Kas yra
Geležinė Lapė
Geležinė Lapė yra tas pats, kas ir Geležinis Vilkas, tik lapė. Anot Pipedijos enciklopedijos, ji yra įžymiausia Lietuvos internetuose stūksančio vertybių kalno
kapstinėtoja ir perdirbėja. Geležinę Lapę bent po kartą yra susapnavę garsiausi
pramogų pasaulio atstovai (pvz., sapne gydžiau bene ryškiausios Lietuvos internetų žvaigždės šunelį, kurio puslapis feisbuke turi daugiau laikų negu bet kurios
politinės partijos), menininkai, kolumnistai ir net kai kurie politikai. Susapnuoti
Geležinę Lapę stengiasi kiekvienas. Kunigaikštis Gediminas kadaise susapnavo
Geležinį Vilką, tai iš to išėjo toks dalykas, kad kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių, ir galų gale visi išsirinko labai gerą merą, o kai tas nusibodo, tai išsirinko dar
geresnį merą. O tas, kas pamatys sapne Geležinę Lapę, tai iš karto gaus tikros
naudos eurais (pervedimu į mokėjimo kortelės sąskaitą arba grynaisiais).
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Kokia turi
būti profilio
nuotrauka

1. Profilio nuotrauka turi būti geros kokybės ir daryta tikru fotoaparatu, o ne
telefonu. Paprašyk kokio klasioko, kuris jau turi feisbuko puslapį pavadinimu „Romas Pezlaitis Photography“, kad padarytų tavo portretą, kuriame tu
būtum tokia truputį susimąsčiusi ar panašiai, nes mergina turi būti nors kiek
paslaptinga.
2. Profilio nuotrauka turi būti kvadratinė, ne mažiau kaip 720 × 720 px. Px reiškia pikselius. Jei nori, kad tavo puslapis atrodytų gerai, tai pasiguglink „facebook cheat sheet“, ten rasi naujausias lenteles ir pavyzdžius, kokie turi būti
nuotraukų matmenys tais pikseliais.
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Ar dažnai reikia
keisti profilio
nuotrauką
1. Žmonės, kurie dažnai keičia profilio nuotrauką feisbuke, visus galų gale užknisa. Ką reiškia „dažnai“? Aš manau, kad nereikia įkelti (aploudinti) naujos
profilio nuotraukos kiekvieną kartą, kai apsirengi kitus rūbus arba pasidarai
kitokią šukuoseną. Dažniau kaip kartą per dieną nepatariu to daryti. Į kitą
kraštutinumą irgi nereikia mestis – bent kartą per metus feisbuko profilio
nuotrauką būtinai reikia pasikeisti, jei tu jaunesnė nei 40 metų. Paskui jau
galima naudoti geriausiai pavykusias iš ankstesnių metų.
2. Jei įkėlus naują profilio nuotrauką kokias 10 minučių nėra nė vieno laiko, tai
gali būti du scenarijai: arba visos nualpo iš pavydo, arba nuotrauka nelabai
gerai atitinka tavo kuriamą įvaizdį. Tokiu atveju gal geriausia būtų parodyti tą
nuotrauką savo babytei ir iš jos reakcijos spręsti, ar reikia ištrinti nedelsiant.
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3. Jei įkėlus naują profilio nuotrauką iš karto pasipila dešimtys palaikinimų, tai
gali būti irgi du scenarijai: arba tavo nuotrauka iš tikrųjų labai gera, arba ją
laikina tik iš gailesčio, kad tu neverktum. Ypač reikia suklusti, jei komentaruose draugės deda daug emodžių (tipo širdelių, šuniukų ir šypsenėlių) ir dar
pakomentuoja: „Gražuolyyyyyteeee!“ ar „Aš apaaaakus kaip tu fainiai atrodai,
vaaaau.“ Tokiu atveju irgi rodyk tą nuotrauką babytei. Jei teks nuotrauką ištrinti, tada truputį taip labiau triumfuojančiai pažliumbk.

Maisto fotografavimas
per atostogas
ar šiaip

1. Jei važiavai pagal pigesnį variantą iš kelionių agentūros „Royal Exquisite Travel Lounge“, tai aišku, kad nelabai bus ką dėti iš maisto į feisbuką, o ypač į
instagramą. Instagrame turi dėti tik brangaus maisto nuotraukas, patiekalai
turi būti labai gražiai papuošti ir sukomponuoti.
2. Kai biški neišeina nusipirkti brangesnio maisto, tai pasinaudok instabomžinimu, čia kai paprašai žmonių restorane leisti nufotografuoti jų maistą. Gali
pasakyti tiems turtuoliams: „Dier ser, ai em from Lisjueinija end ai em veri feimas fūdbloger. Plys let mi teik a pikče ov jor fūd“, ir tada padarai nuotraukas,
padėkoji gražiai „fenkjūverimač“ ir keli į instagramą. Stenkis padaryti nuotraukas iš įdomesnių padėčių, kad žmonės matytų, jog tu fudblogerė profė.
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Aiškinamasis žodynėlis
galimai alpstantiems
kalbos tyrumo
saugotojams
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Friendas

feisbuko vartotojas, kurį tu užfriendinai arba jis tave užfriendino. Negi sakytum įdrauginai?

Selebritė

kokia nors žvaigždė viešųjų ryšių (piaro) prasme. Turi
stengtis turėti kuo daugiau selebričių feisbuko frienduose.

Aploudinti

atseit „įkelti“, bet čiagi ne inkilą įkelti, o failus (bylas) su
visais dalykais, todėl aploudinti.

Apsilažalinti

padaryti kažką tokio durno, kad išeitų visiška laža, o kas
yra ta laža, tai ir mažas vaikas žino, išeikit kieman ir bet
kurio paklauskit, jei jums ne gėda.

Biški

truputį, tik daug labiau.

Briedai

šyvos kumelės sapnai, tokie tipo kliedesiai, tikrai ne briedžiai.

Dakfeisas

toks labai mielas veidas su bučiniui paruoštomis lūpomis.

#faktas Kol rytą išsidžiovini plaukus, jau būni pavargusi,
o dar į darbą.
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#slyvarerum Aš tiesiog noriu, kad būtų taip, kad aš ėsčiau,
o storėtų jo buvusioji.
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#faktas Visos tavo nesėkmės – dėl rizikingo dizaino antakių.
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