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Maja kan inte sova. Hon vill, men hon kan inte. Varje natt ställer hon klockan på tio över ett. Vem ska annars
väcka mamma, pappa och lillasyster när huset rasar ner i gruvhålet? Under sängen har hon en väska med
ombyten, ficklampa och andra viktiga saker. Om de måste fly, hals över huvud. LKAB spränger under jord
och Kiruna ska flytta. Familjen har fått en ny fin lägenhet, men det enda Maja vill är att bo kvar i sitt gamla
hus.
Hon litar inte på politikerna och bolagscheferna som säger att stan inte kan rasa.
Hon hör ju mullret av sprängningarna på natten, hon känner ju hur marken skakar! Maja oroar sig för att
bästisen Julia ska bli tvungen att flytta till Luleå och att Albin i parallellklassen ska bli kär i någon snygg
handbollstjej. Men ingenting skrämmer henne lika mycket som gruvan. Ann-Helén Laestadius kryper under
skinnet på högstadietjejen Maja och beskriver hennes känslor och rädslor så att man verkligen är där, i ett
kyligt Kiruna där förändringens vindar blåser. Tio över ett har fått många fina recensioner och mycket
uppmärksamhet. Boken vann Augustpriset 2016.

Jag behövde berg, grusade vägar under skorna och jag behövde motståndet. Claes- mera svammel: Visst kan
de svaga fiskbestånden ha flera orsaker dock inte överfiske och övergödning efter kusten. – Det känns som att
det var värre än ett helvete. Och alla är inte svindyra. – Det kändes som att jag blev mördad av dem, säger
'Alex', 12, till TV4:s Kalla fakta.
– I dag är jag smärtfri.
Nu träder barnen fram och berättar om sina skräckupplevelser.
– Det känns som att det var värre än ett helvete.
Med sitt läge vid Östersjöns strand är detta en weekendstad som man gärna kommer tillbaka till. Nu träder
barnen fram och berättar om sina skräckupplevelser. Jag har fått ett nytt liv, säger hon. Där fick lyssnarna
brevledes rösta på låtar, men i Tio i topp användes en annan metod. Jag har fått ett nytt liv, säger hon. – Det
kändes som att jag blev mördad av dem, säger 'Alex', 12, till TV4:s Kalla fakta. Och alla är inte svindyra.
Hon är stelopererad för skolios men fick själv övertyga läkarna om att skruven som satt i disken måste bort.
Ett solklart vårtecken är vedkonstverket i Gökhem, som har blivit en tradition både för lokalbefolkningen,
men även för allmänheten. Namn och ordbildning på svenska (långa skalan) För mycket stora tal används i
svenskan, liksom i de flesta övriga europeiska språken, en princip som innebär att namn på stora tal bildas
med ett latinskt prefix, samt efterleden -iljon eller -iljard. Där fick lyssnarna brevledes rösta på låtar, men i Tio
i topp användes en annan metod.
– I dag är jag smärtfri.
En felplacerad skruv i ryggraden kom att plåga Linda Wikman, 24, i tio år. Och alla är inte svindyra.
Företag som idag insett vikten av att attrahera rätt typ människor till sin organisation Nu i slutet av april är
det verkligen vår här på Gotland.

