
Qüestionari 3 
Les més perilloses

  La condemna màxima de presó per:
 a) traficar amb cànnabis són 3 anys màxim
 b) vendre heroïna són 9 anys màxim
 c) traficar amb èxtasi són de 3 a 9 anys

  Les següents afirmacions sobre l’èxtasi són veritat:
 a) pot afectar la memòria
 b) et torna violent
 c) normalment està pur quan l’obtens

  És veritat que:
 a) el crac és una forma pura de la cocaïna
 b) el crac és menys addictiu que la cocaïna
 c) no pots deixar-te mai la cocaïna perquè és molt addictiva

  Esnifar dissolvents (cola, gas de mistera, dissolvent de pintura, 
  etc.) 

 a) és més corrent com més gran es fa la gent
 b) pot fer que tingues un coŀlapse mortal
 c) és més segur que la majoria de les drogues

  Quines d’aquestes et produeixen aŀlucinacions? 
 a) cànnabis
 b) bolets màgics
 c) heroïna

 Si les tens totes bé, estàs a l’última.
 Si les tens totes malament, torna a llegir aquest llibre, ja que t’estàs enga-

nyant a tu mateix en el fet que ho saps tot sobre l’escenari de les drogues, i 
probablement penses que les drogues són molt menys perjudicials del que 
realment són.

RESPOSTES
1. a, b i c són totes correctes.
2. a és correcta. La major part de l’èxtasi el 

tallen (mesclen) amb qualsevol cosa sota el 
sol. És una droga que perjudica greument la 
salut i la gent mor per prendre-la.

3. a és correcta. El crac és fins i tot més addic-
tiu que la cocaïna, però recorda que sempre 
hi ha ajuda disponible, siga el que siga allò 
a què estigues enganxat.

4. b és la correcta. Esnifar dissolvents és to-
talment perillós, ja que et pot ocasionar un 
coŀlapse mortal sobtat.

5. a, b i c són totes correctes, però el cànnabis 
no sol produir aŀlucinacions, llevat que en 
prengues una de les formes més potents.
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