
ACAMPADA A 
MADAGASCAR 

Un viatge a la natura per desco-
brir plantes i animals exòtics? 
Quan es tracta d’aventures, les 
nostres maletes sempre estan a 

punt. Anem-hi!

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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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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ASSUMPTE:
AVENTURA!

El final del trimestre sempre és molt exi-

gent per als estudiants: les Tea Sisters, però, 

havien posat a punt la  perfecta 

per fer una mica més alegres les jornades d’es-

tudi més interminables!

Ingredients: cinc amigues, llibres i moltes ganes 

d’aprendre divertint-se.

Elaboració: reunir les amigues al voltant d’una 

taula i farcir l’estudi amb llapis i llibretes de 

colors, pastissos i repàs en companyia!
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 Com tota recepta que es respecti, aquesta 

també tenia un ingredient secret: el que Colet-

te havia anomenat la Llista dels Faré!
Cadascuna de les cinc amigues, en els moments 

de descans d’estudiar, escrivia una llista de to-

tes les  que faria durant 

les setmanes de vacances. 

Vet aquí per què aquell dia, a la Universitat 

de Ratford, un cop entregats els últims deures 

i acabat el trimestre, les Tea Sisters havien cor-

regut a les seves habitacions respectives per 

començar a convertir els «Faré» en... «Fet»!

—Gairebé no m’ho crec, ja són vacances! 
—va exclamar Nicky, entrant a l’habitació amb 

Paulina—. Què faràs avui?

—Mmm... a veure... —va RUMIAR Paulina, 

anant a buscar la seva llista en un calaix—. 

Per començar, podria llegir finalment aquell 

llibre sobre els animals marins... o bé 

crear el nou grafisme per al blog de Colette...
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ASSUMPTE: AVENTURA!
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o... oh, sí, podria anar al VIVER a comprar 

noves plantes per al meu hortet de balcó!

—Totes em semblen idees magnífiques!
—va assentir Nicky, examinant la pròpia llis-

ta—. Jo, en canvi, estic INDECISA entre 

córrer una mica pel parc, posar-me el neoprè 

i anar a fer una mica de surf o... triar un nou 

sac de dormir d’acampada!

QUÈ F
ARÀS AVUI?

A VEURE...

ASSUMPTE: AVENTURA!
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 En aquell moment, a l’habitació es va sentir 

un DOBLE SO, que anunciava l’arribada 

d’un missatge.

Paulina va treure de seguida el mòbil de la 

 i Nicky va anar fins a l’ordinador 

portàtil.

—M’ha arribat un correu electrònic!
—van dir alhora. I al cap d’un moment van 

afegir, una altra vegada a l’uníson:— M’han 
escrit Michael i Emma!
Va ser aleshores que es van adonar que els seus 

dos estimats amics dels Ratolins Blaus , 

l’associació ecologista de la qual formaven 

part Nicky i Paulina, havien enviat a totes 

dues el mateix correu!

L’assumpte era interessant: «Aventura!». Intri-

gades, les noies es van asseure al llit i van co-

mençar a llegir en silenci el llarg missatge, que 

a cada línia que llegien es tornava 

cada cop més captivador.
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«Estimades Nicky i Paulina», començaven Mi-

chael i Emma, «què us sembla si prepareu la 

motxilla i sortiu... cap a MADAGASCAR?». 

Més endavant, els nois explicaven que una al-

tra associació ecologista havia organitzat un 

Michael

Emma

És una associació ecologista de la qual són sòcies Nicky 
i Paulina, que es van conèixer allà, abans fi ns i tot de 
matricular-se a la Universitat de Ratford!
La seva missió és 
promoure l’educació 
ambiental i organitzar 
activitats per preservar 
el medi ambient i les 
espècies animals.
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Ratolins Blaus
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d’una àrea verge de Madagascar, durant 

la qual equips formats per joves ecologistes 

demostrarien les seves capacitats per sobreviu-

re a la natura, sense disposar de cap mena 

d’ajuda exterior. Michael i Emma volien parti-

cipar en la competició, amb l’esperança de 

guanyar el PRIMER PREMI.

Amb els diners en joc intentarien ajudar els 

Ratolins Blaus a comprar tot l’equi-
pamentnecessari per a les activitats 

de l’associació!

Hi havia, però, un obstacle en el projecte... 

«Malauradament, cap dels Ratolins Blaus
amb qui hem contactat té disponibilitat per 

marxar amb tan poc marge de temps per a 

un objectiu tan llunyà. De manera que hem 

pensat en vosaltres: no només sou les nostres 

amigues més aventureres, sinó que tam-

bé podríeu demanar a Colette, Violet i Pamela 
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que s’hi impliquessin. Estem segurs que tots 

junts formarem un equip formidable!».

Nicky i Paulina es van quedar una estona en 

silenci.

—Saps? Em penso que ja he decidit què faré 

avui... —va dir aleshores Nicky amb un gran 

SOMRIURE.

Paulina va assentir:

—Doncs crec que jo també ho sé...

I amb una rialla les noies van corregir les se-

ves Llistes del Faré... escrivint amb lletres ben 

grans...

MADAGASCAR!
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