


Títol original: Billie B Brown, 

The Pocket Money Blues / The Birthday Mix-up

© 2012 Sally Rippin
Publicat per primera vegada per Hardie Grant Egmont, Austràlia

© 2022 Editorial Brúixola (G.E.B., SL)
Maresme, 107-109
08019 Barcelona
www.brunolibros.es

Direcció Editorial: Begoña Lozano
Traducció: Núria Riera
Edició: María José Guitián
Il·lustració: O’Kif
Preimpressió: Pablo Pozuelo
Disseny de coberta: Miguel Ángel Parreño Barragán
ISBN: 978-84-1349-158-5
D. legal: M-27082-2021
Printed in Spain

Reservats tots els drets.
És rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright,

la reproducció o la transmissió total o parcial d’aquesta obra per qualsevol proce-
diment mecànic o electrònic, incloent-hi la reprografi a i el tractament informàtic, 
com també la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públics. 
Se’n poden utilitzar citacions sempre que se n’esmenti la procedència.

• •

PAPER DE FIBRA

CERTIFICAT



Problemes 

de diners
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La Billie B. Brown té tres
nines de cabells llargs i un 
os de peluix molt vellet que li 
encanta. Saps què signifi ca la B 
que hi ha entre Billie 
i Brown?

Sí, ho has endevinat! És la
B que surt dues vegades a

CONILLET BEBÈ

Capítol 1apítol
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Os de 

peluix
Tres nines
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La Billie B. Brown té moltes,

moltíssimes ganes de tenir un

Conillet Bebè. Els Conillets

Bebè tenen el pèl suau i

uns enormes ulls brillants. Els

Conillets Bebè fi ns i tot tenen

una sèrie a la televisió.

Totes i cadascuna de les 

companyes de classe de la 

Billie tenen un Conillet Bebè.

Però la Billie no en té cap.
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—Mama, sisplau, sisplau, vull 

un Conillet Bebè —no para

de demanar-li la Billie.

—No, vida,

ja t’he dit

que has 

d’esperar

fi ns al

Nadal per

demanar-lo

al Pare Noel.

—Però encara falta molt!

—exclama la Billie—. No puc

esperar tant.



—Per què no mires

d’estalviar i te’l compres tu? 

—Ja tens uns quants diners 

a la guardiola —intervé el pare

de la Billie—. I si fas algunes 

feinetes per guanyar-ne una

mica més?

—D’acord! —diu la Billie—. 

Què puc fer?

—Doncs podries endreçar les

joguines —suggereix la seva

mare—. Llença les que

estiguin trencades i regala

les que no facis servir.
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—Això no és una feina, mama.

Vaja, que no és com 

recollir fulles o tallar

la gespa.

—Ets massa petita per

tallar la gespa —diu el pare

de la Billie—. Però sí que

pots recollir les fulles 

que hi ha a l’entrada del 

garatge. Les escombres

són al cobert.

—Visca! —respon la Billie,

i surt corrents per la porta

del darrere.
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—Eh, Billie! —la saluda en Jack

des de l’altra banda de la

tanca—. Vens a jugar a bitlles? 

N’he fet unes amb unes 

ampolles de plàstic, i una bola,

amb uns draps. Vine a veure-ho!

La Billie fa una rialla i diu:

—Ara no, Jack. He de recollir

les fulles de l’entrada

del garatge.

—Puc ajudar-te?

—I tant! Moltes gràcies!
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La Billie i en Jack s’esforcen molt.

Entre tots dos escombren la

brutícia i les fulles acumulades.

Després, en Jack agafa una

bossa de la brossa gegant

i l’obre perquè la Billie hi

vagi llençant les escombraries.

Quan acaben, el pare de

la Billie surt per admirar

la feina que han fet.
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—Ha quedat molt bé,

cuca! —diu, i dona unes

monedes a la seva fi lla.

—Gràcies, papa! Gràcies,

Jack! Ens veiem demà!

Adeu! —exclama la Billie,

i puja corrents a la seva

habitació per fi car els diners

a la guardiola.

Està superemocionada.

Aviat tindrà prou

diners per 

comprar-se

un Conillet Bebè!


