
EL SOL DE MITJANIT
Fem un viatge per resoldre el 
misteri d’un paquet de correus 
perdut i una amistat molt es-
pecial... Destinació: Noruega. 

Seguiu-nos!

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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Un misteri 
empolsegat

Pamela va apartar un volum molt gruixut de 

pàgines esgrogueïdes i un nuvolet de pols li va 

volar de dret al nas...

...i la noia va fer un esternut sorollós.

—Però quant de temps fa que no hi 

TREUEN LA POLS , aquí? 

—va rondinar Colette, donant un 

cop d’ull al seu voltant. 

—Mira, Cocó, no crec que hi vingui 

gaire gent, a l’arxiu del soterrani..., ni tan sols 

per fer-hi la NETEJA! —va respondre Violet, 

sense alçar el cap del volum antic que consultava. 

9

—AAA… AAA… AAATXUUUM! 
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Atxum!

Quin cAos!
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La idea de baixar al soterrani havia estat seva: 

estava segura que a l’arxiu es guardaven testi-

monis útils per a la RECERCA sobre la 

història de la Universitat de Ratford que havien 

de preparar.

I, en efecte, allà baix hi havia una mica de tot: 

llibres vells de tota mena, documents antics 

més o menys interessants, àlbums de fotos en 

blanc i negre, trofeus esportius que aneu a sa-

ber qui havia guanyat, i també exemplars 

OBLIDATS de gasetes universitàries que ha-

vien estat impreses moltes dècades abans. 

—Ei, mira això! Oi que és el rector quan era 

jove?! —va exclamar Pam en aquell moment, 

ensenyant a les seves amigues una foto em-

marcada i una mica esgrogueïda d’uns estu-

diants amb un professor. 

—Club dels Amics de les Matemàtiques —va dir 

Paulina llegint la plaqueta que hi havia al marc.

—Oh, i tant que és ell..., sense els bigotis! 
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Un misteri empolsegat

Atxum!
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Amics de le s Matemàtique s

Violet es va escurar la gola:

—Ehem! Noies, em sembla que soc l’única 

que llegeix alguna cosa sobre la HISTÒRIA 
DE RATFORD... No us vull esguerrar la di-

versió, però la recerca no es farà sola!

—Tens raó, Viví —va respondre Nicky—. Però 

encara tenim temps! Tindrem totes les vacan-

ces d’HIVERN per redactar-la!

—Ja, però val més que avancem la feina —va 

replicar Violet—, perquè ja sé què passarà du-

rant les VACANCES... Pam es dedi-
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Un misteri empolsegat
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carà a les seves cuinetes, tu practicaràs un es-

port hivernal nou i provaràs de batre un rècord, 

i Cocó només pensarà a fer una excursió a...

—NORUEGA?! —va exclamar Colette en 

aquell instant, estranyada. 

Violet la va mirar:

—Anava a dir «a un centre comercial»; què hi 

té a veure Noruega?

—MIREU això —va respondre la 

seva amiga, ensenyant a les altres el 

que havia trobat a la caixa que feia 

mitja hora que REMENAVA, bus-

cant-hi documents sobre la fundació 

de la universitat. Era un paquet de 

cartró, curosament lligat amb un 

. 

—És un paquet postal i, a jutjar pel 

timbre, el van enviar des de Bergen, 

que deu ser una ciutat de , 

oi? —va preguntar Colette.

131313

Un misteri empolsegat

mireu!
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Paulina ho va consultar ràpidament a la 

TAULETA i va llegir en veu alta:

—Bergen: ciutat costanera considerada la por-

ta dels fiords noruecs, construïda al vessant 

d’una muntanya que dona al MAR. 

—És molt lluny, germanes —va comentar Pam, 

acostant-se a Paulina.

Nicky va baixar de l’escaleta i es va apropar 

a les seves amigues, encuriosida.

—Què hi deu fer aquí, aquest paquet?

Violet va tancar el llibre sospirant.

—Entesos, aparquem la recerca... de moment. 

Deixeu-m’ho veure. 

Les amigues van examinar juntes el misteriós 

objecte: s’hi podia llegir perfectament el remi-

tent i el destinatari; l’havia ENVIAT de 

Bergen a la Universitat de Ratford una tal As-

trid per a un tal Emil. 

Paulina va observar bé el timbre postal.

—Fa més de cinquanta anys... 
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Un misteri empolsegat
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—Per mil bieles desbielades! Però com va ve-

nir a parar al soterrani?! —es demanava Pam.

—I com és que continua TANCAT? L’Emil 

aquest no el va obrir... —va reflexionar Violet.

—Potser no el va arribar a rebre! —va suggerir 

Nicky. 

—Ja tenim un petit MISTERI per resoldre 

—va dir Colette, somrient—. No sé vosaltres, 

amigues, però m’agradaria molt saber-ne més 

coses... I si busquéssim informació sobre As-

trid i Emil? Què hi dieu?

—Jo dic que teníeu raó! La recerca sobre la 

història de Ratford es pot esperar una mica 

—va concloure Violet. 
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Un misteri empolsegat
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