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Capítulo 1

Dia do desfile
de moda
O Adrien vai odiar-me
para o resto da vida!

N

o seu quarto, a Marinette está ocupada
a finalizar o chapéu que será usado pelo
Adrien Agreste no desfile de moda que vai
decorrer no edifício Grand Palais.
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Miraculous ~ As Aventuras de Ladybug

— Está perfeito, Marinette! — elogia a Tikki.
A Tikki é o kwami
da Marinette. Quando
ela se quer transformar em
Ladybug tem de dizer a palavra
mágica: «Transforma-me!» Nessa
altura, a Tikki assume a forma de uma bola de
energia que entra nos seus brincos e faz surgir
a super-heroína!
— Achas mesmo que está perfeito? Oh,
Tikki, eu não sei! Sinto que é o chapéu mais feio
do mundo! E o Adrien vai desfilar com ele em
frente a toda a gente.
O desfile de moda do famoso estilista
Gabriel Agreste é o evento mais aguardado
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Confronto de Rainhas

do ano, em Paris. Entre vários convidados de
prestígio, estará presente o Presidente da
Câmara de Paris, André Bourgeois, e a sua
esposa, Audrey Bourgeois, a rainha da moda,
diretora da revista Style Queen!
— O Adrien vai odiar-me para o resto da
vida! — suspira a Marinette, desmotivada. — Eu
não tenho talento nenhum e, hoje, todos vão
descobrir isso!
— Nada disso! — exclama a Tikki. — És uma
excelente estilista. Além disso, se o teu chapéu
é tão feio, por que razão o Gabriel Agreste
o escolheu para o seu desfile de moda?
— E se perceberem que esta pena de pombo é sintética e não uma pena verdadeira? Vão
achar pobrezinho…
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Miraculous ~ As Aventuras de Ladybug

— Oh, Marinette… fizeste bem em substituí-la. Com a alergia do Adrien a penas, espirraria o tempo todo ao longo da passarela!
A Marinette sorri e relaxa.
Ela quer ser estilista
e dedica muito do seu
tempo a desenhar e
a criar arrojados
acessórios de moda.
Mas este chapéu é
especial, pois será
usado pelo Adrien,
o rapaz por
quem ela tem
uma verdadeira paixão!
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Confronto de Rainhas

Filho de um homem de negócios bem sucedido, o Adrien cresceu à frente das objetivas e
a fazer passagens
de modelo para
a famosa marca
de moda do pai,
Gabriel Agreste.
Bonito e famoso,
são muitas as miúdas
que o adoram e suspiram
por ele, por isso, a Marinette
acha que nunca terá hipótese de conquistar
o seu coração…
— Além disso, já não tens tempo para
fazer alterações ao chapéu. O desfile começa
daqui a…
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Miraculous ~ As Aventuras de Ladybug

— Oh, não, Tikki! — exclama a Marinette,
olhando para o relógio. — Vou chegar atrasada.
Apressada, coloca o chapéu numa caixa e
sai a correr em direção ao Grand Palais, um
dos mais emblemáticos edifícios parisienses.
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