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54.¿Qui dóna a Neus la notícia que Lluís ha tingut un accident de moto quan es dirigia a 

Manlleu a veure-la? ¿Què té? ¿On l’han ingressat? 

55.¿On es quedarà Mireia mentre sos pares cuiden el germà a l’hospital? 

56.¿A quina institució traslladen Lluís des del Clínic? 

55.Neus i sa mare ixen cap a Barcelona. Pel camí, la mare explica a Neus què és 

l’Institut Rottman  ¿A què es dedica aquest institut? 

56.¿Com havia estat l’accident? ¿Quina conseqüència havia tingut per a Lluís? 

57.Neus, després d’un dia de classe en què no sabia ni on estava, tornarà amb sa mare a 

l’hospital ¿Quin és el moment que tem més? 

58.¿Què pot fer imaginar-se  a Lluís, sense que li ho hagen dit, que no podrà caminar? 

59.¿Què fa que Neus afirme que “se sent estranya”? 

60.¿Com expressa Lluís el seu pànic quan li diuen que ja no podrà caminar? 

61.¿Què fan les amigues perquè Neus desconnecte de la tragèdia? 

62.¿Què creuen les amigues que ha de fer amb Lluís? 

63.¿Què li diu Glòria, la professora de llengua, quan li conta l’accident de Lluís? 

64.En un moment que es queden a soles a la cambra de l’hospital Lluís li diu per què no 

volia veure-la. ¿Per què es negava? 

65.¿Què li respon Neus? 

66.¿Què sent Neus quan ix amb les amigues? 

67.¿Quin llibre li deixa la mare de Lluís perquè el llija? 

68.¿Quin és el problema més freqüent dels paralítics? 

69.¿Quines dues coses més li criden l’atenció? 

70.¿Què sent Neus, mentre va llegint el llibre? 

71.Lluís sembla alegrar-se amb la visita de Marc, ¿qui és? 

72.¿Haurà de deixar el bàsquet, segons Marc? 

73.¿Per què no li fa gràcia, a la Neus, telefonar  a Marc? 

74.¿Quan s’adona Neus que ja no estima Lluís de la mateixa manera? 

75.¿On passen les vacances de Setmana Santa Neus i la seua família? 

76.¿Per què no deixa Lluís que li conten les vacances? 

77.¿Quina decepció s’endú Neus respecte a Marc? 

78.¿Li cau bé, la nóvia de Marc, Martina? 

79.¿Què és, per a un paraplègic, “recuperar l’equilibri”? 

80.¿Què li confessa Lali, una volta que parla amb Neus? 

81.¿De què parlen Lluís i Neus, en la conversa més important de les seues vides? 

 


