
 

Princeses  
a Viena

ens espera una nova aventura al 
país dels valsos! entre un concurs 
de pastisseria i un ball en un pa- 
lau, desemmascararem un mis- 

teriós lladre... de receptes! 

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!

www.geronimostilton.cat
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 nombre: Xavi
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 Patrizia, Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO: 

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: dos cors a Londres

 encuadernación: Tapa dura c/sobrecub

 medidas tripa: 140 x 210 mm

 medidas frontal cubierta: 145 x 216 mm

 medidas contra cubierta: 145 x 216 mm

 medidas solapas: 87 mm

 ancho lomo definitivo: 19mm

 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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Després d’un intens matí de classes, les Tea 

Sisters havien quedat al menjador de la univer-

sitat per dinar juntes.

Quan es van trobar a la taula habitual 

i hi van posar al damunt les safates, van escla-

fir a riure perquè totes cinc havien elegit les ma-

teixes postres: un tall de pastí́s de 
pas tanaga!
—Ens ho mereixem, oi? 

—va dir Pam, som rient.

—I tant que sí! —va excla-

mar Colette—. Les lli-

Çons d’avui eren d’allò 

més difícils... 

Un regal 
inesperat

9
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—I el dia encara no s’ha acabat —va afegir 

Violet—. Recordeu que vam prometre 

a Tanja que li donaríem un cop de mà amb el 

nou número del diari...

—Aviseu-la que arribaré un pèl tard  —va dir 

Pam, clavant queixalada al pastís—. Tamara  

m’ha enviat un missatge dient que em vol veu-
re. Faig un salt a la Pastisseria Daisy i torno.

Havent dinat, Pam es va acomiadar de les seves 

amigues i va anar a buscar el seu tot ter-
reny. En entrar a la pastisseria, Tamara ja l’es-

perava, embolcallada en un núvol de flaires de-

licioses, com sempre.

—Estic fent un pastís de llimona... et ve de gust 

donar-me un cop de mà?  
—Me’n moro de ganes! —va respondre Pam, 

que es va posar un davantal i una gorra de cui-

nera i va anar per feina. 

Quan van acabar les últimes decoracions amb 

glaça, Tamara va dir a la seva amiga: 

10

Un regal inesperat
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—Per ser sincera, t’he fet venir per donar-te les 

gràcies: aquests últims mesos m’has ajudat 

molt a la pastisseria.

—Ho he fet amb molt de gust! —va respondre 

Pam—. M’apassiona fer pastissos!

—Ja ho sé, i hi tens molta traça —va afegir Ta-

mara, que va treure un full doblegat de la but-

xaca del davantal i el va lliurar  a Pam—. 

Per això he pensat que aquesta era la millor ma-

nera d’agrair-t’ho...
T’

es
perava!Q

u

in
a o

lo
reTa!

Un regal inesperat
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Pam va desplegar el full i va llegir el missatge...

—va exclamar, corrent a abraçar Tamara—. No 

m’ho puc creure!!!

—Seràs hoste i alumna de Gustav Von Hofer, 
un gran mestre i un bon amic meu. Estic segura 

que al seu obrador n’aprendràs moltíssim.

—ets un sol, tamara!
—Em fa molt feliç que el meu regal t’agradi.

—No sé què fer per donar-te’n les gràcies...

Estimada Tamara,

Estaré encantat d’acollir la teva amiga 

Pamela a Viena, i d’acceptar-la com a 

aprenenta de pastissera al meu obrador.

 
 El teu amic,

 
    Gustav

—unes pràctiques de pastisseria a viena! 

12

Un regal inesperat
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—AprofitAr bé les classes! Així, quan en tor-

nis, em podràs ensenyar coses noves... No fa cap 

mal, posar-se al dia —va respondre Tamara, 

somrient.
—Per mil bieles desbielades! Em moro de ga-

nes de dir-ho a les meves amigues!

—unes pràctiques de pastisseria a viena! 

G

rà
ci

es, 
Gràcies, Gràcies!!!

13

Un regal inesperat
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preparatiUs 
i promeses

Pam va anar corrents cap a la redacció del diari, 

i en arribar-hi va obrir la porta de bat a bat  
per anunciar a plens pulmons:

—Noies, m’acaben de donar una notícia increïble! 

—Estàs bé, Pam? —li va preguntar Colette, una 

mica preocupada.

—Superbé, Cocó! —va respondre-li, somrient.

Llavors la noia va explicar a les seves ami-
gues en què consistia el meravellós regal 

que li acabaven de fer.

—Caram! —van exclamar totes alhora—. Ens 

en alegrem moltíssim per tu!

—Tamara no et podia haver fet un regal 

millor —va afegir Paulina.

14
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—Viena és la ciutat de la 

música... —va co-

mençar a dir Violet.

—I del riu Danubi... —va 

continuar Nicky.

—I dels valsos... —va 

dir Colette, sospirant.

—I del pastís Sacher!* 
—va concloure Pam, fent 

somriure les altres. 

Però, a poc a poc, l’eufò-

ria inicial es va enfosquir 

amb un vel de ma-

lenconia perquè Pam es va 

adonar que les seves ami-

gues no estarien amb ella 

en aquella esplèndida 

ciutat... 

* El Sacher és un pastís viEnès 

dE pa dE pEssic amb cacau, farcit  

amb mElmElada d’albErcocs i cobErt 

dE xocolata. 
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—Us trobaré a faltar moltíssim —va dir, 

pensativa—. No serà el mateix sense vosaltres. 

Potser no hi hauria d’AnAr...

—Quines coses de dir, Pam! —va exclamar Co-

lette—. Nosaltres també et trobarem a faltar, 

però una oportunitat com aquesta... 

—Colette té raó —va comentar Violet—. Pensa 

que només són dues setmanes...

us 
Tr

obaré a falTar! 

e
n
s

 h
o 

ex
plic

aràs ToT!

l'
, has de

cac, ar al vol! 

preparatiUs i promeses
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Situada al cor d’Europa i travessada pel riu Danubi, Viena és 

una ciutat viva, plena d’història, art i cultura. Actualment 

és la capital d’Àustria, però, en el passat, havia estat el 

centre d’un gran imperi, del qual encara conserva l’antiga 

esplendor i uns palaus elegants.

Palau del Belvedere

També és la ciutat 
de la música i dels 
salons de ball: aquí 
van desenvolupar el 
seu talent músics com 
Mozart, Beethoven  
i Strauss.

Viena

Estàtua de Mozart al parc Burggarten

T2_10224136 Princeses a Viena 009-178.indd   19 24/6/18   11:12



—I tenim el  correu elec-

trònic i el telèfon per estar en 

contacte: podrem parlar cada  dia! —va con-

cloure Paulina. 

Pam les va mirar fent un gran somriure: se sen-

tia molt nafortunadan per tenir unes 

amigues tan especials!

—Us prometo que cada vespre us enviaré una 

fotografia del pastís del dia! 

us 
Tr

obaré a falTar! 

h

em
 de f

er la Teva maleTa!

l'
, has de

preparatiUs i promeses
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—Si no te l’has menjat! —va bromejar Nicky, 

fent-li l’ullet.

—Ara només cal pensar en una cosa... —va dir 

Colette, picant de mans, contenta—. El teu 

equipatge! 

Pam va mirar la seva companya d’habitació som-

rient. A Colette li agradava molt elegir la roba  

per a les vacances, i també...

omplir
la maleta 

d’una amiga!

18
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