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Kokie yra paskutinės 
minutės ir iš anksto 
planuotų kelionių pliusai ir 
minusai, aptaria ekspertė 
Neringa Kurtinaitienė.

Plačiau 5 p.

Atlikėja Donata Virbilaitė 
pasakoja, kaip vos per dvi 
valandas subūrė keturių 
merginų grupę ir kuo jos 
skirsis nuo kitų.

Plačiau 3 p.

Patarimai tiems, kurie 
gyvena mieste, o vis tiek 
vasarą norisi būti gamtoje 
ar bent jau leisti laiką 
neįprastai.

Plačiau 4 p.

Dramaturgė Aneta Anra 
pasakoja apie knygos, 
kurioje susieja savo istoriją su 
garsia menininke, atsiradimą 
ir drąsą būti atvirai.

Plačiau 2 p.

Drabužių kūrėjos Jūratė ir Justina ieva steponavičiūtės 
kartu su aksesuarų autore simona Brazdžionyte susivienijo 
bendram gražiam projektui.

Moteriška vienybė
3 p.
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Raminta Jonykaitė

- Ant knygos viršelio dvi 
moterys (viena jų - jūs) ir užra-
šas - dvigubas portretas. Roma-
ne susipina dviejų skirtingu lai-
ku gyvenusių moterų meninin-
kių istorijos. Kaip jums susijun-
gė šie, atrodytų, skirtingi, tiesa, 
tą pačią dieną gimusių moterų 
likimai?

- Taip, su Niki gimėme tą pačią 
dieną, abi esame Skorpionės. Jos 
kūryba susidomėjau dar studijuo-
dama Dailės akademijoje. Taip pa-
tiko spalvotos džiugios jos skulptū-
ros ir žaismingas šaudymas į pa-
veikslus iš didelio šautuvo! Patrau-
kė ir tai, kad Niki - labai graži mo-
teris. Perskaičiusi dvi jos autobio-
grafines knygas nustebau - kiek 
panašumų. Žinoma, ne tiesioginių, 
bet jos gyvenimas man pasirodė, 
lyg kokia paralelė manajam. Min-
tys, pasaulėžiūra - tiek bend ro. Ir 
sugalvojau parašyti romaną apie 
mus abi - dėliojau mozaiką, Niki is-
torijos - mano istorijos.

Niki gyvenimas įspūdingas - 
kilusi iš vienos seniausių prancūzų 
aristokratų giminių, užaugusi pily-
se. Jos du gyvenimo vyrai - rašyto-
jas ir garsus menininkas - visą gy-
venimą padėjo, buvo bendramin-
čiai, palaikė ir skatino kurti. Mane 
ji įkvepia. Šią knygą rašyti buvo taip 
malonu, lyg kaskart prisėdusi prie 
kompiuterio grįžčiau į savo na-

mus - čia jauku ir gera, čia aš ir ji. 
Ir mūsų istorijos, mūsų vyrai, vai-
kinai, buvę mylimieji, prisiminimai 
apie mokyklą, mamas, tėvus, sene-
lius. Mėgavausi rašymu, nors pra-
dėjau rašyti, kai mano sūnui Kris-
tianui tebuvo keliolika mėnesių, 
turėdavau vos tris laisvas valandas 
ir ne kasdien, tiesiog važiuodavau 
į savo mėgstamas kavines ir rašy-
davau. Nereikėjo jokių mūzų ir 
įkvėpimų, tik laisvo laiko, nes visas 
tas laikas buvo lyg vienas nesibai-
giantis įkvėpimas.

- Knygoje gausu autobio-
grafinių momentų, jūsų asme-
ninių laiškų, net dienoraščio 
fragmentų. Drąsiai naudojatės 
savo gyvenimu, kurdama roma-
ną apie moterį menininkę. Ne-
baisus toks apsinuoginimas?

- Tiesą pasakius, po to, kai per-
skaičiau Niki ir kitos mano mėgs-
tamos performansų menininkės 
Marinos Abramovič autobiografi-
jas, niekas nebaisu. Koks atviru-
mas! Be to, nors romane gausu au-
tobiografinių detalių, visgi tai - gro-
žinis kūrinys, ne memuarai. Rašiau 
apie tai, kas jautriausia, ir, manau, 
kad kiekvienas skaitytojas per ro-
maną galės keliauti, lyg laikydama-
sis ilgo siūlo - visi frag mentai pri-
mins kažką iš jų gyvenimo. Prisi-
minimai apie tėvą (jo linija man itin 
svarbi, tėvai romane yra du - me-
namas ir tikrasis), močiutę, kurią 

be galo mylėjau, gyvenimas su gar-
siu menininku, mano sūnaus gimi-
mas, pažintis su įvairiais meno at-
stovais, studijos Dailės akademijo-
je, darbas Šiuolaikinio meno cen-
tre, stojamieji egzaminai į aktorinį, 
Rimo Tumino kursą, santykiai su 
draugėmis… Viską, apie ką rašė 
Niki, rašau ir aš. Romane taip pat 
akcentuoju įvairius ženklus, ku-
riuos reikia mokėti pastebėti. Pa-
vyzdžiui, paskutinėje knygos pas-
traipoje, kurią rašiau prieš metus, 

parašiau „mano sūnūs“ - daugiskai-
ta. Tiesiog šiaip sau. Bet, kaip juo-
kauja mano knygos redaktorė Au-
dra Kairienė: „Tau šiaip sau nebū-
na.“ Netrukus gims mano antrasis 
sūnus.

- Arūnas Sakalauskas, Os-
karas Koršunovas, Rimas Tu-
minas, Deimantas Narkevičius 
ir kiti svarbūs mūsų kultūros 
žmonės, apskritai - visas meni-
ninis laukas, yra jūsų romane. 
Kodėl nusprendėte knygoje pa-
sitelkti tikras asmenybes, tik-
rus faktus?

- Dėliojau mozaiką - Niki au-
tobiografijoje taip pat visos pavar-
dės autentiškos. Taip, romane 
gausu tikrų pavardžių. O ką čia 
slėpti? Galbūt kai kam bus stai-
gmena, kai sužinos: „Ar žinai, kad 
tokia rašytoja apie tave parašė?“ 
(Juokiasi.) Tie, kas mane įkvepia, 
kuo žaviuosi - kodėl gi neparašyti 
jų pavardžių? Pavyzdžiui, mano 
muzikos mokytojas Ričardas Jan-
kauskas, kurį buvau iki ausų įsi-
mylėjusi. Dabar jis tikra įžymybė, 
į jo skaitomas meno istorijos pas-
kaitas MO muziejuje sudėtinga 
pakliūti.

Kažkada net negalėjau svajoti, 
kad pažinosiu tuos visus žmones, 
su kuriais susipažinau savo vyro 
dėka. Pamenu, kai būdama antrame 
kurse po spektaklio „Meistras ir 
Margarita“ su būsimu vyru nuėjau 
į teatro užkulisius - pirmą kartą! 
Vos nenualpau iš jaudulio, nes apie 
tai svajojau nuo mokyk los. Pama-
čiusi gyvą A.Sakalauską vos suge-
bėjau išlementi: „Laba diena, su 
premjera.“ (Juokiasi.)

- Jūsų romane moterys des-
peratiškai ieško artimo žmo-
gaus, į kurį galėtų atsiremti, 
nori būti suprastos, bijo būti at-
stumtos, vienišos, bet kartu no-
ri būti laisvos, savarankiškos, 
kuriančios, stiprios. Įmanoma 
suderinti šiuos skirtingus pra-
dus?

- Vienatvė turbūt yra daugelio 
vienturčių vaikų palydovas. Anks-
čiau nenorėjau nei seserų, nei bro-
lių, turėjau nuostabius senelius, 
augdama daugiausia laiko praleidau 
su jais - žaliame mediniame name 
Žvėryne šalia Nėries ir tarp pievų 
(kurių tada dar buvo). Mirus mo-
čiutei, pajutau kosminę vienat vę. 
Ėmiau sapnuoti brolį - sapnuose 
taip džiaugdavausi, kad jį turiu. Tur-
būt dėl to romane tiek „sugrupavi-
mų“ - surinkau mylimiausius Skor-
pionus ir Niki. Tai lyg artimų sielų 
ieškojimas, patvirtinimas, kad mū-
sų daug, kad yra ta didelė šeima, 
kurios niekada neturėjau. Tik gaila, 
kad jų visų negaliu pakviesti švęs-
ti Kūčių.

Tik gimus sūnui, tas jausmas, 
kad esu viena visoje planetoje, din-
go. Taigi romane svarbią vietą už-
ima mano sūnus. Kaip viskas pasi-
keitė... Lyg tarp dviejų gyvenimų 
nusibrėžė didžiulis brūkšnys: iki 
Kristiano ir su Kristianu.

- Žvėrynas, Užupis, Londo-
nas, Paryžius - romane svarbios 
erdvės. Jums ir pačiai tai labai 
brangios vietos, mylimi mies-
tai? Kas lemia meilę konk rečiai 
vietai?

- Šios vietos man svarbiausios. 
Žvėryne užaugau, dabar čia gyvenu 
netoli vaikystės namų. Užupyje 
praleidau vieną nuostabią vasarą ir 
dabar visuomet į jį važiuoju. Sūnus 
mėgsta žaisti Užupio meno inku-
batoriuje, groti tais, prie Vilnelės 
stovinčiais, senais pianinais, o aš 
turiu mėgstamas kavines.

Kelionė į Londoną mane įkvė-
pė parašyti pirmąją knygą „Katinas 
Temzėje“, o Paryžius… Jis lyg an-
trieji namai. Su vyru tame mieste 
praleidome ne vieną mėnesį. 

- Romanas persunktas me-
no, kultūros. Turbūt toks ir jūsų 
gyvenimas?

- Kadangi mano vyras Gintaras 
Makarevičius - teatro scenografas 
ir dailininkas, visą laiką esu apsup-
ta meno ir pokalbių apie jį. Šiuo 
metu man įdomiausia parodos ir 
knygos. Teatras ir kinas liko antra-
me plane. Kaip sakė režisierius 
Fransua Triufo (Francois Truffaut), 
į kiną einame tada, kai gyvenime 
ko nors trūksta. Šiuo metu jaučiu 
pilnatvę.

2  interviu

Knygą rašyti 
buvo taip malonu, 
lyg KasKart 
prisėdusi prie 
Kompiuterio 
grįžčiau į namus
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Drąsa
būti atvirai ir 
asmeniškai
„Buvo laikas, kai jaučiausi visiškai viena visoje plane-
toje. Todėl taip ieškojau artimų sielų ir sužinojusi Niki 
de Sent Fal (Saint Phalle) istoriją nustebau - kiek pa-
našumų“, - pasakoja rašytoja Aneta Anra, naujame ro-
mane „Niki: dvigubas portretas“ supinanti vienos ryš-
kiausių praėjusio amžiaus dailininkių ir savo istorijas.
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S.Brazdžionytė pasakoja, jog 
sukurti kolaboracinį projektą ji 
nutarė norėdama pasidalyti tikros 
moteriškos vienybės idėja - be 
pavydo ar intrigų: „Jūratės ir Jus-
tinos Ievos kuriamas įvaizdis bei 
jų pačių seseriška draugystė, at-
sidavimas, pasitikėjimas viena ki-
ta puikiai atspindi nesuvaidinto 
moteriško solidarumo žinutę ir 
yra gyvas pavyzdys, jog tai yra 
įmanoma.“ O ne pirmą kartą su 
S.Brazdžionyte bendradarbiau-
jantis, drabužių kūrėjų due tas ti-
kina, jog imtis bendrų projektų 
kartu joms malonumas. „Be galo 
žavimės Simonos kūryba, stilis-
tika, pabrėžiamu subtilumu ir pra-
banga. Maža to, mūsų požiūris į 
grožį, jo subtilų pateikimą sutam-
pa kone šimtu procentų.“

Fotosesijai kūrėjų trijulė nu-

tarė pasirinkti ne studiją, o gam-
tą, kurioje jausminga moters pri-
gimtis ypač atsiskleidžia. O vizua-
linis įdėjos įgyvendinimas buvo 

patikėtas ypatingų, natūralių ir ši-
lumą skleidžiančių akimirkų foto-
grafei, su kuria S.Brazdžionytė 
bendradarbiauja jau ne pirmą kar-
tą bei džiaugiasi, jog ne tik este-
tinis, bet ir vertybinis judviejų 
„kompasas“ ir požiūris į moteriš-
ką draugystę rodo vieną kryptį.

„Laisvalaikio“ inf.

„Doing the Loop“ - taip vadinasi 
debiutinė naujos merginų grupės 
„BING BANG“ daina. Jos, kaip ir 
paties kolektyvo gimimą, įkvėpė 
dainininkė, realybės šou „Dydžio 
revoliucija“ finalininkė Donata 
Virbilaitė.

Prieš pusmetį namo iš 
emig racijos sugrįžusi atlikėja 
subūrė kiek netipišką, bet dai-
ningą grupę.

Profesionalios dainininkės 
skirtingos tiek išvaizda, tiek cha-
rakteriu, tiek balsais. Aurėja - 
profesionali džiazo vokalistė, Ali-
na - „plius“ dydžio modelis, 
„Chorų karuose“ šmėžavusi Ka-
rolina bei dėl kelionių pamišusi 
buvusi emigrantė Justė.

„Projektas atsirado netikėtai. 
Paskutinę minutę apsisprendusi 
dalyvauti „Eurovizijos“ atrankoje 
ir atradusi tinkamą dainą supra-
tau, kad viena jos dainuoti neno-

riu. Buvau tikra, kad tikrai rasiu 
dar keletą dėl retro muzikos pa-
mišusių merginų. Mūsų grupė 
susibūrė per porą valandų - tie-
siog socialiniame tinkle pasidali-

jus skelbimu. Ir nors visos skiria-
mės kaip diena ir naktis, supra-
tau, kad būtent tokia komanda 
bus raktas į kitokį skambesį“, - 
kalba projekto iniciatorė Donata.

Nors nacionalinėje atrankoje 
jų kelionė nebuvo rožėmis klota, 
merginos rankų nenuleidžia ir pri-
stato debiutinę vasarišką dainą ir 
jai sukurtą fotosesiją. O tarptauti-

nė prodiuserių komanda jau dirba 
prie naujo kūrinio, kuriuo „Bing 
Bang“ bandys sužavėti ateinančių 
metų „Eurovizijos“ žiūrovus.

„Laisvalaikio“ inf.

Moteriška 
vienybė įkvėpė 
projektui

Grupė susibūrė per dvi valandas

MŪSŲ POŽIŪRIS Į 
GROŽĮ, JO SUBTILŲ 
PATEIKIMĄ SUTAMPA 
KONE ŠIMTU 
PROCENTŲ

Aksesuarų autorė Simona Brazdžionytė bei prekės ženklo „Step by 
Step“ įkūrėjos JŪRATĖ ir JUSTINA IEVA STEPONAVIČIŪTĖS surėmė 
pečius bendram projektui, kurio rezultatas atima žadą: pristatė 
vestuvinę drabužių bei aksesuarų kolekciją. Visos trys veiklios ir 
kūrybingos damos atvirauja, jog galimybė puošti nuotakas yra 
neeilinis įvertinimas - didžiulė laimė tapti svarbiausios moters 
gyvenimo dienos dalimi.

NORS VISOS 
SKIRIAMĖS KAIP 
DIENA IR NAKTIS, 
BŪTENT TOKIA 
KOMANDA - RAKTAS Į 
KITOKĮ SKAMBESĮ
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Dainininkas MANTAS JANKAVI-
ČIUS pristato naują vasaros hitą 
„Kalėdos vasarą“, kurį dedikuoja 
visiems, mėgstantiems Kalėdas, 
ir nuotaikingą vaizdo klipą.

Dainininkas, paklaustas, ko-
dėl šių metų karštą vasarą sukū-
rė dainą apie Kalėdas, teigė no-
rintis, kad kiekvienas būtent šiuo 
metu atrastų gražiausių metų 
šventės laukimo džiaugsmą.

„Šios dainos mintis kilo iš 
noro Kalėdų laukimą ir visas ge-
riausias emocijas perkelti į vasa-
rą, kuomet visi rūpesčiai suma-
žėja, važiuojame prie jūros susi-
tikti su seniai matytais draugais 
ar susipažįstame su naujais žmo-
nėmis. Pajūryje užsimezga patys 
gražiausi draugystės ryšiai.“

„Gyvenkime šia diena, pa-
jauskime Kalėdų džiaugsmą smė-
lyje ir bangose. Mūsų Kalėdos - 
vasarą, tad noriu, kad šį jausmą 
patirtų visi besidžiaugiantys šil-
tomis ir gražiomis vasaros dieno-
mis“, - ragina į pajūrį vasarai gy-
venti persikelsiantis atlikėjas.

„Laisvalaikio“ inf.

Kalėdos 
vasarą
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Donata Virbilaitė
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Iškyla

Kiekvienas miestas turi par-
ką, parkelį, miškelį ar kitą erdvę, 
kur yra galimybė surengti iškylą. 
Kodėl gi nepasinaudojus proga 
kad ir paprastą dieną grįžus iš 
darbo surengti šeimos ar draugų 
pikniką? Juk net paprastas su-
muštinis, suvalgytas gamtoje, yra 
visai kitokio skonio, nei, pvz., su-
valgytas dėbsint į televizorių ar 
kompiuterio ekraną.

Pasiimkite languotą staltiesę 
(tiesioginė asociacija į pikniką) 
arba didelį pledą, kad galėtumėte 
patogiai įsitaisyti ir susidėlioti 
maistą. Pasiimkite vandens ir gai-
viųjų gėrimų, užkandžių, kurie 
ištvertų kelių valandų buvimą ne 
šaldytuve, kietesnių vaisių, braš-
kių, pjaustytų daržovių. Viską 
gražiai patiekite. Dėl ekologinių 
sumetimų, verčiau nenaudoti 
vienkartinių indų - jei yra galimy-
bė, dėkite maistą į servetėles ar-
ba atsineškite keletą lėkštučių.

Maudymasis ežere

Net negyvenantys ežerų 
kraštuose - Molėtuose, Ignali-
noje, Švenčionyse, Zarasuose 
ir pan., tikrai turi galimybių pa-
simaudyti. Tie patys didieji 
miestai pakraščiuose ir prie-
miesčiuose turi bent po keletą 
ežerų, tad maudytis kiekvienas 
ras kur. Kai tokia karšta vasa-

ros pradžia, išnaudokite gali-
mybes atsigaivinti. Ir net jei 
neturite nuosavo automobilio, 
prie ežero galima nuvažiuoti 
dviračiu arba autobusu - prie 
daugumos jų kursuoja bent vie-
nas autobusas.

Tik būkite atsargūs - karšto-
mis dienomis įlipus į šaltą van-
denį, gali sutraukti mėšlungis, 

todėl patartina nenuplaukti 
toli nuo kranto, kad net ir 

ištikus bėdai galėtumėte 
patys parsikapanoti arba 
jums padėtų jus paste-
bėjęs artimasis, pagei-
dautina - patyręs plau-
kikas.

Pasivaikščiojimas 
gamtoje

Sodas, parkas, miškas, 
žalioji zona ar net botanikos so-

das - Lietuvos miestai to tikrai 
turi. Ar pastebėjote, kad leidžiant 
laiką žaliose erdvėse, aprimsta 
pavargęs protas, susidėlioja min-
tys, pailsi galva ir kūnas? Buvimo 
gamtoje naudą yra patvirtinę „n“ 
mokslinių tyrimų, tad tereikia 
tuo įsitikinti patiems. Kad ir kaip 
žmogus besijaustų pavargęs, iš-
ėjęs pasivaikščioti ir atitrūkęs 
nuo betono jis pailsi. To reikia 
kiekvienam iš mūsų.

Miesto atradimas

Net ir ilgai gyvenantys tame 
pačiame mieste, ne visada jį bū-
na iki galo ištyrinėję. Juokas juo-

kais, bet į mūsų šalį atvykstantys 
užsieniečiai neretai čia atranda 
daugiau ką pamatyti, negu mes 
patys. Pasidomėkite, kokių vietų 
dar nesatę matę - gal koks nors 
pastatatas turi įdomią istoriją, gal 
jame kadaise gyveno žinomas ra-
šytojas ar kompozitorius, gal 
esate neaplankę visų galerijų ir 
muziejų, o gal yra atokių, tačiau 
labai jaukių gatvelių ar kampe-
lių? Negana to, miestuose kuria-
si vis naujų erdvių, kurias verta 
apžiūrėti.
Parengė Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ

Vasara į Lietuvą atėjo su trenks-
mu - 30 laipsnių šilumos. Ne visi 
žmonės pakelia alinančius saulės 
spindulius. Šeimos gydytoja ALA 
GRIGIENĖ pasakoja, kokie pavo-
jai tyko karštuoju metu laiku ir 
kaip galima jų išvengti.

Tinkamas elgesys

„Dauguma klaidingai galvoja, 
kad karštis yra pavojingas tik 
„širdininkams“. Didžiausias pa-
vojus tyko mažų vaikų. Vaikai ne-
prisitaiko prie karščio, be to, ma-
žiau prakaituoja, o prakaitas yra 
natūralus organizmo atsivėsinimo 
procesas. Tėveliams rekomen-
duoju, kad šie reguliariai duotų 
vaikams atsigerti vandens. Nere-
komenduoju atsivėsinti sultimis 
arba gazuotais gėrimais - jų pa-
grindą sudaro cukrus. Be to, ma-
ži vaikai negali pasakyti, kad yra 
ištroškę. Apie tinkamą vandens 
gėrimą taip pat byloja dažnas šla-
pinimasis - ne rečiau nei 6 kartus 
per parą“, - teigia „Euromed“ gy-
dytoja.

Svarbu pasirūpinti ir tinkama 
vaiko apranga. Rekomenduojama 
vaikus rengti šviesiais medvilni-
niais rūbeliais, nepamirštant gal-
vos apdangalo. Vaikui reikalingi ir 
akiniai nuo saulės ir odos apsau-
ga - odą būtina patepti SPF 50 
kremu nuo saulės. Vaikus reko-
menduojama prausti drungnu 
vandeniu.

Suaugusieji taip pat turėtų 
pasirūpinti savo sveikata. Fizi-
nius darbus atlikite arba anksti 
ryte, arba vakare - venkite fizinio 
krūvio nuo 11 iki 17 valandos, 
kuomet saulė yra kaitriausia. Pa-
sirūpinkite pakankamu vandens 
kiekiu organizme: gerkite van-

dens, net jei nejaučiate troškulio, 
venkite alkoholinių gėrimų, kurie 
skatina vandens pasišalinimą iš 
organizmo. Vilkėkite šviesius rū-
bus, nepamirškite kepurės, sau-
lės akinių, tepkite odą aukštu 
SPF turinčiu kremu.

Pirmoji pagalba

Jokiu būdu negalima palikti 
vaiko automobilyje, net jeigu ati-

darėte langą ir norite išbėgti tik 
trumpam. Jeigu vaikas perkaito, 
būtina apsilankyti pas gydytoją. 
Padėti vaikui galima jį nuvedus į 
vėsią patalpą, nurengus nereika-
lingus drabužius, pasiūlus vaikui 
atsigerti. Jei vaikui pakilo kūno 
temperatūra, pykina, oda įgavo 
raudoną atspalvį, padažnėjo kvė-
pavimas - būtina kviesti greitąją 
pagalbą. Jei vaikas sąmoningas, 
būtina jį sušlapinti vėsiu vande-
niu, apdengti šlapiais drabužiais. 

Perkaitimas dažniausiai ištin-
ka vyresnio amžiaus žmones, ku-
riuos vargina aukštas kraujospū-
dis, ir pacientus, sergančius 
kraujagyslių ir širdies ligomis. 
Deja, perkaitimo požymiai gali 
pasireikšti ir po keletos dienų. 
Apie perkaitimą byloja gausus 
prakaitavimas, pykinimas, sil-
pnumas, dažnas pulsas. Pastebė-
jus šiuos simptomus, reikėtų ne-
delsiant kreiptis į gydytoją. Prie-
šingu atveju nukentėjęs gali ne-
tekti sąmonės, jį gali ištikti sau-
lės smūgis.
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„Eurovaistinės“ grožio vais-
tinių vyr. konsultantė Daiva Bu-
šeikienė sako, jog vasarą dėl sau-
so oro, sūraus vandens ar vėjo 
oda labai išsausėja. Drėkinimui 
skirtas priemones reikia rinktis 
pagal savo odos tipą, taip pat at-
kreipti dėmesį į priemonių sudė-
tį. „Jeigu oda mišri ar riebi, va-
sarą reikėtų rinktis lengvesnės 
tekstūros emulsiją, kurios sudė-
tyje yra daug vandens. Visgi sau-
sos odos savininkams didelę 
vandens koncentraciją turintys 
kremai gali būti per lengvi. Efek-
tyvesnio poveikio reikalaujančiai 
odai, ypač brandesniame amžiu-
je, naudinga naudoti ir serumą.“

Neteisingai parinktas kre-
mas karštą dieną gali pakenkti 
gerokai labiau negu makiažas. 
„Jeigu žmogus turi atviras po-
ras, jas dažniau užkemša per 
riebus kremas, kurį užtepus oda 
neturi kuo kvėpuoti“, - paaiški-
na specialistė.

Ne viskas sveika

Tiek drėkinamuosius kre-
mus, tiek ir kitą kosmetiką va-
sarą reikėtų rinktis itin atidžiai. 
Nors vitaminas C labai naudin-
gas odai, vasarą reikėtų riboti 
tokios kosmetikos vartojimą. 

„Vitaminas C yra labai jau-
trus karščiui ir šviesai - ypač 
UV spinduliams, todėl kontak-

tuodamas su tiesioginiais saulės 
spinduliais ne tik praranda ge-
rąsias savybes, bet gali dirginti 
odą, sukelti alergiją. Ir nereikė-
tų galvoti, kad žalą padaro tik 
ilgas buvimas saulėje“, - atkrei-
pia dėmesį specialistė.

Kvepalų iš vasaros kosme-
tinės visai išimti gal ir nebūtina, 
tačiau, norint išvengti alergijų, 
per karščius juos naudoti reikė-
tų saikingai. Veikiant tiesiogi-
niams saulės spinduliams kinta 
kvepaluose esančios medžiagos, 
jos alergizuoja odą, gali atsiras-
ti rudų dėmelių.

Puikūs pagalbininkai

Vasarą į grožio priemonių 
krepšelį būtina įtraukti apsaugą 
nuo saulės. Ir ją svarbu ne tik 
turėti, bet ir reguliariai atnau-
jinti. Vasarą D.Bušeikienė pata-
ria neužmiršti pasirūpinti lūpo-
mis, tam tinka vitaminais A ir D 
papildyti balzamai. Odos drėgmei 
palaikyti kosmetinėje visada nau-
dinga turėti terminio vandens. 
Jis naudingas ne tik atostogau-
jant. Vykstant į gamtą, rekomen-
duojama pasiimti arbatmedžio 
aliejaus. Jis turi antibakterinių 
savybių, dezinfekuoja, nuramina 
odą, sustabdo niežulį, todėl tai 
puiki pirmoji pagalba po uodų 
įkandimo.
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Leisti laiką mieste
Vasara toks metas, kai norisi kuo daugiau laiko leisti gamtoje. Tačiau ne 
kiekvienas mūsų turi sodą, sodybą ar didelį nuosavą kiemą, o jeigu ir 
turi, sodas gali būti už keliasdešimties kilometrų ir į jį nuvykstame tik 
savaitgaliais. Kas antrą savaitgalį ilsėtis prie jūros - per brangu. Tad ką 
daryti, jeigu gyvename mieste, o vis tiek norisi būti gamtoje ar bent jau 
leisti laiką neįprastai? Kartais tereikia noro ir trupučio fantazijos!

AR PASTEBĖJOTE, 
KAD LEIDŽIANT LAIKĄ 
ŽALIOSE ERDVĖSE, 
APRIMSTA PAVARGĘS 
PROTAS, SUSIDĖLIOJA 
MINTYS, PAILSI GALVA 
IR KŪNAS?

DAUGUMA 
KLAIDINGAI GALVOJA, 
KAD KARŠTIS YRA 
PAVOJINGAS TIK 
„ŠIRDININKAMS“
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mis dienomis įlipus į šaltą van-
denį, gali sutraukti mėšlungis, 

todėl patartina nenuplaukti 
toli nuo kranto, kad net ir 

ištikus bėdai galėtumėte 
patys parsikapanoti arba 
jums padėtų jus paste-

Pasivaikščiojimas 
gamtoje

Sodas, parkas, miškas, 
žalioji zona ar net botanikos so-

das - Lietuvos miestai to tikrai 

@gautier_baretoli

Ištverti 
karščius

Vasaros kosmetinė
Karštą dieną plieskianti saulė, vandens pramogos ir vėjas jūsų odai 
toli gražu neleidžia ilsėtis. Norint išsaugoti odos grožį ir sveikatą, 
svarbiausia pasirūpinti jos drėkinimu, apsauga. 
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@picnic_at_any_time
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Sėdite apsivertę darbais, tačiau 
internete pamatote atostogų 
pasiūlymą, kuriam negalite at-
sispirti, ir kitą dieną jūs jau mė-
gaujatės Turkijos saule ir jūra. To-
kie pasiūlymai skamba viliojan-
čiai, tačiau ne visiems tinka. Ap-
žvelkime planuotų ir neplanuotų 
kelionių pliusus ir minusus.

Paskutinė minutė

Galimybė išvykti paskutinės 
minutės atostogų ne tik žavi ro-
mantiškumu, bet ir vilioja galimy-
be sutaupyti. Visgi tokio tipo ke-
lionėms reikia šiek tiek lankstu-
mo. „Paskutinės minutės kelionių 
pasiūlymais dažniau naudotis lin-
kę tie žmonės, kuriems nereikia 
atostogų plano pasitvirtinti prieš 
metus, jie gali laisvai valdyti savo 
laiką ir krūvį. Tokie žmonės, radę 
ypač patrauklų pasiūlymą, gali iš-
vykti kad ir kitą dieną - ar tai bū-
tų ilgasis savaitgalis, ar savaitės 
atostogos“, - sako kelionių orga-
nizatoriaus „Kidy Tour“ produkto 
vadovė Neringa Kurtinaitienė.

Didžiausias paskutinės minu-
tės kelionių pliusas - patrauklios 
kainos. Kartais pasitaiko pasiūly-
mų, kai 3-4 dienų atostogos vie-
name iš užsienio kurortų gali kai-
nuoti iki dviejų šimtų eurų asme-
niui. Į šią sumą įskaičiuotas skry-
dis, viešbutis su numatytu maiti-
nimo tipu, pervežimai. Savaitės 
atostogos tomis pačiomis sąlygo-
mis gali kainuoti nuo trijų šimtų 
eurų asmeniui, o kartais - iki tri-
jų šimtų. „Žinoma, reikia prisi-
minti, kad pasirinkimas tokiais 
atvejais yra kur kas ribotesnis ir 
ne visada atitinka lūkesčius“, - 

priduria ekspertė ir primena, kad 
ekspromtu suorganizuotos atos-
togos suteikia žavesio.

N.Kurtinaitienė pabrėžia, kad 
paskutinės minutės kelionės skir-
tos ne visiems. Vienas didžiausių 
minusų - ne visos darbovietės išlei-
džia neplanuotų atostogų, mokyklą 
lankantys vaikai negali praleisti pa-
mokų. „Turintiems konkrečią atos-
togų datą laukti paskutinės minutės 
pasiūlymų yra rizikinga, nes jų gali 
ir nepasitaikyti, tad liktumėte be 
atostogų. Taip pat jei turite mėgs-
tamą viešbutį ar kurortą, nėra ga-
rantijos, kad, laukdami paskutinės 
minutės pasiūlymų, gausite būtent 
tai, ko norite“, - paaiškina ekspertė.

Mėgstantiems 
planuoti iš anksto

„Paskutinės minutės“ prie-
šingybė - išankstiniai pardavimai. 
Jie skirti mėgstantiems ar turin-
tiems atostogas planuoti iš anks-
to ir gauti geriausią variantą. Pa-
prastai išankstiniai kelionių par-
davimai prasideda likus bent pus-
mečiui iki numatytų atostogų, o 
pasibaigia prieš sezono pradžią.

„Pavyzdžiui, išankstinius par-
davimus kelionėms į Egiptą pradė-
jome balandžio pradžioje, o pirma-
sis rudens-žiemos sezono skrydis 
bus spalio pabaigoje. Žinoma, kuo 
arčiau sezono pradžia, tuo mažiau 
laisvų datų ir viešbučių lieka, todėl 
visada siūloma atostogomis, ypač 
šeimoms su vaikais, pasirūpinti iš 
anksto“, - sako N.Kurtinaitienė.

Ekspertė pabrėžia, kad vie-
nas didžiausių išankstinių parda-
vimų pliusų - platus skrydžio da-
tų, atostogų trukmės ir viešbučių 
pasirinkimas, taip pat palankios 
pardavimų sąlygos.

Minusas nebent tas, kad, at-
sitikus nenumatytoms aplinky-
bėms prieš pat kelionę, sumokė-
tų pinigų galite neatgauti.

N.Kurtinaitienė pabrėžia, kad 
paskutinės minutės pasiūlymai ir 
išankstinių pardavimų paketai 
skirti skirtingų poreikių ir gali-
mybių turintiems keliautojams. 
Svarbiausia, anot jos, įsivardyti 
lūkesčius.
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Vasaros iškylos tampa vis daž-
nesnės. Natūralu, kad leidžiant 
laiką gamtoje su artimaisiais ir 
draugais norisi juos nustebinti ir 
paragauti neišbandytų skonių, 
nesugaištant tam daug laiko.

„Maximos“ masto gamybos 
ekspertas Aidas Poleninas ragi-
na išbandyti grilyje keptus vai-
sius, kurie nustebins įvairių sko-
nių mėgėjus.

Keptas ananasas 
su cinamono ir 
medaus padažu

Supjaustykite ananasą pail-
gais griežinėliais. Vidutiniškai 
įkaitintame grilyje kepkite juos 
apie tris minutes iš kiekvienos 
pusės. Iškepusius ananasų grie-
žinėlius apliekite cinamono ir 
medaus padažu. Dar karštus 
ananasų griežinėlius valgykite 
kartu su šaltais vaniliniais le-
dais, kurie tik išryškins keptų 
ananasų skonį.

Keptas arbūzas su 
feta, mėta ir glazūra

„Jeigu norisi keptą arbūzą 
naudoti desertui, fetą galite pa-

keisti grietinėle, o balzaminio ac-
to padažą - karamelės ar kitu sal-
džiu padažu“, - patarimais dalijasi 
ekspertas.

Arbūzą supjaustykite tri-
kampėmis skiltelėmis, nenu-
pjaukite žievelės. Kiekvieną 
skiltelę ištepkite plonu alyvuo-
gių aliejaus sluoksniu ir kepkite 
ant vidutinio kaitrumo keletą 
minučių iš abiejų pusių, kol at-
siras grilio įspaudai. Iškeptą ar-
būzo skiltelę patiekite su nedi-
deliais fetos sūrio gabalėliais, 
apšlakstykite kreminės konsis-
tencijos balzaminio acto padažu 
ir pagardinkite mėtos lapeliais.

Keptas vaisių iešmelis

Medų, citrinos sultis ir cina-
moną sumaišykite nedideliame 
dubenyje. Jei yra galimybė, miši-
nį pašildykite mikrobangų kros-
nelėje apie 10 sekundžių, kad me-
dus būti skystesnis. Ant iešmų 
sumaukite įvairių vaisių nedide-
lius kvadratėlius: ananaso, arbū-
zo, persiko, kivio. Užmauti ant 
iešmo galite nepjaustytų braškių, 
vynuogių. Apliekite padažu ir 
kepkite grilyje apie 2-4 minutes 
iš kiekvienos pusės, kol pradės 
formuotis grilio žymės.

„Laisvalaikio“ inf.

Ant grilio kepti vaisiai
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Šiandien - darbe, 
rytoj - paplūdimy

AidAS PoleNiNAS taip pat dali-
jasi lengvai pagaminamo deserto 
receptu. 

Reikės: 
n 2 kiaušinių, 
n juodojo šokolado, 
n 250-300 g miltų, 
n 2 didelių apelsinų žievelių, 
n 100 ml apelsinų sulčių, 
n 100 g tirpinto sviesto, 
n 100 cukraus, 
n žiupsnelio druskos, 
n 1,5 šaukštelio kepimo miltelių, 
n šaukštelio vanilinio cukraus. 

Dideliame dubenyje sumaišy-
kite birius produktus - miltus, cuk-
rų, kepimo miltelius, druską bei itin 

smulkiai tarkuotą apelsinų žievelę. 
Apelsiną perpjaukite perpus ir iš-
spauskite sultis. Kad tešloje neliktų 
didelių apelsino žievelės gumuliukų 
- gerai išmaišykite. Tuomet šiek 
tiek susmulkinkite juodąjį šokoladą 
ir sumaišykite su kitais sausaisiais 
produktais. Paimkite kitą dubenį ir 
sumaišykite ištirpintą sviestą, apel-
sinų sultis, vanilinį cuk rų ir kiauši-
nius. Maišykite, kol masė taps vien-
tisa, ir supilkite į dubenį su sausai-
siais produktais. Orkaitę įkaitinkite 
iki 200°C ir paruoškite 12 keksiukų 
formelių. Keksiukų kepimo formą 
išklokite vienkartinėmis popierinė-
mis formelėmis ir supilkite į jas teš-
lą beveik iki pat viršaus. Kepkite 
apie 15–20 minučių.
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Apelsininiai keksiukai su šokolado gabaliukais
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Sostinių golfo klubas. Pipiriškių 
k., Elektrėnų sav.20 % nuolaida 
golfo žaidimui, nuomai ir kitoms 
paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic 
Club“. Vilnius. 10 % nuolaida 
visoms 6 mėnesių narystėms 
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,www.raclub.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių 
salės bei grupinių sveikatingumo 
užsiėmimų suaugusiųjų 
abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir 
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. Tel.: (8 46) 259 922, 
322 522, www.apelsinas.lt

Europos centro golfo klubas. 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai 
bei 100% nuolaida treniruočių 
zonai ir lazdų nuomai pirmojo 
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt

SPORTAS IR PRAMOGOS
Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 
Medicinos klinika „Mirameda“. 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja 
medicininėms sveikatos patikros 
programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius), 
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 
111 (Klaipėda), www.mirameda.lt 
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt. 
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje. 
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius. 
16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Kaunas, Druskininkai.
10% nuolaida grožio,
SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 10% nuolaida 
paslaugoms.Tel. (8 313) 56 643, 
www.eastisland.lt
Grožio namai „Merci Merci“. 
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo 
oficialių kainų paslaugoms ir 
prekėms.Tel. (8 611) 33 227, 
www.merci-merci.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“.
Vilnius. 10% nuolaida 
procedūroms. Kiekvieną 
mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000, 
www.aziaspa.lt
Grožio namai „Sothys“ . 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel.: (8 620) 15 551, 
(8 46) 240 340, www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms. 
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Grožio salonas „Gatineau“. 
Vilnius, Totorių g. 19. 15% 
nuolaida visoms grožio 
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364, 
(8 675) 44 448, www.groziopaslaugos.lt

GROŽIO PASLAUGOS 
„Liu Patty“ desertinė. Vilnius, 
Kaunas. 10% nuolaida desertams,  
išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 08442, 
www.liudesertine.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 
12 iki 15 val.) 
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas 
„Rytų Azija“. Kaunas. 15% 
nuolaida sąskaitai (nuolaida 
negalioja dienos pietums).
 Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
dienos pietus). Tel. (8 650) 51 680, 
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranai „Pekinas”, 
„Pekino antis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui (nuolaida 
taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu

KAVINĖS, RESTORANAI

 
Švarumo centras „Joglė”. 
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida 
odinių ir kailinių gaminių valymui. 
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija 
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida 
siuvimo ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Tekstilinė automobilių 
plovykla „Tyra“.Vilnius. Bronzinė 
programa - 6 Eur, sidabrinė - 7 Eur, 
auksinė - 8 Eur, platininė (su LAVA 
putomis) - 9 Eur. Tel. (8 5) 274 1381, 
www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy 
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida 
įmonei priklausančių lengvųjų 
automobilių ir mikroautobusų 
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691, 
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo ir valymo 
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999, 
www.svariauto.lt 

KITOS PASLAUGOS

Laipynių parkas „Dainuvos 
nuotykių slėnis“. Anykščiai. 
20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau 
kaip 2 žmonėms. Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas 
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida 
kelionei laivu, 1 as me   niui. 
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

KITOS PRAMOGOS

Šv.Kristoforo odontologijos 
klinika. Vilnius. 
100% nuolaida pirmai konsultacijai, 
10% terapiniam gydymui 
ir burnos higienos procedūroms, 
5% dantų protezavimui. 
Tel. (8 5) 261 7143, 
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“. Vilnius. 
10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599, 
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika 
„Dantų priežiūros centras”.
Kaunas, Klaipėda, Prienai, 
Raseiniai, Jurbarkas, Gargždai. 
10% nuolaida visoms paslaugoms 
(išskyrus implantaciją) 
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo 
centras „Gemma“. Vilnius. 
12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą). 
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams, 
saulės akiniams, jų priedams. 
www.optikospasaulis.lt
Optikos „Vizija”. 15% nuolaida 
prekėms ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

 
Koncertų organizatorius 
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, 
www.artslibera.com
Koncertų organizatorius 
„GM Gyvai“. 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė. 
Klaipėda. 20% nuolaida 
2 bilietams.Tel. (8 46) 410 566, 
www.koncertusale.lt
Bušido federacija. 
20% nuolaida 2 bilietams.

KONCERTAI, RENGINIAI

 
Viešbutis ir restoranas „Moon 
Garden Hotel“. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 219 99 49, 
www.moongardenhotel.com
Viešbutis „Rinno”. Vilnius. 
10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”. Vilnius. 
15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu). 
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai 
viešbučio restorane. 
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“. Vilnius. 
20% nuolaida (nuo dienos kainos) 
apgyvendinimui. Tel. (8 5) 251 4477, 
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”. 
Kaunas. 20% nuolaida 
apgyvendinimui. Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”.
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso 
paslaugoms, kitoms papildomoms 
pramogoms ir paslaugoms bei 
sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

VIEŠBUČIAI

Tekstilės dizaino studija 
„LHI Lovely Home Idea“.
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, 
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija 
„Lauros namai“. Kaunas. 
10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero 
detalėms. Tel. (8 696) 11 600, 
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“. 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, 
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”.
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Žūklės reikmenų parduotuvė 
„Triturus”. Vilnius. 
15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“. Vilnius. 
5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams. 
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė 
„Auksinė dovanėlė“. Vilnius. 
28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė 
„Ingrid”. Kaunas. 
10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

KITOS PREKĖS

 
Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2 
bilietams, išskyrus premjeras, 
šventinius ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras. Vilnius. 
40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, 
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”.
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753, 
www.cezariogrupe.lt
Improvizacijų teatras „Kitas 
kampas”. Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 682) 66 383, 
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, 
www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 5) 265 2167, 
www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės 
teatras” . Vilnius. 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, 
www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis 
muzikinis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras. Nuo 25% nuolaida 
2 bilietams į „Šiaulių dramos 
teatro“ spektaklius nuo didžiausios 
galiojančios bilietų kainos. 
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

TEATRAS

NUO 2017 M. VASARIO 1 D. PRADĖTOS GAMINTI NAUJOS PAPRASTOS 
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„American English School”. 
24 Eur nuolaida kalbų 
kursams Lietuvoje, 44 Eur nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms 
užsienyje. Tel.: (8 5) 279 1011, 
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”. 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

MOKYMO KURSAI

tel. (8 5) 212 33 44 
el. p. club@respublika.net.
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Teatras

 VILNIUS

 NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Ma�oji sal�

15 d. 16 val.  - „Dreamland“. Re�. M.Jan�auskas.
16 d. 16 val.  - „Ne�inoma �em�. �al�ia“. 
Re�. J.Tertelis.
18 d. 19 val.  - „Shell-Ter“. Re�. R.Krezel 
ir M.Duncan.
19, 20 d. 19 val.  - I.Bergman „Scenos i� 
vedybinio gyvenimo“. Re�. V.Rum�as.

 VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
16 d. 18 val.  ir 20.30 val.  - Gero humoro 
doz� (teatras „Kitas kampas“).

 LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
20, 21 d. 18 ir 20 val.  Literat�riniame 
A.Pu�kino muziejuje - Premjera! A.�echov 
„D�d� Vania“ (rus� k.). Re�. T.Montrimas.

 OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
15 d. 18.30 val.  Druskininkai, sanatori-
joje „Egl�“ - B.Kapustinskait� „Terapijos“. 
Re�. K.Glu�ajevas.
17, 18 d. 19 val.  - D.Danilovas „�mogus 
i� Podolsko“. Re�. O.Kor�unovas.

 NAUJASIS TEATRAS
20 d. 18.30 val.  Repeticij� sal�je - 
„Kod�l a� �ia?“ Re�. S.Sandaryt�.

 KAUNAS

 KAUNO DRAMOS TEATRAS
15 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
J.Sobol „Getas“. Re�. G.Varnas.
16 d. 12 val.  Ma�ojoje scenoje - 
„B�tyb�s“. Re�. E.Ki�ait�.
18 d. 18 val.  Ilgojoje sal�je - 
A.Landsbergis „V�jas gluosniuose“. 
Re�. G.Padegimas.

 KAUNO KAMERINIS TEATRAS
15 d. 12 ir 15 val. ; 20 d. 15 val.  Did�iojoje 
sal�je - Premjera! „Mil�inas ma�ylis“. Re�. E.Ki�ait�.
19 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - „Mari 
Kardona“. Re�. A.Jankevi�ius.
20 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - T.Wilder 
„Up�s po �eme“. Re�. G.Padegimas.
21 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Niggaz“. Re�. A.Jankevi�ius.

 KLAIP�DA

 KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
15 d. 18.30 val.  Ma�ojoje sal�je - 
„Meistri�kumo klas�“. Chorea teatras 
(Lenkija).
16 d. 17 val.  Did�iojoje sal�je - 
Festivalio u�darymo koncertas. Dhafer 
Youssef (Pranc�zija).

Koncertai
 VILNIUS

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
15 d. 18.30 val.  - Danijos vyr� choras 
„Horne“, „��uoliuko klubo“ vyr� choras 
(vadovas P.Gylys). R.Marcinkut�-Lesieur 
(vargonai).
17 d. 19 val.  - Koncert� ciklas „Vasaros 
naktys“, skirtas Lietuvos muzikos patriar-
cho Juozo Naujalio metams. Vilniaus 
mokytoj� nam� mi�rus choras „Bel 
canto“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas 
E.Kaveckas). ��jimas - nemokamas.

 LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
21 d. 19 val.  - „Laukimas“. Solistai: 
M.Eriksmoen (sopranas), S.Skjervold (bari-
tonas). Choras „Vilnius“, Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras. Dir. E.G.Jensen 
(Norvegija).

 �V.KAZIMIERO BA�NY�IA
17 d. 19 val.  - „Illumina“. Grigali�kasis 
choralas ir improvizacijos mu�amiesiems. 
Schola Cantorum Riga (meno vadovas 
G.Pranis).

 LDK VALDOV� R�M� MUZIEJUS
19 d. 19 val.  Did�iojoje renesansin�je 
men�je - Bazelio kamerinis orkestras 
(�veicarija). Solistas A.�labys (fortepijonas).

 TRAKAI

 U�UTRAKIO DVARAS
16 d. 15 val.  - „Musica Latina“. Ansamblis 
„El Quadro“. F.Manzanares (vokalas), 
L.Janu�aitis (klavi�iniai), D.Aleksa (bosin� 
gitara), D.Rudis (mu�amieji).

 KAUNAS

 KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA
21 d. 18 val.  - „Kaunas. Prisik�limas I“. 
Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno 
stygini� kvartetas, Kauno valstybinis cho-
ras. Dir. A.�epait�.
Pa�aislio muzikos festivalis
15 d. 16 val.  M.K.�iurlionio dail�s 
muziejuje - „Susitikimai“. B.Valiukevi�i�t� 
(smuikas), J.Sadaunykait� (fortepijonas).
16 d. 16 val.  Vytauto Did�iojo karo 
muziejaus sodelyje - „Skamban�ios istori-
jos“. Auke de Boer (karilionas, vargonai). 
��jimas - nemokamas.

19 d. 18 val.  Kauno rotu��je - „Keturi� 
stygini� nuotykiai“. „Epoque Quartet“ 
(�ekija).
20 d. 19 val.  Volfas Engelman studijos 
terasoje - „Vidurvasaris“. Folk Trio. ��jimas - 
nemokamas.

 KLAIP�DA

 KONCERT� SAL�
19 d. 18.30 val.  - „Saul�lyd�io sere-
nada“. Klaip�dos kamerinis orkestras 
(meno vadovas M.Ba�kus). J.Gringyt� 
(mecosopranas).

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Vyrai juodais drabu�iais: pasaulin� 
gr�sm�“  (fantastin� veiksmo komedija, 
JAV, Did�ioji Britanija, 3D, N-13) - 
15-20 d. 13.05, 20.10 val.
„Vyrai juodais drabu�iais: 
pasaulin� gr�sm�“  (fantastin� 
veiksmo komedija, JAV, Did�ioji 
Britanija, N-13) - 15-20 d. 10.30, 15.50, 
18.45, 21.30 val. 15 d. 22.40 val.
„Avel�s ir vilkai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 15-20 d. 
10.20, 12.30, 14.40, 16.50 val.
„Skausmas ir �lov�“  (drama, Ispanija, 
N-16) - 15-20 d. 11, 15.10, 20.30 val. 
15 d. 23.10 val.
„Afera“  (komedija, JAV, N-13) - 
15-20 d. 13.35, 18.15, 20.40 val. 15 d. 
23.59 val.
„P�kuota �nip�“  (animacinis f., 
Vokietija, Belgija, V) - 16 d. 13.15 val.

„Vaik� �aidimai“  (siaubo f., JAV, 
N-16) - 20 d. 17.45 val.
„Ralfas Griov�jas“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
15-20 d. 10.50 val. (vasaros akcija 
vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Vyrai juodais drabu�iais: pasaulin� 
gr�sm�“  (fantastin� veiksmo komedija, 
JAV, Did�ioji Britanija, 3D, N-13) - 
15-20 d. 13.45, 18.20 val.
„Vyrai juodais drabu�iais: pasaulin� 
gr�sm�“  (fantastin� veiksmo komedija, 
JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 15-20 d. 
11.10, 16.20, 21 val.
„Avel�s ir vilkai 2“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 15-20 d. 11, 
13, 15.05, 17.10 val.
„Skausmas ir �lov�“  (drama, Ispanija, 
N-16) - 15-20 d. 11.20, 15.45, 19.15, 
21.45 val.
„Afera“  (komedija, JAV, N-13) - 15-20 d. 
13.25, 15.55, 18.55, 21.20 val.
„P�kuota �nip�“  (animacinis f., 
Vokietija, Belgija, V) - 16 d. 13.45 val.
„Vaik� �aidimai“  (siaubo f., JAV, 
N-16) - 20 d. 18.10 val.
„Grin�as“  (animacinis f., Pranc�zija, 
Kinija, Japonija, JAV, V) - 15-20 d. 
11.30 val. (vasaros akcija vaikams).

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Skausmas ir �lov�“  (drama, Ispanija, 
N-16) - 15 d. 18.10 val. 17 d. 19.30 val. 
18, 20 d. 21 val. 19 d. 18.50 val.
„Rocketman“  (muzikin� biografin� 
drama, Did�ioji Britanija, JAV, N-16) - 
16 d. 18.45 val. 17 d. 17.10 val. 18 d. 
16.50 val. 19 d. 21 val. 20 d. 18.40 val.

„R�g�tus mi�kas“  (dokumentinis f., 
Lietuva) - 15 d. 14.40 val.
„J�s� Vincentas“  (Lenkija, Jungtin� 
Karalyst�, N-13) - 15 d. 16 val.
„Pasiutusi meil�“  (drama, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, N-13) - 15 d. 
20.20 val.
„Netik�ta meil�“  (romantin� komedija, 
Argentina, N-16) - 16 d. 14.30 val.
„I�gyventi vasar�“  (Lietuva, N-13) - 
16 d. 17 val. 20 d. 16.50 val.
„Second Hand“  (dokumentinis f., 
Lietuva, N-13) - 18 d. 19.10 val.
„Ramenai“  (drama, Singap�ras, 
Japonija, Pranc�zija) - 19 d. 17 val.

MULTIKINO OZAS
„Afera“  (komedija, JAV, N-13) - 15-16, 
18-20 d. 15, 17.15, 19.30, 21.45 val. 17 d. 
17.15, 19.30, 21.45 val.
„Avel�s ir vilkai 2“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 18 d. 11.30, 
12.30, 14.30, 16.30 val. 15-17, 
19 d. 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 val. 20 d. 
12.40, 14.30, 16.30 val.
„Skausmas ir �lov�“  (drama, Ispanija, 
N-16) - 15-18, 20 d. 18.30, 21 val. 19 d. 
21 val.
„Vyrai juodais drabu�iais: pasaulin� 
gr�sm�“  (fantastin� veiksmo komedija, 
JAV, Did�ioji Britanija, 3D, N-13) - 
15-20 d. 16.45 val.
„Vyrai juodais drabu�iais: pasaulin� 
gr�sm�“  (fantastin� veiksmo komedija, 
JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 15-20 d. 
11.45, 14.15, 19, 21.30 val.
„Iksmenai. Tamsusis feniksas“  (fan-
tastinis nuotyki� f., JAV, N-13) - 16-17, 
19-20 d. 11.15, 13.45, 16.15, 19.15, 
21.45 val. 15, 18 d. 13.45, 16.15, 19.15, 
21.45 val.
„Rocketman“  (biografin� drama, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-16) - 15-20 d. 11.30, 14, 
16.30, 19, 21.30 val.
„Godzila II: Monstr� karalius“  (fan-
tastinis nuotyki� f., JAV, N-13) - 15-20 d. 
18.45, 21.30 val.
„Slaptas augintini� gyvenimas 2“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
V) - 15-18, 20 d. 10.15, 11, 13, 15, 17 val. 
19 d. 11, 13, 15, 17 val.
„Aladinas“  (komedija, JAV, N-7) - 
15-20 d. 13.30, 16.15 val.
„D�onas Vikas 3“  (kriminalinis trileris, 
JAV, N-16) - 15-19 d. 21.30 val.
„A� i� kitos veidrod�io pus�s“  
(komedija, dubliuotas lietuvi�kai, Vokietija, 
N-7) - 18 d. 10 val. 15-17, 19-20 d. 
11.30 val.
„Mumbajaus vie�butis“  (veiksmo 
trileris, JAV, Australija, Indija, N-16) - 
15-19 d. 19 val. 20 d. 21.30 val.
„Pokemon detektyvas Pikachu“  
(nuotyki� komedija, JAV, N-7) - 
15-16, 18, 20 d. 12.30 val. 17 d. 
12.30, 14.45 val.
„Avel�s ir vilkai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 15 d. 
11 val. (specialus seansas ma�iukams).
„Afera“  (komedija, JAV, N-13) - 
19 d. 12 val. (specialus seansas 
mamyt�ms).

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Žozefina - aukščiausios klasės aferistė. Jos planai - preciziški, o laimėjimai - šešiaženkliai. 
Penė - visiška jos priešingybė - karjerą tik pradedanti aferistė tenkinasi greitais laimikiais ir mažomis 
vagystėmis. Sykį susitikus, Žozefina nutaria apmokyti Penę. Kaip tapti tobula aferiste? Visuomet 
būk pasiruošusi! Tarsi smagus nuotykis prasidėję moterų santykiai komplikuojasi, virsdami 
konkurencine kova - kuri iš jų geresnė? Pasiryžusios išsiaiškinti tai, moterys imasi aukos - nieko 
nenutuokiančio IT specialisto, kurį jau netrukus aplink pirštą apsuks tik viena iš jų… 

„Afera“
LIETUVOS KINO TEATRUOSE 
NUO BIRŽELIO 12 D.
KOMEDIJA. JAV, 2019.
REŽISIERIUS: CHRIS ADDISON. 

VAIDINA: ANNE HATHAWAY, 

REBEL WILSON, TIM BLAKE 
NELSON.

„The Hustle“



2 0 1 9  b i r ž e l i o  1 5  d .   LAISVALAIKIS8  Įdomybės

Avinas. Meilė bus tokia 
staigi ir netikėta, kad 

nenorėsite pabusti iš sapno. 
Kad ir kaip smagu skęsti sva-
jose, surimtėkite. Skrajojimas 
padebesiais gali atsiliepti darbui. 
Palankus metas išmokti vairuoti 
automobilį. Daugiau dėmesio 
skirkite sveikatai, ypač jei turite 
kraujospūdžio problemų.

Jautis. Ne viskas bus 
rožėmis klota, asmeni-

niuose santykiuose teks perbristi 
ne vieną balą. Stenkitės įvykius 
vertinti kaip stebėtojai. Galimas 
netikėtas laimėjimas ar pelnin-
gas užsakymas. Savijauta nebus 
gera, bet grynas oras gamtoje 
duos stulbinančių rezultatų.

Dvyniai. Meilėje viskas 
tiesiog tobula. Sako, mei-

lės nenusipirksi, bet turint daug 
pinigų, galima smagiai paišlai-
dauti. Puikus metas imtis veiklos, 
kuriai galėtumėte skirti visą savo 
laiką. Būkite atidūs tvarkydami 
dokumentus, menkiausia klaida 
gali virsti nuostoliu.

Vėžys. Šiuo metu mėgin-
kite kurti gražius santy-

kius, nors patirtas skausmas gali 
neduoti ramybės, tačiau jūsų 
laukia graži ateitis. Pamirškite, 
kas buvo, ir džiaukitės dabartimi. 
Norintiems keisti darbą dabar 
palankus laikas. 

Liūtas. Puikus laikas vedy-
boms, meilės romanams, 

santykiuose vyraus darna. Labai 
palankus laikas kūrybiniams dar-
buotojams. Galimos permainos 
ir esminiai pasikeitimai versle, 
reikia užbaigti pradėtus projek-
tus ir nesiimti naujų. 

Mergelė. Nors norėsis 
sakyti, kad vidiniu balsu 

negalima pasitikėti, nuojauta 
neleis tuo abejoti. Santykiuose 
padėkite vienas kitam tobulėti, 
siekti dvasinio ir fizinio bendru-
mo. Darbe jausitės kaip žuvis 
vandenyje.

Svarstyklės. Džiugins 
nauja pažintis, nors jos 
pradžia gal kiek ir kompli-

kuota. Apsišarvuokite kantrybe 
ir kartokite, ko norite, tai tik 
periodas, kai antra pusė apsime-
ta, kad jūsų nesupranta. Geras 
metas dirbantiems teisėsaugoje. 
Saugokite inkstus, endokrininę 
sistemą. Pradėkite sportuoti.

Skorpionas. 
Nesistebėkite, kad teks 
išgyventi stiprius, per-

mainingus jausmus. Darbo ir 
karjeros reikalai klostysis puikiai. 
Dominuos pažintys su užsie-
niečiais. Geras laikas šią savaitę 
apsilankyti profilaktiniam pati-
krinimui.

Šaulys. Prasidėjęs meilės 
romanas bus romantiškas, 

veržlus, teiks vilčių, bus daug 
aist ros, pavydo. Pabaikite pra-
dėtus darbus, šią savaitę sėkmė 
lydės pardavimo vadybininkus. 
Geras laikas valyti kepenis, gydyti 
dubens, klubų sąnarius, plaučius, 
bronchus. Saugokitės traumų.

Ožiaragis. Vienišumas 
plūs į visas veiklos sritis, 

palies ir santykius. Tai laikina. 
Geras laikas vykti į verslo susi-
tikimus, jei tai rimti sandėriai su 
užsieniečiais - viską apsvarstyki-
te. Turintys problemų su stuburu 
drąsiai kreipkitės į medikus.

Vandenis. Didelė tikimy-
bė sutikti gyvenimo žmo-

gų kelionėje, tuo metu užsimez-
gę jausmai neleis liūdėti, teiks 
malonių pojūčių, bus sportinio 
azarto ir pavydo. Džiaugsitės 
sunkaus ir atkaklaus darbo rezul-
tatais. Venkite peršalimų.

Žuvys. Asmeniniame gyve-
nime pokyčių nenusimato, 

jeigu esate vieniši, statusas ne-
sikeis. Šią savaitę  užbaikite  pra-
dėtus darbus ir pradėkite ruoštis  
kitam  veikos etapui. Būsite 
sveiki. Daugiau laiko praleiskite 
gamtoje.
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Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 31 00 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

REKLAMOS SKYRIUS
Koordinatorė 
tel. (8 5) 212 31 00 
reklama@respublika.net

ADRESAS
A.Smetonos g. 2, 
LT-01115 Vilnius 
Tel. (8 5) 212 36 26

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

PROGNOZĖ  BIRŽELIO 15-22 D.
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SUDOKU

Vertikaliai: Saras. Tomas. �arada. Legenda. 
Tepa. Re. Palaipa. Ak. Pavaros. Tipas. Vakar. 
Sonata. KP. Lalas. Gas. Laivai. Tarakonas. Talka. 
To. Amen. Kalva. Os. Sartai. Valgis. Inas. Startai. 
Tyla. Osas. Aska. Smakas.
Horizontaliai: Balatono. Ragu. Karosas. Pala. 
SA. Sandarakas. Somas. Trapas. Nerta. Arogantas. 
Marlonas. Ark. Asas. Gita. Ti. �eptala. Vis. Lapai. 
Alka. Ra. Prikalta. Valgyk. Draska. Vila. AEK. 
Pikasas.
Pa�ym�tuose langeliuose: ALAUS BOKALAS.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, galite laim�ti 
4 kvietimus � film� „P�kuota �nip�“.
Atsakym� iki bir�elio 19 d. si�skite SMS �inute numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina 
0,43 EUR. Praeito kry�ia�od�io laim�toja Vilma Karbauskien� 
i� Vilniaus. Jai bus �teikta Q10 savaiminio �degio pur�kiama 
priemon� „Sienna-X“.

D�l priz� teiraukit�s telefonu 8 5 212 36 26 arba el.pa�tu 
laisvalaikis@respublika.net. Prizai laikomi savait�. 
Si�sdami �inut� sutinkate, kad j�s� duomenys yra matomi, 
siekiant i�rinkti laim�toj�.

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija


