
Les Tea Sisters, que estan molt ocu-

pades organitzant les vacances 

d’estiu, reben una trucada urgent 

de Will Misteri: les Fades del Món 

dels Cristalls necessiten ajuda! Les 

cinc amigues acudeixen immedia-

tament al món màgic de Cristàllia, 

on ronda un ésser misteriós que 

destrueix totes les pedres precio-

ses que troba al seu pas. Les fades 

estan molt preocupades perquè 

Turmalina, la seva sobirana, ha cai-

gut en un profund son màgic i no 

l’ha pogut despertar ningú. Viat-

jant per aquest regne meravellós, 

les Tea Sisters hauran d’esbrinar 

la manera de trencar l’encanteri 

i retornar l’antiga esplendor als 

cristalls.

El centellejant Món de Cristàllia 

corre perill: un ésser misteriós ronda 

pel regne transformant les gemmes 

en pedres! Les Tea Sisters hi hauran 

d’intervenir per salvar Cristàllia i 

aconseguir que torni a resplendir 

com abans...

 
 

TEA STILTON
És una rateta més espavila-

da que la que escombrava 

l’escaleta! Decidida i valen-

ta, és l’enviada especial de 

L’Eco del Rosegador. Sem-

pre a punt per marxar de 

viatge a la recerca d’exclu-

sives, viu les més increïbles 

aventures, que li proporcio-

nen articles i fotografies 

sensacionals. Condueix la 

moto amb la mateixa traça 

que pilota un avió. És en-

cantadora, brillant i sem-

pre disposada a ajudar els 

altres. Tea és una bona ami-

ga per a les seves amigues, i 

considera la solidaritat fe-

menina com un valor molt 

important! 
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Les Tea Sisters
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ToTes de 
vacances!

Un vent càlid amb perfum de flors, de 
mar i d’estiu es va esmunyir per la finestra oberta, va 
voleiar per l’habitació, lleuger com les ales d’una papa-
llona, i va esbullar els sedosos cabells de Colette.
—Ai, quin vent més empipador! —va exclamar ella, 
posant-se bé un ble de cabells que li havia anat da-
vant dels ulls—. Acabo de pentinar-me!
Pamela, Nicky i Violet van somriure.
Llavors Nicky es va abocar a la finestra i va comentar:
—Fa un dia preciós, noies! Vinga, acabem de fer les 
maletes i anem a la platja!
El sol brillava al cel i feia resplendir el mar que en-
voltava l’Illa de les Balenes amb una extraordinària 
blavor de reflexos turquesa.
Colette va replicar:
—Jo trobo que fa massa calor! Em moro de ganes 
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d’anar-me’n de vacances a la Costa Blava: allà sem-
pre hi fa sol, però l’aire no hi falta mai. I, a més, hi ha 
moltíssimes botigues de moda!
—M’acompanyes a fer un tomb pel desert amb el tot 
terreny? Allà, hi refresca molt quan es fa de nit..., 
però no hi ha botigues! —va dir Pam, rient.
—Ni pensar-hi! —va dir Colette—. Massa sorra...
Just en aquell moment, Paulina va entrar a l’habita-
ció i va exclamar entusiasmada:
—Ho he aconseguit, Nicky! Ja tinc els bitllets d’avió 
per anar a les illes Galápagos!
—Visca! —va dir la seva amiga.
Colette les va mirar, perplexa:
—N’esteu ben segures, que voleu passar les vacances 
entre totes aquelles... sargantanes?
—La biodiversitat de les illes Galápagos és una de 
les més riques del món! —va respondre Paulina.
—Quines ganes d’anar-hi! —va exclamar Nicky.
—Feu moltes fotos! —els va demanar Violet.
—És clar! I tu envia’ns notícies des de l’Orient 
Express —va dir Paulina.
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ToTes de vacances!
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Ja tinc els bitllets!

Que maco!

Fa massa calor...
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—Els teus pares van tenir una idea genial organit-
zant el viatge amb aquest tren que travessa tot 
Europa! —va reconèixer Colette.
—Feia molt de temps que el volien fer! —va expli-
car Violet, somrient.
—Estic segura que totes passarem unes vacan-
ces fabuloses! —va concloure Nicky.
—Però us trobaré a faltar molt —va dir Violet.
—Jo també! —va dir Colette, abrac,ant-la.
Paulina va animar les seves amigues:
—Ens escriurem cada dia i ens ho explicarem tot!
—I sempre que puguem ens comunicarem per video-
conferència! —va afegir Colette.
—I tant! Per què no ens fem una  totes 
juntes? —va proposar Paulina.
—Bona idea! —van dir les altres a cor.

—Llàstima que Tea no hi sigui... —va lamentar-se Co-
lette—. Normalment, ens venia a visitar a Rat-
ford abans de les vacances d’estiu...
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ToTes de vacances!

Cl iC!Cl iC!
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—Sí, però recordeu on és ara! No tothom té l’opor-
tunitat d’explorar els gels de l’Àrtic 
amb una expedició científica internacional —va co-
mentar Nicky, sospirant.
Aleshores va sonar un mòbil:

Les Tea Sisters van mirar els telèfons, però aquell so 
no provenia de cap dels seus.
—Un moment! És el mòbil ultrasecret de Tea! —va 
exclamar Colette.

11

ToTes de vacances!

RI N G !RI N G ! RI N G !
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—Ostres!  Què fem?  —va preguntar 
Violet.
—Jo l’agafaria —va dir Nicky—. Feu memòria! Des-
prés de l’última missió, Tea va dir que es refiava de 
nosaltres, i que ja estàvem en condicions de sortir-
nos-en totes soles!
Llavors Paulina es va treure la cadeneta on duia pen-
jada una clau petita i va obrir el calaix de 

la tauleta situada al costat del 
sofà, on hi havia guardat el 

mòbil ultrasecret. 
La pantalleta llampeguejava: 
la trucada provenia del De
partament de les Set 
Roses!

12

ToTes de vacances!

És Will Misteri!
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Una nova missió

Quan les Tea Sisters van respondre i van activar el 
mode de vídeo, van reconèixer de se-
guida Will Misteri.
—Bon dia, noies! —les va saludar 
l’investigador—. Com esteu?
—Bé, gràcies —va respondre Paulina.
—M’imagino que ja heu acabat les 

classes a la universitat, oi?
—Doncs sí. I estem a punt de mar-
xar de vacances! —va con-
firmar Nicky.
—Tea se n’ha anat a fer una expedi-
ció al Pol Nord —li va explicar 
Violet.
—Per això hem respost nosaltres —es va afanyar  
a aclarir-li Paulina.

13
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El Departament de les Set Roses és un centre d’investigació ultrasecret que estudia 
els Mons Fantàstics i els universos dels personatges de les faules i les llegendes.

El DEpartamEnt
DE lEs sEt rosEs

Salconduit

Per poder entrar a les sales del Departament, 

els visitants han de dur un penjoll que conté 

totes les seves dades personals i tots els codis 

d’accés.  
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El DEpartamEnt
DE lEs sEt rosEs

Porta d’accéS

La porta d’accés als Mons 

Fantàstics és un ascensor de 

cristall que s’activa tocant una 

melodia al teclat que hi ha a 

l’interior. Només Will Miste-

ri coneix les notes que el fan 

funcionar. 

MaPa SenSible
A la Sala de les Set Roses hi ha el mapa sensible que representa els Mons Fantàstics, proporciona informació  sobre les condicions en què es troben i avisa dels possibles perills.
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—No us preocupeu, he parlat amb Tea i estic d’acord 
amb ella: ja sou unes agents hàbils i expertes, i jo tam-
bé em refio de vosaltres.
Les Tea Sisters van somriure satisfetes: la confiança 
de Will era molt important per a elles.
—Gràcies, Will —va dir Colette.
Llavors Pam li va preguntar:
—Parlant d’agents... Si ens has trucat, vol dir que hi 
ha una alarma en un Món Fantàstic, oi?
—Sí, Pam. Ha sorgit un problema que em penso que 
és greu —va respondre l’investigador, molt seriós.
Les noies van contenir la respiració. Eren ben cons-
cients de les riqueses i meravelles que custodiaven 
els Mons Fantàstics, i se’ls feia insuportable 
pensar que un d’ells corria perill.
—De quin regne es tracta? —va demanar Paulina.
—De...

16

Una nova missió

el Regne de les Fades dels Cristalls!
Cristàllia,
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Les vacances 
poden esperar!

—Aquest nom fa pensar que ha de ser un món de-
licat i fràgil —va observar Violet.
—Ja ho pots ben dir. És un regne extremament deli-
cat i preciós. Per això hi hem d’intervenir amb urgèn-
cia —els va explicar Will. I després va afegir—: Sé que 
marxàveu de vacances, i em sap greu 
aixafar-vos els plans, però us demano sisplau que 

vingueu de seguida al Departament.

Una nova missió

Hi h
em 

d’a
nar!

ens necessiten!

Els Mons Fantàstics 

el Regne de les Fades dels Cristalls!
Cristàllia,
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—Per mil bieles desbielades, les vacances poden es-
perar! —va exclamar Pam.
—És clar! Som unes agents especials 
i tenim el deure de protegir els Mons Fantàstics —va 
confirmar Colette.
—Gràcies, noies! Sabia que podia comptar amb vos-
altres —va dir Will.
—Viatjarem en l’  
—va preguntar Nicky.
—Sí, el pilot aterrarà a la platja a mitjanit, a l’hora en 
punt. Procureu que no us vegi ningú.
—No pateixis per això, Will. La majoria dels estu-
diants marxarà avui, per tant aquesta 
nit la universitat estarà pràcticament deserta 
—li va explicar Colette.
—Perfecte, doncs! Us espero al Departament. Bon 
viatge!
Un cop va haver saludat les noies, la imatge de l’in-
vestigador va desaparèixer de la pantalla.
—Que l’has sentit? Will ens espera al Departament! 
—va repetir Pam, fent l’ullet a Paulina.

18

Una nova missió
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Ella es va posar vermella i les altres Tea Sis-
ters van somriure amb complicitat. Sabien que la seva 
amiga sentia una simpatia molt especial per aquell 
jove investigador.
Llavors Nicky va exclamar:
—Noies, ens hem d’afanyar a refer  l’equipatge!
I dit i fet, van tornar corrents a les seves habitacions 
a preparar les motxilles per a la missió.
Mentre ho feien, Pamela es va fixar que Colette ficava 
a l’equipatge tres 
paquets  de mo-
cadors de paper de 
color rosa i la va mi-
rar, sorpresa.
—Què és això?!
—Ens poden ser útils! 
—va respondre la se-
va amiga.
—Són de color rosa, 
Cocó! —va observar 
Pam.

Una nova missió

Mocadors de paper rosa??? 

Só
n m

olt bonics!
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—Sí, i molt bonics! Absolutament perfe ctes 
per a una missió especial al món de les...

En sentir-la, Pam va esclafir a riure: la seva compa-
nya d’habitació no canviaria mai!
El temps va passar ràpid i va arribar l’hora de la cita. 
Poc després que les Tea Sisters arribessin a la platja, 
va aparèixer al cel nocturn una llum que s’apropava 
silenciosament.
—Sembla un estel fugaç... —va xiuxiuejar Violet.
Quan l’aparell va aterrar les noies hi van pujar, i al cap 
d’un instant ja volaven cap al Departament de 
les Set Roses.

20

Una nova missió

Fades dels Cristalls!
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