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1.¿Per què troba estrany la xica –Neus Puigví,de Manlleu,quasi 14 anys- haver de 

presentar-se? 

2.¿Qui l’ha animada a començar el diari? 

3.¿De qui està enamorada perdudament Montse? ¿Aquest xic la correspon? 

4.¿Quin ha sigut l’últim motiu de discussió entre Neus i Jordi, el seu germà petit, d’11 

anys? 

5.¿Quin tema posa nerviosa la Neus, perquè totes les companyes en parlen i ella no hi té 

experiència? 

6.¿Quina trucada rep, que la deixa intrigada? 

7.¿Qui pensa que pot ser l’”admirador”?.¿Per què? 

8.¿Què decideix fer-se el dia que fa 14 anys? 

9.¿Per què creu que, a l’institut, els profes són bastant injustos? 

10.¿Com es diuen els xics que coneixen una vesprada que acudeixen a “Diàbolo”? 

11.¿Qui agrada a Neus? ¿I a Joana? ¿I a Montse? 

12.¿Quan es veuen, habitualment? 

13.¿Què li demana Toni a la segona vegada que van a “Diàbolo”? 

14.¿Com justifica Toni a Neus no haver donat senyals de vida per uns dies? 

15.¿Com s’ha agafat Joana que Neus i Montse isquen amb xics? 

16.¿Per què trenca la seua relació amb Toni? 

17.¿Qui és la tieta Laura? 

18.¿Per què Neus ha de consolar Joana? 

19.¿Li va fer mal, a la Neus, la primera regla, quan li arriba finalment? 

20.¿Com s’ho van passar aquell dia que anaren de compres a Barcelona? Digues tres 

coses que van fer. 

21.¿Què sent Joana després de passar uns dies amb el seu pare i la seua nóvia? 

22.¿Per què discuteixen Sara i Lorena? 

23.¿Com reaccionen Neus i Jordi quan sa mare porta a sopar a casa un amic 

seu,Marcel? 

24.Passa l’estiu i comença el nou curs. Tres noves xiques s’incorporen a l’institut: 

Mariona, Lali i Beth i, a més, uns germans marroquins, Souhaila i Raichid ¿Com són? 

25.¿I Lorena i Montse? 

26.¿Com celebren a l’institut el començament del curs? 

27.¿Què li va cridar l’atenció a la Neus, un dissabte a la nit quan havia anat a “Diàbolo” 

amb tota la colla? 

28.¿Què fa l’altra setmana,a “Diàbolo”  per intentar parlar amb el xic? 

29.¿Xarren? ¿Què es diuen? 

30.Lluís havia faltat a “Diàbolo” una setmana.¿Per què? 

31.¿Què ocorre quan ixen del bar on havien estat xarrant? 

32.¿Per què dedueix Neus que la relació de Montse i David no va tan bé com sembla? 

33.L’altre diumenge, Neus i Lluís ixen de nou de “Diàbolo”.¿Què li conta Lluís de la 

seua vida?  

34.¿Com acaba la conversa, aquell dia? 

35.¿Què estranya a la mare de Neus fins al punt de preguntar-li qui és aquell xic? 

36.¿Per què aquell cap de setmana Neus arriba a casa a les dues de la matinada? 



37.¿On solen anar Neus i Lluís, per fugir del soroll i l’ambient de “Diàbolo”? 

38.¿Quin regal li han promés a Lluís per a Nadal? 

39.¿Qui ve a passar la nit de Nadal amb Neus, sa mare i Jordi? 

40.¿Quan acudirà Lluís a Manlleu? 

41.¿Quin regal li fa Lluís? 

42.¿On va Neus, el segon dia de Nadal? 

43.Finalment, la mare de Neus coneix Lluís. Hi ha també la tieta Laura.¿Com es mostra 

Lluís? ¿Com es saluden? ¿Què li pareix a la mare de Neus? 

44.¿Quins desigs demana Neus per a l’any que comença? 

45.¿On passà Cap d’Any el pare de Neus? 

46.¿Què ensenya  orgullosa Neus a les companyes, quan torna a classe? 

47.¿On va la parella, Lluís i Neus, quan la mare de Neus la deixa a Vic, per passar a 

recollir-la després? 

48.¿Qui és Roger? ¿Com es comporta a “Diàbolo”?  

49.¿Amb qui ix la Lali, una amiga de Neus, de 15 anys? 

50.¿Què regala Neus a Lluís en el seu 17è aniversari? 

51.¿Per què les amigues senten que han d’animar Montse?¿Què li ha passat? 

52.¿Què parlen Lluís i Neus sobre les relacions sexuals, quan saben que Lali n’ha tingut 

amb el seu xicot? 

53.¿Què respon la Lali quan li diuen si ha pres precaucions per tenir sexe? 

 


