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MOK

OM MOK

PA N U M H I G H L I G H T S

MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.
MOK udkommer hver mandag, og indeholder blandt andet
nyt fra basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben,
FADL, jobopslag målrettet medicinere og ikke mindst gøgl...
Når MOK bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens
opgave at fylde den overskydende plads i bladet med gøgl
og pludselige indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes
altid selv, at det er sjovt - og det håber vi også, at du gør.
Har du noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du velkommen
til at sende det ind til os - der er altid plads til dig i bladet.

Laaaaang fredagsbar på fredag! Bare det ikke bliver
for varmt..
Infomøde for Panumskituren torsdag d. 8/9-22
kl. 16
Basisgruppebazar mandag den 19/9 kl 16!!
Pas på blodsukkeret, hold det (mærsk)tårnhøjt.
SOS har generalforsamling den 12. september!

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er mandag kl.12, hvor vi tømmer brevkassen,
mok@mok.dk.

Skal du være en del af FADL’s repræsentantskab?
Tilmeld dig inden den 5. oktober! Se mere på side
7.

Kys og kærlighed
Dit MOK

FADL holder generalforsamling FREDAG den 21.
oktober i KLUBBEN.

UGENS INPUT

Husk regntøj i weekenden. Det bliver i hvert fald
ikke tørt.

RUSSISK MAND JAGTER VERDENSREKORD:
HOLDER PÅ GASSEN HELE VINTEREN

U G E N S R E DA K T I O N

Åsne

Gabriela

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 42 samt ugen efter påske.
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Perimedicinæum - alt det du skal
lave uden om medicin
For ikke at blive helt bimelims på det her studie, er man nødt til at lave noget andet end at have hovedet
begravet i Sobotta og kigge på kropsdele i glasmontrer hele dagen. Her taler jeg især til jer 3. sem.
10 ting du kan lave, der ikke foregår på tør studiesal :
1. Vindsurf med sportskollektivet hver torsdag på Amager Strand. Okay, hvis du ikke kender sportskollektivet,
så skal du kende dem nu. De er en frivillig organisation, hvor du for 360 kr om året kan spille alt det fodbold,
volleyball, vindsurfing og yoga du vil. De laver alle tænkelige sportsgrene hver uge, og man kommer bare til
dem man lige har lyst til. Det er genialt. De har alt udstyret linet op og det eneste du skal gøre, er at slæbe din
trætte læsesals-krop over til træningen.
2. Dans med KSI. Københavns Studenteridræt har nogle virkelig gode dansehold. UT har gået til jazzballet,
hiphop og street og elskede det hele. Der er hold til alle niveauer og til meget studievenlige priser.
3. Freestyleski på Copenhill. Ude på Amager skibakke er der åben freestyle-ski-træning hver tirsdag. Alle kan
være med - også selvom man kun lige har kørt én boks på skiferien i 2017. Find din sejeste hættetrøje og mest
baggy skibukser frem. De træner 18.00-20.00 og man dukker bare op. Ellers kan du altid tage derud og kigge
på dem i smug, hvis du ikke tør være med. Der er nogle ret hotte drenge og piger derude.
4. KSI har også et kajakkursus, hvor du på et lille halvt år kan få IPP2 havkajakbevis og sejle Københavns kanaler
tynde efterfølgende.
5. Vær med i en af Panums ettusinde basisgrupper. Jeg kan selv varmt anbefale MOK. Men man kan også
løbe med Panum Runners, spille fodbold med Medicinernes Boldhold eller glemme sine ting med Panum
Glemmekasse. Du kan se en oversigt over alle basisgrupperne her: http://mok.dk/om-mok/oversigt-over-bg/
Ellers kan du snakke med dem alle sammen til basisgruppebazar d. 19/9 kl. 16
6. Klatring i Blocs and Walls eller Boulders. For 330 kr om måneden kan du klatre alt det du vil. Dit 10-årige jeg
i klatretræet ville være stolt af sådan et abonnement. Og man kan få sådan nogle seje sko, der får ens fødder
til at ligne hove.
7. Okay nu skal alt heller ikke handle om at få pulsen op. The Fiddlery er et par kreative værksteder rundt omkring
i København hvor du kan lave keramik, smykker, strikke og male. Ret hyggeligt, har jeg hørt.
8. Læs en god (eller dårlig idc) skønlitterær bog. Få lidt input udefra, bliv hevet ind i et andet univers og fjern
verdens centrum fra din navle. Du kan starte med Sommerbogen af Tove Jansson - den burde være på alle
menneskers pensum.
9. Treat yo self og din roommate med en god middag mandag aften. Lav alt det du troede du ikke kunne og
hyg dig med det. Det er kun Nettos svingende sortiment der sætter grænserne.
10. Hold en ægte pause. Tag fri. Lav noget helt andet end du plejer. Rejs, sejl, stå på ski, sylt agurker fuld tid,
træk vejret. Og så kan du holde to (eller fem) pauser hvis du gerne vil forske på et tidspunkt også. De syge
patienter på akutmodtagelsen løber helt bogstaveligt ingen vegne.
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BASISGRUPPER

SOS Generalforsamling 2022
Har du lyst til at lære mere om oftalmologi, blive en del af en af vores selskab eller knytte
relevante kontakter til fremtiden? Så er det nu du har chansen!
SOS indkalder hermed til vores årlige generalforsamling!
Alle medicinstuderende, uanset semester, er velkomne!
Udover at fortælle om hvad vi laver i SOS vil der være
gratis pizza til alle fremmødte, og der er rig mulighed for
at stille bestyrelsen og ældre studerende spørgsmål om
vejen frem til den oftalmologiske speciale.
Tid: 12. September kl 17:00
Sted: Panum

Mere information findes på gruppens
FB-side og via QR-koden.
Vi ses! / Team SOS

Gør en forskel! Forskning i diabetisk fodsygdom
Medicinstuderende søges til videnskabelige
projekter indenfor emnet diabetisk fodsygdom,
som f.eks. kan være ifm kandidat speciale, 5
semester, kandidat, forskningsfokuseret ophold,
evt forlænget til et forsknings år, - afhængig af
projekt og den studerendes ønske.
Diabetes er en udbredt sygdom. Diabetisk fodsygdom, som fodsår, Charcot og amputation, er
en frygtet komplikation, som medfører betydelig nedsat livskvalitet, nedsat funktionsniveau
og høj dødelighed. Der er stort behov for forskning, der kan hjælpe disse patienter, og du
er måske den, der kommer til at gøre en forskel?
Kontakt: Professor, overlæge, dr. med. Ole Lander Svendsen, Copenhagen Diabetes Foot
Center, Endokrinologisk afdeling, Bispebjerg Hospital,
e-mail: ole.lander.svendsen@regionh.dk

1 års forskningsstipendiat på afdelingen for Mave,
Tarm og Leversygdomme, Herlev Hospital
Vi søger
En forskningsinteresseret medicinstuderende på kandidatdelen til at varetaget et lønnet
barselsvikariat, og viderekøre et lægemiddelforsøg med inklusion og opfølgning af patienter
på afdelingen for mave, tarm og leversygdomme. Patientmålgruppen er onkologiske
patienter der har fået en akut tarmbetændelse som følge af kræftbehandling. Patienterne
er oftest indlagte, dårlige og får lavet flere undersøgelser som bl.a. kikkertundersøgelse og
tarm ultralyd. Derfor forventer vi en studerende som kan have flere bolde i luften, har gå
på mod, og som gerne vil have en masse patientkontakt.
Du vil arbejde tæt sammen med afdelingens læger og forskningssygeplejersker, og der vil
altid være hjælp at hente i den gastro-medicinske forskningsgruppe.
Vi tilbyder
•
Dit eget delprojekt som du kan bruge til kandidatspecialet og som vi gerne ser bliver
publiceret i et internationalt tidsskrift
•
Medforfatterskab på hovedprojektet
•
Erfaring med lægemiddelforsøg
•
Stort indblik i håndtering af akut dårlige patienter, hvor du vil være med til at overvåge
og følge behandlingen tæt
•
Mulighed for oplæring i tarm ultralyd
•
Oplæring i at kunne tolke fund ved kikkertundersøgelser (koloskopi)
•
Tæt kontakt til vejleder og supervision
Start: gerne før januar 2023, eller snarest derefter. Ansættelse et år frem.
Motiveret ansøgning og CV sendes til Ph.D. studerende
Emilie Dahl på:
emilie.krisitne.Dahl@regionh.dk
Frist: Vurderes løbende, dog senest 1. oktober 2022.

Frebar d. 9/9 + 30/9 - åbent fra 11-23:45

ANNONCER

Medicinstuderende søges til nystartet hold på neurologisk afd. Glostrup
Neurologisk afdeling (N48) Glostrup søger 10-15 medicinstuderende, som kan indgå i
faste rul og varetage observation af elektive patienter indlagt til søvn-monitorering med
PSG (polysomnografi).
Som udgangspunkt er patienterne selvhjulpne, i de få tilfælde hvor de ikke er det, vil I være
sammen med en social og sundhedsassistent/sygeplejerske.
Arbejdet vil bestå i at overvåge skærmene i kontrolrummet, svare patientkald fra stuerne,
samt diverse ad hoc-opgaver. De fleste vagter foregår under rolige omstændigheder uden
særligt ”tunge” sygeplejeopgaver.
Det er til enhver tid muligt, ved akut behov, at få bistand fra sygeplejerske fra nabo-afdeling.
Som ansat på holdet forventes det derudover at man i ferieperioder (hvor den elektive
søvnfunktion er lukket) dækker almindelige SPV-vagter (aften og nat) på afdelingens to
nabo-afsnit (N38 og N28).
Vi lægger som afdeling vægt på at give alle en grundig oplæring (på betalt følgevagt) til
de forskellige funktioner, således så man som vagttager kan gå trygt på vagt, og kende
rutinerne og personalet
Der er løn efter FADL´s overenskomst, med mulighed for holddriftstillæg.
Hvem er du?
•
Medicinstuderende, der har bestået 3. semester bachelor.
•
Har masser af gå-på-mod, fleksibilitet og lyst til at arbejde i neurologien.
•
Er glad for nat og aftenvagter.
•
Har bestået Fadl´s sygeplejevikarkursus (eller forventes at gøre det i nær fremtid)
•
Kan blive på holdet i minimum et år, og kan tage 3-5 vagter pr måned, også i
eksamensperioder
Så hvad gør du nu?
Send en kort motiveret ansøgning, CV og bevis for bestået 3. semester og SPV-kursus
til Overlæge Katja Lohmann Larsen på Katja.lohmann.larsen.01@regionh.dk og
afdelingssygeplejerske Charlotte Retbøll på charlotte.retboell@regionh.dk.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Forskningsinteresseret stud.med. søges til Afdeling
for Øjensygdomme, Rigshospitalet-Glostrup, med
start forår 2023
I Danmark giver vi hvert år ca. 20.000 øjne regelmæssige øjenindsprøjtninger med VEGFinhibitorer. Behandlingen har revolutioneret behandlingen af nethindesygdomme, reduceret
antallet af blinde markant, og givet mange patienter et liv med et brugbart syn.
20.000 øjne! Nogle hver 8. uge, nogle resten af livet. Og dét bare i Danmark.
Indsprøjtningerne påvirker mange og koster mange penge. Kan vi optimere bare en lille
smule, er der en stor gevinst at hente for patienterne og for samfundsøkonomien.
Med projektet EviDence in Intravitreal THerapy (EDITH) ønsker vi at undersøge forskellige
aspekter af øjenindsprøjtninger mhp. at afklare bedste evidens og optimeringsmuligheder
af klinisk praksis.
Vi søger stud.med. til et forskningsår (eller halvår) til projekt EDITH med start forår 2023. Du
vil lære evidenssyntese og meta-analytisk metode. Projektet er fuldt finansieret og du kan
derfor fokusere indsatsen på at forske. Når du er færdig, bliver du en haj til at gennemgå
videnskabelig litteratur. Og du vil have stiftet bekendtskab med oftalmologien, et fantastisk
speciale.
Du kommer til at indgå i en større projektgruppe bestående af dygtige øjenlæger med
forskellig ekspertise, men du er hovedpersonen her. Vi søger derfor efter én, evt. to,
der har lyst til at være i spotlight og er klar på at give den en skalle. Vi arbejder mod et
førsteforfatterskab, med mulighed for flere forfatterskaber afhængig af indsatsen.
Vi holder til på Glostrup-matriklen (tidl. Glostrup Hospital).
Er du interesseret? Send en motiveret ansøgning og et CV til læge ph.d. Yousif Subhi på
yousif.subhi@regionh.dk
Ansøgningsfrist: 16. September 2022.
Vi glæder os til at høre fra dig!

HG intro d. 12/9 og 19/9

Dragefisken ville

Tekno torsdag 15/9

ønske at den bare var

Semesterstartsfest 24/9

en drage...

Shandy PB udgår snart, så det er ved at være sidste chance!

ANNONCER

Medicinstuderende søges til speciale/forskningsår

Vi søger medicinstuderende med interesse for endokrinologi, metabolisk sundhed og
behandling af svær overvægt til et klinisk forsøg.
Projektet
Prævalensen af svær overvægt er fortsat stigende,
ikke mindst blandt børn og unge, med store
konsekvenser på individniveau og for samfundet.
I dette forskningsprojekt undersøger vi effekten af
semaglutid, som er en analog til det appetithæmmende
hormon GLP-1, sammen med livstilsbehandling hos
unge med svær overvægt opstået i barndommen.
Derudover undersøger vi en række biologiske og adfærdsrelaterede parametre der kunne
have betydning for udvikling og behandling af svær overvægt.
Projektet er forankret på Biomedicinsk Institut (BMI), KU, og udføres i tæt samarbejde med
Enheden for Børn og Unge med Overvægt på Holbæk Sygehus.
Forskergruppen på BMI (The Clinical Translational Metabolism group) ledes af Professor Signe
S. Torekov og består derudover af dygtige og engagerede læger, bioanalytikere og ph.d.studerende. Se også https://twitter.com/STorekov og gruppens hjemmeside: https://bmi.
ku.dk/english/research/endocrinology-and-metabolism/clinical-translational-metabolism/
Dig
•
•

Interesseret i et forskning evt. kombineret med bachelor eller kandidatspeciale
Du kan lide at arbejde med mennesker og er god til at samarbejde og arbejde
selvstændigt

Projektet vil bl.a. bestå af
•
Udførsel af måltidstests, blodprøvetagning samt udtagning af fedtbiopsi
•
Vægtkonsultationer samt kost- og motionsvejledning
•
Løbende kontakt med forsøgspersoner for at sikre optimal deltagelse i forsøget
•
Databehandling og skrivning af speciale og videnskabelig artikel
Vi tilbyder
•
Scholarstipendiat (vi har midlerne til 6 måneder og vi kan søge midler sammen til
resten)
•
Arbejde med allerede indsamlet data fra stort fedmestudie (https://www.nejm.
org/doi/full/10.1056/NEJMoa2028198) mhp. udgivelse af artikel med dig som
førsteforfatter.
•
Medforfatterskab på videnskabelige artikler
•
Tæt vejledning under hele forløbet, inkl. artikelskrivning og statistik
•
Fast Ph.D-studerende som vejleder
•
Oplæring i laboratoriearbejde
•
Mulighed for at deltage samt præsentere ved journal clubs, seminarer og konferencer
For yderligere information kontakt venligst:
Professor Signe Torekov, torekov@sund.ku.dk
Læge, Joachim Holt joachimholt@sund.ku.dk
Læge og Post Doc Sarah Byberg, sarah.byberg@sund.ku.dk
Ved mailhenvendelse vedhæft gerne et kort CV samt motivation for at være en del af
projektet. Vi ser frem til at høre fra dig.
Ansøgningsfrist 15. oktober, men der holdes løbende samtaler, så tøv ikke med at sende
en ansøgning.

Overvejer du forskningsperspektivet?

Synes du endoskopi og anæstesi er spændende og har du interesse for at lære at forske?
På Herlev Hospital er der nu mulighed for at blive involveret i et randomiseret forsøg, hvor
vi vil afprøve et nyt og hurtigtvirkende medikament til sedering til endoskopi.
Projektet er et samarbejde mellem endoskopienheden og afdelingen for bedøvelse,
operation og intensiv behandling.
Dine opgaver vil være at udarbejde forsøgsprotokol (under vejledning), stå for inklusion
af patienter, samt registrering af data under og efter endoskopien. Det vil være muligt at
forlænge opholdet til et forskningsår med et skolarstipendiat for 6 måneder.
Hvis du gennemfører, bliver du medforfatter på mindst en publikation.
Vi kan tilbyde dig
•
Forskningsperspektivet
•
Mulighed for forskningssemester med løn i forlængelse af det store speciale
•
Medforfatterskab på mindst en publikation
•
Tæt vejledning og mulighed for deltagelse i tværfaglige sparringsmøder i afdelingerne
•
Godt socialt fælleskab
•
Prøveforsvar
Hvad forventer vi af dig?
•
Du er på kandidatdelen af uddannelsen
•
Du har interesse for at lære og vil prøve kræfter med forskning
•
Du vil lave forskningsperspektivet til din kandidatopgave
Dine vejledere vil være prof. Peter Vilmann og prof. Ann M. Møller.
Motiveret ansøgning og CV til prof. Ann Møller, Afdeling for bedøvelse, operation og intensiv
behandling, Herlev Hospital på mail Ann.moeller@regionh.dk med deadline
16. september 2022

|

Mænd søges til studie, som ønsker at undersøge om
binyrebarkhormon påvirker graden af insulinresistens, blodsukkeret og blodets evne til at størkne.
Er du en mand på 18-60 år med et body mass index (BMI) på mellem 20 kg/m2 og 32
kg/m2, kunne du være en mulig deltager til et studie på Center for Klinisk Metabolisk
Forskning, Gentofte Hospital, med en lang tradition for klinisk forskning af høj kvalitet.
Binyrebarkhormon er et hyppigt brugt lægemiddel. Vi ønsker at undersøge hvorvidt de
ændringer man kan se i blodsukkeret under behandlingen påvirker blodets evne til at
størkne. Vi forventer kun små ændringer som ikke udgør en sundhedsrisiko for den enkelte
deltager.
Det praktiske
Projektet består af en helbredsundersøgelse (forundersøgelse) samt to yderligere besøg
på afdelingen. Binyrebarkhormon eller placebo (uvirksomt stof ) indtages i 10 dage, og der
forventes sparsomme bivirkninger til dette. Du vil få målt dit sukkerniveau med en lille sensor
under huden i 10 dage der dækker behandlingsperioden. Du vil få taget en blodprøve på
førstedagen, før medicinen udleveres, og igen til det opfølgende besøg dagen efter sidste
behandlingsdag.
Du kan melde dig til projektet hvis du
•
Ikke har diabetes, astma eller forhøjet blodtryk
•
Ikke tager kolesterolsænkende medicin eller nogen former for binyrebarkhormon
til daglig
•
Ikke har et alkoholoverforbrug eller er ryger
•
Har gennemført fuldt vaccinationsforløb mod COVID-19
Du modtager en ulempegodtgørelse på 2.000 DKK (skattepligtig) og der er mulighed for
transportgodtgørelse.
Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden
Hvis du er interesseret i at deltage eller har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Læge Peter Kamstrup
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Gentofte Hospital
Mail: peter.kamstrup@regionh.dk

Almen praksis i Valby søger lægesekretærer
Velfungerende almen praksis i Krumtappen Valby med et hyggeligt og lærerigt miljø søger
2-3 medicinstuderende på minimum 6. semester til at indgå i sekretærteamet i klinikken,
da klinikken udvides.
Arbejdet består i sekretæropgaver som telefonvisitation, receptfornyelse, passe skranken,
blodprøvetagning, EKG, øreskyl, konsultation angående p-piller/minipiller, vaccination,
suturfjernelse, blodtryksmåling og urinstix+dyrkning.
Vi dækker alle hverdage og nogle gange akuttelefonen indtil kl. 16. Arbejdstiden er
varierende fra dag til dag, men typisk i tidsrummet 8:00-15, enkelte dage til kl. 16.
Klinikken har mange forskellige patienter, så du vil møde forskellige personligheder
i alle aldre med forskellige problemstillinger. Det giver god mulighed for træning af
kommunikation og giver et godt indblik i hvordan lægelivet i en almen praksis fungerer.
Vi har med jævne mellemrum vagtmøder, hvor du møder de andre medicinstuderende i
klinikken. De plejer at være rigtig hyggelige med kaffe og kage og planlægges altid efter
hvert vagtmøde, så de passer med folks skema. Du skal være imødekommende, selvstændig
og fleksibel. Du vil blive oplært gennem 2 følgevagter.
Ansøgningsfrist: 18. september
Ansættelsesstart: Snarest derefter
Semesterkrav: minimum 6. semester.
Hvis det lyder som noget for dig så kontakt Helene Kittel via e-mail: helene@krumtappen.dk

det..

det bar’
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du ser meget sød ud
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Indkaldelse til

Generalforsamling
Fredag den 21. oktober 2022
i Studenterklubben
Stil op til FADLs
repræsentantskab
Fristen for opstilling er
onsdag den 5. oktober.
Frist for indsendelse af
opstillingstekst og -billede til FADL
og MOK er
fredag den 7. oktober.
Opstilling samt tekst og billede
indsendes via mit.fadl.dk

Usikker på hvad
man laver som
repræsentant?
Så kom til introduktionsaftener til
arbejdet i repræsentantskabet:
Tirsdag d. 13. september
kl. 17-18
Mandag d. 19. september
kl 17-18
Helt uforpligtende!

Punkter man ønsker
optaget på dagsordenen bedes
sendes til:

christian.benson@fadl.dk
senest søndag d. 18.
september kl. 18:00.
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VIL DU VÆRE EN DEL AF MOK-REDAKTIONEN?
Er du også mest til kvantitetsjournalistik? Føler du dig cancelled i SAU-undervisningen? Eller vil
du bare have et lokalt safe-space med hyggegaranti hver mandag?
Søg om at lave skoleblad med os! Vi laver MOK hver mandag eftermiddag, og her er der plads
til alt fra spontane, tømmermændsramte indfald til bachelorprojekt-ideen, som aldrig blev til
noget.
Du behøver ingen forudsætninger for at være
med, udover følgende:
• Have lyst til at være med
• Have tid mandag eftermiddag
• Være god til at købe og indtage snacks
Skriv til mok@mok.dk med CPR-nummer,
kode til mitID og et par ord om dig selv. Vi
vil også gerne høre lidt om din favoritfont,
yndlingsfisk og holdning til norsk poesi.
Knus fra din MOK-redaktion.

EN FORELØBIG ANMELDELSE AF

Tre år efter den pinlige (og dyre) afslutning på Game
of Thrones serien, smider HBO nu endnu flere penge
efter en prequel.
House of the Dragon havde premiere d. 21. august,
og har kostet lige under 20 mio dollars... per afsnit!
Det her er en foreløbig anmeldelse af de tre første afsnit af
House of the Dragon, så hvis du ikke har set dem, så kom
da i gang.
Serien starter 172 år før Daenerys Targaryen, Mother of
Dragons bliver født og følger hendes forfædre, der overtog
kongedømmet i Westeros. Viserys Targaryen er konge over
Westeros og (desværre?) kun én datter, Rhaenyra Targaryen.
Hans yngre bror Daemon Targaryen er den tætteste mandlige
arving til tronen - og det er Viserys ikke helt hype over.
Let the drama begin.
Karakterer
Rhaenyra Targaryen, førstefødte til kongen Viserys
Targaryen the first of his name, bærer hele fucking serien.
Sikke en kraftpræstation. Dør hver gang hun taler High
Valyrian.
Daemon Targaryen afgiver svære Mad King vibes, you know
“every time a Targaryen is born the Gods flip a coin”. Men

lost and lying bad boy vibes er også i top og hvem kan ikke
lide en bad boy... Med en drage!?!?
Alicent Hightower er den veninde, der fortæller dig at
du ser godt ud, men shittalker dit outfit bag din ryg og i
virkeligheden mobber fordi hun selv har det dårligt. Dad
issues er ægte, underholdende og
fører til at hun får kongens bæbs
i mavsen. Og en ring på fingeren
da, rolig nu ikk’.
DRAGER
House Targaryen er i besiddelse
af 17 drager og i første sæson får
vi hele ni at se! Men i de tre første
episoder møder vi Rhaenyras
Syrax, Daemons Caraxes og
Laenor Velaryons Seasmoke.
Alt i alt en anbefalelsesværdig
serie, der tager dig direkte tilbage
i det velkendte og vidunderlige
univers du kender fra Game of
Thrones
Jeg vil også have en drage... øv..
af Sine, MOK/Red.
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