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Ledare

“Det är viktigt att i livet sträva efter att ses som en mogen, ansvarsfull och respektabel
individ” - Ingen i Zeniths redaktion. Nej, vi strävar inte efter att få stå på någon pedestal
för våra prestationer eller att efter detta livet hamna i någon form av paradis. Vi jobbar
hellre stjärten av oss för att få någon att knipa ut ett “åh fy” samtidigt som personen
försöker hålla sig från att le. I detta numret har vi satsat lite extra på just det där. Vi har
under senaste perioden blivit lite snuskigare, lite busigare och lite mindre angenäma att
dofta på, för ert nöjes skull!
För alla har vi nog en relation till snusk, vissa har till och med relationer med snusk. Det
är något speciellt att skratta när man vet att man egentligen inte borde. Vare sig det handlar om något snuskigt, socialt oacceptabla resonemang eller något så enkelt som en fis
som slinter ut där den inte alls hör hemma. Det är också en farlig typ av humor att bege
sig in på. Skulle ett rumsrent skämt inte gå hem så låter din publik bara bli att skratta.
Skulle en fräckis inte gå hem kommer du mötas av blickar av avsky och äcklande. Man
pratar om en linje man inte får gå över, vi ska ta oss så nära den vi kan.
Detta nummer kommer bland annat behandla sektionens sexualitet, varför du ska dricka
mycket öl och var du bör ta av dig dina kläder, om du skulle känna för att bada. Ni kommer även kunna läsa en intervju med Zätas kanske mest opolitiskt korrekta kommité,
utförd av Zätas kanske mest opolitiskt korrekta kommité. Så håll ett fast tag i gubbkepsen
så beger vi oss på äventyr!
//Görtz, chefredaktör Zenith 13
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Zenith är Z-teknologsektionens tidning. Innehållet speglar inte värderingarna hos sektionens medlemmar.
Vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material till oigenkännlighet.

Ztyrets hörna

"Nyss satt undertecknad och läste i en bok ur sin favoritserie, Harry Potter. Man kanske tänker att en kvinna/tjej/människa i min ålder är för gammal för sådant, men icke. Tvärtom känner jag att vi kanske har en del saker gemensamt - visserligen har de flesta av oss det inte förfärligt hemma hos våra familjer, men det är nog inte få av oss som längtar efter skolstart
i slutet av sommarlovet.
Å andra sidan slipper vi slåss mot dementorer eller världens näst mäktigaste och ondaste trollkarl. Ibland kanske man
ändå känner att en dementorliknande kyla råder på zektionen, antingen över många eller bara över sig själv. Eller så känner man sig dåligt behandlad av sin föreläsare, han/hon kanske har talat illa om din pappa eller försökt förgifta din padda?
Till skillnad från på Hogwarts har vi på Chalmers och Z en Studienämnd (SNZ) och ett StuderandeMiljöArbetsOmbud
(SAMO) som kan hjälpa dig i dessa situationer, tveka inte att be om hjälp!
Likt innehållsförteckningen i början på boken avslöjar en del om de kapitlen som komma skall skriver Ztyret en verksamhetsplan och en budget, som skall vara riktlinjer för vilka punkter zektionen och främst Ztyret skall arbeta med under
året. Dessa är i nuläget klara och du har förhoppningsvis sett dem på zektionsmötet.
På Hogwarts har man oftast på sig en trollkarlsklädnad, någon klädkod har vi inte på Z men det planeras (som du
förhoppningsvis läste i verksamhetsplanen) under nuvarande Ztyrets verksamhetsår att ta fram ett Z-plagg. Är du duktig
på att rita? Behärskar du bildbehandlingsprogram? Har du en tanke om hur ett färdigt Z-plagg skulle kunna se ut? Kontakta undertecknad så kan du få bidra till utseendet på det plagg som (förhoppningsvis) kommer bäras av var Z-teknolog
till våren!
Nu vill jag ju inte avslöja slutet på någon bok (värre etikbrott kan ju knappast begås) men boken om Ztyret kommer
fortsätta med långtidsprojekt. Detta är exempevis att vi förebereder oss på den kommande nya läsårsindelningen (som
startar hösten 2014) och arbetar med ekonomiska frågor som ekonomisk policy på Z.
Magiska kramar från Ztyret via Malin."
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Info från programledningen
Jag börjar med att säga hej och välkomna tillbaka till höstterminen som har satt igång på allvar. Vi har nu påbörjat läsvecka
4 vilket innebär att såväl nya Z – ettor som årskurs 2 och 3 är tillbaka på Chalmers. Jag hoppas att ni är peppade inför ett
nytt läsår och ser fram emot att på nytt engagera er i studierna! Det har varit mycket frågor från er som har resultat kvar
från den gamla programplanen samtidigt som kurser har försvunnit och ersatts med nya varianter i programplanen som
sjösattes 2012. Det går alltid att göra tentan under två års tid efter att en kurs har försvunnit. I vissa av de nya kurserna går
det också att göra tentan utifrån den nya registreringen men då få sitt tenta resultat inrapporterat på sin gamla kurskod.
För er som har resultat kvar ur den gamla programplanen. Kontakta mig så kan vi diskutera hur ni kan ta dem!
Till Åk 1
Nu är fyra veckors mottagning avslutad och jag hoppas att ni har känt er välkomna och börjat känna er någorlunda
hemma i livet som student. Mottagningen ska hjälpa er att komma in i studierna och också underlätta för er att lära känna
varandra. Jag hoppas att ni känner att det syftet har uppfyllts!
Inför kommande studier kan det vara bra att ta hjälp av det som erbjuds för att hänga med och förstå det ni lär er under
kursernas gång. I Inledande matte och Objektorienterad programmering kan ni ta del av SI.
Andra sätt att ta hjälp i sina studier kan vara mattesupporten i biblioteket. Förhoppningsvis har ni också besökt Björn
Liljeqvists föreläsning i studieteknik. Där får ni en mängd råd och tips om hur ni kan lägga upp och planera era studier.
Nästa tillfälle med Björn blir den 7/11 kl 10:00 – 11:45. Missa inte att gå på det!
Vi kommer också att ses på introduktionssamtalen som sätter igång nu i veckan. Det blir ett tillfälle för er att diskutera
kring hur ni upplever Chalmers, varför det blev just Z – programmet och hur man lyckas med sina studier. Samtalen läggs
under lunch och därför bjuder programmet på dricka och baguetter.
Till Åk 2
Inget särskilt som ni behöver tänka på för tillfället. Terminsregistrering gissar jag på att ni redan har fixat vid det här laget.
Glöm inte bort att också anmäla er till tentamen senast den 2/10. Efter slutdatum stänger möjligheten att göra en anmälan
för både studenter och personal. Då får man gå till tentamensplats och chansa på att det finns en extra plats.
Till Åk 3
Närmast för er att tänka på är de behörighetsgivande kurser som inte ingår i programplanen men som kan behövas för
vissa masterprogram. Det gäller masterprogrammen Applied mechanics, Automotive engineering, Product development
och Sustainable energy systems. Funderar ni på något av de masterprogramen men är osäkra på vilka kurser som gäller för
att få behörighet, kontakta mig eller läs vidare på chalmers.se. Jag bifogar en länk till informationen på webben.
För er som går i trean och vill åka på ett utbyte börjar det också bli dags att fundera på vart ni vill åka. Anmälan till World
Wide sker senast 1:a december och är ett utbyte som måste göras under det första läsåret på masterprogrammet. Erasmus
är ett flexiblare byte som ni också kan göra under ert andra år på avancerad nivå. Mer information om både masterprogram och utbyte kommer så småningom!
http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/verksamhetsdokument/Sidor/antagningsordning-for-grundutbildningen.aspx
Och annars får ni ha ett fortsatt bra läsår önskar Ayla Irebring / Studievägledare Z
Veckans ordspråk:
Att våga är att tappa fotfästet en stund, att inte våga är att förlora sig själv

Ordet “brainstorm“ hade en helt annan betydelse i den nya världen, till utvecklingsteamets stora förskräckelse.
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Zeniths frågespalt om
Tidigare har Zeniths läsare kunnat läsa om diverse dejtingtips för att förbättra sitt kärleksliv. Alla frågor gällande ämnet har
dock ännu inte tagits upp. Vi har därför bestämt oss för att öppna denna frågespalt. Frågorna är inskickade av våra läsare och
vi har anlitat ett antal experter inom olika områden såsom raggningsteknik och familjejuridik för att svara på era frågor.
När jag hånglar med min pojkvän blir jag blöt i trosorna. Betyder det att har vatten i i lungorna?
//lill_tosen9@hotmail.com
Hej lill-tösen!
När man hånglar med någon är det lätt hänt att det börjar kittla lite i magen. Detta kittel kan ibland spridas till urinblåsan
vilket ibland leder till små urinläckage. Detta skulle jag tro är den mest sannolika anledningen till dina blöta trosor, vatten i
lungorna behöver du inte oroa dig för!
//”Kvalificerad” doktor
Hur får man hem en phadder på bästa sätt?
//kakan.
Hej Kakan!
För att få hem en phadder är det väldigt viktigt att man ser bra ut och luktar gott. Har du inte detta naturligt så kan det
lätt lösas med sminkning, fina kläder och parfym. Notera att i detta moderna samhälle är det inte skamfullt för killar att
sminka sig. Har du en personlighet som är svår att tycka om så bör du kanske också ta lite skådespelarlektioner och skapa
en karaktär som är lätt att tycka om. När du löst allt det här så borde det inte vara svårare än att ta sig till gasquen och inleda ett samtal med valfri phadder. Notera att de flesta phaddrar är extra svåra att få hem innan mottagningen är slut.
//Innehavande av diplom i raggning.

Hur får man hem en Nymble garanterat?
//Zten
Hej Zten!
Vad ska du med en Nymble till? Själv så föredrar jag att vänta på att frukten mognat klart innan jag äter den, var inte rädd
att sikta högre! Ifall klockan skulle vara kvart i tre en vinglig natt och du skulle råka finna dig i ensamt tillstånd så kan jag
dock se hur en nymble, eller en grön banan, kan ses som ett alternativ. Här gäller samma regler som jag diskuterade i svaret
till Kakans fråga. Se till att lukta gott och se bra ut, och ifall du känner att din personlighet hamnar i vägen så låtsas att du
är någon annan.
//Innehavande av diplom i raggning.
Hej! Min kompis har bilder på nakna babysälar i sin telefon och pratar om dem på ett sexuellt sätt. Borde jag vara
orolig för honom?
//Ann Onym
Äckligt. Urk. Berätta vem det är för alla dina vänner så att de vet att de kan ta bort honom som vän på facebook.
//Zoofilolog
Jag skulle vilja fråga lite om en situation som uppkommit ett flertal gånger och hur ni tycker jag skulle löst de hela.
Föreställ er följande scenario; du (som i det här fallet är tjej och gillar killar) är på Gasquen och raggar för fullt på en
snygg kille. Han är varken ppt-ingenjör eller skelögd och verkar inte ha försummat sin personlig hygien, du har med
andra ord lagt ribban högt ikväll! Mitt i en trevlig konversation kommer en väldigt ung kille fram till er, han kramar
dig och utbrister "Hur är läget, mamma?!". Hur borde jag reagerat för att gör du för att rädda situationen?
//Väldigt anonym
Är du också en grön
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th.
banan? Azpa Zeni

dejting, sex och samlevnad
Om ditt barn ofta kommer i vägen för ditt kärleksliv kan du
få råd av en jurist på www.familjensjurist.se/adoption. Annars kan du alltid använda skitungen till din fördel, låtsas
att du bara testade karln! Ifall han skulle verka vara emot
bihanget kan du säga “haha, detta var bara ett test för att se
så att du inte gillade barn, familjekarlar är en dealbreaker
för mig, serru!” Skulle det visa sig att han gillar ungen skulle
jag rekommendera repliken “du skulle se hur kul det var att
göra den”, och saken är biff.

Skulle det vara så att det inte är ditt riktiga barn och det bara är en av dina yngre vänner som jävlas med dig, så skulle jag
rekommendera att du säger till dem på skarpen att nu får de skärpa sig och låta dig ragga ifred, de är givetvis bara avundsjuka.
//Familjejurist
Hej
Jag blev väldigt glad när jag läste att min favorit-tidning Zenith tänkte öppna en sex och samlevnadsspalt - för länge
har en svår etikettfråga inom ämnet grämt mig! Detta har hänt ett okänt men förmodligen stort antal gånger:
Jag är lagom berusad och känner mig på bra humör men något ensam. Plötsligt dyker en riktig skönhet fram ur
gasquens rök tar ett par bestämda steg fram mot mig innan hon kysser mig. Jag blir givetvis väldigt glad och blir helt
övertygad om att min strategi att dansa sexigt och ensamt i ett hörn äntligen skördat framgång. Hon ser mig sedan
djupt i ögonen och utbrister plötsligt förvånat:
-Men... vem är du?
Hjälp Zenith, hur skall jag hantera detta?
//ZenithLover
Om situationen är ofta återkommande har jag några repliker du borde testa, här följer några exempel.
“Mannen som kommer vinna ditt hjärta.”
“Fråga mig nästa vecka och jag kommer kunna svara “din pojkvän”.”
“Dina barn kommer att kalla mig för “Pappa”.”
“Baby, jag är precis den du vill att jag ska vara.”
Det viktiga är nog i situationen hålla sig kall och ha förtroende för sin raggningsförmåga. Om detta mot all förmodan inte
skulle funka så håll till godo och var glad med kyssen du fick. Många får gå hem med så lite som en trasig kebabrulle och
Håkan i lurarna medan en tår rinner sakta nerför kinden.
//Innehavande av diplom i raggning.
Hej jag är en förvirrad man på 22 vårar. Jag funderar just nu mycket kring självtillfredställelse.
Om det är så att man t.ex. inte gillar mjölk och därför funderar på att sluta torktumla framsvansen tills januari, är
detta okej? Finns det några fördelar/nackdelar med att inte smeka illern?
// Förvirrad Krydda
Hej Förvirrad Krydda!
Att spela skinnbanjo är inget att skämmas för, men alla tröttnar vi ibland på våra instrument. Känner man sig oinspirerad
kan det ibland hjälpa att lägga undan instrumentet för att ta upp det senare. Fördelar med att släppa tåget från provbanan
kan ju vara att det stöter på mer häftiga tunnlar ute i den riktiga världen. En nackdel kan dock vara att tåget är så exhalterat
att det kör igenom tunneln med sån fart att det roliga är över innan det knappt börjat. Det är absolut ok att sluta ruska tuppen och det finns nog ingen vettig person som skulle tycka mindre om dig ifall du skulle lägga geväret åt sidan ett tag.
Om du har någon som hellst anknytning till ZØK så har jag dock hört att det är en stor tradition bland dessa att smeka illern, men det är givetvis inget måste.
//Onan
Zenith 2013
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Intevju med ZIF

För inte jättelängesen valdes ett nytt ZIF in, Zenith har givetvis tagit sig ansvaret att intervjua dessa individer så att sektionen
ska kunna skaffa en åsikt om hur vettiga de är.
ZIF 13/14 består av:
Rikard - Ordförande
Daniel - Kazzör
Christoffer - Materialare och vice ordförande
Viktor - Evenemangsansvarig
Alexander - Skidreseansvarig
Vad är ZIF’s syfte?
Vårat syfte är att att vi ska se till så att teknologer på Z inte
rullar runt.
Hur stora muskler måste man ha för att vara med i ZIF?
Man måste kunna göra tio armhävningar med klapp och
orka lyfta en burk för att kasta den i en sophink.
Snowboard eller skidor?
Här har alla en stark åsikt, efter mycket skrik lite diskussion
vinner ändå snowboard till slut med 3-2.
Vilken dryck rekommenderar ni i en skidbacke?
Öl, Glüvein(???) och givetvis Jäger!
Hur många hål har en innebandyboll?
Ett godtyckligt antal, 36 enligt ordförande.
Zeniths forskningsgrupp kan meddela att det finns 26 hål i
en innebandyboll.
Läsperiodens läsarfråga: Vad är den billigaste skidresan
på Chalmers?
Olgabacken, 100 spänn.
Har ni några ord att säga till sektionen?
Åk på våran skidresa, info kan fås genom att prata med oss
eller besöka våran facebooksida. Boka biljetter kan man
göra via www.nortlander.se/zif. Kom också och spela innebandy med oss varje torsdag klockan 17:00.

68 |

Zenith 2013

Foto: Simon Holm

Dagens Ungdom

Förr När Det Var Bättre

När jag nu påbörjat mitt tredje år på Chalmers kan jag inte låta bli att tänka tillbaka, till den tiden, då det var bättre.
Förr när det var bättre, kunde man krocka med sin bil i 50km/h utan att få en repa på den.
Förr när det var bättre, kunde man gå förbi dagis utan att bli förolämpad av barnens dumheter.
Förr när det var bättre, fanns det bara dumma telefoner och smarta människor. Nu finns bara dumma människor och
smarta phonar.
Förr när det var bättre, var musiken bättre.
Förr när det var bättre, visste folk vad räven sa.
Förr när det var bättre, serverades det punch i valar (se den malmska valen). Mmmm valpunch.
Förr när det var bättre, tjänade A-dammen som datorkylare och inte bara swimmingpool.
Förr när det var bättre, fick man frukost, lunch, middag och TVÅ mellanmål serverade utan att behöva göra eller betala
något för detta.
Förr när det var bättre, fick man 25 stycken ettöreskolor för 25 öre.
Förr när det var bättre sa mamma; -Ät,
nu säger pappa;
-Ut och spring tjockis!
Förr när det var bättre, var det längre tid tills nu än det var då.
Förr när det var bättre, var chipspåsen oöppnad, då hade jag ju fortfarande nöjet att äta dem.
Förr när det var bättre, kunde man sitta bredbent utan att byxorna spricker i skrevet.

Kuggstatistik
Kurs

					
Reglerteknik SSY041
				
Programmering av inbyggda system (MOP) EDA486
Material och Tillverkningsteknik MMK072 		
Flervariabel Matematik MVE041 			

Kugg 12/13

29%
23%
23%
21%

			
			
			
			

Kugg 11/12

61%
45%
36%
40%

Det är med djup besvikelse som redaktionen i Zenith 13 sammanställer kuggstatistiken över LP4. Vad har hänt med examinatorerna? Reglertekniken, MOPEN och flervarren har i flera år briljerat över sina konkurrenter varpå när de för första
gången möts i en episk uppgörelse halverar samtliga sina resultat. Utifrån detta kan Zenith bara dra slutsatsen att eximinatorerna har lagt av sig och gör alldeles för lätta tentor.
//Hanaru

Både Emil och Emilia har bara varsin arm och varsitt ben, men när de studsade precis rätt bredvid varandra så var det ingen som märkte något.

Zenith 2013

| 69

Method and Tools for Global
Product and Production Development

Wingquist Laboratory is an internationally competitive competence centre for multidisciplinary research within the field of efficient product realization. We applies deep knowledge
within its defined research areas on new research challenges emerged from effective and
efficient development of product families with high level of commonality with respect to
components, knowledge and manufacturing!

Our research is based on four research groups:

We work in three cross-disciplinary themes:

• Systems Engineering & PLM (SE)

• Platform-based Development

• Geometry Assurance & Robust Design (GA)

• Smart Assembly

• Geometry and Motion Planning (GMP)

• Perceived Quality

• Automation (A)

www.chalmers.se/ppd/wingquist-en
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Follow us on Twitter (Wingquist Laboratory) and
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www.facebook.com/WingquistLaboratory

Knep och Knåp
DaltonZ har vart ute på rövartåg och gömt bytet i sitt hemliga tillhåll. I det hemliga tillhållet så ligger det ett kassaskåp. DaltonZ är inte de vassaste knivarna i lådan så de har ett mycket speciellt kassaskåp. Det är nämligen så att
man får endast trycka på varje knapp en gång, och man måste trycka på dem i ordning för att det ska bli rätt. Som
tur är det så räcker det att man börjar på rätt knapp och sen är det bara att följa intruktionerna för att komma till
krysset som är den sista knappen.
Lucky har hittat kassaskåpet men vet inte vilken knapp han ska börja med. Hjälp honom!
N=nedåt.
U=Uppåt.
H=Höger.
V=Vänster.

Alla äkta Cowboys måste kunna sätta upp stängsel och
göra hagar. Dela den stora hagen i fyra likformade som
innehåller en utav varje kreatur.

Placera ut en drottning, en löpare, ett torn
och en springare på brädet så att precis två
pjäser kan angripa vart och ett av de gröna
fälten, tre pjäser kan anfalla de röda fälten
och alla fyra pjäser kan anfalla det gula
fältet.

Gillar du också att skapa olösliga knep och knåp? Azpa Klåpare.
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Chalmers Bäs
Chalmers-Bastu
Heta stunder tillsammans med underbar lovsång gör att det pirrar extra i magen när man sakta men säkert blir
kär i den naturliga skönhet som utspelar sig i de betungande ångorna.
In o’ ut, in o’ ut, in o’ ut… Det är grejen för att man få till det maximala klimax mellan varmt och kallt i den råa
naturen. Svalka av din kropp i det fuktande vattnet och låt de heta värmen omfamna din kropp i en euforisk upplevelse.
Chalmersbastun levererar och ger dig kärlek utav bästa slag. Den får 5 av 5 galna finnar för heta stunder.
Kårhuspoolen
Det är något skumt med vattnet i kårhuset. Det känns
lite orent. Det känns otryggt på något sätt. Man vet ju
aldrig vad som har hänt dagen innan liksom. Poolen är
dessutom hetare än neptunus yngsta dotter vilket gör
att den svala bastun får absolut noll effekt. Det finns
inte så mycket att säga om den här poolen mer än att
man inte bör dyka i den då botten är mycket hård att
slå i. Man kan även tro att man har fått Thailändsk
gonorré i skrevet efter att man har badat klart.
Kårhuspoolen får 5 av 5 galna finnar för att man skulle
kunna tro att man fick ett ligg.
A-Dammen
Kyligare än i Görtz källare. Man skulle nästan kunna
tro att någon har tappat nyckeln till superdatorn som
ska värma upp denna gigantiska utomhuspol. Det är
livsnödvändigt för att det stora B-Odjuret ska kunna
överleva. Enligt vissa studier så finns endast ett enda
exemplar kvar i A-Dammen. Har man tur så kan man
även skåda vilda flockar av Chalmerister häckandes i
närheten av deras naturliga vattenhål. Det är en mycket vacker syn när de försöker roa sig själva genom att
peka och skratta på oss som badar.
A-Dammen får 5 av 5 galna finnar på grund av 4
sprutande fontäner.
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0>Infinity
Nu är det klarlagt, 0 är större än infinity. Poolen är stor
och rymlig, man får plats att göra flera olika posér.
Det känns nästan som om man är på Titanics svallande däck medans man ligger på infinitys böljande
rygg. Det enda som fattas är att Zalt står och kränger
Franska självportätt. Men man kan väll inte få allt här i
världen.
0>Infinty får 5 av 5 galna finnar på grund av okända
möten.

sta Badplatser

Poker-Poolen.
Glitter, glamor och gaming är vad den här BubbelPoolen utstrålar. Den runda formen ger en okänd
touch om att man kanske befinner sig i en bubbelpool.
Man får mycket för pengarna skulle man kunna säga.
Om man då inte spelar bort sina badpantalonger i sitt
genanta försök att dryga ut “matkassa”. Städpersonalen
är mycket trevliga på anläggningen.
5 av 5 galna finnar för att Städpersonalen är så trevlig.

AkvaFun
Trång och svår att få tag på. Man ta måste ta det
varsamt och försiktigt medans man klättrar upp för
Olgas trappor så att man inte trampar på någon öm tå.
Men mödan är den värd och utsikten är magnifik i alla
vindens riktningar. Med Lucky vakandes i ryggen kan
man tryggt njuta av vad AkvaFuns läge och placering.
Men man kan få akta sig för är Emil och Emilia som
ibland får för sig att åka ner i godtyckliga farkoster. Det
ryktas om att till och med “badkar” har använts för att
snabbare komma ner till JA-pripps för en öl.
5 av 5 galna finnar på grund av Lucky vakar över min
skugga.
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Martinquiz
Att shoppa efter sexleksaker kan vara kul, och medan man leter efter rätt produkt kan man stöta på en eller annan rolig recension. Nedan har vi samlat ett antal recensioner tagna från sidan martinshop.se. Försök att para ihop recensionerna med de
produkter som finns representerade på sidan.
//Görtz
Recension A: Det är skönt att känna sig fräsh, och denna produkt hjälper med det. Men tänk på att det kan ta nån/några
timme/ar att bli helt ren. Ett bra tips är att inte äta någon fast föda dagen innan, då går det lättare.
Recension B: min flickvän va lite skeptisk till att vi skulle köpa den men nu är hon hel nöjd med att vi gjorde de.
Recension C: Som diabetiker och 50+ kan jag intyga att detta är en bra produkt, den gör inte kuken längre men definetivt
hårdare och grövre.
Recension D: på tok för trång om man har lite större utrustning själv. även om man skruvar bort hela "korken" i botten så
är den för trång.
går åt väldigt mycket våld och glidmedel för att komma in i den. för mig var det rena skräpet. åker i sopkorgen tyvärr.
Recension E: Superbra! Denna rekommenderas varmt, stimulerar på exakt rätt ställe.
Inga problem att få orgasm med denna inte, och det ganska så fort.
Gilllar den skarpt.

zpa Zenith.
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Intervju med Webgruppen

Ibland gör man saker som allmänheten (felaktigt, givetvis) tar för misstag. Till exempel “missade” Zenith att publicera en
intervju med Webgruppen i nummer 2 2013. Sanningen är att vi inte glömde ta med den, vi gjorde det bara inte. Zenith gör
aldrig fel, inte ens med stavningen. Har ni aldrig hört talas om konstnärlig frihet? Hursomhelst, efter att vi fått in skriftliga
högljudda klagomål har vi nu grävt igenom högen papper på redaktionen och fått fram intervjun som ni nu har nöjet att läsa.
Webgruppen består av:
Namn:
		
Teodor Olsson
Johan Persson

Uppgift:
gammal och bitter
ung och lär sig koka kaffe

Att få träffa båda medlemmarna ansikte mot ansikte på en och samma gång är, som de uttrycker det, en stor ära. De är enligt
egen utsago väldigt upptagna individer med ett flertal “places to be”, och föredrar kommunikation via elektronisk post. Jag tror
att de bara är blyga.
Vad gör Webgruppen?
“Vi ansvarar för driften av sektionens hemsidor och att mail-listorna fungerar som de ska. Vi är Guds mellanhand, nästan
som Sankte Per. ” Här bör det tilläggas att G.U.D. är kårens IT-avdelning. Man vill ju inte orsaka någon form av hybris.
När jobbar ni?
”Vi jobbar på söndagsförmiddagarna i kalsongerna hemma från soffan.” Här får man anta att det handlar om skilda soffor
och hem, även om vi på Zenith för den delen inte dömer någon som väljer att göra soffhäng iförd endast kalsonger till en
gruppaktivitet. Men du vet, bounda.
Vad arbetar ni med just nu?
”Just nu håller vi på med en gemensam hemsida för samtliga kommittéer, utskott, etc. Detta för att göra det lättare för
gemene teknolog att se vad som händer inom sektionen.” Då intervjun gjordes var sidan under uppbyggnad, men har sedan dess blivit klar. För den intresserade (dvs. alla) är adressen ztek.chalmers.se. Här finner du all nödvändig information,
och framför allt ett nyhetsflöde från Ztyret och alla kommittéer.
Vem av er offrar ett finger till Lucky Luke?
”Då vi i Webbgruppen har som vana att den som först ser mail om ärendet, uträttar det som behövs.” Vi tolkar detta som
att ett mail med rubriken ”Finger till Lucky” aldrig kommer öppnas, ifall någon nu skulle få för sig att skicka ett sådant.
Har ni någon slogan?
”Nej, inte direkt.” Ur marknadsföringssynpunkt en rätt usel slogan, om än en sann sådan i deras bransch. (Se exempelvis
”The IT Crowd” för referenser)
Intervju utförd av Lancelot

I hans försvar så är det svårt att i sträckgubbarnas värld se att någon bara har tre fingrar på varje hand.
Zenith 2013
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Intervju av Zenith av Z-KK
Z-KK, eller Zätas Kaffekommitté, är en alldeles sprillans ny kommitté på Zäta (ifall det
gick bra för dem på sektionsmötet). Dock är de väldigt förvirrade. I ett försök att göra
sig sedda bestämde de sig för att göra en intervju med Zeniths redaktion och publicera
denna i någon tidning. Efter utförd intervju började de söka efter en tidning som skulle
passa för deras intervju och till slut kom de fram till att det var just Zenith som var bäst
lämpad. Så här följer alltså en intervju av Zenith, utförd av Z-KK. Håll till godo. Zenith
tar inte ansvar för antalet sense intervjun mejkar.
//Redaktionen
Vad är erat motto?
Det är lättare att be om ursäkt än om förlåtelse.
Hur får ni inspiration?
Absinth och Pochahontas.
Vilka är ni och vad gör ni?
“Jag är Görtz och jag är chefredaktör. Jag bestämmer och
ser till att allt innehåll i tidningen är politiskt korrekt och
följer Chalmers standard.”
“Jag är KozKozKozKoz jag är klåpare. Jag slår knut på era
sinnen. Med pussel som inte går att lösa. :>
Det viktigaste är inte att det går att lösa, det är funderingen
som är målet.”
“Jag heter Kalle och jag är knäppare. Det är jag som tar alla
fina bilder på Malin. Och sätter ihop tidningen också men
det är inte så viktigt.”
“Jag är Hanaru och jag är första kaffekokare. Jag tål inte
kaffe hihihi.” Görtz: “Det är det hon gör i Zenith, tål inte
kaffe.”
“Norén. Propagandapraktikant. Jag sprider propaganda.”
“Lanzelot. Jag är kazzör. Jag leker med pengar och förskingrar intäkterna. Har vi tur går vi plus minus noll på denna
tidningen, hehe. “
“Sedan har vi murveln också. Vi vet inte vem han är, men
han dyker upp efter våra absinthkvällar och skriver saker i
tidningen.”
Vem är första?
Görtz: “Har man första behöver man inte en andra”
Hanaru: “Jag kokar bättre kaffe än Leif Mannerström. “
De är nöjda med Hanarus kaffe.
Hur ser era kaffevanor ut?
“Morgon middag kväll och tre mellanmål. Minst.” KozKoz: “Det finns även kaffe/te/chokladmaskiner på ett jobb
jag jobbade på. Jag blev besviken ifall någon druckit kaffe
innan, för då fanns det risk att det inte skulle kunna täcka
mitt groteska kaffebehov. “
“Det är ungefär våra kaffevanor. “
När bestämde ni i zenith er att överlåta er självständighet
till z-kk?
“Det var snart efter att ni i Z-KK skapades. Det låg ju i
luften ända sedan ni började på skolan, men ni tog bra lång
tid på er att skapa kommittén! Tack för att ni finns.”
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Hur gör ni på bästa sätt grisen glad?
“Gör bacon av den. Matar den. Brukar sticka den i ryggen
med metallföremål, vanligtvis skedar.”
När kommer er första kaffekokare inse att det är i Z-KK
som kaffet finns?
“Jag förstår inte. I Z-KK? På Z-KK? Det var svårt.”
Vad har ni för fotstorlekar?
Görtz: 45 Lancelot: 12tum Hanaru:39 KozKoz:42 Norén: 42
med inlägg. Kalle: 12. Jag är ganska liten.
Vad har ni för stotforlekar?
GörtZ: “Grön.” KozKoz: “Hatt” Hanaru: “Vägguttag” Kalle:
“Crashpad” Lancelot: “Dalahäst.”

Vad har ni för förslag för att förhindra att svart kaffe
importeras från öst?
“Gräva dike från nordpolen till sydpolen.” Sedan nämns
något om sverigedemokraterna. “Vi kan försöka få andra
europeiska länder att importera från mellanöstern så kan vi
importera från dom istället, så blir det moraliskt korrekt. “
Vad är er attityd till te?
“Om kaffet är slut så innehåller det ju lite koffein i alla fall.”
Hur många centimeter bör ett kafferep vara?
“Inte mer än hälften. 3 cm per deltagare i alla fall. Minst en
plancklängd i alla fall. Alltså inte plankan utan en plancklängd. Det måste ju gå snabbt liksom. Den är kortare än
något annat i världen, även Görtz.”
Vilken färg är spargrisen?
“Rosa. Limegrön. Limegrön som zexet.”

Är ni oroliga att zenith inte kommer få några azpar nu
när Z-KK finns?
“Kanske…” Ett melankoliskt uttryck lägger sig över gruppen
och de tittar på varandra med tårfyllda ögon.
Kan ni tänka er att trycka en tidning på kaffefilter istället
för papper?
“Det vore väldigt tufft. Vi hör med tryckeriet omedelbart
och undersöker möjligheterna.”
Vad får er att tänka på kaffe?
“Kaffe…. Hihihi. När man vaknar och är bakis. När man
vaknar och inte känner sig bakis… När man vaknar. När
man sitter på föreläsningar. När man går förbi biblioteket.
När man går förbi zaloonen. När man går förbi JA-pripps.
När man går förbi Zaloonen. När man går förbi Zaloonen.
När man går förbi Zaloonen.”
Vad får kaffe er att tänka på?
“Föreläsningar? Neeej. Jag tänker nog på… *framtiden*. En
fin äng. Med enhörningar som parar sig och smågrävlingar
som bygger lego. Barnen i afrika som plockar bönorna men
som får det färskaste kaffet. Det är ju okej att tänka på barn,
så länge man inte skrattar åt dom. Om man gör det för att
dom ser så roliga ut så är det ju okej, liksom! Hehe.” “Tänker på den memen med det skeptiska afrikanska barnet.
“Alltsåå.. Ni har perfekt dricksvatten… Och ni bajsar i det”,
den är go.”
Vilken kaffebryggare är bäst?
“Z-KK. Sedan förste kaffekokaren, som tyvärr tänker lämna
oss för att kunna lägga hela sin tid till Z-KK.”
Hur stor dos kaffe krävs för att överleva?
“Typ tre.” “Kannor per dag?” “Hur ser en
kaffemolekyl ut?” “Är det ett grundämne?”
“Vart går man för att få det godkänt som grundämne?”
“Man borde ju få välja enhet själv. En full i veckan.” “Det är
lite diffust, precis som spåkonst och kvantfysik.” “Ifall man
inte dricker det så blir det äckligt.”
Hur stor dos kaffe kan man överleva?
“Ehhh. Vad är det som gör att man avlider? Kan man
drunka i det så är det för mycket.” “Man kan säkert drunkna
i en deciliter om man är dålig, ibland glömmer man vilket
hål den ska in i… Bara att testa och se vilken som känns
bäst, det har jag sett på film.” “Bara man tar tillräckligt med
glidmedel går det bra. Det har jag sett på film.”
Vilket land finns det bästa kaffet i?
KozKoz: “FINLAND!!!” *finlands nationalsång* “Kanada är
typ mikroeuropa. Kanada skrattar minst år alla skämt.”
Var på chalmers finns det bästa kaffet?
“Zaloonen uppenbarligen? Den enda som inte recenserades av Zenith, det hade varit för svårt att sätta betyg på
den. Högsta betyget sätter ju skalan, och resten hade blivit
avrundade till noll ifall det var med.”

Har någon av er kaffe i släkten?
*tystnad* Görtz: “Jag har ju ett finskt efternamn….” KozKoz: “Jag med….” Lancelot: “Har vi för mycket finskt i
släkten?” KozKoz: “Ska vi göra om Zenith till en finsk
propagandatidning?”
Har någon av er… psyket?
“Nej.” KozKoz: “Alltså inte för att vara sån men… Dom har
byggt ett kaffeinriktat psykhem hos mig som är den största
byggnaden i området…”

Vad är växelkursen mellan kaffe och öl?
“4 koppar. Eller nej då blir det som zaloonenpris, du kan
få en öl för att göra en logga.” “Eller 4 koppar kaffe. Eller
8 koppar. Det beror på när du vill ha ölen.” “Om du får 4
eller 8 koppar kaffe i burk upphällt i ett plastglas som det
finns kapsyler i.” Norén: “OMNOMNOM” “Nej servera inte
Norén öl…”
Vad är er favoriträtt?
“Zenithburgare. Vi är jäkligt bra på att laga mat har jag
märkt.” “Kaka i kaffet?” “Yttrandefrihetsförordningsrätten
och tryckfrihetsuccessionsordningsrätten.”
Om man har 5 röda ärtor med radie 1, 3 gröna med radie
3 och 7 gula med radie 2 i en burk och drar en kula, vad
är sannolikheten att få en röd?
“Blablabla. Blabla. Förstår inte, det låter som ett KozKoz
knep.” “Om man gör en KozKoztransform så kan man lösa
den i det komplexa frekvensplanet.”
Varför finns Zenith?
“Varför inte?” “För att z-teknologen är alldeles för smart,
vi måste dumma ner dom. Eller tvärtom, vi måste upplysa dom om allt viktigt i världen, de är så insnöade på
sina studier att vi måste berätta för dom vad som händer i
världen. Och så är det en bra anledning att dricka absinth
på vardagar.” “Varför har min truck en rosa elefant?”
Vad är meningen med livet?
“Absinth? Och Z-kk, Det är lite av en livsfilosofi. Alla får
absinth när man fyller år, fyller man 23 så får man en extra
stor. Kalle får en extra stor ändå, det är kul. “
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Vad är er favoritost?
“Greve.” “Långlagrad.” “Brännvinsost.” “Whiskeyost.”
KozKoz: “Hushållsost.” Alla andra: “HUSHÅLLSOST WTF
KOZKOZ HAR DU SMULTRON SOM STÖR HJÄRNVÅGORNA?” “Får man välja väderstrecket nord?” “Mars är
för liten och kall och har ingen magnetisk pol.”
Hur går planeringen med kontor och datorer etc. till vår
närstående integration i Zenith?
“Bra. Underbart. Framåt. Lika framåt som hallandsåstunneln (snart klart).”
Hur kommer det kännas att bli tredje man när z-kk assimileras?
“Är Akva en man?” “Ehh……. Jag skulle vilja ha bevis för
påståendet…” GörtZ: “Ifall ni tar på er ansvaret så slipper
jag ju tänka, jag gillar egentligen att ha någon som bestämmer över mig. Man kan ju göra mer dumma saker om
någon annan styr liksom, jag känner mig ganska lättad. Det
är ganska bra att någon annan tar ansvaret, jag har ju någon
föreställning om att sittande Zenith ändå kommer lyssna på
mig.. i alla fall lite.. hoppas jag.”
Om vi i Z-KK skulle kräva att en person i zenith skulle
sparkas, vem skulle det bli och varför?
“Rent fysiskt eller…?” “Murveln, han är sämst. Hans enda
ansvar är att sparka ur sig skit och det går inte så bra. Det är
som att ditt jobb skulle vara att sitta på dass hela dagen och
du har mage att gnälla på det. Skitmurveln är dålig.” “Jag
brukar vibrera benen när jag lyssnar på musik, det är ändå
perfekt vinkel liksom!” “Det man kan göra på toaletten…
Kalle!” “Vilken bild upptäckte vi?” “Spaghetti.” “Många
stockphotos är vattenmärkta för att man ska prenumerera
på deras sida men då är det ju inte stockphoto LOL!”
Vilken är er favorit Z-KK actionfigur?
KozKoz: “Det måste ju nästa bli Clark Keeeeent. Eller Peter
Paaarker. Eller Akvamaaaan.” Görtz: “Vi använder kaffes superintelligens för att lösa brott.” “Jesus förvandlar allt vatten
i din kropp till vin, det är en superkraft.”
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Hur känns det att få gå på samma zektion
som Z-KK?
“Underbart. Tack z-kk!” “Z-KK är en ljuv
eftersmak och en behagad mage.” “Z-KK är
orsaken till långa sömnlösa nätter.” Kalle:
“Jag ligger vaken och tänker på Z-KK
*kväver en snyftning* jag undrar alltid vad
ni gör. Sover ni någonsin?” Z-KK: “Nej vi lever bara på
kaffe, det är därför vi snart måste skaffa en jouirtelefon, ifall
kaffet skulle ta slut.” Kalle: “Det skulle vara så otroligt snällt,
jag skulle nästan göra vad som helst för er ifall ni gjorde
detta för mig.”
Vilken kaffe är bästa att onanera till?
“Möööörk rost. Ju mörkare desto bättre.” Görtz: “Jag gillar
hemmagjort, gillar inte att onanera till regisserat kaffe.”
Vilket kaffe ger ”bäst smak”?
“Hemmaaaagjoort?” “Det som är gjort av Z-KK ;)”
Varför finns vi?
“För att någon måste göra kaffet.”
Varför finns ni?
“För att någon måste dricka kaffe.”
“Kalle finns för att njuta av världen
(och världen för att njuta av
honom).” “Universum hade dåligt
självförtroende så de skapade Kalle
som ett förströelseobjekt.”
Hans Landa eller Lord Voldemort?
“Hans Landa! OMG INTE ENS EN FRÅGA <3<3<3<3<3
hehe han är så cool och jag tycker han är söt. Han har hög
panna med.” KozKoz: “Jag tycker han pratar roligt. Som att
han har en nagel mellan tårna.”

Av: Z-KK

Z-KK består
av Akva och
Roach.

Maries Avsked

Som en del av er säkert redan läst i Ztyrets veckomail så är Marie inte lägre vår utbildningssekreterare på programmet. Innan
hon slutade bad hon Zenith ta med några sista ord till studenterna.
TACK och HEJ
Det har varit jättekul att lära känna så många av er Z-studenter! Men nu är det dags för mig att gå vidare. Jag har fått en ny
tjänst, vid institutionen för Energi och miljö, och slutar på Student- och utbildningsavdelningen 1 september. Ny utbildningssekreterare för Z-programmet är Björn Friberg, och det är honom ni fortsättningsvis kontaktar vid frågor om tillgodoräknanden och dispenser. Kanske ses vi på Chalmers i något sammanhang längre fram, men alldeles oavsett vill jag
önska er alla en god fortsättning med studierna!
Bästa hälsningar,
Marie Iwanow

Grillfoot

Det har kommit en ny varalse till Campus. Efter sommaren så
var det ett antal teknologer som hittade spår efter ett nytt kreatur.
Vidundret har haft en vana av att besöka hörsalar och källare.
Fotspåren hade tydliga märken efter fastbrända grillgaller och
kallas därmed för Grillfoot. Vi får hoppas på att den inte rubbar
den naturliga miljön för våra stackars pantmän. Har du sätt

något, maila Zenith på Zenith@ztek.chalmers.se så att vi kan
få in fler upplysningar.
//KozKoz
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Zeniths Dejtingtips

Visst är det skönt att ha någon att dela sitt liv med, men allt gott har sitt slut. Har man tur slutar det goda med döden,
har man otur måste man ta tag i eländet efter morgonen man vaknar och inser att man inte alls tycker om sin partner
längre. Att göra slut kan vara väldigt svårt ifall man inte vill såra sin partner, men väldigt enkelt om man inte bryr sig
det minsta om personens känslor längre. För att göra det lättare för dig efter att du förlorat ditt hjärtas glöd följer nedan
ett antal metoder för hur man gör slut i olika situationer.

Metod 1. Gör dig av med din identitet

Är du livrädd för din partner? Är du rädd att ett avslutande av relationen kan leda till att du får din bil punkad eller
dina pelargoner uppryckta? Då är denna metoden för dig! Att bli av med sin identitet kan vara avancerat och jag har
inte plats att diskutera hur man går till väga här, men några googlingar kan leda dig till bra litteratur i ämnet. Fördelarna med metoden är ganska givna, du slipper att någonsin se din destruktiva partner, dina vänner eller din familj
igen samtidigt som det blir näst in till omöjligt för dessa att leta upp dig.

Metod 2. Få din partner att göra slut med dig

Kanske den metod man kan få ut mest glädje utav. Det är inte svårare än att man beter sig som ett totalt svin! Kom
hem packad på en vardag med främmande parfym, lämna brödsmulor i smöret, lämna mjölkpaketet framme under
dagen, sluta använda toaborsten, sätt inte in en ny toarulle när pappret tagit slut, skölj inte av tallriken innan du
ställer in den i diskmaskinen. Möjligheterna är oändliga. Det hela kommer med stor sannolikhet sluta med att du
blir dumpad och kan dra fördelen av att vara offret i situationen. Kanske kan du få dig ett sympatiligg eller två.

Metod 3. Gör det som en respektabel individ

Var en god människa, sätt dig ner med din partner och berätta hur du känner och ta konsekvenserna. Stanna kvar
och låt din partner vara ledsen eller arg på dig tills hen antyder att du borde gå. Denna metod är väldigt psykiskt
påfrestande och rekommenderas därför inte.

Metod 4. Gör det som en orespektabel individ

En metod för när du tappat all respekt för din partner. Kanske för att denne försöker köra en nummer 2 på dig.
Metod 2 alltså, snuskhummer. Det bästa sättet att gå till väga här är att fatta sig kort medan man befinner sig långt
bort. Lämna en lapp på kylskåpet och flyg till Thailand eller skicka ett mail från föräldrarnas avlägsna sommarstuga.
Överlåt konsekvenserna av dina handlingar till smöriga filmer och Ben & Jerrys medan du tar en välförtjänt semester.

Metod 5. “Tappa bort” nyckeln till källaren.
Whoops!

//Görtz
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En Öl kan rädda världen!

Äntligen är det bekräftat för alla oss som gillar öl! En oberoende vetenskaplig granskning har kommit
fram till att öl är både gott och nyttigt.
Denna stora upptäckt har en grupp vetenskapsmän kommit fram till genom långa och krävande studier.
Forskarna själva har börjat konsumerar två öl om dagen eftersom det är
en bra ersättning istället för mat då den innehåller hela kostcirkeln. Öl är fiberrikt och innehåller mycket
näring. Den innehåller också B-vitamin, som är erkänt bra för välbefinnandet. B-vitamin ger dig fint hår
och därför sparar du in pengar på shampoo, vilket i sin tur minskar konsumtionen och sparar in på jordens
resurser vilket leder till att man förebygger global uppvärmning. Öl har även bevisats förebygga hjärt- och
kärlsjukdomar, alzheimer, mjältbrand, demens, mjäll, pormaskar, benskörhet och håller även ditt blodtryck
i schack. Man känner snabbt mättnadskänsla vilket gör att öl är perfekt för den som vill banta. Under studiens gång har de även bedömt smaken av olika öl, och forskarteamet tror sig kunna minnas att de efter ett
tag smakade ganska olika, men alltid gott. Deras slutsats blev därför att öl är både gott och nyttigt.
//Mozz

Deprimerande statistik

Nu under läsperiod ett har vi treor börjat studera matematisk statistik och allt var frid och fröjd. Jag låg till och med
i fas med räkningen fram tills dess att övningstalen började handla om hur stor chans det var att dö. Detta genomborrande mitt bräckliga psyke och ärrade det för livet. Så nu när jag försöker lära mig matstat börjar jag genast att
tänka på hur jag kommer att dö och oddsen att det kommer att inträffa efter att jag har utsatts för en dödlig dos
strålning. Jag gav nästan upp hoppet om en civilingenjörsexamen, men sen så tänkte jag till.
Jag kläckte den briljanta idéen att jag skulle ut på nätet och hitta ännu mera deprimerande och hemsk statistik. På
så sätt kommer jag sluta associera tankar på döden med matstat och börja associera dem med livet i allmänhet. Då
kommer jag inte ha några som helst problem med att studera inför min tenta . Kom igen, vad kan gå fel?

//Kalle

Har du också trevliga tankar? Azpa Zenith.
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Det Vetenskapliga Capstestet

Efter ett tag upprepades capstestet och ett nytt resultat
noterades. Sen förtärdes ytterligare alkohol och man repeterade denna cykeln tills att nio capsförsök hade utförts. Resultatet kan ses här till höger.
Det är svårt att se ett gemensamt mönster genom att endast
betrakta de individa graferna. Det man kan hitta som alla
har gemensamt är att träffsäkerheten går uppåt mot slutet av
experimentet. Grafen för samtliga testpersoner visar även den
en positiv trend i slutet av experimentet. Det är svårt att dra
någon annan slutsats än den att maximalt alkoholintag är att
föredra innan någon form av capsning.
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Experimentet inledes på så vis att Görtz, Norén, Kalle och
KozKoz från Zeniths redaktion träffades i helt nyktert tillstånd. Ett capsglas fyllt med vatten ställdes sedan på ett bord
och en stol ställdes intill bordet. Medlemmarna ur redaktionen tog sen tur i att, beväpnade med tio kapsyler, sätta sig
i stolen. Den aktiva testpersonen intog sen position utefter de
regler som gäller vid rundkaps. Därefter capsas de tio kapsylerna mot capsglaset och man noterar hur många som träffar
målet. När alla testpersoner genomfört sina capsningar öppnar de var sin alkoholhaltig dryck av eget val och förtär denna
under trevliga samtal och skojjiga skämt.
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För ett par helger sedan genomförde Zenith ett experiment av
stor vikt. Syftet med experimentet var att ge Zeniths läsare ett
extra försprång vid eventuella capstillfällen genom att försöka
finna ett samband mellan alkoholintag och träffsäkerhet.

För att hitta någon form av optimal alkoholnivå borde
redaktionen ha utfört några extra experiment innan de for till
Gretas.

KozKoz

//Görtz
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Fotograf: Petter Izaksson

Vi möts igen, Murveljävel.
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Programkommittén PU presenterar

CHALMERSBIONS PROGRAM
Läsperiod 2, 2013

The Wolverine

Torsdag 7/11, läsvecka 2, kl 19:00
Pris: 40 kr
Speltid: 126 min
Genre: Action | Adventure | Fantasy

Kick-Ass 2

Torsdag 14/11, läsvecka 3, kl 19:00
Pris: 40 kr
Speltid: 103 min
Genre: Action | Comedy | Crime

Elysium

Tisdag 19/11 läsvecka 4, kl 19:00
Pris: 40 kr
Speltid: 109 min
Genre: Action | Drama | Sci-Fi

&

Visningar sker i RunAn, Chalmers Kårhus.
Biljetter säljes samma dag som filmen
visas från klockan 18:00 i Vörtpannan
på Entréplan i Chalmers Kårhus.

