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IEVA NORKŪNIENĖ

Sūnus - kaip ąžuolas
„Ne kartą su vyru kalbėjome, kad Lietuvoje turint tokią nuostabią šventę kaip 

Joninės tiesiog būtina sūnui duoti Jono vardą”, - juokiasi šokėja, pedagogė Ieva 
NORKŪNIENĖ (36), tegu ne per pačias Jonines, bet birželio pradžioje susilaukusi 
sūnaus. Su šokėju Adomu NORKŪNU (26) jiedu augina beveik trejų metukų dukrą 
Adiją. Po Dvynių ženklu gimusiam sūnui pora davė du vardus - Jonas Ąžuolas. „Dar 
gydytojai nebuvo nustatę kūdikio lyties, o aš net neabejojau, kad turėsime sūnų, - 
neslepia Ieva. - Kai laukiausi Adijos, labai svajojau, kad būtų panaši į tėtį - į Adomą. 
O sūnus norėjau, kad gimtų panašus į senelį, į mano tėtį - ramų, rimtą, tvirtą kaip 
ąžuolas žmogų. Toks jis ir yra. “

PRIE VAIRO. Deividas 
MEŠKAUSKAS (27) vėl gali 
sėsti prie vairo: praėjusią 
liepą teismo sprendimu už 
vairavimą neblaiviam jam 
buvo skirta 1000 litų bauda 

ir dvylikai mėnesių atimta 
teisė vairuoti. Šią savaitę 

teismas terminą sutrumpino iki 
dešimties su puse mėnesio, pranešė 
Anykšta.lt.

PAGAL NUOTAIKĄ. 
Indrės BURLINSKAITĖS 
(28) spintoje - net 
kelios dešimtys 
maudymosi 
kostumėlių, ji gali 
juos keisti pagal 
nuotaiką. „Bikinis 
turi atrodyti estetiškai, 
būti tvarkingas, tinkamo 
dydžio. Savo figūra esu patenkinta, 
tad turiu platų pasirinkimą”,- sakė 
portalui Žmonės.lt.

SŪNUS. Žurnalisto 
Rimo BRUŽO (42) ir 
jo žmonos Indrės 
Zykutės - Bružienės 
(29) šeimą birželio 
11-ąją aplankė 
gandrai - porai 
gimė sūnus, pranešė 
Žmonės.lt.

SVAJONĖ. Geriausia dovana Deividui 
NORVILUI (35) - butelis išlaikyto, 
įdomaus vyno ar su šiuo gėrimu 

susiję dalykai. Dainininkas 
Žmonės.lt tvirtino, jog ką tik 

atšvęsto gimtadienio proga 
sau linki daugiau keliauti 
ir... nuvažiuoti į Barseloną 
pažiūrėti futbolo rungtynių: 
„Noriu pamatyti Lionelį 

Messi gyvai.”

PASKUI DUKRĄ. Išlaikyti puikią 
figūrą Karolinai LIUKAITYTEI (26) 
padeda... bėgiojimas 
paskui netrukus dvejų 
matų sulauksiančią 
dukrą Lukreciją. 
171 centimetro 
ūgio „orų mergaitė” 
sveria 52 kilogramus. 
Portalui Žmonės.lt ji 
pasakojo dažną vakarą 
išsirengianti pabėgioti: 
„Ne tiek galvoju apie figūrą, 
bėgiodama pravalau savo mintis, nes 
nuolat suktis toje pačioje rutinoje 
- darbas, namai, vaikas - pavargsti 
emociškai.”

AIRINĖ PALŠYTĖ

AIRINĖ PALŠYTĖ

Nėra to
blogo...

Praėjusią Lietuvos šuolininkę į 
aukštį Airinę PPALŠYTĘ (22) 
pamatyti nevilkinčią sportinės 
aprangos taip pat sudėtinga, 

kaip ir sutikti  visiškai 
atsipalaidavusią vaikštinėančią 

sostinės gatvėmis ir dar su 
pirkiniais rankose. Neseniai 
kojos traumą (laimei, ne itin 

rimtą) patyrusi sportininkė kol 
kas daugiau laiko skiria gydy-
muisi, piolsiui... ir mieliems 
moteriškiems malonumams. 

Veide - plati šypsena, rankose 
- puodelis kvepiančios kavos, 
o apie šiokias tokias sveikatos 

problemas išduoda tik iš po 
džinsų išlindęs tvarsčio galiukas.

Kaip sakoma, nėra to blogo, kas 
neišeitų į gera...

IV PŽINIOS
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