
Până și monștrii se spală pe dinți! 
Nu mă crezi?  

Răsfoiește paginile acestei cărți și vei afla 
ce i se întâmplă unei fetițe care nu vrea 

deloc să se spele pe dinți. 
Învață de la acești monștri  
(deloc periculoși, de altfel)  

cât este de important  
să ai grijă de dinții tăi.
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Eram micuță, cam cât tine. Eram un copilaș tare răsfățat și nu-mi plăcea deloc 
să mă spăl pe dinți! Pur și simplu refuzam să mă spăl pe dinți.

Inutil! Plictisitor!
Părinții încercau să mă convingă spunându-mi tot felul de povești despre 
Zâna Măseluță și despre un șoricel.



Tu ai întâlnit vreodată un monstru?
Pentru mine, cel mai înfricoșător monstru era dentistul!

Mi-era tare frică de el, până când...





... într-o seară, pe când eram în baie...

... nu voiam deloc să mă spăl pe dinți.

Credeam că sunt singură, dar, dintr-odată,
perdeaua de plastic din spatele meu s-a mișcat.

AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!



Un monstru!
Un monstru adevărat, urâcios, care se spăla 
pe dinți în duș!

Am alergat speriată să le spun părinților, însă nimeni nu m-a crezut.
M-au trimis înapoi la baie, să mă spăl pe dinți.
— Data viitoare încearcă să găsești o scuză mai bună!





Am prins curaj, 
am dat perdeaua la o parte și… l-am văzut.

Se ascunsese în scurgerea de la duș.
Îi era frică de mine.

— Bună... am spus eu timidă.
— Salut… mi-a răspuns el.

Nu știu cum, dar, dintr-odată,
nu-mi mai era teamă de el.





— De ce te speli pe dinți? l-am întrebat. 
Eu nu pot să sufăr spălatul pe dinți!
— Trebuie să te speli pe dinți. Dacă 
n-o faci, o să ai probleme mari! 
a răspuns el cu o expresie îngrijorată.

A ieșit din duș și s-a așezat lângă mine.
— Toți monștrii — chiar și cei mai 
urâți — se spală pe dinți. E un lucru 
foooarte important!


