
Tea STilTon
És una rateta més espavila-
da que la que escombrava 
l’escaleta! Decidida i valen-
ta, és l’enviada especial de 
l’eco del Rosegador. Sem-
pre a punt per marxar de 
viatge a la recerca d’exclu-
sives, viu les més increïbles 
aventures, que li proporcio-
nen articles i fotografies 
sensacionals. Condueix la 
moto amb la mateixa traça 
que pilota un avió. És en-
cantadora, brillant i sem-
pre està disposada a ajudar 
els altres. Tea és una bona 
amiga per a les seves ami-
gues, i considera la solidari-
tat femenina com un valor 
molt important! 

www.estrellapolar.cat
www.geronimostilton.cat

Un viatge inoblidable 
entre éssers fantàstics

i secrets màgics
Les flors de lotus estan desapareixent 

del món de les Fades de la Neu! 

Les Tea Sisters hauran d’esbrinar 

què se n’ha fet i retornar la pau 

a aquelles terres. Però,  

per aconseguir-ho, han 

d’emprendre un llarg viatge, 

en què coneixeran fades 

i éssers llegendaris. Una 

extraordinària aventura 

entre la fantasia i la realitat!
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les Tea Sisters tornen al Departa-
ment de les Set Roses, un misteriós 
centre d’investigació que estudia 
la geografia dels Mons Fantàstics. 
el Món de Mukashi Banashi corre 
perill: algú està robant les flors de 
lotus, que són valuosíssimes per 
als éssers que hi viuen. en compa-
nyia de Tea Stilton i Will Misteri, les 
cinc amigues emprenen un viatge 
cap a aquest món llegendari, en 
una increïble aventura. Hi coneixe-
ran fades misterioses, dracs ron-
dinaires, éssers fantàstics, follets 
esquerps i animals parlants. entre 
endevinalles i secrets màgics, les 
Tea Sisters esbrinaran què ha suc-
ceït i retornaran l’harmonia als 
Mons Fantàstics!
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—Una mica més amunt! —va suggerir Colette a Pau-
lina, que estava col·locant una estrella de vidre 

centellejant damunt del gran avet que 
hi havia a l’entrada de la Univer-
sitat de Ratford—. Aquesta estre-
lla queda molt bé al costat de la 

B O L A  platejada! 
—Tens raó, Coco. Tu tens molt de gust per a aques-
tes coses! —va respondre Paulina, amb un somriure.
Ja era època de vacances a Ratford i l’atmosfera 
festiva de Nadal  havia omplert d’una alegria 
contagiosa els cors de tots els estudiants. Ja feia 
dies que pels passadissos de la universitat era molt 
fàcil topar amb nois i noies que penjaven al sostre 
cables amb llumets de coloraines, ensope-
gar amb una caixa plena a vessar de cintes i guarni-
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lina, que estava col·locant una 

—Tens raó, Coco. Tu tens molt de gust per a aques-

BON NADAL!
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És preciosa!
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ments o que et cridessin per demanar-te l’opinió 
sobre quin era el color més bonic per a una garlan-
da. Les Tea Sisters s’havien ofert per guarnir el 
gran arbre que cada any es col·locava a l’en-
trada de la universitat i s’adornava segons una temà-
tica diferent. Aquell any, havien triat la neu, un 
tema que les cinc amigues s’estimaven especial-
ment perquè el seu encís blanc els recordava unes 
aventures meravelloses que havien viscut 
juntes.
—Hi quedaria bé a l’arbre, aquesta bola? Què hi 
dieu? —va preguntar Violet, obrint amb cautela 
un paquet que duia a les mans.
—Per mil bieles desbielades! És preciosa! —va res-
pondre Pamela—. Que l’has 
feta tu? 
Violet va assentir, alçant una 

ESFERA de vidre 
blau que contenia una minia-
tura perfecta de la Universi-
tat de Ratford sota la neu. 
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 BON NADAL! BON NADAL!
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—Qui t’ha ensenyat a fer aquestes coses? —li va 
preguntar Nicky, sorpresa.
—L’avi, quan era petita. Es passava tardes senceres 
fent barques en miniatura  per ficar-les 
en ampolles. I he pensat: per què no ho provo amb 
una esfera de vidre... i la nostra universitat? —va 
respondre Violet, amb un somriure . 
—Bravo, Viví! —va exclamar Colette, entusiasmada.
—El nostre arbre encara serà més bonic!
—No sé què hi trobeu d’excepcional, en un arbre. 
De debò que no us entenc! —va dir amb menys-
preu una veu prou coneguda. 
Era Vainilla de Vissen, l’alumna més 
consentida i creguda de la universitat, que duia po-
sat un equip de muntanya molt gruixut.
—Hola, Vainilla! Ens vols donar un cop de mà per 
guarnir l’arbre? —li va preguntar  N cky—. Es-
tic convençuda que, si ho proves, entendràs per què 
ens ho passem tan bé! 
Vainilla va arronsar les espatlles. 
—Tinc coses millors a fer, jo...
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 BON NADAL! BON NADAL!
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Després va esperar que li preguntessin: «Quines?», 
però les cinc amigues ja havien tornat a penjar els 

adorns. Una mica empipada, va afegir:
—Me’n vaig a esquiar a una estació d’alta mun-
tanya superexclusiva...
—Que t’ho passis bé! —li va respondre  Colette, 
amb indiferència. 

1111

Me’n vaig a esquiar...

Que t’ho passis bé! 

 BON NADAL! BON NADAL!
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Vainilla va cloure els punys amb ràbia i se’n va anar 
fent tentines cap a la sortida. 
Les Tea Sisters es van intercanviar una MIRADA 
d’entesa i van continuar guarnint l’arbre.  

12

 BON NADAL! BON NADAL!
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Mentre les Tea Sisters estaven enfeinades en la de-
coració del gran arbre de Nadal, jo estava 
ocupada preparant el curs de  

 que havia d’impartir a la Uni-
versitat de Ratford. El rector De Ratis és un vell 
amic meu i m’havia invitat a la universitat per par-
ticipar a les festes de cap d’any i acordar plegats un 
programa. 
L’escriptori del meu despatx era ple a vessar de pa-
perassa: esborranys d’articles, apunts per a enques-
tes especials, esquemes de les classes... De poc que 
no m’adono que en un racó, per sota d’aquella mun-
tanya de fulls, sonava el meu mòbil! 
Vaig remenar pertot arreu fins que el vaig localitzar 
sota la pila de fulls més alta i vaig respondre:
—Digui? 

13

UNA INVITACIÓ
INESPERADA
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—Bon dia, Tea! Sóc Will Misteri, del Depar-
tament de les Set Roses.
—Bon dia, Will! Quina alegria! I doncs, quin és el 
motiu de la teva trucada? —vaig respondre.
Will és un rosegador molt ferm que treballa a 
l’IHI, un institut de recerca supersecret que s’ocu-
pa d’investigar misteris que no han estat resolts. És 
el responsable del Departament de les Set 
Roses, el sector més inaccessible de l’IHI.

14

 UNA INVITACIÓ INESPERADA
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—Que has rebut la meva carta? —em va 
preguntar.
—Encara no he pogut despatxar el 
correu. Espera...
Vaig deixar el mòbil a la taula i vaig 
buscar entre el munt de sobres 
que encara no havia obert. Poc després 
el vaig trobar i el vaig obrir de seguida. 

 UNA INVITACIÓ INESPERADA

Estimadíssima Tea,
Les Tea Sisters s’han convertit en unes ajudantes 
indispensables per a les nostres investigacions sobre 
els Mons Fantàstics.  

Seria possible que anessin a l’IHI al més aviat 
possible per assistir a un curs d’especialització 
en llengües fantàstiques?
Quan arribin es trobaran amb una colla de 
sorpreses!

Gràcies per la teva ajuda.
Fins aviat!

Will Misteri

D
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ment de les Set R
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Hola, Tea! 

Vaig deixar el mòbil a la taula i vaig 
sobres

que encara no havia obert. Poc després 
el vaig trobar i el vaig obrir de seguida. 

Hola, Tea! 
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MISTERIS… SOTA EL GEL!
L’IHI, l’Institut d’Històries Increïbles, és un centre de recerca que 
investiga els misteris irresolts. Té la seu en un indret amagat sota el 
gel de l’Antàrtida. 

FAULES I LLEGENDES
El Departament de les Set Roses és el sector més secret de l’IHI. S’hi estudien els Mons Fantàstics, els uni-versos on habiten els personatges de les faules i les llegendes populars. 

IHI
Institut d’Històries Increi

..
bles
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IHI
Institut d’Històries Increi

..
bles

EL PODER DE LA MÚSICA

Un ascensor de cristall permet viatjar als Mons Fantàstics. Però només 

Will Misteri, el director del Departament de les Set Roses, el pot fer 

anar amb l’ajuda de la música.
Will Misteri, el director del Departament de les Set Roses, el pot fer 

anar amb l’ajuda de la música.

UN MAPA ESPECIAL

El mapa sensible de la Sa-
la de les Set Roses repre-
senta els Mons Fantàstics 
i avisa quan un món està 
en perill. 
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Vaig tornar a agafar el telèfon. 
—Will? Ja he llegit la carta. Segur que les noies 
estaran encantades de venir!
—L’ajuda de les  ja ha estat molt 
valuosa per a l’IHI en un parell d’ocasions. Tu creus 
que també acceptaran d’ajudar-nos ara?
—Jo diria que sí. A més, estan a punt de començar 
les Vacances, per tant, no estan ocupades 
amb les classes. Vaig corrents a avisar-les!
Després que Will em comentés un parell de detalls 
més sobre el tema, vaig penjar el TELÈFON 
i em vaig afanyar a avisar les noies. 
Em moria de ganes de donar-los aquella notícia tan 
fabulosa!
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 UNA INVITACIÓ INESPERADA
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