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Un anUnci

important
L’ESTIU era a prop i entre tots els habitants
de Ratford ja s’hi respirava un ambient alegre de plenes vacances.
Encara que la bonança del DIA era una
gran temptació per fer activitats a l’aire
lliure, aquella tarda la redacció de la Gaseta
de Ratford era plena de gom a gom d’estudiants. Violet, Nicky i Tanja estaven superconcentrades en l’ESBORRANY d’un
article, i Paulina llegia alguna cosa a la seva
tauleta.
Llavors Colette va entrar a la sala i, mostrant
a les seves
un vestit de flors, va
exclamar, molt engrescada:
—Mireu! Què us sembla?

amigues

7
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Un

anUnci important

P

— RECIÓS! —va respondre Paulina—. Els
colors són fantàstics!
—L’he comprat al mercat de l’illa... Una
ganga! —va afegir, fent l’ULLET a la seva
amiga.
A l’altre costat de la sala, Vainilla i les Vainilla
Girls feien petar la XERRADA en veu baixa.

..
Vainilla va mirar de REULL el vestit de Colette.
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Un

anUnci important

—Pse! Em quedaria MÉS BÉ a mi! —va
comentar. I després, alçant a posta el to de
veu, va afegir—: Aquest estiu la mare em
portarà de vacances al ARIB , ja ha reservat un hotel de superluxe amb totes les comoditats...
Violet i Nicky es van intercanviar un

C

SOMRIURE.
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Un

anUnci important

Com a bones amigues que eren, amb una mirada s’havien entès: Vainilla sempre s’esforçava perquè tothom estigués al corrent dels
seus viatges caríssims. Però, de sobte, les
CONVERSES es van interrompre: al llindar de la porta de la redacció de la Gaseta
havia aparegut la senyora Ratclif.
—El rector ens ha CONVOCAT a tots a l’Au-

An

eu

A

la Magna d’aquí a deu minuts —els va dir la
professora.
Les Tea Sisters
es van MIRAR,
mAgnA!
u lA
l’A
!
encuriosides.
eh?
—Per què deu
ser? —va dir Colette—. En sabeu ALGUNA
COSA? —va
preguntar, molt
perplexa, a les
ALTRES.
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Un

anUnci important

—A la redacció de la Gaseta no ens ha arribat cap notícia... —va respondre Tanja.
—Aviat ho sabrem! —va exclamar Nicky.
Quan les Tea Sisters van ENTRAR a l’Aula
Magna, van trobar les primeres files ocupades pels professors i per grups d’estudiants
que hi havien arribat abans. Les cinc amigues
es van asseure a prop de Shen, Craig i Vik.
La remor de veus es va INTERROMPRE
de cop quan Octavi Enciclopèdic de Ratis va
pujar a la tarima i, quan el rector va donar
uns copets al micròfon per comprovar que
funcionava, un SILENCI expectant va caure sobre l’Aula Magna. Llavors, De Ratis va
prendre la paraula:
—Us he reunit per donar-vos una
notícia molt important: aquest matí
he rebut una trucada de Vetust Ratasi, un
molt estimat i, a més, rector de la Universitat de Mausard. Després de molt de
temps hem decidit que ha arribat el moment

amic

11
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Un

anUnci important

de tornar-nos a veure per fer alguna cosa
PLEGATS.
I hem pensat que seria una bona idea organitzar un AGERMANAMENT entre les
nostres universitats!
—Que guai! —se li va escapar a Pamela, que
va picar de mans, emocionada.
—Xist... —va fer Violet, somrient.
De Ratis va prosseguir:
—Els estudiants de Mausard seran els nostres CONVIDATS durant tres setmanes,
s’allotjaran a Ratford i assistiran a les classes
amb vosaltres. Us demano a TOTS I TOTES
que els acolliu amb la màxima hospitalitat.
Va ressonar un gran A PLAUDIMENT
a la sala i les Tea Sisters i els seus amics es
van aixecar de les cadires, molt engrescats.

VISCA!!!

—

12
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BenvingUts
a r atford !
Al cap d’un mes, va arribar el gran dia i els
estudiants de Mausard van DESEMBARCAR
a l’Illa de les Balenes.
— UINA EMOCIó! —va exclamar Violet, mentre anava cap a l’aula amb les altres
Tea Sisters.
—Tinc moltes ganes de conèixer els nostres
convidats i saber-ho TOT de la seva universitat i les seves tradicions! —va afegir
Nicky.
—Jo no m’hi he pogut resistir... —va confessar Paulina, ensenyant la seva TAULETA a
les altres—. He fet una recerca a la seva web.
A la pantalla es veia l’escut vermell de la Universitat de Mausard, però Paulina no va tenir

Q

14
T2_0010288933 El trofeu de l'amistat 007-119.indd 14

10/3/22 17:10

B envingUts a r atford !
temps d’explicar-los res més perquè just va
SONAR el timbre que les cridava a l’aula:
era l’hora de la classe d’HISTÒRIA!
Les Tea Sisters es van fixar de seguida que
havien
taules i cadires a l’aula.
Bartomeu Espurna els va explicar:
—Avui vindran a classe alguns alumnes de
Mausard; els han repartit en diverses claslASSeS
ses perquè puguin
leS c
u A

AFEGIT

compartir amb

A SS

vosaltres la vida a la
universitat.
Llavors es va col·locar darrere de la seva
taula i, fent un gest
cap a la PORTA ,
va dir amb un gran
somriure:
—Donem-los una
benvinguda ben
càlida!

ire
tS!
iSt
jun
S
t
to
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B envingUts a r atford !
Un grup de nouvinguts va ENTRAR a
l’aula precedit per un noi que de seguida va
prendre la paraula.
—Hola! Em dic Damià i, en nom de tots els
meus companys, us agraeixo la vostra hospitalitat. STEM MOLT CONTENTS DE SER A

E

RATFORD!

—Sembla simpàtic, aquest Damià! —va xiuxiuejar Pam a Colette.
—Doncs les noies que estan darrere seu no
semblen gaire ALEGRES —va replicar la seva
amiga.
—Potser són una mica TÍMIDES ...
El professor Espurna va convidar els estudiants de Mausard a seure i el grup es va escampar per tota l’aula.
Damià es va ACOSTAR a la taula de Nicky.
—Puc seure? —li va demanar educadament.
—Oh, i tant! —va respondre la noia.
—Ja podem començar! —va anunciar Espurna, un cop van estar tots asseguts—. Avui, en

16
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B envingUts a r atford !
honor als nostres VISITANTS , parlarem de
la història d’una de les universitats més importants i antigues... Mausard! En sabeu
alguna cosa? —va preguntar el professor.
Paulina va alçar una mà per demanar la paraula i va exposar el que havia trobat a la

TAULETA aquell matí.
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B envingUts a r atford !
—Molt bé, Paulina! Em COMPLAU la
teva curiositat i esperit d’iniciativa! —la va
felicitar Espurna—. Ara projectaré un petit
...
El professor va afluixar els llums i va accionar el reproductor de DVD. Els estudiants
van M I R A R les imatges que apareixien

DOCUMENTAL

a la pantalla, bocabadats.
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B envingUts a r atford !
Mausard era una universitat molt ANTIGA,
imponent, situada enmig de la natura.
— UE BONICA ... —va murmurar
Violet.
Llavors el senyor Espurna els va explicar:
—Molts personatges importants han estudiat entre aquelles PARETS. A més, Mau-

Q

sard, com Ratford, acull estudiants de nacionalitats diferents PROVINENTS
d’arreu del món.
Les Tea Sisters van tenir clar que totes dues
universitats tenien un esperit molt semblant.
—Tenim MOLTÍSSIMES coses en comú! Això
vol dir que no ens costarà gens fer amistat
amb els nostres convidats!
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