
Nézz meg egy stand-up special-t

Nézz meg legalább 5 SNL Sketch-t, amiben Kate McKinnon szerepel

Olvass el egy krimit, amit nő írt

Olvass el egy YA könyvet

Olvass el egy MG könyvet

Olvass el valamit, amit ázsiai szerző írt

Olvass el egy esszégyűjteményt

Olvass el / nézz meg valamit, ami Jane Austennel kapcsolatos

Olvass el egy könyvet, ami azon a helyen játszódik, ahová szívesen 

elutaznál

Olvass egy el könyvet, ami több mint 500 oldal

Olvass el vagy nézz meg valamit, amiben a sütésnek fontos szerepe 

van

Nézz meg / olvass el egy klasszikus krimi modern feldolgozását

Olvass el egy olyan nyomtatott magazint, amit korábban még nem 

olvastál

Olvass el vagy nézz meg valamit, ami egyetemen játszódik

Hallgass meg egy hangoskönyvet

Nézz meg egy filmet vagy sorozatot, ami San Franciscóban játszódik

Nézz meg egy filmet, amiben Keanu Reeves szerepel

Nézz meg / hallgass meg valamit, amiben Stephen Fry szerepel

Legalább egy hétig vigyél magaddal ebédet a munkahelyedre 

Kirándulj erdőben

Kirándulj egy olyan helyre, ami vonattal vagy busszal elérhető a 

lakóhelyedről (akkor is, ha van autód)

Cseréld le egy kisebb vagy nagyobb szokásodat fenntarthatóbbra

Ha van a lakóhelyed közelében piac, látogasd meg

Próbálj ki egy olyan olyan kulturális élményt, amit egyébként még 

nem vagy nagyon régen próbáltál
Látogass meg egy olyan nevezetességet a lakóhelyed környékén, 

ahol még nem vagy nagyon régen jártál

Próbálj ki egy olyan cukrászdát vagy kávézót, ahol még nem jártál
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