
UN BON EMBOLIC 
A NOVA YORK

Les Tea Sisters volen a Nova York, 
on coneixen un munt de nous 
amics i Nicky participarà a la 
Marató. Però: qui és el misteriós 
Fènix que amenaça la família 

de Pamela?

HOLA, SOM LES

TEA SISTERS!
ESTUdIEM A LA UNIVERSITAT dE 
RATFORd I ENS ENCANTEN LES 

AVENTURES I ELS MISTERIS! A MéS, 
SOM UNES AMIgUES MOLT ESPECIALS; 

MéS qUE AMIgUES... gERMANES!

TEA STILTON
germana de geronimo 

Stilton, és l’enviada es-

pecial de L’Eco del Ro-

segador. Sempre està 

disposada a emprendre 

viatges plens d’aventu-

res, d’on torna amb arti-

cles i fotografies sensa-

cionals. Tea s’ha fet molt 

amiga de cinc estudi-

ants de Ratford: Colette, 

Nicky, Pamela, Paulina i 

Violet...: les Tea Sisters! 

I és la mateixa Tea qui ex-

plica les extraordinàries 

aventures que viuen!
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 OBSERVACIONES:

 

Us agraden els viatges, 

les aventures i els miste-

ris? doncs uniu-vos a les 

Tea Sisters: explorareu 

països nous i fascinants... 

I això no és tot! descobri-

reu que a les cinc noies 

els agrada molt viatjar, 

però encara més ajudar 

els amics en moments di-

fícils, investigar casos 

misteriosos i resoldre 

les intrigues més compli-

cades! Amb elles viureu 

aventures trepidants! 
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Cap a l’Illa  
de les Balenes

Era un esplèndid matí de tardor a Ratalona 
quan vaig pujar a l’aliscaf que m’havia de dur 
a l’Illa de les Balenes.

Arrepapada en una butaca, gaudia de l’escal-
for del sol de novembre que entrava per  
la finestra, i em sentia feliç de tornar a Rat-
ford.
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 Cap a l’Illa  de les Balenes

  14

El rector Octavi Enciclopèdic de Ratis 
m’havia convidat a un esdeveniment espe- 
cial (m’havia dit això, sense especificar el 
què!).
Així doncs, després d’haver demanat al meu 
germà Geronimo (el coneixeu, oi? És el direc-
tor de L’Eco dEl RosEgadoR, el diari més fa-
mós de l’Illa dels Ratolins) si no hi havia cap 
impediment per part del diari, vaig dir adéu 
als de la redacció.
Vaig fer l’equipatge en un temps RÈ CORD  i 
vaig salpar cap a Rat-
ford dalt de l’alis-
caf. Sí, perquè l’alis-
caf del comandant 
Vanesi Setbeu-
tats encara és l’únic 
lligam que uneix les 
dues illes!
−Arribarem en un tres 
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 Cap a l’Illa  de les Balenes

i no res, senyoreta Stilton! –m’havia promès, 
quan li vaig dir que tenia pressa. I en canvi...
A la primera petitíssima ONADA, Vanesi 
va començar a virar i a fer ziga-zagues i va 
trigar el doble de temps. Em vaig quedar de 
pedra.
Vaig anar a la cabina de pilotatge i li vaig pre-
guntar:
−Quina en portes de cap? A aquest pas arri-
barem a l’Illa de les Balenes demà passat!
Vanesi va indicar el mar, que semblava una 
bassa d’oli, i va ploriquejar:
−Hi ha massa onades! Em faran malbé l’em-
barcació ara que l’he acabada de pintar...

El vaig fulminar amb la mirada.
Després li vaig demanar amablement que 
s’apartés i que em deixés pilotar a mi. Vaig 
augmentar la potència del motor i, més 
que evitar les onades, el que vaig fer va ser ta-
llar-les pel dret, mantenint el timó ben agafat.

BRRRRRRRR
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 Cap a l’Illa  de les Balenes

Ben aviat vam veure aparèixer a l’horitzó l’Illa 
de les Balenes.
Em vaig limitar a comentar:
−Vanesi, els obstacles no s’eviten, s’afronten!
Paraula de Tea Stilton!

Ruta de Vanesi

ruta de tea

Illa de les Balenes
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AfAnyA’t,  
teA!

Vaig arribar a Ratford just a temps!
Just a temps de què? Si he de dir la veritat no 
ho sabia ni jo!
Em pensava que hi trobaria esperant-me les 
meves estimades amigues, les TEA SiSTERS, 
però em vaig quedar ben decebuda.
En comptes de Nicky, 
Paulina, Violet, Pa-
mela i Colette, hi havia 
el rector (que no és el 
mateix, evidentment), 
que m’esperava a l’en-
trada de la Universi- 
tat:

 17
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 18

−Tea! Just a temps! Afanya’t! La marató ja ha 
començat!
MARATO’? !

A la sala dels llangardaixos, el 
club de les noies de la Universitat, s’hi havien 
reunit tots els alumnes i professors. S’hi ha-
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 afanya’t,  tea!

vien donat cita per seguir en directe per la te-
levisió la marató de Nova York.
Així doncs, era aquell l’esdeveniment mis
teriós al qual m’havien convidat?

La maratÓ dE nOVa yOrk
La marató de Nova York, als Estats Units, és la cursa més famosa que se 

celebra cada any. Com totes les maratons, té un recorregut de 42 quilòme

tres i 195 metres. La primera edició d’aquesta marató es remunta al 1970: 

hi van participar 127 corredors, però només 55 van arribar a la meta. D’ales

hores ençà les coses han canviat: a l’edició del 2006 hi van concórrer 

38.868 atletes i només 499 no van poder acabar la cursa. Cada any milers 

de participants arriben de tot el món perquè és una 

marató única, per l’escenari on es desenvolupa i 

també per la «participació» de la ciutat. De fet, a les 

voreres hi ha milers de persones que encoratgen els 

corredors amb crits, cants i balls.
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