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Kurie iš šių vabalų yra
toje pačioje lapo pusėje
kaip ir pirmasis? Atidžiai
sek vabalų kelią ir į
kuponą 30 p. surašyk
toje pačioje lapo pusėje
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ropojančių vabalų
skaičius.

PRIZAS x1
Skraidyklė
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„AIR HOGS“
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Suprantu, kodėl žiūrovams
nesakai savo telefono
numerio, bet kodėl jiems
nerodai ir savo veido? Lyg
ir žadėjai pasirodyti prieš
kamerą sulaukęs 10 tūkst.
prenumeratorių...

Kai tai žadėjau, maniau, kad tiek prenumeratorių sulauksiu mažiausiai po
metų ar dvejų. Nesitikėjau, kad bus
toks aukštas šuolis į viršų. Reikės dar
palaukti, kadangi iki tol esu suplanavęs kai ką kito, be to, neturiu tam
tikros įrangos. Kiek reikės laukti –
parodys laikas. :)

Po vienu tavo vaizdo įrašu Mozilas GT
paliko tokį komentarą:

Siandien nutiko 3 dalykai
Mano draugas pasake jog jis nemegsta Enoxo
Ji siandien partrenke autobusas.
As praradau autobuso licenzija.
(kalba netaisyta)

Gerbėjai dažnai tave prajuokina?

Taip, dažnai, ir aš dėl to džiaugiuosi. Smagu, kad jie manęs nepamiršta ir nori patys
suteikti man tą patį, ką aš jiems visada
stengiuosi suteikti – šypseną. :>
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Titas
21 m.
Alytus
Jutuberis

Kanalas
Enoxas

140+

Prenumeratorių
20 000+

Peržiūrų
1 500 000+

Vaizdo įrašų

Daugumai jų nuo 10 iki 13 metų.
Ar dėl to nustojai keiktis?

Turiu nemažą auditoriją. Ji stebi, kaip
aš elgiuosi, todėl noriu būti jai pavyzdžiu ir parodyti, kad keiktis negražu.

Ne taip seniai įsigijai vieną galingesnių vidutinės klasės vaizdo plokščių
„Nvidia GeForce RTX 2060“, tačiau vis
dar daugiausia filmuoji žaidimą „Minecraft“. Kai pirmą kartą išbandžiau
jį prieš septynerius ar aštuonerius
metus, net neįsivaizdavau, kad jis
taip pakeis žaidimų pasaulį. Kas dar
pretenduotų į svarbiausio pastarojo
dešimtmečio žaidimo titulą?

Išvardysiu keletą žaidimų, kuriuos
vos įsijungęs pradėdavau šypsotis.
Visų pirma, tai visiems gerai žinomas „Grand Theft Auto V“. Kitas
būtų „Stranded Deep“. Rekomenduočiau jį tiems, kuriems patinka
jūra, paplūdimiai. Jame tenka žaisti
kaip veikėjui, kurio lėktuvas nukrito
kažkur Ramiajame vandenyne ir
kuriam reikia išgyventi neįprastomis
sąlygomis.

