Ladybug

Cat Noir
Acest supererou glumeţ și dezinvolt este foarte
puternic, rapid, curajos și agil ca o felină.

Pe lângă faptul că este curajoasă, inteligentă și rapidă, această
supereroină este agilă, magică și foarte puternică. Este singura
capabilă să captureze fluturii akuma și să-i purifice.

PUTERE: Distrugerea.
ARMA: băţul extensibil.
MIRACULOUS: inelul.
ANIMAL ASOCIAT: pisica.

PUTERE: Creaţia.
ARMA: yoyo.
MIRACULOUS: cerceii.
ANIMAL ASOCIAT: buburuza.

Eu sunt

Numele meu este
Tikki!

Plagg!
Acest kwami este atent,
năzdrăvan și cam leneș.
Dar cel mai mult îi place să
mănânce cașcaval!

Acest micuţ kwami
este amabil, vesel și
liniștit. În plus, dă
mereu sfaturi bune.

ÎNAINTE DE A SE TRANSFORMA, EA ESTE…

ÎNAINTE DE A SE TRANSFORMA, EL ESTE…

Marinette!

Adrien!

Este simpatică, sinceră și entuziastă, dar uneori
este puţin cam neîndemânatică și împrăștiată.
ea
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n
u
b
ce a m a i

NUMELE DE FAMILIE: Dupain-Cheng.
HOBBY-URI: designul vestimentar și cusutul.
ÎNĂLȚIME: 135 cm.
CEA MAI BUNĂ PRIETENĂ: Alya.

Deși tatăl său este un faimos creator de modă, el este
un tip modest, amabil și timid, dar și foarte charismatic.
n ad
Un priete

evărat

NUMELE DE FAMILIE: Agreste.
HOBBY-URI: scrima și pianul.
ÎNĂLȚIME: 150 cm.
CEL MAI BUN PRIETEN: Nino.

Carapace

Șoimul Molie

Acest supererou este curajos, puternic,
rezistent și este mereu dispus să lucreze
în echipă.

Acest superrăufăcător este isteţ, manipulator și
răzbunător. Obiectivul lui este să pună mâna pe toate
amuletele Miraculous și să conducă lumea.

PUTERE: Protecţia.
ARMA: scutul.
MIRACULOUS: brăţara.
ANIMAL ASOCIAT: ţestoasa.

PUTERE: Simte emoţiile negative și demonizează oamenii.
ARMA: bastonul.
MIRACULOUS: broșa.
ANIMAL ASOCIAT: fluturele sau molia.

Numele
meu este

Eu sunt

Wayzz!

Nooro!
Învăţat și obedient,
acest kwami se supune
ordinelor Șoimului Molie.

Acest simpatic kwami este
atent și de ajutor.
El crede în înţelepciunea
Maestrului Fu.

ÎNAINTE DE A SE TRANSFORMA, EL ESTE…

Nino!

Gabriel!

NUMELE DE FAMILIE: Lahiffe.
HOBBY-URI: muzica și tehnologia.
ÎNĂLȚIME: 148 cm.
CEL MAI BUN PRIETEN: Adrien.

NUMELE DE FAMILIE: Agreste.
HOBBY-URI: moda și puterea.
ÎNĂLȚIME: 220 cm.

Prietenos, vesel și atent, Nino este mereu
pregătit să-și ajute prietenii.
Amicul m

eu!

ÎNAINTE DE A SE TRANSFORMA, EL ESTE…

Este un om de afaceri strict și serios, care și-a câștigat renumele
în industria modei. Este sever și foarte protector cu fiul lui,
iar soţia lui a dispărut.

Colecţionarul

Răufăcătorii

Cine este?
Gabriel Agreste.
Când a fost demonizat?
Când Adrien a pierdut
cartea sa de vrăji.
Arma: un caiet de schițe.
Putere: capturează în caiet
orice atinge.

Bufniţa
Neagră
Cine este?
Directorul Damocles.
Când a fost demonizat?
După ce a fost
umilit în public.
Arma: bumeranguri.
Putere: superputeri.

Problematica
Cine este?
Penny Rolling.
Când a fost demonizată?
Când s-a simțit copleșită
de muncă.
Arma: un stilou.
Putere: produce necazuri.

Glaciatorul

Cine este?
André, producătorul de înghețată.
Când a fost demonizat?
Când Marinette a refuzat să mănânce
una dintre faimoasele lui înghețate.
Arma: lingura pentru înghețată.
Putere: transformă oamenii
în înghețată.

Reina
Primicia

Cine este?
Nadia Chamack.
Când a fost demonizată?
Când audiența show-ului
ei a scăzut.
Arma: cabluri electrice.
Putere: controlarea ecranelor și
folosirea lor ca portaluri.

Stilista

Cine este?
Audrey Bourgeois.
Când a fost demonizată?
După ce a fost manipulată de Șoimul Molie să
scoată din ea toată răutatea.
Arma: un sceptru.
Putere: transformă oamenii în statui de aur.

Riposta

Cine este?
Kagami Tsurugi.
Când a fost demonizată?
După ce a pierdut un duel la
scrimă cu Adrien.
Arma: o sabie.
Putere: un corp de metal și
abilități excepționale la scrimă.

Malediktatorul
Cine este?
Primarul Bourgeois.
Când a fost demonizat?
Când Chloé l-a amenințat că
pleacă să locuiască la New York.
Arma: propriile cuvinte.
Putere: capacitatea de a face orice
pentru a îndeplini dorințele fiicei sale.

demonizaţi
Befana

Gorizilla

Cine este?
Paza de corp a lui Adrien.
Când a fost demonizat?
Când l-a pierdut din ochi pe Adrien
și a fost certat de tatăl acestuia.
Arma: propriul corp.
Putere: o forță extraordinară și un
miros ieșit din comun.

Cine este?
Gina Dupain.
Când a fost demonizată?
Când s-a simțit dezamăgită
de Marinette.
Arma: pistol de bomboane.
Putere: transformă oamenii în
zâne sau cărbuni.

Căpitanul Hardrock
Cine este?
Anarka Couffaine.
Când a fost demonizată?
Când libertatea i-a
fost restricționată.
Arma: sabia.
Putere: controlează puternica
ei navă de pirați.

Robostus

Cine este?
Robotul Markov.
Când a fost demonizat?
Când directorul Damocles l-a
tratat ca pe o jucărie.
Arma: propria inteligență.
Putere: dă viață obiectelor
neînsuflețite.

Zombisou

Cine este?
Domnișoara Bustier.
Când a fost demonizată?
Când a încercat să o apere pe
Marinette de akuma.
Arma: un ruj negru.
Putere: transformă oamenii în
zombi ai săruturilor.

Sirena

Cine este?
Ondina.
Când a fost demonizată?
După ce a încercat să-i
spună ce simțea băiatului
pe care îl iubea.
Arma: lacrimile.
Putere: a provocat inundațiile
din Paris.

Sapotis

Cine sunt?
Etta și Ella Cesáire.
Când au fost demonizate?
Când Alya le-a pedepsit să nu mai
meargă în parcul de distracții.
Arma: șepci cu elice.
Putere: se multiplică atunci când
mănâncă și provoacă haos.

Ursul disperat
Cine este?
Jean majordomul.
Când a fost demonizat?
Când Chloé l-a umilit în fața
colegilor ei de clasă.
Arma: un ursuleț.
Putere: manipulează voința oricărei
persoane care îl atinge.

