
ŠARŪNAS  JANUŠKEVIČIUS 

HOBIAI: poledinė žūklė, rutulio stūmimas, 

akmenslydis („kerlingas“).

MĖGSTAMIAUSIA CITATA: „Reikia varyti 

iki galo. Negailėti savęs, nebijoti išeiti iš 

komforto zonos ir pakišti sau pačiam kiaulę, 

nebijoti siekti didelių tikslų!“

DOVYDAS LAUKYS 

HOBIAI: viskas nuo sporto iki 

neuropsichologijos, filosofijos, 

astrofizikos.
MĖGSTAMIAUSIA CITATA: „Nebijok kritikos 

ir gauti per ausį.“

Viskas
ir dar daugiau

Versk kitą puslapį!

5



6

Kaip nusprendėte dalyvauti 
„X Faktoriuje“? Papasakokite savo 

pirmojo pasirodymo priešistorę.

Šarūnas: Sutikau Dovydą bare naktį prieš atrankų 

pasirodymą. Buvo gal 2-3 valanda nakties, ir jis manęs paprašė 

pagroti gitara. Kūrinio nebuvau girdėjęs, tuo metu keičiau 

gyvenamąją vietą ir neturėjau namie savo instrumento, kad galėčiau 

pasiruošti, pasižiūrėti, kokia tai daina, pasigalvoti įvairių dalykų... O 

studijoje reikėjo būti bene 9-10 val. Taigi gavosi taip, kad ruošėmės 

paskutinę sekundę laukdami savo eilės, taip ir prisigalvojom visokių 

dainą paįvairinančių dalykėlių. 

Dovydas: Man patinka avantiūros, kelti sau iššūkius. 

Atrankoms buvau pasiruošęs visai kitus gabalus. Bet sumąsčiau, 

kad būtų įdomiau paskutinę sekundę viską pasikeisti ir pasisunkinti 

sau situaciją, taip sukuriant lyg ir tam tikrą nuotykį, iššūkio pojūtį. 

Šarūnas buvo vienas iš tokių asmenų, kurie pasirašo tokioms 

avantiūroms, tad mes tikrai neblogai “su'vibe'inam”, taigi pasiūliau 

jam prisijungti.

Kaip pasikeitė jūsų gyvenimas 

po „X Faktoriaus“? 

Šarūnas: Sulaukiam be galo daug gerbėjų dėmesio. 

Bent tūkstantį laiškų ir asmeninių žinučių per dieną, kur 

esame liaupsinami ir kitaip giriami. Tai labai malonu ir 

įkvepia nepaleisti žmonių bei puoselėti ryšį su gerbėjais. 

Dovydas: Padaugėjo merginų dėmesio. 

Koks šlykščiausias dalykas, 

kurį teko valgyti? 

Šarūnas: Skrudinti tarakonai iš Tailando. 

Dovydas: Nepasakysiu tiksliai kur ir kada, bet kartą 

azijietiško maisto restorane teko ragauti keistos sriubos 

su įvairiais grybais. Tai buvo bene vienintelis kartas, kai 

nuo kvapo net burna nesivėrė valgyti. O tas kvapas... Kaip 

suplukusio šuns letenų.

zvaig
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GRUPĖS MOTO: „Mes esame sekta ir

mūsų šūkis: „Mes esame sekta“.“
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Atsakymą įrašyk į kuponą 30 p. arba atsiųsk SMS žinute tel. numeriu 1567: rašyk super, atsakymą, savo vardą, pavardę ir adresą. Žinutės kaina 0,29 Eur.

PRIZAI!

KONKURSAS! Paskaičiusi interviu turbūt jau spėjai suprasti, kad grupė 
„120“ humoro jausmo nestokoja. Kartais į kai kuriuos žurnalistų klausimus Šarūnas ir 
Dovydas atsako skirtingai. Jei duomiesi „120“ kaip ir mes, atsakymą turėtum žinoti!
a. Jie negali ištverti nemelavę.
b. Jų labai bloga atmintis ir jie pamiršta, ką sakė.
c. Jiems patinka skleisti gandus, nes tai yra smagu.

Dėlionė 
„LEGO 
Friends“

Trys priežastys, dėl kurių 
norėtumėte grįžti į mokyklą. 

Šarūnas: Sutvirtinti bendrųjų žinių pagrindus. 

Dovydas: Pirma, nes tai laikas ir vieta, kai tu gali visą dėmesį 

skirti tam, kad mokytumeisi ir eksperimentuotum. Antra, kad ir 

kaip gerai būčiau baigęs mokyklą, dabar daugiau dalykų mokyčiaus 

papildomai. Plačiau, nuodugniau. Šiaip manau, kad nuodugniam 

nagrinėjime slypi pasaulio grožis. Pavyzdžiui, tu matai medį. Prieini 

prie jo ir matai žievę, kuri sudaryta iš šimtų rievelių, o po ja yra šimtai 

sluoksnių audinių, o juose milijardai ląstelių ir t. t. Nuostabus pasaulis! 

Ar ne? Trečia — draugai. 

Ar galite papasakoti apie savo 

guilty pleasure – malonumą, 

kurio truputį gėdijatės? 

Šarūnas: Mėgstu multikus, saldumynus-skanumynus 

(ir jais nesidalinti, nusipirkti tik sau ir valgyti slapta). 

Dovydas: Saldumynai. Antžmogiškais kiekiais. Po 

to būna kaip ir... Cukraus koma? Todėl, žinodamas apie šią 

savo silpnybę, saldumynų beveik visai nevalgau.

Kas yra jūsų įkvėpimo 
šaltinis? 
Šarūnas: Egidijus Dragūnas. 

Dovydas: Stiprios asmenybės. 

Neprimityvi muzika. Šmakalas. Kava.

Ar turite naminių gyvūnėlių? 

Šarūnas: Vėžliuką ir rakūną. 

Dovydas: Aš turiu du šunis, vėžlį, papūgą, kuriai 

jau 12 metų, ir kačiuką (naujas augintinis).

GRUPĖS MOTO: „Mes esame sekta ir

mūsų šūkis: „Mes esame sekta“.“

Ką norėtumėte perduoti savo gerbėjoms ir „Su P.E.R.“ skaitytojoms? 

NIEKO NEDARYTI MAŽIAU NEGU 120 PROC., GERIAU DAR DAUGIAU. UŽSIBRĖŽTI NEĮMANOMŲ TIKSLŲ IR JŲ SIEKTI IŠ 

VISŲ JĖGŲ, RIMTAI IR VALINGAI. NEPASIDUOTI, NESUSKYSTI. 

„Su P.E.R.“ rinkinys
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GALAGAI
Galagai – vieni iš 

mažiausių primatų 
visame pasaulyje. Jie 
yra ne tik maži, bet ir 

neįtikėtinai mieli!
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Be galo, be krašto mieli

Nors galagai nuotraukose ir neatrodo tokie maži, iš tiesų jie dydžiu yra panašūs į voveres. Tarpusavyje jie bendrauja guguodami ir cypaudami kaip maži vaikai, tad galbūt todėl Amerikoje ir Anglijoje jie yra vadinami krūmų kūdikiais.

Galagų galima rasti vaka-

rinėje ir centrinėje Rytų 

Afrikos dalyse. Jie gyvena 

miškuose arba džiunglėse, o 

savo namus įsikuria medžių 

drevėse. Jie nesibaido gy-

venti ir žmonių pastatytuose 

aviliuose! 

Pietinėje Afriko
s dalyje galagus

 

dar vadina naga
pais. Vietine 

kalba tai reiški
a “mažos naktin

ės 

beždžionės”. Ga
lagai savo išvai

zda 

būtent jas labia
usiai ir primen

a.



KONKURSAS! Pietinėje Afrikos dalyje galagai turi ir kitą 

pavadinimą. Ten jie yra vadinami nagapais. Ką tai reiškia?

a. Beždžionės su ilgais nagais.

b. Mažos naktinės beždžionės.

c. Visą parą miegančios bedžionės. PR
IZ

AI
!

Atsakymą įrašyk į kuponą 30 p. arba atsiųsk SMS žinute tel. numeriu 1567: rašyk super, atsakymą, savo vardą, pavardę ir adresą. Žinutės kaina 0,29 Eur.

GALAGAI
Jei kada nors nuspręsi surasti galagą, įsidėmėk, 

kad jie yra naktiniai gyvūnėliai! Jų milžiniškos 

akys yra tobulai pritaikytos nakčiai ir veikia tarsi 

naktinio matymo akiniai. Orientuotis naktį jiems 

dar padeda ir jų jautrios, į šikšnosparnio panašios 

ausys. Naktį jos reaguoja į bet kokį garsą, tad gali 

išgirsti visus aplink skraidančius vabzdžius. 

Šiuos mažus, į beždžionėles panašius gyvūnėlius dar 

labiau norisi priglausti sužinojus, kad jie yra tiesiog 

pakvaišę dėl įvairių žaidimų! Žinoma, krūmų kūdikiai 

nevengia pabūti vieni, tačiau jie irgi susiranda 

draugų, su kuriais mėgsta žaisti imtynių, gaudynių 

ar glostyti vienas kitam plaukus!

Jei įsimylėjai galagus kaip ir mes, pravers žinoti ir 

tai, kad galagai — tai ilgalaikiai draugai. Kaip nami-

niai gyvūnėliai jie gali išgyventi net 18 metų!

Žaislas 
„Palace pets“

GALAGAI MINTA VABZDŽIAIS, 
ĮVAIRIAIS LAPAIS IR VAISIAIS – 

VISKUO, KO RANDA TUO METŲ LAIKU. 

Be galo, be krašto mieli

Galagų galūnės yra ypač stiprios! Jie yra tarsi mažos kengūros — galagai gali be vargo į viršų pašokti net 2,5 metro! O svarbiausia tai, kad šio gyvūnėlio uodega ilgesnė nei likęs jo kūnas. Uodega padeda išlaikyti pusiausvyrą, sugauti vakarienę ar pabėgti nuo didesnių ir stipresnių žvėrių.

Laikausi 
tvirtai! 

Neišmesk 
manęs!

Aš labai gra-
žutis ir mažu-
tis, bet šoklus 

tai ojojoj!

INSTAGRAMO ŽVAIGŽDĖ

Pastaruoju metu galagai tapo ypač 
populiarūs Japonijoje! Viena didžiausių 
instagramo žvaigždžių Japonijoje šiuo 
metu yra galagas, vardu Pizzatoru! 
Permetusi akimis jo instagramą 
įsitikinsi, kad praeiviai tiesiog negali 
nuo šio mielo, pūkuoto padarėlio 
atitraukti rankų!

Pizzatoru IG: https://www.instagram.com/pizzatoru/

„Su P.E.R.“ rinkinys
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