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Cap allí, a l’Illa dels Ratolins

Benvinguts a l’Illa de les Balenes!
És una illa situada al nord-est
de l’Illa dels Ratolins, al mar
dels Bigotis Tremolosos.
A l’Illa de les Balenes, on la
natura regna sobirana, tenen
la seu uns famosos centres de
recerca i d’estudi: el Laboratori
de Biologia Marina, l’Observatori
Astronòmic i, sobretot, l’antiga
i prestigiosíssima Universitat
de Ratford! També jo, Tea Stilton,
he tingut la fortuna de llicenciarme aquí!
A Ratford es van trobar cinc
noietes d’allò més especials...

Valenta, decidida i fascinant, Tea Stilton és l’enviada especial
de L’Eco del Rosegador, el famós diari dirigit pel seu germà,
. Els llibres de Tea narren l’amistat
i les aventures d’un grup de cinc joves investigadores:
el Club de les Tea Sisters!

Geronimo Stilton

ELS SECRETS DE L’OLIMP
De vacances a Grècia, les Tea Sisters participen als assajos
d’un espectacle en un antic teatre. Però poc abans de
l’estrena, l’actor protagonista desapareix misteriosament.
Què li pot haver passat? I com s’ho farà la companyia per fer
la funció sense el protagonista? Les cinc amigues hauran de
resoldre aquest misteriós enigma!

ELS SECRETS DE L’OLIMP

Universitat
de Ratford

És una rateta més espavilada que
la que escombrava l’escaleta!
Decidida i valenta, és l’enviada
especial de L’Eco del Rosegador.
Sempre a punt per marxar de
viatge a la recerca d’exclusives,
viu les més increïbles aventures,
que li proporcionen articles
i fotografies sensacionals. Condueix
una moto amb la mateixa traça
que pilota un avió. És encantadora,
brillant i sempre està disposada a
ajudar els altres. Tea és una bona
amiga per a les seves amigues,
i considera la solidaritat femenina
com un valor molt important!
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UNA INVITACIÓ
ESPECIAL

Aquell matí de dissabte em vaig despertar més
que mai: m’esperava un cap de setmana molt especial... i ben aviat vosaltres també descobrireu per què!
Després d’
i de posar-me la
roba de viatge, vaig verificar que dugués a la
maleta tot el que necessitava.
Després vaig sortir de casa:
abans de marxar havia
de fer una cosa molt
important!

alegre

esmorzar
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UNA INVITACIÓ

ESPECIAL

Vaig anar fins a la botiga de la senyora Bufons, la
meva
de confiança, i vaig entrarhi. La propietària em va saludar amb un gran
SOMRIURE :
—Estimada Tea, has vingut a buscar el teu vestit, oi? Ara mateix te’l donaré!
Aleshores va desaparèixer darrere un munt de
roba de tots
, i va tornar al cap d’un
moment amb el meu vestit de nit, d’un vermell
fosc, perfectament planxat.
Mentre me l’embolicava delicadament amb paper de seda, va comentar:
—És una
de vestit! Que te’l posaràs
per a una ocasió especial?
—I tant —vaig dir jo—. M’han convidat a un
espectacle teatral a l’Illa de les Balenes.
—De debò? De què es tracta? Una òpera? Una
comèdia romàntica? Un ballet? Ai, com m’agrada el ballet! —va exclamar la senyora Bufons,
tot iniciant uns passets de dansa.

COLORS

meravella
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UNA INVITACIÓ

ESPECIAL

Vaig SOMRIURE :
—No, no, res de tot això. Assistiré a una...

tragèdia grega!

La senyora Bufons es va quedar bocabadada:
—De debò? Un espectacle insòlit!
—Sí, i molt antic. El text que s’hi representarà
es va escriure fa... dos mil cinc-cents anys!
—O ooh —va fer la bugadera—. I qui t’hi
ha convidat?
—Les meves amigues les
,
després del viatge a GRÈCIA .
—Aquelles
noies són estupendes! Que
hi van anar de

vacances ?
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UNA INVITACIÓ

ESPECIAL

vacances

—Sí, però unes
molt especials
—vaig respondre—. Amb un munt de situacions imprevistes i... molt de MISTERI!
La senyora Bufons va fer uns ulls com unes
taronges:
— ISTERI? Quina mena de misteri?
Vaig donar una ullada al rellotge: encara em
quedava una bona estona abans del meu vol
cap a Ratford. Podia explicar a la meva amiga
l’última i emocionant aventura de les
...

M
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BENVINGUDES
A GRÈCIA!
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Les
es van endinsar per un d’aquells carrerons
plens de paradetes i restaurants.
—Què me’n diríeu, de carregar
les piles amb un bon dinar típic d’aquí?
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BENVINGUDES

A GRÈCIA!

—La veritat és que ens ho mereixem, després
d’aquesta caminada! —va exclamar Pam.
—Au, quatre passes més i ja serem al nostre hotel! —les va animar Nicky, tot consultant
el mapa d’A TENES que tenia entre les potes.
—Escolta’m, maca —va dir entre esbufecs Colette, que arrossegava una gran maleta
rosa—, això ja ho has dit fa un munt d’estona!
—Potser ens hem perdut... —va dir Violet.
Per tota resposta, Nicky va alçar
la vista i va dir:
—Ah, vet aquí!

UN

COLABIS?
PIS

AH
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** L’Acròpolis era la part alta de les antigues ciutats gregues, on es trobaven
els edificis religiosos i els llocs de reunió.

* La buguenvíl·lia és una planta enfiladissa d’origen tropical.

BENVINGUDES

A GRÈCIA!

Les amigues es van apropar a un petit edifici
blanc, emmarcat per una buguenvíl.lia*
d’un rosa encès. Una rosegadora estava parant
una taula sota un porxo i, així que les va veure,
va anar a trobar-les:
—Bon dia! Que sou les joves estudiants de
l’Illa de les Balenes? —I sense esperar la resposta, va prosseguir:— Sóc Konstantina, la mestressa d’aquest hotel. Benvingudes a A TENES!
Estic seguríssima que la nostra ciutat us agradarà molt!
—Gràcies! —va respondre Paulina, amb un
somriure.
Mentrestant, Colette va arrossegar la seva maletota cap a l’entrada, entre esbufecs de
cansament, i Konstantina va córrer a ajudar-la...
sense parar de parlar!
—Us quedareu només dues nits, oi? I després, on
anireu? No us heu de perdre l’ACRÒPOLIS.**
Això sí, sense cansar-vos gaire, amb la calora-
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BENVINGUDES

A GRÈCIA!

da que fa avui! Però la vista sobre la ciutat val
la pena , després em direu si us ha agradat...
Les joves van intercanviar una MIRADA de
complicitat i Paulina va comentar en veu baixa:
—Sembla ben bé el rector De Ratis, en el discurset d’inauguració del curs acadèmic...
—...comença i no acaba mai més! —va concloure Pam, amb una rialla.
—L’ habitació que us he preparat us agradarà, n’estic segura... i és molt espaiosa! Val més, eh,
que sou cinc! —va continuar la mestressa de l’hotel impertèrrita—. Ara descanseu
una estona i després, quan estigueu a punt, tindreu preparat un bon sopar típic d’aquí!
En sentir aquelles paraules, Pam es va il·luminar
i, una hora més tard, va ser la primera que va
baixar, seguida de les altres.
La llum de la posta tenyia el cel de TONALITATS
rosades i les amigues van sentir que... les vacances estaven a punt de començar!
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GRÈCIA
GRECIA

NOM: República Hel·lènica
CAPITAL: Atenes
POBLACIÓ: més de 11.200.000 habitants
SUPERFÍCIE: 131 . 940 km²
LLENGUA OFICIAL: grec
Situada al sud d’Europa, Grècia ocupa una bona part de
la península balcànica. Prop d’una cinquena part de la seva
superfície està composta d’illes: n’hi ha més de 3.000,
i moltes estan deshabitades!
En aquest país antiquíssim, ric en història i cultura, van
néixer els filòsofs més importants (com Sòcrates, Plató,
Aristòtil) i grans mestres de la literatura, del teatre, de
la matemàtica i de la medicina. A més, va ser justament
a Grècia (a Olímpia) on van néixer els Jocs Olímpics.
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BENVINGUDES

A GRÈCIA!

—L’hem ben encertat escollint G RÈCIA
per a les nostres vacances! —va comentar Violet—. Hi podrem visitar RUÏNES ARQUEOLÒGIQUES, museus i antigues ciutats...
—Però també farem una mica de relax a la
platja, espero! —va continuar Colette.
—I bona cuina! —va concloure Pam.
En aquell instant, com si les hagués sentit,
Konstantina va arribar amb una plàtera
i les Tea Sisters es van concentrar en
el seu primer deliciós sopar grec.
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