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«ПРИВІТ!»
Скажіть 

8-річному

ЧАРЛІ
ТРЬОХ СУПЕРГЕРОЇВ.

Незважаючи на те, що вони вже на пенсії, 
для Чарлі вони все одно залишаються 
супергероями.

Зазвичай їх називають «Супергероями 
FAST», та Чарлі називає їх 

«ДІДУСЯМИ-СУПЕРГЕРОЯМИ  
І БАБУСЕЮ-СУПЕРГЕРОЇНЕЮ».

Він нічим не відрізняється від будь-якого іншого 
8-річного хлопчика, за винятком того, що 
Чарлі — це онук
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ПЕРШИЙ 
ДІДУСЬ-
СУПЕРГЕРОЙ 
НАШОГО 
ЧАРЛІ — ОСТАП 

ОБЛИЧЧЯ, 

ДРУГОГО  
ЗВАТИ РУСЛАН  
 РУКИ,

А ОСТАННЯ  
ЗА СПИСКОМ,  
АЛЕ НЕ ЗА 
ВАЖЛИВІСТЮ — ЦЕ  
МОТРЯ 
СПІВАЧКА.

ЩО ТВОЇ БАБУСІ І ДІДУСІ 

СУПЕРГЕРОЇ?
ТИ ТАКОЖ ВВАЖАЄШ, 
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Лиходій Тромб — це 
поганець, який атакує 
мозок та завдає шкоди.

Це позбавляє 
мозок кисню та 
поживних речовин.

Це трошки схоже на серцевий 
напад, але в мозку. 

Екстрена медична допомога — ключ 
до приборкання Лиходія Тромба.

Ця трійця була сміливою і 
супершвидкою, 

І викликає в людини 
появу одного із 

симптомів 103 інсульту.

КОЛИ ВОНИ 
ПРАЦЮВАЛИ 
СУПЕРГЕРОЯМИ FAST,    
ТО ЗАВЖДИ БОРОЛИСЯ  
З ВОРОГОМ, ЯКОГО ЗВУТЬ 

ЛИХОДІЙ  
ТРОМБ

Він нападає,  
не пропускаючи 

кров до мозку.

І ЧАРЛІ ХОЧЕ  
СТАТИ ТАКИМ,  

ЯК СУПЕРГЕРОЇ FAST. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСТАП 
ОБЛИЧЧЯ

Проблемою Чарлі є те, що він дуже ПОВІЛЬНИЙ,  
і завжди всюди запізнюється. Лише тиждень тому  
у Чарлі були проблеми через те, що він запізнився  
на урок фізкультури.

Але дідусі і бабуся супергерої люблять Чарлі таким, який він є.

Остап Обличчя, суперсила  
якого полягає в тому, щоб  

робити смішні гримаси,  
завжди жартує і вміє розсмішити Чарлі до кольок у животі!

Нещодавно, коли вони робили селфі та корчили кумедні 
гримаси, Чарлі похитнувся назад на своєму гіроборді, 
втратив рівновагу та впав на землю.  
Коли він падав, то потягнув Остапа Обличчя за собою 
на землю, вони удвох гепнулися на підлогу.

«Навіть равлик доповз би сюди 

швидше за тебе, Чарлі!» — зауважив його вчитель.

Ти бачив це смішне відео 
на нашому веб-сайті? 
Обов’язково відвідай  
і подивися веб-сайт  
www.fastheroes.com 

8 998



«Гей, Чарлі, а хочеш я розкажу смішну історію?» — запитав Остап Обличчя.

«Звичайно, дідусю Остапе» — відповів Чарлі.

«ХТО ШВИДШИЙ, ҐАВА ЧИ ГОРОБЕЦЬ?»
«ХІБА ТИ НЕ ЗНАЄШ, ХТО ШВИДШИЙ, ҐАВА ЧИ ГОРОБЕЦЬ?» 

«ҐАВА, БО ТИ ЇЇ ЛОВИШ, А ЗЛОВИТИ НЕ МОЖЕШ!»

«Дідусю Остапе, а як ти використовував своє обличчя,  
коли ти боровся з лиходієм Тромбом?» — запитав Чарлі.

«Я маскував своє обличчя так, що лиходій Тромб не міг 
мене впізнати, Чарлі. Між іншим, моє обличчя стало 

перекошеним на ОДНУ сторону?»

Дідусь Остап Обличчя завжди ставить Чарлі 
одне й те саме запитання.

Чарлі глянув на Остапа  
і побачив, що його обличчя 

виглядає нормально. 

«Ні, дідусю Остапе, твоє 
обличчя виглядає так  
само добре, як завжди!»

Дідусь Остап підійшов ближче, полоскотав Чарлі, а потім вимовив:

« Корчити гримаси — це класна розвага, однак потрібно завжди 
пам’ятати про те, що 

коли одну сторону обличчя людини раптом перекосило на один бік,

це може означати, що лиходій Тромб  
спричиняє інсульт, тому потрібно 
подзвонити за  

НЕГАЙНО. 

чарівним номером  

103 
Оскільки Супергерої FAST 
уже на пенсії, нам потрібно, 
щоб інші люди, такі як ти, 
допомагали нам боротися  
з лиходієм Тромбом.»

Дідусь Остап Обличчя захихотів. 

Екстрена медична допомога приїде і 
допоможе.
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«Але як же мені запам’ятати,  
як розпізнати інсульт, заподіяний 
лиходієм Тромбом?» — схвильовано 
запитав Чарлі.  

«Просто згадай  

чарівний номер 103, 
а потім подумай про мене» — відповів 
дідусь Остап. Чарлі насупився і 
виглядав розгублено. 

«А як думки про тебе і чарівний 
номер можуть допомогти мені 
запам’ятати?» — запитав Чарлі.

«Це зовсім просто» — 
сказав Остап Обличчя з усмішкою, — моя 
суперсила у моєму обличчі, чи не так? 

«Тому поєднай його із цифрою 1 в 
чарівному номері 103 — і ти запам’ятаєш, 
що коли 1 сторона чийогось обличчя 
раптом стане перекошеною, це може 
бути інсульт, і тому потрібно негайно 
викликати швидку за номером 103». 

«Це і справді розумний спосіб» —  
подумав Чарлі, доторкнувшись  
своєю рукою до однієї сторони  
свого власного обличчя.

103
РОЗДІЛ 2 

РУСЛАН 
РУКИ

Чарлі завжди дуже весело 
проводить час зі своїми 
дідусями і бабусею 
супергероями. Лише вчора 
він був у Руслана Руки. 

Руслан настільки сильний, 
що може посадити Чарлі 
на свою велику долоню і 
підняти його вгору. 
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Він часто робить це тоді, коли 
займається своїми вправами з 
піднімання ваги.

Чарлі катається вгору та вниз, 
заливаючись сміхом. 

Він знає, що його дідусь Руслан, 
який його дуже сильно любить, 
може підняти його не лише 
фізично.  Дідусь також може 
підняти його настрій і покращити 
його самопочуття.

Однак учора Чарлі було не до сміху: 
його м’яч закотився на дорогу в той 
час, коли дідусь  
Руслан паркував свою машину.

Чарлі закричав:

Підняв руки догори, 
попереджуючи дідуся Руслана, 
щоб той не переїхав його 
іграшку, але було вже пізно.

І, як ви думаєте, яку дивовижну  
річ зробив Руслан Руки?

«М’ЯЧ!»

Ти вже подивився це  
кумедне відео на нашому 
веб-сайті? Остерігайся 
«страшної» гусениці!  
www.fastheroes.com РУКОЮ — І М’ЯЧ ЧАРЛІ 

  ВИКОТИВСЯ НАЗАД!

ВІН ВИСКОЧИВ ІЗ МАШИНИ, 

ПІДНЯВ ЇЇ ЛИШЕ ОДНІЄЮ 
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Проблема була в тому, що поряд  
із м’ячем під його машиною  
також ховалася

Зараз дідусь Руслан великий і 
сильний, однак він дуже боїться 
жуків, тому коли він побачив 
маленьку гусеницю, то наскільки 
злякався, що відкинув свою машину 
в повітря.

Коли машина дідуся 
Руслана летіла, то 
вдарилася у припарковану 
машину, сигналізація 
машини почала гудіти і 
безлад став ще більшим!

Маленька гусениця почула голосні звуки 
і вирішила прикинутися мертвою, 
впавши на землю.

«Дідусю Руслане, ти такий сильний!» —

сказав Чарлі пізніше того дня, коли 
він зустрівся з дідусем Русланом 
знову. «А чи була в нагоді твоя 
суперсила тоді, коли ти боровся  
з лиходієм Тромбом?»

«Звичайно, що вона була в нагоді, 
але я завжди переживав за те, щоб 
лиходій Тромб не вкрав силу однієї 
з моїх рук і щоб вона не стала 
слабкою. Тоді б я вже не був таким 
сильним».

«Лиходій Тромб дійсно справжній 
поганець, чи не так?» — запитав 
Чарлі схвильованим голосом.

«Звичайно, що це так, тому нам 
потрібно завжди бути насторожі, щоб 
помітити сліди його злих вчинків».

маленька зелена гусениця.

ЙОГО 
МАШИНА 
ПОЛЕТІЛА

У ПОВІТРІ 

І П
РИ
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МЛ
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СЯ
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А 
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Х 

МА
Ш

ИН
И, П

РИПАРКОВАНОЇ ЧЕРЕЗ Д
ОРОГУ.

«ТИ Ж ЗНАЄШ, ЩО КОЛИ 
ЗДАЄТЬСЯ, ЩО В КОГОСЬ 
РАПТОВО В ОДНІЙ ІЗ РУК 
ПРОПАДАЄ  

ВСЯ  СИЛ
А, 

І ТОДІ ЕКСТРЕНА 
МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

ПРИЇДЕ  
ТА ДОПОМОЖЕ.

»

чарівним номером 103 

ПОТРІБНО 
ДЗВОНИТИ 

ЗА
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«Я ЗНАЮ, ЯК МЕНІ ЦЕ ЗАПАМ’ЯТАТИ» —
збуджено сказав Чарлі.

«Я уявлю чарівний номер 103 і 
поєднаю цифру 0 у номері 103 з 
твоєю суперсилою, дідусю Руслане.

Таким чином я зможу запам’ятати, що якщо 
у когось раптово стає НУЛЬ сили в одній 
руці, це може свідчити про те, що лиходій 
Тромб викликає інсульт і мені потрібно 
негайно дзвонити за номером 103».

«Це суперкмітливо», — сказав дідусь  
Руслан і підняв Чарлі на руки, щоб його 
сильно обійняти.

1 30
РОЗДІЛ 3 

МОТРЯ 
СПІВАЧКА

Третій супергерой Чарлі — 
бабуся-супергероїня Мотря 
Співачка.

Мотря має дивовижний 
голос, який і є її суперсилою.
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Голос Мотрі наскільки неймовірно 
прекрасний і високий, що може 
буквально розбивати скло!

Одного дня, коли Чарлі і бабуся 
Мотря сиділи в її машині, їли 
морозиво та слухали радіо, почала 
грати улюблена пісня бабусі Мотрі. 

Спочатку вона тихенько підспівувала, 
але потім розспівалася і почала 
співати

І через мить переднє скло 
машини 

на мільйон маленьких 
шматочків.

Їм обом пощастило, що їх 
не зачепило, і Чарлі не зміг 
стримати свій сміх. 

А тобі було відомо,  
що за допомогою 
голосу можна  
 розбити скло? 

А ЯК ГОЛОС МОЖЕ БУТИ СУПЕРСИЛОЮ? Відео з потужним 
голосом бабусі Мотрі 
можна переглянути  
на веб-сайті  
www.fastheroes.com 

голосніше і
голосніше.

РОЗЛЕТІЛ
ОСЯ
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3
ТЕЛЕФОНУВАТИ 
ЗА НОМЕРОМ 103.

»

Я буду пам’ятати про те, 
що ПОТРІБНО НЕГАЙНО 

Пізніше Чарлі запитав:

«Так, цей жахливий поганець може 
зробити так, що моя мова стане 
кумедною і я більше не зможу 
виразно читати тобі казки  
перед сном».

Чарлі відповів: «Бабусю Мотре, але 
ж ти читаєш казки перед сном 
найкраще у світі, бо ти дуже гарно 
вимовляєш слова. У тебе справді 
такий голос, як у ангела.

Це ж саме тому тебе називають 
Мотря Спiвачка?»   

«Звичайно, мій найдорожчий у  
світі Чарлі.»  

 Бабусю Мотре, коли 
лиходій Тромб нападе,  
я тобі допоможу.

Дідусь Остап розповів 
мені розумний спосіб 
запам’ятати, як помітити 
лиходія Тромба.

І поєднаю цифру 3 із 
чарівного номера 103 з 
мовою і уявлю тебе, бабусе. 

Отже…

«БАБУСЮ МОТРЕ, А ЛИХОДІЙ ТРОМБ  
МОЖЕ ЗАВДАТИ ШКОДИ 
ТВОЄМУ ПРЕКРАСНОМУ  
 ГОЛОСУ?»

«

ЯК
Щ

О дві губи і   од
ин язик

НЕСПОДІВАНО НЕ МОЖУТЬ ВИМОВЛЯТИ СЛОВА,
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«Я дуже тобою пишаюся, мій любий. 
Що ти скажеш на те, щоб ми пішли  
і купили ще одне морозиво?»

«Лише якщо цього разу ми не будемо 
вмикати радіо» — пожартував Чарлі  
і обійняв бабусю.  

Пізніше цього ж дня, після повернення 
додому, Чарлі зітхнув, — 

Він дуже весело проводить час 
зі своїми дідусями та бабусею 
супергероями і дуже їх любить. 
Чарлі хоче бути здатним їм 
допомогти, якщо колись це 
буде потрібно. 

«Але я не достатньо 
швидкий, щоб стати 
Супергероєм FAST. 
Я дуже повільний 
і завжди всюди 
запізнююся.

Чи зможу я коли-небудь 
стати таким, як мої бабуся  
і дідусі супергерої?»

Чарлі ліг у ліжко і  
не помітив, як заснув.

Вранці йому потрібно прокинутися 
рано, бо він планує піти в гості до 
дідуся Остапа.

«Я БИ ДУЖЕ ХОТІВ СТАТИ 
СУПЕРГЕРОЄМ FAST, ЯК І МОЇ ДІДУСІ 
ТА БАБУСЯ СУПЕРГЕРОЇ — ТОДІ БИ  
Я ЗМІГ ЇМ ДОПОМОГТИ В РАЗІ,  

ЯКЩО ЛИХОДІЙ ТРОМБ  
   ПОВЕРНЕТЬСЯ». 

ХРРР
РР

РОЗДІЛ 4 

ЧАРЛІ 
ВЧАСНИЙ

Наступного ранку Чарлі 
зіскочив із ліжка і відразу 
після сніданку побіг до 
будинку дідуся Остапа 
Обличчя.

Дідусь Остап сказав:  
«Чарлі, давай я покатаю 
тебе на гойдалці».

Чарлі відповів: «Так, звичайно 
дідусю Остапе». 
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Чарлі знає, що коли дідусь 
Остап гойдає його на гойдалці, 
то дозволяє йому підніматися 
високо — майже до неба.

Через деякий час дідусь 
Остап попросив: «Я вже 
видихся. Давай знайдемо якесь 
спокійніше заняття, Чарлі».

Чарлі голосно крикнув:

Несподівано в одній руці дідуся 
Остапа пропала сила — він  
раптом випустив фотографію  
і впав на коліна.

Скринька зі спогадами впала  
на підлогу.

«Дідусю Остапе! Що сталося?» — 
закричав Чарлі, намагаючись не 
панікувати. 

Дідусь Остап не міг сказати Чарлі 
що робити, бо його губи і язик 
раптово втратили здатність 
вимовляти зрозумілі слова.  

Несподівано 

виринув у пам’яті Чарлі.

Вони попрямували в будинок,  
Чарлі сів біля свого дідуся Остапа, 
на поручні його крісла.

Дідусь Остап узяв фото, на якому 
всі три Супергерої FAST зображені 
разом. Чарлі дуже любить слухати 
всі їхні супергероїчні історії. 

НЕСПОДІВАНО,  
НА СЕРЕДИНІ  
РЕЧЕННЯ ЧАРЛІ  
ПОМІЧАЄ, ЩО  
ЩОСЬ НЕ ТАК.

ЧАРЛІ ГЛЯНУВ НА ОБЛИЧЧЯ ДІДУСЯ ОСТАПА  
І ПОБАЧИВ, ЩО ВОНО ПЕРЕКОШЕНЕ НА ОДНУ СТОРОНУ.

«ДАВАЙ ЩОСЬ ПОШУКАЄМО У 
СКРИНЬЦІ ЗІ СПОГАДАМИ!» чарівний номер 103
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03
Він згадав, що дідусь Остап розповідав йому 
про його зв'язок з цифрою 1 і подивився на 

Він подумав про дідуся Руслана і цифру 0, 
коли побачив, що у дідуся Остапа 

1
і він подумав про бабусю 
Мотрю і зрозумів, що це 

3 
ДВІ ГУБИ І  ОДИН ЯЗИК,  
ЯКІ НЕ ДАЮТЬ ДІДУСЮ ОСТАПУ  
  МОЖЛИВОСТІ ГОВОРИТИ. 

В РУЦІ  РАПТОМ  
СТАЛО 0 СИЛИ,

СТОРОНУ ОБЛИЧЧЯ, ПЕРЕКОШЕНУ ВНИЗ
ПЕРЕКОШЕНЕ  
ОБЛИЧЧЯ

СЛАБКА  
РУКА

ПОРУШЕНЕ  
МОВЛЕННЯ
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Чарлі взяв подушку із крісла та 
поклав її на підлогу.

«Приляж, дідуся Остапе, поклади 
голову на подушку».

Чарлі обережно перевірив, чи 
голова дідуся Остапі лежить на 
м’якій подушці, і схопив телефон.

Він сказав людині, яка відповіла 
на дзвінок, що його 

Чарлі, і що на його думку  
в його дідуся

це вулиця Головна, будинок 22, — 
це дасть можливість негайно 
відправити екстрену медичну 
допомогу. 

Після приїзду екстреної медичної 
допомоги Чарлі показав, де його 
дідусь Остап, і його забрали до 
лікарні. 

Бабуся Мотря зайшла, щоб 
переконатися, що з Чарлі все добре.

а також, що його

Чарлі зберігає спокій,  
  однак діє 

Він залишився біля дідуся Остапа і набрав номер 103,

швидко.

звати

АДРЕСА —
ІНСУЛЬТ,
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Через тиждень Чарлі прийшов до 
будинку дідуся Остапа і гуляв там без 
якоїсь мети. 

Чарлі гадає, де може бути дідусь Остап?

Може я зробив щось не так?  
Можливо мені було потрібно діяти 
швидше, коли я йому допомагав?

Він почув, як по дорозі під’їхала машина 
та виглянув із-за стіни. Дідусь Остап 
вдома!

Дідусь Остап його міцно 
обійняв та усміхнувся. 

«Йдемо, я хочу тобі дещо 
подарувати, Чарлі». 

РОЗДІЛ 5 

ЧАРЛІ 
СУПЕРГЕРОЙ 

FAST «Дідусю! Дідусю» 
Чарлі побіг в обійми 
до свого дідуся і 
радісно закричав.
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Дідусь Остап взяв Чарлі за руки і 
повів його до вітальні. Він взяв свою 
скриньку для спогадів і почав у ній 
щось шукати.

Чарлі подивився вниз і побачив у 
руках дідуся Остапа Обличчя маску 
Супергероя FAST.

«Це мені? Хіба я Супергерой FAST?»

Дідусь Остап одягнув маску на 
обличчя Чарлі і сказав: 

Так.
Ти врятував моє життя,  

і ти правильно визначив усі ознаки лиходія 
Тромба, який викликав у мене інсульт.

Тепер ти — Супергерой FAST.
Чарлі притулився до свого улюбленого дідуся, 
який сидів на кріслі, і почувався щасливим.

«

Ага, ось те, що Я 
шукав» — сказав він.

«Я хочу тобі дати  
ось це, Чарлі.

«

запам’ятавши 
чарівний номер 103,

«
«
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І знаєш, що було далі? З тих пір у Чарлі 
з’явилася своя власна суперсила. 

Він став швидким, немов блискавка 
і більше нікуди не запізнюється — 
бо він уже не повільний.

Навіть його вчитель почав 
називати його 

  Чарлі 
Вчасний! 

А лиходію Тромбу зараз протистоїть 
новий Супергерой FAST.

і поєднати кожну цифру з номера 
із суперсилою бабусі і дідусів 
супергероїв Чарлі. Хто знає, 
може одного разу ти врятуєш 
життя своїх бабусь чи дідусів 
супергероїв, як це зробив Чарлі.

Все, що тобі  
потрібно зробити —  
це запам’ятати  
чарівний номер  103

А ти хочеш  
також стати  
 Супергероєм FAST? 

Обов’язково подивись відео 
про те, як Чарлі бавиться 
зі своїми дідусями та 
бабусею супергероями — 
він же набагато швидший 
за них. 
www.fastheroes.com
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www.fastheroes.com

НЕ ДАЙ ІНСУЛЬТУ ЗАВДАТИ 
ШКОДИ ТВОЇМ БЛИЗЬКИМ.  
ПРИЄДНУЙСЯ ДО КОМАНДИ 

І СТАВАЙ СУПЕРГЕРОЄМ!

Схвалено За підтримки


