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

Nasce o pior
dos vilões
O que poderia ser melhor
do que criar supervilões?

H

á muitos séculos, foram criadas joias mági‑
cas com poderes espantosos: os Miraculous.
Ao longo da História, os heróis usaram estas
joias para o bem da Humanidade. Dois destes
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Miraculous são mais poderosos do que os outros:
os brincos da Ladybug, que concedem o poder
da criação, e o anel do Gato Noir, que concede
o poder da destruição. Segundo a lenda, quem
controlar estas duas joias ao mesmo tempo
alcançará o poder absoluto.

Numa secreta mansão, duas personagens
conversam na escuridão:
— Eu quero esse poder absoluto, Nooroo.
Tenho de conseguir esses Miraculous.
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— Mas ninguém sabe onde
estão esses Miraculous, mestre.
— Mas eu encontrei‑te, meu
pequeno Nooroo… És o meu
kwami! Qual é o poder do
Miraculous a que estás ligado?
— Permite‑te conceder super‑
poderes a alguém e transformar essa pessoa
em teu fiel seguidor.
— Em meu fiel seguidor e num supervilão!
O que poderia ser melhor do que criar super‑
vilões?
— Mas, mestre, os Miraculous não devem
ser usados para praticar o mal.
— Eu tenho de ter esse poder absoluto,
Nooroo! O teu Miraculous está sob o meu
15
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controlo. Agora eu sou o teu mestre
e tu tens de obedecer‑me.
— Sim, mestre. Às tuas ordens
— responde o Nooroo, relutante‑
mente.
— Nooroo, que se abram as
asas negras! A partir de hoje serei
conhecido como Falcão‑Traça —
declara o vilão com garga‑
lhadas malévolas.
E assim nasce o mais vil dos
vilões. Com identidade e esconderijo desconhecidos, o Falcão‑Traça
detém o Miraculous Traça. Embora,
originalmente, este Miraculous
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usasse os akumas para transformar pessoas
comuns em heróis com habilidades especiais,
o Falcão‑Traça passou a usá‑lo para trans‑
formar as pessoas em supervilões. Quando
alguém sente emoções negativas, ele impregna
um akuma, originalmente branco, com maldade,
tornando‑o negro. Depois, envia‑o para conta‑
minar um objeto que pertence a essa pessoa.
Assim, o Falcão‑Traça oferece‑lhe superpode‑
res com a condição de essa pessoa akumatizada
conseguir roubar os poderosos Miraculous da
Ladybug e do Gato Noir.
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Capítulo 2

Forte aura
negativa
Não sabemos que mal
se pode abater sobre o mundo!

N

outro ponto da cidade de Paris, o Wayzz,
o kwami do Mestre Fu, desperta sobressaltado.
— Mestre! Mestre! O Miraculous Traça! Senti
a sua aura!
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— Pensei que estava perdido para sempre… —
comenta o Fu, o sábio Guardião dos Miraculous.
— Mestre, é uma aura negativa.
Temo que esteja nas mãos de
um poder negro — diz o Wayzz,
a pequena criatura verde e
amarela, com uma antena na
cabeça e carapaça de tartaruga.
— Oh, não! Temos de encontrar
o Nooroo. Se o seu Miraculous caiu nas mãos
erradas, não sabemos que mal se pode abater
sobre o mundo! Está na hora de intervir! Wayzz…
— Por favor, Mestre Fu, seja razoável. O mestre
já não tem idade para se transformar.
— É meu dever manter os Miraculous longe
das mãos erradas. Ainda sou jovem. Só tenho
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186 anos. Mas tu tens razão, Wayzz. Não posso
continuar a agir sozinho. Vamos precisar de ajuda
— declara o Fu, abrindo
a caixa secreta que
contém os dois
mais poderosos
Miraculous: os
brincos que conce‑
dem o poder da criação, e o anel que concede
o poder da destruição.
— Acha que vai encontrar pessoas à altura,
mestre? — questiona o pequeno kwami.
— Só me enganei uma vez. Nunca mais vol‑
tará a acontecer. Pelo menos, assim espero…
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