
UNA AVENTURA 
AL CARIB

En una illeta de les Bahames hem 
trobat un vell mapa d’una pirata.
Ens conduirà a un tresor? Per des-
cobrir-ho, ens hem aventurat al 

meravellós mar del Carib!

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!

www.geronimostilton.cat 9 7 8 8 4 1 6 5 1 9 9 6 5

10133689

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre:
 Patrizia, Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO: 

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Amor a la cort dels tsars

 encuadernación: Tapa dura c/sobrecub

 medidas tripa: 140 x 210 mm

 medidas frontal cubierta: 145 x 216 mm

 medidas contra cubierta: 145 x 216 mm

 medidas solapas: 87 mm

 ancho lomo de�nitivo: 19 mm

 OBSERVACIONES:

 

Us agraden els viatges, 

les aventures i els miste-

ris? Doncs uniu-vos a les 

Tea Sisters: explorareu 

països nous i fascinants... 

I això no és tot! Descobri-

reu que a les cinc noies 

els agrada molt viatjar, 

però encara més ajudar 

els amics en moments di-

fícils, investigar casos 

misteriosos i resoldre 

les intrigues més compli-

cades! Amb elles viureu 

aventures trepidants! 
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VIATGE A LA VISTA!

Aquell dia, a la Universitat de Ratford, Pau-

lina es va despertar amb un gran SOMRIU RE. 

Per primera vegada des de feia mesos, l’espe-

rava un matí sense classes i podria gaudir d’un 

merescut DESCANS.

Va decidir anar a l’aula d’informàtica per es -
criure amb calma un correu electrònic ben 

llarg a la seva germaneta Maria, que era al Perú.

Quan va tornar a l’habitació, poc abans de 

dinar, es va adonar que hi passava alguna cosa 

estranya. Estava segura d’haver-ho deixat tot 

ben endreçat, però ara havia trobat un 

escampall de bolígrafs i quaderns damunt l’es-

criptori i que li havien obert l’agenda  per 
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 una pàgina de la setmana següent: el dia d’ini-

ci de les vacances de primavera… Algú havia 

ENCERCLAT la data i dibuixat la silueta 

d’una barca de vela!

A sota del dibuix hi havia una noteta que 

deia: «Quedem a les dotze a la cafeteria».

—A les dotze?! —va exclamar Paulina, mi-

rant el rellotge—. Si només falten cinc minuts!

Va sortir corrents de l’habitació 

i gairebé va xocar amb Pam, que caminava pel 

passadís menjant alguna cosa.

—Ei, germana! Vés… … 

10
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—Pam, què menges?

—Algú ha això a l’habitació 

—va contestar la noia, ensenyant-li 

una bosseta de caramels de ge-
latina amb forma de palmera—. 

Amb una nota que diu…

—Que vagis a la CAFETERIA a les dot-

ze del migdia! —va exclamar Colet-

te, atrapant les seves amigues—. Jo 

m’he trobat el mateix missatge
al meu armariet… I també això!

I va ensenyar un deliciós flamenc
rosa de peluix.

—Però… què està passant?
—va preguntar Paulina, perplexa.

—Això és el que haurem de des-

cobrir! Anem! —va dir Pam.

A la cafeteria van trobar Violet, 

que examinava un gran mapa .

Estava tan CONCENTRADA que no es va ado-
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 nar de la presència de les seves amigues fins 

que no les va tenir davant del nas.

—Viví… Has estat tu qui ens ha fet venir
fins aquí? —va preguntar Colette, asseient-se 

al costat de la seva amiga.

Violet va negar amb el cap:

—NO! Entre les partitures he trobat aquest 

mapa del Carib, amb una noteta que em cita-

va a la cafeteria a les dotze!

—Un mapa del Carib? Caram! —va exclamar 

Pam, alegre.

—Barca de vela, palmeres, flamencs, Carib… 

Tot són pistes… de què? —va murmu-

rar Colette.

—Noies —va dir Paulina, il.luminant-se—, em 

fa l’efecte que algú ens vol suggerir l’objectiu 

del nostre pròxim viatge… I em penso que ja 

sé de qui es tracta!

En aquell moment va entrar l’única 

que faltava a la cita: Nicky!
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a l’arxipèlag 

de les Bahames!

Es va acostar  a les seves amigues 

i, sense dir res, va donar un sobre a cadascuna.

—Però si és un bitllet per 

viatjar… —va comentar 

Colette, donant un COP 
D’ULL al contingut.

Nicky va assentir amb el 

cap:

—Sí! I no és un viatge 

qualsevol… Esteu preparades per anar a les 

Bahames?!?
Davant de les expressions meravellades de les 

seves amigues, Nicky va començar a parlar:

—Us recordeu quan, durant una classe de bio-

logia del professor Van Kraken, ens vam pre-

sentar com a candidates per fer unes vacances 

d’estudi en un centre naturalista?
Les altres noies van assentir.

—Ens pensàvem que seria aquí a l’Illa de les 

Balenes, però vet aquí que…
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—No ens diràs que és en una illa
del Carib, oi?! —va exclamar Colette, incrèdula.

—Doncs sí! El professor s’ha posat en contac-

te amb mi aquest matí per dir-me que ens han 

seleccionat i per donar-me’n tots els detalls . 

De seguida he reservat el viatge per a totes: 

VOLAREM a Inagua…

a l’arxipèlag 

de les Bahames!
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