
V NIINKUIN

 VIIXET
Koska päätoimittaja erehtyi pyytämään tapah-

tumille kellonaikoja, tässä niitä nyt on.

08.45 | 10.25 | 10.53 | 12.50 | 15.28 | 16.52

Tammelantorilla myynnissä aivoja 12 €/kg.
*

Radiopuhelimesta:  Staffihuoneessa  tapahtuu 
hajoamisia. Spontaani fissio.

*
Järjestyksenvalvojien liivit ovat herättäneet v-
aukoillaan  kysymyksiä.  Rintavarustuksen 
melko  somasti  auki  jättävät  liivit  ovat  aitoa 
Tracon V -aukkomallia.

*
EVE-Online-politiikan  esitelmä  herätti 
voimakasta  vastakaikua,  kun  Imperial 
Pharmacyn kultainen vuori, Lord Vaari, esitteli 
propagandaansa.

*
Desucon  pyysi  ilmoittamaan  jostain,  mitä  ei 
enää muisteta.

*
Cosplayn  Kultainen  Cobra  nousee  korkeam-
malle kuin koskaan.

KIITOKSET KAIKILLE OOTTE IHQUI <3

Jännitystä ja juureksia

AMV  Idols  tarjosi  vastauksia  elämän  ja 
kuoleman  suuriin  kysymyksiin  pienessä 
salissa lauantaina klo 16-18. 

Yllätyksiä  ei  välistä  puuttunut  ja  vahvis-
tamattomien  huhujen  mukaan  lavalla  niin 
naurettiin, itkettiin kuin tanssittiinkin. Miten 
tämä  kaikki  liittyy  animemusiikkivideoihin 
on vielä hämärän peitossa. 

Kisan  lopussa  mysteerinen  ruotsalainen 
kunniavieras,  jota  kutsuttakoon  vaikkapa 
Börjeksi,  sai  suuren  tehtävän.  Börje  otti 
haasteen  vastaan  ja  valitsi  AMV  Idolsin 
huonoimmaksi  tuomariksi  ylivoimaisesti 
FoxJonesin. 

Suuren kunnian lisäksi tämän kyseenalaisen 
tittelin  voittaja  sai  palkinnoksi  kaksi  kiloa 
kotimaisia  perunoita.  Hyvät  tuomarit 
joutuivat tyytymään porkkanoihin.

Kohtalokkaan pikkuvarpaan karvoitus

Eilen illalla oli suurta kansanjuhlaa ilmassa, 
kun  Traconin  iltaohjelmassa  päästiin 
näkemään  mahtava  roolipelispektaakkeli. 
Luolamestari Nestori Lehtonen joutui käyttä-
mään  kaikki  voimavaransa  saattaakseen 
pelaajaryhmän tuhoon. 

Seikkailijaryhmän aloitus oli heikko kääpiön 
ottaessa  vauriota  niin  örkeistä  kuin 
ansoistakin. Kuitenkin luolamestarin virheen 
takia  toinen  taistelu  loppui  yllättävän 
nopeasti  säästäen  pelaajien  resursseja. 
Lopputaistelu  muodostui  hurjaksi  barbaari-
sankarimme  Sir  Mikan  murjoessa  pahaista 
olentoa viimeiseen asti. 

Hetken  jo  näyttikin  että  sankarit  olivat 
pääsemässä  niskanpäälle,  mutta  mestari 
Lehtosen  onneksi,  oli  hän  laskenut  loppu-
vastuksen  kestävyyspisteet  pieleen.  Hirviön 
murskaavasta  voimasta  huolimatta  selviyty-
misvietissään  vahva  ja  liikkeissään  nopea 
haltian  onnistui  onnekkaalla  iskulla  murjoa 
hirviön pikkuvarvas,  jota  sankarimme Mika 
oli  jo  aiemmin  haavoittanut.  Tämä  koitui 
kello 23:05 hirviön kohtaloksi. 

Luolamestarin  toivon  jo  huvettua  tiimin 
sisäiset  ristiriidat  puhkesivat,  ja  toisilleen 
kuoloniskun  antaneet  haltia  ja  velhotar 
saattoivat  mestari  Lehtosen  yllätysvoittoon. 
Luolamestari  Lehtosen  loppukommentti  oli 
ytimekäs: ”TPK.” 


