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TEA STILTON
És una rateta més espavilada que la que escombrava

Les Tea Sisters acaben de tornar

Una avent ra submarina
ent e éssers màgics
i t esors amagats.

de les vacances d’estiu quan una
trucada de Will Misteri, el jove
investigador del Departament
de les Set Roses, les catapulta cap
a una nova aventura fantàstica.

l’escaleta! Decidida i valen-

Recorrent un passatge submarí,

ta, és l’enviada especial de

les noies arriben a Aiguamarina,

L’Eco del Rosegador. Sem-

el misteriós regne de les Fades

La Violamar ha desaparegut!

pre a punt per marxar de

dels Oceans. Nedant entre coralls

viatge a la recerca d’exclu-

Per recuperar aquest instrument

sives, viu les més increïbles

imprescindible per fer sonar

les cinc amigues hauran de buscar

la Música del Mar, les Tea Sisters

un instrument musical molt antic,

sensacionals. Condueix la

hauran de desvelar un misteri

la Violamar, i les seves quatre

moto amb la mateixa traça

antic i desafiar uns éssers

cantons del regne. Aiguamarina

cantadora, brillant i sem-

fantàstics que s’amaguen

només podrà retrobar l’harmonia

pre disposada a ajudar els

al Regne dels Oceans…

perduda quan reconstrueixin

aventures, que li proporcionen articles i fotografies

centellejants i peixos multicolors,

cordes dispersades en els quatre

que pilota un avió. És en-

altres. Tea és una bona ami-

aquest objecte tan valuós…

ga per a les seves amigues, i
considera la solidaritat femenina com un valor molt
important!
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Benvingudes,

amigues meves!
Era una tarda càlida de final d’estiu i un sol res
plendent bressolava la Universitat de Ratford. Les Tea Sisters, que s’havien reunit a l’habitació de Pam i Colette per explicar-se què havien
fet durant les vacances, escoltaven en silenci
de ritme trepidant.
una
—És magnífica! —va exclamar Paulina quan va acabar la peça i va tornar a regnar el silenci a l’habitació.
—És un dels millors concerts a què he assistit. Els
ock at són fantàstics! —va comentar Pam—.
I encara va ser més emocionant perquè hi vaig anar
amb el meu germà Vince. Ens veiem poc, però quan
torno a casa, a Nova York , m’agrada passar el
temps amb la
—I tu, Nicky? T’has divertit, aquestes vacances?
—li va preguntar Violet.

cançó

R

R

família!
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B envingudes ,

amigues meves !

—Moltíssim. És meravellós tornar a Austràlia
amb els meus. Vaig passar dues setmanes en plena natura, dormint en una tenda i menjant a l’aire
lliure.
—De debò?! Però, digue’m una cosa..., com t’ho
manegaves sense un assecador? —li va preguntar Colette, estupefacta.
Les Tea Sisters van esclafir a riure: totes cinc eren
molt diferents entre si. I per això eren unes amigues inseparables, bé,
—Estimada Colette, el vent australià és millor que
qualsevol assecador —li va dir Nicky, somrient.
Després va ensenyar a les seves amigues les fotos
del viatge en la tauleta:— Mireu! Oi que són uns
paisatges increïbles?!
—Per mil bieles desbielades! L’any que
ve vindré amb tu! —va exclamar Pam. Després,
passant a la imatge següent, un mar il·luminat pels
rajos del sol que tot just acabava de sortir, va comentar:— Mireu quina albada tan meravellosa!
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B envingudes ,

amigues meves !

Ost
res
!

Mireu
!

He, he, he...

canta l'albada...
M'en

,h
He
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B envingudes ,

amigues meves !

—Oh, m’encanten els colors del cel quan es fa de
dia ... —va dir Violet, tota somiadora.
Llavors, la noia va dirigir la mirada al sostre, on les
Tea Sisters havien pintat un cel amb nuvolets
de color rosa en tornar de la seva última aventura
a Nuvolària, el regne de les Fades dels Núvols.
Les altres també van mirar el sostre recordant
aquell món únic, poblat de fades bellíssimes que
els núvols del cel amb les seves mans
tan hàbils.
—Sembla que hagi passat molt de temps des de la
nostra última missió per al Departament de
les Set Roses...
—Qui sap si Will Misteri ens trucarà de nou per
viure una altra aventura. És emocionant explorar
els Mons Fantàstics! —va exclamar Colette.
—Sí... —va sospirar Paulina, amb les galtes envermellides.
Tenia moltes ganes de tornar a veure el valent i
fascinant director del Departament. Colette, que
es va fixar en l’expressió somiadora
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B envingudes ,

amigues meves !

Us

i melancòlica de la seva amiga, li va preguntar per distreure-la:
—I a tu com t’han anat les vacances, Paulina?
—Inoblidables! —va exclamar la noia, despertant dels seus pensaments—. Ara que hi penso... us
he portat un regal!
Havent dit això, va donar a cadascuna de les seves
amigues una bosseta de cotó rosa i va dir:
—Les ha fet la meva germaneta Maria, pensant en
vosaltres.
p
he

at u n
or t

regal!

Caram!
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B envingudes ,

amigues meves !

Colette va ser la primera a desfer el
llaç i mirar què hi havia dins. A la
bosseta hi havia un
molt bonic.
—Oh, que maco! Quina passada! —va
exclamar la noia, posant-se’l al canell.
—El meu també és fantàstic! Gràcies! —va
dir Pam, ensenyant-los el braçalet vermell.
El de Violet era violeta i el de Nicky, verd. Paulina
també en portava un, per descomptat, del seu color
preferit, el taronja.
—Són preciosos! La teva germaneta és
tota una artista! —va exclamar Pam.
—I què hi ha allà dins? —va preguntar Colette,
assenyalant una bosseta que encara estava tancada.
—El braçalet de Tea.
, no trobeu estrany que encara no ens
—Parlant de
hagi vingut a saludar? —va preguntar Nicky—. Quan
ve a Ratford per impartir el seminari de periodistome, sempre quedem per fer un
tes juntes...

Tea

berenar
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B envingudes ,

amigues meves !

—Deu estar molt ocupada. Quan torna de les vacances sempre té una pila de coses per fer —va suggerir Paulina.
Just en aquell moment, vaig
assar?
treure el nas per la porta
uc p
p
ue
Q
ajustada .
—Ei, noies! Que puc passar?
Era conscient que feia cara
de preocupada . I ben aviat
les noies sabrien per què.
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