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1. Nagy nehezen nyiss ki egy bőröndöt, 

és kérdezd meg, hogy van-e bent elég 

levegő! 

2. Állj csendben és mozdulatlanul a fal 

felé fordulva, és ne szállj le! 

3. Amikor eléred a saját szinted nyögve 

és erőlködve próbáld kinyitni az ajtót, 

majd viselkedj zavarodottan, amikor 

kinyílik magától! 

4. Köszönts mindenkit meleg 

kézfogással, majd kérd meg őket, hogy 

hívjanak admirálisnak! 

5. Időnként nyávogj! 

6. Egy darabig bámulj valakit. Majd 

rémülten jelentsd ki: „Közülük való 

vagy!” és hátrálj meg lassan! 

7. Minden emeletnél mondd azt, hogy 

„DING!” 

8. „Kíváncsi vagyok, ezek mit 

csinálnak?”- kérdezd, és nyomd meg 

az összes piros gombot! 

9. Hallass robbanásra emlékeztető 

hangokat, amikor valaki megnyom egy 

gombot! 

10. Vigyorogva bámulj egy másik utast 

egy darabig, majd jelentsd ki, hogy új 

zokni van rajtad! 

11. Amikor csend van, nézz szét, majd 

kérdezd meg valakitől: „Az nem a 

maga csipogója?” 

12. Próbálj meg személyes hívásokat 

intézni a vészhívón! 

Mit ne tegyél, ha unatkozol 
a liftben? 

 

Igen, tudjuk, a liftek roppant unalmas 

helyek tudnak lenni. Szerencsére vannak 

módszerek, amikkel maradandó élménnyé 

tudjuk tenni rövid útjainkat. De gyerekek, 

ne próbáljátok ki otthon! (Illetve 

próbáljátok! Legalább lesz mit mesélni az 

unokáknak!) 

 
13. Rajzolj krétával a padlóra egy kis 

négyzetet, majd jelentsd be a 

többieknek, hogy az a te személyes 

tered! 

14. Ha csak egy másik személy van a 

liftben, bökd vállon, majd tegyél úgy, 

mintha nem te lettél volna! 

15. Nyomd meg a gombokat, majd tegyél 

úgy, mintha sokkot kaptál volna tőlük! 

Ezután mosolyogj, és menj vissza, 

hogy kapjál még! 

16. Kérdezd meg a többieket, hogy 

megnyomhatod-e nekik is a gombot, 

majd nyomj csupa rosszakat! 

17. Tartsd nyitva az ajtót, és mondd azt, 

hogy a barátodat várod. Majd egy kis 

idő múlva, engedd el, és mondd azt, 

hogy: „Szia, Gergő! Milyen napod 

volt?” 

18. Ejts el egy tollat, várd meg, hogy 

valaki felvegye neked, és kiáltsd el 

magad: „ENYÉM!” 

19. Hozz egy fényképezőgépet, és készíts 

képeket mindenkiről a liftben! 

20. Tegyél úgy, mintha légi-utaskísérő 

lennél, és beszéld meg a 

balesetvédelmi teendőket és 

menekülési útvonalakat a többiekkel. 

21. Csapj le nem létező legyeket! 

22. Kiáltsd el magad, hogy: „Csoportos 

ölelés!” Kényszerítsd ki a többiekből! 
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