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Chloé Bourgeois, alias Queen Bee, alături de Pollen, kwamiul ei, te invită să le cunoști prietenii și să te distrezi  
împreună cu ei. Aventuri minunate sunt pe cale să ți se dezvăluie, iar personajele lor sunt cu totul  

și cu totul deosebite. Nu ezita! Distrează-te și colorează-le!

În rolurile principale:

Adrien Agreste, alias Cat Noir
Marinette Dupain-Cheng, alias Ladybug
Gabriel Agreste, alias Șoimul Molie (și Nooroo)
Nino Lahiffe, alias Carapace
Alix Kubdel, alias Bunnyx
Kim Chiên Lê, alias King Monkey
Max Kanté, alias Pegasus
Luka Couffaine, alias Viperion
Kagami Tsurugi, alias Ryuko
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Bine ați venit! Sunt Chloé Bourgeois și vă invit să pornim 
într-o nouă aventură alături de prietenii mei.  
Dar, până una-alta, nu-i așa că sunt drăguță? 
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într-o nouă aventură alături de prietenii mei. 
Dar, până una-alta, nu-i așa că sunt drăguță? 

Acesta este Pollen, 
kwamiul meu,  

care ne va însoți  
în aventura noastră.
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Chloé se transformă în Queen Bee, care se alătură 
forțelor binelui pentru a salva Parisul de uneltirile 

forțelor răului, în special de cele ale Șoimului Molie.
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Sper că nu m-ați uitat tocmai pe mine?
Sunt Adrien Agreste, știu că mă cunoașteți deja.  

Aha... Dar voi cine sunteți?
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Iată-le și pe cele două colege  
de școală ale lui Chloé,  

Marinette și Alya!  
Ele sunt cele mai bune prietene.
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Nooroo,  
sfătuitorul meu,  
pe unde umbli?

Șoimul Molie este cel mai malefic locuitor al Parisului.  
Nu este indicat să te pui cu el...  

Așa că mai bine ar fi să te ferești din calea lui.
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Nooroo, 
sfătuitorul meu, 
pe unde umbli?

Șoimul Molie este cel mai malefic locuitor al Parisului. 
Nu este indicat să te pui cu el... 

Așa că mai bine ar fi să te ferești din calea lui.




