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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 
I UN MUSICAL

A final de curs, els alumnes de la Universitat de 

Ratford posen en escena el musical basat en el 

llibre El meravellós Màgic d’Oz. Les Tea Sisters 

afronten les proves amb entusiasme i ajuden 

el seu amic Craig a superar el pànic escènic!

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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L’OBRA 
MISTERIOSA

Aquell matí, el vaivé d’estudiants que omplia 

de gom a gom els passadissos de la Universi-

tat de Ratford semblava més intens que 

mai.

Ja faltava poc per acabar el curs acadèmic 

i els nois i les noies no feien altra cosa que 

parlar de la NOVETAT més esperada: el gran 

espectacle que tots els professors estaven 

organitzant per celebrar la primera edició 

del curs de Disciplines artístiques, MUSI-
CALS i de l’ESPECTACLE! 
El curs, que impartia Madame Ratinsky, l’ha-

vien introduït aquell any per primera vegada 

i hi assistien moltíssims estudiants. 

7
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 L’OBRA  MISTERIOSA

Encara que faltava un mes escàs per a la festa 

de fi nal de curs, els professors mantenien un 

SECRETISME absolut pel que feia a 

l’obra que hi representarien. Només se sabia 

que seria un espectacle que combinaria totes 

les disciplines del curs de Madame Ratinsky: 

la dansa, el cant i la recitació, és a dir… un  

MUSICAL! 

A les Tea Sisters també se’ls havia encoma-

nat l’eufòria general i xerraven ALEGRE-
MENT pels senders del jardí de la univer-

sitat, carregades amb escombres, fregalls, 

cu    bells i draps. 

La professora Ratclif els havia confi at la 

tasca de posar ordre en un antic hivernacle 

abandonat.

—Només cal una mica de  —va ex-

cla mar brandant el cubell i l’escobra amb un 

aire molt convençut— i l’hivernacle tornarà a 

resplendir!
—Sí! Em moro de ganes de plantar-hi roses! 
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 L’OBRA  MISTERIOSA

—va afegir Colette, que portava uns testos 

amb unes PLANTETES ufanoses. 

—Bona idea, Cocó! —va dir Paulina—. Les 

plantes hi aportaran COLOR i perfum! 

Violet va assentir, assenyalant el llarg FI L 
amb llumets de colors que portava: 

—I els nostres ornaments completaran l’obra, 

oi, Pam? 

 BONA IDEA!
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 L’OBRA  MISTERIOSA

—Aaah… sí, d’això… Oi tant! —va confi rmar 

Pamela, que s’havia fet un embolic amb les 

GARLANDES i les arrossegava totes 

embullades, amb el perill d’entrebancar-s’hi 

a cada passa que feia!

Just en aquell moment, les noies es van creuar 

amb Rosalyn Plié, una de les professores, que 

es dirigia cap a la porta principal de la univer-

sitat. Tenia una expressió molt CAP FICADA i 

semblava que no les havia vist.

—Bon dia, professora! —la va salu-

dar Nicky. 

—Eeeh… bon dia! —va exclamar 

Rosalyn, que es va aturar amb 

aire distret. Les noies no l’ha-

vien vist mai tan despistada!—. Per-

doneu-me! —es va excusar sacse-

jant el cap com si es volgués es-

polsar els pensaments—. Vaig a la 

reu  nió per a l’espectacle de final 

de curs i no us havia vist...
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 L’OBRA  MISTERIOSA

A Pam li van brillar els ulls en sentir aquelles 

paraules.

—És veritat, professora, que serà un fantàs-

tic MUSICAL?
—Ai, sisplau! —va insistir Paulina, morta de 

curiositat—. Doni’ns una pista! 

Colette es va afegir a les seves amigues i va 

dir: 

La professora Plié va fer un gran sospir: com 

podia confessar a aquelles cinc noies tan 

engrescades que… no en tenia ni la més re-

mota idea?!

—sí! almenys digui’ns-en           
                                   el nom! 
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