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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!

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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EL FANTASMA 
DE CASTELL FALCÓ

Un famós escriptor de novel·les de misteri es

trasllada a Ratford, on ha heretat un castell 

antic. Les Tea Sisters l’ajuden a restaurar-lo, 

però ben aviat s’adonen que hi passa alguna 

cosa estranya: sembla que el castell estigui 

infestat de fantasmes...
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JUNTES APRENEM
MÉS COSES!

UNA SETMANA, TRES DIES, SET 
HORES I QUARANTA MINUTS: era 

el temps que faltava per a la fi  del semestre! 

I, com que els exàmens eren imminents, tots 

els estudiants de Ratford estaven IMMER-
SOS en l’estudi! Les Tea Sisters també els 

preparaven... a la seva manera! Les noies te-

nien clar que la tasca més feixuga s’alleuge-

reix si t’hi enfrontes amb molta alegria i en 

bona companyia! Per això, equipades amb 

molts retoladors i fulls de colors, 

van redactar la llista dels temes que havien 

d’estudiar i cadascuna va proposar una ma-

nera DIVERTIDA d’aprendre-

se’ls!
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El suggeriment els l’havia fet la petita Ma- 
ria, la germaneta de Paulina, que havia 

aconsellat a la seva germana que convertís 

l’es tudi en un JOC!  
Les Tea Sisters, molt ENGRESCADES, 

competien per empescar-se maneres FAN-
TASIOSES i divertides de repassar les 

lliçons. 

Fer una posada en 
comu d’idees 
amb les amigues! 

P
aulina

No renunciar a fer una pausa a l’aire lliure! Nicky

Resumir els 
conceptes més 

importants en un 

esquema! Violet

Una 
alimentació nutritiva, sobretot! Pam

Després de moltes hores 

d ’estudi, posar-se una 

mascareta relaxant! Colette
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Per aprendre’s de me-

mòria un sonet 

de William Shakes peare, 

per exemple, l’ha  vien 

convertit en la lletra 

d’una CANÇÓ que 

cantaven plegades al 

so del violí. 

I per a l’examen de 

biologia MARINA, 

es van inventar la ver-

sió científica 

del joc de l’oca, escri-

vint una pregunta en 

ca da casella del tauler. 

I aquella tarda, quan Colette va TREURE 
EL NAS per la porta de l’habitació de Nicky 

amb una gran cistella de vímet sota el braç, 

les amigues van comprendre que les espera-

va una altra estona d’estudi DIVERTIDA 

i original...

A JORN D’ESTIU 

US COMPARARÉ!
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—Noies, deixeu els llibres i poseu-vos les 

vambes, que ens en anem a la MUNTANYA 
DELS ESPADATS! —va exclamar Colette.

—A la Muntanya dels Espadats? —va pre-

guntar Nicky, que es va aixecar d’un salt tota 

ENTUSIASMADA—. A què fer-hi? 

Colette va fer un somriure:

—No em feu cap pregunta, us vull donar una 

SORPRESA! 

No va afegir res més i se’n va anar passadís 

enllà, deixant enrere una oloreta deliciosa 

que provenia de la misteriosa CISTELLA... 
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