
 

DESTÍ MALÀISIA
Les Tea Sisters emprenen 
la missió de salvar la selva 
pluvial. Entre excursions 
per la natura verge i uns 
paisatges meravellosos, 

Malàisia ens espera!

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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 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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MarxeM... 
o no MarxeM?

Un VENT molt fort apartava la nuvolada que 

aquell matí havia cobert l’Illa de les Bale

nes d’una fina capa de neu. Animat pel 

cel blau, un pardal va abandonar la branca 

on s’havia refugiat i va alçar el vol cap 

a una finestra del segon pis de l’antiga Univer

sitat de Ratford. Des de dins de l’habitació, Pau

lina va veure l’ocellet que picotejava alegrement 

les llavors  que ella havia po

sat en un platet que havia 

col·locat a l’ampit i va somriu

re molt contenta. Després, la 

noia va dirigir la MIRADA 

a l’interior de l’estança, on les 

9
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Nom
és
 uN

a motxilla!

això
 si marxem…

tra
Nq

uil·la
, Nicky!

Tea Sisters s’havien reunit per PASSAR 

juntes aquella tarda d’hivern. 

Colette estava dient:

—Quan marxem cap a la nostra aventura 

a Malàisia us prometo que només portaré una 

motxilla! Ho prometo, ho prometo, 
ho prometo! 
En sentir aquelles paraules, Nicky va abaixar la 

mirada a la tassa de te que tenia a les mans i va 

comentar per a si mateixa:

—Sigui com sigui, encara no sabem del cert si 

marxarem...

MarxeM... o no MarxeM?
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tra
Nq

uil·la
, Nicky!

Paulina es va acostar a la seva companya d’ha

bitació, li va agafar una mà i ESTRENYENT-L’HI 
amb força, li va dir:

—Ja sé que fa molt que somies fer aquest viat

ge d’aventura, totes cinc juntes... No estiguis 

trista, estic segura que ben aviat prepararem 

l’equipatge! 

La proposta d’anar a Malàisia els l’havien fet 

unes quantes setmanes abans dos amics malaisis 

de les Tea Sisters, Latifah i Ramlee , famo

sos a la web perquè eren els autors del blog 

«Dos amics i una maleta», en què publica

ven històries dels seus viatges pel món. 

MarxeM... o no MarxeM?

                      Dos amics i una maleta

      Paulina

Hola, Tea Sisters, 

Tenim una notícia fantàstica: un editor ens ha proposat que escrivim 

una GUIA TURÍSTICA del nostre bonic país!

Serà una empresa nova i una mica diferent dels reportatges que 

escrivim habitualment per al nostre blog, i per això hem pensat  

que ens aniria molt bé comptar amb el suport i l’ajuda de cinc 

viatgeres expertes… com VOSALTRES! Què us semblaria 

acompanyar-nos en un viatge entre els gratacels de Kuala Lumpur  

i la selva dels parcs nacionals de Malàisia? 

Una abraçada de Latifah i Ramlee
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Les Tea Sisters van respondre el correu sense 

DUBTAR NI UN INSTANT: no 

havien estat mai a Malàisia i aquell viatge coin

cidia amb les vacances de final de se

mestre! L’última video 

trucada va acabar amb 

la PROMESA que els 

van fer els seus amics 

bloguers: 

—Ara, concentreuvos 

en l’estudi i els exà

mens a la universitat, 

i quan acabeu us do

narem tots els detalls del viatge! 
Les Tea Sisters ja havien acabat tots els exà

mens de fi de curs, però no havien rebut més 

notícies de Latifah i Ramlee . 

—Escolteu, germanes, mentre esperem que ens 

arribin notícies dels nostres amics —va dir Pa

mela per retornar el bon humor a les seves ami

121212

MarxeM... o no MarxeM?

FiN
s b

eN av
iat!
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gues—, podem fer 

un tomb... per la 

selva! 
Havent dit això, la 

noia va ensenyar a 

les seves amigues 

el full de la 

programació del ci

nema de Ratford.

—La meva vida a 
la selva?! —va 

llegir Violet, mirant 

el cartell de la pel·lícula. 

Pamela va assentir:

—Parla d’una exploradora que s’ha passat deu 

anys a la jungla per estudiar les nombrosíssi

mes espècies d’animals que hi viuen! 

Què hi dieu? Seria una manera divertida i dife

rent de documentar-nos sobre el 

país on anirem! 

131313

MarxeM... o no MarxeM?

mireu! 
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ui, e
stava

 eNcès!

La proposta de Pamela les va engrescar i en un 

tres i no res les Tea Sisters ja es trobaven im

merses en la foscor de la sala i en 

l’apassionant història que narrava la pel·lícula. 

Mentre la protagonista del relat VEIA per 

primera vegada un grup d’esquirols voladors, 

Paulina va sentir un BBBBBBRRRR 

dins de la bossa. 

MarxeM... o no MarxeM?
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??

«Ui! M’he descuidat d’apagar el mòbil abans 

d’entrar al cine! —va pensar la noia, preocu

pada—. Encara sort que l’he posat en si-
lenci!». 

Paulina es va tornar a concentrar en la pel·lícu

la, però de seguida la va distreure un pensa

ment: per què havia vibrat el telèfon? I si havia 

arribat un correu important? 

Normalment, Paulina no hauria deixat que el 

telèfon la distragués mentre era al cine, però  

la CURIOSITAT va poder més i la noia 

va agafar el mòbil per donar un cop d’ull 

a la pantalleta. 

Havia arribat un correu de Latifah i Ramlee! 

Paulina el va obrir i va fer un gran SOMRIURE.

—Noies, doneu un cop d’ull aquí... —va xiu

xiuejar Paulina allargant el mòbil a les altres. 

Encuriosides, les seves amigues van dirigir 

la mirada a la pantalleta. Després, amb els ulls 

brillants  de felicitat, van mirar Paulina. 

151515

MarxeM... o no MarxeM?
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No va fer falta que es diguessin res. Les cinc 
amigues es van aixecar d’una revolada i van 

sortir SILENCIOSAMENT del cine. 

—Però... què passa? Que no us agrada la pel

lícula? —els va preguntar molt sorprès l’home 

de la taquilla en veure que sortien APRES
SADAMENT de la sala.

—Sí, sí, és una pel·lícula molt bonica —li va 

assegurar Paulina, somrient—. Però l’acabarem 

de veure un altre dia perquè ens espera una aven

tura a la selva... de debò! 

                 Dos amics i una maleta

Paulina

Hola, noies!

Perdoneu per aquest silenci tan llarg, però hem estat 

ocupadíssims fent els preparatius del viatge!

Us adjuntem els bitllets d’avió a Kuala Lumpur. Què?  

Ja esteu preparades per marxar???
Us hi esperem!

Latifah i Ramlee

161616
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CINEMA
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