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Laia usa la 1a persona. Ha anat al poble a veure la família 
 
1.A la casa acudeix Jaume. ¿Qui és? 
2.¿Qui són la regina Alfara i el rei Dagobert? 
3.¿Què dirà a Jaume del seu nou amic Ramon el rellotger?  
4.¿Què fa Laia, des que va descobrir que Ramon l’espiava? 
5.S’inventà dos amics nous de la universitat.¿Qui? 
6.¿Quin ésser imaginari es troba un dia a la banyera mentre es banyava? 
7.¿Per què s’enfadà, fugí de la banyera i ja no el tornà a veure més? 
8.¿Com tractava el seu germà a Laia? 
9.¿Què li va permetre que el seu germà l’acusara d’haver-li robat el 
Rellotge del pare? 
10.Tornem a la imaginació de Laia. ¿Quina condició posà el rei 
Estanislau perquè poguessen  casar-se el príncep Dagobert i la 
camperola Alfara? 
11.¿Quina solució li dóna Alfara? 
12.¿Com va conéixer Sergi, al campus de la universitat? 
13.¿Quan s’havia fixat Sergi en ella? 
14.¿Què va trobar Laia a la butxaca de l’anorac, mentre ordenava  
l’armari? 
15.¿Què va passar el dia que Laia l’invita a casa com a amic? 
16.El dia que li portà el pastís a cal Ramon hi hagué una cosa que la  
va soprendre molt? ¿Què va ser? 
17.¿Què pensa Laia de les seues intencions, quan Jaume va a visitar-la a  
Barcelona? 
18.Mentre estudiava un examen d’història, Laia va a la cuina i es troba 
un animaló,¿quin? 
19.¿Com li diu sa mare a aquestes històries màgiques que Laia 
s’inventa? 
20¿Què sol estar fent, Ramon, cada volta que Laia  l’espia? 
21.A Laia li crida l’atenció un company seu d’estudi,menut i nerviós. 
Carles.Es somriuen ,amb complicitat, quan els professor diu alguna 
estupidesa. Laia l’atabala a preguntes.¿Què descobreix d’ell? 
22.¿Quina relació té Laia amb la sra Vicenta? 
23.Laia segueix Ramon al mercat. Xarra amb les venedores i ara només 
espia el pis de la senyora Vicenta.El lector ja sap per què és¿A què és 
degut l’interés de Ramon? 
24.¿Què deixa Laia dins la bústia de la seua finca per si Ramon va a 
furgar-hi? 

 
II 

 
25.Carles porta Laia a la seua dispesa. A la seua habitació li ensenya el 



 que pinta i dibuixa ¿Com se sent Laia? 
26.¿Com reaccionà Carles quan li parlà, en un atac d’atreviment, del  
professor de la banyera? 
27.Laia l’invita a sa casa, a veure la banyera. Carles hi va. ¿Li explica la 
vigilància de Ramon?¿Què se li ocorre a Carles? 
28.Un diumenge se’n van d’excursió a Girona. ¿Què visiten? 
29.Acaben el retrat de Ramon, no és una meravella però almenys ¿per a 
què ha servit? 
30.Junts intenten desxifrar la frase que es troba al “Festí de 
Baltasar”,de Rembrandt.¿Ho aconsegueixen? 
31.¿On penjaren el quadre de Ramon, a la banyera o al dormitori? 
32.¿De quina manera especial “fan l’amor”Laia i Carles? 
 
 
 
 

 
 


