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Ακολούθησε  

τον Αλαντίν και τη Γιασμίν  

σε μια μαγική περιπέτεια.  

Θα μπορέσουν να ξεπεράσουν  

όλα τα εμπόδια στον δρόμο τους  

προς την ευτυχία;
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Γεια σας! Το όνομά μου είναι Γιασμίν και είμαι η πριγκίπισσα 
της Άγκραμπα. Εγώ και το κατοικίδιό μου, ο τίγρης Ράτζα, είμαστε 
αναγκασμένοι να περνάμε τις μέρες μας μέσα στα τείχη του παλατιού. 
To χειρότερο απ’ όλα, δε, είναι ότι ο πατέρας μου, ο σουλτάνος, λέει 
ότι σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει θα πρέπει να έχω παντρευτεί 
έναν πρίγκιπα μέχρι τα επόμενα γενέθλιά μου!



Ο πατέρας μου ζήτησε 
βοήθεια από τον έμπιστο 
βεζίρη του, τον Τζαφάρ, ώστε 
να βρεθεί ένας πρίγκιπας για 
μένα. Όμως ο Τζαφάρ τον 
κορόιδεψε, του πήρε το 
μαγικό διαμαντένιο δαχτυλίδι 
του και του έκανε μάγια. 

Το πρόβλημα είναι όμως ότι εγώ δε θέλω να παντρευτώ έναν πρίγκιπα 
μόνο και μόνο επειδή το λέει ο νόμος. Θέλω να παντρευτώ από αγάπη. 
Και θέλω να είμαι ελεύθερη να αποφασίζω εγώ για τον εαυτό μου...
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