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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!
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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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 OBSERVACIONES:

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! 
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@estrellapolareditorial
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GRAN BALL 
AL CASTELL 

Esteu a punt per descobrir amb 
nosaltres el gran misteri que 

s’amaga darrere la competició de 
ball? La meravellosa Budapest ens 

espera entre secrets antics i... 
uns cops d’efecte increïbles!
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Una ajUda  
inesperada

El sol, que anava cap a la posta per darrere 

dels alts edificis de Budapest, allargassava 

les ombres del carrer. 

Quan sortien de l’enèsima botiga de roba amb 

Pamela, Nicky va dir: 

—Ehem, daixò... comprenc que trobar el ves tit  
adequat per a la final sigui difícil, però trobo 

que t’hauries de decidir: s’està fent tard i ens ar-

risquem a tornar a l’hotel amb les mans buides!

Sospirant, Pam li va respondre:

—Tens raó, però ja saps que això d’anar a com-

prar no és el meu fort! Com m’agradaria que 

les altres també fossin aquí, a Hongria! 

Li podria demanar consell a... 
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—Però... què és això?! Sents quin terrabas-

tall? —va preguntar Nicky. 

Pam va fer una rialleta i va treure el mòbil de 

la butxaca.

—És el meu to de trucada nou, germana! T’agra-

da? El so d’un motor de dos-cents cavalls 

és música per a les meves orelles!

Llavors va mirar la panta-

lleta i va exclamar:

—Per mil bieles desbiela-

des, no m’ho puc creure! 

Saps qui em truca? Colette!

Nicky es va posar molt contenta.

—Fantàstic, perquè ella sí que hi 

entén, de moda! Encara que no si-

gui aquí, segur que et podrà donar 

algun consell!

101010

Una ajUda inesperada

rUm!
rUUm!

rUUUm!

Mús
ica

Mús
ica

pe
r a

 le
s Meves 

pe
r a

 le
s Meves 

ore
lle

s!  

ore
lle

s!  

T2_0010301795 Gran ball al castell 009-180.indd   10T2_0010301795 Gran ball al castell 009-180.indd   10 20/9/22   13:5620/9/22   13:56



Pamela va activar el mans lliures i va dir:

—Hola, Cocó! Quina sort que m’hagis trucat: 

Nicky i jo necessitem que ens ajudis! D’aquí a 

dos dies Shen i jo participarem a la final de la 

competició de ballcompetició de ball... però no tinc ni la més re-

mota idea de quin vestit m’he de posar per a 

aquesta ocasió! 

Des de l’altre extrem del fil, Colette va dir:

—Hola, Pam! Jo diria que trobaràs el vestit 

més adequat a la tercera botiga de la teva dre-

ta, la del cartellcartell blau!

—Genial, germana! Ep, un moment! Si ets a 

Ratford... com saps quines botigues tinc al 

davant?! —va exclamar Pam, confosa. 

La seva amiga va fer una rialleta i va replicar:

—Potser perquè no soc a Ratford, sinó... dar-

rere teu! 

I al cap d’un instant Colette va aparèixer per 

darrere de Pamela i, amb ella, les altres Tea 
Sisters!!!
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Pamela i Nicky es van quedar bocabadades.

—Cocó! Paulina! Violet! Noies... què hi feu, 

a Budapest?

Paulina els ho va començar a explicar:

—Quan hem sabut que l’equip  de la nostra 

universitat havia superat les semifinals... 

—...i que els protagonistes del ball de la final 

seríeu tu i Shen... —va continuar Violet.

I Colette va concloure:

—...hem agafat el primer vol a Budapest per 

venir a animar-vos!!! 
Pamela i Nicky, amb Shen i uns altres com-

panys de la universitat, havien arribat a 

Hongria una setmana abans per representar 

RATFORD en la Gran Competició Inter-

nacional de Ball. 

Després de les eliminatòries, l’equip de l’Illa 

de les Balenes havia passat a la final i les 

amigues que s’havien quedat a casa van deci-

dir que l’havien de presenciar sens falta! 
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—TEA SISTERS:

MÉS QUE AMIGUES...

GERMANES!

Pam, emocionada, va comentar:

—Per mil pistons encallats, soc tan afafnnrtunadartunada 

de tenir unes amigues com vosaltres! 

Somrient, Colette va abraçar afectuosament 

la seva amiga i va exclamar:
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