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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!

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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EL CLUB DE
LES POETESSES

Aquest curs s’inaugura a Ratford un club 

molt especial: el club de les poetesses! Durant 

una reunió, les Tea Sisters troben el diari d’una 

misteriosa alumna que va estudiar a la uni-

versitat fa molts anys. Qui devia ser? Les noies 

estan decidides a esbrinar-ho!

14



T1-10301786-El club de les poetesses 001-006.indd   5T1-10301786-El club de les poetesses 001-006.indd   5 25/8/22   13:5625/8/22   13:56



El nom de Geronimo Stilton i Tea Stilton i tots els personatges i detalls relacionats 
amb ells són copyright, marca registrada i llicència exclusiva d’Atlantyca S.p.A. Tots 
els drets reservats. Es protegeixen els drets morals de l’autor. 

Textos de Tea Stilton
Coordinació de textos d'Alessandra Berello / Atlantyca S.p.A. 
Supervisió dels textos i la temàtica de Carolina Capria i Mariella Martucci 
Coordinació editorial de Patrizia Puricelli 
Editing de Daniela Finistauri 
Direcció artística de Iacopo Bruno 
Il·lustracions de la coberta de Chiara Balleello (disseny) i Flavio Ferron (color) 
Disseny gràfic de Paola Berardelli / theWorldofDOT 
Il·lustracions de les pàgines inicials i finals de Barbara Pellizzari (disseny) 
i Flavio Ferron (color) 
Mapa de Caterina Giorgetti (disseny) i Flavio Ferron (color) 
Il·lustracions de la història de Chiara Balleello i Francesco Castelli (color) 
Coordinació artística de Flavio Ferron 
Assistència artística de Tommaso Valsecchi 
Disseny gràfic de Yuko Egusa
Basat en una idea original d’Elisabetta Dami

Títol original: Il Club delle Poetesse
© de la traducció: Maria Dolors Ventós, 2015
Nova edició: 2015
© 2012 Edizioni Piemme S.p.A.
© 2018 Mondadori Libri S.p.A. de PIEMME, Itàlia
www.geronimostilton.com
International Rights © Atlantyca S.p.A., Corso Magenta, 60-62, 20123 Milà - Itàlia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

© 2015, 2022, de l’edició en llengua catalana: Edicions 62, S. A.
Estrella Polar, Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.estrellapolar.cat
info@estrellapolar.cat
www.geronimostilton.cat

Primera edició: gener del 2015
Primera edició en aquesta presentació: otubre del 2022
ISBN: 978-84-1389-359-4
Dipòsit legal: B. 14.145-2022
Imprès a Catalunya

El paper utilitzat per a la impressió d’aquest llibre té la qualificació de paper 
ecològic i procedeix de boscos gestionats de manera sostenible.

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qualsevol forma 
de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra, que serà 
sotmesa a les sancions establertes per la llei. 

Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) 
si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 
91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els drets reservats.

Stilton és el nom d’un famós formatge anglès. És una marca registrada de l’Associació 
de Fabricants de Formatge Stilton. Per a més informació www.stiltoncheese.co.uk

T1-10301786-El club de les poetesses 001-006.indd   4T1-10301786-El club de les poetesses 001-006.indd   4 25/8/22   13:5625/8/22   13:56



7

PISTES EN RIMA!

Violet sospitava que havia passat alguna cosa 

als rellotges de la seva habitació. Durant aque-

lles hores, que es veia obligada a fer repòs per 

recuperar-se d’una grip  molt forta, li 

semblava que el temps transcorria lent, len-

tíssim, lentíssimament lent! 

Ben abrigada amb la seva calentona bata de 

PELFA, Violet va donar un  

cop d’ull a la carbassa, d’on  

treia el caparró Riqui, el  

seu inseparable grill domès- 

tic, i va exclamar, tota  

disgustada:

—Ostres, Riqui! Quin 

avorriment!
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 PISTES EN RIMA!

Ja no tenia , però les seves amigues 

havien estat categòriques: encara havia de des-

cansar un dia més abans de capbussar-se en 

el remolí de classes i ACTIVITATS  de 

Ratford! És per això que Violet, entre un es-

ternut i un altre, va provar d’em pescar-se un re-

mei antiavorriment. 
   Per començar, va endreçar 

 els seus cd de mú sica 

clàssica per ordre alfa-

  bètic, i es va adonar que

 a la seva COL.LECCIÓ 

no en tenia cap d’un com-

positor que tingués un cognom que comen-

cés per F. Després, va fu- 

llejar per enèsima vegada 

les revistes  

que li havia portat  

Colette i va desco- 

brir que era més  

divertit donar un  
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 PISTES EN RIMA!

toc personal a les cobertes que rellegir els 

articles. I, justament quan acabava de trans-

formar una model en una pallassA , van 

picar a la porta:

—Per fi  heu tornat! —va exclamar Violet 

quan va veure que Colette, Nicky, Pamela i 

Paulina treien el nas per la porta—. Estava 

morta d’IMPACIÈNCIA! Què? Com ha 

anat la primera classe de literatura ? 

De què ens parlarà, la professora Ratcliff, 

aquest curs? 

—Frena, frena, frena! Les preguntes d’una en 

una, sisplau! —va dir Pamela, tota riallera. 

—Tens raó, perdona —va dir Violet amb un 

somriure—. És que tinc molta CURIO-
SITAT per saber quin tema estudiarem...

Nicky, Paulina, Pamela i Colette es van inter-

canviar una mirada de COMPLICITAT. 

TOC! TOC! TOC!
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 PISTES EN RIMA!

Després, Paulina es va escurar la gola i va ser 

la primera de parlar: 

—Mira, coneixent la teva gran curiositat...

—...un cop s’ha acabat la classe de la Ratcliff, 

hem vingut corrents cap aquí... —va 

prosseguir Nicky. 

—...a explicar-t’ho tot fi l per randa... —va dir 

Paulina, SOMRIENT.

HE, HE, HE!
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 PISTES EN RIMA!

—...es tracta d’una cosa que coneixem to-

tes... —va suggerir Nicky.

—Potser un sonet... —va dir Pamela.

—...una oda, una eleg a... —va afegir 

Colette.

—Ja ho sé! —la va tallar Violet, que fi nalment 

ho havia entès a la perfecció—. Farà un curs 

de... poesia!
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