mmoonnddoo  ppoosstt--oollooccaauussttoo,,  ssppoossttaannddoossii  ddii  ffrreeqquueennttee..  II  TTaalleennttii  

GGeeooggrraaffiiaa  ee  SSoopprraavvvviivveennzzaa  aauummeennttaannoo  ddii  uunn  lliivveelllloo  ee  iill  

VVaannttaaggggiioo  ""CCoonnttaattttii""  ppuuòò  eesssseerree  aaccqquuiissttaattoo  ppaaggaannddoolloo  llaa  mmeettàà  

ddeeii  nnoorrmmaallii  PPAA  rriicchhiieessttii..  

  

CCOONNTTAADDIINNOO  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ((oo  èè  ssttaattoo))  uunn  aaggrriiccoollttoorree  eedd  hhaa  ssvviilluuppppaattoo  

uunnaa  bbuuoonnaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  tteerrrraa  ee  ddeeii  sseeggrreettii  ddeellllaa  

ccoollttiivvaazziioonnee  ddiirreettttaa..  IIll  vvaalloorree  ddeell  RReeggnnoo  VVeeggeettaallee  aauummeennttaa  

ddii  11  PPuunnttoo  ((aall  mmaassssiimmoo  ppuuòò  aarrrriivvaarree  aa  lliivveelllloo  22))  ee  iill  TTaalleennttoo  

AAggrriiccoollttuurraa  vviieennee  ppoorrttaattoo  aa  lliivveelllloo::  00..  SSee  iill  TTaalleennttoo  èè  ggiiàà  aa  

lliivveelllloo::  00  vviieennee  ppoorrttaattoo  aa  ++11..  

  

RRIICCCCHHEEZZZZAA  ((VVaarriiaabbiillee))  

OOggnnii  PPAA  iinnvveessttiittoo  iinn  qquueessttoo  vvaannttaaggggiioo  ddoonnaa  1100  NN$$//UUBBSS..  NNeell  

ccaassoo  ddeeggllii  UUBBSS,,  qquueessttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnvveerrttiittii  iinn  ooggggeettttii  

pprriimmaa  ddeellllaa  ffiinnee  ddeellllaa  ccrreeaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo..  

  
BBEELLLLEEZZZZAA  ((66))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ddoottaattoo  ddii  uunn  ffaasscciinnoo  aa  ddiirr  ppooccoo  eecccceezziioonnaallee,,  

ccaappaaccee  ddii  aammmmaalliiaarree  ee  iinntteenneerriirree  iill  ccuuoorree  ppiiùù  dduurroo  ee  ssoolliittaarriioo..  

IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo  ggaarraannttiissccee  uunn  ++11  iinn  ttuuttttii  ii  ttiirrii  ssoocciiaallii  

((lleeaaddeerrsshhiipp,,  oorraattoorriiaa,,  sseedduuzziioonnee,,  iinnttiimmiiddiirree  eettcc,,))  qquuaannddoo  ccii  ssii  

rriivvoollggee  aa  ppeerrssoonnee  ddeelllloo  sstteessssoo  sseessssoo  cchhee  ddiivveennttaa  uunn  ++44  nneell  

ccaassoo  ccii  ssii  rriivvoollggaa  aa  ppeerrssoonnee  ddeell  sseessssoo  ooppppoossttoo  

  

CCAARRIISSMMAA  EECCCCEEZZIIOONNAALLEE  ((2200))  

IIll  ttoonnoo  ddii  vvooccee,,  llaa  ppoossttuurraa,,  iill  mmooddoo  ddii  ffaarree  ggaarraannttiissccoonnoo  aall  

ppeerrssoonnaaggggiioo  qquueellllaa  ssoorrttaa  ddii  ““aauurraa  ddii  ccoommaannddoo””  cchhee  rreennddee  

mmoollttoo  ddiiffffiicciillee  rreessiisstteerree  aallllee  ssuuee  rriicchhiieessttee,,  ppeerr  qquuaannttoo  eessssee  

ppoossssaannoo  sseemmbbrraarree  ddiiffffiiccoollttoossee  oo  pprriivvee  ddii  sseennssoo  llooggiiccoo..  

GGrraazziiee  aa  qquueessttoo  vvaannttaaggggiioo  èè  ppoossssiibbiillee  ootttteenneerree  uunn  ++22  iinn  ttuuttttii  

ii  ttiirrii  bbaassaattii  ssuu  LLeeaaddeerrsshhiipp  ee  OOrraattoorriiaa    

  

AAMMIICCOO  ((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ssttrreettttoo  uunn  ffoorrttee  lleeggaammee  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eedd  

èè  ppeerrcciiòò  iinn  ggrraaddoo  ddii  rriiccoorrrreerree  aall  ssuuoo  aaiiuuttoo  ee  aallllaa  ssuuaa  

pprrootteezziioonnee  nneeii  mmoommeennttii  ddii  ddiiffffiiccoollttàà..  PPuuòò  eesssseerree  uunn  aammiiccoo  ddii  

iinnffaannzziiaa,,  uunn  ccoommppaaggnnoo  ddii  aavvvveennttuurree  nneeii  tteemmppii  ppaassssaattii  oo  

aanncchhee  sseemmpplliicceemmeennttee  qquuaallccuunnoo  cchhee  vvii  ddeevvee  uunn  ggrroossssoo  ffaavvoorree,,  

ii  tteerrmmiinnii  eessaattttii  ddeell  rraappppoorrttoo  ssoonnoo  aa  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll’’AAddgg  ee  ddeell  

ggiiooccaattoorree..  LL’’aammiiccoo  nnoonn  èè  uunn  ggrreeggaarriioo  cchhee  vviiaaggggiiaa  

ccoossttaanntteemmeennttee  aa  ffiiaannccoo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  mmaa  ll’’AAddgg  ddoovvrràà  ffaarree  

iinn  mmooddoo  cchhee  llee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinnccoonnttrraarrlloo  ssiiaannoo  aaddeegguuaattee,,  

ssoopprraattttuuttttoo  nneeii  mmoommeennttii  ccrruucciiaallii..  UUnn  aammiiccoo  ppuuòò  rriivveellaarrssii  

ddeecciissiivvoo  iinn  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddiiffffiicciillee,,  mmaa  aavveennddoo  uunnaa  vviittaa  

pprroopprriiaa  ee  oobbbbiieettttiivvii  ddiiffffeerreennttii  ddaa  qquueellllii  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  èè  

aaddaattttoo  aa  rriiccoopprriirree  iill  rruuoolloo  ddii  ttuuttoorree  ee  iinnsseeggnnaannttee..  VVaa  

rriiccoorrddaattoo  cchhee  iill  lleeggaammee  nnoonn  èè  aa  sseennssoo  uunniiccoo::  ssee  iill  

ppeerrssoonnaaggggiioo  mmaallttrraattttaa  iill  ssuuoo  aalllleeaattoo,,  nnoonn  lloo  aaiiuuttaa  aa  ssuuaa  vvoollttaa  

nneeii  mmoommeennttii  ddii  ddiiffffiiccoollttàà  oo  ppeeggggiioo,,  ppoottrreebbbbee  ppeerrddeerree  qquueessttoo  

vvaannttaaggggiioo  oo  aaddddiirriittttuurraa  rriittrroovvaarrssii  ccoonnttrroo  ll’’aammiiccoo  ddii  uunn  tteemmppoo..  

AAll  mmoommeennttoo  ddeellllaa  sseelleezziioonnee  iill  ggiiooccaattoorree  ddoovvrràà  sscceegglliieerree  iill  

lliivveelllloo  ddii  ppootteennzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  cchhee  ssaarràà  ssuuoo  aammiiccoo  ((vveeddii  
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pp..4499))  ee,,  iinn  bbaassee  aa  qquueessttaa,,  ppaaggaarree  uunn  aaddeegguuaattoo  nnuummeerroo  ddii  PPAA::  

DDeebboollee  ((1100)),,  MMeeddiioo  ((1155)),,  FFoorrttee  ((2200)),,  MMoollttoo  FFoorrttee  

((2255)),,  EEcccceezziioonnaallee  ((3300))..    

LL’’aammiiccoo  ppuuòò  eesssseerree  aanncchhee  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  pprriinncciippaallee  ddeellllaa  

ssaaggaa  ddii  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn,,  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  ii  ggrraannddii  MMaaeessttrrii  ddeell  

ccaalliibbrroo  ddii  KKeenn,,  TTookkii,,  RReeii  ee  aallttrrii,,  ssaarraannnnoo  sseemmpprree  ddii  ppootteennzzaa  

EEcccceezziioonnaallee,,  mmeennttrree  aallttrrii  ccoommee  TTiiggee  oo  BBoollttss  ssaarraannnnoo  MMeeddii..  

AAllll’’AAddGG  iill  ccoommppiittoo  ddii  rreeggoollaarrssii  iinn  ttaall  sseennssoo..  

  

  
AALLLLEEAATTII  ((VVaarriiaabbiillee))  

PPeerr  ii  ppiiùù  ssvvaarriiaattii  mmoottiivvii  uunn  ggrruuppppoo  ddii  ggrreeggaarrii  sseegguuee  ee  

ccoommbbaattttee  aa  ffiiaannccoo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo..  PPoottrreebbbbee  eesssseerree  iill  lleeaaddeerr  

ddii  uunn  ggrruuppppoo  ddii  mmeerrcceennaarrii,,  iill  ccaappoo  ddii  uunnaa  bbaannddaa  ddii  pprreeddoonnii,,  

iill  ccoommaannddaannttee  ddii  uunn  ddiissttaaccccaammeennttoo  ddii  ssoollddaattii  iimmppeerriiaallii..  

II  GGrreeggaarrii  sseegguuoonnoo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  iinn  ttuuttttii  ii  ssuuooii  ssppoossttaammeennttii,,  aa  

mmeennoo  cchhee  nnoonn  vveennggaa  lloorroo  oorrddiinnaattoo  iill  ccoonnttrraarriioo..  DDiimmoossttrraannoo  

uunn’’aabbiilliittàà  iinn  ccoommbbaattttiimmeennttoo  mmeeddiiooccrree  ee  ssiinnggoollaarrmmeennttee  ssoonnoo  

sseemmpprree  ppiiùù  ddeebboollii  ddeell  lloorroo  ccoommaannddaannttee,,  mmaa  ccoonnttaannoo  ssuullllaa  

ffoorrzzaa  ddeell  nnuummeerroo  ee  ssoonnoo  ggeenneerraallmmeennttee  lleeaallii..  CCiiòò  nnoonn  ssiiggnniiffiiccaa  

ppeerròò  cchhee  ssiiaannoo  aauuttoommii  pprriivvii  ddii  rraazziioocciinniioo::  ssee  vveennggoonnoo  

ccoossttaanntteemmeennttee  mmeessssii  iinn  ssiittuuaazziioonnii  ppeerriiccoolloossee  oo  aaddddiirriittttuurraa  

ssuuiicciiddee,,  ppoottrreebbbbeerroo  ddeecciiddeerree  ddii  ddaarrsseellaa  aa  ggaammbbee  oo  aaddddiirriittttuurraa  

ffaarree  llaa  ppeellllee  aall  lloorroo  eexx--lleeaaddeerr..  OOggnnii  aalllleeaattoo  aaccqquuiissiittoo  hhaa  uunn  

ccoossttoo  iinn  PPAA  cchhee  vviieennee  ddeetteerrmmiinnaattoo  iinn  bbaassee  aall  ssuuoo  lliivveelllloo  

((vveeddii  pp..1166,,  VVooll..11ee  pp..2299  VVooll..44))::  

PPNNGG  DDeebboollee  ((22)),,  PPNNGG  MMeeddiioo  ((33)),,  PPNNGG  FFoorrttee  ((44)),,  PPNNGG  

EEcccceezziioonnaallee  ((66)),,  PPNNGG  SShhuurraa  IInnffeerriioorree  ((77)),,  PPNNGG  SShhuurraa  

((88))  

PPeerr  uulltteerriioorrii  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssuu  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  PPNNGG  vveeddii  aanncchhee  

pp..4433  ddii  LLAASSTTLLAANNDD..  

  

CCOONNTTAATTTTII  ((1100))  

OOvvuunnqquuee  ssii  rreecchhii  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  aavvrràà  sseemmpprree  uunn  ““aaggggaanncciioo””  

qquuaallccuunnoo  aa  ccuuii  ffaarr  rriiffeerriimmeennttoo  cchhee  ggllii  pprrooccuurreerràà,,  cciibboo,,  

aallllooggggiioo,,  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  eevveennttuuaallmmeennttee  eeqquuiippaaggggiiaammeennttoo  

ssppeecciiaallee  oo  qquuaalluunnqquuee  ccoossaa  ssttiiaa  cceerrccaannddoo..  NNoonn  ssii  ttrraattttaa  ddii  

vveerree  ee  pprroopprriiee  aammiicciizziiee,,  mmaa  ddii  uunn  ggiirroo  ddii  ““ccoonnoosscceennzzee””  

ssvviilluuppppaattee  aattttrraavveerrssoo  aannnnii  ddii  vvaaggaabboonnddaaggggii  oo  ttrraammiittee  

rreellaazziioonnii  ddii  aallttrroo  ttiippoo,,  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  aall  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddii  nnoonn  

rriittrroovvaarrssii  mmaaii  ssppaaeessaattoo,,  pprriivvoo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  oo  sseennzzaa  rriissoorrssee..  

SSttaa  aallll’’AAddgg  ssvviilluuppppaarree  llaa  nnaattuurraa  pprreecciissaa  ddeeii  ssuuooii  ccoonnttaattttii  ddii  

vvoollttaa  iinn  vvoollttaa,,  mmaa  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddoovvrràà  ddiissppoorrnnee  ddii  uunnoo  

aallmmeennoo  iinn  ooggnnii  zzoonnaa  oovvee  ssii  rreeccaa..  

  

RREEPPUUTTAAZZIIOONNEE  PPOOSSIITTIIVVAA  

((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ssii  èè  ddiissttiinnttoo  ppeerr  uunn  qquuaallcchhee  ccoommppiittoo  cchhee  hhaa  

ssvvoollttoo  iinn  ppaassssaattoo  oo  ppeerr  vviiaa  ddeell  ssuuoo  lliiggnnaaggggiioo  oo  llaa  ssuuaa  

aaffffiilliiaazziioonnee  ccoonn  qquuaallcchhee  ppaarrttiiccoollaarree  eesseerrcciittoo  oo  ggrruuppppoo  ee  llaa  

ggeennttee  cchhee  nnee  hhaa  sseennttiittoo  ppaarrllaarree  ssaarràà  ppiiùù  bbeenn  ddiissppoossttaa  nneeii  

ssuuooii  ccoonnffrroonnttii..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  aavvrràà  uunn  

bboonnuuss  aa  ttuuttttii  ii  ssuuooii  ttiirrii  ssoocciiaallii  aa  sseeccoonnddaa  ddeell  ssuuoo  lliivveelllloo  ddii  

rreeppuuttaazziioonnee  eedd  iinn  bbaassee  aall  lliivveelllloo  sscceellttoo  vvaarriiaa  iill  ccoossttoo  ddeell  

VVaannttaaggggiioo::  

CCoonnoosscciiuuttoo  ((22PPAA))::  ccoonnffeerriissccee  uunn  ++  11  aa  ttuuttttii  ii  ttiirrii  ssoocciiaallii  

lleeggaattii  aallllee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  sseennttiittoo  ppaarrllaarree  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  

FFaammoossoo  ((44PPAA))::  ccoonnffeerriissccee  uunn  ++22  aa  ttuuttttii  ii  ttiirrii  ssoocciiaallii  

lleeggaattii  aallllee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  sseennttiittoo  ppaarrllaarree  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo..  

LLeeggggeennddaa  ((66PPAA))::  ccoonnffeerriissccee  uunn  ++33  aa  ttuuttttii  ii  ttiirrii  ssoocciiaallii  

lleeggaattii  aallllee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  sseennttiittoo  ppaarrllaarree  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo..  

  

NNoottaa::  UUnnaa  rreeppuuttaazziioonnee  ppoossiittiivvaa  pprreessssoo  uunn  cceerrttoo  ggrruuppppoo,,ccoommee  

aadd  eesseemmppiioo  qquueellllaa  ootttteennuuttaa  ssccaacccciiaannddoo  ddeeii  pprreeddoonnii  ddaa  uunn  

pprroossppeerroossoo  vviillllaaggggiioo,,  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattaa  uunnaa  

rreeppuuttaazziioonnee  nneeggaattiivvaa  ((IIll  mmooddiiffiiccaattoorree  nneeggaattiivvoo  aa  ddiissccrreezziioonnee  

ddeellll’’AAddGG))  ssee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  iinn  qquueessttiioonnee  tteennttaa  ddii  ddiiaallooggaarree  ccoonn  

ii  ssuuddddeettttii  pprreeddoonnii  oo  ii  lloorroo  aalllleeaattii!!  

  

SSCCAAMMBBIIOO  DD’’IIDDEENNTTIITTAA’’  PPOOSSIITTIIVVOO  

((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ffoorrssee  aa  ccaauussaa  ddii  ssoommiigglliiaannzzaa  oo  ppeerr  aallttrrii  

mmoottiivvii,,  vviieennee  ssppeessssoo  ssccaammbbiiaattoo  ppeerr  uunn  aallttrroo  cchhee  ggooddee  ddii  

bbuuoonnaa  ffaammaa..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  iill  

ppeerrssoonnaaggggiioo  vviieennee  ssccaammbbiiaattoo  ppeerr  iill  ssuuoo  ““ssoossiiaa””,,  nnee  aaccqquuiissiissccee  

mmoommeennttaanneeaammeennttee  eevveennttuuaallii  VVaannttaaggggii  SSoocciiaallii  ccoommee  

RReeppuuttaazziioonnee  PPoossiittiivvaa,,  AAlllleeaattii  ee  CCoonnttaattttii..  AAllll’’AAddGG  iill  

ccoommppiittoo  ddii  ssttaabbiilliirree  cchhii  ssiiaa  iill  ““ssoossiiaa””  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  ee  

qquuaannttaa  ee  qquuaallee  ssiiaa  llaa  ssuuaa  ffaammaa..  

  

MMAARRZZIIAALLII  

QQuueessttaa  sseerriiee  ddii  VVaannttaaggggii  rraapppprreesseennttaa  ddeellllee  ppeeccuulliiaarriittàà  lleeggaattee  

aall  mmoonnddoo  ddeellllee  AArrttii  MMaarrzziiaallii  ddii  HHookkuuttoo  NNoo  KKeenn..  IInn  ggeenneerraallee  
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qquuaallssiiaassii  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppuuòò  aaccqquuiissiirrllee,,  mmaa  ggllii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  

CCllaassssee  GGUUEERRRRIIEERROO  ((vveeddii  ttaabbeellllaa  aa  pp..4488))  hhaannnnoo  sseemmpprree  lloo  

““ssccoonnttoo””  ddeell  1100%%  ddeeii  PPAA  ssuull  lloorroo  aaccqquuiissttoo  ((cchhee  iinn  ooggnnii  ccaassoo  

ssaarràà  sseemmpprree  mmiinniimmoo  11PPAA))..  

  

AADDDDEESSTTRRAAMMEENNTTOO  MMIILLIITTAARREE  ((3300))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  rriicceevvuuttoo  uunn  rriiggoorroossoo  aaddddeessttrraammeennttoo  mmiilliittaarree  

eedd  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  aaggiirree  ccoommee  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ccoommmmaannddoo..  

II  ttaalleennttii  AArrmmii  ddaa  ccoorrppoo  aa  ccoorrppoo,,  ddaa  ffuuooccoo,,  ddaa  

llaanncciioo,,  SSttrraatteeggiiaa,,  TTrraavveessttiimmeennttoo,,  SSppiioonnaaggggiioo,,  

DDeemmoolliizziioonnii  aauummeennttaannoo  ddii  11  lliivveelllloo  ee  ddiivveennttaannoo  ccoommee  

TTaalleennttii  ddeellllaa  pprroopprriiaa  lliissttaa,,  rriicceevveennddoo  qquuiinnddii  lloo  ssccoonnttoo  ppeerr  ii  

ffuuttuurrii  aavvaannzzaammeennttii..    

  

AALLLLIIEEVVOO  PPRREEDDIILLEETTTTOO  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ssttaattoo  pprriivviilleeggiiaattoo  ddaall  ssuuoo  mmaaeessttrroo,,  iill  qquuaallee  

vveeddeennddoo  iill  ssuuoo  ttaalleennttoo,,  hhaa  cceerrccaattoo  ddii  iinnsseeggnnaarrggllii  ii  sseeggrreettii  ppiiùù  

rreeccoonnddiittii  ddeellllaa  lloorroo  SSccuuoollaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..  

IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  iinn  ffaassee  ddii  ccrreeaazziioonnee,,  ppuuòò  

aaccqquuiissttaarree  CCoollppii  MMoorrttaallii,,  EEssootteerriiccii  eedd  OOccccuullttii  ddeellllaa  ssuuaa  

SSccuuoollaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ppaaggaannddoollii  ssoolloo  22PPAA  ll’’uunnoo..  IIll  lliivveelllloo  

iinniizziiaallee  ddeeii  ccoollppii  ssaarràà  XX..  QQuueessttoo  VVaannttaaggggiioo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  

aaccqquuiissiittoo  ddaa  cchhii  hhaa  lloo  SSvvaannttaaggggiioo  MMaarrzziiaallee  ““AAuuttooddiiddaattttaa””..  

  

CCOONNOOSSCCEENNZZAA  DDEELLLLEE  AARRTTII  

MMAARRZZIIAALLII  ((66))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ccoonnoossccee  llaa  ssttoorriiaa  ee  ii  pprriinncciippii  ffoonnddaammeennttaallii  

ddeellllaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllaa  SSccuuoollee  MMaaggggiioorrii  ee  MMiinnoorrii  ddeell  mmoonnddoo  

ddii  KKeenn  iill  GGuueerrrriieerroo..  OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  aaffffrroonntteerràà  uunn  aavvvveerrssaarriioo  

cchhee  uuttiilliizzzzaa  uunnaa  SSccuuoollaa  mmaaii  iinnccoonnttrraattaa  pprriimmaa,,  qquueessttoo  

VVaannttaaggggiioo  ggllii  ccoonnsseennttiirràà  ddii  eeffffeettttuuaarree  uunn  ttiirroo  

MMeennttee++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo  ppeerr  aattttiinnggeerree  aallllee  ssuuee  

ccoonnoosscceennzzee..  SSee  iill  tteesstt  rriieessccee,,  ppuurr  nnoonn  ppoosssseeddeennddoo  ii  

PPrreerreeqquuiissiittii  ee  llee  DDoottttrriinnee  ddeellllee  SSccuuoollee,,  ssaarràà  iinn  ggrraaddoo  ddii  

ssaappeerrnnee  iinn  aannttiicciippoo  llaa  ssttoorriiaa,,  ii  pprriinncciippii  ssuu  ccuuii  ssii  bbaassaannoo  ii  

ccoollppii  ee  llee  CCoommppoonneennttii  pprriinncciippaallii  ssuu  ccuuii  ffaannnnoo  aaffffiiddaammeennttoo..  

OOtttteerrrràà  oollttrreettuuttttoo  uunn  MMooddiiffiiccaattoorree  ppoossiittiivvoo  ddii  ++11  aaii  tteesstt  ddii  

aapppprreennddiimmeennttoo  vveerrssoo  ii  ccoollppii  ddeellllaa  SSccuuoollaa  iinn  qquueessttiioonnee  

((oovvvviiaammeennttee  ssoolloo  nneell  ccaassoo  cchhee  ssiiaa  ppoossssiibbiillee  eeffffeettttuuaarree  ttaallee  

tteesstt  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo))..  

  

DDOOTTTTRRIINNAA  ((22))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ccoonnoossccee  ii  pprriinncciippii  ffiilloossooffiiccii  ddii  uunn’’AArrttee  MMaarrzziiaallee  

MMaaggggiioorree  ee  nnee  aaccqquuiissiissccee  llaa  DDoottttrriinnaa  aa  lliivveelllloo::  --44..  IImmppoorrttaannttee  

ppeerr  ppootteerr  mmiigglliioorraarree  ii  CCoollppii  EEssootteerriiccii  ddii  qquueellllaa  ppaarrttiiccoollaarree  

SSccuuoollaa..  ((vveeddii  pp..33  ddeell  VVooll..33))..  

  

GGEENNIIOO  DDEELLLLEE  AARRTTII  MMAARRZZIIAALLII  ((3300))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppoossssiieeddee  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ddoonnoo  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  

rriigguuaarrddaa  lloo  ssttuuddiioo  ddeellllee  aarrttii  mmaarrzziiaallii..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo  nnoonn  

hhaa  ppeennaalliittàà  aaggggiiuunnttiivvee  aadd  aapppprreennddeerree  CCoollppii  ee  TTeeccnniicchhee  

aappppaarrtteenneennttii  aa  SSccuuoollee  ddiivveerrssee  ddaallllaa  pprroopprriiaa..  GGllii  uunniiccii  

mmooddiiffiiccaattoorrii  ddii  ccuuii  tteerrrràà  ccoonnttoo  ssaarraannnnoo  qquueellllii  ddii  GGeerraarrcchhiiaa..  

  

MMAAEESSTTRROO  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  llaa  ffoorrttuunnaa  ddii  eesssseerree  ssttaattoo  sscceellttoo  ccoommee  

aalllliieevvoo  ddaa  uunn  pprraattiiccaannttee  ddii  aarrttii  mmaarrzziiaallii..  PPoottrreebbbbee  aavveerr  

iinniizziiaattoo  ll’’aaddddeessttrraammeennttoo  iinn  tteenneerraa  eettàà,,  ooppppuurree  eesssseerree  uunn  

aauuttooddiiddaattttaa  cchhee  ssoollttaannttoo  iinn  sseegguuiittoo  èè  rriiuusscciittoo  aadd  eennttrraarree  nneellllee  

““ggrraazziiee””  ddii  uunn  vveerroo  iinnsseeggnnaannttee..  IIll  mmaaeessttrroo  èè  uunn  vvaalliiddoo  ppuunnttoo  

ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ggrraazziiee  aadd  eessssoo  ppuuòò  

aapppprreennddeerree  llee  tteeccnniicchhee  ddeellllaa  ssuuaa  ssccuuoollaa,,  ootttteenneerree  ccoonnssiiggllii  

pprreezziioossii  ee  ttaallvvoollttaa  aaddddiirriittttuurraa  ttrroovvaarree  rriiffuuggiioo  ee  pprrootteezziioonnee..  

DDiiffffiicciillmmeennttee  ppeerròò  iill  mmaaeessttrroo  iinntteerrvveerrrràà  ddiirreettttaammeennttee  aadd  

aaiiuuttaarree  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  ee  ssee  qquueessttii  ddoovveessssee  mmoossttrraarree  ssccaarrssaa  

ccaappaacciittàà  nneellll’’aarrrraannggiiaarrssii,,  iill  mmeennttoorree  nnee  rriimmaarrrreebbbbee  ddeelluussoo  ee  

ppoottrreebbbbee  ddeecciiddeerree  cchhee  nnoonn  vvaallee  ppiiùù  llaa  ppeennaa  iissttrruuiirrlloo..  AAll  

mmoommeennttoo  ddeellllaa  sseelleezziioonnee  iill  ggiiooccaattoorree  ddoovvrràà  sscceegglliieerree  iill  lliivveelllloo  

ddii  ppootteennzzaa  ddeell  ssuuoo  MMaaeessttrroo  tteenneennddoo  aa  mmeennttee  cchhee  qquueessttii  

ddoovvrreebbbbee  ccoommuunnqquuee  eesssseerree  aallmmeennoo  ssuuppeerriioorree  aa  lluuii  nneellllee  

ccaappaacciittàà..  

EEssppeerrttoo  ((1100PPAA))::  IInnddiiccaa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  uunnaa  cceerrttaa  

ddiimmeessttiicchheezzzzaa  nneell  ssuuoo  ssttiillee  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  ssii  

ppuuòò  ddeeffiinniirree  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ““mmaaeessttrroo””..  IInn  ggeenneerree  hhaa  

aallmmeennoo  AAuurraa  11  ee  ppuuòò  eesssseerree  ““ccrreeaattoo””  ffaacceennddoo  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  

ttaabbeellllaa  aa  pp..4499  sscceegglliieennddoo  FFoorrttee  ccoommee  lliivveelllloo  ddii  ppootteennzzaa..  

MMaaeessttrroo  ((2200PPAA))::  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  MMaaeessttrroo  ddii  

aallmmeennoo  AAuurraa  22  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  ““ccrreeaattoo””  ffaacceennddoo  rriiffeerriimmeennttoo  

aallllaa  ttaabbeellllaa  aa  pp..4499  sscceegglliieennddoo  MMoollttoo  FFoorrttee  ccoommee  lliivveelllloo  ddii  

ppootteennzzaa..    

GGrraannddee  MMaaeessttrroo  ((4400PPAA))::  UUnn  MMaaeessttrroo  ddii  aallttiissssiimmoo  lliivveelllloo  ee  

ssoolliittaammeennttee  mmoollttoo  iinn  llàà  ccoonn  ggllii  aannnnii..  DDeevvee  ppoosssseeddeerree  AAuurraa  22  oo  

33  ee  ppuuòò  eesssseerree  ““ccrreeaattoo””  ffaacceennddoo  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  ttaabbeellllaa  aa  

pp..4499  sscceegglliieennddoo  EEcccceezziioonnaallee  ccoommee  lliivveelllloo  ddii  ppootteennzzaa..    

  

MMOONNAACCOO  TTUUTTEELLAARREE  ((VVaarriiaabbiillee))  

((DDiissppoonniibbiillee  ssoolloo  ppeerr  cchhii  ppoossssiieeddee  iill  VVaannttaaggggiioo  ““SSttiirrppee  ddii  

HHookkuuttoo--DDiivviinnaa  AArrttee””))..  

GGrraazziiee  aa  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddiissppoonnee  ddii  uunn  

ttuuttoorree  cchhee,,  oollttrree  aa  gguuiiddaarrlloo  lluunnggoo  llaa  ssuuaa  ssttrraaddaa,,  ffuunnggee  ddaa  

vveerraa  ee  pprroopprriiaa  gguuaarrddiiaa  ddeell  ccoorrppoo  ee  sseerrvviittoorree..  QQuueessttii  ddeevvee  

eesssseerree  ccrreeaattoo  ddaallll’’AAddGG  ffaacceennddoo  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  CCaarrrriieerraa  

oommoonniimmaa  aa  pp..4466  ee  iill  lliivveelllloo  ddii  ppootteennzzaa  sscceellttoo  ppeerr  llaa  ssuuaa  

ccrreeaazziioonnee  ssttaabbiilliirràà  iill  nnuummeerroo  ddii  PPAA  ddaa  iinnvveessttiirree  iinn  qquueessttoo  
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VVaannttaaggggiioo::  DDeebboollee  ((1100)),,  MMeeddiioo  ((1155)),,  FFoorrttee  ((2200)),,  MMoollttoo  

FFoorrttee  ((2255)),,  EEcccceezziioonnaallee  ((3300))..  

IInn  aasssseennzzaa  ddii  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ppuurr  ssee  

aappppaarrtteenneennttee  aallllaa  SSttiirrppee  ddii  HHookkuuttoo,,  iiggnnoorreerràà  ccoommpplleettaammeennttee  ii  

ssuuooii  ddiirriittttii  ee  ddoovveerrii..  DDaa  nnoottaarree,,  iinnoollttrree,,  cchhee  llaa  CCaarrrriieerraa  

MMoonnaaccoo  TTuutteellaarree  èè  ddiissppoonniibbiillee  ssoolloo  ssuullll’’IIssoollaa  ddeeii  DDeemmoonnii,,  

qquuiinnddii,,  nneell  ccaassoo  ddii  ddiisscceennddeennttii  ddeellllaa  DDiivviinnaa  AArrttee  ssiiaannoo  ssttaattii  

ccrreesscciiuuttii  ee  vviivvaannoo  aallttrroovvee,,  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  ppoottrreebbbbee  aanncchhee  

nnoonn  eesssseerree  sseelleezziioonnaabbiillee  ((aa  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll’’AAddGG))..  

  

PPRREERREEQQUUIISSIITTOO  ((44))  

NNeell  ccoorrssoo  ddeellllaa  ssuuaa  vviittaa  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  vveennuuttoo  iinn  ccoonnttaattttoo  

ccoonn  uunnaa  SSccuuoollaa  MMaaggggiioorree  ddii  AArrttii  MMaarrzziiaallii,,  aapppprreennddeennddoonnee  iill  

PPrreerreeqquuiissiittoo  aa  lliivveelllloo::  --44..  DDaa  nnoottaarree  cchhee  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  èè  

ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriioo  ssee  ssii  vvuuoollee  aaccqquuiissiirree  ii  ccoollppii  ddii  AArrttii  

MMaarrzziiaallii  MMaaggggiioorrii  ddiivveerrssee  ddaallllaa  pprroopprriiaa  ggiiàà  ddaallllaa  ffaassee  ddii  

ccrreeaazziioonnee..  

  

  
SSTTIIRRPPEE  DDII  HHOOKKUUTTOO  ((3300))  

NNeellllee  vveennee  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  ssccoorrrree  iill  ssaanngguuee  ddeellllaa  DDiinnaassttiiaa  

PPrriinncciippaallee  ddii  HHookkuuttoo..  IIll  ggiiooccaattoorree  ddeevvee  ddeecciiddeerree  ddaa  qquuaallee  

rraammoo  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  ddiisscceennddee..  

DDiivviinnaa  AArrttee::  SSii  ttrraattttaa  ddeellllaa  ddiisscceennddeennzzaa  ddii  SShhuukkeenn..  IIll  

ppeerrssoonnaaggggiioo  cchhee  vvii  aappppaarrttiieennee  ppuuòò,,  aa  ppiieennoo  ddiirriittttoo,,  pprreetteennddeerree  

ddii  ddiivveennttaarree  nnuuoovvoo  SSuucccceessssoorree  ddeellllaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  ddii  HHookkuuttoo..  

IIll  lliivveelllloo  ddeell  PPrreerreeqquuiissiittoo  VViiee  ddii  HHookkuuttoo  aauummeennttaa  ddii  11  

((mmaassssiimmoo  ++22))  ee  ssii  ppuuòò  sscceegglliieerree  iill  VVaannttaaggggiioo  MMaarrzziiaallee  

““MMoonnaaccoo  TTuutteellaarree””  aanncchhee  eecccceeddeennddoo  iill  lliimmiittee  mmaassssiimmoo  ddii  

VVaannttaaggggii  sseelleezziioonnaabbiillii..  

AArrccaannaa  AArrttee::  EE’’  llaa  ddiisscceennddeennzzaa  ddii  RRyyuu..  CChhii  vvii  aappppaarrttiieennee  èè  

ddeettttoo  ““SStteellllaa  NNeegglleettttaa””  oo  ““PPiiaanneettaa  ddeellll’’OOrrssaa  MMaaggggiioorree””,,  ssttaannddoo  

aadd  iinnddiiccaarree  iill  rraappppoorrttoo  ddii  ssuuddddiittaannzzaa  cchhee  qquueessttoo  rraammoo  hhaa  nneeii  

ccoonnffrroonnttii  ddii  qquueelllloo  ddeellllaa  DDiivviinnaa  AArrttee..  IIll  lliivveelllloo  ddii  VViiee  ddii  

HHookkuuttoo  oo  ddii  VViiee  OOssccuurree  ddii  HHookkuuttoo--LLiiuu  aauummeennttaa  ddii  11  

((mmaassssiimmoo  ++22))  ee  ssii  oottttiieennee  aauuttoommaattiiccaammeennttee,,  aa  lliivveelllloo::  XX,,  uunn  

CCoollppoo  OOccccuullttoo  ddeellllaa  SSaaccrraa  SSccuuoollaa  ddii  HHookkuuttoo  oo  ddeellll’’AArrccaannaa  

AArrttee  ddii  HHookkuuttoo..  

PPeerr  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  mmooddiiffiiccaattoorrii  ddeerriivvaannttii  ddaallll’’aappppaarrtteenneennzzaa  aallllaa  

SSttiirrppee  ddii  HHookkuuttoo,,  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aa  LLAA  SSTTEELLEE  DDII  HHOOKKUUTTOO  

nneellllee  ppaaggiinnee  2277  ee  5500..  UUnn  GGuueerrrriieerroo  KKoorryyuu  nnoonn  ppuuòò  ootttteenneerree  

qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  aa  mmeennoo  cchhee  nnoonn  aabbbbiiaa  aanncchhee  lloo  SSvvaannttaaggggiioo  

SSoocciiaallee  ““SSeeggrreettoo  IInneennaarrrraabbiillee””  ((aa  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll’’AAddgg))..  

  

SSTTIIRRPPEE  DDII  NNAANNTTOO  ((1155))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  uunn  ddiisscceennddeennttee  ddeellllaa  ssttiirrppee  pprriinncciippaallee  ddeellllaa  

DDiivviinnaa  SSccuuoollaa  ddii  NNaannttoo..  IIll  lliivveelllloo  ddeell  PPrreerreeqquuiissiittoo  VViiee  ddii  

NNaannttoo  aauummeennttaa  ddii  11  ((mmaassssiimmoo  ++22))..  PPeerr  vviiaa  ddii  qquueessttaa  

ddiisscceennddeennzzaa,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ssaarràà  ssiiccuurraammeennttee  ffaavvoorriittoo  aall  rruuoolloo  

ddii  MMaaeessttrroo  ddeellllaa  ssuuaa  DDiisscciipplliinnaa..  

  

SSTTIIRRPPEE  DDII  GGEENNTTOO  ((1155))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  uunn  ddiisscceennddeennttee  ddeeii  SSuucccceessssoorrii  ddeellllaa  

PPrrooddiiggiioossaa  SSccuuoollaa  ddii  GGeennttoo,,  qquuiinnddii  èè  uunn  ppaarreennttee  ddii  FFaallccoo  ee  

JJaakkoo..  IIll  lliivveelllloo  ddeell  PPrreerreeqquuiissiittoo  VViiee  ddii  GGeennttoo  aauummeennttaa  ddii  11  

((mmaassssiimmoo  ++22))  ee  ssaarràà  uunnoo  ddeeii  ccaannddiiddaattii  ffaavvoorriittii  ppeerr  

ll’’iinnvveessttiittuurraa  ddii  SShhoogguunn  ddeellll’’IImmppeerraattoorree  oo,,  aaddddiirriittttuurraa,,  nneell  ccaassoo  

vveennggaa  aa  mmaannccaarree  qquueelllloo  aattttuuaallee,,  ddii  SSuucccceessssoorree  ddeellllaa  SSccuuoollaa..    

  

SSTTIIRRPPEE  IIMMPPEERRIIAALLEE  ((2200))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  aappppaarrttiieennee  aallllaa  ssttiirrppee  IImmppeerriiaallee  eedd  èè  

iimmppaarreennttaattoo  ccoonn  LLoouuiissee  ee  LLyynnnn..  AAccqquuiissiissccee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  iill  

VVaannttaaggggiioo  SSoovvrraannnnaattuurraallee  ““FFoorrzzaa  IInntteerriioorree””  sseennzzaa  uulltteerriioorree  

ssppeessaa  ddii  PPAA  ((mmaa  sseennzzaa  eecccceeddeerree  iill  nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  

VVaannttaaggggii  sseelleezziioonnaabbiillii!!))  ee,,  ccoommee  mmeemmbbrroo  ddeellllaa  ccaassaattaa  

IImmppeerriiaallee,,  ssaarràà  uunn  ccaannddiiddaattoo  aall  rruuoolloo  ddii  IImmppeerraattoorree  ddeell  CCiieelloo..  

  

SSTTIIRRPPEE  DDII  SSCCUUOOLLAA  MMIINNOORREE  ((22))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  nnaattoo  aallll''iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  ffaammiigglliiaa  oo  ddii  uunn  ccllaann  

ddii  pprraattiiccaannttii  ddii  uunn''AArrttee  MMaarrzziiaallee  MMiinnoorree..  SSee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  

uunn  GGuueerrrriieerroo  HHaakkuuzzaann,,  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  èè  oobbbblliiggaattoorriioo  ee  nnoonn  

ppoorrttaa  aallttrrii  eeffffeettttii..  SSee  iinnvveeccee  aappppaarrttiieennee  aadd  uunnaa  qquuaallssiiaassii  aallttrraa  

SSccuuoollaa  MMiinnoorree,,  oottttiieennee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  22  CCoollppii  MMoorrttaallii  iinn  ppiiùù  

aa  lliivveelllloo  --44..  SSee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  aappppaarrttiieennee  aa  nneessssuunnaa  

SSccuuoollaa  oo  èè  ddii  uunnaa  SSccuuoollaa  MMaaggggiioorree,,  oottttiieennee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  

22  CCoollppii  AAvvaannzzaattii  ddii  uunnaa  SSccuuoollaa  mmiinnoorree  aa  lliivveelllloo  --44..  

  

SSTTIIRRPPEE  DDII  SSHHUURRAA//TTAAIISSHHAANN  

((SSppeecciiaallee))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ffiigglliioo  ddii  uunn  gguueerrrriieerroo  SShhuurraa  oo  TTaaiisshhaann..  

AAccqquuiissiissccee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  22  CCoollppii  AAvvaannzzaattii  ee  22  CCoollppii  

MMoorrttaallii  aaggggiiuunnttiivvii  aa  lliivveelllloo  --44  ee  ppuuòò  ootttteenneerree  iill  VVaannttaaggggiioo  

MMaaeessttrroo  ppaaggaannddoo  llaa  mmeettàà  rriissppeettttoo  aall  nnoorrmmaallee  ccoossttoo  iinn  PPAA..  

QQuueessttoo  VVaannttaaggggiioo  nnoonn  ccoossttaa  PPAA,,  mmaa  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  cchhee  lloo  

aaccqquuiissttaa  ddeevvee  rriidduurrrree  iill  ssuuoo  vvaalloorree  ddii  OOnnoorree  ddii  2200  ppuunnttii..  
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TTEECCNNIICCAA  AATTTTIIVVAA  ((2200))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ssvviilluuppppaattoo  uunnaa  tteeccnniiccaa  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo  

aaggggrreessssiivvaa  ee  vvoottaattaa  aallllaa  ssoopprraaffffaazziioonnee  ddeellll''aavvvveerrssaarriioo..  IIll  

vvaalloorree  ddeellllaa  TTeeccnniiccaa  AAttttaaccccoo  aauummeennttaa  ddii  11..  SScceegglliieennddoo  

qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  sscceegglliieerree  ““TTeeccnniiccaa  

PPaassssiivvaa””..  

  

TTEECCNNIICCAA  PPAASSSSIIVVAA  ((2200))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ssvviilluuppppaattoo  uunnaa  tteeccnniiccaa  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo  

bbaassaattaa  ssuullllee  mmaannoovvrree  ddiiffeennssiivvee..  IIll  vvaalloorree  ddeellllaa  TTeeccnniiccaa  

DDiiffeessaa  aauummeennttaa  ddii  11..  SScceegglliieennddoo  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  nnoonn  èè  

ppoossssiibbiillee  sseelleezziioonnaarree  ““TTeeccnniiccaa  AAttttiivvaa””..  

  

  
TTEECCNNIICCAA  PPEERRSSOONNAALLEE  ((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ppoorrttaattoo  aa  ssvviilluuppppaarree  uunnaa  tteeccnniiccaa  ddii  

ccoommbbaattttiimmeennttoo  ssttrreettttaammeennttee  ppeerrssoonnaallee..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  

ggrraazziiee  aa  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo,,  ppuuòò  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ccrreeaarree  uunn  

CCoollppoo  PPeerrssoonnaallee  ggiiàà  iinn  ffaassee  ddii  ccrreeaazziioonnee  ffaacceennddoo  

rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  rreeggoollee  rriippoorrttaattee  aa  pp..3322  ddeell  VVooll..11  ((SShhuurraa,,  

TTaaiisshhaann  ee  GGuueerrrriieerrii  CCaaoo  ddeevvoonnoo  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  lloorroo  

rreeggoollee  ssppeecciiffiicchhee)),,  ee  ssppeennddeennddoo  ii  rreellaattiivvii  PPAA..  

  

SSOOVVRRAANNNNAATTUURRAALLII  

SSii  ttrraattttaa  ddii  VVaannttaaggggii  cchhee  eessuullaannoo  ddaaii  nnoorrmmaallii  ccoonntteessttii  uummaannii  

ee  ssppeessssoo  rraapppprreesseennttaannoo  vveerrii  ee  pprroopprrii  ddoonnii  ddeell  CCiieelloo..  SSii  

rraaccccoommaannddaa  ddii  rreennddeerrllii  ddiissppoonniibbiillii  ssoolloo  ppeerr  CCaammppaaggnnee  ddii  ttiippoo  

EEppiiccoo  ((vveeddii  pp..5599  VVooll..11))..  

  

AAMMOORREE  VVEERROO  ((5500))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  aavvuuttoo  llaa  ffoorrttuunnaa  ddii  iinnccoonnttrraarree  ll’’uunniiccoo  vveerroo  

aammoorree  ddeellllaa  ssuuaa  vviittaa..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  lleeggaammee  ccoossìì  ppootteennttee  ddaa  

rreessttaarree  ssaallddoo  aallddiillàà  ddeell  tteemmppoo  ee  ddeelllloo  ssppaazziioo  cchhee  ppoottrreebbbbee  

sseeppaarraarrllii..  AAnncchhee  nneeii  mmoommeennttii  ppiiùù  bbuuii  ee  ddiissppeerraattii,,  iill  ssoolloo  

ppeennssiieerroo  ddii  qquueessttaa  ppeerrssoonnaa  ppeerrmmeettttee  aall  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddii  nnoonn  

llaasscciiaarrssii  aannddaarree..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  ssii  oottttiieennee  uunn’’uulltteerriioorree  

UUllttiimmaa  PPoossssiibbiilliittàà  oollttrree  llaa  pprriimmaa..    

  

DDEESSTTIINNOO  FFAAVVOORREEVVOOLLEE  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  llaa  ssoorrttee  ddaallllaa  ssuuaa  ppaarrttee  ee  ggooddee  ddii  uunn  PPuunnttoo  

DDeessttiinnoo  aaggggiiuunnttiivvoo  ((ppeerr  llaa  rreeggoollaa  ssuuii  PPuunnttii  DDeessttiinnoo  vveeddii  

LLAASSTTLLAANNDD  aa  pp..4422))  aanncchhee  ssee  nnoonn  ppoossssiieeddee  AAuurraa..  

  

DDIIVVIINNAAZZIIOONNEE  ((22))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ccaappaaccee  ddii  ccaarrppiirree  pprreessaaggii  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  

sseerriiee  ddii  ppiiccccoollii  rriittuuaallii  oo  ll''oosssseerrvvaazziioonnee  ddeeii  ffeennoommeennii  nnaattuurraallii  

((aadd  eesseemmppiioo  iill  mmoovviimmeennttoo  ddeellllee  nnuuvvoollee,,  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddii  

cceerrttii  aanniimmaallii  oo  ll''oosssseerrvvaazziioonnee  ddeeii  ccoorrppii  cceelleessttii))..  BBeenncchhéé  

nnoorrmmaallmmeennttee  qquueessttee  pprraattiicchhee  aappppaarrtteennggaannoo  aa  bbrraanncchhee  

ddiivviinnaattoorriiee  ddiissttiinnttee  ffrraa  lloorroo,,  ppeerr  ccoommooddiittàà  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  llee  

iinncclluuddee  ttuuttttee..    

IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  ooggnnii  qquuaallvvoollttaa  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  vvuuoollee  

cceerrccaarree  uunn  pprreessaaggiioo  ssuull  ffuuttuurroo  pprroossssiimmoo,,  ppuuòò  eeffffeettttuuaarree  uunn  

tteesstt::  IIssttiinnttoo++PPeerrcceezziioonnee++NNuullllaa  cchhee,,  ssee  rriieessccee,,  ppeerrmmeettttee  ddii  

ccaappiirree  ssee  llaa  ssttrraaddaa  iinnttrraapprreessaa  aall  mmoommeennttoo  ppoorrtteerràà  aallllaa  rroovviinnaa  

oo  ssii  aavvrràà  ffaacciillmmeennttee  ssuucccceessssoo..  

  

DDOOTTII  SSOOVVRRAANNNNAATTUURRAALLII  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  uunn  pprrooffoonnddoo  lleeggaammee  ccoonn  iill  ssoovvrraannnnaattuurraallee,,  

cchhee  iill  ppiiùù  ddeellllee  vvoollttee  ddeerriivvaa  ddaa  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  ddiisscceennddeennzzaa  oo  

ddaallll''aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddeellllee  tteeccnniicchhee  EEssootteerriicchhee  eedd  OOccccuullttee  

ddeellllaa  pprroopprriiaa  SSccuuoollaa..  IIll  lliivveelllloo  ddeell  RReeggnnoo  NNUULLLLAA  vviieennee  ppoorrttaattoo  

ddaa  --11  aa  00  sseennzzaa  aallttrrii  vvaannttaaggggii..    

UUnn  GGuueerrrriieerroo  ddeell  MMoonnttee  HHoorraaii  nnoonn  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii  qquueessttoo  

VVaannttaaggggiioo  ((vveeddii  DDOOCCUUMMEENNTTII  SSEEGGRREETTII  aa  pp..2255))..  

  

FFOORRZZAA  IINNTTEERRIIOORREE  ((2200))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppoossssiieeddee  uunnaa  ggrraannddee  ffoorrzzaa  iinntteerriioorree  ee  qquueessttaa  ssii  

mmaanniiffeessttaa  ccoonn  uunn’’eemmaannaazziioonnee  ssoovvrraannnnaattuurraallee  ddii  ssppiirriittoo  

ccoommbbaattttiivvoo,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  ccoonnoossccee  aallccuunnaa  AArrttee  MMaarrzziiaallee..  IInn  

tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  iill  lliivveelllloo  ddeellllaa  TTeeccnniiccaa  AAuurraa  aauummeennttaa  ddii  11  

((aall  mmaassssiimmoo  ffiinnoo  aa  22))..  

  

MMEEDDIICCIINNAA  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  aapppprreessoo  mmeettooddii  ccuurraattiivvii  nnoorrmmaallmmeennttee  

ssccoonnoosscciiuuttii  aallllaa  mmeeddiicciinnaa  uuffffiicciiaallee  ee  ddeerriivvaattii  ddaa  aannttiicchhee  

pprraattiicchhee  ttrraammaannddaattee  ssppeessssoo  iinn  rriissttrreettttee  cceerrcchhiiee  ffaammiilliiaarrii..  

TTrraammiittee  ll''aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppuuòò  

gguuaarriirree  ffeerriittee,,  aavvvveelleennaammeennttii  ee  mmaallaattttiiee  sseennzzaa  ll''aauussiilliioo  ddii  

ssttrruummeennttii  cchhiirruurrggiiccii  oo  mmeeddiicciinnee  ppaarrttiiccoollaarrii,,  mmaa  ssppeessssoo  

aaffffiiddaannddoossii  aallllaa  ssoollaa  iimmppoossiizziioonnee  ddeellllee  mmaannii  oo  aa  tteerraappiiee  

nnaattuurraallii..  IInn  pprraattiiccaa,,  iill  tteesstt  ppeerr  ccuurraarree  ssaarràà  sseemmpprree  iill  

mmeeddeessiimmoo  mmaa  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  aavvrràà  bbiissooggnnoo  ddii  bbeennddee  ee  

mmeeddiicciinnaallii  ppeerr  ppootteerr  pprreessttaarree  ssooccccoorrssoo  aa  qquuaallccuunnoo..  
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DDiivveerrssaammeennttee,,  qquueessttoo  vvaannttaaggggiioo  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  

eennttrraarree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell  TTaalleennttoo  IIjjuuttssuu  ((vveeddii  LLAASSTTLLAANNDD  aa  

pp..1111))  aa  lliivveelllloo  --44  aanncchhee  ssee  nnoonn  ssii  èè  sscceellttaa  llaa  CCaarrrriieerraa  

GGuuaarriittoorree..  

  

SSOOGGNNII  PPRREEMMOONNIITTOORRII  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  rriieessccee  aadd  aavveerree  pprreemmoonniizziioonnii  ssuull  ffuuttuurroo  

aattttrraavveerrssoo  ddeeii  ssooggnnii..  EEsssseennddoo  uunnaa  ccaappaacciittàà  iinnccoonnsscciiaa  èè  

ccoommpplleettaammeennttee  ssoottttoo  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellll''AAddgg,,  iill  qquuaallee  ppoottrràà  

ssffrruuttttaarrllaa  ppeerr  ddaarree  ddeeggllii  iinnddiizzii  aall  PPGG  aattttrraavveerrssoo  vviissiioonnii  

nnoottttuurrnnee..  IInn  aallccuunnii  ccaassii,,  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  ppoottrreebbbbee  

aaddddiirriittttuurraa  rriivveellaarree  ddeettttaaggllii  vviittaallii  ppeerr  ssccoonnffiiggggeerree  uunn  

aavvvveerrssaarriioo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ffoorrttee,,  ooppppuurree  eevviittaarree  cchhee  ii  PPGG  ssii  

aavvvveennttuurriinnoo  iinn  uunn  lluuooggoo  ddoovvee  ttrroovveerreebbbbeerroo  mmoorrttee  cceerrttaa..  TTuuttttoo  

ssttaa  aa  ccoommee  ll''AAddGG  ddeecciiddeerràà  ddii  ggeessttiirree  qquueessttoo  VVaannttaaggggiioo  

aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllee  AAvvvveennttuurree..  

  

  

SSVVAANNTTAAGGGGII  
GGllii  SSvvaannttaaggggii  rraapppprreesseennttaannoo  ppeeccuulliiaarriittàà  nneeggaattiivvee  ddeeii  ppeerrssoonnaaggggii..  IIll  nnuummeerroo  ttrraa  ppaarreenntteessii  aa  ffiiaannccoo  ddeell  nnoommee  ddii  ooggnnii  SSvvaannttaaggggiioo  iinnddiiccaa  

iill  nnuummeerroo  ddii  PPAA  cchhee  vviieennee  ““rreessttiittuuiittoo””  aall  ppeerrssoonnaaggggiioo  ssee  qquueessttii  ddeecciiddee  ddii  aaccqquuiissttaarrlloo,,  ee  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  rreeiinnvveessttiittoo  ssuubbiittoo  ppeerr  

aaccqquuiissttaarree  ee//oo  mmiigglliioorraarree  aallttrrii  CCoollppii,,  TTaalleennttii  oo  VVaannttaaggggii..  

  

FFIISSIICCII  

SSoonnoo  SSvvaannttaaggggii  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ffiissiiccaa  ddeell  

ppeerrssoonnaaggggiioo  ee  ssppeessssoo  nnee  ccoommpprroommeettttoonnoo  ggrraavveemmeennttee  llee  

ffuunnzziioonnii  mmoottoorriiee  oo  sseennssoorriiaallii..  NNeell  mmoonnddoo  ppoosstt--oollooccaauussttoo  

ppoosssseeddeerree  ttaallii  SSvvaannttaaggggii  èè  mmoollttoo  rriisscchhiioossoo  ppeerr  cchhiiuunnqquuee,,  

qquuiinnddii  iill  ggiiooccaattoorree  ddoovvrràà  vvaalluuttaarree  aatttteennttaammeennttee  iill  lloorroo  

eevveennttuuaallee  aaccqquuiissttoo..  

  

  
AANNZZIIAANNIITTAA’’    ((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  iinniizziiaa  ll’’aavvvveennttuurraa  ccoonn  uunnaa  lluunnggoo  ccaammmmiinnoo  ggiiàà  

ttrraassccoorrssoo  aallllee  ssppaallllee..  PPuuòò  sscceegglliieerree  eessaattttaammeennttee  llaa  ssuuaa  eettàà  

cchhee  ppuuòò  vvaarriiaarree  ddaa  uunn  mmiinniimmoo  ddii  5500  ffiinnoo  aanncchhee  aa  ppiiùù  ddii  110000  

aannnnii  ((aa  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll’’AAddGG))..  IIll  nnuummeerroo  ddii  PPAA  ootttteennuuttii  ddaa  

qquueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo  èè  uugguuaallee  aallll’’eettàà  sscceellttaa..  PPeerr  ddeetteerrmmiinnaarree  ggllii  

eeffffeettttii  ddeellll’’eettàà  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  ssuull  ssuuoo  ffiissiiccoo,,  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  

aallllee  rreeggoollee  aa  pp..4455  ddii  LLAASSTTLLAANNDD..  

  

BBAASSSSAA  SSTTAATTUURRAA  ((1100))  

LL’’aalltteezzzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  aall  ddii  ssoottttoo  ddeellllaa  mmeeddiiaa,,  èè  aallttoo  113355  

ccmm  oo  mmeennoo..  HHaa  ddiiffffiiccoollttàà  aa  rraaggggiiuunnggeerree  ee  uussaarree  ggllii  ooggggeettttii  

pprrooggeettttaattii  ppeerr  ggllii  aadduullttii  ((aadd  eesseemmppiioo  aavvrràà  uunnaa  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  --22  

cceerrccaannddoo  ddii  gguuiiddaarree  uunn  aauuttoo))  ee  ii  ssuuooii  aattttaacccchhii  vveerrrraannnnoo  

llooccaalliizzzzaattii  sseemmpprree  ssuullllaa  TTaabbeellllaa  ddeell  CCaallcciioo..  DDaa  nnoottaarree  cchhee  

qquueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo  iinnddiiccaa  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ddeell  

ffiissiiccoo,,  qquuiinnddii  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  cchhee  hhaa  ggiiàà  sscceellttoo  lloo  SSvvaannttaaggggiioo  

FFiissiiccoo  ““RRaaggaazzzziinnoo””  nnoonn  ddeevvee  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  sscceegglliieerree  

aanncchhee  qquueessttoo,,  ppeerrcchhéé  iinn  ccoonnddiizziioonnii  nnoorrmmaallii  llaa  ssuuaa  ssttaattuurraa  

aauummeenntteerràà  ccoonn  ll’’aavvaannzzaarree  ddeellll’’eettàà..  

  

CCAARRDDIIOOPPAATTIIAA  ((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ssooffffrree  ddii  ggrraavvii  pprroobblleemmii  aall  ccuuoorree  ee  qquuaannddoo  èè  

ssoottttoo  ssffoorrzzoo  ppuuòò  rriisscchhiiaarree  ll’’aarrrreessttoo  ccaarrddiiaaccoo..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  

ggiiooccoo,,  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  oottttiieennee  uunn  FFaalllliimmeennttoo  

CCrriittiiccoo  dduurraannttee  uunn’’aazziioonnee  ffiissiiccaa  pprroolluunnggaattaa  ((ccoommee  iill  

ccoommbbaattttiimmeennttoo))  ddeevvee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eeffffeettttuuaarree  uunn  tteesstt  ddii  

SSoopprraavvvviivveennzzaa  ((CCoorrppoo++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo++AAuurraa))  ccoonn  uunn  

mmooddiiffiiccaattoorree  vvaarriiaabbiillee  iinn  bbaassee  aallllaa  ggrraavviittàà  ddeellllaa  ppaattoollooggiiaa..  

--11  ((ssooffffiioo  aall  ccuuoorree))::  1100PPAA  

--22  ((ccaarrddiiooppaattiiaa  mmeeddiiaa))::  2200PPAA  

--44  ((ccaarrddiiooppaattiiaa  ggrraavvee))::  4400PPAA  

SSee  iill  tteesstt  rriieessccee,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ssuuppeerraa  llaa  ccrriissii  mmaa  rreessttaa  ccoommee  

iimmmmoobbiilliizzzzaattoo  ppeerr  uunn  iinntteerroo  rroouunndd  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo,,  mmeennttrree  

ssee  iill  tteesstt  ffaalllliissccee,,  ssuubbiissccee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  uunn  nnuummeerroo  ddii  PPVV  

aall  TToorrssoo  ddaa  ddeetteerrmmiinnaarree  iinn  bbaassee  aall  MMII::  

QQuuaassii  ((00,,++11))::  11PPVV  

MMaallee  ((++22,,++33))::  22PPVV  

PPeessssiimmoo  ((++44  ee  oollttrree))::  44PPVV  

FFaalllliimmeennttoo  CCrriittiiccoo::  66PPVV  

SSee  ddooppoo  aavveerr  ssuubbiittoo  ii  ddaannnnii,,  iill  ttoorrssoo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  sscceennddee  

aa  00PPVV,,  ttrraattttaarree  iill  ccaassoo  ccoommee  rriippoorrttaattoo  aallllee  ppaaggiinnee  5577--5588  ddeell  

VVooll..11  aall  ppaarraaggrraaffoo  LLOOCCAAZZIIOONNII  AA  ZZEERROO  PPUUNNTTII  VVIITTAA..  
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CCEECCIITTAA''  ((4400))  

CChhee  ssiiaa  ppeerr  ccoollppaa  ddii  uunnaa  ffeerriittaa  iinnfflliittttaa,,  ddeellll’’eessppoossiizziioonnee  aallllee  

rraaddiiaazziioonnii,,  ddeellll’’iinntteennssaa  lluuccee  ssoollaarree  ddeell  mmoonnddoo  ppoosstt--  oollooccaauussttoo,,  

ooppppuurree  sseemmpplliicceemmeennttee  aa  ccaauussaa  ddii  uunnaa  mmaallffoorrmmaazziioonnee  ddaallllaa  

nnaasscciittaa,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  aa  ppeerrssoo  ccoommpplleettaammeennttee  ll’’uussoo  ddeellllaa  

vviissttaa..  OOrraa  ppeerr  oorriieennttaarrssii  ddeevvee  bbaassaarrssii  ssuullll’’uuddiittoo  ee  

ssuullll’’oollffaattttoo,,ooppppuurree  ,,  ssee  nnee  èè  iinn  ggrraaddoo,,  ssuu  ssppeecciiaallii  tteeccnniicchhee  cchhee  

ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  rreennddeerree  mmeennoo  ggrraavvee  qquueessttoo  hhaannddiiccaapp..  

UUnn  ppeerrssoonnaaggggiioo  cciieeccoo  hhaa  uunn  --44  aa  ttuuttttee  llee  aazziioonnii  cchhee  

ccooiinnvvoollggoonnoo  ll’’uussoo  ddeellllaa  vviissttaa,,  iinncclluussoo  oovvvviiaammeennttee  iill  

ccoommbbaattttiimmeennttoo  ee  qquuaallssiiaassii  aallttrraa  aazziioonnee  cchhee  nnoonn  ppoossssaa  bbaassaarrssii  

ssuu  ddii  uunn  aallttrroo  sseennssoo,,  ccoommee  ppeerr  eesseemmppiioo  iill  ttaattttoo..  

SSee  ppeerr  qquuaallssiiaassii  mmoottiivvoo  aall  ppeerrssoonnaaggggiioo  cciieeccoo  vviieennee  aa  mmaannccaarree  

llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ll’’uuddiittoo  iill  mmaalluuss  sscceennddee  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  aa  --66,,  ppeerr  vviiaa  ddeell  ffaattttoo  cchhee  nnoonn  ddiissppoonnee  ppiiùù  

ddeell  sseennssoo  ssuu  ccuuii  ffaa  mmaaggggiioorr  aaffffiiddaammeennttoo  ppeerr  mmuuoovveerrssii  

nneellll’’oossccuurriittàà..  PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  CCoommbbaattttiimmeennttoo  

CCiieeccoo,,  vveeddii  LLAASSTTLLAANNDD  pp..4466..  

  

CCIICCAATTRRIICCEE  PPRROOFFOONNDDAA  ((55))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ccaanncceellllaa  iinn  mmaanniieerraa  ppeerrmmaanneennttee  11PPVV  iinn  uunnaa  

llooccaazziioonnee  aa  ssuuaa  sscceellttaa,,  ppeerr  llaasscciiaarr  ppoossttoo  aadd  uunnaa  pprrooffoonnddaa  

cciiccaattrriiccee  llaa  ccuuii  ccaauussaa  ppuuòò  eesssseerree  ddii  ddiivveerrssaa  nnaattuurraa  ((uunn  

iinncciiddeennttee,,  uunn  ccoommbbaattttiimmeennttoo,,  ttoorrttuurree  ssuubbiittee))..  LLee  sseettttee  cciiccaattrriiccii  

ddii  KKeenn  oo  llaa  cciiccaattrriiccee  ssuullllaa  sscchhiieennaa  ddii  TTookkii  ssoonnoo  uunn  eesseemmppiioo  

ddii  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  ssvvaannttaaggggiioo..  AAccqquuiissttaannddoo  qquueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo,,  

ssii  ppuuòò  aaccqquuiissttaarree  aanncchhee  lloo  SSvvaannttaaggggiioo  ""RRiiccoonnoosscciibbiillee""  

eecccceeddeennddoo  iill  lliimmiittee  mmaassssiimmoo  ddii  33  SSvvaannttaaggggii  sseelleezziioonnaabbiillii..  

  

DDOOLLOORROOSSAA  FFEERRIITTAA  ((2200))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ssuubbiittoo  iinn  ppaassssaattoo  uunnaa  ffeerriittaa  cchhee  aannccoorraa  ggllii  

pprrooccuurraa  ddoolloorree..  PPrroobbaabbiillmmeennttee  cciiòò  rriissaallee  aaii  tteemmppii  

ddeellll’’aaddddeessttrraammeennttoo  ooppppuurree  èè  iill  rriiccoorrddoo  ddii  uunnaa  ccoocceennttee  

ssccoonnffiittttaa,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo  iill  ddoolloorree  èè  sseemmpprree  llìì  aa  rriiccoorrddaarree  

qquueellll’’eevveennttoo……  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  11PPDD  

ppeerrmmaanneennttee  cchhee  aannddrràà  sseeggnnaattoo  ssuullllaa  ssuuaa  sscchheeddaa  ee  ppeerrddee  

ddeeffiinniittiivvaammeennttee  11PPVV  iinn  uunnaa  llooccaazziioonnee  aa  sscceellttaa..  

  

MMAALLAATTTTIIAA  TTEERRMMIINNAALLEE  ((4400))  

UUnnaa  ggrraavvee  mmaallaattttiiaa  hhaa  ccoollppiittoo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ee  oorrmmaaii  nnoonn  ggllii  

rreessttaa  mmoollttoo  ddaa  vviivveerree..  LL’’AAddgg  ttiirreerràà  iinn  sseeggrreettoo  11dd66  ppeerr  

ssccoopprriirree  qquuaannttii  aannnnii  aannccoorraa  rriimmaannggoonnoo  eessaattttaammeennttee,,  mmaa  nnoonn  

lloo  ccoommuunniicchheerràà  aall  ggiiooccaattoorree..  NNeell  ffrraatttteemmppoo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  

ppoottrràà  mmuuoovveerrssii  lliibbeerraammeennttee,,  mmaa  lloo  ssttaattoo  pprreeccaarriioo  ddii  ssaalluuttee  ggllii  

ddaarràà  uunn  --11  aa  ttuuttttii  ii  tteesstt  ffiissiiccii..  IInnoollttrree  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  ssii  

ttrroovveerràà  iinn  ssiittuuaazziioonnii  ddoovvee  llaa  ssuuaa  rreessiisstteennzzaa  ssaarràà  mmeessssaa  

dduurraammeennttee  aallllaa  pprroovvaa  ((mmaarrccee  pprroolluunnggaattee  sseennzzaa  bbeerree,,  

ccoommbbaattttiimmeennttoo  eesstteennuuaannttee  sseennzzaa  ppootteerrssii  rriippoossaarree  eettcc....))  ddoovvrràà  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiirree  uunn  tteesstt  ddii  ccoorrppoo++rreessiisstteennzzaa++  

uummaannoo  ((sseemmpprree  --11  ppeerr  vviiaa  ddeellll’’iinnddeebboolliimmeennttoo  ccoossttaannttee))..  

SSee  iill  tteesstt  rriieessccee  ppuuòò  ccoonnttiinnuuaarree  aadd  aaggiirree  nnoorrmmaallmmeennttee  ssoottttoo  

ssffoorrzzoo  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  ddii  oorree  oo  mmiinnuuttii  ppaarrii  aall  ssuuoo  mmeezzzzoo  

rreessiisstteennzzaa,,  aa  sseeccoonnddaa  ddii  qquuaannttoo  èè  ffaattiiccoossaa  ll’’aazziioonnee  cchhee  ssttaa  

iinnttrraapprreennddeennddoo  eedd  aa  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll’’AAddgg..  

SSee  ffaalllliissccee  ppeerrddee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  uunn  ppuunnttoo  ddoolloorree  ee  ddeevvee  

ssmmeetttteerree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ddii  ssffoorrzzaarrssii,,  rriippoossaannddoossii  ppeerr  aallmmeennoo  

uunn’’oorraa,,  ppeennaa  llaa  ppeerrddiittaa  ddii  11  PPRR  aa  rroouunndd  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  

ssvviieennee  oo  iinntteerrrroommppee  vvoolloonnttaarriiaammeennttee  ll’’aazziioonnee..  

IInn  cceerrttii  mmoommeennttii  ll’’AAddgg  ppuuòò  ssttaabbiilliirree  cchhee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ddeebbiilliittaattoo,,  iinnfflliiggggeennddooggllii  ppeennaalliittàà  ppiiùù  ggrraavvii  

ooppppuurree  ccoossttrriinnggeennddoolloo  aa  rriippoossoo  ppiiùù  lluunnggoo,,  sseemmpprree  aa  ssuuaa  

ddiissccrreezziioonnee..  NNeessssuunnaa  ccuurraa,,  ttssuubboo  oo  iinntteerrvveennttoo  ddiivviinnoo  ddii  aallccuunn  

ttiippoo  ppuuòò  ssaallvvaarree  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddaall  ssuuoo  ddeessttiinnoo..  

  
  

MMAANNCCAANNZZAA  DDII  UUNN  OOCCCCHHIIOO  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ppeerrdduuttoo  ll’’uussoo  ddii  uunnoo  ddeeii  ssuuooii  dduuee  oocccchhii  ((AA  

sscceellttaa  ddeell  ggiiooccaattoorree))..  QQuueessttaa  mmaannccaannzzaa  ggllii  iimmppeeddiissccee  ddii  

vvaalluuttaarree  ccoorrrreettttaammeennttee  llee  ddiissttaannzzee  ee  iinnoollttrree  lloo  rreennddee  

ffaacciillmmeennttee  aattttaaccccaabbiillee  aaii  llaattii  ppeerr  vviiaa  ddeell  ssuuoo  ppuunnttoo  mmoorrttoo,,  ddaall  

qquuaallee  nnoonn  rriieessccee  aa  vveeddeerree  nnuullllaa..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo  uunn  

ppeerrssoonnaaggggiioo  sseennzzaa  uunn  oocccchhiioo  aavvrràà  uunn  mmaalluuss  ddii  --11  aa  ttuuttttii  ii  

ttiirrii  ddii  ppeerrcceezziioonnee  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  llaa  vviissttaa,,  iinncclluussoo  iill  

ccoommbbaattttiimmeennttoo  aa  ddiissttaannzzaa  ee  aavvrràà  uunn  mmaalluuss  ttoottaallee  ddii  --33  ppeerr  

ppaarraarree  ggllii  aattttaacccchhii  cchhee  pprroovveennggoonnoo  ddaall  llaattoo  ddeellll’’oocccchhiioo  

cciieeccoo..((nnaattuurraallmmeennttee  ssttaa  aallll’’AAddgg  aassssiiccuurraarrssii  cchhee  iill  ggiiooccaattoorree  

nnoonn  ““ccaammbbii  oocccchhiioo””  aa  sseeccoonnddaa  ddeell  mmoommeennttoo))  

  

MMUUTTIILLAAZZIIOONNEE  GGRRAAVVEE  ((4400))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ssuubbiittoo  ll’’aammppuuttaazziioonnee  ddii  uunn  bbrraacccciioo  oo  uunnaa  

ggaammbbaa  ((aa  ssuuaa  sscceellttaa))..  NNeell  ccaassoo  ddeell  bbrraacccciioo,,  oollttrree  aa  nnoonn  ppootteerr  

ppiiùù  eeffffeettttuuaarree  ccoollppii  ddii  aarrttii  mmaarrzziiaallii  cchhee  cchhiiaarraammeennttee  

rriicchhiieeddoonnoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  eennttrraammbbee  llee  bbrraacccciiaa,,  nnoonn  ppoottrràà  ppiiùù  

uuttiilliizzzzaarree  ddeetteerrmmiinnaattii  ttiippii  ddii  aarrmmii  oo  gguuiiddaarree  vveeiiccoollii..  LL’’AAddGG  

ppoottrràà  iinnoollttrree  ssttaabbiilliirree  ppeennaalliittàà  ffiinnoo  aa  --22  ppeerr  aallttrree  ssiittuuaazziioonnii  aa  

ssuuaa  ddiissccrreezziioonnee..  
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NNeell  ccaassoo  ddii  uunnaa  ggaammbbaa,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  ppoottrràà  ppiiùù  ccoorrrreerree  

ee  ii  ssuuooii  PPMM  ssaarraannnnoo  ddiimmeezzzzaattii..  

  

MMUUTTIISSMMOO  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  ccoommuunniiccaarree  ccoonn  ggllii  aallttrrii  

eesssseerrii  uummaannii,,  ddaallllaa  ssuuaa  bbooccccaa  nnoonn  eessccee  iill  mmiinniimmoo  ssuuoonnoo..  

QQuueessttoo  ggllii  rreennddeerràà  ddiiffffiicciillee  eesspprriimmeerree  aanncchhee  ii  ccoonncceettttii  ppiiùù  

sseemmpplliiccii  ccoommee  ““ffaammee,,  ssoonnnnoo,,  sseettee,,  eettcc..””  OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  tteennttaa  

ddii  ffaarrssii  ccaappiirree  ddaa  qquuaallccuunnoo,,  iill  ggiiooccaattoorree  ddoovvrràà  ccoommuunniiccaarree  

aallll’’AAddgg  ccoossaa  iinntteennddee  ffaarree  ppeerr  cceerrccaarree  ddii  ssppiieeggaarrssii  ee  ssee  ll’’AAddgg  

lloo  rriittiieennee  ooppppoorrttuunnoo,,  ddoovvrràà  eesseegguuiirree  uunn  tteesstt  ddii  

CCuuoorree++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo--22  ppeerr  rriiuusscciirree  nneell  ssuuoo  iinntteennttoo..  

  

OOBBEESSIITTAA''  EECCCCEEZZIIOONNAALLEE  ((6600))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  iinnccrreeddiibbiillmmeennttee  oobbeessoo  ee,,  aa  ccaauussaa  ddii  cciiòò,,  hhaa  

sseerriiee  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  mmoovviimmeennttoo..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo  iill  vvaalloorree  ddeeii  

ssuuooii  PPuunnttii  MMoovviimmeennttoo  èè  ddiimmeezzzzaattoo,,  ee  nnoonn  ppuuòò  mmaaii  

iinnccrreemmeennttaarree  iill  lliivveelllloo  ddeell  TTaalleennttoo  CCoorrrreerree  oollttrree  --22..  

AAccqquuiissttaannddoo  qquueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  oottttiieennee  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  aanncchhee  llaa  SSvvaannttaaggggiioo  SSoocciiaallee  ““RRiiccoonnoosscciibbiillee””  

((aanncchhee  eecccceeddeennddoo  iill  lliimmiittee  mmaassssiimmoo  ddii  SSvvaannttaaggggii  

sseelleezziioonnaabbiillii))  sseennzzaa  ootttteenneerree  uulltteerriioorrii  bboonnuuss  iinn  PPAA..  

  

  
RRAAGGAAZZZZIINNOO  ((3300))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  uunn  rraaggaazzzziinnoo  oo  aaddddiirriittttuurraa  uunn  bbaammbbiinnoo  vveerroo  

ee  pprroopprriioo..  CCiiòò  nnoonn  ttoogglliiee  cchhee  ppoossssaa  eesssseerree  uunn  ppiiccccoolloo  ggeenniioo  

ddeellllee  aarrttii  mmaarrzziiaallii  ooppppuurree  aavveerr  aapppprreessoo  ddiivveerrssii  TTaalleennttii  ppeerr  

ppootteerr  ssoopprraavvvviivveerree  nneell  mmoonnddoo  ppoosstt--oollooccaauussttoo,,  mmaa  llaa  ttrriissttee  

rreeaallttàà  ddeeii  ffaattttii  èè  cchhee  ccoommuunnqquuee  hhaa  aannccoorraa  mmoollttoo  ddaa  iimmppaarraarree  

ee  ddeevvee  ccrreesscceerree  ffiissiiccaammeennttee..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  iill  vvaalloorree  

ddeellllaa  ssuuaa  CCoommppoonneennttee  CCoorrppoo  nnoonn  ppuuòò  iinniizziiaallmmeennttee  ssuuppeerraarree  

iill  vvaalloorree  ddii  33  ((qquuiinnddii  bbiissooggnnaa  rriiddiissttrriibbuuiirree  ii  ppuunnttii  iinn  eecccceessssoo  

ttrraa  llee  aallttrree  CCoommppoonneennttii))  ee  llaa  ssuuaa  eettàà  iinniizziiaallee  ddeevvee  eesssseerree  

ccoommpprreessaa  ttrraa  ggllii  88  ee  ii  1133  aannnnii..  AAnncchhee  llaa  PPootteennzzaa  nnoonn  

ppoottrràà  ssuuppeerraarree  iill  vvaalloorree  mmaassssiimmoo  ddii  11..  

  

  
SSFFIIGGUURRAATTOO  ((1155))  

IIll  vvoollttoo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  oorrrriibbiillmmeennttee  ssffiigguurraattoo  ee  qquueessttoo  

rreennddee  iill  ssuuoo  aassppeettttoo  rraaccccaapprriicccciiaannttee,,  ttaannttoo  cchhee  ooggnnii  ssuuoo  tteesstt  

cchhee  aabbbbiiaa  aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  ii  rraappppoorrttii  ssoocciiaallii  ((OOrraattoorriiaa,,  

LLeeaaddeerrsshhiipp,,  CCoommmmeerrcciiaarree……))  hhaa  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --44,,  cchhee  ppuuòò  

eesssseerree  rriiddoottttaa  aa  --11  ssoolloo  ssee  rriiccoorrrree  aa  qquuaallcchhee  ttiippoo  ddii  mmaasscchheerraa  

oo  ttrraavveessttiimmeennttoo..  OOllttrreettuuttttoo,,  ssee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  ppoossssiieeddee  iill  

TTaalleennttoo  TTrraavveessttiimmeennttoo  aallmmeennoo  aa  lliivveelllloo::  00,,  aaccqquuiissiissccee  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  lloo  SSvvaannttaaggggiioo  SSoocciiaallee  ““RRiiccoonnoosscciibbiillee””  ((aanncchhee  

eecccceeddeennddoo  iill  lliimmiittee  mmaassssiimmoo  ddii  SSvvaannttaaggggii  sseelleezziioonnaabbiillii)),,    

sseennzzaa  uulltteerriioorrii  bboonnuuss  iinn  PPAA..  

  

SSOORRDDIITTAA''  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ppeerrssoo  oo  ffoorrssee  nnoonn  hhaa  mmaaii  aavvuuttoo  iill  ddoonnoo  

ddeellll’’uuddiittoo..  IIll  mmoonnddoo  ddeeii  ssuuoonnii  lloo  hhaa  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee  eesscclluussoo  

ee  ppeerr  qquuaannttoo  ssii  ssffoorrzzii  ddii  cceerrccaarree  llaa  ccoommppaaggnniiaa  aallttrruuii,,  iinn  

ffoonnddoo  aa  ssee  ssii  sseennttiirràà  iirrrriimmeeddiiaabbiillmmeennttee  ssoolloo..  

TTuuttttii  ii  tteesstt  lleeggaattii  aallll’’uussoo  ddeellll’’uuddiittoo  ffaalllliissccoonnoo  

aauuttoommaattiiccaammeennttee..  IInnoollttrree  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  sseerriiee  ddiiffffiiccoollttàà  aa  

ccoommuunniiccaarree  ((ssee  nnoonn  èè  pprroopprriioo  mmuuttoo,,  nneell  qquuaall  ccaassoo  ddoovvrràà  

aaccqquuiissttaarree  ll’’aappppoossiittoo  ssvvaannttaaggggiioo))  ee  cciiòò  ggllii  ccaauussaa  uunn  mmaalluuss  ddii  

--22  iinn  ttuuttttii  ii  ttiirrii  ssoocciiaallii..  

  

MMEENNTTAALLII  

SSoonnoo  SSvvaannttaaggggii  cchhee  iinnfflluuiissccoonnoo  ssuullllee  ccaappaacciittàà  mmeennttaallii  oo  

eemmoottiivvee  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ddeelliinneeaannddoonnee  ssppeessssoo  iill  ccaarraatttteerree  iinn  

mmaanniieerraa  mmoollttoo  ppaarrttiiccoollaarree..  

  

AAMMNNEESSIIAA  ((44))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ssooffffeerrttoo  iinn  ppaassssaattoo  ddii  uunnaa  ggrraavvee  ppeerrddiittaa  

ddeellllaa  mmeemmoorriiaa..  PPoottrreebbbbee  aavveerr  ssuubbiittoo  uunn  ttrraauummaa,,  ffiissiiccoo  oo  

ppssiiccoollooggiiccoo,,  ooppppuurree  ppoottrreebbbbeerroo  aavveerrggllii  pprreemmuuttoo  uunnoo  ttssuubboo  cchhee  

ggllii  hhaa  aalltteerraattoo  ii  rriiccoorrddii..  QQuuaalluunnqquuee  ssiiaa  llaa  mmoottiivvaazziioonnee  cchhee  

ll’’aabbbbiiaa  ccaauussaattoo,,  llaa  mmaannccaannzzaa  ddii  rriiccoorrddii  ssii  ddiimmoossttrreerràà  uunn  

ggrraavvee  hhaannddiiccaapp  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  cchhee  ppoottrreebbbbee  rriittrroovvaarrssii  
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sseennzzaa  aaccccoorrggeerrsseennee  iinn  ssiittuuaazziioonnii  ppootteennzziiaallmmeennttee  mmoorrttaallii  

((rriicceevvee  uunn  iinnvviittoo  aadd  aaccccoommooddaarrssii  nneellllaa  ddiimmoorraa  ddii  qquueelllloo  cchhee  

iinn  rreeaallttàà  èè  uunn  vveecccchhiioo  rriivvaallee,,  llaa  bbaannddaa  ddii  pprreeddoonnii  ccoonn  ccuuii  

eerraa  uunnaa  vvoollttaa  iinn  ccoommbbuuttttaa  lloo  rriiccoonnoossccee,,  eettcc))  

GGllii  AAddgg  ssoonnoo  iinnccoorraaggggiiaattii  aa  rreennddeerree  iill  ppaassssaattoo  nneebbuulloossoo  ddeell  

ppeerrssoonnaaggggiioo  uunnaa  vveerraa  ee  pprroopprriiaa  ffoonnttee  iinnffiinniittaa  ddii  gguuaaii..  

NNoottaa::  llaa  ppeerrddiittaa  ddii  mmeemmoorriiaa  ssii  rriiffeerriissccee  sseemmpprree  aadd  uunn  

ppeerriiooddoo  cciirrccoossccrriittttoo  ddeellllaa  vviittaa  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  ((ll’’iinnffaannzziiaa,,  

ll’’aaddoolleesscceennzzaa,,  aallccuunnii  aannnnii  ddeellllaa  vviittaa  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  pprriimmaa  

cchhee  ll’’aavvvveennttuurraa  ssiiaa  iinniizziiaattaa)),,  NNOONN  ddeevvee  eesssseerree  uunnaa  ssccuussaa  ppeerr  

ppeerrmmeetttteerree  aall  ggiiooccaattoorree  ddii  eevviittaarree  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunnaa  ssttoorriiaa  

ppeerr  iill  pprroopprriioo  aalltteerr--eeggoo..  

  

CCUUOORREE  TTEENNEERROO  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  èè  ccaappaaccee  ddii  vveeddeerr  ssooffffrriirree  ii  ddeebboollii  ee  ssttaarree  

ccoonn  llee  mmaannii  iinn  mmaannoo..  OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  aassssiissttee  aadd  uunn  aattttoo  ddii  

vviioolleennzzaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ddeebboollii  ee  ddeeggllii  oopppprreessssii,,  ddeevvee  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eeffffeettttuuaarree  uunn  CCoonnfflliittttoo  iinntteerriioorree  

CCuuoorree++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo  ccoonnttrroo  

CCuuoorree++RReessiisstteennzzaa++UUmmaannoo..  SSee  iill  sseeccoonnddoo  tteesstt  ffaalllliissccee,,  iill  

ppeerrssoonnaaggggiioo  ddeevvee  aassssoolluuttaammeennttee  aaggiirree,,  aanncchhee  ssee  qquueessttoo  mmeettttee  

sseerriiaammeennttee  aa  rriisscchhiioo  llaa  ssuuaa  iinnccoolluummiittàà  oo  ssee  hhaa  rriicceevvuuttoo  

qquuaallcchhee  aavvvviissoo  ddaallll’’AAddGG  ggrraazziiee  aall  VVaannttaaggggiioo  ““CCoosscciieennzziioossoo””..  

SSoolloo  ppeerrssoonnaaggggii  ccoonn  CCuuoorree  55  oo  ppiiùù  ppoossssoonnoo  sscceegglliieerree  qquueessttoo  

SSvvaannttaaggggiioo..  

  

CCOONNIIGGLLIIOO  ((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  uunn  ffiiffoonnee  ee  llaa  ssuuaa  ttaattttiiccaa  ddii  gguueerrrraa  pprreeffeerriittaa  

èè  llaa  ffuuggaa..  CChhiiuunnqquuee  tteennttii  ddii  iinnttiimmoorriirrlloo  ggooddee  ddii  uunn  

MMooddiiffiiccaattoorree  ddii  ++22  ssuull  tteesstt  ee  llee  tteeccnniicchhee  ddii  AArrttii  MMaarrzziiaallii  

bbaassaattee  ssuull  tteerrrroorree  rraaddddooppppiiaannoo  llee  ppeennaalliittàà  iinnfflliittttee  ssee  uussaattee  

ccoonnttrroo  ddii  lluuii..  

  

FFOOBBIIAA  ((66))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  aaffffeettttoo  ddaa  uunnaa  tteerrrriibbiillee  ppaauurraa  ppssiiccooppaattoollooggiiccaa  

vveerrssoo  qquuaallccoossaa,,  pprroobbaabbiillmmeennttee  ffrruuttttoo  ddii  ttrraauummii  ppaassssaattii..  OOggnnii  

vvoollttaa  cchhee  ssii  ttrroovveerràà  ddii  ffrroonnttee  aallll’’ooggggeettttoo  ddeellllee  ssuuee  ppaauurree,,  

ddoovvrràà  eeffffeettttuuaarree  uunn  tteesstt::  

IIssttiinnttoo++RReessiisstteennzzaa++RReeggnnoo++AAuurraa++CCoonncceennttrraazziioonnee  

ppeerr  rriiuusscciirree  aa  mmaanntteenneerree  iill  ccoonnttrroolllloo  ee  nnoonn  ccaaddeerree  iinn  pprreeddaa  aall  

ppaanniiccoo..  SSee  iill  tteesstt  rriieessccee,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  aavvrràà  MMSS  rroouunndd  ppeerr  

aalllloonnttaannaarrssii  ddaall  ppeerriiccoolloo  ee,,  ssee  nnoonn  lloo  ffaa,,  ssccaadduuttii  qquueessttii  ddoovvrràà  

eeffffeettttuuaarree  ddii  nnuuoovvoo  iill  tteesstt..  SSee  iill  tteesstt  ffaalllliissccee,,  ppeerrddee  iill  

ccoonnttrroolllloo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppeerr  MMII  rroouunndd  ((vveerrrràà  ccoonnttrroollllaattoo  

ddaallll’’AAddGG)),,  dduurraannttee  ii  qquuaallii  ddaarràà  sseeggnnii  ddii  ssqquuiilliibbrriioo  cchhee  ssii  

mmaanniiffeesstteerraannnnoo  iinn  ddiivveerrssee  ffoorrmmee  aa  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll’’AAddGG  sstteessssoo..  

IIll  RReeggnnoo  ddaa  uussaarree  nneell  tteesstt  èè  sseemmpprree  rreellaattiivvoo  aall  ttiippoo  ddii  ffoobbiiaa::  

aadd    eesseemmppiioo  MMiinneerraallee  ssaarràà  uussaattoo  ppeerr  llaa  ppaauurraa  ddeell  ffuuooccoo  oo  

ddeellll’’aaccqquuaa,,  mmeennttrree  AAnniimmaallee  ppeerr  llaa  ppaauurraa  ddii  cceerrttii  ttiippii  ddii  

bbeessttiiee..  IIll  NNuullllaa  vveerrrràà  uussaattoo  ppeerr  iill  bbuuiioo  ee  ppeerr  ttuuttttee  qquueellllee  

ppaauurree  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  rriiccoonndduucciibbiillii  aa  ccoossee  mmaatteerriiaallii..  

OOllttrreettuuttttoo,,  aallll’’AAddGG  èè  llaasscciiaattoo  iill  ccoommppiittoo  ddii  ddeecciiddeerree  eevveennttuuaallii  

mmooddiiffiiccaattoorrii  aall  tteesstt  iinn  bbaassee  aallll’’eennttiittàà  ddeellllaa  ““mmiinnaacccciiaa””..  SSee  aadd  

eesseemmppiioo  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ppaauurraa  ddeell  ffuuooccoo,,  ppoottrreebbbbee  aavveerree  

uunn  ++44  aall  tteesstt  ddaavvaannttii  aadd  uunn  ffiiaammmmiiffeerroo,,  mmaa  aavveerree  ppooii  --44  

ttrroovvaannddoossii  iinn  uunn  eeddiiffiicciioo  iinn  ffiiaammmmee..  

IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppoottrràà  sseemmpprree  cceerrccaarree  ddii  eevviittaarree  

ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  ssuuaa  ffoobbiiaa  ssppeennddeennddoo  11PPEE  ppeerr  rriiuusscciirree  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  nneell  tteesstt  ((ee  llaanncciiaannddoo  11dd66  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaarree  

qquuaannttii  rroouunndd  hhaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  ffuuggggiirree))..  

  

  
MMAANNIIAA  ((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  aaffffeettttoo  ddaa  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  ccoommppuullssiivvoo  cchhee  

lloo  ssppiinnggee  aadd  aazziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrii  ee  nneevvrroottiicchhee..  AAdd  eesseemmppiioo  ppuuòò  

eesssseerree  aaffffeettttoo  ddaa  cclleeppttoommaanniiaa  ee  qquuiinnddii  sseennttiirree  iill  bbiissooggnnoo  

iirrrreeffrreennaabbiillee  ddii  rruubbaarree,,  ooppppuurree  aavveerree  mmaanniiee  ddii  ggrraannddeezzzzaa  ((ee  

nneell  mmoonnddoo  ppoosstt--aattoommiiccoo  ddii  KKeenn  qquueessttaa  sseemmbbrraa  eesssseerree  llaa  

nnoorrmmaa……)),,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  qquuaallee  cchhee  ssiiaa  llaa  ssuuaa  mmaanniiaa,,  aallmmeennoo  

uunnaa  vvoollttaa  ooggnnii  ttaannttoo  ddoovvrràà  nneecceessssaarriiaammeennttee  ddaarrggllii  ssffooggoo,,  iinn  

mmooddoo  ddaa  mmaanntteenneerree  iill  ssuuoo  pprreeccaarriioo  eeqquuiilliibbrriioo  mmeennttaallee..  SSee  nnoonn  

lloo  ffaa,,  ppeerrddeerràà  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  11PPEE  cchhee  vveerrrràà  rreeccuuppeerraattoo  ssoolloo  

qquuaannddoo  aavvrràà  ffiinnaallmmeennttee  eesseegguuiittoo  ll’’aazziioonnee  iinn  aarrmmoonniiaa  ccoonn  llaa  

mmaanniiaa  sseelleezziioonnaattaa..  LLaa  ggrraavviittàà  ddeellllaa  mmaanniiaa  ddeetteerrmmiinnaa  ooggnnii  

qquuaannttee  oorree  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddeevvee  ddaarree  ssffooggoo  aallllee  ssuuee  nneevvrroossii::  

LLeeggggeerraa  ((44PPAA))::  IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  aaffffeettttoo  ssoolloo  iinn  mmaanniieerraa  

lliieevvee  ddaallllaa  mmaanniiaa  ee  ddeevvee  ssffooggaarrllaa  ssoolloo  uunnaa  vvoollttaa  ooggnnii  1122  oorree..  

MMeeddiiaa  ((88PPAA))::  IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  sseennttee  iill  bbiissooggnnoo  ddii  ddaarr  lluuooggoo  

aallllee  ssuuee  nneevvrroossii  aallmmeennoo  uunnaa  vvoollttaa  ooggnnii  66  oorree..  

GGrraavvee  ((1166PPAA))::  IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddeevvee  ssffooggaarree  llaa  ssuuaa  mmaanniiaa  

aallmmeennoo  uunnaa  vvoollttaa  ooggnnii  33  oorree..  
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OODDIIOO  EECCCCEEZZIIOONNAALLEE  ((2200))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  ssuuaa  eessiisstteennzzaa,,  ffoorrssee  aa  ccaauussaa  ddii  

aallccuunnii  ttrraauummii,,  hhaa  ssvviilluuppppaattoo  ee  aalliimmeennttaattoo  uunn  ooddiioo  ddiissuummaannoo  

nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  qquuaallccuunnoo  oo  qquuaallccoossaa,,  ttaannttoo  ddaa  ddiivveennttaarree  uunn  

eesssseerree  ddii  ggrraannddee  ccrruuddeellttàà..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  

vveeddee  sscceennddeerree  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  CCoommppoonneennttee  CCuuoorree  ddii  11  ((iill  ccuuii  

vvaalloorree  mmiinniimmoo,,  iinn  qquueessttoo  ccaassoo,,  ppuuòò  eesssseerree  22))..  IInn  ppiiùù,,  ooggnnii  

vvoollttaa  cchhee  ssii  ttrroovveerràà  ddii  ffrroonnttee  aallll’’ooggggeettttoo  ddeell  ssuuoo  rraannccoorree,,  

aavvrràà  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --22  iinn  ttuuttttii  ii  tteesstt  rreellaattiivvii  

aallll’’aauuttooccoonnttrroolllloo  ((CCoonnfflliittttii  iinntteerriioorrii  ee  aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellll’’AAuurraa  

OOmmiicciiddaa))..  SSoolloo  ppeerrssoonnaaggggii  cchhee  aabbbbiiaannoo  CCuuoorree  44  oo  mmeennoo  

ppoossssoonnoo  ootttteenneerree  qquueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo..  

  

SSQQUUIILLIIBBRRAATTOO  ((4400))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ppaazzzzoo..  NNoonn  iimmppoorrttaa  qquuaannttoo  nnoorrmmaallee  eeggllii  

rriieessccaa  aadd  aappppaarriirree  ddiinnaannzzii  aaggllii  aallttrrii,,  iinn  rreeaallttàà  llaa  ssuuaa  mmeennttee  

vvaacciillllaa  ee  ssii  ppeerrddee  iinn  ppeennssiieerrii  ee  rraaggiioonnaammeennttii  ffoollllii..  IInn  tteerrmmiinnii  

ddii  ggiiooccoo,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  èè  ccoossttrreettttoo  aa  mmaanniiffeessttaarree  qquueessttoo  

ssuuoo  ssttaattoo  mmeennttaallee  aall  pprroossssiimmoo,,  mmaa  iinn  ooggnnii  ccaassoo  ppeerrddeerràà  

ssuubbiittoo  11PPEE  iinn  mmaanniieerraa  ppeerrmmaanneennttee  ee  nnoonn  ppoottrràà  mmaaii  

rraaggggiiuunnggeerree  iill  mmaassssiimmoo  ddeeii  PPEE..  OOllttrreettuuttttoo,,  ppeerr  lluuii  

iinnccrreemmeennttaarree  iill  vvaalloorree  ddeeii  PPEE  ssaarràà  ppiiùù  ddiiffffiicciillee  ee  ccoosstteerràà  bbeenn  

3355PPAA  cciiaassccuunnoo..  IInn  ccoommppeennssoo,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  

qquueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo,,  ppoottrràà  aaccqquuiissiirree  aanncchhee  uunnaa  MMaanniiaa  

eecccceeddeennddoo  iill  nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  SSvvaannttaaggggii  aaccqquuiissiibbiillii..  

  

SSTTUUPPIIDDOO  ((3300))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  èè  pprroopprriiaammeennttee  uunn  ggeenniioo,,  aannzzii,,  vvoolleennddoo  

eesssseerree  oonneessttii  èè  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  bbuuoonnoo  aa  nnuullllaa,,  iinnccaappaaccee  ddii  

aapppprreennddeerree  nnoorrmmaallmmeennttee  ddeellllee  sseemmpplliiccii  nnoozziioonnii..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  

ggiiooccoo,,  cchhii  ppoossssiieeddee  qquueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo  ppaaggaa  sseemmpprree  11PPAA  iinn  

ppiiùù  ppeerr  ooggnnii  aavvaannzzaammeennttoo  ee  nnoonn  rriicceevvee  mmaaii  lloo  ssccoonnttoo  ssuuii  

TTaalleennttii  ddeellllaa  pprroopprriiaa  CCaarrrriieerraa..  

SSoolloo  ii  ppeerrssoonnaaggggii  ccoonn  uunn  vvaalloorree  ddii  33  nneellllaa  CCoommppoonneennttee  

MMEENNTTEE  ppoossssoonnoo  aaccqquuiissiirree  qquueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo..  

  

  

SSOOCCIIAALLII  

SSvvaannttaaggggii  cchhee  iinnfflluuiissccoonnoo  nneeggaattiivvaammeennttee  ssuullllaa  vviittaa  ssoocciiaallee  

ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  ee  ssppeessssoo  ggllii  ccrreeaannoo  pprroobblleemmii  ddii  nnootteevvoollee  

eennttiittàà..  

  

AASSPPEETTTTOO  MMOOSSTTRRUUOOSSOO  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  pprroobbaabbiillmmeennttee  aa  ccaauussaa  ddii  aallccuunnee  mmuuttaazziioonnii,,  hhaa  

aassssuunnttoo  uunn  aassppeettttoo  bbeessttiiaallee  ee  mmoossttrruuoossoo,,  ttaannttoo  cchhee  èè  ffaacciillee  

dduubbiittaarree  cchhee  aappppaarrtteennggaa  aannccoorraa  aallllaa  rraazzzzaa  uummaannaa..  

BBeenncchhéé  ssii  ttrraattttii  ddii  uunnaa  ppeeccuulliiaarriittàà  ffiissiiccaa,,  qquueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo  

ffiigguurraa  ttrraa  qquueellllii  SSoocciiaallii  iinn  qquuaannttoo  ii  pprroobblleemmii  cchhee  nnee  ddeerriivvaannoo  

ssoonnoo  lleeggaattii  ttuuttttii  aaii  tteesstt  ddaa  eeffffeettttuuaarree  qquuaannddoo  ssii  iinntteerraaggiissccee  

ccoonn  iill  pprroossssiimmoo..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  vvaa’’  aapppplliiccaattoo  uunn  

mmooddiiffiiccaattoorree  nneeggaattiivvoo  ddii  --44  iinn  ttuuttttii  ii  ttiirrii  ddii  OOrraattoorriiaa,,  

CCoommmmeerrcciiaarree  ee  TTrraavveessttiimmeennttoo..  SSii  oottttiieennee  aanncchhee,,  

aauuttoommaattiiccaammeennttee,,  lloo  SSvvaannttaaggggiioo  SSoocciiaallee  ““RRiiccoonnoosscciibbiillee””  ((aanncchhee  

eecccceeddeennddoo  iill  lliimmiittee  mmaassssiimmoo  ddii  SSvvaannttaaggggii  sseelleezziioonnaabbiillii)),,    

sseennzzaa  uulltteerriioorrii  bboonnuuss  iinn  PPAA..  

  
  

NNEEMMIICCOO  ((VVaarriiaabbiillee))  

CC’’èè  qquuaallccuunnoo  cchhee  ooddiiaa  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ee  vvuuoollee  vveeddeerrlloo  mmoorrttoo..  

NNoonn  iimmppoorrttaa  ccoossaa  aabbbbiiaa  ffaattttoo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppeerr  gguuaaddaaggnnaarrssii  

qquueessttaa  pprrooffoonnddaa  iinniimmiicciizziiaa,,  ppoottrreebbbbee  aaddddiirriittttuurraa  eesssseerrnnee  

iinnccoonnssaappeevvoollee!!  AAll  mmoommeennttoo  ddeellllaa  sseelleezziioonnee  ddii  qquueessttoo  

SSvvaannttaaggggiioo  bbiissooggnneerràà  ddeecciiddeerree  iill  lliivveelllloo  ddii  ppootteennzzaa  ddeell  nneemmiiccoo  

bbaassaannddoossii  ssuullllaa  ttaabbeellllaa  ddii  ccrreeaazziioonnee  aa  pp..4499  ee  ddaarree  aall  

ppeerrssoonnaaggggiioo  lloo  sstteessssoo  nnuummeerroo  ddii  PPAA  iinniizziiaallii  ddeell  ssuuoo  nneemmiiccoo..  

AAdd  eesseemmppiioo,,  sscceegglliieennddoo  uunn  nneemmiiccoo  DDeebboollee,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  

ootttteerrrràà  1100PPAA,,  mmeennttrree  sscceegglliieennddoonnee  uunnoo  MMoollttoo  FFoorrttee  nnee  

ootttteerrrràà  2255..  LL’’AAddgg,,  iinn  sseeppaarraattaa  sseeddee,,  ssii  pprreeooccccuuppeerràà  ddii  

““ccrreeaarree””  iill  nneemmiiccoo  bbaassaannddoossii  ssuull  lliivveelllloo  ddii  ppootteennzzaa  

sseelleezziioonnaattoo..  

NNoottaa::  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaa  lliivveelllloo  ddii  ppootteennzzaa  ddeell  nneemmiiccoo,,  

qquueessttii  ssoolliittaammeennttee  nnoonn  aattttaacccchheerràà  ddiirreettttaammeennttee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  

iinn  qquueessttiioonnee,,  ppiiuuttttoossttoo  tteenntteerràà  ddii  mmeetttteerrggllii  ii  bbaassttoonnii  ttrraa  llee  

rruuoottee  iinn  ttuuttttii  ii  mmooddii::  PPoottrreebbbbee  iinnvviiaarree  ii  ssuuooii  ssccaaggnnoozzzzii,,  

ooppppuurree  aaccccoorrddaarrssii  ccoonn  ggllii  aallttrrii  nneemmiiccii  ddeeii  ppeerrssoonnaaggggii  ee  ddaannddoo  

lloorroo  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprreezziioossee  eettcc..  

IInn  ggeenneerree  ppiiùù  ppootteennttee  èè  iill  nneemmiiccoo  mmeennoo  ddiirreettttaammeennttee  

iinntteerrvveerrrràà  ssee  nnoonn  ddooppoo  mmoollttee  sseessssiioonnii  ddii  ggiiooccoo..  

  

PPAASSSSAATTOO  OOSSCCUURROO  ((66))  

IIll  ppaassssaattoo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  aavvvvoollttoo  ccoommpplleettaammeennttee  nneell  

mmiisstteerroo  ee  nneessssuunnoo  oollttrree  lluuii  sstteessssoo  sseemmbbrraa  ccoonnoosscceerree  ddeettttaaggllii  

aall  ssuuoo  rriigguuaarrddoo..  BBeenncchhéé  cciiòò  ppoossssaa  eesssseerree  rriitteennuuttoo  uunn  

vvaannttaaggggiioo,,  iinn  rreeaallttàà  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  iinnccoonnttrraannoo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  

ddiivveennttaannoo  ppiiùù  rriilluuttttaannttii  nneell  ddaarrggllii  ffiidduucciiaa  ee  qquuiinnddii  qquueessttii  
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aavvrràà  sseemmpprree  uunn  mmooddiiffiiccaattoorree  nneeggaattiivvoo  ddii  --22  iinn  ooggnnii  ttiirroo  ddii  

CCoommmmeerrcciiaarree,,  LLeeaaddeerrsshhiipp  ee  OOrraattoorriiaa..    

  

PPOOVVEERRTTAA’’  ((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  hhaa  aallccuunn  bbeennee  mmaatteerriiaallee  ee  hhaa  ddoovvuuttoo  

iimmppaarraarree  aa  vviivveerree  ddii  eessppeeddiieennttii..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  iill  

ppeerrssoonnaaggggiioo  ppeerrddee  ttuuttttoo  ll’’eeqquuiippaaggggiiaammeennttoo  iinniizziiaallee  pprreevviissttoo  

ppeerr  llaa  ssuuaa  CCaarrrriieerraa  ee,,  ssee  ssoonnoo  pprreevviissttii  ddeeggllii  UUBBSS  oo  NN$$,,  qquueessttii  

vveennggoonnoo  ccoonnvveerrttiittii  iinn  PPAA  ((1100UUBBSS//NN$$==11PPAA))..  

  

  

RREEPPUUTTAAZZIIOONNEE  NNEEGGAATTIIVVAA  

((VVaarriiaabbiillee))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ccoonnoosscciiuuttoo  ppeerr  qquuaallcchhee  ssuuoo  ggrraavvee  mmiissffaattttoo,,  

ooppppuurree  aappppaarrttiieennee  oo  ffaacceevvaa  ppaarrttii  ddii  uunn  ggrruuppppoo  oo  eesseerrcciittoo  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ccrruueennttoo  ee  mmaallvvaaggiioo..  TTuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  lloo  

rriiccoonnoossccoonnoo  tteenntteerraannnnoo  ddii  eevviittaarrlloo  ee  nnoonn  lloo  aaiiuutteerraannnnoo,,  mmaa  

ppoottrreebbbbeerroo  aaddddiirriittttuurraa  cceerrccaarree  ddii  ffeerrmmaarrlloo  oo  uucccciiddeerrlloo..  PPeerr  

eevviittaarree  ddii  iinnccaappppaarree  ooggnnii  vvoollttaa  nneellllee  iirree  ffuunneessttee  ddii  uunn  

vviillllaaggggiioo  oo  ddii  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  ggrruuppppoo  ddii  ppeerrssoonnee,,  iill  

ppeerrssoonnaaggggiioo  ppuuòò  tteennttaarree  ddii  ccaammuuffffaarrssii  ccoonn  uunnaa  pprroovvaa  rriiuusscciittaa  

ddii  MMeennttee++DDeessiiddeerriioo++UUmmaannoo++TTrraavveessttiimmeennttoo  

((LL’’AAddgg  ppuuòò  iimmppoorrrree  ddeellllee  ppeennaalliittàà  aa  sseeccoonnddaa  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee))..  

CCoommee  ppeerr  llaa  rreeppuuttaazziioonnee  ppoossiittiivvaa,,  bbiissooggnnaa  ssttaabbiilliirree  

eessaattttaammeennttee  cchhee  ccoossaa  hhaa  ffaattttoo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppeerr  

gguuaaddaaggnnaarrsseellaa  ee  iinn  bbaassee  aa  cciiòò  vveerrrràà  ddeetteerrmmiinnaattoo  iill  ttiippoo  ddii  

ppeerrssoonnee  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerrnnee  aa  ccoonnoosscceennzzaa..  TTuuttttaavviiaa  ssii  

rriiccoorrddaa  aallll’’AAddgg  cchhee  uunnaa  rreeppuuttaazziioonnee  nneeggaattiivvaa  ddeevvee  eesssseerree  uunn  

vveerroo  ssvvaannttaaggggiioo  qquuiinnddii  uunn  ggiiooccaattoorree  nnoonn  ddoovvrreebbbbee  ppootteerr  

sscceegglliieerree  rreeppuuttaazziioonnee  nneeggaattiivvaa  rreellaattiivvaa  aallll’’IIssoollaa  ddeeii  DDeemmoonnii  ssee  

ppooii  llaa  ccaammppaaggnnaa  ssaarràà  iinntteerraammeennttee  aammbbiieennttaattaa  nneeii  tteerrrriittoorrii  ddii  

SShhiinn!!  AAll  mmoommeennttoo  ddeellllaa  sseelleezziioonnee  ddii  qquueessttoo  ssvvaannttaaggggiioo  iill  

ggiiooccaattoorree  ddoovvrràà  sscceegglliieerree  iill  ssuuoo  lliivveelllloo  ddii  iinnffaammiiaa  ee  iinn  bbaassee  aa  

qquueessttoo  ssaarraannnnoo  ddeetteerrmmiinnaattii  ii  ppuunnttii  ootttteenniibbiillii..  

TTeemmuuttoo  ((44PPAA))::  IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  aavvrràà  uunn  --22  iinn  ttuuttttii  ii  ttiirrii  

ssoocciiaallii  cchhee  ccooiinnvvoollggoonnoo  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  sseennttiittoo  ppaarrllaarree  

ddii  lluuii..  

OOddiiaattoo  ((66PPAA))::  LLaa  ggeennttee  cchhee  lloo  rriiccoonnoossccee  lloo  eevviittaa  ccoommee  llaa  

ppeessttee,,  ii  llooccaannddiieerrii  ssii  rriiffiiuuttaannoo  ddii  ooffffrriirrggllii  ddeell  cciibboo,,  llee  gguuaarrddiiee  

ddii  aaiiuuttaarrlloo  ssee  vviieennee  aattttaaccccaattoo  ddaa  qquuaallccuunnoo,,  aannzzii  ppoottrreebbbbee  

ddaarrssii  cchhee  vvaaddaannoo  iinn  ssooccccoorrssoo  ……  ddeeggllii  aaggggrreessssoorrii!!  IIll  

ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  uunnaa  ppeennaalliittàà  ddii  --33  iinn  ttuuttttii  ii  ttiirrii  ssoocciiaallii  ccoonn  llee  

ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  sseennttiittoo  ppaarrllaarree  ddii  lluuii,,  ee  ddoovvrràà  eesseegguuiirree  ddeeii  

ttiirrii  ddii  oorraattoorriiaa  oo  ccoonnvviinncceerree  aanncchhee  ppeerr  llee  rriicchhiieessttee  ppiiùù  bbaannaallii  

ee  ssccoonnttaattee..  

DDeemmoonnee  iinn  ffoorrmmaa  uummaannaa  ((1122PPAA))::  LLaa  ggeennttee  nnoonn  eevviittaa  

iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ssee  lloo  rriiccoonnoossccee  ……  ssccaappppaa  iill  ppiiùù  vveelloocceemmeennttee  

cchhee  ppuuòò!!  NNeessssuunnoo  cchhee  lloo  aabbbbiiaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ssii  ffeerrmmaa  aa  

ppaarrllaarrggllii..  VVeecccchhii  ddoonnnnee  ee  bbaammbbiinnii  cceerrccaannoo  rriippaarroo,,  mmeennttrree  ggllii  

uuoommiinnii  ddaarraannnnoo  ssuubbiittoo  ll’’aallllaarrmmee  ee  lloo  aattttaacccchheerraannnnoo  iinn  mmaassssaa..  

EE  ssee  ddoovveessssee  pprreesseennttaarrssii  mmoorriibboonnddoo  ssuullllaa  ssoogglliiaa  ddii  uunn  

vviillllaaggggiioo  nnoonn  ssii  aassppeettttii  ddii  rriicceevveerree  iill  mmiinniimmoo  aaiiuuttoo..  

  

RRIICCOONNOOSSCCIIBBIILLEE  ((44))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ppeerr  ssvvaarriiaattii  mmoottiivvii  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  llaa  

tteeccnniiccaa  ddii  ccoommbbaattttiimmeennttoo  uuttiilliizzzzaattaa,,  sseeggnnii  ppaarrttiiccoollaarrii  ssuull  

ccoorrppoo  oo  iill  ffaattttoo  cchhee  èè  rriicceerrccaattoo  ddaallll''IImmppeerroo,,  vviieennee  rriiccoonnoosscciiuuttoo  

ccoonn  ffaacciilliittàà  ddaallllee  ppeerrssoonnee..  GGeenneerraallmmeennttee  cciiòò  èè  ccoonnssiiddeerraattoo  uunnoo  

SSvvaannttaaggggiioo,,  iinn  qquuaannttoo  ccoonnffeerriissccee  uunn  MMooddiiffiiccaattoorree  nneeggaattiivvoo  ddii  

--22  aaii  ttiirrii  ddii  TTrraavveessttiimmeennttoo  ee  RRaaggggiirraarree,,  ttuuttttaavviiaa,,  mmoollttoo  

ddiippeennddee  ddaallllaa  rreeppuuttaazziioonnee  cchhee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa..  QQuueessttoo  

SSvvaannttaaggggiioo,,  iinnffaattttii,,  nnoonn  rriigguuaarrddaa  llaa  ffaammaa  ppoossiittiivvaa  oo  nneeggaattiivvaa  

ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  mmaa  iill  ffaattttoo  cchhee  ssaarràà  ppiiùù  ddiiffffiicciillee  ppeerr  lluuii  

nnaassccoonnddeerree  llaa  ssuuaa  vveerraa  iiddeennttiittàà..  

  

SSCCAAMMBBIIOO  DDII  IIDDEENNTTIITTAA’’  NNEEGGAATTIIVVOO  

((1100))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ffoorrssee  aa  ccaauussaa  ddii  ssoommiigglliiaannzzaa  oo  ppeerr  aallttrrii  

mmoottiivvii,,  vviieennee  ssppeessssoo  ssccaammbbiiaattoo  ppeerr  uunn  ccrriimmiinnaallee  ddii  qquuaallcchhee  

ttiippoo..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  vviieennee  

ssccaammbbiiaattoo  ppeerr  iill  ssuuoo  ““ssoossiiaa””,,  nnee  aaccqquuiissiissccee  mmoommeennttaanneeaammeennttee  

eevveennttuuaallii  SSvvaannttaaggggii  SSoocciiaallii  ccoommee  RReeppuuttaazziioonnee  NNeeggaattiivvaa,,  

NNeemmiiccoo  oo  RRiiccoonnoosscciibbiillee..  AAllll’’AAddGG  iill  ccoommppiittoo  ddii  ssttaabbiilliirree  

cchhii  ssiiaa  iill  ““ssoossiiaa””  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  ee  qquuaannttaa  ee  qquuaallee  ssiiaa  llaa  ssuuaa  

ffaammaa..  

  

SSEEGGRREETTOO  IINNEENNAARRRRAABBIILLEE  ((55))  

CC''èè  qquuaallccoossaa,,  nneell  ppaassssaattoo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  cchhee  nnoonn  ppuuòò  

aassssoolluuttaammeennttee  eesssseerree  rriivveellaattoo  aa  nneessssuunnoo,,  ppeerrcchhéé  ppoorrtteerreebbbbee  

ccoonnsseegguueennzzee  ddiissaassttrroossee  aall  ppeerrssoonnaaggggiioo  sstteessssoo  oo  aaii  ssuuooii  ccaarrii..  

CCiiòò  ppuuòò  rriigguuaarrddaarree  ddiivveerrssee  ccoossee::  EEsssseerree  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  

mmoorrttee  ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmoollttoo  ccaarraa  aadd  uunnoo  ddeeii  PPGG,,  aavveerr  

ccoommmmeessssoo  eeffffeerraattii  ddeelliittttii  ppeerr  ssccooppii  ppeerrssoonnaallii  oo,,  aaddddiirriittttuurraa,,  

eesssseerree  ssttaattoo  nneellllaa  ""ssttaannzzaa  ddeeii  bboottttoonnii""  qquuaannddoo  ll''iinnffeerrnnoo  

nnuucclleeaarree  ssii  èè  aabbbbaattttuuttoo  ssuullllaa  TTeerrrraa..  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  ssii  ttrraattttaa  ddii  

uunnaa  ccoollppaa  mmoollttoo  ggrraavvee  cchhee  vveerrrràà  ccoonnccoorrddaattaa  ddaa  AAddGG  ee  

GGiiooccaattoorree  ee  iinnssiieemmee  ddoovvrraannnnoo  aanncchhee  ssttaabbiilliirree  qquuaallii  ppoottrreebbbbeerroo  

eesssseerree  llee  ccoonnsseegguueennzzee  nneell  ccaassoo  cchhee  ttaallee  sseeggrreettoo  vveennggaa  
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rriivveellaattoo..  LL''iimmppoorrttaannttee  èè  cchhee  ddaa  oorraa  iinn  ppooii  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ssiiaa  

ccoonnsscciioo  ddii  ddoovveerr  aassssoolluuttaammeennttee  ddiiffeennddeerree  ttaallee  sseeggrreettoo,,  aa  ccoossttoo  

ddii  ddoovveerr  uucccciiddeerree  aannccoorraa  ee  cchhee  pprriimmaa  oo  ppooii  ((aa  ddiissccrreezziioonnee  

ddeellll''AAddGG))  qquueessttoo  ppoottrreebbbbee  ssaallttaarr  ffuuoorrii  aacccciiddeennttaallmmeennttee..  

  

MMAARRZZIIAALLII  

SSvvaannttaaggggii  lleeggaattii  aallllee  ccoommppeetteennzzee  iinn  aammbbiittoo  mmaarrzziiaallee..  

  

AAUUTTOODDIIDDAATTTTAA  ((4400))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  hhaa  mmaaii  aavvuuttoo  uunn  vveerroo  MMaaeessttrroo  cchhee  ggllii  

iinnsseeggnnaassssee  llee  tteeccnniicchhee  sseeggrreettee  ddeellllaa  ssuuaa  SSccuuoollaa  ee  ppeerr  qquueessttoo  

mmoottiivvoo  cciiòò  cchhee  hhaa  aapppprreessoo  èè  ssoolloo  iill  ffrruuttttoo  ddeeii  ssuuooii  aannnnii  

ttrraassccoorrssii  ssuuii  ccaammppii  ddii  bbaattttaagglliiaa  oo  aall  ffiiaannccoo  ddii  uunn  vveerroo  

eessppoonneennttee  ddeellllaa  SSccuuoollaa..  CCiiòò  nnoonn  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  

ssiiaa  uunn  gguueerrrriieerroo  ssccaarrssoo  oo  llee  ssuuee  ccoonnoosscceennzzee  ddeebbbbaannoo  eesssseerree  

nneecceessssaarriiaammeennttee  ppoocchhee,,  iinn  rreeaallttàà  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  nnoonn  eesssseennddoo  

ssttaattoo  gguuiiddaattoo  ddaa  uunn  vveerroo  MMaaeessttrroo  nnoonn  hhaa  ssttuuddiiaattoo  sseeccoonnddoo  uunn  

mmeettooddoo  rriiggoorroossoo..  IIll  rriissuullttaattoo  èè  cchhee  nnoonn  rriicceevvee  mmaaii  lloo  ssccoonnttoo  

ppeerr  ll''aavvaannzzaammeennttoo  ddeeii  CCoollppii  ee  ddeellllee  TTeeccnniicchhee  ddeellllaa  ssuuaa  SSccuuoollaa  

ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ee  nnoonn  ppuuòò  sscceegglliieerree  iill  VVaannttaaggggiioo  ""MMaaeessttrroo""..  

CChhii  aappppaarrttiieennee  aallllaa  DDiivviinnaa  SSccuuoollaa  ddii  NNaannttoo  nnoonn  ppuuòò  ootttteenneerree  

qquueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo..  

  

SSCCAARRTTAATTOO  ((2200))  

IInn  ppaassssaattoo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  pprroovvaattoo  aadd  eennttrraarree  aa  ffaarr  ppaarrttee  

ddii  uunnaa  SSccuuoollaa  MMaaggggiioorree  oo  MMiinnoorree  mmaa  èè  ssttaattoo  ssccaacccciiaattoo  aa  

ccaauussaa  ddeellllee  ssuuee  ssccaarrssee  ccaappaacciittàà  oo  ppeerr  mmoottiivvii  cchhee  aannccoorraa  

aaddeessssoo  eeggllii  sstteessssoo  iiggnnoorraa..  CCiiòò  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  

aavvrràà  sseemmpprree  uunn  MMooddiiffiiccaattoorree  nneeggaattiivvoo  ddii  --11  aaggggiiuunnttiivvoo  aadd  

aapppprreennddeerree  eedd  uuttiilliizzzzaarree  ii  CCoollppii  ee  llee  TTeeccnniicchhee  ddeellllaa  SSccuuoollaa  iinn  

qquueessttiioonnee,,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  cciiòò  ssiiaa  ddoovvuuttoo  aadd  

eeffffeettttiivvaa  iinnccaappaacciittàà  oo  aadd  uunnaa  ssppeecciiee  ddii  bbllooccccoo  ppssiiccoollooggiiccoo..  

  

RRIINNNNEEGGAATTOO  ((2200))  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ddiivveennuuttoo  uunn  rriinnnneeggaattoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  SSccuuoollaa  

ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ee  iill  ssoolloo  ffaattttoo  ddii  eessiisstteerree  ggeettttaa  uunn''oonnttaa  ddii  

ddiissoonnoorree  ssuullllaa  SSccuuoollaa..  PPeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  rreettttii  

pprraattiiccaannttii  ddeellllaa  sstteessssaa  SSccuuoollaa  ssoonnoo  ssuullllee  ssuuee  ttrraaccccee  ppeerr  

eelliimmiinnaarrlloo..  CChhii  ppoossssiieeddee  qquueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo  vveeddee  ccrroollllaarree  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  iill  ssuuoo  OOnnoorree  aa  00  ee  ddeevvee  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  

aaccqquuiissiirree  aanncchhee  lloo  SSvvaannttaaggggiioo  ""NNeemmiiccoo""  aanncchhee  ssee  eecccceeddee  iill  

lliimmiittee  mmaassssiimmoo  ddii  33  SSvvaannttaaggggii  sseelleezziioonnaabbiillii..  NNoonn  èè  nneecceessssaarriioo  

cchhee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  aabbbbiiaa  aanncchhee  lloo  SSvvaannttaaggggiioo  ""RReeppuuttaazziioonnee  

NNeeggaattiivvaa"",,  iinn  qquuaannttoo  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  qquueessttiioonnee  cchhee  rriigguuaarrddaa  

ssoolloo  llaa  ssuuaa  SSccuuoollaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..  

QQuueessttoo  SSvvaannttaaggggiioo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  aaccqquuiissiittoo  ddaa  SShhuurraa  ee  

TTaaiisshhaann..  

  

SSOOVVRRAANNNNAATTUURRAALLII  

QQuueessttii  SSvvaannttaaggggii  rraapppprreesseennttaannoo  ssppeessssoo  vveerrii  ee  pprroopprrii  ddiisseeggnnii  

mmiisstteerriioossii  ddeeggllii  ddééii..  SSii  rraaccccoommaannddaa  ddii  rreennddeerrllii  ddiissppoonniibbiillii  ssoolloo  

ppeerr  CCaammppaaggnnee  ddii  ttiippoo  EEppiiccoo  ((vveeddii  pp..5599  VVooll..11))..  

  

AANNIIMMAA  CCOORRRROOTTTTAA  ((1100))  

NNeell  ccuuoorree  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  ffoorrssee  aa  ccaauussaa  ddii  uunn  aannttiiccoo  

rreettaaggggiioo  oo  ppeerr  vviiaa  ddii  aattrrooccii  aazziioonnii  ppaassssaattee,,  aallbbeerrggaa  uunn  mmaallee  

oossccuurroo,,  bbeenn  ssuuppeerriioorree  aallllaa  nnoorrmmaallee  ccaattttiivveerriiaa..  BBeenncchhéé  eeggllii  

cceerrcchhii  ddii  tteenneerrlloo  aa  bbaaddaa,,  iill  ssuuoo  llaattoo  mmaallvvaaggiioo  èè  sseemmpprree  

pprreesseennttee  iinn  lluuii  ee  nnoonn  ssee  nnee  lliibbeerreerràà  mmaaii..  IInn  tteerrmmiinnii  ddii  ggiiooccoo,,  

iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  oottttiieennee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  11  ppuunnttoo  ddii  AAuurraa  

OOmmiicciiddaa,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  ccoonnoossccee  ll’’AArrccaannaa  AArrttee  ddii  HHookkuuttoo,,  llaa  

SSccuuoollaa  SShhuurraa  oo  aallttrree  aarrttii  mmaarrzziiaallii..  

  

SSTTEELLLLAA  DDEELLLLAA  MMOORRTTEE  ((4400))  

PPeerr  vviiaa  ddii  uunn  ttrriissttee  ccaapprriicccciioo  ddeeggllii  ddeeii,,  iill  ffaattoo  ddeell  

ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  ssttaattoo  ggiiàà  ddeeccrreettaattoo  ddaa  tteemmppoo  ee  ll’’oommbbrraa  ddeellllaa  

sstteellllaa  ddeellllaa  mmoorrttee  iinnccoommbbee  ssuu  ddii  lluuii..  

NNoonn  iimmppoorrttaa  ssee  nnee  ssiiaa  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ffiinn  ddaa  ssuubbiittoo  oo  mmeennoo,,  

pprriimmaa  oo  ppooii  vveeddrràà  cchhiiaarraammeennttee  llaa  ppiiccccoollaa  sstteellllaa  vviicciinnoo  aallllaa  

ccoosstteellllaazziioonnee  ddeellll’’oorrssaa  bbrriillllaarree  ccoommee  nnoonn  mmaaii  iinn  cciieelloo  ee  iinn  

qquueell  mmoommeennttoo  ccaappiirràà  cchhee  iill  ssuuoo  ddeessttiinnoo  ssttaa  ppeerr  ccoommppiieerrssii..  

PPeerr  qquuaannttoo  lloo  ddeessiiddeerrii,,  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  nnoonn  ppoottrràà  eevviittaarree  llaa  

mmoorrttee,,  mmaa  ppoottrràà  ssffoorrzzaarrssii  ddii  vviivveerree  iill  tteemmppoo  cchhee  ggllii  rriimmaannee  

ppeerr  ppoorrttaarree  aa  tteerrmmiinnee  llee  ssuuee  mmaaggggiioorrii  aassppiirraazziioonnii  ee,,  ffoorrssee,,  llaa  

ccoonnoosscceennzzaa  cchhee  llaa  ffiinnee  èè  vviicciinnaa  lloo  sspprroonneerràà  uulltteerriioorrmmeennttee  aa  

lloottttaarree  ffiinnoo  aallll’’uullttiimmoo  ppeerr  rreeaalliizzzzaarrllee..  

IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  ppeerrddee  oollttrreettuuttttoo  ll''UUllttiimmaa  PPoossssiibbiilliittàà  ee  nnoonn  ppoottrràà  

mmaaii  ppiiùù  rriiaaccqquuiissttaarrllaa  ccoonn  llaa  nnoorrmmaallee  ssppeessaa  ddeeii  PPAA..  

NNoottaa::  uunn  ddeessttiinnoo  sseeggnnaattoo  nnoonn  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  nneell  ggiirroo  ddii  33--44  

sseessssiioonnii  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  mmoorriirràà..  PPaasssseerraannnnoo  ssiiccuurraammeennttee  mmoollttii  

mmeessii,,  oo  aaddddiirriittttuurraa  aannnnii((nneell  ggiiooccoo  nnaattuurraallmmeennttee))  pprriimmaa  cchhee  iill  

ffaattoo  ssii  rreeaalliizzzzii..  IIll  ggiiooccaattoorree  ddoovvrràà  ppeerròò  eesssseerree  ccoonnssaappeevvoollee  

cchhee  iinn  nneessssuunn  ccaassoo  ppoottrràà  eevviittaarree  llaa  ttrriissttee  ssoorrttee  ddeell  ssuuoo  aalltteerr--

eeggoo..  

  

PPRREEDDEESSTTIINNAATTOO  ((1100))  

LL’’eessiisstteennzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  èè  gguuiiddaattaa  ddaall  vvoolleerree  ddeell  CCiieelloo  

cchhee,,  nneellllee  vveessttii  ddeellll’’AAddGG,,  ssttaabbiilliirràà  iinn  sseeggrreettoo  lloo  ssccooppoo  ddeellllaa  

ssuuaa  vviittaa..  EE’’  ddiiffffiicciillee  ssttaabbiilliirree  qquuaallii  ssiiaannoo  ggllii  eeffffeettttii  ddii  ggiiooccoo,,  

iinn  qquuaannttoo  ooggnnii  ppeerrssoonnaaggggiioo  pprreeddeessttiinnaattoo  èè  gguuiiddaattoo  iinn  mmaanniieerraa  

ppeeccuulliiaarree  ssuullllaa  ssuuaa  ssttrraaddaa  ee,,  ssppeessssoo,,  ccii  vviieennee  ttrraasscciinnaattoo  ppeerr  ii  

ccaappeellllii  aanncchhee  ssee  vvoorrrreebbbbee  ffaarree  ccoommpplleettaammeennttee  iill  ccoonnttrraarriioo,,  

bbaassttii  ppeennssaarree  aa  KKeennsshhiirroo  aallll’’iinniizziioo  ddeellllaa  ssaaggaa,,  qquuaannddoo  iill  ssuuoo  

uunniiccoo  ddeessiiddeerriioo  eerraa  vviivveerree  iinn  ppaaccee  aassssiieemmee  aa  JJuulliiaa,,  ooppppuurree  aa  
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JJuuzzaa,,  cchhee  nnoonn  vvoolleevvaa  ccoommbbaatttteerree  aa  ffaavvoorree  ddeell  SSaaccrroo  

CCoonnddoottttiieerroo……  

DDii  cceerrttoo,,  ll’’AAddGG  tteerrrràà  ccoonnttoo  ddeellllaa  SSccuuoollaa  oo  DDiisscciipplliinnaa  ddii  

aappppaarrtteenneennzzaa  nneell  ddeetteerrmmiinnaarree  iill  ddeessttiinnoo  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  

pprroopprriioo  ccoommee  aaccccaaddee  nneellll’’ooppeerraa  oorriiggiinnaallee,,  ttuuttttaavviiaa  èè  uuttiillee  

rriiccoorrddaarree  cchhee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeellll’’AAddGG  iinn  ttaall  sseennssoo  nnoonn  ddoovvrràà  mmaaii  

eesssseerree  ppeessaannttee  oo  eecccceessssiivvaammeennttee  vviissttoossoo,,  ssoollttaannttoo,,  ppuurr  

ccoonncceeddeennddoo  aall  ggiiooccaattoorree  ddii  ffaarree  llee  ssuuee  sscceellttee,,  ddoovvrràà  ffaarree  iinn  

mmooddoo  cchhee  qquueessttii,,  pprreessttoo  oo  ttaarrddii,,  ppoorrttii  aa  ccoommppiimmeennttoo  iill  

““ddiisseeggnnoo  iimmppeerrssccrruuttaabbiillee””  cchhee  llee  sstteellllee  hhaannnnoo  iinn  sseerrbboo  ppeerr  lluuii..  

  
  

NNOOTTEE  AAGGGGIIUUNNTTIIVVEE  SSUUII  VVAANNTTAAGGGGII  EE  GGLLII  SSVVAANNTTAAGGGGII  
BBeenncchhéé  ssiiaannoo  ssttaattii  ssttuuddiiaattii  ppeerr  rreennddeerree  ppiiùù  iinntteerreessssaannttee  ee  vvaarriieeggaattaa  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  VVaannttaaggggii  ee  SSvvaannttaaggggii  ppoossssoonnoo  

eesssseerree  aaccqquuiissiittii  oo  ppeerrssii  nneell  ccoorrssoo  ddeellllee  aavvvveennttuurree..  IInn  qquueessttoo  ccaassoo  ppeerròò,,  llaa  qquueessttiioonnee  èè  aa  ccoommpplleettaa  ddiissccrreezziioonnee  ddeellll’’AAddGG..  AAdd  eesseemmppiioo  uunn  

ppeerrssoonnaaggggiioo  ccoonn  lloo  SSvvaannttaaggggiioo  FFiissiiccoo  ““RRaaggaazzzziinnoo””,,  ccoonn  iill  ppaassssaarree  ddeell  tteemmppoo  ccrreesscceerràà,,  ooppppuurree  uunnoo  ssccaammbbiioo  ddii  iiddeennttiittàà  nneeggaattiivvoo  

ppoottrreebbbbee  rriissoollvveerrssii..  IInn  lliinneeaa  ddii  mmaassssiimmaa,,  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  èè  ssttaattoo  eelleennccaattoo  sseerrvvee  ppeerr  ddaarree  nnuuoovvii  ssppuunnttii  ee  ccaarraatttteerriizzzzaarree  mmeegglliioo  ii  

ppeerrssoonnaaggggii  ffiinn  ddaallllaa  lloorroo  nnaasscciittaa,,  mmaa  nnoonn  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  cceerrttee  ppeeccuulliiaarriittàà  ddeebbbbaannoo  rreessttaarree  nneecceessssaarriiaammeennttee  iimmmmuuttaattee  ccoonn  lloo  ssvvoollggeerrssii  

ddeeggllii  eevveennttii..  EE’’  uuttiillee  rriiccoorrddaarree  ppooii,,  cchhee  eevveennttuuaallii  VVaannttaaggggii  oo  SSvvaannttaaggggii  aaccqquuiissiittii  dduurraannttee  llee  aavvvveennttuurree  nnoonn  ggeenneerraannoo  ssppeessee  oo  gguuaaddaaggnnii  

ddii  PPuunnttii  AAvvvveennttuurraa..  

NNeellllaa  rreeddaazziioonnee  ddii  qquueessttaa  ppaarrttee,,  ssppeessssoo  nnoonn  èè  ssttaattoo  ssoottttoolliinneeaattoo  cchhee  cceerrttii  VVaannttaaggggii  iimmppeeddiissccoonnoo  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ddeetteerrmmiinnaattii  

SSvvaannttaaggggii  ee  vviicceevveerrssaa,,  iinn  qquuaannttoo  èè  ssootttt’’iinntteessoo  cchhee,,  aadd  eesseemmppiioo,,  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  cchhee  hhaa  lloo  SSvvaannttaaggggiioo  SSoocciiaallee  ““PPoovveerrttàà””  nnoonn  ppuuòò  

aaccqquuiissiirree  iill  VVaannttaaggggiioo  ““RRiicccchheezzzzaa””..  CCii  ssoonnoo  ppeerròò  ccaassii  ppaarrttiiccoollaarrii::  MMeettttiiaammoo  aadd  eesseemmppiioo  cchhee  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  vvoogglliiaa  aavveerree  uunnaa  ssttiirrppee  

ddooppppiiaa  ((AAdd  eesseemmppiioo  SSttiirrppee  ddii  HHookkuuttoo  ee  SSttiirrppee  ddii  NNaannttoo))..  IInn  qquueessttoo  ccaassoo  iill  ggiiooccaattoorree  ppoottrreebbbbee  rraaggiioonnaarree  aassssiieemmee  aallll’’AAddGG  cchhee  llaa  mmaaddrree  

ee  iill  ppaaddrree  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo  aappppaarrtteenneevvaannoo  aallllee  dduuee  ssttiirrppii  ddiiffffeerreennttii  ee  qquuiinnddii  nneellllee  ssuuee  vveennee  ssccoorrrree  iill  ssaanngguuee  ddii  eennttrraammbbii..  IInn  qquueessttoo  

ccaassoo,,  ssaarràà  iill  bbuuoonnsseennssoo  ((nneellllee  vveessttii  ddeellll’’AAddGG))  aadd  aavveerree  ll’’uullttiimmaa  ppaarroollaa  ssuullllaa  qquueessttiioonnee,,  ssttaabbiilleennddoo  ssee,,  vviissttee  aanncchhee  llee  nneecceessssiittàà  ddeellllaa  

CCaammppaaggnnaa  cchhee  iill  ggrruuppppoo  aannddrràà  aadd  aaffffrroonnttaarree,,  ssiiaa  iill  ccaassoo  ddii  ffaarree  qquueessttaa  ccoonncceessssiioonnee  aall  ggiiooccaattoorree  oo  ssee  èè  mmeegglliioo  cchhee  qquueessttii  ssppeennddaa  ii  

ssuuooii  PPuunnttii  AAvvvveennttuurraa  iinn  aallttrroo  mmooddoo..  

  

EESSEEMMPPIIOO  DDII  CCRREEAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  PPEERRSSOONNAAGGGGIIOO  

KKUURRGGAANN  
  

AAddeessssoo  ddaarreemmoo  vviittaa  aadd  uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  uuttiilliizzzzaannddoo    llee  rreeggoollee  eessppoossttee  ffiinn’’oorraa,,  iinn  mmooddoo  ddaa  rreennddeerree  ppiiùù  cchhiiaarroo  iill  pprroocceessssoo  ee  ddaarree  

uunn’’iiddeeaa  ddeeii  rriissuullttaattii  cchhee  ppuuòò  pprroodduurrrree..  IIll  ppeerrssoonnaaggggiioo  cchhee  aannddrreemmoo  aa  ccrreeaarree  ssii  cchhiiaammaa  KKuurrggaann  ee  ccoommee  CCaarrrriieerraa  hhaa  sscceellttoo  PPrreeddoonnee  

((vveeddii  pp..4455))..  CCoommee  ppootteennzzaa  ll’’AAddGG  hhaa  ssttaabbiilliittoo  cchhee  ii  ppeerrssoonnaaggggii  ssaarraannnnoo  ddii  lliivveelllloo  MMeeddiioo  ((vveeddii  pp..4499)),,  qquuiinnddii  aannddiiaammoo  aa  vveeddeerree  ccoommee  

KKuurrggaann  ddiissttrriibbuuiissccee  iinniizziiaallmmeennttee  ii  ssuuooii  ppuunnttii  nneellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee::  

  

CCOORRPPOO  66  IISSTTIINNTTOO  55  CCUUOORREE  33  MMEENNTTEE  44  

PPEERRCCEEZZIIOONNEE  11  AAZZIIOONNEE  33  DDEESSIIDDEERRIIOO  33  RREESSIISSTTEENNZZAA  33  

MMIINNEERRAALLEE  00  VVEEGGEETTAALLEE  00  AANNIIMMAALLEE  00  

UUMMAANNOO  22  MMEECCCCAANNIICCOO  22  NNUULLLLAA  --11  

PPOOTTEENNZZAA  22  RRAAPPIIDDIITTAA’’  11  PPRREECCIISSIIOONNEE  00  

AATTTTAACCCCOO  11  DDIIFFEESSAA  00  AAUURRAA  00  
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KKuurrggaann  ddeecciiddee  cchhee  llaa  ssuuaa  ssppeecciiaalliittàà  ssaarràà  AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo,,  cchhee  qquuiinnddii  vveerrrràà  ppoorrttaattaa  aauuttoommaattiiccaammeennttee  aa  ++11,,  mmeennttrree  ggllii  

aallttrrii  TTaalleennttii  aa  lliivveelllloo  00  ssaarraannnnoo::  GGeeooggrraaffiiaa,,  GGuuiiddaarree  VVeeiiccoollii  ee  RRiippaarraazziioonnii..  

AAddeessssoo  vveeddiiaammoo  iill  ssuuoo  lliivveelllloo  iinniizziiaallee  ddii  PPVV,,  PPRR  ee  PPEE::  KKuurrggaann  hhaa  uunnaa  ccoossttiittuuzziioonnee  RRoobbuussttaa  ((CCoorrppoo++RReessiisstteennzzaa==99)),,  qquuiinnddii  aavvrràà  55PPVV  

aall  TToorrssoo,,  44PPVV  aallllee  GGaammbbee  ee  33PPVV  aa  TTeessttaa  ee  BBrraacccciiaa..  PPeerr  qquueelllloo  cchhee  rriigguuaarrddaa  PPRR  ee  PPEE,,  vveeddiiaammoo  cchhee  llee  ssoommmmee  ddii  CCuuoorree++RReessiisstteennzzaa  ee  

MMeennttee++RReessiisstteennzzaa  ssoonnoo  rriissppeettttiivvaammeennttee  66  ee  77,,  qquuiinnddii,,  ccoonnffrroonnttaannddoollii  ssuullllaa  ttaabbeellllaa  aa  pp..4499  vveeddiiaammoo  cchhee  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  rriieennttrraa  nneellllaa  

mmeeddiiaa  ee  oottttiieennee  44PPRR  ee  44PPEE..  OOllttrreettuuttttoo  nnoonn  vvii  ssoonnoo  bboonnuuss  aa  PPVV,,  PPRR  ee  PPEE  iinn  qquuaannttoo  iill  ssuuoo  lliivveelllloo  ddii  ppootteennzzaa  èè  MMeeddiioo..  

PPeerr  qquueelllloo  cchhee  rriigguuaarrddaa  ll’’EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo,,    KKuurrggaann  ddeecciiddee  cchhee  llee  22  aarrmmii  pprreevviissttee  ddaallllaa  ssuuaa  CCaarrrriieerraa  ssaarraannnnoo  22  SScciiaabboollee  ((FF))PPVV  mmeennttrree  

ii  PPuunnttii  PPrrootteezziioonnee  ((55))  vveerrrraannnnoo  ddiissttrriibbuuiittii  ((ffaacceennddoo  rriiffeerriimmeennttoo  aa  pp..6655  ddii  DDOOCCUUMMEENNTTII  SSEEGGRREETTII))  ccoommee  33  aall  TToorrssoo  ((PPeettttoorraallee))  ee  11  aadd  

ooggnnii  bbrraacccciioo  ((BBrraacccciiaallii  ddii  ccuuooiioo))..  IIll  vveeiiccoolloo  aa  mmoottoorree  ssaarràà  uunnaa  MMoottoo  mmeennttrree  ii  rreessttaannttii  UUBBSS//NN$$  ssaarraannnnoo  iinnvveessttiittii  ccoommpplleettaammeennttee  iinn  

PPrrootteezziioonnii  ((sseemmpprree  aa  pp..6655))  ee  aaccqquuiissttaannddoo  qquuiinnddii  22  CCoopprriibbrraacccciiaallii  ddii  mmeettaalllloo  ((VVPP22  aadd  ooggnnii  bbrraacccciioo))  ee  mmoonnttaannddooccii  ssoopprraa  ddeellllee  PPuunnttee,,  

ppeerr  uunn  ccoossttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  220000UUBBSS//NN$$..  

OOrraa  èè  iill  mmoommeennttoo  ddeeii  CCoollppii  ddii  AArrttee  MMaarrzziiaallee..  SSeeccoonnddoo  llaa  ssuuaa  CCaarrrriieerraa,,  KKuurrggaann  ppuuòò  ppoosssseeddeerree  uunn  CCoollppoo  AAvvaannzzaattoo  oo  PPeerrssoonnaallee  ddii  

SSccuuoollaa  MMiinnoorree..  DDeecciiddee,,  aanncchhee  iinn  bbaassee  aallllee  ssuuee  ccaarraatttteerriissttiicchhee,,  ddii  aaccqquuiissiirree  iill  CCoollppoo  SSGGAA11--AAttttaaccccoo  CCoommbbiinnaattoo  ddeeii  GGuuaarrddiiaannii  

ddeell  RRee  ((pp..4400))  aa  lliivveelllloo  --44  ee  ddii  ffaarree  ddeellllaa  NNoobbiillee  SSccuuoollaa  ddeellllaa  SSppaaddaa  ddeell  GGuuaarrddiiaannoo  llaa  ssuuaa  ssccuuoollaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..  

OOrraa  èè  iill  mmoommeennttoo  ddii  ssppeennddeerree  ii  PPuunnttii  AAvvvveennttuurraa  ((1155))::  KKuurrggaann  ddeecciiddee  ddii  aavvvvaalleerrssii  iinnnnaannzziittuuttttoo  ddeeggllii  SSvvaannttaaggggii  ppeerr  iinnccrreemmeennttaarree  iill  

nnuummeerroo  ddii  PPAA  ddaa  ppootteerr  iinnvveessttiirree  ee  qquuiinnddii  sscceegglliiee::  SSqquuiilliibbrraattoo  ((4400PPAA)),,  RReeppuuttaazziioonnee  NNeeggaattiivvaa//TTeemmuuttoo  ((44PPAA)),,  AAuuttooddiiddaattttaa  

((4400))  ee,,  aavveennddoo  sscceellttoo  SSqquuiilliibbrraattoo  ppuuòò  eecccceeddeerree  llaa  qquuaannttiittàà  mmaassssiimmaa  ddii  SSvvaannttaaggggii  sseelleezziioonnaabbiillii  aaggggiiuunnggeennddoo  MMaanniiaa//GGrraavvee  ((1166PPAA))..  

FFaacceennddoo  uunn  rraappiiddoo  ccaallccoolloo  ee  aaggggiiuunnggeennddoo  ii  1155PPAA  iinniizziiaallii,,  oorraa  KKuurrggaann  ppuuòò  ssppeennddeerree  bbeenn  111155PPAA!!  

AAddeessssoo,,  ddaannddoo  uunnaa  rraappiiddaa  lleettttaa  aaii  VVaannttaaggggii,,  KKuurrggaann  ssttaa  ggiiàà  pprreegguussttaannddoo  ccoommee  ssppeennddeerree  ttaannttii  PPAA..  DDeecciiddee  ddii  aavvvvaalleerrssii  ddeellllaa  

ppeeccuulliiaarriittàà  ddeellllaa  ssuuaa  CCllaassssee  ((EERRRRAANNTTEE))  ee  ddii  aaccqquuiissiirree  ssoolloo  VVaannttaaggggii  ddii  ttiippoo  SSoocciiaallee  ppeerr  ppootteerrnnee  pprreennddeerree  uunnoo  iinn  ppiiùù..  II  ssuuooii  VVaannttaaggggii  

ssoonnoo::  CCaappoobbaannddaa  ((11))**,,  CCoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  SSttrraaddaa  ((22))**,,  NNoommaaddee  ((33))**  ee  AAlllleeaattii  ((1100  PPNNGG  MMeeddii  ee  55  PPNNGG  FFoorrttii  ppeerr  uunn  ccoossttoo  

ccoommpplleessssiivvoo  ddii  2244++1166==4400PPAA))**..  LL’’aasstteerriissccoo  iinnddiiccaa  cchhee  iill  ccoossttoo  iinn  PPAA  èè  ggiiàà  ssttaattoo  ccaallccoollaattoo  ccoonn  iill  2200%%  ddii  ssccoonnttoo  pprreevviissttoo  ppeerr  llaa  CCllaassssee  

EERRRRAANNTTEE..    NNeell  ccaassoo  ddeell  VVaannttaaggggiioo  ““AAlllleeaattii””,,  lloo  ssccoonnttoo  vvaa’’  ccaallccoollaattoo  ssuull  ttoottaallee  ee  nnoonn  ssuull  ssiinnggoolloo  PPNNGG..  

OOrraa,,  ffaacceennddoo  llee  ssoommmmee,,  vveeddiiaammoo  cchhee  KKuurrggaann  hhaa  ssppeessoo  4466PPAA  ppeerr  ii  VVaannttaaggggii  ee  gglliiee  nnee  rriimmaannggoonnoo  6699  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  iinnccrreemmeennttaarree  

TTaalleennttii  ee  CCoollppii..  TTuuttttaavviiaa,,  pprriimmaa  ddii  ppaassssaarree  aa  qquueessttaa  ffaassee,,  vveeddiiaammoo  ccoommee  ssoonnoo  ccaammbbiiaattee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  KKuurrggaann……  

  

CCOORRPPOO  66  IISSTTIINNTTOO  55  CCUUOORREE  33  MMEENNTTEE  44  

PPEERRCCEEZZIIOONNEE  11  AAZZIIOONNEE  33  DDEESSIIDDEERRIIOO  33  

RREESSIISSTTEENNZZAA  33  

MMIINNEERRAALLEE  00  VVEEGGEETTAALLEE  00  AANNIIMMAALLEE  00  

UUMMAANNOO  22  MMEECCCCAANNIICCOO  22  NNUULLLLAA  --11  

PPOOTTEENNZZAA  22  RRAAPPIIDDIITTAA’’  11  PPRREECCIISSIIOONNEE  00  

AATTTTAACCCCOO  11  DDIIFFEESSAA  00  AAUURRAA  00  
  

TTAALLEENNTTII  

AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo::  ++11  

GGeeooggrraaffiiaa::  ++11  

GGuuiiddaarree  VVeeiiccoollii::  00  

LLeeaaddeerrsshhiipp::  --22  

OOrraattoorriiaa::  --22  

SSoopprraavvvviivveennzzaa::  00  

RRiippaarraazziioonnii::  00  

  

CCOOLLPPII  

BB**::--22,,  SSGGAA11::--44;;  

  

PPVV::  55  TToo,,  44  GG,,  33  BB--TTee;;  

PPRR::  44  

PPEE::  33  

  

AAttttuuaallmmeennttee,,  KKuurrggaann  èè  uunn  ccaappoobbaannddaa  ccoonn  1155  uuoommiinnii  aall  

sseegguuiittoo  cchhee  sseemmbbrraa  aavveerr  ggiirraattoo  mmoollttoo  llee  llaannddee  ddeessoollaattee  ddeell  

mmoonnddoo  ddii  KKeenn  iill  GGuueerrrriieerroo..  LLee  ppooppoollaazziioonnii  lloo  tteemmoonnoo  ee  mmoossttrraa  

sseeggnnii  ddii  pprrooffoonnddoo  ssqquuiilliibbrriioo  cchhee  ssii  mmaanniiffeessttaannoo  ssppeessssoo  

dduurraannttee  llaa  ggiioorrnnaattaa..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  hhaa  llaa  mmaanniiaa  vvoolleerrssii  llaavvaarree  

iinn  ccoonnttiinnuuaazziioonnee  llee  mmaannii  ((ssoopprraattttuuttttoo  ddooppoo  uunn  ssaanngguuiinnoossoo  

ccoommbbaattttiimmeennttoo))  ee  ii  ssuuooii  uuoommiinnii  ddeevvoonnoo  ffaarree  aallttrreettttaannttoo,,  ppeennaa  

llaa  mmoorrttee..  

  

OOrraa  aannddiiaammoo  ffiinnaallmmeennttee  aadd  iinnvveessttiirree  ii  rreessttaannttii  6699PPAA  ppeerr  

ll’’aaccqquuiissttoo  ee  ll’’iinnccrreemmeennttoo  ddii  TTaalleennttii  ee  CCoollppii..  

PPeerr  qquueelllloo  cchhee  rriigguuaarrddaa  ii  TTaalleennttii,,  KKuurrggaann  ddeecciiddee  ddii  ppoorrttaarree  

LLeeaaddeerrsshhiipp,,  AArrmmii  ddaa  FFuuooccoo  ee  AArrmmii  ddaa  LLaanncciioo  aa  00,,  

ssppeennddeennddoo  iinn  ttoottaallee  88PPAA  ((nnee  rreessttaannoo  6611))..  PPeerr  ii  ccoollppii  iinnvveeccee  

ddeecciiddee  ddii  ttoogglliieerrssii  iill  ppeennssiieerroo  iinnccrreemmeennttaannddoo  ddiivveerrssii  CCoollppii  

BBaassee  ((vveeddii  pp..pp..5566--5577  ddii  DDOOCCUUMMEENNTTII  SSEEGGRREETTII))  aa  00..  
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EEccccoo  qquuiinnddii  llaa  ssuuaa  nnuuoovvaa  lliissttaa  ddii  CCoollppii  BBaassee::  BB22--33--44--55--66--77--88--99--1100--1111--1144--1155--1166--1177--1188::  00,,  BB**::  --22;;  ppeerr  uunnaa  ssppeessaa  ttoottaallee  ddii  4477PPAA..  

OOrraa,,  ccoonn  ii  1166PPAA  rriimmaassttii  ppoorrttaa  aa  00  iill  ssuuoo  CCoollppoo  AAvvaannzzaattoo  ((rriiccoorrddaattee  cchhee  nnoonn  hhaa  lloo  ssccoonnttoo  aa  ccaauussaa  ddeelllloo  SSvvaannttaaggggiioo  ““AAuuttooddiiddaattttaa””……))  

rriimmaanneennddoo  ccoonn  1122PPAA..  CCoonn  qquueessttii  ppuunnttii  aaccqquuiissttaa  ii  ccoollppii  SSGGAA33  ee  66,,  ppoorrttaannddoollii  rriissppeettttiivvaammeennttee  aa  lliivveelllloo  00  ee  --22..  FFiinnaallmmeennttee  ii  PPuunnttii  

AAvvvveennttuurraa  ssoonnoo  ssttaattii  ttuuttttii  ssppeessii  ee,,  aaggggiiuunnggeennddoo  llee  uullttiimmee  iinnffoorrmmaazziioonnii  aa  qquuaannttoo  aabbbbiiaammoo  vviissttoo  pprriimmaa,,  ppoossssiiaammoo  aavveerree  iill  qquuaaddrroo  

ccoommpplleettoo  ddeell  nnuuoovvoo  ppeerrssoonnaaggggiioo::  

  

CCOORRPPOO  66  IISSTTIINNTTOO  55  CCUUOORREE  33  MMEENNTTEE  44  

PPEERRCCEEZZIIOONNEE  11  AAZZIIOONNEE  33  DDEESSIIDDEERRIIOO  33  

RREESSIISSTTEENNZZAA  33  

MMIINNEERRAALLEE  00  VVEEGGEETTAALLEE  00  AANNIIMMAALLEE  00  

UUMMAANNOO  22  MMEECCCCAANNIICCOO  22  NNUULLLLAA  --11  

PPOOTTEENNZZAA  22  RRAAPPIIDDIITTAA’’  11  PPRREECCIISSIIOONNEE  00  

AATTTTAACCCCOO  11  DDIIFFEESSAA  00  AAUURRAA  00  
  

TTAALLEENNTTII  

AArrmmii  ddaa  CCoorrppoo  aa  CCoorrppoo::  ++11  

AArrmmii  ddaa  FFuuooccoo::  00  

AArrmmii  ddaa  LLaanncciioo::  00  

GGeeooggrraaffiiaa::  ++11  

GGuuiiddaarree  VVeeiiccoollii::  00  

LLeeaaddeerrsshhiipp::  00  

OOrraattoorriiaa::  --22  

SSoopprraavvvviivveennzzaa::  00  

RRiippaarraazziioonnii::  00  

  

CCOOLLPPII  

BB22--33--44--55--66--77--88--99--1100--1111--1144--1155--1166--1177--1188::  00,,  BB**::  --22;;  

SSGGAA11--33::  00,,  SSGGAA66::  --22;;  

  

PPVV::  55  TToo,,  44  GG,,  33  BB--TTee;;  

PPRR::  44  

PPEE::  33  

  

  

  

EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  

22  SScciiaabboollee  ((FF))PPVV  

MMoottoo  

PPeettttoorraallee  ((VVPP33--TToo))  

BBrraacccciiaallii  ddii  ccuuooiioo  ((VVPP11--BBDD//BBSS))  

CCoopprriibbrraacccciiaallii  ccoonn  PPuunnttee  ((VVPP22--BBDD//BBSS))  

  

IINNIIZZIIAATTIIVVAA  1100  

MMOOVVIIMMEENNTTOO  88  

CCOORRSSAA  1122  

  

AATTTTAACCCCOO  

CCOORRPPOO  AA  CCOORRPPOO  1122//1122  

AA  DDIISSTTAANNZZAA  1100//1100  

  

PPAARRAATTAA  1111  

  

SSCCHHIIVVAATTAA  88  

  

  

  

  
OOrraa  KKuurrggaann  èè  pprraattiiccaammeennttee  pprroonnttoo  ppeerr  aavvvveennttuurraarrssii  
nneell  mmoonnddoo  ddii  KKeenn,,  llee  uunniicchhee  ccoossee  cchhee  mmaannccaannoo  ssoonnoo  
llaa  ssuuaa  SSttoorriiaa  ee  DDeessccrriizziioonnee..  TTeenneennddoo  bbeenn  pprreesseennttee  
VVaannttaaggggii  ee  SSvvaannttaaggggii  sseelleezziioonnaattii,,  iill  ggiiooccaattoorree  ssii  
ddiivveerrttiirràà  aa  ssppiieeggaarree  ccooeerreenntteemmeennttee  ccaarraatttteerree  ee  
bbaacckkggrroouunndd  ddii  qquueessttoo  ppeerrssoonnaaggggiioo::  AAdd  eesseemmppiioo  ddaa  
ccoossaa  ddeerriivvaannoo  iill  ssuuoo  ssqquuiilliibbrriioo  ee  llaa  ssuuaa  mmaanniiaa  ddii  
llaavvaarrssii  llee  mmaannii  ccoossìì  ssppeessssoo??  DDoovvee  hhaa  aapppprreessoo  llee  
tteeccnniicchhee  ddii  ccuuii  ddiissppoonnee??  CCoommee  èè  ddiivveennuuttoo  iill  ccaappoo  ddii  
uunn  ggrruuppppoo  ddii  1155  uuoommiinnii??  
QQuuaallii  aazziioonnii  hhaa  ccoommmmeessssoo  ppeerr  eesssseerree  tteemmuuttoo  ddaallllaa  
ppooppoollaazziioonnee??  SSoonnoo  ttuuttttee  ddoommaannddee  llee  ccuuii  rriissppoossttee  
ppoossssoonnoo  ggeenneerraarree  uunn  ssoolliiddoo  bbaacckkggrroouunndd  ppeerr  KKuurrggaann  ee  
rreennddeerree  aannccoorr  ppiiùù  ddiivveerrtteennttee  ee  pprrooffoonnddaa  
ll’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaaggggiioo..  NNaattuurraallmmeennttee,,  llaa  
rriissppoossttaa  aa  ttaallii  ddoommaannddee  llaa  llaasscciiaammoo  aa  cchhiiuunnqquuee  aabbbbiiaa  
vvoogglliiaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  KKuurrggaann  ccoommee  PPGG  oo  ccoommee  PPNNGG  
nneellllee  ssuuee  AAvvvveennttuurree……  
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AAPPPPRREENNDDEERREE  CCOOLLPPII  IINN  

CCOOMMBBAATTTTIIMMEENNTTOO  ((ddii  SSqquuaalloo))  

PPeerrssoonnaallmmeennttee  hhoo  sseemmpprree  ttrroovvaattoo  ppiiuuttttoossttoo  ddiiffffiicciillee  cchhee  uunn  

ppeerrssoonnaaggggiioo  ccooiinnvvoollttoo  iinn  ccoommbbaattttiimmeennttoo  rriieessccaa  aadd  aapppprreennddeerree  

uunn  ccoollppoo  iiggnnoottoo  aa  lluuii  rriivvoollttoo  ssee  ccoommee  ppeennaalliittàà  aall  tteesstt  ddeevvee  

aaggggiiuunnggeerree  aanncchhee  iill  MMSS  ddeellll’’aattttaaccccoo  aavvvveerrssaarriioo..  IInn  ggeenneerree  ssii  

ccrreeaa  llaa  ppaarraaddoossssaallee  ssiittuuaazziioonnee  cchhee  cchhii  rreessttaa  ffuuoorrii  ddaall  

ccoommbbaattttiimmeennttoo  ee  ssii  lliimmiittaa  aadd  oosssseerrvvaarrlloo  sseennzzaa  mmeetttteerree  aa  

rriisscchhiioo  llaa  ssuuaa  vviittaa,,  vviieennee  rriiccoommppeennssaattoo  ccoonn  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  

ccoollppii  pprreecceeddeenntteemmeennttee  iiggnnoottii,,  mmeennttrree  cchhii  ccoommbbaattttee,,  ssee  nnee  eessccee  

vviivvoo,,  aall  mmaassssiimmoo  pprreennddee  qquuaallcchhee  PPAA  iinn  ppiiùù..  

OOrraa,,  ppuurr  vvoolleennddoo  mmaanntteenneerree  iinnaalltteerraattaa  llaa  ffoorrmmuullaa  cchhee  

vvoorrrreebbbbee  ssiiaa  ppiiùù  ddiiffffiicciillee  aapppprreennddeerree  uunn  ccoollppoo  iiggnnoottoo  ssuubbììttoo  

ddiirreettttaammeennttee,,  hhoo  ppeennssaattoo  ddii  ffaarree  uunnaa  ppiiccccoollaa  ttaabbeellllaa  cchhee  

ssttaabbiilliissccaa  uunnaa  ppeennaalliittàà  ssttaannddaarrdd  iinn  bbaassee  aall  MMSS  ddeellll’’aattttaaccccoo::  

MMSS  EEcccceelllleennttee  ((--66  ee  oollttrree))  ==  MMoollttoo  DDiiffffiicciillee  ((--44))  

MMSS  MMoollttoo  BBuuoonnoo  ((--44,,--55))  ==  DDiiffffiicciillee  ((--22))  

MMSS  BBuuoonnoo  ((--22,,--33))  ==  AArrdduuoo  ((--11))  

MMSS  NNoorrmmaallee  ((--11))  ==  NNoorrmmaallee  ((00))  

SSoolloo  nneell  ccaassoo  ddii  uunn  SSuucccceessssoo  CCrriittiiccoo  llaa  ddiiffffiiccoollttàà  

ddiivveerrrreebbbbee  --66..  

  

VVAALLOORREE  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE::  IILL  

DDIILLEEMMMMAA……  ((ddii  SSqquuaalloo,,  ddaa  uunn’’iiddeeaa  ddii  MMiizzoo,,  BBoorrtt  ee  

ssooccii))  

NNeell  VVoolluummee  11,,  aa  pp..2255,,  ssii  ppaarrllaa  ddeellllee  PPrrootteezziioonnii  ee  vviieennee  

ssttaabbiilliittoo  cchhee  iill  lloorroo  vvaalloorree  vviieennee  ssoottttrraattttoo  aall  MMSS  ddeellll’’aattttaaccccoo  

pprriimmaa  ddii  ttiirraarree  ii  ddaaddii  ppeerr  ccaallccoollaarree  ii  ddaannnnii..  SSee  ddaa  uunn  llaattoo  llee  

rreeggoollaa  sseemmbbrraa  ssttuuddiiaattaa  ppeerr  eevviittaarree  cchhee  ii  PPGG  vvaaddaannoo  iinn  ggiirroo  

ccoommee  ddeeii  ffuurrggoonnii  bblliinnddaattii,,  ddaallll’’aallttrroo  ggeenneerraa  ssiittuuaazziioonnii  ppooccoo  iinn  

lliinneeaa  ccoonn  ll’’aattmmoossffeerraa  ddeell  mmaannggaa  ee  ddeellll’’aanniimmee  ddii  HHNNKK..  CCoonn  

qquueessttoo  ssiisstteemmaa,,  uunn  ttiirroo  ddii  ddaaddii  ffoorrttuuiittoo  ppeerrmmeetttteerreebbbbee  aadd  uunn  

ccoonnttaaddiinnoo  ddii  ttrraappaassssaarree  llaa  ggaammbbaa  ddii  RRaaoouull  ccoonn  uunn  ffoorrccoonnee……  

LLaa  mmiiaa  ssoolluuzziioonnee  ssaarreebbbbee  llaa  sseegguueennttee::  IIll  VVPP  ddeellllee  

pprrootteezziioonnii  vvaa’’  ssoottttrraattttoo  aall  ttoottaallee  ((MMSS++22dd66))  ee,,  ssee  

ddooppoo  llaa  ssoottttrraazziioonnee  iill  rriissuullttaattoo  èè  iinnffeerriioorree  aa  33,,  

ll’’aattttaaccccoo  rriissuullttaa  aassssoorrbbiittoo  ccoommpplleettaammeennttee..  

  

  

IINNDDIICCEE  
  
LL’’AArrttee  ddeell  GGoovveerrnnoo  nneell  MMoonnddoo  ddii  KKeenn  iill  GGuueerrrriieerroo              pp..33  
--LLaa  CCoossttrruuzziioonnee  ddeellllaa  CCiittttàà                                                          pp..44  
--LLaa  PPrroodduuzziioonnee  ddeell  VViillllaaggggiioo                                                      pp..1100  
--LLaa  CCrreesscciittaa  DDeemmooggrraaffiiccaa                                                            pp..1133  
--LLaa  DDiiffeessaa  ddeell  VViillllaaggggiioo                                                              pp..1144  
IInnccoonnttrrii  CCaassuuaallii                                                                            pp..1155  
SShhaaoolliinn  KKuunngg  FFuu  ––  NNuuoovvii  SSttiillii                                              pp..1188  
SSeeggrreettaa  AArrttee  ddii  IIggaa                                                                    pp..2244  
MMiisstteerriioossaa  SSccuuoollaa  ddeellll’’AAnnttiiccaa  SSiimmbboollooggiiaa                            pp..3311  
NNoobbiillee  SSccuuoollaa  ddeellllaa  SSppaaddaa  ddeell  GGuuaarrddiiaannoo                          pp..4400  
LL’’OOrrddiinnee  ddeeii  DDuuee  MMoonnttii  SSaaccrrii                                                pp..4433  
--DDiisscciipplliinnaa  ddeeii  DDuuee  MMoonnttii  SSaaccrrii                                          pp..4444  
CCrreeaazziioonnee  ddeell  PPeerrssoonnaaggggiioo  ––  MMeettooddoo  33                            pp..4455  
--LLaa  CCaarrrriieerraa  ddeell  PPeerrssoonnaaggggiioo                                                pp..4477  
--LLaa  PPootteennzzaa  ddeell  PPeerrssoonnaaggggiioo                                                pp..4499  
--SSppeessaa  ddeeii  PPuunnttii  AAvvvveennttuurraa                                                  pp..5500  
RReeggoollee  OOppzziioonnaallii  VVaarriiee                                                            pp..6699  
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MMAANNUUAALLEE  DDEELLLL’’AARRBBIITTRROO  DDII  GGIIOOCCOO  
  

PPrrooggeettttoo  ee  IImmppaaggiinnaazziioonnee  

SSqquuaalloo  DDeennsseettssuu  

  

MMaatteerriiaallee  

SSqquuaalloo  DDeennsseettssuu  

CCaarrllooss  JJuuhhaann  CChhiiaattttii  

VViinncceenntt  FFaabbiioo  LLaabboorraannoo  

MMiizzookkuunniimmiittoo  

DDddssccoorraa  

LLaa  ssccuuoollaa  iimmppeerriiaallee  ddii  cceennttoo  

BBaarroonneeHHaarrkkoonnnneenn  

FFaallccoo7700  

  

IImmmmaaggiinnii  

wwwwww..hhookkuuttoonnookkeenn..iitt  

wwwwww..hhookkuuttooddeessttiinnyy..ccoomm  

SSqquuaalloo  DDeennsseettssuu  

  

CCooppeerrttiinnaa  

FFaann  AArrtt  ddii  KKsseerroonnaarroogguu  ffrroomm  DDeevviiaannttaarrtt  

  

RRiinnggrraazziiaammeennttii  ppaarrttiiccoollaarrii  

MMuussaasshhyyMMiiyyaammoottoo  

LLaa  ssccuuoollaa  iimmppeerriiaallee  ddii  cceennttoo  

TTuuttttii  ggllii  uutteennttii  ddeellllaa  sseezziioonnee  ggddrr  ddii  hhnnkk..iitt  

  

http://www.hokutonoken.it/
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