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Festim

A jornalista Nadia Chamack apresenta uma 

reportagem em direto no Museu do Louvre, em 

Paris.

O Museu do Louvre vai hoje revelar a sua 

última aquisição: uma misteriosa estátua escul-

pida em lava solidificada, recentemente desco-

berta nos altos cumes do Tibete pelo conservador 

do museu, o Sr. Kubdel.
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— Olha, Alya! Está ali o Adrien… — diz 

a Marinette, com ar embebecido.

— Marinette, eu pedi à Alix que nos metesse 

cá dentro para te mostrar o que descobri sobre 

os super-heróis, não foi para olhares para o 
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Adrien — reclama a Alya. — Podes fazer isso na 

escola, todos os dias!

— Oh, pois… Dizias super-heróis! Sou toda 

ouvidos — diz a Marinette.

— Ótimo! Primeiro, fica sabendo que super-

-heróis como a Ladybug e o Gato Noir recebem 
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os seus poderes de joias mágicas chamadas 

Miraculous — informa a Alya, entusiasmada.

— Tu disseste que ias deixar de investigar a 

Ladybug para não pores em risco a identidade 

dela — diz a Marinette, receosa.

— Oh, eu sei! Mas esta investigação não tem 

nada que ver com a identidade dela — contrapõe 

a Alya. — Eu vou ajudar a Ladybug a desmas-

carar o Falcão-Traça! Creio que descobri uma 

ligação entre os super-heróis, o Falcão-Traça e os 

Miraculous…

A Marinette fica surpreendida.

— Estou convencida de que a Ladybug, o 

Gato Noir e os outros detentores de Miraculous 

foram retratados ao longo dos séculos, até que, 

por razões desconhecidas, todos desapareceram 
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e o mundo esqueceu-os — explicou a Alya. 

— Olha aquela pintura da Ladybug do Antigo 

Egito. E ali vemos um cavaleiro negro ou o dono 

do Miraculous do Gato Noir — aponta a Alya. 

— Aqui uma senhora ou uma super-heroína 
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borboleta, e aqui vemos Hércules ou o dono do 

Miraculous do Leão — continua a Alya, super 

entusiasmada.

— Também há um Miraculous do Leão? — 

pergunta a Marinette.

— E porque não um do coelho? Já agora! — 

diz a Alix, em tom de brincadeira.

Indiferente às perguntas das amigas, a Alya 

aprofunda a sua teoria:

— Ora bem, antigamente as esculturas eram 

pintadas. A maior parte da tinta desapareceu 

com o tempo, mas há pigmentos microscópicos 

que ficaram. Graças a esta app especial, pode-

mos ver como eram originalmente. Mas o melhor 

de tudo, é que todas estas obras de arte têm uma 

coisa em comum: o mesmo símbolo — disse a 
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Alya, apontando. — Olhem, está em todo o lado. 

É como se fosse um emblema de uma sociedade 

secreta. Como se uma espécie de Ordem dos 

Guardiões zelasse pelos super-heróis desde o 

começo dos tempos — descreve ela, convicta.
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A Marinette recorda-se imediatamente de já 

ter visto aquele símbolo. É igual ao da caixa dos 

Miraculous que o Mestre Fu guarda e da caixa 

que continha o seu Miraculous quando o encon-

trou pela primeira vez.
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— Hum! É parecido com o símbolo que está 

na estátua tibetana que o meu pai encontrou — 

diz a Alix. — Segundo o meu pai, a estátua tem 

mais ao menos uns 200 anos.

— A sério?! Pelo que eu descobri, não houve 

super-heróis portadores de Miraculous nos últi-

mos 200 anos — revela a Alya.

— Então, a estátua seria o último vestígio de 

um Miraculous — afirma a Alix, entusiasmada.

— Até a Ladybug e o Gato Noir entra-

rem em cena há uns meses, para combaterem 

o Falcão-Traça — remata a Alya.

— Brutal! — exclama a Alix.

A Marinette observa as amigas, ouvindo as 

suas conclusões, e sente-se cada vez mais receosa 

pelo que está a ouvir.




