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

al Paradís de les Mascotes!

En Sultà i la Treasure volen saber  
qui és la mascota més valenta del Paradís de les Mascotes.  

Han decidit desafiar-se a unes proves de valentia  
que tindran un resultat sorprenent.

www.disney.es
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  PALACE PETS. LA MASCOTA 
 MÉS VALENTA 

  Tapa dura 

  180x247 mm 

  185x253 mm 

  185x253 mm 

  Sin solapa

  8 mm

 

 x  

  Guardas pegadas  

 a la cubierta en PANTONE 673 C  

 y en INDD aparte.

  18/11/15
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L      a Pumpkin s’estava  

empolainant quan...
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...el Sultà va entrar a l’habitació fent un salt.

Anava vestit de cavaller. 

 —Sóc el cavaller cavallerós del 

Paradís de les Mascotes!   

—va dir.

Palace-Pets-La-mascota-mas-valiente-ES-CAT-INT.indd   4 28/12/15   15:16



—No, jo sóc el cavaller cavallerós del 

Paradís de les Mascotes

           —va dir ella.

Després, va arribar la Treasure.

Anava vestida igual que el Sultà.
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N
o 

vo
lia

 fe

r d
e ju

tgessa d’una competició de cavallers.

—Però, què és un cavaller cavallerós del  

Paradís de les Mascotes? —va preguntar la Pumpkin.

—Doncs, la mascota més valenta de tot el Paradís  

de les Mascotes —va dir el Sultà.

—Que sóc jo! —va insistir la Treasure.

—No, sóc jo! —va rugir el Sultà.

—va cridar—. Pumpkin, tu faràs de jutgessa!

Només havia fet de jutgessa en balls de disfresses.

Però els seus amics la necessitaven, així que va decidir ajudar-los.

—Fem una competició. 
El més valent guanya 

Llavors, la Treasure va tenir una idea.
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tgessa d’una competició de cavallers.

Només havia fet de jutgessa en balls de disfresses.

Però els seus amics la necessitaven, així que va decidir ajudar-los.

La Pumpkin mirava els seus amics, que corrien pel passadís.

—Fem una competició. 
El més valent guanya 
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A la sala gran, la Treasure va anunciar la primera  

prova de la competició de valentia:

        la foscor!
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La Treasure va apagar els llums i l’habitació  

va quedar a les fosques. El Sultà no tenia gens de por.

—Fantàstic! —La Pumpkin va riure nerviosa.— Però també  

seria fantàstic si encenguéssim els llums —va insinuar.

A la Pumpkin no li agradava gaire la foscor.

        la foscor!
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