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Hola, sóc la Trixibelle, la Fada Reial. 
Digueu-me Trixi!

Jo sóc de Secret Kingdom, el món màgic de l’amistat i la 
diversió. Tinc unes Amigues Molt Importants del vostre 
món, es diuen Rita Miró, Paula Costa i Abril Pianola. 
Un dia van trobar la Caixa Màgica que les va dur fins a 
Secret Kingdom. Allà van viure unes aventures fantàstiques 
amb el governant del regne, el rei Fèlix, i també amb les 

sirenes, les fades i els unicorns. I amb mi, és clar! I no ens 
oblidem de la malèvola reina Malícia i els seus entremaliats 

Follets de la Tempesta, que sempre volten per allà!

Les noies han de ser amigues de veritat per sortir sanes 
i estàlvies de les seves aventures. S’ho expliquen tot entre 
elles, s’ajuden les unes a les altres i totes tres tenen un 
llibre especial en què escriuen els seus pensaments, els seus 

desitjos i els seus somnis.

Al rei Fèlix li agradaria que cada noia del vostre món 
tingués un llibre com aquest per escriure-hi les seves espe-
rances i els seus pensaments. També hi trobaràs secrets 

de Secret Kingdom, com fer la festa perfecta i què poden 
significar els vostres somnis. Ja veuràs com el vostre món 

és tan màgic com el nostre!

Vine i visita’ns ben aviat!

Una abraçada, Trixi xxx
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Tot 
sobre 
mi
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Tot sobre les noies
La Rita, la Paula i l’Abril són millors amigues per sempre!

Aquí tens algunes característiques seves que et poden ajudar 
a crear el teu perfil a les pàgines següents.

Abril 
Pianola

Rita 
Miró

Color preferit:Groc

Personalitat:
Curiosa 

i creativa

Com és:
Cabells 

pèl-rojos, ulls 
verds

Família:Viu amb la mare, el pare i la germa-na petita

Li agrada:Dibuixar i les sirenes

Lloc preferit de 

Secret Kingdom: 

L’Escull de les 

Sirenes

Colors 

preferits:

Verd i lila
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Li agrada:

Els animals 

i llegir

Paula 
Costa

Abril 
Pianola

Personalitat:Callada, pensativa i curosa

Família:

Viu amb la mare, 

el padrastre i tres 

germans

Com és:Cabells rossos, ulls blaus

Lloc preferit 
de Secret 

Kingdom:El Santuari de l’Ós Polar

Color preferit:Groc

Família:
Viu amb la 

mare i l’àvia

Personalitat:
Extravertida 

i divertida

Li agrada:
Cantar 

i ballar

Com és:Cabells castanys, 
ulls marrons

Color preferit:Fúcsia

Lloc preferit 
de Secret 

Kingdom:El Castell de 
Nadal
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Tot sobre mi
El meu nom:

El meu aniversari :

Dibuixa casa teva aquí!

Casa meva
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Tot sobre mi Dibuixa’t amb la teva roba preferida.

Casa meva

No oblidis pintar-te els ullsi els cabells!
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La meva 
personalitat

Els meus amics i amigues pensen que sóc...
Em gasto els meus 

diners en...

Després de l’escola jo...

Sóc bona en...
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Comparteixo el 

meu temps amb...

El que em fa feliç 
és...

M’agradaria se
r 

millor en...
El que m’agrada de mi mateixa és...

M’agradaria poder...

A l ’escola, 
m’agrada. . .
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La meva família
Les nostres millors vacances...

El nostre entreteniment preferit...

La situació més incòmoda...

La nostra època de l’any preferida...

El meu record familiar preferit...

El top secret familiar...
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La meva família Les noies de Secret Kingdom tenen unes 
famílies molt diferents. 

Com és la teva família? Tens mascotes?

Dibuixa o enganxa una foto de lateva família aquí.
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Somnis
La Rita, la Paula i l’Abril són molt afortunades, 
les aventures a Secret Kingdom són el que sempre 

havien somiat viure!

Què passa als teus somnis? Acompanyes les noies a les 
seves màgiques aventures? O tens el teu propi lloc on 

escapar-te volant?

El meu somni
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El meu somni preferit és...
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Somnis En el meu somni sóc...

En el meu somni vaig a...

En el meu somni conec...

En el meu somni faig...

En el meu somni sóc a...
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Quan sigui gran
Una cosa són els teus somnis i l’altra què voldràs 
fer quan siguis gran. La Paula vol treballar amb 
animals, l’Abril vol ser actriu i la Rita vol ser 

artista. Escriu els teus desitjos aquí. Potser coincideixes 
amb les noies de Secret Kingdom!

Vull viure a...

Quan acabi l’escola, vull...

Treballaré de...

La meva mascota es dirà...
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Quan sigui gran

Vull viure a...

Quan acabi l’escola, vull...

Treballaré de...

La meva mascota es dirà...

El que més desitjo és...

La meva casa serà...

Com seré de gran...

Jo de gran!
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Els meus secrets!
Molta gent comparteix els secrets amb els seus amics 
i amigues. Però, de vegades, està bé quedar-te’n algun 

per a tu! Tens algun secret mooolt especial? 
Escriu-lo aquí!
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Els meus secrets!


