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El ratolinet 
Pérez
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La Billie B. Brown té dues
cuetes embullades, 
un munt de pigues 
i una dent que es mou.

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

Sí, ho has encertat! És la B de 

DENT BLANCA.

CapítOL 1apítOL 1
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DUES CUETES

PIGUES

UNA DENT

QUE ES MOU!

AAAI!
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A la Billie l’angoixa tenir

una dent mig penjant

i cada matí se la recargola.

Però no serveix de res,

la dent no vol caure.

Quina llauna! 

—Billie, deixa de tocar-te

la dent —li diu la mare—.

Ja et caurà. Vinga, renta’t

les dents, que faràs

tard a l’escola.

a.
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La mare de la Billie està 

de mal humor: en Tom

s’ha passat la nit plorant

i ella ha dormit molt poc.

En Tom té les galtones 

vermelletes i baveja molt. 

La mare de la Billie diu

que li estan sortint les dents.

Quan la Billie s’està rentant

les dents amb compte, 

el pare treu el cap per la

porta del bany.

L



—Jo et puc arrencar la dent

—assegura—. Només cal que

hi lligui un cordill i, després,

lligui l’altre extrem del cordill

al pom d’una porta. Llavors,

zaaass!, tanco la porta de cop

i la dent surt volant. 

—De cap manera! —crida

la Billie, escopint la pasta

de dents

a la pica—. 

Això ha 

de fer un

mal terrible!e!
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La Billie va a l’escola a peu

amb el seu pare i en Jack,

el seu millor amic. Pel

camí, es toca la dent.

—I si menges una poma?

—li proposa en Jack—. A mi

la meva em va caure així.

—Uf, no, això deu fer mal

—protesta.
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Avui a la classe de Medi toca

estudiar les dents. Així que

la Billie descobreix que els

elefants tenen unes dents

mooolt llargues i punxegudes

que es diuen ullals; que els

cocodrils tenen setanta dents;

que els taurons en tenen

tres fi leres, i que fi ns i tot

els llimacs tenen dents!



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

Després, la senyoretaDDespr eta

Wendy pregunta

a quants nens de la classe

els ha caigut una dent.

Ràpidament, tots aixequen

la mà, menys

la Billie.

La nena arrufa el nas

i clava la vista a la taula. 

«Afanya’t a caure,

dent!», pensa,

tota moixa.
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A l’hora del pati, la Billie

i en Jack proposen jugar 

a tocar i parar als seus 

companys. Primer,

para en Jack, que comença 

a perseguir la Billie pel pati.

Tot i que la Billie corre molt,

en Jack l’atrapa a prop de 

la font. 

—Ara pares tu! —crida en 

Jack.

La Billie tria perseguir la

Ivet, que també corre molt, 

CapítOL 2apítOL 2


