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A World Economic Forum report released Monday 
predicts that a quarter of all US jobs will be lost by 
2030 as artificial intelligence accelerates the auto-
mation of existing work. Robots do not replace ev-
eryone, but while machines will do more tasks than 
humans in the workplace by 2025, artificial intelli-
gence (AI) will create more jobs than it needs over 
the next five years, the report says.
    
Unlike the Industrial Revolution, which spurred au-
tomation of repetitive physical labor, the Intelligent 
Revolution is predicted to have a growing range of 
jobs, meaning that potentially more jobs can be cre-
ated by robots and computers. Forrester predicts that 
artificial intelligence will replace more than a third 
of all jobs in the US and Europe by 2025, and about 
half of those jobs by 2030, the report said. 

Whether we see robotic automation and artificial in-
telligence as a threat to humanity or as a solution 
to everyday problems will depend entirely on how 
these new technologies affect us as individuals. The 
distinction between automation, robotics, and AI is 
likely to become even more blurred as driverless 
cars and other advanced robots use them. It is im-
portant to find out which jobs are going in the direc-
tion of AI and what the overall impact of AI will be 
on humanity. 
    

Will AI take our jobs?

Demand for technical skills will only increase as au-
tomation increases, and specialized training related 
to tasks we are made redundant will disappear, as ro-
bots and AI machines do most of the work. Someone 
needs to repair a robot if a part is defective, but the 
demands on these technical skills will only increase 
with increasing automation. Artificial intelligence 
will increasingly be responsible for jobs that were 
once human domain, making it harder for humans to 
stand up to machines.

But when the computers that take our place are not 
really intelligent, our jobs will be in the hands of 
robots and AI machines, not humans. 

Alla memes på detta 
uppslag är genererade av 
AI, eller?
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Ledare
Zenith Testar: RObOT Apokalyps

Redaktionen

“eyy lmao
jag har ju downcyclat djan-
gos artikel till ledare”

-Digbo

Max “Digbo” Roman
Chefredakör

Måns “Hotzpur” Jakobi
Kazzör

Hilda “Fafne” Olin
Murvel

Oscar “Capcha” Stålnacke
1:a kaffekokare

Victor “Django” Lanner
Propagandapraktikant

Andreas “Gonzalez” Nylen
Knäppare

År 2020, 3 oktober, klockan 18:01. Fysisk plats: 
Zaloonen. Det var tidpunkten då DallonZ och 
Zpel arrangerad företeelsen där man släpar 
med sig tung utrustning till en plats i den fysiska 
världen för att så bra som möjligt försvinna in i 
den digital världen: LAN. Och inte mindre än ett 
HöztLAN. Zeniths murvel, följd av några andra 
från Zenith var självklart där för att rapportera.

Det började bra, Zaloonen fylld av datorer som ska-
pade ett vackert blått sken som påminde om hur 
världen kommer försvinna, härligt. Eller kanske inte 
helt bra, förresten, vissa datorer kunde inte nå inter-
net! De var alltså helt avhuggna från den enda värld av 
betydelse! Inte murvelns dator dock, vilket gjorde att 
hon kunde fortsätta skjuta på att skriva denna artikel.

DotlanZ, med samlad kraft av trixar-patet, lyckades 
i alla fall till slut lösa problemet och den samlade 
skaran kunde börja försvinna bort från otäckheten 
som är pluggvärlden och hel förinta sin dygnsrytm 

tills när de till slut kanske kommer tillbaka. Tråkiga 
nyheten var att DatlonZ lär få äska för nya switchar 
av ztyret eftersom det likt en z-teknolog hade blivit 
utbrända av åren på Chalmers; vi får hoppas de är av 
typen som spelar Mario Kart och Smash Ultimate.

Hursomhelst, lanet var igång och turneringar var 
igång och murveln försökte lära sig spela Celeste 
med tangentbord på ett trivsamt asocialt vis. Först 
ut av turneringarna var självfallet Superhot VR. VR 
som kanske är den bästa inblick, utom covid-19, 
som folket i 2020 har in i vår dystopiska framtid.Vår Chefsredaktör stäcker sig ut 
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 Den 9 september 2020 zläppte Zenith20 sin efter-
traktade nollzpezial, innehållande något som ingen 
då visste skulle leda till slutet.
 En AI-genererad artikel om huruvida AI kommer 
ta våra jobb. Denna briljanta idé kom att kopieras av 
The Guardian som redan dagen innan publicerade 
sin AI-skrivna artikel.
 Detta visade sig bara vara början.
 AI genererade SSY330 rapporter följde, snart var det 
omöjligt att skilja mänsklig mening från maskins.
 Vi vilken av sidorna som blockade ut solen, men det 
märktes ändå inte i göteborg.
 Allt detta för 2 sidor effortless content
 Var det värt det?

JA säger Zenith, skulle göra det igen
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Vi ansåg det i alla fall säkrast att med att stoppa in che-
fredaktörens huvud i VR-setet eftersom han ansågs 
vara den med minst mänsklighet kvar och därmed ha 
lättast att anpassa sig till VR-världen, därefter valdes 
självfallet murveln. Tyvärr var ingen, till vår stora 
förvåning, bäst på att mörda folk i en tidsrelativ värld. 

En kort utflykt togs snart under arret, med kraftig 
déjà vu av våra egna arr och andra blandade känslor, 
för en snabb tur till Willys på Viktor Rydbergsga-
tan. Där införskaffades diverse sakar för att se till att 
vi kunde skada mer av kroppens funktioner än vår 
dygnsrytm. Jag som Murvel ville inte vara allt för 
stereotyp LANare  och valde därför att köpa en VIT 

Monster till mina Doritos, kreativt 
likt artiklarna mina. Det visade sig 
vara ett misstag nu måste jag lägga 
till ytterligare ett beroende på listan.

Zpelandet fortsatte och murveln var 
plikttroget med och bevakade allt. 

Among us spelades 
bland allt för mycket 
annat för att en trött 
hjärna ska hänga med. 
Detta spel var bra då 
det starkt påminde 
om erfarenheter från 
kommitteelivet, och 
självfallet började jag 
därmed även i spelet 
som Imposter. Sedan 
gick det utför och allt 
började flyta ihop, 
ens inre weeb kom 
fram, Neon Genesis Evangelion sattes igång på min 
dator, inget blev mer förståligt av det, murvel visade 
svaghet, gick hem för att sova: klockan var då 8. 

Två timmar senare var denna tillfälliga brist botad och 
jag var tillbaka igen. Redo att bevaka! Men utan ha 
smakat Zpells och DalonZ frukost.  En dag av ännu 

mer spel, ännu 
mera turnering, 
ännu mera Dla-
tonZ Kraft och 
annat skadligt. En 
person från ZnollK 
08 dök upp, det 
var kul! Men trots 
detta var det här 
någon stans jag till 
min fasa började 
inse vart jag, vart 
allt var på väg! 

Medans Sea of Thieves spelades, med en timmes lång 
fight mot något skelett, så hade den fulla realisationen 
uppenbarat sig. Det här var vår dystopiska framtid!

Kanske inte just det här lanet det var trevligt, DollonZ 
var trevliga, Zepl var trevliga (Zeniths Kazzör och 
Chefredaktör kan nog intyga det). Men hur världen 
flyter ihop, nej det kan nog inte vara sömnbrist, hur 
vi börjarar tappa vad som är på riktigt och vad som är 
digitalt. I framtiden, om ca. 100 år, så kommer vi inte 
veta vad som är ett övergångställe (de finns inte) och 

vad som är en sjuk meme (de finns), tro mig jag vet.

I alla fall, sak samma, klockan började bli mer än 
mycket och självklart turnerades det i det som man 
alltid turnerar i klockan någon gång på natten: scrib-
blio. Här fick vi lära oss att det inte bara är oss i Zenith 
som inte vet hur man stavar!  Men efter denna fan-
tastiska information så började det gå utför igen. Det 
ljusnade i den avlägsna världen utanför Zaloonen, 
men mörknade framför mina ögon. LANet var över. 

\\Murvel (out of ORDER)

“Borat är bättre än 
ecstacy”
 -Gonzalez

varför fan litade vi på något som stod på internet??
Under tillverkningen av denna tidning frågade PP sig varför vi arbetade i 
indesign på svenska och inte engelska
detta var en jävligt bra fråga och bristen av svar ledde och på en liten trip ut 
på den vilda cyberrymden i försök att rätta detta illdåd

En snabb googling ledde oss till att byta namn på en random jävla mapp 
från sv-SV till en-US.
Men då slutade delete-knappen fungera
Så vi fick installera om
Najs

“Vem behöver sömn 
överhuvudtaget 
liksom??”
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Chalmersspexets första spex
De två spexen på Chalmers har nu blivit ett, Zenith 

rapporterar om deras första spex.
I begynnelsen fanns ingenting, sen (året 1948) kom 
Chalmersspexet. Deras första spex var “Bojan” och 
det är i princip all info, bortsett från att det år 2010 var 
det 18:e vanligaste manliga förnamnet i Slovenien, 
som jag kunde hitta efter lite googlande. Tyvärr så 
var det som mycket på tiden enbart för män, då hela 
så höll det på ända fram tills 2003 då man skapade 
två spex som skulle ersätta det gamla. Dessa två spex 
kallades Chalmersspexet Bob och Chalmersspexet 
Vera, med manlig respektive kvinnlig ensemble. 
Även om detta var en förbättring över tidigare så 
inkluderar det tyvärr inte alla könsidentiteter. Nu är 
det dock dags för en förändring, då dessa två spex 
blir ett, som helt enkelt heter Chalmersspexet. Men 
vad är då ett spex, kanske du undrar?

Foto: Andreas Pegelow
Ett spex är en sorts amatörteater som arrangeras av 
studenter, med en riklig dos av musik. Ytterligare 
saker som särskiljer ett spex från en teater/musikal 
är anakroistiska inslag (något som inte hör hemma i 
tidsepoken som spexet utspelar sig i), som kan vara 
allt från en snabb (och enligt PP rolig) pik mot ett 
politiskt parti till skämtsam rekvisita. Det som dock 
verkligen särskiljer ett spex är publiken, då en bra 
publik kan göra spexet ännu bättre, genom att visa 
sin uppskattning. Oftast så görs detta bäst genom 
att applådera och/eller skrika omstart, vilket om 
man har tur, resulterar i en omstart. Dessa nummer 
vill man helt enkelt inte missa, så visa verkligen 
uppskattningen för spexarna.Foto: Andreas Pegelow, omarbetad

Zenith “När man spexar, spexar 
man - och då spexar man 
rejält”

-Inte Edward Blom
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Som tidigare nämnt så heter detta spex Carl von 
Linné och då kan man fråga sig vad den faktiskt 
handlar om, så här följer en synopsis:
Det är i början av 1700-talet i Uppsala, ett antal 
år efter att i princip hela staden stod i lågor och 
behövdes byggas upp från grunden. Denna tragedi 
fick Jonas Almström, en ung man med ambitionerna 
att bli borgmästare skulden för. I denna brand 
förstördes även Uppsalas botansika trädgård, som 
Carl von Linné nu jobbar hårt med att bygga upp 
samt dokumentera, tillsammans med sin exjobbare 
Eva Ekeblad. Dessvärre uppskattas inte trädgården 
av biskop Uno von Troi och längderna han kan 
tänka sig att gå för att bli av med denna trädgård 
uppenbarar sig efter hand.

Tyvärr går det nog inte att säga mycket mer utan att 
förstöra hela upplevelsen, så min rekommendation 
är helt enkelt att kolla på den själv. Om du har 
möjlighet skulle jag verkligen rekommendera att 
kolla på den i person. Dessvärre så har COVID-19 
påverkat dessa möjligheter och då finns det faktiskt 
ett annat alternativ.

Chalmersspexet är nämligen riktigt modernt och 
down with kids så alla föreställningar kommer 
faktiskt att streamas (helt gratis också!). För 
mer information  rekommenderar jag att besöka 
Chalmersspexets Facebooksida, som lättas nås 
genom att scanna QR-koden uppe till vänster på 
föregående sida.

Foto: Andreas Pegelow

Foto: Andreas Pegelow, omarbetad
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“Robotdammsugare 
som förstör inredning är 
början på apokalypsen”

-PP

Automation & Mekatronik: The Game
I ett försök att lätta upp den ogråa vardagen install-
erade jag 2020 års Factorio. Vad jag hade glömt var 
Factorio:s förmåga att fullständigt förvandla både 
tid och rum till en ändlös våg av industrialisering 
och rullband. Först efter sisådär 21 timmar märkte 
jag att det nu var morgon och att zoomföreläsnin-
gen med vår virtuella föreläsare snart skulle dra 
igång.
I Factorio är du strandad på en nästan öde planet, 
och ditt enda mål är att ta dig därifrån med en raket. 
Till din hjälp har du massa olika apparater som du 
kan stränga ihop på ett smart sätt för att bygga mer 
avancerade komponenter och produkter. Precis som 
i verkligheten finns det alltid dem som motsätter 
sig teknologiskt utveckling och automatiseringen. I 
Factorio:s fall kommer detta av gigantiska småkryp 
som har sitt ändå mål att förinta och förstöra din 
fantastiska fabrik. 
Kan man dra några paralleller till verkligheten från 
detta spel? Kanske, en smart planerad och ge-
nomtänkt fabrik kan gå utan nästan inget underhåll 
medans den spaghettin av rullband man slängde 
upp för att febrilt styrka sin kugghjulsproduktion 
måste ses över hela tiden. Vart var jag nu igen? 

Ja juste, likt verkligheten är Factorio också fullt 
av distraktioner. Vill du bygga robotar som kan 
laga hålen de ständiga insektsattackerna skapar i 
väggen? Visst, men är du säker på att batteripro-
duktionen inte behöver utökas för att möta den nya 
ökade efterfrågan? Med ambitionen av automatisk 
robotproduktion går man nu ner till batteribandet 
för att utöka mängden batteritillverkare och inser 
att man nu behöver skapa mer syntetiskt svavel 
som de nya batterimaskinerna behöver.

Zenith If you stare into the 
Factorio, the Factorio 
stares back at you.
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Vipps så är man och utkämpar motsvarigheten till 
ett amerikanskt krig i mellanöstern mot insekterna 
för att säkra de där extra oljefälten som ger nog 
med råolja till att producera svavelet man behöver 
för batterierna som man behöver för robotarna som 
ska gå och laga väggarna krypen förstör. Ja, likt en 
derivering med kedjeregeln kan man gå hur djupt 
som helst. 

Sammanfattningsvis är Factorio spelet för dig som 
stör sig av att se hur ineffektivt bandet på Volvo 
kan vara och vill se den fantastiska framtiden he-
lautomatiserad industri låser upp, men glöm inte att 
det alltid finns en flaskhals i systemet någonstans…
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3 : 0 FC 1984Hotzpur FC

 11 : - Hotzpur FCT-1000’s

1 : 3 Hotzpur FCSpocks Jocks

2 : 1 The EmpireHotzpur FC

5 : 0 The JetsonsHotzpur FC

0 : 2 Hotzpur FCThe Scavengers

Resultat

Zenith IK 
Ett av våra äldsta lag här i ligan, 
men långt ifrån botten. Vilket är
ett problem då vi kör under-
vattens Flargboll. Men på något
vänster ligger de ändå på toppen
av resultatlistan.

Resultat
1 : 0 Furiosas FavoritesIK Zenith

1 : 7 IK ZenithVoodoo Boys

2 : 0 Candors BKIK Zenith

2 : 4 IK ZenithSkywalker BK

2 : 1 Boomnow GroupIK Zenith

2 : 3 IK ZenithDistrict 9 

[Tottenham] Hotspur FC
Ett troligen ihärdigt lag, de har hållit ut 
genom denna hårda säsongen. Men de 
härdar ut, trots problem med både anti-
gravitations bälten och sina natuliga 
muskler. Bättre lag har inte skådats sedan 
Absint katastrofen 2178.

zport

Oasen
Jag har aldrig sätt något så sagolikt. Ja, kan du tänka 
dig, överalt så långt ögat når, zaloonen gafflar och 
gultejp. Ett sådant här paradis hittar man bara en 
gång varje sekel, om man har tur. 

Jag snubblade över den här materiella oasen utav 
en slumt. Det började med en slumpmässig hyper 
annons i holo-bladet, prisis under en Elect-Pressen 
articke. Du vet en sån där liten sketen järntvätts 
hollogram med sand lukt. Jo jag tänkte först inte på 
det men ju längre den låg där desto bättre lät det 
där. Inte bara för att den bokstavöligen skret “köp 
resa“ och “ditt liv blir ändå inte bättre, köp“. Nej, 
efter tretton sol packade jag mina saker, ja alla tre. 
Till och med hyper stafen fick följa med. 

Du borde också komma hit. Här slipper man mar-
mor, ädelstenar och robotkatter. Kan du tänka dig, 
Gultejp palmerna går upp till himmlen, gaffelber-
gen är större än O2 fabrikerna där hemma och alla 
sjöar är fyllda med smaragd grön päronsaft. 

Vill du också känna luften under dina vingar*, gå då in till våran sponsor 
SPACE WAGEN

Vill du också känna luften under dina vingar*, besök SPACEWAGEN.mars       
*vingar säljs separat, space voi kan orsaka totalt atomar vinter  eller svarta hål

Nollan existerar
Kära läsare, ni kommer aldrig tro vad jag har hittat. 
Här på klipporna utanför adimantium favbriken 
på saturnus tredje måne till vänster om astoroid 5z. 
Inte hade man trott att man så här nära tellus skulle 
hitta något så.. så... primitivt. 

När man håller i det känner man hur tidens vindar 
blåser så starkt att man får hålla i hatten. Man kän-
ner hur förfädernas små spinkiga naturliga finkrar 
måste ha kämmpat för att till verka ett sådant... 
interesant föremål. 
Det är ytters förvånande att det kan ha överleft 
i denna extrema geografi. Man hade ju kanske 
förväntat sig hitta detta på Sitrinus II eller Melvis 
IIIV, där nivån av melitan är betydligt lägre. Det kan 
ju bero på de starka dusharna av yniz som ständigt 
plågar dessa delar av månen. Det måste nog un-
dersökas mera. Men det har inte med detta att göra. 

Var var jag, just ja, de gröna abyzerna av balzyz. Där 

häckar de sälsynta ponto ponto duvorna som fort-
plantar sig genom extensiv... ah, nej det var fel mapp 
i minnes banken. Här har vi det. 
“Det underliga förekålet från saturnus tredje måne 
(1)_final_partialy-corupted”:

Efter mer nogranna undersökningar visade det sig 
att det underliga föremålet visade tunga spår av an-
vändning. Dett troligtvis som huvudbonad av några 
av de första kolonisterna från jonux prime som ofta 
åkte på semester till metan stranden här i närheten. 
Eller ja det var innan fabriken prackades upp där.
Det unedrliga föremålet 
kallades troligtvis för 
“cowboyhatt“ av ter-
rasläcktet som hade 
dem.
   - Dr Harry PollyWack 

Grått och blandat

“Är tide-pod en mat?”
  -Capcha

“Jag tror faktisk jag kan 
bli klar med tidningen 
innan 02:00” 

-dumdristig chefsred
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Manfalk

connect the dots

How to download ms paint on your zenith magazine 
Hello and welcome to this guide on how to download MS Paint on your entirely own Zenith 
Magazin. My name is Redacted and I will take you through this guide today. 

 

The first step is to click here and download the  
Zenith Magazin Interactive Drivers v3. 

The second step is to click and select one of the 
boxes currently on the right. 

Good job!, your Zenith Driver is now installing,  
please wait a few moments for it to finish. 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 65% 

 

Also, if you chose “No Install?”, please for the love of god and everything that is holy, 
whatever you do, please don’t look at the following page, I beg and plead of you. 

Otherwise, if you chose to install the Drivers , click here to activate the Zenith Interactive 
Magazin (MS) Paint Drivers, or ZIMP Drivers for short. then feel free to click next on the 
bottom of the page to start your painting software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hint: (Code ???) 

Express Install 

Custom Install 

No Install? 

Falkman

Zektsmöte
Zektionsmötet strålande som 
vanligt trots onaturligt myck-
et byrokratiskt tjafs i början!

Vi i Zenith uppfattar invalen 
som sannerligen lyckade och 
ser fram emot framtiden!

De är så gulliga!

Azpning pågår!
Azpa allt!
Gärna Zenith

AZPA ALLT
SÖK HJÄLP



 

Drinkar, cocktail, grogg, vad fan du 
än vill kalla det så kan de bjuda din 
kropp på både smak och alkohol 
på mer eller mindre lyckade sätt. 
Eftersom de flesta, utom några få 
masochister, fördrar en uthärdlig 
smak till sin alkohol så fanns det 
inget annat val för Zenith än att 
testa fenomenet.

Kvällen började med en resa från vår 
annars trygga högskola till en plats 
med ett mer säkert avstånd till Sahl-
grenska, Zenith tar alltid det säkra före 
det osäkra. Den skakiga spårvagnen 
anlände och vi klev in till vår kära propagandaprak-
tikants gåtfulla hemvist. Nu var vi redo att testa detta 
avancerade sätt att dricka, eller nästan i fall, för en hel 
del förberedelser fanns kvar.

Många var då förberedelserna, drinkar skulle visa 
sig var mycket mer avancerat än vad någon i Zenith 
kunde ana. Men Zenith gav sig inte vi ville veta fram-
tiden för drinkar.

Johnny Silverhand
Alla sorters drinkar är dock inte lika, troligtvis till 
JämZ förtret, och en av de drinkar som inte behövde 
samma förbredels var klassikern från 2077: Johnny 
Silverhand. Vi började därmed med denna klassiska 
men spännande blandning av tequila, bitters och ett 
stänk cerveza som i det här fallet var av den 2020:s 
bekanta sorten Corona.

Drinken delades ut, reaktionerna var snabba:

”Luktar lite citron, luktar tequila. Har smakat värre 
men går att göra godare”, yttrade sig Django. 

Efter Djangos visa uttalande dröjde det inte länge 
innan Capcha kom med sitt utlåtande: 

”Distinkt smak av alkohol”

Låter gott. Fafne instämde: ”Smakar god kemikalie” 

De andra var nog allt för hänförda av dryckerna för 
att kunna göra annat än att dricka. Dricka kunde alla, 
som tur var.

Vår PP och kemist hade nu efter 
lite försfriskning byggt upp sitt 
labb; redo att börja laga tide pods, 
framtidens drink. Som till det 
mesta roligt här i världen krävdes 
det vitt pulver. Men det roliga 
slutade inte där, destillerat vatten 
användes också, gott!

Zenith testar: Drinkar!
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Moscow Mule
Men den som väntar på något 
roligt väntar alltid för länge 
och för att fördriva tiden tills 
de magiska kapslarna släpptes 
lösa från labbet så testades 
Moscow mule. Inte vilken 
som helst dock utan med en 
angenäm hint (knytnävslag) 
av ingefära och peppar. 
Drinkarna dracks och när allt hade druckits kom dry-
ckesutvärderingen av dycken.

”Riktigt stark ändå… på 
ingefära”, utbrast vår Kazzör 
Hotzpur.

Gonzalez svar överfördes 
snabbare än med optisk fiber:

”Fast mycket mer kemikalier 
och batterivattern, fyra av 
fem Zaloonengafflar” 

Kemikalier och batterivatten är ett gott tecken när det 
kommer till drinkar som tidepods har lärt oss. Men 
fler kommentarer fanns att ge:

”Jag tycker den är väldigt spicy men.Men jag tycker 
typ mjölk är spicy.”, sa Django och visade att han fak-
tiskt dricker mjölk. 

Fafne som självklart inte var lika rädd för starka saker 
så som mjölk och uppmärksam på smaker hade en 
annan åsikt.

”God ändå, smakar ingefära. Men jag äter gärna hel 
ingefära.” 

Capcha var också positiv till att dricka ingefära:

“Trevligare än corona”

Tide pods (whisky sour)
Så var äntligen 
tiden kommen: 
tide pods! Vet-
enskapen hade 
gett frukt och vår 
alkemist, potion 
preparer, PP, kärt 
barn har många 
namn, kunde i sitt labb (delade kök) börja servera de 
slemmiga sakerna. Gonzalez hög in i en tide pod och 
drack eller åt eller vad man nu kan kalla något som 
har upplyfts från dessa jordliga kategorier.

“Varför smakar skalet?”

Ja, varför smakar skallet. Ingen vet men skalet 
smakar och ibland är det bäst att inte fråga så mycket, 
för sitt eget bästa. Ifrågasätt inte tide pods.

En del tide pods dog. Tragiskt.

Mellanakt, Tempo!
När alkoholen i drinken gjort Zeniths gemensamma tankar något 
klarare så kom vi på att vi glömt det viktigaste. Vi hade glömt snacks! 
Vi tillkallade Tempo, utan att en enda drink välte. Det blev en resa, men 
en rikligt belönad sådan.
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Drinkar är gott, det kan vara framtiden. När apokalypsen kommer 
kan de var det ända vi har kvar. Därmed fick alla bra betyg.

Det andra resultatet, det på Zenith av 
testandet? Ja… det blev mer dryck, fler 
drinkar, betydligt mera grönt och trol-
igtvis betydligt fler U:n för Zeniths 
medlemmar. Fast U:n tillhör framtiden 
och den bör vi nog inte tänka mer på...

Johnny 
Silverhand

Distinkt smak.
Citron.
Kemikalie 
(men god).

77/77 street samurai

Moscow Mule

Stark.
äter ingefära.
Kemikalie 
(men god).
mer spicy än mjölk.

5/5 Zallegafflar

Tide pods

Skalet smakar!
Slem!
Kemikalie 
(men god).
Framtiden!

6/5 framtidsvision

Cuba (Chalmers) 
libre

Cola.
Sabrering!
Kanske kemikalie
(men god).
Eld!

5/5 fancy drinkar

Först ut var, som så ofta, var Django:

”Jävligt drickbar, bäst APK! Jag tycker inte den 
smakar prosecco, men jag är inte nykter heller. Fem 
utav fem tide pods”

APK är viktigt att vara nykter är mindre viktigt och 
prosecco smakar. Det kunde 1:a kaffekokare Capcha 
intyga med sin kommentar:

”Smakar som man blandar sprit med den där känslan 
man får på tänderna men sprit 3.5 utav fem”

Fafne kunde instämma:

”Den var god. Sprit är gott. Cola är gott. Den här var 
god. Fem utav fem någonting”

Men prisandet slutade inte där, det blev allt friare, 
Hotzpur och Gonza-
lez sammanfattade 
det bra:

“Var god. fyra utav 
fem kazzörhattar”     
- Hotzpur 

” mmhm... ja. 4,75” 
- Gonzalez

”Fem utav fem”, utbrast han sedan

Skal ska smaka så det var inte så det var rimligt. Fast 
fler fick smaka och dessa ädla drinkar fick än mer 
beröm:

”Gott, 5 av 5 det tycker jag låter lite snålt. Känns lite 
som the love child av whisky och jello-shot”, tyckte 
Hotzpur.

“Väldigt mycket slem!”

Vår PP:s reaktion på sin kreation sammanfattade allt 
så bra att de andra inte behövde tänka mer och kunde 
fylla sin hjärna med mer alkohol istället. Men man 
kan ska aldrig sluta på topp, anser vi i Zenith, så vi 
fortsatte laga drinkar.

Cuba (Chalmers) libre
Cola tillagades och vår näst drink 
var Cuba libre. Fast med karaktär! 
Inte det vanliga stoffet, sånt duger 
inte till Zeniths tester. Här gäller 
eld, kastruller, mer eld, sabrering 
och prosecco. Betydligt friare än 
Kuba så att säga.

Men smaken då? 
Även i det här sena 
skedet av testan-
det kunde Zenith 
ge svar på sådant. 

Sabrering ÄR brutalt, Zenith 
måste Testa ändå. No remorse.

Rezultat
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