
el tresor
perdut 

Viatgem a turquia per visitar 
unes excavacions arqueològi-
ques. Allà, entre ruïnes antiquís-
simes de gran valor, descobrirem 
la importància de l’amistat i del 

treball en equip.

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!
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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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Benvinguts
al món de les
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Un premi inesperat

L’Illa de les Balenes és famosa  per la seva 

bellesa, però també per la seva atmosfera tran-

quil·la. Amb una excepció: Ratford, la 

universitat on estudien alumnes d’arreu del 

món, que li donen un ambient alegre 

i bulliciós. 

Tot i així, hi ha una època de l’any en què a la 

universitat també s’hi respira pau i tranquil-

litat: l’estiu, quan els estudiants se'n van 

de vacances! Per això, era tan insòlit que aquell 

matí de finals de juny les Tea Sisters entressin 

en una aula plena de gom a gom.

—El seminari d'arqueologia ha estat un exi-

tàs! —va comentar Nicky mirant al seu voltant. 

9
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Un premi inesperat

Paulina va assentir:

—Oi tant! Doncs no em pensava que hi hagués 

tants aficionats a l’antiguitat!

Colette va comentar amb un aire rialler:

—Per a mi que, més que a l’antiguitat, n’hi ha 

que s’han apassionat pels punts extra que 

obtindran assistint al seminari... 

Les seves amigues van entendre immedia-

tament a qui es referia Colette: a les Vainilla 

Quin
 rotllo!  

Quanta gent!  

Que interessant!  
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Girls, que seien unes quantes files més enrere 

que elles amb els quaderns tancats i una cara 

d’avorriment  infinit.

—Sort que avui és l’últim dia d’aquesta tortu-

ra... —va comentar en aquell moment Zoe. 

Connie va assentir:

—Per fi ens en podrem anar de 

vacances! 

Un premi inesperat

Benvinguts!

Que interessant!  
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I Vainilla va afegir, per acabar:

—El iot de la meva mare m’espera per por-
tar-me a una illa verge... on m’allotjaré en 

un hotel amb totes les comoditats!

En aquell moment, el rector, Octavi Enciclo-

pèdic de Ratis, es va escurar el coll per pro-

nunciar el discurs de cloenda del seminari.

—Benvolguts estudiants, durant aquest curs 

estival us hi heu esforçat molt i heu portat a 

terme uns projectes molt interessants. 

Estic molt orgullós de vosaltres! 

Els estudiants es van intercanviar un somriure de 

satisfacció, però el rector encara no havia acabat:

—El projecte que ha obtingut la 

puntuació més alta és el de les vostres compa-

nyes Colette, Nicky, Paulina, Pamela i Violet, 

que han dissenyat una pàgina web dedicada al 

descobriment del passat  de l’Illa de les 

Balenes!

Vainilla va murmurar:

12

Un premi inesperat
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—No entenc per què s’hi han escarrassat tant, 

total, els punts extra ens els donaran igual-

ment, només per haver assistit a aquest curs 

superavorrit...

Les paraules del rector li van donar la resposta 

immediatament:

—Us comunico que hem decidit assignar un 

 al millor projecte...

Les Tea Sisters es van intercanviar una mirada 

i van contenir la respiració.

El rector, somrient, va prosseguir:

—Les cinc estudiants premiades tindran la pos-

sibilitat de participar en les excavacions 
arqueològiques de Hieràpolis! 

A les Tea Sisters el cor els va fer   

un bot: ho havien entès bé? 

Formarien part d’un equip 

d’arqueòlegs de debò???
Vainilla es va fer un tip de 

riure:
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Un premi inesperat
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—Déu n’hi do, quin premi! Anar a esllomar-se 

enmig d’unes ruïnes! En un racó de món 

horrorós i empolsegat!
El rector va continuar:

—El jaciment arqueològic de Hieràpolis es tro-

ba a prop de Pamukkale, una famosíssima i fas-

cinant localitat termal de Turquia. 

—Què?! Una localitat termal a Turquia?! —El 

crit de Vainilla va sobresaltar els seus companys. 

A ella l’entusiasmaven les termes. 

—Ara resulta que escarrassar-s’hi no ha estat 

tan inútil... —li va dir Colette, somrient. 

Vainilla va apartar la mirada, fastiguejada.

En aquell moment, el professor Espurna va 

obrir la porta de l’aula de bat a bat i hi va en-

trar panteixant.

—Rector... Hi ha un... ARF, ARF... problema 

amb el vol de les noies!

Les Tea Sisters es van mirar, preocupades: i si 

el seu somni estava predestinat a esvair-se?
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Un premi inesperat
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