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ᲣᲗᲮᲐᲠᲘ ᲓᲘᲓᲘ 

8 ᲬᲚᲘᲡ

„ᲒᲐᲛᲐᲠᲯᲝᲑᲐ“

ᲓᲐᲗᲣᲩᲐᲡ

ᲡᲐᲛᲘ ᲡᲣᲞᲔᲠᲒᲛᲘᲠᲘᲡ.
შეიძლება უკვე პენსიაზე იყვნენ, მაგრამ დათუჩას თვალში ისინი 
კვლავ სუპერგმირები არიან.

მათ სწრაფი გმირები ერქვათ, მაგრამ, რადგან ახლა პენსიაზე 
არიან, ტიმი მათ უწოდებს თავის

ᲒᲛᲘᲠ ᲑᲔᲑᲘᲐ-
ᲑᲐᲑᲣᲔᲑᲡ.

ის ყველანაირად ჩვეულებრივი 8 წლის ბიჭუნაა, 
გარდა იმისა, რომ დათუჩა შვილიშვილია

2 3



ᲓᲐᲗᲣᲩᲐᲡ 
ᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘ 
ᲒᲛᲘᲠᲘ ᲑᲐᲑᲣᲐ 
ᲐᲠᲘᲡ ᲡᲔᲠᲒᲝ  

  „ᲡᲐᲮᲔ“, 

ᲛᲔᲝᲠᲔᲡ  
ᲰᲥᲕᲘᲐ ᲙᲝᲢᲔ     
„ᲙᲘᲓᲣᲠᲔᲑᲘ“

ᲓᲐ ᲑᲝᲚᲝ, ᲛᲐᲒᲠᲐᲛ, 
ᲠᲐᲡᲐᲙᲕᲘᲠᲕᲔᲚᲘᲐ, ᲐᲠᲐ 
ᲣᲙᲐᲜᲐᲡᲙᲜᲔᲚᲘ, ᲐᲠᲘᲡ  
ᲛᲔᲠᲘ 
„ᲛᲔᲢᲧᲕᲔᲚᲔᲑᲐ“.

ᲑᲔᲑᲘᲐ-ᲑᲐᲑᲣᲔᲑᲘ

ᲒᲛᲘᲠᲔᲑᲘ ᲐᲠᲘᲐᲜ?
ᲨᲔᲜᲪ ᲗᲕᲚᲘ, ᲠᲝᲛ ᲨᲔᲜᲘ 
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ბოროტი კოლტი არის 
ცუდი გმირი, რომელიც 
თავს ესხმის თავის ტვინს 
და იწვევს მის დაზიანებას.

ამის გამო თავის 
ტვინს არ მიეწოდება 
ჟანგბადი და საკვები 
ნივთიერებები.

ეს ჰგავს გულის შეტევას, მაგრამ  
თავის ტვინში ხდება. 

ბოროტი კოლტის დამარცხება 
შესაძლებელია, თუ დახმარებას რაც 
შეიძლება სწრაფად მოვუხმობთ.
ეს ტრიო იყო მამაცი და სუპერ სწრაფი. 

ადამიანს უვითარდება 
ინსულტის რომელიმე 

„112“ ნიშანი.

ᲠᲝᲓᲔᲡᲐᲪ ᲘᲡᲘᲜᲘ 
ᲛᲣᲨᲐᲝᲑᲓᲜᲔᲜ, ᲠᲝᲒᲝᲠᲪ 
ᲡᲬᲠᲐᲤᲘ ᲒᲛᲘᲠᲔᲑᲘ, ᲘᲡᲘᲜᲘ 
ᲘᲑᲠᲫᲝᲓᲜᲔᲜ ᲛᲢᲠᲘᲡ 
ᲬᲘᲜᲐᲐᲦᲛᲓᲔᲒ, ᲡᲐᲮᲔᲚᲐᲓ 

ᲑᲝᲠᲝᲢᲘ 
ᲙᲝᲚᲢᲘ

ის დარტყმას 
ახორციელებს 

თავის ტვინისთვის 
სისხლის მიწოდების 

შეფერხებით.

  ᲓᲐᲗᲣᲩᲐᲡ ᲣᲜᲓᲐ, ᲠᲝᲛ 
ᲒᲐᲮᲓᲔᲡ ᲛᲐᲗᲜᲐᲘᲠᲘ 
ᲡᲬᲠᲐᲤᲘ ᲒᲛᲘᲠᲘ. 
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ᲗᲐᲕᲘ 1 

ᲡᲔᲠᲒᲝ 
„ᲡᲐᲮᲔ“

დათუჩას პრობლემა ის არის, რომ ის ᲫᲐᲚᲘᲐᲜ 
ᲜᲔᲚᲘᲐ და ყოველთვის ყველგან აგვიანდება. 

მაგალითად, წინა კვირას დათუჩას პრობლემები ჰქონდა იმის 
გამო, რომ დააგვიანდა ფიზკულტურის გაკვეთილზე.

მაგრამ დათუჩა გმირ ბებია-ბაბუას  ის ისეთი უყვართ, 
როგორიც არის!

ᲡᲔᲠᲒᲝ „ᲡᲐᲮᲔ“, ᲠᲝᲛᲚᲘᲡ ᲡᲣᲞᲔᲠᲫᲐᲚᲐ ᲐᲠᲘᲡ 

ᲡᲐᲡᲐᲪᲘᲚᲝ ᲒᲠᲘᲛᲐᲡᲔᲑᲘᲡ 
ᲒᲐᲙᲔᲗᲔᲑᲐ,  
ყოველთვის ხუმრობს და შეუძლია დათუჩა ისე აცინოს, რომ მას 
მუცელიც კი ასტკივდეს!

რაღაც დროის წინ სელფის იღებდნენ და სასაცილო 
გრიმასებს აკეთებდნენ, როდესაც დათუჩამ თავის 
ჰოვერბორდზე უკან ნაბიჯი გადადგა, წონასწორობა 
დაკარგა და მიწაზე დაეცა. რომ ვარდებოდა, ხელი ჩაჰკიდა 
სერგო „სახეს“ და ორივე ერთად ძირს დავარდნენ.

„ᲚᲝᲙᲝᲙᲘᲜᲐᲪ ᲙᲘ ᲣᲤᲠᲝ ᲛᲐᲚᲔ 

ᲛᲝᲕᲘᲓᲝᲓᲐ, ᲕᲘᲓᲠᲔ ᲨᲔᲜ, ᲓᲐᲗᲣᲩᲐ!“უთხრა მასწავლებელმა.

ᲜᲐᲮᲔ ᲔᲡ ᲡᲐᲡᲐᲪᲘᲚᲝ  
ᲕᲘᲓᲔᲝ ᲩᲕᲔᲜᲡ ᲕᲔᲑᲒᲕᲔᲠᲓᲖᲔ? 
ᲐᲠ ᲓᲐᲒᲐᲕᲘᲬᲧᲓᲔᲡ, ᲔᲬᲕᲘᲝ 
ᲕᲔᲑᲒᲕᲔᲠᲓᲡ  
www.fastheroes.com 8 9



„ჰეი, დათუჩა, გინდა, ხუმრობა გითხრა?“ კითხულობს სერგო „სახე“. 

„რასაკვირველია, სერგო ბაბუ!“ პასუხობს დათუჩა.

„ᲠᲐ ᲐᲠᲘᲡ ᲣᲤᲠᲝ ᲡᲬᲠᲐᲤᲘ, ᲪᲮᲔᲚᲘ ᲗᲣ ᲪᲘᲕᲘ?“  

   „ᲐᲖᲠᲖᲔ ᲐᲠ ᲕᲐᲠ, ᲠᲐ ᲐᲠᲘᲡ ᲣᲤᲠᲝ ᲡᲬᲠᲐᲤᲘ, ᲪᲮᲔᲚᲘ ᲗᲣ ᲪᲘᲕᲘ?“ 

        „ᲪᲮᲔᲚᲘ, ᲪᲮᲔᲚᲘ ᲮᲐᲭᲐᲞᲣᲠᲘᲓᲐᲜ ᲡᲘᲗᲑᲝ ᲛᲐᲚᲔ ᲒᲐᲘᲥᲪᲔᲕᲐ, ᲗᲣ ᲓᲠᲝᲖᲔ ᲐᲠ ᲨᲔᲭᲐᲛ!

„სერგო სახე, როგორ გამოიყენე შენი სახე, როდესაც ბოროტ 
კოლტს შეებრძოლე?“ კითხულობს დათუჩა.

„სახე ისე შევიცვალე, რომ ბოროტმა კოლტმა ვერ მიცნო, 
დათუჩა. სხვათაშორის, ჩემი ხომ არ არის ჩამოკიდებული 

ცალ მხარეს?“

სერგო „სახე“ ყოველთვის უსვამს დათუჩას 
ერთსა და იმავე შეკითხვას.

დათუჩა უყურებს სერგოს და 
ხედავს, რომ მისი სახე 

ნორმალურად გამოიყურება. 

„არა, სერგო ბაბუ, შენი სახე 
ისეთივე ლამაზია, 
როგორც ყოველთვის!“

სერგო დათუჩას უახლოვდება, რომ მოუღიტინოს, და შემდეგ ამბობს:

     „გრიმასების გაკეთება სახალისოა, მაგრამ ყოველთვის გახსოვდეს, თუ 

ᲕᲘᲜᲛᲔᲡ ᲡᲐᲮᲔ ᲛᲝᲣᲚᲝᲓᲜᲔᲚᲐᲓ ᲩᲐᲛᲝᲔᲙᲘᲓᲔᲑᲐ ᲪᲐᲚ
 ᲛᲮᲐᲠ

ᲔᲡ,

უნდა იეჭვო, რომ ᲑᲝᲠᲝᲢᲘ ᲙᲝᲚᲢᲘ 
ინსულტს იწვევს და დარეკო

ᲛᲐᲨᲘᲜᲕᲔ. 
მოვა სასწრაფო დახმარება 
და დაგეხმარება.

ᲯᲐᲓᲝᲡᲜᲣᲠ ᲜᲝᲛᲔᲠᲖᲔ

112 
„რადგან სწრაფი გმირები 
პენსიაზე ვართ ახლა, საჭიროა, 
რომ სხვები დაგვეხმარონ 
ბოროტ კოლტთან ბრძოლაში.

სერგო „სახე“ ხითხითებს. 
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112

„მაგრამ როგორ ᲓᲐᲕᲘᲛᲐᲮᲡᲝᲕᲠᲔᲑ, 

თუ როგორ შევნიშნო ბოროტი კოლტის მიერ 
გამოწვეული ინსულტი?” იკითხა შეწუხებულმა 
დათუჩამ.  

„უბრალოდ დაიმახსოვრე 

ᲯᲐᲓᲝᲡᲜᲣᲠᲘ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ 112 
და შემდეგ ჩემზე იფიქრე“, უპასუხა სერგო ბაბუმ. 
ტიმი შეიჭმუხნა და თითქოს დაიბნა. 

„შენზე ფიქრი როგორ დამეხმარება ჯადოსნური 
ნომრის დამახსოვრებაში?“, იკითხა დათუჩამ.

ᲗᲐᲕᲘ 2 

ᲙᲝᲢᲔ 
„ᲙᲘᲓᲣᲠᲔᲑᲘ“

დათუჩა ყოველთვის მაგრად 
ერთობა თავის გმირ ბებია-
ბაბუასთან. ზუსტად რომ გუშინ 
ის იყო კოტე „კიდურებთან“ 
ერთად. 

კოტე ისეთი ძლიერია, რომ 
შეუძლია დათუჩა თავის 
ხელისგულზე მოათავსოს და 
ზემოთ აწიოს. 

„ᲔᲡ ᲜᲐᲛᲓᲕᲘᲚᲐᲓ ᲛᲐᲠᲢᲘᲕᲘᲐ,
თქვა სერგო „სახემ“ ღიმილით, „ჩემი 
სუპერძალა ხომ ჩემი სახეა?“ 

ასე რომ, უბრალოდ დააკავშირე ეს პირველ 
1-ს ჯადოსნურ ნომერში 112 და დაიმახსოვრებ, 
რომ თუ ვინმე სახის 1 ნაწილი უეცრად 
ჩამოეკიდება, ინსულტზე უნდა მიიტანო ეჭვი 
და მაშინვე დარეკო 112-ზე“. 

„ეს ნამდვილად ჭკვიანურია“ 
- გაიფიქრა დათუჩამ და ხელი  
თავისი სახის ცალ  
მხარეს მიადო.
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ხშირად აკეთებს ამას ვარჯიშისას, 
სიმძიმეების აწევის დროს.

დათუჩას ზემოთ-ქვემოთ აწევ-
დაწევს, ის კი სიცილით კვდება. 

მან იცის, რომ მისი კოტე ბაბუ მას 
არამარტო ფიზიკურად ასწევს ზემოთ, 
არამედ ხშირად ემოციურ 
მხარდაჭერასაც სთავაზობს და კარგ 
ხასიათზე აყენებს, რადგან დათუჩა 
ძალიან უყვარს.

მაგრამ გუშინ დათუჩას აღარ 
ეცინებოდა, როდესაც ბურთი 
მანქანების გზის სავალ ნაწილზე 
გადაუვარდა მაშინ, როდესაც კოტე 
მანქანის გაჩერებას აპირებდა.

დათუჩამ დაიყვირა 

და ხელები ზემოთ ასწია, რომ 
კოტეს ბურთზე არ გაევლო.

და იცით, რა გადასარევი რამ 
გააკეთა კოტე „კიდურებმა“?

„ᲑᲣᲠᲗᲘ!“

ᲣᲧᲣᲠᲔ ᲐᲛ ᲡᲐᲮᲐᲚᲘᲡᲝ  
ᲕᲘᲓᲔᲝᲡ ᲩᲕᲔᲜᲡ ᲕᲔᲑᲒᲕᲔᲠᲓᲖᲔ? 
ᲣᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲓᲘ ᲐᲛ „ᲡᲐᲨᲘᲨ“ 
ᲛᲣᲮᲚᲣᲮᲝᲡ!  
www.fastheroes.com 

ᲐᲡᲔ ᲠᲝᲛ, ᲓᲐᲗᲣᲩᲐᲡ 
ᲑᲣᲠᲗᲘ ᲛᲐᲜᲥᲐᲜᲘᲡ 
ᲫᲘᲠᲘᲓᲐᲜ ᲒᲐᲛᲝᲒᲝᲠᲓᲐ!

ᲘᲡ ᲛᲐᲜᲥᲐᲜᲘᲓᲐᲜ ᲒᲐᲓᲛᲝᲮᲢᲐ 

ᲓᲐ ᲘᲡ ᲪᲐᲚᲘ ᲮᲔᲚᲘᲗ ᲐᲡᲬᲘᲐ
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პრობლემა იყო ის, რომ მის მანქანის 
ქვეშ, ბურთის გვერდზე იმალებოდა

ახლა კოტე დიდია და ძლიერი, მაგრამ 
მას ძალიან ეშინია მწერების, და 
პატარა მუხლუხო რომ დაინახა, ისე 
შეეშინდა, რომ ახტა და მანქანა 
ჰაერში აისროლა.

კოტეს მანქანა 
პარკირებულ მანქანაზე 
რომ დავარდა, ჩაირთო 
სიგნალიზაცია და კიდევ 
უფრო მეტი ქაოსი გამოიწვია!

ხმაურის გამო მუხლუხომ თავი 
მოიმკვდარუნა და მიწაზე დაეცა.

„კოტე ბაბუ, შენ ისეთი ძლიერი ხარ!“

იმ დღეს მოგვიანებით, როდესაც 
გმირ ბაბუს ნახავს, დათუჩა იტყვის. 
„გამოგადგა შენი სუპერძალა 
ბოროტ კოლტთან ბრძოლაში?“

„კი, რასაკვირველია, თუმცა, 
ყოველთვის ვღელავდი, რომ 
ბოროტ კოლტს არ გამოეცალა 
ჩემთვის ძალა ცალ ხელში და 
დავესუსტებინე. მაშინ, მასე 
ძლიერი ვეღარ ვიქნებოდი.“

„ბოროტი კოლტი ნამდვილად 
ცუდი ვინმეა, არა?“ კითხულობს 
აღელვებული დათუჩა.

   რასაკვირველია, ძლიერია, ამიტომაც 
მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ დროზე 
შევნიშნოთ, თუ რამე ცუდი მოხდება.

ᲞᲐᲢᲐᲠᲐ ᲛᲬᲕᲐᲜᲔ ᲛᲣᲮᲚᲣᲮᲝ.

  ᲛᲘᲡᲘ 
ᲛᲐᲜᲥᲐᲜᲐ 
ᲒᲐᲤᲠᲘᲜᲓᲐ

                             
      

     
    

    
   

   
ᲰᲐ

ᲔᲠ
ᲨᲘ

 Დ
Ა 

Დ
ᲐᲔ

Ც
Ა 

ᲥᲣ
ᲩᲐᲨᲘ ᲓᲐᲧᲔᲜᲔᲑᲣᲚ

 ᲛᲐᲜ
Ქ

ᲐᲜ
ᲐᲡ.

   ᲘᲪᲘᲗ, ᲠᲝᲛ ᲗᲣ ᲕᲘᲜᲛᲔ 
ᲣᲔᲪᲠᲐᲓ ᲘᲡᲔ ᲒᲐᲛᲝᲩᲜᲓᲔᲑᲐ, 
ᲠᲝᲛ ᲗᲘᲗᲥᲝᲡ ᲪᲐᲚ  ᲮᲔᲚᲨᲘ 
ᲛᲗᲔᲚᲘ ᲗᲐᲕᲘᲡᲘᲫ

ᲐᲚ
Ა Დ

ᲐᲙᲐᲠ
Გ

Ა, 

“

ᲛᲝᲕᲐ ᲡᲐᲡᲬᲠᲐᲤᲝ 
ᲓᲐᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ 

ᲓᲐᲒᲔᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲐᲗ. “

ᲯᲐᲓᲝᲡᲜᲣᲠ ᲜᲝᲛᲔᲠᲖᲔ 112
ᲣᲜᲓᲐ 

ᲓᲐᲠᲔᲙᲝᲗ
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11 2
“ᲕᲘᲪᲘ, ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲣᲜᲓᲐ ᲓᲐᲕᲘᲛᲐᲮᲡᲝᲕᲠᲝ ᲔᲡ”,

დაიყვირა დათუჩამ გახარებულად.

„ვიფიქრებ ჯადოსნურ ნომერზე 112 და 
მეორე 1-ს 112-ში დავაკავშირებ შენს 
სუპერძალასთან, კოტე ბაბუ.

ასე შევძლებ დავიმახსოვრო, რომ, თუ 
1 ხელი მოულოდნელად დასუსტდება, 
ეჭვი ბოროტ კოლტზე უნდა მივიტანო, 
რომ მან ინსულტი გამოიწვია და 
მაშინვე დავრეკო 112-ზე.“

„ეს სუპერჭკვიანურია“, - თქვა კოტე 
ბაბუმ და დათუჩა ხელში აიტაცა.

ᲗᲐᲕᲘ 3 

ᲛᲔᲠᲘ 
„ᲛᲔᲢᲧᲕᲔᲚᲔᲑᲐ“

დათუჩას მესამე გმირი ბებია-
ბაბუებიდან არის მერი 
"მეტყველება".

მერის სასწაული ხმა აქვს და ეს 
მისი სუპერძალაა.
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მერის ხმა ისეთი ლამაზი და მაღალი 
ტონალობისაა, რომ მას მინის 
დამსხვრევაც კი შეუძლია.

ერთ დღეს დათუჩა და მერი ბებოს 
მანქანაში ისხდნენ და ნაყინს ჭამდნენ, 
თან რადიოს უსმენდნენ. უეცრად მერის 
საყვარელი სიმღერა დაიწყო. 

ჯერ მან ჩუმად დაიწყო სიმღერა, 
მაგრამ შემდეგ ხმას მოუმატა.

და უეცრად მანქანის წინა მინა 

მილიონობით წვრილ ნაწილად 
დაიმსხვრა.

კიდევ კარგი, არ დაშავდნენ და 
დათუჩას უბრალოდ გაეცინა. 

ᲘᲪᲝᲓᲘ, ᲠᲝᲛ ᲕᲘᲜᲛᲔᲡ 
ᲨᲔᲔᲫᲚᲝᲡ ᲛᲘᲜᲘᲡ 
ᲓᲐᲛᲡᲮᲕᲠᲔᲕᲐ ᲗᲐᲕᲘᲡᲘ 
ᲮᲛᲘᲗ? 

ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲮᲛᲐ ᲡᲣᲞᲔᲠᲫᲐᲚᲐ ᲘᲧᲝᲡ? ᲣᲧᲣᲠᲔᲗ ᲕᲘᲓᲔᲝᲡ, ᲠᲝᲛ 
ᲛᲝᲣᲡᲛᲘᲜᲝᲗ ᲛᲔᲠᲘ ᲑᲔᲑᲝᲡ 
ᲡᲐᲡᲬᲐᲣᲚ ᲮᲛᲐᲡ - 
www.fastheroes.com 

ᲮᲛᲐᲛᲐᲦᲚᲐ ᲓᲐ  
ᲙᲘᲓᲔᲕ ᲣᲤᲠᲝ

ᲮᲛᲐᲛᲐᲦᲚᲐ.

ᲨᲔᲛᲖᲐᲠᲐᲕᲘ
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მოგვიანებით, დათუჩა კითხულობს:

„კი, ამ საძაგელს შეუძლია ჩემი 
ხმის შეცვლა, ჩემი ხმა შეიძლება 
სულ სხვანაირი გახდეს და ვერც 
კი შევძლო ძილისპირული 
ამბების მოყოლა.“

დათუჩა პასუხობს: „მაგრამ შენ 
საუკეთესო ძილისპირული 
ამბების მოყოლა იცი, მერი ბებო, 
შენ ისე კარგად წარმოთქვამ 
სიტყვებს. შენ ნამდვილად 
ანგელოზის ხმა გაქვს.

ამიტომაც გეძახიან მერი 
„მეტყველებას“?“   

„რასაკვირველია, დათუჩა, ჩემო 
საყვარელო.“  

 დაგეხმარები, გაუმკლავდე 
სიტუაციას, როდესაც ბოროტი 
კოლტი მერი ბებოს თავს 
დაესხმის.

სერგო ბაბუმ მითხრა, როგორ 
დავიმახსოვრო ადვილად 
ბოროტი კოლტის შეტევის 
ნიშნები.

ჯადოსნურ ნომერში 112 ციფრ 
2-ს საუბართან დავაკავშირებ 
და შენზე ვიფიქრებ, ბებია. 

ᲐᲛᲒᲕᲐᲠᲐᲓ…

  „ᲛᲔᲠᲘ ᲑᲔᲑᲝ, ᲑᲝᲠᲝᲢ ᲙᲝᲚᲢᲡ
                         ᲨᲔᲣᲫᲚᲘᲐ ᲨᲔᲜᲡ ᲮᲛᲐᲖᲔ
                             ᲘᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲝᲡ?“

“
ᲗᲣ ᲝᲠ ᲢᲣᲩᲡ

ᲛᲝᲣᲚᲝᲓᲜᲔᲚᲐᲓ

ᲐᲠ ᲨᲔᲣᲫᲚᲘᲐ ᲚᲐᲞᲐᲠᲐᲙᲘ,

ᲣᲜᲓᲐ ᲓᲐᲕᲠᲔᲙᲝ112- 
ᲖᲔ ᲓᲐᲣᲧᲝᲕᲜᲔᲑᲚᲘᲕ “

ᲓᲐᲕᲘᲛᲐᲮᲡᲝᲕᲠᲔᲑ, ᲠᲝᲛ 
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„მე ისე ვამაყობ შენით, ძვირფასო, გინდა, 
წავიდეთ და კიდევ ვიყიდოთ ნაყინი.“

„მხოლოდ თუ ამ დროს რადიოს 
გამოვრთავთ“, - ხუმრობს დათუჩა და 
ბებიას  
გადაეხვევა.  

მოგვიანებით იმავე დღეს, როდესაც ის 
სახლში ბრუნდება, დათუჩა ფიქრობს, 

ის ძალიან ერთობა თავის ბებია-ბაბუა 
გმირებთან და ისინი ძალიან უყვარს. 
დათუჩას უნდა, რომ შეძლოს მათი 
დახმარება, თუ მათ დასჭირდებათ 
მისი დახმარება ერთ დღეს. 

„მაგრამ არა ვარ 
საკმარისად სწრაფი, 
რომ გავხდე სწრაფი 
გმირი. ძალიან ნელი 
ვარ და ყველგან 
მაგვიანდება.

როგორ შეიძლება 
დავემსგავსო ჩემს გმირ ბებია-
ბაბუას?“

დათუჩა წვება და ნელ-ნელა იძინებს.

დილას ადრე დგება,  
რომ სერგო ბაბუ  
მოინახულოს.

“       ᲛᲘᲜᲓᲐ, ᲒᲐᲕᲮᲓᲔ 
ᲡᲬᲠᲐᲤᲘ ᲒᲛᲘᲠᲘ, 
ᲠᲝᲒᲝᲠᲪ ᲩᲔᲛᲘ ᲒᲛᲘᲠᲘ 
ᲑᲔᲑᲘᲐ-ᲑᲐᲑᲣᲔᲑᲘ ᲐᲠᲘᲐᲜ, 
ᲓᲐ ᲛᲐᲨᲘᲜ ᲨᲔᲕᲫᲚᲔᲑ 
ᲛᲐᲗ ᲓᲐᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲐᲡ

ᲗᲣ ᲑᲝᲠᲝᲢᲘ 
ᲙᲝᲚᲢᲘ       
       ᲓᲐᲑᲠᲣᲜᲓᲔᲑᲐ. “

ᲖᲖᲖᲖᲖᲖᲖᲖᲖᲖ

ᲗᲐᲕᲘ 4 

ᲓᲐᲗᲣᲩᲐ 
„ᲓᲠᲝᲖᲔ“

მომდევნო დილას დათუჩა  
წამოხტა საწოლიდან და  
როგორც კი ისაუზმა,  
გაიქცა სერგო „სახის“ 
სახლისკენ.

სერგო ამბობს: „წამოდი, 
დათუჩა, საქანელაზე 
გაქანავებ“.

დათუჩა პასუხობს: „კი! კი, 
სერგო ბაბუ!“ 
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დათუჩამ იცის, რომ როდესაც 
სერგო ბაბუ მას საქანელაზე 
აქანავებს, ის მას ისე მაღლა 
აისვრის, რომ დათუჩას შეუძლია 
ცას შეეხოს.

ცოტა ხანში სერგო ამბობს: 
„დათუჩა, აღარ შემიძლია! მოდი, 
რაღაცით უფრო წყნარით 
დავკავდეთ.“

დათუჩა ყვირის ხმამაღლა:

გაფრთხილების გარეშე სერგოს ფოტო 
ხელიდან უვარდება, რადგან ცალ ხელში 
ძალა გამოეცლება და მუხლებზე 
დაემხობა.

სუვენირების კოლოფი იატაკზე ეცემა.

„სერგო ბაბუ! რა მოხდა?“  
დათუჩა ყვირის და ცდილობს, პანიკაში 
არ ჩავარდეს. 

სერგო ბაბუ ვერ ეუბნება დათუჩას, რა 
უნდა ქნას, რადგან მისი ორი ტუჩი ვეღარ 
წარმოთქვამს სიტყვებს.  

უეცრად, დათუჩას ახსენდება 

ისინი სახლში შედიან და დათუჩა 
სერგო ბაბუს გვერდზე ჯდება, სერგო 
კი სავარძლის სახელურზე.

სერგოს უკავია ფოტო, სადაც სამივე 
სწრაფი გმირი ერთადაა გამოსახული. 
დათუჩას უყვარს სუპერგმირებზე 
ისტორიების მოსმენა. 

ᲛᲝᲣᲚᲝᲓ- 
ᲜᲔᲚᲐᲓ,  

ᲨᲣᲐ ᲬᲘᲜᲐᲓᲐᲓᲔᲑᲐᲨᲘ  
ᲓᲐᲗᲣᲩᲐ ᲐᲛᲩᲜᲔᲕᲡ, ᲠᲝᲛ  

ᲠᲐᲦᲐᲪ ᲐᲠ ᲐᲠᲘᲡ 
ᲬᲔᲡᲠᲘᲒᲨᲘ.

ᲓᲐᲗᲣᲩᲐ ᲡᲔᲠᲒᲝᲡ ᲡᲐᲮᲔᲡ ᲣᲧᲣᲠᲔᲑᲡ ᲓᲐ 
ᲮᲔᲓᲐᲕᲡ, ᲠᲝᲛ ᲡᲐᲮᲔ ᲩᲐᲛᲝᲙᲘᲓᲔᲑᲣᲚᲘᲐ ᲪᲐᲚ 

ᲛᲮᲐᲠᲔᲡ.

„ᲛᲝᲓᲘ ᲨᲔᲜᲘ ᲡᲣᲕᲔᲜᲘᲠᲔᲑᲘᲡ  
   ᲙᲝᲚᲝᲤᲘ ᲓᲐᲕᲐᲗᲕᲐᲚᲘᲔᲠᲝᲗ!“ 

ᲯᲐᲓᲝᲡᲜᲣᲠᲘ 
ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ 112
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ის იხსენებს, რომ სერგო ბაბუმ უთხრა, 
დააკავშიროს პირველი 1 მასთან და 
მოძებნოს 

მან კოტე ბაბუს და მეორე 1-ის შესახებ 
გაიფიქრა, როდესაც დაინახა სერგოს 

1
1

ᲪᲐᲚ ᲛᲮᲐᲠᲔ 

ᲩᲐᲛᲝᲙᲘᲓᲔᲑᲣᲚᲘ 

ᲡᲐᲮᲔ
ᲡᲣᲡᲢᲘ 

ᲮᲔᲚᲘ

ᲒᲐᲣᲛᲐᲠᲗᲐᲕᲘ 

ᲡᲐᲣᲑᲐᲠᲘ
და მერი ბებოს შესახებ გაიფიქრა, 
როდესაც დაინახა 

2 
ᲐᲠᲔᲣᲚᲘ ᲢᲣᲩᲔᲑᲘ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲗᲐ 
ᲒᲐᲛᲝ ᲡᲔᲠᲒᲝᲡ ᲐᲠ ᲨᲔᲔᲫᲚᲝ 
ᲚᲐᲞᲐᲠᲐᲙᲘ. 

ᲮᲔᲚᲘ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲘᲪ  
                 ᲛᲝᲣᲚᲝᲓᲜᲔᲚᲐᲓ ᲫᲐᲚᲘᲐᲜ

ᲡᲐᲮᲘᲡ ᲛᲮᲐᲠᲔ

Ს
Უ

Ს
Ტ

Ი Გ
ᲐᲮ

Დ
Ა,

ᲩᲐᲛᲝᲙᲘᲓᲔᲑᲣᲚ
Ი.
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დათუჩა იღებს ბალიშს სავარძლიდან 
და მას იატაკზე დებს.

„სერგო ბაბუ, დაწექი, თავი ბალიშზე 
დადე.“

დათუჩა რწმუნდება, რომ სერგო თავი 
კარგად არის მოკალათებული რბილ 
ბალიშზე, და შემდეგ ტელეფონს 
იღებს.

ტელეფონით ის ეუბნება მოპასუხე 
პირს თავის 

რომ ეს დათუჩაა და, მისი აზრით, 
მის ბაბუას აქვს

არის რუსთაველის ქუჩა 22, და სთხოვს, 
რომ დაუყოვნებლივ გამოაგზავნონ 
სასწრაფო. 

როდესაც სასწრაფო მოდის, დათუჩა 
მათ სერგო ბაბუსთან მიიყვანს და 
ისინი მას საავადმყოფოში წაიყვანენ. 

მერი ბებო მოდის, რათა დარწმუნდეს, 
რომ დათუჩა კარგად არის.

ხოლო მათი

ᲘᲡ ᲡᲔᲠᲒᲝᲡ  ᲒᲕᲔᲠᲓᲖᲔ ᲠᲩᲔᲑᲐ 112-ᲖᲔ, 
                                      ᲓᲐᲗᲣᲩᲐ ᲐᲠ ᲦᲔᲚᲐᲕᲡ, ᲛᲐᲒᲠᲐᲛ  

                                                           ᲡᲬᲠᲐᲤᲐᲓ 
ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲡ.

ᲡᲐᲮᲔᲚᲡ,

ᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲘ

ᲘᲜᲡᲣᲚᲢᲘ,
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ერთ კვირაში დათუჩა სერგოს სახლში 
უაზროდ ბოდიალობს. 

დათუჩა ფიქრობს, როგორ იქნება სერგო 
ბაბუ?

რამე ხომ არ შემეშალა?  
შეიძლება, უფრო სწრაფად უნდა 
მემოქმედა, როდესაც დახმარება გავუწიე.

მას ესმის მიახლოებული მანქანის ხმა და 
ფანჯრიდან იხედება. სერგო დაბრუნდა!

სერგო მას გულში ჩაიკრავს და 
იღიმება. 

„მოდი, მინდა, რომ რაღაც მოგცე, 
დათუჩა.“ 

ᲗᲐᲕᲘ 5 

ᲓᲐᲗᲣᲩᲐ 
ᲡᲬᲠᲐᲤᲘ ᲒᲛᲘᲠᲘ

„ᲑᲐᲑᲣᲐ! ᲑᲐᲑᲣᲐ!“ 
ᲓᲐᲗᲣᲩᲐ ᲡᲘᲮᲐᲠᲣᲚᲘᲗ 
ᲬᲐᲛᲝᲘᲫᲐᲮᲔᲑᲡ ᲓᲐ 
ᲑᲐᲑᲣᲐᲡ ᲔᲮᲕᲔᲕᲐ.
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სერგო დათუჩას ხელს მოჰკიდებს და 
შემოსასვლელში შეიყვანს. თავის 
სუვენირების კოლოფს აიღებს და იქ 
რაღაცას მოძებნის.

დათუჩა ქვემოთ იხედება და ხედავს, რომ 
სერგო ბაბუს „სახის“ სწრაფი გმირის 
ნიღაბი უკავია.

„ეს ჩემთვისაა? მე არ ვარ სწრაფი გმირი!“

სერგო ნიღაბს ტიმის გაუკეთებს და 
ამბობს: 

„ᲓᲘᲐᲮᲐᲪ, ᲠᲝᲛ ᲮᲐᲠ.
ᲨᲔᲜ ᲡᲘᲪᲝᲪᲮᲚᲔ 
ᲒᲐᲓᲐᲛᲘᲠᲩᲘᲜᲔ,  
ᲠᲐᲓᲒᲐᲜ ᲓᲐᲘᲛᲐᲮᲡᲝᲕᲠᲔ 

ᲯᲐᲓᲝᲡᲜᲣᲠᲘ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ 112,
შენ ბოროტი კოლტის, რომელმაც ინსულტი 
გამოიწვია, ყველა ნიშანი სწორად შენიშნე.

ᲐᲮᲚᲐ ᲡᲬᲠᲐᲤᲘ ᲒᲛᲘᲠᲘ ᲮᲐᲠ.
დათუჩა ისეთი ბედნიერია და ისევ სავარძელში 
ჯდება თავისი საყვარელი ბაბუის გვერდზე.

“

„ᲐᲘ, ᲖᲣᲡᲢᲐᲓ ᲐᲛᲐᲡ 
ᲕᲔᲫᲔᲑᲓᲘ,“ - ᲘᲡ 
ᲐᲛᲑᲝᲑᲡ.

„ᲛᲘᲜᲓᲐ, ᲔᲡ ᲠᲝᲛ 
ᲛᲝᲒᲪᲔ, ᲓᲐᲗᲣᲩᲐ.

“

“ “
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იცი რა? ამის შემდეგ დათუჩასაც გაუჩნდა 
თავისი სუპერძალა. 

ის ელვისებრად სწრაფი გახდა, არასოდეს 
აგვიანდება და აღარ არის ნელი.

მისი მასწავლებელიც კი ეხლა ეძახის 

  ᲓᲐᲗᲣᲩᲐ 
„ᲓᲠᲝᲖᲔ“! 

ბოროტი კოლტი ეხლა ახალ სწრაფ 
გმირს უნდა შეეჭიდოს.

და თითოეული ციფრი დათუჩას 
თითოეული ბებია-ბაბუა გმირის 
სუპერძალას დაუკავშირო. ვინ იცის, 
შეიძლება ერთ დღეს შენც, დათუჩას 
მსგავსად, გადაარჩინო შენი ბებია-
ბაბუა გმირი.

ᲔᲠᲗᲐᲓᲔᲠᲗᲘ, ᲠᲐᲪ 
ᲣᲜᲓᲐ ᲒᲐᲐᲙᲔᲗᲝ,  
ᲐᲠᲘᲡ, ᲓᲐᲘᲛᲐᲮᲡᲝᲕᲠᲝ  
  ᲯᲐᲓᲝᲡᲜᲣᲠᲘ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ 112

  ᲨᲔᲜᲪ ᲒᲘᲜᲓᲐ, 
ᲠᲝᲛ ᲒᲐᲮᲓᲔ 
ᲡᲬᲠᲐᲤᲘ ᲒᲛᲘᲠᲘ? 

ᲐᲠ ᲓᲐᲒᲐᲕᲘᲬᲧᲓᲔᲡ, ᲠᲝᲛ 
ᲣᲧᲣᲠᲝ ᲕᲘᲓᲔᲝᲡ, ᲗᲣ 
ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲔᲠᲗᲝᲑᲐ ᲓᲐᲗᲣᲩᲐ 
ᲗᲐᲕᲘᲡ ᲒᲛᲘᲠ ᲑᲔᲑᲘᲐ-
ᲑᲐᲑᲣᲐᲡᲗᲐᲜ, ᲠᲐᲓᲒᲐᲜ 
ᲛᲐᲗᲖᲔ ᲣᲤᲠᲝ ᲡᲬᲠᲐᲤᲘᲐ. 
www.fastheroes.com
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დამტკიცებული მხარდაჭერილი

www.fastheroes.com

ᲐᲠ ᲛᲘᲕᲪᲔᲗ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐ 
ᲘᲜᲡᲣᲚᲢᲡ, ᲖᲘᲐᲜᲘ 
ᲛᲘᲐᲧᲔᲜᲝᲡ ᲩᲕᲔᲜᲡ 

ᲡᲐᲧᲕᲐᲠᲔᲚ ᲐᲠᲡᲔᲑᲔᲑᲡ.  
ᲨᲔᲣᲔᲠᲗᲓᲘ ᲠᲐᲖᲛᲡ ᲓᲐ 

ᲒᲐᲮᲓᲘ ᲒᲛᲘᲠᲘ.


