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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!

Benvinguts a la prestigio-
sa Universitat de Ratford! 
Aquí, alumnes d’arreu del 
món estudien i conviuen. 
Entre classes, competi-
cions esportives, grans 
amistats i petits amors, 
el dia a dia de Ratford és 
ple de sorpreses… Als pas-
sadissos de la universitat 
podeu trobar cinc noies 
unides per una amistat 
sòlida: les Tea Sisters. En 
les seves aventures ens re-
laten  somnis i  il·lusions!

DUEL A RITME 
DE DANSA

Cant, ball i interpretació arriben a la Univer-

sitat de Ratford gràcies a un nou curs de la 

severa Madame Ratinsky! La professora va ser 

companya d’estudis del rector, però alguna 

cosa els va distanciar en el passat... i les Tea 

Sisters ho volen investigar!

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!
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Benvinguts, 
nois i noies!

Al port de l’Illa de les Balenes bufava un VENT 

que duia el perfum de la tardor, ja imminent.

La Universitat de Ratford estava a punt de  

reo brir després de la pausa ESTIUENCA, 
i l’aliscaf pilotat per Vanesi Setbeutats ana-

va ple a vessar d’estudiants llestos per co-

mençar un nou i entusiasmant any acadè-

mic.

— ÀNIMS, NOIES!
 
—va cridar Pamela 

baixant amb un salt del vaixell amb les altres 

Tea Sisters—. Ens esperen un munt de bones 

SORPRESES!
—Sí! —va confirmar Nicky, darrere seu—. 

Estic desitjant començar el curs d’Escriptura 

Creativa!
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 Benvinguts,  nois i noies!

   S
om-hi, noieS!
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 Benvinguts,  nois i noies!

—I jo tinc moltes ganes de reprendre les clas-

ses de música —va continuar Violet amb un 

gran 
somriure.

—Noies... —va intervenir Colette—, no us sem-

bla que us oblideu de la novetat més important?

—És clar! —va recordar Pamela—. El rector 

va prometre que aquest curs podríem apren-

dre a tocar un instrument musical i fins 

i tot a ballar!
Amb un crit d’alegria, Pamela va agafar una 

mà de Paulina i les dues noies van començar 

a marcar un divertit pas de tango. 

— HA! HA!HA!  Molt bé! —va riure Co-

lette—. Serà un curs especialment dedicat a 

les disciplines artístiques, musicals i de l’es-

pectacle!

—És fantàstic! Ens hi apuntarem totes! 

—va exclamar Nicky.

Les noies van cridar a cor:

 

   S
om-hi, noieS!

—VISCA!
—VISCA!
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 Benvinguts,  nois i noies!

L’entusiasme de les Tea Sisters 

va cridar l’atenció de Tanja i 

Craig, que també acabaven 

de baixar de l’aliscaf.

—Hola, noies! —les va 

sa ludar Craig—. Benvin-

gudes! Què esteu CELE-
BRANT?

—Tenim ganes de co-

mençar el nou curs!  

—va exclamar Paulina.

—Aquest any, amics, 

podrem CANTAR!  —va 

refilar Nicky, bo i simulant que tenia un mi-

cròfon a les mans.

— HA, HA!HA,  —va riure Tanja—. Així 

doncs, vosaltres també teniu la intenció 

d’apuntar-vos al curs... Aquest estiu no he 

parat de pensar-hi!

Mentrestant, Shen també s’havia apropat a 

la colla: 

ViSca!

ViSca!
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 Benvinguts,  nois i noies!

—Jo també m’he preparat for-

ça —va dir assenyalant la 

maleta que 

arrossegava amb difi-

cultat—. Aquí dins hi 

ha les obres de teatre 

més importants dels úl-

tims cent anys... Vull 

fer-ho bé al curs d’interpretació!

—Mmm... El teatre, en canvi, no és el meu 

fort —va intervenir Craig.

Després, en broma, va agafar Violet i tots 

dos van fer una sèrie de piruetes que 

marejaven.

La colla d’amics va començar a aplaudir i 

animar la parella de ballarins improvisats, 

que, amb les voltes, s’apropaven perillosa-

ment a la maleta de Shen!

Més a prop... cada cop més a prop... fins 

que...
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 Benvinguts,  nois i noies!

ha, 
ha

, h
a!

Vigileu!
ai...

aux
ili!
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 Benvinguts,  nois i noies!

Els dos joves van topar amb la maleta i es 

van clavar una patacada  fenomenal!

Nicky els va ajudar a aixecar-se i va comen-

tar rient:

—Diria que de moment la prioritat és inten-

tar arribar sans i estalvis 

a la primera classe!
Vigileu!

PA AT PA M!
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