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Leder

Juleføk igen

Nu er det endelig jul igen – med juleføk og ju-
leknas og igen sidder man her blandt de skidne
grønne møbler på det gule gulv mens Morten
Lund sidder og stirrer skræmmende forvent-
ningsfuldt på mit øre som var han en hunde-
hvalp der savner et pibedyr at savle over.
Jeg vil forsøge at se bort fra mit nuværende mil-
jø og betragte verden i al dens gru og glæde. Nu
er vi jo midt i en vidunderlig juletid med jules-
ne der danser ved ethvert gadehjørne og nisser
der kommer dalende stille fra himlen1. Som al-
tid kan man jo blive angrebet af stress på grund
af al den juleståhej – der er flere måde at håndte-
re denne stress på, og jeg vil her forsøge at kom-
me med et par konstruktive bud.

Vold

En god måde at stresse af på er naturligvis vold.
Udøv vold mod dine nærmeste og vis dem hvor
meget du elsker dem. Der er mange gode red-
skaber og teknikker man kan anvende for at
få ordenlig udbytte af volden. Gode redskaber
inkluderer økse, motorsav, badeand og en god
gammeldags 20 cm-kniv.
Har man besluttet sig for at stresse af med
vold er der mange gode forslag til hvad den-
ne vold skal udøves på. Jeg nævner i flæng:
gratis-avis bude, Amnesty-folk på gågaden og
Kirkens Nødhjælp på gågaden. For flere gode i-
deer send en e-mail til George Bush, der ved en
masse om at udøve vold for den gode sag (din
afstresselse).

Chokolade

Spis chokolade. Meget chokolade. Hvis du
er kvinde skal du spise mere. Gode forslag
er chokoladefondue, chokolade-muffins, Anton
Bergs Chokolate of the World (New Guinea) og
chokolade-eiffeltårn.

Er man ikke tilfreds med at bare spise choko-
laden kan man lave mange andre interessan-
te ting – er du en kvinde vil jeg anbefale dig
at tage et bad i chokolade og overraske kære-
sten/naboen/viceværten (husk at tilsætte flø-
de til den smeltede chokolade. Eventuelt Grand
Marnier), som derved med garanti får en god
jul.

Kunst

Fordyb dig i kunsten – byg en model af Dalai
Lama i marcipan, dyb ham i flydende hvis cho-
kolade og fortær ham, eller følg Matt Daemon
og lave en afguds-statue af et løg og brug den til
at udøve vodoo på sagesløse forretningsmænd.
Husk – alt er kunst, hvis bare man siger det højt
nok, så der skulle nok være mulighed for at din
kunst kan blive anerkendt af en eller anden per-
son der har lige så syge tanker som dig selv.

Skriv til Mads Føk

Skriv en masse artikler og godt læsestof til
Mads Føk. Den nye chefredaktion opfordrer al-
le unge sjæle og garvede skribenter at gå i hi og
udgyde massive mængder af artikler, tegnese-
rier, anmeldelser, strøtanker og diverse tankes-
pasmer. Ikke-videnskabelige undersøgelser har
vist at det er den bedste måde at komme væk
fra eksamen på.
Du behøver ikke at være et geni og have modta-
get to litteraturpriser for at skrive – vi er faktisk
helt almindelig mennesker, såfremt folk på det-
te fakultet kan betragtes som sådanne, og bliver
kun til blodsugende vampyrer én gang om må-
neden.
Så skriv min ven. Husk på: Mads Føk – vi er en
tiger hvor andre er et pakæsel.

/Søren Gammelmark

1Satser jeg på i skrivende stund
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Anmeldelse

Rocky VI

17 år er der gået. 17 år hvor kun middelmå-
dige opsætninger, kassesucceser uden kunst-
nerisk satsning og hippieagtige dogmefilm er
kommet ud af Hollywood. Men nu bliver der
atter kilometer lange køer til alverdens biogra-
fer! For Rocky er tilbage på det hvide lærred!

17 år er det siden den sidste Rocky film send-
te chokbølger gennem hele verden og efterlod
den i synkron ordmangel af bare lykke. Men
endelig forbarmede Sly sig over det ynkelige
Hollywood, og producerede endnu et miraku-
løst mesterværk. Der er gået 34 år siden Sly for
første gang sendte fyldte biografsale ud på en
emotionel rutsjetur der endte i en massiv sej-
rsforløsning. Og når det nu er så længe siden
de første film kom, kunne man vel forestille sig
at man efterhånden havde glemt nogle detal-
jer ved filmene. Men Rocky serien er en af de
få filmperler i historien der automatisk tatove-
rer sig ind i hukommelsen. Det er derfor kun
i nostalgiens tegn af vi kort refererer hvad der
skete i de første 5 film.

Rocky I

Rocky Balboa tumler lidt rundt og er en
halvdårlig bokser der drikker lidt for meget og
arbejder som gorilla for en lånehaj. Apollo Cre-
ed, den store boksechamp, vil vise at USA er
mulighedernes land og vil derfor give en til-
fældig bokser chancen for en VM-kamp. Her-
til vælger han Rocky... det skulle han aldrig ha-
ve gjort. Rocky gider ikke helt at træne, men så
kommer fighteren op i ham, han hører ”eye of
the tiger” og ”gonna fly now” og prygler Apol-
lo Creed, som dog vinder kampen på point (s-
plit decision).

Rocky II

Alle siger at Rocky var den rigtige vinder af
kampen og det går Apollo på. Rocky har på-
draget sig en alvorlig øjenskade og må indstille
karrieren. Men Apollo vil have en rematch for
at vise, at den første kamp var en fejl, og at han
sagtens kan prygle Rocky. Derfor begynder han
offentligt at provokere Rocky...det skulle han
aldrig have gjort. Rocky ignorerer øjenskaden,
hører ”eye of the tiger” og ”gonna fly now” og
prygler Apollo sønder og sammen.

Rocky III

Nu er Rocky en celebrity og tjener styrtende.
Han holder en tale hvor han annoncerer at han
trækker sig tilbage, men bliver afbrudt af hans
førsteudfordrer, Clubber Lang. Clubber Lang,
en neger og indianer med hanekam og enor-
me bakkenbarter, kalder Rocky en kujon, og va-
nærer Rockys kone... det skulle han aldrig ha-
ve gjort. Rocky træner med sin nye ven, Apollo
creed, finder gnisten, hører ”eye of the tiger” og
”gonna fly now” og prygler negerindianeren.

Rocky IV

Nu er det supermagten Soviets tur til at udfor-
dre Rocky. Det gør de med den russiske kæm-
pe Ivan Drago, der styres af danske Gitte Niel-
sen1. Men først skal Drago bokse mod Rock-
ys nye bedste ven, Apollo Creed. Drago ender
med at prygle Apollo til døde... det skulle han
aldrig have gjort. Rocky tager til Sibirien og træ-
ner i sneen, mens Drago træner under de bedste
og mest højteknologiske faciliteter i verden. Ro-
cky hører ”eye of the tiger” og ”gonna fly now”
og prygler Drago i en langvarig og opslidende
fight der startede med Dragos enestående one-

1Kort efter, Gitte Stallone, men hvem kan fortænke hende i at falde for Sly? Jeg ville også være faldet for ham...
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Find . . .

liner: ”I most brek you”. Det er viljen der be-
sejrer videnskaben (Meget urealistisk, men dog
kært).

Rocky V

Rocky har fået en del prygl i løbet af karrieren,
og har pådraget sig hjerneskader. Han indstil-
ler karrieren og træner i stedet nye talenter. Et
af talenterne, Tommy Gunn, har stort potentia-
le, men kommer i hænderne på en skruppeløs
promotor. Gunn bliver verdensmester, men ik-
ke anerkendt som en champ fordi han ikke har
bokset mod Rocky. Promotoren overtaler ham
til at provokere Rocky til en fight. Han opsøger
Rocky på Rockys stambar og provokerer ham...
det skulle han aldrig have gjort. Rocky hører
”eye of the tiger” og ”gonna fly now”, tager
ham med udenfor og bruger sine gadedrenge-
tricks til at prygle ham.

Om end Rocky V ikke anses for at være af sam-
me karat som Rocky I-IV, var det selvfølgelig
stadig en storfilm, og når der nu kommer en
Rocky VI, så er alt forladt. Og Rocky VI er en
ægte storfilm, som sagt, det bedste Hollywood
har kunnet præstere i mindst 17 år. Den er hele
vejen igennem fantastisk, betagende, impone-
rende, overvældende, pragtfuld og vidunder-

lig. Og hvordan kan jeg sige det når filmen først
har premiere d. 5 januar? Jo, traileren siger det
hele!

Rocky VI

Rocky er nu blevet temmelig gammel. Nogen
finder på at lave en computersimulation af bok-
sekampe, så de kan se hvem der ville have vun-
det, hvis boksere fra forskellige æra skulle bok-
se mod hinanden. Simulationen viser at Rocky
ville tabe til den nuværende champ, Mason ”the
Line” Dixon. Det gør folk interesserede, og nog-
le forsøger at arrangere en kamp mellem de to.
Først afviser Rocky, men så begynder Dixon at
provokere Rocky, og sige at han ville kunne tæ-
ve ham med begge hænder bundet bag på ryg-
gen... det skulle han aldrig have gjort. Rocky
får bokselicens, træner igen, hører ”eye of the
tiger” og ”gonna fly now” og prygler Dixon.

Sådan! Så bliver det bare ikke større. Det eneste
problem ved filmen er at den har premiere d. 5
januar. Så ved man ligesom at 2007 topper der,
og at intet andet i 2007 bliver større. Den eneste
trøst er den forventnings glæde der ligger i at
vide at Rambo IV kommer i 2008.

/Maxim Kirsebom

Find Rudy
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Jule-Føk
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Opskriftshjørnet

Baconboller

Som lovet fortsætter vi BaconOpskriftSerien. I
denne udgave har vi valgt at præsentere jer for
de fabelagtige baconboller!

• 25 g margarine

• 3 dl mælk

• 25 g gær

• 1 tsk salt

• 1 tsk sukker

• 500 g mel

• sliced bacon (i mindre stykker)

Margarine smeltes ved svag varme. Mælken
tilsættes og lunes. Imens steges bacon til det

er næsten helt færdigt (det må ikke være for
sprødt) Når blandingen har lillefingertempera-
tur opløses gæren heri. Til sidst tilsættes salt,
sukker, bacon og mel.

Dejen skal hæve i 30 min og formes derefter
til boller. Bollerne bages ved 200 grader på mid-
terste rille i ca 12 min. Eller til de er gyldentbru-
ne.

Bollerne kan nydes lune med lidt smør, eller
som tilbehør til næsten hvad som helst. (Vi har
endnu ikke forsøgt at spise dem til is, men det
skyldes kun at vi ikke har haft noget is når vi
har bagt boller)

God fornøjelse og god appetit!

/Lene og Jeanette

Kartoffelmos alá Absinth

Vi vil nu give opskriften på denne lækre kartof-
felmos, der kan sætte gang i enhver julefrokost.
Det første du skal gøre at at skaffe dig en masse
absinth1

• 100 mL absinth

• 2 kg kartofler

• Mælk

• Smør

• Røget bacon med 0.25 cm2 tværsnitsare-
al.

1. Kog kartoflerne i cirka 20 minutter i
vand og halvdelen af absinthen (50 mL)
til de er møre. Steg samtidig baconet.

2. Hæld vand-absinth-blandingen fra og
mos kartoflerne i gryden – gerne med en
elpisker.

3. Tilsæt lidt mælk og en smørklat samt
resten af absinthen. Mos/rør/pisk godt
til mosen har en luftig og lækker konsi-
stens.

4. Rør bacon i med en ske.

5. Pynt med evt. sild.

/Eteren og treeren.

1Vi takker toeren for inspiration til denne lækre opskrift.
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Reklame
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Side 9-dyr

Side 9-dyr

Navn: Valentina Ballon
Vægt: 182 ton
Alder: Det spørger man ikke en hval om
Profession: Undervandsstripper

Valentina blev født ind i en velhavende adelsfamilie fra det sydlige atlanterhav. Påtrods af en
boglig uddannelse påde fineste skoler, var det altid Valentinas drøm at blive skuespiller. Via sine
forældres mange kontakter kom hun til mange castings, omend hendes skuespillerevner ikke var
prangende. Hun var bl.a. meget tæt påat fåhovedrollen i "Deadly Weapons". Desværre for Valenti-
na var der stor forskel påde roller hun ønskede at spille og de roller hun fik tildelt. Dette skyldtes
hovedsageligt hendes enorme barm. I et forsøg påat blive taget mere seriøst bestillte hun tid til
en brystformindskende operation. Plastikkirugen viste sig dog at være en skruppeløs babsoman
der blot opererede Valentinas bryster større, mens hun låi fuld narkose. Herefter blev hun ud-
stødt af sin adelige familie, og hendes eneste måde at tjene til føden på, var at strippe. Hendes
største intægtskilde er mænd der fortæller deres koner at de går til dykning, men i virkeligheden
ser undervandsstrip. Risikoen for at blive opdaget her er nemlig meget lille. Valentina vil bruge
præmiepengene pådet nye fadølsanlæg fra Tuborg.
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Find . . .

Foredrag af Carl-Mar Møller

TÅÅGEKAAMMMEREThavde onsdag den 29. novem-
ber fornøjelsen af at have Carl- mar Møller på
besøg. Hvad mænd ikke ved om kvinder var
oplægget, men jeg tror at de kvinder der var til-
stede fik mere at vide om hvad de IKKE vidste
om mænd, og fik derudover også alt for meget
at vide om mænd som de ikke ønsker at vide.
Ifølge Carl-Mar er det hele samfundet den er
gal med, hvor kvindelige pædagoer selvfølge-
lig ikke kan hjælpe med at skabe fuldkomne
mænd, idet mænd skal have lov til at slås i m-
udder, slås med kæppe og hakke hinanden ned
med økser. Kvinder skal huske at kæle for en
mands pik, da pikken for en mand er gud. Den
skal have opmuntring og opmærksomhed og
bare du giver din mands pik opmærksomhed
gerne en time hver dag så skal du nok få hvad
du vil ha’. Manden skal nok huske at høre på
den halve times ævl som kvinder partout skal
fyre af hver aften, altså "kvinde du får nærvær
- jeg får sex". Således kan aftenens fordrag hvis
kort genfortælles.
Carl-Mar er uddannet pædagog, men har 20

års erfaring som terapeut, al hans viden byg-
ger på egne selvlærte erfaringer. Derfor hav-
de han svært ved at besvare en af tilhørernes
spørgsmål om homoseksualitet, da han aldrig
selv havde prøvet det. Men det gav straks an-
ledning til en mængde homoseksuelle vittig-
heder, som egentlig ikke var morsomme. Efter
pausen bad Carl-Mar alle mænd om at rejse sig
og råbe "pik er gud"ti gange. Derefter blev fo-
redraget en længerevarende bøvsekonkurren-
ce, krydret med at han kaldte Johan (dat.rus 06)
op for at læse faderpik og en kvindetilhører op
for at læse moderkusse. Foredaget var som så-
dan svært at finde den røde tråd i og da de evin-
delige referencer til hans mange bøger som han
havde skrevet, udfra egne erfaringer begyndte
at fylde mere og mere.
Kære Mand hvis der er en ven som har givet dig
Carl-Mars bog om MÆND så skal du blot vide
at det er fordi giveren synes at du er en vatpik
(og hvis det var din kæreste så HAR du tabt).

/Marie Konge

Hvem er Rudy, Hvem er Michael Jackson?
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Tegneserie

Guldfisk, åh fuglepis

Jeg har styr på min guldfisk
Den har fået en håndfuld på
Skønt den titter og sitre
Har den ingen sko at stå på

Jeg tømmer tit vandet
Baljen den er guld
Min guld fisk har jeg styr på
Og rigeklokke, siger Loven

Jeg ømmer mig en tur
Fuglen den er frosset
Skønt et siv gir mig liv
Min guldfisk siger: Ahh

/Torvald, den gal’
(Og hans kanariefugl)

Hetz:
Berlingske: Politiet bruger mere stav

Hetz:
mw: Erfaring viser, at træerne ikke
taler bluetooth.

Hetz:
Thomas Wessel: Bjarne Stoustrup...
er det ham der har lavet Studstrup
værket?

Hetz:
Henrik Bærbak (til dSoftArk): Kun
en tåbe frygter ikke sin egen kode

Hetz:
Henrik Bærbak (til dSoftArk): Vi kan
indsætte en person der er utrolig god
til at finde ud af om det er weekend
eller ej

Hetz:
Oook: Jeg havde vendet mig til at
han var neger
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Jule-Føk
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Spot the Fatty

Spot the Fatty

En tidligere chefredaktør har igen (igen (igen (igen))) udgydet tegninger fra hans skumle indre –
vi bringer dem for at advare.

Spot the Fatty 1

/mw

Spot the Fatty 10

/mw

Spot the Fatty 100 (svær)

/mw
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Spørg Dr. Føk

Spørg Dr. Føk er en brevkasse for alle læsere af Mads
Føk. Dr. Føk har svar på alt mellem himmel og jord.
Indsend dine spørgsmål enten ved at aflevere det i Føks
postkasse på Matematisk Informationskontor, eller til
drfoek@madsfoek.dk. Alle spørgsmål skal være forsy-
net med navn og adresse, men bringes under mærke her
på siden. Vi forbeholder os ret til at forkorte brevene.

Spørg Dr. Føk

Lækat
Kære Dr. Føk.
Hvor stor er en lækat? Og hvad kan den læ for?

Fie & Eba

Kære Basse & Fifi
En lækat er en lille og meget rund hest iklædt et
cat-woman costume. I egne hvor der geografisk
set burde være meget vind, placerer man dem
strategisk rundt omkring i landskabet. På den
måde kan man opnå total læ. En stormkat fun-
gerer selvfølgelig omvendt

Dr. Føk

Dyrenavne
Kære Dr. Føk.
Hvis man møder et dyr - må man så selv bestemme
hvad det skal hedde? -Hvordan er der ellers noget
der er kommet til at hedde en skarrebæ -og hvordan
staver man til det?

Fie & Eba

Kære Jaques Cousteau
Nej. Der er heller ikke noget, der hedder skar-
rabæ – det hedder skarabæ. Og den har fået sit
navn fordi Mogens Glistrup allerede var taget.

Dr. Føk

Programnavne
Kære Dr. Føk.
Hvorfor hedder det Gnuplot?

Fie & Eba

Kære Lækre blonde blommer
Fordi folk der bruger det typisk lygter af død
gnu.

Dr. Føk

En mystisk Kaj
Kære Dr. Føk.
Hvem er ham der Kaj?

Fie & Eba

Kære Andrea
Kaj er en mytisk abstraktion, en blanding af hel-
ligånden og Kayser Soze. Alle har set ham, men
ved det bare ikke. Han er både ondskaben og
venligheden selv, på en gang. Han kan selv væl-
ge om han antager fysisk form, og der er ved-
holdende rygter om altid gør det i form af en
lettere overvægtig drag med strap-on

Dr. Føk

Bussemænd
Kære Dr. Føk.
De der X-busser hvad er de hvis det ikke er busser
længere?

Fie & Eba

Kære X-girls
En X-bus har faktisk aldrig været en bus, efter-
som den oprindelige ægte bus-art uddøde d.
4. maj 1643 kl. 12:43 da en spansk conquista-
dor ved navn Emelio Arundez nedslagtede den
sidste tilbagelevende bus 321, der døde en lang
og sej død på en pinebænk. Så en X-bus har al-
drig været en bus – ægte busser eksisterer ikke
længere og dem der fejlagtigt går under navnet
er blot billige syntetiske efterligninger af deres
storslåede forfærdre. Sidenhen fortsatte Emelio
i øvrigt sine nedslagtninger og udslettede bl.a.
alle X-men. Ergo eksisterer der i dag ingen men-
nesker, så hvis du tror du har set nogen, så kon-
takt en psykolog.

Dr. Føk
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Spilanmeldelse

Sam & Max, Culture Shock

Hvis De, kjære læser, ligesom jeg kan huske
de gode gamle spil fra Lucas Arts, så er her en
nyhed der er længe ventet. Der er udkommet et
nyt adventure spil, bygget på karaktererne fra
det gamle Sam & Max, Hit the Road spil. Det
er dog ikke Lucas Arts der står for udgivelsen,
men derimod Telltale Games. TTG har købt ret-
tighederne, og har derudover brugt et stykke
tid på at opbygge en motor de hurtigt kan la-
ve nye spil til. Deres plan er at løbende at ud-
give nye spil, såkaldte episoder, der omhandler
den skydegale hund og morderiske kanin. Der
er i øjeblikket planlagt seks epsioder, hvor hver
episode koster $8,95. Med den favorable dollar-
kurs svarer det til en dansk halvtredser. Man
kan også forudbestille hele serien for $ 34,95,
altså 200 gode danske kroner. Ikke meget i en
tid, hvor større spil let koster en plovmand.

Culture Shock er det første afsnit i følgen. Hvis
man går ind på www.telltalegames.com/
samandmax kan man downloade en demo der

demonstrerer den første lille opgave, at skaffe
en telefon fra et afpressende skadedyr. Inde fra
denne demo skal mon blot oplyse kreditkorts-
information, hvorefter der vil blive låst op for
resten af spillet, uden yderligere download.

Kort om spillet

Spillet er et baseret på en 3D adventure ga-
me motor. Mange grusomme ting kan siges om
springet i genren fra 2D til 3D, men TTG er
sluppet nogenlunde fra det. I modsætning til
Lucas Arts Monkey Island 4 skal man ikke styre
febrilsk rundt med tastaturet, men man bruger
musen som i de gode gamle spil. Selvsamme
mus er dog langsom til at registrer bevægelser,
selv på en 2 Ghz maskine. Dette er dog til at le-
ve med, men det er klart spillets største minus.
Der er et mindre mini-game i spillet, hvor man
skal køre bil, men langt det meste af tiden bru-
ger man på at samle ting op, bruge selv samme
ting og snakke med figurene i spillet. Der er ik-
ke overvældende mange rum i spillet, men da
det kun drejer sig om et mindre adventurespil
gør det ikke så meget.

Gameplay

Gåderne i spillet er forholdsvis lette, og man
sidder ikke fast længere tid ad gangen. Dette
gør også, at spillet er forholdsvis hurtigt over-
stået. Man skal ikke regne med at der er me-
re end fire timers underholdning, men til den
pris er det jo ikke en katastrofe. Det er ikke et
spil man kan hive frem hver aften efter en hård
dag på uni, men nærmere et lille stykke tøm-
mermændsunderholdning her til den kolde tid,
hvor man gerne vil befinde sig inden døre.
Humoren ligner meget den fra det oprindelige
spil, så hvis du synes platheder baseret på ame-
rikanske pulp gangster paperbacks er sjovt, er
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Spilanmeldelse

det lige noget for dig. Mix det med spidsfindi-
ge antydninger til foregående katastrofale begi-
venheder, og du har en god ide om, hvordan
stemningen i spillet er. Netop humoren bærer
spillet igennem, thi gåderne i sig selv er alt for
lette. Historien er simpel, og ikke videre kom-
pleks at finde rundt i. Det ville nok også væ-
re svært at lave de større overraskelser i så lille
et spil. At genfortælle dele af plottet her, ville
sandsynligvis ødelægge oplevelsen.
Alt i alt er Sam & Max Culture Shock et lille un-
derholdende spil, som sagtens kan spilles af fle-
re personer samtidig, hvis man har lyst til at få
gode råd fra sidelinjen.

Man kan ikke andet end at klappe i sine små fe-
de fingrer når der udgives nye adventure spil,
og TTG er sluppet ganske godt fra den før-
ste episode. Hvis man ser bort fra problemer-
ne med musen, sidder man tilbage med et ad-
venture spil baseret på gode gamle principper.
Hvis du kunne lide at sidde med 256 gode soli-
de farver der tilsammen formede humoristiske
gåder, burde du i hvert fald downloade demo-
en, for at se om denne trofaste genre ikke stadig
har noget at byde på. Surf derfor straks ind på
www.telltalegames.com/samandmax.

/geko

Hetz:
Rune (Dat): Der er ikke noget værre
end cola!

Hetz:
Henrik Bærbak (til dSoftArk): If-
sætninger formerer sig som rotter!

Hetz:
Henrik Bærbak (til dSoftArk): C++ er
et ordentligt programmeringssprog
der ikke er blevet overrendt af aka-
demiske halenegere

Hetz:
Steffen (Dat): Jeg vidste ikke hun kun
var 16!

Hetz:
V4GM: Jeg er da nok noget af det k-
lammeste i verden

Hetz:
Steffen (Dat): Prøv lige at kat en j-fil

Hetz:
Annonym Dat 1: Jeg vil oenske, at
der ligger en noegen pige i min seng,
naar jeg kommer hjem.
Annonym Dat 2: Du kan jo bare tage
hjem til din kaereste.
Annonym Dat 1: Altsaa ned paa bor-
dellet??
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Kalenderen
Fredag d. 8/12-2006: Tidligere chefredaktør Thomas oplever en yderst smertefuld uge, da han

fredag morgen vågner med ti søm i hans fødder, da han ikke kan finde ud
af stave til “Gammelmark”.

Fredag d. 15/12-2006: TÅÅGEKAAMMMERETafholder julerevyen “Kan indeholde nødspor!”. B there ||
B2.

Søndag d. 24/12-2007: Alle verdens Douglas N. Adams fans indser for første gang at 24 er 42
læst bagfra. De opbygger en konspirationsteori omkring opdagelsen og
boykotter julen.

Torsdag d. 28/12-
2007:

Den afgående Chefredaktør Thomas undgår lige akkurat at blive dræbt
ved en Toblerone-lavine. Han går dog glib af nytårsaften, idet han er ved
at få fjernet den 2 m lange Toblerone der satte sig fast i hans hals.

Tirsdag d. 31/12-2002: Nytårsaften. Alle lover hinanden en hel masse ting, der alligevel aldrig
bliver til noget. I samme ånd lover den gamle chefredaktør Niels, at næste
år skal han have afleveret sit speciale.

Fredag d. 24/01-2007: De afgående Chefredaktører opstiller begge til Danmarks nye realitykon-
kurrence: "Danmarks Værste Eunuk". En klassiker er født!

Torsdag d. 16/03-
2007:

nr. 3 udkommer, forelæserne taler for døve øre. tildeles pri-
ser som årets bedste blad på verdensplan. De nye chefredatører, Søren og
Maxim, hyldes for deres revolution af bladet.

Lørdag d. 15/04-2007: Der er dødt løb mellem de tidligere chefredaktører, Morten og Thomas, i
realitykonkurrencen "Danmarks værste eunuk". Danmark bliver dermed
eneste land med to deltagere til den internationale version af konkurren-
cen.

Mandag d. 01/05-
2007:

meteorologiske instituts løfte om sol hele vinteren har holdt
stik og chefredaktørerne ophøjes til overgudestatus.

Onsdag d. 20/06-2007: I gensidigt forsøg på at vinde konkurrencen om at være verdens værste e-
unuk, overhælder Morten og Thomas hinanden med koncentreret saltsyre.
Mens de begge ligger og lider en smærtefuld død, får de at vide at de deler
førstepladsen. De dør begge inden de når at modtage prisen.

Onsdag d. 31/12-2008: Nytårsaften. Alle lover hinanden en hel masse ting, der alligevel aldrig
bliver til noget. I samme ånd lover den gamle chefredaktør Niels, at næste
år skal han have afleveret sit speciale.
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