
 

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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 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! 
www.geronimostilton.cat

@estrellapolareditorial

estrellapolar.cat

RERE LA PISTA  
DE LA TULIPA NEGRA 

Violet és a Holanda fent un curs 
de pintura quan el pare del seu 

amic Jan desapareix després 
de crear una nova espècie de 

tulipa. Les Tea Sisters comencen 
a investigar i s’adonen que 
hi ha una misteriosa trama 

organitzada per robar la flor.
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UN REGAL
FLORAL

Així que vaig obrir la porta de la botiga de Flo-

rinda Flor, aquell matí, una onada de perfum

EMBRIAGADOR em va envestir. L’inte-

rior del local era una festa de colors: el rosa

intens de les orquídies, el groc alegre dels gira-

sols, el roig brillant de les roses, el blanc elegant

dels lliris, el carabassa tan

CÀLID de les tulipes...

—Florinda, la teva botiga és

ben bé única! —vaig excla-

mar, tot FREGANT les

puntes d’un ram de gladiols.

—Gràcies, benvolguda Tea

—va respondre ella, amb un 
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UN REGAL FLORAL

SOMRIURE—. Suposo que has vingut per...

—...per comprar un bon ram de flors

per a l’aniversari de la tia Làmpia! Ja saps que

té autèntica passió pels lilàs... Pensava en

una composició de gerbera i iris, potser amb

un toc de blanc. Què en penses?

—Podria quedar molt bé, però em pensa-

va que havies vingut per recollir el paquet que

ha arribat aquest matí!

14

PAQ
UET
? QUIN PAQUET?
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UN REGAL FLORAL

—Paquet? Quin paquet?

—vaig preguntar, sorpresa. Jo no esperava res.

Florinda va desaparèixer un instant a la rebo-

tiga i va tornar amb una petita capsa

embolicada amb una llaçada carabassa.

—Heus aquí! —va dir, i em va assenya-
lar el paquet que hi havia damunt el taulell.

En un costat de la capsa hi havia enganxada

una .

15
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Vaig obrir el paquet, excitada, i vaig exclamar:

—Però... però si això sembla una... cEBa!
Florinda se’m va acostar i va esclafir a riure:

—No és pas una ceba, és un bulb de tulipa!,

però ja saps que del bulb també se’n pot dir

cabeça.

 


    
  

     


 
     



    
  

    


   
 

 

 

   

UN REGAL FLORAL
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Tulipa? De seguida vaig pensar en el país

més cèlebre per aquestes flors i em vaig pre-

guntar si les meves amigues havien estat a

la meravellosa Holanda! *

Al cap de no res ho descobriria, llegint al meu

tota l’apassionant

nova història de les Tea Sisters...

UN REGAL FLORAL

* 
H

ol
an

da
és

un
a

re
gi

ó
de

ls
Pa

ïs
os

B
ai

xo
s,

pe
rò

el
se

u
no

m
so

vi
nt

es
fa

se
rv

ir
pe

r
de

si
gn

ar
to

t
el

pa
ís

.

060-115289-Tulipa negra 013-180.indd 17 11/06/14 15:27




