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Dedicată lui Jaden -    
Ești uimitor și atât de puternic.  

Te iubim.



Bo Ursulețul are numai 4ani, dar a trecut prin 
multe în scurta lui viață.



Atât de mulți îl iubesc pe Bo iar 
el este un ursuleț deosebit.



Unul dintre piciorușele de îngeraș ale lui Bo are 
încă nevoie de mult ajutor din partea doctorilor. 

Asta întristează pe Bo și familia lui.



Bo are nevoie de operatie la piciorușul stâng 
pentru a fi sigur că va fi drept și voinic.



Bo este un băiețel 
bun. El n-a făcut nimic 

greșit ca să i se 
întâmple asta.



Gândul la operație îl sperie pe Bo, dar mami 
și tati i-au promis că vor fi alături    

de el mereu.



În ziua operației, Bo primește un 
medicament care îl va ajuta să se relaxeze.



Bo si mami trebuie să poarte niște haine 
nostime pentru a se pregăti de operație. 

Mami arată haios!



Mami a adus ceva deosebit care îi
va aminti lui Bo că e în siguranță și că e iubit.



Doctorul va pune o mască pe fata lui Bo ca să-l 
ajute să adoarmă. Va arăta ca un pilot! 

Bo va dormi în timpul operației.   10



În timpul operației mami, tati și o mulțime de
alți urși se vor ruga pentru el. 11



Când se va trezi, 
Bo va fi somnoros

     și se va 
simți ciudat.

Când se va uita la surpriza deosebită adusă 
de mami își va aminti că este în siguranță
și că este iubit.   



După operație, mami  
și tati vor fi atât
de       fericiți să-l vadă pe 
Bo și-l vor ține
strâns în brațe.



Apoi, doctorul va pune un ghips lung pe piciorul lui 
Bo, care-l va proteja până
se va vindeca.

Acasă, Bo îl va decora cu tot 
felul de desene amuzante.



Bo va merge într-o camera unde se va distra  
vizionând câte filme amuzante vrea și va putea 

mânca înghețată! 



Mami și tati vor 
fi acolo cu el.

Bo nu va
fi singur. 



Din cauza ghipsului, Bo nu va putea merge, asa ca 
va folosi un scaun cu rotile. Bo va  putea circula 

mai repede sau mai încet în noul lui scaun.



Bo va petrece 
noaptea în 
camera nostimă, 
cu mami și tati.  



În ziua următoare, Bo va merge acasă!

19 



El va avea nevoie de ajutor pentru
multe lucruri și  vor fi o mulțime de urși care 

  vor vrea sa îl ajute.



Surioara lui Bo va învață multe de la fratele său 
văzându-l atât de curajos.



Bo poate încă să meargă la scoală, să se joace
și s-o sâcâie pe surioara lui. Dar totul va fi

altfel pentru câtva timp.



Familia sa va avea 
mare grija de Bo.



După ce-i va fi scos ghipsul, el va purta o 
ghetuță cu care va putea merge.



Pentru Bo și familia sa este greu sa treacă prin 
atâtea, dar, în cele din urmă, ambele piciorușe ale 
lui Bo vor fi drepte și voinice.



Bo este un ursuleț deosebit și curajos.   
26 



Domnul dă tărie celui obosit și mărește puterea 
celui slăbit. Chiar cei tineri obosesc și cad, dar 
ceice se încred în Domnul își reînnoiesc puterea.

Ei vor pluti pe aripi ca vulturii; 
vor alerga și nu vor obosi, vor 

umbla și nu vor osteni. 

Isaia 40: 29-31 



Despre Autor

Kim DeLeon a scris ‘Bo are piciorușe de îngeraș‛ pentru a-l ajuta pe fiul său care s-a născut cu 
picioare strâmbe bilateral și a fost tratat prin metoda Ponseti.

‘Bo are picioruşe de îngeraș‛ l-a ajutat sa înțeleagă procesul de ghipsare prin care urma 
să treacă atunci când picioarele au regresat după ghipsarea inițială de bebeluș.

Kim a scris cartea ‘Bo are piciorușe drepte și voinice‛ pentru că fiul său avea nevoie de 
intervenție chirurgicală la unul dintre picioare care continuă să regreseze.

Aceasta carte l-a ajutat, într-adevăr, pe fiul 
său să se descurce de-a lungul acestei 
intervenții chirurgicale, de la drumul spre spital 
până la recuperare.

Kim este soție și mama a doi copii. Ea a fost 
profesoară 10 ani și acum lucrează ca 
administrator de şcoală.                                         

Kim este pasionată de ajutorarea copiilor și a 
familiilor lor în depășirea momentelor grele din 
timpul tratamentelor medicale.                                                  



Bo Are Piciorușe Drepte Și Voinice

Aceasta carte a fost scrisă pentru a-i ajuta pe copiii care se confruntă cu 
chirurgia ortopedica. Bo Ursulețul face operație și-i ajuta pe copii 

vorbindu-le de fiecare pas la care să se aștepte, de la drumul la spital până 
la întoarcerea acasă.

‘Bo are piciorușe drepte și voinice‛ este a doua carte despre Bo Ursulețul. 
În prima carte, ‘Bo are piciorușe de îngeraș‛,  ursulețul trece prin  procesul 
săptămânal  de ghipsare pentru corectarea picioarelor prin metoda Ponseti. 

 

Autoarea, Kim DeLeon are o pasiune pentru 
ajutorarea copiilor în diverse provocări ale vieții.
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