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TEA STILTON
Germana de Geronimo Stil-
ton, és l’enviada especial de 
L’Eco del Rosegador. Sempre 
està disposada a empren-
dre viatges plens d’aventu-
res, d’on torna amb articles 
i fotografies sensacionals. 
Tea s’ha fet molt amiga de 
cinc estudiants de Ratford: 
Colette, Nicky, Pamela, Pau-
lina i Violet...: les Tea Sisters! 
I és la mateixa Tea qui expli-
ca les extraordinàries aven-
tures que viuen!

Benvinguts a la prestigio-
sa Universitat de Ratford! 
Aquí, alumnes d’arreu del 
món estudien i conviuen. 
Entre classes, competi-
cions esportives, grans 
amistats i petits amors, 
el dia a dia de Ratford és 
ple de sorpreses… Als pas-
sadissos de la universitat 
podeu trobar cinc noies 
unides per una amistat 
sòlida: les Tea Sisters. En 
les seves aventures ens re-
laten  somnis i  il·lusions!

MIL FOTOS PER
A UNA TOP MODEL

La directora de la revista Ratvogue impar-

teix classes de periodisme de moda per 

primera vegada a Ratford! I nosaltres ens 

morim de ganes d’aprendre tots els secrets 

de la professió!  

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!
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Una lectUra
emocionant!

Un bon got de llet fresca, un tall de l’ex-
quisit pastís que Botirona, la cuinera 

de Ratford, feia cada tarda per als estudiants; 

un munt de notetes  adhesives 

diferents per mar

car els articles més 

in  te res sants i un ele

gant quadern de co

lor ro   sa per apun

tarhi refle xions i te 

mes per apro  fun dir. 

A l’escriptori 
de Colette tot esta

va a punt, com cada 

segon dijous del mes... 

7

Escriptori  
dE colEttE
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que era el dia en què el carter 

de l’Illa de les Balenes anava a la universitat 

i li entregava el nou exemplar de la revista de 

moda Ratvogue, a la qual estava 

subscrita des de feia molt temps.  

Un cop tenia a les mans les pàgines de paper 

cuixé  d’aquella prestig iosa revis

ta mensual, Colette se n’anava immediata

ment corrents a la seva habitació per sub

mergirse al seu regne ideal: un univers fet 

de teixits preciosos.

Però allò no era tot: el que per a la majoria 

dels lectors era un passatemps relaxant, per 

a una  com Colette, que somiava con

vertirse en una periodista de moda, era una 

gran ocasió per aprendre.

Aquella tarda de dijous, Ratvogue també era 

ple de reportatges interessants.

—Així doncs —va reflexionar en veu alta Co

lette mentre fullejava la revista—, la primera 

d’adoptar l’estil mariner que avui dia està 
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 Una lectUra emocionant!
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COCO CHANEL 
vA sEr uNA dissENyAdOrA dE  
mOdA frANCEsA mOLt fAmOsA.  
EL sEu EstiL vA rEvOLuCiONAr  

EL móN dE LA mOdA!

tan de moda va ser la dissenyadora francesa 

Coco Chanel! 
Llavors la noia va 

agafar un bolígraf 

per apuntars’ho 

al qua dern, 

però just en aquell 

moment li va cri

dar l’a ten ció un 

article de la di

rectora de Ratvo-

gue, Rebe  ca 
Rattel.

Per a Colette, Re

 be  ca Rattel era un 

bon exem  ple d’es
     til i d’una gran  

pro fessio na  litat,  

i els seus ar ticles 

eren sens dubte 

els seus prefe 

9

 Una lectUra emocionant!
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De Directora

De  Ratvogue 

a professora!

Benvolgudes lectores,

Us escric amb la maleta feta 

perquè aviat em traslladaré a 

una universitat molt prestigiosa  

per ensenyar els estudiants a 

convertir-se en periodistes de 

moda!
          Rebeca Rattel

rits. Però l’article d’aquell mes la va deixar 

bocabadada! 

Colette va llegir l’article moltes vegades bus

cant una pista per esbrinar quina era l’afor

10

 Una lectUra emocionant!
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Us hE dE dir 

Una cosa! 

nos
alt

rEs també! 

tunada universitat de la qual parlava Rebeca 

Rattel, però va ser inútil!
—He de saber si és Ratford!

Quan sortia de l’habitació, Colette es va tro

bar cara a cara amb Nicky, Pamela, Violet 

i Paulina.

—Noies! Us he de dir una cosa!  
—els va anunciar, molt emocionada.

—Nosaltres tambƒ! —van respondre 

alhora les seves amigues.

 Una lectUra emocionant!

T2_10178574 Mil fotos per una top 007-119.indd   11 11/1/17   18:17



Curs de

periodisme de moda 

professora:

rebeCa rattel,

direCtora de ratvogue. 

insCripCions 

a seCretaria.

—És que la meva notícia és importantíssima! 

—els va explicar Colette—. Rebeca Rattel 

impartirà classes en una universitat: hem 

d’esbrinar si és la nostra!

Nicky, Pamela, Violet i Paulina es van inter

canviar un somriure.

—Doncs nosaltres hem trobat això al tau

ler d’anuncis —va dir Nicky, que va donar 

a Colette el full que duia a la mà.

 Una lectUra emocionant!
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