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Onada de calor, René Appel

Capítol I (L’home i la noia)
1. On és l’home? Què mira?
2. Qui hi ha al jardí dels veïns?
3. Aquella noia és la filla dels veïns?
4. Li agrada en Dani?
5. Què fa la noia del jardí?
6. Què fa l’home?
7. Què té la noia a la taula del costat?

Capítol II (Discussió)
1. Què fan la Sara i en Dani?
2. On són tots dos a la 1.30 h de dissabte?
3. Per què es discuteixen?
4. Què fa la Sara?
5. Com s’acaba la discussió?
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Capítol III (Seguint la Sara)
1. Què fa la Sara?
2. Què fan els nois de la discoteca?
3. Què fa en Dani?
4. En Dani troba la Sara?
5. En Dani arriba a casa de la Sara. Què fa?
6. Què pensa en Dani?
7. Hi veu algú al parc?

Capítol IV (Desordre)
1. Què fa en Dani quan arriba a casa?
2. Per què en Dani no se’n va a dormir si són quarts de tres de la matinada?
3. Què havia passat al parc?
4. En Dani busca el mòbil per trucar a la Sara, on és?

Capítol V (Ressaca)
1. Com està en Dani l’endemà?
2. Qui truca a la porta de l’habitació d’en Dani? Per què?
3. En Dani no diu res, però la seva mare què li diu?

Capítol VI (Intranquil·litat)
1. Què pensava la mare de la Sara?
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2. Què pensa en Dani dels seus pares?
3. On pensa que pot ser la Sara?
4. La mare insisteix preguntant per la Sara, però en Dani què li diu?
5. Després de beure l’aigua, què fan?
6. Quina explicació dóna en Dani?

Capítol VII (Morta)
1. Qui entra a l’habitació d’en Dani?
2. Quan en Dani li pregunta què passa, com reacciona la seva mare?
3. Mentre la mare plora, què fa en Dani?
4. Per fi, la mare s’eixuga les llàgrimes; i què li comunica?
5. I de sobte qui entra a la seva habitació amb una mirada estranya?

Capítol VIII (Interrogatori a casa d’en Dani)
1. Què li pregunta l’agent Barnés a en Dani?
2. En Dani contesta les preguntes amb seguretat?
3. Què et sembla el policia?
4. Continua l’interrogatori. Què més li pregunta en Barnés?

Capítol IX (El parc)
1. Què passa en aquest capítol?
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Capítol X (Estimada meva)
1. T’ha agradat aquest capítol? Per què? Què en penses d’aquest home?

Capítol XI (Comissaria)
1. Els policies tornen a interrogar en Dani a la comissaria. Per què?
2. Explica quines contradiccions fa en Dani.

Capítol XII (Amablement)
1. Què mira el veí de casa en Dani?
2. Hi ha una bona relació de veïns?
3. Quins pensaments té el veí?
4. Us sembla que aquest veí és una persona normal? Com el veieu?

Capítol XIII (Excitació)
1. Fa molta calor?
2. Per què tornen a interrogar en Dani?
3. Quines preguntes fan enfadar més en Dani?
4. Què li diuen els dos policies?

Capítol XIV (Foscor)
1. El veí torna a espiar la casa d’en Dani. Què hi veu?
Capítol XV (Engarjolat)
1. On és en Dani?
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Capítol XVI (Presó)
1. Què li porta una dona policia a en Dani?
2. Quan torna la policia, què li porten?
3. En Barnés i l’Àlex hi tornen, oi?

Capítol XVII (Família feliç)
1. Qui és l’Astrid?
2. Té fills aquest veí?
3. Per què està content el veí?

Capítol XVIII (Repetició)
1. Ha dormit bé en Dani a la presó?
2. Els policies el tornen a interrogar?
3. Com acaba l’interrogatori?

Capítol XIX (El mocador de coll)
1. L’Helena torna a casa quan ja és fosc. I què passa?
2. Què fa l’Helena quan el veí diu que s’ha acabat la calor?
3. Quan el veí li pregunta què li passa, què diu ella?
4. Què fa aleshores el veí?
5. Mentre espera que el veí torni de la cuina, què veu l’Helena?
6. Com veus el final? T’agrada?
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