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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!

OPERACIÓ  
GRAN BALL

Un equip de rodatge ha arribat a Ratford! Les 

Tea Sisters i els seus amics donen un cop de mà 

al plató, però hi ha algú que vol sabotejar l’es-

cena del gran ball. Podran desemmascarar el 

culpable abans no sigui massa tard?

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 pel.lícUla 
qUe fa somiar! 

El timbre que avisava del final del seminari 

de CINE acabava de sonar, i els estudiants de 

la Universitat de Ratford encara recollien les 

seves coses abans de sortir de l’aula del 

senyor Show. Les Tea 

Sisters i els seus amics 

no podien PARAR 

de comentar tot el que 

havien après durant 

aquella LLIÇÓ. 

—Aviam si ho he en-

tès prou bé: les esce-

nes d’una pel·lícula no es filmen en l’ordre en 

què les han escrit al guió —va dir Pamela, 

mentre SORTIA de l’aula. 

7
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—Exacte! —li va confirmar Violet—. Per 

exemple, si en una pel·lícula hi ha més d’una 

escena ambientada en una plaça concre-

ta, filmaran totes aquelles escenes juntes, en-

cara que després les muntin en MOMENTS 
DIFERENTS de la història. 

—Ho trobo molt assenyat —va observar 

Shen, molt se-

riós—. Això els 

permet muntar 

UNA SOLA 
VEGADA els 

llums i el plató, 

i es guanya for-

ça temps! 

—Però deu ser 

E S G O TA D O R 

per als prota-

gonistes! —va 

exclamar Co-

lette—. Imagineu-vos que sou un ACTOR que 

8

Una pel.lícUla qUe fa somiar! 

El GUIÓ és un text 

en què la història 

de la pel·lícula està 

dividida en escenes. 

En cada escena s'hi 

indica: el lloc on es 

desenvolupa l'acció, 

les accions que 

porten a terme els 

personatges i els 

seus diàlegs.
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primer ha de representar una escena en què 

es declara a la seva enamorada i des-

prés, al cap de molts dies, la de la primera 

trobada! 

—Parlant de TROBADES... no us imaginareu 

mai què acabo de descobrir! —va exclamar 

en aquell moment Paulina, que mirava incrè-

dula la notícia que ocupava la pantalla de la 

seva TAULETA.

I, sense afegir res més, la noia va fer marxa 

enrere i va tornar disparada cap a l’aula d’on 

acabaven de sortir.

—Senyor Show! MIRI! —va cridar mentre 

corria cap a la taula del professor, seguida de 

les altres Tea Sisters i tota la seva colla 

d’amics.

Pamela i Nicky van veure de reüll el títol que 

es veia a la tauleta de la seva : «Un 

càsting internacional per al nou film de Ro-

bin Ratward». 

Paulina va comentar: 

9

Una pel.lícUla qUe fa somiar! 
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—La classe d’avui m’ha fet venir GANES 

d’anar al cine i, per això, quan ha sonat el 

timbre m’he afanyat a mirar la web cinecine 
per buscar-hi inspiració, i he trobat aquest 

article!

—Parla de l’Illa 

de les Bale-

nes! —va 

exc lamar 

Nicky en-

tre sor-

presa i 

eufòrica, mentre INDICAvA la primera 

part de l’article. 

—QUINA GRAN NOTÍCIA! És un 

gran honor per a l’illa —va exclamar l’ense-

nyant. I després va afegir fluixet, per a si ma-

teix—: I potser així tornaré a veure Blue 

Diva...

Les Tea Sisters i els seus amics es van mirar 

PERPLEXOS.

10

Una pel.lícUla qUe fa somiar! 

El director Robin Ratward està a punt 

de començar el rodatge de la seva 

nova pel·lícula, titulada: La princesa 

Lilí. Algunes de les localitzacions 

confirmades són Escòcia i l'Illa de les 

Balenes. 

El paper de la protagonista l'interpretarà 

la gran actriu Blue Diva.
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a bona n

otíci
a!
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eny
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or show! 
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—Que la tornarà a veure?!! —va dir Paulina, 

al final—. Vol dir... després de veure-la tantes 

vegades a la pantalla? 

—No, no, vull dir en viu! —va respondre 

Show amb un gran somriure—. Diva i jo 

érem  quan estudiàvem a l’Escola de 

Cine! 

—Que fort! —va exclamar Pamela—. O sigui 

que la coneix en persona?! 

—Doncs sí —va admetre l’ensenyant—. 

Durant la carrera vam actuar junts en UN 
MUNT D'ES PECTACLES i passàvem 

moltes estones plegats... Era d’allò més 

SIMPàTICA! 
—Oh, quina escena més bonica... —va dir 

Colette, sospirant.

—Quina escena bonica? —va preguntar Violet 

ARRUGANT les celles. 

—Imagineu-vos aquesta escena —va dir 

Colette amb expressió somiadora—: 

Dos amics que feia molts anys que no es 

12

Una pel.lícUla qUe fa somiar! 
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veien es retroben, per casualitat, gràcies a 

una PEL·LíCULA! 

—Que guai! —va exclamar Pam, divertida—. 

Doncs ja podem preparar una claqueta, per-

què d’aquí pocs dies es pot convertir en una 

REALITAT!

Una pel.lícUla qUe fa somiar! 

PrePar
ats… acció! 

PrePar
ats… acció! 
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