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Capítulo 1

Aniversário  
do Nooroo

Ele celebra hoje o seu ciclo 3500.

A Marinette prepara-se para se deitar. O seu 

quarto fica no sótão da casa. É um espaço 

amplo, com grandes janelas e com acesso a uma 

varanda com vista sobre a bela cidade de Paris. 

Decorado em tons cor-de-rosa, o quarto tem 



14

Miraculous ~ As Aventuras de Ladybug

claramente uma inspiração român-

tica… até pelas várias fotos do 

Adrien que o enfeitam!

— Estás tão caladi-

nha, Tikki. Em que estás 

a pensar? — pergunta 

a Marinette.

— No Nooroo…

— O kwami do Falcão-

-Traça?

— Sim, ele celebra hoje 

o seu ciclo 3500. E está 

sozinho.

— Oh, Tikki, não fi ques 

triste… Um dia destes, 

havemos de libertá-lo do 

claramente uma inspiração român-

tica… até pelas várias fotos do 

Adrien que o enfeitam!

a Marinette.

o seu ciclo 3500. E está 

sozinho.
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terrível Falcão-Traça, prometo — diz a Marinette, 

convicta.

O Nooroo é o kwami do 

malévolo Falcão-Traça. É uma 

criatura lilás, semelhante a 

uma borboleta. Ele é fi el ao 

seu mestre e, por isso, ajuda-o 

a tentar obter os Miraculous da 

Ladybug e do Gato Noir. No entanto, as suas 

atitudes denunciam muita timidez e alguma 

bondade.

— Pode haver uma solução mais rápida. 

Os kwamis comunicam com a sua espécie 

a cada ciclo ou aniversário… Ou seja, hoje seria 

um bom dia — explica a Tikki — e tão cedo não 

haverá outra oportunidade. Um ciclo de um 

a tentar obter os Miraculous da 
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kwami equivale a várias centenas de anos no 

mundo dos seres humanos.

Cada kwami é criado à medida que uma 

nova emoção abstrata surge no uni-

verso, como a criação, o amor, 

a beleza… A Tikki é o kwami da 

criação e formou-se no início do 

universo. Ela foi o primeiro kwami 

a existir.

No início, embora pudessem percorrer o uni-

verso, os kwamis não podiam ser vistos pelos 

seres humanos e não podiam interagir com 

eles. Contudo, esta limitação foi resolvida há 

milhares de anos, quando um mago descobriu 

como criar joias mágicas, os Miraculous, para 

que os kwamis pudessem comunicar e ajudar 

nova emoção abstrata surge no uni-

a existir.
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as pessoas. Desde então, os kwamis ajudam 

os portadores dos seus Miraculous a alcançar 

o bem no Mundo. No entanto, há kwamis que 

ficaram presos a vilões e estão forçados a aju-

dá-los nos seus esquemas diabólicos, como é  

o caso do Nooroo.
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Capítulo 2

Esconder  
a verdade

Com o Wayzz de vigia não há perigo nenhum.

A Tikki é uma pequena criatura vermelha com 

uma cabeça grande, um corpo minúsculo e 

olhos azuis escuros. Assemelha-se a uma joa-

ninha, com duas antenas, grandes manchas 

pretas na testa e nas bochechas, e uma cauda 
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curta com três pontas alinhadas 

verticalmente. É com a ajuda do 

seu poder que a Marinette se trans-

forma na fantástica super-heroína 

Ladybug.

— Consegues 

descobrir onde está 

o Nooroo? — pergunta a Marinette.

— Para isso, os kwamis têm de se reunir na 

caixa dos Miraculous numa data específi ca — 

explica a Tikki.

— E que data específi ca é essa? — ques-

tiona a Marinette.

— Hoje.

— Hoje?! Porque é que não me disseste mais 

cedo, Tikki?

curta com três pontas alinhadas 

verticalmente. É com a ajuda do 

seu poder que a Marinette se trans-

forma na fantástica super-heroína 

descobrir onde está 
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— Porque o Mestre Fu não quer que os kwa-

mis se afastem dos seus donos. Diz que temos 

de estar prontos para entrar em ação se alguém 

for akumatizado.

O Mestre Fu é o Guardião dos Miracu- 

lous. Tem quase 200 anos e é o portador do  
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Miraculous da Tartaruga. O seu kwami é o 

Wayzz. O Mestre Fu é sábio, atencioso e gen-

til e é o único ser humano que conhece as ver-

dadeiras identidades da Ladybug e do Gato 

Noir, pois foi ele quem lhes entregou os seus 

Miraculous.

— Hum, ele tem razão, Tikki. Mas, então… e se  

todos os outros kwamis, além de ti e do Plagg, 

conseguirem reunir-se? — sugere a Marinette.

— Pois, mas eu receio que não resulte se 

eu não for — lamenta a Tikki. — Quantos mais 

kwamis estiverem presentes, mais hipóteses há 

de termos êxito na comunicação com o Nooroo. 

— Mas se o Mestre Fu não aprova… — 

comenta a Marinette, abanando a cabeça em 

sinal de desânimo.
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— O Wayzz, o Plagg e eu tivemos uma 

ideia… Bem, a ideia foi mais do Plagg. Ele e 

eu reuníamo-nos com os outros kwamis na caixa 

dos Miraculous e o Wayzz ficava de vigia. Se 

alguém fosse akumatizado, ele avisava-nos logo 

— descreve a Tikki. — O que achas do nosso 

plano, Marinette?

— É uma grande ideia! Com o Wayzz de 

vigia não há perigo nenhum.

— Mesmo que não digamos a verdade ao 

Mestre Fu? — questiona a Tikki.

— Se conseguirmos salvar o Nooroo e der-

rotar o Falcão-Traça, o Mestre Fu não pode 

repreender-nos!

— Então não te importas? Deixas-me ir?

— Claro que sim, Tikki. Confio em ti!
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— Obrigada, Marinette. Fica descansada, 

não vou dececionar-te. Dorme bem!

— Boa sorte, Tikki! Libertem o Nooroo.




