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Ea este Kiko.
Cea de lângă Kiko este prietena ei: Mâna.
„La ce bun să ai drept prietenă o mână?” întreabă Kiko.
„Vei afla imediat!” răspunde Mâna.



„Hei, Bună Mână! Aş vrea să zbor,  
dar nu am aripi”, spune Kiko.



„Nicio grijă, Kiko!” îi răspunde Mâna.
„  
imediat ne ridicăm în zbor.”

BRUMMMMM, zboară avionul.



„ Hei, Mână! Picioarele mele parcă ar vrea să danseze,  
dar nu am muzică”, spune Kiko.

„Nicio grijă, Kiko!” îi răspunde Mâna. 
„ O să-ţi cânt eu. Iată, am un pian,  

şi degetele mele îţi vor cânta o melodie.”  

PLING, PLONG, PLING, cântă pianul.





„ Hei, Mână! Aş vrea să mănânc ceva gustos,  
dar nu ştiu ce”, spune Kiko.



„Nicio grijă, Kiko. Îţi voi găti ceva bun” spune Mâna.  
„ Vrei prăjitură cu mere sau cu ciocolată  
sau cu cremă sau cu banane?”

„ Vreau o prăjitură cu mereciocolatăcremăbanane!”  
strigă Kiko.

„Mmm... ce bună!”



„ Hei, Mână! Vreau să mă joc,  
dar nu pot de una singură!” spune Kiko.

„  Nicio grijă, Kiko. O să mă joc eu cu tine” 
spune Mâna.

„Pot să–ţi ating părul?” întreabă Mâna.

„Da, sigur că da” îi răspunde Kiko.



„ Pot să-ţi ating vârful nasului?”  
întreabă Mâna.

„ Da, cum să nu!”  
răspunde Kiko.

„ Pot să-ţi ating mâna?”  
întreabă Mâna.

„ Da, poţi!”  
răspunde Kiko.



„ Şi pot să te ating pe chiloţei?”  
întreabă Mâna.

“NU!” strigă Kiko. 
 „NU AI VOIE!”



„Foarte bine, Kiko!” spune Mâna. 
„ Nimeni nu are voie să pună mâna pe chiloţeii tăi.  

Asta este Regula „AICI NU SE PUNE MÂNA”.

Şi dacă cineva încearcă să facă acest lucru, trebuie să-i 
spui unei persoane de încredere şi să nu ţii secret!”



„ Hei, Mână! Aș vrea să mă duc în ţara viselor,  
dar nu știu cum să ajung acolo”, spune Kiko.

„Nicio grijă, Kiko. O să te duc eu”, spune Mâna.  
„ Hai, urcă-te în pat și închide ochii.  

Vei găsi singură drumul spre ţara viselor.”



ZZZZZZZZZ, se aude  
respiraţia lui Kiko.
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