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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!

UNA DESFILADA DE  
MODA PER A COLETTE

Cada dilluns al vespre mirem totes juntes 

el programa Projecte Fashion, un concurs 

de dissenyadors de moda! Quina sorpresa 

vam tenir quan ens van dir que l’episodi 

següent es rodaria a Ratford i que nosaltres 

en seríem... les protagonistes!

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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Una trobada 
irrenUnciable

Tenir unes Amigues del Cor significa po-

der comptar sempre amb algú i no sentir-se 

mai soles.

Tenir unes Amigues del Cor significa po-

der comptar amb algú per confiar-li les penes 

i les alegries.

Tenir unes Amigues del Cor significa po-
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der comptar amb algú que comprèn el que ens 

passa pel cap encara que estiguem en silenci.

Tenir unes Amigues del Cor també sig-

nifica poder tenir algú amb qui compartir 

unes trobades molt especials.

I de trobades inoblidables les 

Tea Sisters en compartien moltes. Cada ves-

pre, havent sopat, es trobaven a l’habitació 

 Una trobada irrenUnciable

La
 in

fusió!

Que
 bé!
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de Colette i Pamela per prendre una in-

fusió  relaxant i desit-

jar-se bona nit. Cada diu-

menge buscaven un indret de 

l’Illa de les Balenes que enca-

ra no coneguessin i, mapa i 

càmera foto
gràfica a la mà, l’ana-

ven a visitar. 

Cada dia, després de les clas-

ses, comparaven els deures 

i els temes que havien d’estu-

diar. I, des de feia unes quantes setmanes, les 

Tea Sisters havien afegit una nova tro-
bada fixa: cada dilluns al vespre a les 

nou en punt, es trobaven al Club de les Sar-

gantanes amb les seves companyes per veure 

un nou episodi de Projecte  FASHION , el 

programa de televisió amb més audiència del 

moment!

Cada setmana tres concursants rivalitzaven 

9

 Una trobada irrenUnciable
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*outf it
Conjunt de peCes de roba

i Complements que porta

una model.

en una competició de dissenys, outfits* 

i creacions originals davant d’un jurat d’experts 

en moda conduït per Olívia Mood, exmo-

del i presentadora del programa.

—I les crispetes? —va demanar Vio-

let mentre acabava de col·locar els coixins da-

vant del televisor.

—Les té Pam! —va respondre Nicky fent l’ullet 

a la seva amiga.

—paper i boli? —va preguntar Paulina.

—Els he portat jo! —va respondre Colette, 

que va encendre el televisor i es va acomo-

dar al sofà—. Noies, tothom al seu 
lloc,que comença e l programa! 
Les Tea Sisters i les seves companyes no es 

 Una trobada irrenUnciable
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perdien ni un programa de Projecte Fashion, 

i no solament s’engrescaven seguint 

les proves que havien de superar els concur-

sants, sinó que, per DIVERTIR-SE, ca-

dascuna hi deia la seva i després donava una 

puntuació.

—Vanessa no ha estat a l’altura dels altres epi-

sodis! —va exclamar Nicky escrivint un 6 al 

seu full—. Normalment dissenya uns vestits 

PRECIOSOS, però aquesta faldilla no em 

fa el pes...

—Tot i així, sempre és la més creativa i ori-

ginal! —va replicar Paulina.

—Doncs a mi m’agrada moltíssim el 

 que ha dissenyat Tom! —va dir Tanja.

—Però s’ha equivocat amb els comple-

ments! La bossa de gala no fa joc amb el ves-

tit de carrer! —va puntualitzar Colette, que en 

el seu bloc L'armari de Colette sempre 

s’esforçava per suggerir les combinacions més 

adequades per a cada ocasió.

12
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Mentre les seves amigues feien petar la xer-

rada, Pam va agafar una MAGDALENA, 

la va tastar i a continuació va agafar boli i 

paper.

En veure que la seva amiga apuntava una 

cosa, Colette no va poder contenir la seva 

CURIOSITAT.

—Quina puntuació has donat a Vanessa, 

Pam?

—Encara no ho he decidit... —va respondre 

la noia amb una rialla—. Però a les magdale-

nes..., els he posat un 10! 

TOM: 8
VANESSA:
SOFIA: 
MAGDALENES: 10

 Una trobada irrenUnciable
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