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Ropecon XXIII - Unplugged!
Sähkökaapin hurina Loungessa häiritsi Ropeconin järjestäjien herkkiä haltia- ja
örkkikorvia sen verran, että luotettavan tuntuisen juorun mukaan seuraava
Ropecon järjestetään ns. Unplugged eli kokonaan ilman sähköä ja sähkölaitteita!
Myös kännykät ja sähköä käyttävät kamerat ovat Ropecon XXIII:nnessa kielletyt.
Näin palaamme Ropeconin alkujuurille, järjestettiinhän ensimmäiset Ropeconit jo
reilusti yli tuhat vuotta sitten eli 1900-luvulla. Sähköttömyys luo myöskin hienoa
autenttisen fantasiamaailman ja steampunkin (sikäli kun logistiikka-ajot
suoritetaan höyryautoilla) tunnelmaa!

Haastattelussa Kimi
Monesko kerta Ropeconissa?
Viides tai kuudes, jotain sellaista.
Mitä olet tänä vuonna tullut tekemään?
Olen täällä Kokemuspisteen
sisäänheittäjänä ja skenaariokilpailun
pelinjohtajana.
Jos saisit matkustaa ihan minne tahansa,
minne matkustaisit? Ei tarvitse olla
maapallolla tai tässä ajassa.
Pärjäisin aika hyvin jossain D&D-maailmassa. Jos saan rikkoa 3. edition
sääntöjä riittävästi, niin Forgotten Realms tai Eberron.
Minkä pelin ottaisit mukaan autiolle saarelle?
Lords of Waterdeep, joku roolipeli - niitä voi keksiä itsekin...nopat! Nopilla
voi pelata mitä vaan.
Mikä on tärkein asia, minkä olet oppinut Ropeconissa?
Pelaamaan paremmin vieraiden ihmisten kanssa.
Missä haluaisit, että seuraava Ropecon pidettäisiin ja miksi?
Eduskuntatalossa! Se olisi niiin symbolisesti mahtava.
Kun Bruce Dickinson näki ison kalan, niin mitä hän sanoi?
"Ei mitään hajua."
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Haastattelussa Emma
Monesko kerta Ropeconissa?
Toinen.
Mitä olet erityisesti tänä vuonna
tullut katsomaan tai tekemään?
Vähän kaikkea - maalaamaan
figuja, kokeilemaan jotain
larppausta mitä ei ole kokeillut ikinä.
Jos saisit matkustaa ihan minne tahansa, minne matkustaisit? Ei tarvitse
olla maapallolla tai tässä ajassa.
Jollekin eksoplaneetalle olisi kiva päästä. Semmoinen rantaplaneetta
(biitsi) olisi kiva.
Minkä pelin ottaisit mukaan eksoplaneetalle?(Tai animen, TV-sarjan,
elokuvan, musiikin) Miksi juuri tämän?
Läppäriin DVD:itä. Jos olisi pakko valita vain yksi elokuva, niin
Marvelin eka Avengers.
Jos olisit Suomen diktaattori, mikä olisi ensimmäinen määräyksesi?
Ei mitään luentoja ennen kello 12!
Mikä on tärkein asia, minkä olet oppinut Ropeconissa?
Uskaltaa pukeutua ja kokeilla kaikenlaista uutta.
Mitä söit aamiaiseksi?
Makaronia.
Missä haluaisit, että seuraava Ropecon pidettäisiin ja miksi?
Pääkaupunkiseudulla, tänne pääsee helposti. Suomenlinnassa!
Kun Bruce Dickinson näki ison rauskun, niin mitä hän sanoi?
"That's a big ray!"
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Haastattelussa Joni
Monesko kerta Ropeconissa?
Neljäs kerta, kerran vain kävijänä.
Mitä olet erityisesti tänä vuonna tullut
katsomaan tai tekemään?
Tanssimaan! Se on tärkeintä.
Jos saisit matkustaa ihan minne tahansa, minne
matkustaisit? Ei tarvitse olla maapallolla tai tässä ajassa.
Tardikseen!
Minkä pelin ottaisit mukaan autiolle saarelle?(Tai animen, TV-sarjan,
elokuvan, musiikin) Miksi juuri tämän?
Epic Spellwards of Battlewizards (tai mikä se olikaan). Se on hyvä peli.
Jos olisit Suomen diktaattori, mikä olisi ensimmäinen määräyksesi?
Poistaisin tulorajat opiskelijoilta.
Mikä on tärkein asia, minkä olet oppinut Ropeconissa?
Muista ilmapatja ja tiedä missä pyyhe on.
Missä haluaisit, että seuraava Ropecon pidettäisiin ja miksi?
Vaasassa, koska muutan Vaasaan.
Mitä söit aamiaiseksi?
Joylentia. Pulveria, johon lisäät vettä. Siinä on 100 % kaikki tarvittava.
Kun Bruce Dickinson näki ison rauskun, niin mitä hän sanoi?
"Voi jumpe!"
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Haastattelussa Tommi
Monesko kerta Ropeconissa?
Ihan ensimmäinen! Neitsyys
lähtee!
Mitä olet erityisesti tänä vuonna
tullut katsomaan tai tekemään?
Ei mitään erityistä. Roolipelejä.
Ai niin! Täällä esitetään Nato Commando! Se pitää katsoa!
Jos saisit matkustaa ihan minne tahansa, minne matkustaisit? Ei tarvitse
olla maapallolla tai tässä ajassa.
Kyllä tuolla avaruudessa pitäisi käydä.
Minkä pelin ottaisit mukaan autiolle saarelle?(Tai animen, TV-sarjan,
elokuvan, musiikin) Miksi juuri tämän?
Tää vois olla hauska tää meidän pi***linveto. Mutta ihan tavallinen
korttipakka! Sillä saa pelattua kaikkea.
Jos olisit Suomen diktaattori, mikä olisi ensimmäinen määräyksesi?
Ensimmäiseksi jokainen suomalainen saisi palkkaa, perustulon. (Muut
huutelevat kolmea tonnia, kaikille kolme tonnia!) Kyllä yhdellä tonnilla
pärjäisi.
Mikä on tärkein asia, minkä olet oppinut Ropeconissa?
No kavereilta olen kuullut kaikkea.
Ai niin. Mikä on tärkein asia, minkä olet oppinut Ropeconin jonossa?
Saa nauraa paljon!
Mitä söit aamiaiseksi?
Ruisleipää.
Missä haluaisit, että seuraava Ropecon pidettäisiin ja miksi?
Tampereella. Tampere-talossa on riittävästi tilaa.
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Kun Bruce Dickinson näki ison rauskun, niin mitä hän sanoi?
Nauroi.

Oikea vastaus
Lopuksi vielä oikea vastaus tähän kysymykseen:
Kun Bruce Dickinson näki ison rauskun, niin mitä hän sanoi?
"Ai, rausku? Ei siis hai?"
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