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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!

UNA AVENTURA 
DE PEL·LÍCULA

Els estudiants de Ratford estan emocionats: 

arriben les dues grans estrelles del moment, 

Dylan Ratinson i Kiki Ratart. Les joves promeses 

han de rodar les escenes d’una nova pel·lícula 

a la Universitat de Ratford!

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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PreParades?  
en marxa!

El sol ixent acaronava amb els seus rajos 

daurats l’Illa de les Balenes i escalfava l’aire 

glaçat de la nit mentre anava retirant el fi vel 

de boira que envoltava les teulades de 

les cases, com un núvol de perfum. La 

resta de l’illa es desvetllava mandrosament, 

però a la Universitat de Ratford ja hi havia 

una gran efervescència. Les Tea 

Sisters s’acabaven de preparar a l’habitació 

de Colette i Pamela, on regnava un gran des- 

ordre: hi havia bosses i vestits escam-

pats pertot arreu. Mentre Colette pentina- 

va Paulina, Violeta i Pamela elegien els 

vestits que es posarien aquell vespre i Nicky 
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 PreParades? en marxa!

provava de tancar una maleta plena a 

vessar.

—Aquest pentinat et queda perfecte! —va 

dir Colette, posant l’últim clip als cabells de 

Paulina.

—Serà una vetllada fantàstica! —va 

exclamar Nicky, que per fi havia pogut tan-

car la maleta.

—Ja ho pots ben dir! —va respondre Pam, 

alegrement.
    

 Ja està!    
MMM...
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 PreParades? en marxa!

Sens dubte, les Tea Sisters estaven a punt de 

viure una experiència de somni. Aquell 

vespre, serien a Los Angeles, als Estats Units 

d’Amèrica, per assistir a l’estrena mun-
dial de Llum d’Argent, l’última pel·lícula 

de Dylan Ratinson, l’actor més famós dels 

últims temps.

—Preparades? —va preguntar Connie, que 

va treure el nas per la porta, seguida de les 

altres Vainilla Girls.

Colette va tancar la cremallera d’una maleta 

rosa  i va exclamar:

—Sí, ja estem a punt. Ja 

podem marxar!

—Això és el teu equipat-

ge? —li va preguntar 

Paulina, sorpresa—. No-

més t’endús una maleta? 

—No, aquí només hi por-

to les cremes. La resta 

d’equipatge és allà —va 

    
 Ja està!

Llum 
d’Argent
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respondre Colette, assenyalant l’enor- 
me bagul que hi havia al peu del llit.

Nicky, Pam, Paulina i Violet van esclatar a 

riure: aquella sí que era la seva Colette! 

Abans de marxar de Ratford, les Tea Sisters 

van intercanviar una mirada, segures d’en- 

tendre’s sense paraules: les cinc amigues re-

cordaven el dia en què va començar aquella 

aventura. Continueu llegint i... us 

assabentareu de tota la història!

 PreParades? en marxa!
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Pocs mesos  
abans...

A l’habitació de Nicky i Paulina, les Tea  

Sisters gaudien d’unes hores de re- 
lax després de les classes. Violet prac-

ticava el violí, omplint l’ambient amb una

           Colette llegia un 

llibre, Nicky feia estiraments a terra i Pau-

lina formatejava el seu or-

dinador portàtil.

—Noies, avui fa un dia preciós. Anem a 

fer un   tomb   pel poble? —va 

proposar Pam, mirant per la finestra.

En sentir la seva amiga, les Tea Sisters 

van somriure. La coneixien prou bé i sa-

bien que, normalment, quan els propo-

melo d ia dolça,
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 Pocs mesos abans...

sava de fer un tomb pel poble, era per al-

guna cosa concreta.

—Que has de demanar una peça de re-
canvi per al tot terreny? —va preguntar 

Nicky.

—Ah, doncs... Sí —va respondre Pam, 

somrient.

—T’hi acompanyo jo, al Zanzibasar! Ja he 

practicat prou, avui! —va dir Violet, desant 

el violí a la funda.

Al cap d’uns minuts, Violet i Pam van sortir, 

però arribar al Zanzibasar no els va ser fàcil: 

en tota l’illa, hi regnava una gran con‐
fusió! El port, normalment tan tranquil, 

era ple de gom a gom, i als carrers hi 

havia un trànsit caòtic. Quan per fi van arri-

bar al Zanzibasar, Violet i Pam van confirmar 

que hi passava alguna cosa rara: no havien 

vist mai aquella botiga tan abarrotada.
Tamara, la mestressa, era darrere el taulell i 

corria amunt i avall, molt atabalada.
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—Es pot saber què passa? —li va pre-

guntar Pam, quan van arribar fins on era la 

dona.

—Com és que hi ha aquesta gentada per-
tot arreu?
—I ara! Que no ho sabeu? —va respondre 

Tamara, mentre allargava una bossa a un 

client—. Avui, a l’Illa de les Balenes, hi arri-

ben... ELS GOTS!!!
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—Que arriben els gots?! —va preguntar  

Violet, sorpresa—. Què vol dir que arriben 

els go... 

Un terrabastall de vidres trencats li va impe-

dir completar la frase. Mentre atenia un  

client, Camamilla, l’ajudant de Tamara, va 

ensopegar amb un LLUM, que va caure 

damunt d’una roda, que va 

xocar amb una estàtua, que 

CATACRACCATACRAC
CATACRIC
CATACRIC CATACROC

CATACROC

    
  O

ps!

  C
ATACROC!

  P
LOF!

    
  ai!

 Pocs mesos abans...
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va caure damunt d’uns gots i va fer una gran 

trencadissa!
—Si hi ha confusió, Camamilla encara es  

torna més matussera... —va dir Ta-

mara, brandant el cap—. I el caos augmenta-

rà quan comenci el rodatge...

—Quin rodatge? —va preguntar Pam, encu- 

riosida.

—Sí, dona, el rodatge de Llum d’Argent, 
l’última pel·lícula de Dylan Ratinson i Kiki 

Ratart! —va dir Camamilla, ficant-hi culle- 

rada.

—Algunes escenes de la pel·lícula  

CROC
!

    
 ai, nO!

 Pocs mesos abans...
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—va continuar Tamara—, les rodaran aquí, 

a l’Illa de les... espelmes!!!
—Ai... —va murmurar Camamilla, mirant 

les espelmes que havia fet caure per  

terra.

Tamara va sospirar, desanimada, i 
després, dirigint-se a Violet i Pam, els va de-

manar:

—Que veníeu a comprar alguna cosa?

—No et preocupis, tornarem un altre dia més 

tranquil! —va exclamar Pamela. El tot 
terreny es podia esperar. S’havien 

d’afanyar a explicar la notícia a les seves 

amigues!

 Pocs mesos abans...
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