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Daugiau smagių superdraugių nuotykių ir įdomių istorijų rasi mūsų feisbuke — 
žurnalas Su P.E.R. Rašyk mums super@flintas.lt.

Iš PAULINOS dienoraščio 

Pririnkau „grybų“... 
Vėl už lango dargana… Lyja lietus, vėjas… Vėl 
nėra ką veikt. Na, bet aš kaip visada prisigal-
voju visokiausių veiklų! Taigi prikalbinau tėtį 
važiuot grybauti. Nepatikėsi, radau visai ne 
grybą… 

Išsiruošėme iš pat ryto. Pasiėmiau didžiausią 
savo pintinę, nes buvau tikra, kad po lietaus bus 

pridygę šauniųjų baravykų – visų grybų pulkau-
nykų  Na, einam, einam tuo miškeliu – grybų 

kaip nėra, taip nėra. Niekaip nesuprantu, kas 
darosi: juk Ema pasakojo, jog su tėvais pririnko 

visą krepšį sveikutėlių grybų… Po ilgo ieškojimo visai 
nejučiomis tolumoje pamačiau TOKIO dydžio grybą, kad 
negalėjau patikėti savo akimis – rusvutis, pūpso sau 
išdidus lyg karalius. Skuodžiau pirma, negalėjau 
leisti, kad tėtis jį surastų pirmas! Ir įsivaizduok, pri-
bėgusi arčiau ant to grybo pamačiau dvi žibančias 
AKIS! Galvojau, gal sapnuoju… Grybas sujudėjo! 
Maniau, kad širdis sustos. Gal čia stebuklingas miš-
kas, kad auga gyvi grybai?! Mano radinys dar kartą 
pasimuistė ir pradėjo bėgti manęs link. Dievulėliau, 
maniau, mirsiu iš baimės… 

Užpulta savo baravyko skuodžiau pas tėtį. O jis, 
įsivaizduok, juokiasi taip, kad net žandai 
plyšta. Pasirodo, ten visai ne grybas buvo, 
o mūsų miškų lapė snapė. Vargšelė 
manęs labiau išsigando nei 
aš jos ir nuskuodė lyg 
įkąsta. Manau, jog 
šią istoriją galėsiu 
papasakoti per 
Helovino vakarėlį 
kaip vieną iš bai-
siausių istorijų! Na, 
išskyrus tą dalį apie 
lapę. 
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Audrius Janonis

Jį gali rasti:

BE JOKIŲ ABEJONIŲ, AUDRIUS JANONIS YRA VIENA IŠ 
GREIČIAUSIAI KYLANČIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ LIETUVOS POPMUZI-
KOS PADANGĖJE. TŪKSTANČIAI GERBĖJŲ NORI JĮ PAMA-
TYTI NE TIK INSTAGRAME, FEISBUKE IR SNAPCHAT'E, BET 
IR REALIAME GYVENIME. ŠIEK TIEK DAUGIAU APIE PATĮ 
AUDRIŲ, JO POMĖGIUS IR KARJERĄ RASI INTERVIU!

KYLANTI ŽVAIGŽDÉ

instagram.com/janaudrius

snapchat.com/add/janaudrius

youtube.com/janaudrius

VARDAS Audrius Janonis
GIMĖ 1995 m. vasario 27 d. Kaune



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.

KONKURSAS! Koks yra Audriaus šuniuko 
vardas? 

a) Saga
b) Knopkė
c) Valerija PR
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Pakabutis
„Frozen“

Audrius Janonis KADA PIRMĄ KARTĄ SUPRATAI, KAD TAVO 
PAŠAUKIMAS — MUZIKA? AR TAVE KAS 
NORS ĮKVĖPĖ?
Klausytis muzikos ir dainuoti mėgau nuo 
vaikystės, o mano pašaukimą atrado darželio 
muzikos mokytoja. Ji pasikvietė mano tėvus 
ir pasakė, jog mato mano ateitį muzikoje. 

Kadangi buvau mažas, nepamenu, ar 
jaučiau kažkokį įkvėpimą... Manau, kad 
mane įkvėpė gyvenimas.

KOKIE YRA TAVO HOBIAI?
Neturiu daug laisvo laiko, nes be 
dainavimo dar studijuoju ir dirbu, 

tačiau turiu kelis hobius, kurie man 
padeda atsipalaiduoti. Vienas iš 

jų — bėgiojimas. “Pravalau” 
visas mintis, o gamtoje atrandu 
įkvėpimą.

KADA BUVO TAVO PIRMOJI 
KELIONĖ SVETUR IR KUR 
KELIAVAI? 
Pirmosios mano kelionės į 
užsienį buvo dar tuomet, kai 
buvau labai mažas, tad nedaug 

ką ir prisimenu. Turbūt 
buvau dvylikos metų, kai pirmą 
kartą po ilgesnio laiko išvykau 
svetur. Tuo metu žaidžiau regbį, tad 
su komanda išvažiavome į varžybas 
Prancūzijos mieste Lione. Gyveno-
me kitų sportininkų šeimose, tad 
taip susipažinome su kultūra ir 
žmonėmis. Tai — vieni iš geriausių 
vaikystės kelionių prisiminimų.

KĄ PARSIVEŽEI IŠ SAVO ŠIOS 
VASAROS KELIONĖS PO IS-
PANIJĄ? AR TAI KOKS NORS 
SUVENYRAS, O GAL – PRISIMI-
NIMAS?
Nelabai mėgstu kelionėse 
pirkti suvenyrų, tačiau jau 
turiu idėją, kaip savo keliones 
įamžinsiu. Vieni renka ma-

gnetukus, kuriuos 
klijuoja ant 
šaldytuvo, kiti 
parsiveža vie-
tinės valiutos. 
Turiu ir vienų, 
ir kitų, tačiau 
ateityje noriu 
iš kiekvienos 
kelionės par-
sivežti po momentinio 
fotoaparato nuotrauką, kad konkretus 
įvykis man primintų kelionę.

KOKS TAVO MĖGSTAMIAUSIAS GYVŪNAS? 
AR TURI DAUGIAU GYVŪNŲ BE SAVO ŠUNIU-
KO KNOPKĖS?

Neabejotinai — šuniukai. Instagrame 
seku vieną anketą, kurioje kiekvieną 
dieną dalinamasi prancūzų buldogų 
nuotraukomis ir vaizdo įrašais. 
Dievinu juos. Kai būsiu pasiruošęs 
finansiškai — turėsiu nuosavą butą ir 
automobilį — pasidovanosiu sau vieną 

prancūziuką.

AR ŠIUO METU DIRBI SU KOKIAIS NORS 
NAUJAIS PROJEKTAIS?
Projekte “Muzikinis iššū-
kis”, kuriame kiekvieną 
savaitę ant scenos lipo-
me su skirtingais par-
tneriais, susipažinau 
su Monika Šedžiuvie-
ne. Pasibaigus televi-
zijos šou nusprendėme 
ir toliau dainuoti duetu. 
Jau greitu metu gerbė-
jams pristatysime mūsų 
pirmą autorinę dainą.

KO PALINKĖTUM ŽURNALO “SU P.E.R” 
SKAITYTOJOMS?
Džiaugtis jaunyste ir neskubėti gyventi. Po 
mokyklos laikas pradeda bėgti neįtikėtinu 
greičiu.

KYLANTI ŽVAIGŽDÉ
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Kodėl aš turėčiau 
jus suvalgyti? 

Gandai apie mane 
gerokai perdėti!

O kodėl jūs 
viliojate pas 
save kates?

Aš jų 
nevilioju.

Aš 
prašau jų 
pagalbos. Sunku paaiškinti 

keliais žodžiais, 
leiskit jums 

parodyti.

Ką turite 
omeny?

Gyvenu 
čia ilgą 
laiką. 

Anksčiau 
miškas buvo 
rami vieta. 

Bet dabar 
viskas pasikeitė 

ir miške 
apsigyveno 

blogis. Blogasis 
miškas?

Iš dalies taip. Jis 
aptemdo žmonių 
protus, paslepia 

takus.

Pasiunčia 
uodų debesis.

Katės prižiūri 
kaimą ir žmones, 
kad miškas jiems 

nepakenktų. 

Kai kas nors 
pasiklysta, 

katės parodo, 
kur eiti, arba 

pakviečia 
mane.

Miau!

Mūsų 
palapinės!

Padedu žmonėms 
ištrūkti iš miško, 

tačiau jie sako, kad 
tai aš juos užburiu 

arba suklaidinu. Jie nežino, kad 
miškas serga.

O, ne...
Ar galima kažką 
dėl to padaryti?


