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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 MIRALL DE LA SIRENA
Un arqueòleg famosíssim ha vingut a Ratford. 

Nosaltres l’ajudarem a preparar una exposició 

de peces antigues i molt valuoses, i de passada… 

descobrirem que l’Illa de les Balenes amaga uns 

tresors encara més grans! 

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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Una nota 
inesperada

Abans de l’arribada del professor, l’aula d’his-

tòria de la Universitat de Ratford era un con-

tinu vaivé d’estudiants SOROLLOSOS 

i PANTEIXANTS. 

Alguns havien arribat abans d’hora per po-

der agafar la millor fila i s’havien posat a re-

passar o feien un mos. També n’hi havia que 

hi havien entrat CORRENT i encara 

buscaven un seient. I altres que, un cop as-

seguts, havien començat a comparar entre 

ells els apunts de l’assignatura o a fer-la pe-

tar amb els companys. 

Però quan va ENTRAR el professor Espurna, 

tots van interrompre el que feien i el van 

MIRAR, expectants.

7
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A Bartomeu Espurna el va sorprendre tanta 

atenció i es va girar, ENCURIOSIT, per mirar 

els alumnes mentre es dirigia a la seva taula.

—Bon dia, nois! I doncs? Que passa res? —els 

va preguntar, col·locant una pila de fulls i 

CARPETES  damunt de la taula. 

Després va callar i va dir, somrient—: Ah, ja 

ho entenc, teniu ganes de saber la nota dels 

treballs per poder marxar de vacances tran-

quils... 

Feia un parell de setmanes que el professor 

Espurna havia demanat als seus alumnes que 

redactessin  un treball sobre un tema 

d’història a elegir, i aquell dia els l’havia de 

tornar amb la nota.

—Estic PREOCUPADA ... —va xiuxiuejar 

Paulina.

Somrient, Colette li va replicar:

—El teu treball sobre la història dels movi-

ments ecologistes és interessantíssim, ja veu-

ràs com t’haurà posat una BONA NOTA.

Una nota inesperada

8

Oh!
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Us tOrnO els treballs cOrregits…

Oh!
tranqUil·la!

MMM… 
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Unes quantes files més enrere, Vainilla De 

Vissen reia a cor amb les seves amigues, les 

Vainilla Girls. 

—I ara! Quanta preocupació per un senzill 

treballet d’història! 

Les Tea Sisters la van MIRAR amb aire in-

quisitiu. Durant les setmanes anteriors, men-

tre elles es documentaven per al treball a la 

biblioteca, 

no havien vist que Vai-

nilla ni les Vainilla Girls 

obrissin un sol llibre. 

Però sí que havien 

TROBAT sovint 

Alan, el majordom de 

Vainilla, enfeinat con-

sultant volums gruixuts 

i omplint pàgines i pà-

gines de notes. 

Però abans que una 

d’elles pogués fer cap 

Una nota inesperada

10

Uf…
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comentari sobre Vainilla, el professor Espur-

na va començar a cridar els estudiants d’un 

en un per ENTREGAR-LOS els tre-

balls. 

—Ostres, m’ha anat superbé! —va exclamar 

Pamela, que s’havia escarrassat d’allò més 

per escriure una extensa història dels vehi-

cles a MOTOR. 

—A mi tam-

bé! —va dir 

Colette, som-

rient i es tre-

n yent con-

tra el pit el 

seu treball so-

bre els canvis 

en la MO DA 

durant les 

grans revolu-

cions cultu-

rals.

Una nota inesperada

11

Un treball excel·lent!

gràcies! 
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Paulina també estava satisfeta per la bona 

nota que li havia posat i es va oblidar de totes 

les PREOCUPACIONS  que tenia poc abans.

—T’he fet unes petites correccions, però en 

general has fet un treball excel·lent —li va dir 

el professor—. I tu també ho has fet molt bé, 

Nicky! M’ha agradat molt el teu enfocament 

sobre la història dels . 

Quan li va arribar el torn, Violet va agafar el 

seu treball de les mans del professor, però de 

seguida se li va dibuixar a la cara una expres-

sió de SORPRESA i DESIL.LUSIÓ. 

Havia tret un aprovat justet.

—Com és possible...? —va començar a dir la 

noia. 

El professor Espurna li va fer una mirada 

comprensiva i se li va acostar. 

—Escolta, Violet, he valorat positivament la 

teva anàlisi de la història dels gerros durant 

la dinastia Ming, però... al teu treball... li fal-

tava... cor!

Una nota inesperada

12
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—Cor, diu?!! —va preguntar Violet, estupe-

facta—. No l’entenc...

—Sí —va confirmar el professor—. Ets una 

alumna molt acurada i ESCRUPOLOSA, però 

us vaig proposar aquest treball perquè us 

apassionéssiu per la història. I, per ser sincer, 

m’ha fet l’efecte que NO t’hi havies apassio-

nat gaire...

Una nota inesperada

Per
ò… jO…

al teU treball li falta… cOr!
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