
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,

Durant unes vacances a Verona, hem 

descobert l’existència del llegendari 

Anell de l’Amor Etern, que Romeu 

va regalar a la dolça Julieta. Per tro-

bar-lo hem viatjat al Japó i després 

a Alaska, on ens hem introduït a 

la base secreta de Von Klawitz, un 

laberint ple de paranys...
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www.geronimostilton.cat

Una misteriosa pista del passat 

i una història d’amor llegendària 

transformen les vacances de les 

Tea Sisters en una aventura ex-

traordinària! Les cinc amigues 

hauran de trobar el llegendari 

Anell de l’Amor Etern, que Romeu 

va regalar a la seva estimada Ju-

lieta. El viatge les portarà fins a 

un meravellós jardí tradicional 

del Japó, i després a Alaska, a la 

base subterrània del pèrfid Luke 

Von Klawitz, on les Tea Sisters 

queden empresonades en un au-

tèntic laberint i han de travessar 

un seguit d’estances i passadis-

sos plens de paranys…



El laberint
encantat

tresors perduts
a la recerca dels
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Colette es va abocar al balcó i va sospirar. Un mo-

viment furtiu per sota seu li va fer abaixar la mira-

da fins a trobar-se amb dos ullassos blaus 

que la contemplaven.

—Colette, dolça Colette!

—Tu? ETs aquí…? —va ex-

clamar la noia, sorpresa.

—Sí! Des del moment en 

què et vaig veure al ball 
vas deixar una empremta 

inesborrable al 

meu cor. I ara que per fi 

t’he trobat, vull estar amb 

tu per sempre més, dolça 

reina del meu cor .

Reina       del meu coR

Reina del meu cor
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La noia es va posar vermella, però abans de poder 

replicar, una veu es va interposar entre tots dos:

—Afanya't, Cocó, que hem de continuar la 

visita i hi ha gent que s’espera per entrar.

Colette es va desencantar de cop, la figura del noi 

d’ulls blaus es va esvair i, darrere seu, va aparèixer 

una enèrgica Pam de carn i ossos que havia 

vingut a buscar-la.

—Entesos, entesos, ja vinc! —va dir la noia amb 

un sospir.

La visita al balcó de Julieta i la histò-

ria del seu tendre amor per Romeu l’havien fet so-

miar romànticament amb els ulls oberts... amb un 

atractiu pretendent i tot! 

Gràcies a un intercanvi d’estudiants entre la Uni-

versitat de Ratford i Itàlia, Colette i les altres Tea 

Sisters es trobaven a la ciutat on està ambientada 

la famosa obra de William Shakespeare de-

dicada als dos joves enamorats: Verona. I en aquell 

moment visitaven la casa de la protagonista, amb 

Reina del meu coR
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«He saltat les parets amb les ales de l’amor, perquè no es poden 
posar límits a l’amor: quan l’amor vol s’atreveix a tot i res no 
l’atura». 

Són paraules que pronuncia Romeu 
al segon acte de Romeu i Julieta, la 
famosa obra teatral que va escriure 
William Shakespeare a finals del 
segle xvi. El text narra l’amor entre 
dos joves fills de famílies rivals a 
Verona: un amor intens i profund 
amb un final dramàtic per culpa de 
l’odi entre les dues famílies, els 
Capulet i els Montagut. 
Shakespeare, inspirant-se en una 
llegenda medieval, va escriure una 
història tan commovedora que encara 
avui dia la seva tragèdia és famosíssima.

Romeu i  Jul ieta

Will iam ShakeSpeaRe 

Aquest dramaturg i poeta anglès va  
viure entre els segles xvi i xvii i està 
considerat com un dels autors més grans 
de tots els temps. Va escriure més de cent 
cinquanta sonets i trenta-set obres de 
teatre que encara s’estudien i es porten 
als escenaris, al cap de cinc segles! 
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el  sota el qual, segons 

l’obra mestra del teatre, Romeu li va fer aquella 

declaració d’amor tan poètica i apassionada.

—I doncs, què en penseu de la casa de Julie-
ta?—els va preguntar Sebastiano, 

un noi veronès amb qui les cinc 

amigues havien fet amistat i que 

s’havia ofert per fer-los de guia 

aquell cap de setmana, perquè des-

cobrissin els indrets més bonics de 

la ciutat.

—va comentar Nicky—. Gràcies 

per haver-nos acompanyat!

—Hi ha una cosa que em té molt 

intrigada —va comentar Paulina—. 

Shakespeare era anglès... com 

—És un 

lloc molt 

suggestiu! 

Reina del meu coR
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és que va narrar la història d’una noia nascuda a 

It Ia?
Sebastiano va somriure:

—A l’època de Shakespeare, la història dels dos 

enamorats era una llegenda força coneguda per tot 

.

—És una llegenda molt romàntica —va dir Nicky.

Reina del meu coR

Us agrada?

Moltí
ssiM!
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Colette va sospirar :

—Quan penso que Romeu i Julieta es van declarar 

el seu gran amor en aquest balcó... Devia ser un 

moment tan emocionant!
—Em sap greu refredar el teu entusiasme, Cocó 

—la va interrompre Violet—. Però he llegit que 

no és veritat, oi, Sebastiano?

El seu amic va assentir:

—Tens raó, aquest balcó és una 

imaginativa reconstrucció 

del segle passat..., però forma 

part d’un palau molt més an-
tic que sí que pertanyia a la 

família Dal Cappello, en qui es 

va inspirar Shakespeare per 

crear els Capulet, la nissaga de 

la jove Julieta.

—M’és igual! —va exclamar 

Colette com si res—. Encara 

que no fos en aquest balcó, jo 

Reina del meu coR

Està rEconstrUït!
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vull creure que Romeu va fer la seva declaració 

d’amor tal com la descriu Shakespeare! És tan 

romàntica...

Les seves amigues van somriure.

—Tu mateixa, germana, per mi ja 

pots somiar amb els ulls oberts, si et 

ve de gust —va dir Pam, fent l’ullet 

a Colette—. Ara, per ò, continuem 
la visita!
Havent dit això, es va dirigir a l’es-

cala que pujava al pis de dalt.

Reina del meu coR
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