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Ez itt Kiko.
És Kiko mellett ott van Kiko barátja: a kéz.
„De miért barátkozzak egy egyszerú́  kézzel?” – kérdezi Kiko.
„Hamarosan megtudod.” – mondja a kéz.



„Hellóbelló kéz! Szeretnék repülni, de nincs
szárnyam” – mondja Kiko.



 
 

„Okidoki, Kiko” – mondja a kéz.
„Leszek én a repülo ́́d. Felszállás! 
Azonnal indulunk.”

Huuuusssss, száll a repüló́ !



 „Hellóbelló kéz! A lábaim táncolni szeretnének,
de nincs semmi zeném.” – mondja Kiko.

„Okidoki, Kiko” – mondja a kéz.
„Leszek én a zenekarod. Van egy zongorám
és az ujjaim tudják, hogyan lehet a billentyú́ket
zenére bírni.”

PRIMMM, PRAMMM, PRIMMM, a zongora szól!





 „Hellóbelló kéz! Szeretnék valami finomat enni,
de nem tudom mit.” – mondja Kiko.



 

„Okidoki, Kiko. Leszek a cukrászod.” – mondja a kéz.
„Mit szeretnél? Egy almáslepényt, egy csokitortát,
egy marcipán- vagy egy banántortát?”

„Egy almás-csokis-marcipános banántortát!” – kiáltja Kiko.

„NYAMM, NYAMM, NYAMM.”



 „Hellóbelló kéz! «Nevezd meg»-et szeretnék 
játszani, de egyedül nem tudok.” – mondja Kiko.

„Okidoki, Kiko. Játsszunk együtt!” – mondja a kéz.

„Megérinthetem a hajadat?” 
– kérdezi a kéz.

„Hát persze.” – mondja Kiko.



„Megérinthetem az orrodat?” – kérdezi a kéz.

„Igen.” – mondja Kiko.

„Megérinthetem a kezedet?” – kérdezi a kéz.

„Igen.” – mondja Kiko.



„És benyúlhatok a bugyidba?” 
– kérdezi a kéz.

„NEM!” – ordít Kiko 
– „AZT NEM TEHETED!”.



 
 
 

„Helyes, Kiko,” – mondja a kéz.
„Senki sem nyúlhat a bugyidba. Ez a
«bugyiszabály». Ha valaki mégis ezt tenné,
mondd el valakinek, akiben megbízol!
Soha ne titkold el!”



 

 

„Hellóbelló kéz! Az álomföldre szeretnék utazni,
de nem tudom hogyan juthatok el oda.” – mondja Kiko.

„Okidoki, Kiko. Megmutatom neked az utat.” – mondja a kéz.
„Csak feküdj le az ágyacskádba, csukd be a szemed,
és máris ott is leszel.”



Hrrrrrrbrrrrr – Kiko elaludt.
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Minden ötödik gyermek szexuális zaklatás áldozatává válik.
Ez a könyv az Európa Tanács „Minden ÖTÖDIK — Állítsuk meg a 

gyermekek szexuális zaklatását” c. kampányához készült.
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Ez a mesekönyv elmagyarázza, hogy mi az a „bugyiszabály“. 
Olvasd el a gyermekeidnek, hogy megértsék, mi a különbség 
az elfogadható és az elfogadhatatlan érintés között.

Ha szeretnél többet tudni a témáról, menj a 
www.underwearrule.org weboldalra!


