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L esmésT eaqueS isters
mai !
Qui ens ho havia de dir, tot just fa uns anys,
que un dia les meves amigues Tea Sisters em
SUPERARIEN en gosadia?
Però les coses han anat així i jo n’estic molt
ORGULLOSA! Perquè Colette, Violet, Pamela, Nicky i Paulina, les meves
alumnes més
de
la Universitat de Ratford,

brillants
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Les Tea Sisters

més que mai!

s’han convertit en unes investigadores tan estupendes que a hores d’ara em precedeixen en
les seves
per tot el
món! Però anem a pams.
Heu de saber que fa uns quants dies el meu
germà Geronimo em va convocar al
seu despatx de L’Eco del Rosegador i, així que
vaig arribar, em va mostrar un exemplar acabat de sortir de la impremta.
—Enhorabona, germaneta! Aquest cop la notícia exclusiva no és pas teva, però és una mica
com si ho fos!
Vaig agafar el diari
que m’oferia i vaig
adonar-me tot seguit que la foto
de portada era
de les meves joves amigues.

investigacions

14
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Les Tea Sisters

més que mai!

—Les Tea Sisters! —vaig exclamar entusiasmada, mentre Geronimo assentia satisfet.
Vaig començar a llegir en veu alta:
—«Hawaii , cinc alumnes de la prestigiosa

Universitat de Ratford, protagonistes d’una
operació de salvament als pendents del volcà Mauna Loa». Això és extraràtic!
—Has fet molt bona feina amb aquestes joves:
enhorabona! —em va felicitar el meu germà—.
I ara què me’n diries si et proposés d’anar fins
a l’Illa de les Balenes per tal que elles t’ho expliquessin tot? Així podrem publicar-ho en
una edició
de L’Eco del Rosegador!
No m’ho vaig fer repetir dos cops: vaig agafar
un bitllet per a l’aliscaf que em va allargar
el meu germà, li vaig plantar un petonet al
front i vaig córrer cap a casa per fer l’equipatge . Al port de l’Illa de les Balenes les
meves estimades Tea Sisters ja m’esperaven

especial

15
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Les Tea Sisters

més que mai!

molt engrescades : es morien de ganes
d’explicar-me la increïble aventura, que les havia col·locat a les primeres pàgines dels dia-

ris de tot el món.

Vam arribar de seguida a la universitat i, davant d’una bona tassa de te fumejant, les joves
van narrar-me la història, fil per randa, des de
la seva arribada a l’illa de Hawaii...

16
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U na

vista que
et deixa bocabadat
—Caram, nenes! Guaiteu això: una vista així
et deixa BOCABADAT , oi?
Pamela no apartava els ULLS de la finestreta de
l’avió, que estava a punt d’aterrar a l’aeroport
d’Hilo, a l’illa de Hawaii. Les úniques paraules
que era capaç de repetir eren:
«fantàstic» o «quina passada!».
Colette, que s’estava llimant
les UNGLES, va comentar
l’enèsima exclamació de la
seva amiga:
—Pam, em penso que ja ho
hem entès, que estàs contenta
de ser a Hawaii...

17
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Les Hawaii són un arxipèlag d’origen volcànic que va
emergir fa un milió d’anys en el cor de l’oceà
Pacífic. Comprenen l’illa de Hawaii (coneguda
com l’Illa Gran) i set altres illes principals. Les
tres ciutats més poblades són Hilo (a l’illa de
Hawaii), Honolulu i Kailua (a l’illa de Oahu).
Les Hawaii són famoses per les seves boniques
platges, els boscos exuberants, els deserts volcànics i les espectaculars vistes panoràmiques.
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País on pertanyen: Estats Units d’Amèrica
Capital: Honolulu (a l’illa d’Oahu).
Llengües: anglès i hawaià.
Moneda: el dòlar USA (USD).
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	Una vista

que et deixa...

Per fi Pam es va desenganxar de la finestreta, on havia deixat la marca del seu morret.
—Ah, sí? Ja us ho havia dit?!
—Com a mínim vint-i-cinc cops! —va assentir
Paulina, picant-li l’ullet. Després, quan va veure que la seva amiga s’havia ofès una mica, la
va abraçar:— Ei, que és per això que ens caus
tan bé: ens encanta el teu entusiasme!
—Ep, guaiteu per la finestreta! —va exclamar de sobte Violet, des del seient del darrere—. Estem sobrevolant els volcans de l’illa
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	Una vista

que et deixa...

de Hawai: són cinc i ofereixen un espectacle

ÚNIC!

Pam i Paulina es van girar cap als seients
del darrere i van veure Violet que indicava a
Nicky la posició dels cràters.
—Ho veieu?, és el que us deia jo: una vista que
és una autèntica passada! —va comentar entusiasmada Pam—. I si això us ho diu Violet...
Les amigues van petar-se de RIURE i es
van enganxar a les finestretes.
La veu del pilot les va distreure de la seva
CONTEMPLACIÓ quan va anunciar que
ben aviat aterrarien. Així que l’avió va
haver apagat els motors, els passatgers es van afanyar a recollir
l’equipatge de mà.
—Vinga, som-hi! —va dir
Colette, després d’haver
comprovat que tots els seus
potets d’esmalt d’ungles de

21
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una visTa

que eT deixa...

deu tOnALITATS diferents estiguessin
bé dins de la maleteta de bellesa—. És hora de
baixar! La competició d’hula ens espera!
Després va mirar al seu voltant, i va ser aleshores que les va veure.
Elles també esperaven per baixar de l’avió. Colette va deixar anar un sospir.
Al mateix vol hi anaven ni més ni menys que
les... Vainilla Girls!
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