
 

LA MARAGDA  
DEL PRÍNCEP INDI 

Què passa a Chennai, a la llu-
nyana i misteriosa Índia?  
La reserva dels Ratolins Blaus 
per cuidar els micos està en 
perill! Entre teles precioses, 
espècies i micos trapelles, les 
Tea Sisters hauran de retro-
bar la maragda del príncep. 

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!
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 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! 
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Enmig dE
l’ocEà!

El mar estava tranquil, el sol brillava re
flectit damunt les ones a penes encrespades 
per una brisa lleugera que inflava les 
veles.
Dreta darrere el timó de la meva barca, 
respirava el perfum  de l’oceà mentre 
escoltava els crits de les gavines i el cla
poteig de les ones.
Em trobava al bell 
mig de l’Oceà Ràtic 
Meridional i ja feia 
una setmana que ha
via marxat de Ra
talona.
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Enmig dE l’ocEà!

«Travessia en solitari de Tea Stilton!», anun
ciava el titular de primera plana de L’Eco del 
Rosegador. Però no era una travessia de 
plaer: durant tot el trajecte havia de mantenir
me alerta i controlar l’estat de salut de l’oceà! 
Cada dia recollia mostres d’aigua , regis
trava el passatge de bancs de sardines i ho 
anotava al meu  portàtil. Estic 
acostumada a viatjar sola, sobretot si es tracta 
de viatges de feina, però aquell matí tot era tan 
bonic que m’hauria agradat compartirho amb 
els meus amics!
Mentre estava immersa en aquests pensa
ments, un senyal de trucada va arribar al meu 
ordinador.

BIIIP  BIIIP  BIIIP!
Eren les meves estimades Tea Sisters! I la tru
cada arribava ni més ni menys que de l’Índia!
—L∆÷NDIA?! —vaig preguntar sorpre
sa—. I què hi feu allí baix, companyes?
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Enmig dE l’ocEà!

—És una llarga aventura, Tea! —em 
va respondre Violet.
—Una aventura increïble! —va afegir Colette.
—D’aquelles que són inoblidables! —van 
reblar el clau Pamela, Nicky i Paulina, ben 
engrescades.
Somrient, em vaig arrepapar damunt la meva 
llitera:
—Molt bé, amigues, us escolto! I alguna cosa 
em diu que el meu proper llibre estarà am
bientat a l’Índia...

060-104233-Maragda princep 013-065.indd 15 17/05/12 18:24



16

Enmig dE l’ocEà!

Tenia raó, jo: enmig dels carrers pin
torescos de l’Índia, les meves amigues Tea Sis
ters havien viscut una de les seves aventures 
extraràtiques!
Quina? Si voleu saberne tots els detalls, po
seuvos còmodes i... pre
pareuvos a navegar en
tre les pàgines 
d’aquest llibre!
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clima dE
vacancEs?

A la Universitat de Ratford, un altre curs aca
dèmic arribava a la seva fi i els estudiants es 
preparaven per marxar de vacances. Les Tea 
Sisters ja tenien a punt els bitllets d’avió per 
tornar a casa. Mentre feien l’equipatge i car
regaven les motxilles, les amigues s’explicaven 
exaltades els seus plans per a l’estiu.
—Descans i música! —va sentenciar Violet, 
tot estirantse—. I pobre d’aquell que em vul
gui         
Pamela va brandar el cap:
—Deixa’t estar de descans! Jo derraparé per 
tots els Estats Units amb un nou bòlid del 
meu germà Sam!

fer fora del llit!
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clima dE vacancEs?

—Jo em penso relaxar amb una bona estada en 
un balneari —va intervenir Colette, mentre 
s’observava al mirall amb mirada CRÍTI-
CA—. Però que no veieu quines ulleres que 
faig? M’he de tornar a posar en forma!
—HA! HA! HA! —va riure Nicky—. Vine 
amb mi a Austràlia i ja veuràs com et tornaré 
a posar en forma jo! He organitzat unes va-
cances en clau esportiva! Escalada, canoa.. 
N’hi haurà per a tots els gustos!
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clima dE vacancEs?

Ja veieu que semblava que estiguessin a punt 
d’encetar un estiu fet a mida per a cadascu
na de les Tea Sisters.
Les amigues pensaven contentes en quin munt 
d’aventures es podrien explicar quan 
es retrobessin a la universitat, tot i que hi ha
via un puntet de tristesa perquè sabien que 
haurien de passar unes setmanes separades...
Justament en aquell moment, el telèfon mòbil 
de Nicky va sonar.
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clima dE vacancEs?

RING, RING!
A veure si endevineu qui era? Era Ashvin! Sí, 
era ell: l’encantador  (tot i que una mica 
bala perduda) jove indi que les Tea Sisters ha
vien conegut entre els gels d’Alaska.*

Ashvin intentava parlar amb Nicky, però la lí
nia es va tallar de seguida.

Un segon després...
RING, RING!

De nou ell, però semblava 
que no hi havia res a fer: la 

línia s’INTERROM-
PIA a cada moment!
Ràpida com una fura, 

Paulina va agafar l’ordina
dor portàtil de la motxilla 
i va establir connexió via 
satèl·lit amb l’Índia.
—Connectem amb ell via 

 —va suggerir.
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ashvin!
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clima dE vacancEs?

»Amb una mica de sort, la connexió serà més 
estable!
Al cap de poc el rostre tens i PREOCUPAT 
d’Ashvin va aparèixer a la pantalla.
—Amigues, necessito la vostra ajuda! —va re
clamar en un to alarmat—. Sou la meva 
última esperança!
Les Tea Sisters van intercanviar una mirada 
interrogativa: què podia haver passat?!
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