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Prontas?
Vamos Partir!

O sol acabado de NASCER tocava com os 
seus raios dourados a Ilha das Baleias, aque-
cendo o ar agreste da noite e reduzindo o subtil 
véu de NEBLINA que circundava os telhados 
das casas como uma NUVEM de perfume.
À medida que o resto da ilha acordava len-
tamente, o College de Topford já estava em 
grande AGITAÇÃO. As Tea Sisters estavam  
a acabar de preparar-se no quarto da Colette e 
da Pamela, onde reinava a desarrumação: malas 
e  espalhados por todo o lado.
Enquanto a Colette  os cabelos 
da Paulina, a Violet e a Pamela escolhiam as 
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roupas que iam vestir naquela noite e a Nicky 
tentava fechar uma mala demasiado CHEIA. 
– Assim está perfeito! – disse a Colette enquanto 
punha um último gancho no cabelo da Paulina.
– Vai ser uma festa FANTÁSTICA! – excla-
mou a Nicky ao fechar a sua mala.
– Podes dizer isso bem alto! – respondeu a Pam, 
alegre.
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Não havia dúvidas, as Tea Sisters estavam pres-
tes a viver uma experiência de sonho .  
De facto, naquela noite, iam para Los Angeles, 
nos Estados Unidos da América, para assistir  
à estreia MUNDIAL de «Luzes de Prata»,  
o último filme com Dylan Ratinson, o ator mais 

famoso dos últimos tempos!
– Estão prontas? – perguntou a Connie, esprei-
tando da porta, seguida das outras Vanilla 
Girls. A Colette puxou 
o fecho de correr da 
mala COR-DE-ROSA e 
exclamou: – Sim, temos 
tudo. Podemos ir!
– Essa é a TUA baga-
gem? – perguntou sur-
preendida a Paulina à 
amiga. – Levas só uma 
mala? 

  

  J
á e

stá! Luzes
de prata
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– Não, aqui só tenho os meus cremes. O resto 
da bagagem está ali – respondeu a Colette, 
apontando para o enorme  
baú aos pés da cama. A Nicky, a Pam, a Paulina 
e a Violet desataram a RIR: agora sim reconhe-
ciam a Colette! Antes de deixar Topford, as Tea 
Sisters trocaram um OLHAR de cumplicidade, 
certas de se compreenderem mesmo sem nada 
dizerem: de facto, as cinco amigas estavam a 
pensar no dia em que aquela avENTURA 
tinha começado. Continua a ler e… descobrirás 
também tudo o que se vai passar!

 Prontas? Vamos Partir!
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No quarto da Nicky e da Paulina, as Tea Sisters  
estavam a desfrutar de umas horas de DES- 
CANSO depois das aulas.
A Violet ensaiava ao violino, enchendo o quarto  
de uma                    A Colette lia um  
livro, a Nicky fazia alongamentos no CHÃO 
e a Paulina estava a formatar o seu computador 
portátil.
– Está mesmo um dia bonito! E se fôssemos dar 
uma      VOLTA      até ao centro? – propôs a 
Pam ao olhar para fora da janela. 
Perante a pergunta da amiga, as Tea Sisters sor-
riram. Conheciam bem a Pam e sabiam que, 

Poucos
meses antes...

DOCE MELODIA.
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como era habitual, quando a amiga propunha ir 
dar uma volta ao CENTRO, tinha um objetivo 
bem específico.
– Tens de encomendar alguma peça SOBRES- 
SALENTE para o teu todo-o-terreno? – per-
guntou a Nicky.
– Ehm, pois… sim – respondeu a Pam a sorrir.
– Eu vou contigo ao Zanzibazar! Por hoje já 
ensaiei bastante – disse a Violet, guardando o 
violino na mala.
Poucos minutos depois, a Violet e a Pam saíram,  
mas chegar ao Zanzibazar não foi simples: na 
ilha havia uma grande  O porto, 
habitualmente tranquilo, estava atulhado de 
pessoas, e as RUAS estavam estranhamente 
caóticas. Assim que chegaram ao Zanzibazar, 
a Violet e a Pam tiveram a confirmação de que 
algo estranho estava a acontecer: nunca tinham 
visto a loja tão APINHADA de gente. 


