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Ja coneixes les Palace Pets.  
Ara podràs descobrir el seu refugi secret  

al Paradís de les Mascotes!

La Pumpkin s’ha deixat l’aixeta oberta  
i ha inundat tot el palau! Qui podrà ajudar-la?  

La Treasure, per descomptat!, la gateta  
a qui li agrada l’aigua.
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  PALACE PETS. BENVINGUTS 
 AL PARADÍS 

  Tapa dura 

  180x247 mm 

  185x253 mm 

  185x253 mm 

  Sin solapa

  8 mm

 

 x  

  Guardas pegadas  

 a la cubierta en PANTONE y en INDD 

 aparte.

  18/11/15

www.disney.es
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F    eia un dia preciós. La Treasure, la 

gateta de l’Ariel, estava jugant fora, quan una 

llum brillant i resplendent se li va acostar flotant.

més
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Es va anar fent 

més més gran, i fins que…
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...es va convertir en una 

colibrí brillant!

Xof!

Palace-Pets-Bienvenidos-al-Paraiso-ES-CAT-INT.indd   4 28/12/15   14:51



La Treasure es va sorprendre 

tant que va caure a l’aigua.

colibrí brillant!

Xof!
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Sense avisar, la colibrí va sortir disparada  

cap al palau de l’Ariel.

va pensar la Treasure.

I va decidir seguir-la.

tota emocionada i encuriosida.

«Aventura 
a la vista!»,
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La colibrí màgica la va dur cap al palau.

La Treasure saltava pel vestíbul, 

va pensar la Treasure.

I va decidir seguir-la.

tota emocionada i encuriosida.

«Aventura 
a la vista!»,
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La colibrí es va parar davant d’una gran porta.  

Picava amb les ales i cantava una cançó alegre.  

De sobte, va aparèixer un bonic palau   
i la colibrí hi va anar volant.
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La gateta va somriure i...
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