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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!

CINC DISSENYADORES DE MODA

El famós dissenyador Tom Imatge és a l’Illa 

de les Balenes amb la seva nova col·lecció de 

roba. Per a nosaltres serà una ocasió fantàsti-

ca per conèixer el món de la moda amb passió 

i entusiasme!

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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Una recerca 
complicada

Era un tranquil matí de diumenge a Ratford 

i un tebi SOL primaveral tenyia les teula-

des de la universitat.

Les aules i els passadissos del majestuós edi-

fici estaven silenciosos i deserts. Només al 

menjador se sentien fluixet les con-

verses dels estudiants que hi esmorzaven.

Les Tea Sisters seien en una taula petita..., to-

tes menys Colette.

—No l’he pogut convèncer perquè sortís 

de l’habitació! —deia Pamela a les seves 

amigues.

—No em diguis que és per la recerca! 
—va exclamar Paulina.

La noia, que acabava de clavar queixalada a 
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una llesca de pa amb melmelada , va 

assentir:

—Sí..., nyam..., per al treball del curs de Ci-

nema i Espectacle del professor Show, Co-

lette va triar el tema <<La moda a les pel.lícu-
les de Ratodóvar>>, una recerca d’allò més 

complicada!

Violet es va servir un te:

—I per això es passarà tot el dia tancada a 

l’habitació en lloc de venir al mercat? 

—Temo que sí... —va respondre Pam.

—Què hi farem! El mercat, se’l pot saltar, 

però l’esmorzar, no! —va exclamar Nicky, 

posant un tall de pastís i un  

en un plat—. Vinga, anem a portar-li un mos.

Quan van entrar a l’habitació de Colette, les 

Tea Sisters la van trobar envoltada de qua-

derns i llibres gruixuts, molt concentrada 

prenent notes.

—Cocó, l’esmorzar està servit! —va anunciar 

Paulina.
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—Aaaai! Gràcies, amigues mev es! 
—va respondre Colette, sorpresa i contenta.

—Estàvem a punt de sortir, però si neces-

sites un cop de mà ens quedarem —va dir 

Violet.

L’esmorzar!
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—Sí, no ens fa res renunciar al mercat del 

diumenge per ajudar-te! —va afegir Paulina.

SOMRIENT, Colette es va menjar un bocí 

de pastís:

—No cal, no us preocupeu, ja vaig ben enca-

minada, només m’he de concentrar 

i posar-me a escriure. Estaré més contenta si 

vosaltres sortiu, de debò!

Pamela, Nicky, Violet i Paulina es van aco-

miadar de Colette i van MARXAR  amb 

el tot terreny de Pam cap a la irrenunciable 

cita amb el Mercat de Segona Mà 

dels diumenges al matí!

Tot havia començat per casualitat quan, en 

una de les seves corregudes matutines, Nicky 

havia descobert l’existència d’un mercat en-

cantador on es podien trobar objectes únics 

i fascinants, com ara llibres 

vells, postals antigues i vestits de l’any de la 

picor.

Just aquell dia, Nicky es va enamorar d’una 
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bicicleta una mica atrotinada, que va re-

parar amb l’ajuda de les seves amigues.

Des de llavors, un diumenge no era 

un diumenge de debò si no feien un salt al 

mercat per donar un cop d’ull a les parades.

—Se’m fa estrany ser aquí sense Colette: a 

ella l’ENTUSIASMA venir al mercat! —va 

exclamar Paulina.
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—Sí! —va assentir Violet, aturant-se davant 

d’una parada que venia revistes 

i llibres  vells—. Però... que Co-

lette no hagi pogut visitar el mercat no vol 

dir que el mercat no la pugui visitar a ella! 

Mireu què he trobat!

Quan les seves amigues s’hi van acostar, 

els va ensenyar la troballa que havia fet: una 

col·lecció d’exemplars antics de RATVOGUE, 

la revista de moda preferida de Colette.

Nicky va dir:

—M’imagino que vosaltres també penseu 

que això és...

Violet va assentir:

—...un regal perfecte
per a Colette!
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—...un regal perfecte
per a Colette!
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