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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!

cinc amigues al  
camp de futbol

aquest any, al torneig de futbol de l’illa de 

les balenes, s’hi estrenaran les Rainbow 

girls: un equip femení! partit rere partit, 

la diversió està assegurada.

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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PreParades?  
Ha arribat...  
la Primavera!

La delicada aroma de les roses s’escam-

pava per tot el jardí i, per les finestres ober-

tes, entrava a les aules de la Universitat de 

Ratford. 

Els dies s’allargaven i l’aire fresquet feia 

posar tothom de bon humor. Els estudiants 

sabien que la primavera ja era a tocar. 

Però hi havia un indici de l’arribada de l’es-

tació més bella que només les Tea Sisters po-

dien endevinar...

Mentre estudiaven sota un arbre florit, 

Nicky va tancar el llibre de literatura i va pro-

posar a les seves amigues:

—Noies, què us sembla si fem un partit 

de vòlei platja?* * 
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Colette, Paulina, Pamela i Violet es van in-

tercanviar una mirada còmplice: quan Nicky 

els proposava anar a jugar a la platja, volia dir 

 PreParades?  Ha arribat...

Fe
m u

n pa
rtit?

Quina bona idea!
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que ja havia arribat la primavera. Amb la fi 

de l’hivern, a Nicky li venia la fal·lera 

de fer esport a l’aire lliure i embarcava els seus 

amics en excursions als indrets més bonics de 

l’Illa de les Balenes.

—M’hi apunto! —va respondre Colette, que 

es va aixecar d’un salt i es va penjar en ban-

dolera la bossa dels llibres—. Anem a pro-

posar-ho als altres! 

Dit i fet, les Tea Sisters van reunir tots els seus 

amics, i llavors van agafar la p l t  

i se’n van anar a la platja de les Tortugues, 

on la sorra era finíssima, perfecta per córrer 

i saltar. 

Aquell dia, el sol resplendia dalt del cel 

i el mar estava en calma.

Què més podien demanar per al primer par-

tit de l’any?

Els estudiants es van treure les sabates, van 

formar els equips i van començar a jugar.

—Victòria!  —va exclamar Pamela, 

9

 PreParades?  Ha arribat...

T2_10224133 Cinc amigues al camp 007-119.indd   9 3/5/18   16:23



després de marcar el punt decisiu—. Si vo-

leu la revenja, estem a la vostra disposició, 

nanos!

—Oi tant que volem la revenja! 
—va exclamar Craig—. Però... què me’n dieu 

si en lloc de jugar a vòlei platja féssim un par-

tit de... futbol platja?

—Vols jugar a futbol a la platja? 

—va preguntar Nicky, que va agafar la pilota 

i es va posar a fer uns xuts—. Doncs per què 

no hi juguem?

—Jo no he  mai a futbol! —va 

exclamar Paulina—. Però em moro de ganes 

de provar-ho. Segur que és divertit! 

10

 PreParades?  Ha arribat...

Aquell primer pArtit
vA ser ApAssionAnt!
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Aquell primer pArtit
vA ser ApAssionAnt!

passa-me-la! 

Àn
ims!

així
, així!

Força, nicky!
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Durant el trajecte de tornada cap a Ratford, 

els estudiants no van parar de parlar de futbol.

—I quan Ron ha marcat el penal? —va 

dir Pam—. Ha estat un moment extraràtic!

Colette, resignada, va exclamar:

—L’única que no ha fet ni un trist gol sóc 

jo... Més ben dit: per ser sincera, no he acon-

seguit controlar la pilota més de deu segons...

Nicky va intervenir, 

abraçant-la:

—Saps què vol dir 

això? 

—Oi tant que ho 

sé... Vol dir que el 

futbol no està fet 

per a mi —va dir 

Colette, sos     pirant. 
—No! —la va in-

te r rompre Nicky, 

som rient—. Vol dir 

que et fa falta un 

12
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bon entrenament. De manera 

que a partir de demà hi jugarem cada dia i ja 

veuràs que d’aquí a poques setmanes seràs 

una futbolis ta de primera! 

Colette va somriure, animada, i va mirar Nicky 

amb agraïment: amb unes amigues com 

les seves, tot era possible! 
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 PreParades?  Ha arribat...
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