
VIATGE A MÈXIC
A Mèxic ens esperen uns colors 

meravellosos, papallones 
delicades, música, alegria i... 

un misteri que desvelarem 
seguint el rastre de la famosa 

pintora Frida Kahlo!

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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 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO: 

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Acampada a Madagascar

 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! 

3838

VI
AT

G
E 

A 
M

ÈX
IC



T1_0010259142 Viatge a Mexic 001-008.indd   7 7/7/20   11:51



El nom de Geronimo Stilton i Tea Stilton i tots els personatges i detalls relacionats 
amb ells són copyright, marca registrada i llicència exclusiva d’Atlantyca S.p.A. 
Tots els drets reservats. Es protegeixen els drets morals de l’autor.

Textos de Tea Stilton
Coordinació de textos de Chiara Richelmi/Atlantyca S.p.A.
Col·laboració editorial de Carolina Capria i Mariella Martucci
Coordinació editorial de Daniela Finistauri 
Editing de Sofia Scartezzini
Direcció artística de Iacopo Bruno
Coberta de Giuseppe Facciotto, Barbara Pellizzari (tinta) i Flavio Ferron (color)
Il·lustracions de la maleta de Barbara Pellizzari (disseny) i Christian Aliprandi (color) 
Disseny gràfic d’Alice Iuri/TheWorldofDOT
Il·lustracions de pàgines inicials i finals de Barbara Pellizzari (dibuix) i  
Flavio Ferron (color) / Mapes de Caterina Giorgetti (dibuix) i Flavio Ferron (color)
Il·lustracions interiors de Barbara Pellizzari, Valeria Brambilla, Chiara Balleello 
(disseny), Federico Giretti i Antonio Campo (color) 
Coordinació artística de Flavio Ferron
Assistència artística de Tommaso Valsecchi
Disseny gràfic de Chiara Cebraro 
Idea original d’Elisabetta Dami

Títol original: Viaggio in Messico
© de la traducció: 2020, Maria Dolors Ventós

© 2018 - Mondadori Libri S.p.A. de PIEMME
www.geronimostilton.com

© 2020, Editorial Planeta, S. A.
© 2020, de l’edició en llengua catalana: Edicions 62, S. A.
Estrella Polar, Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.estrellapolar.cat
info@estrellapolar.cat
www.geronimostilton.cat
International Rights © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milà - Itàlia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

Primera edició: octubre del 2020

ISBN: 978-84-18134-84-5
Dipòsit legal: B. 13.207-2020

Imprès a Catalunya

El paper utilitzat per a la impressió d’aquest llibre té la qualificació de paper 
ecològic i procedeix de boscos gestionats de manera sostenible.

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qualsevol 
forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aques-
ta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la llei. Podeu adreçar-vos 
a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessi-
teu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra (www.conlicencia.com;  
91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els drets reservats.

Stilton és el nom d’un famós formatge anglès. És una marca registrada de l’Associació 

de Fabricants de Formatge Stilton. Per a més informació www.stiltoncheese.com

T1_0010259142 Viatge a Mexic 001-008.indd   6 7/7/20   11:51



Un viatge 
a tot color

Aquell matí es respirava un AMBIENT de 

partença a la Universitat de Ratford. 

Mentre acabava de preparar la maleta, Colette 

va preguntar a Pamela tot de sobte: 

—Tu de QUIN COLOR DIRIES QUE ÉS  
el dia d’avui? 

En sentir aquelles paraules, la seva companya 

d’habitació se la va MIRAR una mica 

estranyada, però al 

cap d’un moment va 

comprendre a què es 

refe ria la seva amiga 

i li va fer un gran 

SOMRIURE.
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Colette, que era una gran amant de la MODA, 

també s’hi mirava molt amb els colors: sempre 

estava superinformada sobre els tons preferits 

pels dissenyadors i li agradava experimentar 

combinacions insòlites i originals, tant si 

es tractava de vestits, bosses, sabates, braçalets 

com de... bolis i llibretes! El seu amor pels 

colors no es limitava a la roba o als comple-

ments. Colette tenia el divertit costum d’asso-

ciar els COLORS amb moments i 

ocupacions diferents del dia: per exemple, 

una excursió al mar era del color blau intens 

de l’aigua i del groc dels càlids rajos del 

sol, mentre que una tarda d’estudi era mar-

ró com les taules de la biblioteca de la 

Universitat de Ratford i rosa com la seva 

llibreta d’apunts. 

—Ui, aquest matí té una pila de colors! —va 

respondre Pamela—. El blanc de la  que 

cobreix el jardí, el blau del maletí de viatge...

101010

Un viatge a tot color
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—...el lila de la coberta de l’últim número del 

Ratvogue ... —va continuar Colette. 

—I també el vermell de les maduixes 

de les magdalenes de l’esmorzar! —va afegir 

Pamela fent-li l’ullet.

Colette va somriure feliç:

—Hi estic d’acord, aquest matí és un autèntic

Un viatge a tot color

ARC DE SANT MARTÍ!

Rosa! 

VeRd! 
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En aquell moment, Violet, Paulina i Nicky van 

treure el nas per la porta de l’habitació i els 

van preguntar:

—Preparades?
—Gairebé... —va balbucejar Colette, asseient-se 

damunt de la maleta PLENA A VESSAR 

per provar de tancar-la, però no va poder.

Violet va fer una rialleta:

—Quan vam acordar que només portaríem 

U N A  maleta, volíem dir que cadascuna s’en-

duria els vestits que cabessin en una sola ma-

leta, no que provaríem de fer-hi cabre TOT 

l’armari!

—Ja, potser sí que hi he posat alguna coseta de 

més; podria deixar... —va dir Colette abraçada 

a la maleta, però no va poder acabar la frase 

perquè la va interrompre el CLAC! del pany que 

f inalment es va tancar. Llavors va deixar córrer 

la idea d’alleugerir l’equipatge i va exclamar—: 

Ja està, ja està, ja està! Ja podem marxar! 

121212

Un viatge a tot color
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ehem…

hi, h
i, hi!

ets única, cocó!

Ja està! 
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Aquell dia els altres estudiants també marxa-

ven per fer les seves vacances d’hivern. 

—Ai, que bé que us trobo! —va exclamar Tan-

ja, acostant-se corrent a les seves amigues—. 

Ehem, em volia acomiadar de vosaltres!

—On te’n vas, de VACANCES? —li va 

preguntar alegrement Violet. 

—Me’n vaig a esquiar amb els pares —va res-

pondre Tanja—. I vosaltres?

Just en aquell moment... CLAC!

Un viatge a tot color

Quin desastRe!
ai, no!
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La maleta de Colette, massa plena, es va obrir 

de cop al mig de passadís! Pamela va esclaf ir 

a RIURE, però de seguida es va ajupir per 

ajudar la seva amiga a recollir els vestits i les 

sandàlies que s’havien escampat per terra: 

—La maleta de Cocó t’ha donat una pista: 

anem a un paÍs càlid!
—A Mèxic!!! —va exclamar Colette, que va 

recollir un barret de palla i se’l va posar gracio-

sament. 

—En concret a la Reserva de la Biosfera 
de les Papallones Monarca, a l’estat de 

Michoacán! —va afegir Paulina.

—La doctora Meyer * ens ha invitat a 

unir-nos al grup de voluntaris que ajudaran el 

seu equip en un projecte d’estudi sobre 

la papallona monarca i tenim 

moltes ganes de marxar! —va expli-

car Nicky.

Un viatge a tot color

* La doctora MARGARET MEYER és una  
estudiosa de Les papaLLones migratòries; Les  
tea sisters La van conèixer en un seminari  

de recerca a L’iLLa de Les BaLenes.

ai, no!
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Ja V
iii

nc!

—En tenim moltes ganes, però... encara ens 

podem esperar uns minutets abans de córrer 

cap a l’aeroport, oi? —va dir Colette, 

somrient, amb una pila de roba de més que 

havia sortit disparada de la seva male-

ta—. No us mogueu, vaig a deixar aquests 

vestits a l’habitació i torno de seguida!!! 

Sense perdre un 

moment, la noia va 

arrencar a có rrer 

per les escales i el 

llarg pas sadís que 

portava a l’habita-

ció que compar tia 

amb Pam, va dei-

xar els  

que no s’enduia da-

munt del llit i va 

tornar enrere. 

Mentre baixava de 
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Un viatge a tot color
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dos en dos els esglaons per reunir-se 

amb les seves amigues, Colette no va poder 

contenir un somriure...: ves a saber de quins 

colors es tenyiria el seu viatge a MÈXIC!  
Ben segur que a la paleta d’aquella experièn-

cia ja hi havia els de les ales de les papallones 

monarca, però estava convençuda que encara 

se n’hi afegirien MOLTÍSSIMS MÉS! 

171717

Un viatge a tot color
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Tijuana Ciudad Juárez

Chihuahua

Monterrey

Guadalajara
Ciutat de  

Mèxic

Acapulco

Mérida
Cancún

ESTATS UNITS

GUATEMALA
BELIZE

MÈXIC
OCEÀ  

PACÍFIC

GOLF DE  
MÈXIC

Mèxic és un país de l’Amèrica del Nord. Té frontera 
al nord amb els Estats Units i al sud-est amb Guatemala 
i Belize. Al sud hi ha el golf de Mèxic, i a l’oest, l’oceà 
Pacífic. 
La bandera mexicana és tricolor: verda, blanca i  
vermella. Al centre de la franja blanca hi ha el símbol 
de Mèxic: una àguila reial que repenja una pota en un 
cactus i amb l’altra subjecta una serp. 

Continent: Amèrica
Capital: Ciutat de Mèxic

Llengua oficial: castellà
Moneda: peso mexicà 
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