
 

MISSIÓ FLAMENC
Qui diria que no a unes vacances 
a Sevilla? I més si t’hi conviden 
els germans Vega, hereus d’una 
antiga escola de flamenc! Les 
Tea Sisters volen cap a Espanya, 
però un robatori transformarà el 
viatge en una investigació darrere 

la pista d’un tresor secret...

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: dos cors a Londres

 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 definitivo: 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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UNA MELODIA
SORPRESA

Arribava al final d’una jornada intensa:

havia entrevistat el director del teatre de Rata-

lona, que m’havia desvelat en primícia el

PROGRAMA de representacions de la nova

temporada.

—A més —havia dit el director al final, en un

to ORGULLÓS—, hem

convidat una prestigiosa

companyia de ball, que

farà una exhibició de

danses de tot el món!

Jo em moria de ganes

d’explicar-ho a les Tea

Sisters!
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UNA MELODIA SORPRESA

Uns mesos abans, a la Universitat de Ratford,

havia fet un TALLER artístic sobre aquell

tema!

Així que vaig entrar a casa em vaig adonar

amb sorpresa que havia rebut un paquetet de

les meves amigues. Contenia un CD acompa-

nyat d’una nota que deia:
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UNA MELODIA SORPRESA

Vaig posar el CD a l’ i mentre les

vibrants notes de la música flamenca s’es-
campaven per la sala d’estar, vaig

adonar-me que amb la nota també hi havia un

val per participar en un curs de ball!
Vaig trucar immediatament a les joves per

agrair-los-ho i per escoltar la seva nova aven-

tura. Em vaig emocionar des de les pri-

meres paraules: estic convençuda que a vosal-

tres us passarà el mateix!

15
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DE VACANCES...
A LA UNIVERSITAT!

Colette va entrar com un TORNADO rosa

a l’habitació de Paulina, on havien quedat amb

les altres Tea Sisters. Va deixar caure la carte-

ra plena a vessar d’apunts i es va escar-
xofar a la butaca:

—Estic rebentada. L’última classe de la

professora Maribran ens ha deixat fetes POLS!
—Au, vinga, que ara ens esperen dues setma-

nes de vacances! —va exclamar Nicky, mentre

li oferia un got

de batut de

PAS TA N A -
GA—. El que

hem de fer és
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DE VACANCES... A LA UNIVERSITAT!

posar-nos d’acord per trobar una destinació

que a totes ens vingui de gust!

—Què me’n diríeu, d’un bon viatge a Grècia?

—va dir Violet tot fullejant un catàleg d’una

agència TURÍSTICA—. Hi ha un munt de be-

lleses arqueològiques...

—La Patagònia tampoc no estaria malament:

guaiteu quines fotos! —va exclamar Pam

mentre els mostrava una revista de viatges.

Paulina, davant de l’ordinador, va dir:

—Doncs jo acabo de trobar un vol a Hon-

dures...

—Si us he de ser sincera, amb

prou feines em queden

FORCES per rentar-me

el cap! —es va lamentar

Colette—. És més, em pen-

so que me’n vaig a DES-
CANSAR així mateix!

—va concloure amb un sospir.
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Les amigues van aturar les seves recerques per

un instant i van mirar-la, ESTUPEFACTES:

—Cocó, de debò que estàs tan cansada?

—Bé, potser exagero una mica... Però aquest

trimestre ha estat especialment difícil i neces-

sito una mica de tranquil·litat.

—Ara que ho dius —va fer Nicky—, a mi tam-

bé m’anirien bé unes vacances RELAXA-
DES, potser com a molt faria una mica de

jogging a primera hora del matí a la platja...

—Jo voldria consagrar-me al violí cada tarda!

—va intervenir Violet.

—I jo voldria tenir temps per crear una

pàgina online per als anuncis dels alumnes:

Shen i jo fa mesos que ho volem fer, però no

trobem el MOMENT! —va dir Paulina.

Pam va assentir i va afegir:

—No cal que ho diguis, germaneta... Encara

no he tingut temps de canviar els pneumàtics

de neu del meu tot terreny!

DE VACANCES... A LA UNIVERSITAT!
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Colette es va alçar de la butaca on estava arre-

papada i va dir:

—Escolteu, tinc una proposta: per què no fem

unes vacances ben diferents?
—On? —va preguntar Paulina.

—En un lloc que a totes ens agrada molt...

Antic però ben organitzat... Tranquil però amb

la possibilitat d’alguna activitat esportiva...

I amb un munt de gent simpàtica!
—Òndia, sona bé! Quan marxem? —va dir

Pam, entusiasmada.

—De fet, ja hi som —va dir amb un somriure

Colette—. Es tracta de Ratford!

Les amigues se la van mirar durant un ins-

tant i després es van petar de riure.

—És veritat, anem tant de BÒLIT que no tenim

mai temps de passar-nos-ho bé aquí, a la uni-

versitat! —va observar Violet.

—Doncs ja està DECIDIT: aquest cop ens que-

darem aquí! —va concloure Nicky.

DE VACANCES... A LA UNIVERSITAT!
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En aquell moment, algú va trucar a la porta:

—Joves, us ha arribat un paquet!

DE VACANCES... A LA UNIVERSITAT!

060-112840-Missio flamenc 013-097.indd 21 12/12/13 7:38




