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La Billie B. Brown porta una
diadema amb llaç, un parell
de botes i un cor gros i brillant
a la samarreta.

Saps què signifi ca la B
que hi ha entre Billie i Brown?

Sí, ho has encertat! És la B de 

BONA COMPANYA!

CapítOL 1apítOL 1
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DIADEMA
AMB LLAÇ

COR 
BRILLANT

BOTES (UNA 
MICA VELLES,
PERÒ MOLT
XULES)

EH, AQUESTA
CARONA 
MOLA!
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Avui arriba una nena nova

a la classe de la Billie. Es diu

Mika. Ve de molt lluny, del 

Japó, ni més ni menys.

La senyoreta Walton ha 

demanat a la Billie que sigui

la companya de la Mika. La 

Billie està molt nerviosa

i s’ha vestit 

especialment

per a l’ocasió.
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La Billie i el seu millor amic,

en Jack, van caminant cap a

l’escola amb la mare del noi.

A tots dos els fa molta 

il·lusió conèixer la Mika.

—Em pregunto com deu ser

—diu la Billie—. La senyoreta

Walton diu que té els cabells

negres, com els meus!

La Billie i en Jack arriben a 

la porta de l’escola, on els

esperen la Helen 

i la Sarah.
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—Quina samarreta més 
guapa! —exclama la Sarah.

—Gràcies —replica la
Billie—, me l’han comprada
aquest cap de setmana.

—Ja ha arribat la nena
nova! —diu llavors la
Helen—. Vine a veure-la.
És a la classe.

Tots quatre arrenquen
a córrer i es queden
al passadís, mirant amb
curiositat l’interior de
l’aula per la fi nestra. 
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La senyoreta Walton està

parlant amb la mare de la

nena nova. La Mika té els ulls

grossos i marrons i els cabells

negres. A la Billie li agrada.

Però llavors la profe veu els 

quatre nens mirant d’amagat 

per la fi nestra i diu en veu alta:

—Billie, vine a conèixer la 

Mika!
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La Helen i la Sarah marxen

corrent cap al pati. En Jack es

queda una estona per observar

com la Billie entra a la classe i

després se’n 

va a jugar a

futbol.

—Mika, aquestaa

és la Billie

—diu la senyoreta Walton—.

S’estarà amb tu fi ns que 

te’n surtis bé a l’escola.

—Hola! —exclama la Billie,

emocionada—. Encantada

de coneixe’t!
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La Mika es queda mirant la 

Billie i després la seva mare. 

Aquesta somriu i diu alguna 

cosa a la Mika en japonès. 

La nena assenteix i es posa 

vermella.

—Hola —diu en veu baixa.

—La Mika encara no parla 

gaire bé la nostra llengua
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—explica la senyoreta 
Walton a la Billie.

—Ah —diu la Billie, però tot
d’una sona el timbre.

Els companys de la Billie
entren i s’asseuen als 
seus llocs. La Billie 
acostuma a seure
amb en Jack, però 
avui seurà amb la Mika.

En Jack saluda la Billie
amb la mà des del seu lloc
i la Billie li torna la salutació.
Se sent molt orgullosa.
És una gran companya!


