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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!

totes podem 
ser campiones

a la Universitat de ratford se celebra un cam-

pionat esportiu amb competicions de salts 

de trampolí, esgrima, gimnàstica rítmica  

i altres disciplines. serà una ocasió única per 

descobrir que l’autèntica victòria no és gua-

nyar, sinó afrontar les pors i debilitats!

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!



El nom de Geronimo Stilton i Tea Stilton i tots els personatges i detalls relacionats 
amb ells són copyright, marca registrada i llicència exclusiva d’Atlantyca S.p.A. 
Tots els drets reservats. Es protegeixen els drets morals de l’autor.

Textos de Tea Stilton
Idea original d'Elisabetta Dami
Direcció artística de Iacopo Bruno
Coberta de Caterina Giorgetti (disseny) i Flavio Ferron (color)
Disseny gràfic de Giovanna Ferraris/ theWorldofDOT 
Il·lustracions de las pàgines inicials i finals de Barbara Pellizzari (disseny) 
i Flavio Ferron (color) | Mapa: Caterina Giorgetti (disseny) i Flavio Ferron 
(color)
l·lustracions d'interior de Chiara Balleello, Barbara Pellizzari (disseny) i 
Francesco Castelli (color).
Disseny gràfic de Marta Lorini

Títol original: Campionesse si diventa!
Traducció de Mª Dolors Ventós
© 2012, Edizioni Piemme S.p.A., Palazzo Mondadori - Via Mondadori 1, 
20090 Segrate - Itàlia
International Rights © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milà - Itàlia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com
© 2016, 2017, Editorial Planeta S. A.
© 2016, 2017, de l’edició en llengua catalana: Grup Editorial 62, s.l.u.
Estrella Polar, Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.estrellapolar.cat
info@estrellapolar.cat
www.geronimostilton.cat
Primera edició: gener del 2016
Primera edició en aquesta presentació: juny del 2017
ISBN: 978-84-9137-297-4
Dipòsit legal: B. 10.353-2017
Imprès a Catalunya

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qualsevol 
forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aques-
ta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la llei. Podeu adreçar-vos 
a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessi-
teu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 
91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els drets reservats.

Stilton és el nom d’un famós formatge anglès. És una marca registrada de l’Associació 

de Fabricants de Formatge Stilton. Per a més informació www.stiltoncheese.com

T1_10186203 Totes podem ser campiones 001-006.indd   4 28/4/17   12:31



T1_10186203 Totes podem ser campiones 001-006.indd   5 28/4/17   12:31



L’ESTIU ÉS...

Estiu: la segona estació de l’any, va 
des del solstici d’estiu fins a l’equinocci de tar-
dor. És l’estació en què es registren les tempera-
tures més elevades de l’any.
Aquesta és la definició que els estu-
diants  de Ratford van trobar a l’entra-

da «ESTIU» del diccionari: 

SOLSTICI: són els dos moments de l’any en què el Sol 

assoleix el punt més meridional i el més septentrional del seu 

moviment aparent (perquè és la Terra, la que es mou, i no el 

Sol!). A l’hemisferi nord, el solstici d’estiu comença el 21 o 22 

de juny, i el d’hivern, el 21 o 22 de desembre.

EQUINOCCI: són els dos moments de l’any en què el Sol es 

troba perpendicular a l’equador. A l’hemisferi septentrional, 

l’equinocci de primavera comença el 20 o 21 de març, 

i el de tardor, el 22 o 23 de setembre. 

SOLSTICI:
assoleix el punt més meridional i el més septentrional del seu 
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Si l’haguessin escrit ells, però, la definició 

seria aquesta:

L’estiu és l’estació més bonica de 
l’any, va des dels exàmens finals fins a la torna-
da a les aules. És l’estació en què es registra la 
quantitat de diversió més elevada de 
l’any.
 

Les classes encara no s’havien acabat, però 

els estudiants ja havien començat a passar 

a l’aire lliure gran part del temps que no de-

dicaven a l’estudi per gaudir de les llargues 

jornades de sol i de l’aire càlid. 

 Violet i   PAULINA, per exemple, fi-

nalment havien pogut portar a terme un pro-

jecte que feia molt de temps que tenien al cap: 

Les tardes que havien dedicat a plantar LLA-
VORS i a regar ben aviat van donar fruit, 

o més ben dit, verdura: tomàquets rodons i su-

8
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cosos, enciams frescos 

i cruixents, pebrots per-

fumats, albergínies ova-

la des i herbes aromà ti-

ques... 

Per la seva banda,  Co- 
le tte per fi havia trobat  

temps per anar a treure 

el nas als mercats de 

roba de segona mà i bus-

car-hi  per 

ampliar el seu guarda-

roba, i fins i tot havia 

convençut Pam per-

què l’hi acompanyés... 

tot i que les dues ami-

gues tenien idees 

molt diferents pel que 

feia a la moda!

Per a  N.cky, la millor 

manera de passar les pri-

SEMBRAR!

REGAR!

MIRA!

9
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meres tardes de l’estiu era estar-se llargues 

estones nedant a la piscina. 

I aquell mateix dia, de fet, la noia era a la 

piscina de la universitat nedant submergida 

en l’aigua, gaudint d’aquell silenci 

somort. Un silenci que es va trencar així que 

va sortir a la superfície.

VISCA!
TEN

IM M
OLTES GANES

DE
 NED

AR, NICKY!

 L’ESTIU  ÉS...
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—van cridar alhora tots els nens que s’havien 

aplegat a la vora de la piscina. 

Quan la noia va recuperar l’alè, va exclamar:

—Benvinguts! Esteu preparats per a una al-

tra classe de natació?

—HOLA,—HOLA,— NININ CKCKC YYY!!!
— HOLA, NININ CKCKC YYY!!! 
—HOLA, NICKYYY!!! 

VINGA, CAPBUSSEU-VOS!

 L’ESTIU  ÉS...

ICKCKC
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LA CLASSE
DE NATACIÓ

Nicky havia demanat permís al rector de la 

universitat per impartir un CURSET DE 
NATACIÓ als nens de l’escola elemental 

de l’Illa de les Balenes. La idea se li havia 

acudit unes quantes setmanes abans, una 

tarda que va anar a la platja  amb les 

seves amigues i va veure a la riba una nena 

amb braçals que s’acostava a l’aigua, es mu-

llava els peuets i després fugia corrent, 

espantada. 

Nicky es va presentar a la nena, que es deia 

Bea, i li va comentar:

—El mar està tranquil i l’aigua calentona. 

Per què no hi fas una 

—Perquè no nedo gaire bé... i cada vegada 

12
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que em banyo, m’empasso un munt 

d’aigua salada! —li va explicar tímidament 

Bea. 

—A mi també em passava, però després vaig 

aprendre uns quants truquets per flo-

tar: si vols, te’ls ensenyo! —li va proposar 

Nicky, entendrida. 

Al final de la tarda, Bea no solament havia 

après a flotar sense braçals, sinó que 

també nedava com un peixet!

EH?

 LA CLASSE DE NATACIÓ
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—GRÀCIES , NICKY!  —va exclamar 

la nena al final d’aquella classe improvisada. 

I després va afegir: — Si demà vinc amb els 

meus amics, també els ensenyaràs a nedar, 

a ells?

I d’aquesta manera va néixer la idea d’invi-

tar Bea i els seus amics a la piscina de la 

Universitat de Ratford per fer un curset de 

natació de debò.

El so del xiulet de Craig va ressonar per tota 

la piscina. 

—Som-hi, canalla, tots en fila! Avui apren-

drem a saltar del trampolí! —els va anun-

ciar el noi, que amb Elly i Nicky formaven 

el trio de monitors de natació. 

—Visca!!! —van cridar a cor els petits 

nedadors, corrent cap al trampolí més baix. 

PIIIIP!!!
PIIIIP!!!

14
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Només Bea es va quedar palplantada a la 

vora de la piscina. 

—Ei, Bea, que no 

et  

amb els altres? —li 

va preguntar Nicky, 

acostant-s’hi.

—Daixò... Val més 

que no... Tinc  
... —va 

res pondre la nena 

sense alçar els ulls 

de terra. 

Nicky va com prendre 

de seguida que li havia dit una mentideta. 

La nena sempre havia entrat a l’aigua amb 

ella al costat, i ara devia estar espantada 

només de pensar a capbussar-se sola, i des 

d’un trampolí, a més! 

—Entesos... Mira, fem una cosa: quan et 

passi el mal de panxa i et vingui de gust cap-

PIIIip!!!

15
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bussar-te, posa’t això! —va dir Nicky, i lla-

vors es va treure la polsera de fils de co-

loraines que duia al canell i la va allargar 

a la nena. I també li va dir:— D’aquesta ma-

nera, quan siguis dalt del trampolí, serà com 

si jo estigués amb tu i et donés la mà. 

El rostre de Bea es va il.luminar. 

—Gràcies! És superguai! 

La nena es va posar la polsera al canell i va 

exclamar:

—Ja m’ha passat el mal 

de panxa... Vaig COR-
RENTS  a posar-me 

a la fila!

Nicky estava a punt de 

reunir-se amb els altres 

monitors quan es va ado-

nar que Vainilla de Vissen 

i les Vainilla Girls aca-

baven d’arribar a la pis-

cina. 

 EH?!

16
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«M’hi jugo el que sigui que d’aquí a vint 
segons Vainilla rondinarà per la pre-

sència dels nens...», va pensar Nicky.

Tal com havia previst, la superconsentida 

De Vissen va esbufegar, empipada. 

Nicky va alçar els ulls al cel, divertida: Deu 
segons! Vainilla havia establert un nou 

rècord de velocitat en... queixes!

—Ja tornen a ser aquí els 

nens?! Quin rotllo!  

17
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