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 O Theo tem uma paixoneta 
pela Ladybug e morre de ciúmes do 

Gato Noir. O Falcão-Traça promete-lhe que 
a Ladybug será sua e ele aceita ser akumatizado 

e transformar-se no traiçoeiro Copycat.

A Alix tem um relógio especial e, enquanto participa 
numa corrida, deixa-o ao cuidado dos amigos. Mas ele 
parte-se. Furiosa, ela é akumatizada pelo Falcão-Traça 

e transforma-se na poderosa Chronogirl.

Conseguirão a Ladybug e o Gato Noir 
derrotar os vilões e devolver a paz 

aos habitantes de Paris?
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Copycat

Olhando para a foto do Adrien que tem como 

fundo de ecrã do seu telemóvel, a Marinette sus-

pira…

— E se o convidasses para ir ao cinema?

— Pois, pois, Tikki. Já estou mesmo a ver essa 

conversa — responde a Marinette.

— Olá, Adrien! Por acaso gostavas de vir…

— Exatamente, Tikki! É mais forte que eu… 

Sempre que o vejo quase desmaio!
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— Isso quer dizer que para conseguires ter 

uma conversa normal com ele, não o podes ver!

— Ora bem!

— Marinette, esse problema tem uma so-

lução muito simples: chama-se telemóvel! Só pre-

cisas de arranjar o número dele.

— Excelente ideia! Eu sei quem tem o número 

do Adrien! — diz ela, ligando para a Alya.

Entretanto, no parque, a cerimónia de inaugu-

ração das estátuas da Ladybug e do Gato Noir 

está prestes a começar. O Sr. Bourgeois, presi-

dente da câmara de Paris, e o escultor da obra 

aguardam a chegada dos homenageados.
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— Estou certo que se superou a si mesmo, 

Theo — elogia o Sr. Bourgeois.

— Foi uma honra! Mal posso esperar para 

conhecer a Ladybug! Espero que ela autografe  

a foto que usei como inspiração.

— Certamente que o fará. Mas, está quase 

na hora… A Ladybug e o Gato Noir já deviam ter 

chegado.

De volta a casa da Marinette.

— Bom, sabemos que improvisar não é o teu 

forte… Portanto, limita-te a seguir esse texto.

— Mas, Alya, os professores estão sempre  

a dizer-me que não sou nada natural a ler.
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— Então, decora o texto, Marinette! É fácil, 

tu consegues! Só não improvises, está bem?

— Esquece, Alya. Não vai funcionar nunca!

— Tarde demais! Está a chamar… — diz-lhe  

a amiga, que já tinha feito a chamada para o tele-

fone do Adrien.

— Oh, não…

Olá, ligou para o Adrien. Deixe a sua men-

sagem!

— É o atendedor de chamadas — sussurrou 

a Marinette.

— Deixa mensagem! E não inventes!

— Olá… eh… atendedor de chamadas do 

Adrien… daqui fala a Marinette… que… eh… tem 

uma mensagem… para ti, como é óbvio… é o teu 

telefone… por isso, liga-me, adeus e até logo! —  
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E atira o telemóvel para cima da cama. — O que 

foi? Querias que dissesse o quê? Olá, borracho! 

Daqui fala a Marinette! Queria convidar-te para 

irmos ao cinema, mas estou tão apaixonada por ti 

que a única forma que tenho para conseguir falar 

contigo, sem me atrapalhar toda, é através do 

raio deste telemóvel! Hã?

Se quiser voltar a ouvir a sua mensagem, 

prima 1; se quiser apagar a sua mensagem, prima 

2 — ouve-se.

— O quê?! Não desliguei a chamada — grita 

a Marinette, em pânico.

— Carrega no 2! Carrega no 2! — sussurra 

a Alya.

A sua mensagem foi gravada. Pode desligar.

— Ohhhh… nãããão!
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— Vá, podia ser pior. OK, foi um bocado 

mau. De qualquer forma, alguma vez terias de 

lhe dizer… Pelo menos agora acabaram-se os se-

gredos!

— O atendedor gravou tudo o que eu disse!
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— E então?

— Alya, eu chamei-o de «borracho». Ele 

NÃO pode ouvir esta mensagem! Se isso acon-

tecer, vou morrer de vergonha!

— Pronto, pronto! Tenho uma ideia. Se ele 

não atendeu a tua chamada, é porque deve estar 

ocupado, o que significa que talvez consigas 

chegar ao seu telemóvel antes dele! Hum… onde 

é que ele estará?

— É isso! Depois das aulas ele tem aula de 

esgrima, foi por isso que não atendeu! E vai sair 

dentro de exatamente… 22 minutos e meio! — diz 

a Marinette, descendo um painel com o horário 

detalhado das atividades do Adrien.

— Bem… És muito maluca, Marinette!  

Sabias?!
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No Clube de Esgrima:

— Preciso de ir beber água. Volto já! — diz  

o Adrien ao seu colega.
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Quando abre o cacifo, vê o Plagg refaste-

lado dentro de uma caixa de queijo.

— Plagg! Grande comilão!

— O teu telemóvel vibrou. Tens uma nova 

mensagem.
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— Hum, não conheço este número… Oh, 

não! Já estamos atrasados! Estás pronto para 

me transformar, Plagg?

Ao passarem pelo parque, a Marinette e a Alya, 

veem a movimentação.

— Ei, olha, é o Gato Noir. Oh! É hoje  

a inauguração das estátuas da Ladybug e do 

Gato Noir! Tinha-me esquecido! — diz a Alya.

— Também eu! — comenta a Marinette.

— Mas nunca disseste que ias à inauguração.

— Ah… e não vou! Quer dizer, esqueci-me.

— Olha, Marinette, em relação ao telemóvel 

do Adrien, tratamos disso depois…
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