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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!

ELS DOLÇOS DEL COR
La nostra amiga Tamara té un somni secret: 

obrir una pastisseria plena de sabors i colors.

Amb un pessic de confiança en si mateixa, un 

pensament de fantasia i la nostra ajuda, el 

seu somni es farà realitat!

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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Semblava un vespre normal i corrent a Rat-

ford: havent SOPAT, els estudiants eren a 

les seves habitacions i acabaven d’apagar els 

llums. Tan aviat com es van quedar a les fos-

ques, però, alguna cosa es va transmetre per 

l’aire... una cosa 

molt ESPECIAL!
Als passadissos, 

s’hi sentien mur-

muris i en la pe-

nombra desfilaven 

les dels 

estudiants, que es 

dirigien a una ci-

ta SECRETA...

UN DIA 
EXTRAORDINARI
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REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA!
T’esperem aquest vespre a la biblioteca

per donar-te una notícia importantíssima.

NO HI FALTIS! 

   Les Tea Sisters

Tots els alumnes havien rebut aquesta invita-

ció tan misteriosa:

Les Tea Sisters esperaven els seus amics a la 

sala central de la biblioteca. 

Quan l’últim d’arribar va tancar la porta dar-

rere seu, Colette va cridar l’atenció dels es-

tudiants, exclamant:

—Vinga, ja pode m començar!
—Què ens deuen voler dir? —va xiuxiuejar 
Shen al seu amic Craig, que estava dret dar-

rere seu.

UN DIA EXTRAORDINARI
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JA HI SOM TOTS? CO
MEN

CEM
!!!
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—Espero que sigui una no-

tícia IMPORTANT de 

debò! Per venir aquí he ha-

gut de renunciar a una fes ta 

superexclusiva! 
—va remugar Vainilla, en-

rabiada, mentre que Connie, 

Zoe i Alícia assentien molt 

convençudes.

Colette va intercanviar una MIRADA còm-

plice amb les seves amigues:

—Estic segura que quan escolteu el que us 

dirà Paulina, us alegrareu d’haver vingut!

I, a continuació, Paulina va començar la seva  

explicació:

—Aquest matí, quan ha ARRIBAT el car-

ter, jo era al jardí, i també el rector De Ratis, 

per això, sense voler, he vist com obria una de 

les cartes que acabava de rebre...

—I...?! —li va demanar Pam, curiosa.

—No era una CARTA oficial —va reve-

UN DIA EXTRAORDINARI
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lar Paulina als seus companys—, sinó 

una felicitació musical, amb la cançoneta

ANYS I ANYS,  
PER MOLTS ANYS!

—És a dir, que avui és l’aniversari del rector, 

oi? —va suggerir Tanja.

—Jo també ho he pensat —va admetre Pauli-

na—. Però no l’hi he pogut preguntar perquè 

així que ha sentit la cançoneta, s’ha posat 

UN DIA EXTRAORDINARI

OOOH!

EHE
M…

—, sinó 
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VERMELL , ha ficat la carta en una 

butxaca i...

—I per què has esperat a la nit per dir-nos-

ho? —li va preguntar Ron—. Ara ja és mas-

sa tard per felicitar-lo!

—Doncs no! —va respondre Nicky—. Per-

què la felicitació musical li ha arribat 

abans d’hora...

—I tu com ho saps? —va preguntar Tanja.

Violet els ho va explicar:

—Quan Paulina ens ha dit el que havia pas-

sat, hem fet una PETITA  INVESTIGACIÓ...
—Com que el rector també va ser alumne de 

Ratford, hem donat un cop d’ull a l’anuari 

de la universitat i hem descobert que el seu 

ANIVERSARI serà d’aquí tres dies! 

—va concloure Colette, radiant.

—Aleshores, encara hi som a temps! —va 

exclamar Elly, somrient—. Visca!

UN DIA EXTRAORDINARI
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  HA TOCAT EL DOS CORRENTS!

SORPRESA!
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Pamela va assentir:

—És clar! I la notícia importantíssima que 

us volíem donar és que li organitzarem una...

UN DIA EXTRAORDINARI

13

  HA TOCAT EL DOS CORRENTS! FESTASORPRESA!
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