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Ännu ett år med nya kurser
och tider
Hej på er min kära Nollan (och
självklart alla ni andra Zäta) och
välkommen till ert första Zenithzläpp. Detta är ett av de viktigaste tillfällen för varenda person på Zäta, gammal eller ung,
hur de än identifierar sig. Där
varje student på Zäta får all de
essentiella och färska nyheterna en riktig chalmerist någonsin
kan drömma om. Tillsammans
med Knep och knåp, Kapten Obsolet och diverse annat roligt så
kommer vi presentera för er blir
en fullbordad, underbar och het

Nu när Nollan nästan avslutat de
4 första veckorna på Chalmers
har Nollan förmodligen haft en
bra och lyckad mottagning med
massa skratt och ännu mera skratt. Jag hoppas även nollan inte
har druckit allt för mycket så man
kommer ihåg det mesta av mottagningen. Inte nog med detta så
kan Nollan ha betett sig så väl att
de kan bli upphöja till Nymble
imorgon, men detta är något som
fortfarande är upp till bevis! Så
se till att inte sätta skam för oss
andra på Zäta.
//Tzaren
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Amazing race gick av stapeln redan i mottagningsvecka 1 och Nollan gav sig ut på ävenyr för att
upptäcka sin nya hemstad. Det vill säga de Nollan
som flyttat hit, för de forna Göteborgarna fick nog
agera guider.
Det blev en spännande och jämn kamp men en
vinnaren var utlovad och hur mycket Zenith bråkade
om vem skulle vinna vet endast Zenith själva.

Vinnarna Zäta Kompaniet men en stackare
missade tåget...

Som ensam vinnare högst på pallen blev ingen mindre är Zäta Kompaniet! Och härmed delar vi med oss
av det bästa från er alla!

CatZoup tog med sig cykeln på båten
Gläntan nådde oanade höjder

Daddy Poyle älskar buss 55 så mycket att
de inte tog den tillbaka till Chalmers
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Wild Kidz älskar Zexan
//Matrix

Intervju med riktiga ZØK

Vilka är ZNollk?
De tappraste själarna som antagit uppgiften att
leda Mottagningen
Hur har Nollan bettet sig under Mottagningen?
Har de bevisat sig vara värda Nollan?
Nollan kan om de vill, men verkar oftast inte vilja.
Nollan har kämpat helt okej men det räcker knappt
till att bli Nymble
Vad tyckte ni om Nollans förmåga att tillverka
och ta hand om sina brickor?
Nollan var snabba på att tillverka sina brickor dock
sämre på att ta hand om dem, ingen jävla massproduktion
Hur ser ni ut bakom solglasögonen?
Vilka solglasögon?
Kan det här vara det roligaste på hela
Mottagningen?
Kan vara så
Sex hos mig?
Viktigt för att stärka lagandan
Kom igen… Kan ni inte låta oss få en titt bakom
solglasögonen?
Vilka glasögon?

Bara en snabbis?
...
Vart kommer ni ifrån? Hur fick ni tillståndet att
ta hand om Nollan?
Efter ha flytt Tartaros fasor plankade de på båten
över floden Styx på grund av bristande tillgångar
och blev sedan upptäckta av Karon. Därefter ställda
till ett ultimatum; Antingen tillbaka till Tartaros
eller leda Mottagningen för evigt. Ett mycket svårt
val, men de tappra själarna var sugna på att testa
något nytt så de valde Mottagningen.
Hur kan Nollan sträva som bäst för att bli en av
er?
Genom att gyckla fint och bete sig
Hur många har fått kramar från Terapeuten?
Hur många kramar har Terapeuten fått av Nollan? För få för hans varma hjärta.
Vad gör ZØK när ni inte styr i mottagningen?
Hjälper Sisyfos med hans milt långtråkiga arbete.
Vem svarar om man ringer jouren?
PraktikantRickard, informationsansvarig ZØK
// ZØK
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Välkommen
till
Göteborg
Nu är det sista dagen på er fjärde vecka på
Chalmers, Mottagningen och förhoppningsvis
även er tid som nollan (Om inte… SKÄMS!!!).
Det har varit mycket nytt och hurrande då det
kan ha varit de 4 bästa veckorna i era liv. Därför anser vi
i Zenith att det finns ett antal
olika saker ni småttingar
bör veta då ni nu kommer
vara en del av vårt stora och
underbara Göteborg som en
Chalmerist. Detta gäller dubbelt för er som inte vuxit upp
med den tidigare Göteborg
propagandan utan är nya hit
så hör upp här.

den tredje onsdagen var tredje månad när det
är halvmåne och att varje Göteborgare ska åka
paddan då.
Här i Göteborg älskar vi all
sorts kultur. Både mångfaldskulturen och fåfaldskulturen så vare sig du har
mycket eller lite att komma
med älskar vi dig så länge du
kommer och delar med dig.
Om du inte har något att dela
med dig kan du alltid bara ta
dig ann andra människors
kulturer genom att gå på en
av de 100-tals mässorna som
pågår i Svenska Mässan varje
år. Då inte mässor lockar
kan man alltid ta besöka konstverken och de
historiska utställningarna som presenteras på
Naturhistoriska riksmuseet.

Det bästa och ENDA sättet
att uppleva Göteborg är att åka Paddan. Detta
ska göras minst 3 gånger för att man ska kunna
ta åt sig och njuta utav alla syner som finns
att se. Det gäller även att inte glömma att den
internationella Paddan dagen sammanfaller på
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Om du som Nollan känner dig känner dig hipp
och bättre än alla andra, för det första, sluta
upp med det. För det andra ska du besöka
pubarna på Andra Långgatan då det är där
alla coola människor sitter och smuttar på
sin personliga favorit lager. Råkar det vara så
att du känner du dig extra cool kan du ta och
bevisa detta genom att utmana någon annan
på att äta hagabulle. Detta är inte för dem som
tror sig utan endast för riktigt coola katter som
lyckas äta upp en hel bulle. Om du är mer utav
en vetenskapsnörd rekommenderar jag att du
tar med dig några klasskamrater till Universeum och njuter utav vetenskapens alla under.
Jag föreslår personligen att du dock besöker
först själv och lägger alla informationsskyltar
på minnet för att kunna skryta för alla dina
vänner att du vet mer än någon annan.
När vintern börjar komma runt hörnet kommer Nollan börja frysa och känna sig kall. Detta
händer ofta utan att det blir vitt på marken
vilket gör varenda av oss väldigt ledsna. Men
för att få den rätta julkänslan finns det bara en
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enda sak att göra och det är ”Jul på Liseberg”.
Det finns inget som är mer Julkänsla än detta. Vit snö överallt, renar stånd så långt ögat
kan nå och skridskor. Ta med en dejt för extra
effekt. Om istället det är sommaren som börjar närma sig och det börjar bli dags att hitta
gräsmattor och inte röra sig på timmar är det
dags för Nollan att skyffla sig själv över till
Slottsskogen för att leka boll och vara i vägen
för andra.
Det sista jag kan ta och rekommendera för er
Nollan startar med en fråga. Är du nyinflyttad
och sover på ett lakan på golvet men inte har
råd för varken kläder eller möbler? Då är det
bästa stället för dig Kvibergs Marknad. Men det
kommer med en varning:
Hela området är fullt med, vad som förmodligen blir, främmande kulturer, språk och mat.
Detta kan vara väldigt skrämmande för Nollan
men det är inget att flyga ur skarfen för. De är
människor precis som du och jag.
// Tzaren

Konsten att sommarlova!
VOLVO de två dagarna i juni då solen faktiskt
vågade sig fram. Picknickarna blev utbytta mot
fryspizza vilket är nästan samma sak. Jag stack
till Slottskogen och köpte glass men den smälte
sekunden innan jag fick en volleyboll i huvudet. När jag var iväg och badade fick jag en
kallsup i det iskalla vattnet och när jag precis
kommit upp och torkat mig bajsade en fågel i
håret så jag fick hoppa i igen, föga förvånande
är jag rakad numera. Kanotpaddlingen fick ett
abrupt slut när kanoten sjönk i Mölndalsån.
Jag bestämde mig för att Sverige fick räcka,
det var dags att resa mot varmare breddgrader! Hissen var trasig så jag missade bussen och
fick konka alla väskor tre hållplatser, spårvagnen var försenad och jag fick böter av en Snorlax i vit keps, efter halva resan mot Centralen
fick spårvagnen punktering och jag fick betala
800kr för att dela en taxi mellan Poseidon och
Centralstationen, väl där var tåget inställt på
grund av elfel så jag köpte en pizza med extra
ost, sprang hem och satte mig i fosterställning
i duschen.

När blomstertiden äntligen kommit är det
dags att börja sommarlova! Sommarlöften är
ju nästan lika heligt som bakispizzan på nyårsdagen och den följande gratisveckan på Friskis
och Svettis.
Det finns alltid massor av saker som ska hinnas med, sommarmatte, det ska badas, resas,
paddlas, picknickas, ätas glass, helst ska man få
den där solbrännan och de där sexiga magrutorna man inte hade tid med förra året. Massor
av nya vänner man lovat sig själv att skaffa, för
att inte tala om all spirande romantik och rajtan tajtan i buskarna man bara inte får missa!
Själv ser jag mest fram emot sommaren för
att regnet blir varmare då. Nu såhär i efterhand
är jag glad att jag inte tränade, jag var ändå på
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Slagen men inte besegrad gav jag mig ut i
dejtingvärlden för att hitta mig en liten pingla
att spendera de kalla ensamma julikvällarna
med. Efter två timmars dagligt sökande lyckades jag tyvärr bara få till En enda dejt. Jag
väntade i tre timmar men hon måste gått vilse,
jaja, elektriska filtar skänker också värme, iallafall när man inte har strömavbrott.

När jag skulle plugga sommarmatten kom
jag fram till att det bästa systemet torde vara
att lägga upp ett schema och sedan följa det
till punkt och pricka. Jag jobbar fortfarande på
det tilltänkta schemat, men det är ju iallafall
6 veckor kvar tills tentorna skrivs och de kan
aldrig ta ifrån mig mitt halva poäng på mattediagnosen. Jävla skitsommar!
//Kim Yong Long
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Zaynis Zuperzexiga
Zängfösarzida
Känner du dig missnöjd med ditt utseende eller din kroppsbyggnad?
Kanske din kropp buktar ut för mycket på vissa ställen och för lite på andra?
Har du problem med att antalet personer som du kommer hem med inte
är fler än de dig själv?
Oavsett vad du har för sexuell läggning och vad du identifierar dig som så
kommer dessa raggningsrepliker fungera 100%* av gångerna!

Zängfösarrepliker
“Är du lika rar som filformatet?”
(Bör endast användas på D, E och It teknologer, med Z teknologer i vissa fall)

“Kan jag få ett plåster? Fick ett sår när jag föll
för dig!”
(Bör endast användas på sjuksköterskestudenter)

“Du måste vara en positivt laddad jon och jag
är negativt laddad, för jag känner att det är
attraktion mellan oss!”
(Bör endast användas på K och Bt teknologer)

“Rätta mig om jag har fel, kom du nyss från
härrydabastun?”
(Bör endast användas om ditt ragg vet om härrydabastun)

“Jag önskar att du hette Avogadro, för då
skulle jag redan ha ditt nummer!”
(Bör endast användas på F, TM, och Kf teknologer, samt Z teknologer i vissa fall)

“Jag önskar att jag var skelögd, så jag kunde se
dig två gånger”
(Bör ej användas på personer som är skelögda eller läkarstudenter med oftalmologi som
inriktning)

“Kan du byggteknik? För vår dejt på fredag är
spikad och klar.”
(Använd denna endast när du är i kontakt med
At eller V teknologer, med Zåg i vissa fall)

“Om du va en blomma och jag va en ko, skulle
ja äta upp dej för du e så go!”
(Måste uttalas med en go göteborgsk dialekt)
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“Jag kramar min kudde om natten och önskar
att det var du”
(Om denna replik används så bör du ha gömt
undan din waifu kudde sen innan)
“Tjenare kexet/chexet, varför står du här och
smular?”
(Här är det extra viktigt att stalka upp från
vilken språkregion personen kommer ifrån, det
är oerhört osexigt att säga kexet till en Göteborgare och chexet till en Stockholmare)

“Jag har tappat bort min nalle, kan jag få krama dig istället?”
(Fungerar extra bra om man ser gullig ut och
om man är på tex en gasque med tema barnkalas, alternativt om ditt ragg är pedofil)

// Zayni

*Statistiskt säkerställd undersökning, testat 1 gång och det
fungerade

Att lära sig att bo ensam
De senaste två åren har jag nu försökt lära mig
något nytt så att jag kan dela med mig detta till
den nya nollan i nollspecialen och detta år är
inte annorlunda. Så för att göra det spännande
så ville jag testa
på att flytta
hemifrån för att
se om det var så
upphypat som
alla försökte få
det till.

Låsdyrk är ett bra alternativ
om du inte hittar vart de gömt
nyckeln.

Dock verkade
de planerna
bli luriga att
genomföra då jag
inte stod i någon
bostadskö. Men
som ett lyckligt

sammanträffande skulle en kär vän till mig iväg
till Thailand i två månader och jag visste vart han
hade gömt nyckeln. Lägenheten fixad. Så allt det
här med inflyttning och köpa inredning kunde
jag hoppa över för att direkt bosätta mig där.
En alldeles för liten lägenhet bokstavligen
mindre än mitt nuvarande rum var det. Detta
skulle bli en upplevelse. Det första man lär sig är
vart maten kommer ifrån. Då man bor hemma
är det lätt att tro mat teleporterar in i kylen vid
behov. Tydligen är det inte så utan vill man ha
mat måste man köpa det på egen hand med egna
pengar. Redan här börjar det bli problematiskt
för vad behöver man egentligen i kylen? Hemma
fanns alltid allt möjligt men här fanns det bara en
tomhet som döden kan konkurrera mot.
Notis: Chocken att inte hitta någon mat är
inte större än chocken att inte hitta något
dasspapper…
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R.I.P. sockor med blomstermotiv.
Så vad behöver man fylla sin kyl med? För att
göra detta är det enklast att låtsas att du är en av
dina vårdnadshavare och sedan köpa saker de
skulle köpa och dela detta sedan detta på antalet
personer som bodde i ditt hus. Detta för att mat
visst kan bli dålig. Mjölk blir snabbt sur och bröd
börjar mögla. Nu skulle jag debattera om att
mögelsvamp på mackan är bättre än inget pålägg
alls men enligt min läkare var det anledningen
till varför jag gick ner åtta kilo på en vecka så
lyssna på båda sidor av innan ni gör ert beslut.
Så istället rekommenderar jag chokladflingor då
det både är gott, håller länge och enligt en studie
sponsrad av Nesquik är nyttigare än frisk luft och
regelbunden träning.
Något som dock kommer fram från ingenstans
är disk och skräp. Sekunden du säger ’Jag tar det
imorgon’ smyger disktomtarna in och placerar
ett torn av smutsiga tallrikar i köket och tar
med sig dina rena. Därför är det viktigare än att
komma ihåg att lägga sig i tid att alltid diska så
fort maten tryckts ner i käften på en. Skräp är
också bra att hellre slänga för ofta än för lite.
Själv lärde jag mig detta den hårda vägen då en
lök exploderade i soptunnan.
Skäm åsido den exploderade inte men en lök
i kylen fick en ful färg, svullna upp och läkte
vätska. Denna slängde jag men klockan 03:07 på
natten väckte den mig genom att göra konstiga
ljud vilket fick mig att i enbart kalsongerna
snabbt som fan slänga skräpet.
Bortsett från det praktiska blir det även många
psykologiska ändringar för en att bo ensam.
Ensam på riktigt. För du kommer känna dig
ensam. Detta är negativt och positivt.
Det negativa är att allt känns så tomt, att det är
en kuslig tystnad, det finns ingen att lyssna på
dig då du plötsligt vill säga något, ingen som

plötsligt fixar till något då
du är borta att du börjar
undra om någon faktiskt
saknar dig eller redan har
glömt att du existerade och
sådant där.
Det positiva är att det
känns mycket lättare att
gå runt väldigt underklädd
och du kan kolla på porr
på storbilds tv:n utan
hörlurar. Kom bara ihåg
att stänga persiennerna.
Så det balanserar ut sig
ganska bra. Kom dock
ihåg att om något ändras
i ditt hus medan du är
borta då du bor ensam bör
du investera i bättre lås
alternativt en exorcist.

små vita hudavlagringar
överallt. Vilket inte görs
bättre av mörka möbler. Så
var beredd på att lägga tid på
att städa oftare än förväntat.
Smutsiga kläder är dock
enkelt att ta hand om. Bara
släng med resten av skräpet
bland brännbart och inte
komposten.

Ett vanligt missförstånd
Om potatisen ser ut så här bör du
med att flytta hemifrån
koka den tio minuter extra.
är dock att man kommer
börja spara en massa tid.
Så är det inte. För skrivande så gick mer åt
plus minus noll. Att slippa pendla två timmar
om dagen sparade man mycket tid på samt
att inte behöva lita på SJ och Västtrafik var
en lättnad inte ens en femma på en tenta kan
jämföra sig med. Men dessa två timmar varje
dag gick istället år annat. Att laga mat tar visst
mer tid än vad man tror om man har en högre
ambitionsnivå på maten än brända nudlar
och om dumjävlen till ägare av bostaden inte
investerat i en jäkla mikrovågsugn! Wendel
din jubelidiot, vet du hur svårt mitt liv blev
utan mikro?! Jävligt mycket mer omständigt!
I vilket fall tar det tid att laga mat.
Det blir även smutsigt. Kroppen ger ifrån
sig en massa död hud som blir till damm
och liknande. Detta är inget man brukar
fundera över då det sprider sig över stora
ytor men spenderar du majoriteten av din
tid på en liten stängd yta ligger det plötsligt

Men tid och välbehag är inte
det viktigaste här i livet. Det
är pengar som är viktigast! Så
hur går ekonomin till då man
lever på egen hand? Dåligt,
mycket dåligt. Beroende
på hur du bodde hemma
kanske du betalade hem en
summa runt 0 kr till 2000 kr i
månaden samt pengar för att
transportera dig till skolan.
Då du bor på egen hand ska

Tid är pengar.
Som student slipper du båda två.
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du betala för allt. Visste du att mat, bostad och
liknande kostar pengar? Det gjorde inte jag och
plötsligt var jag tvungen att ta lån bara för att
ha råd att existera! De ska ha pengar för allt.
Tandkräm, potatis, internet, värme, försäkringar
och listan fortsätter. Pengar, pengar, pengar.

gynnsamma än mobillån men mobillån kräver
inte att du fixar tentorna.
Så vad är slutsatsen? Borde du flytta hemmifrån
om du får möjligheten?
Det väger mellan ensamhet, skulder, ansvar mot
att kunna porrsurfa utan vara rädd att någon
klampar in. Det är upp till er själva att komma
på om det är värt det. Så länge du inte bor långt
ifrån Göteborg. Då har du inte riktigt något val.

För att sluta så kan vi ta upp lite tips till dem som
ska bo på egen hand:
Potatis ska inte läggas i mörka svala utrymmen
för länge för då slår de rot.
Hör du konstiga ljud är det förmodligen någon
som går i korridoren och du är inte hemsökt för
det du gjorde som ingen borde veta om.
Var extra försiktig med att vara naken med
öppna persienner om det är en lekplats eller
dagis utanför.
Det är förmodligen tunna vägar. Dina grannar
hör allt du gör. ALLT.
Då du bor närmare skolan kan du lägga dig
och gå upp mycket senare och ändå hinna till
lektionen.
Vid tandborstning spotta i toaletten istället för
handfatet för att slippa oväntade stopp då du har
besök.
LAN-partyn i lägenheten låter inte bara som en
grym ide. Det är en grym ide!
Om det luktar rök i lägenheten är det 50/50 att
du glömt stänga av plattan och att någon röker i
korridoren
‘Lånar’ du en lägenhet är det jävigt viktigt att du
På grund av upphovs rätter får jag inte dela
får reda på om ägaren kommer hem en vecka
med mig porr så istället får ni min waifu. tidigare än planerat. Annars blir det väldigt
pinsamt att förklara varför du ligger halvnaken i
hans säng och äter chips.
Snabbt kommer du sakna Mammas/Pappas/
Vårdnadshavarens oändliga plånbok. Men med
// Legolaz, gnällig Zenith patet.
lite planering så kan du ändå komma undan med
lite pengar över. Om du inte kan göra det kan du
ta hjälp av en tidigare Zenith artikel om hur du
betalar av dina studielån(barnförbjuden).
Bra att tillägga är att lån från CSN är mycket mer
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Method and Tools for Global
Product and Production Development
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Our research is based on four research groups:

We work in three cross-disciplinary themes:
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Fråga Britt-Gun!

!?

!?
Britt-Gun är tillbaka visare än aldrig förr. För er nya
Z-teknologer som inte vet vem Britt-Gun är så är
hon Z-sektionens evigt visa orakel. Hon tar vid varje
Zenithzläpp emot frågor från zeniths helt normala
läsare och besvarar dom med sin eviga vishet och
ger mycket goda råd.

Tjena Britt-Gun!
Hur gör man för att så snabbt som möjligt
anmäla sig till ett event när det öppnar? Jag
försöker alltid bli först men alltid lyckas den
där “Gustav Andersson” snubben bli först.
//Anonym feztare

Snälla hjälp mig Britt-Gun!
Jag har slarvat bort både min nollbricka och
min scarf men vågar inte berätta någonting för
ZØK. Vad ska jag göra?
//Nollan

Hej!
För att så snabbt som möjigt anmäla dig till ett
event gå in på www.getavirus.com så sköter
sidan din anmälan automatiskt på några nanosekunder.
//Britt-Gun

!?

Hej Nollan!
Gå till närmsta nollbricksfabrik och köp en ny
nollbricka. För scarfen rekomenderar jag att använda en vanlig bordsduk, ZØK kommer inte märka
någonting. Glöm inte fejka en av ZØK:s signaturer
på baksidan av brickan så det ser ut som om den är
godkänd.
//Britt-Gun

Halojsan!
Jag har problem med matteduggorna, hjälp?
//Z-nollan

!?

Hej Nollan!
https://www.wolframalpha.com, denna sida är
nästan lika vis som mig.
//Britt-Gun
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Hej du vilsna M-nollan!

!?

“Britt-Gun

Hur gör man det perfekta häfvet?
//Nollan
Tricket ligger i att börja häfva när häfvmästaren
säger “färdiga, häfv” och inte vänta på att sejdeln
slår i bordet.
//Britt-Gun

!?

Hej Britt-Gun!
Under hela motagningen har jag sett ett stort
antal extremt snygga nollan i grå nollbricka och
scarf (de verkar vara extremt duktiga på att ha
brickan på rätt håll dessutom). Jag har dock
ett problem, jag skulle väldigt gärna få kontakt
med någon av dem och fixa en dejt men de är
bara aldelles för snygga för att jag ska våga gå
fram till dem. Du som är så evigt vis, hur ska jag
göra?
//Vilsen M-nollan

Hej Gunn-Brit!
Jag har lest varända zenith tining som slepts
å ja tyker at dina råd intä als er så bra. Ja har
pråvat at fulja dina råd å de hjelper inte!
//Anonym chalmerist

is my inspi

ration”-Tru

!?

Britt-Gun!
Hur får man nollan att bete sig!?
//ZØK

mp

Hej anonym Chalmerist!
Mina råd fungerar tyvärr endast för de som har en
gnutta intellekt, som bevis på den höga nivån på
mina råd infogar jag därför mitt certifikat i
“mastery level skills in consulting” signerad av
ingen mer än Consultant McConsultantface.
//Britt-Gun

Jag förstår ditt problem med tanke på den gemene
Z-nollans överlägnsna intellekt samt utseende. Det
verkar kanske som ett hopplöst fall men jag har
tagit fram två lösningar för just dig!
alternativ 1: Välj en nollan och följ efter denne hem
på natten, när nollan går och lägger sig smyger
du in och stirrar på denne tills nollan vaknar. När
Z-nollan ser hur mycket energi du lagt ner på just
denne kommer hen falla direkt!
Alternativ 2: Ge nollan kloroform, när nollan
oundvikligen faller in i en djup sömn tar du med
denne till en källare och låser. Glöm inte lufthålen!
Nu har du din nya pojk/flickvän!
//Britt-Gun

!?

Hej ZØK!
Skrik högt på dem så beter de sig nog, alternativt
stå tyst och stirra på dem tills de beter sig.
//Britt-Gun

!?
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Hallå Britt-Gun!
Varje gång jag försöker få med en tjej hem från
gasquen med mina överlägsna raggningsrepliker slutar det alltid med att jag får en
fin, lagom hård, smäll i ansiktet alternativt en
spark i tasken.
Hur kan flickorna stå emot repliker som:
“Ursäkta mig, är du en skrikare eller en
stönare?”
“Får pappa bjuda på lite HIV?”
“Dina ögon lyser som hundballar i månskenet”
“Vilka fula kläder du har, kan du ta av dom?”
Snälla hjälp mig Britt-Gun!
//Anonym

!?

Tjenamors Britt-Gun!
Jag ska på zittning imorgon och har helt glömt
bort hur sången spritbolaget går, snälla hjälp!
-Vilsen Z-teknolog
Hej Vilsen Z-teknolog!
spritbolaget går enligt följande:
“Till Britt-Guns håla ränner jag och bankar på dess
port. Jag vill ha nått som bränner bra och gör mig
skitvis fort. visa Britt-Gun sade goddag, hur hög iq
kan min herre ha? Går du på zäta ditt fula drägg?
kom hit igen när du kommit in.

!?

!?

Nej detta var ju inte bra jag vill bli vis ikväll. Då så
en idé jag fick dom har ju vishet i Zenith. Många
tidningar stod där på rad så nu kan jag bli vis och
glad, de sköna orden runnit ner, nu kan jag allt som
ingen vet!”
//Britt-Gun

Hej Anonym!
Ditt problem verkar vara att du inte går tillräckligt
fort framåt. Kvinnor gillar handlingar och inte ord,
mitt förslag är att du nästa gång enbart går fram
och drar fram tuppen så faller kvinnorna direkt!
Funkar 10/10 gånger (kanske var 1/100 gånger,
mitt minne sviker mig)!
//Britt-Gun

!?
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Zeniths Hinklista

Gå på vårbalen
Bada i A-dammen (helst med kläderna på)
Bada i kårhuset (helst inte naken)
Bada i Härryda
Bada i skärgården (kan vara naken, rekommenderas ej)
Fylla i minst 10 kursutvärderingar under årskurs ett
Spela hörssalsbrännboll
Dricka ETA:s, ZKK:s och SNZ:s kaffe
Vara kursutvärderare (och få ett presentkort på Store)
Bastat på minst 2 av Chalmers anläggningar
Bygga Cortége
Gå på höstmösspåtagningen & vårmösspåtagningen
Använt minst 5 “färdmedel” för att komma ner för Olgas trappor
Gå på minst 3 Chalmersspex
Gå på minst 4 sektionsmöten
Hitta till M12XX, KGXX och EDIt grupprummen
Arrangera Tackphadderzitts
Vara phadder under mottagningen 2017
Gå på Tackphadderzitts
Lyckas ta sig från Miami till Örebro under en rast
Gå på en pluggfrukost
Gå på en lunchföreläsning
Köp onsdagslunch i Zaloonen
Bli kårvärd under en pubrunda och njut av alla perks!
Gå med i en kommitté, utskott eller förening på Z
Puffa
Få en femma fyra trea i en kurs
Bygga något kul hos CRF, ETA eller XP
Gå en kurs hos CRF, ETA eller XP
Gå på jubileumszittning
Gå “par” på pubrundan
Dejta en chalmerist
Ha sex i föreläsningssal, grupprum samt på ett ostört ställe
Ha sex med någon från varje sektion
Ragga på en föreläsare/handledare/SI-ledare (kom igen det blir kul)
Gå på alla sektioners ET-raj och alla FestUn
Förfesta på Chabo
Efterfesta på Torget
Övernatta någonstans
// Zayni
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B till Z, Zeniths guide till

Chalmers
Baguette
Snabbmatens holy grail. Gott, enkelt,
hyffsat billigt och nära. När du tröttnat på
expresslunchen eller matlådan eller bara vill
ta med dig maten så gör en baguette jobbet.
Finns flera ställen runt chalmers. En utmärkt
anledning till att gå på lunchföreläsning med.
Calculus
Calculus: A Complete Course, av Robert Adams,
är din viktigaste bok under första året. Fungerar
utmärkt som bokstöd, portabelt gym, kasta på
folk, eller testa stålhettorna. Men använd för
fanken inte den till matte. Skaffa en pdf innan
du skadar ryggen eller trägolven på campus!
Dugga
Poäng rullar in som det ska, det går bra nu
Prips och Somersby i mitt glas, det går bra nu
Extrapoäng till min tenta, det går bra nu
Det går bra nu, kompis, det går bra nu
(det betyder att du verkligen borde göra dem)
Eduroam
Det bästa som hänt Wifi sedan grannar lämnade
sina utan lösenord. Det som möjliggör steam
nedladdning på 30MB/s. OCH det finns inte
bara på chalmers, håll utkik för det så kan det
poppa upp här och var över hela sverige och
resten av världen.
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FestU
Imorgon, om ni läser den när tidningen släpps,
så är det FestU! Hoppas ni vet att det finns fler
saker än Pripps Blå, dansgolv och kompisar där.
Passa på att testa allt annat roligt som brukar
finnas, inget kalas är exakt samma så passa
på att utforska. Testa någon udda bar eller
hoppborg och liknande.
Google Forms
Lär dig mästra detta verktyg, ty din plats på
framtida zittningar kan mycket väl komma att
bero på din förmåga att fylla i det. Hemligheten
bakom att vinna annmänlings racet är ännu
okänd, men det verkar som Gugge har funnit
den, då han är mångfaldig vinnare.
Högskola
Kan vara din bästa tid i livet, så ta vara på den!
Ja klara tentor är ett måste och bra om det går
bra på dem. Men det är bara en del av allt, så se
till att gör mer än så, kolla vår hinklista andra
roliga saker man bör testa på innan man är
vuxen på riktigt. Men det vet ni redan eftersom
ni läser Zenith, mer crazy än så kan det inte bli.
Kaffe
Så säg mig, var är kaffet, vänner?
Doftar jag kaffet, vänner?
Undran och skräck jag känner – var var var?
Jag undrar blott: var är kaffet, broder?
Ge mig kaffet, syster!
Söken och leten tåligt,
Plugg e dåligt,
Utan kaffe,
Med Skum, skum, skum

Lunchföreläsning
Se Baguette.
Motion
Ett sätt att få din röst hörd. Innan varje
sektionsmöte finns det möjlighet att skicka
in en motion. Var inte rädd för att testa och
påverka sektionen. Det senaste året har vi fått
ett nytt fint kök och en cool lucky dräkt tack
vare motioner från zäta teknologer!
Omtenta
Som ordinarie (se Tenta)
Alternativ betydelse: Ny spel release,
ny säsong ute på netflix / HBO.
Phadder
Ett bra sätt att prokrastinera och fördriva tiden
som omtentapluggare i augusti. Men även ett
sätt att återuppleva de bra minnena flera gånger
till. Och det viktigaste av allt såklart skapa
samma goa kännsla för de nya studenterna som
man själv upplevde!

WolframAlpha
The Ring of Power kallas den! Vi är giriga
varelser, söker mer pengar, mer tid, mer makt,
och mer frihet. Wolfram kan ge dig allt det
(nästan), du kan besegra din ärkefiende duggan
i ett svep. Duggan ska in imorgon, du har inte
vunnit över den än och du som ville ha tid till
annat kul. Men vad är detta, WolframAlpha, den
kan lösa dina problem åt dig, säg bara vad du
söker och beräkningen skall vara utförd.
Du besegrar duggan i ett svep. Strid efter strid
vinner du, tror du. Men Ringen lurar dig, den
vill inte att du ska klara mattekursen, nej den
gör endast vad den är skapad för, den lurar dig
till att tro du är bra på matte och tjänar endast
sin skapare. Den sista striden kommer och när
du behöver den som mest, striden om tentan,
överger den dig och utan dess magiska kraft
slutar det i en massaker och total förlust.
Zenith
Se Tidning.

Sektionsmöte
Den mest livliga och sofistikerade pizzamåltid
du ätit. Se även Motion.
Tenta
Finns två typer av tentor: typade och otypade.
Typade betyder att de liknar de äldre tentorna,
inga överraskningar. Otypade ska du vara mer
oroad för, hoppas du kommer ihåg det som
sades på föreläsningarna och inte bara lärt dig
gamla tentor utan och innan. Men oroa dig inte,
tänk bara på tentor som att det är tipspromenad
fast för äldre elever så känns det bättre i magen
ska du se.
// .gif
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NOLLAN SKRIVER AV SIG
Nollan ville så gärna ha en egen sida, ja till och med ett eget uppslag, i tidningen som redan är
dedikerad till dem, Zenith var lite skeptiska till om Nollan verkligen klarade av en sådan stor
uppgift men en chans är de alltid värda. Så läs och njut av vad Nollan själva vill förmedla och
berätta för hela Z-teknologsektionen.
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130 mjölkkor kravmärkta av de låga mjölkpriserna ett
försök att sälja tio års väntetid nu den 14 december förra
året. Korna åker direkt via ett slutet rörsystem som ligger
i vägg med Siri Lundberg. Förhållandevis billigt i gummistövlar mumsar de i sig ensilageblandning och kan gå ut
och in som de vill. Maten som skjuts vilar sig på liggmadrasser. Vi kan göra 2500 liter per gång säger Kent Lundberg.
// Daddy Poyle, Robin, Anton, Johan
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En idyllisk liten västern var den dödligaste
katastrofen, inledde Löfven sitt tal. I publiken fanns tusental norska skadade S-ledare. För första gången sedan 22 juli 2011
simmade hundratals oskulder nånstans.
// Wild Kidz, Adam, Stefan, Lucas & Isak
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Zenith tycker det är lite oklart vad det är Nollan vill ha sagt och vad deras syfte är
med sina notiser. Men vi får väl ha överseende med att de inte lärt sig allt än, de är
trots allt helt nya chalmerister och som osäkra föl som för första gången släpps ut
på grönbete.
//Matrix
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La Liga
Inledande matematik

Tillverkningsprocesser

Som alla säkert redan vet är ju just intromatten en av de absolut svåraste tentorna på hela
Z. Studenter antagna 2015 fick nyligen erfara
detta personligen då de haft lite för roligt i
sommar och under sin mottagning. Låt detta
bli en varning för Z16, må 2016 bli året då
ingen Z kuggas!

En utav Z:s allra snällaste och trevligaste tentor, alla har vi väl vetat hur man bäst hanterar
en svarv eller vinkelslip sen barnsben?

Arbetsorganisation
Ännu en gång visar Z vart skåpet ska stå, när Z
ropar Give me five! Lyder examinatorn (gammalt Z-ordspråk)

Objektorienterad programmering
Dramatiken i La Liga fortsätter, i år med extra
svåra tentor! Objektorienterad programmering
toppar som vanligt statistiken med hela 78%
kuggade. Visst är det härligt att varva tradigt
tentaplugg med kreativt labbande, glöm bara
inte att tänka på att Bägge labbpartners hänger
med på vad som händer så att inte den ena
alltid löser kaffet medans den andra gnuggar
geniknölarna. Här gäller det att ha tungan rätt
i mun, minsta felplacerat kommatecken kan
leda till flera timmars kompileringsfel, there’s
a difference between knowing your shit and
knowing you’re shit!
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//Kim Yong Long

Kuggligan
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VEGGIE PIZZA MED MANGO,
ZUCCHINI OCH SVARTA BÖNOR
INGREDIENSER:

TILLAGNING:

1 st
~ 200 g
1 burk
~ 1/2 st
2 st
1/2 paket

1. Värm ugnen till korrekt antal grader enligt
degens annvisningar.
2. Gör din egna pizzadeg eller öppna en färdig.
3. Skölj av svarta bönorna.
4. Skiva zucchini och hacka salladslök.
5. Tina mangon lätt i micro eller genom att
vara framme.
6. Placera degen på bakplåtspapper redo för
gräddning.
7. Bred ut salsan som om den vore tomatsås.
8. Sprid ut zucchini, salladslök och svarta
bönor på pizzan.
9. Täck med ost och grädda enligt pizzadegens
anvisningar.
10. När pizzan gräddats färdigt lägg på mangon
och servera.

PIZZADEG
SVARTA BÖNOR
TACO SALSA
ZUCCHINI
SALLADSLÖK
FRUSEN MANGO
OST TILL TOPPING

TIPS:
Välj en taco salsa som passar dig, fruktig, stark,
tomatid etc. Ruccola och BBQ sås passar även
bra att toppa med.

Här skulle det vara en fin bild på färdiga pizzan
men var så hungrig att jag glömde ta en bild på
den då :/
Får klara er med en innan ost, gräddning och
mango på den.
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// .gif

Zenith fixar zvåra korzord

Som vinden
5. Den som babblar mest i Zenith
8. En visa såväl som hund
9. Det nästnästnästnäst längsta ordet Zenith
kommer på
11. Slutar snart
13. Bör du inte ta från Potters ansvarområde
15. Stället där alla vill hänga
17. Skall bäras med stolthet
19. Den som tror den styr i Zenith

Som gravitationen
1. Den bästa sektionen
2. Den som är hyper i Zenith
3. Den som övertalar alla i Zenith
4. Den som klurar i Zenith
6. Den som styr Zenith
7. Du bör inte äta innan denna
10. Den som vunnit vm i paint i Zenith
12. Den bästa tidningen
14. Den som slösar i Zenith
15. Bör du lyda
16. Den bästa färgen
18. om du trampar på honom får du olycka på
tentan
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