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Ki lehet Chakra, a Legyőzhetetlen?

Raju Rai Mumbaiban él és  részmunkaidős asszisztensként dol-
gozik a különc és furcsa professzornak, Dr. Singh-nek. Raju be-
lebújik egy kísérleti fá zis ban lévő szuperruhába, amit Dr. Singh 
talált fel. A ruha aktiválja a Raju testében lévő energia csakrá-
kat, amely így hihetetlen szuperképességekkel ruházza fel és 
átváltoztatja őt Mumbai kedvenc védelmező szuperhősévé:
Chakrává, a Legyőzhetetlenné!

Leela szomszédja Rajunak. Leela szereti ugratni Rajut, 
ugyanakkor ő a legközelebbi barátja és egyben ver-
senytársa is. Dr. Singh-en kívül Leela az egyetlen, aki 
tud Raju titkos szuperhős alteregójáról, Chakráról.
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Itt az idő, hogy 
energiához jussak! 

Szoláris csakra, 
aktiválj!

Újabb veszély 
hárult el, hála Mumbai 

kedvenc hősének! Ez a kis kő 
tökéletes 

ajándék lesz!

Bumm! 
Legyőztelek egy 
szoláris robban-
tással! Pont, mint 

Chakra!

Hahó, én is 
játszhatok?

Dehogy! Még éppen 
felhúztam magam köré 
az áttörhetetlen erő-

kört és kivédtem!

Stan Lee és Sharad Devarajan bemutatja: CHAKRA, A LEGYŐZHETETLEN



Nézzétek, nekem is van 
szuperhősöm, én csináltam! 

A neve Csodalány!  Inkább menj haza és 
játssz az öltöztetős 

babáiddal!

 Pff, Leela, mi nem 
játszunk holmi 

babákkal, csak igazi 
szuperhősökkel!

 Lányok nem 
lehetnek szu-

perhősök!

 Nézd csak, hogy 
mit... hé, valami

baj van?

 Semmi, ami miatt 
neked bármikor is 
aggódnod kéne.

 Hiszen te szu-
perhős és fiú 

vagy!

 Leelaaa!

grrr!

Szia 
Leela!

 Mi köze van 
ennek ahhoz, 

hogy fiú 
vagyok?

 De Anya, sze-
rettem volna 

egy kicsit 
játszani...

 A játék várhat, 
de a házimunka 
nem! Azonnal 

gyere!

 Mennem kell, 
Raju. 

Majd később 
beszélünk.

 Várj! 
Erre még vess egy 

pillantást!

Húúúha!
Ez micsoda?

 Hát nem 
szuper? Az űr-

ből hoztam.

Nem semmi, 
egyszerre 

hideg és 
meleg...

Gyere haza, 
még van pár 
elintézendő 
feladatod!



Ez az izé biztos 
felcserélte 
a testünket!

Most meg 
nem működik. Ez egy 

rémálom!

Nem… egyszerű- 
en nem teheted! Én 

vagyok Chakra!

Te meg minek 
örülsz ennyire?

Ez azt is jelenti, 
hogy Chakra is én 

vagyok. Szuperhős 
lettem!

Nem… ezt nem 
teheted Leela! Nem 

vagy gyakorlott!

Hát, te sem
voltál, mikor 
belekezdtél.

Én vagyok 
te!

Most én 
vagyok 

Raju!

És 
akkor?

Ááááá, lány 
vagyok! 



xxx

Óóó, ne...

Én is 
meg tudom! 

Én is lehetek 
Chakra!

Nem, egyáltalán 
nem az! Én vagyok 
az egyetlen, aki 

képes megállítani 
ezt a valamit!

Hát hányszor kell 
szólnom? Azonnal 

gyere fel!

Jól van... Rendben... 
Leela, légy óvatos!

 Hahaha! Ez az! 
Szuper csakrák, 
aktiválódjatok!

 Nem is így kell mondani 
– sóhajtás – Ne feledd, hogy 

egyszerre csak egy csakra 
energiát használhatok… 

azaz használhatsz.

 Majd meglát-
juk, Raju! Most 

megyek, repülök 
egyet. Jó 

mosogatást!
A műsor-

nak vége!

Jobb lesz, 
ha felmész, Raju. 

Ez az egyetlen módja, 
hogy megőrizd a titkos 

személyazonosságodat. 
Meg persze engem 
sem akarsz bajba 

keverni, ugye?

Óóó, igen! 
Ez óriási!

Leelaaa!



Végre itt 
vagy!

Jó napot... 
asszonyom... 
azaz, anya?

Végre elké-
szültem!

Hogy én... 
főzzek teát?

 Csak nehéz 
napom volt...

 Ne tegyél úgy, 
mintha ez újdon-

ság lenne!

 Anya... 
azt hiszem egy 
kis segítségre 

van szükségem...

 Leela!

Takarítani? 
Nem csinálhatnám 
meg inkább Leela... 
vagyis a saját házi 

feladatomat?

Nagyszerű. 
Akkor neki is áll-

hatsz a teafőzésnek, 
mert az édesapád 

bármelyik percben 
megjöhet.

 Úgy viselkedsz, 
mint aki még sosem 
készített teát az 

apukájának!

Igyekezz! Az apád és 
a bátyád nemsokára

 hazaér, addigra ki kell 
takarítanunk.

Előbb végezz a házi-
munkával! Majd később 

megcsinálod a házi 
feladatod.



 Leela! Hoznál 
kérlek egy kis 

süteményt?

Nekünk is!
nekünk is 
hozz sütit!

 Gyerünk 
Chakra, 
mindent 

bele!

Hajrá 
Leela, 
hajrá!

Ööö... kér 
valaki sütit?

 Apa, most már 
kimehetek egy 

kicsit játszani?

És Chakra újabb 
elsöprő csapást mért 

a szörnyre!

De Rohan és Mohan 
semmilyen házimun-

kába nem segítettek 
és mégis mehetnek 

játszani!

Előbb fejezd be 
a takarítást az 

édesanyáddal, aztán 
készítsd el a házi 

feladatod.

Mama, én is 
kaphatok egy 

sütit?
Ne butáskodj Leela, 
hát el akarsz hízni?

Hihetetlen... egy-
szerre kétféle szu-
pererőt is használ... 

erre még én sem 
vagyok képes.

Ne feleselj 
Leela! Köszike 

Leela!

 De... hiszen 
Rohan és Mohan 

mind ehetnek 
a sütiből...

 Ők fiúk. Nekik 
nem kell 

odafigyelni az 
alakjukra, kis 

butuskám!

Élőben jelentkezünk Mumbai váro-
sából, ahol Chakra a szuperhős épp 

könnyűszerrel elbánik a várost 
ostromló szörnyeteggel.



Pssszt!

Leela!

Raju láttad, 
hogy mit csináltam? 
Alaposan elláttam 

a baját annak a 
szörnyetegnek.

Muszáj, hogy visz-
szakapjam a testem 
Leela! Könyörgök! 
Én ezt nem bírom 

tovább!

Huh? Hát te meg 
miről beszélsz, 

Raju?

 Muszáj 
vissza-

cserélni a 
testünket!

Hahaha!

 Csak erről 
van szó? Nem 

nagy dolog, én 
minden nap ezt 

csinálom.

Ez nem 
igazsá-

gos.

 Először jött a házi-
munka, aztán a moso-
gatás, majd a teafő-
zés, takarítás, a házi  

feladat elkészítése, 
én ezt nem bírom!

Pedig nem kellene. 
Úgy értem... nekem soha 

nem kell ilyen 
feladatokat ellátnom. 

A két bátyádnak sem.



Nem, valóban nem igazságos. 
De ezen változtathatunk. Most, 
hogy tudod milyen nehéz lány-

nak lenni, segíthetsz nekem, 
hogy változtassunk ezen.

Szavamat 
adom Leela! De ha megtesz-

szük... segítened 
kell majd egy 

dologban.

Köszi 
Leela!

Hé, fiúk!

Aztaaa...

Vége

 Leela, 
mondtuk, hogy 

kopj le. Te 
nem vagy való 
igazi szuper-

hősnek!

Igen? miért nem kér-
dezzük meg inkább  

a barátomat, hogy ő 
mit gondol erről?

  Chakra, a  legyőz-
hetetlen! Leela, te 
ismered Chakrat?

 Mi az, hogy ismer 
engem? Hiszen ő ta-

nított meg mindenre!

Köszönöm szépen a segít-
séged Leela! Nélküled 

biztos nem sikerült volna 
legyőznöm a bestiát!

Hé, figyu Leela... 
nincs kedved meg-

nézni a legújabb ak-
cióhős figurámat?

Csak akkor, ha 
Csodalány is 

játszhat.

Természete-
sen! Csodalány 

beállhatna 
a mi szuperhős 
csapatunkba.

Remek! 
Nos... mi len-

ne, ha Csoda-
lány vezetné 
a csapatot?

Ja, menj csak 
vissza babázgatni, 
hiszen semmit nem 
tudsz a szuper-

hősökről!

Egy gyors visszaváltozást követően...

Ha jól látom, akkor 
még van annyi energia 

ebben a dologban, hogy 
elegendő legyen a visz-

szaváltozáshoz.



AZ  
EGYENLŐSÉG 
SZUPEREJE!

 Reméljük, hogy 
a történetünk megmutatta, hogy

miért fontos egyenlő módon bánni 
a fiúkkal és lányokkal. Csak azért, mert 

valakinek más a neme, az nem jelenti 
azt, hogy másképp kell bánnunk vele. 

Mondd el ezt a szüleidnek, hogy 
ők is így cselekedjenek!

Ez így igaz, Csodalány! 
Össze kell fognunk és segítenünk 
kell egymásnak, hogy elérhessük 

a nemek közti egyenlőséget… hogy 
a fiúk és a lányok egyenlő bánásmód-

ban részesüljenek. Az első lépés 
a változás felé otthon kezdődik. 

A világ számít Rád, szóval remélem, 
hogy benned lakozik. 
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