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Кажи 

на малкият
„ЗДРАВЕЙ!“

ТОМИ
ТРИМА СУПЕРГЕРОИ.

Неговите двама дядовци и баба са били 
истински FAST герои .

Сега са много възрастни, но за Томи 
винаги ще останат супергерои.

БАБА И ДЯДО ГЕРОИ.

Томи е като всяко друго дете, 
с изключение на това, че е внук на
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ПЪРВИЯТ ДЯДО 
ГЕРОЙ НА ТОМИ             
СЕ КАЗВА

ФИЛИП  
ЛИЦЕТО, 

ВТОРИЯТ Е 
АНДРЕЙ РЪЦЕТЕ, А БАБАТА 

СУПЕРГЕРОЙ НА 
ТОМИ Е СОФИЯ 
ПЕВИЦАТА.БАБА И ДЯДО 

СУПЕРГЕРОИ
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Злият Тромб е злосторник, 
който атакува мозъка на човек.

Това води до недостиг на 
кислород и хранителни 
вещества към мозъка.

Някога двамата дядовци и бабата на 
Томи са били много смели. Използвали 
са своите знания и незабавно са 
търсили лекарска помощ, за да 
победят Злият Тромб. 

Те са били безстрашни и супер бързи!

И принуждава човек 
да преживее някой 
от симптомите на 
инсулт.

    КОГАТО СА БИЛИ
FAST ГЕРОИ,  
 ТЕ СА СЕ БОРИЛИ 
СРЕЩУ ВРАГ, НАРЕЧЕН 

ЗЪЛ 
ТРОМБ

Той причинява 
щети и блокира 

притока на кръв 
към мозъка.

СЕГА ТОМИ ИСКА ДА Е 
FAST ГЕРОЙ ! 

ТОЧНО КАТО ТЯХ! 
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ГЛАВА 1 

ФИЛИП 
ЛИЦЕТО

Гледа ли този забавен 
видеоклип на нашия 
уебсайт? 
Ще се смееш много!  
www.fastheroes.com

Томи е МНОГО БАВЕН и винаги закъснява за 
всичко. Миналата седмица закъсня за час по физическо и 
имаше неприятности.

Но бабата и двамата дядовци на Томи го обичат и приемат такъв, 
какъвто е. Те често използват суперсила, за да забавляват своя внук.

Филип Лицето, има суперсилата да прави 

смешни физиономии. 
Той се шегува с Томи и го кара да се смее, докато го заболи корема. 

Неотдавна двамата се забавляваха, правеха глупави физиономии 
и се снимаха. Изведнъж Томи се подхлъзна на ховърборда си, загуби 
равновесие и падна на земята. Той събори и Филип Лицето, и двамата 
се строполиха на кълбо на пода. После се смяха дълго, дълго! 

„И охлюв ще те изпревари, 

 Томи!“ каза учителката му.
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„Ей, Томи, искаш ли да чуеш една шега?“ попита Филип Лицето.

„Разбира се, дядо Филип!“ отвърна Томи.

„КОЯ Е ПО-БЪРЗА, ТРЕСКАТА ИЛИ НАСТИНКАТА?“  
   „НЕ ЗНАМ, ДЯДО! КОЯ Е ПО-БЪРЗА?“ 
        „ТРЕСКАТА, ЗАЩОТО НАСТИНКАТА МОЖЕШ ДА Я ХВАНЕШ!“

“Как използваше лицето си, когато се бореше със Злият Тромб, 
дядо Филип?“ попита Томи.

“Маскирах се, за да не може да ме разпознае.”  

После Филип Лицето попита Томи: Кажи ми дали ЕДНАТА 
половина на лицето ми е увиснала? “

Томи погледна Филип и виждя, че 
лицето му изглежда нормално. 

„Не, дядо Филип. Лицето ти е 
хубаво, както винаги!“

Филип Лицето започна да се кикоти доволно. 

Филип започна да гъделичка Томи и после каза:

     Да правиш физиономии е много забавно, но винаги помни, че ако 

лицето на някой внезапно увисва на една страна,

може би в този момент

незабавно! 
Линейката ще дойде и ще помогне.

магическия 
номер112 
Злият Тромб 
причинява инсулт и трябва да се обадиш на
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112

„Но как мога да забележа и да   

зАпомня кога Злият Тромб 
причинява инсулт?” попита угрижено 
Томи.  

„Просто запомни 

магическия номер 112 
и се сети за мен“ отговори дядо Филип. 
Томи се намръщи. Изглеждаше объркан. 

„Много е просто,“ 
каза Филип Лицето с усмивка.  
„Моята суперсила е в лицето ми, нали?“ 

Свържи това с първата цифра 1 в 
магическия номер 112. Ако 1 страна на 
нечие лице внезапно и неконтролирано 
увисне, вероятно се е проявил симптом 
на инсулт. Незабавно се обади на 112.“ 

ГЛАВА 2 

АНДРЕЙ 
РЪЦЕТЕ

Томи винаги се забавлява със своите 
баба и дядовци герои. Вчера беше на 
гости на Андрей Ръцете. 

Андрей е толкова силен, че може да 
вземе Томи в дланта на голямата си 
ръка и да го повдигне. 
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Андрей често повдига Томи, когато 
прави своите упражнения.

Томи се движи нагоре-надолу и крещи 
от смях. 

Той знае, че дядо Андрей много го 
обича. И често го повдига не само 
физически, но и емоционално. 

В трудни моменти това кара Томи 
да се чувства още по-щастлив. 

Но вчера Томи не крещеше от смях. 
Изведнъж топката му се озова на 
паркинга, в момента, когато Андрей се 
канеше да паркира колата си.

 Вдигна ръце, за да спре Андрей 
и топката да не попадне под 

колата му, но беше прекалено късно.

„ТОПКА!“

АНДРЕЙ ИЗСКОЧИ ОТ КОЛАТА СИ 

И Я ПОВДИГНА С ЕДНА РЪКА ! 

  ТОПКАТА НА ТОМИ СЕ  
  ИЗТЪРКОЛИ ИЗПОД КОЛАТА.

Гледа ли смешния 
видеоклип на нашия 
уебсайт? пази се от 
„страшната“ гъсеница!  
www.fastheroes.com 
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Проблемът беше, че до топката, 
под колата, се криеше и

Дядо Андрей е голям и силен, но 
се страхува от буболечки. Когато 
видя малката гъсеница, той 
се изплаши, подскочи и хвърли 
нависоко колата си.

Колата на Андрей смаза 
паркираната в съседство 
кола. Алармата ѝ се 
включи и предизвика още 
по-голям хаос!

Шумът накара малката гъсеница да 
се свие на земята и да се престори на 
умряла.

„Толкова си силен, дядо Андрей!“, каза му 
по-късно същия ден Томи .

малка зелена гъсеница.

КОЛАТА 
МУ 
ПОЛЕТЯ

                         ВЪВ ВЪЗДУХА И
 П

АД
НА

 В
ЪР

ХУ
 Д

РУ
ГА

  К
ОЛА, ПАРКИРАНА НАБЛ

ИЗО.

„Твоята супер сила помогна ли ти 
много, когато се бореше срещу 
Злият Тромб?“

„Разбира се! Но винаги се 
притеснявах Злият Тромб да не 
открадне силата от едната ми 
ръка и да я направи слаба. Защото 
тогава няма да съм толкова силен.“

„Злият Тромб е много голям 
злосторник, нали?“ попита Томи 
с притеснение в гласа си.

АКО НЯКОЙ ВНЕЗАПНО 
УСЕТИ, ЧЕ ЕДНА ОТ РЪЦЕТЕ 
МУ ЗАГУБИ 
  ЦЯЛАТА

СИ СИЛ
А, 

ЛИНЕЙКАТА ЩЕ ДОЙДЕ 
И ЩЕ МУ ПОМОГНЕ

магическия номер 112

ТРЯБВА ДА 
ПОЗВЪНИШ НА

ЗАПОМНИ! 
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11 2
„ЗНАМ КАК ЩЕ ЗАПОМНЯ ТОВА“,

Томи извика въодушевено.

„Ще си спомня магическия номер 
112 и ще свържа втората цифра 1 
в числото 112 с твоята суперсила, 
дядо Андрей.

Така ще запомня, че ако силата в 1 ръка 
внезапно отслабне, вероятно Злият 
Тромб причинява инсулт и незабавно 
трябва да се обадя на 112.“

„Това е супер умно“ каза дядо Андрей и 
взе Томи в обятията си.

ГЛАВА 3 

СОФИЯ 
ПЕВИЦАТА
Третият супергерой на Томи 
е баба София.

София Певицата има невероятен 
глас и той е нейната суперсила.
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Гласът на София е невероятно 
красив и висок. Той буквално 
може да строши стъкло!

Онзи ден Томи и София седяха в 
колата на София, ядяха вкусен 
сладолед и слушаха радио, 
когато пуснаха любимата песен 
на София. 

В началото тя започна да си 
пее нежно, но постепенно запя с 
пълен глас.

И както пееше с пълно гърло 
предното стъкло на колата се 

на милион парченца.

За щастие и двамата бяха добре, но 
Томи не можа да сдържи смеха си. 

КАК МОЖЕ ЕДИН ГЛАС  

 ДА БЪДЕ СУПЕРСИЛА?

по-силно и
по-силно.

Познавате ли някой, 
който може да счупи 

стъкло с гласа си? 

РАЗБИ

Гледайте видеоклипа, 
за да чуете разбиващия 
глас на баба София 
www.fastheroes.com 
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По-късно Томи попита,

„Да, за съжаление! 

Този  ужасен  злосторник може да 
направи речта ми неразбираема и 
тогава няма да мога да ти чета толкова 
добре приказки за лека нощ.“

„Но ти ми четеш най-хубавите приказки 
за лека нощ, бабо София! Изговаряш 
толкова добре думите. 

Наистина имаш ангелски глас.

Затова ли те наричат София Певицата?“   

„Да, миличък Томи.“  

  „БАБО СОФИЯ, МОЖЕ ЛИ ЗЛИЯТ ТРОМБ 
  ДА ЗАСЕГНЕ  

 ХУБАВИЯ ТИ ГЛАС?“

Знам един умен начин как да се 
боря със Злият Тромб, когато се 
прояви и причини инсулт.

Ако речта на човек внезапно се 
промени, ще свържа цифрата 2 в 
магическия номер 112 с говора на 
двете устни.

“

АК
О двете устни  вн

езапно

НЕ МОГАТ ДА ИЗРАЗЯТ ГОВОР,

НЕЗАБАВНО! “
Ще ПОЗВЪНЯ НА 112    
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„Много се гордея с теб, миличък! 
Какво ще кажеш да си купим по още 
един сладолед?“

„Само, ако този път не пускаме 
радиото!“ пошегува се Томи и 
прегърна баба си.  

По-късно същия ден, когато Томи се 
прибра, въздъхна, 

Томи безкрайно обича своите баба 
и дядо герои и иска да им помога 
винаги, когато имат нужда от него. 

„Но аз не съм достатъчно 
бърз, за да бъда FAST 
герой. Аз съм много 
бавен и винаги 
закъснявам за всичко. 
Как мога да стана 
като моите баба и 
дядо герои?“

“       ИСКАМ ДА БЪДА 
 FAST ГЕРОЙ, ТОЧНО КАТО 
МОИТЕ БАБА И ДЯДО ГЕРОИ! 
ТАКА ЩЕ МОГА  
ДА ИМ ПОМАГАМ
АКО ЗЛИЯТ ТРОМБ       
        СЕ ЗАВЪРНЕ. “ ZZZZZZZZZZ

Томи си легна замислен, но скоро 
отлетя в страната на сънищата.

ГЛАВА 4 

ТОМИ 
ТОЧНИЯТ

На другата сутрин Томи  
скочи от леглото,  закуси и 
се втурна към дома на Филип 
Лицето.

Дядо Филип го чакаше. 
„Хайде, Томи, ела да те люлея 
на люлката.“

„Урааааа!, зарадва се Томи. 
Дядо Филип винаги го люлееше 
толкова високо, сякаш може да 
докосне небето.24 25



След малко Филип каза:

„Останах без дъх! Нека да правим 
нещо по-спокойно, Томи.“

Томи се замисли за миг, подскочи 
усмихнат и извика с всичка сила:

„ХАЙДЕ ДА РАЗГЛЕДАМЕ  
  КУТИЯТА ТИ СЪС СПОМЕНИ!“ 

Филип въздъхна тежко и изпусна 
снимката. Ръката му беше изгубила 
силата си и той падна на колене.

Кутията със спомени се разсипа на 
пода.

„Дядо Филип! Какво има?“  
извика Томи и се опита да не се 
паникьосва. 

Дядо Филип не успя да каже на Томи 
какво да прави. Устните му не 
можеха да изговорят разбираема реч.  

Внезапно 

изникна в съзнанието на Томи.

Те влязоха вкъщи. Томи седна до дядо 
си, на подлакътника на креслото му. 

Филип извади снимка с тримата 
FAST герои и заразказва.  Томи 
харесваше всички техни истории. 

ИЗВЕДНЪЖ,  
ПО СРЕДАТА НА  
ИСТОРИЯТА, 
ТОМИ ЗАБЕЛЯЗА, 
ЧЕ НЕЩО НЕ  
Е НАРЕД.

ТОЙ ПОГЛЕДНА ЛИЦЕТО НА     
ФИЛИП И ВИДЯ, ЧЕ ТО Е УВИСНАЛО ОТ ЕДНАТА СТРАНА.

магическият номер 112
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Спомни си как да свърже първата цифра 1 от 112, 
когато забеляза, че

Досети се как да свърже втората 
цифра 1 от 112, когато 

1
1

А цифрата 2 свърза с магическия номер 112, когато 
разбра, че има 

2 
ИЗКРИВЕНИ УСТНИ, КОИТО НЕ 
ПОЗВОЛЯВАТ НА ФИЛИП ДА ГОВОРИ. 

РЪКА                                                                                                                                                  
                   

СТРАНА НА ЛИЦЕТО

СЛ
АБА,

УВИСНА.

ВНЕЗАПНО 
СТАНА МНОГО   

УВИСВАЩО 

ЛИЦЕ
СЛАБОСТ В 

РЪКАТА

НАРУШЕН 
ГОВОР
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Томи грабна възглавницата от 
креслото и я постави на пода.

„Легни, дядо Филип, сложи си 
главата на възглавницата.“

Томи внимателно провери дали 
главата на Филип е на меката 
възглавница и взе телефона си.

Каза на човека по телефона, че 
неговото                       е Томи. 

Предполага, че дядо му има

улица „Главна“ номер 33, за да 
изпратят линейка незабавно. 

Когато линейката пристигна, Томи 
показа на лекарите къде е дядо 
Филип и те го отведоха в болницата. 

Баба София дойде, за да провери 
дали Томи е добре.

и в момента се намира на 

Той застана до Филип и набра 112, 

ИМЕ 

АДРЕС
ИНСУЛТ

Томи остана спокоен,  
 но действаше 

бързо.
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ГЛАВА 5 

ТОМИ 
FAST ГЕРОЯТ

Седмица по-късно Томи беше в дома 
на Филип и се разхождаше тъжно 
от стая в стая. 

Питаше се дали е действал 
достатъчно бързо, когато дядо му 
получи инсулт. 

Изведнъж чу, че отвън паркира 
кола. Надникна през прозореца. Не 
можеше да повярва кого вижда.

Филип го прегърна силно и се усмихна.  

„ Дядо!  Дядо! “ 
Томи извика 
радостно и 
се втурна в 
обятията на 

дядо си.

„Ела, Томи!                                            
Искам да ти дам нещо.“ 
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Филип хвана Томи за ръката и го 
поведе към дневната. Намери 
кутията си със спомени и започна 
да търси нещо в нея.

„За мен ли е? Но аз не съм FAST герой!“

Филип сложи маската върху лицето на  
Томи и каза 

Напротив, ти си герой!

спаси ми живота 

и правилно забеляза признаците на инсулт, 
които ми причини Злият Тромб.

ти си моят FAST герой !
Томи беше много щастлив. 

Той се сгуши в дядо си и двамата се 
облегнаха доволно на креслото.

“

Това искам да ти подаря, 
Томи. “

като си спомни 
магическия номер 112,

Филип Лицето държеше маската си 
на FAST герой. 
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Оттогава Томи притежава своя 
суперсила. 

Той е светкавично бърз, никога не 
закъснява и всички го наричат  

   Томи 
Точният! 

Сега Злият Тромб има нов FAST герой,           
с който да се бори.

Кой знае, някой ден може да спасиш 
живота на своят дядо или баба герой, 
както направи Томи.

Всичко, което трябва да 
направиш е да запомниш 
 магическия номер 112

  а Ти искаш 
ли да станеш 
  FAST герой? 

Непременно гледай 
видеоклипа с Томи и 
неговите дядовци и 
баба! Виж как всички 
се забавляват със 
суперсилите си. 
www.fastheroes.com
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НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ НА ИНСУЛТА 
ДА НАВРЕДИ НА ХОРАТА, 

КОИТО ОБИЧАШ!  
ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ 

НАШИЯТ ОТБОР И 
СТАНИ ГЕРОЙ!
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