Välkommen till "nya" TCExpressen!
Den här terminen började var det bara elever som aldrig tidigare arbetat med TCExpressen som
valde skoltidningen som elevens val. Detta i kombination med att eleverna har ett annat
skrivprogram än tidigare, gjorde att jag beslutade att ändra upplägget mot tidigare nummer.
Tidningens utseende blir också lite olik tidigare nummer, eftersom även jag har en annan dator och
andra program än tidigare. Jag beslöt att ge eleverna större frihet vid val av medium vid
presentation av sin ”artikel”. Därför kommer det i detta nummer även finnas en länk till ett filmklipp
på youtube, då en grupp valde att filma sina intervjuer.
Tidningen innehåller även två serier; en ritad för hand och en ritad på dator. Den handritare serien
inleds men en berättande text, som följs av seriens bilder.
Tidningen har även fått ett bidrag i form av en text på engelska skriven av två elever i TCA9IB, som
inte har haft skoltidningen som elevens val. Denna ligger som en separat bilaga.

På återseende?
I skrivande stund har jag just blivit meddelad att det inte är några elever som har valt att arbeta
med skoltidningen under period två. Därför är framtiden för TCExpressen oviss.
God läsning!
Jonas Tistelgren, bibliotekarie.

Elevens val: Hemkunskap
Frågor av Emilia B:
Vad tycker du om ditt val?
Vad var det som lockade dig till detta valet?
Vad får ni göra?
Var valet som du trodde?
Vilken lärare har ni?
Är hon/han bra?

-

Svar på frågorna:
Person 1 (vill vara anonym)
1: Bra
2: För att jag gillar att laga mat och baka
3: Laga mat och baka
4: Nej
5: Maria

Person 2 (vill vara anonym)
1: Jag tycker att mitt val är bra för att jag älskar
att baka
2: Det som lockade mig till mitt val var att jag
gillar att baka
3: Vi får baka och vi får äta
4: Jag hade trott att vi skulle också typ laga
mat
5: Vi har Maria Stein
6: Hon är lite petig och är ibland lite sträng
men annars är hon väl ok

Recensioner
Musikalbum
The Weeknd - Beauty Behind
the Madness
The Weeknd har en ganska så unik musikstil,
och likt som hans två andra album Kissland
och Trilogy, så har hans nya album Beauty
Behind The Madness ett skönt beat.
På Beauty Behind the Madness så har The
Weeknd gjort flera sånger tillsammans med
artister som Ed Sheeran, Lana del Rey, och
Labrinth.
Albumet innehåller 14 låtar.
Själv tycker jag att låtarna Dark Times, Real
life, Prisoners och Losers var bäst.
Albumet får 4/5 stjärnor.
-

Tv serier
Sherlock Holmes
Från den kända tv serien Sherlock Holmes där
Benedict Cumberbatch spelar huvudrollen
Sherlock tillsammans med sin medhjälpare,
Dr. John H Watson som spelas av Martin
Freeman.
Serien handlar om de två bästa vänner i det
moderna England som tillsammans reder ut
mord och andra konstiga, oförklarliga, samt
listiga brott.
Bara en helt vanlig dag så möts de, Sherlock
och John, för att sedan bara några dagar
senare flytta ihop till en lägenhet i London, på
Baker Street 221B. Sedan tar Sherlock med
sig John till sitt jobb - nämligen att vara en
privatdetektiv. Då Watson är läkare och en f.d
soldat som jobbat i Afghanistan, och Sherlock
är en duktig detektiv, är de tillsammans ett
perfekt team och löser mysterier snabbt.
Sherlock förföljs av landets, förmodligen
världens, största kriminella geni - känd som
Moriarty. Moriarty vill förgöra Sherlock, som
han anser vara hans största fiende.
Än så länge finns det bara 3 säsonger ute.
Varje säsong är tre avsnitt, och avsnitten är ca
86 minuter långa.
Sherlock Holmes är verkligen en spännande
serie. Men ibland så kan den också vara lite

sorglig, skrattretande men för det mesta
underhållande.
Det kan vara lite jobbigt med så långa avsnitt
ibland, men bortsett från det så får den 3,5/5
stjärnor
-

Tv serier
Supernatural
Från den kända tv-serien Supernatural där
huvudrollerna Sam och Dean Winchester
spelas av Jared Padalecki och Jensen Ackles.
Serien handlar om de två bröderna Winchester
som tillsammans kör omkring i hela USA och
jagar övernaturliga varelser.
I första säsongen så har deras pappa, John
Winchester, spårlöst försvunnit. Då den ena
brodern Sam har lämnat familjen för att gå på
college, och hans storebror Dean fortsatt att
jaga monster, så bestämmer sig Dean att söka
upp Sam i hopp om att få hjälp med att hitta
deras försvunna fader. Dean misstänker att det
vara samma Demon som dödat deras mamma
för flera år sedan, nu har tagit deras pappa.
Tillsammans så åker bröderna över hela
landet, jagar demoner, spöken, poltergeists,
häxor, vampyrer, varulvar och andra monster, i
sök på deras pappa och demonen som var
anledningen till att de börjat jaga i första handAzazel.
Serien började inspelas 2005, och har sedan
dess fortsatt. Än så länge finns det 10
säsonger. Varje säsong är ca 22 avsnitt och
avsnitten är ca 40 minuter långa.
Supernatural är verkligen en bra serie. Den är
lite läskig, rolig, och dramatisk- men best av
allt är ju det övernaturliga. Bandet mellan de
två bröderna Winchester är väldigt berörande.
Den får 4,5/5 stjärnor.
Skriven av: Jasmin Patrón.

Kan du bli en superhjälte?
Av Alvin Jangvik
1. Gillar du skolmaten?

A. NEJ!
B. Ja!
C. Varför, fråga?

A. Ja
B. Nja
C. NEJ!

9. Är dina föräldrar superhjältar?

2. Köper du grejer på Ica?

A. Nej
B. Jag tror inte det
C. Japp

A. Nej, jag äter skolmaten
B. Ibland
C. Ja ,varje dag!

10. Vill du ha superkrafter?

3. Använder du skoltoaletten?

A. Det skulle väll vara coolt antar jag.
B. Ja
C. JA!!

A. Ja, såklart
B. Ibland
C. Absolut inte

11. Har du några syskon?

4. Vill du bli en superhjälte?

A. Ja
B. För många!
C. Nej!

A. Nej
B. Kanske
C. Ja!
5. Har du skrivit en bok?
A. Vad har det med saken att göra?
B. Typ
C. Japp
7. Märkte du att jag hoppade över 6:an?
A. Ja
B. Va?
C. Nej
8. Vill du bli en superskurk?

Resultat:
Mest A:n= Du är en perfekt superhjälte!
Mest B:n= Du blir bra som en medhjälpare.
Mest C:n= Du är en superskurk! Ring polisen!

iPad eller dator i skolarbetet?
För att få reda på hur många som ville ha dator och iPad ställde vi en låda utanför matsalen med
lappar där man kunde svara vad man själv helst ville ha. En vecka efter att vi satt upp den tog vi
ner den.
Fjorton procent av rösterna var på datorn och resten, alltså en 86 procent var på iPaden. Av dom
som röstade ville flest ha iPad i skolarbetet.

IPad

Bärbar dator

14 %

86 %

J&E

För första gången är det nördar från gamla skolan som ska rädda världen. Deras talanger och
färdigheter i gamla skolans arkadspel var glömda i många år tills nu.

En annorlunda apokalyps.

Två vänner på 80-talet i utkanten av New York får reda på öppningen av en ny och cool spelhall i
Stan. De cyklar genast dit och blir fascinerande av de nya och häftiga videospelen. Speciellt
Brenner som alltid har velat spela riktiga videospel.
Men hans kompis Cooper är inte särkilt bra på spel istället hänger han på Brenner som genast lär
sig alla taktiker och mönster i spelen. Vilket gör honom till en bland de bästa. Copper ser till så att
Brenner får delta i mästerskapen i London. Där de möter Eddie the Fireblaster som säger sig vara
den bästa av de bästa. Eddie och Brenner möts i finalen till slut. Men innan finalen börjar skickar
människorna ut ett videoband med alla spelen på ett chip ut i rymden från New York. Ihop om att
något utomjordiskt liv hittar den.
Efter många år så glöms de gamla arkadspelarna bort. Men det där videobandet har visst blivit
funnet och det verkar ha hamnat i fel händer.

Pixels är en ny skön rulle av Chris Columbus i samarbete med happy Madisson pictures och 1492
pictures.
Filmens stjärnor är: Adam Sandler som Brenner,Kevin James som president Cooper, Michelle
Monahgan som Violet och Peter Dinklage som Eddie the Fireblaster.

Av: Axel och Gueldon

Recensioner av TV-serien Vampire Diaries
The vampire diaries (serien)
The vampire diaries är en tv-serie baserat av
böckerna the vampire diaries gjort av L.J
Smith. Den hade premiär på CWTV 10
september 2009. Den hade premiär på svensk
TV6 den 11 februari 2010. På säsong 1
handlar serien om elena. Hon har förlorat båda
sina föräldrar och tillsammans med sin bror
Jeremy och hennes moster Jenny försöker
hon hantera sorgen. Men sen så träffar hon
Stefan. En mystisk och snygg "outsider" som
sedan kommer förändra hennes liv. Det hon
inte vet om i början är att Stefan är en vampyr,
han har och också en snygg och farlig brorsa
som heter Damon. Hon och Stefan har allt
men klarar hon av att motstå Damon, och
framför allt kan ha förändra honom?

Karaktärer
Elena: är väldigt nyfiken, hon har starkt
självförtroende, hon sätter alla andra före sig
själv. Jag gillar elena som karaktär. Hon har
starka känslor och hon är väldigt omtänksam.
Men ibland kan jag tycka att hon kämpar för
mycket till något som aldrig kommer hända.
Hon är stark och kämpar för allt hon vill ha
Stefan: är snäll och snygg. Han har starka
känslor och försöker alltid vissa sin bästa sida.
Han är väldigt kär i elena och gör allt för
henne. Han är lugn som person och med
honom känner man sig alltid trygg. Jag tycker
Stefan är lite mesig och tråkig. Han har onda
sidor men han döljer dem. Om man letar efter
ett spännande och roligt förhållande är Stefan
inte rätt val. Han ger inte elena den passion
hon letar efter
Damon: är en farlig och spännande person.
Dem flesta tjejer blir attraherade av honom.
Jag tycker om Damon mest. Han är
spännande och farlig. Man kan tro att han är
ond men det är han verkligen inte!! Han räddar
sin lillebror och elena ett flertal gånger. Han
har egentligen ett gott hjärta men försöker
dölja det. I säsong 4 frågar elena honom varför
han inte visar sina snälla sidor och då säger

han "om man är snäll så förväntar folk sig att
man är snäll, och jag vill inte försöka leva upp
till folks förväntningar". Damon kommer alltid
att finnas där till folk han bryr sig om bara det
att han inte vill att folk ska veta det. Jag tycker
Damon är den som är snällast och den mest
osjälviska personen i the Vampire diaries. I ett
förhållande har han passion och har är
spännande, han är också riktigt snäll.

Resultat
Jag tycker om the vampire diaries väldigt
mycket. Det är en serie som får en att känna
en massa olika känslor. Allt ifrån glädje till sorg
och ilska till skratt. Det är spännande och när
du väl har börjat kolla längtar du bara efter
mera. För mig är the vampire diaries en del av
mitt liv nu. Skådespelarna är riktigt duktiga och
har verkligen talang. I serien kommer det
hända en massa olika spännande saker och
det finns en massa olika varelser i en och
samma serie. Jag lovar att du inte kommer
ångra dig
Stjärnor: 5 av 5
Gjord av: Perya Khezri B71

Paper Towns
Q - Everyone gets a miracle! My miracle is
Margo Roth Spiegelman

Filmen utspelar sig i landet USA inne i en
stadsdel.

Sammanfattning
Jag tyckte det var en rolig och spännande film.
Det hände nya saker hela tiden vilket gjorde
den intressant att titta på. Slutet var ganska
olyckligt vilket gjorde att filmen blev lite sämre.
Trots detta tycker jag att det är en film som är
värd att se!
Filmen hade premiär i USA den 24 juli 2015!
Av Clara.
Produktionsår: 2014
Regissör: Jack Schreier
Producent: Marty Bowen
Huvudperson: Quentin är filmens huvudperson
Genre: Drama & komedi
Skådespelare: Nat Wolff spelar Quentin, Cara
Delevingne spelar Margo

Karaktärer
Margo och Quentin är de två karaktärer som
filmen handlar mest om. Margo är en speciell
tjej, hon gör vad hon vill utan att tänka på vad
alla andra ska tycka om henne. Hon är en tuff
och cool vilket har gjort henne till en populär
tjej i high school. Quentin är raka motsatsen till
Margo. Han är blyg och pratar inte mycket
med någon mer än sina kompisar. De två
personligheterna gör att filmen blir mer
spännande och rolig!

Handlingen
Quentin har hela sitt liv varit förälskad i den
mystiska Margo! När hon en kväll hoppar
igenom hans fönster och behöver hans hjälp
med att hämnas på hennes tidigare pojkvän,
hänger han på. När han nästa dag kommer till
skolan är Margo försvunnen, ingen vet var hon
är. Runt omkring sig hittar han små ledtrådar.
Han tror att de är lämnade för honom. Han
börjar följa hennes ledtrådar till olika ställen.
En av ledtrådarna leder ända fram till USA.
Han och några av Margos kompisar tar bilen
och börjar köra mot USA! Ju längre de
kommer ju osäkrare blir Quentin på vem det är
han letar efter.

Tecknad serie
Robina en tjej som tog hand om
en liten ﬂicka. Hon och hennes
klass skulle på resa till en
annan planet. Plötsligt
separerade rymdskeppet och
Robina och hennes klass blev
förlusta i en övergiven planet.
Robina blev ledare. Till sist så
lyckades de komma tillbaka till
jorden.
Denna serien handlar om en tjej som hette
Robina. Robina bodde med en liten ﬂicka
som hette Kati. Kati var en liten ﬂicka som
kom en natt till Robinas hem på något
annorlunda sätt. Så Robina bestämde att
hon skulle ta hand om den lilla ﬂickan tills
hon hittar hennes föräldrar. Robina var 14
år och Kati var 2 år gammal. Robina tänkte
ta med Kati till skolresan. Hon och hennes
bror och hennes klass skulle på resa till
rymden. Rymdskeppet var indelad i delar
och i varje del ﬁnns det elever från olika
klasser. Robinas klass hade otur. Läraren
hade lämnat de och gick för att kolla en
sak i de andra delarna i rymdskeppet.
Kamal Robinas bror ﬁck styra rymdskeppet.
Han var en navigator av rymdskepp.
Plötsligt separerade den delen av
rymdskeppet som Robinas klass var i och
drogs in genom rymdstormen.
Rymdstormen förde med sig rymdskeppet
till en övergiven planet som liknar jorden.
Där var Robina och hennes kompisar
förlusta. Deras rymdskepp hade gått sönder
vid landningen. De visste inte vad de skulle
göra, de hade ingen mat mer än frukt. Alla
jobbade hårt och byggde ett hus i ett stort
träd. Denna planeten var väldigt konstig.

Djuren var jätte stora,speciellt insekterna.
Det var svårt att leva där utan föräldrar.
Klassen längtade till sitt hem. Efter en lång
period bestämde Robina att de skulle gå till
en annan kontinent genom öken, för att det
fanns inga bilar,ﬂygplan eller tåg i denna
konstiga planeten. Där kanske de skulle
hitta en rymdskepp tänkte Robina. Robina
blev vald som ledare och ledde gruppen.
De gick till öken och det var väldigt
jobbigt. De hade svårt med vatten, och de
var tvungna att dela med sig vattnet. Men
plötsligt stannade de. Det verkade som att
klassen inte var nöjda med Robinas idé "att
gå till en annan kontinent" Menori Robinas
vän gav upp, hon ville stanna och dö än att
bli törstig och få ont. Så var hennes åsikt
och resten av klassen också. Robina kunde
inte tvinga de, hon tog med sig Kati och
Kamal och fortsatte själv. Det var varmt i
öken. Ca. 50 grader. Det tog ﬂer än en
månad. Efter det kom de fram till en skog.
Robina och Kati gick till vänstra skogen
och Kamal åt högra sidan. Kati åt av
ökensten som gör att hon kan leva i många
år. Och stenen förstorar och förminskar
folk som äter av sådana stenar. Kamal hade
tur, han hittade en rymdskepp men Robina
hade otur. Hon stötte på en växt som var
jätte stor och kunde äta folk. En annan dag
stötte hon på en stor ödla som ville äta upp
henne och Kati. Kamal hade hört Robinas
ljud och körde rymdskeppet till henne. Den
som räddade Robina och Kati var inte
Kamal utan det var Menori, Robinas vän.
Menori och resten av klassen hade följt
efter Robina. De tyckte att hon hade rätt
med det hon sa. De hjälptes åt för att fria
Robina från ödlan, och de klarade sig.
Robina var väldigt tacksam. Till sist

bestämde Robina att de skulle åka tillbaka
till jorden med rymdskeppet Kamal hittade.
Till sist kom de äntligen till sin planet, men
Robina tyckte om den planeten som de var
i och tänkte att de nån gång skulle åka dit
och bo hela livet. Hon,Kati och Kamal
önskade att de kunde bygga en koloni i en
annan planet.

END
Av : D 😜 A72

Av Alvin

Det bra är att man får odla skägg och ha yxa

Men du kan bli mosad av ett träd

Av Alvin

Gjord av: Alvin Jangvik A7IB

Sätt att känna pengar
på Cs Go
Det finns många sätt att känna pengar på Cs
Go( Counter strike Global Offensive) men det
är svårt att leva på det. Detta är några tips om
hur man iallafall kan tjäna pengar på Cs Go.

Du kan sälja skins (skins är när ett vapen ser
annorlunda ut) eller lådor(lådor kan man få
skins i men man måste betala för att få nyckel
att öppna med) som du har fått i drops (när
man har kört några matcher och har fått ett
skin/låda).
Men om ni vet lite om Cs och Steam (där man
köper Cs och där man säljer skins/lådor) så
vet ni att när man säljer grejer på Steam så
hamnar pengarna på Steam och dör kan man
inte ta ut dem. Om du vill ta ut pengarna så
kan du köpa ett skin för alla dina pengar och
sen kan du erbjuda en annan spelare att få det
om dem skickar pengarna till dig genom till
exempel Swish(en app där man kan skicka
pengar från sitt bank konto till någon annans).

Detta sättet kan man även förlora pengar för
detta är bara tur så detta är inte att
rekommendera. Man kan lägga in skins på
hemsidor och sen spela och vinna mer skins
eller förlora sina skins, till exempel Jackpot
och spin king där man vinner pengar på Steam
som man då kan köpa skins för och sälja för
riktiga pengar.

Du kan göra mappar (Banor där man kör) och
vara med i tävlingar som till exempel
gamebanana.com där den som har gjort den
bästa mappen kan vinna massa pengar.
Du kan även göra egna skins men dem kan du
inte använda i spelet så du kan inte sälja dem,
men du kan vara med i tävlingar med dem
också som gamebanana fixar.
Ett sätt som du kan leva på med hjälp av cs
Go är att få ihop ett super bra lag och vinna
massa pengar på. Fast det är inte det lättaste
att bli så bra på cs så många lag bor
tillsammans för att kunna träna tillsammans.

Man kan även köpa spelet på sitt konto på
Steam för 13,99 euro spela på det så att man
får lite skins och levelar upp och sen säljer
Steam kontot för mer pengar.

Premiär för TCExpressens filmade intervju!
Vad tycker eleverna om skolmaten?
Av. Emelie, Nina och Ebba.
TC Expressen Teleborg

h"ps://www.youtube.com/watch?v=-PQB-Qh_7N8

