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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!

Estimades amigues,

Us presentem un nou viatge a la 

recerca dels mítics tresors perduts... 

En aquesta increïble aventura, hem 

anat darrere la pista de la llegendària 

Joia de la Reina. Per trobar-la, hem 

hagut de travessar grans extensions 

de gel i deserts abrusadors, hem 

descobert llocs fascinants i hem 

superat mil obstacles...

10210622

www.geronimostilton.cat

Mentre passegen pels carrers de 

Moscou, les Tea Sisters es troben 

una noia que duu un insòlit pas-

sador daurat als cabells. on l’ha-

vien vist abans? És clar!, en una 

fotografia del diari d’aurora Bea-

trix lane, la valenta exploradora 

i arqueòloga que fa gairebé un 

segle va trobar set tresors antics 

i els va amagar per protegir-los. 

les vacances de les cinc amigues 

es converteixen ben aviat en la 

recerca d’un nou i preciós tresor:  

la Joia de la Reina! entre viatges 

emocionants, paisatges impres-

sionants, paranys enverinats, 

enigmes i persecucions trepi-

dants, les noies viuran una aven-

tura inoblidable!   

MUeSTRa
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A un frec ràpid en va seguir l’espetarrec d’una flame-

ta, i el rostre de Pamela es va dibuixar en les ombres. 

—Es pot saber on som, germanes? 

—va preguntar la noia, preocupada, mentre prova-

va d’il·luminar aquell lloc amb la llum tènue del llu-

mí que acabava d’encendre. 

—Ens han tancat en un soterrani —va respon-

dre Violet—. D’on has tret els llumins, Pam? 

—Del restaurant on vam sopar ahir! Us heu fixat 

que aquí, a Ru' ssia, ens en regalen gairebé 

sempre una capseta? En dec tenir deu a la butxaca! 

—va respondre la noia, abans de distribuir-ne una 

per cap a les seves amigues. 

—Per una vegada les teves pauses per fer tastets 

dels plats típics ens han estat d’allò més útils! 

AtrApAts!

Atrapats!
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—va comentar Paulina, en un to tan alegre que va 

esmorteir per un instant la tensió general—. 

Però anem amb compte de no cremar-nos els dits. 

—És clar! —va replicar Nicky—. Estarem molt atentes. 

—Daixò... Que em podeu donar llumins a mi 

també? —va fer una veu provinent d’un racó que 

encara estava fosc .

—Oi tant, Serguei, perdona —va dir Pam, 

allargant una capseta al noi.

Ja s
é on som… Hem

 de
 tr

obar una sortida!

AtrApAts!
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—Gràcies...

—Hem de trobar una sortida al més aviat possi-

ble —va dir Paulina, que, amb cautela, va 

començar a palpar les parets amb la mà que li 

quedava lliure. 

—Ja sé on som —va dir Serguei—. Vaig ve-

nir una vegada quan feia un curs d’estiu al labora-

tori: aquí és on els científics guarden els instru-

ments que ja no fan servir i els documents vells.

Hem
 de

 tr
obar una sortida!

AtrApAts!
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—És a dir, que som al  del la-

boratori... —va comentar Violet.

Serguei va assentir i va afegir:

—Si no ho recordo malament, aquesta porta es 

desbloqueja amb un codi digital, com gai-

rebé totes les de l’edifici.

—Que la saps, aquesta combinació? —va pregun-

tar Nicky, esperançada.

—Em sap greu, però no. Només sé 

la de l’entrada, perquè hi vaig treballar un cert 

temps..., però aquí deu ser diferent.

—Doncs haurem  que ens trobin... 

—va reflexionar Pam.

Violet va fer que no amb el cap:

—Avui és dissabte, el labora-

tori estarà desert fins 

dilluns... i no ens podem que-

dar tancats aquí sota dos dies 

mentre Irina corre perill 

en algun lloc! 

AtrApAts!
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—Parlant d’estar tancats... A mi ja 

em comença a faltar l’aire —la 

va tallar Nicky, amb la veu carre-

gada d’angoixa.

—Nicky pateix claustrofòbia —va 

explicar Violet a Serguei, en veu bai-

xa—. Als espais tancats s’hi asfixia.

—Calma, recalma, recon-
tracalma! —va dir Colette—. 

En sortirem molt aviat, n’estic segura!

—Tant de bo ... —va 

dir Violet, que encara no comprenia com era pos-

sible que unes vacances a Moscou les haguessin 

portat, a les seves amigues i a ella, a aquell soterra-

ni tan fosc...

AtrApAts!

 n

o 
po

dem
 esperar més!
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Tot havia començat dos dies abans, quan les Tea 

Sisters havien aterrat a l’aeroport de Moscou.

—No fa tant de fred com em pensava —va ad-

metre Violet, mentre baixava de l’avió.

—Pensa que ara co-

mença la prima-
vera, Viví. Però que 

consti que m’hauria 

estimat més portar -

vos al Perú —va 

replicar Paulina. 

—Doncs jo ja ens veia 

totes cinc passejant 

per París... —va dir 

Colette, sospirant. 

elecció és...  mApAmundi!Al
l¹

L¹elecció és... al mapamundi!

   
 a 

parís!
   

 al perú!
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—A la Xina hau-

ria fet més calor! 

—va dir Violet. 

—Noies, vam ele-

gir aquesta ciutat 

per fer les vacan-

ces perquè cadas-

cuna ens volia por-

tar a casa seva... 

—els va recordar Nicky—. En canvi, posant un 

dit al mapamundi, vam trobar una destina-

ció que ens va bé a totes!

—Nicky té raó, germanes. Moscou és el 
lloc perfecte per a les vacances que ens ha 

concedit el rector de Ratford! —va afirmar Pam.

—va cridar Nicky, que va arrencar a córrer per atu-

rar una furgoneta prou gran per transportar-
les totes cinc a l’hotel que havien reservat.

—Taaaxiii!!! 
   

 a 
parís!

 a
 la

 Xina!
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Després de carregar l’equipatge, el taxi es va po-

sar en marxa en direcció al centre de la 

ciutat.

—On és el nostre hotel, exactament? —va pre-

guntar Colette a Paulina, que duia la guia 

de Moscou i els fulls que havia imprès amb un 

detallat programa per a les seves vacances. 

—Ja no te’n recordes? Ens allotjarem en un hotel 

a prop de la famosa Plaça Roja, on hi 

ha alguns dels monuments 

més espectaculars de la 

ciutat!

—En tindrem prou amb 

una passejada 

de deu minuts per admirar 

la catedral de Sant Basili, 

i no gaire més estona per 

anar a visitar el Kremlin! 

—va exclamar Violet, en-

tusiasmada.

      esmorzar! 

l¹elecció és... Al mApAmundi!
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—Sí, sí, molt maco..., però jo vull saber una cosa 

fonamental —va dir Pam.

—Vols dir on són els museus més famosos, 

oi? —va preguntar Paulina. 

Pam va fer que no amb el cap:

—No..., vull saber si al preu hi està inclòs 

     l’ 

Les noies es van posar a riure, 

mentre el taxi avançava lenta-

ment entremig del dens trAn
sit urbà. Després d’una hora 

de viatge, les cinc amigues van 

arribar al seu hotel. 

—UÀÀÀ... Quina son que tinc! 

Me’n vaig a dormir ara mateix... —va dir Violet 

fent un gran badall .

—Dormir dius?! —va exclamar Nicky—. Encara 

no, Viví! Segons el programa que hem elaborat 

Pilla i jo, ara hem d’anar a visitar  la Plaça 

Roja...  

      esmorzar! 

l¹elecció és... Al mApAmundi!
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Qui
na s

ooon! Ja H
i som!
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Paulina va afegir:

—Després un museu a elegir, demà el Kremlin, i...

—Noies, recordeu que hem vingut de vacances! 
—va exclamar Colette, que arrossegava la seva 

col.lecció de maletes de color rosa 

cap a l’entrada de l’hotel—. A més, és indispen-

sable que calculem un cert temps per anar de 

compres. Estic absolutament convençuda 

que a Moscou hi trobaré accessoris interessants  

i introbables a l’Illa de les Balenes!

—D’acord..., farem uns petits retocs al progra-

ma —va començar Nicky, traient el full d’una 

butxaca. 

—Què?! Una cursa de vuit quilò-

metres al parc?! —va exclamar Violet, preocupa-

da, després de donar-hi un cop d’ull—. I, segons 

tu, això són les vacances relaxants que necessi-

tem per recarregar les piles abans dels exàmens?!

—Daixò... entesos, potser farem uns grans re-

tocs al programa! —va dir Nicky amb una rialla.

l¹elecció és... Al mApAmundi!

Ja H
i som!
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—Noies, ja ens toca! —va dir Colette, assenya lant 

amb el mentó el taulell de recepció, on una noia 

de cabells rossos amb uns amables ulls clars 
les esperava somrient. 

—Benvingudes! —els va dir la recepcio-

nista, allargant-los les claus de les habitacions i 

una guia de la ciutat—. Us hem reservat dues 

habitacions, de dos i de tres llits, amb una porta 

comunicant. 

l¹elecció és... Al mApAmundi!

 b
en

vin
gudes!Us desitjo una fantàstica estada a moscou!
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