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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!

L’AMOR ENTRA EN 
ESCENA A RATFORD!

Amb motiu del sisè centenari de la Univer-

sitat, els professors decideixen representar 

l’obra de teatre Romeu i Julieta i organitzen 

uns càstings per repartir els papers dels di-

ferents personatges entre els estudiants. Qui 

aconseguirà el paper de protagonista?

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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PER MOLTS ANYS,
RATFORD!

Aquell any, a la Universitat de Ratford 
hi havia una gran expectació. 
L’ocasió era ben solemne: 
la Universitat feia... 
SIS‐CENTS ANYS!
D’aniversaris com aquest, 
no se’n celebren cada dia!
Els professors feia mesos que pensaven com or-
ganitzar un esdeveniment únic. Tots tenien un 
munt d’idees i propostes, i el rector Octavi 
Enciclopèdic de Ratis havia de decidir quin ti-
pus de  seria la més 
idònia.
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Les Tea Sisters estaven SUPEREMOCIO-
NADES: per fi una ocasió per estar tots junts 
i celebrar un gran esdeveniment!
—uau, noies, sis-cents anys! —va exclamar 
Nicky, entusiasmada.
—Segur que el rector deu estar organitzant una 
festa INCREÏBLE! —va continuar Pamela.

                            —va intervenir Colette.
—Si la professora Maribran col·labora en els 
preparatius, no ho dubtis pas: hi haurà un gran 
ball! A ella li encanten!  —va comentar Vio-
let amb optimisme.

UNA DECISIÓ
IMPORTANT

9

— Oooh, m’encantaria que hi hagués
un gran ball!
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Una cosa era ben certa: per celebrar dignament 
el SISÈ CENTENARI de la Universitat, ca-
lia organitzar un acte realment especial.

 PER MOLTS ANYS, RATFORD!600
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 UNA DECISIÓ  IMPORTANT

—E... ehem! Il·lustres col·legues, només falten 
 per a la cerimònia oficial 

i hem de prendre una decisió!
Entre els professors va començar a escampar-se 
una certa excitació: cadascú estava convençut 
que la seva idea era la millor!
—He rebut diverses propostes per part de ca-
dascun de vostès —va continuar el rec-
tor—, i totes són vàlides, però... neces-
sitem alguna cosa més!
Tots van començar a discutir animada-
ment i ben aviat la sala es va omplir de 
xiuxiuejos confusos.
El rector, atabalat, va MIRAR al vol-
tant: efectivament, potser no havia estat 
una idea brillant reunir-los a tots alhora...
De cop i volta, però, Margot Ratclif, 
professora de Literatura 
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—En qualsevol cas, els professors prepara- 
ran alguna cosa extraràtica! Per a ells és molt 

 important! —va afegir Paulina.
—Ep! —es va sobresaltar Pam—. No ens 

obligaran pas a fer maratons de mate-
màtiques, EXÀMENS  d’econò-
miques, problemes de geometria i 
coses d’aquestes, oi que no?!

Les amigues es van petar de riure .
—I esperem que almenys aquesta vegada 

les Vainilla Girls no siguin les aixafagui-
tarres de sempre... —va remugar Nicky.
Mentrestant, el rector, indecís, havia reunit tot 
el cos docent a la sala de professors per posar 
fil a l’agulla: se’ls  el temps!
Quan tothom estava assegut al seu lloc, Octavi 
Enciclopèdic de Ratis es va aclarir la gola i va 
anunciar: 
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 UNA DECISIÓ  IMPORTANT
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 UNA DECISIÓ  IMPORTANT

Hi participaran alumnes i professors, i d’aques-
ta manera unirem solemnitat amb diversió!
—És clar! —La cara del rector es va il·luminar.— 
Un  Mai no hem fet servir 
l’Aula Magna per fer-hi una representació i es-
tic segur que tothom estarà  
amb aquesta idea!
Tots els docents van assentir, per fi convençuts. 
Ningú no podia resistir l’encant del teatre!
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i Escriptura Creativa, que havia estat en silenci 
tota l’estona, va prendre la paraula. Es va ajus-
tar les ulleretes i, en el seu to mesurat habi-
tual, va proposar:

 UNA DECISIÓ  IMPORTANT

— Una representació teatral.

Això és el que hem de fer!
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