
Sampo Smolander halusi tietää: voiko 
kultaiselta pallolta toivoa niin suuren 
kiven ettei sitä jaksa nostaa?

Varmasti voi!

Mitä Red Shoeheartille nykyään 
kuuluu – ja millainen rooli hänellä on 
Roadside Picnic II –kirjassa?

Roadside Picnic II sijoittuu I osan 
kanssa samaan ajankohtaan, mutta 

ennen Kultaisen pallon löytämistä. 
(Ts. Roadside Picnic II ei kerro herra 
Shoeheartin myöhemmistä vaiheista.)

Aiotko kirjoittaa myös Taru 
Sormusten Herrasta jatko-osan?

Riippuu lisenssistä.

Mitä on Borvarian tai Vyöhykkeen 
takana?

Vain Petri Hiltunen voi vastata 
ensimmäiseen, Vyöhykkeiden takana 
puolestaan on vyöhykkeiden toinen 
puoli, esimerkiksi Kanadan vyöhykkeen 
toisella puolen on USA.

Mikä olisit ollut ammatiltasi 
kivikaudella?

Ammattimainen ruoka-annos.

Mitä aiot toivoa Joulupukilta?

Ehjät keuhkot.

Kummat ovat kovempia, Praedorit vai 
Myrskyn sankarit?

He eivät ole vielä ottaneet yhteen. 

HUVUDAXBLADET
Itse herra Praedor ja Stalker, Ville ”Burger” Vuorela Conzinen haastateltavana

Kuva: Vuorela paljasti Jaconiassa sijaitsevan 
tulivuoren sekä alueen, jolla on vulkaanista 
toimintaa ja laavakenttiä. (Huom. ei 
kaanonia.)

lauantai, 8.9.2012 klo 15:00

Nimimerkki Grellfanboy 
vastasi Conzinen 
älyvapaisiin kysymyksiin 
Traconin jonossa. 

Mikä jonottamisessa on kivointa?

Se, että saa nähdä muiden hienot crossit 
ja propit ja koko con on vielä edessä.

Onko jonottaminen niin kivaa, että 
siirryt jonossa taaksepäin että saa 
jonottaa lisää?

Ehkei se ihan niin kivaa ole.

Saako jonossa iskettyä helposti 
conheilan?

Se vähän riippuu…

Mikä on kahvikuppikokosi?

Isoin mahdollinen!

Jos tietäisit, että huomenna on 
maailmanloppu, niin mitä tekisit 
tänään?

Söisin kaikki maailman hampurilaiset.

Mitä söit aamiaiseksi tänään?

Hampurilaisen!

Jos tämä Tracon olisi Big Brother, niin 
minkä tehtävän haluaisit suorittaa?

Haluaisin tanssia Caramelldansenia 15 
tuntia putkeen.

Mikä on suosikkiparituksesi?

黒黒黒, 黒黒黒-黒黒黒黒黒 黒黒黒黒黒黒 黒黒
黒黒黒黒黒!

(Kuroshitsuji, Grell Sutcliff ja William 
T. Spears)

Mikä olisit ollut ammatiltasi 
kivikaudella?

Moottorisahanveistäjä … kivestä.

Mitä aiot toivoa Joulupukilta?

Hienon cosplayasun.

Jos olisit Traconian keisari, niin mikä 
olisi ensimmäinen määräyksesi?

Se että normaaleja vaatteita ei saisi 
pitää vaan pitäisi olla joko alasti tai 
cosplayasussa!

Toimitus:
Santtu “Japsu” Pajukanta, päätoimittaja
Niilo “np” Paasivirta, toimittaja
Maria “corbin Laukkanen, toimittaja
Cami Vilpas, taittaja

Myrskyn sankareilla on ainakin 
terveemmät elämäntavat ja korkeampi 
moraali.

Jos olisit Traconian keisari, mikä olisi 
ensimmäinen määräyksesi?

Koko maailma on verolle pantava. 
Varattomille cosplaytyttösille 
määriteltäisiin veron laatu.•

Kummat ovat kovempia, Praedorit vai 
Myrskyn sankarit?

Myrskyn sankarit.

Mitä haluaisit kysyä joltain toiselta 
Traconin kävijältä?

Että onko pukuni hieno.

(No, puku olikin peräti niin hieno että 
kameran muistikortti meni rikki ja kuva on 
valitettavasti jouduttu korvaamaan toisella, 
joka oli edes vähän näköinen.) •


