
SOMNI D’AMOR  
A LISBOA 

Esteu preparades per 
redescobrir una romàntica 

història d’amor? Doncs seguiu-
nos en aquesta caça del tresor 

per les pintoresques ciutats  
portugueses! 

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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 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre:
 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: Acampada a Madagascar

 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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Berenar 
amB sorpresa

Unes tovalles blanques amb FLORETES 

rosa comprades en un mercat d’artesania local. 

Un gerro de metall una mica abonyegat, res
catat d’una botiga d’objectes de segona 

mà i ple de flors fresques. Una safata plena  

a vessar de pastes de la Pastisseria 
Daisy. Dues teteres fumejants i cinc tasses 

de colors... Violet havia preparat 

el BERENAR d’aquell 

dia amb moltíssima cura, i qual-

sevol que hagués entrat al Club 
dels Dofins en aquell mo-

ment, no hauria pogut reprimir 

un OOOOOH d’admiració!
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Feia un cert temps que la noia s’havia afi-
cionat a la recerca de tasses, platerets i co-

berts decorats, amb què li agradava preparar 

petits bufets plens de color que convertien 

un senzill berenar en un moment especial!

—Quina oloreta tan deliciosa! 

—va exclamar Pamela, que va entrar al club estu-

diantil seguida de Colette i Paulina—. Aques-

tes pauses em comencen a agradar d’allò més, 

germanes!

—Quina taula més ben parada —va afegir 

Colette, admirant l’elegància amb què Violet 

havia servit el seu petit bufet—. Gairebé em sap 

greu  aquesta composició agafant 

menjar de la safata!

—A mi també —va apuntar Pam, abans d’aga-

far una pasta—. Però no tant per resistir-me a 

la temptació de tastar-ne!

—M’alegra que us agradi! —va respondre Vio-

let, orgullosa—. Però... i Nicky? On és?

10

Berenar amB sorpresa
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Paulina, Colette i Pamela es van intercanviar 

una MIRADA interrogativa i després van 

mirar cap a la porta.

—Hem sortit juntes de la biblioteca, ve-

nia darrere nostre... —va dir Paulina.

—Ja sóc aquí! —va anunciar en aquell MO-
MENT Nicky, que treia el nas per la porta car-

regant una caixa molt grossa—. Avui 

Berenar amB sorpresa

Ha q
uedat perfecte!
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vinc al nostre berenar amb una sorpresa molt 

especial!

—Que és per a mi? —va preguntar Violet, en 

llegir el seu nom a l’etiqueta de la caixa.

—Sí! Quan venia cap aquí he vist que el carter 

l’acabava d’entregar i he corregut a com-

provar si era la que estaves esperant —va 

explicar Nicky, deixant la caixa als peus de la 

seva amiga—. I no m’equivocava, mira d’on 

ve: de LISBOA, 

Portugal!

Llavors Violet va fer 

un gran somriure i 

va arrencar la cinta 

adhesiva que se-
gellava  les 

vores de la caixa. Des-

prés, amb delicadesa, 

va començar a treu-

re’n el contingut.

Berenar amB sorpresa

que bonica!
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Embolicades amb una gran quantitat de paper 

de seda hi havia cinc tasses de cerà-

mica fetes a mà.

—SÓN PRECIOSES! —va comentar Colette, 

observant-les.

Violet va fer un somriure de satisfacció: ja ha-

vien passat unes quantes setmanes des que, na-

vegant per internet, havia 

descobert la botiga en línia d’un petit obrador 

familiar de Lisboa. Des de llavors, 

havien passat un munt de coses: 

s’havia enamorat de mol-

tíssims dels objectes que fabrica-

va la família Martins i havia cone-

gut Teresa, la filla de l’amo de 

l’obrador, que s’encarregava 

de les vendes des del web i que 

des del principi es va mostrar molt CORDIAL 

i sociable.

Totes dues havien descobert que compartien la 
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Berenar amB sorpresa
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passió per la DECORACIÓ de les taules, s’ha-

vien enviat una pila de correus electrònics i ben 

aviat es van fer amigues tot i la distància.

—També hi ha una nota! —va comentar 

Colette, mirant al fons de la caixa.

Violet va obrir el petit sobre rosa i en va llegir 

el missatge :

—Si Teresa pogués VEURE ara l’alegria dels 

teus ulls, no en tindria cap dubte! —va excla-
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...era la m
illor resposta!!!
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mar Nicky—. De seguida entendria que les se-

ves tasses t’han AGRADAT MOLTÍSSIM! 
—Qui ho diu, que no ho pot veure? —va pre-

guntar Paulina, agafant el mòbil—. Li envia-

rem una foto ara mateix!

Violet es va posar davant de l’objectiu: la seva 

amiga tenia raó, el seu somriure...

Berenar amB sorpresa

...era la m
illor resposta!!!
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