
A Bermuda-háromszög (más néven: Ördög-háromszöge) egy terület neve az 
Atlanti-óceánon, amely repülőgépek és hajók különös eltűnéséről vált ismert-
té. Az eltűnésekkel kapcsolatos dokumentációk hiányossága miatt sokan ter-
mészetfeletti jelenségekként vagy épp földönkívüliek jelenlétével magyaráz-
zák az eseteket, ámde született számos tudományos alapokon nyugvó ma-
gyarázat is. A legkevésbé ismert, de legracionálisabb alapokon álló elmélet 
(Lawrence David Kusche író és kutató) szerint maga a rejtély nem létezik, a 
Bermuda-háromszög csak a tengerészlegendák megszokott változatainak 
egyike, amelyet néhány író fantáziája nagyított fel, illetve tett ismertté világ-
szerte. Földrajzilag a háromszöget Bermuda szigete, Puerto Rico és Miami 
rajzolja ki. A Bermuda-háromszöghöz kötött események jelentős része vi-
szont nem azokon a vizeken történt, mint amit Bermuda-háromszögként a 
térképek ábrázolnak, hanem az Atlanti-óceán északi felének egy jóval kiter-
jedtebb területén. Különösebb jelentősége a II. világháborúig nem volt, ám 
ekkor harci repülőgépek és hajók tűntek el titokzatos módon. Erre figyelt fel az 
amerikai sajtó, megteremtve ezzel a 20. század egyik legnagyobb legendáját.
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A Szilveszter latin gyökerű férfi név, 
jelentése: erdő mellett lakó, erdei 
férfi . Az évszázadok során négy pápa 
viselte ezt a nevet. Női alakváltoza-
ta: Szilvesztra.
Az óév búcsúztatásához több ősi szo-
kás is kapcsolódik. Ilyen például az 
ólomöntés, amely a jóslás egy fajtája; 
a gombócfőzés, amelynél a tésztában 
a lehetséges férfi nevek lapulnak, és 
amelyik elsőre jön fel forráskor az 
edényben, az lesz az udvarló. Ugyan-
akkor ez a nap időjós is: amennyiben 
északi szél fúj, hideg lesz a tél hátra-
lévő része, ha pedig déli, akkor bízha-
tunk az enyhülésben.

Diane Kruger
A német színésznő, modell a Hannover 
közelében fekvő Algermissenben 
született 1976. július 15-én. 
Gyerekként mindig baleri-
na akart lenni, majd né-
hány évig a neves Royal 
balletiskolában tanult 
Londonban, aztán egy 
sérülés miatt végleg 
abbahagyta a balet-
tezést. Tizenöt évesen 
Párizsba költözött, és 
modellként dolgozott, 
valamint színészlecké-
ket vett. Egy évvel később 
az Elite magazin szépség-
versenyén döntős volt. Ezután 
hazatért, az 1990-es években pedig 
sikeres modell lett Németországban és 
Franciaországban. Színészi karrierjét 2002-ben kezdte a Duelles című sorozatban. 
Hírnevet a Trója című kalandfi lm Szép Heléna szerepe hozta meg számára. 2004-ben 
A nemzet aranyában Ni colas Cage oldalán főszerepet játszott, és 2007-ben ennek 
folytatásában (Titkok könyve). Ugyanebben az évben főhőse volt a Berlini Nemzetkö-
zi Filmfesztiválon Aranymedve díjra jelölt Goodbye Bafana című fi lmnek. 2009-ben 

Quentin Taranti no ráosztotta a Becstelen brigantyk 
című háborús fi lmjében Bridget von Hammers mark 
szerepét. 2009-ben ő jelentette be a 67. Aranyglóbusz 
díj jelöltjeinek névsorát. A Can nes-i Fesztiválon a 
Sötétben (2017) című drámában nyújtott teljesítmé-
nyéért elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó díjat. 
2001 és 2006 között Guillaume Canet francia színész 
felesége volt, 2006 és 2016 közt pedig Joshua Jackson 
amerikai színésszel élt együtt. 2017 óta Norman Ree-
dus színész élettársa, 2018-ban gyermekük született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Komoly megpróbáltatások várnak Önre, 
kísértéseknek lesz kitéve. Ha nem műkö-
dik az önuralma, könnyen negatív kime-
netelű dolgokba keveredhet.

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt na-
gyon megterhelt lesz szellemileg. Ne ve-
szítse el a türelmét, hallgasson a megér-
zéseire, használja a tapasztatait!

Ne hagyja, hogy felszínre törjön a gyen-
gébbik énje, és igyekezzék mindig a po-
zitív tulajdonságait kimutatni! Kerülje a 
pesszimista emberek társaságát!

Sok energiával rendelkezik, ezért szinte 
nem ismer lehetetlent. A megnyerő stílu-
sával, illetve a magabiztosságával kima-
gasló eredményeket érhet el!

Rendkívül nyitott és befogadó, ezért ma 
helyezze a hangsúlyt a személyes kap-
csolataira! Ezúttal még a kompromisszu-
mok is az előnyére válhatnak.

Csakis Öntől függ, hogyan tudja átvé-
szelni a mai nap kihívásait. Maradjon 
elővigyázatos, fontolja meg a lépéseit, és 
kerülje az elsietett döntéseket!

Az elmúlt időszak komoly megpróbálta-
tásaiért a sors kárpótolja Önt. Bár kis-
sé felgyorsulnak az események, minden 
zökkenőmentesen fog zajlani.

Ma képes áldozatokat hozni a céljaiért, 
és hajlandó kompromisszumokat is köt-
ni. Legyen mindenkivel toleráns, viszont 
őrizze meg a határozottságát!

Optimistán viszonyul a felmerülő gon-
dokhoz, ami sok szempontból segíti a 
haladását. De ha nem mérlegel reálisan, 
a tévedéseinek csapdájába eshet.

Rendkívül szétszórtan cselekszik, ezzel 
pedig a környezetében élőknek is okoz 
némi fejfájást. Próbáljon a háttérben ma-
radni, onnan tevékenykedjen!

Alkalma nyílik megoldásokat találni azon 
problémákra, amelyek régóta foglalkoz-
tatják Önt. A mai nap kedvez a családi 
kapcsolatok ápolására is.

Tehermentes napra készülhet, szinte 
minden a tervei szerint alakul. Csakis az 
anyagi ügyeit kell kézben tartania, más 
gondok maguktól elsimulnak.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

MEMENTO 2020  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 10°

Kolozsvár
6° / 8°

Marosvásárhely
5° / 9°

Nagyvárad
6° / 8°

Sepsiszentgyörgy
5° / 12°

Szatmárnémeti
6° / 8°

Temesvár
6° / 9°

 » A Cannes-i Fesz-
tiválon a Sötétben 
című fi lmdrámában 
nyújtott alakításá-
ért elnyerte a leg-
jobb női főszerep-
lőnek járó díjat.

Szolgáltatás2020. december 31.
csütörtök10

A Krónika-nyereményjátékok 2020. december 30-ai sorsolásának 
szerencsés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Biró Ottilia – 
Szováta, 2. Széri Rebeka – Sarmaság, 3. Weisz Márton – Gernyeszeg.

NAPI KERESZTRETVÉNY-NYERTESEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január 
10-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
31/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A hegymászó megcsúszik a sziklán, két 
kézzel kapaszkodik, nem talál támaszt a 
lábának. Kétségbeesetten imádkozni kezd:
– Istenem, van ott valaki?
– Igen...
– Most mit tegyek?
– Imádkozz, bízz Istenben, és engedd el 
a sziklát!
A hegymászó gondolkodik egy kicsit, majd 
újra megszólal:
– ...? (Poén a rejtvényben.)

A hegyekben

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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