
TEA STILTON
Germana de Geronimo Stil-
ton, és l’enviada especial de 
L’Eco del Rosegador. Sempre 
està disposada a empren-
dre viatges plens d’aventu-
res, d’on torna amb articles 
i fotografies sensacionals. 
Tea s’ha fet molt amiga de 
cinc estudiants de Ratford: 
Colette, Nicky, Pamela, Pau-
lina i Violet...: les Tea Sisters! 
I és la mateixa Tea qui expli-
ca les extraordinàries aven-
tures que viuen!

Estimades amigues,

hem viscut una aventura d’allò més 

especial… Tot va començar amb el 

diari d’una intrèpida exploradora i 

amb una llegenda antiga que parla 

de set tresors misteriosos… A partir 

d’aquí, hem viatjat arreu del món 

a la recerca del primer tresor, el 

mític Jardí d’Alabastre.
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Durant el que havien de ser unes 

tranquil·les vacances a Escòcia, 

les Tea Sisters presencien el ro-

batori d’un tapís antic… Les 

noies descobriran que al dibuix 

del tapís hi ha amagada una pis-

ta per recuperar el primer dels 

set tresors valuosíssims que va 

descobrir fa gairebé un segle 

Aurora Beatrix Lane, una valen-

ta exploradora, i que ella va 

guardar en uns amagatalls se-

grets per protegir-los. Però ara 

un individu sense escrúpols es 

vol apoderar dels tresors… Per 

a les cinc noies comença una 

aventura trepidant que les im-

pulsarà a viatjar  arreu del món 

per recuperar el primer tresor: 

el mític Jardí d’Alabastre. 



el jardi
d’alabastre

tresors perduts
a la recerca dels
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Somiant       amb EScòcia

Colette es va posar l’últim clip als cabells i, mi-

rant-se al mirall, va exclamar: 

—Ja estic a punt!

Després va sortir del lavabo i va entrar a l’habita-

ció revestida de fusta que feia un parell de 

setmanes que compartia amb les altres Tea Sisters.

—Però... on són les altres? —va preguntar a Vio-

let, que estava ocupada om-
plint la seva motxilla amb 

mantes, coixins i una càmera 

fotogràfica. 

La seva amiga va tancar la 

cremallera i li va respondre:

—Nicky està donant el pin-
so als cavalls per última ve-

Ja e
stic a 

punt!

Somiant amb Escòcia
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gada, Pam és a la cuina, preparant els entrepans 

que ens  endurem pel camí i Paulina... 

En aquell moment, la porta es va obrir de bat a bat 

i una Paulina  va entrar amb un mapa 

a les mans. 

—Per al pícnic, la senyora Kerr ens aconsella que 

recorrem el camí que porta a un bosc que hi ha a 

pocs quilòmetres d’aquí —les va informar la se-

va amiga, assenyalant amb un dit un punt del 

mapa—. Diu que hi ha una clariana molt bo-

nica amb un torrent cristal·lí.
—Ui, que bé! —va exclamar Colette, picant de 

mans. Després, mirant  per la finestra 

la verdor intensa de l’herba, les ovelles, les vaques 

i els ponis dels quals Nicky s’acomiadava, va dir 

amb aire nostàlgic:— Ai, noies, em sap molt greu 

anar-me’n d’Escòcia... AQUESTES VACANCES 
HAN PASSAT EN UN TRES I NO RES!
Paulina va abraçar la seva amiga i li va dir:

—Tens raó, Cocó, però encara no s’han acabat!

Somiant amb EScòc ia
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som-h
i, noies?!

Ja e
stic a 

punt!

T2_0010178915 Tresor perdut 007-191.indd   9 20/2/17   17:08



10

—És veritat... —va afegir Violet—. Gaudim dels 

dies que encara ens queden!

Les noies van somriure, mentre cadascuna 

repassava mentalment les esplèndides vacances 

que havien passat juntes. Tres setmanes abans, 

Colette, Paulina, Violet, Nicky i Pam eren a la 

Universitat de Ratford, rumiant on anirien de va-

cances a l’estiu, quan Paulina, navegant per Inter-

net, havia trobat un anunci que li va semblar 

perfecte per a elles. 

Les Tea Sisters podrien visitar un país fasci
nant, allotjar-se en una granja envoltada de 

Vols fer unes vacances alternatives?
Escòcia t'espera!T'allotjarem en una magníficagranja ecològica i, a canvi,ens podràs ajudar a tenir cura

del bestiar i de l'hort!

Somiant amb EScòc ia
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És una de les quatre nacions que 
formen el Regne Unit, junt amb 
Gal·les, Anglaterra i Irlanda 
del Nord. El seu paisatge, 
ric en muntanyes imponents, 
llacs blaus, boscos densos i 
platges daurades, és captivador, 
sobretot la zona de les Highlands, 
al nord, on la natura verge, 
les brugueres i els nombrosos 
castells han estat l’origen de 
llegendes i balades al llarg 
dels segles.  

EScòc ia 

Escòcia

Somiant amb EScòc ia

natura, recollir gerds, passejar per les bru-
gueres i tenir cura d’ovelles i cavalls... 

Es van posar en contacte amb la senyora Kerr, la 

mestressa de la granja, van reservar el vol des 

de Ratford i, al cap de poc temps, ja recorrien 

la carretera que portava a la granja Kerr, immer-

sa en la verdor. 

I, d’aquesta manera, va començar un estiu d’allò més especial! 

T2_0010178915 Tresor perdut 007-191.indd   11 20/2/17   17:09



12

La mestressa de la casa les va 

acollir com una mare i els va ofe-

rir els seus deliciosos shortbreads, 

les tradicionals galetes 

de mantega, i el crana  chan, un 

dolç típic fet amb gerds i nata. 

Tenir cura de l’hort i del bestiar 

era una feina, sí, però també una 

diversió i, sobretot, Nicky es va 

encapritxar moltíssim amb 

els dos ponis de la granja.

A més, les noies van llo-

gar un tot terreny per 

visitar els voltants i hi 

van descobrir cas
cades , grutes, 

badies i cas tells. 

Les vacances havien vo-

lat en un instant i ara ja 

quasi s’havien acabat... 

Una oloreta
que no oblidarem! 

Foques… prenent el sol!

Somiant amb EScòc ia
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Faltaven pocs dies 

per al vol de tor- 
nada a Ratford  

i la senyora Kerr 

havia aconsellat 

les noies que des-

cansessin i anes-

sin a visitar 

els llocs que en-

cara no coneixien. 

Per això, aquell dia 

les Tea Sis ters ha-

vien organitzat un 

pícnic rela xant i es morien de ganes de 

marxar.

—He fet entrepans per a una setmana! —va ex-

clamar Pam, que va entrar a l’habitació 

carregada de bosses, tovallons i coberts.

—I nosaltres hem ficat tot el que necessitem a les 

motxilles... —va dir Violet.

L’encís dels castells escocesos!

Somiant amb EScòc ia
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—Perfecte! —va exclamar Colette—. Només cal 

que anem a buscar Nicky i... marxem!
Les noies es van abraçar i van sortir corrent de 

l’habitació. 

serà un pícnic genial!

Somiant amb EScòc ia
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