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DE HAR MÅNGDUBBLATS

HAR DU?

Vem har gjort något speciellt för att stärka kontak-
ten mellan Chalmers teknologer och alumner under 
året? Nominera en person eller grupp som främjat 
Chalmersandan och ge dem chans att vinna ett sti-
pendium på 10 000:- från CINGs jubileumsfond! 
Ha framförhållning och maila din nominering till 
jubileumsfond@cing.chalmers.se innan 1 april 2020. 
OBS vinnare måste vara medlem i Chalmers Stu-
dentkår eller CING. 
 
Tidigare stipendiater har arbetat med allt från men-
torskap och utveckling av friluftsområdet i Härryda 
till intresseföreningar där unga och seniora kan 
mötas. 
Är du nyfiken på vem 
som vunnit? Kolla här: 

https://avancez.se/om-oss/jubileumsfond

Glada 20-talet 2.0

Zenith lämnar det gamla årtiondet med viden i 
kappan och mer socker i bensintanken än någon-
sin förut!
Ut ur det mörka 10-talets tentasalar ser vi detta 
årtionde som ett vi kommer se fram emot att 
sakna efter att vi glömt det. Vi önskar en boom 
i bilismen tack vare ZAAB och Zenith ämnar 
självfallet att fortsätta revolutionera massmedia, 
utan avbrott, i all framtid.

 Så luta er tillbaka, ta en god bärs (eller två), 
och luta dig tillbaka. Oundviklig kollaps kanske 
kommer (vem vet), men likt vi säger dagen efter 
pubrundan så säger vi den dagen den sorgen.

Kom det blir kul!
Azpa vakant

Digbo

Är detdär en video?
                 -Anonym patet     
        om bilden på oscar

Det var bättre förr
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Hotzpur?
det låter som ett strippar-
namn

-Jødan Zenith Zenith
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Ordförandes Öde

Jag visste att ordförandeposten var en mycket 
krävande sådan då jag dumdristigt steg in till in-
valsintervjun. Jag visste mycket väl att Zenith inte 
riktigt var kloka och innerst inne förstod jag nog att 
det inte bara var av slump.

 Jag har redan börjat märka hur sinnet kollapsar 
enligt ett mönster mycket likt f(t)=1/t. Livet förvand-
las till spaghettikod likt hur ent biplan som flyger in 
i ett svart hål spaghettifieras oavsett dess hållfasthet. 
Eftersom jag kuggade envarren saknar jag förmågan 
att härleda om huruvida gränsvärdet då t går mot 
oändligheten för integralen av min tillvaro är reell. 
Därför begav jag mig med calculus i handen ut i det 
osäkra i jakt på svar.

 Durin, föregående chefsredaktör, sitter upp i ETA då 
jag finner honom. Vid denna tidpunkt har han suttit 
där i 2 veckor utan sömn, mat eller vatten. Nätt och 
jämnt lyckas jag skilja ut ord ur den maniska mum-
lande som är det enda som hörs.

Vad gör Vera laget?
Vi bygger bil, bygge en bil, fatta hur den funkar. 
Och Mariekart, helst just innan pubrundan, mirrored, 
helst mirrored. Vera är designad efter Mariokart.
Vad bygger du för något?
En räknare, som i GruDat. Och bromssystem, 
borssystem på bromssystem. Vi ska inte bromsa, vi 
ska köra, därför bygger vi bromsar. SKriva är för-
jävligt, nå, kan va förjävligt. 110 millivolt!

Mariokart (2009)

Det är klart och tydligt  att det inte finns mycket 
hopp för Durin. Likt Waza före honnom har han 
fastnat i ETA-träsket, dit fina teknologer går för att 
faktiskt lära sig något, hopplöst fall.

Då jag åker hissen ned från ETA ser jag ett klister-
märke från Solidarisk Kollektivtrafik på väggen, 
kanske ett tecken på hopp? Den gamla hissens dörrar 
gör ett tappert försök att stänga ut den vilsne själens 
vilda skrik under min färd.

För Lite BAztu! för lite baztu!! Gå o bada
Jajjamenn, vi tackar o tar emot, det bör du å, baztu är 
najz. GÖR BAZTU-TORSDAG EN GREJJ!

Trots total avsaknad 
av vård håller sig 
patetens mustach 
och skägg sig lika 
ståtligt som alltid, 
kanske det inte är så 
dumt ändå detta öde 
som väntar en. Kom 
o Bazta, det blir kul

Alkoholhalten varierar mellan (lättdryck) 45 
% och (den lite mer accepterbara) 74 %, känd 
för sin ljuva anusanus anissmak och unika gröna* 
färg är den svår att missta för något annat.
Enligt utsago började absinten sin historia 
som ett medicinskt elixir (förståeligt) i Sch-
weiz 1792. Det var en hit nästan direkt, för re-
dan 1805 byggdes ett till destilleri i Frankrike. 

Enligt förväntan ökade populariteten och under 1840 
började populariteten verkligen öka, då den användes 
för att förebygga malaria inom franska armén. Då 
dessa soldater givetvis fattade tycke för denna mag-
nifika dryck, började de ’självmedecinera’ sig på 
fritiden.Fast absinten hade fortfarande inte nått sin 
topp, populariteten bara fortsatte att öka, till den om-
fattningen att kl 17 under 1860-talet började kallas 
den ”l’heure verte” (”den gröna timman”). Då ab-
sint (till ingens förvåning) uppskattades av alla so-
ciala klasser, så fortsatte konsumptionen bara att 
öka och dess topp kan anses vara under 1880-talet.

GiVINtvis kände sig vindindustrin hotad av den fan-
tastiska dryck, som erbjöd en smak som inte kan lik-
ställas med dess sura viner. Så de startade en smuts-
kastningskampanj som tyvärr gav frukt. 1906 förbjud 
Belgien och Brasilien försäljning och tillverkning 
av absint, 1909 förbjuds det i Nederländerna, Sch-
weiz följde med ett förbud året efter. USA anslöt sig 
1912 och Frankrike 1914. En vanlig myt är att ab-
sint har varit förbjudet i Sverige, detta stämmer inte.
De argumenten som ofta las fram var att 
man blev galen och började hallucinera av 
absint. Det finns dock inga vetenskapliga 
studier som har kunnat stödja detta påstående. 

Absinten och dess historia 
Genom tiderna har absintens rykte har blivit mer smutskastat än OJ 
Simpsons, så för att återställa dessa rykte har PP skrivit denna artikel.

*Absinth kommer också i genomskinlig form.

“Varför kan man 
inte lägga in videos 
i InDesign?”
-Anonym patet

De negativa hälsoeffekter som faktiskt har förknip-
pats med konsumtion av absint är de samma som 
för alkoholförgiftning. Något som sällan tas upp är 
de positiva hälsoeffekter som absint kommer med. 
En av de mer välkända absintanvändarna är Vincent 
van Gogh, som hävde att drycken hade kraftfulla 
psykadeliska effekter. Under 1970-talet publicerades 
en studie som hävde att tujonet (återfinns i malört, 
som är en ingridiens i absint) snarlika kemiska up-
pbyggnad till THC var boven i dramat. Tyvärr så vet 
alla som har någon förståelse av kemi att det inte är så 
saker funkar, detta är ett faktum som vi i Zenith sörjer.

Andra välkända absintdrickare inkluderar bland 
annat Edgar Allen Poe, Ernest Hemmingway, 
Edvard Munch, Arthur Rimbaud och Sander Cohen 
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När en chalmerist tar fel väg vid trappan mellan HB och HA kommer den förbi än ensam liten lokal.

Där ständigt spretande låga buskar med träd som tornar på ett ängsligt sätt omringar slitna men allt väl noggrant 
uppradade bord, reser sig den tunga slita tegelväggen som bär upp HB-byggnaden. Nerborrat i denna väg finner 
man de mörka karmarna som spänner fast fönstren till den lilla lokalen.

Om den vilsne chalmeristen inte tvekar att fråga någon om lokalen kommer den få höra dess namn; Zaloonen, som 
finner sig befolkad av studenter från sektionen Z som här tillbringar sina långa dagar på Chalmers. Ibland djupt 
försjunkna i de udda och besynnerlig uppgift som tär på dess sinnen, men oftare sittandes i grupper pratandes om 
varjehanda företeelser.

Frågar man den studerande på sektionen Z lär man få höra att den här lilla lokalen, med sina uppradade bord 
och ett kök grundligt inneslutet av en bardisk är en trygg och familjär liten plats. Men liten lär betonas extra för 
de gamla väggarna tynger mot den lilla lokal på ett sätt som aldrig skapar tillräckligt med plats för den ideligen 
växande skaran studenter.

Besynerligheten vid Zaloonen

Han har kastat en 
lök på min mormor

-Digbo

Den som inte nu lämnat den 
lilla lokalen kallad Zaloonen 
lär med hast få händelser 
gestaltade som inte alls inger 
trygghet. För även under det 
vakande ögat av det så kallade 
ZÅG som bär ansvar över den 
lilla lokalen så inträffar något 
bortom allt mänskligt förstånd. 
Gafflar försvinner, fullkomligt 
utan naturliga spår, på ett 
enigmatiskt sätt som kan vrida 
ut och in på fattningsförmågan 
även för den mest pragmatiska 
studenten.

Försvinnandet av dessa gafflar ses som ett faktum bland de som offrar daglig tid till lokalen. I hörnet nära fönstren, 
försjunkna i den svarta soffan som ruvar där, kan man med stor sannolikhet se någon tillföra sig sin föda på de 
mest besynnerliga sätt. Knivar som ätpinnar eller andra sätt så förunderliga att den som inte blivit tillvand gör 
allt för att få rensa sin syn. En känsla av oförklarlig, omänsklig, ondska infinner sig snabbt när en ser företeelsen.

När man ohejdbart dras in mot navet av det mystiska gaffelförsvinnandet så gör man en upptäckt som får en 
oändlig kylan att krypa sig in. Urgamla dokument på över 20 år visar att fenomenet förföljt Z sektionen sedan 
urminnes tider i dess hemvister. Frågorna börjar rinna genom huvudet och fantasin tar tag och för en bortom allt 
vetande.

Paralleller till andra fruktansvärda problem tar vid då all kunskap landar och skapar tecken som visar vägen till 
fasansfulla: att Zaloonenstädare så sällan dyker upp och driver ZÅG till vansinne, tragiken av att ketchup inte 
längre utgör ett obestridligt inslag av Zaloonen, och särskilt hur Zaloonen hålls för liten. Det hela hänger samman, 
spåren leder åt samma plats: Lokalen bakom Zaloonen.

Platsen bakom Zaloonen har alltid utgetts för att tillhöra ett fackbolag som aldrig någon erfarit. Den genomskinliga 
dörren till den hiskliga platsen giver inblick i ett mörker som ser ut att sträcka sig bortom tid och rum. Skräcken 
som infinner en när man står där och gör inget utöver att stirra bryter sakta ner en. Kan det vara till denna 
diaboliska dimension gafflarna försvinner och vad vill de med dem? Det finns något okänt, mycket gammalt där, 
och det vill åt Z.

Det sägs att det färdas människor dit en gång vart år, de kan finnas ibland oss, de kan vara de veckostädere 
som aldrig dök upp. Det enda som går att veta är att det gömmer en stor ondska som i sin djupa avgrund vill åt 
sektionen och dess gafflar. En tid lär komma då ZÅG får tillåtelse att öppna upp till den fruktade lokalen. Men låt 
inte tänka på den dagen! För vem vet hur det kommer att sluta.

 – En som vet

Man ska inte ge dem för 
många pixlar, man vill att de 
ska komma och törsta efter 
fler
-den som överförde bilderna

Baksidan av zaloonen är för läskig så här har ni framsidan



Zenith Zenith

674 675

No 1   2O2O No 1   2O2O3:e mars 3:e mars

vore ju kul om alla tråk-
månsar vaknade till lite

-F:are om alla tidningar

Kondom och säker-
hetsbälte är 
interchangeable

-Götz

Zenith Testar
Sektionslokaler

jaa zenith är mitt favoritband

Winden

Winden är väl helt ok

Rent o sterilt, stilrent eller stillöst?
Okänt antal gafflar
Alla dessa kvaliteter bidrar till en atmosfär av otillräck-
lighet som fyller tillvaron, likt en pirpps fyller magen.

Soffhörnet är inte mysigt, men annars funktionsdugligt, 
stället innehåler maskinare, men edt är respektabelt nära 
z-teknologer.

slutbetyg: 2/5 gafflar 

En gång, för inte allt för länge sedan, fanns det ett mycket litet träd. Det lilla trädet flyttade in i en mycket stor 
trädgård befolkad av alla möjliga sorters djur och insekter. Livet flöt på likt det alltid gjorde i den stora trädgården 
den dag trädet flyttade in. Insekterna arbetade flitigt där de flög omkring mellan blommorna medans dea andra 
djuren, ja, de arbetat på likaså med alla sina små aktiviteter av varierande legalitet. Trädgården fungerade rätt bra 
förutom hur det ibland kunde vara lite svårt att få alla invånarna i den stora trädgården att veta när något spän-
nande hände.

Men så en dag var det en liten groda som kväkte ”Om alla alltid ändå bara kunde veta vad som hände i trädgården!” 
innan han raskt skuttade vidare. Förbi fimp och sten skuttade grodan då han, rätt som det var, skuttade ihop med 
haren. Haren var en rar en och stannade upp och sa ”Hej du lilla groda, vad är det som dig tär? Informationsprob-
lem? Ja, vi har alla varit där!” innan hon hurtigt hoppade vidare och det var raskt för snart var det gasque. För 
informationen den fanns för den som ville ha den men systemet det var inte centralt. Men då mycket snart kom 
ett förtröstande svar ”Jag vet hur informationsgivande ska ske” ett svagt litet väs från det mycket lilla träd som 
nu bodde invid huset.

Uppståndelsen blev stor då grodan introducerade det lilla trädet för alla djuren. ”Vilken succéidé!” tänkte hunden 
som vaktade både punsch och grind för systemen som redan finns är långt ifrån trygga och det lilla trädet det ver-
kar vara en hygglig sak. Snabbt gick det sedan för groda och hund att ge det spännande lilla trädet en storskalig 
roll. Snart fick alla höra hur det skulle vara med det lilla trädet som skulle bli det nya systemet för att tala om när 
något spännande hände.

Det lilla trädet i trädgården

Men snart, mycket snart, upptäcktes ett problem för 
trädet klarade inte alls sin uppgift. Namnen glömde 
trädet med hast och meddelanden försvann så att haren 
inte hann och fick kröka någon annanstans. Värre ändå 
blev problemen efter vår när alla nya till trädgården 
skulle. Trädet där det stod de nya bedrog och snart var 
det ingen som någonting viste, när ingen längre orkade 
mer och vände tillbaka till gammla system. Problemen 
blev kvar långt efter det misslyckade bytet och de nya 
visste inte vart det gick att ta vägen.

Tyvärr kan historien få ett tragiskt slut för när trädets plats till slut togs till fråga kom grodan och hunden med 
mjäkiga svar för ingen hade hjärta att avsätta trädet och medelvägen valdes snart. Det lilla trädet fick bli kvar till 
året därpå i hopp om att det skulle gå bättre då, men byten är svåra och så var systemen två. Om det lilla trädet 
bara står där det står så lär det bli informationskatastrof.
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Böcker. Alla har vi stött på denna bild och 
ordbehållare i mer eller mindre välkomna former. 
I skolan ofta mindre välkomna former därför 
känner jag mig så illa tvungen att väga upp det 
med mer välkomna former. Det visar sig att de där 
välkomna böckerna mest innehåller drakar, häxor, 
onda ringar och annat krafs som med all säkerhet 
leder till fördärv och satanism. Så det är det det 
får bli när vi enligt vår (min) egen vetenskapligt 
stödda metod tar en titt på några kända bokserier.

En noggrant utvald referenspunkt krävs så klart och 
inget alternativ kan väl vara bättre än Calculus:  A 
complete course, fylld av en noggrann avvägd 
kombination ordflum och siffersnurr. Många är de 
som någon gång fått lära känna böckernas bok, detta 
mångsidiga multiverktyg, skapad för att träna de allt 
för inaktiva ryggmusklerna på den genomsnittliga 
studenten. Den följer med dig i din stackars väska, 
kurs efter kurs, men till slut händer det ofattbara. Ack 
och ve! Calculus blir övergiven, det råa förräderiet, 
kurserna slutar kallblodigt fråga efter den och 
Calculus får gå i pension.

Det är tur att det finns många andra böcker att läsa 
men Calculus är en allsidig bok och kan även nu, på 
ålderns höst, rullas in likt 
andra pensionerade lärare 
för att hjälpa till. Det är 
förstås Calculus främsta 
tillgång som efterfrågas, 
dess vikt. Forskning har 
visat ingen bok är så bra 
på att uträtta tyngdkraft 
som denna boka så den får 
därför lägga grunden i den 
systematiskt utarbetade 
(snart) patenterade 
metoden som ska hjälpa 
till med det annars 
omöjliga uppdraget att 
bedöma böcker. Närmare 

förklaring behövs givetvis inte, för metoder förklarar 
sig själva det har labbar lärt oss.

Först men inte minst men definitivt äldst är den 
klassiska The Lord of the Rings. Sagan om ringen, 
Härskarringen, Ringarnas Herre kärt barn har många 
namn. Men absolut inte ”of the Ring”, då blir jag 
ledsen :( , det var faktiskt fler än en ring, och på grund 
av sorgen över folks bristande respekt för klassiker 
inser jag genast att -4,27 måste läggas till i algoritmen. 

Men det kompenseras 
delvis av alla de fina 
sånger som dyker upp lite 
här och var, nästan som en 
sittning! Det blir faktor 12 
i sittingsekvivalens.

Färden de små figurerna 
uträttar är lång, med 
enskilda händelser som är 
nästan lika långa. Mycket 
är egentligen väldigt långt 
har jag märkt i allmänhet 
och, långt sagt, så leder 
det till en berättelse som i 

Fantasyutvärdering

I denna ruta får du rita fritt

vissa fall kan vara, när man läser den, även med sitt   
ofta korthuggna och avskalade språk, på många sätt 
ganska lång. Det är trevligt när saker tar lång tid, då 
behöver man inte stressa, vilket leder till ett positiva 
4,1. Problematiskt är dock antydan att vitt på något 
sätt är bättre än den skönaste av alla färger: grått. Nej, 
det kan jag inte stå för och helt objektivt så leder det 
till en viktning på 0,14.

Det finns mycket att bedöma men viktigaste när man 
bedömer böcker är trots allt omslaget och svårbedömt 
är det. Min version av The Lord of the Rings har 
stiliserade bilder med cirklar i mitten och Calculus 
har fina droppar. Både cirklar och droppar är runda 
men droppar tar det hela till ytterligare en dimension. 
Men vikten på sina 1777 g lever inte heller riktigt upp 
till Calculus och den enda draken dog i en annan bok, 
med sämre film, vilket är tragiskt. Nu har jag inte hittat 
några drakar i Calculus, men ändå, dem gömmer sig 
säkert någonstans bland Taylorutvecklingarna.

En annan serie är Game of 
Thrones. Nej! Jag menar A 
Song of Ice and Fire som 
serien hette först, men 
eftersom den där tv-saken 
med sin olycka till säsong 
förstört mina vackra 
boktankar (eller möjligtvis 
för att en av böcker 
gömmer sig för mig) så integreras bara den första 
bokens vikt i slutberäkningen. Tidlösheten av detta 
verk är dock uppenbar och kärleken och skäggväxten 
bakom lyser starkt igenom, ord för ord, mening för 
mening, mord för mord.  

Allt kan alltid, som alltid, hända i boken och sättet 
böckerna skildrar en värld känns realistisk för de 
flesta. Världen är fylld av smuts, svek och incest. Det 

sistnämnda finns det ju många exempel på genom 
tiden: Oidipus, Zenith och SNZ, forntida Egypten 
med flera. Inte konstigt att många dras till boken.

Realism är som sagt trevligt och därför blir också 
poängen det realistiska 0,5 (av 50). Men allt kan 
modifieras fram tills det är över och att det skulle vara 
över är inget att oroa sig för. Ett slut likt det tv-serien 
fick som tydligen ska ha skapat mer uppståndelse än 
västlänken har i böckerna istället lösts på samma sätt 
som de flesta trafikproblem.

Calculus hade kanske fått ge vika om det inte varit 
som det nu var med tv-serie och bokserie och 
förvirrande namn. Stackars Game of Thrones väger 
bara  453 g och inte ens omslaget kan väga upp. 
Visserligen föreställer omslaget av den här kopian 
någon typ av drake, fast det är tydlig att ingen med 
mer kamerakunskap än mig som varit med, det är 
ingen smickrande bild och det hela får ett extra -3,14.

En serie som i sammanhanget skiljer sig en del 
är Harry Potter både för att det utspelat sig på 
riktigt och för att den på grund av nostalgiska 
skäl måste bedömas i svensk version. Redan 
tidigt leder dessa skillnader och många andra 
faktorer till att kalkylen kommer bli svårare att 
genomföra än att hitta någon som inte redan i 
alla fall börjat läsa bokserien. Det hjälper att 
karaktärerna är lika kära i godtyck… noggrant 
valda siffror som mig. Så 20 poäng till Rave… 
jag menar boken.

Lättlästa och spännande är böckerna med lekfullt 
språk och att leka är skojigt både som barn och vuxen. 
Och som barn uppmuntrade denna bok definitivt till 
lek, när en sprang omkring på skolgården och viftade 
med stavar. Andra stavar är fortfarande kul att leka 
med som vuxen fast helst inte dagtid på en skolgård, 
det tycker nog inte polisen om. Det skapas alltså en 
fantasifull värld som blir levande för läsare stora som 
små.

I denna å

Vi har slut på ideer
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Mycket blir det att, som tidigare 
nämnt, ta med och man blir lätt 
snurrig av det hela (självklart ett 
minus 2,17). Nostalgi är ett plus, 
författarens twitter är definitivt 
ett minus, Luna är ytterligare ett 
plus men Gryffindorfavorisering 
är ett annat minus och författarens 
twitteråsikter blir minus som 
sagt. Det hela blir nästan för 
mycket. Det blir snart teckenfel 
och det finns inget, inget, som 
likt en allt för stjäl mer poäng än teckenfel.

Tillsammans är man stark sägs det, oftast av personer 
som nog ibland borde säga mindre, och Harry Potter 
serien visar att detta stämmer även mot Calculus 
för det hela väger 4106 g mer än vår gamle vän. 
Problemet blir att få ner sju böcker i väskan om man 
fortfarande vill ha plats kvar för annat nödvändigt som 
till exempel kaffetermos, miniräknare och lutfisk.  De 
svenska omslagen väger dock upp det mesta med sin 
folie och färgglada bilder.

Slutligen får man inte glömma Earthsea som världen 
i all sin ondska av kuggade tentor och bränt rostebröd 
gjort mindre känd än tre föregående serierna. Först 
släpptes det tre romaner men efter en paus så förökade 
de sig och blev fem romaner samt en bok som består 
av kortare historier (och några fristående historier på 
det), lite likt hur man fyller Zenith med andra ord. 

Andra ord som berättar om 
en intressant värld som består 
av en massa öar, en värld som 
påminner men på många sätt 
skiljer sig från annan klassisk 
fantasy. 

”Varför tas alla korta historier 
med i beräkningen här men 
inte i Sagan om Ringen?” Hör 
jag gnälliga protester. För att 
livet är orättvist helt enkelt, 

det borde du redan lärt dig. Dessutom blir det 1.2 
viktning på det. Det finns få böcker som skrivna på ett 
mer fängslande sätt och bättre blir det om man läser 
allt. Specifikt, läs Tehanu också inte bara tre första 
den är bra och annorlunda från de tidigare.  Dessutom 
är taskigt att ignorera någon för att den kommer sent. 
I vissa fall är det faktiskt en fördel att komma sent.

Tur är det att 50 år valts att fira med en samlingsbok, 
och den är nästan lika bra som självförsvarsredskap 
som Calculus! Bara 325 gram mindre väger den! 
Omslaget har dessutom inte bara en utan många fint 
ritade drakar och ett hav därtill.  Hav har mer vatten 
än vackra små droppar men droppar är rundare så 
resultatet hade till slut blivit lika om inte drakarna i 
Calculus varit så bildskygga. 

I slutet är det bara att lägga ihop det hela och låta 
siffermagin tala blir resultat, inte så förvånande, att 
allt borde läsas.  //Anonymt fantasyfan

Vikt Omslag Resultat
Game of 
Thrones

-2074 -0,514 -19,02633

The Lord of 
the Rings

-750 -0,350 -19,02460

Harry Potter 4106 0,230 -19,02440
Earthsea -325 0,220 -19,02371

Året var 1922, det var mitt i juli och solen trängde 
sig oväntat in genom 20-talets tjocka ozonlager och 
det starka ljuset brände direkt in sig i mina fotore-
ceptorer. Jag hade precis tagit mina första steg på 
Leningrads grusiga gator och det fanns redan en 
distinkt men smått otrevlig stank av kommunism i 
luften.

Och då kanske ni undrar varför man någonsin friv-
illigt skulle åka till Leningrad mitt under 1922, men 
det är precis det jag ska förklara för er inom kort.
Det hela började i slutet av maj 1922, det var mitt 
under mina främsta år på högskolan och jag hade 
precis fått mitt CSN, innan mitt hemland helt plöt-
sligt drabbades av akut hyperinflation, lite grann 
sådär som när man får akut skolios. Men hur som 
helst var nu allt mitt kapital värdelöst och jag var i 
desperat behov av pengar. Som tur var hade jag läst 
på cyberspace att man kunde tjäna bra pengar från 
vissa kontakter, och jag hade hittat just en sådan 
kontakt i Sovjet som var villig att betala en bastant 
summa så jag tog min häst (ingen Chalmers-häst 
dock) och red iväg.

Anonym ryssdansk berättar

Efter att jag anlänt i Sovjet fick jag ett samtal på min 
WePhone från min kontakt att möta honom vid den 
lilla plutoniumfontänen i centrum, så jag begav mig 
dit. När jag väl kom dit så stod han där, min sugar-
daddy, självaste Vladimir Lenin, vem hade kunnat 
tänka sig det?
Allt detta slutade sedan med att jag var den ensam-
ma överlevaren av Danmarks hyperinflationskris och 
tillsammans med Lenin återbefolkade vi hela Dan-
mark men råkade av misstag även skapa Skåne.

“Skåne”, ett av vår tids sju stora misstag, ca. 1870

Vladimir Ilyich Ulyanov, (22 April 1870 - 21 Januari 
1924) på semester i Delhi under officiellt besök

This could have been us

-Zenith

Jag är trött

-alla



Ååh vilket orgas-
miskt rent vinglas!!

Vad synd att mitt 
psyke kollapsar 
pga sömnbrist  
och min förmåga 
att uppsktta saker 
är begränsad

TROR NI ZENITH KAN 
KOMMA UPP I 500 FB-
LIKES?

-Django
Zenith Zenith
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Ångesten kryper sig på. Tentan är här om bara några dagar. Du skulle ha pluggat, inte druckit, bort de där 8 
veckorna. Hur ska det gå? Vad ska jag göra? Varför kan inte tentan vara nästa vecka? Frågorna snurrar och väller 
över ur din redan allt för överfyllda, missbrukade, hjärna. De flest studenter skulle här svara att det där dags att 
lägga sömnen åt sidan och spendera 28-timmar om dagam för att ta igen de förlorade veckorna. Kanske har du 
redan försökt dig på det själv och insett att det inte fungerar. Det är för att dina klasskamrater har fel, och alla vet 
att dem egentligen ljuger, för det finns roligare mer produktiva aktiviteter att göra dagarna innan tentan. Det kan 
med lite tur vara den hemlighet till femmor som du önskar att du vetat om tidigare. Dessutom, sömn är viktigt, 
det är värt att komma ihåg, så lägg inte 28-timmar om dagen på plugg.

Träna mycket
Nu när det gått några månader av det nya året så kan 
det börja vara dags att leva upp till det där nyårslöftet. 
Om ditt nyårslöfte mot förmodan inte involverade 
träning i år så gjorde säkert ett äldre (ouppfyllt) löfte 
det, det är bara desto större anledning till att börja 
nu. Kanske kan träningen till en början uppfattas som 
jobbig, men det är bara en fördel då har du det att 
fokusera på din värkande kropp istället för alla de 
ogjorda övningstentor som ligger där hemma. Det 
finns även studier (någonstans) som säger att all den 
smärta du utsätter dina armar och ben för ska vara 
nästan lika viktig för att klara tentan som smärtan 
hjärnan utsätts för när du pluggar. Masochism belönas 
helt enkelt, som så ofta.

Fördel(ar): Traditionellt gillar folk vältränade 
kroppar så det blir lättare att flirta med tentavakterna.

Nackdel(ar): Se till att inte få så mycket träningsvärk 
att du inte orkar bära med dig Beta. 
Lyft inte för mycket då kan du skada handen så att det 
inte går att hålla pennan, det är inte bra för det brukar 
ta längre tid att skriva tentor med fötterna.

Tips till tentadagen: Strunta i att ställa väckarklockan, 
har du tur så får du in lite extra träning innan tentan.

Läsa en bok
Nej! Sluta inte läsa här, ge det en chans. Det kan verka 
svårt att tro på efter en tid på Chalmers att det finns 
andra böcker än läroböckerna, men det finns det och 
dem kan handla om betydligt mer spännande saker 
än trippelintegraler. Det kanske fortfarande inte låter  
jättesexigt att byta en bok mot en annan men det kan 
vara ett utmärkt sätt att inte behöva tänka på tentan, 
som kommer allt närmare, samtidigt som andra tror 
att du gör något vettigt. Speciellt användbart är att 
välja något som dina klasskamrater inte alls förstår 
sig på, då kommer med största säkerhet att anta att 
det är en form av mycket avancerat pluggande och 
beundra dig; en ego-boost är alltid bra innan tentan.  

Fördel(ar): Man lär sig mycket av att läsa, spelar 
ingen roll vad du läser, man vet aldrig nästa reglertenta 
kanske kräver kunskaper om magisystem.

Nackdel(ar): Du kan bli trött på att läsa saker och 
tentor blir ibland svårare när man inte orkar läsa 
uppgifterna.

Tips till tentadagen: Ha med boken i väskan när du 
skriver, då har du något att göra medans du väntar de 
timmarna extra det tar dina vänner att skriva klart, 
självklart endast för att du klarade alla uppgifter så 
snabbt.

Vad kan man göra en tentavecka?
Putsa glas
Glas blir alltid smutsiga, usch, då finns det inget annat 
göra än att putsa dem. Du kommer genast märka hur 
mycket gladare du blir nästa gång du dricker något 
ur ett skinande rent alldeles spegelblankt glass. Och 
det bästa av allt är att så fort du druckit upp har du 
anledning att börja om från början igen! Vad du än 
väljer att dricka kommer att bli bättre i fina glas, och 
vad du än väljer att dricka kommer att hjälpa dig klara 
tentan. Vatten är bra, ett första steg för bra betyg är 
nämligen att överleva fram tills tentan. Annan dryck 
är också bra, för att kunna glömma det hela efteråt, så 
du får plats med nya kurser.

Fördel(ar): Att putsa saker så de blir finna övar 
noggrannhet, en bra egenskap till tentor. 
Glasen blir fina!  
Putsade glass är oftast rena, det minskar risken att du 
blir sjuk till tentan. 
Glasen blir så fina!

Nackdel(ar):  Glasen blir så fina att du lätt putsar för 
ofta. Kom ihåg, att sova är fortfarande viktigast.

Tips till tentadagen: Ett väl putsat vinglas får dig att 
se riktigt proffsig ut när du äter det mest uppskattade 
av alla tentsnacks: mögelostar och kex.

Skriva Zenithartiklar
Nej!

Laga tentasnacks
Tentor ska vara trevliga och vad är inte trevligare än 
bra tentasnacks. Det finns massor av alternativ att laga 
men rekommenderat är att göra något som passar att 
ha efter osten med kexen. Fina hemlagade bakelser är 
alltid lika trevliga att ha med sig. Se till att dekorera 
dem ordentligt, det piggar upp under tentan. Men om 
något så sött som bakelser inte skulle vara i smaken 
finns det massor av annat som funkar både förre och 
efter ost. Det är bara att börja leta i böcker och på 
internet, det är ungefär som att plugga fast istället för 
besvikelse så leder det till något gott. Då har du fak-
tiskt pluggat! Allt plugg är lika mycket värt.

Fördel(ar):  Det är gott! Förhoppningsvis...

Nackdel(ar):  Ibland går det fel, då blir det inte gott.
Kladdiga saker kan kladda ner tentapapprena, då måst 
du skriva din tentakod igen och det är mycket jobb, 
de är så långa. 

Tips till tentadagen: Glöm inte att ta med dina verk! 
Duka fint så ska allt gå bra på tentan.

Zexet är som Zenith, bara 
att de gör saker

-Digbo



En sån på engelska kallad mangonel, eller en slags 
katapult, inte för att förväxlas med en mangel, den 
senare av vilka förmyndarsamhället förväntar dig 
använda då ska manglar dina lakan.

Belägningsutrustning fungerar självfallet ypperligt till att mangla lakan också, 
men märk väl att effekten av en katapult av detta slag bleknar i jämförelse med 
den en trebuchet skulle åstadkomma. Av denna anledning avråds användningen 
av dessa såvida man inte är yttest skicklig med sina hotkeys.

Fan vad många rutor vi 
lagade till citat då, dethär 
var ju jobbigt Zenith Zenith
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Matlådor till nästa lp
Tänk att kunna vara förberedd till nästa läsperiod! Om 
du är så här förberedd så kanske du faktiskt får tid till 
att plugga till nästa tenta. Det är nog inte har så långt 
till din nästa tenta och det är bra! Att gå på många 
tentor ger många tillfällen att öva och många tillfällen 
att följa de här tipsen. Dessutom kan matlådor vara 
mer ekonomiskt än att äta ute, men det beror helt på 
vad du lagar, att ha rikligt med tryffel på maten är 
gott men rekommenderas enbart till de matlådor som 
ska vara till fredagar och tisdagar (ibland också till 
torsdagar).

Fördel(ar): Matlådor är bra att ha då det är sent och 
köket är kaos.

Nackdel(ar):  Köket blir kaos och matlagning tar tid 
så det blir lätt sent.

Tips till tentadagen: Ta med en tom matlåda, det blir 
ofta mycket mat över efter tentan.

Mangla lakan
Du har redan fått veta vikten av att sova ordentligt. 
Ordentligt sover man på sköna lakan. Sköna lakan 
får man genom att mangla. Att mangla är något nytt 
för de flesta. Nya saker är spännande! Och lärorikt 
förstås. Att mangla lakan är därför en jättebra idé 
att genomföra just under tentaveckan. Tänk vad bra 
du kommer att sova på dina nymanglade lakan, då 
har du något annat att tänka att du inte hann plugga. 
Tänk därför inte på hur lite du lyckades plugga, det är 
svårt att sova om man tänker på såna dumheter. Det är 
bättre få njuta av de lena lakanen än att tänka på det 
där. Så tänk inte allt det där ogjorda, eller hur?

Fördel(ar):  Du får annat att tänka på än att du inte 
började i tid. 
Manglade lakan gör det bättre om du tänkt hoppa i 
säng med någon efter tentan.

Nackdel(ar): Det är lätt att råka mangla mer en 
lakanet, fingrar är dåligt miniräknare värre. 
Du måste bädda, det är jobbigt.

Tips till tentadagen: Manglade lakan fungerar 
utmärkt som bordsduk, nu kan det se ännu bättre 
ut när du äter ditt tentasnack. Se bara till att bjuda 
tentavakterna så blir det inga problem.

Annonsnytt

I Zaloonen fanns det Ons 19/2 2020

kl.16.43  2725g smör/margarin

Detta hade räckt till valfritt av följande:
- ca 18.16 st kladdkaka enligt Digbos recept
-  11:1 skala smöröga till gröt i litet under medelstor                                                                                    
    portion gröt
- 25-45 min skoj med zenith patet 
- 3-5 chokladbollar

SNZ omsätter årligen en budget på 55 000kr.
Av dessa går ca 20% till fika och och 75% till 
                                          googly eyes, resterande                        
                                          summan tvättas nogrannt.
         
         Då nya produktionsmetod-
    er kommer göra 
         tillverkningsprocessen för
         googly eyes drastiskt
         billigare genom att byta ut
          ögonen mot syntetis-
ka beräknas den relativa massan ögon mot fika 
öka till en nivå som marknaden inte bör klara av.
Effekterna som förljer efter att denna bubbla spricker 
kommer att lika chaleristens upplevelse då tentan är 
otypad och lär troligen sätta zektionsekonomin ur spel.

Use the butter!
-Ankén(den yngre av dem)

Black Friday 2.0???

jajjamänn

Godtycklig patet

Zport
Zenith S:t Ptersburg kros-
sade 2019 resten av ryska 
premier league. Med vinst i 
14 av sina 19 matcher och 
endast 2 förluster kär det 
klart och tydligt för alla att 
se att Zenith står överlägs-
na, somalltid.

Hur det gått för IK Zenith, 
är dock mycket svårare att 
säga då innebandyförenin-
gen har 27st seriespelande 
lag och jag har ingen koll 
på sport överhuvudtaget 
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GRÅARE ÄN EN 5:E KLASSARE

MÅL

Start

Försten att lösa det får 
gratis smörgåstårta!
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