
 

Dos cors  
a LonDres 

Hem volat a Londres per acom-
panyar Violet, que va ser elegida 
per tocar al musical romeu & Ju-
lieta! Però hi ha algú que sabo-

teja l’espectacle...

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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 OBSERVACIONES:

 

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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Quan menys 
t’ho esperes...

Com cada dia a Ratford, el so de l’últim tim
bre va avisar els estudiants que s’havien aca-

bat les classes. Grups de nois i noies que sortien 

d’aules diferents van inundar els passadis-

sos i els van omplir de veus alegres.

—Us agradaria anar a veure una pel icu-

la d’aventures al Club 

dels Dofins, més tard? 

—va pre guntar Pamela 

a les al tres Tea Sisters.

—M’hi apunto! Però vo-

to per una comèdia ro
 màn tica —va pun-

tualitzar Colette.

Aventures!

Comèdia
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Després, en veure que Violet no les escoltava 

sinó que mirava absorta la pantalla del 

seu mòbil, li va demanar:

—Ei, Viví! Quina mena de pel·lícula t’agrada-

ria veure a tu?

—Eh?! Què?! —va preguntar Violet, desper-

tant-se dels seus pensaments.

—Vejam si ho endevino... —va dir Paulina—. 

Estaves mirant si t’ha arribat un correu 
electrònic que jo em sé...

Violet va fer un somriure avergonyit: sí, era 

justament el que feia! Unes quantes setmanes 

abans, el professor de música li havia dit que 

l’orquestra d’un teatre de Londres busca-

va músics per a un musical basat en Romeu i 

Julieta. Després de rumiar-s’ho una mica, va 

decidir presentar-se a la selecció 

per a una plaça de violinista. Però després del 

dia de la prova, no n’havia rebut cap notícia.

—És evident que encara no ho han decidit —va 
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Quan menys t’ho esperes...
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dir Violet, sospirant—. Dubto que m’agafin, 

Romeu i Julieta és un musical massa 

famós per a una violinista que no ha tocat en 

cap orquestra important..., però no puc evitar 

mirar els correus electrònics cada deu minuts! 

—Diuen que les coses passen quan menys t’ho 

esperes —va comentar 

Nicky, fent l’ullet a la 

seva amiga—. Per tant, 

procura no pensar-hi  

i ja està! 

Al cap d’unes quantes 

hores, va succeir justa-

ment el que havia pre
vist Nicky. Aquell ves-

pre va sonar un mò bil 

al Club dels Dofins...

—L’heu sentit? —va pre-

guntar Paulina, mirant 

al seu voltant.

11

Quan menys t’ho esperes...

MMM…
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—És el mòbil de Violet! —va exclamar Colette 

assenyalant l’aparell de la seva amiga. 

Llavors van mirar Violet, que, arraulida 

entre els coixins, dormia profundament.

Paulina va llegir el títol a la pantalla:

—La nostra dormilega acaba de rebre un correu 

electrònic d’un teatre de Londres... i el tema és 

«Audició superada»!

Quan menys t’ho esperes...

Eh?
!

ZZZ…

Li sona EL MòbiL!
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—ha superat la prova, doncs! —va dir 

Nicky molt contenta, però fluixet, per no des-

pertar la seva amiga.

—L’hi hem de dir de seguida! —va dir Pamela.

—O si no... —va proposar Colette amb un som-

riure murri—. Li podem organitzar una sorpresa!

—Sííí! —van exclamar totes alhora.

Per això, quan Violet es va despertar 

de la becaina, no va veure les Tea Sisters sinó 

que, repenjada al coixí que tenia al costat, 

hi va trobar una nota que deia:

Encara mig adormida i una mica sorpresa per 

aquell despertar tan estrany, Violet va anar cap 

a la biblioteca i, de sobte, al 

Hi ha una notícia que t'encantarà, 

per esbrinar-la hauràs de suar.

Vés a la biblioteca i busca molt bé

el llibre que al tercer prestatge s'exhibeix!
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Quan menys t’ho esperes...

Li sona EL MòbiL!
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seu davant va veure un llibre 

que sobresortia una 

mica més que els altres de la 

prestatgeria. 

—Un exemplar de Romeu i 

Julieta! —va exclamar la noia, 

que va obrir el llibre i va trobar 

dins una altra nota amb una 

nova pista. 

Violet va sortir de la biblioteca i va recórrer els 

passadissos de la universitat, ràpida 

i silenciosa. 

Quan va arribar davant de l’habitació de Pam  

i Colette, va respirar fondo i va esperar 

uns instants abans de trucar.
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Quan menys t’ho esperes...

alguna cosa ja deus haver entès

però amb la intu ció sola no faràs res!

a l'habitació de colette i Pamela vés corrents

i la soRPResa se't ReVelaRÀ FiNalMeNt!
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Quan va obrir la porta, va veure que les seves 

amigues subjectaven una pancarta on 

hi havia escrit, amb lletres grosses, allò que de-

sitjava tant llegir:

—T’ha arribat el correu electrònic! —va dir 

Pamela—. Tocaràs en una orquestra!

Els ulls de Violet brillaven d’emoció:

—No m’ho puc creure! 

—Doncs ja t’ho pots ben creure! Perquè l’a
ventura... tot just acaba de començar!

Quan menys t’ho esperes...

TE N’HAS 
SORTIT! 

Quina aLEgria!

FEL
icitat

s, ViVí! 
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