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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!

QUI S’AMAGA 
A RATFORD?

Un personatge misteriós arriba a l’Illa de les 

Balenes, i periodistes i fotògrafs no li perden 

la pista. Diuen que és Rebeca Rattel, la direc-

tora de la famosa revista de moda Ratvogue, 

però és veritat? Les Tea Sisters comencen una 

nova investigació!

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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Desig De mar

Aquell dissabte al matí, la Universitat de 

Ratford semblava un desert. Durant el cap 

de setmana no hi havia classes i l’edifici esta-

va immers en el SILENCI. 
On s’havia ficat, la gent? 

Molt fàcil: ja teníem 

l’ESTIU a les portes 

de casa i ningú havia po-

gut resistir la temptació 

d’anar a passar el dia a la 

platja! 

Mentre els natius de l’illa i 

els turistes s’estimaven més 

les extenses platges de la 

costa est de l’Illa de les Ba-

Platja dels  Ruquets

ILLA DE

LES BALENES
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lenes, la meta preferida dels estudiants i 

dels professors era la Platja dels Ruquets. Es 

tractava d’una caleta envoltada de roques 

que donava a un mar límpid i tranquil!

Com cada any, Nicky havia acceptat amb 

ENTUSIASME la feina de salvavides 

de la platja. Cada dissabte i diumenge es lle-

vava d’horíssima i feia una CURSA fins a 

la caleta, enfilant-se pels senders que encara 

estaven molls de ro-

sada. 

A aquella hora, la 

platja estava deserta i 

Nicky feia la prime-

ra capbus-
sada del dia 

en una solitud to-

tal. Però aquell 

matí va ser dife-

rent. Així que va 

arribar a la plat-

 Desig De mar
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ja, es va adonar que no estava sola: asseguda a 

les roques, hi havia una DESCONEGU-
DA que contemplava el mar amb una expres-

sió absorta.

Mentre Nicky l’observava encuriosida, la 

desconeguda la va veure i es va aixecar 

  qui devia ser?

qui és?

 Desig De mar
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de cop, es va encasquetar la 

pamela de palla i se’n va 

anar cames ajudeu-me. 

Nicky es va encongir d’es-

patlles: quin comportament 

més estrafolari!

 Desig De mar
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De viatge!

Mentrestant, a la Universitat de Ratford, les 

altres Tea Sisters CORRIEN com unes 

desesperades perquè feien tardíssim!

La veu de Paulina va RESSONAR a l’atri 

desert: 

—De pressa, nenes! Que l’autocar no ens es-

perarà. Si no ens hi afanyem, també el 

perdrem, aquest!

—Colette ens ha fet perdre molt de temps 

amb les seves cremes! —va exclamar Pam, 

que arrossegava una gran bossa CARRE-
GADA d’estores i tovalloles. 

—Però si ho sap tothom que és millor untar-se 

amb crema solar abans d’anar a la platja!  

—va rebatre Colette, una mica PICADA.
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—D’acord, d’acord... I els vint minuts que has 

perdut per TRIAR el banyador, què?!

—Quan es tracta de la imatge... —va pantei-

xar Colette, agafant fort la seva bossa de 

platja VIOLETA —, no podem im-
provisar!
A la parada d’autocars que comunicava la 

universitat amb les platges, hi havia una gen-

tada més gran que de costum.

quina gentada!

que maco!

 De viatge De viatge
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—Ja era hora! —va dir Elly, sospirant, així 

que va veure arribar les Tea Sisters.
Al seu costat, també hi havia Shen i Craig, en 

banyador.

Pocs instants després, puntual com de cos-

tum, va arribar l’autocar... però ja era ple de 

GOM A GOM!
Pujar-hi va ser tota una proesa.

—Noies, si ens volem asseure totes, ens hau-

quina gentada!

quins cd has PoRtat?

 De viatge De viatge
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rem de separar —va dir Pam, fent un gest  

a Paulina, que havia anat a parar al fons,  

ENGOLIDA per la multitud. Després de RE-

BOTAR amunt i avall com una pilota, Pau-

lina s’havia resignat a quedar-se dreta. Da-

vant seu, hi seien una anciana i un turista 

CORPULENT.

que és d’aquí, vostè?

 De viatge De viatge
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—Uf! —es va lamentar la senyora—. Cada 

estiu la mateixa història! Com que hi ha 

tants turistes, no trobes lloc a l’autocar...

L’individu que seia al seu costat se la va MI-
RAR amb interès.

—Que és d’aquí, vostè? —li va preguntar—. 

Segur que coneix tots els habitants de l’illa...

Paulina es va fixar que aquell home duia  

penjada al coll una càmera foto- 
gra

`
fica amb un teleobjectiu pro- 

fessional.

—Una amiga meva, la Rebeca, està enamo-
rada d’aquesta illa! —va continuar dient—. 

Potser la coneix: és rossa, porta una mitja 

melena curta i té els ULLS blaus. Em pen-

so que va arribar fa pocs dies... No la deu 

haver vist, per casualitat?

Aquella senyora no coneixia ningú de sem- 

blant, però el turista no es va donar per vençut 

i es va passar tot el trajecte demanant infor- 

mació a les persones que tenia al voltant. 

 De viatge De viatge
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Al final, l’autocar va arribar a la primera pa-

rada i el conductor va anunciar:

En pocs instants, van baixar més de la mei- 

tat dels passatgers: l’AUTOCAR es va 

buidar de cop i les Tea Sisters es van poder 

asseure a prop. 

—PLATJA DE LES ARENES

 De viatge De viatge
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