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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!

LES NOTES DEL COR
Una banda molt famosa ha vingut a gravar el 

seu nou àlbum a l’Illa de les Balenes! Serà una 

ocasió única per escoltar bona música, fer 

noves amistats i descobrir talents amagats... 

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 pastisseria 
amb gUst de casa

«De vegades, un dolç no és solament un dolç», 

pensava Colette mentre assaboria un cupcake 

de cireres, el seu preferit. «De ve-

gades, un dinar o un berenar», es deia la noia 

OBSERVANT les seves amigues, que seien 

en una tauleta de la 

Pastisseria Daisy amb 

ella, «és més que res una 

ocasió per passar 

una estona amb les per-

sones que t’estimes». 

I Colette estava conven-

çuda que el deliciós 

sabor dels cupcakes de 

cirera sempre li faria 
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venir a la MEMÒRIA el record de les tar-

des que ella i les altres Tea Sisters passaven 

fent petar la xerrada a la pastisseria 

de la seva amiga Tamara. Els estudiants de 

Ratford s’hi trobaven sovint, allà, per assabo-

rir DOLÇOS de tota mena i gaudir 

de l’atmosfera acollidora del local. Des de 

feia poc, Tamara hi organitzava 

també petites ac-

tivitats com ara 

exposicions, pre-

sentac ions  de 

llibres, 

concerts i cursets 

de cuina, que ha-

vien suscitat un 

gran INTERÈ̀S 

entre la clientela. 

—Tamara ha tin-

gut una idea ge-

nial! —va exclamar 

8

Una pastisseria amb gUst de casa

DIMARTS 

Exposició fotogràfica! 

DIMECRES

Torneig de  

ping–pong
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Que
 bons! 

MMM!
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?Paulina, mentre LLE GIA un tríptic en 

què s’informava de totes les activitats i les 

vetllades ESPECIALS  que organitzava la 

noia. 

—La Pastisseria Daisy s’ha conver-

tit en el punt de trobada dels habitants de 

l’illa! —va afegir Nicky.

—Oh, i tant! —va comentar Pam, que va clavar 

queixalada a un gran tall de 

pastís mentre observava el local ple de gom a 

gom. 

—Bon berenar, noies! —els va dir en aquell 

moment Tamara, que passava pel costat de 

la taula de les Tea Sisters. 

Duia a la mà un full  de color on hi 

havia escrita una cosa que les noies no van 

poder llegir. 

Abans d’allunyar-se’n, Tamara va afegir amb 

un SOMRIURE :

—Ah, i sobretot..., guardeu-vos demà al ves-

pre! Us espero! 

10

Una pastisseria amb gUst de casa
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?? Encuriosida 

per aquelles parau-

les, Colette es va ai-

xecar i va anar a lle-

gir el cartell que la 

seva amiga havia 

enganxat a la 

porta d’entrada.

—I doncs? Què s’ha 

empescat Tama-

ra aquesta vegada? 

—va preguntar Ni-

cky quan Colette va 

tornar a la taula.

Llavors la seva ami-

ga va fer un somriu-

re murri:

—DONCS... COM 
US HO DIRIA...? Ah, sí, ja ho sé!

Sota la mirada divertida de les seves amigues, 

la noia va agafar una CULLERA, se la va 

11

Una pastisseria amb gUst de casa

Gua
rd

eu
-vos deMà al vespre! 

KaraoKe!

?
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posar davant de la boca com si fos un micrò-

fon i va improvisar una tonada:
—DEEEMÀÀÀ, KARAOOOKEEE!

Totes cinc van riure de 

gust: la vetllada seria... 
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Una pastisseria amb gUst de casa

...D’ALLÒ 
MÉ

S
DIVERTID

A!
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