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Chefredaktören har ordet
Nämen hej hallå! Vad trevligt att du håller en Zenith tidning i handen!
Eller stirrar du kanske på valfri godtycklig skärm? I sådant fall vill jag
bara påminna om att arbetsmiljöverket rekommenderar att man håller 50-
80 cm avstånd mellan ögon och bildskärm. Det är av ytterst vikt att man
håller avstånd! I den andan är det därför inte konstigt att zenith 21 första
släpp blir ett digitalt sådant. Stay safe, eat (smörgås)cake.

Men jag presenterade ju aldrig mig själv, vad oartigt. Zhioo heter jag och
är numera chefredaktör. Jag har tillsammans med en bunt härliga
främlingar tagit över zenith och vi har en massa hemligheter för oss. Vad
döljer vi för er måntro? Zeniths fina censur kan vi ju absolut inte dela
med oss av. nä, ni får leva med att se lite svarta rutor så här. Tyvärr kan
jag ej dela med mig av fler hemligheter än så, en chefredaktör har ju sitt
censur rykte att tänka på. Däremot kan jag meddela att jag tillsammans
med min kazzör, Zablé, propagandapraktikant, Vega, murvel, Kalezzin,
1:a kaffekokare, Marozzhi, klåpare, FALKMAN samt vår nya knäppare
Blixzt, ser verkligen fram emot det kommande året, och hoppas ni gör
det med!

// Zhioo, och resterande Zenith

Kazzören tror han har ordet
All makt till Kazzören All makt till Kazzören All makt till Kazzören All makt
till Kazzören All makt till Kazzören All makt till Kazzören

____________________________________________________________________

// Zablé
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5 Snabba med Zenith

Namn: Zhioo (Ellen Schuchert)
Post: Chefredaktör
Vad är du mest taggad på: Brutal diktatur
Favoritdrink: Kiviks Päronsaft
Favoritmat: Calzone den inbakta pizzasmörgåstårtan

Namn: Zablé (Johannes Johansson)
Post: Kazzör
Vad är du mest taggad på: All makt till kassören
Favoritdrink: Allmän cider
Favoritmat: Makaroner och köttbullar

Namn: Falkman (Hanna Ekhage)
Post: Klåpare
Vad är du mest taggad på: Mottagningen
Favoritdrink: Zenithvatten
Favoritmat: Lasagne (smörgåstårta)

Namn: Kalezzin (Amanda Hoveklint)
Post: Murvel
Vad är du mest taggad på: Arren och bidra med viktig
(Väldigt oviktig) information i form av artiklar, till tidningen.
Favoritdrink: Libra Berry Colada
Favoritmat: fylle- och bakismaten

Namn: Vega (Albin Falsen Lindqvist)
Post: Propaganda Praktikant (P.P)
Vad är du mest taggad på: Att mätta mina sociala behov
Favoritdrink: Vodka
Favoritmat: bakispizza med ananas, banan och curry

Namn: Marozzhi (Axel Toresson)
Post: 1: a kaffekokare
Vad är du mest taggad på: att arra roliga grejor både nu
och senför kommande nollan.
Favoritdrink: julmust-jäger
Favoritmat: glutenfri smörgåstårta MMMMnomnomnom

Namn: Blixzt (Kim Simpson)
Post: Knäppare
Vad är du mest taggad på: Skriva taskiga artiklar
Favoritdrink: rum och cola, fast mest rum
Favoritmat: Det jag har råd med
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Namn: Kanna’’ (Filip Lannrup Signäs)
Post: Revolverman
Vad är du mest taggad på: Baztuzittning
Favoritdrink: Gin & Tonic
Favoritmat: En fruktansvärt stark fläskfärs
med mynta och lime, som serveras med ris

Namn: Ottolo (Sackarias Lunman)
Post: Fifflare
Vad är du mest taggad på: Zommarbingo,
Julbingo, bingozittning, bingo allmänt
Favoritdrink: Uddevallare med eldorados
snabbkaffe
Favoritmat: 5 klementiner och 2 bananer

Namn: Zauze (Carl Berdenius Nordström)
Post: Zlaktare
Vad är du mest taggad på: DDD
(Zommaravslutning)
Favoritdrink: KjellaktarZmäll
Favoritmat: Grillat kött

Namn: Fokz (Moa Lindström)
Post: Trixare
Vad är du mest taggad på: Stor dekor-budget
Favoritdrink: Mojito på box
Favoritmat: Vegoburgare

Namn: Bramze (Robin Örtenfelt)
Post: Tjallare
Vad är du mest taggad på: Grilla feta burgare under
pubrundan
Favoritdrink: Halmstadscrush
Favoritmat: Zenith´s smörgåstårtor

Namn: Aegir (Axel Öskog)
Post: bryggare
Vad är du mest taggad på: Att få arrangera
Pubrundan när det kommer igång!
Favoritdrink: Öl
Favoritmat: Ramen

5 Snabba med Daltonz
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Namn: Winnie (Julia Ekener)
Post: Sexmästare
Vad är du mest taggad på: torka spyor
Favoritdrink: allt som innehåller redbull
Favoritmat: valfri mat med mycket sås

Namn: Meeko (Anni Carlén)
Post: Kazzör
Vad är du mest taggad på: Lennart
Favoritdrink: Lennart
Favoritmat: ”Your favorite food is ice cream.” - Buzzfeed

Namn: Tufz (Cajsa jacobsson)
Post: Kalazchef
Vad är du mest taggad på: ubåtsgasque
Favoritdrink: jelzin + godtyckligt
Favoritmat: nattmat

Namn: Qalzone (Erik Kindlund)
Post: Gourmetchef
Vad är du mest taggad på: Nästa krök
Favoritdrink: Allt som går i bongen
Favoritmat: ja

Namn: Dixi (Sofia Björs)
Post: Phixchef
Vad är du mest taggad på: fyllekäk
Favoritdrink: allt över 30%
Favoritmat: fyllekäk

Namn: bRuzad (Oskar Tryggvarson)
Post: Øhlchef
Vad är du mest taggad på: blanda riktigt sunkig mojito
Favoritdrink: new castle
Favoritmat: guinness

Namn: Dizel (Simon Eriksson)
Post: Ztallchef
Vad är du mest taggad på: att Qalzone bongar
Favoritdrink: inget utan koffein och procent
Favoritmat: kanske Qalzone

Namn: Azer (Jakob Bergman)
Post: PR-Chef
Vad är du mest taggad på: moppa golvet i gasquen!
Favoritdrink: Qalzone
Favoritmat: Qalzone

5 Snabba med Zexet
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5 Snabba med ZØk
Namn: PØrl
Post: General
Vad är du mest taggad på: Ge nollan en sjuhelsikes start på Chalmers-livet!!
Favoritdrink: Hur många får man välja?
Favoritmat: Allt som börjar med ”hacka lök och vitlök”

Namn: GüDan
Post: KazzØr (ekonomi)
Vad är du mest taggad på: När kazzan sticker med Nollans pengar…
Favoritdrink: Det HØder häller upp
Favoritmat: Det HØder serverar

Namn: RØzzØ
Post: Zponschäf
Vad är du mest taggad på: Bada i zponzpengarna som Joakim Von Anka
Favoritdrink: Det alla andra dricker (Får jag smaka?)
Favoritmat: Allt med pasta, därmed basta!

Namn: Zten
Post: InfØchef
Vad är du mest taggad på: Mottagningen
Favoritdrink: Den med mezt i
Favoritmat: Vad HØder serverar

Namn: HØder
Post: Øhlchef
Vad är du mest taggad på: Zittningar
Favoritdrink: Øhl
Favoritmat: Den som är gratis

Namn: Bailey
Post: RedaktØr
Vad är du mest taggad på: Musiken från Baileys boombox
och bäzta morgongympan
Favoritdrink: Ztora ztarka drinkar
Favoritmat: Kräzen (men kØtt e´gØtt)Namn: KuckeliHu

Post: Terapeut
Vad är du mest taggad på: Jättetaggad på att träffa alla nollan samt att få
samarra med lite med andra sektioner och kommittéer
Favoritdrink: pepsi Makz
Favoritmat: Glazz
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Mordmysteriet på Chalmers
Det var en tidig kväll mitt i veckan. Solen hade gått ner och mörkret kastat sin slöja över
Göteborg. Chalmers campus var helt öde på grund av den rådande pandemin, Covid-19. Ensam
vandrandes runt i korridorerna vid HB gick en elev som varit på skolan hela dagen. Personen i
fråga hade under dagen suttit och pluggat i skolan, och endast rört sig till vissa begränsade
platser på campus.
Halvvägs genom korridoren började lamporna krångla. Det flimrade till en gång. Två gånger. Tre
gånger. När lamporna kom igång igen valde personen att börja springa. Utanför dörren stod
regnet som spön i backen. En blick bakom sig, och sedan svartnade det.

Dagen efter blev dyster, gråa moln prydde himmelen
och regnet hängde i luften. Skolan hade nåtts av den
ointressanta nyheten om ett mord. Under morgonen
hittades personen som nämnd tidigare, död på
skolområdet. Skolan spärrades av och polisen kallades
dit. Runt 10 tiden kunde polisen konstatera att mordet
inte hade skett där offret hade hittats, utan på annan
plats på skolan. Det kunde man se på det insläpande
gruset, skrapmärkena på benen, armarna och kläderna.
Som att kroppen blivit släpad på grus. Direkt efter
kunde man identifiera offret. Personen var känd som
Zhioo, och var Zenith21:s ordförande.

Polisen fick reda på att Zhioo setts tillsammans med sex andra personer dagen innan. Dessa
personer var de resterande sittande i Zenith. Under dagen hade Zhioo vid olika tillfällen träffat
sina kommittémedlemmar. Övriga i kommittén kallades därför in för polisförhör.

Först ut till förhör var Marozzhi, Zenith:s första kaffekokare.
Det var en nervös kaffekokare som klev in i lokalen. I ett av
hörnen stod Konstapel Olsson Jönson som skulle ansvara för
förhören. En stenhård man som aldrig misslyckats med ett
fall. Marozzhi satte sig på stolen och förhöret började.

Förhöret höll på i 45 minuter, och utifrån det fick man fram
att Marozzhi hade träffat Zhioo på eftermiddagen i HB1, där
de hade suttit tillsammans med en annan från Zenith och
några till, för att lyssna på en föreläsning. Innan han satte sig
för att lyssna på föreläsning så gick han till Zaloonen för att
äta lunch. Därefter hade han gått till klätterlabbet där han
spenderade kvällen klättrandes med några kompisar.

Näst på tur var Vega, eller propagandapraktikanten i Zenith. Han klev in i rummet och mötte
konstapelns blick med självförtroende i sin egen. Efter ca 1 timme lämnade Vega
förhörsrummet. Vega hade träffat Zhioo på förmiddagen när de satt och pluggade i en utav
datasalarna under M-huset. Vid lunch gick han för att möta upp några ur Zenith för att äta lunch
i Linsen. Sen spenderade han eftermiddagen fortsatt i M-huset i grupprummen, innan han gick
till zalonnen igen och pratade med några från Zenith.

Sista förhöret innan lunch tillhörde Falkman, klåparen i Zenith. En förvirrad och lätt
distraherad Falkman klev in i rummet och möttes utav Konstapeln. Detta förhör tog lite längre
än planerat. Falkman hade svårt att fokusera och påpekade hela tiden att konstapeln hade något
på sin jacka. Tillslut lyckades Konstapel Olson Jönsson med att få fram att Falkman och Zhioo
hade träffats vid lunch i Zaloonen. För att sedan tillsammans gå mot kårhuset där de gick skilda
vägar. Zhioo fortsatte in i kårhuset, och Falkman stannade på teknologgården för att ta ett
samtal.

Efter det förhöret väntade en lång lunch för konstapel. Därefter var det dags att fortsätta med de
tre resterande medlemmarna.

Den första till förhör efter lunch var Kalezzin, sittandes som
Murvel i Zenith. Med irritation i blicken satte murveln sig ner i
stolen vid bordet, drog en suck och bara blängde på
Konstapeln. Minuterna segade sig fram, och efter vad som
kändes som en evighet klev en irriterad Konstapel Olsson
Jönson ut från förhörsrummet. I 90 minuter hade han försökt
resonera med murveln som var extremt irriterad, arg och kaxig.
Han hade lyckats få fram lite information i alla fall. Murveln
hade åkt in till campus tillsammans med Zablé för att sedan
sätta sig i ett grupprum och plugga. På eftermiddagen hade hon
satt sig i HB1 tillsammans med bland annat Zhioo. För att
sedan gå hem till en kompis.

Mordmysteriet på Chalmers

Zhioo hittad död på campus

Marozzhis nervösa ansikte

Kalezzins irreterade ansikte

Fyra mordmisstänkta och en död person
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Zablé

Kalezzin

Falkmann

Marozzhi

Vega

Blixzt

& ett par Nadirer

Vår älskade
vän, ledare och nörd

Zhioo
24 februari 2021

Har brutalt blivit slaktad av
Robert A. Adams

_______________________

Du var klumpig och förvirrad med ett
hjärta gjort av choklad. Men du gjorde iaf
ditt bästa. Må du äntligen få sova ut.

Begravningen ägerrum i zaloonen någon
gång kanske, potentiellt, inom en

överskådlig framtid.

Tänk gärna på smörgåstårta

Dagens näst sista förhör landade hos Zablé. Kassören i Zenith. En väldigt trevlig och
glad person, som blivit påverkad av den tråkiga nyheten av deras ordförandes död.
Trotts detta så försökte han håll humöret uppe och samarbetade gärna. Förhöret flöt på
bra, och efter 50 minuter hade konstapeln fått reda på att Zablé hade kommit in till
skolan och pluggat, för att sedan möta upp Vega och Blizt på Linsen vid lunch. Senare
hade han sprungit på Zhioo vid store och sedan vid Zaloonen igen. På eftermiddagen/
kvällen hade han klättrat i klätterlabbet.

Sista förhöret bland de misstänkta var Blixzt. Zeniths senaste tillskott och sittande knäppare. Han
var samlad och lugn där han satt på stolen framför Konstapeln. Detta blev dagens snabbaste
förhör så Blixzt var väldigt samarbetsvillig och svarade lugnt, men ändå snabbt på frågorna.
Efter 30 minuter satte sig Konstapel Olsson Jönson ner på stolen och Blixzt lämnade. Konstapeln
hade fått reda på att Blixzt suttit i M-datasalen med Zhioo och Vega. Sedan hade han och Vega
gått mot Linsen för lunch med Zeniths kassör. Efter det hade han känt sig trött och åkt hem.

Förhören var nu över, och Olsson Jönson satte sig nu ner med
all information han samlat på sig under förhören. Tillsammans
med bevismaterial och information från brottsplatsen och
mordet, började han klura. Han visste att detta inte skulle bli
lätt. Många och långa dagar hade han framför sig.

En kväll satt han bara och stirrade på tavlan där han satt upp
allt han visste. På väg att kalla in förstärkning så såg han något
som fångade hans blick. Under alla dokument låg en liten
sammanfattning från förhören. Alla stack ut på sitt vis. Men
det fanns en sak som var gemenast för alla. Och det var att alla
hade någon gång under dagen sett eller träffat de andra. Om
det så varit längre konversationer och plugg, eller bara snabbt passerat varandra i korridoren eller
i kollektivtrafiken. Med andra ord, det var aldrig någon som aldrig blev sedd, förutom vid ett
tillfälle. Och det var det som avslöjade mördaren.

Konstapel Olsson Jönson satt vid sitt bord och bara log, innan han till slut skickade iväg ett
meddelande till polischefen.

”Jag vet vem som gjorde det!”

Mordmysteriet på Chalmers Mordmysteriet på Chalmers

Dödsannonser

Konstpel Olsson Jönsson

Well boys, We did it

Födelsedagsannonser

Zablé

Kalezzin

Zhioo

Falkmann

Marozzhi

Vega

Blixzt

& ett par Nadier

Vår älskade
vän, nadir och förfader

Zoom
25 februari 2021

Grattis på födelsedagen önskar

_______________________

Du är härlig du är fin, hoppas din dag är
fylld av vin. Vi i Zenith dig önskar en
smörgåstårta och att skolarbetet lämnas i
glömska.

Födelsedagsfesten ägerrum på zoom någon
gång kanske, potentiellt, inom en

överskådlig framtid.

Stort Grattis!!

Intensiva förhör med Zablé resp Blixzt
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I en gran på kemi hörs en dag märkliga ljud. Trädet skakar så man skulle kunna tro att en
jordbävning uppstått. Studenter vågar knappt gå fram till trädet, men till slut går en modig själ
fram och ser vad som finns i trädet, men det enda denne ser mellan grenarna är en halvrutten
zucchini. Hur kom den dit? Är det den som orsakar de fasansfulla oljuden?

På en annan del av campus rasslar buskarna lite extra. Det verkar som att något mystiskt har
intagit chalmersområdet. Är det möss eller kanske en journalist som en gång för alla vill få
ner chalmers namn? Icke!

Jackalop på Campus

Jackalopernas Anfall

Jag har personligen undersökt dessa varelser och
häromdagen lyckades jag se en med mina egna ögon.
Varelsen var så mycket mer än vad jag någonsin hade kunnat
drömma om, med dess starka ben och ståtliga krona på
huvudet. Den kollade mig rakt i ögonen och för en sekund
trodde jag att mitt hjärta stannat. Hur kan något så underbart
samtidigt föra med sig så mycket skräck till campus?

Varelsen var en blandning mellan kanin och rådjur- som en
hare, med ståtliga horn på huvudet. I hornen hängde julgranskulor och diverse sektionsmärken,
och jag insåg genast att det måste vara denne som ställt till med oråd på chalmers.

Efter vårt magiska ögonblick vände den och sprang längre in på området. Jag hoppas verkligen
att jag får möta min vän igen.

Nu har det snart gått ett år och jag har inte sett till varelsen, men då och då går rykten om
rasslanden och konstiga ljud. Mina tankar går genast till min vän och jag blir glad över tanken
på att den fortfarande gör oreda på campus. Om du läser detta, så väntar jag på dig utanför
zaloonen min vän...

Alla har vi väl hört, eller sett, att katter alltid landar på fötter. Eller kanske när oturen är
framme och du tappar smörgåsen vid frukost, och då landar den nästintill alltid på
golvet med smörsidan nedåt. Vad får man då om man skulle kombinera dessa två? Det
vill säga tejpa fast en smörgås med smörsidan uppåt på en katt. Jo, du får något som
heter smörgåskattparadoxen.

1993 lanserade den amerikanske konstnären John Frazee denna paradox, som har
skämtsamt tagits upp i olika former av media. Media som filmer, serietidningar och tv-
program.

Vissa personer som hör om denna paradox anser att
katten skulle bli hängandes i luften, roterandes, när
kattens egna tassar och smöret på brödet kämpar om att
landa på golvet. Detta, enligt dem, skulle leda till att
gravitationen skulle upphävas. Där smörgåskatten och
dennes snurrande skulle bli en form av evighetsmaskin.

Dock så skaps det flera frågor kring detta. Är det möjligt att
använda den ständigt roterande smörgåskatten som en generator?
Kan man ersätta smöret med något annat som katten tror är smör? Använda den så kallade
placeboeffekten. Eller katten kanske gillar smör och slickar i sig det, skulle den då krascha?
Men hur skulle katten ta sig fram egentligen? Skulle den vifta på svansen och flyga iväg, eller
blir den bara hängandes i luften?

Hela denna paradox är ett larvigt skämt som grundar sig ändå i två fakta som de flesta känner
till. ”Riktningsreflex” är något som katter som är äldre än sju veckor har. Den gör det möjligt för
dem att landa på fötterna om de släpps fån en höjd <30cm. En smörgås som faller mot golvet
hinner i 80% av fallen att rotera så pass lite så att konsekvensen blir att sidan med smöret
hamnar på golvet.

OM man nu ska gå in med vetenskap till denna paradox så vet vi att den lilla smörgåsen väger
väldigt, väldigt lite i förhållande till den stora katten. Det leder till att i verkligheten skulle
katten riktningsreflex vinna kraftmätningen med hästlängder. Därför kommer då smörgåskatten
att landa på fötterna, och inte hänga roterandes i luften.

För att avsluta detta så vill vi bara säga att på alla katters vägran: TESTA INTE DETTA
HEMMA!

Smörgåskattparadoxen

Jackalop, tecknad ca 200 f.kr.
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I en tidigare Zenith tidning kunde man läsa om hur de jämförde vikten utav kurslitteraturen med
fantasyböcker. I denna artikel ska ni få läsa om något liknande, men istället för kurslitteratur tar
vi studietimmar i veckan, och istället för böcker vänder vi oss mot tv: n.

Under en skolvecka när vi har som mest föreläsningar/laborationer/räkneövningar blir det 420
minuter om dagen, det vill säga 7h om dagen. Totalt under 1 vecka blir det 2100 minuter, 35h.
Räknar man lunchen och de 15minuters raster som vi har, så blir det 120minuter om dagen.
Vilket blir 600 minuter, 10h i veckan. Lägger man ihop dessa så blir det 9h om dagen och 45h i
veckan.

All denna tid läggs på skolan, även om du inte har föreläsningar eller räkneövningar under
lunchen och rasterna. Tänk om man skulle lägga all denna tid på annat, säg filmer och serier.

Det finns många serier och filmserier som hade passat här i denna jämförelse, men vi valde ut 5
olika filmserier, och 5 olika tv-serier.

Om vi kollar på den första filmserien som är Harry
Potter. De flesta utav oss har hört talas som ”The boy
who lived” och den magiska skolan Hogwarts.
Filmserien består av totalt 8 filmer, där varje film är
ungefär runt 2h och 30min (+ - några minuter, men
där runt omkring). Om du skulle kolla på dessa filmer
under skoltid så skulle det ta lite mer än två dagar.
Det är så att om du sträckkollar filmerna så landar du
på en totaltid på 24.5h. Vilket gör att du skulle hinna
se nästan alla filmer än gång till innan veckans slut.

Hoppar vi från trollkarlar och magi, till en riktig
klassiker som visats på tv i fler år. Grey´s Anatomy.
En dramaserie där vi tas med till Grace Mercy West
Hospital. Där får vi följa en grupp unga läkare som alla påbörjat sina karriärer som
praktikanter på sjukhuset. Serien har hela 17 säsonger och 356 avsnitt. Varje avsnitt är ungefär
43 minuter länga. Detta leder till att det finns lite drygt 255,13h av serietittande. Men skulle
man vilja se detta under en 45h skolvecka så hinner man ungefär 62.8 avsnitt.

Många filmserier är kopplade till sci-fi, och nästa filmserie som ska jämföras med
skolveckan är inget undantag. Nämligen Star Wars. Stjärnornas krig, som den heter på
svenska, är för många ett måste att se. De 9 originalfilmerna (plus Solo och Roug
One) sträcker sig från 1977 till 2019, och kanske stannar det inte där. Dessa 11 filmer
sträcker sig över 25.15h om man skulle sträckkolla. Det leder till att även här skulle
man nästan hinna se alla filmer igen. Kanske inte alla, men i alla fall runt 8st.

För att fortsätta på de riktigt stora grejerna, så hoppar vi till serien Game of thrones.
Jag avskyr att behöva säga det (egentligen inte), men jag är nog en utav de få som inte
sett serien eller läst böckerna. Än! Serien sträcker sig över 8 säsonger med totalt 73
avsnitt. Här varierar avsnittens längd väldigt mycket. Närmare bestämt så ligger
längden på 50-82 minuter/avsnitt. Därför valde jag att räkna med att varje avsnitt är 65
minuter långa, så sifforna kanske inte stämmer helt. Men man skulle i alla fall landa på
79h. Det leder till att man hinner se ungefär 41.5 avsnitt under en skolvecka 8 till 17.

Gråter

Filmserien som får avsluta jämförelsen
med filmer är nog inte en riktig
filmserie, men alla filmer kopplas
samman tillslut. Nämligen Marvel:s
första 22 filmer, dvs. fram tillochmed
Avengers: Endgame. Filmerna om Iron
man, Captain America, Thor med flera
har slagit stort runt om i världen. Alla
dessa filmer har en total speltid på
48.6h, och är därför den enda utav
dessa filmserier vi tagit upp som
sträcker sig över skolveckan. Du skulle
hinna se mellan 20–21 filmer beroende
på vilka du kollar på.

Distansstudier vs film

Leif tycker säker detta skämt är roligt

En förolämpning från netflix

Guds gåva till männkligheten

Distansstudier vs film
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Distansstudier vs film
För att avsluta artikeln lägger vi
till lite komedi i form av The Big
Bang Theory. Humorserien som
bland annat går att se på kanal 5
vissa dagar, handlar om två
rumskompisar som till vardags
arbetar som fysiker. Man får följa
dem och deras vänner när de
försöker tackla det mest
grundläggande sociala
situationerna i vardagen. Dessa
avsnitt är ungefär 21 minuter/avsnittet. Och med sina 12 säsonger och 279 avsnitt, så landar
totala tiden på 97.65h. Under en skolvecka skulle du då hinna se 128.57 avsnitt utav serien.

Om man skulle sammanfatta allt så har vi en filmserie, utav tre, som skulle täcka hela
veckan utan att behöva se om filmer. Samt att varje tv-serie som vi tagit upp, har tillräckligt
med avsnitt för att du ska kunna fortsätta titta på den i alla fall två veckor i rad.

Med vänliga hälsningar
Er alldeles egna Murvel, Kalezzin

Kvällen innnan tentan

Grått och blandat

50 nyanser av grått

High quality utfyllnad

Woopsie daisy

Finn 5 fel



Zenith Magazine NR42
_____________________________________________________________________________________

Zenith Magazine NR42
_____________________________________________________________________________________

759758

Brandligan
En nyhet som vi i Zenith21 tänker presentera är Brandligan. Brandligan är en intern
liga i Zenith som bygger på hur många gånger en person har startat brandlarmet i
lägenheten/huset. Vi har hämtat statistik som sträcker sig från mitten utav augusti
fram till nu. Sedan kommer resultatet i denna liga att uppdateras i varje tidning. OBS
Zhioo vill ha sagt att Zenith tar avstånd för vårdslöst beteende kring brandsäkerhet.
Glöm inte att testa era brandlarm en gång i halvåret! och lek för gudskull inte med
eld *host* Zenith 2020 *host*.

Just nu är det vår egen kassör, Zablé, som leder ligan efter första avstämningen.
Följande resultat lyder fram till 19/2 2021:

Zablé: 11 gånger
Zhioo: 2 gånger

Vega: 0 gånger
Kalezzin: 0 gånger
Falkman: 0 gånger
Blixzt: 0 gånger

Marozzhi: 1

När päronen ringer och man måste låssas som att man har allt under kontroll

Grått och blandat

Money money money, must be funny, in a rich mans world
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Wheres Lucky?

Grått och blandat Grått och blandat

Sudoku

Zenuku

Studiemotivationen lv 1 vs lv 8
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