


Durante o dia sou a Marinette:
Uma miúda normal, com uma vida normal.

Mas há uma coisa sobre mim que ainda ninguém sabe. 
É que eu tenho um segredo:

A Ladybug
Chegou pra vencer.

O coração é o seu poder.

Com a Ladybug
Vocês vão ver

Que o mal nunca vai prevalecer.

É a Ladybug!
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A série de animação Miraculous — As 
Aventuras de Ladybug conta a história da 
Marinette, uma rapariga carismática que 

se transforma numa corajosa super-heroína 
que luta para que o bem vença! Ela usa os 

poderes de super-heroína — o seu misterioso 
Lucky Charm e o seu poder de «criação» — 
para repor a felicidade e a paz de todos os 

habitantes de Paris.

A Marinette e o Adrien são dois alunos do 
9.º ano com uma caraterística especial:  

foram os escolhidos para lutar contra o mal! 
Eles têm uma missão muito importante: 

capturar os akumas, criaturas comandadas 
pelo malvado Falcão-Traça, responsável por 
transformar pessoas normais em supervilões.



Nas suas empolgantes aventuras, estes dois 
jovens estudantes transformam-se em heróis 

graças aos poderes proporcionados  
pelos seus kwamis, criaturas mágicas:  

a Marinette transforma-se em Ladybug  
e o Adrien, em Gato Noir.

Mas a Ladybug e o Gato Noir não conhecem 
a verdadeira identidade um do outro.  

A Marinette desconhece que, por debaixo  
do seu fato de super-herói, o Gato Noir é,  

na realidade, o Adrien, o rapaz por quem ela 
é apaixonada. Por outro lado, o Adrien não 
sabe que a Ladybug é, na verdade, apenas  

a Marinette, uma das raparigas da sua turma.

Juntos, eles vão viver fantásticas 
aventuras, plenas de mistério e ação!



Melhor amiga da Marinette
Estudante

Alya

Pai da Marinette
Padeiro

Tom

Mãe da Marinette
Padeira

Sabine

Melhor amigo do Adrien
Estudante

Nino

Primeira paixão da Marinette
Estudante

Adrien

Pai do Adrien
Designer de Moda

Gabriel

Rival da Marinette
Estudante

Chloé

Melhor amiga da Chloé
Estudante

Sabrina

Estudante

Marinette



Criatura mágica da Marinette
Kwami

Tikki

Super-heroína

Ladybug

Super-herói

Cat Noir

Criatura mágica do Adrien
Kwami

Plagg

Supervilão
Fal

cão‑Traça

Manon akumatizada

Puppeteer



Índice

Capítulo 1

Brincar aos fantoches 13
Capítulo 2

Uma birra valente 20

Capítulo 3

Olhos de gatinho 25

Capítulo 4

Pequena supervilã 30
Capítulo 5

Encontro no metro 36
Capítulo 6

Puppeteer mimada 42



Capítulo 7

Confusão de vilãs 48

Capítulo 8

Em busca dos bonecos 53

Capítulo 9

Pausa versus ação 58

Capítulo 10

Bonecos em fuga 63

Capítulo 11

Trabalho de equipa 69

Capítulo 12

Cinco contra uma 74
Capítulo 13

Sob o holofote 80
Capítulo 14

Vilã supermimada 84
Capítulo 15

Pequena endiabrada 92

Atividades 97



13

Capítulo 1

Brincar  
aos fantoches

Queremos os Miraculous! Com eles 

ficamos muito fortes e vamos ganhar!

A Marinette está no seu quarto a tomar conta  

da pequena Manon. Estão a brincar com 

os bonecos de pano que a Marinette fez, retra-

tando os super-heróis Ladybug e Gato Noir,  
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e os vilões Lady Wifi, 

Evillustrator e 

Rogercop. Ela 

conta como os vilões 

obtiveram os seus 

poderes e o que 

os motivou. Explica 

que eles eram pes-

soas comuns em 

Paris que, por 

alguma razão, fica-

ram muito chatea-

das. Um vilão ainda 

mais poderoso cha-

mado Falcão-Traça 

ofereceu-lhes 
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superpoderes com a condição de eles conse-

guirem os Miraculous da Ladybug e do Gato 

Noir, duas poderosas joias mágicas perten-

centes aos super-heróis. A Marinette conta  

à Manon que, se o Falcão-Traça se apoderar 

dos Miraculous, o mal vence. No entanto, feliz-

mente, os heróis triunfam sempre.

— «Aqui estou eu, my lady!» «Oh! Estou 

tão contente por te ver, Gato Noir.» «Claro 

que estás! Sou um gato ao teu serviço!  

Raarrr!» — diz a Marinette, imitando a Ladybug 

e o Gato Noir, enquanto mexe os seus bone- 

cos.

— Oh! Ele não devia dizer isso — protesta  

a Manon.



16

Miraculous ~ As Aventuras de Ladybug

— Tens razão, Manon! «Não é altura para 

brincadeiras, Gato Noir! Temos de capturar 

os akumas maus antes que eles…» «É verdade,  

o que é que querem os maus?»

— «Ah… Nós queremos ganhar!» — diz  

a Manon, com voz grossa, gesticulando com 

os bonecos da Lady Wifi, do Evillustrator e do 

Rogercop.

— «Sim, mas ganhar o quê?» — pergunta  

a boneca Ladybug.

— Não sei — responde a Manon. — O que 

costumam eles ganhar?

— Depende — diz a Marinette. — A Lady 

Wifi queria revelar a verdadeira identidade 

da Ladybug. E o Evillustrator queria vingar-se 

de uma rapariga que troçou dele. Depois 
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apareceu o Rogercop, que é um super-polícia. 

Mas o akuma malvado que os torna maus quer 

roubar os Miraculous da Ladybug e do Gato  

Noir.

— Então, o que aconteceria se ele os rou-

basse? — pergunta a Manon.

— Os maus ganhavam — diz a Marinette.

— Já sei! Já sei o que querem os maus! — 

exclama a Manon. — «Queremos os Miraculous!  

Com eles ficamos muito fortes e vamos 

ganhar!» «Vou apanhar os vossos Miraculous, 

Ladybug e Gato Noir!» «Vão… vão dar-me 

o que eu quero ou vão ficar super, super- 

tramados!»

— «Não apanham os nossos Miraculous!»

— Ei! — protesta a Manon.
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— A Ladybug e o Gato 

Noir ganharam! Outra vez! 

— diz a Marinette, com 

entusiasmo.

— Não é justo!  

— reclama a Manon,  

a chorar. — Tu ganhas 

sempre!

— Não, Manon. A Ladybug 

e o Gato Noir é que ganham 

sempre. E os maus perdem 

sempre, como tu sabes.

— Mas nunca me deixas 

brincar com a Ladybug e com 

o Gato Noir! — resmunga  

a menina.
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— Oh, não chores. Claro que podes brin-

car com a Ladybug e o Gato Noir. Até posso 

emprestar-te um deles, se quiseres — diz  

a Marinette.
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Capítulo 2

Uma birra 
valente

A Marinette não me deixou ganhar! 

Ela não para de fazer batota!

A lgum tempo depois, chega a mãe da Manon. 

Nadia Chamack é jornalista no canal tele-

visivo Kids Plus e, frequentemente, conta com  

a Marinette para tomar conta da filha.
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Embora a Manon seja muito endiabrada, 

a Marinette gosta de tomar conta dela. 

Preocupa-se genuinamente com a menina e 

diverte-se com a sua personalidade impulsiva e 

astuta. No entanto, não gosta quando a Manon 

mexe nas suas coisas sem pedir licença, nomea-

damente nos acessórios de moda que ela tem 

espalhados pelo quarto. A Marinette quer ser 

estilista e dedica muito do seu tempo a dese-

nhar e a criar arrojados acessórios de moda.

— Já cheguei, Manon. Portaste-te como uma  

linda menina? — pergunta a Sra. Nadia.

— Mamã! A Marinette não me deixou 

ganhar! Ela não para de fazer batota! — reclama  

a menina.
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— Oh, Manon… Não podes ser sempre tu  

a ganhar — diz a mãe, que sabe quão mimada e 

caprichosa a filha pode ser.

— Claro que posso! — comenta a Manon, 

arregalando os seus grandes olhos cor de 

avelã. — A Ladybug e o Gato Noir ganham  

sempre!

— Lá nisso tens razão. Mas eles são 

super-heróis — explica a Sra. Nadia.

— Ganhas para a próxima, Manon — 

tranquiliza-a a Marinette.

— Agora devolve a boneca à Marinette — 

ordena a mãe da menina.

— Não! Eu quero ficar com a boneca da 

Ladybug! — responde a Manon, fazendo uma 

birra.
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— Nem penses. Já tens muitos bonecos — 

declara a mãe.

— Deixe lá, Sra. Nadia — interrompe  

a Marinette, com pena da menina. 

— Eu disse que lhe empres-

tava a boneca.

— És muito querida 

Marinette, mas ela já tem 

tantos brinquedos em casa. 

Não precisa de mais uma 

boneca.

— Não! — grita a Manon, 

puxando a boneca de pano 

e rasgando-lhe um braço.

— Oh! Olha o que 

fizeste, Manon — repreende 
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a mãe. — Dá cá a boneca imediatamente. Peço 

desculpa…

— Oh, não é nada de grave. Eu posso 

cosê-la. Não faz mal, a sério — diz a Marinette.

— Desculpa uma vez mais, Marinette. Anda, 

Manon, vamos. Diz adeus.

— Eu quero aquela boneca! — grita a menina, 

furiosa por não conseguir convencer a mãe.

— Não! E por hoje chega de birras. Vá, diz 

adeus à Marinette.

— Adeus — murmura a Manon, visivelmente 

amuada.




