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PASTARUOJU 
METU JIS YPAČ 

DIDŽIUOJASI SAVO KURIAMA 
MUZIKA IR DŽIAUGIASI ATRADĘS 

NAUJĄ STILIŲ. UŽKARIAUTOS 
POPULIARIAUSIŲ KŪRINIŲ VIRŠŪNĖS 
TIK ĮRODO, KAD PUBLIKA VISIŠKAI SU 
TUO SUTINKA. TAČIAU PANAŠU, KAD 
PASKUTINĖMIS SAVO DAINOMIS JIS 

NORI ATSIPRAŠYTI IR ATSISKAITYTI UŽ 
VISAS KLAIDAS, KURIAS YRA PADARĘS. 
DŽASTINAS SU TUO SUTINKA: PASAK 

ATLIKĖJO, JIS YRA TIK ŽMOGUS IR 
KLYSTA, O TIKRAS VYRAS TURI 

UŽ KLAIDAS ATSAKYTI.

Dž. Byberio karta, nuo pat pradžių sekusi atlikėjo kelią, gali pa-

tvirtinti: 2015 m. atlikėjas visiškai pakeitė savo stilių ir užkariavo 

populiariausių dainų viršūnes. Pasirodė tokios atlikėjo dainos, kaip 

“What Do You Mean”, “Sorry” ir “Love Yourself”, kurias pamėgo 

ne tik senieji gerbėjai, bet ir nauji klausytojai. 

1. Ar žinojai, kad Džastinas ypač mėgsta onesie kombinezonus? Jei kada netyčia sutiksi jį gatvėje, tikėtina, kad jis vilkės onesie.

2. Dainavimas nėra vienintelis Džastino talentas. Ar žinojai, kad jis laisvai kalba prancūziškai ir gali greičiau nei per 2 minutes išspręsti Rubiko kubą? Be to, jis moka žon-gliruoti, užsiima akrobatika, lanko boksą ir beatboxina.

3. Groti visais keturiais instrumentais jis išmoko pats, be jokių mokytojų pagalbos. Groti būgnais mo-kėjo būdamas vos dvejų!

4. Pasirodo, Džastinas nemėgsta kačių! O priežastis labai paprasta: kažkada jis susapnavo, kad jį suėdė katė. Nuo tada jis jų vengia!

5. Be to, taip, kaip ir mes, Džastinas yra parduotuvių maniakas! Gastroliuodamas jis tiesiog privalo aplan-kyti bent po vieną skirtingų miestų parduotuvę.

6. Jo didžiausia baimė — klaustrofobija. Pasirodo, dainininkas bijo uždarų erdvių, o ypač — liftų.

7. Turbūt net nepagalvotum, kad skeiteris Džastinas iš tikrųjų yra geruolis! Jis yra draugijos “Pencils of Promise” narys bei jos vadovas Gvatemaloje. Organizacija yra atsa-kinga už paramos teikimą besivystančioms šalims. Džastinas ne tik aktyviai aukoja, bet ir kitiems skleidžia žinią apie šią draugiją!

Pats Džastinas sako, kad žin
o, jog jo publika visiškai p

asikeitė. Senieji klausytojai
 

subrendo kartu su juo, o nau
jasis įvaizdis — longboardai, 

full capai ir tatuiruotės — 

pritraukė naujų gerbėjų.     
       

     

       
       

     

Yra daug dalykų, kuriuos žinai apie Džastiną: 

kad jis yra viena iš didžiausių šių laikų 

žvaigždžių, kad išpopuliarėjo labai jaunas ir 

kad anksčiau draugavo su Selena Gomez. Tačiau 

tam, kad su Džastinu susipažintum dar geriau, 

parinkome šiek tiek mažiau žinomų faktų.

NIEKADA NE PER VĖLU

KONKURSAS! Ar žinojai, kad Džastinas Byberis 
gali groti net keturiais instrumentais? Trys iš jų yra trimitas, 
gitara ir pianinas. O kas ketvirtasis?
a. Būgnai
b. Ukulelė
c. Smuikas

Lūpų 
blizgis 
„Disney 
princess“

5



UŽKEIKTAS ŽAISLAS
Mm, Paula 
tuoj viską 
paaiškins!

Nagi, Paula, 
pabusk!

Sustinkit!

Ką mums 
daryti? 

Turime susiūti 
jos kiškutį!

Argi negalime jai 
parodyti, kas iš 
tikrųjų atsitiko?

Nieko jai 
neaiškinsiu!

Bet jai nuo 
to būtų tik 

geriau!

Man ji visiškai nerūpi! 
Aš jos negelbėju, 

tiesiog noriu 
sunaikinti juodąją 

magiją!

Ačiū 
Dievui! Radau adatą 

ir siūlų!

Pasisekė!

Gerai, dabar 
galime juos 

prikelti!

ISTORIJOS PRADŽIOS IEŠKOK 
facebook.com/ZurnalasSuper



Jis tikrai 
mielas!

Ar kažkas 
atsitiko? 

Atleisk, kad 
paėmiau jį 

neatsiklausus 
tavęs.

Ne, viskas 
gerai, tiesiog 

pasirodė, kad...

Turbūt viskas dėl 
ligos. Esu silpnesnė, 

nei galvojau...

Pažiūrėkit, kiek 
valandų! Reikia eiti, 
tu pervargai ir turi 

pailsėti.

Adomas neištarė 
nė žodžio, manai, 

kad jis patikėjo, jog 
visa tai buvo tik jo 
vaizduotės vaisius?

Bent 
jau taip 
atrodė. Nėra lengva tiek 

visko slėpti nuo savo 
vaikino, gaila, kad 

tau reikia tai patirti.

Na... Duokime šią 
užkeiktą adatą 

Vėjui, jis tikrai žinos, 
kaip panaikinti 

prakeiksmą. 

Žinoma, bet 
Vėjas sakė, kad 
kelias dienas jo 

nebus. Kol Vėjas grįš, su 
šiuo daiktu turėtume 
elgtis atsargiau, man 

dėl to neramu.

O jei ši adata 
gali perduoti 

užkratą? Ir aš ją 
tiesiog nešiojuosi 

kišenėje?

Palauk, 
surasiu, į ką 
ją suvynioti.

Mūsų 
autobusas!



Paskubėkit!

Ai, 
atsiprašau!

Ne, tik ne 
ten!

Griebk ją!

Pasitraukit!

Ar tau 
viskas 
gerai?

Ką 
padarei?

Tai ne 
aš!

O, jaučiuosi 
daug geriau!

Nagi, turime 
eiti!


