
 

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

AMOR A LA CORT  
DELS TSARS

Les Tea Sisters, de viatge a Rússia, 
coneixen Aleksandra, una jove 
campiona de patinatge artístic.
Quan la noia és acusada injus-
tament del robatori d’una joia, 
les cinc amigues inicien una 
investigació per descobrir-ne  

el culpable.  
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CARTES
ROMÀNTIQUES...

Aquell MATÍ, quan va sonar el desper-

tador, em vaig adonar que hi havia 

alguna cosa estranya en l’ambient.

No sentia cap  de passes dels 

vianants sota casa, ni la REMOR
habitual del trànsit de la ciutat.

En canvi, del parc de la vora m’arribaven les 

rialles alegres  de la canalla.

Així que em vaig atansar a la fi nestra i vaig 

descórrer les cortines, vaig entendre el que ha-

via passat: un mantell espès de neu cobria 

els carrers del barri!

Devia haver nevat tota la nit i la ciutat 

semblava reposar sota aquell mantell blanc...

, quan va sonar el desper-

tador, em vaig adonar que hi havia 

REMOR

RIING,RIING!
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 CARTES ROMÀNTIQUES...

AI, PERDONI’M! 

Vaig obrir la fi nestra per respirar l’aire vigo-
ritzant i amb prou feines vaig tenir temps 

d’esquivar una bola de neu, que havia llançat 

un nen que jugava amb els seus amiguets.

—Ai, perdoni’m! —va exclamar el menut, tot 

avergonyit.

Vaig somriure: la neu sempre em posa de bon 

humor i tot semblava indicar que aquell seria 

un dia ESPECIAL!
Acabava de posar a escalfar una tassa de xoco-

lata, quan va sonar el telèfon. Era el meu 

germa  Geronimo.
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Com ja sabeu, diri-

geix L’Eco del Rose-

gador, el diari més

famós de l’Illa dels 

Ratolins! Volia avi-

sar-me que, per 

culpa de la neu, 

els carrers esta-

ven bloquejats i 

que la redacció 

del diari roman-

dria tancada.
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 CARTES ROMÀNTIQUES...

En saber allò, vaig decidir que em prendria un 

dia de descans i posaria una mica d’ordre a les 

golfes, on hi havia un escampall d’objectes 

mig abandonats.

Vaig començar pels  que hi havia en 

dos enormes baguls. Vaig trobar un munt de 

barrets bonics, que vaig decidir de netejar i 

afegir a la meva selecció de guarda-roba!

Després, em vaig divertir emprovant-me les 

disfresses de l’època en què vaig participar en 

un curs de teatre. Al fi nal, em vaig entretenir 

amb una capsa plena de joguines 

velles... Quin munt de records!

QUIN MUNT DE RECORDS! 
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 CARTES ROMÀNTIQUES...

Sota un munt d’animalets de PELUIX, 

vaig trobar alguns llibres del meu temps d’es-

tudiant a la Universitat de Ratford. Mentre 

FULLEJAVA un volum de lectura, entre les 

pàgines va relliscar un feix PRIM de sobres, 

que estaven lligats amb una cinta rosa. No re-

cordava gens què eren, i, per tant, 

Un admirador

 en va i g obrir un...

Estimada Tea,
D’ençà que vaig veure els teus esplèndids ulls 
de color violeta, no faig més que pensar com 
m’agradaria conèixer-te i passar una mica de 
temps amb tu...
Espero tenir el valor de parlar-te dels meus 
sentiments en persona per descobrir si tu sents 
el mateix per mi...
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 CARTES ROMÀNTIQUES...

Vaig recordar l’emoció que havia sentit 

tants anys abans, quan havia trobat aque-

lla carta  al meu pupitre... Després, 

me’n van arribar d’altres, però mai no vaig 

saber qui era el misteriós admirador!
Mentre sospirava tot pensant en aquelles 

memòries, el meu mòbil va llampeguejar: 

havia arribat un missatge electrònic de les 

meves amigues Tea Sisters.

Les noies acabaven de retornar de Rús-
sia i em volien explicar una meravellosa 

aventura!

Ben aviat, vaig descobrir que la seva his-
tòria també anava lligada a unes romàn-

tiques cartes d’amor...
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