
CAÇA DEL TRESOR 
A ROMA 

Estan a punt de començar 
els Jocs Internacionals 

d’Arqueologia! Seguiu-nos en 
aquesta aventura emocionant 
entre els monuments antics de 

la Ciutat Eterna!

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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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 de�nitivo: 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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Voleu ajudar també les Tea Sisters 

en aquesta nova aventura? És senzill, 

només cal seguir les indicacions!

Quan vegeu aquesta lupa, heu de 

parar atenció: vol dir que en aquella 

pàgina hi ha una pista important.

De tant en tant, farem un resum de 

la situació, per no oblidar res.

Esteu preparats, doncs?

EL MISTERI US ESPERA!
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ELS ÚLTIMS 
PREPARATIUS

La Universitat de Ratford té una ala reservada 

als allotjaments dels estudiants. Les habita-

cions, que poden acollir dues o tres
alumnes, estan moblades de manera senzilla 

i normalment estan força endreçades, però 

aquell dia n’hi havia una que era l’excepció.

—PAAAM! On ha anat a parar el meu barret 

de palla amb la cinta de puntets rosa i turque-

sa? —va cridar Colette, mentre girava com una 

BALDUFA per l’habitació que compartia 

amb la seva amiga, i furgava en les piles de ves-

tits i complements que hi havia escampats
pertot arreu.

—Com vols que ho sàpiga, jo?! —va respon-

9
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dre Pam—. Aquí n’hi deu haver cinquanta... 

i no n’hi ha cap al seu lloc!

—Encara sort que les he trobat! —va ex-

clamar Colette, ensenyant unes sandàlies que 

havia rescatat de sota d’un munt de bosses de 

tots els MATISOS  de rosa—. És impres-

cindible que me les endugui!

En aquell moment, Nicky, Violet i Paulina van 

treure el nas pel llindar de la porta.

—Ja esteu a punt, noies? Déu n’hi do, quina 

escampadissa! QUE HA PASSAT UN 
HURACÀ? —va preguntar Nicky, somrient.

Pam va negar amb el cap:

—No, és que Cocó està fent les male-
tes. He provat d’explicar-li que només es-

tarem fora una setmana, però no em fa cas...

—No importa el temps, el que compta és que 

anem a ITÀLIA , un país on la moda i 

l’elegància són essencials! I jo vull estar a l’al-

tura de l’ocasió —va protestar Colette.

10

ELS ÚLTIMS PREPARATIUS
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ON ÉS EL MEU BARRET?

QUI
NA
 ESCAMPADISSA! 

QUE HA PASSAT UN HURACÀ?

ESTÀ FENT LES MALETES…
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EL COLOSSEU

Violet va replicar:

—Sí, però recorda que anem a Roma per 

participar en una competició d’arqueologia, 

no en una desfilada de moda!

Uns dies abans les Tea Sisters havien sabut 

que les havien seleccionat per participar als 

Jocs Internacionals d'Arqueologia, 

a Roma.

Tot havia començat un mes enrere, quan el 

rector de Ratford havia invitat una docent ita-

liana MOLT CONEGUDA, la professora 

Amalia Angelio, a impartir un seminari inten-
siu d’arqueologia romana.

ELS ÚLTIMS PREPARATIUS
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Les cinc amigues es van inscriure al se-

minari i al cap de poques classes ja 

estaven entusiasmades amb les expli-

cacions de la professora, que els havia parlat 

de la vida a l’ANTIGA ROMA i els havia dit 

que avui dia encara es poden ADMIRAR les 

grans obres d’aquella època remota pels car-

rers de la capital italiana.

—Us en recordeu de com vam treballar en la 

recerca de fi de seminari sobre les construccions 

de l’ÈPOCA ROMANA? —va preguntar 

Paulina, mentre Colette intentava tancar la 

primera maleta sense gaire èxit.

—Va ser esgotador, però va valer la 

pena: gràcies a la recerca, la professora Angelio 

va proposar la nostra participació als Jocs In-
ternacionals d'Arqueologia de Roma —va 

comentar Violet.

—Jo... ... no m’ho podia creure quan... 

... va arribar la carta que... ... deia que ens 

13

ELS ÚLTIMS PREPARATIUS
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havien acceptat! —va respondre Colette, pan-

teixant, disposada a saltar damunt de la male-

ta per tancar-la.

—Doncs és ben veritat! —va dir Nicky, acos-

tant-se a la seva gran amiga, i, amb un gest de-

cidit, va accionar la tanca de la maleta.

—Moltes gràcies! —va dir Colette, sospirant—. 

Quatre maletes més i ja estaré! Només 

em falta una cosa que no trobo enlloc...

ELS ÚLTIMS PREPARATIUS

ROMA
  ENS ESPERA!!!TIN

GUI, L
A NOSTRA RECERCA!
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—Què hi fa, això, aquí? —va preguntar Pauli-

na, atònita, TRAIENT una cosa de sota els 

coixins de la butaca on seia.

—Però si és... el meu barret 
de palla! —va exclamar Co-

lette, contentíssima—. Ets un 

sol, Pilla, me l’has trobat!

—Genial, germanes! Ara sí que 

estem a punt de marxa —va dir Pam—.

15

ELS ÚLTIMS PREPARATIUS

ROMA
  ENS ESPERA!!!
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L'ANTIGA ROMA
Segons la llegenda, Roma 
va ser fundada el 21 
d’abril del 753 aC per 
Ròmul, un descendent 
d’Enees. Podeu llegir les 
seves gestes a l’Eneida, 
l’obra mestra de Virgili. 
Es diu que a Ròmul i al 
seu germà bessó Rem els 
va criar una lloba. 

Encara avui dia, la lloba 
capitolina és el símbol de la ciutat. Durant més de dos 
segles van governar Roma set reis, tants com turons damunt 
dels quals està construïda: Ròmul, Numa Pompili, Tul·li 
Hostili, Anc Marci, Tarquini Prisc, Servi Tul·li i Tarquini el 
Superb. Després es va instaurar la República, que es va man-
tenir durant gairebé cinc segles, al llarg dels quals Roma es 
va convertir en la capital d’un gran imperi que s’estenia per 
bona part de l’actual Europa i una zona de l’Àfrica i l’Àsia. 

L’Imperi va assolir la màxima esplendor durant els primers  
segles després de Crist. Més tard, la part occidental va iniciar 

el declivi a causa de les invasions bàrbares, mentre que 
l’Imperi Romà d’Orient sobreviuria fins a l’any 1453. 
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CONEIXENCES 
A L’AVIÓ

—Noies, no sé vosaltres però jo em moro de 

ganes d’arribar a ROMA! —va exclamar 

Nicky.

—Que bonic! Passarem una setmana en una 

de les ciutats més fascinants 

del món... —va dir Violet amb 

expressió somiadora.

Colette, asseguda al seu costat, 

va comentar:

—Serà una experiència IN-
OBLIDABLE, INCREÏBLE.

—va exclamar una veu aguda, 

no gaire lluny de les Tea Sis-

17

ÉS U
NA CIUTAT FABULOSA!

—
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ters—. Li he dit i repetit moltíssimes vegades 

que no puc viatjar si no és al costat de la fines-

tra... i m’han encofurnat enmig de dos seients. 

ÉS INACCEPTABLE!
—Em sap greu, però els seients s’adjudiquen 

electrònicament —va explicar amable-

ment l’hostessa a la noia que es QUEIXAVA.

—Ja m’he avingut a viatjar en segona classe 

per adaptar-me als companys —va continuar 

CONEIXENCES A L’AVIÓ

INADMISSIBLE!

SI V
OLS

 ET CANVIO EL LLOC…

EH?!
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la noia—. Però això ja és excessiu per al 

meu gust!

—Si vols et canvio el lloc, Mélanie —li va pro-

posar TÍMIDAMENT la noia que tenia a la dreta.

L’altra va esbufegar:

—D’acord, per aquesta vegada em conformo... 

Espero que m’obsequieu amb un SUC DE 
FRUITA FRESCA, és el mínim que podeu 

fer per disculpar-vos!

—QUIN MAL GENI! —va comentar Nicky.

Colette va fer una rialla, però Violet semblava 

distreta.

—Què passa, Viví? ALGUN PROBLEMA?
—va preguntar Nicky.

—Mireu... —va murmurar Violet, assenyalant 

un apartat dels fulls que tenia damunt 

dels genolls.

—És el programa dels Jocs d’Arqueologia, oi? 

—va preguntar Colette, estirant el coll. I llavors 

va exclamar—: Però si la noia de la foto és...

19
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SI V
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 ET CANVIO EL LLOC…
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—Forma part de l’equip fra ès —va comen-

tar Violet—. I és la noia que seu darrere nostre...

Les noies es van posar a ESTUDIAR el pro-

grama, encuriosides.

—A més dels francesos, competirem amb es-

tudiants que vénen de Rússia i del Japó —va 

observar Nicky.

—I també amb els locals. Potser ens explicaran 

unes històries meravelloses sobre ITÀLIA... 

—va afegir Colette.

—No sé si tindrem gaire temps per fer petar la 

xerrada, Cocó —va comentar Violet—. El pro-

grama dels jocs sembla molt feixuc.

—Serà una competició extraràtica —va excla-

mar Pam, acostant-se als seients de les seves 

amigues.

—HO HE SENTIT BÉ? Vosaltres també parti-

cipeu als Jocs Arqueològics de Roma? —els va 

preguntar Mélanie, que va ESTIRAR el coll 

per entremig dels seients per veure-les més bé.

20

CONEIXENCES A L’AVIÓ

UNA COMPETICIÓ 

MERAVELLOSA!
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—Doncs sí —va respondre Paulina, somrient. 

I li va allargar una mà—: Hola! Som les Tea 

Sisters, encantada de coneixe’t!

Mélanie la va mirar de dalt a baix:

—No val la pena que ens coneguem, perquè 

us eliminarem de la competició de seguida.

Havent dit això, la noia es va posar a mirar per 

la finestra amb una expressió 

desdenyosa.

—No t’ho prenguis malament, Pilla —va dir 

Colette—. Estic segura que serà...

21

CONEIXENCES A L’AVIÓ

UNA COMPETICIÓ 

MERAVELLOSA!
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DE TÒQUIO

EQUIPS PARTICIPANTS ALS
Jocs Internacionals d’Arqueologia

DE MOSCOU

Nami 

Kiril 

Goro 

Irina 

Fumiko

Roman

Takeshi 

Nastia

Kuma 

Serguei 
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DE ROMA 

DE RATFORD

DE PARÍS

Mario 

Violet 

Aurélie 

Flaminia 

Paulina 

David 

Alessandro

Nicky

Mélanie

Rita 

Pam 

Jean-Marc 

Luca 

Colette 

Carole 
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