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As Aventuras de Ladybug

O Jalil acredita ter 
decifrado os hieróglifos de um ritual 

secreto, mas ninguém parece levá-lo a sério. 
Irritado, ele é akumatizado pelo Falcão-Traça 

e transforma-se no poderoso Faraó.

O Xavier adora os pombos de Paris. 
Mas a polícia proíbe-o de alimentá-los. 

Revoltado, ele é akumatizado pelo Falcão-Traça, 
que o transforma no excêntrico Monsieur Pigeon.

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

aos habitantes de Paris?

Lê as histórias 
dos teus 

super-heróis 
favoritos!

Não percas 
estas duas 
aventuras!
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Os vilões espalham o terror!

Guarda os teus 
segredos no diário 

da Ladybug! 

Não percas os 
outros livros com as 
histórias da Ladybug 
e do Gato Noir nesta 

coleção fantástica!
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Faraó

A Alya prepara mais um exclusivo para o seu 

Ladyblog.

— Prestem muita atenção, porque estamos 

em direto de Paris! Olá, amigos! Sou a Alya e 

estou aqui em missão especial para o Ladyblog! 

Oh! Vejam! A Ladybug em plena ação! — diz 

ela apontando para o céu e revelando a super‑

‑heroína presa a um helicóptero. — Uau! Ei!  

A Ladybug deixou cair um livro! É o livro de 
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História do 9.º ano e eu sei do que falo, porque 

tenho um igualzinho lá em casa! A nossa justiceira 

preferida andará no colégio, na vida real? Uau!

Mais tarde, no seu quarto, a Marinette desabafa 

com a Tikki.

— Eu sou um desastre! Agora é que estou 

mesmo tramada!

— O que está feito, feito está. Quanto a 

isso já não há nada a fazer. Mas podemos tentar 

adiantar‑nos. A Alya não pode descobrir quem tu 

és. Temos de recuperar o livro!

— Mas como?! Talvez eu não seja a rapariga 

certa para ser a Ladybug…
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— Mas tu foste a escolhida, Marinette! Vai 

correr tudo bem, vais ver. Temos todos muito  

a aprender com o nosso passado. Queres que te 

mostre porquê? — pergunta a Tikki, apontando 

para uma imagem no computador.

— Uma exposição no Museu do Louvre? 

— questiona a Marinette, ao observar o que a 

Tikki lhe está a mostrar no ecrã. — Sobre o faraó 

Tutankhamon? O que é que isso tem que ver com 

o meu livro de História?

— Tens de convencer a Alya a acompanhar‑te 

e a levar o livro. Diz‑lhe que descobriste alguma 

coisa sobre a Ladybug…

— No museu? Não estou a ver como vou 

convencer a Alya a ir ver uma exposição sobre  

o Egito, quando só se interessa pela Ladybug!



10

— Acredita que ela vai ficar interessada…  

E tu também!

A caminho do Museu do Louvre.
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— Já imaginaste? Só tenho de descobrir a 

quem pertence este livro de História e pronto! 

Ficarei a conhecer a verdadeira identidade da 

Ladybug! Desta vez é mesmo a sério! — diz a Alya.

— Achas mesmo que vais conseguir desco‑

brir a identidade da Ladybug através de um livro 

escolar igual ao de todos os alunos?

— Claro, Marinette! O nosso colégio é o 

único em Paris que usa este manual! Portanto, 

só tenho de descobrir quem foi a rapariga do  

9.º ano que o perdeu. No colégio andam 43 

raparigas, sem contar comigo.

— Eh… 42! Sem contar contigo e comigo! 

— Lembra‑te de que na aula de ontem houve 

uma certa pessoa que se esqueceu do livro… — 

comenta a Alya.
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— Eu… eu esqueci‑me dele em casa! Sabes 

bem como passo a vida a esquecer‑me das minhas 

coisas! — desculpa‑se a Marinette.

— Estou a gozar contigo, não te preocupes… 

— diz a Alya, a rir. — Mas só te elimino definiti‑

vamente da lista quando trouxeres o teu livro de 

História para a aula!

Quando chegam à sala da exposição sobre o 

faraó Tutankhamon, quase são atropeladas por 

um rapaz que entra a correr, deixando cair um 

livro e um medalhão.

— Ufa! Não se partiu… — diz ele, apanhando 

o medalhão do chão.
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— Pois, pois. Já agora, nós também estamos 

bem, obrigada pela preocupação! — comenta  

a Alya, em tom de ironia.

— Oh, peço desculpa — lamenta o rapaz.  

— Ei, vocês são da turma da Alix, certo? Eu sou o 

seu irmão mais velho, o Jalil Kubdel. Vocês tam‑

bém se interessam pelo Akhenaton? — pergunta 

ele. — Ei, pai! — grita, avançando na direção de 

um homem.

— Que tipo tão estranho… — comenta a  

Marinette.

— Então, vais contar‑me porque me trouxeste 

até aqui? Esta exposição tem alguma coisa que 

ver com a Ladybug? — questiona a Alya.

— Eh… quer dizer… Sim! É por aqui! Eh… — 

balbucia a Marinette.
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Em sua casa, o Adrien assiste à transmissão que 

a Alya fez quando encontrou o livro de História 

da Ladybug.

Uau! Ei! A Ladybug deixou 

cair um livro! É o livro de Histó‑

ria do 9.º ano e eu sei do que falo, 

porque tenho um igualzinho lá em 

casa! A nossa justiceira preferida 

andará no colégio, na vida real? 

— É de loucos! — exclama o 

Adrien. — Qual é a probabilidade 

de usarmos o mesmo livro? Será 

que frequentamos o mesmo colé‑

gio?
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— Se assim fosse, não achas que já tinhas 

dado conta? — diz‑lhe o Plagg, entre dentadas 

numa fatia de queijo. — Porque é que te preocu‑

pas com raparigas quando poderias entreter‑te 

com uma coisa destas? 

— Fica sabendo que as raparigas cheiram 

muitíssimo melhor do que o teu queijo e têm muito 

melhor aspeto!

De volta ao Museu…

— Vá, diz de uma vez por todas do que se 

trata! — insiste a Alya.

— Não, não… porque senão… deixava de ser 

uma surpresa! — responde a Marinette.
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