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Vastavallankumouksen vastavallankumous

Sininen puolue, tasa-arvoa kannattava Hydra sekä Desuconin Vihreä
vallankumous ovat iskeneet viisaat
päänsä yhteen. Tämä sinivihreä
totuuden ja eeppisyyden jyrä on
päättänyt käännyttää ja tuhota
tieltään kaikki Violetin kansanpuelueen, Oranssin vallankumouksen sekä Keltaisen kaartin jäsenet
voidakseen keskittyä taistelemaan
vallasta keskenään.

Keltainen Kaarti lieneekin ottanut kovat otteet käyttöön asemansa säilyttämiseksi: vallankumousjohtaja Oranssin Pantterin
kidnappauksen lisäksi Kaarti on
värvännyt joukkoonsa häiritsevän keltaisen banaanimaskotin.
Kysymykseksi jää, käykö tälle banaanille yhtä epämiellyttävästi
kuin Keltaisen kaartin edellisille
uhreille.

Kaunis syksyinen
viikonloppu pilalla!

Tamperelainen Jon Cederberg ei
pysty koko viikonloppuna ihailemaan tuttua puistonäkymää, joka
näkyy hänen opiskelija-asuntoonsa
Tampere-talon lähellä.
Tavallisesti Cederberg nauttii aamuisin espresson croissantin
kera katsellen puiston kellastuvia
lehtiä keittiönsä ikkunasta. Mutta
tänä viikonloppuna hänen on pidettävä vaaleanpunaiset pitsiverhot tiukasti kiinni ikkunan edessä.
– Ei minulla sinänsä ole mitään
naamiaisasuja vastaan, Cederberg
sanoo. – Mutta tämä japanilainen
kirkuvan räikeä pukeutumiskulttuuri kerta kaikkiaan sattuu silmiini! Koko viikonloppuni on täysin
pilalla.
– Eikö Tracon-tapahtuman kä
vi
jöitä voisi ohjeistaa, että eivät
kulkisi julkisella paikalla näissä
naamiaisasuissaan? Tämä on monelle ihmiselle aivan yhtä häiritsevää kuin Blockfest-tapahtuman
aiheuttama hirveä melu ja häiriö,
ellei jopa pahempaakin.

Tulevia tapahtumia

16.–18.9. Helsingin sarjakuvafestivaalit
22.10. DesuTalks (Helsinki)
Sunnuntain pienet ihmeet
23.10. Cosplay-gaala (Helsinki)
Kuulutuksissa kuultua: Cosplay- 14.–15.1.2012 Desucon Frostbite (Lahti)
kisaajat puhallutettiin ennen kisan
alkua.
8.–9.9.2012 Tracon 7 (Tampere)
Työvoimavastaava Mikko ”Lmmz”
Lammi kertoo antaneensa Tra- Conzine kiittää lukijoita!
conille vuoden elämästään ja T- Ensi vuonna uudestaan ;)
paitalistan.
Lehdet ladattavissa myös verkosta!
Radiosta kuultua: ”Työvoima, http://2011.tracon.fi
Työvoima, Puisto-ovi.” ”Puisto-ovi
kuulee.” ”Hetkinen, mä oon Puis- Toimitus: Päätoimittaja & taitto Santtu Pajukanta,
to-ovi.” ”Mä oon Työvoima.”
toimittajat Maria Laukkanen ja Niilo Paasivirta

Desuconin voittoisa joukkue valmistautuu Lahden maaseudulla Suurin pätijä -kisaan.

Desucon päti itsensä voittoon
Mestaruuttaan Suuressa Pätijässä
puolustanut Desucon nappasi
pokaalin muiden nenän edestä.
Tiukassa kisassa ryhmän voittoon johtanut Riku ”jakoavain”
Mikkonen kylvi kauhua yleisöön
vastaamalla pelkän audio-raidan
perusteella oikein. Miinuspisteitä
Vihreän Vallankumouksen puolestapuhujat saivat sikailullaan
naisten paikasta.

