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Sirena 

S irenes ecoam pelas ruas de Paris. Vários animais 

perigosos — incluindo panteras negras — escapa-

ram do jardim zoológico e correm perigosamente 

pelas ruas da cidade. A bordo de um helicóptero, 

a jornalista Nadia Chamack acompanha a situação!

— A Ladybug, o Gato Noir e a sua amiga 

Fox Rouge já entraram em ação. Para vossa 

segurança, mantenham-se dentro de casa, com 

as portas e as janelas fechadas!
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— Suculentas costeletas de borrego! É disso 

que esses grandes felinos precisam! — exclama 

a Ladybug.

— Já estou a trabalhar nisso! — diz a Fox 

Rouge, puxando a sua flauta mágica e criando 
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a ilusão de suculentas costeletas, que fazem um 

trilho numa das ruas de Paris.

O Gato Noir capta a atenção das pante-

ras negras e faz com que elas o sigam pelo trilho 

criado pela Fox Rouge.
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— Vá lá, não vão comer um primo, pois não?! 

— graceja o Gato Noir.

Distraídas pela ilusão das costeletas, as pan-

teras são encaminhadas para o interior de uma 

carrinha e aprisionadas em segurança. Uma mul-

tidão aplaude os três heróis!
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A Ladybug e a Fox Rouge estão prontas 

para ir embora. 

— Ei! Onde vão?! — questiona o Gato Noir. 

— Oh, temos de ir. A Fox Rouge está quase 

a voltar ao normal e eu ainda tenho de devolver 

o Miraculous dela. 
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— Tu tens permissão para conhecer a sua ver-

dadeira identidade, mas eu não?! Qual é o meu 

papel, então? O tipo que fica sempre no escuro? 

Pensei que estávamos juntos nisto... O que mais 

não me contas?! — protesta o Gato Noir.
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— Desculpem, mas temos mesmo de ir! — 

interrompe a Fox Rouge.

— Eu não te posso dizer, Gato Noir... Mas 

vou falar com ele, prometo! — diz a Ladybug.

— Ele?! Quem é ele? Odeio segredos — pro-

testa o Gato Noir, enquanto elas se afastam.




