Ylonz 2022, Lördagen 23.4
Barerna får besökas i valfri ordning.
Ylonz regler: ylonz.fi/regler
Målet finns på TF:s grillterrass på urdsgjallars framsida och är öppet tills kl. 20. För en godkänd
prestation ska ert lag ha besökt alla barer samt avnjutit era måldrycker.
Kom ihåg att vid varje bar visa upp tre tomma stop/flaskor åt kontrollanterna.
Med armbanden får ni mat vid Otsvängen 20. Efterfesten börjar kl. 20 och armbanden fungerar även
som efterfestbiljett.
Tagga oss i era inlägg och använd hashtags: #ylonz #ylonz2022.
Avslöja dock inte er position eller barernas namn. Gå även in och följ Ylonz på instagram @ylonz
Vid problem ring Henrik: 0400417181

1.

2.
En välkänd korsning i Helsingfors som traditionellt varit känt som ett
landmärke. Idag är korsningen omgiven av byggnader med högt
kulturellt värde och skivbutiker specialiserade på olika musikstilar.
Från korsningen: fortsätt i austral riktning och följ spårvagnen till
följande hållplats.
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Gaius Julius Caesar (latinskt uttal: [ˈɡaːɪ.ʊs ˈjuːlɪ.ʊs ˈkae̯sar]; mer känd under sitt nomen
gentilicium och cognomen Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr. i stadsdelen Subura i
Rom, död 15 mars 44 f.Kr. i Rom, var en romersk militär, statsman och skriftställare som
kom att spela en betydande roll då den romerska republiken omformades till det
romerska kejsardömet. Han är även benämnd Julius, Gaius Julius, Gaius Caesar och
Divus Julius. Hans namn har givit upphov till ordet kejsare och dess motsvarighet på
många språk (såsom Kaiser och tsar), liksom till månaden juli.
Julius Caesar gjorde karriär som romersk politiker. Han blev utnämnd till
folktribun tidigt, men hans första betydande och allmänt erkända titel imperator tilldelades
honom år 60 f.Kr. Han innehade sedan en rad konsulskap. Därtill var han ståthållare i Sydgallien. Han
adopterade släktingen Octavianus, den blivande Augustus som var Roms första kejsare. Idus martiae, det vill
säga den 15 mars, år 44 f.Kr. mördades Caesar vid Pompejus teater i Rom. Han fick motta 23 dolkstick av de
sammansvurna, bland vilka hans förtrogne Marcus Brutus befann sig.
Tillsammans med Kleopatra fick Caesar sonen Caesarion Ptolemaios. Namnet Caesarion fick pojken
efter sin far, och namnet Ptolemaios från Kleopatras släkt. Namnet Ptolemaios kommer från grekiskan och
betyder ungefär "aggressiv" eller "krigslik" och fick han från Kleopatras ätt som härskat i Egypten sedan
300-talet f.Kr. och kallades den Ptolemaiska ätten då den härstammade från Alexander den Stores general
Ptolemaios.
Caesars namn skrevs på antikt latin som GAIVS IVLIVS CAESAR då gemener saknades i det antika latinska
alfabetet och med tecknet V för u-ljudet. Namnet uttalas på antikt latin ['ga:jus
'ju:lius 'kajsar], medan ordet caesar på nylatin uttalas ['se:sar]. Romarna
hade förkortningar av flera namn, som för Gaius: C. Notera att det är ett c
istället för ett g. Det är en bevarad tradition bland romarna från tiden innan
bokstaven q infördes, då c användes för båda ljuden följaktligen att namnet
stavades Caius.

6.
3,9,8,6,10,5,11,1,4,2,7

