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Una trobada

irrenUnciable
Tenir unes Amigues del Cor significa poder comptar sempre amb algú i no sentir-se
mai soles.
Tenir unes Amigues del Cor significa poder comptar amb algú per confiar-li les penes
i les alegries.
Tenir unes Amigues del Cor significa po-
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der comptar amb algú que comprèn el que ens
passa pel cap encara que estiguem en silenci.
Tenir unes Amigues del Cor també significa poder tenir algú amb qui compartir
unes trobades molt especials.
I de trobades inoblidables les
Tea Sisters en compartien moltes. Cada vespre, havent sopat, es trobaven a l’habitació
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de Colette i Pamela per prendre una
relaxant i desitjar-se
. Cada diumenge buscaven un indret de
l’Illa de les Balenes que encara no coneguessin i, mapa i

fusió
bona nit

in-

càmera foto
gràfica a la mà, l’anaven a visitar.
Cada dia, després de les classes, comparaven els deures
i els temes que havien d’estudiar. I, des de feia unes quantes setmanes, les
Tea Sisters havien afegit una nova trobada fixa: cada dilluns al vespre a les
nou en punt, es trobaven al Club de les Sargantanes amb les seves companyes per veure
un nou episodi de Projecte
, el
programa de televisió amb més audiència del
moment!
Cada setmana tres concursants rivalitzaven

FASHION

9
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out f its *
i creacions originals davant d’un jurat d’experts
en moda conduït per Olívia Mood, exmoen una competició de dissenys,

del i presentadora del programa.
—I les crispetes? —va demanar Violet mentre acabava de col·locar els coixins davant del televisor.
—Les té Pam! —va respondre Nicky fent l’ullet
a la seva amiga.
— aper i boli? —va preguntar Paulina.
—Els he portat jo! —va respondre Colette,
que va encendre el televisor i es va acomodar al sofà—.

p

Noies, tothom al seu
lloc,que comença el programa!

Les Tea Sisters i les seves companyes no es

*Coonjuuntt fdietpeCes de roba
porta
i Co m p le m e n t s q u e
una model.
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perdien ni un programa de Projecte Fashion,
i no solament s’engrescaven seguint
les proves que havien de superar els concursants, sinó que, per DIVERTIR-SE, cadascuna hi deia la seva i després donava una
puntuació.
—Vanessa no ha estat a l’altura dels altres episodis! —va exclamar Nicky escrivint un 6 al
seu full—. Normalment dissenya uns vestits
PRECIOSOS, però aquesta faldilla no em
fa el pes...
—Tot i així, sempre és la més creativa i original! —va replicar Paulina.
—Doncs a mi m’agrada moltíssim el
que ha dissenyat Tom! —va dir Tanja.
—Però s’ha equivocat amb els complements! La bossa de gala no fa joc amb el vestit de carrer! —va puntualitzar Colette, que en
el seu bloc L'armari de Colette sempre
s’esforçava per suggerir les combinacions més
adequades per a cada ocasió.
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Mentre les seves amigues feien petar la xerrada, Pam va agafar una MAGDALENA,
la va tastar i a continuació va agafar boli i
paper.
En veure que la seva amiga apuntava una
cosa, Colette no va poder contenir la seva
CURIOSITAT.
—Quina puntuació has donat a Vanessa,
Pam?
—Encara no ho he decidit... —va respondre
la noia amb una rialla—. Però a les magdalenes..., els he posat un 10!

TOM : 8
VANES SA :
S OF IA :
MAGDA LENE
S : 10
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