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TEA SISTERS!

nombre:

ITAT DE RATFORD I ENS
ESTUDIEM A LA UNIVERS
S I ELS MISTERIS! A MÉS,
ENCANTEN LES AVENTURE
ESPECIALS;
SOM UNES AMIGUES MOLT
ANES!
MÉS QUE AMIGUES... GERM

Germana de Geronimo Stilton, és l’enviada especial de

L’Eco del Rosegador. Sempre
està disposada a emprendre viatges plens d’aventu-

título: Totes podem ser campiones
encuadernación: Rústica amb solap.
medidas tripa:130 x 195

LES TEA SISTERS
EN PERILL!

Benvinguts a la prestigio-

la
portista de Tea, és a
Hiena, l’amic superes
per fer-hi un curs d’allò
Universitat de Ratford
s de supervivència! Els
més especial: tècnique
ssar dos dies sencers
alumnes hauran de pa
a
Això serà per a tots un
enmig de la natura...
!
aventura extraràtica

sa Universitat de Ratford!
Aquí, alumnes d’arreu del
món estudien i conviuen.

LES TEA SISTERS EN PERILL!

TEA STILTON

ESPECIFICACIONES

res, d’on torna amb articles
i fotografies sensacionals.
Tea s’ha fet molt amiga de
cinc estudiants de Ratford:
Colette, Nicky, Pamela, Paulina i Violet...: les Tea Sisters!
I és la mateixa Tea qui explica les extraordinàries aven-

Entre classes, competicions esportives, grans

medidas frontal cubierta:132 x 195
medidas contra cubierta:132 x195
medidas solapas: 79mm
ancho lomo definitivo : 9mm
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el dia a dia de Ratford és
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ple de sorpreses… Als pas-
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sadissos de la universitat

PLASTIFICADO:

podeu trobar cinc noies

brillo

mate

unides per una amistat

uvi brillo

sòlida: les Tea Sisters. En

relieve

les seves aventures ens re-

falso relieve

laten somnis i il·lusions!
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tures que viuen!
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V ent

P rimavera !

de

Vent

de primavera !
A l’Illa de les Balenes ja feia dies que bufava
un VENT FORT , que ningú no sabia
d’on venia. Tots els núvols s’havien esvaït i al
cel, límpid i blau, brillava un sol alegre i
primaverAL.
A l’estat d’ànim de Vainilla de
Vissen, en canvi, es condensava
una nuvolada negra de

tempesta!

La rivalitat entre les
Tea Sisters i les
Vainilla Girls,
de fet, era
cada dia més
.

aspra
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V ent

P rimavera !

de

Tots els plans que Vainilla maquinava per fer
quedar malament les seves companyes se
n’anaven en orris sistemàticament, i ella sentia un gran desig de venjança.
—Trobaré la manera de derrotar les gates
maules de les Tea Sisters! —deia sovint a
les seves amigues—. Només em cal una bona

ocasió!

I vet aquí que l’ocasió va arribar uns dies
més tard, a bord del primer aliscaf del matí!
Tenia les espatlles amples, el pit musculós, una cobra tatuada al braç dret, un
drac a l’esquerre i un serrell rebel.
El seu nom era...

HIENA!
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V ent

P rimavera !

de

El rector de la Universitat, Octavi Enciclopèdic de Ratis, l’havia convidat perquè presentés un cicle de conferències
: vaig ser jo, Tea Stilton, qui
l’hi va suggerir!
—Un aspirant a periodista d’a
ventures necessita un curs de

espe-

cial

tècniques de supervivència —vaig comentar al rec-

tor, que és molt amic meu—. Conec
el professor ideal: el meu germà
Geronimo va fer amb ell la marató al desert i l’ascensió al
Kilimanjaro!
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