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Iată-l pe micuțul ursuleț  Bo. Familia lui îl iubește foarte 
mult, chiar și sora lui cea mică.
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Atunci când Bo s-a născut, piciorușele lui erau întoarse și 
împreunate spre interior. Familia lui le numise, de aceea, 
piciorușe de înger știind că Dumnezeu le făcuse în acest mod 
dintr-un motiv anume. 
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Doctorii i-au îndreptat piciorușele lui Bo cu ghipsuri. Bo s-a 
dovedit un ursuleț curajos.
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După ce i-au fost scoase ghipsurile, ursulețul Bo a purtat o 
bara ca să-i țină piciorușele drepte.   
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În cele din urmă, piciorușele s-au îndreptat și ursulețul Bo a 
învățat să alerge, să se cațăre, ba chiar să sară în trambulină.

5 5 



Fără motiv, piciorușele ursulețului Bo au început din nou să se 
întoarcă și să se împreuneze spre interior. Doctorii au spus că 
micuțul va avea nevoie din nou de ghipsuri pentru a fi siguri de 
faptul că vor fi din nou drepte și puternice. 
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Mămica și tăticul ursulețului îl iubeau așa de mult pe acesta și 
nu doreau ca el să fie trist. Așa că i-au meșterit pe hârtie mici 
surprize care să poată fi prinse cu lipici pe ghipsuri  și să-l 
facă pe acesta fericit...surprize ca avioane, trenuri,baloane cu 
aer cald...
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A venit vremea ca ursulețul Bo să meargă la doctor. În cabinet 
era un acvariu cu o mulțime de peștișori colorați. Iar oamenii 
erau foarte drăguți cu micuțul Bo. 
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Bo a fost foarte curajos din nou. El i-a lăsat pe doctori să-i 
pună ghipsuri la amândouă piciorușele. 
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Mămica și tăticul ursulețului  erau acolo cu el și l-au surprins 
plăcut cu surprizele haioase pregătite, ce puteau fi lipite pe 
ghipsuri. Asta l-a făcut pe Bo  să se simtă fericit.   
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Era destul de greu să meargă cu doua ghipsuri, dar Bo a 
încercat întruna și i-a reușit. 
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Prietenii ursulețului i-au admirat îndelung desenele haioase 
lipite pe ghipsuri. 
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A fost puțin înspăimântător pentru Bo atunci când i-au scos 
unul din ghipsuri pentru că acesta alunecase și i-au pus altul 
nou în loc. Dar nu a durut deloc. 
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A sosit timpul să sărbătorim! Lui Bo i-a fost scos  ultimul 
ghips! Ura-a-a! Piciorușele lui Bo erau drepte și puternice. 
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Bo a mers la o înghețată cu mami și tati. Era un ursuleț fericit. 
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Uneori lucrurile s-au dovedit a nu fi prea ușoare pentru Bo, 
dar el știa mereu că e iubit.  
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Pentru ca ești făurit 
tumultuos și minunat.   

Psalm 139 
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Despre autor  

Jaden DeLeon s-a născut cu ambele picioare 
împreunate spre interior  și i-au fost tratate după 
metoda Ponseti. Kim DeLeon, mama lui Jaden, a 
scris această carte pentru a-l ajuta să înțeleagă 
procesul prin care urma să treacă atunci când 
piciorușele sale au regresat, după ghipsurile inițiale 
de bebeluș.  Kim este soție și mama a doi copii. Ea 
este pasionată să ajute copiii și familiile lor să 
depășească perioadele dificile din timpul 
tratamentelor medicale.        

ghipsurile lui Jaden 



Mulțumim tuturor doctorilor 

care fac diferența în viața 

acestor micuți.      

- Kim DeLeon



Bo are picioruşe de îngeraș
Dacă copilul tău s-a născut cu picioarele împreunate spre interior (sau 
doar cu un picior întors), această carte a fost scrisă ca să te ajute să 

pregătești familia pentru metoda Ponseti, metoda care va corecta 
picioarele copilului tău, făcându-le drepte și puternice după regresie. Ca 
mamă, știu că au fost momente grele pentru fiul nostru și pentru noi, ca 
părinti, în timpul tratamentului. Dorința mea e să ajut copiii și familiile 
care vor parcurge aceeași cale urmată deja de noi. Dacă ai întrebări, 

vrei să știi mai mult sau să primești idei care să te ajute cu copilul tău, 
te rog să mă contactezi la:  

Bobearbook@yahoo.com
Kim DeLeon




