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Pääkirjoitus
Tieteellinen todistus: Ropecon on tänä vuonna 79,15 % hauskempi!
Kyllä: Ropecon 2016 on noin 79,15 %
hauskempi kuin Ropecon 2015! Tämä on
matemaattisesti todistettu, tieteellinen eli
kansallismytologinen
fakta.
Dipoliin,
Täffään ja AYY:n tiloihin mahtui lain
mukaan enintään 4264 kävijää. Mutta
Ropeconin vuokraamiin Messukeskuksen
tiloihin mahtuu virallisesti 10712 kävijää!
Lukema on peräti 151,22 % suurempi kuin
Dipolissa. Dipolin ja muiden tilojen pintaala oli yhteensä n. 12150 m², kun taas
Messukeskuksen conin käytössä olevat
tilat ovat yhteensä n. 13000 m² eli 7,08 %
suuremmat kuin aiemmin. Kun otamme
keskiarvon näistä prosenttiluvuista, 151,22
ja 7,08, saamme 79,15 %.
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hauskuuden
kehittyminen 20152016. Kaaviollinen
kuva.

Kansallismytologiset tieteelliset tosiseikat sanovat, että "mitä enemmän
vieraita, sitä hauskempaa", "kaksin aina kaunihimpi" sekä "Joukossa tyhmyys
tiivistyy". Näin ollen Messukeskuksessa pidettävä Ropecon on todistettu
79,15 % hauskemmaksi kuin aiemmat Ropeconit! M.O.T.

Juorulehtitasoisia asiattomia huhuja
Kävijämajoitus järjestetään huhujen (ja web-sivujen) mukaan tänä vuonna
poikkeuksellisesti Dipolin ulkopuolella!
Kenttiongelma on laajentunut Kentti-Pokémon™ -ongelmaksi!

Kansan karttuisa käsi on puhunut
Metro-lehti kommentoi Ropeconin ohjelman julkistamista seuraavasti: 1
Nimimerkki "veronmaksaja" sanoo: "Turhanpäiväistä pelleilyä. Ei koske

työtätekevää ja autoilevaa normaali kansalaista."
Nimimerkki "Liik.opet." puolestaan on tätä mieltä: "Aikuiset ihmiset istuu kotona

ja pelailee lapselllisia pelejä onpa tapa viettää kesää."
Ropeconin kävijät olkoot siis normaali kansalaisia, jotka autoilevat ja tekevät
työtä. Ja aikuiset kävijät älkööt viettäkö kesää kotona pelaten lapsellisia pelejä,
vaan tulkoot esimerkiksi Ropeconiin. Turhanpäiväistä pelleilyä ei siis missään
vaiheessa tapahdu, kunhan jokainen kävijä vain tarkasti muistaa nämä
veronmaksajan ja liikunnanopettajan antamat neuvot!
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http://www.metro.fi/uutiset/a1387818556289
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Aberin-torilla kuultua
Pidetään Candlekeep vakan alla
"Tässähän rupeaa kohta ihan Banettamaan!", huudahti Sharessin papitar
Zhentilin linnakkeessa.
Evere-ska -musiikki ei noussut suureksi hitiksi. Bediinit jorasivat mieluimmin
Anau-rockin rytmeissä.

"Mulla on aina ollut huono Kara-Tuuri", totesi epäonnekas Silkkitien karavaanari.

"Lantani ei haise", väitti saarivaltiosta kotoisin oleva kasviravinteen
kauppaaja.

"Tantras-seksi on parasta!", huudahti sisämerien kaikki satamat kierrellyt
seilori.

Haukkani on harmaantunut!
Kierrätysmateriaalia Kalpean Teokratian lähetyskirpputorilta
Homm-leteille laitetut hiukset olivat nopeasti
unohtuva muotivillitys Itä-Velunassa 570luvulla.

"Se oli ihan ufo juttu", aloitti kertomuksensa
Barrier Peakseilta palannut seikkailija.
"Istus alas!", sanoi vieraanvarainen Atharin
jäsen Oerthissa.

"Baklunit eivät ole suloisia!", ärähti
maahanmuuttokriittinen Ullin natiivi.

"Se jätkä on ihan käsi", huokaisi
Mordenkainen kun tuli puhe Bigbystä.

"Aamulla Keolandissa
herätessä oli niin karmea
Olidammara, että meinasi
tulla Yeomanryt, mutta
tilanne helpotti kun otettiin
pienet Bisselit."
(pahoittelemme uusintaa vuodelta 2009)

Tiedetyn maailman katsaus
" Tunnen oloni jotenkin ontoksi" , valitteli Mystara terapeutille
"Rakasta, kärsi ja unhoita!", lauleli seikkailija keskellä viidakkoa tuhotessaan
kissahumanoidien leiriä.

"Montakohan Kelviniä meillä on?", mietti viluinen Karameikosin asukas.

