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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 SOMNI SOBRE GEL 
PER A COLETTE

És hivern a l’Illa de les Balenes, i amb l’arribada 

de la primera neu, els estudiants de Ratford 

aprofi ten per patinar sobre el llac glaçat. Però 

no són els únics! També hi ha Musetta Topsner, 

la famosa campiona de patinatge artístic.

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!

@EditorialEstrellaPolar

@llibresjoves

@EstrellaPolarEditorial

estrellapolar.cat
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Temps d’hivern

Aquell any semblava que l’hivern no volia 

donar cap treva a l’Illa de les Balenes.

Uns NÚVOLS densos i compactes co-

brien el cel i el fred era tan punyent que 

els últims dies els estudiants de Ratford no 

havien tret el nas fora de la universitat per 

por que se’ls CONGELÉS!
Però renunciar a les activitats a l’aire lliure 

no volia dir renunciar a estar junts!

Les Tea Sisters s’ho van manegar 

per transformar la seu del Club 
de les Sargantanes en 

una sala d’estudi d’allò més 

acollidora: estudiar en 

companyia és molt 
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més DIVERTIT i, estant juntes, sembla-

va que les llargues jornades hivernals passes-

sin més ràpidament.

L’única alumna a qui no havia atemorit el 

fred era Nicky.

—No us voldreu quedar tancades aquí dins 

 Temps d’hivern
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fins a la primavera, oi?! —va dir a les se- 

ves amigues mentre es cordava les vambes—. 

Surto a fer una correguda: a mi no 

m’espanta una mica de fresqueta!

Però, poc després, Nicky va tornar a la uni-

versitat per avisar les seves amigues:

 Temps d’hivern
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—NOIES! —va excla-

mar, obrint de bat a bat 

la porta del club.

Les altres es van girar, 

sorpreses.

Nicky va apartar la bu-

fanda que li tapava la 

boca i va exclamar, tota 

entusiasmada:

—Neva!

Noies!

 Temps d’hivern
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