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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 de marxar de
viatge a la recerca d’exclusives,
viu les més increïbles aventures,
que li proporcionen articles
i fotografies 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 que la
solidaritat femenina és un valor
molt important!
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Tea Stilton

Les Tea Sisters són cinc
alumnes de la Universitat
de Ratford, a l’Illa de les
Balenes. Són dinàmiques,
divertides i volen
convertir-se en
autèntiques periodistes!
Entre classes i amistats,
amors i petites enveges,
la vida a la universitat
és realment emocionant!
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Cap allí, a l’Illa dels Ratolins

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
natura regna sobirana, hi tenen
la seu uns famosos centres de
recerca i d’estudi: el Laboratori
de Biologia Marina, l’Observatori
Astronòmic i, sobretot, l’antiga
i prestigiosa Universitat de
Ratford! Jo mateixa, Tea Stilton,
he tingut la sort de llicenciar-me
aquí!
A Ratford, es van trobar cinc
noietes d’allò més especials...
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Retorn

A la platja
Una lluna perfectament rodona, envoltada
de mil estrelles brillants,
la
Platja de les Tortugues, que estava immersa
en el silenci d’una plàcida nit d’estiu.
El mar , que es bellugava suaument, es va

il·luminava

encrespar tot de sobte, i de l’aigua, a poc a
poquet, en van sorgir dues siluetes... Un raig
de lluna es va reflectir a les closques mullades de dues grans tortugues marines que
avançaven lentament cap a la platja.
Era la platja on havien nascut vint-i-cinc anys
enrere, i ara hi tornaven per pondre-hi els
ous.

7
SALVEM LES TORTUGUES.indd 7

26/08/14 14:16

R etorn

a

la platja

Un cop van trobar el lloc adequat per fer-hi
el niu, les mares tortuga van cavar
uns sots profunds on van dipositar els ous.
Després, els van colgar amb molta cura i van
tornar cap al mar, mentre la foscor de la
nit cedia el lloc a les primeres clarors
de l’alba. L’endemà al MATI' , Nicky i Paulina, que ignoraven el que havia succeït, es
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van despertar molt engrescades: les esperava
la gran trobada internacional dels RATOLINS BLAUS.*
Aquell any se celebraria a Finlàndia i es morien de ganes de VISITAR els magnífics
fiords** d’aquell país.
—Què et sembla si anem a nedar una estona
abans de marxar? —va preguntar Paulina,

SALVEM LES TORTUGUES.indd 9

* Els Ratolins Blaus són l’associació ecologista a què estan inscrites les Tea Sisters.
** Els fiords són uns trams de costa estrets i allargats que s’estenen cap al mar.
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mentre fullejava una
d’Escandinàvia.
—Doncs que és una idea
genial! A més, potser
serà l’últim bany de la
temporada... No sé si
em veuré amb cor de
capbussar-me a les
gè lides aigües finlandeses! —li va respondre Nicky, mentre es
deixava caure damunt d’una maleta enorme, que es va tancar més
malament que bé.
Les noies van fer cap a la Platja de les Tortugues. Així que hi van arribar, es van fixar que
hi havia unes marques molt estranyes a la
sorra; semblaven roderes de pneumàtics.
—Algú ha entrat a la platja amb cotxe! —va
exclamar Nicky, alarmada.

10
SALVEM LES TORTUGUES.indd 10

26/08/14 14:16

R etorn

a

la platja

SALVEM LES TORTUGUES.indd 11

es

u
yes q e són...
an
r
t

e

ques em re
cor
ma r
den
s
e
cosa...
t
a
n
s
u
g
al

Qu

Aq

ue

—Però si les roderes ACABEN... al mar!
Com és possible?
Les noies van seguir el rastre per la platja i es
van adonar que la sorra estava remoguda al
punt on les MARQUES desapareixien.
—És clar! —va exclamar Nicky, donant-se
un cop al front—. Com és que no ho he entès
de seguida? No són roderes de pneumàtics:
són petjades d’una Caretta Caretta!
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Paulina va mirar la seva amiga amb cara de
no entendre res:
—Una Caretta Caretta, dius? I què és això?
—És una espècie molt RARA de tortuga
marina que pon els ous sota la sorra —li va
explicar Nicky—. Deuen haver fet el
aquí!
—Hem d’avisar el professor Van Kraken immediatament! —va exclamar Paulina, que ja
es treia el mòbil de la butxaca.
Al cap de pocs minuts, Ian Van Kraken,
el professor de biologia marina, va arribar a
la Platja de les Tortugues i els va donar les
primeres instruccions:
—Primer de tot cal acordonar la zona per protegir el niu fins a la desclosa dels ous, que tindrà
lloc d’aquí a un mes i mig,

niu
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si fa no fa. L’haurem de resguardar de la
i allunyar-ne els banyistes.
Després, caldrà venir cada dia a comprovar
la temperatura i la humitat de la sorra...
Nicky i Paulina es van intercanviar una MIRADA d’entesa i li van proposar amb molt
d’ENTUSIASME :
—Ens n’ocuparem nosaltres, profe!
—N’esteu segures? Haureu de renunciar al
vostre
Les noies van assentir, molt decidides:
—Aquest viatge, el podem fer sempre que
vulguem..., però ajudar a néixer aquestes
tortugues és una experiència única i no hi pensem renunciar!
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