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En Juan Carlos li pregunta a la Maria què li passa i la mare
de la Maria li ho explica.

Maria, si us plau
entra a la sala 5.

Estic molt neguitosa mare.

Tranquil·la
filla, no
passa res.
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La Maria està neguitosa
perquè veu que no pot parar
de menjar i vol que li
solucionem de seguida.

Què et passa?
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Estira’t a la
llitera si us
plau, Maria.

La Maria està esperant a la sala d’espera de
l’hospital amb la seva família mentre van
parlant. La criden per entrar a la sala del metge.

El metge li està fent a la Maria unes quantes proves per
veure si es pot curar, a veure què passa…
Maria ara et faré unes quantes proves, així que
has d’estar tranquil·la i quieta.

Com que la Maria està bastant trista, el pare per animar-la, li
ofereix anar de vacances als boscos més grans de Japó durant
una setmana.
Maria què et sembla si
anem una setmana als
boscos més grans de
Japó?

Si tu vols...

Després de les proves, el metge li diu a la Maria que la
seva malaltia no es pot curar.
Ho sento Maria,
tens una malaltia
minoritària (rara)
que es diu “Pradet
Will” i el teu
estómac no pot
detectar quan està
tip. Ara per ara no
es pot curar.

La Maria i la seva família estan esperant
que els atenguin a l’aeroport perquè té un
seient reservat per casos especials, com
les persones amb malalties minoritàries.
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Entren a l’avió, i quan estan asseguts, una
hostessa està explicant el que s’ha de fer en cas
d’emergència.
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Les sortides
9 d’emergència
es troben
10 situades...

La Maria i la seva família aterren a l’aeroport, agafen un
taxi i se’n van cap a l’hotel
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Deixen les maletes a l’habitació i se’n van
directament d’excursió al bosc.

La Maria se’n va a buscar unes flors i sense voler
s’allunya dels seus pares.
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La Maria no troba a ningú, però de sobte apareix la Noemí i en Fèlix ( els superherois) i es queda sorpresa
quan els veu.

Quina
sorpresa, dos
superherois!

La Noemí (superheroina) li demana què li passa, la Maria li diu a
la Noemí que té una malaltia minoritària que no es pot curar i la
Noemí li contesta, que ella també en té una que es diu “ossos de
ploma” i que per això pot volar.
Què et passa
Maria?

Estic buscant
flors però en el
fons
estic
trista.

La Maria en sentir allò, se sent menys diferent
perquè s’adona de que no és la única que té
una malaltia minoritària. Però de cop i volta
observa al seu voltant i veu que s’ha perdut.

Però per
què?

Ostres! M’he
perdut! On són
els meus pares?

Doncs perquè el
metge m’ha dit que
tinc una malaltia
minoritària que no es
pot curar i no puc
parar de menjar.

La veritat és que jo també tinc
una malaltia minoritària, que es
diu “ossos de ploma” i per
aquest motiu puc volar. Segur
que tu també hi trobes alguna
cosa bona!
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En Fèlix que té el poder de la super flexibilitat
parla amb ella.

No et preocupis,
tinc el super poder
de la flexibilitat i
allargant les meves
cames localitzaré els
teus pares.

En Fèlix no troba els pares de la Maria perquè se
n’han anat molt lluny. Llavors decideixen anar
caminant i buscar-los tots tres. A més li
aconsellen a trobar el cantó positiu de la
malaltia i a superar les dificultats.
Maria, ho sento
molt però no he
trobat els teus
pares.

T ’acompanyarem
caminant! I tinc un consell
per a ajudar-te amb la
malaltia: pots tancar tots
els armaris on puguis
trobar menjar, així no
menjaràs més del
compte!

Després de passejar una bona estona la Maria es troba
amb els seus pares, es gira cap enrere per dir adéu als
superherois però ja no hi són.
Mare, pare,
us estava
buscant!!!
Us vull
presentar a…

A qui?

La superheroïna m’ha dit que busqui el
costat positiu a la meva malaltia
minoritària i ja sé què faré! Escriuré un
còmic!! Així ajudaré la gent a que
prengui consciència que les malalties
minoritàries existeixen i ens han de
tractar igual que les altres persones.

A uns superherois!
Però… ja no hi són!
Me’ls dec haver
imaginat.

Aquella nit a l’hotel, la Maria comença a pensar tot el
que ha viscut en tan poc temps.

