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Spuneți tare 

acestui voinic în 
vârstă de 8 ani

„BUNĂ 
ZIUA!”

TIBI

TREI SUPEREROI.
Deși au ieșit la pensie acum, ei rămân 
supereroi în ochii lui Tibi.

Înainte li se spunea Eroii FAST, însă acum 
că au ieșit la pensie Tibi îi numește

BUNICII EROI.

Este la fel ca orice alt băiețel de 8 ani, cu excepția 
faptului că Tibi este nepotul a

2 3



PRIMUL DINTRE 
BUNICII EROI AI 
LUI TIBI  
ESTE FRED  

FĂȚOSUL, 

AL DOILEA  
SE NUMEȘTE BRUNO 
 BRAȚ-DE-FIER

ȘI ULTIMUL, DAR 
DESIGUR NU 
CEL DIN URMĂ, 
ESTE CLARA 
CÂNTĂREAȚA.

PE BUNICII TĂI DREPT

BUNICI EROI?
ȘI TU ÎI PRIVEȘTI
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MALEFICUL 
CHEAG

Maleficul Cheag este un 
răufăcător care atacă 
creierul și îl rănește.

Acest lucru lasă 
creierul fără oxigen și 
substanțe nutritive.

Este ca un atac de cord, dar are loc în creier. 

Secretul pentru a-l învinge pe Maleficul Cheag 
este să obținem ajutor cât mai rapid posibil.

Cei trei erau curajoși și super-rapizi, 

Persoana prezintă astfel 
unul dintre simptomele 

de AVC 112.

CÂND LUCRAU CA EROI 
FAST, OBIȘNUIAU SĂ 

LUPTE ÎMPOTRIVA UNUI 
DUȘMAN NUMIT 

El atacă blocând 
fluxul de sânge 

către creier.

  IAR TIBI ÎȘI 
DOREȘTE SĂ FIE ȘI EL  
 EROU FAST CA EI. 
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CAPITOLUL 1 

FRED 
FĂȚOSUL

Problema lui Tibi este că este FOARTE LENT 
și mereu întârzie peste tot. Chiar săptămâna trecută, Tibi 
a intrat în bucluc pentru că a întârziat la ora de sport.

Dar Bunicii săi Eroi îl iubesc pe Tibi așa cum este!

Fred Fățosul, a cărui superputere este 

să facă fețe hazlii, 
mereu spune câte o glumă și are abilitatea de a-l face 
pe Tibi să râdă până când îl doare burtica!

Cu ceva timp în urmă, cei doi își făceau selfie-uri și făceau 
tot soiul de fețe nostime când Tibi s-a dat în spate pe 
hoverboard, și-a pierdut echilibrul și a căzut la pământ. 
În cădere, l-a tras și pe Fred Fățosul după el și au aterizat 
amândoi cu o zdruncinătură puternică pe podea.

„Și un melc ajungea mai  
 repede decât tine, Tibi!”, i-a spus profesorul.

Ai văzut acest videoclip 
amuzant pe site-ul nostru web? 
Nu uita să arunci o privire 
pe www.fastheroes.com 
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„Hei, Tibi, vrei să-ți spun o glumă?”, întreabă Fred Fățosul.

„Sigur, bunicule Fred”, Răspunde Tibi.

„CE ESTE MAI RAPID, CALD SAU RECE?”  
   „NU ȘTIU, CE ESTE MAI RAPID, CALD SAU RECE?” 
        „CALD, CĂ PE RECE-L VEZI CUM TRECE!”

„Cum ți-ai folosit fața când te-ai luptat cu Maleficul Cheag, 
bunicule Fred?”, întreabă Tibi.

„Mă deghizam la față pentru ca Maleficul Cheag să nu 
mă recunoască, Tibi. Apropo, fața mea pare căzută pe 

O parte?”,

îl întreabă Fred Fățosul pe Tibi, ca de 
fiecare dată.

Tibi se uită la Fred și vede că 
fața lui arată normal. 

„Nu, bunicule Fred, fața ta 
este la fel de frumoasă ca 
întotdeauna!”

Fred se apropie de Tibi să-l gâdile și apoi spune:

     Să faci fețe hazlii este foarte amuzant, dar să ții minte mereu că dacă 

fața cuiva pare deodată căzută pe o parte,
trebuie să suspectezi că Maleficul Cheag 
cauzează un AVC și trebuie să suni la

imediat. 
Ambulanța va sosi și va oferi ajutor.

numărul magic

112 
„Pentru că Eroii FAST sunt 
acum pensionați, avem 
nevoie de alții ca tine să 
ne ajute să luptăm cu 
Maleficul Cheag.

Fred Fățosul chicotește. 
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112

„Dar cum oare voi ține minte 
cum să identific un AVC cauzat de Maleficul 
Cheag?”, a întrebat Tibi îngrijorat.  

„Pur și simplu reține 

numărul magic 112 
și apoi gândește-te la mine”,  
a răspunsul bunicul Fred. Tibi se 
încruntă și pare confuz. 

„Cum mă va ajuta dacă mă gândesc la 
tine și rețin numărul magic”, întreabă Tibi.

CAPITOLUL 2 

BRUNO 
BRAȚ-DE-FIER

Tibi mereu se distrează pe 
cinste cu Bunicii săi Eroi. Chiar 
ieri și-a petrecut ziua cu Bruno 
Braț-de-Fier. 

Bruno este atât de puternic, 
încât îl poate pune pe Tibi în 
palma sa și ridica în aer. 

„Este chiar simplu”, 
spune Fred Fățosul cu un zâmbet mare pe 
față, „superputerea mea este fața, corect?” 

Deci trebuie doar să faci legătura între 
primul 1 din numărul magic 112 și ar trebui să 
poți ține minte că, dacă 1 parte a feței cuiva 
pare deodată căzută, trebuie să suspectezi 
un AVC și să suni imediat la 112”. 

„Este chiar isteț”, se gândește  
Tibi în timp ce-și acoperă o  
parte a feței cu mâna.
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Deseori face asta când ridică greutăți.

Tibi este ridicat în sus, lăsat în jos și 
ridicat iar în sus în hohote de râs. 

Știe că bunicul Bruno nu-l ridică 
numai fizic, dar îi ridică și moralul 
și-l face să se simtă bine, pentru că-l 
iubește pe Tibi atât de mult.

Dar ieri Tibi nu mai râdea în hotote 
când mingea lui a ajuns în mijlocul 
aleii chiar când Bruno se pregătea să 
parcheze mașina.

Tibi a strigat 

și și-a ridicat mâinile în aer 
pentru a-l opri pe Bruno să 
calce peste ea, dar a fost prea 
târziu.

Deci, ce lucru grozav credeți că a 
făcut Bruno Braț-de-Fier?

„MINGEA!”

Ai văzut acest videoclip 
foarte nostim pe site-ul 
nostru web? Ai grijă la 
omida „înfricoșătoare”!  
www.fastheroes.com 

AȘA ÎNCÂT MINGEA LUI TIBI 
S-A ROSTOGOLIT DE SUB EA!

A SĂRIT DIN MAȘINĂ 

ȘI A RIDICAT-O CU UN SINGUR BRAȚ,
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Problema este că lângă 
minge se mai ascundea și

Bruno este mare și puternic, dar se 
teme teribil de insecte, așa că atunci 
când a văzut mica omidă, s-a speriat 
atât de tare, încât a sărit în sus și a 
aruncat mașina în aer.

Când mașina lui Bruno 
s-a prăbușit peste mașina 
parcată, s-a declanșat alarma 
creând și mai mult haos!

Zgomotul a făcut-o pe mica omidă să 
„facă pe moarta” și să cadă la pământ.

„Ești atât de puternic, bunicule Bruno!”

spune Tibi când îl vede din nou pe 
bunicul său erou mai târziu în acea 
zi. „Superputerea ta a fost de mare 
ajutor în lupta cu Maleficul Cheag?”

„Da, cu siguranță. Dar mereu 
m-am temut că Maleficul Cheag 
ar putea să fure puterea unuia 
dintre brațele mele și să-l lase 
fără vigoare. Nu aș mai fi la fel de 
puternic dacă s-ar întâmpla asta.”

„Maleficul Cheag este adevărat 
răufăcător, nu-i așa?”, întreabă 
Tibi cu o voce îngrijorată.

   Cu siguranță este, de aceea este 
important ca noi să fim cu ochii-n 
patru pentru a depista orice semn 
al prezenței sale malefice.

o mică omidă verde.

MAȘINA A 
ZBURAT
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 DE CEALALTĂ PARTE A STRĂZII.

   ȘTII CĂ DACĂ CINEVA 
PARE CĂ ȘI-A PIERDUT 
DEODATĂ TOATĂ PUTEREA 
UNUIA DINTRE BRAȚE

“

IAR AMBULANȚA VA SOSI 
ȘI VA OFERI AJUTOR.” “

numărul magic 112,
TREBUIE 
SĂ SUNI
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11 2
„ȘTIU CUM VOI ȚINE MINTE ASTA”, 

a strigat Tibi plin de entuziasm.

„Mă voi gândi la numărul magic 112 și 
voi face legătura cu al doilea număr 
1 din numărul 112 și superputerea ta, 
bunicule Bruno.

În felul acesta, îmi voi aminti că dacă 
1 braț își pierde deodată puterea, trebuie 
să suspectez că Maleficul Cheag cauzează 
un AVC și trebuie să sun la 112 imediat.”

„Este super inteligent”, spune bunicul 
Bruno în timp ce-l ridică pe Tibi în brațe 
îmbrățișându-l strâns.

CAPITOLUL 3 

CLARA 
CÂNTĂREAȚA

Cel de-al treilea bunic erou al 
lui Tibi este Clara Cântăreața.

Clara are o voce minunată, 
care este și superputerea ei.
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Ei bine, vocea Clarei este incredibil 
de frumoasă și are o tonalitate 
atât de înaltă, încât sparge 
geamuri, la propriu!

Zilele trecute, Tibi și Clara stăteau 
în mașina Clarei și mâncau 
înghețată ascultând radioul când, 
deodată, începe melodia preferată 
a Clarei. 

A fredonat încet la început, dar 
apoi cânta

Cât ai clipi, parbrizul mașinii a fost

într-un milion de bucățele.

Din fericire, amândoi au scăpat 
teferi și Tibi a izbucnit în râs. 

Știai că cineva poate 
sparge geamuri  
 cu vocea? 

CUM POATE O VOCE SĂ FIE O SUPERPUTERE?
Urmărește videoclipul 
pentru a asculta vocea 
senzațională a bunicii Clara  
www.fastheroes.com 

din ce în ce
mai tare.

SPULBER A T
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Mai târziu, Tibi întreabă,

„Da, răufăcătorul acela 
îngrozitor poate face ca vocea 
mea să sune bizar și nici nu-ți voi 
mai putea citi povești la culcare.”

Tibi răspunde: „dar tu-mi citești 
cele mai frumoase povești, 
bunică Clara, pentru că 
articulezi cuvintele atât de bine. 
Chiar ai o voce de înger.

De aceea toți te strigă Clara 
Cântăreața?”   

„Desigur, scumpul meu Tibi.”  

 Te voi ajuta când Maleficul 
Cheag atacă, bunică Clara.

Bunicul Fred mi-a spus despre 
un mod inteligent de a-l 
depista pe Maleficul Cheag.

Voi face legătura între 
numărul 2 din numărul magic 
112 și vorbire și mă voi gândi 
la tine, bunico. 

În felul acesta…

  „BUNICA CLARA,  DAR MALEFICUL CHEAG  
ÎȚI POATE AFECTA  
  VOCEA TA FRUMOASĂ?”

“

DA
CĂ două buze  deodată

NU POT ALCĂTUI CUVINTE,

SĂ SUN LA  
112 IMEDIAT. “

voi ține minte  
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„Sunt atât de mândră de tine, dragul 
meu. Ce spui dacă mergem și mai luăm o 
înghețată?”

„Numai dacă de data asta ținem radioul 
oprit”, glumește Tibi îmbrățișând-o  
pe bunica sa.  

Când ajunge acasă mai târziu în acea zi, 
Tibi oftează, 

Se distrează pe cinste cu toți Bunicii 
săi Eroi și îi iubește foarte mult. Tibi 
vrea să îi poată ajuta dacă vor avea 
nevoie de el într-o bună zi. 

„Dar nu sunt suficient 
de rapid pentru a fi un 
Erou FAST. Sunt atât de 
lent și mereu întârzii 
peste tot.

Cum aș putea fi 
vreodată ca Bunicii mei 
Eroi?”

Tibi merge la culcare și ușor se 
așterne somnul.

Trebuie să se trezească dis-de-
dimineață căci merge în vizită 
la bunicul Fred.

“       AȘ VREA SĂ FIU ȘI 
EU UN EROU FAST CA 
BUNICII MEI EROI ȘI SĂ-I 
POT AJUTA DACĂ

MALEFICUL CHEAG 
             SE ÎNTOARCE. “

ZZ
ZZ

ZZZ
ZZZ

CAPITOLUL 4 

TIBI 
LA TIMP
A doua zi dimineață, Tibi  
sare din pat și imediat ce 
termină micul dejun,  
aleargă către casa  
lui Fred Fățosul.

„Haide, Tibi, am să te dau în 
leagăn”, spune Fred.

„Ura”, exclamă Tibi. „Bine, 
bunicule Fred.” 
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Tibi știe că atunci când bunicul 
Fred îl împinge în leagăn, îl lasă 
să ajungă atât de sus, încât 
aproape atinge cerul.

După o vreme, Fred spune „Gata, 
abia îmi trag respirația! Haide 
să găsim ceva mai liniștit de 
făcut, Tibi.”

Tibi strigă cât poate  
de tare:

Pe neașteptate, Fred scapă o fotografie 
pentru că își pierde deodată puterea 
într-un braț și se prăbușește în 
genunchi.

Cutia cu amintiri se lovește de podea.

„Bunicule Fred! Ce este în neregulă?”,  
strigă Tibi, încercând să-și păstreze 
calmul. 

Bunicul Fred nu-i poate spune lui Tibi 
ce să facă pentru că cele două buze ale 
sale deodată nu mai pot forma deloc 
cuvinte inteligibile.  

Deodată 

îi vine lui Tibi în minte.

Merg înapoi în casă și Tibi se 
așează lângă bunicul Fred pe brațul 
fotoliului.

Fred ține în mână o fotografie cu cei 
trei Eroi FAST. Lui Tibi îi plac toate 
poveștile lor de supereroi. 

BRUSC,  
ÎN MIJLOCUL  
UNEI PROPOZIȚII,  
TIBI OBSERVĂ  
CĂ CEVA ESTE 
ÎN NEREGULĂ.

TIBI SE UITĂ LA FAȚA LUI FRED  
ȘI OBSERVĂ CĂ ESTE CĂZUTĂ PE O PARTE.

„HAIDE SĂ NE UITĂM  
 ÎN CUTIA TA CU AMINTIRI!” 

numărul magic 112
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FAȚĂ 
CĂZUTĂ

BRAȚ FĂRĂ 

PUTERE

VORBIRE 
CARE NU SE  
ÎNȚELEGE

Își amintește că bunicul Fred i-a spus să 
facă legătura între primul 1 și el și să se 
uite la 

S-a gândit apoi la bunicul Bruno 
și la al doilea număr 1 când a 
văzut cum 

1
1

și s-a gândit la bunica Clara 
când a realizat că cele 

2 
BUZE NU SE MIȘCĂ ȘI ÎL ÎMPIEDICĂ 
PE FRED SĂ VO RBEASCĂ. 

BRAȚ AL LUI FRED 
RĂMÂNE DEODATĂ FĂRĂ

PARTE A FEȚEI

PUTERE

CĂZUTĂ.
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Tibi ia perna de pe fotoliu și o 
pune pe podea.

„Stai întins, bunicule Fred, pune-ți 
capul pe pernă.”

Tibi are grijă ca Fred să-și pună capul 
confortabil pe perna moale și apoi ia 
telefonul.

Îi spune persoanei de la  
telefon că 

său este Tibi și crede că 
bunicul său are un

este Strada Principală numărul 
22, pentru ca ambulanța să poată 
sosi imediat. 

Când sosește ambulanța, Tibi le 
arată unde este bunicul Fred și 
ambulanța îl duce la spital. 

Bunica Clara vine să se asigure 
că Tibi se simte bine.

și că

Tibi își păstrează calmul, 
 dar se mișcă 

Stând lângă FRED și formând 112, 

rapid.

numele

ADRESA
AVC
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O săptămână mai târziu, Tibi este acasă 
la Fred mergând de colo-colo fără țintă. 

Tibi se gândește cum se va simți 
bunicul Fred?

Oare a făcut ceva greșit?  
Poate că ar fi trebuit să se miște mai 
repede când l-a ajutat.

Aude o mașină parcând pe alee și trage 
cu ochiul de după perete. Fred este acasă!

Fred îl îmbrățișează cu căldură și 
zâmbește. 

„Vino, Tibi, vreau să-ți dau ceva.” 

CAPITOLUL 5 

TIBI 
EROUL FAST

„Bunicule! Bunicule!” 
Tibi strigă de 
bucurie și aleargă 
în brațele bunicului.
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Fred îl apucă pe Tibi de mână și îl 
conduce în sufragerie. Ia cutia cu 
amintiri și caută ceva în ea.

Tibi privește în jos și vede masca 
de Erou FAST a lui Fred Fățosul în 
mâinile bunicului.

„Este pentru mine? Eu nu sunt 
Erou FAST!”

Fred îi pune masca lui Tibi și spune: 

Ba da, ești.
Mi-ai salvat viața  
pentru că ți-ai  
amintit numărul 

magic 112,
și ai identificat corect toate semnele 
Maleficului Cheag care a cauzat AVC-ul meu.

Acum ești Erou FAST.
Tibi este atât de fericit! Se cuibărește în fotoliu 
alături de bunicul său iubit.

“

Ah, asta căutam, 
spune el.

„Asta este ceea ce am 
vrut să-ți dau, Tibi.

“
“ “
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Știi ce? De atunci și Tibi are propria lui 
superputere. 

Se deplasează cu viteza fulgerului și 
nu mai întârzie niciodată pentru că nu 
mai este lent.

Chiar și profesorii îl strigă acum 

Maleficul Cheag are acum un nou 
Erou FAST de care să se teamă.

și să faci legătura între fiecare 
număr și superputerea fiecăruia 
dintre cei trei bunici eroi ai lui Tibi. 
Cine știe? Poate că într-o zi îi vei 
salva viața bunicului tău erou, la fel 
cum a făcut Tibi.

Tot ce trebuie să faci 
este să ții minte  
 numărul magic 112

  Vei fi și  
tu un Erou  
 FAST? 

Nu uita să urmărești 
videoclipul în care Tibi se 
distrează cu Bunicii săi 
Eroi pentru că acum este 
mult mai rapid decât ei. 
www.fastheroes.com

  Tibi  
la timp! 
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Promovată de Susținută de

www.fastheroes.com

NU LĂSA AVC-UL SĂ 
ÎI AFECTEZE PE CEI PE 

CARE ÎI IUBEȘTI.  
ALĂTURĂ-TE ECHIPEI  

ȘI DEVINO EROU.


