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Du skall inte tro det blir
vinter

Av DAVID ’WAZA’ JOHANSSON

CHEFSREDAKTÖR

Trevligt att just du skulle läsa just
detta numeret av Zenith. Här kan
du värma dig i solen medans de lä-
ser. Detta numeret är lite speciellt ef-
tersom det utspelar sig under de go-
da åren för 40 år sedan. Där med
fick vi namen Tripping though ti-
me”eftersom det speglar vår resa vi
har gjort igenom tiden. Loggan som
du ser på baksidan är Zeniths tidiga-
re loggotyp som vi tyckte skulle passa
in med tanke på tema.
Vi vet dessvärre inte så mycket om
denna tiden men det sägs att det var
bättre förr. Det fick oss att tänka, och
vipps som det var föll ZENITH tillbaka
i tiden.

Vi kommer behandla viktiga hän-
delser under åren och vissa mindre
viktiga på eran färd.

Pateter brukar uttrycka sig om
att det var bättre förr, mindre stvfel,
bättre smörgåstårta och så vidare.
Men kom ihåg att pateter kallas pa-
teter för de är patetiska. Gör det som
ni tycker är kul och givande. Detta
gäller inte heller bara komitéelivet
eller din Chalmerstid utan över lag.
Gör det som du känner är givande
för dig. Ta dig ann en utmaning, gör
något vågat och sitt inte bara på din
bak.
Du skall kunna se tillbaka och tänka
’jag är glad att jag gjorde det där, för
jag lärde mig något’.

WEB & E-POST
http://ztek.chalmers.se/zenith/
zenith@ztek.chalmers.se
http://bit.ly/ZenithFacebook
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Det var en mörk kväll på campus, hörsalsvägen låg 
öde, det regnade som vanligt och ekon från fester 
ekade mellan husen.
    Det var en helt vanlig onsdag.
Zenith hade nyss haft ett möte som vi kanske, kanske 
inte lekte bort i M1212D. Mötet hade abrupt tagit slut 
i samband med att chokladflarnen
hade sinat. I ett desperat försök att rädda fikastunden 
hade de som mål att göra en räd på ZKKs kaffefilter i 
Zaloonen.
Men innan de hann komma dit hörde de en pipande 
dörr. I hopp om att vinna lite ‘rövslickingspoäng’ hos 
Cubsec tänkte de peta till dörren.
Innan de petade till dörren såg de genom glaset en sal 
de aldrig sett förut MT10.
De hoppades på att det skulle finnas någon ny häftig 
mjukvara som de inte hade sett innan.

Sant som de var sagt så fanns det installerat ett program vid namn Fluxcontroll.
Programmet såg nästan ut som digiflisp med den distinkta skillnaden att det fungerande. Förun-
drade klickade de på ‘Run’ och omedelbart började det slås blixtar mellan väggarna i salen tills de inte 
kunde se något mer. 

När de äntligen kunde se igen märkte de att datorerna var nu borta och det istället stod skrivmaskiner 
på bänkarna. När de gick utomhus för att förstå varför insåg de att inget är förändrat… fast EDIT-hu-
set är borta. Vid efter lång eftertanke och deras journalistiska sinne drar de slutsatsen att de åkt bakåt 
i tiden!

“Lugnt det är jag
kan grundlängande

grammatik’
Zenith Zenith Chalmers

2018 - Nr 2 18 OCTOBER 2018 0:-

David ’Waza’ Johansson
Chefsredaktör

Joel ’Gazton’ Edlén
Kazzör

Arvid ’Zpeed’å’ Käck
Propoganda Praktikant

Zackarias ’Ezprezzo’ Zander
1:a Kaffekokare

Du skall inte tro det blir
vinter

Av DAVID ’WAZA’ JOHANSSON

CHEFSREDAKTÖR

Trevligt att just du skulle läsa just
detta numeret av Zenith. Här kan
du värma dig i solen medans de lä-
ser. Detta numeret är lite speciellt ef-
tersom det utspelar sig under de go-
da åren för 40 år sedan. Där med
fick vi namen Tripping though ti-
me”eftersom det speglar vår resa vi
har gjort igenom tiden. Loggan som
du ser på baksidan är Zeniths tidiga-
re loggotyp som vi tyckte skulle passa
in med tanke på tema.
Vi vet dessvärre inte så mycket om
denna tiden men det sägs att det var
bättre förr. Det fick oss att tänka, och
vipps som det var föll ZENITH tillbaka
i tiden.

Vi kommer behandla viktiga hän-
delser under åren och vissa mindre
viktiga på eran färd.

Pateter brukar uttrycka sig om
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ni tycker är kul och givande. Detta
gäller inte heller bara komitéelivet
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bak.
Du skall kunna se tillbaka och tänka
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jag lärde mig något’.

Det är lungt, det 
gör bara ont

‘Där tror jag inte ni varit’
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Efterföljande den stora kraschen 
förra året har mycket ändras inom 
världen av digital underhållning 
i form av personliga datorer. Bara 
så sent som den 31:e februari detta 
året lanserazdes Smidnendos senaste 
turbomaskin NEZ (Någorlunda Enkel 
Z-transformation) som tog världen 
med storm och sålde hela 3 enheter 
under förloppet av 3 enheter sålda. 
Med sådana sprillans fräscha funk-
tioner så som två kontroller, 7.31415 
bitars minnesbredd, 50 olika gråkom-
binationer, en upplösning på kungs-
vatten och hela 5st ljud så kommer 
NEZ säkerligen kunna finna sin väg in 
under trädet på jul med lite hjälp 
av dess slimma funktioner. Några av 
de mest populära grafi skt framkallade 
spelen som är med i lanseringslistan 
är Zuper Ontario Bros, Mathdroid och 
The Legge of Zegge. Spendera timmar 
med att slåss mot översimplifi erade 
kontroller, osäkra träffområden 
och handskas med den medföljande 
handsken som kommer förändra ditt 
liv1! Det fi nns bara en sak som är 
bättre än en transformation, och det 
är en Z-transformation!

Trots sina stora framsteg är 
NEZ inte den enda hemdatorn som 
tar marknaden med storm och hela 
vägen från ett land fjärran 
öster men även en hel del väster 
om Japanska regionen kommer den 
senaste motståndaren DABICOOM 
(Dagliga Bilagor Cooperativt Med-
delat) bara något år tidigare än 
NEZ. Med fl er funktioner än inga 
alls och hela en (1) konsol i 
paketet går försäljningen uppåt 
stadigt. DABICOOM kommer även med 
unika möjligheter, som att låta 
användaren skrika på en av de 
två kontrollerna. Trots sitt min-
dre gråa hölje så är detta en 
önskvärd maskin och en som man 
inte skall se som en snart bort-
glömd plastbit. 

1Förändringar kan inkludera minskat socialt umgänge, min-
skat intresse från motsatta kön mm.

En storslagen zensation!
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Cortegen inställd?
av: David “Waza” Johansson

Cortegen, kan det bli mer chalmers än så? Med sina stora nummer och numurösa lösnummer. Cortegen är 
verkligen något att beskåda. Men Hur blir det detta året? Snacket går om att det kanske inte blir en cor-
tege 1978. Självklart om du frågar CCC kommer de tro att du är dum i huvudet. Det har ju varit tradition 
sedan 1909. För att förstå var jag pratar om så måste du inse att detta inte kommer vara första gången den 
blir inställd.
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detta numeret av Zenith. Här kan
du värma dig i solen medans de lä-
ser. Detta numeret är lite speciellt ef-
tersom det utspelar sig under de go-
da åren för 40 år sedan. Där med
fick vi namen Tripping though ti-
me”eftersom det speglar vår resa vi
har gjort igenom tiden. Loggan som
du ser på baksidan är Zeniths tidiga-
re loggotyp som vi tyckte skulle passa
in med tanke på tema.
Vi vet dessvärre inte så mycket om
denna tiden men det sägs att det var
bättre förr. Det fick oss att tänka, och
vipps som det var föll ZENITH tillbaka
i tiden.

Vi kommer behandla viktiga hän-
delser under åren och vissa mindre
viktiga på eran färd.

Pateter brukar uttrycka sig om
att det var bättre förr, mindre stvfel,
bättre smörgåstårta och så vidare.
Men kom ihåg att pateter kallas pa-
teter för de är patetiska. Gör det som
ni tycker är kul och givande. Detta
gäller inte heller bara komitéelivet
eller din Chalmerstid utan över lag.
Gör det som du känner är givande
för dig. Ta dig ann en utmaning, gör
något vågat och sitt inte bara på din
bak.
Du skall kunna se tillbaka och tänka
’jag är glad att jag gjorde det där, för
jag lärde mig något’.

Senaste gången cortegen var inställd var 1940 på 
grund av  andra världskriget. Dessförinnan var 1912 
på grund av tentamen. Om man antar ett linjärt 
samband så kommer alltså kortegen vara inställd 
1978.
Men, det är ju detta året!
Mycket observant, du har visst koll på vilket år det 
är. Man kan spekulera i varför kortegen kommer 
vara inställd. På redaktionen tror vissa att det kom-
mer vara Vietnam-kriget som kommer sätta käppar 
i hjulet. 

Men kära läsare, om ni tror det så har ni fel. En 
basal sak som tentamen skulle aldrig förhindra vår 
kära cortege. Nej! Anledningen är att alla corte-
gevagnar förra året var så dåliga att CCC vägrar 
anordna årets cortege. Vagnarna höll knappt ihop 
och cortegebladet hade bara 3 sidor pornografi. Sen 
även att fyra byggare fick åka till sjukhus för deras 
bristande kunskaper i “sammanhållning” förstärk-
er beslutet. Men vad kan man tro när man skjuter 
hemmagjorda fyverkerier av pappemarche.  

Men de kan även vara för att för SMHI säger att de kommer bli dåligt väder... 

Men kära läsare, det tror inte jag. En fågel viskade i mitt öra att tentamensperioden kommer reformeras 
för att tydligare följa CSN:s
direktiv om när kurserna bör tenteras. Hela läsåret kommer då istället delas upp i fem stycken läsperioder 
istället för de fyra vi har nu.
Men där fick jag er allt!

‘Stora Cortege branden 1666’

‘Chalmerister utför en guerrilla cortége utan CCC‘

18 October 19781978

Ja, kaffe skall ju 
vara bittert.
//Anonym 
kaffekokare
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Tipz till azpen

Lägg en sten i soppåsen när du slänger 
den i havet så den sjunker. Om folk inte 
vet om den så fi nns den inte.

Om du någonsin känner för att bi skjuten, 
kom ihåg att ta med en tampong. Tamponger 
är både expanderande och desinfekterade. De 
är perfekta för att täppa till såret.

AZPA ALLT!!! Eller så mycket du kan. 
Man vet aldrig vad du få uppleva. Du kanske 
fi nner att den kommitté du inte alls var intresserad 
av var perfekt för dig.

Azpa de du tycker är kul. Du be-
höver inte azpa allt för att komma 
med i de kommittéer du söker.

Undvik att bära grönt på Zeniths asptillfällen. Om du kä 
ner för att bära grönt på ett asptillfälle, undvik ljusgrönt. 
Om du känner för att bära ljusgrönt, undvik malachtit 
grönt. Om du fortfarande vill använda malachtit grönt, 
undvik la Palma grönt. Men om du känner för att ha på 
dig la Palma grönt kan du nog för mycket om grönt och 
borde du söka knäppare.

Om du någonsin får ont om pengar är försäljning av knark en 
dålig idé. Särskilt till polisen.

Om öhlhäfv erbjuds under vintermånaderna, undvik att 
häfva på knä.

Zektionsmöten är perfekta för att utföra 
skol-/kommittéarbete som du ligger eft er 
i. Du ska vara ”mentalt” närvarande, du får 
gratis kaff e och de fi nns folk som man kan 
fråga om hjälp.

en artikel av ”zpeed’Å”
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Sist (men inte minst) har vi Maximalt Maxade Matbitar från Max, eller “MMMM” vilket är precis det man 
säger när man tar och smakar på dessa pommes. Utav det tunnare slaget men mycket matigare än vad man först 
tror på grund av deras banbrytande skal som är kvar och inte borttagna från potäterna innan de strimlas och blir 
en del av den klassiska amerikanska superrätten. Man brukar säga att skalet är där all näring sitter men vem 
visste att det även är där smaken sitter, för dessa freshies är en klass för sig med ljuvliga smaker som passar bra 
till ALLT? Salt behövs knappt utan dessa pommes är saltare än en enbent sjöman med aztekiskt guld i fi ckan 
och pipa i skägget. Är detta vinnaren? Vi får se vad domarna säger.

Mycket käk och mycket snacks här med Zeniths alldeles egna lista över de bästa och 
godaste pommes runt i stan. De är raka, de är salta, de är fetast och är i en restaurang 
nära dig! På listan har vi tre av de största pommesjättarna och vi skall se vilken av dessa 
som kommer visa sig överlägsen över de andra. Må den saltaste vinna.

Först ut har vi pommes a’la Donken. Dessa pommes har varit med längre än vad 
folk kan minnas med deras smaksinnen, men har även satt sig som den typiska 
pommesen som alla får med en billig burgare. “En liten pommes med det” är någon-
ting vi alla har hört mer än en gång, och varje gång känner man suget efter de 
skivade potatisarnas sträva kropp mot ens oskyldiga läppar. Saltet som drar fram 
alla de gömda smakerna så att man kan njuta öve- och där var de slut.

Trots deras goda smak och bra antal så räcker inte dessa smala klyft-
potatisar länge utan försvinner framför blotta ögat som om de vore 
sockervadd i en regnstorm. Dessa pommes är för en person som har 
bråttom men ändå vill avnjuta en simpel fet potatisbit.

Därefter har vi frites fi t for a king. Burger Kings fries är en tjockare variant av kon-
ceptet med avlånga potäter som letar efter tjocklek framför antal för att göra så att alla 
pommes är en garanterad mättande känsla. Det ger mer potatis med mindre friteringsolja 
i varje pommes och därför även mer mättande pommes i varje påse! Det enda som är 
synd är deras avsaknad av kärlek för ens smaklökar som ledsamt lämnas osmekta. Med 
en nypa (eller fem) salt så kan även dessa pommes vara lika bra som de man kan köpa 
i affären och göra hemma, även fast de är lite mjukare och inte fyller ditt hem med lika 
mycket kärlek som en Jimi Hendrix konsert under en varm vår runt rockens mest blom-
strande år.

Som ni ser så är det en överväldigande vinst till Max! Med deras näst intill perfekta fries så röjer de 
marken med motståndarna och krönas till kung över Burger King och gör narr av Mc’Donalds. Gratulerar 
till de bästa pommes i hela Sverige!

Artikel sponsrad av MAX™  - Sveriges äldsta och mest omtyckta burgarkedja.
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Månlandningen
Fact or fi ction?

Länge har människan drömt om att utforska världen allt från de sju haven till Chalmers katakomberna. 
En av människans största bedrift er är den så kallade månlandningen mer formellt kallat Apollo 11. 

Apollo 11 var den första bemannade rymdfärden som landade på månen, eller var det så? Zenith har 
nämligen fått ta del av information från ”pålitliga” källor som antyder på att månlandningen var påhittad.
Det fi nns starka belägg för att månlandningen var fejkad och vi kommer i denna artikel ta oss en titt på 
detta och en gång för alla gå till botten med månlandningen så ta på era nollscarfar för det här kommer 
att bli en vild åktur.

Bevis nummer 1: På de fi lmer som tagit från månen syns fl aggan på 
bilden att svaja från sida till sida något som är omöjligt då månen 
saknar luft  och saknar vind för att sätta fl aggan i rörelse.

Bevis nummer 2: Raketforskaren Wernher von Braun hävdade att 
för en raken samtida med Apollo 11 hade behövt väga minst 300 
000 ton. Wernher poängterade att Apollo 11 raketen vägde betyd-
ligt mindre än 300 000 ton. Något som får en att undra lite är hur 
Wernher tänkte från början då han var delaktig i konstruktionen av 
de motorerna som kanske!?!?! tog Apollo 11 till månen beroende på 
vad man vill tro på.

Om inte dessa bevisen räcker för er kolla då in det sista beviset. Zenith är stolta att ha luskat fram detta 
scoop då det kan komma att förändra vår syn på en av människans största bedrift er.

Bevis nummer 5: Varför är Kalle anka med i bilden?!?!? Det här om något borde vara tillräckligt med bev-
is för er läsare att inse månlandningen hände aldrig!

Där har ni de mina damer och herrar månlandningen hände inte och allt du tidigare trodde dig veta är 
falskt. Den enda rimliga lösningen är att ta på er foliehattarna göm era livsbesparingar i kontanter under 
era madrasser, bryt er loss från systemet, och göm er i en stuga mitt ute i skogen, men viktigast av allt 
AZPA ZENITH!!

Bevis nummer 3: Många hävdar att det är omöjligt för Neil Arm-
strong att lyckas landa rymdfarkosten då han vid upprepade tillfällen 
misslyckades men liknande attrapper på jorden.

Bevis nummer 4: En annan teori är att den saknas krater från själva 
landningen något som borde ha uppstått.

“Lugnt det är jag
kan grundlängande

grammatik’
Zenith Zenith Chalmers
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Arvid ’Zpeed’å’ Käck
Propoganda Praktikant

Zackarias ’Ezprezzo’ Zander
1:a Kaffekokare

Du skall inte tro det blir
vinter

Av DAVID ’WAZA’ JOHANSSON

CHEFSREDAKTÖR

Trevligt att just du skulle läsa just
detta numeret av Zenith. Här kan
du värma dig i solen medans de lä-
ser. Detta numeret är lite speciellt ef-
tersom det utspelar sig under de go-
da åren för 40 år sedan. Där med
fick vi namen Tripping though ti-
me”eftersom det speglar vår resa vi
har gjort igenom tiden. Loggan som
du ser på baksidan är Zeniths tidiga-
re loggotyp som vi tyckte skulle passa
in med tanke på tema.
Vi vet dessvärre inte så mycket om
denna tiden men det sägs att det var
bättre förr. Det fick oss att tänka, och
vipps som det var föll ZENITH tillbaka
i tiden.

Vi kommer behandla viktiga hän-
delser under åren och vissa mindre
viktiga på eran färd.

Pateter brukar uttrycka sig om
att det var bättre förr, mindre stvfel,
bättre smörgåstårta och så vidare.
Men kom ihåg att pateter kallas pa-
teter för de är patetiska. Gör det som
ni tycker är kul och givande. Detta
gäller inte heller bara komitéelivet
eller din Chalmerstid utan över lag.
Gör det som du känner är givande
för dig. Ta dig ann en utmaning, gör
något vågat och sitt inte bara på din
bak.
Du skall kunna se tillbaka och tänka
’jag är glad att jag gjorde det där, för
jag lärde mig något’.

Men kom igen, en 
liten penis då?

//Anonym 
Kaffekokare
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”Zpel”en spelkommité eller 
Satanister hela bunten?

en artikel av ”zpeed’Å”
   Under den senaste månaden har jag följt detta utskott i deras aktiviteter som de 
tydligt påpekar inte har någon anknytning till gläntan. Men detta tror jag enbart 
är en täckmantel för deras egentliga ursprung. I denna artikeln kommer vi titta 
lite närmare på vad Zpel egentligen har för sig.

   Mina studier av Zpel märkte jag att många av deras aktiviteter saknar helt och hållet logik.
Många av deras spel är gjorda att vara förvirrande som kompletteras med tjocka
regelböcker. Regelböckerna är till för att man skall lära sig underkastas deras Gamemaster.
Men det är inte ofta man ser deras gamemaster i person. Kan det vara för att han inte är en
fysisk person?

   Vem kan denna ”Gamemaster” nu vara om han inte är fysisk? I mina efterforskningar har
jag fått fram ytterligare ett namn, Merlin. Merlin för den som inte vet är den hedniske

shamanen från 1200-talets myter. Med krafter som liknar hypnos spred han terror bland
folket. Om detta är samma Merlin vet jag ej. Men med skräck pekar alla anknytningarna på

denna man.

   Sanningen � nns nu här i Zenith. Om de hemskheter som förekommer i Zpel bakom
kulisserna så att de kan tillbe deras sadistiska gudar. Hur de hjärntvättar deras besökare att 
fortsätta spela deras spel. Hur de mutar oss med billig och alldeles för god mat och hur de 
njuter av att lura in besökare att spela spel som inte går att vinna.

   Men hur kan de då göra detta utan att Chalmers inte märker något. Jo de är för att zpel 
har stark anknytning till Illuminati. Ni kanske tror jag är galen men när jag satt där bland 

kulten så hörde jag � era av dem diskutera vem som var den så kallade ”Merlin” bland folket. 
Per defacto utbrast alla att de var ”Merlin”. Detta är en re� ex bland många för att dölja 

Merlins identitet. Men de kan även vara för att Merlin egentligen är en del av alla som har 
anknytningar till de hemskheter som förekommer under ”zpelkvällarna”. baal-zebuv!!!
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Snabbfakta
Namn: Martin” Näfver” Gordon
Ålder: 19
Hemort: Bengtsfors
Favoriträtt: Tikka Masala
Favoritfärg: GRÅ!!!!

Intervju med ZEXET
Ni kommer nu få ta del av en intervju med Zätas kanske mest mytomspunna kommitté, och vilka kan 
detta nu vara jo vi tänker självfallet på Zätas sexmästeri även kallat ZEXET. Mottagningen är slut och läs-
period 1 börjar gå mot sitt slut. Detta innebär såklart tentamensångest men det betyder också att Azpning-
sperioden för bland annat ZEXET är i gång.
 
Hur Zenith fi ck tag i ZEXET är en helt annan historia, låt oss bara säga att det involverade lite gammal 
hederlig grekisk nakenbrottning med råolja och mer vill vi inte nämna det sparar vi till en annan dag.

Eft er ett par bärs på hemlig plats verkade 
Martin mer sugen att besvara mer fi losofi ska 
frågor gällande has engagemang i ZEXET och 
livet i allmänhet.

Så vilken kommitté sitter du i och vad gör du?
 - ZEXET…(Duh), och jag ansvarar för att all information inför kommande arrangemang når folk. 
   Det innefattar bland annat att skapa affi  scher och skapa Facebook evenemang. 

Vad gör du inte?
- Dödskrökar på en måndag och konsumerar Tysklandsöl.

Bästa lifehacket?
- Festa hela natten så kan du sova på lektionerna.

Varför sökte du ZEXET?
- Det är kul att arrangera evenemang.
- Eft ersom jag gillar att träff a nytt folk.
- Det lät som en intressant och utvecklande utmaning.

Varför bör jag Azpa ZEXET?
- Det bli kul
- För att du ska Azpa allt.
- Du år lära känna nytt folk från alla Chalmers hörn.

Vad döljer du under din overall?
- En sexpack öl och en sexig kropp.

Där ser ni, vill ni också ha kul och arrangera roliga 
evenemang, gasquer och liknande samt lära känna 
nytt folk gör som Martin gjorde? AZPA ZEXET.

Across

3. Miniatyr mediaspelare

4. Wall street

6. mutantnäste

7. Separerar öst och väst

Down

1. Flygplan snabbare än vinden

2. Denna raketen flyger inte

5. tog människan till månen

8. Första microprossesorn
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Zpreding media all the time


