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Мајката на Сара е хероина затоа што  таа е 
најдобрата мајка и најдобариот научник во 
светот. Но, ниту мајката на Сара не може да 
најде лек за коронавирусот.

„Како изгледа Ковид-19?“ Сара ја праша 
мајка си.

„Ковид-19 или коронавирусот е толку мал 
што ние не можеме да го видиме“, ѝ одговори 
мајка ѝ. „Но, тој се шири преку кашлање и 
кивање на луѓето кои се болни и кога тие 
ги допираат луѓето или предметите што се 
околу нив. Луѓето се разболуваат, добиваат 
висока температура и кашлица и имаат 
потешкотии со дишењето.“
„Значи ние не можеме да се бориме против 
него бидејќи не можеме да го видиме?“ 
праша Сара.

„Ние можеме да се бориме против него“ 
ѝ одговори мајка ѝ. „Затоа барам од тебе 
да бидеш безбедна, Сара. Вирусот влијае 
на различни видови луѓе и секој може да 
помогне во борбата со него. Децата се 
посебни и тие исто така може да помогнат. 
Треба да останеш безбедна за 
сите нас. Сакам ти да бидеш 
мојот херој.“



Таа вечер Сара си легна на креветот и воопшто 
не се чувствуваше како хероина. Таа се 
чувствуваше вознемирено. Сакаше да оди 
на училиште, но нејзиното училиште беше 
затворено. Сакаше да се види со другарчињата, 
но тоа не беше безбедно. Сара сакаше 
коронавирусот да престане да го плаши светот.
„Хероите имаат супер моќ“ си велеше во себе, 
затворајќи ги очите сакајќи да заспие. „Што имам 
јас?“

Одеднаш еден нежен глас го прошепоти 
нејзиното име во темнината.

„Кој е тоа?“ , прошепоти Сара.

„Што ти треба за да бидеш херој, Сара?“ ја праша 
гласот.

„Барам начин да им се каже на сите деца во 
светот како да се заштитат за да ги заштитат сите 
други...“,рече Сара.

„Па што сакаш јас да бидам?“ праша гласот.

„Ми треба нешто што може да лета...нешто со 
длабок глас... и нешто што може да помогне!“

Одеднаш со ветрот, нешто зачудувачки  се појави 
под месечевата светлина...



„Што си ти?“ воздивна Сара.

„Јас сум Арио“, се слушна одговорот.

„Никогаш порано не сум видела Арио“, 
рече Сара.

„Е па, јас бев овде цело време“, рече 
Арио.
„Јас доаѓам од твоето срце.“

„Ако те имам тебе... тогаш ќе можам  
на сите деца на светот да им кажам 
за коронавирусот!“ рече Сара. „Јас 
можам да бидам хероина! Но, чекај 
Арио, дали е безбедно да се патува со 
коронавирусот наоколу?“

„Само со мене, Сара“ ,одговори Арио. 
„Ништо не може да ти наштети кога сме 
заедно.“



Така Сара скокна на грбот на Арио и заедно полетаа преку прозорецот 
од спалната во ноќното небо. Тие летаа кон ѕвездите и се поздравија со 
Месечината.



Откако изгреа сонцето, тие се спуштија на 
една прекрасна пустина со пирамиди, каде 
што имаше деца кои си играа. Децата радосно 
извикуваа и им мавтаа на Сара и на Арио.

„Добре дојдовте, јас сум Салем!“ извика едно 
од момчињата.„Што правите овде? Жалам, но 
ние не можеме да се доближиме, ние мораме 
да останеме оддалечени барем еден метар !“

„Затоа сме тука“, одговори Сара. „Јас сум 
Сара, а ова е Арио. Дали знаете дека 
децата можат да ги заштитат своите соседи, 
пријатели, роднини, родители и баби и 
дедовци од опасноста од коронавирусот? Ние 
сите треба...“

„Да ги миеме нашите раце со сапун и вода!“ 
рече Салем со насмевка. „Знаеме, Сара. 
Исто така, треба да кашламе во нашиот лакт 
доколку сме болни и треба да им мавтаме на 
луѓето наместо да се ракуваме со нив. Ќе се 
обидеме да останеме внатре, но ние живееме 
во пренаселен град каде не може секој да 
остане дома.“

„Хмм, можеби јас можам да помогнам со 
тоа“, рече Арио. „Тие не можат да го видат 
коронавирусот, но... тие можат да ме видат 
мене! Ајде скокнете на мене, но ве молам 
седете на двете страни од моите крилја – за 
да бидете барем еден метар оддалечени еден 
од друг!“



Арио полета кон небото со 
Салем и Сара, коишто седеа 
на неговите две крилја. Тој 
леташе над градот и почна 
да брмчи и да пее! Салем 
им довикна на децата на 
улиците:

„Одете и кажете им на 
вашите семејства дека 
внатре сме побезбедни! 
Најдобро ќе се грижиме за 
себе доколку останеме дома!“

Луѓето беа воодушевени од 
тоа што го видоа. Тие, исто 
така, мавтаа и се согласија 
да се вратат во своите 
домови.



Арио се залета високо 
кон небото. Салем 
викаше од радост. Горе 
во облаците леташе 
авион и патниците со 
стравопочит гледаа кон 
него.

„Луѓето ќе треба да 
престанат да патуваат, 
барем за извесно време“, 
рече Салем. „Границите 
во светот ќе бидат 
затворени и ние сите ќе 
треба да останеме онаму 
каде што сме, со луѓето 
коишто ги сакаме.“

„Се чувствува дека многу 
нешта се променија“, рече 
Сара. „Понекогаш тоа ме 
плаши.“

„Човек се чувствува исплашен и збунет кога 
работите се менуваат, Сара“, рече Арио.
„Кога сум исплашен јас многу тешко дишам и 
издишувам оган!“

Арио издува огромна огнена топка!

„Како се опуштате кога се плашите?“ ги 
праша Арио.



„Јас сакам да мислам на некој кој прави да се 
чувствувам безбедна“, рече Сара.

„Исто и јас, мислам на сите луѓе коишто ми 
помагаат да се чувствувам безбедно, како што тоа 
го прават моите баба и дедо“, рече Салем. „Ми 
недостасуваат. Не смеам да ги прегрнам затоа што 
може да им го пренесам вирусот. Обично со нив се 
гледавме секој викенд, но сега тоа не го правиме 
затоа што тие треба да останат безбедни.“
„Можеш ли да им се јавиш?“ го праша Сара својот 
пријател.
„А, да!“ рече Салем. „Тие ми се јавуваат секој ден 
и јас им раскажувам за сите нешта што ги правиме 
по дома.

Со тоа се чувствувам подобро, а и тие исто така се 
чувствуваат подобро.“

„Вообичаено е да ни недостасуваат луѓето коишто 
ги сакаме и коишто не можеме да ги видиме во 
овој момент“, рече Арио. „Со тоа покажуваме 
колку се грижиме за нив. Дали би се чувствувале 
подобро кога би се сретнале со други херои?“
„Да, те молам!“ извикаа Сара и Салем.
„Прекрасно, мојот пријател Саша има особена 
супермоќ“, рече Арио. „Ајде да одиме!“



И така тие полетаа кон земјата и слетаа 
во едно мало село. Пред една куќа имаше 
девојче кое береше цвеќиња. Кога девојчето 
ги виде Арио и децата кои седат на неговите 
крилја, се насмевна.

„Арио!“ извика таа. „Мораме да бидеме 
одвоени барем еден метар и затоа јас ќе ти 
фрлам една прегратка! Што правите сите 
овде?“

„Ја почувствував твојата прегратка кога ми го 
рече тоа Саша“, одговори Арио. „Се радувам 
кога можеме да ги користиме зборовите за да 
искажеме грижа, но и акција. Јас сакав моите 
пријатели да дознаат за твојата супермоќ.“

„Која е мојата супермоќ?“, праша Саша.

„Кога некој во твоето семејство ќе се разболи, 
ти ќе останеш дома за да оневозможиш 
ширење на коронавирусот на некој друг“, рече 
Арио.

„Да, тоа е татко ми и тој ќе остане во неговата 
спална соба сè додека целосно не 
заздрави“, рече Саша.



„Но, не е толку лошо! Ние си играме игри, 
готвиме, поминуваме време во нашата градина и 
јадеме заедно. Јас и  моите браќа си ги допираме 
меѓусебно палците и танцуваме. Читаме книги и 
можам да останам да учам бидејќи понекогаш ми 
недостасува училиштето. На почетокот седењето 
дома беше чудно, но сега го чувствувам тоа како 
нешто нормално.“

„Тоа не е секогаш лесно Саша“, рече Арио. „Ти 
бараш начини за забава и да го поминеш времето 
со твоите блиски. Тоа те прави мој херој!“
„Дали некогаш се караш со некого од твоето 
семејство?“ праша Салем.

„Понекогаш се расправаме“, рече Саша. „Ние 
треба да бидеме многу трпеливи и да имаме 
големо разбирање, дури и почесто да кажуваме 
извини. Тоа е вистинската супермоќ, затоа што 
тоа ќе овозможи ние и другите да се чувствуваме 
подобро. Мене, исто така, ми треба време да 
бидам сама. Јас сакам да танцувам и да пеам во 
себе! А понекогаш можам да ги повикам моите 
пријатели...“

„Но, Арио, што со оние коишто се далеку од дома 
или немаат дом?“ праша Сара.

„Тоа е важно прашање Сара“, рече Арио.
„Ајде да одиме и да видиме.“



И така, тие се поздравија со Саша и уште 
еднаш одлетаа. Воздухот стана потопол кога се 
спуштија на еден остров опколен со морето.



Таму видоа еден камп полн со луѓе.
Едно девојче ги виде и им мавна од далечината.

„Здраво Арио, многу се радувам што повторно 
те гледам!“, извика таа. „Ние се обидуваме 
да останеме оддалечени барем еден метар, 
така што јас ќе зборувам со тебе од овде. Но 
јас многу би сакала да се запознаам со твоите 
пријатели! Јас се викам Лејла.“

„Здраво Лејла! Јас сум Сара, а ова е Салем“, 
одговори Сара. „Изгледа дека се обидуваш 
да се заштитиш од коронавирусот. Што друго 
правиш?“

„Ние ги миеме рацете со сапун и вода!“ одговори 
Лејла.

„Дали, исто така, кашлате во вашиот лакт?“ 
праша Салем.

„Може ли да ми покажеш како?“ праша Лејла. 
Салем им го покажа тоа.

„Сите се обидуваме да бидеме храбри, но јас 
сум загрижена за нешто“, рече Лејла. „Може 
ли да разговарам за тоа со вас? Слушнав 
дека некој се разболел и умрел и тоа многу ме 
исплаши. Дали е точно дека луѓето можат да 
умрат од коронавирусот?“



Арио силно воздивна и седна на својот огромен 
задник.

„Да, мали херои, тоа е чудно“, рече Арио. „Некои 
луѓе воопшто не се чувствуваат болни, но некои луѓе 
може многу да се разболат, а некои и да умрат. Затоа, 
сите ние треба да бидеме особено внимателни со 
постарите луѓе и оние ко што имаат други болести, 
бидејќи тие се склони кон потешки заболувања. 
Понекогаш кога се чувствуваме исплашено или 
небезбедно пожелно е да си замислиме некое 
безбедно место во нашата глава. Дали сакате да се 
обидеме да го направите тоа со мене?“

Сите рекоа да и потоа Арио ги замоли децата да ги 
затворат очите и да го замислат местото каде што тие 
се чувствуваат безбедно.

„Фокусирајте се на меморијата или на некое време 
кога вие сте се чувствувале безбедно“, рече Арио.

Потоа, тој ги праша што гледаат, што чувствуваат и 
што можат да помирисаат во нивното безбедно место. 
Тој праша дали има некое посебно лице коешто 
сакаат да го поканат во нивното безбедно место и што 
би разговарале со него.

„Вие можете да одите во вашето безбедно место 
секогаш кога се чувствувате тажно или кога сте 
исплашени“, рече Арио. „Тоа е вашата супермоќ и 
вие можете да ја споделите со вашите пријатели и 
семејство. И запомнете дека јас и многу други луѓе се 
грижиме за вас. И тоа ќе биде од помош исто така“



Лејла рече: „Ние сите можеме да се грижиме едни за други.“

„Тоа е точно Лејла“, рече Арио. „Ние можеме да се грижиме еден за друг, каде и да сме. Дали сакаш да дојдеш со нас 
на нашето последно патување?“

Лејла одлучи да патува со Арио и со неговите нови пријатели. На Сара ѝ беше драго што Лејла им се придружи, затоа 
што таа знаеше дека понекогаш луѓето треба да се поддржуваат меѓусебно. Тие беа тивки без да проговорат што било, 
но  Лејла знаеше дека нејзините нови пријатели многу се грижат за неа.



Набргу се појавија планините покриени со 
снег, и Арио слета во едно мало гратче. 
Неколку деца си играа покрај потокот.

„Арио!“, извика едното од нив мавтајќи кон 
него.
„Здраво Ким“ рече Арио. „Сакав сите да ве 
запознаам со моите другарчиња коишто 
го прележаа коронавирусот и сега се 
чувствуваат подобро.“

„Како беше?“ праша Салем.

„Јас кашлав и понекогаш имав треска.
Исто така, се чувствував многу уморно и 
не сакав да играм неколку дена“, рече Ким. 
„Многу спиев и моето семејство се грижеше 
за мене. Некои од нашите родители, баби и 
дедовци мораа да одат во болница.

Лекарите и сестрите беа многу љубезни 
со нив, а луѓето од нашата заедница ни 
помагаа по дома. По неколку недели, сите 
бевме добро.“



„Јас сум пријател на Ким“, рече едно од другите деца. „И покрај тоа што Ким 
имаше коронавирус, ние не престанавме да се дружиме, иако не можев да 
го видам. Никогаш не престанав да се грижам за него и сега сме среќни што 
повторно можеме заедно да си играме!“

„Понекогаш најважната работа што можеме да ја направиме како пријатели 
е меѓусебно да се заштитиме“, рече Арио. „Дури и доколку тоа значи 
извесно време да бидеме оддалечени еден од друг.“



„Ние можеме да ги правиме овие нешта за нас“, рече Лејла.

„И еден ден ќе бидеме во состојба повторно да си играме и да се вратиме во училиште, како што беше порано“, рече 
Салем.

Дојде време да си одат дома а Сара да се раздели од нејзините нови другарчиња. Тие си ветија меѓусебно дека 
никогаш нема да ја заборават нивната заедничка авантура.

Сара беше тажна затоа што можеби не ќе можат да се видат извесно време. Но се чувствуваше подобро кога се сети 
што ѝ рекоа другарчињата на Ким. Иако не можеш да ги видиш луѓето, тоа не значи дека ќе престанеш да ги сакаш.



Арио ги остави сите во нивните 
домови и пред да си замине 
причека Сара да заспие.

„Можеме ли да го направиме 
истово утре?“ го праша Сара.

„Не Сара, сега е време ти да 
останеш со своето семејство“, 
рече Арио.
„Запомни ја нашата приказна. 
Оние што ги сакаш ќе бидат 
безбедни, доколку ти ги миеш 
своите раце и седиш дома. Јас 
никогаш нема да бидам далеку. 
Ти секогаш ќе бидеш со мене кога 
ќе го посетиш твоето безбедно 
место.“

„Ти си мојот херој“, прошепоти таа.

„Ти си мојата хероина, Сара. Ти 
си хероина за твоите сакани“, 
одговори тој. 



Сара заспа и кога следниот ден се 
разбуди Арио не беше тука. Затоа 
таа отиде во своето безбедно место 
да разговара со него и се наврати и 
нацрта сè што тие видоа и научија од 
нивната авантура. Таа потрча кај мајка 
си со цртежот за да ѝ го раскаже тоа 
што го доживеа.

„Ние сите можеме да помогнеме 
луѓето да бидат безбедни мамо“ рече 
таа. „Јас сретнав многу херои во 
мојата авантура!“

„Ах, Сара, во право си“, рече 
мајка ѝ. „Има толку многу херои 
коишто ги чуваат луѓето безбедни 
од коронавирусот, како што се 
прекрасните лекари и сестри. Но, ти 
ме потсети дека сите ние можеме 
да бидеме херои секој ден, а мојот 
најголем херој си ти.“


