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Una pel·li

de por
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La Billie B. Brown porta unes
ulleres 3D, un refresc i una
capsa enorme de crispetes.

Saps què signifi ca la B que
hi ha entre Billie, el seu nom,
i Brown, el seu cognom?

Sí, ho has encertat!
És la B que hi ha a

BEN ESPANTADA!

Capítol 1apítol
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Ulleres 

3D.

Molen!

Refresc

Capsa 

de crispetes

enorme



La Billie B. Brown tremola
d’emoció. És al cinema amb la
Rebecca i les seves germanes.

La Rebecca va a la classe de la
Billie i té dues germanes més 
grans que es diuen Katia i Mel.

La Billie només té un germanet, 
que es diu Tom i encara és 
molt petit. Li encanta 
abraçar-lo, però de moment no 
pot jugar gaire amb ell.
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—Quina pel·lícula voleu veure?

—els pregunta la mare de la

Rebecca a les noies—. Aquesta

dels ratolins que ballen?

—Nooo —contesta la Mel—.

Aquesta és per a criatures.

Nosaltres volem veure la de

la casa encantada.

—Hmm, no ho sé… —replica

la mare de la Rebecca—.

Em penso que aquesta fa por.

—Està recomanada per a 

majors de sis anys, així que

és per a nens —diu la Katia.

•

•



—Bé, crec que hauríem de

deixar que triïn la Billie i la

Rebecca —diu llavors la 

dona.

—Vols veure la pel·li de 

por? —li pregunta la Mel

a la Billie.

—I tant! —respon

la Billie, fent-se

la valenta,

perquè en el

fons està 

una mica 

nerviosa. 
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No li agraden gaire

les pel·lícules de por,

la veritat. Té malsons.

Però la Billie no vol

que les germanes de

la Rebecca ho sàpiguen.

Vol que creguin que és 

gran, com elles.

—Rebecca?

—pregunta

la seva 

mare—.

Et sembla 

bé veure la

pel·lícula

de por?

lles.
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Al principi la
Billie pensa que

la Rebecca també
està nerviosa, però
en aquell moment

la seva amiga
respon molt segura:

—És clar! Tranquil·la,
mama; ja no som 

criatures.



—Jo tenia por

fa uns quants anys,

quan era petita, però

ara no —diu la Billie,

fent la veu greu, i la Katia

i la Mel es posen a riure.

La Billie somriu d’orella a

orella. Li encanta fer riure

les germanes grans 

de la Rebecca.
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—Molt bé —diu la mare

de la Rebecca. Després, 

compra les entrades i les

acompanya fi ns a la porta—.

Us recolliré aquí mateix quan 

acabi la pel·lícula. Katia,

Mel: oi que cuidareu la 

Rebecca i la Billie?

La Billie torna a somriure.

Està tan emocionada d’anar

al cine amb la Rebecca  

i les seves germanes grans, 

que la pel·li 

no és 

important!


