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Leder

Fra lidt til intet
Hver måned, når du med rystende hænder sniger dig hen til det lokale Føk-uldeveringssted,
ligger der en masse arbejde bag. Ikke fra din
side, næh nej, du forsøger blot at slippe for at
høre om hvorfor integraler er seje eller hvordan
man laver narko ud af vand og saltsyre.1 Det
store arbejde laves af en redaktion. Typisk Mads
Føks.
Nu er vi ved eksamensperioden. Det vil
sige, jeg er ikke, for jeg har sommerferie nu,
men andre er. Det betyder at de ikke gider lave
Mads Føk. Det er lidt træls, for så må jeg selv
lave det hele. . . og jeg hader at lave noget. Jeg
var ikke til redaktionsmødet fordi jeg havde kinesisk lungepest, og nu lader det til at alle de
andre (hvem det så er) har besluttet sig for at
hævne sig ved ikke at møde op til klippe-klistre.
Det betyder at dette nummer er helt usædvanligt tyndt.
• vi har heller ikke kælet for typografien
eller læst korrektur, så her er massevis af sdavefejl, vi har ikke helt så mange kommaer som
vi plejer og vi har nok også underlige sætninger det helt umotiveret fortsætter uden nogen
form for indhold eller tegnsætning eller indhold og gentager sig selv og ostepops og bananerne og skovjordbærene da Mailund heller
ikke er her til at sige at dem må jeg ikke nævne!
Derudover fjerner vi ikke!!!! De mange udråbstegn, som folk!!!!!! Ellers kan være slemme til
at bruge!!!!!!!!!!!!! Vi har heller ikke sorteret i
hetzerne, så du får lov at læse hetzes som:
Hetz:
mw: Jeg kommer nu.
Hetz:
mw: Jeg kommer i morgen.
Hetz:
mw: Hvornår kommer du?

1 Den fandt

Hetzerne vil også bare stå på en side for sig,
for jeg er for doven til at sætte dem pænt ind.
Jeg har været til konformation, så det er synd
for mig.
Vi har nok heller ikke nogen forside, men
det afhænger af hvorvidt jeg finder en, når jeg
nu snart bevæger mig op til vores skab.
Vi har sikkert heller ikke ret mange tegneserier, og helt sikkert ikke nogen af de der “Asger
og Knud”-ting, for de ligger i et obskurt format,
som jeg ikke selv kan konvertere.
Jeg tvivler på at vi når at få Dr. Føk med, for
det har jeg ikke modtaget endnu. Vi når nok heller ikke opgavehjørnet. Det betyder at vi ikke
ved hvem, der har vundet. Birger har ikke vundet igen, for han sendte ikke sin løsning først og
han har vundet to gange.
Der er heller ikke nogen anmeldelse af webcomics, for jeg har også haft travlt. Vi har ikke
engang et indlæg fra Studentermeningheden,
for de holder ferie. De plejer ellers at være helt
vildt flinke til at sende et indlæg.
Det vi derimod har er et vigtigt indlæg fra
studiekontoret. Læs det. Vi har også noget om
mirakler fra Kim, som vi glemte at sætte ind i
sidste nummer. Bummer, men det kommer os
til gode denne gang. Mygnus har skrevet noget
om FUbob og et horoskop. Hil ham, at han laver
noget selvom han skal til dADS eksamen. Jeg
har været til dADS eksamen, så det skal jeg ikke.
Derudover har FORM (og muligvis andre, men
jeg har ikke læst det endnu) skrevet en toiletanmeldelse. Den er sikkert skidego’.
Til gengæld er nummeret rigtigt tyndt, så du
hurtigt kan komme til at læse Mat 11. Ha!!!!
Rigtig god, fornøjelse!!!!!!!!!!!!!!!
/mw

jeg på – jeg kender ikke meget til kemi.
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Studiekontoret

Aktuelt fra Studiekontoret – maj 2003
Undervisningstilmelding, efteråret
2003 – fristen forlænget til 25. maj
Denne gang har været anderledes: Der har været en del usikkerhed omkring undervisningstilmeldingen (ny procedure, nye kurser, . . .). Vi
har derfor besluttet at forlænge fristen for tilmelding til efterårets kurser frem til 25. maj
2003.
3 vigtige ting om undervisningstilmelding:

(samt Biologi og Geologi) tilmelder man
sig grundkurser og A-kurser her. Tilmelding til B- og C-kurser sker på institutterne! Molekylærbiologer, derimod, tilmelder sig alle kurser på Studerendes
Selvbetjening.
• Kurser i Videnskabshistorie tilmelder
man sig på en blanket, der fås enten på
Studiekontoret eller på Institut for Videnskabshistorie.

• Tilmeldingen sker nu på Studerendes selvbetjening: http://www.au.
dk/da/studerende/.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på Studiekontoret.

• I alle andre fag end Molekylærbiologi

/Studiekontoret

Hetz:
Kåre: Jeg har lige fundet ud af at på
engelsk udtaler gnu “new”!
Louise: Hvorfor tror du, at der er en
news reader der hedder gnus?
Kåre: Nåå. . .
Hetz:
Pølsen: Jeg så en pornofilm i går, jeg
ikke fattede en brik af.
Hetz:
lo, jb, thrane: Herved kan et Tilbudobjekt ændres til et Kunde-objekt
uden at der opstår typefejl.
Hetz:
Karsten Noe: (Om baggrundsbilleder) “Det er ikke så nemt at finde
nøgne damer til UNIX. Det virker
bare forkert.”

Hetz:
Sofie: Du er sådan et tudefjæs: Du tuder, bare man stikker en gaffel i øjet
på dig. . .
Hetz:
kbn: Det er jo lidt det samme som det
der blå lys – det er bare blåt i stedet
for
Hetz:
Rasmus Kjær: Jeg fik en større belastning af min højre arm sidste semester.
Hetz:
Rasmus Kjær: Man skal bare slappe
af et øjeblik, så står den der!
Hetz:
tiller: Et halvt sekund. Det skulle
give os tid nok til at nå halvdelen af
Jorden rundt og tilbage igen.

Hetz:
Thyregod: Mat-kant-postej er godt.
Det er fordi jeg ikke har fået andet i 3
år.

Hetz:
Rasmus: Du kan bare bruge head eller tail!
Tage: Ligner jeg måske en, der skal
bruge head eller tail?

Hetz:
Manne: Det kunne godt være at jeg
bare skulle holde kæft resten af dagen.

Hetz:
Eriksoe: Du er en sekvens af folkestammer.
Aberg: Jeg er en sekvens af folkesangere?
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Horoskop

Horoskop – nu for ugedage
Er det ikke bare typisk! Man er en ugedag og astrologien har
ikke noget i stjernerne, der fortæller om fremtiden. Det vil
Mads Føk nu rode båd på. Her kommer et horoskop for ugedage, helt fra mandag til søndag.
Mandag
Du bliver ramt af en forårssygdom, der giver
sig udslag i, at du bliver blå og fyldt med konfirmander. Men bare rolig. Selvom det er smertefuldt og smager lidt af Bacardi Breezer, går
det over med tiden, og når vi når til juli er folk
ikke træt af dig længere. . . De kan ikke engang
kende dig fra lørdag!

Tirsdag
Hvis du tror bildæk er saftige, kan du godt tro
om igen! Der, hvor du virkelig skal sætte alle sijl
til er inden for detailhandelen.

Onsdag
Endeligt er dit lange, seje træk med SS1forelæsninger slut! Kærlighedslivet vil fortsætte som hidtil: Der kommer intet til dig, så du
kan ligeså godt lade være med at prøve.

Torsdag
Du vil føle dig lidt ensom, efter semesteret er
slut. Fremmødet til de møder, du har været så
elsket for vil dale i takt med deres betydning
svinder. Til gengæld vil du opleve en let til frisk

Hetz:
Henrik: (Læser navne og studieretninger op fra Mads Føks redaktion)
Det var rimeligt mange datamatikere. (Ham kan vi ikke lide mere,
red.)

brise fra sydvest og i visse perioder skyfrit og
tempereaturer helt op til 25 grader Celsius.

Fredag
I den næste periode vil du opleve en aflastning
af de andre ugedage. Det pres, der lå på dig tidligere vil blive spredt ud over de andre og du
vil opleve, at folk vil feste på andre tidspunkter
end dig. Men bare rolig. . . Efter sommerferien
vil du igen være festens konge.

Lørdag
Din økonomiske situation bliver bare værre og
værre. Fadøllene i midtbyen bliver sat endnu en
tand op, så fok har svært ved at leve op til de
krav, du stiller. Både i starten og i slutningen af
måneden vil du føle dig længere end sædvanligt. Bare rolig, folk kan godt lide det.

Søndag
Din migræne fortsætter. Din mave har det heller ikke for godt. Det er som det plejer. Og dog.
Du oplever at blive brugt til opgaveregning for
første gang i flere måneder. Slut med at sove
længe, hva’!
/Myggen

Hetz:
Bolette: Kan jeg afgøre noget om a og
b?
Bob: Den ene er mindre end den anden, med mindre de er ens. . .
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Toiletanmeldelse

Her er så anmeldelsen af fysiks toiletter i bygning 520 (den høje).
Toiletterne er placeret i enden af hver eneste
gang på alle syv sale. De har i hovedtræk præcis samme struktur. Hvert område har to båse
side om side med tilhørende håndvask, som
er at finde inde på selve toilettet, hvilket kan
være meget behageligt i forhold til fællesvaskene på matematik. Desværre har vaskene den
ulempe, at det ikke er til at få vandflasker (1/2
liters) ned under hanen. Overordnet er toiletterne dog veludstyrede med hensyn til papir,
sæbe og sådan. Dog er der tale om den gammeldags sæbebar i stedet for den mere moderne
model med flydende (der er mere hygienisk og
giver blødere hænder). Ligesom de fleste andre
toiletter på uni er der to slags skyl. Stort og lille.
Desværre er det store ofte utilstrækkeligt, hvilket kan efterlade en sikkert ubehagelig overraskelse til den næste bruger. Det lille skyl kan
også komme i problemer ved større afladninger. Begge dele må siges at være lettere pinligt
og nogen burde få skyllet opdateret til de studerendes niveau. Et andet problem er at kummen er lige lovlig lav. Dermed er der fare for såkaldte ’backfire’ begivenheder når der er allermest tryk på. På matematisk er dette problem
relativt begrænset, hvilket givetvis skyldes deres oldgamle toiletkummers dybde. Selvom de
nyere kummer på fysik er både lystige at se
på og behagelige at sidde på, så burde det ikke
gå på komprimis med afstanden til vandskorpen. Endnu et kritikpunkt er manglen på pissoir overalt. Det kunne der godt forbedres på.
I en anden boldgade skal det lige nævnes, at
toiletterne ikke et eneste sted indeholdt noget
kærkomment læsestof til besøget. Det er ellers
en ting man altid oplever på andre institutter.
Men da dette jo er helt op til diverse brugere at
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forbedre denne tilstand, så undertegnede hermed opfordre til at folk lige efterlader en metro
eller noget andet godt til næstemanden. Foruden disse generelle kommentarer, kommer her
individuelle anmeldelser af de forskellige sale.
1.sal: Udenfor står noget edb-værk og larmer.
Dette kan påvirke den stilhed man måtte
ønske under et besøg. Det ene af båsene havde et ikke-ryger skilt. Desuden
var der en åben papirholder. Det er noget sjusk! Farve: Mørkegul (over i det
brune(=bæ)). Nydeligt(=kedeligt).
2.sal: Ligeledes en bås med ikke-ryger skilt.
Den anden bås var optaget ved ankomst
og der var hørbar udskiftningen derinde midt under besøget. Dette tyder
på en høj brugsfrekvens, så det kan
sikkert ofte være svært at komme til.
Farve:Violet(=homofarve).
3.sal: Her blev anmelderen mødt med en rædsel. Der var ikke trukket op i på det ene
toilet! Der var tis i kummen! Der må således opfordres til at brugerne af denne
sal er mere opmærksomme i fremtiden!
Derudover var der alt for lidt plads i
skraldespanden, idet posen ikke var sat
ordentligt i. Igen noget gement sjusk.
Det eneste positive var den tilsyneladende lave brugsfrekvens, givetvis pga.
de fåkontorer. Så hvis man undgår ovennævnte skrækscenarie, så undgår 3.sal
et ganske godt alternativ. Farve: Mørkegrøn. Føles naturligt.
4.sal: Lettere tobakslugt i det ene (måske
havde GayO været påbesøg). I det andet var der en fyldt skraldespand (lige
over middag). Ellers var der ikke noget

Toiletanmeldelse

at indvende. Samme brugsfrekvens som
påtredje. Farve: Bordeaux. Indbydende,
rolig farve. Helt sikkert positivt.
5.sal: Ny toiletkumme i den ene bås. Det er altid dejligt med noget sådant. Man får ligesom den der pionær fornemmelse ind
i kroppen hver kan man sætter sig på sådan en splinter ny kumme! Desværre er
den nok monteret lidt for højt, så man
har lidt en svævende følelse i kroppen.
Toillterne på femte er sjældent helt optagede, så der er gode chancer. Farve: Blå.
Fremragende. Kold farve. Rigtig toiletfarve. Med Al Bundy’s berømte ord hører man ligesom dette toilet sige: ’Step
up to the bowl partner and make it a
double!’

hvor der er kantineområde lige i nærheden. Desuden er det her fredagsbaren
holder til, hvilket skaber behov for hurtig aflastning! Toiletterne har det minus
at man ikke kan lade være med at tænke
på hvor mange mennesker der har kastet op derinde pga. overdreven medvirken i det famøse musespil! På den positive side var der både en papirsrulle til
højre og venstre for en. Så uanset hvilken side man holder mest af er der papir lige ved hånden. Genialt. Der var
dog mangel påekstra ruller og papirskraldespanden var totalt fyldt allerede
klokken 11.45. Ikke godt. Andre sale kan
med fordel benyttes. Farve: Rød. Er det
ikke lidt dametoilet-agtigt?

6.sal: Teoritoiletterne. Store skraldespande,
men meget fyldte (klokken 16). Hård
kost! Lettere intetsigende oplevelse.
Farve: Lysegul (pedal to the metal).

Alt i alt er bygning 520 en god toiletbygning
og får således 4 cisterner. Specielt fordi det næsten altid er muligt at komme til og der er dejligt
fredeligt under næsten alle besøg.

7.sal: Manglen på et pissoir er størst heroppe,

/FORM
Hetz:
Pølsen: Jeg fuckede det op tre gange
Palle (2 sek. efter): Den er klar igen,
nogle gange tager det 100 år.
Hetz:
Strit: Prøv lige at stå stille, Norbert,
så jeg kan se dine bryster.
Hetz:
eriksoe: Har du snakket med din opvaskemaskine i dag?
RZ: Nej.
eriksoe: Godt.

Hetz:
rage: . . .når man skal komme, så kan
man lige så godt komme ordentligt!
Hetz:
Lars: Tag det ligesom hovdepine piller: bare kom det ind i munden og
drik en flaske vand bagefter.

Hetz:
Peter Bro Miltersen: Dette er en tegning af x. Den ligner ikke x – bortset
fra at der er byttet om på A og B.
Hetz:
Strit: Allah på Burner!
Burner: Det er s’gu unfair at have guder imod sig!
Strit: Nej, sådan er livet.
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Mirakler til salg
Hvad skal man dog gøre, når man en tilfældig mandag morgen omkring kl. 9 er for doven
til at stå op og lave noget fornuftigt? Man kan
jo bare blive liggende, men man kan faktisk
undgå at spilde sin tid, samtidigt med at man
bliver klogere. Det, man skal gøre, er at tænde
sit fjernsyn, der selvfølgelig er placeret i en
behørig kiggevenlig vinkel overfor sengen og
zappe over på det fantastiske tv-show TV-Shop.
Der sælges nemlig produkter, du ikke vidste,
du kunne leve uden. Faktisk nærmer disse fantastiske genstande sig at være menneskeskabte
mirakler, så fantastiske er de.
Tag nu for eksempel rengøringsmidlet Quick
& Brite. Dette vidundermiddel kan rengøre alting, lige fra båden over bilen til badeværelset.
Og der er ingen lugt og ingen farlige stoffer
i. Det siger de i hvert fald. Og så kan man jo
godt undre sig over, at der kun er solgt omkring en million eksemplarer i de 50 år, produktet har været på markedet. Det er i gennemsnit ca. 20.000 enheder om året, vel og mærke
for hele Europa. Jeg tror såmænd, at almindelig brun sæbe sælger bedre end dette Quick &
Brite, men nu kan det jo være, at det bare er
fordi os almindelige ignoranter aldrig har hørt
om dette vidundermiddel. Det lyder faktisk så
fantastisk, at man næsten kunne bruge det som
tandpasta også. Og så har det en pæn lyserød
farve, så hvis de nu tilsatte lidt sukker og en
håndfuld E-numre, så kunne man også bruge
det som candyfloss efter en let piskning. Se så
ville det i sandhed være et vidundermiddel!
Et andet vidunderprodukt er den fantastiske Derma Wand. Den lover at den vil gøre din
hud fantastisk smuk, fast, rynkefri, og at huden
vil se ung og spændstig ud. Se det er endnu et

produkt, der bare ikke kan undværes. Og så gør
det jo det kun bedre, at de professionelle skønhedsklinikker har anvendt teknologien i mange
år. Nu er den blot blevet gjort meget mere kompakt, så det, der før var et apparat på størrelse
med et mindre køleskab, nu er blevet til et apparat, der er på størrelse med en gennemsnitlig
deodorant. Fantastisk med den teknologi! De
fører skam også videnskabeligt bevis for deres
påstand: De har indtil flere professionelle specialister, hvad det så skal dække over, og så har de
en flot animation, der viser at apparatet udvider
blodkarrene og forøger blodgennemstrømningen. Sidste gang jeg tabte kampen mod hovedpuden, var annimationen dog lidt anderledes.
Her fortalte de, at apparatet bevirkede, at der
blev frigivet beriget ilt under huden, og animationen viste små bobler mærket med O3 . Sidst
jeg checkede, var O3 det samme som ozon, som
da vist nok er temmeligt giftigt. Så det ville jeg
da nødigt have under min hud. Men nu har
man da lov til at produktudvikle, så nu udvider
den bare blodkarrene. Sjovt nok ser apparaterne
fra før og nu nøjagtigt ens ud, og personerne,
der fortæller om dem, er også de samme.
Dette var blot to af de fantastiske produkter,
man kan købe. Man kan i flæng jo også nævne
den fænomenale Silver Star-pletrens, der renser smykker vha. en metalplade og saltvand.
Eller Ab Energizer, der træner dine mavemuskler ved at lave chokbehandling på dem, og så
kan man jo også bruge den til bilen, hvis man er
kommet til at holde med lys på. Så jo, de sælger
mirakler på TV-Shop. . .

Her er plads til din hetz!
Har du husket at sige noget dumt i dag?
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/kbn

Tegneserie
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FUbob

Anmeldelse af ølspil: FUbob

Når jeg spiller spil, spiller jeg for at vinde. Men
i ølspil er det alt for ofte taberen, der bliver
stivest og det ender med lyden af maveindhold mod porcelæn. Men nu har russerne endeligt vist deres (eller rettere vores) værd: FUbob, hvor taberen bliver fattig og vinderen bliver stiv.

Reglerne
Spillet er en hybrid mellem de velkendte ‘over
eller under’, ‘10000’, ‘Yatzy’ og ‘Tennis’. Okay,
måske ikke så meget de sidste par stykker. Man
skal være 2-3 spillere og have 4 terninger i raflebæger pr. mand (man kan også klare sig med 4
terninger i alt, men så skal man have en hukommelse i stedet). Reglerne for 2 og 3 spillere er
ens, så her er de for 3: Retten til at starte går
på tur, for hver runde. Den, der starter kalder
nu sine terninger “over eller under”. Derefter
slås med 4 terninger. Hvis der er sagt over, gælder det om at få højest sum og omvendt hvis
under er kaldt. Man har så 3 slag til at optimere sine terninger, dog med den betingelse at
man skal lægge en terning fra pr. slag. efter de 3
slag skal den næste spiller prøve at stikke slaget
på samme vis. Slaget skal stikkes skarpt. Den 3.
spiller skal til sidst stikke den bedste sum. Den,
hvis sum er bedst efter endtr runde, for et point.
I spil med 3 spillere er det normalt at spille til 3
point og i spil med kun 2 spillere er det 4 eller
5 point. Men hvor er øllene henne? Vinderen af

Hetz:
narko: Nogle gange ved jeg ikke
hvad mine fingre laver.
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et spil skal nu modtage en åben øl fra taberen.
Hvis man spiller 3 personer og der er 2 tabere,
skal det afgøres ved sudden death. Det foregår
ved, at vinderen kalder terningerne og taberne
har nu et slag til at få den bedste sum. Der er
dog begrænsninger på, hvornår en vinder er berettiget til en vinderøl. Hvis vinderen allerede
har mere en 1 øl er der dømt svagdrikker, og
præmien forfalder. Han har dog 5 sekunder efter erklæret sejr, til at komme under grænsen (5
sek. Mausefalle). En frivillig gentlemanregel er
“blærerøvsslaget”, der er betegnelsen for optimal sum i første slag (4 ettere ved “under” eller
4 seksere ved “over”). Der er mange variationer
over straffen for et “blærerøvsslag”, men typisk
koster det en omgang.

Bedømmelse
Man tror det ikke, men man bliver råstiv. Det
virker som et tilforladeligt spil, hvor man sidder og nyder en stille pilsner, men nej! Det er
hårdtpumpet action, hvor selv den mest garvede spritterFU må påkalde sig en svagdrikker
fra tid til anden. Eneste minus er, at man skal
huske atstoppe i tide, da man typisk har 4 21 øl
tilbage, når man slutter. Alt i alt et fantastisk
spil, der har fortjent 4 12 Føk-hatte. God fornøjelse.
/Myggen

Hetz:
Gjelle: . . .han bor sammen med sin
søster og hans bror.

Tegneserie

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 forsynet med navn og adresse, men bringes under mærke her
på siden. Vi forbeholder os ret til at forkorte brevene.

Steder

zzzzzzzzzzzzzzzz

Kære Dr. Føk.
Hvor er Kim’s hemmelige sted?

Kære Dr. Føk.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzz

Pathfinderen
Kære Sofie
Ingen idé, for ingen har giddet skrive Dr. Føk.

Kære SS1-studerende
Kaffe?
Dr. Føk

Dr. Føk
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Kalenderen
Torsdag d. 22/5:

Snigpræmiere på Mads Føk. Folk er ligeglade, for det er helt vildt tyndt.

Fredag d. 23/5:

I dag sker der ikke noget.

Lørdag d. 24/5:

I dag sker der ikke noget.

Søndag d. 25/5:

I dag sker der heller ikke noget.

Mandag d. 26/5:

I dag sker der noget. Men ikke for dig.

Tirsdag d. 27/5:

I dag bliver du overrasket over at der absolut intet sker.

Onsdag d. 28/5:

I dag bliver du overrasket over at der absolut intet sker.

Torsdag d. 29/5:

I dag bliver du mindre overrasket over at der absolut intet sker.

Fredag d. 30/5:

I dag sker der, som du forventede, intet.

Lørdag d. 31/5:

I dag sker der så absolut intet.

Søndag d. 32/5:

Intet vedbliver med at indtræffe.

Mandag d. 33/5:

Der sker intet.

Tirsdag d. 34/5:

Intet nyt fra vestfronten.

Onsdag d. 35/5:

Du undrer dig over hvorfor maj dog aldrig ender. Ellers sker der intet.

Torsdag d. 36/5:

Majlund dør. (Intet sker.)

Fredag d. 37/5:

Mailund dør også. Ingen lægger mærke til det, og intet sker.

Lørdag d. 38/5:

Sverige holder fest. Med andre ord, der sker intet.

Ibdag d. 39/5:

Folk læser aldrig denne linje.

Hashdag d. 40/5:

Hvorfor gider jeg blive ved med at skrive dette skidt?

Fnifdag d. 41/5:

Æble, æble, æble, æble, æble, æble, æble.

Hestdag d. 42/5:

I dag er 7 × 6 = 42.

Pnifdag d. 43/5:

Jeg har en hund med fire ører, et på hvert sit ben.

Foobardag d. 44/5:

I dag er ikke et primtal.

Narkodag d. 45/5:

45 = 4 × 9 = 4 × (4 + 5). Utroligt!

Pikdag d. 46/5:

I dag dør Michae. . .
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