
 

Missió
Niàgara

Ja venim... Canadà! acompa-
nyeu-nos en un viatge enmig de 
la natura, a la descoberta de les 
cascades més famoses del món, i 
ajudeu-nos a investigar una des-

aparició misteriosa! 

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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 OBSERVACIONES:

 

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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Un esmorzar 
sorpresa

El cel de Ratford encara era fosc, però el sol ja 

començava a treure el nas per l’horitzó, 

tenyint de rosa l’alba d’un dia molt especial per 

als estudiants de Ratford: tot just comença-
ven les vacances d’hivern! I, encara que en 

aquell matí tan fred no hi havia cap classe 

ni seminari programat, algú havia posat el des-

pertador molt d’hora... 

RI
III

IIIIIIIING!
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—Bon dia, Pam, ja és hora de llevar-se! —va xiu-

xiuejar Colette, que va fer callar el timbre 

del despertador i es va asseure al llit. 

—Per fi! —va dir Pamela, aixecant-se d’un salt—. 

Ja feia estona que estava desperta: no pa-

rava de pensar en l’esmorzar sorpr sa 

que hem organitzat per a Nicky i Paulina..., i com 

més hi pensava, més gana tenia! 

—T’entenc perfectament! A més, tota l’habita-

ció ha quedat impregnada de la deliciosa flaire 

de les magdalenes... —li va respondre Colette 

amb una rialla. 

Amb molt de compte per no fer soroll, 

les dues noies es van vestir en la penombra de 

l’habitació, i després Colette va treure de l’armari 

una cistella de vímet guarnida amb un llaç i 

Pam hi va col·locar els dolços que havia 

comprat el vespre abans, durant una missió 
secreta a la Pastisseria Daisy. 

—Perfecte, ja està tot a punt —va anunciar Co-
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lette—. Ara només hem d’esperar que vingui 

Violet...

La noia no va tenir temps d’acabar la frase, per-

què a la porta de l’habitació va sonar un suau 

TOC, TOC  

Pamela va obrir la porta i en veure la seva 

amiga va exclamar:

—Bon dia! —Després, amb una rialla, va afe-

gir—: T’he de confessar una cosa, Viví: em feia 

por que no et poguessis llevar tan d’hora!
Violet, la més dormilega de 

totes cinc, va fer un som-

riure:

—Jo també t’he de confes-

sar una cosa: m’he ador
mit tres vegades abans d’a-

conseguir llevar-me! 

—Has portat tot el que ne-

ces sitem? —es va afanyar 

a preguntar-li Colette, que 
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Un esmorzar sorpresa

ho porTo ToT!
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temia que la seva amiga, mig adormida, s’ha-

gués descuidat alguna cosa. 

Violet va picar l’ullet a Colette i li va ensenyar 

el bullidor elèctric i les bossetes de te que duia 

a la bossa.

—Ho vaig preparar tot ahir a la nit, així aquest 

matí només m’he hagut de preocupar de desvet-

llar-me i... no sortir del dormitori amb . 

Caminant de puntetes, les tres amigues van re-

córrer el passadís encara silenciós fins a la por-

ta de l’habitació de Nicky i Paulina. 

—Ei, noies! —va exclamar Nicky, sorpresa, 

quan els va obrir la porta.

Tot i que era molt d’hora, ja estava totalment 

desperta i vestida.

—Com és que ja esteu llevades a aquesta 
hora? —els va demanar Paulina, que va apa-

rèixer darrere seu.

—Per què t’estranya tant? —li va pregun-

tar Colette—. Vosaltres també esteu despertes!
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—Sí, però és que nosaltres hem d’agafar un avió 

per anar al Canadà d’aquí a poques hores! —li 

va respondre Nicky, assenyalant les motxi-

lles de viatge que ja tenien preparades al costat 

dels llits.

—Doncs nosaltres també tenim una cita molt im-

portant... —va replicar Pamela—. Sorpren
dre les amigues que se’n van al Canadà...
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…amb un esmorzar  
sorpresa!
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