
ŽINAU, KAD GERA TAVO AKIS 

PASTEBI ĮVAIRIAS DETALES, TODĖL 

MUSĖS KONKURSAS TAU TURBŪT 

VISADA ATRODO VIENAS JUOKAS. 

O KĄ PASAKYSI, JEI REIKS NE TIK 

PASTEBĖTI, KAD KIEKVIENOS EILUTĖS 

IR STULPELIO SKAITMENŲ SUMA – VIS 

KITAS SKAIČIUS, BET IR PARAŠYTI, KURĮ 

SKAIČIŲ ATITINKA KIEKVIENA FIGŪRA?
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AIR HOGS skraidyklė 
„Switchblade“

PRIZAS x1

Įsivaizduok: vieną dieną išėjęs 

į lauką pamačiau štai tokį 

vaizdelį. Norėjau įsižiūrėti 

geriau, bet tik mirktelėjau 

ir vaizdas pasikeitė! Kiek 

skirtumų gali rasti? Padėk 

man! Skirtumų skaičių įrašęs  

28 p. laimėk kietą prizą!
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Nano dronas  
„Sky Viper“

PRIZAS

-

-

-

x1



ŠĮ KARTĄ „MINECRAFT“ 
RASI NE TIK SKILTYJE „UŽ 

KOMPO“,  KALADĖLIŲ ŽAIDIMAS 
PERSIKELIA IR Į UŽDUOTIS! 

AR GALI VISAS FIGŪRAS 
SUDĖLIOTI TAIP, KAD 

KIEKVIENAME PARYŠKINTAME 
LANGELYJE, EILUTĖJE 

IR STULPELYJE FIGŪROS 
NESIKARTOTŲ?

JEI NORI 
LAIMĖTI PRIZĄ, 
ĮRAŠYK SPALVĄ 

KUBELIO, 
ESANČIO 

PAŽYMĖTAME 
LANGELYJE.

Konstruktorius 
„Meccano“ 

PRIZAS

,,Minecraft“ blokeliai 
tebuvo apšilimas! Ar 

susitvarkysi su skaičiais? 

Kai spręsi užduotį, prisimink, kad 
,,mažiau“ nebūtinai reiškia, jog 
skaičiai skiriasi tik vienu vienetu!
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PAVOJUS! 
SUNKI UŽDUOTIS
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TRŪKSTAMUS SKAIČIUS 
NUO 1 IKI 7 SURAŠYK 

TAIP, KAD IR JIE 
NESIKARTOTŲ NEI 

EILUTĖSE, NEI 
STULPELIUOSE. KAD BŪTŲ 

ŠIEK TIEK LENGVIAU, 
KELIOSE VIETOSE 
ĮRAŠIAU ŽENKLUS 

,,DAUGIAU“ IR ,,MAŽIAU“. 
IŠSPRĘSK UŽDUOTĮ, 
O PARYŠKINTUOSE 

LANGELIUOSE ESANČIŲ 
SKAIČIŲ SUMĄ ĮRAŠYK 28 
P.! BEJE, JEI GALVOJI, 
KAIP ŠI SUMA SIEJASI 
SU ,,MINECRAFT“, TAI 

ATSAKYMAS LABAI 
PAPRASTAS - TIEK DIENŲ 

UŽTRUKO PIRMOSIOS 
,,MINECRAFT“ VERSIJOS 

SUKŪRIMAS!

Užuomina: užduotį 
išspręsti bus 

lengviau, jei figūras 
susinumeruosi arba 
naudosi spalvotus 

pieštukus.

x1



PIRA
ROBO

1950 m. gegužės 8 d.
Šias dvi nuotraukas padarę savo namo kieme, 
ūkininkai Polas ir Evelina Trentai išryškino jas 
tik tada, kai išfotografavo visą fotoaparato 
juostelę, mat pamanė, jog užfiksavo slaptą 
karinį orlaivį. Iki šiol nesutariama, ar tas slaptas 
karinis orlaivis yra kitos planetos erdvėlaivis, 
ar tarp elektros laidų pakabintas automobilio 
šoninio vaizdo veidrodėlis. Neabejojama tik tuo, 
kad nuotraukos yra tikros.

1955 m. liepos 17 d.
Teigiama, kad šią nuotrauką padarė labai gerbiama Pietų Afrikos 
Respublikos meteorologė Elizabeta Klarer. Ta pati, kuri vėliau visiems 
gyrėsi apie savo nuotykius su ateiviais iš Kentauro Alfos žvaigždyno. 
Pasak jos, su vienu iš jų, vardu Eikonas, ji net susilaukė sūnaus Ailingo, 
likusio gimtojoje Metono planetoje.
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Nėra jokių įrodymų, jog mūsų planetoje kada nors 
lankėsi nežemiškos gyvybės formos, nors kiekvienais 

metais mus pasiekia tūkstančiai pranešimų apie 
neatpažintus skraidančius objektus. 

Paprastai tai būna astronomijos ir atmosferos 
reiškinių bei aeronautikos pagrindų 

neišmanymo rezultatas, bet kartais jų 
liudininkai ne tik papasakoja šiurpą keliančių 

istorijų, bet ir pateikia neginčijamai juos 
pagrindžiančių nuotraukų. Kaip tik tada gali 

žinoti, jog visa tai yra netiesa. 

Nuo praėjusio amžiaus vidurio jais 

vadinami visi skraidantys objektai, 

kurių greitis ar kitos ypatybės 

neatitinka žinomų orlaivių ir raketų 

duomenų, arba kurių neįmanoma 

atpažinti kaip žinomų objektų. 



1974 m. kovo 23 d.
Prancūzijos NSO tyrinėtojas Žanas 

Bedet šią fotografiją rado ant savo 
automobilio stiklo. Kaip teigia 

jos autoriumi raštelyje prisistatęs 
gydytojas, jis šį šviesulį užfiksavo 

grįždamas iš paciento atokiame 
Vogėzų kalnų kelyje. Atrodo padirbta, 

tačiau būtų visai tinkama grupės „Pink 
Floyd“ albumo viršeliui.

1987 m. lapkričio 11 d.
Visa tiesa apie statybininką Edą Valtersą 

lankiusius ateivius išaiškėjo gerokai 
anksčiau, negu buvusiame jo name 

buvo rastas miniatiūrinis kosminio laivo 
modelis. Kaip manai, kur jis pirmiausia 

kreipėsi paleistas ateivių? Į kariuomenę? 
Į policiją? Į ligoninę? Ne, kur tau!.. Juk jis 

buvo padaręs krūvą jų laivo nuotraukų, 
tad visų pirma nuskuodė į vietinio 

laikraščio redakciją. Planas pavyko. 
Puikios kokybės nuotraukos sulaukė 

didžiulio ufologų, leidyklų ir televizijos 
kanalų dėmesio. Kol buvo galutinai 

demaskuotas, Edas spėjo užsikalti bent 
pusę milijono dolerių.

1990 m. kovo 30-31 d.
Neskaitant mįslingų naikintuvo F-16 radaro 

parodymų, ši nuotrauka ilgiau negu du 
dešimtmečius buvo vieninteliu apčiuopiamu 
įrodymu, jog Belgijos padanges raižė ateivių 
erdvėlaivis, nors jį matę pranešė tūkstančiai 

šalies gyventojų. Nuotraukos autorius 
galiausiai ne tik prisipažino ją sufabrikavęs, 

bet ir pademonstravo, kaip jis iš putplasčio ir 
keturių lempučių sukonstravo kosminį laivą. 
Jis net parodė nepavykusius kadrus. Belgijos 

ufologams beliko tik rausti iš gėdos...

1997 m. kovo 13 d.
Keista, kad kai šios šviesos vėl 

virš miesto pasirodė 2007 ir 2008 
m., žmonės dar kartą palaikė 

jas kosminiais erdvėlaiviais, 
nors karinės oro pajėgos ne 

kartą patvirtino, jog tai lėktuvų 
pratyboms skirti signaliniai 

žiburiai, o ne jų besivaikomi 
ateivių laivai.
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