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KAN JANG 
– Direkthjälp vid förkylning.

Kan Jang – utsedd till Sveriges mest 
betrodda förkylningsprodukt

Enligt två helt ny undersökningar är Kan Jang 
både Sveriges mest använda förkylnings-
produkt och den förkylningsprodukt som 
svenska folket känner störst förtroende 
för*. Och förklaringen är enkel. Kan Jang 
fungerar. Oberoende av symtom lindras 
förkylningen och du känner dig frisk 
snabbare.

JUST NU! 50 ml

219:-
(ord pris 239:-)

Nikolina, 14, 
fick tillbringa 
natten i skogen
– Hittades av helikopter på morgonen
ALE. Nikolina Rödbro, 
14, från Nol kom i sön-
dagseftermiddag ifrån 
sin familj under en 
utflykt vid Risveden.

En natt av oro vän-
tade alla anhöriga.

Minst rädd var 
Nikolina själv som 
tillbringade natten i 
skogen tillsammans 
med en älg.

Riksmedia uppmärksamma-
de på måndagsförmiddagen 
den dramatiska utveckling-
en. Flickan återfanns vid 
halv tiotiden av en sökande 
helikopter. Området var för 
inte tillgängligt från luften, 
men bilar lyckades ta sig 
fram. En kraftigt nedkyld 
Nikolina fördes i säkerhet 
och till Nödinge vårdcen-
tral. Vid lunchtid fick Lotta 
Bromé en pratstund med 

henne i radion.
– Jag var aldrig rädd, men 

det var jobbigt att det börja-
de spöregna på kvällen.

Blev du inte hungrig?
– Granbarr. Det är vita-

minrikt, svarade Nikolina 
och berättade att hon fick 
sällskap på natten.

– Jag hörde något som 
klampade och när jag tit-
tade upp stod det en älg en 
meter ifrån mig. Han käkade 
också granbarr.

Du verkar ha vetat vad 
du skulle göra för att klara 
dig?

– Jag har läst flera över-
levnadsböcker. Det hade jag 
nytta av nu.

Nikolina uppger att hon 
aldrig var nära att drabbas av 
panik. Hon försökte hålla sig 
synlig, men när skymning-
en kom förstod hon att det 
skulle bli en natt i skogen. 

Hon tog skydd under en 
gammal gran och lyckades 
sova några timmar.

– Jag har alltid drömt om 
att få sova under bar himmel, 
berättar Nikolina för Lotta 
Bromé i P4 Extra.

Flickans familj var på ut-
flykt i utkanten av Risveden. 
Av något skäl skiljdes de åt, 
men skulle återses vid bilen 
på eftermiddagen. När fa-
miljen kom dit var Nikolina 
inte där. Omgående börja-
de de anhöriga att leta, men 
utan framgång. På kvällen 
kopplades polis in.

– Jag kunde höra hundar 
långt borta, berättar Niko-
lina i radion och tycker att 
äventyret trots allt var ganska 
kul om än något kallt.
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