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KONKURSAS! 
Beatrich teigia, kad jos karjera prasidėjo viename iš 
socialinių tinklų. Ar žinai, kokiame?
a) Twitter
b) Facebook
c) Instagram PR
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Beatrich KAIP NUSPRENDEI PASIRINKTI DAINININKĖS KAR-
JERĄ? 
Negaliu pasakyti, kad nusprendžiau būti dainininke, 
tiesiog tapau ja. Jau nuo pat mažų dienų labai mė-
gau muziką, tačiau niekada net nedrįsau pasvajoti, 
kad gyvenime galėsiu daryti tai, ką labiausiai myliu. 
Atsitiko taip, kaip ir turėjo nutikti. Mano vaizdo įra-
šus internete pastebėjo prodiuseris Benas Ivanovas 
ir pasiūlė dirbti kartu. Taip ir prasidėjo mano crazy, 
nuotykių ir potyrių pilnas kelias.

ŽVAIGŽDĖS GYVENIMAS ATRODO NUOSTABUS — 
KONCERTAI, PAŽINTYS SU ĮŽYMYBĖMIS IR DAUGY-
BĖ GERBĖJŲ. KOKS BUVO TAVO KELIAS, KOL TAI 
PASIEKEI? 
Nežinau, nevadinu savęs žvaigžde ir išvis purtausi 
nuo to žodžio. Aš tiesiog esu žmogus, kuriam patin-
ka muzika, kuriam patinka dainuoti ir kurti dainas. 
Labai smagu, kad yra manęs klausančių žmonių, nes 
tai tikrai motyvuoja tobulėti ir dar labiau stengtis. 
Galiu tik tiek pasakyti, kad reikia labai daug dirbti, 
stengtis padaryti daug daugiau ir geriau už kitus, 
kad bent kažkur judėtų reikalai.

KĄ MĖGSTI VEIKTI LAISVALAIKIU? 
Viskas, ką veikiu gyvenime, yra muzika. Nesakau, 
kad aš neturiu laisvo laiko, nes labai sunku tai, ką 
darau, pavadinti darbu. Be muzikos, laisvą laiką 
mėgstu leisti sportiškai ir aktyviai. Man tiesiog 
reikia kažkokio veiksmo! Aišku, būna ir tokių dienų, 
kada norisi tiesiog šiltai įsitaisyti lovoje, apsikabinti 
skanios picos dėžę ir žiūrėti mėgstamiausius seria-
lus. Sveika visko po truputį.

AR ŠIUO METU DIRBI PRIE KOKIO NORS 
NAUJO PROJEKTO? GALBŪT GALI PA-
PASAKOTI APIE ARTIMIAUSIUS ATEITIES 
PLANUS? 
Ne taip seniai pasirašėme sutartį su viena 
Anglijos įrašų kompanija. Tiksliau, su 
vienu žmogumi — Nicku Gatfieldu, atra-
dusiu tokius atlikėjus, kaip grupė “One 
Direction”, Amy Winehouse ir t. t. Manau, 
gal sausio mėnesį turėtų pasirodyti nauja 
mano daina, kurios labai laukiu ir noriu, 
kad ją galėtų išgirsti visi. Turbūt tai dabar 
ir būtų didžiausias mūsų projektas, prie 

kurio dirbame.

AR TURI KOKĮ NORS GUILTY 
PLEASURE — MALONUMĄ, 
APIE KURĮ PASAKOJI NE 
VISIEMS? GALBŪT LEDAI 
VIDURY NAKTIES ARBA 
AGURKĖLIAI SU ŠOKOLA-
DU? 

Cha, šitas geras! Tai gal ir ne guilty 
pleasure, ir aš to neslepiu bei siūlau 
pabandyti visiems. McDonald'so 
vanilinis ledų kokteilis + bulvytės. 
Kokteilį vartoju kaip bulvyčių 
padažą. Taip taip taip. Žinau, tai 
skamba nerealiai, bet labai skanu. 
Daug kas iš to juokiasi ir susirau-
kia klausdami “kaip taip galima?”. 
Pabandykit, tikrai labai skanu!

KAS TAVE ĮKVEPIA KURTI MUZIKĄ? 
Gyvenime kurti mane įkvepia labai daug dalykų. Daž-
niausiai žmonės, su kuriais bendrauju, jausmai, tam 
tikros situacijos ir išgyvenimai. Dainų rašymas man 

lyg išsikalbėjimas ar 
dienoraščio rašymas. 
Kad ir keista, nesu 
labai kalbus žmogus, 
ir kartais būna tikrai 
sunku žodžiais išreikšti 
savo mintis. Kūryba 
man yra vienintelis 
būdas kalbėti taip, kad 
mane visi suprastų.

KOKĮ PATARIMĄ DUO-
TUM SAVO GERBĖ-
JOMS IR “SU P.E.R.” 
SKAITYTOJOMS? 
Muzikos mokytoja 
sakė, kad aš negaliu 
dainuoti. Tai manęs 
nesustabdė. Niekada 
aklai netikėkite kitų 

kalbomis, nereikia pasiduoti. Tikėti 
savimi — tai tiesiausias kelias į laimę. 

SUPERSTAR
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Labas, kas 
naujo?

UŽKEIKTAS ŽAISLAS
Inga 

susirgo...

Kaip gerai!

Kas čia gero?

Gerai, kad ji liko 
namie. Jei ji 

vaikščiotų, skleistų 
virusus.

Esu tikra, kad namie 
jai greitai pasidarys 

geriau. Be to, jai 
nereikia į mokyklą, ji 
visą dieną gali žiūrėti 

televizorių ir valgyti ką 
tik nori!

Argi tai 
ne gerai?

Norėtum... Panašu, kad ji 
rimtai serga. Einu 

jos aplankyti.

Puiku, eisim 
su tavim!

Juk jai gali prireikti 
pagalbos. Tu esi 

vaikinas, o mes – 
merginos, tad viską 
geriau išmanome...

Juk supranti, 
apie ką aš?

Nelabai, bet sutinku. 
Palaukit čia, nueisiu 
nupirkti jai sulčių.



Bet aš jau 
turėjau planų... 

Be to, tai labai 
keista, juk mes 

jos beveik 
nepažįstam.

Mautis kelnes per 
galvą yra labai keista!

Neleisiu tai mergai 
pavogti mano 

vaikino!

Paula, prašau 
eiti kartu!

Ema dabar 
treniruotėj, o 

man tikrai reikia 
palaikymo!

Tik pažiūrėk, kaip jis dėl 
jos jaudinasi, o ji tik ir 

naudojasi savo liga, kad 
galėtų jam paskambinti!

Manai, kad ji 
tai daro tyčia? 
Apsimetinėja? 

Esu tikra, kad 
Ingai viskas 

gerai! Juk pati matei, 
kaip ji kariasi 
Adomui ant 

kaklo!

Adomas to nemato, 
nes jis – vaikinas. 

Tačiau negaliu 
tiesiog pasitraukti 

ir leisti jai daryti to, 
ką nori.

Ką darytum, jei 
kokia mergina 
taip kabintų 

Igną?

Na, gerai, 
einam 

pažiūrėti, ką ji 
sumanė.


