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!

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!
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Capítulo 1

Dia de
São Valentim
O príncipe quebra o feitiço ao beijar a princesa,
porque só o amor pode vencer o ódio.

N

o Colégio Françoise‑Dupont, o dia de
aulas está quase a terminar. Os alunos
contam os minutos para saírem e poderem ir
festejar o Dia de São Valentim!
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— Na maioria dos
contos de fadas, o príncipe quebra o feitiço ao
beijar a princesa. Alguém
sabe porquê? — pergunta
a Sra. Caline Bustier, professora de Literatura.
— Porque só o amor vence o ódio!
— Exatamente, Rose! — exclama a professora Caline.
— Tecnicamente, esse raciocínio só se verifica em aproximadamente 87 por cento dos
contos de fadas, e também… — acrescenta
o Max.
— Obrigada pelas tuas observações, Max
— interrompe a professora.
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Dia dos Namorados

— Hum… de nada! — diz o Max, convencido
da pertinência da sua observação.
Enquanto a discussão do tema
decorre com animação, o Adrien
escreve, aparentemente distraído, numa folha de papel.
A professora, acreditando que
ele não está a prestar a mínima
atenção, aborda‑o diretamente.
— Adrien! Espero que aquilo
que estás tão empenhado
a escrever esteja relacionado
com esta aula! Podes, por favor,
repetir o que acabei de dizer?
— Na maioria dos contos
de fadas, o príncipe quebra
15
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o feitiço ao beijar a princesa, porque só o amor
pode vencer o ódio — responde ele, palavrinha
por palavrinha.
— Exatamente, Adrien — comenta a professora Caline, segundos antes de tocar a campainha que anuncia o final da aula. — Para
a próxima aula, não se esqueçam de acabar de
ler a Bela Adormecida de Charles Perrault!
E feliz Dia de São Valentim a todos!
Enquanto os alunos se apressam a sair,
o Adrien permanece na sua secretária, ponderando o que mais escrever… Porém, num aparente ataque de frustração, ele rasga a folha de
papel, amassa‑a numa bola e atira‑a para o caixote do lixo.
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Observando o comportamento do seu
amado secreto, a Marinette decide ficar mais
um pouco na sala de aula.
— Eu já vou, Alya. Encontro‑te lá fora — diz
ela à sua melhor amiga.
Depois, aninha‑se atrás de uma secretária e
observa‑o, com os seus brilhantes
olhos azuis bem arregalados.
Assim que o vê sair, ela não
resiste à curiosidade, aproximando‑se do caixote do
lixo e remexendo-o à procura da suspeita folha
de papel.
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Poema
de amor
É poesia! Quer saber como és por dentro!
Ele quer conhecer‑te melhor.

A

o sair da sala de aula, o Adrien é imediatamente interpelado pela Chloé.
— Olá, Adrien! Podes assinar aqui neste
cartaz? — pede‑lhe ela, com um olhar meloso.
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A Chloé, filha do presidente da câmara de Paris,
é uma rapariga orgulhosa, intrometida,
mimada, fútil, às vezes
malvada, arrogante e egocêntrica. Não se preocupa
com ninguém a não ser
com ela própria, mas tem
uma paixão nada secreta
pelo Adrien. Por isso, tenta
aproximar-se dele constantemente.
— Chloé, tu sabes que
detesto dar autógrafos! — responde ele.
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— Ah, não, isto é… uma petição! Uma petição
contra a crueldade com os hamsters. Já viste a
pele horrível que os obrigam a usar? É revoltante!
Para não ter de aturar a Chloé, o Adrien
assina o cartaz e segue o seu caminho.
Enquanto pula, eufórica, a Chloé vê a sua
colega Marinette na sala de aula, debruçada
sobre o caixote do lixo. Como nunca perde
uma boa oportunidade de humilhá-la, a jovem
avança na sua direção.
— Eh… Então, Marinette… estás à procura
de comida? — pergunta ela, soltando risadinhas
maldosas.
— Se calhar está à procura de roupas novas!
— acrescenta a Sabrina, a melhor amiga da
Chloé.
20

Dia dos Namorados

Divertidas com a situação, as duas raparigas saem da sala de aula às gargalhadas.
— Não lhes dês importância, elas
não a merecem — murmura a Tikki,
o kwami da Marinette, que
aproveita o facto de estarem
sozinhas para sair da bolsa que
a jovem traz a tiracolo. Como
sempre, a pequena criatura vermelha com antenas e manchas pretas aconselha sabiamente
a Marinette, tentando ajudá‑la a resolver os
seus problemas pessoais.
— Tens razão, Tikki — desabafa a Marinette.
— Teu cabelo é negro como a noite. Tens o céu
azul no olhar. Por detrás dessa máscara de
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mistério, quem poderá estar? Todos os dias
te vejo e espero um sinal. Vou amar‑te até
ao fim da vida. Dá‑me tu um amor igual — lê
ela na folha amassada que retirou do caixote
do lixo.
— Uau, um poema de amor! — exclama
a Tikki, entusiasmada.
— Mas de quem é que ele está a falar?
Cabelo negro e olhos azuis?
— Marinette! És mesmo tontinha. Não vês
que está a falar de ti!
— Não! — comenta a rapariga, a rir. — Há
muitas raparigas com o cabelo preto e os olhos
azuis.
— Sim, mas azuis como o céu? — questiona
a pequena criatura.
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— O que é que ele quer dizer com «máscara
de mistério»?
— É poesia! Quer saber como
és por dentro! Ele quer conhecer‑te melhor, Marinette! Acredita, está a falar de ti.
— Ah! Estou a sonhar!
Belisca‑me — diz a Marinette,
aos pulinhos.
Sem hesitar, a Tikki avança
na direção dela e belisca‑a com
força.
— Ai, Tikki! Eu estava a brincar!
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