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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 per marxar de
viatge a la recerca d’exclusives, viu les més increïbles
aventures, que li proporcionen articles i fotografies
sensacionals. Condueix la
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!

www.geronimostilton.cat

Dalt del cel hi ha un món fantàstic,
poblat de fades bellíssimes i éssers eteris:
és Nuvolària, el regne dels núvols!
Però fa un temps que les Fades Teixidores
han deixat de fabricar núvols:
el món de Nuvolària corre perill!
Les Tea Sisters s’embarquen
en una nova aventura
extraordinàriament emocionant!
www.geronimostilton.cat

www.estrellapolar.cat
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TEA STILTON

Una av entura
fantàstica
en un regne
e mbo lcal lat
de màgia i de misteri.

Les Tea Sisters acaben de
començar les vacances quan
reben una trucada del Departament de les Set Roses:
les Fades Teixidores han deixat de teixir núvols i el món
de Nuvolària corre perill. En
companyia de Tea Stilton i
Will Misteri, les cinc amigues emprenen el viatge
cap a l’Everest, el cim més
alt del món. Segons una antiga llegenda, allà dalt hi ha
el passatge d’accés a Nuvolària. D’aquesta manera
comença una aventura increïble en un món fantàstic i
meravellós, poblat de fades
bellíssimes, elfs, unicorns i
molts altres éssers lleugers
com els núvols. Després de
mil i una peripècies, les Tea
Sisters retornaran l’harmonia a aquest regne.
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ARRIBA L’ESTIU!
A la Universitat de Ratford s’hi respirava un aire
estival: ja feia unes quantes setmanes que el
resplendia dalt del cel i el clima era més càlid.
Els estudiants, contents perquè s’acostaven les vacances, feien petar la xerrada pels passadissos: acabaven d’assistir a l’última classe de Biologia
Marina i tots tenien moltes ganes de sortir a l’aire
lliure. Les Tea Sisters també van anar cap al jardí.
—Quina lliçó més interessant! —va comentar Violet, amb entusiasme.
—Em moro de ganes de començar el
—va afegir Nicky.
—Jo també —va dir Paulina—. Explorar la barra
de
ORRALLARGA serà molt divertit: és un
indret fascinant i misteriós, on han naufragat moltes embarcacions…

SOL

seminari

d’estiu!
S
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A RRIBA

L ’ ESTIU !

ESTRELLES

—…i hi ha una de les colònies d’
més grans del món!
—va dir Colette—. Són tan boniques i…
No va acabar la frase perquè algú li havia tocat una
espatlla: era jo,
—Hola, Tea!!! —em van saludar alhora les noies.
Els va sorprendre molt veure’m perquè no m’esperaven.
—Què hi fas, per aquí? —em va preguntar Pam.
—He vingut perquè necessito parlar amb vosaltres.
Podeu venir al meu despatx?
—Que passa alguna cosa, Tea? —em va preguntar
Colette, així que vaig tancar la porta darrere nostre.
—Té a veure amb el Departament de les Set Roses? —em va demanar Nicky.
—Doncs, sí. Però no us preocupeu, que no es tracta de cap emergència! Ja fa unes quantes setmanes que no parlo amb Will, però l’última vegada em
va dir que tot anava com una seda al Departament.
—va exclamar Violet—. Però lla—
vors… de què es tracta?

MARINES BLAVES

Tea Stilton!

Ai, que bé!

8
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A RRIBA

L ’ ESTIU !

—Pensava telefonar a Will per demanar-li que organitzi un altre curs de comunicació en
. Què en penseu? Us interessaria?
Les noies es van mirar i van fer un somriure de felicitat.
— S Í Í Í Í Í Í —van exclamar alhora.

ges Fantàstics

Síííííí !
!

Llenguat-

Us interes
saria
?

Síííííí!!!
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A RRIBA

L ’ ESTIU !

vacan-

—L’ideal seria aprofitar l’època de
per posar-nos una mica… al dia! Així estarem preparades la pròxima vegada que el Departament de les Set Roses ens necessiti… —vaig seguir
dient.
—Oi tant! —va exclamar Nicky.
—És que em volia assegurar que no us sabia greu
dedicar els mesos d’estiu a l’estudi…
—Fer un curs al Departament de les Set Roses és
que unes vacances normals
molt més
i corrents! —va dir Pamela.
—Quina bona idea! —va comentar Paulina.
—És una passada! —va exclamar Nicky, picant
l’ullet—. Em moro de ganes d’anar-hi!
Jo també vaig fer un somriure de felicitat: les
eren cinc noies superfermes!
Però, just en aquell moment, algú va trucar a la
porta del meu despatx.
La vaig anar a obrir i em vaig trobar al davant un
missatger. Devia tenir molta pressa, perquè em va
preguntar (molt bruscament):

ces

divertit

Tea

Sisters
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A RRIBA

L ’ ESTIU !

És vostè Tea Stilton?

—
Quan li vaig dir que sí, no va replicar però em va
fer firmar un rebut i em va entregar un paquetet.

É

Stil
ea
T
tè
os
v
s

ton?

Sí! Gràcies
!
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UN COMUNICAT
ULTRASECRET

—L’envien del Departament de les Set Roses! —va
exclamar Paulina, que va reconèixer de seguida el
símbol imprès al paquet.
Abans que tingués temps d’obrir-lo, vam sentir un
que provenia de l’interior del paquet segellat.
Em vaig afanyar a desembolicar-lo: a dins, hi havia
un mòbil d’última generació! A la pantalleta, hi
centellejava el rostre de Will Misteri , el director del Departament de les Set Roses.
Vaig contestar al mòbil al mateix temps que activava el mode de viva veu, de manera que les
noies també ho poguessin sentir.
—Digui?
—Hola, Tea, sóc Will, del Departament de

ring

les Set Roses!

—Hola, Will, m’alegro molt de sentir-te —li vaig
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UN

COMUNICAT

ULTRASECRET

dir—. M’has deixat de pedra, amb aquest MÒBIL

NOU!

—Ja m’ho imagino. Però és necessari augmentar la
seguretat en les nostres converses. I aquesta línia
servirà per
comunicar-nos en cas d’emergència.
—Que ha passat alguna cosa?
—li vaig preguntar, preocupada.
—Em fa por que sí. Per això
et truco. Ha sorgit un problema a Nuvolària.
—Nuvolària? —vaig repetir.
Les noies em van mirar, molt amoïnades i ansioses
per saber-ne més coses.
—És un dels Mons Fantàstics, el món de les Fades dels Núvols. Em penso que corre
perill —va afegir Will.
—Que ha aparegut una altra esquerda al mapa
de la Sala de les Set Roses? —va preguntar Nicky.
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