
 

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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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! 
www.geronimostilton.cat

@estrellapolareditorial

estrellapolar.cat

VACANCES A  
LA COSTA BLAVA

Acabem d’arribar a Niça per fer 
unes supervacances: a la ribe-
ra gaudirem del sol, el mar i...  
investigarem la desaparició d’un  

anell valuosíssim! 
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Benvingudes 
a vil.la MiMosa!

El sol ja es ponia per darrere dels turons que 

vorejaven la badia, quan en l’aire empès per 

una BRISA perfumada de flors i salabror 

van ressonar cinc veus alegres acompanyades 

del soroll de les rodetes dels seus tròleis. 

—Ja hi som! Aquella d’allà baix és Vil·la Mi-

mosa! —va exclamar 

Pamela ASSENYALANT 

una vil·la molt elegant, 

amb les parets de co-

lor crema, que hi havia 

al FONS d’aquell 

carreró que feia tanta 

pujada. Vil.la Mimosa, Niça

9
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Colette va mirar la seva amiga, sorpresa.

—I tu com ho saps? 

—Que com ho sé?! —va exclamar Pamela, 

RIENTRIENT—. És la primera vegada que venim a 

Niça, però ens has EXPLICAT tantes coses 

d’aquesta casa que és com si ja hi haguéssim 

estat! 

—I per això sabem, també, que els teus avis 

t’han deixat les claus de casa sota allò que la 

teva família anomena MONSIEUR LEONE* 

—va afegir Paulina mentre s’ajupia al costat 

de la petita estàtua d’un lleó de guàrdia da-

vant de l’entrada i en treia de sota una claueta 

dringant.

Somrient, Colette va obrir la porta.

—D’acord, llavors només us 

diré una cosa:

Benvingudes
a casa!

* 
Se

ny
or

 L
le

ó.
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Benvingudes a vil.la MiMosa!
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I així que van entrar a la vil·la dels avis de Co-

lette, les Tea Sisters van inaugurar oficialment 

les vacances de primavera! 
La destinació d’aquell viatge l’havien elegit 

feia poques setmanes, quan Colette va ense-

nyar a les seves amigues 

la foto  que li acaba-

va d’enviar l’àvia Ma- 

riette, en què l’avi Gérard 

menjava el primer gelat 

de la temporada, assegut 

en una de les famoses 

cadires blaves del 

Passeig dels Anglesos, 

el bonic passeig marítim de Niça. Mirant aque-

lla imatge, Colette es va posar a elogiar la be-

llesa de la Costa Blava i, poc després, 

les cinc Tea Sisters ja estaven davant de l’or-

dinador reservant BITLLETS D’AVIÓ per 

anar a França. 

Avi Gérard
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Benvingudes a vil.la MiMosa!
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—Llàstima que els teus avis no hi siguin, m’hau-

ria agradat coneixe’ls! —va dir Violet, sospi-

rant, i es va asseure al petit sofà de FLORETES 

de la sala d’estar.

—A ells també els hauria agradat coneixe-us 

—va dir Colette—. Però ja feia molt de temps 

que tenien programat un creuer pels MARS 
DEL NORD. 

Nicky va mirar al seu voltant, satisfeta.

—Estic supercontenta que siguem aquí: des-

prés dels exàmens trimestrals ens convenia 

una pausa per CARREGAR LES PILES! 
Em moro de ganes de fer una correguda pel 

passeig marítim... 

—I jo de fer una excursió per explorar la na-

tura dels voltants —va afegir Paulina. 

—Doncs jo he fet una llista amb tots els mu-

seus que vull visitar —va dir Violet. 

—Ei, guardeu una tarda per ANAR A COMPRAR! 
—va protestar Colette. 

121212

Benvingudes a vil.la MiMosa!
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—I per tastar tots els requisits de la cuina ni-

çarda —va exclamar Pamela. 

En aquell moment, va ressonar dins de la casa 

l’alegre repic d’una campaneta. 

—Qui deu ser? —es demanava Colette, que 

va anar a obrir la porta i va descobrir que qui 

havia tocat la campaneta era Adeline, la veïna 

del costat i gran amiga de l’àvia Mariette i 

l’avi Gérard. 

—Quan he vist les finestres obertes, he pen-

sat que ja havíeu ARRIBAT i he vingut a 

saludar-vos —els va explicar. 

—Gràcies, quin detall més amable! —va dir 

Colette amb un somriure alegre, mentre feia 

una abraçada a aquella senyora, que coneixia 

des que era molt petita. 

—Per ser sincera, també he vingut per portar 

a terme una missió que m’han confiat els 

teus avis —va respondre Adeline, fent-li l’ullet, 

divertida, i va entregar a Colette una cistella 

131313

Benvingudes a vil.la MiMosa!
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plena a vessar de VERDURA FRESCA 

i panets olorosos. 

Amb un sol cop d’ull, la noia ja va saber de 

què es tractava:

—Però si són... els INGREDIENTS per fer el 

pan bagnat!* 

—Sé que l’àvia te’l prepara cada vegada que 
vens a veure-la, i ha volgut respectar la tradi-
ció encara que no hi sigui —va dir Adeline—. 

141414

Benvingudes a vil.la MiMosa!

* El PAN BAGNAT és un entrepà 

típ ic de la cuina niçarda que es 

ven p er empor tar, sobretot a les 

guinguetes del passe ig marít im. És 

un panet rodó farcit amb tony ina, ou 

dur, anxoves, tomàquet, p ebrot verd i 

o l ives, Tot p legat amanit amb fo rça 

o li d’o l iva, sal i p ebre! 
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Així que em vaig oferir a portar-vos tot el ne-
cessari. 
Després de donar les gràcies a Adeline, Colette 

va entrar a casa i, mentre es dirigia a la cuina 

amb la cistella, va dir a les seves amigues. 

—Noies, demà ja ens dedicarem a l'esport, 
l’art, la natura i les compres, però aquest vespre 

el nostre programa preveu la descoberta...
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Benvingudes a vil.la MiMosa!

D’UN DELS MEUS 
PLATS

PREFERITS!
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