
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 de marxar de 
viatge a la recerca d’exclusives, 
viu les més increïbles aventures, 
que li proporcionen articles 
i fotografies sensacionals. Con-
dueix una moto amb la mateixa 
traça que pilota un avió. És en-
cantadora, brillant i sempre està 
disposada a ajudar els altres. 
Tea és una bona amiga per a les 
seves amigues, i considera que la 
solidaritat femenina és un valor 
molt important!
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La recepta 
de  L’amistat

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 
natura regna sobirana, hi tenen 
la seu uns famosos centres de 
recerca i d’estudi: el Laboratori 
de Biologia Marina, l’Observatori 
Astronòmic i, sobretot, l’antiga 
i prestigiosa Universitat de 
Ratford! Jo mateixa, Tea Stilton, 
he tingut la sort de llicenciar-me 
aquí!
A Ratford, es van trobar cinc 
noietes d’allò més especials...

Les Tea Sisters són cinc 
alumnes de la Universitat 
de Ratford, a l’Illa de les 
Balenes. Són dinàmiques, 
divertides i volen 
convertir-se en 
autèntiques periodistes! 
Entre classes i amistats, 
amors i petites enveges, 
la vida a la universitat 
és realment emocionant!

La recepta de L’amistat
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Cap allí, a l’Illa dels Ratolins

Universitat
de Ratford

  Illa
 de les

 Balenes

10119267

Agafeu cinc amigues de l’ànima i una competició 

de cuina entre els estudiants de la Universitat de 

Ratford. Hi afegiu un rajolí d’enveja i un grapat 

d’equívocs. Ho remeneu bé, ho coeu a foc lent i… 

vet aquí la recepta de l’amistat perfecta!
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UN RECTOR
ENTRE FOGONS!

Només hi ha un secret per preparar un sufl é 

excel·lent: la porta del forn no s’ha d’obrir MAI 
abans que s’acabi la cocció, si ho feu, la 

MESCLA que creix dins del motlle es desin-

fl arà en un instant, com un globus punxat! 

El rector de la Universitat de Ratford, Octa-

vi Enciclopèdic de Ratis, ho havia descobert 

aque lla tarda, mirant per la tele el seu pro-

grama de cuina preferit: 

«Menja sa amb 
Crostons!», una 

compe tició entre cuiners 

afi cionats que modera un 

xef molt famós, el senyor 

Crostons. 

  

BON
A NIT!
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La recepta del dia era 

precisament un 

, 

i el que havia prepa-

rat Crostons sembla-

va tan exquisit que el 

rector no s’hi havia po-

gut resistir i, aquell 

vespre, quan 

els estudiants ja s’ha-

vien retirat a les se-

ves habitacions, s’ha-

via  a 

la cuina de la univer-

sitat per posar-se dar-

rere els fogons! 

—Remena, remena, 

Octavi... —cantus se ja-

va De Ratis IMI- 
TANT el senyor 

Crostons mentre ob-

vespre

 M

MM
...

 O

OO
H...

V
IS

CA
!

T2_10119267_ReceptaAmistat_007-121.indd   8 22/01/15   12:26



9

 UN RECTOR ENTRE FOGONS!

servava per la fi nestreta del forn com el seu de-

liciós sufl é creixia i es tornava meravellosament 

FLONJO. Quina meravella! De sobte, un 

so agut va interrompre els seus pensaments.

—Ja està a punt! —va exclamar el rector, con-

vençut que aquell so provenia del rellotge del 

forn. 

Es va afanyar a Obrir la porta i PAM!, 

el sufl é es va desinfl ar com un coixí sense plo-

mes! Com era possible?

El rector va comprendre el misteri: aquell so 

no provenia del forn sinó del seu mòbil. 
—Digui?! —va respondre el rosegador, amb 

els bigotis tremolant d’indignació: qui s’ha-

via atrevit a sabotejar-li el sufl é?!

RIIING!!!

RIIING!!!
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 D
IG

UI
?

 UN RECTOR ENTRE FOGONS!

—Bona nit! Sóc el xef Crostons! Par-

lo amb el rector Enciclopèdic de Ratis? Per-

doni que el MOLESTI a aquesta hora...

El rector no es creia el que sentien les seves 

orelles: li havia trucat el seu cuiner preferit! 
—Li truco perquè he rebut la seva carta...

És clar! Feia un mes que Enciclopèdic havia 

escrit una llarga carta a Crostons per invitar-lo 

a fer un cicle de conferències sobre ali-
mentació sana a Ratford. 
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 D
IG

UI
?

 UN RECTOR ENTRE FOGONS!

Estava convençut que els estudiants n’esta-

rien CONTENTS i n’aprendrien moltes coses.

—Estaré encantat d’ensenyar tot el que sé als 

estudiants de Ratford! —va dir Crostons, 

per acabar. 

El xef arribaria l’endemà mateix. Després de 

penjar el mòbil, el rector va amagar RÀ-
PIDAMENT  el pastís desinfl at, i va anar 

al seu despatx per planifi car amb molt d’en-

tusiasme l’  de l’hoste i l’organit-

zació del curs nou.
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UNA VISITA 
AGRADABLE...

O POTSER DUES?
A Ratford, les notícies es difonien a la VE-
LOCITAT  de la llum i, l’endemà al matí, 

les Tea Sisters es van reunir per comentar 

l’arribada de Crostons. 

—Us ho imagineu?! —va exclamar Nicky—. 

Un curs sobre alimentació! 

I el farà un dels cuiners més importants del 

món!

—He après moltíssimes coses mirant el seu 

programa! —va dir Violet—. Com 

ara comprar els aliments de temporada!

—Doncs jo —va afegir Colette— he desco-

bert que hi ha plats, com el risotto amb 

maduixes, que no solament són saludables i 

gustosos, sinó també de color... ROSA!
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HI
 APUNTEM!Q

UI
NA
 PAS

SADA!
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 UNA VISITA AGRADABLE... O POTSER DUES?

—Mira, si els combines amb salmó i una 

amanida de remolatxa, tindràs el teu menú 

IDEAL... Totalment rosa! —va dir Pauli-

na, bromejant. 

Les noies van esclafi r en una . Després, 

cadascuna es va llançar a 

descriure el menú que més 

encaixava amb els seus gus-

tos: el de Paulina es compo-

nia de plats de verdu ra crua 

de mil colors, el 

de Nicky preveia una bo na 

aportació ENERGÈ TI -
CA, adequat per a una 

esportista. El de Violet in-

cloïa una selecció d’àpats 

diversos que combinaven amb 

infusions i tes especials. 

—Quin és el teu menú ideal, 

Pamela? Deixa’m endevinar- 

ho... Piz za des dels entrants 

Riso� o amb maduixes

Salmó a la planxa

Amanida de remolatx
a

Menú 
rosa
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 UNA VISITA AGRADABLE... O POTSER DUES?

fi ns a les POSTRES, oi? —va dir Violet, 

rient. 

En sentir aquell comentari, les Tea Sisters es 

van MIRAR, sorpreses: on era Pamela? 

L’última que l’havia vist era Colette: 

—Quan he sortit de l’habitació parlava pel 

mòbil... 

El que ignoraven Colette i les altres era que 

qui havia telefonat a Pam era el seu germà 

Vince, per avisar-la que al cap de pocs DIES 

l’aniria a visitar a Ratford. 

—Ei, companyes! —va exclamar Pamela acos-

tant-se a les seves amigues—. Us por-

to una notícia extraràtica: està a punt d’arri-

bar una visita!

—Ja ho sabem! —li va dir Paulina, molt con-

vençuda que la seva amiga es referia al senyor 

Crostons.

—Com pot ser? —li va preguntar Pam, sor-

presa—. Si només fa cinc minuts que ho sé!

—Perquè parlaves pel mòbil —va observar 
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 UNA VISITA AGRADABLE... O POTSER DUES?

Colette—, però nosaltres érem aquí i ho hem 

llegit al tauler d’anuncis! 

Que havien posat una nota per avisar 

de l’arribada del seu germà?! Pam va arren-

car a córrer cap al tauler d’anuncis i, quan es 

va adonar que les seves amigues i ella parla-

ven de dues persones diferents, es va posar a 

RIURE. 

—Perdoneu, noies, he de fer una correcció: 

estan a punt d’arribar dues visites. El senyor 

Crostons i... El meu germà Vince! 
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