
CINC AMIGUES  
PER A UN LLEÓ

A la reserva natural de Masai Mara, 
a Kènia, les Tea Sisters estan ocu-
pades en un safari fotogràfic fan-
tàstic però força tranquil. Fins 
que Mosi, un cadell de lleó acabat 
de néixer, desapareix misterio-
sament, i el safari es converteix 
en una investigació en tota regla. 
Aconseguiran les cinc amigues 

salvar el lleonet?

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!

TEA STILTON
Germana de Geronimo 

Stilton, és l’enviada es-

pecial de L’Eco del Ro-

segador. Sempre està 

disposada a emprendre 

viatges plens d’aventu-

res d’on torna amb arti-

cles i fotografies sensa-

cionals. Tea s’ha fet molt 

amiga de cinc estudi-

ants de Ratford: Colette, 

Nicky, Pamela, Paulina i 

Violet...: les Tea Sisters! I 

és la mateixa Tea qui ex-

plica les extraordinàries 

aventures que viuen!

Us agraden els viatges, 

les aventures i els mis-

teris? Doncs uniu-vos a 

les Tea Sisters: explora-

reu països sempre nous 

i fascinants... I això no 

és tot! Descobrireu que a 

les cinc noies els agrada 

molt viatjar, però encara 

més ajudar els amics en 

moments difícils, inves-

tigar casos misteriosos 

i resoldre les intrigues 

més complicades! Amb 

elles viureu aventures 

trepidants! 
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UN PROJECTE
EMOCIONANT
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Tot va començar en un CLARÍSSIM matí

de tardor. El meu vell amic Enciclopèdic de

Ratis, rector de la Universitat de Ratford,

m’havia convidat al seminari de FOTO-

GRAFIA documental.*

Vaig acceptar de bon grat: m’encanta compar-

tir les meves experiències amb els joves! I per

fi podria passar una mica de temps amb les

Tea Sisters!
Durant l’última lliçó, vaig donar als meus

alumnes uns deures moltespecials: la

realització d’un autèntic servei fotogràfic!

Tots es van posar de seguida a fer grans projec-

tes per al seu primerreportatge:
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—Jo fotografiaré els models presentats al

Festival de la Ciència d’enguany!

—va exclamar Shen.

—Doncs jo seguiré les proves del campionat

d’atletisme! —va dir Craig.

—Nosaltres farem el seguiment dels pescadors

de l’Illa de les Balenes! —van afegir a cor Elly

i Tanja, mentre Vainilla de Vissen somiava im-

mortalitzar des de les bambolines les des-
fi lades d’alta costura...

Només les Tea Sisters no havien proposat res.

Que estrany...

Vaig adonar-me que les jovenetes estaven en-

raonant ANIMADAMENT.

—És un projecte molt ambiciós —deia Pauli-

na—. No estic segura que ens donin el per-

mís...

—El permís per fer què? —vaig pre-

guntar, encuriosida.

Nicky, amb els ulls brillants, va respondre:

UN PROJECTE EMOCIONANT
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—Per anar a l’Àfrica a realitzar el meu somni:

un SAFARI FOTOGRÀFIC!
Vaig fer un gran somriure: com sempre, les

meves amigues em sorprenien amb les seves

boniques IDEES!
—Em sembla un projecte esplèndid! —vaig

comentar—. I gairebé m’agradaria suggerir-

vos una destinació: el Masai Mara, a

Kènia.

—La reserva natural per als lleons? —va dir

Violet.

—Exacte! El meu estimat amic, el professor

Chandler, dirigeix allí un projecte de recerca.

Estic segura que us ajudarà amb molt de gust!

—Visca, germanes, cap a l’Àfrica hi falta gent!

—va fer Pam, alçant-se amb un bot.

—Haurem de demanar l’autorització del rec-

tor... —va dir Violet.

—Preparar un itinerari... —va afegir

Nicky.

UN PROJECTE EMOCIONANT
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UN PROJECTE EMOCIONANT

VI
SC
A, GE

RMANES!

—I fer l’equipatge! —va concloure Colette.

Vaig mirar-me les amigues amb orgull: estava

convençuda que farien una feina meravellosa!

I encara no sabia quina extraordinària

AVENTURA les esperava...
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