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La trobada secreta

A l’autobús que agafa cada dissabte, Nicky veu com s’inicia
una amistat molt especial: Josh i Melissa semblen estar molt
bé junts! Potser massa i tot! Quan la noia desapareix en el nores, descobrirem una pila de mentides!

La trobada secreta

medidas contra cubierta: 145 x 216 mm
medidas solapas: 0 mm
ancho lomo definitivo : 17 mm

ACABADOS
Nº de TINTAS: 4/0
TINTAS DIRECTAS:
LAMINADO:
PLASTIFICADO:

brillo

mate

uvi brillo
relieve
falso relieve
purpurina:

estampación:

troquel
OBSERVACIONES:
10269842

www.estrellapolar.cat
www.geronimostilton.cat
Fecha:

uvi mate

T1_0010269842 La trobada secreta 001-006.indd 5

14/12/20 16:58

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.
Coordinació editorial de Daniela Finistauri
Editing de Viviana Donella
Direcció artística de Francesca Leoneschi
Il·lustracions de la coberta de Valeria Bambrilla (dibuix) i Flavio Ferron (color)
Disseny gràfic de Giovanna Ferraris / TheWorldofDOT
Il·lustracions de pàgines inicials i finals de Barbara Pellizzari i Valeria Bambrilla
(dibuix) i Flavio Ferron (color) / Mapes de Caterina Giorgetti (dibuix)
i Flavio Ferron (color)
Il·lustracions interiors d’Elena Grigoli i Barbara Pellizzari (dibuix), Francesco
Castelli i Serena Gianoli (color)
Coordinació artística de Tommaso Valsecchi i Andrea Alba Benelle
Disseny gràfic de Michela Battaglin
Idea original d’Elisabetta Dami
Títol original: L’incontro segreto
© de la traducció: 2021, Maria Llopis i Freixas
© 2019, Mondadori Libri S.p.A. de PIEMME
www.geronimostilton.com
© 2021, Editorial Planeta S. A.
© 2021, 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: febrer del 2021
ISBN: 978-84-18443-45-9
Dipòsit legal: B. 278-2021
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’aquesta 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 necessiteu 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_0010269842 La trobada secreta 001-006.indd 4

14/12/20 16:58

Cita

a la parada
Aquell matí, com cada dissabte de les últimes
setmanes, les Tea Sisters s’havien llevat ben
d’hora i se n’havien anat cap al centre de Ratford per agafar el carreró que les duia a la parada de l’autobús.
—Quins plans teniu per a
avui? Què fareu? —va preguntar Nicky, mentre es
posava bé les corretges de
la motxilla.
—Jo voldria donar un cop
d’ull a les

novetats de la bi-

blioteca —va dir Violet—.
Ja he acabat la novel·la
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C ita
que estava

a la parada

llegint i necessito triar-ne una

altra!
—Doncs jo ho aprofitaré per veure si han arribat més números dels meus còmics preferits
—va explicar Pamela; va fer l’ullet a la seva
amiga i va afegir—: Com que et conec bé, sé
que el teu «cop d’ull» durarà com a mínim un
parell d’hores!
Violet es va posar vermella:
—Tens raó, Pam: quan començo a fullejar
llibres no m’adono de l’estona que passa!

—Jo haig d’anar a la merceria a recollir dues
cintes que hi vaig encarregar la setmana passada —va intervenir Colette—. Les necessito
per decorar els coixins que tenim a les golfes... L’Agència del Cor necessita un canvi de
look!
Paulina va assenyalar la màquina fotogràfica

semiprofessional que duia penjada al coll i va dir:
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Jo

vai
la m
g
erc
a
er
ia
!
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—Jo faré una passejada
per la platja per fer unes
quantes fotos!
—El que farà Nicky ho sabem bé totes... —va fer

broma Pamela mentre
arribaven a la parada, que

estava plena de gent esperant.
—La classe d’escalada!
—van dir alhora les quatre
amigues.
Nicky va

somriure : ha-

via començat a fer unes
classes d’escalada feia poc
més d’un mes i encara es
considerava una principiant, però s’havia aficionat
moltíssim a aquell esport!
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C ita

a la parada

Cada dissabte es moria de ganes de travessar
l’Illa de les Balenes per arribar al centre es-

portiu on es feien les classes. I les seves amigues ho sabien prou bé!
—Aquí tens el teu autobús —va anunciar
Colette en veure que el vehicle s’acostava a la
parada.
Nicky hi va pujar i va saludar les amigues des
de darrere la finestra:
—Ens veiem després, noies, que tingueu un
bon mati´!
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