
LARISA KALPOKAITĖ 

Nepažįstamoji
Kas ši stilinga solidi moteris smagioje 
merginų draugijoje?.. Ech, tie moteriški 
triukai: pakanka kirpėjui ištiesinti plaukus, 
ir valiūkiškos garbanės aktorės Larisos 
KALPOKAITĖS (57) beveik neįmanoma 
atpažinti! Į krūvą su “Domino” teatro 
kolegėmis Gabija JARAMINAITE 
(43), Aurelija TAMULYTE (45), Aušra 
Štukyte (36), Juste ZINKEVIČIŪTE (26) 
ir Valda BIŠKUTE (34) ji susibėgo dėl 
būsimos premjeros: Brodvėjaus komedi-
joje “Žavios ir pavojingos” visos vaidins 
studijų laikų drauges. 

VIP žinios

TIKĖJIMAS. Asta BAUKUTĖ 
(48) žurnalui “Ji” prisipažino, 
jog stengiasi gyventi pa-
gal dešimt Dievo įsakymų, 
vaikšto į bažnyčią. “Nesakau, 

kad esu pavyzdinė katalikė, 
tačiau kasdien klausau “Mari-

jos radijo”, kasdien meldžiuosi ir 
pabaru save - tai puikus būdas kovoti su 
puikybe ir susireikšminimu”, - aiškino 
aktorė.

DU. Vaida SKAISGIRĖ (24) 
žurnalą “7 dienos” patikino, 
jog ją sunku nustebinti, 
bet kartą tai pavyko vyrui 
Rolandui Skaisgiriui, kai per 
sužadėtuves įteikė du žiedus. 
“istorija ilga ir buitiška, bet nuo to 
man buvo tik geriau. Man pasisekė, o 
Rolandui nelabai”, - juokėsi “Videomet-
ros” komunikacijos vadovė.

KARTU. Renata NORVILĖ 
(36) žurnalui “7 dienos” 
pasakojo, jog su vyru dainin-
inku Deivydu Norvilu-Deiviu 
viską nusprendžia drauge: “Ir 
į medžioklę einame kartu, ir 
dirbame dažnai kartu. Tiesa, kai 
išeinu dirbti į “KristiAną”, jau dešimtą 
ryto skambina: “Pasiilgau tavęs.” 

Aišku, juk tokiu metu jis tik akis 
pramerkia.”

TĖVYSTĖ. Justinas LAP-
ATINSKAS (27) portalui 
Žmonės.lt atviravo: mažiau 
nei prieš pusmetį gimusi 

dukrytė buvo planuota, jis su 
žmona Migle žinojo, kad bus 

nelengva, bet kad taip sunku - nesitikėjo. 
“Pamenu - pramerkiu akis, iškart grie-
biuosi kavos, tada - antro puodelio ir tik 
tada galiu kilti iš lovos”, - pasakojo šiaip 
kavos negeriantis dainininkas.

KILOGRAMAI. Oksana PIKUL- 
JASAITIENĖ (31) laidai “Nuo... Iki...’ 
sakė nėštumo metu priaugusi 24 kilogra-
mus: “Dievinau sūrį. Pačioje pradžioje, 
kaip ir daugeliui moterų, patiko 
marinuoti agurkėliai, o marinatą 
gėriau kaip kompotą.” Nuo 
liepos vidurio, gimus sūnui, 
jau nukrito 14 kilogramų. Jei 
nepavyks atgauti buvusių formų, 
atlikėja žada kreiptis į plastinės 
chirurgijos specialistus.

INDRĖ IR MANTAS STONKAI

Kasmet vis labiau...
Ketvirtąsias vestuvių metines spalio 1- ąją 

atšventę Indrė (29) ir Mantas (28) STONKAI 
dėkoja vienas kitam už kantrybę ir laimę būti kar-
tu, o vardyti, kokie buvo drauge praleisti metai, 
galėtų be perstojo: “Vaisingi, turtingi, įdomūs, 
vis kitokie...” Be didesnių audrų? “Buvo visko, 
bet su kiekvienais metais vienas kitą mylime vis 
stipriau. O svarbiausia, kad turime du vaikus ir 
neužmigome ant sėkmės laurų.”

veidai ir vardai

Naujienos kasdien - portale Žmonės.lt
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