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Ropeconin salaiset agentit 
liikkeellä
Harva huomasi tänään Traconin 
käytävän laidalla viattoman sa-
nomalehden, jossa oli silmän-
reikiä. Niiden takaa paljastuivat 
Ropeconin salaiset agentit koodin-
imiltään ”Krisse” ja ”Eeva”. He oli-
vat tulleet Tampereelle käymään 
Vakoilumuseossa ja sieltä saamien-
sa oppien mukaan sitten vakoile-
maan Traconin kaikki salaisuudet. 

Kaiken muun conin järjestämis-
een liittyvän esoterisen tiedon 
lisäksi he aikoivat ottaa selville 
furryharrastajien sisäpiirin opit! 
Tarkoitus on ommella mahdollis-
esti tuleville Ropeconin järjestäjille 
karhupuvut. Operaation kood-
inimenä on ”Kultakutri, isäkarhu, 
äitikarhu ja sitten se (piip) ADHD 
josta kukaan ei tykkää”.

Poniconi!
Crystal Fairin pöydältä kantautuu 
huhuja uudesta conitapahtumas-
ta. Kansainvälinen poniconi tu-
lee valloittamaan nyt ensi kertaaa 
Suomea 4.–6.7.2014.

Jussi Lundelin kertoo itse 
käyneensä jopa yhdysvalloissa asti 
ponien taki. Suomen poniconista 
ollaan tekemässä mahdollisimman 
kansainvälistä.

– Ympäri Eurooppaa on tulossa 
paljon vieraita. Kyselyitä on tul-
lut myös jopa saudi-Arabiasta asti. 
Eilen julkaistiin myös kunniavier-
aat. Tapahtumassa nähdään mm. 
Tabith St. Germain.
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Mikä on animenimesi?
– En ole varsinaisesti animesta, 
vaan olen haitaria soittava serbi-
alainen kansanmurhaaja joka soit-
taa haitaria. Videoitani ja haitarin-
soittoa löytyy YouTubesta.
Mikä Traconissa on kaikkein 
kivointa?
– Se on tähän aikaan vuodesta – 
tämä on conikauden viimeinen 
koni. Täällä kiinnostaa myös figu-
pelit ja muu kuin animeohjelma. 
Ja ohjelmatarjonta on erittäin 
hyvä.
Jos joutuisit autiolle planeetalle, 
niin minkä animen haluaisit 
mukaasi ja miksi juuri sen?
– Varmaan jokin tosi pitkä jota 
en ole katsonut. Mutta se voi olla 

huono. Ehkä Berserk, vaikka se on 
mangana parempi. Se on tosi kova.
Jos kokoaisit loittoryhmää, niin 
mihin poimuun laittaisit vaiheis-
en?
– Tää on joku Star Trek –juttu. En 
ole sitä juuri katsonut. Sanotaan 
laivan poimuun.
Kuka on suosikkiponisi ja miksi?
– Se poni, minkä söin tänään aam-
ulla leivän päällä!
Millaista hahmoa aiot pelata 
Myrskyn Sankareissa?
– Omaa itseäni!
Viimeinen kysymys: mitä hal-
uaisit kysyä joltain toiselta Tra-
conin kävijältä?
– Varmaan että Serbia vai Bosnia? 

Serbialainen kansanmurhaaja

Serbialainen kansanmurhaaja haitareineen. Mies ja haitari kuvassa 
oikealla.


