
Olá! 
Durante o dia sou 

a Marinette, uma miúda normal. 
Mas há uma coisa sobre mim, 

que ninguém sabe. Eu tenho um segredo… 
Transformo-me na poderosa Ladybug! Chiu… 

Não contes a ninguém! Estou aqui porque aceitei 
uma missão muito especial: oferecer-te este diário. 

Aqui podes registar as tuas experiências, 
pensamentos, sentimentos e, 

claro, os teus segredos. 
Aposto que também 

os tens!
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É divertida, sincera, otimista e vê as coisas sempre pelo lado 
positivo. Generosa e altruísta, está sempre pronta para aju‑
dar os outros. Anda no 9.º ano e o seu maior sonho é vir  
a entrar numa prestigiada escola de moda.
Por ser tão impulsiva, tem o hábito de falar antes de pensar,  
o que, claro, faz com que se meta em sarilhos! Mas quando 
está perto da sua paixão, o Adrien, ela gagueja…
A Marinette é euro‑asiática. Nasceu em França, por isso sente‑ 
‑se muito parisiense, mas usa pauzinhos chineses quando come 
esparguete ou massa chinesa!

Marinette

A Marinette vive com o seu kwami, a Tikki. Quando 
ela se transforma em Ladybug, tem de dizer a pala‑
vra mágica: Transforma‑me! Nessa altura, a Tikki 
torna‑se uma bola de energia e vai para  

um dos seus brincos. A roupa 
da Marinette transfigura‑se 
num fato vermelho com pin‑

tas pretas. E assim surge a super‑
‑heroína Ladybug!

Tikki (Kwami)



Muito forte, ultrarrápida, corajosa, confiante, per‑
sistente, engenhosa, inteligente, perspicaz, enérgica, 

ágil, mágica. Por vezes, faz asneiras porque, tal como 
a Marinette, tem tendência para falar antes de pen‑
sar. Mas o seu sentido de responsabilidade faz com 

que se foque na sua missão até que esta esteja termi‑
nada com sucesso.

Quando a Ladybug convoca o seu poder, 
dizendo as palavras mágicas «lucky charm», 
tem apenas 5 minutos até voltar a transfor‑
mar‑se numa rapariga normal. Os seus brin‑

cos começam a brilhar, e as cinco pintas pretas 
desaparecem, uma a uma. Quando a última pinta desa‑

parece, a Ladybug volta a ser a Marinette.

LadyBug

está na hora!



O Adrien vive com o pai numa luxuosa mansão, nas pro‑
ximidades da Torre Eiffel! Tem tudo o que quer, menos 
uma vida normal!
Desde pequeno que é a imagem da empresa de moda do 
pai. Não odeia ser modelo, mas não quer fazer isso para 
o resto da sua vida; quer encontrar o seu caminho, por si 
mesmo. O pai não lhe dá qualquer liberdade: é frio, contro‑
lador e nunca tem tempo para ele.
O Adrien anda sempre com um smartphone; este toca  
e avisa‑o sobre os seus compromissos.

Adrien

O kwami do Adrien é o Plagg. Quando precisa de 
se transfigurar em Gato Noir, tem de dizer a pala‑
vra mágica: Transforma‑me! Com isto, 
o Plagg entra para o anel do 
Adrien. Um fato preto apa‑
rece no corpo do jovem, 
fazendo‑o parecer‑se com 
o seu animal preferido,  
o gato. Eis o fantástico 
Gato Noir!

Plagg (Kwami)



Por trás da máscara do livre, forte e duro Gato 
Noir está o Adrien. Apaixonado pela Ladybug,  
o Gato Noir faz tudo para a impressionar. No entanto, 
por vezes, esforça‑se demasiado, o que acaba por ser 

desastroso…
Quando ele invoca o seu poder, dizendo a pala‑

vra mágica «Cataclismo», o seu anel fica 
cheio de energia e qualquer coisa 

em que ele toque fica comple‑
tamente arruinada. Se tocar 
numa pessoa, ela imediata‑

mente adoece, irrompendo num ataque de 
espirros ou ficando com a cara cheia de bor‑
bulhas, podendo até perder o cabelo!

Quando o Gato Noir usa o seu poder, tem  
5 minutos até voltar a ser o Adrien. O seu anel começa 
a brilhar, e os dedos na pegada começam a desaparecer, 
um a um. Quando a última marca desaparece, ele volta 
a ser o Adrien.

Gato Noir

está na hora!



Olá! 
Durante o dia sou 

a Marinette, uma miúda normal. 
Mas há uma coisa sobre mim, 

que ninguém sabe. Eu tenho um segredo… 
Transformo-me na poderosa Ladybug! Chiu… 

Não contes a ninguém! Estou aqui porque aceitei 
uma missão muito especial: oferecer-te este diário. 

Aqui podes registar as tuas experiências, 
pensamentos, sentimentos e, 

claro, os teus segredos. 
Aposto que também 

os tens!

7+

ISBN 978-989-8849-28-1

20|20 editora
Atividades

9 789898 849281
e dezenas de
Autocolantes

Testes

Signos

Dicas

© 2015 ZAG – Method
All Rights Reserved

O Meu Diário

A
s A

venturas de Ladybug: O
 M

eu D
iário

14 mm 10 mm 20 mm20 mm 13,6 mm 13,6 mm10 mm


