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ITAT DE RATFORD I ENS
ESTUDIEM A LA UNIVERS
S I ELS MISTERIS! A MÉS,
ENCANTEN LES AVENTURE
ESPECIALS;
SOM UNES AMIGUES MOLT
ANES!
MÉS QUE AMIGUES... GERM

Germana de Geronimo Stilton, és l’enviada especial de

L’Eco del Rosegador. Sempre
està disposada a empren-

título: el magic espectacle dels colors
encuadernación: Rústica amb solap.
medidas tripa:130 x 195

EL MÀGIC ESPECTACLE
DELS COLORS

Benvinguts a la prestigio-

s de teatre acrobàtic
Una de les companyie
ha desembarcat a l’illa
més famoses del món
lticolor... i nosaltres ho
amb un espectacle mu
brir tots els secrets
aprofitarem per desco
àmbuls i ballarins!
dels malabaristes, fun

sa Universitat de Ratford!
Aquí, alumnes d’arreu del
món estudien i conviuen.

EL MÀGIC ESPECTACLE DELS COLORS

TEA STILTON
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dre viatges plens d’aventures, d’on torna amb articles
i fotografies sensacionals.
Tea s’ha fet molt amiga de
cinc estudiants de Ratford:
Colette, Nicky, Pamela, Paulina i Violet...: les Tea Sisters!
I és la mateixa Tea qui explica les extraordinàries aventures que viuen!

Entre classes, competicions esportives, grans
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El sabor
dE l ’ hivErn
Pamela estava convençuda que les primeres
NEUS de l’any, les que es posen per sor
presa damunt de les teulades, dels prats,
la neu!
dels cotxes i dels
Visca
carrers tenien un
sabor molt con
cret. Per a ella era
el sabor de l’hivern
a Nova York
amb els seus ger
mans, dels dies pas
sats a casa, de les
curses pels parcs em
blanquinats, de les

galtes vermelles
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El

sabor dE l ’ hivErn

pel fred i, sobretot..., les pa st es dels
b erenars que es menjaven tots junts al
caliu de la llar!
Des de llavors, tot i que ara vivia a Ratford,
cada vegada que veia caure la primera neva
da, a Pam li venien unes ganes tremendes de
alguna cosa bona per assabo
rirla amb les Tea Sisters al voltant d’una taula!
—Mireu! —va exclamar la noia mentre en
trava a la seu del Club dels Dofins, on les
amigues s’havien reunit per estudiar jun
tes—. Per
la primera nevada de
l’any, us he preparat un bere
nar amb sabor hivernal:

cuinar

celebrar

O

Els ous nevats (tam bé ano me nat s iles
flot tan tes ) són un dol ç fet am b me ren ga
i cre ma de vain illa.
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El

sabor dE l ’ hivErn

—
—va exclamar Paulina, tas
tant el dolç que havia portat la seva amiga.
Mentre assaborien el berenar, Pamela va ex
:
plicar a les
—A més de la primera nevada, he descobert
una altra cosa: al començament de la carre
tera que porta al Pic del Falcó estan mun
tant una carpa enorme de colors,
em sembla que preparen un espectacle...

noies

Teatre dels Colors

Ostres

!

Te
atre
dels Colors
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El

sabor dE l ’ hivErn

Teatre dels Colors

—Deu ser el
amb la seva
troupe —la va interrompre Colette, molt con
tenta—. Per fi han arribat!
Llavors la noia va explicar a les seves amigues
que havia llegit un article dedicat a
aquella famosa companyia teatral que posava
en escena El màgic espectacle
dels c olors , amb música i números
d’acrobàcia.

un espectacle
ser
u
De meraVellós!
ser
eu
!
D
nic
,
sí lt bo
mo
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El

sabor dE l ’ hivErn

—És a dir, que són malabaristes i acròbates,
oi? —li va preguntar Nicky encuriosida.
Colette va assentir i va afegir:
—No he anat a cap dels seus espectacles,
però, pel que he llegit, són els millors
malabaristes i acròbates del món!
—Deu ser una passada assistir a les seves
actuacions! —va dir Violet deixant damunt
de la safata el seu bol buit.
Nicky es va aixecar i, posant veu al pensa
ment de totes, va exclamar:
—Doncs no ens podem deixar escapar aques
ta OcasiÓ: hem d’anar a veure l’espectacle
sens falta!
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