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Una Universitat
especial

Estudiar en una universitat com Ratford sig
nificava moltes coses per a les Tea Sisters.
Per a una estudiant rigorosa i complidora
com Violet significava sobretot poder apren
dre amb uns pro
fessors DILIGENTS
atfoRd ews
i preparats.
Per a Pamela i Co
lette significava l’o
portunitat de conèi
xer uns professionals
famosos, com el XEF
ROSTONS o Rebe
ca Rattel, la directo
ra de Ratvogue, que
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U na

Universitat especial

decidien posarse a prova com a professors
per explicar als estudiants els trucs
de la seva professió.
Nicky i Paulina, en canvi, apreciaven la pos
sibilitat de
en seminaris i en
activitats esportives on assistien estudiants
provinents de tot el món.
Ara bé, per a les cinc noies, viure a Ratford
significava sobretot una cosa: formar part
d’un grup d'amigues molt unit amb el
qual s’ho passaven molt bé i vivien unes aven
tures úniques.
Perquè l’amistat, quan és autèntica,
forta i INTENSA, pot transfor
mar cada dia en un moment especial per re
cordar.
—Crec que aquesta tarda tan assolellada és
perfecta per fer una sortida a la platja! —va
proposar Nicky a la colla d’amics que s’ha
via reunit al jardí de la universitat des
prés de les classes.

participar
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Som les Tea Sisters!
Més que amigues...
germanes!

—Fa un dia preciós, potser podrem fer una
bona nedada i tot!
—O un partit de futbol! —va suggerir Craig.
—I tu què hi dius, Colette? —li va preguntar
` et ve de gust fer?
Paulina—. Que
Colette va tancar la revista que llegia i va
observar els amics que tenia al
davant durant uns instants. Era tan bonic
compartir amb ells les estones lliures de
cada dia!
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U na

Universitat especial

—A mi m’està bé qualsevol cosa, sempre
que la fem junts! —va dir la noia amb
un somriure.
En aquell moment, Nicky va assenyalar un
caminet del jardí i va exclamar:
—E I! Q UI ÉS AQUELL NOI?
I Violet va respondre:
—No ho sé, em sembla que no l’havia vist mai.
Els altres estudiants van seguir la mi
rada de Nicky i el van veure: un noi que no
coneixien caminava pel jardí de la universi
tat amb cara d’estar una mica desorientat.
—Proposo que ens hi presentem! —va ex
clamar Pamela, que es va aixecar i es va en
caminar cap al desconegut, seguida de la
resta del grup.
—H OLA! —el va saludar, quan va arribar
on era el noi misteriós.
—Hola! Com que ens ha semblat que vas una
mica despistat
a preguntarte si ne
cessites ajuda...

venim
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U na

Vo

ls

Universitat especial

—Has vingut a visitar la universitat? —li va
preguntar Paulina.
—No, soc un estudiant nou, estava do
nant un cop d’ull al jardí —va puntualitzar
el noi—. Em dic Harry.
—Encantada de coneixe’t, Harry! —va dir
Colette—. Si t’ens vols afegir , ara
volíem..., ara vo
!
s
e
àc i
líem..., encara no
?
Nir
gr
Ve
,
o
N
sé què volíem fer,
però a tots ens
agradaria molt
que t’afegissis a
la nostra COLLA!
—Gràcies,
però m’esti
mo més pas
sejar tot sol
—va respon
dre Harry,
fredament.
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U na

Universitat especial

Mentre el noi s’allunyava, Colette va comen
:
tar, una mica
—Em sembla que no tenia gaires ganes de
coneixe’ns...
—Potser necessita temps per ambientarse
—va dir Nicky.
— ’ESTIC SEGURA! —va assentir
Paulina—. I també ESTIC SEGURA
que ben aviat ell també...

DECEBUDA

N

S’ENAMORARÀ
de la nostra universitat!
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