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A PODEROSA PATRULHA PATA

AO RESGATE!
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O sol põe-se na Baía da Aventura... 

Mas a PATRULHA PATA não descansa 

enquanto alguém precisar da sua ajuda!

O agricultor Al amarrou-se a um 

balão para limpar o telhado do seu  

silo e agora não consegue descer!  

Felizmente, o Ryder e os cachorros  

vão socorrê-lo.
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O Marshall usa a sua escada 

para subir até ao balão e 

rebenta-o, e o Chase lança  

a sua rede para apanhar o Al. 

MISSAO CUMPRIDA! O agricultor 

fica muito agradecido

— Quando precisar de 

rebentar outro balão gigante…  

é só chamar-nos! — exclama  

o Ryder.
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Na praia, o HUMDINGER, O 

PRESIDENTE DA CAMARA DE 

FUNDO NUBLADO, prepara-se 

para uma missão muito diferente. 

Quer viajar para o espaço num 

foguetão que construiu com o seu 

sobrinho Harold!
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— Vou ser o primeiro presidente da Câmara da Lua! — anuncia, 

vestido de astronauta.

O CAPITAO TURBOT E A MORSA WALLY ouvem-no  

com pouco interesse, enquanto o Harold faz cálculos  

no seu computador.

— Não percas tempo — diz-lhe o tio. — Quero descolar antes 

que chegue a Patrulha Pata e deite por terra o meu plano.
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