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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!

Una lliçó 
de bellesa

Colette ha fet un descobriment increïble: 

ivette, la mestressa del centre d’estètica 

de l’illa de les balenes, havia treballat a  

Hollywood! i comença una aventura a cops 

de raspall i coloret! 

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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Relax despRés 
dels exàmens

A la Universitat de Ratford era època d’exà

mens semestrals. Després de tantes tardes 

passades enganxats als llibres , 

els estudiants s’enfrontaven a les proves de 

les diferents matèries, però, finalment, 

podrien permetre’s uns quants dies de des-
cans merescut abans de reprendre les 

classes!

Quan va sortir de l’aula des

 prés d’entregar el tre
ball de literatura a la 

professora Ratcliff, Pamela 

va abraçar les seves ami-
gues i va exclamar satisfeta:

—Visca! Ja hem acabat!

7
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Violet li va respondre dissimulant un 

badall:

—Després de tants dies d’estudi, per fi 
tenim una tarda lliure! Ho celebraré amb 

una bona migdiada!

—Doncs jo aniré a córrer una estona 

per la platja! —va dir Nicky, estirant els braços.

 Relax despRés dels exàmens

I 
ar

a…
 a

 d
es

ca
nsar!

Ja hem acabat!
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—Si vols, t’acompanyo a la platja 

—es va oferir Pam—. Ho aprofitaré per fer 

un tomb a l’aire lliure!

—Doncs jo dedicaré la tarda a instal·lar uns 

programes nous al meu ordinador i a ac

tualitzar els vells! —va dir Paulina.

Però just quan les noies ja marxaven, dispo

sades a portar a terme les seves activi-
tats preferides, Colette va fer que no 

amb el cap i va reclamar l’atenció:

—no, no, no!
Violet, Nicky, Pamela i Pauli

na la van mirar estranyades. 

Però va ser Pamela qui va 

preguntar a la seva amiga:

—Per què nO, Cocó?

Llavors Colette va som-
riure i va dir:

—Perquè no anireu enlloc! 

Aquesta tarda heu d’estar 

per mi!

9
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 Relax despRés dels exàmens
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Davant de l’expressió perplexa  

de les seves amigues, va afegir, amb un aire 

misteriós:

—Anirem totes juntes a un lloc molt 

especial, on ens podrem relaxar de debò!

10

 Relax despRés dels exàmens
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Una taRda
especial

—N’estàs segura, que és aquest el lloc que 

busquem? —va preguntar Pamela, mentre 

tancava la porta del tot terreny 

i observava el carrer estret i semidesert on 

Colette li havia dit que aparqués.

—SeguríSSima, veniu! —va res

pondre la noia, que va embocar un carreró 

lateral i es va aturar davant l’  apa

rador d’una petita botiga.

—Un saló de bellesa?! 
—va exclamar Paulina, llegint la placa de  

l’establiment.

—Sí! —va respondre Colette, radiant, 
mentre saltava els tres esglaons que conduïen 

a l’entrada i retirava la cortina 

11

Reina de

la belle
sa
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Reina de 
la Bellesa

VenIu! 

ostres! 
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de granadura que amagava la porta—. Però 

no és un saló de bellesa qualsevol... És la... 

Re•na de la Bellesa! 
I, realment, per a Colette la Reina de la Be

llesa no era un centre d’estètica qualsevol, 

sinó un lloc molt especial  on anava 

a refugiarse cada vegada que necessitava 

relaxarse i sentirse ben cuidada.

Sempre que hi anava, la noia recuperava el 

bon humor i en sortia amb un somriure 

dibuixat a la cara.

—Bon dia, Ivette!  —va exclamar 

Colette molt animadament, i va córrer a abra

çar la mestressa, a qui ja considerava una 

amiga.

—Bon d.a, Colette! 
—va respondre una rosegadora de pèl cas

tany. I, tot seguit, es va dirigir a les seves ami

gues:— Per fi ens coneixem! Colette 

sempre em parla de vosaltres i tenia moltes 

ganes de conei xe-us! 

13

 Una taRda especial
Reina de
la belles

a
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Llavors, Paulina va somriu

re i va dir:

—Nosaltres també teníem 

moltes ganes de descobrir el 

lloc misteriós on ens 

portava Colette.

—I ara que hem resolt 

el misteri... —va dir Nicky—, 

ens morim de ganes de sa

ber què ens reserva aquesta 

tarda!
—Bé, doncs... —va respon

dre Ivette, assenyalant unes 

butaques de color rosa—. 

Només cal que us poseu cò

modes i ens deixeu fer a mi  

i a Margaret!
Des de la pica de rentar caps, 

una noia d’aspecte tímid va 

saludar educadament les Tea 

Sisters.

14

   hola…

 Una taRda especial
Reina de
la belles

a
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Ivette  es va ocupar 

de seguida de les noi es. 

En primer lloc, els va fer 

uns massatges relaxants a 

la cara, des prés els va ren

tar els cabells i, per acabar, 

els va fer uns penti-
nats molt originals. 

Mentrestant, Margaret els 

deco rava les ungles 

amb simpàtics dibuixets. 

Ben aviat van tenir clar que Ivette no era so

lament eficient, sinó també una rosegadora 

sociable i simpàtica, ca

paç de fer sentir bé a tothom!

—T’he d’avisar d’una cosa —va dir Pam, 

mentre Ivette apagava l’assecador i li treia els 

rul·los dels cabells—. Sempre he tingut 

els cabells encrespats i opacs, i provar 

de donarlos lluminositat és una batalla per

duda, per tant...

15

 h
ola!

 Una taRda especial
Reina de
la belles

a
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La noia, però, no va poder acabar la frase, 

perquè en mirar-se al mirall es va 

adonar que els seus rínxols rebels s’havien 

transformat en uns tirabuixons brillants.
—Ara sí que tens una cabellera lluminosa de 

debò! —va observar Colette.

—Cocó té raó! —va exclamar Violet amb 

admiració—. Estàs guapíssima, pam!
Entusiasmada per 

l’èxit del tractament, 

Pamela es va acostar 

a una de les fo
tografies 

que cobrien les pa

rets del sa ló i, imi

tant la pos  tura 

d’una de les actrius 

que hi havia retra

tades, va dir:

—Mireu, jo també 

semblo una diva! 
18

Jo també semblo 
  una dIVa! 

 Una taRda especial
Reina de
la belles

a
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—És veritat. Però tu ets molt més extraverti

da! —va dir Ivette, fent broma—. Brigitte 

Brigette és molt esquerpa.

—Coneixes Brigitte Brigette?!  —li 

va preguntar Colette, sorpresa—. L’actriu 

superfamosa?

Ivette va somriure:

—Oi tant! Abans d’obrir aquest saló jo tre

ballava de maquilladora de cine!
—Deu ser una fei 

na interes san t|́s si- 
ma! —va dir Pa me

la, encuriosida.

—Sí, és interessant 

i divertida! 

—va respondre Ive  t

te—. Sobretot quan 

havia de fer maqui

llatges per a pel·lí

cules de ciènciafic

 ció o de terror.

19

un perfecte maquIllatge d’alIenígena! 

 Una taRda especial
Reina de
la belles

a
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—Ostres! —va exclamar Paulina—. 

M’agradaria moltíssim saberne més coses...

—Em podeu preguntar tot el que vulgueu! 

—va respondre Ivette , contenta.

—Mmm... Un moment... —va mussitar Colet

te, pensativa—. Em penso que no som les 

úniques que et voldríem fer preguntes: 

estic segura que als nostres companys de la 

universitat els entusiasmaria 

parlar amb tu...

La noia es va quedar uns instants en silenci  

i després va exclamar:

—Noies, se m'acaba d 'acudir una idea! 

20

 Una taRda especial
Reina de
la belles

a
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