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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!

UN SOMNI A PAS DE DANSA
Gràcies al curs de dansa clàssica que la senyora 

Plié ha organitzat a Ratford, tots aprendrem 

els secrets d’aquesta fascinant disciplina... 

I entre salts i piruetes descobrirem talents 

amagats!

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!

@EstrellaPolarEditorial

estrellapolar.cat
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Dies a pas 
De Dansa

Quatre passes a la DRETA i una ENDAVANT, 

damunt de mitges puntes i amb el mentó ben 

alt. Braços estesos AMUNT, AMUNT, 

encara MÉS AMUNT.

Colette va agafar les seves sabatilles de ba-

llet, que estaven al prestatge de baix del seu 

armari, les va ficar a la bossa 

que preparava i es 

va asseure al llit, somrient 

SATISFETA. 

Ja feia un cert temps que te-

nia la sensació que tots els 

seus moviments formaven 

part d’una COREOGRAFIA 

de dansa clàssica!

7
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Els últims mesos, el CURS que impartia 

la senyora Plié havia ENTUSIASMAT es-

pecialment els estudiants de Ratford, perquè 

la professora havia afegit a les classes habi-

tuals uns SEMINARIS dedicats a la història, 

els passos i les coreografies de diversos estils 

de dansa. Potser, pensava Colette, era per 

això que li feia l’efecte que es movia com 

si ballés... 

—Estàs prepara-

da, Cocó? —li va 

preguntar Pamela 

agafant la seva 

bossa—. Ens en 

hem d’anar! 

Dies a pas De Dansa
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Colette va AGAFAR la bossa de 

gimnàstica i, pas a pas, com si seguís una 

COREOGRAFIA imaginària, va 

anar ballant alegrement fins a la porta de 

l’habitació, on l’esperava la seva amiga per 

COMENÇAR un nou dia. 

—A veure de quin tema ens parlarà avui la 

... —es demanava Nicky 

Dies a pas De Dansa

Ane
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mentre ella i els seus companys ocupaven els 

seus llocs a l’aula. 

—Les classes sobre el HIP HOP* han estat 

les meves preferides! —va exclamar Pamela 

immediatament. 

—Perquè després ens posàvem a ballar com 

BOJOS a la sala d’assajos! —va dir Craig 

amb una rialleta. 

—Segur que serà una classe interessantíssi-

ma, com sempre! —va afegir Violet. 

Al cap d’uns minuts, la curiositat dels alum-

nes va quedar satisfeta quan van VEURE 

les dues paraules que  

havia escrit amb guix a la pissarra.

—Dansa clàssica! —va exclamar Colette, 

entusiasmada. 

La senyora Plié va començar a explicar als 

seus alumnes:

—La dansa clàssica és una disciplina amb 

molta història i estic segura que la sabreu 

apreciar!

Dies a pas De Dansa
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DANSA 
CLÀSSICA

el te
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Que
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Com sempre, durant la CLASSE els 

alumnes van seguir amb molt d’interès les 

explicacions de la senyora Plié.

Però quan van SORTIR de l’aula, va que-

dar clar que no tots s’ho havien agafat amb 

l’entusiasme habitual...

Dies a pas De Dansa

12

mm...

Què
 pA

ssA? 

T2_0010283505 Un somni a pas de dansa 007-119.indd   12 8/10/21   16:54



—Es pot saber què us passa, nois? —va 

preguntar Colette a Ron, Craig i Shen. 

Tots tres es van MIRAR.

—La classe ha estat interessant... —va 

dir Craig—. Però estudiar totes aquestes 

COREOGRAFIES de dansa clàssica 

serà un rotllo! 

—Oh, i tant, ja ho pots ben dir! —va excla-

mar Shen.

—Hauria estat molt més divertit fer un curs 

de BREAK DANCE* —va opinar Ron alho-

ra que feia un pas de dansa acrobàtica, da-

vant dels amics. 

Colette es va quedar PENSATIVA uns 

instants i va deixar que els seus amics se 

n’anessin sense replicar.

—Com és que no has PROTESTAT, 

Cocó? —li va preguntar Violet, sorpresa—. 

La dansa clàssica no és gens avorri-

da, i ningú ho hauria pogut explicar més bé 

que tu als nois! 

Dies a pas De Dansa

13
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—TRANQUIL.LA! —va respondre 

Colette amb un somriure murri—. No els ho he 

explicat amb paraules perquè els ho penso...

Dies a pas De Dansa

14

     d
emostrar a la
PRÀCTICA!!!

JA ho veureu!!
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