
Biztatás 
magánbeszélgetésre

Ne szólj senkinek 
arról, hogy 

találkozunk!
Maradjon titokban az 

ismeretségünk!

Nyugodtan mondd 
el a legféltettebb 

titkaidat. Nem 
árulom el senkinek.

Csak mi ketten! Én ki nem állhattam, 
amikor a szüleim 

kémkedtek utánam!

Idegesített, hogy 
anyám mindenbe 

bele akarta ütni az 
orrát!

Legyél önálló!
Akkor hívlak, ha 

egyedül vagy. 
Szeretném, hogyha 

csak egymásra 
figyelnénk!



Vannak-e társak/ 
szülők/nevelőszülők a 

közelben?
Van szobatársad?

Van saját 
számítógéped?

A szüleidnek miket 
szoktál elmondani?

Barátnőddel laksz? Neked van saját 
telód?

Ugye senki sem látja, 
amit írsz?

Saját szobádban 
szoktál csetelni?

Én soha sem 
hagyom, hogy 

mások is lássák 
az üzeneteim.



Kedvenc énekesek, 
márkák felderítése a 

beígérhető vagy 
küldhető ajándékok 

miatt

Tudok koncertjegyet 
szerezni a hétvégére. 

Bárhova.
Hol szoktál bulizni?

Iphone-os vagy? Bershka vagy Zara?
Van egy Nike 

kuponom, nem 
segítenél 

elhasználni?

Most akarok 
tabletet venni. 

Szerinted melyik a 
legjobb?

Majka koncerten 
voltár már?

Két VIP jegyem 
lesz a Szigetre. 

Mit szólsz?



Behízelgés

Nagyon jól nézel ki, 
érdemes lenne 
elmenned egy 

fotózásra, tudok 
segíteni, ha akarod.

Te igazán különleges 
vagy. Még soha nem 

láttam ilyen szép 
lányt!

Ilyen alakkal a 
divatfotózásban 
lenne a helyed!

Nem szólítottak le 
fotósok?

Hihetetlen hogy 
ezekkel az 

adottságokkal még 
mindig itt rohadsz!

Senki sem mondta 
még, hogy modell 

legyél?

Gyönyörű a hangod, 
még Skype-on 

keresztül is.

Annyira szép arcod 
van, címlapon lenne 

a helyed!



Segítségnyújtás 
könnyű 

pénzkeresetben

Küldj egy egészalakos 
képet, beajánllak egy 

haveromnál 
pultosnak. Tök jó 

meló.

Akarsz külföldön 
dolgozni? Ez most egy 

tuti lehetőség. 
Gyorsan kell dönteni.

Svájcban pultos az 
ismerősöm. Csak a 
jatt több száz euró 

naponta!

Németországban nem 
az a szar van mint itt! 
Egy nap alatt keresed 
meg azt, amit itthon 

egy hónap alatt.

Nem unod már ezt 
az országot?

Le lehet innen lépni és 
annyit keresni, hogy 

el sem hiszed!

Haveromék minden 
második hétvégén 
Ibizán buliznak a 

holland fizetésből.

Tesómék  egy év után 
kabrió BMW-vel 

jöttek haza. Ennyi!



A szimpátia, 
bizalom 

megszerzése, 
empátia színlelése

Egyedül érzed 
magad? Én tudok 

segíteni.

Velem igazán 
őszinte lehetsz, hidd 

el, én megértelek.

Nekem elmondhatsz 
bármit, amit senki 
másnak nem tudsz.

Bennem megbízhatsz! Nem válaszoltál két 
napja. Minden 

rendben?

Nem unatkozol? 
Láttam a szemeden, 
hogy bánt valami.

Szomorúnak látszol. Ugye nem bántott 
senki? Olyan furcsa 

voltál.



Olyan személyes 
információk 

megszerzése, amelyek 
még hasznára 

lehetnek a 
későbbiekben

Megadod a számod? Szüleiddel laksz? 
Jóban vagy velük?

Melyik suliba jársz? Hol laksz? Sok barátod van?

Jársz most valakivel? Vannak rokonaid 
Pesten?

Mikor van a 
szülinapod?



Megszégyenítéssel 
fenyegetés, újabb 
képek, videók és 

adatok 
kikényszerítésére

Ciki lesz, ha 
posztolok rólad 

képeket!

Csak még ezt a videót 
csináld meg, és aztán 

békén hagylak.

Nem akarhatod, hogy 
a barátaid 

megtudják, miket 
írogattál nekem!

Ha elküldöd a 
számod, akkor nem 
szólok a szüleidnek!

Megtaláltam az 
iskolád FB oldalát. Te 

is elmész az 
osztálykirándulásra?

Ha nem küldesz olyan 
képet magadról, amit 
kértem, kirakom a FB- 
ra a múltkori meztelen 
képedet, és mindenki 

látni fogja!

Láttam az FB-on a 
bulis képeiteket. 

Jövő szombaton is 
ott lesztek a 

barátnőiddel?

Egyből a dirinek 
küldöm a videót!



Nagy szavak Soha nem szerettem 
így még senkit!

Mindent megadnék 
neked, amire csak 

vágysz.

Veszek neked szép 
ruhákat.

Gyönyörű a mosolyod. Nem láttam még 
ilyen szép lányt!

Te vagy az életem 
szerelme!

Még nem
találkoztunk, de 

nagyon úgy érzem, 
hogy különleges 

lányra bukkantam!

Nem tudok másra 
gondolni!


