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CHEFREDAKTÖR
(o)Ansvarig utgivare Var hälsad kära läsare! När detta
Daniel ”Dräng”
skrivs är vi ungefär halvvägs genPersson
om 2015 års mottagning, men när
det läses är mottagningen (minst)
nästan slut. Förhoppningsvis har
du som nollan eller phadder haft
KAZZÖR
fyra fantastiska veckor, och om du
Julia ”Galahad”
befunnit dig någon annan stans
Hallén
har du säkert haft fyra trevliga
veckor ändå. Förutom att detta
nummer (nästan) helt dediceras
nollan markerar det även Zeniths
KNÄPPARE
återvändo från sommarlovet.
Anders ”Picazzo”
Sommaren lämnade till en början,
Elfversson
vädermässigt, mycket att önska,
men i Augusti tog det sig, och
första veckan på mottagningen
MURVEL
bjöd på fantastiskt väder, något
David ”Legolaz-se... man lär sig uppskatta extra mycket
Hedin
som Göteborgare.
PROPAGANDAPRAKTIKANT
Max ”Minh” Reidal

”Tillbaka till Vintergatan är kanske alla tiders bästa barnprogram”
–Sven Wollter

Vi har valt att kalla detta nummer
för ”Tillbaka till Hörsalsvägen”
vilket dels anspelar på att det för
många studenter är dags att åka
tillbaks till Chalmers och hörsalsvägen efter sommaren, dels
anspelar det lite på det populära
sommarlovsbarnprogrammet
”Tillbaka till vintergatan” (Som
om jag inte missminner mig hette
”Vintergatan 5A” i original, men
tillbaka till vintergatan fungerar bättre här). Vintergatan 5A
innehöll bland annat spänning,
dramatik och kärlek, precis som
Chalmers och Hörsalsvägen gör.
Även i Zenith förekommer dessa,
samt en massa andra adjektiv,
verb och allt vad ordklasser heter.
Läsårets första nummer är fyllt
till bredden med underhållning
och (o)användbara tips för studietiden.
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Har vi fri vilja? Filosofer,
teologer och mera
naturvetenskapligt inriktade
personer har debatterat detta i
tusentals år. De få verkliga
framsteg i förståelsen av
problemet som gjorts kan räknas
på ena handens fingrar, verkar det.
Ett är Libets neuropsykologiska
upptäckt att vissa beslut verkar
vara fattade “undermedvetet” i hjärnan
någon sekund innan vi
själva tror oss fatta
beslutet ifråga!

Ett annat framsteg rör

Aristoteles frågade sig ungefär det följande:
Om jag igår (måndag) påstod att det i morgon
(Onsdag) kommer att utkämpas ett sjöslag i
Göta älvs mynning, så var det påståendet sant
(eller falskt). men då är det ju idag (tisdag)
avgjort huruvida ett sådant sjöslag kommer
att utkämpas i morgon (onsdag), eller hur?

det klassiska s.k. “futura
contingentia-problemet”.
Frågan om viljans frihet
har givetvis stark
koppling till problemet
huruvida framtiden är
helt bestämd av Nuet
och/eller det flydda.
Aristoteles’ gamla
Futura contingentiaproblem har viss bäring
på detta. Den moderna
logiken har kastat nytt
ljus över detta klassiska
problem.

och om det var sant idag att det kommer (resp
inte kommer; vilkendera som är fallet) att
utkämpas ett sådant sjöslag, så måste
sjöslaget med nödvändighet utkämpas
(respektive inte utkämpas) i morgon: det som
faktiskt sker i morgon måste med nödvändighet
ske. Det finns alltså inget utrymme för någon
annan slutsats än att det som sker i framtiden
sker med nödvändighet, alltså inte
“kontingent”. Framtiden är redan fixerad!

Orsaken till att aristoteles oroar sig är av allt att
döma en ofullkomlighet hos naturliga språk (som
grekiska och svenska): Operatorer kommer inte sällan i
“fel ordning” när vi uttrycker oss i ord i st f i formler.
(Exempel: När vi menar att “inte alla öbor heter utbult”
säger vi inte sällan “Alla öbor heter inte utbult”, vilket
ju egentligen utesluter att ens en enda öbo heter
utbult. Hade vi uttryckt oss m h a formler hade vi säkert
inte placerat all-kvantifikatorn och negationssymbolen i
fel ordning, men i när vi pladdrar på utan formelspråk så
rör vi lätt ihop saker och ting.

Samma sak med FC-problemet: Allt vi kan säga säkert är (i formelspråk)
men
se fil
åste
[du m
Du har
Will”.
e
e
r
“F
val!
inget
ar!)]
u orc
(Om d

, men det vi säger låter mera som

Det förra är sant (och trivialt) men det senare är högst dubiöst!
(Teckenförklaring: p = “sjöslag på onsdag”, -> = “medför”,
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= “det är nödvändigt att”)

FC-problemet upplöses i intet när vi försöker formalisera det i ett vettigt formelspråk. Tack snälla matematiska logiker för
att ni räddar oss från att slösa tankekraft på pseudoproblem. Ni är filosofins renhållningsarbetare!

(Sång av Doris Day. Groucho Marx “kände henne innan hon blev oskuld”.)

Det vore onekligen
naturligt att anta
att detta utläses
“Professor
nollan”, men det är
faktiskt bokstaven
“oh” som avses, inte
siffran Noll.

*

För ungefär tio år sedan gjordes så ett mycket viktigt framsteg ifråga om
vår förståelse av viljans frihet!
Då bevisade nämligen John H. Conway (Han som uppfann “Game of Life”) tillsammans
med Simon Kochen “the free will theorem”!
TWIN: Ett axiom som beskriver hur ett
par av partiklar med sammanlagda
spinnet =noll uppför sig.

Fin: Ett axiom som säger att det finns
en högsta hastighet för informationsöverföring.

Från tre fysikaliska axiom, kallade “spin”, “TWIN” och “FIN”, alla med utmärkt teoretiskt och
experimentellt stöd, visade Conway och Kochen följande:

...det finns någon experimentalist
med ett visst mått av fri vilja (Så
att hen fritt kan välja t ex vilken
riktning hen skall mäta några
elementarpartiklars spinn)…

...Har elementarpartiklarna samma mått
av fri vilja (att
bestämma vad utfallet
av mätningen blir)!

Jag förstår om du kära läsare tycker att detta

det räcker att den som har fri vilja åtminstone inte har alla låter helt nipprigt! Hur kan man bevisa något
sådant?! tro mig inte på mitt ord, utan läs själv
sina handlingar bestämda i förväg av sin historia! Vadhelst
artikeln: “The Free Will Theorem”, John Conway and
denna mystiska frihet är, så visar satsen att om vi har fri
Simon Kochen, Foundations of Physics, Vol. 36, No.
vilja, så har elementarpartiklarna det i samma mån! Zenith 2015 10,
280
October 2006. DOI: 10.1007/s10701-006-9068-6
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och Kom ihåg: Håll krutet torrt!

SPIN: Ett axiom som beskriver kvantfysikens regler för spinn hos en partikel.

En pratstund med vår
programansvarige!

Hört talas om Petter Falkman? Inte? Går du
på Z? Ja, då har du definitivt missat något…
Petter är nämligen av Z-sektionens absolut
viktigaste och främsta personer, nämligen vår
programansvariga. Han är den som utformar vår
utbildning, sätter utbildningsmålen och ger våra
fortsatta liv mening. Han är mannen som förutom
att leda ”Introduktion till automation och mekatronik” även är examinator, lärare och docent.
Just nu sysslar han med det prestigefyllda projektet Know4Car, en internetsbaserad samarbetsplattform för att hantera produktionskunskap,
i samarbete med stora bilföretag och leverantörer
till mjukvara/hårdvara. Förutom det är han även
3-barnsfar och hundägare! Frågan är ifall han
även har villa och Volvo?
Hur har han nått fram till denna punkt i livet?
Jo, 1994 tog Petter sina första famlande steg på
Chalmersområdet som inte vilken student som
helst, utan som en stolt Z-medlem! Fem långa år
senare (det går faktiskt fortare än vad man tror)
Zenith 2015
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klev han ut på andra sidan, redo att möta den
privata företagssektorn… nej, jag skoja bara,
Petter tyckte nämligen att Chalmers hade varit
en så otroligt trevlig plats att vistas på att han
inte ville lämna dess lokaler. Alltså blev han
kvar som doktorand.
Under sin studietid var han – hold your horses – inte speciellt involverad i föreningslivet,
något som han – hold your horses a little longer
– ångrar. Konsensus: Engagera dig!
Så vad kom all denna studiemotivation ifrån?
Varför har han aldrig velat lämna skolsalarna?
Petter är göteborgare från grunden och gymnasietiden spenderades på Hvitfeldtska. Under hela
hans liv har han haft två tankar om framtiden
– läkare eller Chalmers. Vad exakt han skulle
studera på Chalmers var inte riktigt klart, men
en sak var i alla fall säker, Chalmers skulle det
bli (vi utesluter läkarutbildningen för att förenkla situationen, en för övrigt viktig faktor för att
klara av Chalmersåren). Och av någon anledning så föll valet på Z (vilket toppenval tänker
vi alla och gör tummen upp!).

Vi är ju alla människor utanför skolan/jobbet och
så är även Petter. För några år sedan skulle han
hävda att golf, segling och skidåkning tog upp
stora delar av hans privata stunder, men tyvärr
kan han inte längre styrka detta. Barnen (och hunden) tar upp alldeles för mycket tid och energi,
och kvar blir bara lite timmar framför TV:n och
Vinterstudion. Konsensus: Skaffa inte barn eller
hund ifall du vill ha kvar tid till roliga aktiviteter!
Petter drabbades nyss av en svag variant av
40-årskris (även fast han passerat strecket för 3 år
sedan) och funderar nu på om Vasaloppet skulle
kunna liva upp en (i Nollans ögon) gammal
kropp. För oss fagra studenter (kanske framförallt
Nollan) hägrar eventuellt en annan kris, har vi
valt rätt utbildning!?
För att svara på denna fråga skulle jag vilja
framföra Falkmans främsta argument: Det är
mycket sug efter civilingenjörer, det finns en
uppsjö av ”smarta produkter” (och de lär inte
bli färre, snart kommer väl även kylskåpet börja
att prata?) och Z-utbildningen ger en komplett
kompetens för detta! Tack och lov för det. Med
lite funderingar huruvida Automation och Mekatronik är en spretig utbildning eller inte, så nickar
Petter bara: Det är meningen att den ska vara
spretig, ni kommer lära er mycket av allt. Tanken
är att man ska kunna kommunicera både med
maskiningenjören, dataingenjören och elingenjören, förstå helhetskonceptet. Det kommer ni att
vara expert på.
Men för att företagen ska kunna rekrytera funktionsdugliga ingenjörer så måste vi ju ha en bra
bas att på stå på – och det ansvarar självklart
Petter för! För 3 år sedan så gjordes utbildningsprogrammet om, med mer fokus på mekatronik
och automation som två separata delar. Detta året
håller han dessutom i intro-kursen för Nollan,
en kurs med mycket fokus på mekatronik och att
lära sig att skapa smarta produkter.
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För att Z ska hålla absolut toppklass alla tre år så
har Petter, tillsammans med andra lärare, forskare
och kontakter inom industrin – bland annat Volvo
och Scania - kikat in den senaste kunskapen som
efterfrågas ute på marknaden. Och gissa vilka kommer att besitta denna hög intellektuella
kunskap om några år? Jo, vi på Z (Bara 5 år to go
Nollan!). Tanken är även att det ska bli mer av
konceptet ”flipped classroom” i vår utbildning,
något som många antagligen uppskattar (vem
vill inte sitta hemma och kolla på föreläsningen i
soffan istället liksom? Vet du inte vad konceptet
innebär? Då föreslår jag Mr. Google).
Som några kanske har hört talas om så är det
även på G med en mekatronisk verkstad här på
Chalmers, vi frågade Petter om han hade lite mer
att avslöja om detta spännande rum och han uttryckte sig som följande: Det finns ett klart behov av
detta, i maskinlabben klarar man exempelvis inte
av att löda in ett kretskort i sin produkt – något
vi definitivt behöver ändra på! Detta ska vara en
labb för alla, inte bara för Z (även fast ni kanske
är de mest intresserade), och vi hoppas att denna
ska vara klar inom en snar framtid. Exakt när detta ”en snar framtid” betyder lyckades vi dock inte
luska ur Petter, han höll hårt i den hemligheten,
men vi i Zenith håller tummarna och hoppas att
den snart skall finnas till vår allas betjäning…
Eftersom Petter är en, minst sagt, erfaren
Chalmerist så ville han även tipsa Nollan om
”hur-man-överlever-första-året”: Hitta den bästa
mixen mellan skoj, återhämtning och studier som
det bara går. Dra inte ner på återhämtningen, den
är superviktig för att man ska må bra. Bestäm en
tid varje dag och kolla på tv en stund så att du
slappnar av. Och laga mycket makaroner med
falukorv, det räddade mina år på Chalmers!
Vi tackar och bockar för dessa exceptionella tips
från vår programansvariga, och avslutar med en
liten frågesport – för hur mycket kan egentligen
Petter om Z?
Fortsättning på nästa sida!

| 282

Z-Kunskap
Vad har Z för skyddshelgon?
Petter: Lucky Luke RÄTT
Hur många kommittéer har Z?
Petter: ZENITH, SNZ, ZIG, ZTYRET, ZEXET,
DALTONZ… har jag glömt någon? Just det,
ZOK!
Hur många kurser läser en Z-teknolog under
3 år?
Petter: Många kurser, låt mig tänka… 26 st?

Vilken kurs har högst/lägst kugg på Z?
Petter: Gissar på Signaler och system respektive
Hållbara produkter och Produktionssystem.
Vad har Z för sektionsfärg?
Petter: Grå!
Total poängscore: (några stycken)/5
Vilken grym programansvarig vi har, tacka Lucky
Luke för det!
//GALAHAD

Nollan-Filler

Nämen, ser man på! Nollan blev filler! Hur gick detta till?
Se så lätt man fyller 2/3 sida!
Zenith 2015
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Chefredaktöntens
CSN-tipz
Som nyantagen student kan man säga att det
finns två sorters problem, närmare bestämt
avlägsna och icke avlägsna sådana.

Till de icke avlägsna problemen räknas självklart
saker som mat- öl- och bostadsbrist. Även om
dessa problem kan vara svåra att lösa och därmed
orsaka en nybakad teknolog både huvudbry och
sömnbrist, är de inget mot det som kommer
diskuteras i denna tidnings instans av Chefredaktören Tipzar. Det som omtalas är såklart indraget
CSN. Nollan har säkerligen svårt att föreställa sig
ett sådant scenario i dagsläget (eller så har den
inte det (möjligtvis på grund av en eller annan
mattediagnostik?)), ändock är det rimligt att börja
planera för ett sådant händelseförlopp.
Tipz #234 – Ljug
Alla uppskattar vi en väl genomförd lögn, men
kom ihåg att du endast far med osanning om du
blir påkommen. Detta kräver dock ett bra grundmaterial, tillexempel skulle ”Min hund åt upp
mina högskolepoäng” troligen endast fungera
med den dummaste av statstjänstemän, och
kanske inte ens då. Ett bättre alternativ är i så fall
något i stil med följande: ”Mina högskolepoäng
åkte på semester till Malaysia, tyvärr försvann de
och har inte setts till sen dess” eller ”Jag tänkte
klara mina tentor, men istället gjorde jag upp en
budget över hur jag ska kunna klara återbetalningar på mina studielån”.

CSN’s serverhall, eller
infektera den
med ett virus.
Du kan även
försöka få jobb
som tekniker i
nämnda serverhall och ”råka”
göra något fel
så att datat försvinner. Vi behöver säkerligen inte
gå in mer i detalj i detta, dock kan det vara bra att
veta att inget av detta är särskilt lagligt, och det
är nyttigt att påminna sig om att staten har våldsmonopol i Sverige. Hur gärna du än önskar att det
inte vore så, kommer det antagligen inte ändras
inom en nära framtid.
Tipz #523 – Klara tentorna
Hur svårt kan det vara egentligen? De allra flesta
gör ju trots allt såhär, och du kan väl knappast ha
lägre prestationsförmåga än medel? Om det trots
allt skulle visa sig att du faktiskt har det, finns det
ändå ingen anledning till panik, Zenith hjälper
dig! I denna tidning finns förslag på utomordentliga studietekniker som kan hjälpa dig på traven
när du kämpar för att få hjärncellerna att kopplas
samman.
//Dräng

Tipz #102 – Förstör bevisen
Om CSN inte vet vilka studieresultat du (eller
någon annan) har, kan de väl knappast besluta
att du inte uppfyller kraven? För att åstadkomma
detta är kan man exempelvis anlägga en brand i
Zenith 2015
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Zenith listar listor
För mycket månad kvar i slutet av CSN?
Zenith tipsar tio sätt hur man får CSN att räcka till:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Se till att klara tillräckligt många kurser så att du får CSN.
Vägra bo i lägenhet - tälta.
Använd båda sidorna av toalettpappret.
Återanvänd gamla tändstickor till tandpetare
Sälj matlab-koden till dina klasskamrater.
Be för barnen i Afrika istället för att donera pengar.
Ta betalt för tjänster - if you know what i mean ;-)
Sälj en njure eller annan onödig kroppsdel.
Generera din egen el genom en träningscykel
Köp inte inte din underhållning, gör din egen - if you know what i mean ;-)

Tio saker du garanterat kommer göra eller uppleva som z-teknolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Att alla gafflarna är slut i Zaloonen.
Spy galla över “Matrix dimension must agree” i matlab.
Suttit i timmar med sista frågan på en Maple TA-dugga och så var felet bara syntaxfel.
Bryta ihop när du får NullPointerException för femtioelfte gången i Javan.
Få en lätt sexuell attraktion till färgen grå.
Lägga till “och den långa ludna svansen” på Portos visa.
Läsa en Zenith.
Höras före du syns iförd en röd scarf.
Stå i microkön och gnälla över att det är för få micros i Zaloonen (“Oj det fanns en ledig”).
Gå på ett sektionsmöte bara för att du inte orkar laga egen mat.
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Zenith granskar...

Sektionskommittéerna
Varning: Zenith tar inget ansvar för humorbefriade läsare!
Daltonz
Daltonz är Zätas PR-kommitté, och har fått sitt namn från några
tecknade banditer. Man skulle kunna tro att PR står för public
relations som överallt annars, men icke, det står för programråd.
Som PR-kommitté är Daltonz uppgift att främja samhörigheten på
sektionen. Det verkar dock som att nästan hela Daltonz verksamhet
består av matlagning. Detta säger antagligen mer om gemene Z-teknolog än det gör om kommittén.

Zenith
Zenith är Zätas tidningskommitté, men påstår själva av oklara anledningar att de är Zätas underhållningskommitté. Att kommittén fått
namnet Zenith saknar helt och hållet logisk grund, och antogs förmodligen för att man tyckte det var ett fräckt namn på en tidning. Eftersom
kommittén innehar ett så pass generiskt namn tycker ledamöterna om
att påstå att de tillverkar allt från klockor till duschdraperier, vilket
givetvis endast är lögner fabricerade för att försöka dölja att det sehti
naste numret var ovanligt tunt. Man skulle kunna tro att kommitténs
största utmaning är att fixa en tidning varje läsperiod, men egentligen
grunnar de mest på hur de ska lyckas få sökande till nästa års inkarna2O15
tion.
SNZ
SNZ är inte en sekt, det är Z-teknologsektionens studienämnd, och
ansvarar exempelvis för att driva utbildningsfrågor gentemot programmet. SNZ är kända för att ha utskott till allt, från kaffe till motorcyklar,
utom det de faktiskt har till uppgift att sköta. På tal om kaffeutskott,
SNZ dricker inte vanligt kaffe, de maler sina egna bönor med hjälp
av en skruvdragare och en japansk kaffekvarn. SNZ letar alltid efter
kursrepresentanter, men de är inte alltid så lätta att hitta, därför får
man 200 kronor i presentkort på Store vid fullföljd kursrepresentantskap. Du kan sedan ladda ditt kårkort med detta presentkort och köpa
Øhl för pengarna. Hurra!
Citat! Hurra!
“I’m sorry for you that have had to go through the Swedish school system, where you are forced to
cooperate. I don’t care about how you cooperate with each other or how youyr social skills are, which
is good for the students from the computer science program!”
- Mattias Wahde, i kursen Stochastic optimization algorithms
Zenith 2015
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ZIK
ZIK står, sedan namnändringen från ZIF, för Zätas IdrottsKommitté,
men man skulle lika gärna kunna kalla sig Zätas InnebandyKommitté,
faktum är att detta namn skulle beskriva verksamheten mycket bättre.
Det åligger ZIK att årligen ordna en skidresa för sektionen, men på
grund av att gemene Z-teknolog hellre sitter hemma och spelar CS och
äter ostbollar än engagerar sig i vare sig innebandy, ZIK eller skidresor, har det inte blivit någon skidresa de senaste åren.
ArgZ
Arbetsmarknadsgruppen på Zäta (tips: istället för args kan du skriva
argz i dina main-funktioner. Wickedly funny!). ArgZ känns igen på
sina vackert grå kostymer, och anordnar tillsammans med maskins
motsvarighet MARM en arbetsmarknadsdag som heter ZMART. Förrutom detta tycker ArgZ om att bazta, dricka vin och spela golf, och då
inte vilken golf som helst, utan frisbeegolf. Allra helst ägnar de sig åt
alla dessa tre aktiviter samtidigt. Detta fenomen är känt som Äventyr
med ArgZ, och är samtidigt anledningen till att 50%* av Z-teknologerna definieras som alkoholister** efter fullgjord studietid.
*Empirisk undersökning.
**Enligt folkhälsomyndighetens definition
ZEXET
ZEXET är helt klart den svåraste kommittén att skriva om, helt enkelt
på grund av att de är helt perfekta. De är till och med så perfekta, att
när de har Zaloonöppning och pubquiz handlar frågorna enbart om
- du gissade rätt - ZEXET själva, vad annars? ZEXET’s verksamhet
innefattar (bland annat) att anordna gasquer och driva zektionspuben
under pubrundan. Enligt sektionens stadgar är ZEXETs uppgift att
organisera aktiviteter av “rekreationell karaktär” för sektionens medlemmar. Tycker du varken om gasque eller pubrunda är du således inte
del av sektionen. Vad ZEXET sysslar med mellan dessa aktiviteter är
för utomstående ett mysterium.
ZNollK
Ingen vet särskilt mycket om ZNollK, mer än att de är gråa och bistra. Man ser dem sällan utanför sitt naturliga habitat, Mottagningen,
förutom väldigt sällan, och då oftast tillsammans i ett grupprum. Man
vet ej heller vare sig vilka de är (mer än den information som finns på
deras hemsida eller i nollmodulen), hur eller varför de kom att ingå i
ZNollK. I vilket fall ser nollK till att Nollan får den bästa mottagningen någonsin.
							//Chefredaktören
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Zenith Ztalkar Nollan

Zenith har under mottagningen följt nollan likt en igel och fotat allt som Nollan gjort. Här kommer ett
axplock av allt det Zeniths fotografer fångat under dessa fyra veckor.

Redan på götaplatsen var vi med och fotade Nollan.

Vi var med nollan under marchen upp till Chalmers.
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Vi Fotade Nollan vid de stora talet.

Vi fotade Kulten
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Fråga Britt-Gun!

Britt-Gun är äntligen tillbaka igen och svarar på dina frågor om allt och alla!
Hur får man någon på fall?
//Det hopplösa fallet
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Hej! Man lägger krokben!
På tal om hopplösa fall, vet du vad en groda utan ben kallas? - Hopplös.
Hälsningar Britt-Gun

?!

Hej, när jag dansar
med tjejer på gasquen händer det
alltid att jag trampar dem på tårna. Ändå
vill aldrig någon följa med mig hem. Hur
kommer det sig? Jag trodde tjejer gillade
killar med stora fötter.
//Oanonym
Hej oanonym!
Tyvärr misstar du dig. Kvinnor gillar
killar med stora skor!
//Brittan
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Jag har följt Görtz tips
(se zenith 2013) för att få mig ett par söta
töser men av någon anledning så faller de ihop livlösa då
de vart i källaren en stund. Vad är det jag gör fel?
//Kärlekskrank mullvad
Detta är på grund av ett vanligt
nybörjarfel som tyvärr händer för att
instruktionerna varit oklara. Medan det verkar som att
du förstår att du först ska lura ner dem i källaren
och sedan låsa till dörren så är det lätt att missa att källaren måste ha lufthål. Utan dessa så får din nya flick/pojkvän svårt att andas. Vilket inte är bra.
Så kom ihåg att borra några hål.
Hälsningar Britt-gun.
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Halojsan! Jag har varit intresserad i en speciell person nu ett tag. Finns det något sätt att veta om denna
tycker samma om mig?
//Förvirrad hen

?!

Det finns inget definitivt sätt att veta om någon är intresserad av en men det finns en bra lista där
man kan list ut på ett ungefär hur någon känner för en:
• Om de vid ett eller flera tillfällen försökt att ta ditt liv så vill de förmodligen bara vara vänner.
• Om de har med hjälp av domstol satt upp ett besöksförbud så spelar de bara lite ‘hard to catch’.
• Om de kan kolla åt din riktning utan att springa på dass för att spy så är de intreserade av dig.
• Om de vid något tillfälle sagt hej till dig så är det ett klart bevis på flörtande.
• Om de vid något tillfälle kommit i kontakt med dig så är det inga tvivel om att de på kvällarna
lustar efter dig.

?!

?

Med den här informationen så borde du nog kunna lista ut här din älskde känner för dig. Lycka till.
Hälsningar Britt-gun.
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Hej Britt-Gun, jag sitter på ett IT företag på hemligstämplad ort och sitter och utvekcklar ett program
Sdwadwad Kdwadawdaw Ywadw Nwadwad E dwad T wdadwa som ska agera inom försvarsbranchen för
att effektivt hantera stora mängder data och vid krisfall koordinera stridsspetsar och andra långdistans
missiler och drönare. På senaste tiden har kompilator givit en error, “Missing empathy”. Jag har aldrig
tidigare stött på detta error och det har inte heller någon annan på RobCo. Därför vänder jag mig nu till
dig i din eviga vishet, programmet verkar kunna köras även utan detta empathy men vågar vi verkligen
koppla in systemet i huvud datorn?
//Z-Alumn

?!

?!

?!

?!

Hej Z-Alumn! Avsaknad av empati är någonting som aldrig är bra. Har du testat att läsa Lucky Luke-serier för den? Givit den sånt där asiatiskt kattskitskaffe? Samt sagt hur stolt du är över programmet?
Funkar inte detta är det kanske dags att sätta in en riktig psykolog på fallet. Såvida ni inte vill ha ett
försvarssystem som är kallt och beräknande. I sådana fall är det bara att koppla in det och se vad som
händer.
Hälsningar Britt-Gun
Hej. Det finns en supersnygg kille på min sektion
som kallas för Legolaz. Jag vill gärna få en chans
med honom men han är hela tiden omringad av
tjejer på grund utav hans enorma karisma och det
känns som konkurrensen är alldeles för stor. Hur
ska jag gå till väga för att kunna vara med honom
och hans långa blonda hår, vackra gråa ögon och
fantastiska sinne för humor?
//Inte Legolaz

?!

Hallå hallå!
Min flickvän och jag brukar bråka ganska mycket
och det blir oftast ganska skrikigt och jag känner
att det är jobbigt mentalt. Finns det något bra
sätt att få slut på ett bråk
//En toffel
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?!

Det här problemet är lätt att fixa. Då en kvinna
är arg så är det viktigt att du pekar ut för henne
”...she’s
the hero hon för tillfället överreagerar. Då du gör detta så
Hejsan ‘Inte Legolaz’!
the z-se kommer hon förstå det och fatta att
deserve
ktionen du har rätt och sedan
s
, but no
Jag tänkte just hjälpa
t
r
t
ight now
he one i
lugna ner sig så ni kan
dig på traven genom att
t
.
n
”
e
e
ds ha en lung, sansad och
skicka dig hans mobil- - G
o
r
d
o
n
icke våldsam diskussion.
nummer men jag uppEn annan metod är ifall
täckte att ni visst har exakt
du vet hur hennes mensamma mobilnummer och det var samma
struationscykel är, så kan du
visa då jag skulle skicka dig hans mejl. Ni har ju
berätta för henne att hon just nu lider utav PMS
till och med samma mejl! Vad mycket ni verkar
ha gemensamt. Jag kan trösta dig med att denna
och att hon inte är sig själv. Med detta kommer
hon förstå att det är hennes fel och lägga diskus‘konkurrensen’ du har upplevt är helt påhittad av
sionen vid sidan tills hon känner sig bättre.
dig själv och icke existerande. Men om du känner att du behöver lite intim närhet med honom
Hälsningar
så kan du alltid testa att onanera. På det sätter så
Britt-gun
ger du honom ett ‘handjob’.
Hälsningar Britt-ser-igenom-dåliga-lögner-gun.

?!

?!

?!
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Nollan älskade Zink

Brickor Brann

Zenith 2015

| 294

LA LIGA
TDA540
U
3
4
5

TMV 122
U
3
4
5

TDA540- Objektorienterad programmering hade förra året ca 60%
kuggade på första tentan. Metoder
såsom rekursion och hexaorginella
värden är sällan lätta att hantera men
det är koncept som de flesta har fattat
efter första tentan. Men frågan är hur
det går i år med en ny engelsktalande
examinator. Kan han sänka mängden
kuggade ännu mer?

TMV122-Inledande Matematik var
förra året likt tidigare år en brutal
kurs som många kuggade. Med sina
svåra termer som gränsvärden, Fatilarkalkyl och komplexa tal är denna
kurs en av det första årets svåraste.
Med sina 68% kuggade på första
tentan har denna kurs alltid varit den
som separerar agnarna från vetet.
Men kom ihåg att en kuggad tenta
inte är hela världen och att det alltid
finns omtentor.

//Minh
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Zeniths Ztudietips

Som ni ser kuggar många sina första tentor, så hur gör man för att
klara tentorna? Vi i Zenith har tagit fram några av tips för hur man
gör just detta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ta det lugnt.
Gör många gamla tentor.
Börja i god tid med att tentaplugga.
Få inte panik
Drick mycket kaffe.
Ta många korta pauser om du pluggar
längre tider. 40 min plugg 20 min vila.
7. Köp en bok om studieteknik
8. FÅ INTE PANIK!
9. Kom ihåg att be om hjälp ifrån examinatorn om du inte fattar något.
10.
Matte Matik existerar och producerar
den bästa studiemusiken för alla.
11.

FÅ INTE PANIK!!

// Minh
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STUDIETEKNIK

Don’t try this at
home, kids...

Sätt upp ett mål för dig själv
och skaffa dig en rolig morot!

Eller potatis förresten! Ät inte
upp moroten innan du är klar.

Sök upp närmsta hörn och gråt
över ditt misslyckande.

Det finns många hjälpmedel
för hjärnan, ex. vis Kaffe!

Eller andra grejer, de finns
också...

Dina prestationer visar sig
fortsatt undermåliga, gråt.

Be en högre makt om hjälp
med ditt lärande.

Eller Satan, varför inte, exorcism finns ju alltid att tillgå.

Demoner tär på krafterna, vila
dig i ett hörn. Gråtandes.

Var utvilad! Legolaz sover
numer 18 timmar om dygnet.

Men det verkar inte hjälpa...

Gråt dig till sömns i ett hörn.

Således visar det sig att det helt enkelt är omöjligt att lära sig någonting över huvud taget.
//Redaktionen
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SNZ:s hinklista

• Gå på vårbalen
• Bada i A-dammen
• Dricka øhl i A-dammen
• Fylla i kursutvärderingar minst 2 gånger varje läsperiod
• Spela hörssalsbrännboll
• Dricka kaffe från ETA:s kaffekokare
• Åka i ETA:s eldrivna soffa
• Gå på en kursnämnd
• Bada i kårhuspoolen
• Bada bastu i härryda
• Bygga Cortége
• Gå på mösspåtagningen
• Åka brödback nerför Olgas trappor
• Gå på spex
• Gå på ett sektionsmöte
• Hitta grupprum i minst tre olika byggnader
• Blir en phadder för nya studenter
• Gå till en pluggfrukost
• Se pingviner i slottskogen
• Låna något från biblioteket
• Se en film i kårhuset
• Gå till en lunchföreläsning
• Köp onsdagslunch i Zaloonen
• Spela spel i kyrkan i kårhuset
• Bada i kårhuset
• Mala kaffe i Örebro
• Rulla hem efter en domedagsdinering.
• Sitt i en kommitté
• Få femma i en kurs
• Köp fisk i Feskekyrka
• Besök ETA och CRF
• Hitta till grupprum 1198
• Gå på jubileumszittningen
• Var kårvärd under (minst) en pubrunda
• Ät (minst) en Daltonz Zlaktarburgare
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Kulturresan
Ni som läste förra årets nollspecial vet att det
lovades att finansierasrs en resa för att kunna bli
vuxen. Dock finansierades inte detta så knäpparen
(numera murvel) gick 25,000 kronor back. I år
frågades det dock om en kulturresa skulle bli av,
och den här gången lovade kassören dyrt och
heligt att Zenith skulle finansiera den. Så iväg med
mig fick det bli. Här ska det ut på betalda äventyr.
Jag skulle dock inte få betalt i förskott utan genom
att visa kvittona senare.

Att britthelvetena tar sånt jävla överpris på allt!
Då resan utfördes kostade ett pund ungefär
tretton svenska kronor. Vadå fyra och ett halvt
pund för en liten bägare med jordgubbar och
vattnig grädde? Femton till tjugo pund för en liten
lunch som bestådde av snabbkokt pasta och små
mängder kött? Tror de att jag snortar kokain med
tusenlappar!? Nej fy attans. Jag är en väldigt lugn,
attraktiv och sansad person men något som får
mig att gå igång är dåliga priser. Stockholm såg ju
för fasiken ut som ett bra alternativ prismässigt.
Inte konstigt att de begås så många våldsamheter i
staden som handelsgudarna glömt bort.
Men då tiden började ticka ner och jag hade fått
passa på att åka dubbeldäckare och försöka få
kommunicerat med lokalbefolkningen så skulle

Fotogenisk i Skottland? Ja tack.
Men vad är kultur? Jag behövde hitta något som
skiljde sig från svensk sådan, och vad är det
som svensk kultur saknar? Män i kjol! Iväg till
Skottland fick det bli. Priset för flyg var dyrt så
det där med bagage fick jag snällt hoppa över.
En ryggsäck fylld med kalsonger är väl allt man
behöver? Dock höll inte flygbolaget riktigt med
om att jag skulle till Skottland, så det som skulle
kunnat vara en 2 timmar lång flygresa fick sig en
åtta timmar lång mellanlandning i London. Envisa
rykten hävdar att det finns kultur där så jag fick gå
ut på lite äventyr på dess gator istället för att sitta
still som en grönsak på flygplatsen. Bland allt folk
och kameror som stirrade empatilöst på mig fann
jag genast en skillnad mellan detta ställe och mitt
småkalla hemland.
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Typ hela befolkningen.
jag åter in på ett billigt Ryanair-plan och åka
vidare till Skottland. Då jag gått av mitt plan
möttes jag upp utav mina kontakter som skulle ta
hand om mig, för att åka till ett land som turist
är så 2014, nu ska man åka någonstans som VIP.
Efter att ha spenderat natten hos dem så möttes vi
upp av resten av en stor grupp som tillsammans
med en hyrd buss skulle iväg till ett mystiskt
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Får över allt.
ställe som kallades Skye Island. Detta ställe hade
lovat att vara fyllt med grön natur, höga kullar
och kristallklart vatten. Och det var det. Vad de
dock glömde att nämna var att det även var fullt
av får och regnmoln. Å andra sidan var det ju
faktiskt Storbritannien jag var på så regnmoln
borde naiva lilla jag ha förväntat mig. Men det var
får överallt och människor fanns där nästan inga.
Så borde det vara överallt enligt någon som är
lite asocialt inställd. Under dagen blev det skotsk
mat och fin natur och mot kvällen började det bli
dryckeslekar. Jag som nykterist och
riktigt trött tackade istället för mig
och bestämde mig för att gå och
lägga mig i tid. Kanske var detta
det smartare alternativet, resten av
gänget förtärde den enorma volym
alkohol de haft med sig. Viss tid
senare hör jag en ordentligt hög
duns ifrån trapporna och många av
festprisarna sänkte sin ljudvolym.
Det visade sig att alkohol och
spring i trappor är en väldigt dum
idé och att en stackare inte riktigt
slått en tjuga i fot kordinationen,
ramlat och ’bara’ behövts köras
till sjukhuset för att spendera
nästkommande dygn där. Kulturlärdom #1: Att vara berusad vid
höga höjder med vassa kanter är
inte bra.

Morgonen därpå skulle vi ut på ytligare äventyr
och medan de flesta av mina resekamrater såg
väldigt miserabla ut på grund av för lite sömn
och bakfylla(även busschauffören), så såg jag i
jämförelse ut som en ung man i sina bästa år.
Efter ännu mer vackra utsikter, en buss som
luktade bränt och fick väldigt obekväma plötsliga
stopp vid smala backar, och ofantligt mycket får,
kom vi fram till ett vattendrag som var så känt
att jag redan glömt namnet på det men det såg
helt fantastiskt ut. Vi gick längs vattnet och söp i
hos dess vackra vackerhet och en av oss fick till
och med för sig att det var en roligt ide att hoppa
över den på de blöta stenar som stack upp. En
stund senare kom en av oss springade och skrek
att en har ramlat i. Gissa vem. Tack och lov hade
snubben ’bara’ ramlat ner för en hög höjd, slått
i bakhuvudet, vart under ytan och fått i sig en
massa vatten och låg nu och gjorde någon sorts
hybrid mellan att ha kramper och drunkna. Det
som jag plötsligt kom att tänka på var det jag lärt
mig om att hjälpa andra. Få ALLTID upp någon
som håller på att drunkna ur vattnet och flytta

Kristalklart med en stänk av blod.
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ALDRIG på någon som kan ha skadat nacken eller
ryggen. Lite moment 22 i fettklumpen som sitter
i mitt kranium alltså. Men efter att ha kommit på
att risken för honom att drunkna var lite större
än att oavsiktligt få sin nacke bruten så började
jag försiktigt lägga undan kamera och mobil och
annat som inte tål vatten. För att rädda liv är
viktigt men att inte förstöra sin elektronik tyckte
det undermedvetna var lika viktigt(vet inte om
detta säger mer om dagens samhälle eller om mig
som person). Men då jag står där vid klippkanten
för att kolla hur man enklast tar sig ner utan att
bryta nödhjälpens första regel genom att bli offer
nummer två så kommer det plötsligt åtta stora,
rakade, muskulösa män i svarta våtdräkter som
klättrar ner och drar upp honom på ett väldigt
metodiskt och professionellt sätt. Detta är inte
ett skämt utan hände faktiskt. Det visade sig
senare att den skotska flottan skulle ha en övning
På vandrarhemmet gjorde man bokstavligen egen el.
i närheten och de råkade bara gå förbi, en femma
i timing alltså. Men efter att männen som faktiskt skulle nämligen få chansen att gå genom kullarna
och få uppleva naturen och fåren i första person
visste vad de höll på med hade sett till att detta
istället för genom ett bussfönster. Dock regnade
inte blev dagen jag kunde sätta ’räddat ett liv’
det. Nu talar vi inte om små droppar som är
på mitt CV, kom det ambulanshelikopter jäkligt
uppfriskande på en varm sommardag utan om
snabbt. Det visade sig att det var en medelålders
något som fick en att tänka på känslan av att bli
man som också hade ramlat och brutit höften
längre upp längs floden och ringt efter hjälp. Men skjuten av hundratals billigt köpta soft air guns.
för att mannen i vårt sällskap skadat sig värre och Detta blev ett pest eller kolera val. Ska jag sitta
kvar i bussen och förbli torr men jämra mig över
var mer akut fick han gå före. Kultur-lärdom #2:
Att vara bakis vid höga höjder och vassa kanter är att jag missade en livsupplevelse eller ska jag gå i
detta hemska regn i ett förrädiskt landskap och få
inte bra.
en upplevelse men bli blötare än en påse dränkta
kattungar? Båda valen skulle jag bli missnöjd
Notis: Båda skadade klarade sig galant utan
med. Det fick bli att uppleva lite skotsk natur för
permanenta skador och blev bara tillfälligt
medvetslösa och fick besöka sjukhus under en dag detta var ju faktiskt en kulturresa, inte en hålla
sig torr resa. Att vandra var lite lurigt för det gick
för säkerhets skull. Om han som var ansvarig för
resan drabbades av psykologiska trauman förtäljer inte att njuta av utsikten och gå samtidigt. För
då du går i lera på en hundrafemtio centimeter
dock inte historien.
bred stig och till vänster har du klippvägg och
till höger ett långt fall du inte kan se ner för på
Då vi nu fått se ambulanshelikoptrar istället för
grund av dimma så är det psykiskt jobbigt att inte
en sjö, som resans mål egentligen var, tog vi och
kolla vart du sätter fötterna. Så ville du njuta utav
reste vidare då platsen lämnade efter sig en lite
utsikten fick du snällt stå still. Men till vår glada
dålig eftersmak. När vi var ett par kilometer ifrån
överraskning skadade sig faktiskt ingen och
vandrarhemmet stannade bussen. De som ville
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Två armar och två ben för mycket.
jag lyckades hitta benrester efter något som jag
tror var ett får. Om det inte var ett får så har jag
förmodligen satt mina fingeravtryck på något som
kan användas i en utredning, whops.
Mycket annat skoj hände i Skottland men jag
tar inte upp det, för efter att två personer dansat
med döden blir resten av historierna tama, så
jag hoppar snabbt till del två av kulturresan. Nu
skulle jag få uppleva ännu mer kultur, men vilken
folkgrupp skulle jag våldgästa nu? Vad sägs om

WH 40k Terminator rustning.
Inte alls avundsjuk!

Någon verkar vara hypad för Fallout 4.
sådana där kreativa och glada människor? Man
hör talas om sådana hela tiden men man ser
dem sällan i verkligheten. Det blev helt enkelt att
biljetter till Närcon 2015 bokades. Ett konvent
för spel, film, anime och annan populärkultur.
Envisa rykten hävdar nämligen att det finns
kreativa människor där och några av dem borde
väl vara glada. När jag väl var där möttes jag av
kreativa och glada människor, och ja, jag vet
inte riktigt vad jag förväntade mig. Det blev det
gamla vanliga. Skaffa nya vänner, bli imponerad
över vad folk kan lyckas skapa, bli bitter över att
jag inte kan skapa sådant, jämra mig över varför
livet måste vara så orättvist att man måste öva för
att bli duktig på något, och att det inte bara är att
man verkligen vill bli det, och så är man det då
man vaknar upp. Dock fick jag en fin flashback då
det på en av dagarna började regna kraftigt. Tack
och lov var det inget att sura över för jag hade ju
faktiskt tak över huvudet. Det slog mig dock mot
kvällen att jag sov i tält, dessutom ett billigt inte så
vattentätt tält. Regnet upphörde snällt morgonen
därpå och jag fick glädjen att dela tält med en
vattenpöl som hade bildats där inne. Fun times
indeed.
Men vad fanns det mer man kunde göra? Jag
skulle ta igen varenda krona jag blev lurad
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kallar för min mancave, nämligen riktigt stark
sommarsol. Likt en twilight vampyr glänste min
snövita hy som en reflex framför billyktor. Det var
längesedan jag stirrat min gamla nemesis, solen,
i vitögat (gör inte detta hemma! Det kan leda till
synproblem) och nu skulle jag befinna mig under
dess cancerframkallande blick i en vecka.

På baksidan står det ‘gratis godis’.
på från förra året ,så det måste spenderas
mer! Jag behövde mer kultur! En kär vän till
mig sa att man skulle ju alltid kunna träffa på
bakåtsträvande människor som levde som om det
vore på medeltiden och saknade våra moderna
värderingar. Vilken kanonidé! Att besöka Uppsala
domkyrka och dess församling skulle ju vara en
riktig kulturchock för den moderna sekulära
svensken. Så vi och några andra satte oss i den
orangea partyvagnen och roadtrippade mot
Uppsala. Jag fick dock förklarat för mig efter att
vi kört några mil att vi inte alls var på väg mot
Uppsala utan mot Gotland. Vi skulle visst till
medeltidsveckan. Det vara bara jag som hade
missförstått det där med att besöka folk som

På medeltidsveckan tog de i minsann!. Det var få
’casuals’, alla skulle vara medeltidsklädda. Ingen
kommer undan. Inte ens kvinnorna eller barnen.
Detta gjorde att majoriteten faktiskt var utklädda

Gotlands mode.

Marknad fylld med svärd och döda djur.

och att se någon modernt klädd fick en att kolla
skumt på dem. Dagarna fördrevs genom att spana
in folks rustning och gamla ruiner samt ha svårt
att hålla i plånboken och ’råka’ köpa ett bastard
svärd, en hjälm, ett pilkoger i skinn, två fårpälsar,
en kaninpäls och annat skoj. Aja, Zenith bjuder
var min motivering och/eller ursäkt. Bortsett
från att solen var fast besluten att ge mig en
andragradens bonnabränna, så var det väldigt
kulturberikande på Gotland då min kost bestod av
helgrillat vildsvin och mackor med billig mjukost
som hade kort bäst före datum. Underhållningen
fick man genom tornerspel, kolla på komiker och
akrobater och en snubbe som snackade om sex.

levde bakåtsträvande. Trots min besvikelse att
jag inte skulle få observera religiösa människor
i sin naturliga miljö så var jag ändå nöjd med
läget. Vad jag möttes av i Gotland var något jag
inte sett på mycket länge i den lilla håla som jag

Nu ska ni förstå att den här snubben som talade
om sex var legendarisk i mina ögon. Hans lilla
rundtur hette sex och moral i förkristna tider eller
något sådant. Den information han spred var av
ett nytt slag. Med bravur berättade han
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högljutt om hur man innan man skaffade sig
’kristna’ värderingar knullade runt som om det
vore en svettig handskakning, att prostitution
var det första yrket med sjukförsäkring, vilka
hycklare prästerna var, hur lagar som bestämde
hur prostituerade skulle klä sig oavsiktligt råkade
skapa modernt mode, den väldigt avslappnade
synen på sex och alla olika sexualiteter, hur allt
gick åt skogen då kyrkan ville tjäna pengar och
mycket mer. Men det var hans inlevelse som vann
mitt hjärta. En vuxen karl som på öppen gata där
det passerar barnfamiljer som vågar vråla ’Och
här lever de gudsfördömda hororna!’ och
’Det är inget fel att knulla en man i röven,
men att slicka en fitta! Då har du förlorat din
värdighet!’ har vunnit livets spel enligt mig.
Han var väldigt påläst. Han hade till och med
skrivit en bok om det så hade man frågor så
kunde man räkna med utförliga och väldigt
ocensurerade svar. Men veckan gick snabbt,
och snart var jag tillbaka där allt startade.

bara skojade med dig, du fattar väl att vi inte har
den budgeten. Samt att om du verkligen trodde
att vi skulle finansera det så borde du väl i alla fall
dubbelkolla innan du sticker iväg.’ Tyst för mig
själv gnisslade jag bara tänder i tanken på hur
mycket pengar jag lagt ut för en artikel. Igen.
Så nu till min nästa artikel ska jag testa på livet
som en fattig student utan sparpengar. Ses då.
// Zeniths murvel Legolaz

När jag var tillbaka i Göteborg hade jag
upplevt tillräckligt med kultur och sol för en
livstid. Jag letade upp vår kära kazzör och
kastade kvittona på bordet. Hon stirrade
bara stint på mig som om jag vore helt dum
i huvudet. ’Vad är det här?’ Jag förklarade snabbt
att Zenith var skyldig mig gött med cash. ’Men jag
“Hur kommer det sig egentligen
att Legolaz överanvänder ord
som “så” och “utav”
//Korrekturläsaren

Tjejer vet inte vad de vill, men
vill att alla killar vet vad vi vill.
Men har killar fel så blir vi asarga. //Mozz

Man på häst.

Läsperiodens drinktipz: Irongrogg
Ingedienser:
1 burk/flaska Pripps Blå
valfri mängd brännvin, exempelvis Vodka
1 stort glas
Tillredning:
Blanda allt i glaset. Njut!
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Klet & knåp
Finn fem fel

		

Korzord

Lodrät
1. Denna tas upp före varje sittning
2. Ska vara grå och vacker
3. Världens bästa sektionstidning
Rät				
3. Z-teknologernas lokal
4. Finns inte längre
5. Vacker färg
6. Har Nollan runt halsen

Lösningar finns längre fram i tidningen...
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Nollan åt Choklad
Nedanför finns en qr kod som leder
till fler bilder från mottagningen.

Nollan byggde torn
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Ord från Mr.
Ritteknik

Lösningar till klep & knåp!

Mr. Ritteknik imiterar
köttarN i ZIK

Det femte felet är att det inte finns
något femte fel!

”Hej Nollan, mitt namn är
Mr. ritteknik. Ritteknik är en mycket viktig kuggdel i en ingenjörs liv
och jag valde att spendera åtskilliga
veckor med denna fantastiska sak.
Istället för att klara en dugga direkt
så tänkte jag att det e ju kul o göra
den en gång till. Lycka till nollan,
det lär behövas.”
-Mr. Ritteknik
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Var är Anders?
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