
Keringenek legendák mindenféle hasz-
nos praktikákról: mint például, hogyan 
lehet foltokat eltüntetni, mi a teendő, ha 
telefont vízbe ejtünk, vagy hogyan járjunk 
el, ha semmilyen csodasampon nem segít a 
hajunk rossz állapotán. 

Mindenki tud egy-két hasznos prakti-
kát vészhelyzetek esetére. Például, ha vízbe 
esik a telefon, azonnal szét kell szedni és 
kiszárítani. Én ezt tettem az egyik vízbe 
mártott készülékemmel, de nem ment. 
Javítóba vittem, és ott helyrehozták, de 
amikor átadták, meg jegyezték, nem vízál-
ló. Állítólag a számítógép is sok mindent 
kibír, és meg felelő hozzáállással kezelhe-
tők a balesetek. Nekem ez sem működött, 
amikor a billentyűzetembe narancssárga 
üdítő folyt, néhány napig még működött, 
aztán ki kellett dobni. Na de itt vannak 

a foltok, minden háztartásban okoznak 
némi bosszúságot. Ezek is eltüntethetők. 
A vörösborral leöntött abroszra, szőnyeg-
re azonnal tejet kell tölteni, de lehet, hogy 
ettől még rosszabb lesz a helyzet. Van aki 
szerint a só oldja meg a problémát, má-
sok viszont a tiszta alkoholra esküsznek. 
Van, mivel próbálkozni. Azok számára is 
van megoldás, akik saját hajkoronájukkal 
elégedetlenek. Ha zsíros, korpásodik, tö-
redezik, fakó és semmilyen csodaszer nem 
használ, akkor leg jobb, ha egyáltalán nem 
mossuk meg. Egyesek azt állítják, hajunk 
képes magától tisztulni, csak amíg beindul 
a folyamat, ki kell bírni néhány hetet. Ez 
nem semmi. De van egy olyan praktika, 
ami szinte általánosan használható min-
den helyzetben: a forró ecetes olló, kitűnő 
töredező hajra, de makacs foltokra is. 
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Hazánkban forgatnak  
Vilmos és Kate románcáról
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo tót, 
amely véle ményük sze rint el tér a megszokott 
lát ványtól, hír   érté kű vagy sa játos szemszögből 
láttat ja a világot. Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket 
és a javasolt kép alá írást a benedek.eniko@
har  gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer kesz-
tőségünk postai cí  mére (530190 Csíkszereda, 
Szent  lélek utca 45. szám) várjuk. 

sudoku

Hiszem, ha akarom

         villanás n Lázár Hajnal

A napsütés mellett a délelőtti óráktól erőteljes 
nappali gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, és 
több helyen valószínű zápor, zivatar. A délkeleti szél 
északnyugaton időnként megélénkül, zivatarok kör-
nyezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek.
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Hamarosan a tévénézők elé kerül a Vil-
mos brit herceg és Kate Middleton 
románcáról készülő legújabb film, 

amelynek forgatása hazánkban zajlik. A 
William and Kate: A Royal Love Story (Vil-
mos és Kate: Egy királyi szerelem története) 
című alkotást augusztusban mutatja be a 
Hallmark csatorna.

A film rendezője az a Linda Yellen, aki 
1982-ben a CBS csatorna számára Vilmos 
szüleiről, Diana hercegnőről és Károly her-
cegről forgatott szerelmi történetet. 

A most készülő alkotás több mint egy 
románc, egy anya – ez esetben Diana her-
cegnő – örökségének története is – fogalma-
zott Yellen. A film azt is bemutatja, miként 
kell együtt élnie anyja emlékével, milyen 
döntéseket kell hoznia – beleértve azt is, 
hogy kit vesz feleségül. Vilmos herceget Dan 

Amboyer amerikai színész, Kate Middletont 
– Katalin cambridge-i hercegnőt – Alice St. 
Clair brit színésznő alakítja a modern kori 
tündérmeseként jellemzett filmben. II. Er-
zsébet királynőt Jane Alexander Oscar-díjra 
jelölt művésznő formálja meg.
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