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OOVVAANN  ((2211..33..--2200..44..))
NNaa  nneekkoojj  ssppoorrttsskkoojj  ttrriibbii--
nnii  iillii  ppllaa`̀ii,,  mmoo`̀eettee  ddaa
uuppoozznnaattee  sseennzziibbiillnnuu

oossoobbuu  kkoojjaa  }}ee  vvaamm  ssee  ssvviiddeettii  nnaa  pprr--
vvii  ppoogglleedd..  JJeeddaann  BBlliizzaannaacc  ppookkuu{{aa}}ee
ddaa  ssttuuppii  uu  kkoonnttaakktt  ss  vvaammaa  pprreekkoo
nneekkee  ddrruu{{ttvveennee  mmrree`̀ee..  MMeerrkkuurr  uu  pprr--
vvoojj  nneeddeelljjii  ppeerriiooddaa  pprreellaazzii  pprreekkoo  vvaa--
{{eegg  aassttrroolloo{{kkoogg  ppoolljjaa  kkoommuunniikkaacciijjaa
ddoonnoossee}}ii  vvaamm  mmoogguu}}nnoosstt  ssaarraaddnnjjee
ssaa  ssttrraanncciimmaa..  [[aannssee  zzaa  uuvvee}}aannjjee
pprriihhooddaa  vvee}}ee  ssuu  uu  pprrvvoojj  ppoolloovviinnii  ppee--
rriiooddaa,,  nnaarroo~~iittoo  aakkoo  ssee  bbaavviittee  ttrrggoovvii--
nnoomm..  SSmmaannjjiittee  oobbrrookkee..

RRAAKK  ((2222..66..--2222..77..))
MMaarrss  uu  vvaa{{eemm  zznnaakkuu
ttookkoomm  cceelloogg  ppeerriiooddaa  ~~ii--
nnii  vvaass  pprriivvllaa~~nniijjiimm  ii

aattrraakkttiivvnniijjiimm,,  ppaa  rraassttee  iinntteerreessoovvaannjjee
ssuupprroottnnoogg  ppoollaa  zzaa  vvaass..  PPoo~~eettkkoomm  ii
kkrraajjeemm  ppeerriiooddaa,,  ppaarrttnneerroovvaa  lljjuubboo--
mmoorraa  ii  ppoosseessiivvnnoosstt  mmoo`̀ee  ddaa  bbuuddee
uuzzrrookk  rraasspprraavvaa..  OOkkoo  22,,1166..  ii  3311..  jjuu--
llaa,,  mmoo`̀eettee  ddaa  sskkllooppiittee  ppoosslloovvee  kkoojjii
}}ee  vvaamm  ddoonneettii  uuvvee}}aannjjee  pprriihhooddaa,,
nnaarroo~~iittoo  aakkoo  ssttee  pprriivvaattnniikk..  SSrreeddiinnoomm
ppeerriiooddaa,,  ddooggoovvoorr  ssaa  ssttrraanncciimmaa  mmoo--
`̀ee  ddaa  bbuuddee  vvaa`̀nniijjii  nneeggoo  {{ttoo  mmiissllii--
ttee..  OOjjaa~~aajjttee  iimmuunniitteett..

VVAAGGAA  ((2233..99..--2222..1100..))
PPoozziicciijjaa  VVeenneerree  uu  ddrruu--
ggoojj  ppoolloovviinnii  ppeerriiooddaa  nnaa--
ggoovvee{{ttaavvaa  iizznneennaaddnnii

ssuussrreett  ssaa  sseennzziibbiillnnoomm,,  rroommaannttii~~nnoomm
oossoobboomm  nnaa  nneekkoomm  mmeessttuu  zzaa  zzaabbaa--
vvuu  uu  iinnoossttrraannssttvvuu..  KKrraajjeemm  ppeerriiooddaa
ppaarrttnneerr  `̀eellii  ddaa  vvaass  iizznneennaaddii  zzaajjeedd--
nnii~~kkiimm  ppuuttoovvaannjjeemm..  OOdd  1188..  ddoo  2244..
jjuullaa  mmoo`̀eettee  ddaa  ppoossttiiggnneettee  ddooggoovvoorr
uu  vveezzii  ssaa  nneekkiimm  iissppllaattiivviimm  ppoosslloomm
ssaa  ssttrraanncciimmaa..  JJeeddaann  LLaavv  iillii  SSttrreellaacc
mmoo`̀ee  ddaa  vvaamm  ppoonnuuddii  nnoovv  ppoossaaoo  iillii
pprreellaazzaakk  nnaa  bboolljjee  rraaddnnoo  mmeessttoo..  PPoo--
ttrreebbaann  vvaamm  jjee  ooddmmoorr..

JJAARRAACC ((2222..1122..--2200..11..))
PPoozziicciijjaa  VVeenneerree  uu  DDeevvii--
ccii,,  ppoossllee  1188..  jjuullaa,,  mmoo`̀ee
ddaa  pprroobbuuddii  uussppaavvaannuu

ssttrraasstt  pprreemmaa  ssttaarroojj  ssiimmppaattiijjii..  PPoossllee
2266..  jjuullaa  kkaaddaa  UUrraann  kkrree}}ee  rreettrrooggrraadd--
nniimm  hhooddoomm,,  iizzbbeeggaavvaajjttee  rraasspprraavvee  ss
ppaarrttnneerroomm..  PPoo~~eettkkoomm  ii  kkrraajjeemm  ppeerrii--
ooddaa,,  mmoogguu}}ee  jjee  uuvvee}}aannjjee  pprriihhooddaa
pprreekkoo  nneekkiihh  ppaarraalleellnniihh  iillii  hhoonnoorraarrnniihh
ppoosslloovvaa..  PPoossllee  88..  jjuullaa  ppoovveeddiittee  vvii{{ee
rraa~~uunnaa  pprriilliikkoomm  ppoottppiissiivvaannjjaa  uuggoovvoo--
rraa..  KKrraajjeemm  mmeesseeccaa  mmoogguu}}  ooddllaazzaakk
nnaa  ppuutt  iillii  ssttrruu~~nnoo  uussaavvrr{{aavvaannjjee  uu
iinnoossttrraannssttvvoo..  SSttoommaa~~nnee  tteeggoobbee..

BBIIKK  ((2211..44..--2211..55..))
PPoo~~eettkkoomm  ii  kkrraajjeemm
ppeerriiooddaa,,  uu  vvrreemmee  ppuu--
nnoogg  MMeesseeccaa,,  nnaa  nnee--

kkoomm  ppuuttuu  iillii  kkuu}}nnoojj  sseeddeelljjccii,,
oo~~eekkuujjee  vvaass  ppoozznnaannssttvvoo  ssaa  hhaa--
rriizzmmaattii~~nnoomm  oossoobboomm..  SSrreeddiinnoomm
ppeerriiooddaa,,  mmoo`̀eettee  ddaa  uu||eettee  uu  rroo--
mmaannssuu  ssaa  uummeettnniikkoomm  iillii  ssppoorrttii --
ssttoomm..  VVaa{{  vvllaaddaallaacc,,  1188..  jjuullaa
uullaazzii  uu  DDeevviiccuu,,  ppaa  uussppeehh  mmoo`̀ee--
ttee  ppoossttii}}ii  pprreekkoo  ssaarraaddnnjjee  ssaa
ssttrraanncciimmaa  iillii  mmoo`̀eettee  ddaa  ddoobbiijjeettee
ssttiippeennddiijjuu  zzaa  ssttrruu~~nnoo  uussaavvrr{{aavvaa--
nnjjee  uu  iinnoossttrraannssttvvuu..  NNaazzeebb..

LLAAVV ((2233..77..--2222..88..))
JJeeddaann  kkoolleeggaa  `̀eellii  ddaa
vvaamm  ddaa  ddoo  zznnaannjjaa  kkoollii--
kkoo  mmuu  ssee  ddooppaaddaattee..

VVllaaddaallaacc  vvaa{{eegg  aassttrroolloo{{kkoogg  ppoolljjaa  lljjuu--
bbaavvii  kkrraajjeemm  ppeerriiooddaa  kkrree}}ee  rreettrrooggrraadd--
nniimm  hhooddoomm,,  ppaa  nnaa  nneekkoomm  ppuuttuu  uu
iinnoossttrraannssttvvuu  mmoo`̀eettee  ddaa  ssrreettnneettee  nnee--
kkaadd  vveeoommaa  ddrraagguu  oossoobbuu..  MMeerrkkuurr  88..
jjuullaa  uullaazzii  uu  vvaa{{ee  ppoolljjee  ttaajjnnii,,  ppaa  pprrii--
ppaazziittee  {{ttaa  pprreedd  kkiimm  iizzjjaavvlljjuujjeettee..  VVaa{{
vvllaaddaallaacc  SSuunnccee,,  2233..  jjuullaa  uullaazzii  uu  vvaa{{
zznnaakk,,  ddoonnoossee}}ii  vvaamm  nnoovvee  iiddeejjee,,  ppoo--
sseebbnnoo  aakkoo  ssttee  zzbboogg  ppoossllaa  pprriissuuttnnii  uu
jjaavvnnoossttii..  VVii{{ee  ssee  ooddmmaarraajjttee..

[[KKOORRPPIIJJAA ((2233..1100..--2222..1111..))
TTookkoomm  cceelloogg  ppeerriiooddaa
oo~~eekkuujjuu  vvaass  bbuurree  eemmoo--
cciijjaa  ii  ssttrraassttvveenniihh  ssuussrree--

ttaa  uu  bblliizziinnii  nneekkoogg  jjeezzeerraa,,  rreekkee,,  ffoonn--
ttaannee..  ZZbboogg  oossllaabblljjeennee  ppoozziicciijjaa  vvaa--
{{eegg  vvllaaddaaooccaa  MMaarrssaa,,  bbii}}eettee  pprraavvii
mmaaggnneett  zzaa  vveeoommaa  aattrraakkttiivvnnee  ii  sseenn--
zzuuaallnnee  oossoobbee..  UUllaasskkoomm  MMeerrkkuurraa  uu
zznnaakk  RRaakkaa,,  88..  jjuullaa,,  oottvvaarraajjuu  vvaamm  ssee
nnoovvee  mmoogguu}}nnoossttii  zzaa  ddooggoovvoorree  ssaa
ssttrraanncciimmaa,,  nnaarroo~~iittoo  aakkoo  ssttee  pprriivvaatt--
nniikk..  DDoo  2233..  jjuullaa  oobbaavviittee  vvaa`̀nniijjee  ffii--
nnaannssiijjsskkee  ttrraannssaakkcciijjee..  KKoonnttrroollii{{iittee
kkrrvvnnii  pprriittiissaakk..

VVOODDOOLLIIJJAA ((2211..11..--1199..22..))
PPoozziicciijjaa  MMaarrssaa  nnaaggoo--
vvee{{ttaavvaa  ssttrraassttvveennee
zzaajjeeddnnii~~kkee  ttrreennuuttkkee

ssaa  jjeeddnnoomm  VVaaggoomm  iillii  RRaakkoomm..
PPllaanneettaa  lljjuubbaavvii  uu  ttrriiggoonnuu  ssaa  vvaa--
{{iimm  vvllaaddaaoocceemm,,  nnaajjaavvlljjuujjee  ssuu--
ssrreett  ssaa  aattrraakkttiivvnnoomm  oossoobboomm  uu
nneekkoomm  bbaarruu  nnaa  ppllaa`̀ii..  AAkkoo  ppllaannii--
rraattee  nnoovv  pprroojjeekkaatt,,  bbiilloo  bbii  ddoobbrroo
ddaa  ggaa  zzaappoo~~nneettee  ddoo  2266..  jjuullaa  kkaa--
ddaa  UUrraann  kkrree}}ee  rreettrrooggrraaddnniimm  hhoo--
ddoomm..  PPoossllee  88..  jjuullaa,,  ppoovveeddiittee  vvii--
{{ee  rraa~~uunnaa  oo  ooddnnoossuu  pprreemmaa  kkoo--
lleeggaammaa..  BBooll  uu  lliissttoovviimmaa..

BBLLIIZZAANNCCII ((2222..55..--2211..66..))
PPoozziicciijjaa  lljjuubbaavvnniihh  ppllaannee--
ttaa  uu  pprrvvoojj  ppoolloovviinnii  ppeerrii--
ooddaa,,  uu  vvaa{{  `̀iivvoott  mmoo`̀ee

ddaa  ddoonneessee  nneekkoogg  LLaavvaa  iillii  OOvvnnaa..  KKrraa--
jjeemm  ppeerriiooddaa,,  ppaarrttnneerr  mmoo`̀ee  ppookkuu{{aattii
ddaa  vvaamm  nnaammeettnnee  ssvvoojjuu  vvoolljjuu..  MMeerrkkuurr
88..  jjuullaa  uullaazzii  uu  vvaa{{ee  aassttrroolloo{{kkoo  ppoolljjee
nnoovvccaa,,  ddoonnoossee}}ii  vvaamm  nnoovvee  {{aannssee  zzaa
uuvvee}}aannjjee  pprriihhooddaa..  OOssoobbaa  kkoojjaa  rraaddii  uu
mmeeddiijjiimmaa  iillii  mmaarrkkeettiinngguu  nnaammeerraavvaa  ddaa
vvaamm  ppoonnuuddii  iissppllaattiivv  ppoossaaoo  kkoojjii  bbii
mmooggaaoo  ddaa  vvaamm  ddoonneessee  ssaattiissffaakkcciijjuu  uu
ookkvviirruu  nneekkoogg  kkrreeaattiivvnnoogg  ppoossllaa..  OObbrraa--
ttiittee  ppaa`̀nnjjuu  nnaa  iisshhrraannuu..

DDEEVVIICCAA ((2233..88..--2222..99..))
PPoozziicciijjaa  ppllaanneettee  lljjuubbaavvii  uu
vvaa{{  ̀̀ iivvoott  mmoo`̀ee  ddaa  ddoonnee--
ssee  oossoobbuu  kkoojjaa  uu  ttrreennuutt--

kkuu  uuppoozznnaavvaannjjaa  mmoo`̀ddaa  nnee}}ee  bbiittii  ppoott--
ppuunnoo  iisskkrreennaa  pprreemmaa  vvaammaa..  PPaarrttnneerr
ppookkuu{{aavvaa  ddaa  vvaamm  ddaa  ddoo  zznnaannjjaa  ddaa
mmoo`̀eettee  vvii{{ee  ddaa  ssee  oosslloonniittee  nnaa  nnjjeeggaa..
VVaa{{  vvllaaddaallaacc,,  MMeerrkkuurr,,  88..  jjuullaa  uullaazzii  uu
zznnaakk  RRaakkaa,,  {{ttoo  mmoo`̀ee  ppoovvoolljjnnoo  ddaa  uuttii--
~~ee  nnaa  sskkllaappaannjjee  nnoovviihh  ppoosslloovvaa,,  nnaarroo--
~~iittoo  aakkoo  ssee  bbaavviittee  pprriivvaattnniimm  bbiizznniissoomm..
UU  pprrvvoojj  ppoolloovviinnii  ppeerriiooddaa,,  oo~~eekkuujjee  vvaass
uunnaapprree||eennjjee  iillii  uuvvee}}aannjjee  pprriihhooddaa..  VVrree--
mmee  jjee  zzaa  rreekkrreeaacciijjuu..

SSTTRREELLAACC ((2233..1111..--2211..1122..))
DDoo  88..  jjuullaa,,  ppoozziicciijjaa  MMeerr--
kkuurraa  mmoo`̀ee  ddaa  vvaass  ssttaavvii
pprreedd  ddiilleemmuu  kkoojjoojj  oodd

ddvvee  ppooddjjeeddnnaakkoo  iinntteerreessaannttnnee  oossoobbee
ddaa  ssee  ookkrreenneettee..  SSrreeddiinnoomm  ppeerriiooddaa,,
nnaa  nneekkoomm  kkoonncceerrttuu  uu  iinnoossttrraannssttvvuu  iillii
lleettoovvaannjjuu  nnaa  nneekkoojj  eeggzzoottii~~nnoojj  ddeessttii--
nnaacciijjii,,  mmoo`̀eettee  ddaa  uu||eettee  uu  rroommaannssuu
ssaa  hhaarriizzmmaattii~~nnoomm  oossoobboomm..  PPoossllee
2233..  jjuullaa,,  mmoo`̀eettee  ddaa  uuggoovvoorriittee  nnoovvee
ppoosslloovvee  ssaa  ssttrraanncciimmaa  iizz  zzeemmaalljjaa  nnee--
mmaa~~kkoogg  ii  ffrraannccuusskkoogg  jjeezzii~~kkoogg  ppoodd--
rruu~~jjaa,,  nnaarroo~~iittoo  aakkoo  ssee  bbaavviittee  uummeett--
nnoo{{}}uu..  PPooddlloo`̀nnoosstt  ppoovvrreeddaammaa..

RRIIBBEE ((2200..22..--2200..33..))
SSrreeddiinnoomm  ppeerriiooddaa,,  pprree--
kkoo  ppoossllaa  iillii  uu  nneekkoomm
kklluubbuu,,  mmoo`̀ee  ddaa  vvaass  zzaa--

iinnttrriiggiirraa  jjeeddaann  hhaarriizzmmaattii~~nnii  LLaavv  iillii  nnee--
uuhhvvaattlljjiivvaa  VVooddoolliijjaa..  OOkkoo  2244..  jjuullaa,,  nnaa
nneekkoomm  ppuuttoovvaannjjuu  uu  iinnoossttrraannssttvvuu,,
mmoogguu}}  uullaazzaakk  uu  rroommaannssuu  ssaa  jjeeddnnoomm
ttaajjaannssttvveennoomm  [[kkoorrppiijjoomm..  UU  pprrvvoojj  nnee--
ddeelljjii  ppeerriiooddaa  mmoogguu}}  iizznneennaaddnnii  ppuutt  uu
iinnoossttrraannssttvvoo  rraaddii  ppoossttiizzaannjjaa  ddooggoovvoo--
rraa  oo  nneekkoomm  nnoovvoomm  ppoosslluu..  IIppaakk,,  aakkoo
ssrreeddiinnoomm  mmeesseeccaa  ddoobbiijjeettee  nnoovvuu  ppoo--
nnuudduu  oodd  ssttrraannaaccaa,,  ddoobbrroo  rraazzmmiisslliittee,,
nnaarroo~~iittoo  aakkoo  ssttee  pprriivvaattnniikk..  NNeessaanniiccaa..

AASSTTRROOLLOOGG::
MMaarriinnaa  JJUUNNGGII]]  MMIILLOO[[EEVVII]]


