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Bắp rất thích chơi điện tử. Bắp học tốt, 
luôn ở top 5 của lớp nên bố mẹ cũng ko 
cấm em chơi game. Thỉnh thoảng bố cùng 
Bắp còn tán gẫu về game cơ. 



Để giao lưu với các game thủ khác, Bắp có tham gia một vài diễn đàn dành cho cộng đồng chơi 
game. Ở đó, em gặp anh Đốp, một cao thủ chơi game. Em rất nể phục anh Đốp, còn anh Đốp 
cũng coi em như em trai. Anh Đốp hướng dẫn em chơi tận tình, tặng cho em nhiều quà ảo và còn 
là liên minh với em trong nhiều game. Hai anh em sớm trở nên thân thiết. Em chẳng ngần ngại 
chia sẻ cho anh Đốp nơi ở và số ĐT của em để tiện liên lạc.
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Một ngày, anh Đốp giới thiệu cho Bắp có một game thủ mới tên là H,  bảo để chơi đôi, 
làm em rất hào hứng. Anh Đốp bảo Bắp gửi cho anh ấy 1 bức ảnh đẹp để làm ảnh đại 
diện cho 2 người. Anh ấy chọn ảnh cởi trần cho “hot” nên em cũng chọn ảnh mặc đồ bơi 
gửi cho anh ấy. 
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Từ hôm đó, Bắp chỉ liên hệ và chơi 
đôi cùng anh H. Một hôm, anh H 
gửi 1 đường link cho Bắp, em phát 
hiện đấy không phải trò chơi điện 
tử mà là 1 trang hẹn hò tdành cho 
người đồng tính nam. Ở đó đang 
có cuộc thi “đẹp đôi”, ảnh của em 
và anh ấy được ghép lại với nhau, 
xuất hiện ngay đầu trang.

Quá sợ hãi, em vội vã gọi 
cho anh H yêu cầu gỡ ảnh 
em xuống. Nhưng anh ấy bảo 
“chúng ta rất đẹp đôi mà!”. 
Sau đó, anh ấy nhắn rất nhiều 
cho em, khen em rất xinh, rất 
gợi cảm, và nên cùng anh ấy 
“thành đôi” ngoài đời.



6

Anh H còn nói sẽ gửi hình ảnh trên trang web kia cho gia đình và bạn bè em nếu như em không 
nghe lời anh ấy. Bắp lo lắng đến mất ăn mất ngủ, em sợ mọi người biết chuyện thì rất xấu hổ. 
Em cũng sợ bố mẹ sẽ cấm không cho em được chơi game nữa. Em phải làm gì bây giờ?
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Câu chuyện của Bắp không phải là hiếm gặp ngoài đời. 
Sẽ có nhiều kẻ như Đốp lợi dụng sự thân thiết, tin 
tưởng của nạn nhân để làm những việc xấu. Bài học 
rút ra từ câu chuyện này là:  Tuyệt đối không cung 
cấp bất kì thông tin, hình ảnh của bản thân, đặc biệt 
là ảnh nhạy cảm cho người mà bạn quen trên game 
hay qua mạng xã hội. 

Khi gặp các vấn đề về xâm hại, bóc lột tình dục, hẫy 
luôn nhớ rằng: 

 Hãy cảnh giác với việc chụp ảnh nhạy cảm

 Luôn trao đổi với ba mẹ trước khi quyết định

  Khi gặp vấn đề về xâm hại, hãy gọi tổng đài quốc 
gia 111, tổng đài 1022 của Đà Nẵng hoặc ban Bảo 
vệ trẻ em xã/ phường



111 1022

Ấn phẩm này thuộc bản quyền của Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam.  
Việc sao chép, trích dẫn nội dung trong ấn phẩm này chỉ được cho phép nếu nhằm mục đích giáo dục và các mục đích 

phi thương mại khác, nhưng không được thay đổi hoặc làm sai ý tác giả. Khi sao chép, trích dẫn, cần ghi rõ nguồn tài liệu,  
bao gồm (1) tên ấn phẩm, (2) năm xuất bản và (3) tên đơn vị sở hữu bản quyền  

(Tầm nhìn Thế giới Quốc Tế tại Việt Nam hoặc World Vision Viet Nam).


