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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!

UN CADELL BUSCA CASA
Per ajudar els animals de la clínica veterinà-

ria, l’Acadèmia de la Moda ha organitzat una 

desfilada benèfica. Això combina les nostres 

dues grans passions: la moda i l’amor per 

la natura!

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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Uns deUres 
difícils

De vegades, quan hem de fer els deures, te-

nim la temptació de buscar mil excuses 

per escaquejar-nos-en, com ara aixecar-nos 

de l’escriptori per anar a beure un bon got 

d’aigua, o somiar truites mirant per la 

finestra, sentint-nos 

culpables per haver 

deixat la feina de 

banda. 

Tanmateix, aquella 

tarda les Tea Sisters 

no haurien permès 

que res ni ningú les 

dis tragués dels seus 

deures... ni un segon!
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Tancades en una aula de l’Acadèmia de 
la Moda, les cinc amigues treballaven sen-

se descans en un projecte que les tenia cla-

vades a les cadires des de feia moltes i moltes 

hores. 

Aquell matí, Tom Imatge, el director 

de l’Acadèmia de la Moda, havia dividit els 

seus alumnes en equips. A continuació havia 

assignat a cadascun dels grups una prova 

que consistia a fer uns DISSENYS 

temàtics. 

—Cada equip d’estudiants haurà de disse-

nyar una col·lecció de roba titulada A Touch 

of Sparkling* —els va explicar el dissenya-

dor—. I no cal dir que espero veure uns tre-

balls brillants! 
A l’aula de l’Acadèmia de la Moda on treba-

llaven les Tea Sisters el silenci era gairebé 

total: només s’hi sentia el so dels llapis 

de les noies, que guixaven ràpidament els seus 

blocs de dibuix. 
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Uns deUres difícils
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Les noies tenien molt clar que el seu equip 

presentaria una col·lecció de vestits de gala 

lluents com estrelles, i estaven decidi-

des a donar el millor de si mateixes, com 

sempre. 

Però, de moment, les coses no els acabaven 

d’anar gaire bé. 

—Em passes la GOMA , sisplau? —va de-

manar Paulina a Violet.

Uns deUres difícils

A touch of spArkling:

un toc brillAnt! 

MM...
uf!
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Violet va alçar la mirada del seu FULL  i 

va observar de reüll el de la seva amiga, on 

hi havia l’esbós d’un vestit amb una faldilla 

ampla i vaporosa amb tot de brillantets , 

i va dir:

—Vols dir que necessites la goma? El teu 

disseny és una passada! 

—Què et passa, Pilla? —li va preguntar Co-

lette.

—Doncs que no me’n surto! —va respondre 

Paulina, sospirant—. Si hi poso més lluen tons 

queda MASSA OSTENTÓS . Però, 

si no n’hi poso, sembla que hi falti alguna 

cosa...

Cargolant-se un rínxol 

al voltant d’un dit, Pa-

mela va dir:

—Jo tampoc me’n surto. 

Més que un vestit de gala, 

em surt una disfressa de 

carnaval! 

Uns deUres difícils

hi f
Alt

A Al
gunA cosA... 
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Al cap d’un instant, Violet també va perdre 

la seva calma habitual i va esbufegar:

—És inútil, no m’acabo de decidir: mà-

nigues llargues o curtes? Lluentons o grana-

dura? 

Colette va mirar les seves amigues, sorpresa.

—No ens desanimem, noies! Ja passa que, 

de vegades, els deures no ens surtin bé a la 

primera, però estic convençuda que troba-

rem una solució brillantí ssima! —va 

dir, dibuixant un somriure per animar-les. 

Després es va dirigir a l’única amiga que 

encara no havia parlat—. Tu què en penses, 

Nicky? 

—Nicky!! —va cridar Paulina, en veure que 

la seva amiga mirava per la finestra i sem-

blava PREOCUPADA. 

—Val més que TORNEM a la universitat 
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Uns deUres difícils

Què els passava? No era normal que  

es desmoralitzessin d’aquella manera!
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de seguida, abans 

que comenci el 

temporal ! 
—va exclamar 

Ni cky, assenyalant 

els núvols. 

Les Tea Sisters ha-

vien estat tan i tan 

cap  ficades en 

els deures, que 

no s’havien ado-

nat que al cel de 

l’Illa de les Balenes 
s’hi havia format
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Uns deUres difícils

UNA GRAN

NUV
OLADA NEGRA

...

Mireu!
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