
EL CODI DEL DRAC
Què amaguen els soterranis de 
l’antiga Universitat de Ratford?
I qui va raptar Hans Ratel·lo? 
Un misteri que només podien re-
soldre cinc noies molt especials: 

el Club de les Tea Sisters!
Aquesta és la història de la seva 

primera i increïble aventura...

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
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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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UNA INVITACIÓ
MISTERIOSA

Tot va començar un vespre de setembre.
Acabava d’entregar el meu últim article per a l’ECO
DEL ROSEGADOR, el diari que dirigeix el meu germà,
Geronimo Stilton. Era una investigació fà-
cil, sobre un cas de formatge de contraban. Es-
tava molt satisfeta: fins i tot les fotos m’havien
quedat 
Em vaig dirigir cap a casa ja amb la idea de su-
car-me ben sucada en un bany relaxant
perfumat de violetes.
Mentre obria la porta de l’edifi-
ci, de cua d’ull vaig notar un
rat, no sé si honrat, que anava
vestit de carter, i m’observava
amb una pinta més aviat sospitosa.

TEA STILTON
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UNA INVITACIÓ MISTERIOSA

—Tea Stilton? —va esgüellar amb una veu ter-
riblement estrident.

—Sí, sóc jo —vaig respondre,
—Tea Stilton, la famosa germana del fa-

mosíssim Geronimo Stilton?
—va continuar aquell tipus estrany.

—Ja li he dit que Sí!
—Tea Stilton, la famosa germana del fa-

mosíssim Geronimo Stilton, director de
l’ECO DEL ROSEGADOR, el diari més famós de l’Illa
dels Ratolins?

Va fer un bot enrere:
—Caram, quines maneres! Volia estar-ne segur!
Li he d’entregar una carta valuosa, sap? Fixi-
s’hi bé: sobre groc, paper de pergamí, segell lacat
de blau... Això sí que és cosa fina! Extra-
luxe! No és com aquella publicitat de des-
comptes del supermercat!

14

encuriosida .

-Sí, sí i sííí íí íí íí !

CODIGO DRAGON 140X210-1  21/1/08  08:29  Página 14



UNA INVITACIÓ MISTERIOSA

No anava tan errat. Aquella carta feia l’efecte de
ser una comunicació imporTanT. Però de qui po-
dia ser?

Em delia de curiositat, però aquell no parava
d’esgüellar a ràfega:
—No en té ni idea de l’estona que he estat espe-
rant-la? És clar que el sobre hauria pogut dei-
xar-lo a la bustia, però i si l’hi haguessin ro-
bat, eh? De qui hauria estat la responsabilitat,
eh? Au, va, digui-m’ho! No m’ho diu?
Les orelles em c r e p i ta -
v e n !
Ràpida com un rata li vaig
estirar el sobre de la
pota i vaig entrar cap
dins. Abans de tancar
la porta li’n vaig do-
nar les gràcies:

De qui? De qui?? De qui???

´
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—Moltíssimes gràcies! Ha estat molt
amable d’esperar-me!
Mentre pujava l’escala 

L’antiga Universitat 
de Ratford

UNA INVITACIÓ MISTERIOSA

encara
vaig

sentir que continuav
a

pa
rl

an
t

to
ts

ol...
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UN DRAC AMB
UNA “R” ENTRE

LES POTES!
A casa vaig adonar-me de seguida que el segell de
laca tenia marcat el dibuix d’un drac que subjec-
tava la lletra «R» entre les potes.
Ja coneixia aquella imatge: era el símbol de
Ratford!
L’austera Universitat de Ratford.
L’antiga Universitat de Ratford.
La prestigiosíssima Universitat de Rat-
ford, on ser admès és un premi a la intel·ligèn-
cia i poder ensenyar-hi és un honor.

Em tremolava la cua de l’emoció. Vaig trencar
el segell, vaig obrir el sobre i...

17

Què devien voler de mi???
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UN DRAC AMB UNA “R” ENTRE LES POTES!

Pel pelatge espellingat del Gat amb Botes! No em
podia creure allò que veia! Jo, ni més ni menys

que jo, Tea Stil-

ton, enviada espe-
cial de l’ECO DEL

ROSEGADOR, acabava
de rebre una invi-
tació oficial per im-
partir un curs de Pe-
riodisme d’Aven-
tura a un grup se-
lectíssim d’ estu-
diants, que havien
estat convidats a
Ratford expressa-
ment.

HO SABIES?
Els segells més antics es feien
tancant els rotlles de pergamí amb una
mica d’argila, damunt la qual s’impri-
mia la divisa del qui signava el missat-
ge. Avui dia, encara fem servir els se-
gells en la vida quotidiana. Per
exemple, els pots de mermelada són
«segellats» amb una banda de paper
que uneix el pot de vidre al tap. Si la
banda de paper està intacta, podem
estar segurs que el pot no ha estat mai
obert!

UN UAU TRIPLE AMB PIRUETA!!!

UN UAU DOBLE!
UAU!
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UN DRAC AMB UNA “R” ENTRE LES POTES!

Estava contenta de debò, emocionada i honrada!
Ratford havia estat la meva Universitat i ara em
demanaven que jo hi anés com a profes-
sora! Vaig pressentir que allò era el principi d’u-
na gran aventura...

MOLT

BÉ
!!!

VI

SCA
!!!
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