
CCIIAAOO  AA  TTUUTTTTII!!!!  
  
BBeennvveennuuttii  aa  qquueessttoo  sseemmiinnaarriioo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  MMaasstteerr  TTeeaamm  cchhee,,  ccoommee  ssaappeettee,,  
ppaarrlleerràà  ddii  uunn  aarrggoommeennttoo  mmoollttoo  ddeelliiccaattoo::  II  TTEEMMPPII  CCHHEE  VVEERRRRAANNNNOO……  CCoommee  
pprreeppaarraarrssii  aa  ssccoonnvvoollggiimmeennttii  ssiimmiillii??  CCoommee  rriiuusscciirree  aa  ttrroovvaarree  iill  ccoorraaggggiioo  ddii  
iinnvveessttiirree  ggrraann  ppaarrttee  ddeell  ccaappiittaallee,,  ssee  nnoonn  ttuuttttoo,,  ppeerr  uunn  ffuuttuurroo  iinncceerrttoo??  SSoonnoo,,  
ffoorrssee,,  llee  ddoommaannddee  ppiiùù  ffrreeqquueennttii  nneellllee  mmeennttii  ddii  mmoollttii,,  uullttiimmaammeennttee..  
EEccccoo  ppeerrcchhéé  èè  ssttaattoo  oorrggaanniizzzzaattoo  qquueessttoo  iinnccoonnttrroo,,  ppeerr  ppootteerrvvii  rriissppoonnddeerree  nneell  
mmooddoo  ppiiùù  ccooeerreennttee  ppoossssiibbiillee,,  ppeerr  aaiiuuttaarree  aa  cchhiiaarriirree  dduubbbbii,,  ppeerr  pprreeppaarraarree  llaa  
ggeennttee  aadd  aaffffrroonnttaarree  iill  ffuuttuurroo,,  aanncchhee  ssee  nneemmmmeennoo  lloonnttaannaammeennttee  ssuuffffiicciieennttee  aa  
pprrootteeggggeerrccii  ddaaii  ccaattaacclliissmmii  ccuuii  ccii  ttrroovveerreemmoo  ddaavvaannttii..  SSaappppiiaammoo  ttuuttttii  cchhee  llaa  
ssoopprraavvvviivveennzzaa  ccee  llaa  aassssiiccuurreerràà  ssoolloo  iill  nnoossttrroo  DDiioo..  
  
EEccccoo  cchhee  eennttrroo  iinn  ggiiooccoo  iioo!!  CCoossaa  cc’’eennttrroo  iinn  ttuuttttoo  qquueessttoo??  DDii  cceerrttoo  nnoonn  hhoo  llee  
ccoommppeetteennzzee  ppeerr  ppaarrllaarree  ddii  aarrggoommeennttii  ccoossìì  rriilleevvaannttii!!  QQuuiinnddii  mmii  ssoonnoo  ppeerrmmeessssaa  
ddii  aapppprrooffoonnddiirree  uunn  tteemmaa  cchhee,,  ssiiccuurraammeennttee  nnoonn  ssaarràà  iill  pprriimmoo  ddeellllaa  lliissttaa  ddii  
iimmppoorrttaannzzaa,,  mmaa  vvaa  pprreessoo  ccoommuunnqquuee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee::  llaa  ssoopprraavvvviivveennzzaa  
ppssiiccoollooggiiccaa;;  ssee  ssii  pprreesseennttaassssee  ll’’eevveenniieennzzaa  ddii  ppaassssaarree  lluunngghhii  ppeerriiooddii  nneeii  ccoossiiddddeettttii  
““uunnddeerrggrroouunndd””;;  iinn  ppaarroollee  ppoovveerree,,  uunnaa  rraaccccoollttaa  ddii  aattttiivviittàà  rriiccrreeaattiivvee  aaddaattttee  aadd  
aammbbiieennttii  aaffffiinnii  aaii  rriiffuuggii  ssootttteerrrraanneeii!!  EE  ffoorrssee  èè  aanncchhee  uunn  pprriimmoo  ppaassssoo  mmeennttaallee,,  
nneemmmmeennoo  ttrrooppppoo  iimmppeeggnnaattiivvoo,,  nneeggllii  iinnvveessttiimmeennttii  cchhee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  
aaffffrroonnttaattii!!  
  TTuuttttoo  qquuii……  
  
QQuueessttee  ppaaggiinnee  cchhee  ssttaattee  ppeerr  lleeggggeerree  ssoonnoo  uunnaa  ppiiccccoollaa,,  mmaa  ssppeerroo  aapppprreezzzzaattaa,,  
gguuiiddaa  ppeerr  ssoopprraavvvviivveerree  aallllaa  nnooiiaa....  UUnn  mmiinniimmoo  ccoonnttrriibbuuttoo  aa  qquueessttoo  ggrraannddee  
llaavvoorroo  cchhee  iill  MMaasstteerr  TTeeaamm  ssttaa  ppoorrttaannddoo  aavvaannttii,,  ppeerr  aappppoorrttaarree  uunn  ppoo’’  ppiiùù  ddii  
ccoonnoosscceennzzaa  aa  ttuuttttii  vvooii  pprreesseennttii  aa  qquueessttoo  sseemmiinnaarriioo!!!!  
  
DDeettttoo  qquueessttoo,,  ggooddeetteevvii  ll’’iinnccoonnttrroo,,  rruubbaattee  qquuaannttaa  ppiiùù  ccoonnoosscceennzzaa  ppootteettee,,  ee  
ccrreeaatteevvii  rreeaallttàà  mmaaggnniiffiicchhee..  SSoonnoo  ccoonn  vvooii!!  

                   



GGIIOOCCHHII  DDAA  TTAAVVOOLLOO  
    ((rreecceennssiioonnii  iilllluussttrraattiivvee))  
  

**TTuuttttii  ii  ggiioocchhii  qquuii  eelleennccaattii  llii  ppootteettee  ttrroovvaarree  ssuull  ssiittoo  
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OOccttii  EExxttrreemmee        NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  44 
II  ccoommppuutteerr  hhaannnnoo  pprreessoo  iill  ssoopprraavvvveennttoo  ssuuii  ggiioocchhii  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  ddeell  mmoonnddoo  oocccciiddeennttaallee,,  
llaa  ddaammaa,,  ggllii  ssccaacccchhii,,  eecccc……  OOccttii  rraapppprreesseennttaa  uunn  tteennttaattiivvoo  ddii  iiddeeaarree  uunn  sseemmpplliiccee  ggiiooccoo  ddii  
ssttrraatteeggiiaa  aaddaattttoo  aallllee  ppeerrssoonnee,,  mmaa  cchhee  rreessiissttaa  aallll’’aannaalliissii  ddii  uunn  ccoommppuutteerr..  
 

HHeerroossccaappee        NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  88 
          HHeerroossccaappee  ppuuòò  ttrraannqquuiillllaammeennttee  ccoonnccoorrrreerree  ppeerr  iill  ttiittoolloo  ““ggiiooccoo  ccoonn  llaa  ccoommppoonneennttiissttiiccaa  
ppiiùù  bbeellllaa  ee  rriiccccaa  ddii  sseemmpprree””..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  ppoonnttee  ttrraa  ii  ggiioocchhii  ddii  mmiinniiaattuurree  eedd  ii  ggiioocchhii  ddaa  
ttaavvoolloo  ttrraaddiizziioonnaallii..  IInnffaattttii  ddiissppoonnee  ddii  uunnaa  mmoonnttaaggnnaa  ddii  mmiinniiaattuurree  ddeettttaagglliiaattee  ee  ddiippiinnttee,,  
ppiiùù  llee  tteesssseerree  ppeerr  ccoossttrruuiirree  ggllii  sscceennaarrii..  
 

PPoowweerr  GGrriidd       NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  66 
          IIll  ggiiooccoo  vvii  vveeddee  aallllaa  gguuiiddaa  ddii  uunnaa  ccoommppaaggnniiaa  eelleettttrriiccaa..  NNeell  ccoorrssoo  ddeell  ggiiooccoo  ddoovvrreettee  
aaccqquuiissttaarree  cceennttrraallii  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa..  IInnoollttrree,,  ddoovvrreettee  ccoossttrruuiirree  uunnaa  rreettee  ddii  
ccoolllleeggaammeennttii  cchhee  sseerrvvaa  llee  ddiivveerrssee  cciittttàà  nneellll’’aarreeaa  sscceellttaa..  
  

TTwwiilliigghhtt  IImmppeerriiuumm  33rrdd  EEddiittiioonn  NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  -- 66 
          IImmppeerrii  eesstteessii  ppeerr  cceennttiinnaaiiaa  ddii  ppaarrsseecc  ee  mmiilliioonnii  ddii  sstteellllee,,  eeppiiccii  ccoommbbaattttiimmeennttii  ttrraa  
ppoosssseennttii  fflloottttee  ee  iinnttrriigghhii  ppoolliittiiccii  ddii  uunn  lloonnttaannoo  ffuuttuurroo……  IIll  bbeelllloo  ddii  qquueessttoo  ggiiooccoo  èè  llaa  
rriilleevvaannttee  iimmppoorrttaannzzaa  ddii  aallttrrii  eelleemmeennttii  oollttrree  llee  bbaattttaagglliiee  ssppaazziiaallii,,  qquuaallii  llaa  ppoolliittiiccaa  ee  llaa  
rriicceerrccaa  sscciieennttiiffiiccaa..  
  

DDrreeaammbbllaaddee       NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  22 
          DDrreeaammbbllaaddee  èè  uunn  ccuurriioossoo  mmiixx  ddii  uunn  ggiiooccoo  ddii  gguueerrrraa  ee  ssttrraatteeggiiaa,,  ccoonn  rreemmiinneesscceennzzee  
ssccaacccchhiissttiicchhee  ee  uunnaa  bbaassee  ccoommuunnee  aadd  uunn  ggiiooccoo  ddii  ssoocciieettàà..  LL’’aammbbiieennttaazziioonnee  cchhee  ffaa  ddaa  
ssffoonnddoo  aallll’’iinntteerraa  ooppeerraazziioonnee  èè  uunn  ccoommpplleessssoo  ooggggeettttoo  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaallee..  ““IInn  uunn  ffuuttuurroo  
ppiiùù  oo  mmeennoo  ffuuttuurroo,,  ii  ssiiggnnoorrii  ddeell  ssooggnnoo,,  ppssiicchhiiaattrrii  ddaallll’’eeggoo  ssiiccuurraammeennttee  ddeevviiaattoo,,  lloottttaannoo  
ppeerr  iill  pprreeddoommiinniioo  ssuu  ddii  uunn  tteerrrriittoorriioo  aadd  ooggggii  aannccoorraa  ppooccoo  eesspplloorraattoo::  iill  ssuubbccoonnsscciioo  
uummaannoo””..  
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SSppeeeedd  CCiirrccuuiitt       NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  66 
          ÈÈ  uunnaa  ggaarraa  ddii  ffoorrmmuullaa  uunnoo,,  ddoovvee  ii  ggiiooccaattoorrii  hhaannnnoo  iill  ppiieennoo  ccoonnttrroolllloo  ddeellll’’eessiittoo  ddeellllaa  
ggaarraa..  LLaa  ccoossaa  bbeellllaa  ppeerr  cchhii  aammaa  ii  ggiioocchhii  ddoovvee  nnoonn  eessiissttee  llaa  ffoorrttuunnaa  èè  cchhee  qquuii  nnoonn  ssii  ttiirraannoo  
ii  ddaaddii  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaarree  ddii  qquuaannttoo  ccii  ssii  ssppoossttaa,,  mmaa  ssii  ssccrriivvee  iinn  sseeggrreettoo  ((ccoommpprreessaa  llaa  vveelloocciittàà  
cchhee  ssii  vvuuoollee  iimmppoossttaarree))..  BBiissooggnnaa  ccaallccoollaarree  bbeennee  ttuuttttoo  ppeerr  eevviittaarree  ttaammppoonnaammeennttii  oo  ccuurrvvee  
aa  vveelloocciittàà  ttrrooppppoo  eelleevvaattee..  
  

PPuueerrttoo  RRiiccoo       NN°°  ggiiooccaattoorrii::  33  --  55 
          II  ggiiooccaattoorrii  iimmppeerrssoonniiffiiccaannoo  ddeeii  pprroopprriieettaarrii  tteerrrriieerrii  aa  SSaann  JJoossèè..  AAllccuunnii  ddeeii  tteerrrreennii  ssoonnoo  
eeddiiffiiccaabbiillii,,  mmeennttrree  aallttrrii  ppoossssoonnoo  oossppiittaarree  ddeellllee  ppiiaannttaaggiioonnii..  OOggnnii  aannnnoo  llee  ccaarriicchhee  ddeeii  
ggiiooccaattoorrii  ccaammbbiiaannoo  ((ggoovveerrnnaattoorree,,  eecccc..))..  UUnn  ggiiooccaattoorree  cchhee  sscceegglliiee  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ccaarriiccaa  
ppeerrmmeettttee  aa  ttuuttttii  ddii  uussuuffrruuiirree  ddeellllee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ttaallee  rruuoolloo,,  rriisseerrvvaannddoossii  ppeerr  ssee  uunn  lleeggggeerroo  
vvaannttaaggggiioo..  
  

CCaayylluuss         NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  55 
          IIll  ggiiooccoo  ffoonnddaammeennttaallmmeennttee  èè  uunn  ggiiooccoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  rriissoorrssee  ee  ccoossttrruuzziioonnee  
eeddiiffiiccii  iinn  ccuuii  iill  ggiiooccaattoorree  iimmppeerrssoonnaa  uunn  ccoossttrruuttttoorree  cchhee  ccoonn  ii  ssuuooii  llaavvoorrii  aaiiuuttaa  aa  ccoossttrruuiirree  
iill  ccaasstteelllloo  ee  aa  ssvviilluuppppaarree  llaa  cciittttàà  aaddiiaacceennttee..  
  

EEll  GGrraannddee        NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  55 
          SSiiaammoo  nneellllaa  SSppaaggnnaa  ddeeii  CCoonnqquuiissttaaddoorreess,,  ee  ll’’aazziioonnee  ssii  ssvvoollggee  ssuull  tteerrrriittoorriioo  iibbeerriiccoo..  II  
ggiiooccaattoorrii  rraapppprreesseennttaannoo  ii  ddiivveerrssii  GGrraannddii  ddii  SSppaaggnnaa  cchhee  ssii  ccoonntteennddoonnoo  ll’’iinnfflluueennzzaa  ssuullllee  
pprroovviinnccee  ddeell  rreeggnnoo..  ÈÈ  uunn  ggiiooccoo  aabbbbaassttaannzzaa  ccoommpplleessssoo,,  ll’’iinnfflluueennzzaa  ddeellllaa  ffoorrttuunnaa  èè  lliimmiittaattaa  
ee  llee  ppaarrttiittee  rriissuullttaannoo  sseemmpprree  vvaarriiee..  
  

TTiiggrriiss  &&  EEuupphhrraatteess     NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  44 
          ÈÈ  uunn  ggiiooccoo  ddii  ppoossiizziioonnee  ee  ppiiaazzzzaammeennttoo,,  aammbbiieennttaattoo  nneellllaa  ccuullllaa  ddeellllaa  cciivviillttàà,,  ssuullllee  
ssppoonnddee  ddeell  TTiiggrrii  ee  ddeellll’’EEuuffrraattee..  IIll  ggiiooccoo  èè  aavvvviinncceennttee,,  sseemmpplliiccee  ee  ccoommpplleessssoo  nneelllloo  sstteessssoo  
tteemmppoo,,  ooggnnii  ppaarrttiittaa  èè  ddiivveerrssaa  ddaallll’’aallttrraa..  
  

DDeesscceenntt::VViiaaggggii  nneellllee  TTeenneebbrree  NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  55 
          LLaa  mmeeccccaanniiccaa  ddeell  ggiiooccoo  ssii  bbaassaa  ssuu  uunnaa  ssppeecciiee  ddii  gguueerrrraa  ttrraa  iill  ssiiggnnoorree  ssuupprreemmoo  ee  ggllii  
EErrooii  iimmppeerrssoonnaattii  ddaaggllii  aallttrrii  ggiiooccaattoorrii..  IIll  ggiiooccoo  pprreevveeddee  cchhee  ppoossssiiaattee  iinnvveennttaarree  vvooii  sstteessssii  
ddeellllee  aavvvveennttuurree..  LLaa  ccoommppoonneennttiissttiiccaa  èè  eecccceezziioonnaallee,,  bbeelllliissssiimmee  ee  nnuummeerroossee  ssoonnoo  llee  
mmiinniiaattuurree  iinn  ssccaallaa  ddeeii  mmoossttrrii..  ÈÈ  uunn  ggiiooccoo  ccoonnssiigglliiaattoo  aa  cchhii  èè  ddiissppoossttoo  aa  ssppeennddeerree  uunnaa  
cciiffrraa  aaddeegguuaattaa  aall  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  ssccaattoollaa..  

  



AArrkkhhaamm  HHoorrrroorr      NN°°  ggiiooccaattoorrii::  11  --  88 
          AArrkkhhaamm,,  rriiddeennttee  cciittttaaddiinnaa  nneellll’’eeaasstt  ccooaasstt  aammeerriiccaannaa,,  aallmmeennoo  ppeerr  ii  ppiiùù..  II  ggiiooccaattoorrii  
iimmppeerrssoonnaannoo  qquueellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  ppeerr  eevveennttii  ppaarrttiiccoollaarrii  vveennggoonnoo  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellll’’oorrrroorree  
cchhee  ssii  nnaassccoonnddee  ddiieettrroo  llaa  ppoorrttaa,,  ddeeggllii  eevveennttii  mmiisstteerriioossii  cchhee  ssttaannnnoo  aattttaannaagglliiaannddoo  llaa  cciittttàà  ee  
ddeeii  ppeerriiccoolloossii  eesssseerrii  cchhee  nnee  ppeerrccoorrrroonnoo  llee  vviiee..  IIll  ggiiooccoo  èè  mmoollttoo  dd’’aattmmoossffeerraa;;  ssppeessssoo  iill  
ggiiooccaattoorree  ttrroovveerràà  iill  ssuuoo  ppeerrssoonnaaggggiioo  aaii  lliimmiittii  ddeellllaa  ppaazzzziiaa  oo  ppaazzzzoo..  
  

BBoooommttoowwnn       NN°°  ggiiooccaattoorrii::  33  --  55 
          IIll  mmeeccccaanniissmmoo  ssii  bbaassaa  ssuu  aassttee  ((ii  ““ssoollddii  ssoonnoo  ggeettttoonnii  ddaa  ppookkeerr,,  rriicciiccllaabbiillii  aanncchhee  ppeerr  iill  
ppookkeerr  vveerroo  ee  pprroopprriioo))  cchhee  ppeerrmmeettttoonnoo  aaii  ggiiooccaattoorrii  ddii  aaggggiiuuddiiccaarrssii  mmiinniieerree,,  ssaalloooonn,,  ccaarrttee  
ssppeecciiaallii,,  eecccc……  SSeemmpplliiccee,,  ddiivveerrtteennttee  ee  nnoonn  ttrrooppppoo  pprrooffoonnddoo,,  ppeerr  uunnaa  sseerraattaa  ppiiùù  lleeggggeerraa..  
 

MMaasstteerr  TThhiieeff        NN°°  ggiiooccaattoorrii::  33  --  88 
          II  ggiiooccaattoorrii  ssoonnoo  iimmpplliiccaattii  nneell  ccoommmmeerrcciioo  ddii  ggiiooiieellllii  ffaallssii..  DDii  ttuurrnnoo  iinn  ttuurrnnoo  cciiaassccuunn  
ggiiooccaattoorree  ppuuòò  eesssseerree  uunn  ccoonnttrraabbbbaannddiieerree,,  uunn  ggiiooiieelllliieerree,,  uunn  ffaallssaarriioo,,  uunn  llaaddrroo  oo  uunn  
ddeetteeccttiivvee..  IIll  ccuuoorree  ddeell  ggiiooccoo  èè  ““llaa  ssccaattoollaa””,,  oovvvveerroo  uunn  mmeerraavviigglliioossoo  mmaannuuffaattttoo  iinn  lleeggnnoo  
ccoonn  1122  ccaasssseettttiinnii,,  ddii  ccuuii  66  ccoonn  ccoommppaarrttii  sseeggrreettii;;  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  ccuubboo  ddii  rruubbiikk  ssccoommppoonniibbiillee  
aa  ccaasssseettttii  iinn  ccuuii  llee  ggeemmmmee  vveennggoonnoo  iinnttrrooddoottttee,,  pprreelleevvaattee,,  eecccc……  LLaa  ccoommppoonneennttiissttiiccaa  èè  
ddaavvvveerroo  bbeellllaa..  
  

AAxxiiss  &&  AAlllliieess::  DD--DDaayy          NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  33  
          AAxxiiss  &&  AAlllliieess  èè  iill  ppiiùù  ddiiffffuussoo  ““wwaarrggaammee””  ((ggiiooccoo  ddii  gguueerrrraa))  hhaa  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  uunnaa  
vveerrssiioonnee  aalltteerrnnaattiivvaa  ddeeddiiccaattaa  aalllloo  ssbbaarrccoo  iinn  NNoorrmmaannddiiaa..  ÈÈ  ppeerrffeettttoo  ppeerr  dduuee  ppeerrssoonnee  cchhee  
hhaannnnoo  uunnaa  sseerraattaa  ddii  ggiiooccoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee,,  ppeerrcchhéé,,  ddiivveerrssaammeennttee  ddaaggllii  aallttrrii  wwaarrggaammeess,,  
AAxxiiss  &&  AAlllliieess  DD--DDaayy  ssii  ggiiooccaa  iinn  ssoollee  22  oorree,,  22  oorree  ee  mmeezzzzaa..  
  

SSttaarr  FFlleeeett  BBaattttllee            NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  22  
          QQuueessttoo  ggiiooccoo  pprreennddee  ssppuunnttoo  ddaallllaa  sseerriiee  tteelleevviissiivvaa  EEnntteerrpprriissee..  CCoonnssiissttee  nneell  ccoommaannddaarree  
nnaavvii  ssppaazziiaallii..  IIll  ttaabbeelllloonnee  ddii  ggiiooccoo  ee  llaa  ccllaassssiiccaa  mmaappppaa  ((sstteellllaarree  iinn  qquueessttoo  ccaassoo))  eessaaggoonnaallee  
ddeeii  ggiioocchhii  ddii  gguueerrrraa  ddii  uunn  tteemmppoo..  IIll  ggiiooccaattoorree  ccoonnttrroolllleerràà  ttuuttttii  ggllii  aappppaarraattii  pprreesseennttii  ssuu  
uunnaa  oo  ppiiùù  nnaavvii;;  llaa  sscceellttaa  nnoonn  èè  bbaannaallee,,  iinn  qquuaannttoo  nnoonn  cc’’èè  eenneerrggiiaa  ssuuffffiicciieennttee  ppeerr  ttuuttttoo  ee  
bbiissooggnnaa  ddeecciiddeerree  aa  ccoossaa  ddaarree  llaa  pprriioorriittàà..  
  

GGooaa         NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  44  
          II  ggiiooccaattoorrii  cceerrccaannoo  ddii  iimmppeerrssoonnaarree  ddeeii  mmeerrccaannttii  ddii  ssppeezziiee  aattttrraavveerrssoo  llaa  rroottttaa  ddeellllee  
IInnddiiee  ddeell  11550000..  ppeerr  ffaarr  cciiòò  iill  ggiiooccaattoorree  ddoovvrràà  cceerrccaarree  ddii  mmiigglliioorraarree  llee  pprroopprriiee  nnaavvii,,  
aauummeennttaarree  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddeellllee  ssppeezziiee  ee  ddiivveerrssiiffiiccaarrllaa,,  iimmppoorrrràà  ttaassssee  aaii  ccoolloonnii,,  ccoossttrruuiirràà  
nnuuoovvee  ccoolloonniiee..  LLaa  ppaarrttee  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  èè  qquueellllaa  ddeellllee  aassttee..  ÈÈ  uunn  bbuuoonn  ggiiooccoo  ddii  ggeessttiioonnee  
ccoonn  iill  pprreeggiioo  ddii  ppootteerr  ddiivveerrssiiffiiccaarree  llee  ssttrraatteeggiiee..  
  



  
DDuunnggeeoonnss  &&  DDrraaggoonnss    NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  55  
          ÈÈ  uusscciittoo  iinnssiieemmee  aa  HHyybbrriidd,,  ee  hhaa  llaa  sstteessssaa  ffiilloossooffiiaa  ddii  ggiiooccoo..  SSii  ddiiffffeerreennzziiaa  ddaall  ffaattttoo  cchhee  
DDuunnggeeoonnss  &&  DDrraaggoonnss  ssii  rriivvoollggee  aadd  uunn  ppuubbbblliiccoo  ppiiùù  ggiioovvaannee  ee  mmeennoo  eessiiggeennttee..  LLaa  ssuuaa  
qquuaalliittàà  ssoonnoo  llaa  ggrroossssaa  qquuaannttiittàà  ddii  mmiinniiaattuurree;;  èè  uunn  ggiiooccoo  cchhee  ssttiimmoollaa  mmoollttoo  llaa  ffaannttaassiiaa..  
 

FFuurriiaa  ddii  DDrraaccuullaa      NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  55  
          IIll  ppiiaannoo  pprreesseennttaa  ll’’EEuurrooppaa  ggeeooggrraaffiiccaa  ddii  ffiinnee  880000  ccoonn  ttuuttttee  llee  pprriinncciippaallii  cciittttàà  ccoolllleeggaattee  
vviiaa  ssttrraaddaa,,  ffeerrrroovviiaa  oo  ppoorrttoo..  UUnnoo  ddeeii  ggiiooccaattoorrii  iimmppeerrssoonniiffiicchheerràà  DDrraaccuullaa  iinn  ffuuggaa,,  ggllii  aallttrrii  ii  
ccaacccciiaattoorrii  LLoorrdd  GGooddaallmmiinngg,,  iill  DDrr..  SSeewwaarrdd  ,,  VVaann  HHeellssiinngg  ee  MMiinnaa  HHaarrkkeerr..  ÈÈ  uunnoo  ddeeii  
ggiioocchhii  cchhee  rreennddoonnoo  mmeegglliioo  ll’’aammbbiieennttaazziioonnee  ee  iill  ppaatthhooss  cchhee  vvoogglliioonnoo  rriicchhiiaammaarree..  
 

CCoonnqquueesstt  ooff  tthhee  EEmmppiirree    NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  66  
          RRoommaa,,  CCaappuutt  MMuunnddii..  TTeerrzzoo  sseeccoolloo  ddooppoo  CCrriissttoo,,  ll’’IImmppeerroo  RRoommaannoo  nneecceessssiittaa  uunnaa  
gguuiiddaa;;  ii  ggiiooccaattoorrii,,  iimmppeerrssoonnaannddoo  ii  CCeessaarrii  ccoonntteennddeennttii,,  ddoovvrraannnnoo  ccoonnqquuiissttaarree  lloo  sscceettttrroo  
dd’’IImmppeerraattoorree;;  aa  lloorroo  ddiissppoossiizziioonnee  lleeggiioonnii  mmiilliittaarrii  eedd  iinnfflluueennzzaa  ppoolliittiiccaa..  
 

AAmmuunn  RRee        NN°°  ggiiooccaattoorrii::  33  --  55  
          GGiiooccaannddoo  aadd  AAmmuunn  RRee  vveerrrreettee  pprrooiieettttaattii  iinnddiieettrroo  nneell  tteemmppoo  aa  44000000  aannnnii  ffaa,,  aa  ccaavvaalllloo  
ddeellll’’aannttiiccoo  ee  ddeell  nnuuoovvoo  EEggiittttoo..  IIll  vvoossttrroo  DDiioo--FFaarraaoonnee  AAmmuunn  ––RRee  eessiiggee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  
ggrraannddiioossee  ppiirraammiiddii  ee  ll’’ooffffeerrttaa  ddii  rriicccchhii  ssaaccrriiffiiccii..  IInn  ccoommppeennssoo  iill  DDiioo  vvii  rriiccoommppeennsseerràà  ccoonn  
bbeennii  ddii  ooggnnii  ggeenneerree::  ddeennaarroo,,  aaggrriiccoollttoorrii  ee  ppiieettrree  ppeerr  llee  vvoossttrree  ppiirraammiiddii..  PPoottrreettee  aanncchhee  
eesssseerree  aauuddaaccii  ee  rruubbaarree  ssoollddii  ddaall  tteemmppiioo,,  mmaa  ssiiccuurraammeennttee  AAmmuunn  vvii  ppuunniirràà..  PPeerr  vvooii  
nneessssuunn  bbeennee  vveerrrràà  eellaarrggiittoo..  IIll  ggiiooccoo  èè  aavvvviinncceennttee  ee  ddooppoo  iill  pprriimmoo  iimmppaattttoo  ccoonn  llee  rreeggoollee  
ddiivveennttaa  aanncchhee  aaggiillee  ee  ppiieennoo  ddii  aazziioonnee..  
 

IIll  TTrroonnoo  ddii  SSppaaddee      NN°°  ggiiooccaattoorrii::  33  --  55  
          ÈÈ  uunn  ggiiooccoo  ddii  ddiipplloommaazziiaa  ee  ccoommbbaattttiimmeennttii,,  sseennzzaa  ll’’uussoo  ddeell  ddaaddoo..  II  ggiiooccaattoorrii  
rraapppprreesseennttaannoo,,  ssee  ssii  ggiiooccaa  iinn  55,,  aallttrreettttaannttee  ccaassaattee  cchhee  lloottttaannoo  ppeerr  iill  ttrroonnoo..  VViinnccee  iill  pprriimmoo  
cchhee  rraaggggiiuunnggee  iill  ccoonnttrroolllloo  ddii  uunn  cceerrttoo  nnuummeerroo  ddii  rreeggiioonnii  ccoonn  ffoorrtteezzzzee..  
 

TTiikkaall         NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  44  
          QQuueessttoo  ggiiooccoo  vvii  mmeettttee  aallllaa  pprroovvaa  ccoommee  aarrcchheeoollooggii;;  llaa  tteerrrraa  ppuulllluullaa  ddii  tteessoorrii  ee  ddii  
tteemmppllii,,  mmaa  llaa  nnaattuurraa  ddeevvee  ffaarree  iill  ssuuoo  ccoorrssoo;;  aatttteennttii  aaii  vvuullccaannii!!!!!!  II  ggiiooccaattoorrii  ddoovvrraannnnoo  
eesspplloorraarree  llaa  ppllaanncciiaa  ddii  ggiiooccoo  iinn  lluunnggoo  ee  iinn  llaarrggoo  aallllaa  ccaacccciiaa  ddii  tteemmppllii  MMaayyaa  ee  tteessoorrii..  PPeerr  llaa  
ssppeeddiizziioonnee  ooggnnii  ggiiooccaattoorree  hhaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  uunn  cceerrttoo  nnuummeerroo  ddii  rriicceerrccaattoorrii,,  dduuee  ccaammppii  
bbaassee  ee  uunn  eesspplloorraattoorree  eessppeerrttoo..  
 

  



KKiinnggssbbuurrgg        NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  55  
          NNeell  ggiiooccoo  ssiiaammoo  tteennuuttii  aa  ggeessttiirree  uunn  pprriinncciippaattoo  mmeeddiieevvaallee  ffaannttaassyy  ppeerr  cciinnqquuee  aannnnii..  GGllii  
aannnnii  ssoonnoo  ii  ttuurrnnii  ddii  ggiiooccoo  ee  ooggnnii  ttuurrnnoo  èè  ddiivviissoo  iinn  qquuaattttrroo  ssttaaggiioonnii  ((ttrraa  pprroodduuttttiivvee  ee  nnoonn))..  
PPuunnttoo  ppoorrttaannttee  ddeell  ggiiooccoo  èè  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ddaaddii..  
  

PPiirraattee’’ss  CCoovvee              NN°°  ggiiooccaattoorrii::  33  --  55  
          OOggnnii  ggiiooccaattoorree  èè  iill  ccaappiittaannoo  ddii  vvaasscceelllloo  ddii  uunnaa  nnaavvee  ppiirraattaa,,  cchhee  cceerrccaa  ddii  ffaarrssii  ffoorrttuunnaa  ee  
ddii  ddiivveennttaarree  ffaammoossaa  nneeii  mmaarrii  ddeeii  CCaarraabbii..  IIll  ggiiooccoo  èè  ggrraaddeevvoollee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ggrraaffiiccoo  
ccoonn  ccoommppoonneennttii  bbeenn  ffaattttii..  RRiissuullttaa  uunn  ggiiooccoo  lleeggaattoo  mmoollttoo  aallllaa  ffoorrttuunnaa,,  ssiiaa  nneell  ttiirroo  ddeeii  ddaaddii  
cchhee  nneellllaa  ppeessccaattaa  ddeellllee  ccaarrttee,,  cchhee  ssppeessssoo  ssii  rriivveellaannoo  iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  llaa  bbuuoonnaa  rriiuusscciittaa  
ddeellllaa  ppaarrttiittaa..  
  

TThhuurrnn  aanndd  TTaaxxiiss       NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  44  
          NNeell  ggiiooccoo  ssiiaammoo  iinnvviittaattii  aadd  iinnddoossssaarree  ii  ppaannnnii  ddii  ggeessttoorrii  ddeellllee  ppoossttee  nneellllee  vvaarriiee  rreeggiioonnii  
ggeerrmmaanniicchhee..  DDoovvrreemmoo  cceerrccaarree  ddii  ccoopprriirree  ccoonn  ii  nnoossttrrii  eeddiiffiiccii  ppoossttaallii  llee  cciittttàà  ppiiùù  
iimmppoorrttaannttii  ppeerr  ggaarraannttiirree  iill  sseerrvviizziioo..  IIll  ggiiooccoo  rriissuullttaa  sseemmpplliiccee  ccoommee  rreeggoollee,,  mmaa  vvaarriioo  nneellllee  
ppaarrttiittee,,  aavvvviinncceennttee  ee  ccoonn  uunnaa  bbuuoonnaa  ddoossee  ddii  ssttrraatteeggiiaa..  
 

MMaarree  NNoossttrruumm            NN°°  ggiiooccaattoorrii::  33  --  55  
          LLoo  ssccooppoo  ddeell  ggiiooccoo  èè  qquueelllloo  ddii  eesssseerree  llaa  cciivviillttàà  mmeeddiitteerrrraanneeaa  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  
ddeellll’’aannttiicchhiittàà  ee,,  ppeerr  ffaarr  qquueessttoo,,  ooccccoorrrree  oo  ccoossttrruuiirree  llee  ppiirraammiiddii,,  oo  aavveerree  nneeii  pprroopprrii  ddoommiinnii  
qquuaattttrroo  ttrraa  mmeerraavviigglliiee  ddeell  mmoonnddoo  aannttiiccoo  ee  ppeerrssoonnaaggggii  ffaammoossii..  GGiiooccoo  aassssoolluuttaammeennttee  
ssttrraatteeggiiccoo  aanncchhee  ssee  nnoonn  hhaa  rreeggoollee  ccoommpplleessssee..  
  

FFoooottmmaanniiaa              NN°°  ggiiooccaattoorrii::  22  --  44  
          ÉÉ  uunn  ggiiooccoo  ssuull  ccaallcciioo  ee  ffaannttaaccaallcciioo..  IInn  uunn  ttaabbeelllloonnee  ssttiillee  mmoonnooppoollii,,  mmaa  ccoonn  mmoollttiissssiimmee  
vvaarriiaannttii  ddii  ppeerrccoorrssoo..  IIll  mmeerrccaattoo  ccoonn  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa  ffrraa  nnaazziioonnaallii  ee  ssttrraanniieerrii,,  
eedd  iill  ccaammppiioonnaattoo  ddii  aannddaattaa  ee  rriittoorrnnoo  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaarree  llaa  ssqquuaaddrraa  vviinncceennttee..  SSee  vvii  ppiiaaccee  
ggiiooccaarree  aa  ffaannttaaccaallcciioo,,  oo  ccoommuunnqquuee  aa  ggiioocchhii  iinn  ssccaattoollaa  cchhee  rriigguuaarrddiinnoo  iill  ccaallcciioo,,  
pprreennddeetteelloo!!!!  
 



GIOCHI  CON  LE  CARTEGIOCHI CON LE CARTE    
EEdd  eeccccoo  uunn  ssoolliittaarriioo  ee  uunn  ggiiooccoo  ccoonn  llee  ccaarrttee!!  FFoorrssee  mmoollttii  ddii  vvooii  ggiiàà  llii  

ccoonnoossccoonnoo,,  mmaa  nnoonn  ssii  ssaa  mmaaii……  
VVoorrrreeii  ppootteerrnnee  pprreesseennttaarree  uunn  ppoo’’  aa  ooggnnii  iinnccoonnttrroo,,  ooppppuurree  nneell  ffoorruumm  ddii  

ggeenniiuuss  mmaasstteerr,,  ppeerr  aarrrriivvaarree  aadd  aavveerree  uunnaa  ppiiccccoollaa  rraaccccoollttaa  ddii  ssppiieeggaazziioonnii;;  
vveeddrreemmoo..  

  

II  VViiaaggggiiaattoorrii  ((ssoolliittaarriioo  ccoonn  llee  ccaarrttee))  

  
CCaarrttee::  uunn  mmaazzzzoo  ddii  5522..  
  
SScchhiieerraammeennttoo::  ddooddiiccii  ppaacccchheettttii  ddii  44  ccaarrttee  cciiaassccuunnoo,,  ddiissppoossttii  ccoommee  mmeegglliioo  
aaggggrraaddaa  ((eess..  ssuu  dduuee  rriigghhee  ddii  sseeii  ppaacccchheettttii))..  
  
SSccooppoo::  ffaarr  ssii  cchhee  iill  pprriimmoo  ppaacccchheettttoo  rriissuullttii  ccoommppoossttoo  ddaaii  qquuaattttrroo  aassssii  ((AA)),,  
iill  sseeccoonnddoo  ddaaii  qquuaattttrroo  dduuee  ((22)),,  ee  ccoossìì  vviiaa,,  ee  cchhee  nneeggllii  ssccaarrttii  rriimmaannggaannoo  ii  
qquuaattttrroo  rree  ((KK))..  
  
SSvvoollggiimmeennttoo::  ssii  pprreennddee  ddaall  ttaalllloonnee  ((llaa  ppaarrttee  ddeell  mmaazzzzoo  cchhee  rreessttaa  ddooppoo  aavveerr  
ddiissppoossttoo  iinn  bbaannccoo  lloo  sscchhiieerraammeennttoo))  llaa  pprriimmaa  ccaarrttaa;;  ssee  èè  uunn  rree  ((KK))  llaa  ssii  
bbuuttttaa  nneeggllii  ssccaarrttii  ee  ssii  ppaassssaa  aallllaa  sseeccoonnddaa..  QQuuaannddoo  ssii  ttrroovvaa  uunnaa  ccaarrttaa  cchhee  
ssttiiaa  ffrraa  ll’’aassssoo  ((AA))  ee  llaa  ddoonnnnaa  ((QQ)),,  llaa  ssii  iinnffiillaa  ssoottttoo  iill  ppaacccchheettttoo  
ccoorrrriissppoonnddeennttee  ((pprriimmoo  ppaacccchheettttoo  ssee  èè  uunn  AA,,  sseeccoonnddoo  ssee  èè  uunn  22  ee  ccoossìì  vviiaa;;  
ll’’uullttiimmoo  ssee  èè  uunnaa  QQ))..  SSii  ssccoopprree  ppooii  llaa  pprriimmaa  ccaarrttaa  ddii  qquueessttoo  sstteessssoo  
ppaacccchheettttoo,,  ee  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  ssee  èè  uunn  KK  llaa  ssii  bbuuttttaa  nneeggllii  ssccaarrttii,,  ee  ssii  pprreennddee  
uunnaa  nnuuoovvaa  ccaarrttaa  ddaall  ttaalllloonnee  ((ccoonn  llaa  qquuaallee  ssii  pprroocceeddeerràà  ccoommee  ssoopprraa)),,  mmeennttrree  
ssee  ssttaa  ffrraa  ll’’AA  ee  llaa  QQ  llaa  ssii  iinnffiillaa  ssoottttoo  iill  ppaacccchheettttoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee,,  ddeell  
qquuaallee  ppooii  ssii  ssccoopprree  llaa  pprriimmaa  ccaarrttaa,,  ee  ccoossìì  vviiaa..  
  
CCoonncclluussiioonnee::  iill  ggiiooccoo  ssii  ffeerrmmaa  ssee  eessccoonnoo  ii  qquuaattttrroo  KK  pprriimmaa  cchhee  ooggnnii  
ppaacccchheettttoo  rriissuullttii  ccoommppoossttoo  ddeellllee  ccaarrttee  ggiiuussttee;;  rriieessccee  nneell  ccaassoo  ooppppoossttoo..  
  



IIll  RRaammiinnoo  ((ggiiooccoo  ccoonn  llee  ccaarrttee))  
  
GGiiooccaattoorrii::  22  ––  55..  
  
CCaarrttee::  uunn  mmaazzzzoo  ddaa  5522  ++  11  jjoollllyy..  
  
VVaalloorree  ddeellllee  ccaarrttee::  ddaallll’’aassssoo  ((AA))  cchhee  vvaallee  11  aall  rree  ((KK))  cchhee  vvaallee  1133..  
  
SSccooppoo  ddeell  ggiiooccoo::  ootttteenneerree  ddeeii  ttrriiss,,  ddeeii  qquuaarrtteettttii  oo  ddeellllee  ssccaallee  ddeelllloo  sstteessssoo  
sseemmee..  LLaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  ggiiooccoo  ssii  hhaa  qquuaannddoo  uunn  ggiiooccaattoorree  rriieeccììssccee  aa  ffaarree  
rraammiinnoo,,  oovvvveerroo  aa  ssbbaarraazzzzaarrssii  iill  ppiiùù  rraappiiddaammeennttee  ppoossssiibbiillee  ddii  ttuuttttee  llee  ccaarrttee,,  
rreeaalliizzzzaannddoo  ddiivveerrssee  ccoommbbiinnaazziioonnii..  
  
SSvvoollggiimmeennttoo::  eessttrraarrrree  aa  ssoorrttee  ppeerr  cchhii  ddoovvrràà  ddiissttrriibbuuiirree  llee  ccaarrttee..  SSii  
ddiissttrriibbuuiissccoonnoo  77  ccaarrttee  aa  cciiaassccuunnoo..  QQuuiinnddii  ddeeppoorrrree  iill  mmaazzzzoo  ee  ssccoopprriirree  llaa  
pprriimmaa  ccaarrttaa..  IIll  pprriimmoo  ggiiooccaattoorree  sscceegglliiee  uunnaa  ddeellllee  77  ccaarrttee  ddeellllaa  ssuuaa  mmaannoo,,  ee  
llaa  ssccaarrttaa..  QQuuiinnddii,,  oo  ppeessccaa  uunnaa  nnuuoovvaa  ccaarrttaa,,  oo  pprreennddee  qquueellllaa  ggiiaa  ssccooppeerrttaa..  II  
ggiiooccaattoorrii  ssuucccceessssiivvii  aaggiissccoonnoo  nneelllloo  sstteessssoo  mmooddoo..  QQuuaannddoo  ssii  hhaa  llaa  
ppoossssiibbiilliittàà,,  aall  pprroopprriioo  ttuurrnnoo,,  ssii  ddeeppoossiittaannoo  llee  ccoommbbiinnaazziioonnii  cchhee  ssii  ssoonnoo  
ootttteennuuttee,,  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddii  aallmmeennoo  33  ccaarrttee..  QQuueessttoo  ppuuòò  eesssseerree  ffaattttoo  
pprriimmaa  ddii  pprreennddeerree  llaa  ccaarrttaa  ggiirraattaa  oo  llaa  ccaarrttaa  ddeell  mmaazzzzoo,,  cchhee  qquuiinnddii  sseerrvviirràà  
ssoolloo  aall  ttuurrnnoo  sseegguueennttee..  AAii  ttuurrnnii  ssuucccceessssiivvii  ppuuòò  aanncchhee  ddeeppoossiittaarree  11  oo  22  
ccaarrttee  aaggggiiuunnggeennddoollee  aallllee  ccoommppoossiizziioonnii  ggiiaa  eessiisstteennttii..  IIll  jjoollllyy  ppuuòò  eesssseerree  
uuttiilliizzzzaattoo  iinn  ssoossttiittuuzziioonnee  ddii  qquuaallssiiaassii  aallttrraa  ccaarrttaa  ee  ppuuòò  eesssseerree  rreeccuuppeerraattoo  
ddaa  qquuaalluunnqquuee  ggiiooccaattoorree  ccoonn  llaa  ccaarrttaa  ddeell  vvaalloorree  ccoorrrriissppoonnddeennttee..  QQuuaannddoo  uunnoo  
ffaa  rraammiinnoo,,  oovvvveerroo  ddeeppoossiittaa  ttuuttttee  llee  ccaarrttee  cchhee  hhaa  iinn  mmaannoo  ((ee  nnee  ppoossssiieeddee  
uunnaa  aanncchhee  ppeerr  lloo  ssccaarrttoo  ffiinnaallee)),,  ccoonncclluuddee  llaa  mmaannoo  ccoonn  00  ppuunnttii,,  mmeennttrree  ggllii  
aallttrrii  ggiiooccaattoorrii  ccaallccoollaannoo  iill  ppuunntteeggggiioo  ddeellllee  ccaarrttee  cchhee  ggllii  ssoonnoo  rriimmaassttee  iinn  
mmaannoo::  
jjoollllyy  ==  2200  ppuunnttii  
ffiigguurree  ==  1100  ppuunnttii  
aallttrree  ccaarrttee  ==  iill  lloorroo  vvaalloorree  nnoommiinnaallee  
cchhii  ssuuppeerraa  ii  110000  ppuunnttii  ““ssaallttaa””,,  mmaa  ppuuòò  ““rriissccaattttaarrssii””  vveerrssaannddoo  nneell  ppiiaattttoo  uunnaa  
qquuoottaa  ddeecciissaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa..  RRiieennttrraa  ccoossìì  nneell  ggiiooccoo  ccooll  ppuunntteeggggiioo  ddeell  
ggiiooccaattoorree  cchhee  hhaa  iill  ppuunntteeggggiioo  ppiiùù  aallttoo..  SSii  ppuuòò  ““ssaallttaarree””  ssoolloo  ffiinnoo  aa  qquuaattttrroo  
vvoollttee,,  ddooppoo  ddii  cchhee  ssii  èè  eelliimmiinnaattii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ddaall  ggiiooccoo..    
  
CCoonncclluussiioonnee::  iill  ggiiooccoo  tteerrmmiinnaa  qquuaannddoo  ttuuttttii  ii  ggiiooccaattoorrii  ttrraannnnee  uunnoo  ssoonnoo  
eelliimmiinnaattii  ddaall  ggiiooccoo..  IIll  vviinncciittoorree  ccoonnqquuiissttaa  llaa  ppoossttaa  ccoonntteennuuttaa  nneell  ppiiaattttoo..    



PER  I  NOSTRI  BAMBINI      PER I NOSTRI BAMBINI   

EE  ccoommee  ddiimmeennttiiccaarree  ii  bbaammbbiinnii..  AAnncchhee  lloorroo  ccoommee  ggllii  
aadduullttii,,  aannzzii,,  ffoorrssee  ddii  ppiiùù,,  hhaannnnoo  bbiissooggnnoo  ddii  ooccccuuppaarree  iill  
tteemmppoo,,  ddiissttrraarrssii,,  ee  cceerrccaarree  ddii  aavveerree  uunn’’iinnffaannzziiaa,,  ddii  cceerrttoo  
nnoonn  ccoommee  ppootteevvaammoo  aassppeettttaarrcceellaa  ppeerr  lloorroo,,  mmaa  ccoommuunnqquuee  

ppootteennddoo  ssoorrrriiddeerree  ee  rriiddeerree..  
OOvvvviiaammeennttee  nniieennttee  ppuuòò  bbaassttaarree  ppeerr  ddeeii  bbaammbbiinnii  cchhee  hhaannnnoo  
vvoogglliiaa  ddii  vviivveerree,,  ddii  ssppeerriimmeennttaarree,,  ddii  ggiiooccaarree  ee  ddii  ddiivveerrttiirrssii..  

IInn  qquueessttoo  ccaassoo  ppoossssoo  ssoolloo  ddaarree  ddeeii  ccoonnssiiggllii..  HHoo  pprroovvaattoo  aa  
mmeetttteerrmmii  nneeii  ppaannnnii  ddii  uunn  bbaammbbiinnoo  ee  hhoo  ddeecciissoo  cchhee  nnoonn  

ppoottrreeii  ffaarree  aa  mmeennoo  ddii::  
  
11))  BBAARRZZEELLLLEETTTTEE;;  mmii  rraaccccoommaannddoo,,  rriieemmppiitteevvii  ddii  lliibbrrii  
ddii  bbaarrzzeelllleettttee  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  ffaarree  ccoommooddoo  aanncchhee  aa  vvooii,,  oollttrree  
cchhee  aaii  vvoossttrrii  ffiiggllii!!!!  
  
22))  LLEEGGOO;;  ppeerr  qquuaannttoo  lloo  ppoossssaa  ppeerrmmeetttteerree  lloo  ssppaazziioo  aa  
ddiissppoossiizziioonnee,,  aaii  bbaammbbiinnii  ffaa  sseemmpprree  ppiiaacceerree  ccoossttrruuiirree  ee  
iinnvveennttaarree!!!!  

  
33))  QQUUIIZZ;;  nnoonn  ssoo  ssee  eerraa  lloo  sstteessssoo  ppeerr  vvooii,,  mmaa  qquuaannddoo  iioo  eerroo  
ppiiccccoollaa,,  iinn  ccaassaa  mmiiaa  aavveevvaammoo  qquueessttii  lliibbrreettttiinnii  ddii  qquuiizz..  
PPoossssoo  aassssiiccuurraarree  cchhee  ssoonnoo  uuttiilliissssiimmii  ssiiaa  ppeerr  ppaassssaarree  iill  
tteemmppoo,,  mmaa,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ppeerr  ssvviilluuppppaarree  ee  aauummeennttaarree  llee  
ccoonnoosscceennzzee  ddeeii  vvoossttrrii  bbaammbbiinnii..  LLoorroo  lloo  pprreennddoonnoo  ccoommee  uunn  
ggiiooccoo,,  eedd  èè  pprroopprriioo  qquueessttoo  cchhee  llii  iinnvvoogglliiaa  aa  iimmppeeggnnaarrssii!!!!  



44))  LLAABBIIRRIINNTTII;;  aa  mmee  hhaannnnoo  sseemmpprree  aaffffaasscciinnaattoo..  EE  cc’’èè  
aanncchhee  llaa  ssooddddiissffaazziioonnee  qquuaannddoo  rriieessccii  aa  ppoorrttaarrllii  aa  tteerrmmiinnee..  
EE  ppeerrcchhéé  nnoo,,  ppoottrreessttee  eesssseerree  vvooii  aa  ccrreeaarrllii,,  aall  ppoossttoo  ddii  
ccoommpprraarree  uunn  lliibbrroo  aappppoossiittoo!!!!  
  
55))  EENNIIGGMMIISSTTIICCHHEE;;  llee  eenniiggmmiissttiicchhee  ppoossssoonnoo  tteenneerree  ssvveeggllii  
ssiiaa  ii  vvoossttrrii  ddii  cceerrvveellllii,,  cchhee  qquueellllii  ddeeii  vvoossttrrii  bbaammbbiinnii..  
RReeppuuttoo  iimmppoorrttaannttiissssiimmoo  ddaarree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  aaii  nnoossttrrii  ffiiggllii  
ddii  aavveerree  uunnaa  ccuullttuurraa  ee  ddii  ssvviilluuppppaarree  llaa  llooggiiccaa,,  aanncchhee  ssee  
ffoorrssee  iinn  ffuuttuurroo  nnoonn  aavvrràà  aallccuunnaa  uuttiilliittàà..  MMaa  lloorroo  nnee  hhaannnnoo  
ttuuttttoo  iill  ddiirriittttoo!!!!  
  
66))  MMAAGGIIAA;;  ccii  aavveettee  mmaaii  ppeennssaattoo  aadd  eesssseerree  ddeeii  mmaagghhii  ppeerr  ii  
vvoossttrrii  ffiiggllii????  IInnttrraatttteenneerrllii  ccoonn  mmaaggnniiffiiccii  ggiioocchhii  ddii  
pprreessttiiggiioo,,  ee  aappppaarriirree  mmaaggiiccii  aaii  lloorroo  oocccchhii……  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  
ssaappeerree  ddii  eesssseerree  llaa  ccaauussaa  ddeeii  lloorroo  iinnddeessccrriivviibbiillii  ssoorrrriissii,,  
sspplleennddiiddii  ee  uunniiccii..  IIoo  ccii  ffaarreeii  uunn  ppeennssiieerriinnoo!!!!  
  
77))  CCAARRTTEE;;  oovvvviiaammeennttee,,  ppooii,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  mmaannccaarree  ii  
ggiioocchhii  ddii  ccaarrttee,,  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  eemmoozziioonnaannttii  ccoommee  aallttrree  
aattttiivviittàà,,  mmaa  ppoossssoonnoo  ssvviilluuppppaarree  ccaarraatttteerriissttiicchhee  iimmppoorrttaannttii  
nneell  bbaammbbiinnoo,,  ccoommee,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  ssaappeerr  uuttiilliizzzzaarree  ssttrraatteeggiiee  
ddii  ggiiooccoo  eecccc..!!!!  
  
SSee  aavveettee  aallttrree  iiddeeee,,  oo  ssee  ii  vvoossttrrii  bbaammbbiinnii  nnee  hhaannnnoo,,  nnoonn  
eessiittaattee  aa  ccoommuunniiccaarrmmeellee!!!!  

  



      * PPeerr  qquueessttoo  sseemmiinnaarriioo  iill  mmiioo  pprrooggeettttoo  tteerrmmiinnaa  qquuii..  MMaa  ssppeerroo  cchhee  mmii  
ssiiaa  ddaattaa  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ccoonnttiinnuuaarree,,  ee  ddii  pprreesseennttaarree  aallttrrii  llaavvoorrii  ((sseemmpprree  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  ccoommee  
ggeessttiirree  iill  tteemmppoo,,  ssee  ccoossttrreettttii  aa  rriimmaanneerree  iissoollaattii  ppeerr  lluunngghhii  ppeerriiooddii))..  
SSee  qquueessttoo  ddoovveessssee  aavvvveenniirree,,  vvii  ssttiilloo  uunnaa  bbrreevvee  lliissttaa  ddeeggllii  aarrggoommeennttii  cchhee  vvoorrrreeii  aaffffrroonnttaarree  aaii  
pprroossssiimmii  sseemmiinnaarrii::  
  

##  aannddaarree  aavvaannttii  ccoonn  ll’’iilllluussttrraazziioonnee  ddii  ggiioocchhii  ddaa  ttaavvoolloo,,  ddaaii  ppiiùù  ppaarrttiiccoollaarrii  aa  qquueellllii  ppiiùù  
ccllaassssiiccii;;  

  
        ##  ppuubbbblliiccaarree  aa  ooggnnii  iinnccoonnttrroo  ssppiieeggaazziioonnii  ddii  ggiioocchhii  ddii  ccaarrttee  ee  ddii  ssoolliittaarrii  ccoonn  llee  ccaarrttee;;  
          
        ##  pprreesseennttaarrvvii  ddeeii  ggiioocchhii  dd’’iinnggeeggnnoo  ccoonn  llee  rreellaattiivvee  ssppiieeggaazziioonnii;;  
  

##  ssttiillaarree  uunn  eelleennccoo  ddii  lliibbrrii,,  iinnddiirriizzzzaattii  vveerrssoo  llaa  ssttoorriiaa  ee  llaa  ssttoorriiaa  ddeellll’’aarrttee,,  cchhee  mmii  
ppiiaacceerreebbbbee  nnoonn  ppeerrddeerree,,  oo  cchhee  ccoommuunnqquuee  mmii  ffaarreebbbbee  ppiiaacceerree  aavveerree  ccoonn  mmee  iinn  qquuaalluunnqquuee  
ssiittuuaazziioonnee..  QQuueessttoo  llaavvoorroo  iimmppiieegghheerràà  uunn  ppoo’’  ppiiùù  ddii  tteemmppoo  rriissppeettttoo  aaggllii  aallttrrii,,  iinn  ppaarrttee  ggiiàà  
pprreeppaarraattii,,  ppeerrcchhéé  hhoo  rriicchhiieessttoo  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  ppeerrssoonnee  ppiiùù  qquuaalliiffiiccaattee  ddii  mmee  ppeerr  ppoorrttaarree  aa  
tteerrmmiinnee  qquueessttoo  iinnccaarriiccoo  ((ssttoorriiccii,,  ccrriittiiccii,,  ssttoorriiccii  ddeellll’’aarrttee))..  SSppeerroo  ddii  aarrrriivvaarree  aa  ootttteenneerree  uunnaa  
lliissttaa  ddii  lliibbrrii  aappppaassssiioonnaannttii  ee  iinntteerreessssaannttii,,  ddaa  ppootteerr  pprrooppoorrrree  aa  uunn  qquuaallssiiaassii  ppuubbbblliiccoo;;  

  
##  ee,,  ffoorrssee  ttrrooppppoo  bbaannaallee,,  vvoorrrreeii  ffaarree  uunnaa  rraaccccoollttaa  ddeeii  ggrraannddii  ccllaassssiiccii  cchhee  èè  aassssuurrddoo  ppeennssaarree  
ddii  ppeerrddeerree,,  ee  cchhee  ffoorrssee  ssaarreebbbbee  ll’’ooccccaassiioonnee  ggiiuussttaa  ppeerr  mmoollttii  ddii  lleeggggeerree,,  ffiinnaallmmeennttee..

*

  
  
  Vi  ringrazio  della  vostra  attenzione  e  pazienza.    Vi ringrazio della vostra attenzione e pazienza.

EE  rriinnggrraazziioo  aannccoorraa  MMaasstteerr  TTeeaamm  ppeerr  aavveerrmmii  ddaattoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aa  qquueessttoo  
pprrooggeettttoo..

*

  
  
  Per  concludere,  volevo  aggiungere  un’ultima  cosa.  Sarei  molto  contenta  di  non  essere  

l’unica  persona  a  portare  avanti  questo  programma,  ma  che  chiunque  creda  di  poter  
condividere  le  proprie  conoscenze  relative  a  questo  argomento,  si  faccia  avanti  e  mi  contatti  
a  questa  e-mail:  lara.agostoni-mt@hotmail.it.  Sarò  apertissima  a  critiche,  a  consigli  e  a  
ricevere  nuove  dritte  su  come  ci  si  possa  divertire  o  si  possa  passare  il  tempo.  In  più  mi  
piacerebbe  che  si  potesse  arrivare  un  giorno  a  utilizzare  un  forum  dove  tutti  possono  
partecipare  e  dire  la  propria,  senza  più  bisogno  di  un’unica  persona  che  parli  per  tutti.  

Per concludere, volevo aggiungere un’ultima cosa. Sarei molto contenta di non essere
l’unica persona a portare avanti questo programma, ma che chiunque creda di poter
condividere le proprie conoscenze relative a questo argomento, si faccia avanti e mi contatti
a questa e-mail: lara.agostoni-mt@hotmail.it. Sarò apertissima a critiche, a consigli e a
ricevere nuove dritte su come ci si possa divertire o si possa passare il tempo. In più mi
piacerebbe che si potesse arrivare un giorno a utilizzare un forum dove tutti possono
partecipare e dire la propria, senza più bisogno di un’unica persona che parli per tutti.
RRiiccoorrddoo  cchhee  eessiissttee  ggiiàà  uunn  ffoorruumm  ssuull  ssiittoo  www.geniusmaster.netwww.geniusmaster.net  ddoovvee  ppootteettee  llaasscciiaarree  ii  vvoossttrrii  
ccoommmmeennttii  ssuuii  ppuunnttii  cchhee  vveennggoonnoo  aaffffrroonnttaattii..  

……UUnn  ggrraannddee  aabbbbrraacccciioo  aa  ttuuttttii……             ……LLaarraa  AAggoossttoonnii…… 

http://www.geniusmaster.net/

