Papamor

Aventura
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Papamor
(A Batalha dos
Miraculous – Parte I)

Sofrer uma perda faz parte da vida. Há quem
perca o seu primeiro amor. Há quem perca
a harmonia nas suas relações. Uns perdem
a esperança, outros a paciência. Enquanto
outros perdem a alma. Alguns perdem as
certezas que têm, outros não têm nada
a perder.
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N a padaria dos seus pais, a Marinette prepara
uma encomenda de macarons.

— Sim, pai. Eu sei onde é o Hotel Le Grand
Paris — diz ela, ao telefone com o pai. — Eu, atrasar-me? Eu nunca me atraso! Quase nunca…
Quando sai da padaria, carregando seis caixas
de macarons, a Marinette depara-se com o Luka.
— Luka, o que estás aqui a fazer?
— Tenho pensado em ti e acredito que encontrei a tua melodia. Uma melodia que condiz contigo. Queres ouvir?
— Oh… sim, claro!
Ele pega na guitarra e toca uma doce melodia, enquanto ela olha para ele, encantada.
— O que é que achas? — pergunta o Luka.
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— Uau! É… é incrível.
— Hum... Ainda não está perfeita. Pode ficar
melhor. Com mais trabalho.
— Desculpa, Luka, mas tenho de ir. Os meus
pais estão à minha espera e eu estou atrasada —
interrompe ela.
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— Anda daí. Prendemos aqui as caixas e eu
dou-te boleia na minha bicicleta!
— Oh, obrigada, Luka. Pela boleia e pela
melodia!
Quando chegam ao hotel, a Marinette despede-se do Luka com um beijo na cara.
— A tua melodia vai ficar perfeita! — exclama
ela, com os olhos a brilhar.

A Audrey e o André Bourgeois celebram, na
presença de ilustres convidados, o seu vigésimo
aniversário de casamento numa cerimónia com
pompa e circunstância, a decorrer no Le Grand
Paris, o hotel de luxo onde reside a família Bourgeois.
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O Gabriel Agreste fez-se representar pelo
seu filho Adrien e pela sua assistente Nathalie
Sancoeur. Para prestigiar o casal, o Gabriel
Agreste oferece-lhes um magnífico presente que
desenhou especialmente para eles: a Capa de
Casal Gabriel, símbolo do amor eterno e dos
laços do matrimónio.
Ao partilhar aquela capa, o casal permanece
forçosamente unido…
— Au! Você pisou-me, André — protesta a
arrogante Audrey. — Esta capa é imprópria para
si. Ah! Totalmente imprópria. É um insulto a esta
obra de arte que você a vista… Devia ser apenas
eu a vesti-la!
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No átrio do edifício, o Tom e a Sabine são
responsáveis por servir os convidados. Quando
veem a Marinette a entrar, logo lhe acenam.
Mas ela tropeça e deixa cair as caixas com os
macarons… Felizmente, as caixas não abrem e
ela suspira de alívio. Ao verem a atrapalhação da
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Marinette, o Adrien e a Kadami correm a ajudá-la.
Mas são barrados pelo segurança do Adrien e
pela mãe da Kadami…
— Calma, não vamos sair do hotel — explica
o Adrien. — Vamos só ajudar aquela nossa amiga.
— Obrigada, mas não percam a cerimónia
por minha causa.
— Não te preocupes, Marinette. Nós estávamos mortinhos por sair dali — diz o Adrien.
— Ainda bem que és tão desastrada, porque
eles são muito chatos! — exclama a Kadami, com
um sorriso.
— Marinette, leva estes tabuleiros vazios
para a cozinha, por favor — pede a mãe.
— Podemos ajudar? — pergunta o Adrien.
— Por favor.
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— Está bem — responde a Marinette.
— Ah, antes de ires para casa traz-me, por
favor, os chapelinhos para as bebidas, que estão
lá na cozinha — pede o pai.
Pegando nos tabuleiros vazios, os três jovens
dirigem-se para a cozinha.
— Foge connosco, Marinette — sugere a Kadami.
— Hã? Eu… eu tenho de levar os chapelinhos
para as bebidas aos meus pais.
— Vai ser divertido — diz o Adrien. — Vá lá.
Entusiasmada com a ideia de passar algum
tempo com o Adrien, ela concorda. Juntos, os três
fogem para o terraço do hotel e mergulham numa
piscina de bolas que está lá montada.
— Que divertido! Nunca me diverti tanto na
vida! — exclama a Kadami.
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