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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!

EL PROJECTE 
SUPERSECRET

Aquest any a Ratford se celebra el prestigiós 

concurs d’invents Rosegadors per la ciència. 

Les Tea Sisters hi participen amb un vehicle 

especial, però hauran de vigilar les Vainilla 

Girls, que faran potes i mànigues per sabo-

tejar-les!

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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Contrasenya

La TAR DOR començava a tenyir amb els 

seus colors càlids el jardí de la Universitat de 

Ratford. 

Les fulles vermelles i daurades a les bran- 

ques onejaven dolçament, 

bressolades per un 

ventet suau.

La professora Ro- 

salyn Plié cami-

nava tranquil·la, 

embadalida per 

la bellesa del 

paisatge. Una 

bona passeja-
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 Contrasenya  Contrasenya

da al bell mig de la NATURA era la seva 

recepta infal·lible per trobar la inspiració per 

a les coreografies dels seus alumnes del curs 

de dansa.

De cop i volta, un estrèpit va trencar la quie-

tud del jardí, i branques, fulles i matolls van 

tremolar com sota l’efecte d’un CICLO‘. 
Rosalyn Plié va aixecar el cap al cel i va en-

treveure un gran helicòpter fosc, amb 

les inicials VV ben visibles en un costat.

—Vik i Vainilla han tornat de la seva setma-

na de vacances! —va exclamar una veu 

estrident darrere la professora.

Una altra veu, més baixa i melodiosa, va afe-

gir: 

—En el seu helicòpter privat, és clar!

La professora es va girar i va veure Nicky i 

Violet, dues alumnes del seu curs de 

dansa.
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Les noies estaven creuant el jardí transpor-

tant dues pesades caixes.

—Bon dia, professora!

Rosalyn les va saludar amb un amable 

SOMRIURE.

Les noies es van dirigir cap a la gran persiana 

tancada del GARATGE de Ratford. 

Nicky va deixar la seva caixa i va trucar a la 

porta.

Com pesa!
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—Contrasenya? —van demanar a l’interior.

Nicky va esbufegar: 
—Uf! Que pesats...

En canvi, Violet va contestar:

—Leonardo da Vinci!
I la porta es va obrir.
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