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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!

MÉS QUE AMIGUES... 
GERMANES!

Cinc rosegadores van cap a Ratford per comen-

çar el primer any de la universitat. El viatge 

serà una ocasió perfecta per fer amistats i viu-

re una aventura extraordinària. La història de 

Colette, Pamela, Nicky, Violet i Paulina abans 

de convertir-se en les Tea Sisters!

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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UNA SORPRESA
INESPERADA!

Era un dia d’hivern clar i fred a Ratalo-

na. M’havia passat tota la tarda asseguda 

davant de l’ordinador preparant un article 

titulat: « ls pingüins ta bé riuen». 

Estava enfeinada se-

leccionant les fo-
tografies 

que havia fet al Pic 

Pèl Glaçat. M’hi ha-

via d’a fanyar perquè 

l’ar ticle s’havia d’im-

primir al cap de po-

ques hores... perquè, 

sabeu? Jo treballo a 

L’Eco del Rosegador, 
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el diari més famós de l’Illa dels Ratolins. El 

meu germà, Geronimo Stilton, n’és el di-

rector, i jo, Tea Stilton, l’enviada especial! 

En fi, tal com us deia, m’havia passat tot el 

dia tancada a casa, tan concentrada en la fei-

na que ni tan sols havia mirat per la finestra, 

quan de sobte...

Va sonar el timbre de casa!

RIIING! RIIING!

Ja VInC!

 UNA SORPRESA INESPERADA!

Quina meravella!
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—Ja vinc! Ja vinc! —vaig dir en veu alta. 

Una mica mosca per la interrupció, vaig bai-

xar a obrir la porta i... SORPRESA! 

Uns flocs de neu blanquíssims queien del cel 

i cobrien cases, arbres i carrers... Havia co-

mençat a nevar sense que me n’adonés! 

L’espectacle de la neu em va deixar embada-

lida, però una veu estrident em va retornar 

a la realitat:

—Ei! Ei! Que no puc 

perdre el temps, jo! 

Li he d’entregar un 

paquet 

urgentíssim! 

Semblava la veu de 

Porfiri Manetes, el 

CARTER de 

Ratford, però... on 

era?!
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Quina meravella!

SÓC aqUÍ!
 UNA SORPRESA INESPERADA!
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—Sóc aquí, davant seu! 

Llavors em vaig fixar que tenia al davant 

una figura completament coberta 

de neu! I jo que m’havia pensat que era un 

ninot de neu!

—Perdoni, Porfiri, no l’havia vist! Entri un 

moment a casa i ESCALFI’S! Li ve de 

gust un te calentó? 

—Què diu, ara?! He de tornar ara mateix 

a l’Illa de les Balenes! I de pressa! Tinc mol-

ta feina, jo! —va dir, espolsant-se la neu. 

Llavors em va entregar un paquet embolicat 

amb paper VERMELL, em va fer un 

gran somriure i se’n va anar abans que li po-

gués dir res més. 

Una mica confosa, vaig entrar a casa, vaig 

desembolicar el paquet i em vaig trobar en-

tre les potes un preciós àlbum 

de seda rosa (el meu color preferit!), ple de 

fotografies!
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 UNA SORPRESA INESPERADA!
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Un paqUet

Urgent!
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Tea Sisters

A la primera pàgina hi havia una NOTA .

Colette, Nicky, Paulina, Pamela i Violet, és 

a dir, les Tea Sisters, m’havien fet un regal 

extraràtic de debò! 

Tea Sisters

Estimada Tea,
Aquest any també t’esperem a la festa de Cap 

d’Any a Ratford!
Mentrestant, hem pensat fer-te un regal molt 

especial: a l’àlbum que tens entre les potes, 

hi trobaràs les fotogra� es d
e quan ens vam 

conèixer i vam decidir formar el grup de les 

Tea Sisters!
Estem segures que t’agradarà!

T ’esperem a l’Illa de les Balenes!
Tea Sisters
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 UNA SORPRESA INESPERADA!
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Em vaig preparar una infusió de roses i em 

vaig posar a recordar els moments més im-

portants d’una amistat fantàstica, 

que el temps ha reforçat superant qualsevol 

DIFICULTAT! 
Perquè, igual que en una recepta de cuina, el 

caràcter de cadascú serveix per donar més 

sabor al conjunt! És el que els va passar a les 

Tea Sisters!

L’amistat és la recepta més dolça! 

 UNA SORPRESA INESPERADA!
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Però... ara que hi penso: us he explicat mai 

com ens vam conèixer? 

No?! 

Doncs bé, si voleu descobrir els SECRETS 
d’una amistat extraràtica, continueu llegint. 

Haurem de fer un salt enrere en el temps 

i canviar d’estació, perquè ja fa un cert 

temps que va començar la nostra història. 

Érem al final de l’estiu, en un banc del port 

de Ratalona, on s’havia aplegat una petita 

multitud... 
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 UNA SORPRESA INESPERADA!
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