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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

  Illa
 de les

 Balenes

Les Tea Sisters són a Rússia per assistir a un campionat 
de patinatge artístic i allí fan amistat amb Aleksandra, 

una jove campiona. Quan la noia és acusada injustament 
del robatori d’una joia, les cinc amigues es llancen a una 
investigació. Unes misterioses cartes d’amor les posaran 

sobre la pista del culpable! 

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!

AMOR A LA CORT DELS TSARS
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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 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 la solidaritat femenina 
com un valor molt important!

AMOR A LA CORT 
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CARTES
ROMÀNTIQUES...

Aquell MATÍ, quan va sonar el desper-

tador, em vaig adonar que hi havia 

alguna cosa estranya en l’ambient.

No sentia cap  de passes dels 

vianants sota casa, ni la REMOR
habitual del trànsit de la ciutat.

En canvi, del parc de la vora m’arribaven les 

rialles alegres  de la canalla.

Així que em vaig atansar a la fi nestra i vaig 

descórrer les cortines, vaig entendre el que ha-

via passat: un mantell espès de neu cobria 

els carrers del barri!

Devia haver nevat tota la nit i la ciutat
semblava reposar sota aquell mantell blanc...

, quan va sonar el desper-

tador, em vaig adonar que hi havia 

REMOR

RIING,RIING!
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 CARTES ROMÀNTIQUES...

AI, PERDONI’M! 

Vaig obrir la fi nestra per respirar l’aire vigo-
ritzant i amb prou feines vaig tenir temps 

d’esquivar una bola de neu, que havia llançat 

un nen que jugava amb els seus amiguets.

—Ai, perdoni’m! —va exclamar el menut, tot 

avergonyit.

Vaig somriure: la neu sempre em posa de bon
humor i tot semblava indicar que aquell seria 

un dia ESPECIAL!
Acabava de posar a escalfar una tassa de xoco-

lata, quan va sonar el telèfon. Era el meu 

germa  Geronimo.
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Com ja sabeu, diri-

geix L’Eco del Rose-

gador, el diari més

famós de l’Illa dels 

Ratolins! Volia avi-

sar-me que, per 

culpa de la neu, 

els carrers esta-

ven bloquejats i 

que la redacció 

del diari roman-

dria tancada.
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 CARTES ROMÀNTIQUES...

En saber allò, vaig decidir que em prendria un 

dia de descans i posaria una mica d’ordre a les 

golfes, on hi havia un escampall d’objectes 

mig abandonats.

Vaig començar pels  que hi havia en 

dos enormes baguls. Vaig trobar un munt de 

barrets bonics, que vaig decidir de netejar i 

afegir a la meva selecció de guarda-roba!

Després, em vaig divertir emprovant-me les 

disfresses de l’època en què vaig participar en 

un curs de teatre. Al fi nal, em vaig entretenir 

amb una capsa plena de joguines 

velles... Quin munt de records!

QUIN MUNT DE RECORDS! 
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 CARTES ROMÀNTIQUES...

Sota un munt d’animalets de PELUIX, 

vaig trobar alguns llibres del meu temps d’es-

tudiant a la Universitat de Ratford. Mentre 

FULLEJAVA un volum de lectura, entre les 

pàgines va relliscar un feix PRIM de sobres, 

que estaven lligats amb una cinta rosa. No re-

cordava gens què eren, i, per tant, 

Un admirador

 en va i g obrir un...

Estimada Tea,
D’ençà que vaig veure els teus esplèndids ulls 
de color violeta, no faig més que pensar com 
m’agradaria conèixer-te i passar una mica de 
temps amb tu...
Espero tenir el valor de parlar-te dels meus 
sentiments en persona per descobrir si tu sents 
el mateix per mi...
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 CARTES ROMÀNTIQUES...

Vaig recordar l’emoció que havia sentit 

tants anys abans, quan havia trobat aque-

lla carta  al meu pupitre... Després, 

me’n van arribar d’altres, però mai no vaig 

saber qui era el misteriós admirador!
Mentre sospirava tot pensant en aquelles 

memòries, el meu mòbil va llampeguejar: 

havia arribat un missatge electrònic de les 

meves amigues Tea Sisters.

Les noies acabaven de retornar de Rús-
sia i em volien explicar una meravellosa 

aventura!

Ben aviat, vaig descobrir que la seva his-
tòria també anava lligada a unes romàn-

tiques cartes d’amor...
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TROBADES
DAMUNT DEL GEL
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5.Les Tea Sisters eren a Sant Petersburg*

durant les vacances d’hivern, i aquell dia ha-

vien anat a patinar sobre gel a la plaça del Palau.

Mentre les amigues lliscaven veloçment da-

munt del GEL , Pam no era capaç d’apartar-se 

de la barana. Així que es va atrevir a moure’s 

una mica, va deixar anar un xisclet:

—No puc mantenir L’EQUILIBRIIIIII!
Va fer anar els braços com si fossin aspes de 

molí, per no caure, però un instant després es 

va trobar de cul a terra!

—T’has fet mal? —li va preguntar una jove 

tot apropant-se-li i oferint-li una mà.

Pam va acceptar-la, es va alçar i va somriure.
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 TROBADES DAMUNT DEL GEL

—Gràcies... Només ha estat una caigu-

da sense importància. Prefereixo córrer sobre 

quatre rodes!
L’altra noia va riure.

—Sí, és clar! Però no és pas tan 
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 TROBADES DAMUNT DEL GEL

NO ÉS 
DIFÍCIL!

com això. Has de plegar una mica els genolls, 

carregar el pes cap endavant i deixar-te 

 suaument.

Amb l’ajuda d’aquella desconeguda, Pam va 

temptejar uns quants passos.
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 TROBADES DAMUNT DEL GEL

—Ostres! Sembla impossible, però enca-

ra no he caigut! —va exclamar radiant.

—Ei, Pam, que has trobat una mestra particu-

lar? —va dir-li de broma Nicky mentre se li 

atansava amb les altres .

Però abans que Pam pogués respondre, Colet-

te, astorada, va BALBUCEJAR:

—Però... però si ets... Aleksandra Skettinova!

La noia va mirar al seu voltant i va fer un 

per tal que abaixés la veu.

—Xxxxt! Sí, sóc jo, però aquí ningú no ho sap! 

Perdona, he de marxar a entrenar-me...Adéu!
—Espera’t! —va mirar d’aturar-la Colette, però 

la jove va lliscar veloç cap a la sortida.

—Quina FLETXA!  —va comentar admira-

da Pam—. Però qui és, Cocó?

—És una de les millors patinadores de Rússia! 

—va explicar Colette—. Podria ser la guanya-

dora dels campionats de patl
.natge artístl

.c
que veurem d’aquí a pocs dies!
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 TROBADES DAMUNT DEL GEL

De fet, Colette havia convençut les seves ami-

gues perquè passessin les vacances d’hi-
vern a Rússia, i d’aquesta manera poder as-

sistir personalment a les competicions del seu 

esport preferit.

—Per mil bieles desbielades, quin honor! —va 

exclamar Pam, ben sorpresa—. Sabeu què? Que 

amb tantes EMOCIONS m’ha agafat un puntet 

de gana... Us ve de gust berenar una mica?

Mentre les amigues sortien de la pista, una pila 

de fullets  va atreure l’atenció de Nicky.

—Mira, Cocó!

Divendres                         15 de desembre

PALAUET DE GEL

 Sant Petersburg

Entrenaments dels
Grans Campions
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ESTÀ BÉ, COCÓ..
.

 TROBADES DAMUNT DEL GEL

Colette va llegir aquell anunci i va exclamar:

—Però si això és aquesta TARDA mateix! 

Noies, val la pena que hi anem!

—Però si jo volia... volia visitar l’Ermitage!* 

—es va queixar Violet.

—Au, Viví, que el museu no se t’escaparà! 

I aquesta és una ocasió única! —va inter-

venir Nicky.

L’amiga estava a punt de protestar, empipada, 

però, en veure l’ENTUSIASME de Colette, 

va sospirar:

—D’acord, Cocó, aquesta vegada vinc...
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Sant Petersburg Sant Petersburg Sant Petersburg 
Sant Petersburg és una 
de les ciutats més impor-
tants de Rússia, segona 
en dimensions després 
de la capital, Moscou.
S’erigeix al delta del riu 
Neva, que desemboca 
al golf de Finlàndia.

La ciutat deu el seu nom al tsar Pere el Gran 
(1672-1725), que la va fundar el 1703 i s’hi va 
instal·lar amb tota la seva cort. 
Sant Petersburg va ser durant 
molt de temps la capital de 
l’imperi i la residència dels tsars. 
El 1990, gràcies al seu centre 
històric, amb bonics edificis, 
monuments i museus cèlebres 
en tot el món, va ser declara-
da patrimoni de la humanitat 
per la Unesco.
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NOVES AMIGUES, 
VELLES RIVALS

Aquella tarda, les amigues van arribar al PA-
LAUET DE GEL i es van asseure a les grades, 

ben emocionades: no passa cada dia això de 

trobar-se davant els campions!

—Mireu, és Aleksandra! —va exclamar Colet-

te, tot assenyalant una fi gura que voltava pel 

centre de la pista, embolcallada dins d’un ele-
gant vestit rosa.

Al costat d’ella, s’hi movia un agraciat rose-

gador prim, que portava un vestit que feia joc.

Colette va explicar:

—Al campionat hi haurà proves individuals i 

per parelles. Aquell deu ser Ratolinov, el com-

pany d’Aleksandra.
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 NOVES AMIGUES, VELLES RIVALS
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—Se’ls veu molt compenetrats! —va co-

mentar Paulina amb una mirada d’admiració.

—Vaig llegir en una revista que s’entrenen 

com a mínim unes tres hores al dia per aconse-

guir crear una sintonia perfecta en els seus 

moviments... —les va informar Colette.

—En canvi, pel que fa a aquells dos, no es pot 

parlar exactament de sintonia! —va observar 

Violet, tot indicant una parella de PATINA-
DORS vestits de vermell.

De fet, la jove estava esbroncant el seu company.

—Altre cop t’has equivocat! Si ens surt mala-

ment, serà tot culpa teva!

Colette de seguida va reconèixer la patinadora.

—Aquella és Katerina Ratova, coneguda pel 

seu triple àxel* i pel seu caràcter... CAPRITXÓS!
En aquell moment, Aleksandra va veure les 

Tea Sisters a les grades, que agitaven ben fort 

els braços per saludar-la i demostrar-li el seu 

ENTUSIASME.

T2_10127943 AmoralaCortdelTsar_013-180.indd   27 19/06/15   13:43


