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Це Кіко.
А поруч із Кіко ти можеш побачити його подружку – руку.
«А навіщо мені потрібна подружка-рука?» - питає Кіко.
«Незабаром ти дізнаєшся», - відповідає рука.



«Привітик, руко! Я хотів би політати,  
але у мене немає крил», - каже Кіко.



«Гаразд, Кіко!» - мовить рука. 
«Я буду твоїм літаком. Сідай на мене.  
Ми негайно злітаємо».

У-у—у—у, - летить літак.



«Привітик, руко! Мої ноги хочуть танцювати, 
але де б мені взяти музики», - каже Кіко.

«Гаразд, Кіко!» – відповідає рука.
«Я буду твоїм музикантом. У мене є піаніно,  
а мої пальці знають, як зробити так, щоб 
клавіші заспівали».

Трам, пам, пам, – грає піаніно.





«Привітик, руко! Я хотів би з’їсти чогось 
смачненького, але не знаю, чого», - каже Кіко.



«Гаразд, Кіко! Я буду твоїм маленьким пекарем»,  
- мовить рука. 
«Чого ти бажаєш: яблучного, шоколадного, 
солодкового або бананового пирога?» 
«Я хочу яблучно-шоколадно-солодково-бананового 
пирога!» – кричить Кіко.

Гам, гам, гам.



«Привітик, руко! Я так хотів би пограти у 
квача, але не можу гратися сам!» - каже 
Кіко.

«Гаразд, Кіко! Я буду твоєю товаришкою 
по грі», - відповідає рука.

«Можна я доторкнуся до твого 
волосся?» - питає рука.

«Звичайно, можна», - мовить Кіко.



«Можна я доторкнуся до твого носа?» - 
питає рука.

«Так, можна», - каже Кіко.

«Можна я доторкнуся до твоєї руки?» - 
питає рука.

«Так, можна», - відповідає Кіко.



«А можна я залізу тобі в труси?» - 
питає рука.

«НІ!» - кричить Кіко. «НЕ МОЖНА!»



«Дуже добре, Кіко», - каже рука.
«Ніхто не має права залазити тобі в труси.  
Це правило «Тут мене не торкайся». Якщо хтось 
робить таке, скажи про це кому-небудь іншому. 
Але не тримай у секреті».



«Привітик, руко! Я хотів би побувати у країні снів, але не 
знаю, як туди дістатися», - каже Кіко.

«Гаразд, Кіко! Я покажу тобі дорогу», - відповідає рука.
«Лягай у своє ліжечко, заплющ очі, і ти потрапиш туди 
сам».



З-з-з-з-з, - поїхав Кіко.



Майже кожна п’ята дитина стає жертвою сексуального насильства, у тому 
числі сексуального розбещення.
Цю книжку було видано Радою Європи в межах її кампанії проти 
сексуального насильства щодо дітей «ОДИН із П’ЯТИ». 
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Ця книжка для читання на ніч пояснює дітям правило 
«Тут мене не торкайся». Ви можете прочитати її своїм 
дітям, щоб навчити їх того, які торкання є дозволеними, 
а які – ні. Якщо ви бажаєте отримати більше інформації 
за цією темою, зайдіть, будь ласка,  
на www.underwearrule.org.
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