
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

LA CAÇA DE 
L’ESCARABAT BLAU

Les Tea Sisters viatgen fins a 
Egipte a la recerca d’un tresor 

increïble. El que semblava 
una excavació arqueològica 

normal s’acaba convertint en un 
escenari ple de misteris d’antics 
faraons entre temples amagats, 

jeroglífics i persecucions 
trepidants...
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Un vol
amb maria

M’agrada tant VIATJAR!
Per a mi, fer la volta al món és normal: sóc Tea 
Stilton, l’enviada especial de L’Eco del Ro-
segador, i visitar llocs nous a la recerca de 
PRIMÍCIES forma part 
de la meva feina. 
Però, aquell dia, viatja-
va per un motiu molt es-
pecial. Era a bord d’un 
avió que volava cap a 
Egipte i, al meu cos-
tat, hi seia una simpàtica 
rosegadora de vuit anys que 
venia...
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TEBES
Tebes va ser la capital d’Egipte durant molts segles. El seu nom egipci era Waset, que vol dir ‘la poderosa‘. El nom Te-bes és d’origen grec. Actualment, de l’antiga Tebes, en que-den els temples de Karnak i Luxor a la riba dreta (est) del Nil, mentre que a la riba esquerra (oest) s’estenen la Vall de les Reines i la Vall dels Reis, on s’han trobat tombes riquíssimes de molts sobirans. La més famosa és la tomba del faraó Tutan-kamon. 

LUXOR
Luxor (Al-Uksur) és el nom actual de l’antiga Tebes, que a 

l’època dels faraons era una ciutat molt més gran que la d’avui 

dia. 

MENFI

egIPTE

ABU SIMBEL

KARNAK

SAKKARA
GIZEH

tebeS
LUXOR

EL CAIRE

KARNAK

EL CAIRE

LUXOR

LÍ
BI
A

JORDÀNIA

ARÀBIA
saudita

sudan
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Un vol amb maria

Agafeu-vos fort!... del P E R Ú !  L’heu recone-
guda? És Maria, la germaneta de Paulina!* 
Anàvem juntes a Luxor per tornar a abraçar 
Paulina i les altres Tea Sisters. Les cinc 
alumnes més fermes que he tingut mai! Per 
què m’hi havia de trobar a Luxor i per què hi 
anava amb Maria? Durant un viatge per Egip-
te, les Tea Sisters van fer un descobriment 
arqueològic extraordinari. I jo em vaig 
oferir per fer un reportatge sobre l’exposició 
dedicada a la seva troballa! I també hi havien 
invitat Marieta. Més ben dit: era la invitada 
d’honor de l’exposició, i ben aviat sa-
breu per què. A més, em moria de ganes que 
Colette, Pamela, Paulina, Violet i Nicky m’ex-
pliquessin de viva veu tots els detalls de la seva 
nova Aventura: havien salvat un tresor 
antiquíssim de les urpes d’una banda malèvola 
de SAQUEJADORS!
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EGIPTOLOGIA

A partir del 3000 aC, al llarg dels marges del Nil es va desen-

volupar una de les cultures més riques i fascinants que ha co-

negut la història de la humanitat. L’egiptologia estudia les tro-

balles més importants d’aquesta civilització.

EL MÓN FASCINANT

ELS MONUMENTS MÉS EXTRAORDINARIS 
Els antics egipcis ens han deixat uns monuments bellíssims, 
com les piràmides i la Gran Esfinx de Gizeh, els temples 
de Karnak, Luxor, Abu Simbel, les tombes dels faraons de 
la Vall dels Reis, la Vall de les Reines i moltíssimes més!
Són unes obres tan grandioses que encara no se sap com 
les van poder portar a terme els antics egipcis amb les 
eines de què disposaven en aquells temps.

Les piràmides de Kheops, 

Kefren i Micerí a Gizeh

El temple 
d’Abu Simbel
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MERAVELLES ENTERRADES
Aneu a saber quants tresors queden per descobrir! Segur que sota la sorra encara hi ha enterrades obres d’art i testimoniatges de l’Antic Egipte d’un valor enorme. Però desenterrar-los és una tasca molt difícil i delicada. Només la poden fer uns arqueòlegs experts sense córrer el perill de fer-les malbé per sempre!

DE L’ANTIC EGIPTE

ELS INVENTORS DELS SISTEMES ANTIROBATORI

En totes les èpoques, les troballes històriques han atret 

els saquejadors de tresors antics. Ja al temps dels faraons, els 

lladres s’esmunyien als monuments per robar els tresors que 

hi havia guardats. Justament per això, l’entrada dels monu-

ments més importants era protegida per un seguit d’obsta-

cles molt enginyosos... els avantpassats dels sistemes antiro-

batoris actuals!

La Gran Esfinx de Gizeh

La Vall dels Reis, 
temple de Hatsepsut
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És una història tan captivadora que semblava 
feta a posta per convertir-se en la trama d’un 
bon llibre.
Un llibre que ja havia decidit titular...
La caça de l’escarabat blau!

Un vol amb maria
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