
MISTERI 
A PARÍS

Quin secret s’amaga darrere del 
robatori dels vestits de la Julie? 
Per a les Tea Sisters les vacances 
a París es transformen en un nou 
misteri per resoldre! Una increï-
ble caça del lladre a l’ombra de la 

torre Eiffel!

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!
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Us agraden els viatges, 

les aventures i els mis-

teris? doncs uniu-vos a 

les Tea Sisters: explora-

reu països sempre nous 

i fascinants... I això no 

és tot! descobrireu que a 

les cinc noies els agrada 

molt viatjar, però encara 

més ajudar els amics en 

moments difícils, inves-

tigar casos misteriosos 

i resoldre les intrigues 

més complicades! Amb 

elles viureu aventures 

trepidants! 
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ROSES
PER A TEA

Era un d’aquells matins calorosos de
primavera en què ja es nota que tenim l’estiu
al damunt. Gaudia del sol a la meva terras-
seta plena de FLORS, com un llangardaix,
mentre regava les plantes.
Quina satisfacció veure-les florir ufanoses!
Els geranis formaven un nn úú vvoo ll blanc i ver-
mell a l’ampit de la finestra. Protegides per la
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ROSES PER A TEA

paret, les hortènsies tenien tots els matisos del
lila i el blau cel.
Jo em dic Tea St i l ton i sóc la germana de
Geronimo, el famós director de L’ECO DEL

ROSEGADOR . Sóc l’enviada especial del seu
diari.
De cua d’ull vaig veure que una furgoneta s’a-
turava davant de casa, però no en vaig fer
gaire cas.
Poc després...

Va sonar el timbre.
–Que no hi ha ningú? –va cridar una veu
estrident–. Si hi ha algú, que obri! No em
puc passar tot el sant dia esperant! 
Era la veu inconfusible de Porfiri Espin-
guet, el carter de Ratford!

Vaig córrer a obrir la porta.
En comptes del carter, se’m va parar a davant

14

C l i n g - c l o n g ! C l i n g - c l o n g ! C l i n g - c l o n g !
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ROSES PER A TEA

un esplèndid roser que deia: –On el poso? On
el poso? I doncs, on el poso?
Vaig veure dues cametes nervioses que sor-
tien per sota i el nassot de Porfiri que aparei-
xia entre les flors.
–Vine, per aquí, Porfiri! –el vaig convidar a
passar.
El vaig acompanyar fins a la terrasseta. Hi
havia un raconet que havia quedat lliure i
semblava el lloc ideal per a les roses.
Qui me les devia haver enviades? Hi donava vol-n g !
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tes i més voltes... Però ja no vaig ser a temps
de preguntar-l’hi a Porfiri perquè ell ja
CORRIA, carrer enllà, adelerat per no perdre
el ferri del migdia cap a l’Illa de les Bale-

nes.

Hi havia una targeta entre les flors que deia:

–Quines noies més estupendes! –vaig excla-
mar, feliç de tenir notícies seves.
Vaig girar la targeta per veure si hi havia

ROSES PER A TEA

ROSA TEA
La rosa Tea és originària de la Xina i va ser intro-

duïda a Europa el 1800 per la Companyia de les

Índies Orientals.
Les «tea» deuen el seu nom al seu perfum, semblant a l’a-

roma del te. Avui dia existeixen molts híbrids de les roses

Tea, és a dir, empeltades amb altres roses. La primera

rosa Tea híbrida es va batejar amb el nom de «La France»,

que en francès vol dir ‘França’. 

UUnn rroosseerr ddee rroosseess TTeeaa ppeerr aa llaa nnoossttrraa eessttiimmaaddaa TTeeaa!!

LLeess TTeeaa SSiisstteerrss..
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alguna altra cosa escrita i, sí senyor, vaig tro-
bar-hi aquest missatge: «Mira el correu elec-
trònic. T’hem enviat la història i les fotos de la
nostra última aventura parisenca!».
Vaig engegar immediatament l’ordinador.
Sí, el seu correu ja havia arribat.
Em vaig escarxofar a la butaca de vímet de
la terrasseta i, amb el portàtil damunt dels
genolls, vaig començar a llegir.
Tot va començar amb les vacances de prima-
vera...
Des de la primera frase ja estava segura que
havia trobat una història per a un nou llibre.
El títol?

Misteri a Paris!

ROSES PER A TEA

17
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VACANCES!

A la Universitat de Ratford també havia arri-
bat la primavera. L’AIRE , fresc i vibrant,
portava a les aules el perfum de les          i
de l’herba acabada de segar.
Per fi s’havien acabat els exàmens.
Per als estudiants començaven dues setmanes
de vacances. Era el moment ideal per fer un
bon viatge!
Les TEA SiSTERS (CCoolleettttee,,  Nicky, Pamela,

PAULINA i Violet) ja tenien l’equipatge a punt i
els bitllets d’avió reservats. Aquest cop, però,
no marxaven a resoldre cap misteri a l’altra
punta de món sinó per fer una LLLLAAAAAARRGGAA

estada a París, convidades per Colette.

18

fl rs
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I justament era Colette, aquesta vegada, la
que no duia maletes. Només portava la seva
bosseta inseparable amb forma de c   r i res
més. El motiu?
1) Anaven directament a casa seva i allà tenia
armaris plens de roba.
2) Un cop a París, Colette tenia la intenció
de dedicar el dia a una sessió de compres
maratoniana!
Les escales i els austers passadissos de la uni-
versitat ressonaven amb les veus alegres dels
estudiants.

VACANCES! VACANCES!
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VACANCES! VACANCES!

Fins i tot Octavi Enciclopèdic de Ratis,
el rector de Ratford, havia deixat de banda el
seu posat esquerp. Saludava S£MRIENT
els seus alumnes: –Divertiu-vos i bon viatge!
El port de l’Illa de les Balenes estava més
animat que mai. Tots havien d’embarcar-se al
ferri cap a l’Illa dels Ratolins.
Les Tea Sisters també. I, com ja era tradició,
mentre el ferri salpava, els germans Espinguet
van entonar el Cant del Feliç Retorn.
Coneixeu els germans Espinguet? Formen part
d’una de les famílies més antigues de l’Illa de
les Balenes!

20

L’hora és arribada, que sigui bonic el vostre

viatge, ple de rialles, emocions i també 

de formatge! I que sigui encara 

més feliç el vostre retorn.

Us esperarem d’hora en hora, de jorn en

jorn. Us oferirem galetes i formatgets...

això si ens porteu alguns regalets!
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