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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!

EL CAMÍ DE L’ÈXIT
Els famosos Ratrock Boys, el grup del moment, 

fan un concert a Ratford. L’entusiasme esclata 

quan la professora de música anuncia que se 

seleccionarà un grup d’estudiants perquè en 

siguin els teloners!

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

10314313
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El cap als núvols

Mentre el sol resplendia al capdamunt de les 

teulades de la Universitat de Ratford, l’aula 

reservada al curs de cant era plena a vessar 

d’estudiants impacients.

Aquell dia, el programa preveia una lliçó 

especial: la senyoreta Ratèsia parlaria de 

les cançons populars en les diverses 

cultures del món! Les Tea Sisters esta-

ven assegudes a primera fila, 

decidides a no per-

dre’s ni una sola pa-

raula. Però la senyore-

ta Ratèsia, normalment 

tan eficient i segu-

ra, semblava una mica 
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distreta i perduda en els seus pensa-

ments!

S’havia deixat els fulls que havia de repartir 

als alumnes a la sala de professors, no se’n 

sortia d’engegar el reproductor de CD i, 

més d’una vegada, durant l’explicació, va 

perdre el fil del discurs.

 El cap  als núvols
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Les Tea Sisters es van adonar que la profes-

sora necessitava un cop de mà i van provar 

d’ajudar-la.

Nicky, ràpida com sempre, va anar cor-

rents a buscar els fulls.

Violet, atenta i diligent, va ajudar la pro-

fessora a reprendre el fil del discurs consul-

tant els seus apunts .

Pam, que sap fer anar qualsevol mena 

d’aparell, li va donar un cop de mà amb el 

reproductor de CD i, gràcies al seu toc màgic 

reparatot, el va engegar en un tres i 

no res.

La senyoreta Ratèsia va rebuscar entre els 

CD i després va balbucejar, torbada:

—El fragment que, ehem... sentireu ara és 

un... un exemple típic de cants tradicionals 

del japó!
Així que les primeres notes es van començar 

a difondre per l’aula, Paulina va mur-
murar:

 El cap  als núvols
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—Del Japó?! Però si són les flautes tradicio-

nals del meu país, el Perú!

Els estudiants van reprimir una rialleta 

mentre la professora s’afanyava a canviar el 

CD, tota confosa.
La lliçó va continuar sense més entrebancs, 

però, així que van sortir de l’aula, les Tea Sis-

ters ho van comentar, perplexes :
—Avui, la profe tenia el cap als núvols! —va 

dir Nicky—. Sabeu si està preocupada per al-

guna cosa?

—Doncs mira —va dir Paulina—, m’he fixat 

que últimament passa moltes hores a l’aula 

d’informàtica, asseguda davant de la panta-

lla, i no para d’escriure i sospirar, escriu‐
re i sospirar...
—Mmm... Badades, sospirs, errors... Ele- 

mental, noies! —va exclamar Colette—.  

Els símptomes són claríssims: la profe està  

enamorada! Anem a l’aula d’informàtica, 

potser la trobarem allà!

 El cap  als núvols
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L’aula estava gairebé deserta: tots els estu- 

diants havien anat a dinar i davant de l’únic 

ordinador  encès hi havia justament... 

Ratèsia!

Picava les tecles amb un aire 

absort.

Però, de sobte, se li va escapar un crit:

Ai, no!

–Ai, no! No pot ser!

 El cap  als núvols
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