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1 SKYRIUS 

FELIKSAS 
 ŠYPSENA

8 PSL.

2 SKYRIUS 

ANTANAS 
 GALIŪNAS

13 PSL.

3 SKYRIUS 

SOFIJA 
DAINININKĖ

19 PSL.

4 SKYRIUS 

TOMAS 
GREITUOLIS

25 PSL.

5 SKYRIUS 

TOMAS 
 FAST  

HEROJUS

32 PSL.

ĮVADAS 

SVEIKI! 

2 PSL.
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Garsiai ištarkite 

aštuonmečiui
LABAS!

TOMUI
TRYS SUPERHEROJAI.

Nors jie jau išėjo į pensiją, bet Tomo akyse 
seneliai vis dar tebėra superherojai.

Anksčiau juos laikė FAST Herojais, tačiau 
dabar jie jau pensijoje, todėl Tomas juos 
vadina

SENJORAIS 
HEROJAIS.

Iš pirmo žvilgsnio jis niekuo nesiskiria nuo kitų 
aštuonmečių berniukų, tačiau Tomo seneliai yra
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PIRMASIS TOMO 
SENJORAS 
HEROJUS  
YRA FELIKSAS  

ŠYPSENA, 

ANTROJO VARDAS YRA 
ANTANAS GALIŪNAS, O TREČIOJI, 

BET NE MAŽIAU 
SVARBI – 
SOFIJA 
DAINININKĖ.

SAVO SENELIUS

 SENJORAIS 
HEROJAIS?

AR IR TU LAIKAI 
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Piktasis Krešulys yra 
blogiukas, kuris užpuola 
ir pažeidžia smegenis.

Negaudamos 
deguonies ir 
maisto medžiagų 
smegenys badauja.

Insultas primena širdies smūgį, tik jis 
įvyksta smegenyse. 

Norint nugalėti Piktąjį Krešulį svarbiausia 
kuo skubiau kviesti pagalbą.

Trijulė buvo drąsi ir neįtikėtinai greita, 

Žmogus pradeda 
jausti vieną iš 

insulto požymių.

    DIRBDAMI FAST HEROJAIS 
JIE KOVOJO SU PRIEŠU, 
 KURIO VARDAS YRA 

PIKTASIS 
KREŠULYS.

Jis smogia žmogaus 
smegenims ir 

neleidžia pratekėti 
kraujui.

  TODĖL TOMAS SVAJOJA 
SEKTI JŲ PAVYZDŽIU IR 
 TAPTI FAST HEROJUMI. 
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1 SKYRIUS 

FELIKSAS 
ŠYPSENA

Tomas turi bėdą – jis yra LABAI LĖTAS ir 
visuomet vėluoja. Vos praėjusią savaitę Tomas pateko į 
mokytojo nemalonę pavėlavęs į kūno kultūros pamoką.

Tačiau Tomo Senjorai Herojai myli jį tokį, koks jis yra!

Feliksas Šypsena, kurio supergalia yra 

gebėjimas nutaisyti 
juokingas grimasas, 
visuomet pasakoja anekdotus ir sugeba prajuokinti  
Tomą iki ašarų!

Kartą jiems bedarant asmenukes nutaisius juokingas 
grimasas, Tomas netyčia žengė žingsnį atgal ir užkliuvęs už 
savo riedžio plojosi žemėn. Krisdamas atbulas jis nusitvėrė 
už Felikso Šypsenos ir nusitempė jį kartu su savimi.

– Sraigė atšliaužtų  
 greičiau už tave, Tomai! – papriekaištavo mokytojas.

Ar jau matei šį 
linksmą filmuką mūsų 
interneto svetainėje? 
Nepamiršk peržiūrėti jo 
svetainėje 
www.fastheroes.com 
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– Ei, Tomai, ar nori išgirsti anekdotą? – paklausė Feliksas Šypsena.

– Žinoma, seneli Feliksai! – atsakė Tomas.

– KURIS GREITESNIS: PERKAITIMAS AR PERŠALIMAS?  
   – NEŽINAU. KURIS GI? 
        – PERKAITIMAS, NES PERŠALIMĄ GALI PASIGAUTI!

– O kaip tu panaudodavai savo veidą kovoje su Piktuoju 
Krešuliu, seneli Feliksai? – paklausė Tomas.

– Slėpiausi po kauke, kad Piktasis Krešulys manęs neatpažintų, 
Tomai. Beje, ar VIENA mano veido pusė nepersikreipė?

Feliksas Šypsena visada užduoda Tomui tą 
patį klausimą.

Tomas žvilgtelėjo į Feliksą ir 
pamatė, kad jo veidas atrodo 

įprastai. 

– Ne, seneli Feliksai. Tu 
gražus kaip visuomet!

Priėjęs arčiau Feliksas pakuteno Tomą ir tarė:

 – Nors juokingai vaipytis yra labai smagu, niekada nepamiršk, kad jei 

viena žmogaus veido pusė staiga persikreipia,turėtum įtarti, kad Piktasis Krešulys 
kelia jam insultą, ir nedelsdamas paskambinti

stebuklinguoju 
numeriu 112.

Greitoji pagalba atvyks tau padėti.

– Kadangi FAST Herojai jau 
pensijoje, kovoje su Piktuoju 
Krešuliu mums reikia tavo ir  
tavo draugų pagalbos.

Feliksas Šypsena sukikeno. 
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112

– Bet kaip man išmokti  
atpažinti Piktojo Krešulio sukeltą insultą? – 
nerimavo Tomas.  

– Paprasčiausiai įsimink  

stebuklingąjį numerį 
 112 
ir pagalvok apie mane, – atsakė senelis 
Feliksas. Sutrikęs Tomas suraukė kaktą. 

– Kaip galvojimas apie tave ir stebuklingąjį 
numerį padės man išmokti? – 
klustelėjo Tomas.

2 SKYRIUS 

ANTANAS 
GALIŪNAS

Tomas visuomet smagiai 
leidžia laiką su savo Senjorais 
Herojais. Vakar jis pramogavo 
su Antanu Galiūnu. 

Antanas yra toks stiprus, kad 
gali iškelti Tomą ant savo 
didelės rankos delno. 

 – Labai paprastai, – 
nusišypsojo Feliksas Šypsena,  
– mano supergalia slypi veide, ar ne?   

Taigi tau tereikia susieti mano veidą su 
pirmuoju stebuklingojo numerio 112 skaičiumi 
„1“. Taip prisiminsi, kad jei kieno nors 1 veido 
pusė staiga persikreipia, turi įtarti insultą ir 
nedelsdamas skambinti 112. 

– Išties gudriai sugalvojai, –  
pripažino Tomas ranka 
timptelėdamas vieną 
veido pusę.
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Taip kilnodamas Tomą senelis 
Antanas neblogai prasimankština.

Antanas kilsteli Tomą aukštyn ir 
staiga nuleidžia žemyn, o šis plyšta  
iš juoko. 

Tomas supranta, kad iškeldamas jį 
į viršų senelis Antanas pakelia ir jo 
nuotaiką, nes taip senelis parodo 
savo begalinę meilę.

Tačiau vakar Tomo visai neėmė juokas, 
nes bežaidžiant kamuoliu pastarasis 
nuriedėjo į įvažiavimą, kai senelis 
Antanas ten statė automobilį.

Tomas šaukė 

ir mojavo rankomis, 
stengdamasis sustabdyti 
Antaną, kad šis neužvažiuotų ant 
kamuolio, bet buvo per vėlu.

Tad kaip manai, kokį šaunų dalyką 
padarė Antanas Galiūnas?

KAMUOLYS!

Ar matėte šį 
linksmą filmuką 
mūsų svetainėje? 
Pasisaugokite 
„baisiojo“ vikšro! 
www.fastheroes.com 

IŠLAISVINDAMAS  
  TOMO KAMUOLĮ!

JIS IŠŠOKO IŠ AUTOMOBILIO 

IR PAKĖLĖ JĮ VIENA RANKA,
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Tačiau bėda viena nevaikšto, 
nes šalia kamuolio po 
automobiliu slėpėsi

Nors Antanas yra tvirto sudėjimo 
stiprus vyras, jis labiau už viską bijo 
vabalų, tad pamatęs mažąjį vikšrą jis 
taip išsigando, kad net šoktelėjo ir 
sviedė automobilį į orą.

Antano automobilis 
nepaliko iš stovinčio 
automobiliuko nė šlapios 
vietos, o sukaukusi 
pastarojo signalizacija 
sukėlė dar daugiau sąmyšio!

Išgirdęs tokį triukšmą mažasis vikšras 
susmuko ant žemės ir apsimetė negyvu.

– Tu toks stiprus, seneli Antanai! –

tą dieną sutikęs savo Senjorą 
Herojų pripažino Tomas. – Ar 
nepaprasta jėga padėjo tau kovoti 
su Piktuoju Krešuliu?

– O kaip gi, bet aš visuomet 
baiminausi, kad Piktasis Krešulys 
pagrobs vienos mano rankos jėgas 
ir ši nusilps. Jei taip nutiktų, aš 
nebūčiau toks stiprus.

– Piktasis Krešulys yra tikras 
blogiukas, ar ne? – susirūpino 
Tomas.

   – Tavo tiesa, todėl 
turime būti labai atidūs 
ir pastebėti jo blogų 
darbų požymius.

mažytis žalias vikšras.

  JO 
AUTOMOBILIS 
SKRIDO TOLYN

                             
      

     
    

    
   

   
  I

R 
NU

KR
IT

O 
AN

T 
KI

TA
PU

S GATVĖS PASTATYTO AUTOM
OBILIO.

   JUK ŽINAI, KAD PASIRODŽIUS, 
JOG VIENA ŽMOGAUS 
 RANKA STAIGA 
  PRARADO 

JĖGAS, 

IR GREITOJI PAGALBA 
ATVYKS TAU PADĖTI.

stebuklinguoju numeriu 112

TURĖTUM 
PASKAMBINTI
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11 2
– JAU ŽINAU, KAIP TAI PRISIMINSIU,

– sušuko patenkintas Tomas.

- Aš galvosiu apie stebuklingąjį 
numerį 112 ir susiesiu antrąjį 
numerio 112 skaičių „1“ su tavo 
supergalia, seneli Antanai.

Taip prisiminsiu, kad jei 1 ranka staiga 
nusilpsta, turiu įtarti kad Piktasis 
Krešulys sukėlė insultą ir nedelsdamas 
skambinti 112.

– Tu tikras gudruolis, – pasakė senelis 
Antanas, pakeldamas Tomą ir stipriai 
jį apkabindamas.

3 SKYRIUS 

SOFIJA 
DAINININKĖ

Trečioji Tomo Senjorė Herojė 
yra Sofija Dainininkė.

Sofija turi nuostabų balsą, 
kuris yra jos supergalia.
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Sofijos balsas toks nuostabiai 
gražus ir aukštas, kad jį 
panaudojusi močiutė gali lengvai 
išdaužti langus!

Vieną dieną Tomas ir Sofija 
sėdėjo automobilyje ir valgė 
ledus klausydamiesi radijo, kai šis 
užgrojo močiutės mylimą dainą. 

Iš pradžių ji niūniavo tyliai, tačiau 
įsijautusi pradėjo dainuoti

Staiga priekinis automobilio 
stiklas neatlaikė ir 

į milijoną mažų šukių.

Laimei, jiems nieko nenutiko, o 
Tomas negalėjo sulaikyti juoko. 

Ar pažįsti žmogų, 
kuris savo balsu galėtų 
 išdaužti langą? 

NEMANAI, KAD BALSAS 

 GALI BŪTI LAIKOMAS SUPERGALIA?
Pažiūrėk filmuką ir 
pasiklausyk galingo 
močiutės Sofijos balso 
svetainėje  
www.fastheroes.com 

vis garsiau ir
garsiau.

PAŽIRO
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Vėliau Tomas paklausė:

- Taip, šis siaubingas blogiukas 
gali iškraipyti mano kalbą ir aš 
nebegalėsiu taip pat gražiai sekti 
tau pasakų prieš miegą.

– Bet juk tu seki geriausias 
pasakas prieš miegą, močiute 
Sofija, nes tu taip gražiai tari 
žodžius. Tavo balsas lyg tikros 
lakštingalos. Ar todėl tave vadina 
Sofija Dainininke?   

– Taip, mano brangusis Tomai.  

– Užpuolus Piktajam Krešuliui 
aš tau padėsiu, senele Sofija.

Senelis Feliksas mane 
išmokė gudrybės, leisiančios 
pastebėti Piktąjį Krešulį.

Aš susiesiu stebuklingojo 
numerio 112 skaičių „2“ su 
kalba ir galvosiu apie tave, 
močiute. 

taigi...

  – MOČIUTE SOFIJA, AR PIKTASIS KREŠULYS 
 GALI SUTRIKDYTI 
  TAVO GRAŽŲJĮ BALSĄ?

JE
I dvi lūpos  staiga

NEGALĖS IŠTARTI ŽODŽIŲ,

NEDELSIANT 
PASKAMBINTI 112.

Aš prisiminsiu, kad turiu 
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– Aš taip tavimi didžiuojuosi, branguti. 
Eime, nusipirksime dar vieną porciją ledų.

– Gerai, tik šį kartą išjunkime radiją, – 
pajuokavo Tomas,  
apsikabindamas močiutę.  

Vėliau tą dieną, sugrįžęs namo, Tomas 
atsiduso: 

Tomas taip linksmai leidžia laiką su 
visais savo Senjorais Herojais ir taip 
stipriai juos myli, kad vieną dieną 
ištikus bėdai, jis nori jiems padėti. 

– Bet aš ne toks greitas, kad 
tapčiau FAST Herojumi. 
Aš tikras lėtuolis, kuris 
visur vėluoja.

Negi aš kada galėsiu 
prilygti savo Senjorams 
Herojams?

Tomas atsigulė į lovą ir kaip 
mat užmigo.

Rytoj Tomui anksti kelis,  
nes jis lankys senelį Feliksą.

      – NORĖČIAU TAPTI 
 FAST HEROJUMI KAIP IR 
MANO SENJORAI HEROJAI. 
TADA GALĖČIAU JIEMS PADĖTI,

JEI PIKTASIS        
 KREŠULYS            
SUMANYTŲ SUGRĮŽTI. ZZZ

ZZZZZZZ

4 SKYRIUS 

TOMAS 
GREITUOLIS

Kitą rytą Tomas  
šoktelėjo iš lovos ir  
vos suvalgęs pusryčius  
pasileido pas  
Feliksą Šypseną. 

– Eikš, Tomai, pasupsiu tave. – 
pasakė Feliksas.

– Valio! – sušuko Tomas. – Gerai, 
seneli Feliksai. 
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Tomas žino, kad senelis Feliksas 
įsupa supynes taip aukštai, 
jog rodos dar kiek, ir jis galės 
paliesti dangų.

Po kiek laiko Feliksas pripažino: 
– Tiek įsižaidęs negaliu atgauti 
kvapo! Gal nuveikim ką nors 
ramesnio, Tomai?

– PAŽVELKIM Į TAVO 
 ATSIMINIMŲ SKRYNELĘ! –

Netikėtai Feliksas išmeta iš rankų 
nuotrauką, o viena jo ranka staiga 
nusilpsta. Senelis Feliksas suklumpa 
ant kelių.

Atsiminimų skrynelė bumteli ant grindų.

– Seneli Feliksai! Kas nutiko? – 
Šūkteli Tomas, stengdamasis 
nepasiduoti baimei. 

Senelis Feliksas negali pratarti nė 
žodžio ir pasakyti Tomui, ką daryti, nes 
dvi jo lūpos netikėtai ima pinti žodžius.  

Staiga Tomas prisimena

Jiedu nueina į vidų ir Tomas įsitaiso ant 
fotelio porankio šalia senelio Felikso.

Feliksas laiko nuotrauką, kurioje 
pavaizduota visa FAST Herojų trijulė. 
Tomas mėgaujasi klausydamas jų 
superherojų istorijų. 

STAIGA,  
VIDURY SAKINIO, 
TOMAS PASTEBI 
KAD KAŽKAS 
YRA NE TAIP.

TOMAS ŽVILGTELI Į FELIKSO VEIDĄ 
IR PAMATO, KAD VIENA JO VEIDO PUSĖ PERSIKREIPĖ.

iš visų jėgų sušunka Tomas. 

stebuklingąjį 

 numerį 112.
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Jis pamena, kad senelis Feliksas liepė 
jam susieti pirmąjį „1“ su juo ir pastebėti, 
kad 

Tada jis prisiminė senelį Antaną ir 
antrąjį skaičių „1“, o pažiūrėjęs į Feliksą 
pastebėjo, kad 

1
1

PERSIKREIPĘS 

VEIDAS
NUSILPUSI 
RANKA

NERIŠLI 
KALBA

Jis pagalvojo apie močiutę Sofiją, 
kai suvokė, kad 

2 
NEKLUSNIOS LŪPOS 
NELEIDŽIA FELIKSUI K ALBĖTI. 

RANKA STAIGA LABAI

VEIDO PUSĖ

NUSILPO.

PERSIKREIPĖ.
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Tomas pagriebia fotelio pagalvę ir 
padeda ją ant grindų.

– Atsigulk, seneli Feliksai, ir padėk 
galvą ant pagalvės.

Švelniai patikrinęs, ar Felikso galva 
yra ant minkštos pagalvės, Tomas 
čiumpa jo telefoną.

Jis pasako atsiliepusiam žmogui, 
kad jo 

yra Tomas, ir jis mano,  
kad senelį ištiko

yra Didžioji gatvė 22. Į tokį skambutį 
atsiliepęs žmogus gali nedelsdamas 
išsiųsti greitosios pagalbos automobilį. 

Atvykus greitajai medicinos pagalbai 
Tomas nuveda juos pas senelį Feliksą, o 
greitoji pagalba išsiveža jį į ligoninę. 

Atvažiuoja močiutė Sofija, kuri 
pasirūpina Tomu.

o jų

Tomas išlieka ramus, 
 bet veikia 

Jis lieka šalia Felikso ir surenka 112. 

greitai.

VARDAS

ADRESAS
INSULTAS,
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Praėjus savaitei Tomas vaikštinėjo šalia 
Felikso namų. 

Tomas svarstė, kas nutiks jo seneliui Feliksui?

Galbūt aš padariau ką nors ne taip?  
Galbūt bandant jam padėti man reikėjo 
greičiau suktis?

Jis išgirdo įvažiuojant automobilį 
ir pasižiūrėjo pro namo kampą. 
Feliksas grįžo namo!

Feliksas jį stipriai apkabino ir 
nusišypsojo. 

– Eikš, Tomai, noriu tau kai ką 
padovanoti. 

5 SKYRIUS 

TOMAS – 
FAST HEROJUS

- Seneli! Seneli! -
Tomas šaukdamas 
iš džiaugsmo 
tekinas pasileido 
seneliui į glėbį.
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Feliksas paėmė Tomą už rankos ir 
nusivedė į svetainę. Jis atidarė savo 
atsiminimų skrynelę ir pasirausė joje.

Tomas žvilgtelėjo žemyn ir pamatė, 
kad senelis laiko Felikso Šypsenos 
FAST Herojaus kaukę.

– Čia man? Juk aš nesu FAST Herojus!

Feliksas įdavė Tomui kaukę ir pasakė. 

– Taip, esi.
Tu išgelbėjai man 
gyvybę prisiminęs 
stebuklingąjį numerį 
ir teisingai pastebėjai visus Piktojo Krešulio, 
sukėlusio man insultą, požymius.

Nuo šiol tu esi 
naujasis FAST Herojus.
Prisiglaudęs fotelyje prie savo mylimo senelio 
Tomas jaučiasi toks laimingas.

- Štai, ko ieškojau, - 
sako jis.

Noriu dovanoti ją tau, 
Tomai.

112
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Ar žinojai, kad nuo to laiko Tomas turi 
savo supergalią? 

Jis yra žaibiškai greitas ir niekur 
nebevėluoja.

Net mokytojas dabar jį vadina 

  TOMU 
Greituoliu! 

Nuo šiol su Piktuoju Krešuliu kovoja 
dar vienas FAST Herojus.

ir susieti kiekvieną jo skaitmenį su 
Tomo Senjorų Herojų supergaliomis. 
Kas gali žinoti, gal ir tu vieną dieną 
išgelbėsi savo Senjoro Herojaus 
gyvybę, kaip tai padarė Tomas.

Viskas, ką turi  
 padaryti – įsiminti 
stebuklingąjį numerį 112

  Ar ir tu 
tapsi FAST  
  Herojumi? 

Nepamiršk pasižiūrėti 
filmuko, kuriame Tomas 
smagiai leidžia laiką su 
savo senjorais herojais, 
nes jis yra daug greitesnis 
už savo senelius. 
www.fastheroes.com
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Patvirtino Remiama

www.fastheroes.com

NELEISK, KAD INSULTAS 
PAKENKTŲ TIEMS, KURIUOS MYLI.  

TAPK HEROJUMI IR PRISIJUNK 
PRIE KOMANDOS.


