Kaip pasidaryti „Oreos“?

Ne, neatsidariau savo kepyklėlės ir šiandien
nepasakosiu, kaip pasidaryti savo sausainių „Oreos“.
Bet papasakosiu, kaip apgauti draugelius taip, kad jie
niekad tavim nebepasitikėtų! Nusipirk pakelį „Oreos“
ar kitų panašių sausainių, išgrandyk iš jų kremą ir
vietoj jo pritepk baltos dantų pastos, o tada duok
sausainių savo draugeliams. Po šito triuko jie dukart
pagalvos prieš ką nors imdami iš tavęs.

Šokoladinis svogūnas

Šiam pokštui į pagalbą reikės pasikviesti
ir savo mamą, todėl ją teks išbraukti iš
prigautų aukų sąrašo. Pasiimk nemažą
svogūną ir šokolado plytelę. Šokoladą
ištirpdyk, o į svogūną įkišk pagaliuką. Tada
paėmęs už pagaliuko svogūną išmirkyk
šokolade, palauk, kol viskas sustings, ir
pasiūlyk pasivaišinti šiuo saldainiu savo
draugams. Suraukti veidai garantuoti!

Kam nepatinka atsidaryti traškučių
pakelio, kai skaitai kaip aš ar žaidi
kokį kompiuterinį žaidimą kaip
Kiberis? Dėl to visi užkandžiautojai
šią balandžio pirmąją bus pirmieji
mūsų taikiniai!

Majonezinės spurgos

Ne tik Flintas žino visokių pokštų
su majonezu. Tau prireiks spurgų,
majonezo indo ir užspaudžiamo
maišelio. Į maišelį prikrauk majonezo,
šiek tiek apačioje jį prakirpk ir įkišk
jį į spurgą taip, kad pripildytum jos
vidų. Tai turbūt yra pikčiausias ir
blogiausias darbas, kokį gali atlikti!
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Putojantis ledas

Ar žinai, kad į kolos butelį įmetus
„Mentos“ saldainiuką ši suputos taip, kad
net iššaus? O jei paimtum ledukų formelę,
ten įmestum „Mentos“, ant viršaus
užpiltum vandens ir tada viską įdėtum į
šaldymo kamerą? Atsakymas paprastas:
turėtum mini bombų, kurių galėtum dėti
draugams į gėrimus! Jie net nesuprastų,
kodėl jų gėrimai netikėtai užputojo!

Kempiniukas šokoladkelnis

Prisipirk mažų kempinėlių, išsitirpink
šokolado, išmirkyk kempinėles
tame šokolade ir ant viršaus uždėk
pabarstukų. Jei draugai tavim
nebepasitikės ir klaus, iš kur toks
gerumas, sakyk, kad blogai jautiesi dėl
šokoladinių svogūnų ir nori atsilyginti!

Ledynmetis

Sausus pusryčius turi valgyt ryte,
tačiau jei nori ką nors apgauti, turi
pradėti tam ruoštis jau iš vakaro.
Į dubenėlį įsiberk sausų pusryčių,
užpilk juos pienu ir įdėk į šaldymo
kamerą! Ryte pabūk geras vaikas ir
pasisiūlyk padaryti pusryčius savo
sesei, broliui arba draugeliui. Tavo
vietoj su tėvais nerizikuočiau!
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Kuo daugiau netvarkos, tuo
geriau! Nors po šių apgavysčių
ir reiks nemažai tvarkytis, bet
bus tikrai smagu!

Neveikianti pelė

Nesuprask klaidingai – gadinti
kompiuterio pelės tikrai nereiks. Užteks
atsispausdinti kvailą paveiksliuką ir lipnia
juostele priklijuoti jį prie pelės apačios.
Taip niekas nesupras, kodėl kursorius
ekrane neveikia, o apvertę pelę pamatys,
kaip iš jų juokiasi troll face‘as.

Geimeriai irgi gali tave rimtai
išdurti! Gal net ir rimčiau juk daug laiko praleidžiam prie
kompiuterio, tad tikrai žinom,
kur smogti žiauriausiai.

Aukštyn kojomis

Jei tavo šeimos nariai nėra technologijų žinovai,
puikiai gali juos apgauti apvertęs ekraną. Ant
darbastalio paspausk dešinį pelės klavišą, eik į
Screen Resolution ir prie Orientation pasirink
Lancscape (flipped). Štai tavo ekranas ir
apverstas! Sėkmės laviruojant kursorių atgal,
kai reikės viską sutvarkyti!

Sudaužytas ekranas

Trumpas, bet labai gąsdinantis
ir efektingas triukas: parsisiųsk
programėlę „Crack Your Screen
Prank“. Kai būsi su savo draugeliu,
įsijunk ją, suvaidink, kad jis tave
pastūmė, o tada su siaubu pažiūrėk į
ekraną. „Ekranas sudužo!“ – išrėk pačiu
dramatiškiausiu balsu ir žiūrėk, kaip
tavo draugelis išsigandęs atsiprašinėja.
Puikiai suveikė tiek Flintui, tiek Brikui.
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