
VIKTORIIJA IR
MARTYNAS POCIAI

Tikros
atostogos

Tuo metu, kai Europos 
čiommpionatui besiruošiantys
 Lietuvos krepšinio rinktinės vyrai 
prakaituoja aikštelėje, krepšininkas 
Martynas POCIUS (29) mėgaujasi 
laisve. Ne vienus metus už Lietuvą 
kovojęs Martynas šiemet priėme 
vieną sunkiausių sprindimų
 savo karjeroje ir atsisakė žaisti 
rinktinėje. Vieną po kitos traumas 
patyręs krepšininkas svarbiausias 
kolegų kovas greičiausiai stebės
per televizorių, o kol neprasidėjo 
naujasis sezonas „Žalgiryje”,
kuriame vėl žais, su gražuole
žmona Viktorija (26) mėgaujasi 
gardžiomis akimirkomis sostinėje.

LIEPA IR EVALDAS
NORKEVIČIAI

Medaus kelias
Planuodami savo povestuvinę kelionę, 

dainininkė Liepa NORKEVIČIENĖ (25) 
su vyru verslininku Evaldu
NORKEVIČIUMI (28) žinojo, kad norės 
ne tik ilsėtis po palmėmis, bet ir pažinti 
įdomius kraštus. „Ir maldyvai, ir Havajai 
atkrito - juk ten tik paplūdimys ir vande-
nynas, o mums norėjosi ne tik tinginiauti”, 
- šypsosi pora, pirmąją medaus mėnesio 
stotele pasirinkusi tilimąją Meksiką, Playa 
del Carmen
kurortą. Jiedu ilsisi prabangiame „Banyan 
Tree Mayakoba” poilsio komplekse, labai 
mėgstamame jaunavedžių, - paskui keliaus 
į vakarinę Jungtinių Valstijų pakrantę, o 
tuomet - į Kiniją.

VIP ŽINIOS

ANŪKĖ. Premjera
Algirdas
BUTKEVIČIUS (56)
su žmona Janina 
pasidalijo džiugia 
žinia - jų dukra Indrė 

pagimdė mergaitę. Tai 
- antra Butkevičių  anūkė, 

dukra jau augina trejų metukų Kamilę, 
pranešė Žmonės.lt.

DOVANA. DONATAS
BAUMILA-DŪNIS
33-iojo gimtadi-
enio proga iš žmonos 
DAinės (33) sulaukė 
netikėtos dovanos
- krūvos skirtingų 
marškinėlių. „Turiu silpnybę 
drabužiams. šiuo požiūriu esu kaip 
moteris - jei neturiu naujų drabužių, 
sakau, kad neturiu kuo apsirengti”, - 
Žmonės.lt sakė Donatas. 

MEDAUS
MĖNUO. Arvydo 

ANUŠAUSKO (51) ir 
jo žmonos Linos (24) 
medaus mėnesio statis-
tika pateikta Žmonės.lt: 

per dvi savaites Europos 
keliais automobiliu jie 

įveikė 7350 kilometrų, 100 kilometrų 
kalnų pėščiomis, 30 kilometrų jūra, 
10 kilometrų kalnų keltuvais, kirto 12 
valstybių ir aplankė 28 miestus.

PATIRTIS.  ,,Pasagų 
iš šalto metalo 
nenukalsi. Reikia iš 
karščio, ir šalčio. Tą 
galima pritaikyti ir 
meilei - jei nori, kad ji 
būtų tvirta ir sėkminga, 
reikia visko, o daugiausia 
pastangų. Kaip sako Inga, santuoka 
yra darbas be teisės išeiti atostogų”, 
- žurnale ,,Edita” senas tiesas dėstė 
Arūnas VALINSKAS (48).

PAVYDAS. Greta 
LEBEDEVA (25) 
vasarą renkasi itin 
seksualius drabužius, 
o į riekaištus, ar tinka 
tokia apranga gatvei, 
atsako: ,,Juk karšta, negi 
turėčiau vilkėti kailinius?” Ji su-
laukia ne vieno praeivio žvilgsnio, o 
paklausta, ar tai nesukelia jos draugui 
imtyninkui Aleksandrui Kazakevičiui 
(29) pavydo, Žmonės.lt sakė: ,,Man 
labiau reikia pavydėti jo. Jis gražus 
vyras, prie jo moterys kimba.”
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