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TISDAG 19 JANUARI 2016

Victorias hektiska
graviditetsschema
HÆR ÆR VICTORIAS
JOBBPLAN FRAM
TILL FØDSELN

Så skyddar
du dig mot
nya viruset
på Facebook

22 JANUARI:
HHNärvaroHvidHinvigningHavH
utställningenH”IHtidenHH
–H400HårHavHkungligaH
klockor”HpåHStockholmsHslott.

Ett bakslugt virus på
Facebook lurar av dig och
dina vänners inloggningsinformation – som sedan
kan användas i onda syften.
Men det finns sätt att
skydda sig.

27 JANUARI:
HHNärvaroHvidHutdelningHavHstipendierHpåH
OperanHiHMicaelH
BindefeldsHstiftelseH
tillHminneHavHFörintelsen.

3 FEBRUARI:

10 FEBRUARI:
HHInformationskonseljHmedH
kungenHpåHslottet.

EN M˚NAD KVAR. Victoria hade på sig en svartvit

klänning som framhävde gravidmagen när hon
deltog i konferensen ”Agenda 2030”. Planerad
ankomst för den kungliga bebisen är om drygt en
månad.
Foto: JOHAN T LINDWALL

Höggravida prinsessan jobbar
in i det sista: ”Allt känns bra”

Om en dryg månad blir hon mamma för andra
gången.
Nu ger kronprinsessan Victoria klart besked om
vad som gäller inför den kungliga nedkomsten:
– Allt känns bra! Så klart.

ARBETSMYRA. Den

kungliga bebisen
väntas komma om
drygt en månad. Men
Victoria har flera
punkter kvar i sitt
jobbprogram. ”Allt
känns bra”, säger hon.

Kronprinsessan Victoria är absolut inte
den som drar ner på
jobbtempot – trots
att hon är höggravid
och den lilla kungliga
bebisen väntas komma
inom en dryg månad.
Med flera officiella
punkter i sitt jobbprogram väljer hon att arbeta
på och tidigt i går kom
kronprinsessan Victoria
till konferensen ”Agenda
2030 – Sveriges arbete för
att nå de globala målen”
inne i centrala Stockholm.
Hon var på ett strålande
humör i en av sina favoritklänningar, en repris i favo-

Delningtexten att
passa sig för.

Viruset skickar ett meddelande
till dina vänner. Foto: STACE MAUDE

Detta har kronprinsessan Victoria
än så länge på sin kalender framöver:

HHRepresentationsmiddagHpåHStockholmsHslottHtillsammansHmedHkungen,H
drottningen,HprinsH
Daniel,HprinsHCarlH
Philip,HprinsessanH
Sofia.

”Så pinsamt...”

på programpunkter fram till den
10 februari. Men det innebär inte
att kronprinsessans schema tar
slut den dagen, enligt hovets informationschef Margareta Thorgren:
– Det finns inget bestämt slutdatum, säger Margareta Thorgren,
informationschef vid hovet.

rit då klänningen hon hade på sig
bar hon även den 22 oktober förra
året under en officiell resa till
Arbetar så länge som möjligt
Colombia och Peru.
Hur mår då kronprinsessan med
– Nej, det är ett levande schema
bara veckor kvar till nedkomsten som hela tiden förändras. Det kan
av hennes och Daniels andra barn? dras bort programpunkter, likaså
Enligt henne själv ”bra!”. I går som att det kan läggas till programmorse var hon på ett strå- KUNGLIGT
punkter.
lande humör och fick fråSå kronprinsessan Victoria
gan:
går inte på mammaledighet
Är allt bra? Mår du bra?
den 10 februari?
– Bra! Allt känns bra!
– Nej. Kronprinsessan
kommer arbeta så långt det
– Så klart, la Victoria
sedan till för säkerhets
är möjligt fram till födseln.
skull.
– Det är många arbetsuppgifter
som kungafamilUppsatt till 10 februari Johan T
jen gör som inte finns med
Lindwall
I hovets kalender är kron- johan.lindwall
i kalendern, säger Margaprinsessan Victoria uppsatt @expressen.se
reta Thorgren.

Viruset skickar ett meddelande till dina vänner, alternativt postar ett offentligt
inlägg i ditt namn, där delningstexten ibland lyder ”Så
pinsamt...” med en länk bifogad. Men det finns även andra
textvarianter.
Klickar man på länken
ombeds man att logga in på
en webbsida som ser ut som
Facebook – men som i själva
verket är en fejksida som tar
dina inloggningsuppgifter.
Om du har drabbats, eller
vill vara på den säkra sidan,
gör du bäst i att byta lösenord.

Stäng av misstänkta appar
Tidningen M3 råder sedan
användare att gå igenom de
appar som har kopplats till
ditt konto.
Om du inte känner igen
någon bör du stänga av den
och ta bort den, skriver man.
Facebook har tidigare uppmanar användare att vara försiktiga med sina användaruppgifter.
I ett mejl till Kvällsposten
ger man tre råd till svenska
Facebookanvändare:
M Klicka inte på suspekta
webbplatser, i synnerhet inte
där man utlovar orealistiska
priser eller varor.
M Dela aldrig personlig
inloggningsinformation till
e-post- och Facebook-konton
på andra webbplatser.
M Använd inte samma lösenord på flera webbplatser.

Andreas Häggström

andreas.haggstrom@expressen.se

Får slaktades utan bedövning på pizzeria
Två män ska ha slaktat två får utan bedövning i anslutning
till en pizzeria i Falkenberg. De åtalas nu för bland annat
djurplågeri och övergrepp i rättssak, skriver SVT Halland.
Männen åtalas bland annat för
djurplågeri efter misstänkt fårslakt
utan bedövning.
Foto: POLISEN

De två männen ska först ha kört
omkring med fåren fastspända
på en släpvagn. Efter färden ska
de ha tagit fåren till ett skjul vid

en pizzeria och skurit av deras
strupar utan bedövning. Fåren
har utsatts för lidande ”utan
godtagbara skäl”, enligt åkla-

garen som nu väcker åtal i Varbergs tingsrätt.
Även sättet som djuren transporterades på – fastspända med
spännband i ett öppet gallersläp
– är brottsligt, menar åklagaren.
I samband med fårslakten ska
ett vittne, som fotograferat män-

nen och ringt polisen, ha hotats.
En av männen erkänner att
de köpt fåren och transporterat
dem till pizzerian. Men själva
slakten ska ha utförts av en kunnig slaktare, hävdar han.

Sanna Wikström

sanna.wikström@gt.se

