


Indimellem forbinder mærkelige omstændigheder os 
med andre mennesker i verden. I form af helte med 
forskellige kræfter og som medlemmer af fællesskabet af 
personer med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) finder 
De Uovervindelige sammen for at kæmpe for deres 
fællesskab, for verden, og vigtigst af alt, for hinanden.

Efter for nylig at have kæmpet mod den onde fabrikant Technonaut i London
er De Uovervindelige altid på udkig efter hans håndlangere og den alien 

nanite-teknologi, som de bruger til at kontro�ere og skade andre.

Læs mere på www.levmedibd.dk

switchback 

luminaria

datawave

ru�lerouser

samarium

Jiang Goh:
Luminaria, der har 
et meget stort 
omsorgsgen, kan 
udstråle en vidt-
favnende aura, der 
mildner oprørte 
følelser, panik, vrede 
og aggression.
Som sygeplejerske, 
der hjælper 
IBD-patienter, 
kender hun kampen 
og holder teamet på 
ret køl.

Leonardo Abruzzi:  
Ham vil man nødig 
stå i vejen for.
Rubblerouser kan 
skabe ekstreme 
overtryk, der kan få 
beton til at smuldre 
og få ham selv til at 
svæve. Han kan godt 
blive hidsig!
Hans bror har 
Crohns sygdom, så 
han ved, hvad det vil 
sige at støtte sin 
familie.

Ethan Brewster: 
Man kan sige, at tiden er på 
Switchbacks side: Han kan skabe 
tidsforskydninger, så han kan lave 
dubletter af sig selv. Han har haft 
Crohns sygdom længe, så han er 
mentor og leder af teamet.

Ian Beckham Diaz: 
Samarium er nok 
den i gruppen, der 
ser sejest ud,
takket være hans 
endotermiske 
panser, der giver 
ham styrke, fart og 
magnetiske kræfter. 
Han har humor, og 
selvom han også har 
colitis ulcerosa, 
presser han sig selv 
til det yderste.

Olivia Hviid: 
Datawave er altid 
online og forbundet
med internettet, og 
det styrker hendes 
elektriske empati og 
dybe dataanalyser.
Hun har for nylig 
fået konstateret 
colitis ulcerosa og 
kæmper for at 
bevare sit lyse syn 
på verden.



Jeg ser 
alting.

Jeg er i�e 
altid si�er 

på, at det er 
godt.

Fokusér på 
mønstre 
- Datawave.

Du skal finde 
en måde at 
abstrahere 

fra al larmen.



Det er alt for
meget, Switchback.

Det er
overvældende.

Du har colitis
ulcerosa Datawave.
Du ved, hvordan du
kan håndtere pres.

Vi har �e meget 
tid. Technonauts 
håndlangere har 
skumle planer.

Sådan.

Vi har indtil i
morgen til at
forberede os.

Det her er ingenting
sa�enlignet med det,
du a�erede har klaret.

Du skal bare
fokusere.



De�e er vores mave-
tarm-afsnit. Kroniske

tilfælde. Crohns sygdom og 
colitis. En ma�e svære 
udfordringer for

patienterne.

Udsend dine
kræfter

alt hvad du kan, 
Luminaria. Fokusér
på symptomerne.

Nu kan du
hjælpe med
at lindre de 
udfordringer.

Et sted ved 
Sti�ehavet.



Jeg
arbejdede engang på et 

afsnit som de�e. Jeg følte 
mig meget afmægtig. 
Nogle gange var det 

eneste, jeg ku�e gøre, at 
berolige dem bare en 

li�e smule.

Den følelse kender
jeg godt. Vi gør vores 

bedste, men Det kan være 
hårdt at stå med de 

daglige udfordringer.

Jeg kan mærke
deres smerter
forsvinde. Det

føles fantastisk.

Undskyld,
hvad sagde 

du?

Undskyld,
sna�er bare med 
mig selv. Det har 
været en lang 

dag.

du har kræfter, 
der kan få 

smerterne til at
forsvinde.

Hvordan
føles det?



Argh, i�e i dag,
start nu, for
po�er. Jeg

ko�er for sent
på arbejde!

Af vejen! Jeg 
kan i�e nå at 

standse!



Nogle gange
skal der mere

til end at lindre 
symptomerne.

Det er ligesom
med din colitis,

Samarium. Du bliver
nødt til at se
den i øjnene.

Hvad er det?
Åh nej, det er 
ude med mig!



Vi savnede
dig til 

træning.

Det er fordi,
jeg er færdig, 

Switchback.

Da min bror blev syg,
var det som om, han fik 
hele verden imod sig.

Han ku�e i�e fokusere, 
han fik raserianfald.

Jeg vi�e gøre
hvad som helst
for at berolige

ham.



Men nu er
jeg væ�e end

hans Crohns.
Hvis jeg i�e
pa�er på, kan
jeg smadre liv.

Jeg forstår, hvorfor
du er bekymret, men jeg

er i�e bekymret for dig.
Du har behandlet os a�e

som en familie. Som din bror.
Du vil i�e lade noget 

dårligt ske.

Du har kontrol
over tingene. Prøv
at ryste træet

så meget, at
bladene falder af.

Jeg vil i�e
løbe den
risiko.



Du tager
fejl, mand.
Jeg er i�e,

hvad du tror,
jeg er.

Nej, jeg tager i�e
fejl. Jeg tror på dig.
Du er for hård ved dig
selv. Stol på mig, jeg
ved, du kan klare det.

Hvad med dig,
hvornår træner

du?



Hvem,
mig?

Jeg følger
en enkel 
regel...

Vil du vide, 
hvornår...

...jeg træner?

…for min 
træning.



Jeg holder 
aldrig pause. 

Jeg har trænet 
jer a�e på én 

gang.



Jer igen?

Vi kender jeres tricks 
som vores egen 

bukselo�e. Vi har 
trænet hver dag til 
det her. Vi kan slå

jer i søvne.
 

Det lyder sjovt i
mine ører, for jeg
har fundet nogle
helt nye tricks.

Hvad er det for en 
mærkelig tingest?

Wauw. Jeg har 
aldrig set 

noget 
lignende.

Jeg har altid
drømt om sådan

en rejse, men med 
Crohns har jeg været 
bange for at bevæge 

mig væk fra mine 
try�e ra�er

Ja, den følelse
kender jeg kun alt for 
godt. Jeg havde aldrig 

troet, jeg sku�e 
ko�e til at se verden 

med min sygdom.

Det er fuldstændig
fantastisk.

Men jeg
tror i�e,

at det er en 
solopgang.

Sa�e
her.

Et sted i 
Europa.



Jer igen?

Vi kender jeres tricks 
som vores egen 

bukselo�e. Vi har 
trænet hver dag til 
det her. Vi kan slå

jer i søvne.
 

Det lyder sjovt i
mine ører, for jeg
har fundet nogle
helt nye tricks.

Hvad er det for en 
mærkelig tingest?



Det er et
fyrtårn, der
er fastgjort
til den gamle

ruin.

Men
så

må
vi

lu�e

ned.

det

En metode til
at tiltræ�e

flere nani�er,
der styres af 

Technonaut.



Nu er jeg
meget træt

af jer!

Der er i�e mere
tid, vi skal lu�e
det, før de når 
maksimal styrke!

Du… kan
klare det.
Fokusér …
Jeg tror
på dig …

Knus det!

Ru�le-
rouser!

Jeg kan i�e!
Mine kræfter vil
knuse den gamle 

arkitektur! Hvis vi taber
de�e kamp,

vil hele verden
blive knust, mand.



Undskyld,
a�e sa�en,

hvis jeg laver
ged i den.

Wauw,
c�l.

Jeg vidste,
du ku�e klare

det. Jeg vidste,
vi a�e ku�e.

Vi er DE 
UOVERVINDELIGE.
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Det kan være ret belastende at have en kronisk sygdom som IBD. Man kan let blive isoleret, og det kan have stor 
indvirkning på, hvordan man har det fysisk og følelsesmæssigt. Inflammatorisk tarmsygdom kan også påvirke ens 

sociale liv, familieliv, skole eller studier.

Takeda har haft mulighed for at lytte til en række IBD-patienter og var forbavset over deres mod, udholdenhed og 
lyst til at hjælpe andre IBD-patienter – der er faktisk tale om superhelte! Læs mere og se, hvordan de bekæmper det 

onde og finder den indre styrke, der hele tiden har været i dem.

Inflammatorisk tarmsygdom (IBD) rammer over 5 millioner mennesker verden over.
De mest almindelige former er colitis ulcerosa og Crohns sygdom.

IBD er en gruppe lidelser, der er kendetegnet ved et unormalt respons i immunsystemet, der
fører til kronisk betændelse i mave-tarm-kanalen. Personer med colitis ulcerosa eller Crohns

sygdom kan opleve vedvarende diarré, mavesmerter, feber eller vægttab.
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