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PRE KYBOS CENTRAS

REKLAMA

NaujOS

rudeNS kOlekcijOS!

„Fashion zone“ papuošalų parduotuvė 1 aukšte prekybos centre „saulės Miestas“
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Mielieji, 

Šiame numeryje

SAULĖS MIESTO generalinė direktorė

gyvenimas kupinas pokyčių! Tuo įsitikinti užtenka 
iškišus nosį pro langą: gamtos gama tampa vis 
margesnė, vėjas įgavo didesnį pagreitį, brėkštantis 
dangus vis tamsesnis, o lietus ištikimai aplanko 
kiekvieną vakarą. Tačiau nėra blogo oro – yra tik 
netinkamai pasirinkta apranga. Todėl SAULĖS 
MIESTAS siūlo puikias rudens-žiemos kolekcijas, 
kuriose kiekvienas galės atrasti sau jaukų ir stilingą 
rudens ar žiemos apdarą!
O kad neprailgtų ilgi rudens vakarai, SAULĖS MIESTAS 

siūlo ne tik stilingų drabužių kolekciją, bet ir dovanoja puikią 10-ties kino filmų kolekciją, 
tinkančią tiek romantiškam vakarui dviese, tiek šurmulingai peržiūrai SAULĖS MIESTO kino 
zonoje. SAULĖS MIESTO siūlomų rudens kino filmų įvairovė ir naujoji rudens-žiemos drabužių 
kolekcija atskleidžia, jog dažnai herojai ir jų savitai kuriamas stilius gali būti visai šalia. Šiandien 
norite tapti „Karaliaus kalbos“ herojumi, o ryt nepaprastąja Viki ar Kristina, ieškančia nuotykių 
Barselonoje? Sukurti savo filmo herojaus stilių jums padės naujasis žurnalas „Ruduo mieste“. 

KOLEKCIJOS MOTERIMS

DRABUŽIAI VYRAMS

MADOS TENDENCIJOS

22–27 psl.

10–11 psl.

Dina Bunce

RESTORANAI
35 psl.

DIZAINERIAI APIE KINĄ
12–13 psl. 14–21 psl.

P. S. Draugaukite su mumis Facebook’e
facebook.com/saulesmiestas
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Ar matėte filmą „Pusryčiai pas Tiffany“? 
Nemačiau, bet dabar tai tikrai žiūrėsiu. Vos parbėgusi 
iš fotosesijos puoliau ieškoti informacijos apie aktorę 
ir filmą. Manau dabar, įkūnijus vieną iš personažų, bus 
daug įdomiau jį pamatyti. 

Kokie Jūsų mėgstamiausi filmai?
Man labai patinka romantinės komedijos. Ypač apie 
Amerikos koledžus ir jaunimą. Jie lengvo turinio, todėl 
puikiai padeda atsipalaiduoti ir nuo visko pabėgti. 
Labai mėgstu ir siaubo filmus, nors vyras juokiasi iš 
manęs, kai taip sakau. Žiūriu juos pasislėpusi po antk-
lode ir klausiu, ar jau baisiausia dalis baigėsi.

Kokie Jūsų mėgstamiausi aktoriai?
Nors negalėčiau labai išskirti kelių, tačiau jeigu filme 
vaidina Jennifer Aniston, Richard Gere ar Ashton Kutch-
er, tikrai pasižiūriu.

Jeigu būtumėte profesionali aktorė, kokius personažus 
vaidintumėte?
Norėčiau įkūnyti visiškai priešingas sau asmenybes. 
Manau, kad jeigu vaidinčiau fantastiniame filme, 
norėčiau būti ragana, jei trileryje – tuomet kokia 
blogiuke, o seriale – piktąja pamote ar kerštinga 
įsesere.

Aušra fotosesijos metu įsikūnijo į koketišką naivuolę Holly Golightly (Audrey Hepburn), personažą iš filmo 
„Pusryčiai pas Tiffany“. Ji atskleidė, kad galimybė įsikūnyti į įvairius personažus – kiekvieno svajonė, todėl su 
nekantrumu laukė fotosesijos. Pažvelgusi į veidrodį ir pamačiusi stilistų bei visažistės darbo rezultatus Aušra net 
aiktelėjo: pokyčiai buvo neįtikėtini. 

SAULĖS MIESTO 
žvaigždžių bulvaras

Evaldas
Jurgita

Aušra

Šiauliečiai Aušra, Jurgita ir Evaldas yra SAULĖS MIESTO reklaminiai veidai. Pirmą kartą jie pasirodė žurnale „Pava-
saris mieste“, kuriame buvo užfiksuotas įprastas šiauliečių apsipirkimas ir pramogos SAULĖS MIESTE. Šį sezoną 
reklaminiams veidams teko sudėtingesnė užduotis. Energingoji sporto žurnalistė Aušra Laurinkienė, žavioji 
muzikantė Jurgita Jankutė ir solidusis finansininkas Evaldas Mazrimas įsikūnijo į įvairiausių filmų personažus.
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Ar matėte filmą „Viki, Kristina, Barselona“? Kuris 
personažas, scena labiausiai patiko?
Taip, mačiau. Na, kaip ir visi Woody Alleno filmai, jis 
toks... „Woody Alleniškas“ (šypsosi). Šio režisieriaus 
braižo nesupainiosi su niekieno kito – nepaprastai 
lengvai ir ironiškai atskleidžiamas toks sudėtingas 
dalykas kaip žmonių santykiai. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų, kad tai romantiška, smagi istorija, gražūs 
žmonės, gražūs vaizdai, tačiau iš kitos pusės – tik-
rai priverčia susimąstyti. Galiu pasakyti tiek – į tokį 
trikampį ar net keturkampį nenorėčiau įsivelti...

Kokie Jūsų mėgstamiausi filmai?
Dažniausiai labai įdomių filmų galima rasti nekomer-
cinio kino festivaliuose. Kalbant apie komercinį kiną, 

Ar matėte filmą „Karaliaus kalba“, kurio vieną iš 
personažų reikėjo įkūnyti? 
Šio filmo nebuvau matęs, todėl suvaidinti buvo 
sudėtinga. Sunkiausia užduotis – sakyti kalbą nekal-
bant į įsivaizduojamą mikrofoną. 

Kokie Jūsų mėgstamiausi filmai?
Tikriausiai „Narsioji širdis“, „Apokalipto“. Dar patinka 
ir romantiniai filmai, daugiausiai turbūt žmonos dėka. 
Kai tik norisi visiškai atsipalaiduoti, tai žiūriu tokius 
filmus kaip „Pabėgusi nuotaka“ ar „Graži moteris“ su 
Julia Roberts, „Amelija iš Monmartro“.

Kokie Jūsų mėgstamiausi aktoriai?
Mel Gibson, Audrey Tatou. Dar Julia Roberts mėgstu: ir 
graži moteris, ir gera aktorė.

Jeigu būtumėte profesionalus aktorius, kokius 
personažus vaidintumėte?
Komedijų ar serialų žanro nesirinkčiau. Man patiktų 
istorinių filmų žanras. Labiausiai norėčiau suvaidinti 
Šerloką Holmsą ar teisininką, nagrinėjantį sudėtingą 
bylą. Prie širdies būtų ir aristokrato vaidmuo. Manau, 
kad fotosesijai parinktas man personažas puikiai at-
spindi tai, ką norėčiau vaidinti, jeigu būčiau aktorius.

Jurgitai dalyvauti fotosesijoje nesutrukdė net kojos trauma, jai puikiai pavyko įsikūnyti į naivuolę romantikę 
Kristiną iš filmo „Viki, Kristina, Barselona“. Jurgitą nustebino stilistų ir visažistės parinkti drabužiai, šukuosena. 
„Atrodo, niekuomet nesirengtum vieno ar kito drabužio, niekuomet vienaip ar kitaip nesidažytum, nesišukuotum, 
bet pamačius komandos darbo rezultatus nuomonė tiesiog pasikeičia“, sakė ji. 

SAULĖS MIESTO 
žvaigždžių bulvaras

HEROJAI

ko gero, labiausiai įstrigo „Moters kvapas“, „Mirusių 
poetų draugija“, „Kuždesių sala“, „Pradžia“ , „P. S. My-
liu tave“...

Kokie Jūsų mėgstamiausi aktoriai?
Al Pacino, Matt Damon, Leonardo di Caprio, Penélope 
Cruz...

Jeigu būtumėte profesionali aktorė, kokius personažus 
vaidintumėte?
Turbūt gražias ponias gražiuose rūmuose gražiomis 
pūstomis sukniomis.

Evaldas prieš ateidamas fotografuotis žinojo tik tiek, kad reikės būti karaliumi, todėl tikroji užduotis – suvaid-
inti scenas iš filmo „Karaliaus kalba“ buvo netikėta, bet maloni staigmena. Jo teigimu, ši fotosesija buvo net 
įdomesnė už pirmąją, nes sužinojo daug pozavimo subtilybių. Naujai „iškeptam“ karaliui labai patiko stilistų 
parinkta apranga. 
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FAUSTĖ

Takko fashion

OPTIO

Trollbeads

SEPPALA

Stilinga moteris – žaisminga, gundanti ir visada graži. Ar namuose 
žiūrėdama filmą, ar  vakarėlyje... Šį rudenį ji derins megztą suknelę, kailinę 
liemenę, įvairius aksesuarus ir subtilų apatinį trikotažą. „Takko Fashion“ 
visada išsiskiria prekių įvairove bei patraukliomis kainomis. O VIP klientai 
gauna asmeninius kvietimus į akcijas, kur nuolaidos siekia net 40 procentų!

„Trollbeads“, arba trolių karoliukų kūrėjai, kaip ir kino režisieriai, įkvėpimo 
semiasi iš gyvenimo. 
Unikalumo karoliukams suteikia tai, kad kiekvienas iš jų turi savo 
pavadinimą, prasmę, savo vienintelę ir nepakartojamą istoriją. Siūlome ir 
jums „susiverti“ savo gyvenimo istoriją. 

SAULĖS MIESTO vitrinos

Mėgstate filmus apie nuotaikingą 
šeimyninį gyvenimą su įvairaus 
amžiaus, visokių stilių veikėjais 
įvairiose žemės vietose ir įvairiais 
metų laikais? Jie visi tiesiog 
neišsiverstų be didžiulio drabužių 
bagažo. Aprengti visą šeimą nėra 
sudėtinga – parduotuvėje „Faustė“ 
apatinis ir viršutinis trikotažas 
moterims, vyrams ir vaikams. 
Didžiausią asortimento dalį sudaro 
visos šeimos mėgstama „Utenos 
trikotažo“ produkcija.

Kuriems žymiems kino aktoriams ar 
režisieriams neprireikė vienokių ar 
kitokių akinių? Woody Allen? Fede-
rico Felini? Penelope Cruz? Visiems 
prireikė. Tai ne tik kino žiūrovams 
reikalinga priemonė, bet ir galingas 
vaidmens bei stiliaus kūrimo įrankis. 
Jei mėgstate kiną, be akinių neapsei-
site ir jūs. Parduotuvė „Optio“ pati-
krins regėjimą ir pasiūlys kokybiškų 
akinių, rėmelių, akinių ar kontaktinių 
lęšių už prieinamą kainą. 

Kostiumų drama – atgaiva grožį 
mėgstančiai sielai. Kas liktų iš filmo, 
jei ekrane nešmėžuotų damų po-
kylio suknelės, nežavėtų svaigios 
dekoltė, nugaros linijos, neužburtų 
aksominės klostės. Kas gali 
pasidžiaugti, kad jam kostiumus 
kūrė 20 garsių dizainerių? „Seppa-
la“ kolekcijos – tai 20-ties Suomijos 
mados dizainerių kūrybos rezulta-
tas. Leiskite sau mėgautis naujau-
siais „Seppala“ dizainerių kūriniais!

SAULĖS MIESTE visada daug naujienų – atidaromos naujos parduotuvės, tobulinamos teikiamos 
paslaugos, randasi naujų pramogų. Sužinokite, ką naujo rasite šį rudenį.
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Tokyo China

Kavakuki

Avalynės taisykla, „Edas“, 
„Ekspress kontaktas“

Mamų kambarys Nemokamas internetas

Vaikų žaidimai

Rūbinė

Išlikimo klausimas – ji bandė įkelti į internetą svarbų 
pranešimą apie ateivius, bet nepavyko. Ji bandė puolė bėgti, 
bet lūžo batelių kulniukas ir ji virto ant žemės, trenkdama 
kompiuterį į žemę. Ką daryti? Tai scena iš naujausio veiksmo 
trilerio, kur ant kortos – visos civilizacijos likimas. Išeitis vi-
ena  – šalia HESBURGER įsikūrusi 3 paslaugų vieta, kurioje 
veikia Avalynės taisykla, kompiuterių meistras „Edas“ ir 
„Ekspress kontaktas“. Dabar pasaulis saugus! 

I-me ir III-ame aukštuose yra įrengti 
mamos ir vaiko kambariai, kur 
galima pervystyti ar pamaitinti 
mažylius.

Internetas – neatskiriama kasdienio 
gyvenimo dalis, tad visose prekybos 
centro bendrose erdvėse ir restora-
nuose veikia nemokamas WIFI ryšys, 
kurį teikia UAB „Splius“.

SAULĖS MIESTE daug naujų vaikų žaidimo aparatų. 
Mašinytės, lėktuvėliai, traukinukai. Leiskite savo vaikui pa-
sijausti kaip filmuke.

Spalio pabaigoje sezoną pradeda 
rūbinė. Kaip visada ji įsikūrusi III-
ame aukšte šalia „Mambopizza“ 
restorano.  
Rūbinės darbo laikas:
I-V   12–21 val., VI  10–21 val., 
VII   11–20 val.

VITRINOS

„Tokyo China“ – Azijos patiekalų restoranas, kuriame galite mėgautis gar-
džiais japonų, kinų ir tailandiečių virtuvės patiekalai. Čia visada rasite tradi-
cinių patiekalų ir įdomių naujienų: originalia technologija gaminamų sušių, 
į ryžių popierių įsuktų makių, specialioje wok keptuvėje ruošiamų kinų pa-
tiekalų ir daug kitų skanių staigmenų. 

SAULĖS MIESTE jau grei-
tai jus pakvies kavinė 
KAVAKUKI! Čia galite pa-
skanauti šviežiai keptų 
bandelių, pyragų, kitokių 
kepinių, maloniai pasi-
mėgauti gardžia itališka 

kava ar atsigaivinti skaniausiais mieste ledų 
kokteiliais. Džiaukitės akimirka atrasdami nau-
jus skonius!
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Pirkite už 50 Lt ar daugiau ir 
rinkite DVD fi lmus iš SAULĖS 
MIESTO kolekcĳ os.
Filmų kolekcĳ ai laikyti – spe-
cialus SAULĖS MIESTO dėklas 
kartu su pirmuoju fi lmu. 
Surinkite visus 10!

Akcĳ a vyksta iki gruodžio 10 d.

Filmus atsiimkite iškart infor-
macĳ os centre! 

8

SAULĖS MIESTO

Mergina per savo 30-ąjį gimtadienį 
gauna sveikinimą, kuriame skamba 
neseniai mirusio vyro balsas. Gauna-
mi laiškai padeda nepalūžti.

P.S. Myliu tave

Ji – aukštas pareigas užimanti vadovė 
iš didelio miesto. Tačiau karjera ją 
mestelėjo toliau, nei ji tikėjosi... 

Poniutė kaime

Prasideda ilga naktis, kuri sutuokti-
niams taps tikru išbandymu jų ben-
dro gyvenimo kelyje. Kuris pasiduos 
pagundai?

Po daugelio nesėkmingų bandymų įveikti mikčiojimą, „šviežiam“ karaliui Jurgiui VI imasi padėti 
logopedas Lajonelis, kuris ne tik sugrąžina monarchui karaliaus vertą iškalbą, bet ir tampa ge-
riausiu jo draugu. 

Paskutinė naktis

Karaliaus kalba

Ar pavyks suorganizuotas neteisin-
gai apkaltintos žmonos pabėgimas 
iš kalėjimo?

Trys įtemptos dienos

kino kolekcĳ a
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FILMAI

Maksas ir draugai

Šokis hip hopo ritmu

Šalti apkabinimai

Vienintelis užsiėmimas, kuriam Taile-
ris, turintis problemų su teisėsauga, 
nebuvo abejingas – hip-hop’as. O 
šokant širdyje gimsta viltis.

Neįtikėtinos užaugusio berniuko 
kelionės tikslas – rasti vaikystėje 
dingusį tėvą. Kelionėje jo laukia nuo-
tykiai su naujais draugais.

Paslaptingasis vyras gyvena, svajoja, 
myli ir rašo absoliučioje tamsoje. Kartą 
jis sutinka nepaprasto grožio moterį, 
pakeičiančią jo gyvenimą.

Viki, Kristina, Barselona

Barselonoje atostogaujančios draugės 
dievina meną ir keliones. Netikėtai į 
merginų gyvenimą įsiveržia žavus me-
nininkas Chuanas Antonĳ us.

Įsimylėti vampyrą... Čia romantika, grožis ir kančia tuo pačiu metu, tačiau geruoju tas tikrai ne-
sibaigs: vampyrų klanai nuolatos varžosi tarpusavyje ir menkiausias įprastinio jų gyvenimo būdo 
pokytis laikomas išdavyste...

Saulėlydis (I dalis)

Visos akcĳ os taisyklės – www.saulesmiestas.lt

Šauniausia vieta žiūrėti kiną

Nuo spalio 20 dienos  
kviečiame į III - ame 
aukšte  (prie boulingo 
klubo) įrengtą kino ir 
lounge  zoną, kurioje 
bus nemokamai rodomi 
patys įvairiausi fi lmai. 
Visas fi lmų repertuaras 
ir seansų laikas – 
www.saulesmiestas.lt
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Languotas jaukumas
Prieš keletą sezonų languotas audinys buvo 
viena karščiausių tendencijų. Kiek pritilusi 
tendencija šį rudenį vėl tampa aktuali, ir 
šis angliškai aristokratiškas audinys ran-
da vietą tarp geriausių sezono kolekcijų ir 
stilingiausių pasaulio įžymybių. Langeliai 
gali būti visokie: tų pačių atspalvių, kon-
trastingi ar tiesiog tradiciniai škotiški.

Įspūdingi kailiai
Tegyvuoja kailis! Ilgas, trumpas, juodas, 
rudas, baltas. Ir net tik kailinis paltas, bet 
ir batai, šalikai, kepurės. Ilgo plauko kai-
linukai gražiai atrodys drauge su aptemp-
tais džinsais ar minkšta suknele, o štai 
trumpo plauko juodi prabangūs kailiniai 
ko gero puošniausias kada nors sukur-
tas drabužis. Taip pat šį sezoną drąsiai 
rinkitės drabužius, dekoruotus kailinėmis 
apykaklėmis ar rankogaliais.

„Mods“ neklaužadas 
prisimenant
Šį sezoną septintojo dešimtmečio ten-
dencijos itin aktualios, ypač „mods“ stili-
us: trumpos, trapecijos formos suknelės 
ir sijonai, griežto silueto megzti ar tvi-
do drabužiai. Spalvos gali būti ryškios, 
marginama geometriniais raštais arba 
atvirkščiai – santūriai ramios. Iš tvido au-
dinio pasiūta trapecijos formos suknelė – 
itin stilingas ir universalus drabužis, tink-
antis įvairiomis progoms.

Naujausios rudens tendencijos

Julia Roberts „Gucci“

Emma Watson „Burberry“

Courtney Cox „Chanel“

Mot. paltas, 
Aprangos 

galerija, 
329 Lt Mot.

suknelė, 
Monton,

179 Lt

Mot. 
striukė, 

Reserved,
 259,99 Lt

Mot. 
suknelė, 
Monton,

 229 Lt
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Puikiausia alternatyva darganai – 
geltona!
Itin aktuali tendencija mūsų krašte. Laikui slen-
kant Kalėdų link, saulės tenka vis mažiau ir 
mažiau. Tad išnaudokite šią ryškiąją tendenciją 
ir nušvieskite savo rudeniškas dienas. Itin 
įspūdingai geltona atrodys deriniuose su juoda 
bei ant septintojo dešimtmečio siluetų.

Roplių raštų reveransas
Taip, drabužių ir aksesuarų, išmargintų šiais 
raštais, įsileidimas į savąją spintą gali būti 
rizikingas. Tačiau dėvimi ir derinami saikingai 
„ropliški“ daiktai gali įnešti smagių egzotikos 
prieskonių. Šį sezoną dizaineriai siūlo ne tik 
iš gyvatiniais raštais dekoruotų audinių ir 
odos pagamintų batų bei rankinių, bet ir paltų, 
kelnių ar suknelių.

Stilingai šildytis
Apsiaustas – universalus drabužis, kurį gali-
ma dėvėti įvariausiomis progomis: pasiūtas iš 
kokybiškos, geros medžiagos tiks vakarui, iš 
storesnės medžiagos – dėvėti su džinsais ar 
kasdieniu sijonu, o megztas – jaukiai šildytis 
vėsiais vakarais.

Itin svarbus akcentas
Vienas geidžiamiausių šaltojo sezono 
aksesuarų – jojiko kepuraitę primenanti 
fetrinė skrybėlė. Elegancijos jai suteikia juodas 
šilkinis kaspinas. Taip pat tendencijų viršūnėse 
vis dar laikosi plačiabrylės skrybėlės, niekada 
iš mados neišeinančios prancūziškos beretės. 
Drąsiai dėvėkite tigro ar leopardo raštais 
margintus galvos apdangalus bei stilingus 
turbanus. 

Michelle Obama

Lili Allen 

Nicky Hilton

Audrey Hepburn

„Chloe“

„Givenchy“

„Chanel“

Tendencijos

Mot. skrybėlė, 
Monton,

139 Lt

Mot.
suknelė, 
Monton,

179 Lt

Mot. 
megztukas, 

Monton
 159 Lt

Mot. švarkas, Monton,
249 Lt

„Dolce & Gabbana“
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Nei vienas filmas negali išvengti mados arba jos ignoruoti, nes jo veikėjų apran-
ga privalo tiksliai atspindėti filmo laikmečio dvasią, vyravusį stilių, medžiagas, 
kartais kruopščiai laikytis su aprangos smulkmenomis susijusių istorinių faktų. 
O mada juk taip greitai kinta. Net jei filmas rodo dešimties metų senumo įvykius 
Lietuvoje, būtinai rasime dalykų, kurie iki šiandien spėjo pasikeisti arba apskri-
tai dingo iš akiračio. O ką bekalbėti apie senovines kostiumų dramas, istorinius 
filmus ir pan.? Tai ištisos kostiumų enciklopedijos. Ne tik drabužių, bet ir batų, 
šarvų, aksesuarų, puošimosi elementų. O jei kalbame apie mokslinės fantastikos 
filmus, dizaineriai ir stilistai tiesiog priversti išrasti dar nebuvusią madą, kitaip 
sakant, pamėginti atspėti, kurlink ji nušuoliuos tolimoje ateityje.
Kas geriau gali papasakoti apie mados poveikį filmams, jei ne dizaineriai ar stilis-
tai. Kalbiname vienus žymiausių Lietuvoje kostiumų žinovus. Įdomu, kaip mada 
susijusi su kinu ir kokie filmai daro įtaką jų pačių kūrybai?

Nuostabių megztų drabužių kolekcijų kūrėjai Indrai Dovydėnaitei sun-
ku įvardinti patį stilingiausią filmą ar personažą. Jos dėmesį filmuose atkrei-
pia aktoriai, kurie yra ne tiek stilingi, kiek išraiškingi, pavyzdžiui, aktorė Jody 
Foster. Tačiau net neabejoja, kad mada ir kinas yra neatsiejami. Dažnai mane-
kenės tampa aktorėmis arba atvirkščiai. Aišku, kad mados ir kino klasika jau 
tapo filmas „Pusryčiai pas Tiffany“, kur aktorės Audrey Hepburn dėvėta maža 
juoda suknelė parduota už daugiau nei du milijonus litų, o nuo to laiko „Chris-
tian Dior“ mados namai ypač išpopuliarėjo. Serialas „Seksas ir miestas“ vadi-
namas nemokamu mados žinynu, į kurį papulti svajojo ne vienas dizaineris. 
O pačią Indrą kurti labiausiai įkvepia dokumentiniai filmai, ypač apie gamtą.

Kinas ir mada

Dizainerė Lilija Larionova, kurianti kolekcijas kartu su Egidijumi Rainiu, 
nėra sukūrusi drabužio, kuris būtų visiškai įkvėptas matyto filmo. Tačiau 
minčių sukurti ne tik vieną drabužį, bet ir visą kolekciją pagal filmą tikrai yra. 
Pavyzdžiui, pagal dar 1989 metais sukurtą filmą „Leningrado kaubojai Ame-
rikoje“, kuriame dizainerei patiko netipiniai stilistiniai sprendimai bei gera 
filmo nuotaika. Lilija mano, jog kino žvaigždės mados kūrėjams yra ypatingai 
svarbios, nes tai neabejotinai yra vienas geriausių būdų parodyti savo darbus 
plačiajai visuomenei. Daugelis aktorių yra sekamos ir gerai matomos žurnalų 
puslapiuose. Mada tikrai turi įtakos kinui, kaip ir kinas turi įtakos madai. Dizai-
nerei Lilijai Larionovai pati stilingiausia aktorė yra Tilda Swinton, gerai žinoma 
iš filmų „Narnijos Kronikos“ ar „Keista Bendžamino Batono istorija“.
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Dizainerį Giedrių Paulauską įkvepia daugelis dalykų – tai ir kelionės, 

ir sutikti žmonės, ir skaitytos knygos. Filmai taip pat yra iš tos kategorijos. 

Stilingiausias, labiausiai įstrigęs į atmintį filmas yra Stanley Kubricko „Prisu-

kamas apelsinas“, pastatytas pagal garsią Anthony Burgess knygą . Dizainerio 

nuomone, filmai ir mada yra neišvengiamai susiję ir daro įtaką vienas kitam, 

tad kino industrijoje galima pamatyti stilingų personažų, pavyzdžiui, S. Gains-

bourg (aktorius Eric Elmosnino) iš filmo „Gainsbourg: A Heroic Life“ arba ir 

realybėje stilingų aktorių Jonny Depp, Jude Law, Adrian Brody, Alan Cumming, 

Vincent Cassel.

Milda Čergelytė – jauna, ambicinga ir perspektyvi dizainerė, kurianti 

unikalius drabužius stilingiems žmonėms, artistams ir dainininkams. Jos 

vardas drabužių rinkoje – tiesiog mimi.c. Jaunąją dizainerę įkvepia viskas, 

tačiau muzika jai visada liks pirmoje vietoje po mados, o tada jau filmai, ku-

riuos ji kažkada irgi bandė kurti. Stilingiausias filmas Mildai yra dizainerio 

Tom Ford debiutas „Vienišas vyras“, kuriame aiškiai pastebimos detalės,  

puikiai atkurtas septintojo dešimtmečio stilius. Žinoma, atsiranda kritikų, 

sakančių, kad daugiau dėmesio reikėjo skirti ne detalėms, o turiniui. Mil-

da yra dar viena dizainerė, kurią žavi aktorė Tilda Swinton. Dizainerė net 

neabejoja, kad kinas ir mada yra labai susiję, juk yra net terminas „mados 

filmai“ – juo apibūdinami filmai „Coco prieš Chanel“, „Seksas ir miestas“, 

„Ir velnias dėvi Prada“.

Dizaineriai

Stilistas Mantas Petruškevičius yra tikras estetas, tad jam svar-

bu, kad filme būtų ne tik geras siužetas, bet ir gražūs kostiumai. Tad 

bendras estetinis vaizdas, filmo jausmingumas ir kokybė nulemia, 

ar filmas patiks. Pats geriausias filmas, kokį Mantui teko matyti, yra 

„Valandos“. Jame pasakojama apie tris skirtingas moteris, gyvenusias 

skirtingais laikais, skirtinguose miestuose, tačiau visas jas vienijo ra-

šytoja Virginia Woolf. Šiame filme vaidina ir viena stilingiausių, stilisto 

manymu, aktorių Nicole Kidman. Kaip stilingiausias aktores Mantas 

Petruškevičius dar išskiria Julianne Moore, Helen Mirren ir Tilda Swin-

ton. O štai madingasis dizaineris Tomas Fordas debiutavo kine kaip 

režisierius 2009 metais su filmu „Vienišas vyras“, kuris taip pat yra 

Manto mėgstamiausių filmų sąraše.
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Viki Kristina ir Barcelona fotoViki, Kristina, Barselona

Mot. palaidinė, Reserved,
59,99 Lt

Apyrankė, Trollbeads,
992 Lt

Žiedas, Trollbeads,
286 Lt

Kaklo papuošalas, New Yorker,
29,90 Lt

Mot. palaidinė, New Yorker ,
34,90 Lt

Suvaidinti Penelopę Cruz ir Scarlett Johansson? Kodėl gi ne! „ Auk-
sinio gaublio“ prizą už geriausią filmą laimėjusio filmo herojus 
vaidinti buvo lengva ir labai smagu.
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Mot. palaidinė, New Yorker ,
34,90 Lt

Vyr. palaidinė, New Yorker,
 54,90 Lt
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Mot. paltas, 
Lelija, 
619 Lt

Mot. kepurė, 
Reserved, 
29,99 Lt

Segė, Kanela, 
15 Lt

Chalatas, 
Triumph,
132 Lt

Liemenėlė, 
Triumph,
115 Lt

Auskarai, 
Ibero,
43 Lt

Kaklo 
papuošalas, 
Ibero,
145 Lt

Kelnaitės, 
Triumph,
44 Lt

Mot. pirštinės, 
Reserved, 
19,99 Lt

Mot. 
ilgaauliai 
batai, 
Viva batai,
329,99 Lt

P. S. Myliu 
tave

Romantika. Jaukumas. Labai dažnai rūbus renkamės dėl jų teikiamo komforto jausmo. Šį rudenį tai pajusti padės 

langeliai, vilnonis audinis, šiltos spalvos ir filmas „P. S. Myliu tave“.

Mot. sijonas, 
Seppala, 
89,95 Lt

Mot. palaidinė, 
Monton,
159 Lt

Mot. 
bateliai, 
Verus,
239,99 Lt

Mot. piniginė, House,
39,99 Lt

Rankinė, Reserved,
129,99 Lt

Mot. 
ilgaauliai 
batai,
A&G, 
399,99 Lt

Aromatinis vonios 
aliejus, Rygos
muilo manufaktūra,
34,9 Lt

Pagalvė,
Top Shop,
199,90 Lt

Telefonas
„Samsung 7230“, 

Tele2,
649 Lt

Arbatinukas, 
Skonis ir kvapas,

195 Lt

Šalikėlis, 
Beladgio, 

29 Lt

Drabužiai moterims
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Sijonas,
New Yorker, 
89 Lt

Mot. batai, 
Verus,
349,99 Lt

Mot. švarkas, 
Marli Woman,
 195 Lt

Kepurė, 
Seppala, 
44,95 Lt

Sidabrinė 
sagė, Jahonts,
138,89 Lt

Mot. 
šalikas, 

Aprangos 
galerija,

 59 Lt

Dušo želė, 
Equador,
39 Lt

Losjonas 
rankoms, 
Sarma,
16,90 Lt

Lankelis, 
Medinės šukos,
14 Lt

Mot. megztukas, 
Reserved, 
99,99 Lt

Vėrinys, 
Jahonts,
717,06 Lt

Mot. striukė, 
Buddelei, 
359,90 Lt

Liemenėlė, 
Lauma Lingerie,
77 Lt

Kelnaitės, 
Lauma Lingerie,
39 Lt

Mot. aksesuaras, 
Reserved, 
29,99 Lt

Suknelė su 
megztuku, Tiffi,
279,99 Lt

Mot. 
aulinukai, 
A&G,
379,99 Lt

Batai, Palazzo,
469,99 Lt

Mot. 
aulinukai, 
Walking,
199,99 Lt

Mot. naktiniai, 
Faustė,
109 Lt
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Poniutė 
kaime 

Arba klasiška ledi ofise. Kad  rūbai gali padėti suvaldyti minią, tikrai nėra paslaptis. Kaip apsirengus suvaldyti 

darbuotojus? Idėjų semiamės iš filmo „Poniutė kaime“.

Vonios ir dušo 
želė „Ikove“, 
Žalias,
29,99 Lt

Akiniai, Optio 
optika,
662 Lt

Auskarai, Kanela,
45 Lt

Mot. marškiniai, 
Tiffi,
181,99 Lt

Mot. 
švarkas, 
Savitas 
stilius,
168 Lt

Mot. švarkas, Elva,
239 Lt

Kompaktinė 
saulės pudra 
„Bourjois“, 
Kosmada,
36,90 Lt

Suknelė, 
Tiffi,
279,99 Lt

Krepšys, 
Kelionių 
reikmenys, 
165 Lt

Moteriška rankinė, Kelionių 
reikmenys,
140 Lt

Mot. sijonas, Elva,
124 Lt

Suknelė, Tiffi,
251,99 Lt

Mot. bateliai, 
Elegant line,

299 Lt

Mot. batai, 
Walking, 
99,99 Lt

Kelnės, Elva,
129 Lt

Žolelių 
arbata „Aštrus 
protas“, Eko 
herba,
14,90 Lt

Telefonas „Nokia E6“,
Bitė,
1299 Lt

Liemenėlė, 
Lauma Lingerie,
77 Lt

Kelnaitės, Lauma 
Lingerie, 
39 Lt

Drabužiai moterims
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Batai, Palazzo,
259,99 Lt

Kūno 
sviestas, 
Body 
Shop,
59 Lt

Mot. švarkas, 
Monton,
299 Lt

Mot. piniginė, 
Kelionių reikmenys,
119 Lt

Mot. ilgaauliai 
batai, Verus,
439,99 Lt

Mot. bateliai, 
A&G,
159,99 Lt

Mot. sijonas, Sunrise,
160 Lt

Suknelė, 
Sunrise,
210 Lt Kaklo 

papuošalas, 
Fashion zone,
35 Lt Mot. 

palaidinė, 
Seppala,
69,95 Lt

Laikrodis „Alfex“, 
Tikslus laikas,
1060 Lt

Vėrinys, Aukso 
centras,
 1357 Lt

Suknelė, 
Elva, 
199 Lt

Mot. rankinė, 
Elegant line,
199 Lt

Mot. 
palaidinė, 
Monton,
139 Lt



20 

Paskutinė
naktis

Auskarai, 
Kanela,
36 Lt

Aistra. Šiam fatališkam jausmui užplūdus moterys renkasi figūrą pabrėžiančius rūbus, elegantiškus paltus ir 

ilgesingai žvelgia pro langą. Ach, ta nepaaiškinama trauka! Tokia, kaip „Paskutinėje naktyje“.

Mot. paltas, 
Reserved,
359,99 Lt

Suknelė, Reserved,
129,99 Lt

Šalikėlis, 
Beladgio,
29 Lt

Liemenėlė, 
Miglė,
64,98 Lt

Kelnaitės, 
Miglė,
34,98 Lt

Mot. paltas, 
New Yorker,
179 Lt

Mot. 
striukė, 
Marli 
Woman,
199 Lt

Rankinė, 
New Yorker,
79 Lt

Puodukas su 
lėkštutėmis, 
Dovinda,
38 Lt

Užrašų knygelė, Sidabrinis medis,
45 LtMot. bateliai, 

Viva batai, 
139,99 Lt

Vazonas, 
Gardenijos 
žiedai,
12 Lt

Nertera, 
Gardenijos 
žiedai,
15 Lt

Rankinė, 
Valley Bags,
299 Lt

Drabužiai moterims
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Miego 
akiniai, 
Sarma,
54 Lt

Auskarai, 
Aukso centras,
559 Lt

Kvepalai „Bvlgari Jasmin 
Noir“, Parfum express,
185 Lt

Delninukė, 
Verus, 
89,99 Lt

Mot. naktiniai, 
Lauma Lingerie,
68 Lt

Sijonas,
Savitas stilius,
165 Lt

Apyrankė, 
Baltic hair,
50 Lt

Auskarai, 
Baltic hair,
35 Lt

Mot. suknelė, Monton,
189 Lt

Sidabrinis 
koljė, 
Koljė, 
702 Lt

Nagų lakas 
„Loreal Resist & 
Shine“, 
Drogas, 
23,99 Lt

Šampanas 
„Moet & 
Chandon“, 
Vynoteka,
99,99 Lt

Batai, 
Danija,
249,99 Lt

Suknelė, Tiffi,
279,99 Lt

Mot. bateliai, Viva batai,
129,99 Lt

Skarelė, Takko Fashion, 
32,90 Lt

Mot. šalikas,
Lelija, 
69 Lt

Mot. naktiniai, 
Triumph,
168 Lt

Plaukų sagė, 
Medinės šukos,
19,99 Lt

Mot. batai, Verus,
249,99 Lt
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Karaliaus kalba foto Karaliaus kalba
Didis žmogus, istorinė asmenybė – itin 
žemiškoje, ir tik iš pažiūros komiškoje situ-
acijoje. Ar pavyko į daugybę apdovanojimų 
pelniusį aktorių įsigyventi Evaldui? 
Įvertinkite!

Kaklaraištis, Sunrise,
    25 Lt

Petnešos, Sunrise,
    85 Lt

Šalikas, Reserved,
29,99 Lt

Paltas, Lelija,
   399 Lt

Vyr. marškiniai, Reserved,
 109,99 Lt
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Karaliaus 
kalba

Įkvėpti minią ir nugalėti. Rinkitės aristokratišką prabangą, klasikinius siluetus ir itin elegantiškus aksesuarus: 

šilko kaklaraiščius, petnešas ir šalikus.

Vyr. paltas, 
Monton,
549 Lt

Kaklaraištis, 
Sunrise,
25 Lt Marškiniai, 

Monton,
139 Lt

Vyr. kostiumas, 
Lelija,
539 Lt

Sąsagos, Lelija,
85 Lt

Dėžutė 
cigaretėms, 
Skonis ir 
kvapas,
89 Lt

Vyr. batai, 
Elegant line,
339 Lt Vyr. piniginė, 

Kelionių reikmenys,
106 Lt

Vyr. portfelis, 
Verus,
399,99 Lt

Vyr. kelnės, 
Monton,

199 Lt

Vyr. batai, 
Verus,
259,99 Lt

Drabužiai vyrams

Vitaminai 
vyrams 

„Flax Oil“, 
Eurovaistinė,

67,36 Lt
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Vyr. chalatas, 
Kurima,
250 Lt

Vyr. paltas, 
Monton,
449 Lt

Šalikas, Mosaic,
79 Lt

Vyr. lietpaltis, 
Sunrise,
320 Lt

Vyr. diržas, Mosaic,
99 Lt

Vyr. batai, 
Palazzo,
279,99 Lt

Vyr. skėtis, 
Verus,
69,99 Lt

Puodelis, Presto,
24 Lt

Viskis „Chivas royal 
salute“, Vynoteka, 
349,99 Lt

Le Bou „Minios 
psichologija“, 
Vaga,
26,80 Lt

Portfelis, Kelionių 
reikmenys,
85 Lt

Kava „Goppion caffe“, 
Vynoteka,
9,99 Lt
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Vyr. megztinis, 
Monton,
189 Lt

Vyr. marškiniai, 
Aprangos galerija,
129 Lt

Vyr. liemenė, 
Reserved,
139,99 Lt

Dinamika. Kai laiko nėra ir reikia labai labai skubėti, svarbu, kad rūbai nevaržytų judesių. Ir ne tik. Stilius neturi 

likti antram plane. Net jei ir labai labai skubate.

Vyr. marškinėliai, 
Cropp Town,
39,99 Lt

Vyr. kepurė,
Cropp Town,
24,99 Lt

Vyr. marškiniai, 
Mosaic,
99 Lt

Vyr. šalikas, 
Cropp Town,
39,99 Lt

Vyr. batai, 
Cropp Town,
179,99 Lt

Vyr. švarkas, Audimas,
159,99 Lt

Vyr. 
kelnės, 
Reserved,
139,99 Lt

Vyr. batai, 
Elegant line,

299 Lt

Trys įtemptos 

dienos

Drabužiai vyrams
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Vyr. džinsai, Cropp Town,
139,99 Lt

Vyr. laikrodis 
„Jacquaes 
Lemans“, 
Brandwatch, 
659 Lt

Vyr. 
megztinis, 
Monton,
129 Lt

Vyr. diržas, 
Cropp Town,
29,99 Lt

Vyr. megztinis, Reserved,
119,99 Lt

Vyr. batai,
Walking,
299,99 Lt

Vyr. striukė, Adaksas, 
899 Lt

Vyr. marškinėliai, Aprangos galerija, 
39 Lt

Vyr. megztinis, Sunrise,
140 Lt

Vyr. marškinėliai,
Aprangos galerija, 
29 Lt
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Laisvė ir nerūpestingas siautulys. Jaunatviškos energijos nestabdantys rūbai šokio aikštelėje 

pabrėžia ištreniruotą kūną. Mėgaukitės kiekviena akimirka ir kiekvienu šokiu ir, be abejo, 

savimi!

Šokis hip hopo
 ritmu 

Vyr. kepurė, 
Cropp Town,
24,99 Lt

Vyr. bluzonas, 
Cropp Town,
139,99 Lt

Vyr. marškiniai, 
Seppala,
99,95 Lt

Vyr. skrybėlė, 
House,
34,99 Lt

Vyr. marškiniai, 
Cropp Town,
99,99 Lt

Vyr. šalikas, 
House,
34,99 Lt

Vyr. piniginė, 
House,
49,99 Lt

MP3 grotuvas 
„Philips“, Euronics,
209 Lt

Vyr. krepšys, 
House,
89,99 Lt

Vyr. batai, 
Walking,
329,99 Lt Vyr. batai, 

House,
149,99 Lt

Sportinis 
krepšys, 
Audimas,
79,99 Lt

Mot. 
kelnės, 

Cropp
Town,

89,99 Lt

Pūkinė
liemenė,
Audimas,
249,99 Lt

Drabužiai jaunimui

Planšetinis 
įrenginys 
„P1010 Galaxy“, 
Euronics,
1099 Lt
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Mot. džinsiniai 
marškinėliai, Seppala,
95,95 Lt

Švarkelis, Takko Fashion,
69,9 Lt

Batai, Danija,
129,99 Lt

Mot. liemenė, Reserved,
159,99 Lt

Mot. batai, 
Viva batai,
69,99 Lt

Mot. rankinė, 
House,
89,99 Lt

Mot. džinsai, 
Marli Woman, 

125 Lt

Kaklo 
papuošalas, 
Fashion zone,
45 Lt

Mot. švarkelis, 
Audimas,
129,99 LtAuskarai, 

Fashion zone,
27 Lt

Mot. švarkelis, 
New Yorker,
179 Lt

Mot. šalikas, 
House,
39,99 Lt

Pirštinės, 
Seppala,
34,95 Lt

Mot. striukė, 
Reserved,
239,99 Lt

Mot. šortai, 
New Yorker,
89 Lt

Merg. šortai, 
Reserved,
79,99 Lt

Mot. sijonas, House, 
79,99 Lt

Rankinė, New Yorker, 
59,9 Lt
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Maksas ir 
draugai

Viskas gerai, kai yra draugų. Gera drauge leistis į nuotykius ir svajoti apie tolimus kraštus, keistus gyvūnus ir 

žinoti, kad visada gėris nugalės blogį. 

Drabužiai vaikams

Kepurė,
Takko Fashion,
29,90 Lt

Vitaminai vaikams 
„Starmen“, Eurovaistinė,
39,99 Lt

Vaik. pižama, 
Faustė,
74 Lt

Žaislas gyvūnui, 
Petcenter,

32,60 Lt

Papajos kubeliai, 
Gėrybių ragas,

 12,90 Lt

Vaikiškos kelnės, 
Seppala,
69,95 Lt

Vaik. megztukas, 
Faustė,

18 Lt

Marškinėliai, 
T-idėjos,
39 Lt Vaikiškos 

šlepetės, 
Evagitas,
24 Lt

Žaislas 
„Lego Hero 
Factory“, 
RuDuDu,
53,99 Lt

Žaislas 
sūpynės, 
Cipollinno,
269 Lt

Muilas „Jūrmala“, 
Rygos muilo 
manufaktūra,
6,50 Lt

Mediniai antspaudai, 
Dovanų idėjos,
18 Lt

Kivi, 
Gėrybių ragas,
19,50 Lt

Džemperis,
Takko Fashion,
39,90 Lt

Batai, 
Sportland,
179 Lt

Jei šiame leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su 
parduotuvėse esančia, prašome leidinyje nurodytą informaciją laikyti 
spaudos klaida. Prekių kiekis ribotas.
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Liemenė,
Takko Fashion,
35,90 Lt

Maksas ir 
draugai

Merg. bluzonas, 
Cropp Town,
109,99 Lt

Merg. megztukas, 
Reserved,
89,99 Lt

Sijonas, Takko Fashion,
29,99 Lt

Suknelė, Takko Fashion,
35,90 Lt

Merg. sijonas, Reserved,
99,99 Lt

Žaislas „Janod House“, RuDuDu,
66,90 Lt

Guolis gyvūnui, 
Kika,
58,99 Lt

Kuprinė, 
Sportland,
99 Lt

Rankinė, 
Takko Fashion,
35,90 Lt

Džinsai, 
Takko 
Fashion,
59,90 Lt

Merg. 
striukė, 
Sportland,
279 Lt

Merg. 
palaidinė, 
Reserved,
49,99 Lt

Lankelis, 
Drogas,
13,59 Lt

Plaukų 
segtukas, 
Kanela,
4 Lt/vnt.

Akiniai,
Party line,
19 Lt

Kepurė,
Takko Fashion,
17,90 Lt

Merg. 
megztukas, 
Seppala,
49,95 Lt
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Jei gyventum Holivude, 
kas tu būtum?

Atlik testą ir sužinok, ką galėtum veikti Holivude.  

1. Vaikystėje svajojai būti:

A. Dainininku
B. Dailininku
C. Dizaineriu
D. Gydytoju

2. Kai pas tėvus susirink-
davo draugai, ir reikėdavo 
pasakyti eilėraštuką, tu:

A.  Nustumdavai kitus vaikus ir  
 pirmas sakydavai eilėraštį
B.  Slėpdavaisi po mamos sijonu
C. Bėgdavai persirengti. Svarbiausia  
 gerai atrodyti. 
D.  Pasiųsdavai vietoj savęs jaunėlį  
 broliuką

3. Kokį meno būrelį 
lankei mokykloje?

A. Dramos 
B. Dailės
C. Rankdarbių
D. Buvai klasės seniūnas ir  
 neturėdavai laiko būreliams

4. Kompanijos 
nuotraukoje tu:

A. Esi nuotraukos centre, mėgsti  
 pozuoti
B. Sukuri kompoziciją,
 geriausiai žinai, kaip nuotrauka  
 atrodys gražiausiai
C. Fotografuoji, pats nemėgsti  
 būti kadre
D. Papuoši draugus, kad nuotrauka  
 atrodytų įdomesnė

5. Vakarėlyje:

A. Esi vakarėlio siela, mėgsti visus  
 užimti
B. Fiksuoji vakarėlio akimirkas,  
 esi nuošaliau
C. Seki, kas kaip pasipuošęs   
 atėjo, ar laikosi „dress code“
D. Tu suplanavai šį vakarėlį

6. Skaitydamas knygą tu 
dažniausiai įsivaizduoji:

A. Save kaip herojų 
B. Matau, kaip atrodytų scena
C. Herojų išvaizdą, netgi jų rūbus  
 ar aksesuarus
D. Tolesnį veiksmą

7. Filme tau svarbiausia:

A. Vaidyba
B. Vaizdai
C. Kostiumai
D. Scenarijus

8. Kelioneje tu 
labiausiai mėgsti:

9. Kur norėtum 
gyventi?

A. Įsijausti į vietinio žmogaus   
 gyvenimą
B. Fotografuoti gražius vaizdus
C. Stebėti žmonių išvaizdą
D. Pamatyti kuo daugiau įžymių   
 vietų

A. Holivude
B. Čia, kur gyvenu, geriausia,  
 daugiausiai gražių vaizdų
C. Milane
D. Paryžiuje
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Jei daugiausiai surinkai D, galėtum būti:

Susidūrusios mašinos būtinai 
užsiliepsnoja.

Eifelio bokštas matomas pro kiekvieną 
Paryžiaus namo langą.

Visos vienišos moterys laiko kates.

Bet kurio namo ventiliacijos sistema – ge-
riausia slėptuvė. Niekas net nepagalvoja 
ten kažko ieškoti, o žmogus ja gali nuke-
liauti į bet kurią pastato dalį.

Viduramžių valstiečių dantys buvo tobuli.

Kai veikėjas moka už taksi, niekada nežiūri 
į piniginę, kai traukia kupiūrą – ištraukia 
bet kurią ir visuomet pataiko.

Visur galima rasti grandininį pjūklą, jeigu 
tau jo prireiktų.

Detektyvas gali išspręsti bylą tik tuomet, 
kai yra nuo jos nušalintas.

Vyras net necypteli žiauriai mušamas, 
tačiau raitosi agonijoje, kai moteris bando 
dezinfekuoti žaizdas.

Visų bombų laikmačiai būna su dideliais 
raudonais skaitmenimis, kad visi žinotų, 
kada jos turi sprogti.

10 patarimų 
būsimiems filmų 
kūrėjams

Jei sugalvosi kurti savo filmą, tau būtina žinoti 
keletą taisyklių, kurių privalai laikytis:

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

Jei daugiausiai surinkai A, galėtum būti:

Aktorius, dažniausiai ek-
stravertas, gerai besijaučiantis 
didelėje kompanijoje, turintis 
puikią dikciją ir greitai perpran-
tantis kito žmogaus situaciją, nes 
jam reikia mokėti „įsigyventi į kito 
kailį“.

Jei daugiausiai surinkai B, galėtum būti:

Operatorius, turi labai aštrią 
akį, puikiai išvystytą erdvinį 
jausmą, labai gerai išmano ir jaučia 
apšvietimo dalykus, perspektyvą, 
rakursus, šešėlių ir spalvų žaismą.

Jei daugiausiai surinkai C, galėtum būti:

Kostiumų dizaineris, ne tik 
puikus savo srities specialistas, 
galintis sukurti bet kokį drabužių 
modelį, bet ir mados istorikas, nes 
turi prižiūrėti, kad kostiumai filme 
atitiktų laiko dvasią, tuometines 
madas, kostiumų medžiagas ir si-
uvimo techniką.

Režisierius, tai filmo sie-
la ir pagrindinis kūrėjas. Pa-
gal jo „užgaidas“ dirba visa 
komanda. 

Kinas
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Dienos pietūs

Dienos pietūs 12–15 val.  

Dienos pietūs 12–15 val.  

Dienos pietūs 12–16 val. 
Kaina  11,90 Lt 

Dienos pietūs 11–14 val. 
Kainos nuo 9,99 Lt  iki  13,99 Lt

Kaina    8,99 lt

Kaina    8,99 lt

   

   

Kainos nuo  10,99 Lt    iki   25 Lt

Kainos nuo  1,80 Lt   iki  18,80 Lt

Dienos pietūs 11–14 val.  

SAULĖS MIESTE – didžiausias 
restoranų pasirinkimas Šiauliuose

Skubantieji SAULĖS MIESTE gali skaniai ir greitai pasivaišinti įvairių restoranų siūlomais dienos 
pietumis. Be to, pasistiprinti nusprendę už tokius pietus mokės specialią kainą – tereikia išsirinkti 
pageidaujamą virtuvę! Pasiūlymai galioja tik darbo dienomis.
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Burokėlių blynai su varške

Patiekalui reikės: 500 g virt˜ burokòli˜, 300 g obuoli˜, pakelio 
var‰kòs (180 g), 2 kiau‰ini˜, 250 ml pieno, 200 g grietinòs, 
1 stiklinòs milt˜. 

Patiekalui reikės: 8 mork˜, 5 obuoli˜, 125 g man˜ kruop˜, 3 kiau‰ini˜, 
200 g grietinòs, 1 citrinos.

Patiekalui reikės: 1,5 kg aguroãi˜, keli˜ mork˜, 1 svogno, 1 saliero stiebo, 
500 g pomidor˜, 200 g grietinòs,konservuot˜ arba mi‰ko gryb˜.

Jums reikòs: virtus burokòlius sutarkuoti, ant j˜ suberti miltus, smulkiai 
supjaustytus obuolius be odelòs, pertrintà var‰k´ ir uÏpilti pienu. Ømu‰kite 
kiau‰inius, ∞berkite cukraus ir druskos, viskà gerai i‰mai‰ykite ir kepkite 
keptuvòje, tarsi tai bt˜ bulviniai blynai – i‰ abiej˜ pusi˜. O kad bt˜ dar 
skaniau, patiekti reikòt˜ su tirpintu sviestu, spirguãiais arba grietine. Skanaus! 

Morkų pudingas su obuoliais

Patiekalui reikės: 
200 g grietinòs, 1 citrinos.

Morkų pudingas su obuoliais

Sutarkuokite morkas ir obuolius, sumai‰ykite juos su man˜ kruopomis, cukrumi, 
i‰trintais kiau‰ini˜ tryniais. Øberkite cinamono „Santa Maria“, tarkuotos citrinos 

Ïievelòs ir Ïiupsnel∞ druskos. Viskà sumai‰ykite su i‰plaktais kiau‰ini˜ baltymais 
ir supilkite ∞ gerai sviestu i‰teptà ir dÏiuvòsòliais pabarstytà kepimo formà. Vir‰˜ 

pa‰lakstykite tirpintu sviestu. Kepkite 160 laipsni˜ temperatroje apie 30 minuãi˜, 
kol ∞smeigus ∞ mas´ medinis pagaliukas bus sausas. Patiekite su sviestu, grietine ar 

‰velniu padaÏu. Pamatysite, js˜ akys jums padòkos. Skanaus! 

Kepti aguročiai su troškintomis daržovėmis ir grybais

Nuplautus aguroãius supjaustykite 1,5 cm storio grieÏinòliais, pasdykite, apvoliokite 
su miltais ir i‰kepkite su sviestu. Skysãio pertekli˜ nupilkite. Sutarkuotas morkas, 
susmulkintus svognus ir saliero stiebus patro‰kinkite su sviestu. Tada ãia sudòkite 
nuluptus pjaustytus pomidorus, supilkite grietin´. Pasdykite ir uÏbaikite tro‰kinti. 
Atskirai patro‰kinkite grybus. Jei naudosite konservuotus, tuomet juos tereikòs 
pa‰ildyti. Patiekdami ∞ lòk‰t´ dòkite kept˜ aguroãi˜, ‰alia – tro‰kint˜ darÏovi˜ su 
grybais. Skanaus!
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Burokėlių blynai su varške

Patiekalui reikės: 500 g virt˜ burokòli˜, 300 g obuoli˜, pakelio 
var‰kòs (180 g), 2 kiau‰ini˜, 250 ml pieno, 200 g grietinòs, 
1 stiklinòs milt˜. 

Patiekalui reikės: 8 mork˜, 5 obuoli˜, 125 g man˜ kruop˜, 3 kiau‰ini˜, 
200 g grietinòs, 1 citrinos.

Patiekalui reikės: 1,5 kg aguroãi˜, keli˜ mork˜, 1 svogno, 1 saliero stiebo, 
500 g pomidor˜, 200 g grietinòs,konservuot˜ arba mi‰ko gryb˜.

Jums reikòs: virtus burokòlius sutarkuoti, ant j˜ suberti miltus, smulkiai 
supjaustytus obuolius be odelòs, pertrintà var‰k´ ir uÏpilti pienu. Ømu‰kite 
kiau‰inius, ∞berkite cukraus ir druskos, viskà gerai i‰mai‰ykite ir kepkite 
keptuvòje, tarsi tai bt˜ bulviniai blynai – i‰ abiej˜ pusi˜. O kad bt˜ dar 
skaniau, patiekti reikòt˜ su tirpintu sviestu, spirguãiais arba grietine. Skanaus! 

Morkų pudingas su obuoliais

Patiekalui reikės: 
200 g grietinòs, 1 citrinos.

Morkų pudingas su obuoliais

Sutarkuokite morkas ir obuolius, sumai‰ykite juos su man˜ kruopomis, cukrumi, 
i‰trintais kiau‰ini˜ tryniais. Øberkite cinamono „Santa Maria“, tarkuotos citrinos 

Ïievelòs ir Ïiupsnel∞ druskos. Viskà sumai‰ykite su i‰plaktais kiau‰ini˜ baltymais 
ir supilkite ∞ gerai sviestu i‰teptà ir dÏiuvòsòliais pabarstytà kepimo formà. Vir‰˜ 

pa‰lakstykite tirpintu sviestu. Kepkite 160 laipsni˜ temperatroje apie 30 minuãi˜, 
kol ∞smeigus ∞ mas´ medinis pagaliukas bus sausas. Patiekite su sviestu, grietine ar 

‰velniu padaÏu. Pamatysite, js˜ akys jums padòkos. Skanaus! 

Kepti aguročiai su troškintomis daržovėmis ir grybais

Nuplautus aguroãius supjaustykite 1,5 cm storio grieÏinòliais, pasdykite, apvoliokite 
su miltais ir i‰kepkite su sviestu. Skysãio pertekli˜ nupilkite. Sutarkuotas morkas, 
susmulkintus svognus ir saliero stiebus patro‰kinkite su sviestu. Tada ãia sudòkite 
nuluptus pjaustytus pomidorus, supilkite grietin´. Pasdykite ir uÏbaikite tro‰kinti. 
Atskirai patro‰kinkite grybus. Jei naudosite konservuotus, tuomet juos tereikòs 
pa‰ildyti. Patiekdami ∞ lòk‰t´ dòkite kept˜ aguroãi˜, ‰alia – tro‰kint˜ darÏovi˜ su 
grybais. Skanaus!

Patiekalui reikės: 5 bulvi˜, 170 g srio „Parmigiano Regiano“, 250 g bemielòs 
sluoksniuotos te‰los, 0,5 l pieno, 100 g vytinto kumpio.

Patiekalui reikės: 3 kiau‰ini˜, 500 g milt˜, pakelio sviesto, 1 kopsto, 
200 g kar‰tai rkytos ‰oninòs, 2 svogn˜.

Patiekalui reikės: 4 kukurz˜ burbuoli˜, 200 g kar‰tai rkytos ‰oninòs, 1 svogno, 
200 g fermentinio srio,  200 g grietinòs.

5 bulvi˜, 170 g srio „Parmigiano Regiano“, 250 g bemielòs 

Bulvių štrudelis su sūrio padažu ir vytintu kumpiu

Mėgaukis maisto gaminimu namuose! RIMI siūlo pasigaminti įdomius 
ir paprastus  patiekalus su rudens gėrybėmis, kurių patogu įsigyti 
RIMI prekybos centruose. Paprasta gaminti! Patogu pirkti! 
                     Tai, ko nori tu 

Pirmiausia reikòt˜ atitirpinti te‰là. I‰virkite bulves su lupenomis, jas pasdykite, 
nuvalykite ir sutryn´ sumai‰ykite su puse tarkuoto srio. I‰koãiojame te‰là, ant 
jos sudedame bulvi˜ mas´, suvyniojame ir aptepame plaktu tryniu. Kepame 
orkaitòje 180 laipsni˜ temperatroje apie 15-20 minuãi˜. Kol ‰trudelis keps, galime 
pasiruo‰ti padaÏà. Keptuvòje i‰tirpinkite sviestà, suberkite miltus ir 
pakepinkite kol pageltonuos. Supilkite pienà ir sudòkite likus∞ sr∞. Mai‰ykite iki 
vientisos masòs ir pagardinkite triufeli˜ aliejumi. ·trudel∞ patiekite su plonais 
vytinto kumpio grieÏinòliais. Skanaus!

Pyragėliai su kopūstais ir šonine

Patiekalui reikės: 
200 g kar‰tai rkytos ‰oninòs, 2 svogn˜.

Pirmiausia pasigaminkite te‰là. Sumai‰ykite miltus, kiau‰inius, sviestà su trupuãiu 
druskos ir vandens, gerai i‰minkykite ir vienai valandai sudòkite ∞ ‰aldytuvà. Kol te‰la 
vòs, galima pasigaminti ∞darà.Susmulkintus kopstus apvirkite pasdytame vandenyje 
kol jie sumink‰tòs. Svognus su ‰onine susmulkinkite ir apkepkite. Pagardinkite ‰vieÏiai 
maltais pipirais, kmynais ir atvòsinkite. Te‰là padalinkite lygiomis dalimis, i‰koãiokite 
ir sudòj´ ∞darà susukite ∞ norimos formos pyragòlius. Patepus plaktu kiau‰iniu kepkite 
orkaitòje 160 laipsni˜ temperatroje apie 20-30 minuãi˜. Puikiai tinka prie natralaus 
sultinio. Skanaus!

Kukurūzų apkepas su šonine

Pirmiausia pasigaminkite padaÏà: uÏvirinkite grietin´ ir ∞ jà supilkite sausai pakepintus 
miltus, i‰trintus su sviestu. Øberkite prieskoni˜ ir viskà i‰mai‰´ uÏvirkite. Pakepinkite 
svognus su ‰onine. Sr∞ supjaustykite kubeliais, o kukurz˜ grdus atskirkite nuo burbuolòs. 
Visus produktus sumai‰ykite. Pagardin´ ‰vieÏiai maltais pipirais sudòkite ∞ sviestu i‰teptà ir 
dÏivòsòliais pabarstytà kepimo formà. Viskà uÏpilkite padaÏu, uÏbarstykite tarkuotu sriu 
ir kepkite orkaitòje 15–20 minuãi˜, 160 laipsni˜ temperatroje. Skanaus!

Daugiau receptų, informacijos, konkursų galite rasti www.rimi.lt, www.gaminunamie.lt ir gaminunamie.lt
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Kryžiažodis

Išspręskite kryžiažodį, užpildykite formą, iškirpkite ją ir įmeskite į žaidimo dėžę SAULĖS MIESTE 
informacijos centre. Laimėkite vieną iš dešimties 50 Lt vertės SAULĖS MIESTO čekių. 

1. Koks šį sezoną yra itin   
svarbus akcentas moters   
garderobe? 
2. Nauja kavinukė SAULĖS   
MIESTE. 
3. Koks naujo SAULĖS
MIESTO žurnalo 
pavadinimas? 
4. Parduotuvė, kurioje    
galite įsigyti papuošalą iš   
pasirinktų karoliukų? 
5. Kokia paslauga veikia   
tik šaltąjį sezoną III-ame   
aukšte? 
6. Kuo vardu filmo    
personažas, į kurį įsikūnijo   
Jurgita? 
7. Koks restoranas įsikūręs
III-ame aukšte? 
8. Pati didžiausia parduotuvė   
SAULĖS MIESTE. 
9. Kiek filmų yra SAULĖS MIESTO 
filmų kolekcijoje? 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

10. Pabaikite filmo pavadinimą: „Viki, Kristina, ...“ 
11. Naujas rytietiškų patiekalų restoranas.
12. Į kurį filmo personažą įsikūnijo Evaldas? 
13. Pats geriausias filmas, kokį Mantui Petruškevičiui teko matyti? 

Atsakymas
Vardas, Pavardė

Tel. Nr.
El.paštas

+ 3 7 0

Visos taisyklės – www.saulesmiestas.lt
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PRE KYBOS CENTRASPirkite už 50 Lt ar daugiau ir rinkite DVD filmus iš 
SAULĖS MIESTO kolekcĳos.

 
Surinkite visus 10!

www.saulesmiestas.lt

Filmų kolekcĳai laikyti – specialus SAULĖS MIESTO dėklas kartu su 
pirmuoju filmu.

Akcĳa vyksta nuo spalio 15 iki gruodžio 10 dienos.

Filmus atsiimkite iškart informacĳos centre! 


