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Ko surinkai daugiau: ar ?AA BB

AA BB

Laukinukas Geimerissu draugais geiminti?

BBAR

atrakinti naują 
personažą žaidime?

BB
Surasti lobį

AAbūti orku?

BB

Būti piratu

AA

AA
Skaityti 
knygas

žiūrėti filmukus?

BB

Mokytis

AA

BB

geiminti?

AR

AR

AR

AR



Sveiki, mažieji blogiukai, 
šį mėnesį susipažinsime su 
didžiausiais filmų, filmukų 
ir  kompiuterinių žaidimų 
blogiukais. Pasiruošęs įžengti 
į tamsiąją pusę? Pradedam.

Voldemortas yra juodasis magas, norintis, kad 
visą pasaulį valdytų tik magai. Šiam tikslui pasiek-
ti jis subūrė Mirties Valgytojus su kuriais norėjo 
sunaikinti žiobarus bei negrynakraujus magus. Jis 
puikiai įvaldęs juodąją magiją, moka gyvačių kalbą 
ir dėl horokruso beveik tapo nemirtingu. 

VoldemortasVoldemortas

JĖGA 2/10 

GREITIS 1/10

PROTAS 10/10

SUPER GALIOS 10/10

HARIO POTERIO PASAULIS
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Agentas Smitas yra kompiuterinė programa, 
skirta medžioti Matricoje atsiradusius trikdžius. 
Smito pagrindinis taikinys – Neo, kurį jis medžiojo 
visas 3 filmo dalis. Agentas yra neįveikiamas, ne-
mirtingas, nepavargstantis, nepasiduodantis kaip 
tikras kompiuterinis virusas.

JĖGA 10/10 

GREITIS 5/10

PROTAS 7/10

SUPER GALIOS 0/10

„MATRICA“

Agentas 
Smitas

Darthas Vaderis yra didžiausias visų laikų blogiu-

kas, kovojęs su pasipriešinimo būriais ir džedajais. 

Tiesa, vaikystėje Vaderis buvo džedajų pusėje, bet 

pasidavė tamsiajai pusei ir tapo blogiuku. Vaderis 

vadovavo imperijai bei užkariavo galaktiką. 

JĖGA 7/10 

GREITIS 8/10

PROTAS 9/10

SUPER GALIOS 5/10

„ŽVAIGŽDŽIŲ KARAI“

Darthas 
Vaderis

Stipriausias blogiukas su kilniausiu tikslu. 
Jo pagrindinis tikslas yra subalansuoti vi-
sas planetas, kad jose būtų visiems gerai 
gyventi. Bėda ta, kad, jo manymu, visata 
yra perpildyta ir pusė visatos gyventojų 
turi mirti. 

JĖGA 10/10 

GREITIS 1/10

„MARVEL“ VISATA
Thanosas

PROTAS 7/10

SUPER GALIOS 10/10

Džokeris yra klastingiausias ir žiau-
riausias iš visų blogiukų. Jis nėra pats 
stipriausias, tačiau jo naudojami me-
todai priverčia ir pačius stipriausius 
bėgti. Jo didžiausias priešas ne kas 
kitas, o Betmenas. Niekas nežino ti-
krosios Džokerio tapatybės nei kaip 
jis gavo savo randus, nes nuolat keičia 
jų atsiradimo istorijas. 

JĖGA 4/10 

GREITIS 7/10

PROTAS 10/10

SUPER GALIOS 0/10

„DC“ VISATA
Džokeris


