
 Benvinguts a l’Illa de les Balenes! 

És una illa situada al nord-est 

de l’Illa dels Ratolins, al mar 

dels Bigotis Tremolosos.

A l’Illa de les Balenes, on la 

na tura regna sobirana, tenen

la seu uns famosos centres de 

recerca i d’estudi: el Laboratori

de Biologia Marina, l’Observatori

As tronòmic i, sobretot, l’antiga 

i prestigiosíssima Universitat 

de Ratford! També jo, Tea Stilton,

he tingut la fortuna de llicenciar-

me aquí!

A Ratford es van trobar cinc 

noietes d’allò més especials...

 Cap allí, a l’Illa dels Ratolins

 Universitat

de Ratford
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A la reserva natural de Masai Mara, a Kènia, les Tea Sisters 

estan ocupades en un safari fotogràfi c fantàstic però força 

tranquil. Fins que Mosi, un cadell de lleó acabat de néixer, 

desapareix misteriosament, i el safari es converteix

en una investigació en tota regla. Aconseguiran les cinc

amigues salvar el lleonet?

Valenta, decidida i fascinant, Tea Stilton és l’enviada especial 

de L’Eco del Rosegador, el famós diari dirigit pel seu germà, 

Geronimo Stilton. Els llibres de Tea narren l’amistat 

i les aventures d’un grup de cinc joves investigadores: 

el Club de les Tea Sisters!
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www.geronimostilton.cat

Tea Stilton

És una rateta més espavilada que 

la que escombrava l’escaleta! 

Decidida i valenta, és l’enviada 

especial de L’Eco del Rosegador. 

Sempre a punt per marxar de 

viatge a la recerca d’exclusives, 

viu les més increïbles aventures, 

que li proporcionen articles 

i fotografi es sensacionals. Condueix 

una moto amb la mateixa traça 

que pilota un avió. És encantadora, 

brillant i sempre està disposada a 

ajudar els altres. Tea és una bona 

amiga per a les seves amigues, 

i considera la solidaritat femenina 

com un valor molt important!
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UN PROJECTE
EMOCIONANT
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Tot va començar en un CLARÍSSIM matí

de tardor. El meu vell amic Enciclopèdic de

Ratis, rector de la Universitat de Ratford,

m’havia convidat al seminari de FOTO-

GRAFIA documental.*

Vaig acceptar de bon grat: m’encanta compar-

tir les meves experiències amb els joves! I per

fi podria passar una mica de temps amb les

Tea Sisters!
Durant l’última lliçó, vaig donar als meus

alumnes uns deures moltespecials: la

realització d’un autèntic servei fotogràfic!

Tots es van posar de seguida a fer grans projec-

tes per al seu primerreportatge:

060-114345-Cinc amigues 013-097.indd 13 21/03/14 06:23
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—Jo fotografiaré els models presentats al

Festival de la Ciència d’enguany!

—va exclamar Shen.

—Doncs jo seguiré les proves del campionat

d’atletisme! —va dir Craig.

—Nosaltres farem el seguiment dels pescadors

de l’Illa de les Balenes! —van afegir a cor Elly

i Tanja, mentre Vainilla de Vissen somiava im-

mortalitzar des de les bambolines les des-
fi lades d’alta costura...

Només les Tea Sisters no havien proposat res.

Que estrany...

Vaig adonar-me que les jovenetes estaven en-

raonant ANIMADAMENT.

—És un projecte molt ambiciós —deia Pauli-

na—. No estic segura que ens donin el per-

mís...

—El permís per fer què? —vaig pre-

guntar, encuriosida.

Nicky, amb els ulls brillants, va respondre:

UN PROJECTE EMOCIONANT

060-114345-Cinc amigues 013-097.indd 14 21/03/14 06:23
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—Per anar a l’Àfrica a realitzar el meu somni:

un SAFARI FOTOGRÀFIC!
Vaig fer un gran somriure: com sempre, les

meves amigues em sorprenien amb les seves

boniques IDEES!
—Em sembla un projecte esplèndid! —vaig

comentar—. I gairebé m’agradaria suggerir-

vos una destinació: el Masai Mara, a

Kènia.

—La reserva natural per als lleons? —va dir

Violet.

—Exacte! El meu estimat amic, el professor

Chandler, dirigeix allí un projecte de recerca.

Estic segura que us ajudarà amb molt de gust!

—Visca, germanes, cap a l’Àfrica hi falta gent!

—va fer Pam, alçant-se amb un bot.

—Haurem de demanar l’autorització del rec-

tor... —va dir Violet.

—Preparar un itinerari... —va afegir

Nicky.

UN PROJECTE EMOCIONANT
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UN PROJECTE EMOCIONANT
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A, GE
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—I fer l’equipatge! —va concloure Colette.

Vaig mirar-me les amigues amb orgull: estava

convençuda que farien una feina meravellosa!

I encara no sabia quina extraordinària

AVENTURA les esperava...

060-114345-Cinc amigues 013-097.indd 17 21/03/14 06:23
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ARRIBADA AMB
SORPRESA

De bon MATÍ les Tea Sisters van aterrar a

Nairobi, la capital de Kènia. Van agafar un

taxi que les va conduir davant del Museu Na-

cional.

—Estem segures que aquest és el lloc correcte,

noies? —va preguntar Pam, totMIRANT al

seu voltant.

—AAAAH... —va badallar Violet—. Sí, Ma-

lik, l’ajudant del professor Chandler, ens ha

citat aquí.

—Sí, és el lloc indicat però del tal Malik, ni

rastre —va afegir Colette.

—Ni de Malik ni de ningú altre! —va remugar

Nicky—. Amb aquest sol que est... Ai!

060-114345-Cinc amigues 013-097.indd 18 21/03/14 06:23
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Una sandàlia li acabava de colpejar el

cap.

—Cocó, però què dimonis fas?! —va pregun-

tar tot girant-se cap a la seva amiga.

Colette estava furgant dins de la seva enor-

me maleta a la recerca d’alguna cosa.

—Era aquí... n’estic segura... Ah, vet aquí!

—va exclamar TRIOMFANT, tot posant-se un

curiós barret rosa—. Ara ja estic en condicions

d’afrontar el sol d’Àfrica!

—Àfrica... Fa segles que hi volia venir —va

murmurar SOMIADORA Paulina.

AI!

060-114345-Cinc amigues 013-097.indd 19 21/03/14 06:23
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—Doncs vinga, no perdem el temps! Mentre

ens esperem podríem visitar...

Un estrepitós cop de botzina va inter-

rompre Violet.

MOOC, MOOC!

ARRIBADA AMB SORPRESA
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Al mig de la calçada s’havia aturat una furgo-

neta de COLORS.

Així que es va obrir la portella, un grup de xi-

quets eixelebrats van CÓRRER cap a les

Tea Sisters, saltironant amb entusiasme:

—Hola, Paulina! Hola, Colette!

ARRIBADA AMB SORPRESA
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—Hola, Nicky! Com ha anat el VIATGE?
—Heu arribat abans que nosaltres!

Les amigues es van mirar sorpreses i Pam es

va dirigir als menuts:

—Però... que potser ens coneixem?

Un jovenet se li va apropar amb un somriu-

re radiant i va respondre:

—Encara no, però nosaltres ho
sabem tot de vosaltres!

ARRIBADA AMB SORPRESA
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