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Qui és realment  
l’Esfinx?

La Marinette  
ha anat a veure el mestre Fu,  
el guardià del prodigi. Quan  
li mostra el llibre d’encanteris  

de l’Adrien, el mestre li diu que  
el propietari deu ser l’Esfinx! Això  

vol dir que l’Esfinx és l’Adrien?  
La Ladybug corre a casa dels  
Agreste i descobreix... que  

el pare de l’Adrien ha  
estat demonitzat!
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La Tikki va portar 
la Marinette a 
visitar un enigmàtic 
personatge a qui 
poder-li ensenyar el 
llibre d’encanteris  
de l’Adrien. En 
veure’l, es va recordar 
que aquest havia estat el seu primer guia a París... i que havia curat la 
Tikki. Però de seguida va descobrir la seva vertadera identitat. Era el 
mestre Fu, l’últim membre de l’Orde dels Guardians del Prodigi.
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—Som els responsables de protegir 
i repartir els prodigis pel bé de la 

humanitat —li va explicar el mestre.
Tot seguit li va confessar que per 
culpa seva havien destruït el temple 
dels Guardians i que aquell dia 
fatídic es van perdre dos prodigis, 
la papallona i el paó, i que, a més 
a més, va desaparèixer el llibre dels 

encanteris. 
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—Però si només 
hi ha dibuixos d’antics 

superherois i alguns símbols estranys  
—va dir una Marinette estranyada mentre donava un 

cop d’ull al llibre. 
El mestre va dir que podria desxifrar part del codi del llibre. 
—El llibre conté diversos encanteris capaços de proporcionar a la Ladybug  
i al Gat Noir noves habilitats especials. I el seu valor és incalculable!
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Mentrestant, el pare de l’Adrien, el famós dissenyador de moda Gabriel 
Agreste, estava renyant el seu fill per haver-li agafat el llibre i haver-lo perdut. 

—Aquest llibre és 
únic i és la font de 
la meva inspiració. 
No hi tornaràs més, 
a l’institut —va 
sentenciar l’Agreste 
davant la mirada 
atònita de l’Adrien.
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El mestre Fu va explicar a la Marinette que qui tenia el llibre 
dels encanteris segur que també posseïa els prodigis del 
paó i la papallona.
—Vol dir que qui tenia el llibre d’encanteris és l’Esfinx?  
—va preguntar aterrida la Marinette. No es podia creure 
que l’Adrien fos el superdolent, però es va decidir a 
investigar-ho.
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La Marinette se’n va anar 
a l’escola per trobar 
l’Adrien, però no el 
va veure per enlloc. 
Finalment, la Chloé, 
entre plors, va 
anunciar la fatídica 
notícia.

—L’Adrien no tornarà mai més a l’institut! El seu pare l’ha 
castigat... de per vida! 
—Es veu que ha perdut un llibre superimportant del seu pare  
—va explicar un altre company.
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La Marinette va respirar alleujada en saber que l’Adrien no podia ser 
l’Esfinx. En canvi, el seu pare hi encaixava més com a superdolent.
—És clar! Un artista excèntric, que mai no surt de casa, misteriós i 
intel·ligent, però distant fins i tot amb el seu fill. Crec que ja ho tenim, Tikki! 
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Mentrestant, l’Adrien va decidir escapar-se de casa per recuperar el  
llibre i poder tornar a l’escola. I només ho aconseguiria transformant-se  
en el Gat Noir!
Per la seva banda, el seu pare, transformat en l’Esfinx, es va demonitzar  
a si mateix per convertir-se en un nou superdolent: el Col·leccionista. 

Miraculous-El-Coleccionista-ES-CAT-INT.indd   13 13/12/17   23:47




