Malaj för:

Operation Ökenstorm
Ht-2015

n0llans lilla gröna

Viktig information till n0llan!
Som n0lla vet man ingenting, och därför ber vi er läsa igenom Malajen NOGA!
N0lleveckan går i första hand ut på att lära sig umgås. Umgås n0llan... Det gör
man lättast när man är ﬂer än en.
Denna Malaj skall alltid medtagas under n0lleveckan. N0llan skall tillverka
n0llebricka samt svans. Dessa skall bäras dygnet runt under hela n0lleveckan.
N0llan skall äta, dricka, sova och skita med n0llebrickan på.
Kom ihåg att Generalerna ser ALLT så att fuska med bricka, svans och malaj är
meningslöst.

n0llebrickan

Storlek: A4, stående.
Färg:
Ljus, skall gå att skriva på.
Material: Slitstarkt! Brickan skall klara en vecka i fält...
Modell: Halsband! Alltså en kartongbit fram och snöre runt halsen. Hål i de 2 övre
hörnen. Snöre genom hålen, runt halsen. På framsidan skriver n0llan sitt namn &
program högst upp men lämnar resten av framsidan tom.

Hoppas detta inte blir för svårt för er n0llor. Alla vet ju att n0llorna har
n0llkoll! (Även n0llan själv vet ju detta trots att n0llan inget vet.)

Svansen

Material: Valfritt. Materialet skall dock tåla bit-test!
Längd: Exakt 51 cm, varken mer eller mindre.
Utförande: Fantasi & kreativitet premieras självfallet!

n0llan

n0llan får klä sig frivilligt efter bästa förmåga men får ICKE
bära Svarta kläder. Endast
Generaler får bära svart under n0lleveckan.
En vecka i fält kan gå hett till. Därför är oömma plagg som
tål att smutsas ner att rekommendera. Men detta förstår
väl n0llan själv, va!!

Malajen

Omslaget på Malajen skall vid första samlingen
ha den förtjusande färgen Grön! Både fram- och
baksida skall således färgas grön efter n0llans egen
bästa förmåga.

Plus

Något n0llan måste förtjäna. Fjäsk, kreativitet, hängivenhet,
tävlingsvilja och fyndighet belönas...
Det är strängt förbjudet att muta Generalen!
Om n0llan missköter sig kan n0llan få minus!

VI REPETERAR: N0LLAN SKALL ALLTID, DVS DYGNET RUNT, BÄRA:

BRICKA, SVANS & MALAJ

Überphaddrarna

Om n0llan har frågor som n0llan ej finner svaret på, kan n0llan höra av sig till någon av
überphaddrarna.

GRADER
4 st PLUS = Befodran

Überphadder Linda
072-329 53 33

Überpahher Sofia
070-471 23 26

Überphadder Sanna
076-104 08 15

Überphadder Martina
072-210 37 10
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General
(Mycket sällsynt)

Überphadder Erik
076-630 86 34

Schema:
Onsdag 19 Augusti:
16:00
		
		

Träffas vi i sal 33:203 för en introduktion till veckan. Här får ni även träffa
era phaddrar och überphaddrar för första gången! Därefter skall 		
n0llebrickor tillverkas.

19:03

Samlas vi utanför Puben för inspektion av malaj, bricka & svans, samt leka lekar.

20.02

Öppnar vi PubenPuben för mer umgänge, heyboy-intro och fest.

Torsdag 20 Augusti:
11:26
		

Kan Sätra-n0llor möta några av sina Phaddrar utanför PubenPuben för att
i gemensam Cult-trupp gå ner till Paviljongen utanför Högskolan.

12.14
		
		
		

Skall n0llor vara samlade i Paviljongen för att få information och lovord om
de andra storartade studentföreningarna som finns på skolan. Därefter
kommer n0llorna att få utmana varandra i en spännande och klurig poängkamp!

17.57
		
		
		

Samlas vi alla på PubenPuben för att sedan marschera ner mot
Sätraängarna för att strida om Cults ära i en tuff match n0lleboll mot
giganten TeknoVox! När kampen har tagit slut så är det dags att slicka sina
sår på Teknologernas übermüsiga studentpub Trossen.

Fredag 21 Augusti:
11.45
		
		

Kan Sätra-n0llor möta några av sina Phaddrar utanför PubenPuben för att
gå i gemensam Cult-trupp ner till Heliga Trefaldighetens Kyrka i Gävle
centrum.

12.21
		
		

Uppställning vid Heliga Trefaldighetens Kyrka i Gävle Centrum. Idag är dagen
för den stora Stadskampen, då n0llan får möjlighet att dels lära känna sin nya
stad bättre samt vinna både fina priser och omåttlig ära till sin förening!

18.36
Nu får Phaddrar och n0llor umgås och mingla ifred utan Generaler (ty dessa
		
har viktigare saker för sig kvällar som denna). Så n0llor kan få pusta ut på
		
en schysst förfest tillsammans med sina phaddrar. Därefter så introduceras
		
n0llan till allas vår kära Studentkår för röj och party med andra n0llor!
		Tema för kvällen är SMURF!!

Lördag 22 Augusti:
11:30
		

Kan Sätra-n0llor möta några av sina Phaddrar utanför PubenPuben för att
i gemensam Cult-trupp gå ner till Campus.

12.00
		

Skall n0llor vara samlade på Campus vid volleybollplanen för att strida för
Cult i en ärofylld match mot de andra föreningarna i volleyboll.

18.56
		
		

Är det samling för n0llan på Sätraängarna för en trevlig förfest med lek och
mys med tre andra föreningar (HiP, PA och PiG). Sedan går vi i gemensam
trupp till GavleCons Nya Vall.

Söndag 23 Augusti:
14.08

Ses vi ute på Sätra för att ha en skön bakisdag med roliga lekar & aktiviteter.

18.04
		
		
		
		
		

Samlas vi i Regementsparken utanför Högskolan för lite trevligt häng &
för en turnering i den högaktade sporten Caps. Våra vänner ifrån 		
PiG kommer även att husera i Regementsparken denna kväll så då finns det
möjlighet till mer mingel, umgänge och grillning med våra studentkamrater.
Skön musik med trubadur kommer även vara på plats i parken. Efter det
beger vi oss till en öppen studentpub.

20.01

Fortsätter kvällens festligheter på Trossen.

Måndag 24 Augusti:
12.33

Samlas vi vid Paviljongen/skolan för att i samlad Cult-trupp gå mot Lilla Vall.

13:00
		

Summergames vid Lilla Vall startas. Här har n0llan stor chans att visa sina
färdigheter och vinna ära till Cult!

18.06
		

Träffas vi hos Überphadder Linda på Glaciärvägen 3 för en übermysig förfest. Senare går vi i samlad Cult-trupp till en öppen studentpub.

Tisdag 25 Augusti:
17.42
		
		
		
21:07

Inträffar det sittningsvett på PubenPuben! Nu får n0llan öva sitt vett &
etikett till onsdagens finsittning (och övriga skojiga sittningar som kommer
inträffa under året) & det kommer även att serveras gourmetmat utan dess
like!
Dags att sova n0llan!! Det är en stor dag imorgon!

Onsdag 26 Augusti:
17.35
		
		
		
		
		
		

EXAKT! samlas n0llorna utanför Nya Vall. Nu är det den storslagna 		
avslutningen på n0lleveckan som firas med en fabulös Finsittning! Kasta
av dig Bricka, Svans och Malaj och svida om till kostym & den lilla svarta.
Nu är det dags för n0llan att bli ETTA. Det blir även uppvisning av 		
n0lle-uppdragen & krönandets av årets n0lla, Phadder & sedan 		
generalstripp! Efter otroliga mängder mat, dryck, sång & tal så beger vi oss
till Kåren för att riktigt runda av årets n0llning med fest & otroligt röj!!!

.

STUDENTSANGER
Lambo

Strejk på Pripps

Och drick ur, din fylle fyllehund
Tjofaderittan Lambo

I natt jag drömde något som,
jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var strejk på Pripps
och alla ölen var slut.

För nu glaset till din mun
Tjofadderittan Lambo

Se hur dropparna i glaset,
rinner ner i fylleaset
Lambo hej, Lambo hej
Tjofaderittan Lambo
Jag nu glaset druckit har
Tjofaderittan Lambo
Ej en droppe ﬁnnes kvar
Tjofaderittan Lambo
Som bevis jag nu vill vända,
glaset på dess rätta ända
Lambo hej, Lambo hej
Tjofaderittan Lambo
Ja, han/hon/de kunde konsten,
att va en riktig fylle fyllehund!
Om han/hon/dem som fått lambon inte
är klara fortsätter man med melodin:
Nu börjar vi få gråa hår,
gråa hår, gråa hår.
Nu börjar vi få gråa hår,
GRÅ-A HÅR!
Ännu inte klar? Fortsätt med:
ATP
Gravens Kant
Lukta Lik
Super som en ekonom
Super som en teknolog

Melodi: I natt jag drömde

Jag drömde om en jättesal
där ölen stod på rad.
Jag drack så där ett tjugotal
och reste mig och sa;
Alla reser sig upp och fortsätter:
Armen i vinkel
blicken i skyn
så var det menat
whisky och renat
vårt mål alkohol!
För dem som tål! - SKÅL!

Cultarskål
Melodi: Hej Tomtegubbar
Hej Cultare, vi slår i glasen.
Nu ska vi sjunga och skåla.
Hej Cultare, vi blir i gasen.
Nu ska vi Högskolan måla.
I vår kulör
till vår favör
För vi är gänget som alltid stör.
Hej Cultare, vi slår i glasen.
Nu ska vi sjunga å skåla.

A Jedi Night

Melodi: Obladi, oblada
Tell me Master Yoda what is wrong with me
Feels like I've been stepped on by a horse.
Could it be that I have drunk a galaxy
and underestimate the dark side of the Force.

Obi-Wan, Obi two, Obi three
warp me to another place.
Obi-Wan, Obi two, come and save me!
Throwing up in hyperspace.

Obi-Wan, Obi two, Obi three
hit me with your laser drink.
Obi-Wan, Obi two, come and save me!
Down under the bar I sink.

Calm down now, young Skywalker
you will be fine,
R2D2 would have laughed at this.
Help me drink this bottle of Han Solo's wine
and I will tell you who your mother really is.

Waking up next morning was a big ordeal,
thought I had a Leia in my bed,
Obi-Wan, Obi two, Obi three
but you can imagine, Master, how I feel
drink and you will fly alright.
when I see Jabba lying there with me instead. Obi-Wan, Obi two, come and save me!
Man, I had a Jedi night!

Imsig vimsig blir man
Melodi: Imse Vimse Spindel
Imsig vimsig blir man, utav lite vin.
Klättrar upp på stolen, verkar piggelin.
Ramlar under bordet, sussar en
minut.
Vaknar av att festen, redan tagit slut.

Portos visa

Balladen om Theobald Thor

Jag vill börja Gasqua, var fan är min ﬂaska
Vem i helvete stal min butelj?
Skall nöden mig tvinga, en TT börja svinga
Men för faan bara blunda och svälj
Vilken smörja, får jag spörja
Vem för faan tror att jag är en älg?
Till England vi rider och sedan vad det lider
Träffas vi välan där på någon pub?
Och där ska vi festa, blott dricka av det
bästa
Utav whiskey och portvin, jag tänker gå
hårt in
För att smaka på rubb och stubb
Rubb och stubb! Rubb och stubb, rubb och
stubb, rubb och -

En man som hette Theobald Thor,
han var en skicklig tamburmajor.
Succén han gjorde var alltid stor,
när han snurra och svängde sin kuk.
Refr:
Det var en stor kuk,
lång och kraftig och tung.
Från dess topp till dess rot,
var den tre, fyra fot,
med en medelstor ryggsäck till pung.
En dag gick Theobald ut en stund
för att lufta sin lem i en lummig lund.
Han mötte en söt liten dam med en hund
som fick se honom svänga sin kuk.
Refr..

De Sju n0llorna

Melodi: Hej Hå - Snövit och de sju dvärgarna
Hej hå Hej hå
Vi ska till Puben gå
och dricka bärs och svepa shots
Hej hå Hej hå Hej hå Hej hå
Hej hå Hej hå
Vi ska till Kåren gå
och fjäska runt och få ett plus
Hej hå Hej hå Hej hå Hej hå
Hej hå Hej hå
Vi ska Baracken klå
och svepa lambo såsom få
Hej hå Hej hå Hej hå Hej hå
Hej hå Hej hå
Vi ska till Vallen gå
Fest är vårt kall och vi står pall
Hej hå Hej hå Hej hå Hej hå

Och Theobald prova ett trick han lärt,
han släppte sin lem med en kraftig snärt
i huvet på hunden som avled tvärt
mens han snurra och svängde sin kuk.
Refr..
Men damen hon blev helt bestört,
hon svor och skrek nåt oerhört.
Så det var ingen lyckad flirt
att snurra och svänga sin kuk fast..

Refr..
Till följd av damens arga gnäll
han anhölls redan samma kväll
och sattes i en ensamcell
att snurra och svänga sin kuk.
Refr..
När målet kom i rätten opp
sa åklagarn: Det får bli stopp,
man får ej vifta med sin snopp
och snurra och svänga sin kuk, fast..
Refr..
Men domarn han var tolerant.
Han sa: själv gör jag likadant,
jag tycker att det är intressant
att snurra och svänga min kuk.
Och jag har en stor...
Så Theobald han släpptes fri,
och liksom domarn tycker vi
att tjejer de ska skita i
om man snurrar och svänger sin kuk.
Refr..

Jag skall festa

Melodi: Bamsevisan
Jag skall festa, ta det lugnt med spriten
Ha det roligt utan att va full
Inte krypa runt med festeliten
Ta det sansat för min egen skull.
Först en öl i torra strupen
Efter det så kommer supen
I med vinet, ner med punschen
Sist en groggbuffé.
Jag är skitfull, däckar först av alla
Missar festen, men vad gör väl det?
Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk
Kastar upp på bordsdamen brevé.
Först en öl i torra strupen
Efter det så kommer supen
I med vinet, ner med punschen
Sist en groggbuffé.
Spyan rinner ner för ylleslipsen
Raviolin torkar i mitt hår
Vem har lagt mig under matsalsbordet?
Vems är gaffeln i mitt högra lår?
Först en öl i torra strupen
Efter det så kommer supen
I med vinet, ner med punschen
Sist en groggbuffé.

Vem är det
som står kvar!?

CULT
står när de andra

faller!!!

De bortkomna
Melodi: Du gamla, du fria
Vi äro bortkomna
Och vilsna som få
Vi irrar och letar efter Kåren
Och där ska vi finna det vi behöver
mest
Och det är generalen stor och mäktig
Och hon är även jättesnygg och sexig

n0llans Taktmarsch

Melodi: Löparmarsch á la Full Metal
Jacket
Jag en liten n0lla är
Å jag får ju ej bli kär
För att jag ska va till lags,
Åt min store General.
Men om jag blir kåt ändå
säg vad ska jag hitta på?!
För då får ju General
n0lla mig med rumpan bar!

Generalernas Sång

Melodi: Jag vill ju va’ som du
Ni kungar är över alla här
Ifrån Sätra till Andersberg
När ni ryter till det ilar till
I både ben och märg
Och under era vingar
Tar ni oss i land
För vore n0llan ensam
Blir guldet blott till sand
Ohh, General, vi vill ju va som ni
Vill se ut som ni, Gå som ni (iii)
Det vill ju vi, göra allt som ni
En n0llas dröm; att bli en General

Jaaaag är en n0lla!

Melodi: Macarena
(Framför gärna med valfri dans,
ju kreativare desto bättre)
Jag kom till en stad där bocken brukar brinna.
Alla gillar hockey och Brynäs brukar vinna.
Här ska jag leva precis som herr Di Leva.
Jaaaag är en n0lla!
Samla poäng och festa loss på Kåren,
det blir kul ända fram till våren.
Ikväll ska jag inte tänka på att plugga.
Jaaaag är en n0lla
Jag vill bli ETTA, det är därför som jag mutar
Min general som vet varthän det lutar
Cultare balla å’ stoltast av dem alla
Jaaa’ag är en n0lla!

Cultarramsan

//Vi säger:
O,A, Cult&Co//

Ramsan funkar så att en person skriker
först, varpå resten svarar,
naturligtvis så högt som möjligt.
-Vart vi går…
- Vart vi går…
-Frågar alla mänskor…
- Frågar alla mänskor…

Spritbolaget

-Vart vi kommer från…
- Vart vi kommer från…

Till spritbolaget ränner jag
och bankar på dess port.
Jag vill ha nå’t som bränner bra
och gör mig skitfull fort.

-Då svarar vi alltid…
- Då svarar vi alltid…

Expediten sa: “Godda’,
hur gammal kan min herre va’?
Har du nå’t leg, ditt jävla drägg?
Kom hit igen när du fått skägg!”

-Världens bästa Cult
- Världens bästa Cult

Melodi: Snickeboa

Men detta var ju inte bra
jag vill bli full i kväll.
Då plötsligt en idé fick jag:
de har ju sprit på Shell!
Många flaskor stod där på rad
så nu kan jag bli skitfull och glad.
Den röda vätskan rinner ner...
Nu kan jag inte se nå’t mer.

Hoppe Hoppe Hare

Melodi: Imse Vimse Spindel
Hoppe Hoppe Hare satt och mumsa bär.
Klappa sig på magen ”det var gott det här”
Fram smyger räven, tänker Hoppe ta
men Hoppe Hoppe Hare hoppar ju så bra.
Hoppe Hoppe Hare hoppa in i sten
stuka lilla tassen, bröt sitt långa ben.
Fram smyger räven, knäcker Hoppes hals
Hoppe Hoppe Hare hoppar inte alls.

-Vi kommer ifrån Cult
- Vi kommer ifrån Cult

-Och om de inte hör oss
- Och om de inte hör oss
-Så skriker vi ännu högre
- Så skriker vi ännu högre
Ramsan börjar om från början och slutar:
-Och om de inte hör oss
- Och om de inte hör oss
-Så måste de va´ döva
- Så måste de va´ döva

Kopparslagaren
Melodi: En sockerbagare
En kopparslagare jag har i kroppen
jag har försökt att på den få stopp, men
det hjälper inte med magnecyl
ej heller treo eller albyl
Och i mitt barskåp, blott tomma burkar
Det blev helt länsat igår av skurkar
som lämnat mig här i hemmet torrt
Men huvudvärken, den går ej bort

Öl, öl. öl i glas

Melodi: Row your boat
Öl, öl, öl i glas eller i butelj
Skummande, skummande
summande, skummande
Ta en klunk och svälj

Duell - Barnasinnet

Ibland händer det att studenter i grupper börjar duellera med varandra med
en ramsa. Det gäller då att låta mest.
Detta kan även hålla på en längre tid.
Den grupp som kommer vinnande ur duellen sjunger: Segern är vår!
Ja, vi har vårat glada barnasinne kvar!
Säg har ni erat glada barnasinne
kvar???

Mitt lilla lån

Melodi: Hej tomtegubbar
Mitt lilla lån det räcker inte
Det går till öl, och brännvin
Mitt lilla lån det räcker inte
Det går till öl, och brännvin
Till öl och brännvin går det åt
Å till små pojkar emellanåt
Mitt lilla lån det räcker inte
det går till öl, och brännvin

Oj, oj, oj, oj Cultare!
Melodi: Waterloo
Lev opp, nu börjar vårat liv som Cultstudenter
Riv ner, din föreställning om allt som
väntar är en bok
Historien har visat det förr - kom loss
nu och öppna din dörr
Cultare, nu är det dags att vi festar loss
Cultare, vi är ju alltid på G förstås
Cultare, smörar och spexar och satsar
hårt
Cultare, att bli en ETTA är jättesvårt
Oj, oj, oj, oj! Cultare,
att bli en ETTA är jättesvårt
För först ska alla generaler göras nöjda
och sen ska sångerna på nolltid läras in
och låta bra
till sist väntar kåren med dans
då viftar vi glatt med vår svans
Cultare, nu är det dags att vi festar loss
..... (osv)

GEN ERALERNA
En gång i tiden hade Gävle ett regemente,
på den plats där Högskolan nu återfinns.
När regementet lades ned vägrade några
osedvanligt hårdföra officerare att lämna
sitt regemente. De svor en helig pakt, att
för alltid stanna i katakomberna under
Kungsbäck för att vaka över området.
Därefter trädde samtliga ned i underjorden och syntes inte mer.
Många år senare, när det gamla regementet förvandlats till ett stort lärosäte, startades en studentförening för personer inom
kultur-, medie- och språksektorn. Denna
förenings namn var Cult&Co. De humanister som startat föreningen ville väl,
men ingenting gick någonsin
som de tänkt sig. Ty de var
alldeles för flummiga och allt
de företog sig slutade i skummande texter om medielogik,
grammatik och studieteknik eller
i obscena teckningar, serier och
filmer. Officerarna såg från sitt rike i
underjorden hur flummandet spred sig
över högskolan och de var förfärade.
De beslutade sig för att sända upp sina
modigaste själar för att bringa ordning i det kaos som Cultarna nu kallade
n0llning.
Generalerna hade nu uppstått, mitt
bland studenterna på HiG, och de var
hårdare än någonsin.
De vilsna Cultarna var otroligt tacksamma. Generalerna bringade ordning
och reda, skapade Überphaddrar och

Cultphaddrar som kunde ta hand om alla nya vilsna
n0llor som anlände till skolan varje läsår.
De upprättade Cultarnas 10 budord, vilka n0llorna skulle rätta sig efter. Ända sedan den
dagen leder generalerna varje år nya n0llor
på den pilgrimsfärd mot student-livet vi
kallar n0llningen.
Generalerna är mycket, mycket hårda,
men också mycket, mycket rättvisa...
För den vetgirige n0llan som strävar
mot befodran finns några lärdomar om
Generalerna man bör ta till sig.
1: Generalerna ser allt! n0llan måste alltså
sköta sig exemplariskt under hela nolleveckan, 24 timmar per dygn.
2: Endast generalerna bär svart!
Alltså inga svarta kläder för
phaddrar och n0llor.
3: Generalens glasögon får aldrig röras eller tas av.
4. Vidrör inte Generalen om
inte Generalen ger n0llan tillåtelse.
5. Generalen har ALLTID rätt! Även
om Generalen har fel, så har den
ändå rätt!

Överhuvuden hos andra föreningar
Cultarens tio budord Î

Ó
I.

Du skall inga andra föreningar hava jämte Cult&Co.

II.

Du bör hysa empati och förståelse för andra
studenters okunnighet inom kultur, medie- och språksektorn.

III.

Du skall icke dräpa (Teknologer)

IV.

Du skall icke bedriva hor med din nästas n0lla.

V.

Du skall som en sann Cultare, vid varje festtillfälle som
ges, vara den som först kommer och sist går.

VI.

Du skall älska din general såsom dig själv.

VII.

Du skall förlåta andra föreningars orena spel i tävling.

VIII.

Du skall icke inleda din phadder i frestelse.

IX.

Du skall hysa största respekt inför generalen, men
även Fogden och inte minst den mytomspunna
Skändaren.

X.

Ó

Du skall ALLTID ha roligt.

Fadercult Bönen
Fader Cult, på väggen där,
se till mig som n0lla* är.
Vart jag än på Puben ränner,
sker min fylla bland Cults vänner.
Glaset tomt, glaset fullt,
du förblir vår fader Cult.
* fyll i vad du är, n0lla, etta, etc..

Î

HIP

Hos HIP är det Hälsogurusarna som
bestämmer. De är glada, gröna, sköna och
bestämmer över hälsopedagogerna och
idrottsvetarna. De har gröna overaller,
turkosa hoodies och ett stort leende på
läpparna. Dessa ska ni fjäska så mycket
som möjligt för så att ni kan driva ert lag
till seger!

Gavlecon

Hos Gavlecon är det Överfogdarna som
bestämmer. De är allsmäktiga, har gått på
skolan länge och vet allt. Deras klädsel är
röd overall, svarta tröjor och solglasögon.
Överfogdar är alltid törstiga och ska behandlas med respekt och fjäsk. Överfogdarna är de som äger bestraffningsrätt
över gavleconn0llor.

PIG

Hos PIG är det proffesorerna som bestämmer. De är från olika lärosäten i Sverige
och är här för att göra observationer på
PIG:s n0llor.

Tekonologerna & VOX

Hos Teknologerna och VOX är det
Skändarna som bestämmer. De klär sig i
grön teknolog smäck och svart frack, byxor och skor. Skändarna skrattar inte och
deras tal är uråldrigt. Skändarna säger
aldrig ”ja” eller ”nej” och de använder
inte ordet ”ska”. De använder ord som
”minsann”, ”se där”, ”kanske inte alls” eller ”bör”. Skändare får som alla andra inte
beröras utan tillstånd.

PA

Hos PA är det cheferna som bestämmer. De är klädda i svarta kontorskläder
och bär pilotbrillor. De kan verka väldigt
strama pga. deras sammanbita ansikten.
N0llan tilltalar inte en chef, utan en chef
tilltalar dem. Om en n0lla mot förmodan
skulle tilltala en chef ”ni:ar” man denne.
Att ”du:a” en chef är straffbart.

Egna anteckningar

