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Miau!
Labai myliu kačiukus! Neee, ne tuos, kurie žydi ant šakų
pavasarį, jie man sukelia labai nesmagią alergiją .
Šiaip aš dievinu namines katytes.

Neseniai tėvai man padovanojo
mieląją Blizgutę.

… … … … … … … …

„Su P.E.R.“
prenumerata
metams tik

24,99 Eur!

Katės mane lydi visą gyvenimą. Kažkada knygoje skaičiau
legendą, kad pagal kinų kalendorių mano gimimo metai
vadinami katino (arba triušio) metais. Legenda pasakoja,
kad buda (toks šventikas) pas save į svečius susikvietė visus
pasaulio gyvūnus. Kiekvienam iš atėjusiųjų buda eilės tvarka padovanojo po vienerius valdymo metus. Pirmoji atbėgo
žiurkė – jai atiteko pirmieji dvylikamečio ciklo valdymo
metai. Ji buvo apdovanota už greitumą ir kruopštumą!
Stiprusis jautis atskuodė antras, o šiek tiek nuo jo atsiliko
griausmingasis tigras, kuriam būtų atitekę treti metai. Tigras pradėjo ginčytis su jaučiu, kuris iš jų atbėgo pirmesnis,
ir šio ginčo įkarštyje niekas nepastebėjo, kad atbėgo katinas,
kuris ir pasisavino tuos metus!

… … … … … …

Ir iš tikrųjų aš taip pat visur skubu ir
noriu būti pirmūne! Pavyzdžiui, vakar
mama paskelbė konkursą: „Kas
greičiau susitvarkys savo
kambarį?“. Tai spėkit,
kas laimėjo pirmą vietą? 

*Rugpjučio–rugséjo numeris yra bendras.
Daugiau smagių superdraugių nuotykių ir įdomių istorijų rasi mūsų Facebooke —
žurnalas Su P.E.R. Rašyk mums super@flintas.lt.
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Socialinių tinklų fenomenu laikomos
žavingos vokietės – seserys dvynės
Lisa ir Lena. Jas mūsų rubrikai
pasiūlėte jūs, mielosios skaitytojos. Šis
unikalus duetas vos per kelis mėnesius
užkariavo pasaulį. Jaunos,
energingos, žavios!
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Trumpi filmukai atspindi įva
irias temas, varijuoja nuo oficialių ir elegan
tiškų iki sportiškų
pašėlusių ir kasdienių. Kar
tais seserys kuria
parodijas ir juokingus film
ukus ar “travelogijas” — įrašus apie savo kel
iones.

TRUMPI FAKTAI:
Visi vardai Lisa ir Lena Mantler
Gimimo data 2002 m. birzelio 17 d.
Turi vyresni broli Tima ir seseri Tayra
Gyvena Stutgarte (Vokietija)
Laiko dvi kates Kitty ir Mocarta

MEGAŽVAIGŽDĖMIS
MERGINOS TAPO PER
REKORDIŠKAI TRUMPĄ LAIKĄ.
VIENAME INTERVIU DVYNĖS
PASAKOJO, KAD VISKĄ IŠ PRADŽIŲ
PRADĖJO TIK TAM, KAD PAČIOMS
BŪTŲ LINKSMA. JOS PAČIOS
NESITIKĖJUSIOS TOKIOS SĖKMĖS, KAI
ŽMONĖS IŠ VISO PASAULIO IMS JAS
SEKTI, O ŽYMIOS KOMPANIJOS
IR ĮŽYMYBĖS KVIES
BENDRADARBIAUTI.

LISĄ ir
Identiškas dvynes vokietes
mis iš
LENĄ galima laikyti vieno
usical.ly”
sparčiausiai kylančių “M
Europoje.
ir “Instagram” žvaigždžių
 
      
 
      

Bendradarbiaudamos su dra
bužių kompanija “Compose
Clothing” merginos išleido
savo drabužių ir aksesuarų
liniją. Vėliau šią veiklą nut
rau
kė ir išleido tik jųdviejų
drabužių liniją “Dream It &
Do It”. Kolekcijoje gali ras
ti drabužių, papuošalų, gal
apdangalų, krepšių ir rankin
vos
ių, telefonų dėklų ir kitų aks
esuarų. Dvynės sako, kad
drabužių kūrimas buvo visi
škai natūralus žingsnis, nes
pačios sau drabužius modeliuoja jau nuo 11 metų.

Atskirti kartu esančias merginas
galima nebent dél to, kad Lena yra
šiek tiek aukštesné nei Lisa, be to, ant
Lisos nosies yra apgamas.

ĮDOMU! Seses Lisą ir Leną
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gerbėjai dažnai vadina vardų
junginiu „LeLi“.

SPĖK! Tiesa ar melas,
kad merginos svajoja
dainuoti operoje?

Ar atspėjai, pasitikrink 30 p.
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Vaikystėje jos svajojo
iko dainuoti ir vaidinti.
Lenai ir Lisai visada pat
šou. Bet tada jos atrado
me vokiečių vaikiškame
gauti vaidmenį populiaria
ė kurti.
“Musical.ly” ir pačios ėm

KONKURSAS!

Kurio atlikėjo dainą merginos
įvardijo kaip labiausiai jų abiejų gyvenimą nusakantį
muzikos takelį?
Džastino Timberleiko
Arianos Grande
Džastino Byberio

PRIZAI!

MERGINOS
GARSĖJA FILMUODAMOS
ŽAVINGUS FILMUKUS, KUR
ŠOKA IR SINCHRONIŠKAI
PRIDERINA LŪPŲ JUDESIUS PRIE
ATLIEKAMOS DAINOS ŽODŽIŲ. TAIP
JŲ „IŠDAINUOTUS“ VAIZDO ĮRAŠUS
LIAUPSINA MILIJONAI GERBĖJŲ,
NORS KAI KURIE TIKRIAUSIAI
NĖRA GIRDĖJĘ TIKRŲJŲ ŠIŲ
MERGINŲ BALSŲ.

Lėlė
„Sparkle
girlz“

ABEJONIŲ
NEKELIA ŠIŲ MERGINŲ
ŽAVESYS IR MOKĖJIMAS
ELGTIS PRIEŠ KAMERAS. SESERYS
LEISDAVO LAIKĄ MOKYDAMOSIS
HIPHOPO, TODĖL JŲ ĮRAŠAI
IŠSISKIRIA PUIKIA CHOREOGRAFIJA.
ĮRAŠUOSE NEĮTIKĖTINAI PUIKIAI
DERA IR DIDELIS DOMĖJIMASIS
MUZIKA, MADA, DRABUŽIAIS,
MAKIAŽAIS, MODELIAVIMU
BEI VAIDYBA.

Pakabutis
„Frozen“

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.
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Čia ragana!
Ragana!

Paula,
sustok!

Su ragais!
Atleiskite,
kad taip
išėjo. Mes
netyčia...
O, mamyte,
ką daryti?!

OMG, dar
ir telefoną
pamečiau!

Kur mes
esam?

Dabar net
vaikinams
negalėsim
paskambint.

Mums vaikinai
siaubo istoriją apie
raganą papasakojo,
todėl mes ir...

Miau!

Ei, merginos,
ko naktimis po
mišką trankotės,
triukšmaujat,
rėkaujat?

Karvutę mano
išgąsdinot! Argi
taip galima?

Mes pasiklydom,
nežinom, kur
mūsų palapinė.

Oi, kačiukas!

O aplinkiniai kalba,
kad ta ragana visas
kates nuviliojo…

Na, štai jums
ir ragana su
ragais.

Supratau, eime
pas mane, bent
jau sušilsite.

Paskui
surasim jūsų
palapinę.

Kas
tai?

O, ne!

Ir tau tas
pats?

Miego noriu, galva
lyg vatinė.

Manai? Na, tada
bent jau eikim
iki palapinės,
galbūt jos jau
grįžo.

AAAAA!

Nežinau, gali
būti, kad net per
naktį.

Ak, kiek
mes dar čia
blaškysimės?

Tikriausiai reiktų
nueit į kaimą ir
paprašyt pagalbos.

O tada
nuspręsim,
ką toliau
daryti.

Jeigu mums
kas nors sutiks
padėti. Jie juk
raganos bijo.

Gerai, o
kurioj pusėj
dabar mūsų
palapinė?
Eee... Palauk,
o kur mes iš
viso esam?

Viskas labai jau
keista, kažkokia
mistika.

Po galais, negi
mes pasiklydom?
Negaliu patikėti!

Arbata
paruošta.

Cha cha!

Ko rėkiate? Negi
raganą pirmą kartą
matote?

Todėl ir
rėkiam, kad ne
pirmąkart!

Nes tie
susitikimai
nieko gero
neatnešdavo!

Kur dabar
eiti?

Tik prašome
mūsų
nevalgyti!
Kaip čia
atsirado
katė?

Kas ten?

Cha
cha!

Miau!

ŠMRRR!

Tikriausiai
kaimas netoli,
eime paskui ją.

AAAAA!

