
Tea Stilton

És una rateta més espavilada que 
la que escombrava l’escaleta! 
Decidida i valenta, és l’enviada 
especial de L’Eco del Rosegador. 
Sempre a punt per marxar de 
viatge a la recerca d’exclusives, 
viu les més increïbles aventures, 
que li proporcionen articles 
i fotografies sensacionals. Condueix 
una moto amb la mateixa traça
que pilota un avió. És encantadora, 
brillant i sempre està disposada a 
ajudar els altres. Tea és una bona 
amiga per a les seves amigues, 
i considera la solidaritat femenina 
com un valor molt important!

 Benvinguts a l’Illa de les Balenes! 
És una illa situada al nord-est 
de l’Illa dels Ratolins, al mar 
dels Bigotis Tremolosos.
A l’Illa de les Balenes, on la 
na tura regna sobirana, tenen
la seu uns famosos centres de 
recerca i d’estudi: el Laboratori
de Biologia Marina, l’Observatori
As tronòmic i, sobretot, l’antiga 
i prestigiosíssima Universitat 
de Ratford! També jo, Tea Stilton,
he tingut la fortuna de llicenciar-
me aquí!
A Ratford es van trobar cinc 
noietes d’allò més especials...

 Cap allí, a l’Illa dels Ratolins

 Universitat
de Ratford

   Illa
 de les

 Balenes

21mm

Les Tea Sisters volen a l’Equador per visitar la fàbrica de 
xocolata d’Antonio, un vell amic de Paulina. Allà, algú 
n’està sabotejant la producció per impedir que el noi 

guanyi un premi important. Les cinc amigues hauran de 
desemmascarar el culpable i, mentre investiguen, aniran 

descobrint... els secrets de la xocolata!

Valenta, decidida i fascinant, Tea Stilton és l’enviada especial 
de L’Eco del Rosegador, el famós diari dirigit pel seu germà, 
Geronimo Stilton. Els llibres de Tea narren l’amistat 

i les aventures d’un grup de cinc joves investigadores: 
el Club de les Tea Sisters!
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OLOR...
D’AVENTURA!

Quan aquell matí vaig desembarcar a l’Illa de 

les Balenes, em van rebre un AIRE fresc, 

la intensa fragància de la brisa marina i... la 

veueta aguda de Porfiri, el carter de l’illa.

—Senyoreta Teaaa! —va 

cridar el rosegador obrint-

se pas entre la gentada 

del port—. Esperiiii’m! Ja 

viiinc!

Jo li vaig fer un gest
amb la mà i al cap d’un 

moment VA ARRI-
BAR  Porfi ri.

—El rector m’ha dema-

BEN
VINGUDA!
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 OLOR... D’AVENTURA!

nat que la vingués a buscar! —em va 

explicar, mig esbufegant—. Es mor de ganes de 

tornar-la a veure. No cap a la PELL d’alegria.

—Jo també estic molt contenta de veure’l! —vaig 

exclamar. 

La furgoneta de Porfi ri va enfi lar el 

caminet costerut que duia a la Universitat de

 Ratford, on havia estudiat 

—Jo també estic molt contenta de veure’l! —vaig 

exclamar. 

La furgoneta de Porfi ri va enfi lar el 

caminet costerut que duia a la Universitat de

 Ratford, on havia estudiat 
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 OLOR... D’AVENTURA!

de  i on ara, de tant en tant, donava 

clas ses de Periodisme d’Aventura als 

alumnes nous.

Aquell dia era a Ratalona només per visitar el 

rector Octavi Enciclopèdic De Ratis, el meu 

estimat amic. L’havia de posar al dia de 

moltes novetats interessants...

Tan bon punt vam entrar a 

Aquell dia era a Ratalona només per visitar el 

rector Octavi Enciclopèdic De Ratis, el meu 

estimat amic. L’havia de posar al dia de 

moltes novetats interessants...

Tan bon punt vam entrar a 
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 OLOR... D’AVENTURA!

la universitat ens va envair una olor intensa de 

xocolata! 

—Però d’on ve aquesta oloreta tan bona? —va 

preguntar Porfi ri.

Vaig SOMRIURE.

—Em penso que ho sé!

El vaig saludar i me’n vaig anar amb pas deci-

dit cap al despatx del rector. Abans que hi po-

gués trucar, ell VA OBRIR la porta de bat a 

bat i em va rebre amb un gran entusiasme.

—Estimada Tea! Quina alegria veure’t! —va 

exclamar—. Passa i seu, t’he preparat una agra-

dable SORPRESA!
A sobre d’una tauleta ens esperaven dues tas-

ses de xocolata ben calenta.

—Veig que les Tea  Sisters també li han enviat un 

regal especial del seu últim viatge! —vaig 

dir, mentre tastava aquella deliciosa beguda.

—Justa la fusta! —va confi rmar ell—. Aquesta 

xocolata arriba directament de l’  
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 OLOR... D’AVENTURA!

Sé que també t’han enviat un paquet a tu. Tens 

cap novetat sobre el seu viatge?

—Sí —vaig contestar engegant l’ordinador—, 

les noies m’han enviat un llarg correu electrò-

nic i moltes fotos. Posi’s còmode, que ara 

li explicaré una aventura veritablement 

emocionant. Una aventura amb aroma 

de xocolata i de... MISTE-
RI! Tot va començar fa prop 

d’un mes, gràcies a la gola-

freria de Pam...

. Posi’s còmode, que ara 

 veritablement 

RI!
d’un mes, gràcies a la gola-

freria de Pam...
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EXÀMENS
I SORPRESES

A Ratalona ja s’havia fet de NIT, i gairebé tots 

els estudiants havien tornat a les seves habita-

cions. Només per sota una porta es fi ltrava en-

cara llum , i de l’interior arribava el so esmor-

teït d’unes veus: era l’HABITACIÓ de Paulina 

i Nicky!

Les Tea Sisters havien quedat per repas- 
sar les fórmules per a l’examen de mate-

màtiques de l’endemà.

—Ja està! —va exclamar Pam—. La solució 

del problema número cinc és 36,9!

Nicky va aixecar la MIRADA del seu quadern:

—Doncs a mi em surt... 7!

—A mi també... —va contestar Colette.
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 EXÀMENS I SORPRESES

—Sí, a nosaltres també —van dir alhora Pauli-

na i Violet, assegudes a la catifa.

Pam va bufar, desolada.

—Per mil  b ie les  desbielades , no en-

tenc res, noies! És més fàcil arreglar el motor 

del meu tot terreny que no pas resoldre aquests 

problemes!
Colette se li va acostar.

—Vinga, no et desanimis! Ara el tornarem a 

repassar.

Pam va fer un SOMRIURE d’orella a orella i 

va exclamar:va exclamar:
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 EXÀMENS I SORPRESES

—Abans, però, tastarem la delícia que he des-

cobert avui!

Es va aixecar i es va posar a regirar la seva 

motxilla.

—Aquí ho tenim. Res millor que aquests bom-

bons per aixecar els ànims! —va exclamar men-

tre subjectava una capsa entre les 

—. Són boníssims! Me’ls volia men-

jar demà des prés de l’examen, però... «no dei-

xis per a demà el que puguis menjar avui»!

—I tant! —va dir Nicky, rient—. A més, segons 

alguns estudiosos, la xocolata afavoreix 

la concentració...

—Mmm... Semblen molt bons! —va dir Pauli-

na mentre DESEMBOLI-
CAVA un bombó. Quan va 

mirar el paper que l’emboli-

cava, però, va fer un bot:—

Ep, aquest nom... Pam, 

em pots passar la capsa?
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