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TEA SISTERS!

nombre:

de Ratford i ens
Estudiem a la Universitat
i els misteris! A més,
encanten les aventures
especials;
som unes amigues molt
!
més que amigues... germanes

Germana de Geronimo Stilton, és l’enviada especial de

L’Eco del Rosegador. Sempre
està disposada a empren-

título: Totes podem ser campiones
encuadernación: Rústica amb solap.
medidas tripa:130 x 195

TOP MODEL
PER UN DIA

Benvinguts a la prestigio-

rd els estudiants van
A la Universitat de Ratfo
de teles de colors, baramunt i avall carregats
à
a de tot tipus. Què est
rets, accessoris i rob
r
s’estan preparant pe
passant? Molt senzill:
!
moda de final de l’any
a la gran desfilada de

sa Universitat de Ratford!
Aquí, alumnes d’arreu del
món estudien i conviuen.

TOP MODEL PER UN DIA

Tea Stilton

ESPECIFICACIONES

dre viatges plens d’aventures, d’on torna amb articles
i fotografies sensacionals.
Tea s’ha fet molt amiga de
cinc estudiants de Ratford:
Colette, Nicky, Pamela, Paulina i Violet...: les Tea Sisters!
I és la mateixa Tea qui explica les extraordinàries aven-

Entre classes, competicions esportives, grans

medidas frontal cubierta:132 x 195
medidas contra cubierta:132 x195
medidas solapas: 79mm
ancho lomo definitivo : 9mm

ACABADOS

amistats i petits amors,

Nº de TINTAS:4/0

el dia a dia de Ratford és

TINTAS DIRECTAS:

ple de sorpreses… Als pas-

LAMINADO:

sadissos de la universitat

PLASTIFICADO:

podeu trobar cinc noies

brillo

mate

unides per una amistat

uvi brillo

sòlida: les Tea Sisters. En

relieve

les seves aventures ens re-

falso relieve

laten somnis i il·lusions!

purpurina:

tures que viuen!

estampación:

troquel
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OBSERVACIONES:

www.geronimostilton.cat

Fecha:

uvi mate
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Ritme de

primavera
primavera

Aquell matí de
, al jardí
de la Universitat de Ratford, els pardalets
cantaven alegres i semblava que competien
per veure qui feia els xiulets i els refilets
més aguts. A l’aula de la professora
també hi creixia una melodia amb un
ritme curiós, que contagiava, però, en aquest
cas, eren els
del curs
de Comunicació. Mentre esperaven amb
que la seva
professora entrés a l’aula,

Mari-

bran

estudiants

ciència

impa7
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R itme
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uns nois havien donat vida a
TAP
una mena de
TAP
estrambòtic. Algú del fons
de l’aula havia començat
a
amb
els dits a l’escriptori; un altre l’havia seguit.
TUM
Al cap d’uns segons, a
TUM
aquell so, s’hi havia afegit
un peu que
al
terra.
I, des de les files laterals,
algú havia començat a turmentar un bolígraf.
A poc a poc, el ritme que
havia creat aquell tercet
CLIC
tan insòlit va anar augC
C LA
mentant d’intensitat...

concert

tamborinejar

picava
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TA P TA P T UM T UM C LI C C

LI C

TA P TA P TU M TU M CL IC CL IC

TA P TA P T UM T UM C LI C C LI C
Però quan la professora va entrar a l’aula
tots els sons van emmudir de cop. Tothom
estava
per saber en què consistiria la prova de meitat de curs.
Cada semestre, la professora Maribran s’empescava uns treballs d’allò més
per als seus estudiants.
L’any anterior, per exemple, la professora havia demanat als alumnes que s’imaginessin quin podia ser el mètode més alegre i
divertit per tenir informats els estudiants de
les novetats de la universitat. D’aquesta manera, havia nascut àdio
atford , i
tots els alumnes, per torns, passaven pels
seus micros en qualitat de DJ.

ANSIÓS

creatius

R

R
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Es

Aquell dia, tan alegre com sempre, la professora els va dedicar un gran s o m r i u r e :
—Què? Preparats? M’ho he rumiat molt i
molt, i em penso que ja ha arribat el moment
de posar a prova els vostres dots creatius i organitzadors. Per això...
Els estudiants l’escoltaven amb atenció.
—...aquest any he pensat que us confiaré la
projecció i la realització d’un esdevete

u

pr

epa

rats?

niment!

Un murmuri es va escampar
per l’aula.
—Calma! Calma! Ara us
ho explico tot! —va exclamar la professora, provant de captar de nou
l’atenció de la
classe.
Llavors els va explicar
fil per randa la seva idea
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sonar

i, quan va
el timbre, els alumnes
van sortir de l’aula parlant animadament entre si. Aquesta vegada la professora Maribran els havia deixat estupefactes
amb una proposta de treball d’allò més engrescadora: elegir l’esdeveniment que havien
d’organitzar i projectar-lo fins als més mínims detalls. D’entre totes les propostes que
presentarien, la professora seleccionaria la
millor i tots els estudiants haurien de
col·laborar en la realització del projecte.
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Organitzar

un esdeveniment !
—Que us n’adoneu? —va exclamar Pam,
deixant caure sobre el llit de
!
a
st
Nicky una gran pila de revistes
Pi
de motociclisme
acrobàtic—. Hem de projectar l’esdeveniment dels nostres somnis!
Les Tea Sisters,
i amb el cap
,
no havien perdut el temps i
havien quedat aquella tarda
a l’habitació de Nicky i Pau-

impacients
ple d’idees

12
TOP MODEL.indd 12

06/05/14 12:55

O rganitzar

un esdeveniment !

lina: estaven convenC udes que totes
’
juntes donarien el millor de si mateixes!
—Vosaltres creieu que el rector em donaria
permís per muntar un
de
motos al pati de la universitat? —va preguntar Pamela. El projecte que havia decidit presentar com a treball era una espectacular exhibició de
professional.
—No ho sé —va responVisca el mo
to
dre Violet, divertida—,
c
i
però
: quan l’hi
demanis, hi vull
ser present, per
no perdre’m la
cara que posarà!
Sens dubte, l’esdeveniment en

circuit

motociclisme acrobàtic

c

li

s
m

e!

una cosa és
segura
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O rganitzar
B

r

av

un esdeveniment !

o!

què treballava Violet no
era tan mogut que
el de la seva amiga,
però no menys interessant: es tractava
d’un gran

camb
oncert
músics

provinents de tot
el
.
—Si elegeixen el nostre projecte —va dir
Paulina, aixecant la mirada del
en què treballava amb Nicky—, podrem demanar al rector que ens deixi aquella foto
tan bonica del viatge que va fer a Mèxic en
companyia d’uns exalumnes!
— na idea genial —va exclamar
Nicky. Ella i Paulina, havien pensat organitzar una exposició de
de viatges.

món

portàtil

U

fies

!
fotogra14
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O rganitzar

un esdeveniment !

»I també —va continuar la noia—, podríem
demanar a
que ens deixi...
Llavors, Nicky es va interrompre i va mirar
al seu voltant amb un aire de sorpresa:
—Ei, un moment! Es pot saber on és Colette?

x

:
ò

on

és

Colette

?

A

i

Colette

N

o

ho

sé...
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