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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!

LA RECEPTA 
DE L’AMISTAT

Agafeu cinc amigues de l’ànima i una com-

petició de cuina entre els estudiants de la 

Universitat de Ratford. Hi afegiu un rajolí 

d’enveja i un grapat d’equívocs. Ho remeneu 

bé, ho coeu a foc lent i... vet aquí la recepta 

de l’amistat perfecta!

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!

10292485

@EstrellaPolarEditorial

estrellapolar.cat
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UN RECTOR
ENTRE FOGONS!

Només hi ha un secret per preparar un sufl é 

excel·lent: la porta del forn no s’ha d’obrir MAI 
abans que s’acabi la cocció, si ho feu, la 

MESCLA que creix dins del motlle es desin-

fl arà en un instant, com un globus punxat! 

El rector de la Universitat de Ratford, Octa-

vi Enciclopèdic de Ratis, ho havia descobert 

aque lla tarda, mirant per la tele el seu pro-

grama de cuina preferit: 

«Menja sa amb 
Crostons!», una 

compe tició entre cuiners 

afi cionats que modera un 

xef molt famós, el senyor 

Crostons. 

  

BON
A NIT!

T2_10119267_ReceptaAmistat_007-121.indd   7 22/01/15   12:26



La recepta del dia era 

precisament un 

, 

i el que havia prepa-

rat Crostons sembla-

va tan exquisit que el 

rector no s’hi havia po-

gut resistir i, aquell 

vespre, quan 

els estudiants ja s’ha-

vien retirat a les se-

ves habitacions, s’ha-

via  a 

la cuina de la univer-

sitat per posar-se dar-

rere els fogons! 

—Remena, remena, 

Octavi... —cantus se ja-

va De Ratis IMI- 
TANT el senyor 

Crostons mentre ob-

vespre

 M

MM
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 UN RECTOR ENTRE FOGONS!

servava per la fi nestreta del forn com el seu de-

liciós sufl é creixia i es tornava meravellosament 

FLONJO. Quina meravella! De sobte, un 

so agut va interrompre els seus pensaments.

—Ja està a punt! —va exclamar el rector, con-

vençut que aquell so provenia del rellotge del 

forn. 

Es va afanyar a Obrir la porta i PAM!, 

el sufl é es va desinfl ar com un coixí sense plo-

mes! Com era possible?

El rector va comprendre el misteri: aquell so 

no provenia del forn sinó del seu mòbil. 
—Digui?! —va respondre el rosegador, amb 

els bigotis tremolant d’indignació: qui s’ha-

via atrevit a sabotejar-li el sufl é?!

RIIING!!!

RIIING!!!
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IG
UI
?

 UN RECTOR ENTRE FOGONS!

—Bona nit! Sóc el xef Crostons! Par-

lo amb el rector Enciclopèdic de Ratis? Per-

doni que el MOLESTI a aquesta hora...

El rector no es creia el que sentien les seves 

orelles: li havia trucat el seu cuiner preferit! 
—Li truco perquè he rebut la seva carta...

És clar! Feia un mes que Enciclopèdic havia 

escrit una llarga carta a Crostons per invitar-lo 

a fer un cicle de conferències sobre ali-
mentació sana a Ratford. 

T2_10119267_ReceptaAmistat_007-121.indd   10 22/01/15   12:26



11

 D
IG

UI
?

 UN RECTOR ENTRE FOGONS!

Estava convençut que els estudiants n’esta-

rien CONTENTS i n’aprendrien moltes coses.

—Estaré encantat d’ensenyar tot el que sé als 

estudiants de Ratford! —va dir Crostons, 

per acabar. 

El xef arribaria l’endemà mateix. Després de 

penjar el mòbil, el rector va amagar RÀ-
PIDAMENT  el pastís desinfl at, i va anar 

al seu despatx per planifi car amb molt d’en-

tusiasme l’  de l’hoste i l’organit-

zació del curs nou.
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