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Lê as histórias
dos teus
super-heróis
favoritos!
A Aurora não foi eleita
para ser a nova apresentadora
do Canal Kids Plus. Desejosa de vingança,
ela é akumatizada pelo Falcão-Traça
e transforma-se na malévola Tempestuosa.

Conseguirão a Ladybug e o Gato Noir
derrotar os vilões e devolver a paz
aos habitantes de Paris?

Não percas
estas duas
aventuras!

Não percas os
outros livros com as
histórias da Ladybug
e do Gato Noir nesta
coleção fantástica!
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Tempestuosa • Bolhas

O Nino, o melhor amigo do Adrien, está cansado
de ver os adultos desrespeitarem os mais novos.
Revoltado, ele é akumatizado pelo Falcão-Traça
e transforma-se no temível Bolhas.

Tempestuosa • Bolhas
Os vilões espalham o terror!

Guarda os teus
segredos no diário
da Ladybug!

Inclui duas
histórias!
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1

Tempestuosa

Tempestu�a

N o Canal Kids Plus tem lugar a grande final do
concurso para a eleição da nova apresentadora
da meteorologia.
— Hoje ficaremos a saber quem será a nova
apresentadora da meteorologia no nosso canal
— anuncia Alec, o apresentador. — Começámos
este concurso com cinco mil candidatas, mas graças aos vossos votos, hoje será a grande final entre
estas duas jovens absolutamente fantásticas!
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Recebamos, sem mais demoras, as nossas duas
finalistas. À minha direita, Aurora Beauréal.
À minha esquerda, Mireille Caquet!
Os telespetadores estão eufóricos e, no
exterior do estúdio de televisão, centenas de fãs
aguardam o desfecho do concurso, esperando
ter a oportunidade de felicitar a apresentadora
eleita.
— Quem será a grande vencedora? Está nas
vossas mãos! Votem! Número 1 para a Aurora,
número 2 para a Mireille. As chamadas não têm
custos adicionais! — declara o apresentador do
concurso.

8

Em casa da Marinette o espetáculo é outro…
Numa correria, a pequena Manon foge da
Marinette com um chapéu na mão.
— Oh, não, por favor, Manon… dá cá isso! —
grita a Marinette.
— Mas eu também quero trabalhar no mundo da moda! —
exclama a menina.
— Não, Manon, para com
isso… ainda não está terminado. Vais estragá‑lo…
Conseguindo escapulir-se,
a Manon para em frente à televisão e ouve as palavras do apresentador do concurso do Canal
Kids Plus.
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— Ah! A minha preferida é a Mireille! Eu vou
votar nela! — diz a menina, pegando no telemóvel.
— Ei, ei, esse telemóvel é meu — protesta
a Marinette. — Bolas! Porque é que aceitei ficar
a tomar conta dela…? — murmura.
— Não te preocupes. Sabes que mais?
Se hoje deres conta da Manon,
então com os supervilões vai
ser canja! — diz‑lhe a Tikki,
o seu kwami.
— Tikki! Deixa‑te estar escondida! — diz a Marinette, mesmo
antes de ouvir o som da campainha.
Sem perder a Manon de vista, ela vai abrir
a porta.
— Alya?!
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— Tenho uma notícia fantástica para te dar!
Adivinha quem está a fazer uma sessão fotográfica no parque? — diz‑lhe a sua melhor amiga.
— Não acredito! Estás a dizer que o Adrien
está no parque neste preciso momento?
— E‑xa‑ta‑men‑te! — responde,
com ênfase, a Alya.
— Oh, bolas… mas, mas, mas…
e o que é que lhe vou dizer? — pergunta a Marinette, desorientada.
— Eh, dizes o costume: Oh…

Eh… Eu… Oh… Ah… — responde
a Alya, brincando com a eterna
timidez da Marinette sempre que
está diante do seu amor secreto:
o Adrien.
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— Eeh… Para… Oh!
— Quem é esta? — pergunta a Manon, que
aparece subitamente, apontando para a Alya.
— É verdade! Tinha‑me esquecido de um
pequeno pormenor… — começa a Marinette.
— E… quem é o teu pequeno pormenor? —
pergunta a Alya.
— É a Manon, filha de uma amiga da minha
mãe. Fiquei a tomar conta dela esta tarde… Oh,
não! Não posso sair!
— Deixa‑me adivinhar… mais uma daquelas
situações em que não conseguiste dizer «não»…
— Não, não… só que… eu… Bom, é verdade,
não consegui… dizer que não!
— Olha, não te preocupes, eu mesma vou
tratar do teu pequeno pormenor.
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— Obrigada, mas ela é responsabilidade
minha… e eu era incapaz de te fazer uma coisa
dessas… Ela é… é um anjinho… — tenta explicar
a Marinette quando é interrompida por mais uma
das corridas loucas da Manon, desta vez com
uma panela na mão. — Dá cá isso imediatamente!
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— Ela faz o que quer de ti, Marinette. Eu,
de tanto tomar conta das minhas irmãs, tornei‑me
uma verdadeira especialista em anjinhos! — argumenta a Alya.
— Ei, e quem é que tu julgas que és? — pergunta a Manon, fixando a Alya.
— Eu sou um unicórnio mágico vindo do planeta Rispa e estou aqui numa missão secreta,
disfarçada de miúda absolutamente fantástica!
Adoro todas as crianças e realizo os seus desejos,
mas atenção… só das crianças que realmente se
portam bem.
— Tu não és um unicórnio… — protesta a
Manon. — Ou és?
Nesse instante, a Alya pega na pequenita
ao colo e coloca‑a sobre os ombros da Marinette.
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— E pronto, a caminho do parque! — exclama
a Alya.
— OK! — concorda a Marinette.

De volta ao estúdio do Canal Kids Plus.
— E chegamos ao momento por que todos
esperávamos: vocês aí em casa fizeram a vossa
escolha! E a nova Miss Clima do Kids Plus é…
a Mireille! — anuncia o apresentador do concurso.
— Oh! — exclama a Mireille, surpresa.
— Bem, Aurora, ela não te deu hipótese
nenhuma. Quem sabe numa próxima vez… — diz
o Alec. — Então? Não fiques assim. A diferença
entre as duas foi só de um milhão de votos!
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Furiosa, a Aurora abandona o estúdio.
— Eu é que devia ter vencido! Sou talentosa, superbonita, pareço uma estrela de cinema,
enquanto ela não tem absolutamente nada!
A vitória era minha e roubaram‑ma! — protesta,
sozinha, a perdedora.
Ao perceber a sua frustração e o seu desejo
de vingança, o vilão Falcão‑Traça vê a oportunidade de criar um novo supervilão com um dos
seus akumas.
— São tão fortes as vibrações emocionais…
Consigo sentir a raiva, a deceção, o instante em
que a minha próxima vítima cairá. Um alvo fácil
para o meu akuma… — murmura ele. — Tens toda a
razão. Sim, tu é que devias ter vencido — diz‑lhe ele.
— Sim, eu devia ter vencido — repete ela.
16
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de ver os adultos desrespeitarem os mais novos.
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