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LÄR KÄNNA SÖDRAS NYA KOCK
Södrabladets redaktion har träffat Peter, som är ny kock
på Södra Ängby skola, för att ta reda på lite mer om honom. Läs intervjun i sin helhet!
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alla tillfällen.
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TIGGANDE EU-MIGRATER
Hur många gånger har vi
inte sett plastmuggen på
golvet. De färglada kjolarna och handen framför
ansiktet bönandes för en
slant...
Läs mer på sid. 2

Vilka lärartyper har du stött på?
Under alla år som du gått i skolan har du säkert stött på
en massa olika lärare. Läs om några av de som vi på redaktionen träffat på.
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Regn? Inget att göra?
Södras redaktion tipsar om filmer
i olika genres.
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Vilken är sommarens godaste glassnyhet?
Södrabladets redaktion har testat flera av årets nya glassar från GB.
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TIGGANDE EU-MIGRANTER
Hur många gånger har vi inte sett plastmuggen på golvet. De färglada kjolarna och handen framför ansiktet
bönandes för en slant.

världen. Allt denna folkgrupp gått igenom är inte rättvist. Inte en enda människa ska behöva känna sig förtryck. Tidningar och media skriver inte om dem ständiga
trakasserierna, våldtäkterna och brott som begås mot
Romer i Sverige är inte omtyckta. Det förekommer fördessa människor. Varför värderar vi andra människor
domar och orättvisor för dessa människor. De flyr från
mindre? När lär vi oss att tänka och skilja oss från andra
fattigdom, förtryck och våld. De kommer till Sverige ihop
på det sättet.
om ett bättre liv. I Sverige finns ca 2000 eu migranter.
Det är vårt ansvar att se till att alla som kommer hit ska
ha det så bra som möjligt. Om inte vi tar ansvar för dem, När en människa lever under dåliga levnadsförhållanden
vem ska då göra det? Sverige. Vårt Sverige som under
måste man hitta en väg ut från eländet. Folk som immilång tid varit förebilder åt andra länder, som har en
grerar till Sverige lever under fruktansvärda levnadsvillhöglevnadstandard, demokrati och jämnställdhet, borde kor, dem flyr i hopp om ett bättre liv. Under 2015 har
vara hedrade av att folk väljer att komma hit. Vi borde se antalet EU migranter ökat i Sverige. Dem bor på våra
detta som en motivation till att göra vårt land bättre och gator och problemet är mycket tydligt. Att allt mer och
föra det framåt. Vi har resurserna, vi måste bara fördela mer människor samlas på gatorna eftersom hemlöshetdem rättvist.
en och tiggeriet ökar. Människorna här är inte vana vid
att se fattigdom och tiggeri, dem väljer att titta bort
I vintras var Södra Ängbys nior på en utställning. Utställ- eftersom problemet inte angår dem. Det är inget vi vill
ningen hette Vi är romer och finns att hitta på Forum för veta av. Jag ser förbättringar, Sofia tidningarna. Romerlevande historia som ligger i gamla stan. Resan som
na köper tidningarna för 25kr och säljer dem för 100kr.
Hans Calderas tog oss med på satte djupa och emotion- Mellanskillnaden får dem behålla själva. Detta ger dem
ella ärr i våra hjärtan. Vi fick lära känna (som citatet sä- en möjlighet att arbeta för att pengarna och även få deger) ”Människan bakom myten”. Under utställningen
ras rättigheter tillbaka. Detta är bra men inte tillräckligt.
togs vi igenom romernas historia och vandring genom
Under februari skedde en massavhyssning. Ett femtital
Romer bosatta på Sergels torg fick en onsdagsmorgon
lämna platsen. De fick fram till kl 08.00 på sig att samla
sina saker
och bege sig av. Tidningen uppmärksammade händelsen
med 28 meningar. Det kommunen gjorde var inte att
lösa problemet, de flyttade bara på det.
Vi kan inte hjälpa alla men vi kan hjälpa några. Ibland
räcker det med ett leende. Det räcker med att vi ser dem
som människor. Det räcker med att bara lägga märket
till dem.
Vill du veta mer och hur du kan hjälpa till gå in på:
http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/
Nyhetsarkiv-Social-verksamhet/Vart-attveta-om-tiggeri/

Alondra Olivares 9:3

K pop – Konstig pop?
Musik är en stor del av vårt liv. Den skapar gemenskap,
formar oss som individer och är ett sätt för oss att
uttrycka oss själva. Musik kan t o m vara mer än så: för
många är den en del av ens identitet och livsstil.
Vad är det som påverkar oss till den musikstil vi väljer?
En del fastnar bara för en viss stil och lever efter- och är
lojala med just den stilen de valt. Genom historien har
detta fenomen diskuterats och det verkar som om det
ofta är ett sätt att rebellera eller göra något annat – än
de andra. Många stilar, som t ex rocken, punken och hiphopen är ju just motkrafter – ett sätt att stå upp för sig
själv och rebellera mot normer i samhället. Idag finns
det massor av olika stilar att välja mellan. Självklart behöver man inte gå ”all in” (om det inte är så man vill
uttrycka sin identitet) men att vara nyfiken på andras val
av musik och den livsstil som medföljer öppnar nya dörrar till nya världar.
Att välja något annorlunda, t o m lyssna på musik på ett
främmande språk kan bli en livsstil. Det är vad som t ex
har hänt med K-pop i västvärlden. K-pop står för Koreansk pop och är ursprungligen från Syd Korea. Det är en
blandning av många olika stilar, såsom: Rock, Techno,
Electric och Hip Hop.
På alla platser i vårt samhälle lever vi, med alla dessa
olika stilar och smaker, sida vid sida. Att visa respekt för
varandras val av musik är viktigt, när vi nu berör ämnen
som identitet. Hur lyckas vi med att skapa detta multikultisamhälle? Respekterar vi varandras val av musikstil?

Jag har diskuterat dessa frågor med några andra personer för att se vad de hade om att säga om ämnet. Men
först spelade jag upp ett Youtube-klipp med en annorlunda musikstil: ett K-pop band som heter EXO.
”Det är min musiksmak. Det är roligt med en annan kultur. Även om jag inte förstår språket berör de ändå mig.”
”Jag tror att många följer den musikstilen som är populär istället för att gå sin egen väg. Det är detsamma med
klädstilar. Vissa följer då – modet… Vad som är populärt.”

”Jag tror att många lyssnar på topplistorna istället för
vad de egentligen föredrar. Jag är ett exempel. Jag kollar
ofta på topplistorna och får inspiration till låtar därifrån.
En ny låt kanske spelas på radio och då tänker jag ”gud,
vilken dålig låt”. Sedan hör man den spelas överallt och
tillslut börjar man gilla låten då alla andra gör det. Det
är som att bli hjärntvättad.”
”Klart man blir påverkad av vad andra människor lyssnar
på men jag tror inte detta har någon större inverkan på
vad jag väljer för musik.”
”Jag lyssnar ofta på arabisk musik och andra sorters musik från olika kulturer. Jag skulle nog aldrig välja att
lyssna på den sortens musik i skolan. Folk skulle då se
mig som annorlunda och konstig. Vi har ju redan fördomar om vad andra lyssnar på för musik även fast det
skulle ingå i den genren just jag lyssnar på. Jag kan t.ex.
rata Justin Bieber, och då rata personerna som lyssnar
på honom utan att egentligen veta något om dem eller
ens känna personerna.”
”Jag har varit med om att folk tycker jag är konstig därför att de inte anser att jag lyssnar på ”normal” musik.
Jag slutade därför att lyssna på den sortens musik. Men
nu skiter jag i vad folk säger.”
Musik är en stor del av vårt liv. Den skapar gemenskap…
Men även utanförskap. Fortsätt att lyssna på den musik
du vill och prova gärna nya musikstilar på vägen. ”Det
viktigaste är ändå inte vad man lyssnar på för musik –
utan känslan man får när man lyssnar.”

Av: Ronja 9:4

SIME: Är du en entreprenör?
I början av maj hade alla elever i
nian en chans att gå på ett event.
En mässa där entreprenörer höll
föreläsningar och där man fick
chansen att ställa frågor till dem.
Det började på morgonen och slutade på eftermiddagen alltså en hel
dag då man slapp skolan. Min ”fri
från skolarbete” men ändå närvarodag blev mycket mer än jag hade
förväntat mig, mycket mer.

kreativa och använda de verktyg vi
har till hands för att sprida våra
idéer. Hemsidor som fundedbyme.com och sociala nätverk
kan vara början på en karriär.
Så sitt inte där med din genialiska
idé. Sprid den! Ålder spelar ingen
roll för vi är i en tidsålder där alla
kan dela sina idéer. Google var en
idé som blev en verklighet, kanske

Mässan började kl. 9 och slutade
efter 4. Jag kan inte säga att varenda
timme av mässan var rolig eller intressant men mässan som helhet
gav mig en upplevelse. Det öppnade
mina ögon för alla möjligheter vi har
i dagens samhälle för en entrepretrodde på. En idé de ville förverkliga
nör. Alla idéer vi kan förverkliga så
och viljan att fortsätta. Genom att
lätt om vi bara försöker.
inte ge upp oavsett hur tufft fick de
Och då undrar ni självklart vad är en resultat. Det finns säkert jättemånga
entreprenör? En entreprenör är en av er som läser som säkert har en
person med en dröm som vill fördröm eller en idé, kanske är det ett
verkliga den. En idé som kan bli ett spel eller en app. Vi lever i en tidsålföretag och kanske hjälpa flera tuder där allt är möjligt! För att
sen människor och ge intäkter.
komma någonvart behöver man inte
På SIME eventet var det flera entre- en otroligt lång utbildning. Har du
prenörer som höll föreläsningar och en idé sprid den! Det finns så många
berättade om hur de hade kommit sätt att få kontakt med människor,
så många sociala nätverk och sajter
till där de var. Det de alla hade gedär du kan sprida dina idéer och
mensamt var en dröm som det
göra dig själv hörd. Våga visa dig och
din idé. För att vinna måste man
vara beredd på att förlora eller möta

är din idé värd guld i framtiden?
Med en positiv attityd och en riktigt
bra idé kan du bli nästa Bill Gates. Ta
initiativ och gör din dröm till verklig-

motgångar. Men vi har otroliga möjligheter om vi bara vågar chansa.
På SIME gav de oss tips och råd om
hur man lyckas som entreprenör.
Det största och viktigaste rådet var
attityden! Attityden man har, att
aldrig ge upp och tro på sig själv.
Visserligen måste man vara rationell
och logisk men aldrig negativ. Idéer
är som oslipade diamanter, de behöver tid och man behöver lägga
het!
arbete på de. Har ni en idé satsa på
den, våga och ge aldrig upp. Det
andra rådet de gav oss var att vara

Meklit Tesfaye Teklu
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Olika typer av lärare...
Under alla år som du gått i skolan har du säkert
stött på en massa olika lärare. Här är några av de
som vi på redaktionen upplevt. Lärare. Om ni känner igen er, ta inte illa upp, ni alla är bra på era
unika sätt!
Personliga läraren
Den personliga läraren är den som pratar om allting
från sitt eget liv. På ett spännande sätt försöker läraren berätta om de här händelserna, och det funkar!
Dessvärre kan det ibland bli för mycket. När en elev
t.ex. pratar om Mount Everest så berättar läraren om
hur hen har bestigt Mount Everest.
Snälla läraren
Den snälla läraren är den som låter er gå fem minuter
tidigare från lektionen om ni är klara med arbetet. Ifall
du är hungrig så får du gå till matsalen och hämta
frukt eller macka utan att få frånvaro. Den snälla läraren har förståelse för eleverna och ifall man har mycket på en gång anpassar läraren sig till vad som blir
bäst för eleverna.
lektion, orolig över presentationen om ”hur man äter
blåbär” som du ska framföra inför hela klassen, men
När någon till och med pratar tyst i klassrummet så
du behöver inte göra det. Den glömska läraren har
hyschar den här läraren. Ifall eleverna är stökiga i korrglömt bort att du ska göra din presentation, så du slipiden innan lektionen så tvingar läraren eleverna att stå
per.
på ett led till dem blir tysta. Du får inte tugga
tuggummi på lektionen, du får inte ens andas. Den
strikta läraren tar helt enkelt kål på dig. Trots allt så är
Uppmuntranden läraren
det läraren som har bäst struktur på lektionerna och
Den här läraren har hela tiden en positiv attityd oavman får mest gjort på den här lärarens lektioner.
sett vad du än gör. Ifall du gör någonting dumt som att
kasta en tomat på någon annan elev så blir den uppmuntrande läraren inte så arg. Istället så ser läraren
Rebelliska läraren
det som ett positivt sätt att få ut din kreativitet. Den
Rebelliska läraren är den läraren som trotsar skolverhär läraren gör eleverna motiverade i skolan och får
ket. Läraren kan skämta lite om andra lärare eller med
oss att vara nöjda med oss själva. Det är helt enkelt en
eleverna, men på ett snällt sätt. Den rebelliska läraren
person som man vill vara omkring.
låter elever göra saker som andra lärare inte tillåter
Strikta läraren

under lektionstid t.ex. tugga tuggummi eller ha mössan på sig i klassrummet.
Glömska läraren
Den glömska läraren är den som ofta glömmer ifall ni
har en inlämning eller ska ha en presentation. Läraren
blandar också ihop klasserna och glömmer vilken
klass som har gjort vad i skolan. Du kommer till en

Läraren som väljer dig fast än du inte räcker upp handen
Det finns inte så mycket säga, förutom att många stör
sig på den här läraren.
Edvin Halling
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ANNANASSMOOTHIE
FÖR 2 PERSONER
1 frusen banan
1 dl frusna ananasbitar
1 Äpple
1 dl yoghurt

1 tsk honung

1 ägg

1 apelsin

3 teskedar honung

FÖRBEREDELSE:

3 teskedar mjölk

Mixa ihop bananen och honungen, Lägg
till några droppar apelsinsaft. Lägg
masken i ansiktet i 15 minuter och tvätta
sedan bort den med ansiktstvätt och
återfukta därefter huden.

5 teskedar olivolja.

Häll alla ingredienser i en mixer, mixa
och njut!

HEMMAGJORD ANSIKTSMASK

HEMMAGJORD HÅRMASK.

INGREDIENSER:

Du behöver:

1 banan, helst mogen

1 mosad banan

Blanda ordentligt och applicera sedan i
håret. Tvätta bort med schampoo efter
15-30 minuter.
Av: Nichole
Alla tipsen kommer ifrån http://
sommartips.blogg.se/ men med lite ändringar…

Av: N&L
Sida 6

Filmtips för sommaren
Visst hoppas vi alla på en solig och varm sommar.
Bad och sol varenda dag. Men vi vet alla att riktigt
så blir det inte… Det kommer regna. Men se det
inte som något dåligt (försök) se det som ett underbart tillfälle att expandera dina filmkunskaper
och se ett par riktigt grymma filmer.

Det är college humor som du aldrig har sett den
förut. Get hard, enligt mig är alla filmer med Kevin
Hart solklara vinnare men den här var riktigt rolig.
En rik man som oskyldigt blir dömd till fängelse och
tar hjälp av sin ghettovän för att tuffa till sig. Roligare kan det inte bli.

Skräck: På sistone så har det kommit ut riktigt bra
skräck filmer som har en riktigt bra. En bra story är
viktig i en skräck film och ifall den har flera dimensioner och twists. Då ger den en den ultimata skräckupplevelsen. The conjuring, riktigt bra gjort och precis när man tror att man tröttnat på filmer om hemsökta hus kommer den här och ändrar en syn helt.
The Purge, en serie av skräckfilmer som har en väldigt bra och ganska annorlunda story. Definitivt en
måste se. Paranormal activity, en klassiker behöver
jag ens säga mer?

Drama: Här finns några riktigt sevärda filmer. Det är
i den här genren som mästerverken blir till. Selma,
en film om Martin Luthers kamp för rättvisor och
ett slut på rasismen. En otroligt gripande och sevärd
film. Agora, tänk att hela tiden bli hindrad från det
du allra mest vill göra i ditt liv p.g.a. ditt kön. En film
om Hypatia en kvinnlig matematiker och filosof om
hennes liv och händelserna upp till hennes brutala
död. Hotel Rwanda, baserad på en av tidernas
värsta folkmord. Folkmordet av tutsis i Rwanda. Filmen handlar om Paul Rusesabagina en otroligt modig och ärbar man som gömde tusen männiakor
från folkgruppen tutsis i sitt hotell.

Thriller: Min favorit genre av de alla. Helst ska det
vara otroliga spins i storyn. Inception, ett virrvarr av
brott och tusen. En riktigt bra uppbyggd story med Meklit Tesfaye Teklu
enorm spänning. Inget att rekommendera för er
som inte vill använda er hjärna åtminstone någon
gång under filmen. Shutter Island, två detektiver på
en isolerad ö i jakten på en mördare bland mental
patienter. Varje minut av filmen är som en pusselbit. Lost Girl, ett par där frun försvinner. Alla ledtrådar pekar på maken. En film där inget är som det
ser ut att vara.
Komedi: Den största och mest versitiella genren
enligt mig. Här finns en film för alla smaker. 21 and
Over, ett födelsedagsfirande som går lite för vilt till.
Typisk College humor men riktigt kul ändå. The
Heat, två kvinnliga agenter på ett uppdrag tillsammans. En bra film med otroligt duktiga och roliga
skådespelerskor. 21/22 jumpstreet, En måste se.
Båda filmerna är roliga (om den första lite roligare.)
Sida 7

SÖDRABLADET

GB GLACE sommarnyheter!
Som vanligt har GB Glace släppt sina sommarglassar, och i år
fick vi faktiskt många efterlängtade önskemål. Vi på Södrabladet skickade ut en ur redaktionen för att testa glassarna och
recensera dem. Varsågoda och njut!

Magnum Pink – SB-SB-SB-SB-SB
Lyxigt förpackad glass med rosafärgat skimrande täcke. Insvept
i vanlig Magnum mjölkchoklad, men insidan var fylld med hallonsås och härlig hallonglass som smälter ljuvligt i munnen en solig sommardag.
Glassen får 4,5 av 5 Södrablads.

Magnum Black – SB-SB-SB-SB- SB
Lyxigt förpackad glass täckt med mörk Magnum choklad len
som sammet. Överdraget smakade ungefär som Lindt’s mörka
chokladkaka. Insidan fylld med espressokaffe sås och härlig vaniljglass. Rekommenderas till mörkchoklad/kaffe älskare, till oss
som inte är så förtjusta i kaffe, NEXT.
Glassen får 3 av 5 Södrablads.

Calippo Shots SB-SB-SB-SB-SB
(Lemon & Cola)
Isglass med smak av Citron/Lime och Cola. Otroligt smakrik och
härlig att äta. Minus till missledande förpackning, ger intryck till
lakrits pga. dess svarta tråkiga färg. Ogillar även att glassen
smälter fort och kladdar ner allt och annat. Min övervägning
grundar jag dock efter smaken.
Glassen får 3,5 av 5 Södrablads.

Daim Chocolate - SB-SB-SB-SB-SB
Chokladglass med smaken av choklad, choklad, och choklad.
Krämig chokladfylld glass med Daim kulor, i krispig strut. Kanske
lite för mycket choklad även för mig som chokladälskare. Mandelkrokantkulorna är kanske för få för mig som väntat mig mer
DAIM i en Daim glass.
Sida 8

Glassen får 4 av 5 Södrablads.

Cornetto Peanut Butter Love-SB-SB-SB-SB-SB
Älskar du snickers älskar du förmodligen också den här glassen. Med
smaken av jordnötssmör är glassen en väldigt smakfull glass. Kan
dock kännas lite tung med kärnan av kolasås, den spröda våfflan,
pekannötter, choklad, och allt annat sött.
Glassen får 3,5 av 5 Södrablads.

Glassarna var väldigt smakfulla och goda. Betygsättningen har jag baserat på en skala från 15 Södrablads, där ett är sämst, och 5 bäst. Jag har försökt betygsätta efter de nya glassarna
och bortsett från de gamla. Jag hade förväntat mig lite bättre nya glassar, men det var inte
som jag hoppats. Dock så var de goda, men jag kommer fortsätta hålla mig till Sandwich som
är min favorit, samt Strawberry White.
Ha en underbar och glassig sommar!
Alex Kaspo

Vi har intervjuat Mailene, ansvarig för
skoltidningen på Södra Ängby skola.
Vad tycker du om att få jobba med tidningen?
Jag tycker att det är riktigt kul att jobba
med tidningen.
Är det du som skriver allt i skoltidningen eller får
du hjälp någon?
Det är bara eleverna på redaktionen som
skriver artiklarna i skoltidningen och så
klart de som skickar in bidrag brukar
kunna få vara med, jag sätter bara ihop
alla artiklar till en tidning.

Foto: Elise Savorina

Hur många är det som jobbar på reaktionen?
Det är elever i år 8 och 9 som kan välja
Hur länge har du hållit på med skoltidningen?
att skriva i skoltidningen som elevens val
Vi startade skoltidningen i augusti det här
och vi är fjorton personer i gruppen just
läsåret. Alla som vill får vara med och
nu.
hjälpa till med skoltidningen, alla bidrag
Hur kommer man med i din grupp?
är välkomna.
Det väljer man när man gör sitt elevens
val. Elevers om har bidrag som inte är
med i gruppen, kan lämna i Södrabladets
fack vid expeditionen eller skicka in på
Intervju gjord av: Elise Savorina, Moa Fernmail.
ström, Daniljela Popadic, 7d

Södra Ängbys nya kock
Vi på redaktionen har valt att ta
reda på lite mer om Peter, den nya
glada kocken i köket. Det var just
för att han är ny som vi valde att
prata med honom så att vi får veta
lite mer om honom. Så vi gick till
köket och där svarade han på några
frågor i en intervju

verka själva matsystemet, eller
gör dina kolleger
det också?
-Just nu uppfattar jag att det
nog bara är jag,
men vi ska säkert se till att det
blir ett ”vi”.

--Känner du att du har kommit nära
eleverna?

-Vad skulle du
iså fall vilja före-Aa det har jag verkligen gjort, eftersom att man står och tar emot er dra?
-Allt handlar om
elever varje dag
-Okej men känner du att det känns ekonomi i förstatryggare på något sätt då?
hand .
-Mm det var en utav anledningarna -Men just nu,
att jag sökte hit för att komma nära finns det något
ungdomarna, och för att kunna på- du skulle vilja
ändra eller något
verka er med smaker.
som du skulle
vilja ta bort som
-Är det kul att arbeta med detta?
du inte alls gil-Mm till att börja med älskar jag att lar?
hantera råvaror och mat överhuvud- -Det är ju helt
taget, det var nog den största anled- klart de färdiga
rätterna som
ningen till att jag sökte hit. Det är
man bara stoppar in i ugnen.
dessutom bättre arbettstider, man -Okej men skulle du vilja ta bort
får mer tid med familjen och så är
dem helt och hållet?
det kul att arbeta med ungdomar
-Nej kanske inte helt och hållet, det
finns vissa som är bra men jag tycker vi borde göra mer från grunden
-Vilken är din favorit måltid som du och inte bara värma i ugnen.
gjort här?

där var jag serverings- och dryckeslärare. Jag utbildade elever inom
dryck och servering.
Vad tycker du är roligast, stå i köket
eller att lära ut?
Att jobba i köket tycker jag nog är
roligast det är i alla fall det jag föredrar nu.

-Oj det är svårt men Jag skulle nog
säga kalopsen från förra veckan,
svensk husmanskost är toppen.

FEM FAVORITER

-Vad är det viktigaste med maten
tycker du?

-Nyttigheten är det viktigaste tycker
-Vad tycker du är bra med maten på jag för att ni måste få i er en hälsosam måltid och vi har regler som vi
Södra Ängby?
måste följa om hur ni ska äta, men
-Jag försöker påverka mer och mer,
självklart styr ekonomin vad vi får
jag vill att man jobbar mer med en
måltid från grunden, istället för att och kan köpa.
köpa hem färdigpanerad wienerHar du arbetat på någon annan
schnitzel, så kan man göra den från
skola tidigare i så fall vilken?
grunden.
-Är det bara du som försöker påJa, en privat restaurangskola, fast

Favorit rätt Oxspringa med pepparotsås
Favorit glass Romrussin
Favorit frukt Jordgubbar
Favorit dryck Rödvin/
svartvinbärsaft
Favorit högtid Julafton
Bild: http://pixabay.com/sv/jordgubbar-s%C3%B6t-r%
C3%B6d-l%C3%A4ckra-mogen-272812/

Av: Jonathan och Nichole
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2015-05-07
Av: Natalia och Antonia 7c

Thilde och Jamilya i 7C testar chips

Foto: Egna bilder

OLW´s Sourcream & Onion
kostar 26kr

Pringles sourcream & onion
kostar 33kr

Estrellas Sourcream & onion
kostar 28kr

innehåller 175g.

innehåller 190 g.
Chipsen var väldigt tunna och hade
därför inte särskilt bra krispighet.
Smaken var också väldigt svag men
formen gjorde dem roligare att äta.

innehåller 200g.
Chipsen var väldigt krispiga och
smaken hade en bra balans mellan
gräddfilen och löken. Estrella gav
mest chips för pengarna mellan
dessa tre sorter. Dessa chips är
ett hett tips tillfredagsmyset.

Vi ger Pringles 2/5 stjärnor.

Vi ger Estrella 5/5 stjärnor.

Chipsen är lagom krispiga
och gjorda på svensk potatis.
Löksmaken i chipsen övertog
tyvärr sourcreamen vilket gjorde
att man tröttnade efter ett tag.
Vi ger OLW 3/5 Stjärnor.
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Just Cause 2
Sammanfattning
Det handlar om killen Scorpio,
Scorpio har en gripklo som han
kan ta sig fram med. Scorpio lever
i en värld där diktatorn Baby Panau styr hela världen. Han gillar att
kriga och han tänker inte på invånarna som har det dåligt. De flesta
lever bara i små trähyddor med
torkad lera som tak. Man gör olika
uppdrag för olika grupper som
försöker göra slut på Baby Panau.
Desto mer uppdrag man klarar av
så blir grupperna större så att invånarna får det bättre. För att få
nya uppdrag måste man få
‘’CHAOS’’. CHAOS är ungefär som
poäng, och av poängen får man
nya uppdrag. Det är lite oklart
först hur man får nya uppdrag. För
att få CHAOS så måste man klara
av uppdrag och explodera saker
som Baby Panau äger. Du kan
också hitta ‘’Drug drops’’ som man
får extremt mycket CHAOS av. Det
är väldigt sällsynt att hitta dem.
Det finns även siduppdrag som
exempel race, fallskärmshoppning
och göra olika stunt. Man gör siduppdragen för att få pengar. Av
pengarna köper man fordon och
vapen som t.ex. flygplan, helikoptrar, motorcyklar och bilar. Man
kan också köpa fallskärmar. Man
låser även upp fordon och vapen
genom CHAOS.

Källa: http://www.reddit.com/r/gaming/comments/111vhr/rjustcause2_didnt_appreciate_this_jc2_sunset/

man spelar det här. Man hittar
alltid på nya saker att göra. Spelupplevelsen är sammanlagt väldigt
skön eller “smooth” som man säger.
Grafik
Grafiken är helt okej för den här
generationen. Den är bättre på
vissa ställen, t.ex. under vattnet
och uppe i bergen. Grafiken hade
väldigt hög standard när det kom
ut. Vi hoppas att det nya Just
Cause 3 kommer förbättra den.
Flerspelarläge

Det finns ett mod på Just Cause 2
som gör så att man kan spela flera
personer på samma värld.
Spelupplevelse
Eftersom det bara är ett mod så
Det här spelet är väldigt roligt att gör det att det finns många bugspela, speciellt onlineversionen.
gar. Det kan förbättras genom att
Världen är gigantisk och det är kul spelföretaget gör själva flerspelaratt upptäcka ställen där man aldrig läget så att det inte finns så många
har varit. De små detaljerna som
buggar. Det finns t.ex. ett om man
de vackra solnedgångarna och ko- ‘’grapple hookar’’ till en helikopter
rallerna under vattnet ger spelet
som en annan person åker i. Då
sådan hög klass. Tack vare dessa
flyger man bara runt och till slut
små detaljer, vill man aldrig sluta dör av propellrarna...Man kan göra
spela. Tiden bara flyger iväg när
i princip allt på flerspelarläget, det

är bara fantasin som stoppar en.
Det vi brukar göra är att åka flygplan efter varann under broar och
helst åka vid solnedgången.. Vi
brukar också knyta fast våra bilar
och åka ner för ett berg.
Det som kan förbättras
Just Cause 2 är inte perfekt, vi tror
inte att något spel i världen är det.
Några saker de kan förbättra är
grafiken och flerspelarläget. Grafiken är helt okej jämfört med andra
spel idag. Ibland kan man knappt
se vad ett föremål ska föreställa
när man kollar från nära håll.
lerspelarläget har många buggar
som kan få en skadad och till och
med dödad i vissa sammanhang.
Men, om man åker för fort, kan
man flyga upp i rymden (som man
inte ska kunna göra).
Vi ger spelet 4 av 5 Doritos.
Av Otto och Nils, 7C
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Tuggummitest
”Tuggummi ger mig bättre koncentration i skolan”. Lärare
som förbjuder tuggummi i klassrummet får ofta höra tjat och
tigg från eleverna. Vilka passar bäst in i skolmiljön, vilka håller
längst och viktigast av allt. Vilka smakar godast? Testpatrullen
bestående av Siri, Hedda och Saga har tagit reda på allt du behöver veta för att hitta det perfekta tuggummit.

Namn:

Camel Balls

Eucalyptus

Ice intense mint

Tubble Gum

Kilopris:
Design:

1000 kr/kg
”Ofräscht med en
framsida på en kamel som visar upp
bakdelen.” Saga

Ca: 570 kr/kg
Framsidan har
ganska gammaldags
70-talsfärger. Man
ser att tuggummina
inuti är fräscha.

Ca: 666 kr/kg
Förpackningen känns
snygg och genomtänkt men man lockas inte så mycket av
den.

428 kr/kg
Förpackningen ser väldigt
barnslig ut. ”Man kan tänka
sig att den lockar barn.”
Saga. ”Ofräscht med
tuggummi i tub.” Siri.

Smak:

”Det står att
tuggummit ska
vara surt men det
smakar bara äckligt
sött.” Siri. ”Vad
äcklig körsbärssås
inuti.” Saga. ”Var
finns papperskorg?!” Hedda

Tuggummit var väldigt starkt i början
men tappar ganska
fort sin styrka även
om det fortfarande
smakar mint. ”Det
var väldigt tydliga
smaker.” Hedda.
Man känner sig
fräsch.” Siri. ”God
konsistens.” Saga

”Ah vad starka.”
Hedda. Alla i panelen
var överens om att
de smakade och luktade mycket tigerbalsam.

Tuggummina smakar sött
och tillgjort. De har en
gammelrosa färg och ett
äckligt rosa slem. ”Det är
alldeles för löst, det fastnar
i tänderna.” Siri. ”Man kan
göra jättestora bubblor.”
Hedda.

Funktion:

Passar bra som
lördagsgodis men
känns inte som
man kan använda i
skolan.

Detta tuggummi
passar bra att ha i
skolan eller tugga
efter en måltid eftersom man känner
sig fräsch efter att
ha tuggat det. ”Inte
gott som lördagsgodis.” Siri.

Känns väldigt likt
Eucalyptus. Det passar bra i skolan och
man får en fräsch
andedräkt.

Passar bra till lördagsgodis
och man kan göra jättestora bubblor.

Hållbarhet:

Tuggummit håller
smaken i 4 minuter.

Tuggummit håller
smaken i 74 minuter.

Tuggummit håller
smaken i 72 minuter.

Tuggummit håller smaken i
26 minuter.

Poäng:

1 poäng

4 poäng

4 poäng

2 poäng
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Älvornas Vänner
Att jag inte hade några vänner störde mig inte så mycket.
Vänner pratade så mycket. Jag tyckte om tystnad. Och ensamhet. För det mesta satt jag och läste på en stor sten i en
glänta i skogen. Den var fridfull och stillsam, någon gång såg
jag en hjort eller en älva eller en kanin, men de lämnade mig
ifred. Så fort de såg mig sprang de skyggt bort. Just den dagen läste jag en bok som skolbibliotekarien gav mig. Man
skulle kunna säga att hon var min enda vän. Ibland blev hon
sur på mig för att jag inte såg på världen på samma sätt som
hon, men hon brukade säga att hon inte kunde vara arg på
mig för att mina ögon var för stora. Som ett av rådjuren i skogen.
Ljuset bröt sig igenom trädtopparna. Träden hade så mycket
löv och grenar att jag, trots att jag satt i en glänta, behövde
kisa lite för att se texten i boken. Dock var klockan sju - det
kanske var den bästa förklaringen. Jag borde gått hem,
mamma blev nog orolig snart. Just som jag reste mig såg jag
en älvunge dyka ut ur snåren. Båda frös och hon såg förfärat
på mig med sina gröna ögon. Det speciella med älvögon var
att de inte bara hade gröna irisar, utan även ”ögonvitan”
hade en svag hinna av pistage. Irisens nyans varierade, men
just denna älvas var djupt skogsgröna med fläckar av smaragd
och ljusgrönt, nästan lite gulaktigt. Hennes ögon såg ut som
gläntan. De gulgröna strålarna av ljus som krampaktigt kämpade sig igenom det täta lövverket av mörkgrönt. Ungens hår
var blekgrönt, långt och tunt, huden nästan genomskinlig.
Hon måste varit från djurparken för hon hade på sig en vit
klänning. Eftersom älvornas kroppar var anatomiskt byggda
på samma sätt som människors, brukade de på djurparken
och cirkusen vara klädda i någon form av kläder. Ägarna ville
väl inte få samtal av upprörda föräldrar och äldre som tyckte
att det var olämpligt.
Hela hon var liten och skör. Hon var nog inte farligt mycket
yngre än jag. Någon ropade och ögonblicket var över. Det
kändes som en spänd tråd som klippts av, plötsligt var jag
tillbaka i verkligheten igen. Älvan störtade iväg tyst som en
mus in i skogen. Jag såg henne inte längre. Efter någon minut
kom en stor man med en djurparks-tröja på sig. Han frågade
mig om jag sett en älvunge. Den hade rymt, informerade han.
Jag vågade inte säga något, mannen var enorm, så jag nickade bara åt det håll hon sprang. Mannen kilade vidare och
efter ett litet tag hörde jag hur han fångade in henne. Bra.
Skönt att han hittade den. Men när jag traskade hem i det
alltför närvarande mörkret kunde jag inte hjälpa att jag kände
mig en smula vemodig.
Dagen efter stod det en kortfattad notis om älvan som rymt,
men, som tur var, blev infångad, i tidningen. Det var en liten
bild på henne tillbaka i sin bur. Jag blev lite illamående när jag
såg det, som när man skjutit upp att studera inför ett prov
och sedan när man väl sitter i bänken vet man att man inte
har en aning om vad kapitlet handlar om. Den låg och åt
längst ner i magen - skammen. Känslan följde med mig hela
dagen – jag åt ingen skollunch, vilket resulterade i att läraren

skällde på mig. På väg hem från skolan kände jag mig lite
bättre, för läraren trodde att jag var ledsen så jag fick en piggelin som låg i lärarrumsfrysen.
Jag önskar att jag kunde säga att jag legat ändlösa nätter och
tänkt på detta, men det har jag inte. Livet fortsatte. Jag vaknade, gick till skolan, gick hem, gjorde läxor, gick och la mig
och började om. Det var skönt, jag tycker om rutin. Men varje
gång jag såg en grupp Älvornas Vänner kände jag för att
gråta. Men en dag kom mamma hem och föreslog att vi skulle
göra något trevligt, bara hon och jag. Hon kände sig väl skyldig för att hon jobbade över så mycket. Jag sa att vi kanske
kunde göra något och hon förklarade att hon fick ett presentkort på djurparken från sin kollega. ”Vi kan åka dit, du och
jag.” ”Visst, om du vill.” Hon såg lite besviken ut över att jag
inte var mer entusiastisk, men hon sa hjärtligt att hon skulle
hämta mig vid halv fyra från fritids på fredagen. Jag var
ganska likgiltig när det kom till djurparken, men om det
gjorde mamma glad så följde jag gärna med.
Fredagen kom och mamma hämtade mig vid kvart i sex. Gabriel, en fritidspedagog behövde ringa henne för att se om
hon faktiskt skulle komma. Hon bad Gabriel om ursäkt tusen
gånger och drog med mig till bilen. När vi kom fram gick vi på
delfinshowen, jag red på en ponny och jag klappade lamm.
Mamma skulle just köpa en varsin glass när jag såg en skylt
som pekade mot älvorna. Jag förstod inte att jag inte tänkt på
det tidigare – älvan i skogen rymde från djurparken! Mamma
tittade inte på mig, så – utan att tänka – smet jag snabbt iväg.
Mitt hjärta bultade, pulsen var för hög, jag skulle få se de
gröna skogsögonen igen. I det ögonblicket förstod jag inte
hur jag någonsin kunde sluta tänka på älvan. Älvan med hår
som lindblom.
Älvornas inhägnad var som en stor glänta. Träd stod längs
kanten och marken var full av mossa och stenar. Här och där
stack en linnéa upp. Först såg jag bara natur, men efter ett
tag fastnade mina ögon vid dem, högt uppe i träden. Jag såg
henne! Hon satt ensam. Jag vinkade ivrigt och försökte få
hennes uppmärksamhet och tillslut såg hon mig. Hennes
ögon spärrades upp och långsamt, trevande, klättrade hon
nerför stammen. Jag log och väntade på att hon skulle
komma fram till stängslet. Hon betraktade mig varligt och
drog ihop de tunna läpparna till ett streck. Plötsligt började
hon gestikulera vilt. Jag förstod inte vad hon menade, så jag
försökte rycka på axlarna, men hon bara fortsatte. Jag skakade på huvudet och ryckte igen, nu slutade hon. Hennes min
blev intensiv och jag förstod att hon tänker över något.
Jag rös. Hur var det möjligt? En älva som tänkte? Jag hade
aldrig trott att älvor hade ett medvetande, men nu var jag
helt övertygad. Mina tankar avbröts abrupt när älvungen särade på läpparna och yttrade, tvekande ”Hjälp mig.” Jag hoppade till. ”Bort.” Hon liksom smakade på orden. Jag svalde
och stammade fram ”H-hur kan du prata?” ”Jag varit här…
länge. Jag lärt.” Orden lät udda, onaturliga i hennes mun.
”Vad ska jag göra?” Hon lutade sig närmare stängslet.
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”Stanna. Stängning. Gömma dig.” Jag tvekade inte ens en
sekund, jag ägnade inte en tanke åt mamma och glassen. Jag
sprang bort och gömde mig.

Hon vände sig om och såg på mig. ”Va?” Hennes röst ekade i
mitt sinne när hon sa ”Mitt namn är Eiyera” Jag lyssnade
knappt på vad hon sa, hennes ögon var för genomträngande
– jag drunknade i dem. Jag andades ut ett ynkligt ”Åh.” och vi
Flera gånger ropade de ut i högtalaren att Tom Rosensjö
fortsatte springa. Atletiska saker har aldrig varit min starka
skulle möta sin mamma vid receptionen, men jag stannade
sida, men av någon anledning kunde jag inte sluta springa.
envist kvar. Polisen letade men jag blev inte hittad och vid
Jag hade håll, kunde knappt andas och jag trodde att jag
tretiden hade alla gått. Jag borde varit trött, men jag var klarskulle kräkas vilken sekund som helst. Kunde inte sluta. Vi
vaken. Långsamt gick jag, dold av skuggorna, till älvorna. Jag
sprang längre och längre in, jag såg knappt mina egna fötter.
såg älvan och i ett enda, kristallklart ögonblick, förstod jag
Världen snurrade för min syn. Stora ljusfläckar suddade ut en
vad som hände. Jag var, helt olagligt, kvar på djurparken på
stor del av skogen ur mitt synfält. Allt virvlade och jag kunde
natten, jag hade, helt olagligt, gömt mig för polisen och min
inte tänka klart. Jag förstod inte ens att jag svimmat förens
mamma och jag skulle, helt olagligt, bryta ut en älva. Jag ville
jag vaknade på marken.
fly hem så fort jag kunde och förtränga att något överhuvudtaget ens hänt. Men icke. Jag fortsatte framåt och jag nådde Eiyera betraktade mig noga. Jag såg hur oron långsamt lämstängslet. Älvan granskade mig och pekade på presentshonade hennes ögon. Varsamt hjälpte hon mig upp till sittande
pen. ”Kläder.” viskar hon och jag löd. Det lilla huset var inte
position. Sakta tog jag in omgivningen – vi var inte på samma
ens låst. Jag hörde ljudet av en tv genom dörren, nattvakten ställe som tidigare! Hade hon burit mig? Svettdroppar prydde
var uppenbarligen inte så bra på sitt jobb. Jag smög in och
hennes panna och jag förstod att så måste vara fallet. Hon log
konstaterade att vakten satt i rummet bakom disken. Dörren när hon märkte att jag beskådade henne. ”Jag är starkare än
var bara öppen någon centimeter, men ut kom artificiella
jag ser ut. Och äldre…” ”Hur gammal är du?” Eiyera undvek
skratt och blekt ljus. Han satt med ryggen mot mig, så jag
envist min blick. Jag trodde inte att hon tänkte svara, men
grabbade, tyst som en mus, tag i en t-shirt, ett par mjukistillslut hörde jag rösten i mitt huvud: ”Vi åldras inte på
byxor och en keps – alla med djurparkens logga på.
samma sätt som ni, egentligen betyder ålder inget för oss. Jag
har slutat räkna, men jag tror att jag är någonstans vid 200.”
När jag kom tillbaka är ungen redan ute. Jag blev så chockad
Chocken vällde över mig som en flodvåg och jag stirrade med
att jag nästan tappade kläderna. ”Hur kom du ut?!” Hon såg
uppspärrade ögon på den lilla varelsen, men när den första
på mig, pekade på stängslet och mimade sedan att klättra.
häpnaden lagt sig, förstod jag. Det var de oräkneliga åren hon
Upprört frågade jag varför hon då behövde mig och varför
levt som fyllt hennes ögon med så mycket djup, kunskap och
ingen annan älva gjort det förut. Stakande förklarade hon att
erfarenhet.
jag behövdes som täckmantel – hon hade redan rymt en
gång, folk var extra uppmärksamma. När det kom till stängs- Eiyera försäkrade sig om att jag kunde gå och hjälpte mig
let var det elektriskt. Elektricitet skadar egentligen inte älvor, upp. Vi sprang inte denna gång – något jag definitivt föremen hon hade rört det en gång, låtsats bli skadad och att
drog. Eiyera förklarade att vi var i hjärtat av skogen nu, nästhennes magi försvann, så de andra var livrädda. Hon hade
an framme. Det tog knappt ens fem minuter innan den täta
gjort detta för att ingen annan skulle försöka rymma och för- skogen sprack upp i en glänta stor som en sal. Den var nästan
störa hennes chanser. Jag borde väl blivit upprörd för hur hon identisk min glänta, förutom storleken och den enorma eken
behandlade sitt folk, men jag var så inne i stunden att jag inte som stod alldeles i mitten. Eiyeras ansikte fylldes av en så ren
brydde mig.
lycka att jag nästan inte kunde se på henne. Hennes känslor
var för intima, de angick inte mig. Hon tog mig i handen och
Vi sprang genom skuggorna. Jag förstod inte hur det hände,
rusade mot eken. Den hade ett stort hål som hon stoppade in
men plötsligt var vi ute. Jag visste inte vad som hänt. Jag minhuvudet i och skrek, gällt och genomträngande. Genast
des inte ens att vi klättrade över stängslet som omringar djurkände jag hur marken vibrerade. Ett stort hål öppnades och
parken – men hur skulle vi annars kunnat ta oss ut? Allt jag
genom det tittade hundratals älvor upp. När de såg Eiyera
visste var att vi nu var vid skogen som avgränsade den norra
började några skrika på samma sätt med typ av tvättäkta exdelen av parken, där man varken kunde gå ut eller in. Medan
tas. De skrikande älvorna var lika Eiyera, de måste varit henvi sprang mot det skyddande skogsbrynet hörde jag hur älvan
nes familj.
frågade om mitt namn. Jag vände mig om, lika rädd som
första gången hon yttrade ord, men hennes läppar rörde sig
Eiyera vände sig mot mig och viskade, på det stakiga, tvungna
inte. Rösten kom inifrån. Den liksom skälvde i mitt huvud.
sättet ”Hejdå. Tack.” Hon kysste min kind och sprang mot
”Tom” säger jag. I min hjärna lät rösten inte onaturlig längre, hålet. Hennes vänner och familj spännde upp ett nät och inhennes ord var melodiska och vackra, som en porlande älv.
nan jag hann ta farväl hoppade hon ner i hålet som snart slöt
Hon stakade sig inte heller. Jag borde väl vara orolig över
sig. Det sista jag såg av henne, var hur
älvornas telepatikrafter, men efter den kvällen var jag knappt hon kramade och kysste sin familj, så
ens förvånad.
omåttligt glad för att äntligen vara
hemma.
Grenarna rev mig i ansiktet och mer än en gång snubblade
jag över en rot eller sten, men jag fortsatte. Delvis för att jag Jag träffade henne aldrig mer, men kort
förväntade mig att vilken sekund som helst höra polissirener, efter händelsen gick jag med i Älvornas
men framförallt för att älvan inte fått en skråma. Jag visste
Vänner.
inte varför, men jag kunde inte skaka av mig känslan att jag
behövde bevisa något för henne. Jag var tvungen att visa att
jag var värdig att fly med henne. ”Eiyera” Jag stannade tvärt. Stella Melin
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Kyckling- och tortellinisoppa
Ingredienser
2 msk

olja eller smör

8 st

tärnade champinjoner

1 st

skuren lök

2 st

vitlöksklyftorkärnor

1 tsk skuren timjan
¼ dl

vetemjöl

2 dl

vitvin

4 dl

kycklingfond

Valfritt

ostfylld tortellini

10

skurna babyspenatblad

3 dl

matlagningsgrädde

2 dl

vatten

1-2

skurna kycklingbitar/lår

Bildkälla: https://www.flickr.com/photos/tonyadcock/16369243317/sizes/n/

Gör så här:
1.

Häll i oljan, vitlöksklyftorna och champinjonerna i en kastrull. Låt det bryna.

2.

Häll sedan i vätskorna, och låt det koka upp. Sänk värmen och häll i kycklingbitarna.

3.

Häll i tortellinin och låt de bli ”al dente”.

4.

Smaka sedan av med salt och peppar.

Sanne Gertz, 7d

Nadjas kladdkaka
Ingredienser:
3 dl socker
1 ½ dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker
½ tsk salt
4 msk kakao
150g smör
2 ägg
Så här gör du:

källa: www.flickr.se

Först tar du och sätter på ugnen på cirka 200°C.
Sen tar du och smälter smöret, medan de smälter tar man och blandar ihop alla torra ingredienser. Sedan när
smöret smälter väntar man cirka 3-4 min så att det blir rumstemperatur och då häller du i 2 ägg så länge.
Sedan när smöret har stått häller man i det, men ta och häll det lite i taget.
Sen tar du fram en form och smörjer den med smör och häller strösocker över, och sen är det bara att hälla i
smeten i formen. Därefter ställer man kakan i ugnen cirka 15-20 min.
Nadja, 7d

Södrabladet

Scones
Antal: 2- 8, beroende på storlek
Ingredienser:
4dl mjöl
2- 3 tsk bakpulver
2 krm salt
½ dl margarin
1 ¾ dl mjölk
Till servering:
Ost
Marmelad

Så här gör du:

Fotograf: Benson Kua, Kanada http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemon_Scones_(6849616359).jpg

¤ Sätt ugnen på 225°
¤ Blanda de torra ingredienserna i en bunke
¤ Tillsätt sedan margarinet och mjölken, blanda försiktigt
¤ Ta fram en ugnsplåt och bakplåtspapper
¤ Fördela smeten på 2- 8 bitar och lägg ut på plåten och nagga bitarna med en gaffel
¤ Ställ in plåten i ca.10-15min
Av: Natalia och Antonia 7c

Dagens Fråga: ”Vad är det bästa med sommarlovet?”

Nils, Otto, Anton, åk 7:
” Det bästa är att man
Louise, åk 4:” Jag Kristina, trä- och
Ebbe, åk 1:
tycker att det bästa metallslöjdslärare: är ledig och att man
”Det bästa är att
kan åka till Gröna Lund.
vara ledig från sko- är att inte gå i sko- ”Man får sova och
Man badar och blir
vakna som man
lan”
lan”
brun och grillar på
vill, och det är
varmt utomhus!” stranden”.
Sida 17
Av: Elsa och Alice 7c

Färglägg fälten med den färg
siffran anger.

Sida 18

Färglägg bilden
Av: Malenki (open clipart)

SÖDRABLADET

Vilka av lärarnas namn döljer sig bakom rebusarna?
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