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Mesekönyv és színező
antibiotikum-kúra mellé



Ajánljuk minden kis 
harcosnak, aki csatába 
száll a rossz bacikkal.



Egyszer volt, hol nem volt, a Test nevű világban, a Szív-csúcstól 
innen, s a Köldök-árkon túl, okos emberek felfedeztek egy 
csodálatos helyet, a Pocakot. Ma is megtalálod, simítsd csak 
végig gyorsan!
Ha csak rápillantasz, olyan, mint egy békés tisztás, de valójában, 
belül egy izgő-mozgó,                                önálló élő világ, egy 
csodás nagy barlanggal és hosszú, kanyargós ösvényekkel.
A Pocakban nagy az élet, állandó a jövés-menés. Még roppanós 
almadarabok és finom kiflicsücskök is járnak átutazóban erre. 
Vannak lakói, akik folyamatosan a rend felett őrködnek: ők nem 
mások, mint a baktériumok. Igen, a bacik.

S Z Í V - C S Ú C S

P O C A K

Nagyon sok baci él a Pocakban. Ha mérlegre tennéd őket, 
egy-két nagy kenyér súlyát is kitennék!

K Ö L D Ö K - Á R O K

z zsi sgő pezsgő-



A bacik parányi kis élőlények, nagyon erős nagyító kellene 
ahhoz, hogy láthasd őket. De amilyen picik, olyan fonto-
sak. Számodra is. Minden bacinak megvan a maga feladata  
a Pocakban. Csakúgy, mint az emberek, ők is igen sokfélék.
Csak épp nem úgy különböztetjük meg őket, hogy szőkék vagy 
barnák, vékonyak vagy dundik, magasak vagy alacsonyak.

A bacik különbsége inkább a képességeikben rejlik. Az egyik 
mondjuk véd, a másik épít, a harmadik pedig helyet csinál  
az új baciknak. Vagy épp mindezt egyszerre.

Tudod, hányféle bacit ismerünk? Körülbelül 400–500 féle 
bacicsalád él a te Pocakodban is. Ez nem kevés, képzeld csak 
el, ha egy Pocakot 400–500 féle, különböző építőkockából 
építenél fel!

Családokban élnek, és min-
den bacicsalád másban erős, 
másban jó, más a feladata  
a Pocakban. Csodálatos mun-
kát végeznek, Köldök-ároktól 
egészen Szív-csúcsig.



Történt egyszer, hogy sok-sok rossz baci érkezett a Testbe. 
Mivel látták, milyen csodálatos világ ez, elszaporodtak, vagyis 
egyre többen lettek. Tetszett nekik itt.

A rossz bacik sajnos nagyon kemény harcosok voltak, csatákat 
vívtak Test-szerte. Legfőbb fegyverük a saját méregfőzetük volt, 
ezzel próbálták legyőzni a Testet.

A Test így beteg lett.
A Test persze felvette a harcot a rossz bacikkal. Védőseregeinek 
legfőbb szövetségesei a Pocakban élő, jó bacik, akik azonnal 
csatába szálltak a Testért.

Rengeteg feladat hárult a jó bacikra: ők vitték a híreket a védő- 
sereg csapatai között, közben varázsitalt is főztek a rossz bacik 
megállítására.

R O S S Z 
B A C I K

Volt egy igen kellemes és különösen ravasz tervük is a jó bacik- 
nak: felfalták a rossz bacik elől az ennivalót, hogy a rosszak 
éhkoppon maradjanak, és továbbálljanak.

J Ó 
B A C I K



A harc elhúzódott, és ekkor a betegeskedő Test úgy döntött, 
-külső segítségre van szüksége. Mégpedig egy igazi bombára.

A bombát antibiotikumnak hívták, és két dolgot érdemes tud-
nod róla: az egyik, hogy minden csatát megnyer. Olyan szuper- 
ereje van, amilyet csak mesékben látni, hallani. A bacik közül 
senki nem veheti fel vele a harcot: bárkit és mindenkit legyőz.

És épp ez a másik dolog, amit tudni kell róla: az antibiotikum 
mindenkit legyőz. Néha nem válogat a jó és a rossz bacik között 
sem: mint egy bomba, robban a Pocakban, és a nyomában kő 
kövön nem marad. Se jó baci, se rossz baci.

De a Testnek nem maradt más választása. Be kellett vetnie  
a bombát.

A bomba megtette a hatását: a rossz bacik lassan mind eltűntek, 
ám a Pocak jó bacicsapatai is nagy veszteséget szenvedtek.

KŐ KÖVÖN 

NEM MARAD!



SEGÍTSÉG!

Pocakot megrázta a bombázás, egészen felborult az élet ott.  
A bacik nagy része eltűnt, a feladatukat senki sem tudta átvenni. 
A korábbi rendes zsizsgés-pezsgés helyén káosz uralkodott.  
A kiflicsücskök és roppanós almadarabok néha irányt tévesz-
tettek, és felfelé indultak el az ösvényeken, néha pedig annyira 
felgyorsulva távoztak a Pocakból, mintha sosem jártak volna ott. 
A Pocak szomorúan és hangosan sóhajtott fel – ami kívülről 
ijesztő puffogásnak tűnhetett.

Így, bár a rossz bacik lassan elveszítették a csatát, közben nagy 
kupleráj kerekedett a Pocakban. És még nagyobb szükség volt 
a rendre.

z zsi s tt ttge pezsge-

A Test ekkor úgy döntött, kívülről hív jó bacikat, akik szépen 
lassan beköltöznek majd, és újra benépesítik a Pocakot.

Hamarosan jó bacik százmilliói érkeztek a Pocakba, szépen 
letelepedtek Szív-csúcstól Köldök-árokig, s még annál is tovább.
A sok jó baci sok jót tett: megerősítették a Test egész világát. 
Beindult újra az élet, újra izgett-mozgott,     
minden. Ahogy lennie kell.

A Test védőseregei is összeszedték magukat, lerázták magukról 
a harc porát, és gondosan feljegyezték a harc tanulságait. Hogy 
legközelebb felkészültebben szállhassanak szembe a rosszal.
Szépen lassan a Test helyrebillent, újra egésszé – vagy ahogy 
mondani szokás: egészségessé vált.

Minden jó, ha jó                a vége.



Gyors gyógyulást, 
jó egészséget kívánunk!


