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 nombre: Xavi

 nombre: Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS:4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Totes podem ser campiones

 encuadernación: Rústica amb solap. 

medidas tripa:130 x 195

 medidas frontal cubierta:132 x 195

 medidas contra cubierta:132 x195

 medidas solapas: 79mm

 ancho lomo definitivo: 9mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:
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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!

SOS!
CadellS

Per tenir cura d’un cadell de guineu ferit, les 

Tea Sisters es converteixen en ajudants de 

veterinària de la doctora Olly i fan una pila 

d’amics de quatre potes… Tots junts orga-

nitzen una gran sorpresa per a la Universitat 

de Ratford!

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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Records de l’Illa de les Balenes

UN VISITANT
MOLT ESPECIAL

Potser era pel mar cristal·lí i la vege-

tació variada, o pel PINTORESC 

portinyol i els bonics carrerons empedrats. 

O, potser, pels paisatges especta-
culars i la simpatia dels seus habitants. 

El cert era que 

l’Illa de les Ba-

lenes tenia un

 TOC  màgic 

per què, més 

tard o més 

d’ho ra, tot -

hom que la 

visitava hi 

tornava.

7

T2_10165310 SOS cadells 007-121.indd   7 26/7/16   13:21



De tots els seus visitants, n’hi havia un de 

molt ESPECIAL , perquè no-

més visitava aque-

lla ILLA enmig 

del mar de les Vi-

brisses Bellugadis-

ses un cop cada

 cent anys: era el 

cometa 
Cua Blava!  
Des de l’úl tima 

vegada que aquell 

cos celeste havia 

travessat el cel de 

l’Illa de les Balenes havien trans corregut 

99 anys i 364 dies: ara, tots els illencs 

comptaven les poques hores que faltaven 

perquè tornés a passar. Alguns esperarien la 

visita nocturna  del co-

meta ajaguts a la sorra humida de la platja, 

d’altres l’esguardarien més còmodament, en 

8
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PIJAMA i plantofes, abocats a la fines-

tra de la seva habitació.

Els estudiants de la Universitat de Ratford 

també s’estaven organitzant per gaudir de 

l’espectacle de la millor manera possible…

—Sacs de dormir? —va pregun-

tar Nicky, consultant amb molta atenció la 

llista de tot el que necessitaven per passar la nit 

d’acampada.

—Sí! —va respondre 

Paulina.

—LLANTERNES? 
—va demanar Nicky.

—Sí! —va respondre 

Violet.

—Jo porto unes quan-

tes cosetes per pi-
car! —va afegir 

Pam, obrint una mot-

xilla plena a vessar de 

menjar.

9
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—Escolta, que només serem FORA una 

nit, no pas una setmana! —va dir Violet, 

fent broma.

—Ja en parlarem quan tastis les deli-
cioses galetes de xocolata que porto! 

—va replicar la seva amiga, rient.

—Entesos! —va dir Nicky, mentre donava 

l’últim cop d’ull a la llista 

per comprovar 

que no hi faltés 

res—. Em sem-

bla que ja ens 

en podem an…

—Un moment! 

—la va interrom-

pre Colette—.

Perdoneu, m’he 

descuidat d’

 una 

cosa importan-

tíssima!

TECA
 PER A TOTES!
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Havent dit això, la noia va arrencar a 

CÓRRER  cap a la seva habitació i en 

va tornar amb un malet  rosa 

metal·litzat.

—Es pot saber què és això? —va preguntar 

Paulina, molt en-

curiosida.

—És un KEB! 
—va respondre Co-

lette, que va obrir 

el maletí per en-

senyar a les seves 

 un mos-

trari de raspalls, 

cremes de mans, llimes i tota mena d’acces-

soris de bellesa—. UN LOT D’EMERGÈN-
CIA DE BELLESA! No puc consentir que 

el cometa m’enxampi amb els cabells esbu-

llats o amb una ungla TRENCADA! 
Nicky, Paulina, Violet i Pam es van mirar, 

somrient.

11

 UN VISITANT MOLT ESPECIAL

T2_10165310 SOS cadells 007-121.indd   11 26/7/16   13:21



No en tenien cap dubte: la seva estimada 

amiga seria capaç de mantenir un aspecte 

ı•mpecable fins i tot durant una escala-

da a l’Everest!
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