
MISTERI A 
HOLLYWOOD

Quina il·lusió! Som al plató d’una 
pel·lícula de Hollywood, envolta-
des de directors de cinema i ac-
tors famosos! Però algú ha pro-
vat de  sabotejar el rodatge amb 

un robatori misteriós…

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!

www.geronimostilton.cat 9 7 8 8 4 1 6 5 2 2 3 4 7

10139458

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre:
 Patrizia, Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO: 

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Misteri a Hollywood

 encuadernación: Tapa dura c/sobrecub

 medidas tripa: 140 x 210 mm

 medidas frontal cubierta: 145 x 216 mm

 medidas contra cubierta: 145 x 216 mm

 medidas solapas: 87 mm

 ancho lomo de�nitivo: 19 mm
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Us agraden els viatges, 

les aventures i els mis-

teris? Doncs uniu-vos a 

les Tea Sisters: explora-

reu països sempre nous 

i fascinants... I això no 

és tot! Descobrireu que a 

les cinc noies els agrada 

molt viatjar, però encara 

més ajudar els amics en 

moments difícils, inves-

tigar casos misteriosos 

i resoldre les intrigues 

més complicades! Amb 

elles viureu aventures 

trepidants! 
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DESPERTA’T, 
DESPERTA’T, DESPERTA’T!

Aquell matí, quan Pam va obrir els ULLS, va 

tenir una sensació estranya. En va tenir prou 

de donar un cop d’ull al despertador per ado-

nar-se del motiu: era  Ja feia 

estona que les seves amigues i ella haurien 

d’haver estat a punt per anar a classe!

—Cocó! DESPERTA'T! —va cridar a Colet-

te, la noia amb qui compartia habitació a la 

Universitat de Ratford.

—París... croissant... Torre Eiffel... —va mur-

murar la seva amiga, que encara era al regne 

dels somnis.

—Au, va, lleva’t! —va exclamar Pam, sacse-

jant-li un braç.

9

T2_10139458 Misteri a Hollywood 009-176.indd   9 29/3/16   15:43



  
  
AF

AN
YE

M-NOS! 

 —Cinc minuts més... —va rondinar Colette.

—No tenim cinc minuts més! És supertard!

Finalment, Colette es va desvetllar:

—Però quina hora és...?  Ja són les 

nou?!

Colette es va aixecar d’un bot i va començar a 

fer-ho tot alhora: pentinar-se, vestir-se i pre-

parar la BOsSA.

DESPERTA’T, DESPERTA’T, DESPERTA’T!
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—Però què ha passat? Com és 

que les altres no ens han desper-

tat? —es va QUEIXAR, esbufegant.

—Potser tampoc han sentit el 

despertador —va contestar Pam.

La nit abans, les Tea Sisters ha-

vien anat a l’última sessió de 

cinema per veure Amor a 

Versalles, el darrer èxit del fasci-

nant actor . 

Colette i Pam ja estaven gairebé a punt quan 

van trucar a la seva porta:

—Noooieees! És tardíssim! afanyeeeu-vooos!
Eren Paulina i Nicky, despentinades i pantei-

xant. Darrere seu, Violet, morta de son, no 

parava de badallar:

—Uààà... Anem passant? 
Les Tea Sisters van baixar les escales i ja esta-

ven a punt d’embocar el passadís que menava 

a la seva AULA, quan Pam es va parar en sec.

11
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 Octavi Enciclopèdic de Ratis

Qui conegui aquesta noia

que vingui al meu despatx

immediatament.

        El rector

 —Ei, MIREU! —va exclamar, acos-

tant-se al tauler d’anuncis, on hi ha-

via penjada la fotografia d’una noia 

amb un SOMRIURE irresistible.

—No t’encantis, Pam, que ara no és 

el moment de mirar els alumnes 

nous! —la va recriminar Violet.

La noia VA NEGAR amb el cap:

—No és una alumna nova: és... Jenna!

En veure les mirades confoses de les seves 

companyes, els va aclarir:

—És una amiga meva de Nova York! Ara viu 

a Los Angeles i no entenc què hi fa aquí, la 

seva fotografia...

—Mira, Pam, al costat hi ha una nota del rec-

tor —va dir Nicky.

DESPERTA’T, DESPERTA’T, DESPERTA’T!
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—Anem-hi de seguida! —va proposar Pam.

—Però... i la classe? —va protestar

Violet arrufant les celles.

Colette va mirar el rellotge:

—Encara falten deu minuts, tenim temps! 

I, a més —va afegir agafant de bracet la seva 

amiga—, si el rector diu «immediatament...»
—...ja podem arrencar a córrer! —va conclou-

re Violet, amb un gran somriure.
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 A
I, Q

UINS BONS TEMPS!

 

UN DESTINATARI...
INESPERAT!

Quan les noies, després de trucar a la porta, 

van entrar tímidament al despatx del rec-

tor, es van trobar amb una escena insòlita: el 

rector De Ratis, sempre 

tan IMPECABLE i se-

riós, duia unes genolleres 

damunt dels pantalons i 

provava de posar-se un 

casc groc al cap.

—Hola, noies, passeu, pa  s-

s   eu! —va exclamar eufò-

ric, mentre deixava el casc 

i les genolleres damunt de 

l’escriptori.

14
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»Això no és meu, però em fa pensar en quan 

era jove! —va dir, tot rialler. I va afegir:— 

Heu vingut per Jenna? Qui de vosaltres la coneix?

—DONCS... JO ... —va 

dir tímidament Pam, fent un pas 

endavant.

—Llavors, això és teu! —va afir-

mar el rector, assenyalant un vo-

luminós paquet obert d’on sobresor - 

tien uns patins de color vermell.

—No ho entenc... —va fer la noia, sorpresa.

El rector va fer una rialleta:

—Jo tampoc, al començament. Aquest matí, 

Porfiri, el carter de Ratford, m’ha lliurat aquest 

paquet. Em pensava que eren uns lli -
bres que havia encarregat, però quan 

l’he obert m’he adonat que es tractava d’un 

error! A dins, a més del casc, les genolleres 

i els patins, hi he trobat la fotografia que 

he penjat al tauler d’anuncis i també una nota.

15

UN DESTINATARI... INESPERAT!
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Estimada superamiga,

Quant de temps fa que no ens veiem??? Penso 

sempre en tu i trobo a faltar les tardes que 

passàvem fent petar la xerrada, muntant 

números  i també… els nostres duels sobre patins! 

I és per això que he tingut una idea espaterrant: 

per què no véns a veure'm per les vacances? 

Per convence't, t'envio un regal que t'entusiasmarà: 

uns patins nous de trinca! Aquí tenim molts 

quilòmetres de pistes per patinar!

  T'espero!!!

        

PS. Evidentment, ja COMPTO que vindràs amb les 

teves superamigues: em moro de ganes de coneixe-les! 

La teva superamiga, Jenna

el sol de 
Califòrnia!

 El rector va furgar dins del paquet i va allar-

gar a Pam la nota , que ella va llegir en 

veu alta:

Després d’un moment d’estupor, a Pam van 

brillar-li els ULLS:

—Ja sabeu què penso, oi, germanes?

16

UN DESTINATARI... INESPERAT!
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el sol de 
 Califòrnia!

Colette va assentir:

—Que aviat volarem cap a Califòrnia!

—Visca! —van exclamar les amigues, molt 

contentes.

—EHEM... —va estossegar De Ratis, per cri-

dar-los l’atenció—. Me n’alegro molt per vosal-

tres, però ara val més que voleu... cap a l’AU-
LA: les classes estan a punt de començar!

Les noies es van acomiadar del rector i se’n 

van anar corrents cap a la classe, però el seu 

PENSAMENT ja era molt lluny, a les plat-

ges llarguíssimes i... 
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UN DESTINATARI... INESPERAT!
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