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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!

AMIGUES  
PER LA MODA

Una jove dissenyadora ha obert una botiga de 

roba a l’Illa de les Balenes i ens ha demanat que li 

donem un cop de mà amb les clientes. Però algú 

li fa una mala passada i intenta apropiar-se del 

disseny d’un dels seus vestits...

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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Una cita 
a l’acadèmia

Aquella tarda, ja feia UNES QUANTES 
HORES que les Tea Sisters estudiaven 

amb molt d’afany i concentració a la seu del 

Club dels Dofins. En aquella sala no se sentia 

ni una MOSCA. 

De sobte, Pamela va tancar de cop el llibre de 

ciències i va anunciar a les seves amigues:

—Ja he acabat, per 
avui!
—Jo també! —va dir 

Nicky, poc després, 

posant la caputxa al 

marcador—. I vosal-

tres?

—També! —va excla-

7

T2_0010301744 Amigues per la moda 007-119.indd   7T2_0010301744 Amigues per la moda 007-119.indd   7 23/6/22   9:0623/6/22   9:06



mar Violet. I després va fer UN COP D’ULL 

al rellotge de paret i va afegir—: Noies, ens 

en hem sortit!

Colette va entendre DE SEGUIDA per què 

la seva amiga estava tan interessada en l’hora 

Una cita a l’acadèmia

Bosses d
e mà perfectes! 

Bosses d
e mà perfectes! 

Que
 maco

!

Que
 maco

!

som-h
i!

som-h
i!

sííí! sííí! 

Què es
perem?

Què es
perem?
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i va fer un SOMRIURESOMRIURE mentre Paulina po-

sava veu al pensament de totes:

—Encara arribem a temps a la presentació 

del llibre  de fotografies de Tom 

Look: Bosses de mà perfectes! 

D’ençà que la prestigiosa Acadèmia de la 

Moda del DISSENYADOR havia obert una 

sucursal a l’Illa de les Balenes, les Tea Sisters 

i els seus companys no es perdien cap ocasió 

per descobrir trucs i  d’aquell 

món que tant els apassionava... i aquella pre-

sentació era una ocasió que no es podien per-

dre de cap de les maneres! 

—Au, vinga, què esperem? —va preguntar 

Pamela, que es va AIXECAR i es va diri-

gir cap a la porta—. Som-hi, germanes! 

Quan van arribar a l’Acadèmia de la 

Moda, els va cridar l’atenció una cosa abans 

d’ENTRAR a l’aula on tindria lloc la pre-

sentació.

Al pati, en un TAULER d’anuncis on 

Una cita a l’acadèmia
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Què es
perem?
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s’informava als estudiants de totes les activi-

tats i cursets extraordinaris, hi havia un full 

blau que va CAPTAR l’interès de Paulina.

—Que ho heu llegit? —va preguntar la noia, 

MOSTRANT-LO a les seves amigues—. Co-

neixeu Sissy Espurna?

En sentir aquell nom, un record va tornar al 

pensament de Colette.

—Sííí! —va exclamar la noia—. És una gran 

DISSENYADORA novaiorquesa jove i molt 

prometedora; vaig llegir una entrevista que li 

van fer els de Ratvogue! 

—Doncs impartirà un seminari aquí, a l’Aca-

dèmia de la Moda —els va dir Paulina—. Es-

colteu: «Durant el curs, Sissy Espurna 

ensenyarà als estudiants a donar un toc 

ECOLÒGIC  i ELEGANT  al seu estil, 

i a potenciar el reciclatge de peces de roba 

vella». 

—Ostres, que interessant! —va comentar 

Nicky, . 

Una cita a l’acadèmia
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ostres!
ostres!

ens
 hi ap

untem?

ens
 hi ap

untem?

sis
sy espurna! 

sis
sy espurna! 
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—Ens hi hem d’apuntar sens falta! —va pro-

posar Violet sense vacil·lar.

—I doncs, Cocó? —va dir Pamela, en veure 

que la seva amiga s’ho MIRAVA sense dir 

ni paraula—. Què en penses?

Colette va SOMRIURESOMRIURE, va fer l’ullet a les 

seves amigues i va exclamar:

—Penso que ens hem 

d’AFANYAR a prepa-

rar les nostres... 

Una cita a l’acadèmia

...CINC
BOSSES 
DE MÀ

PERFECTES 

per a aquest seminari!

som-h
iii

ii! 

som-h
iii

ii! 
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