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Conpassi
Oppaasi conin ihmeelliseen maailmaan!
Cosplay-yksilökilpailu

# 7 Feaila, hamona Imp Midna pelistä The Legend of
Zelda: Twilight Princess – yksityiskohdat ja proppi
# 30 Shisuko, hahmona Emily Lili Rochefort pelistä
Tekken – hahmon näkyisyys ja hyvin tehty
Kokeneiden kategoriasta tuomaristo palkitsi:
# 37 Tommi Nurmi, hahmona Dambo sarjasta
Yotsuba& – hupaisa, hahmon näköinen
# 54 Jenni Raitanen, hahmona Ciel Phantomhive
sarjasta Kuroshitsuji – hyvin tehty, kaunis kokonaisuus
# 66 Viveeh, hahmona Zant pelistä The Legend of
Zelda: Twilight Princess – parhaat propit, loistavat
poset, loistavat yksityiskohdat
Egmontin kunniamaininnat:
# 16 Valkoinenhai, hahmona Lucy sarjasta Elfen
Lied – tuomariston lahjominen ja sokaiseminen
# 57 kroteski, hahmona Nurse pelistä Silent Hill 5:
Homecoming – pelottavin
Yleisöjuryn palkinnot jaetaan lauantaina – eli tänään –
klo 18.

Dambo - pahvilaatikkorobotti sarjasta Yotsuba&

Tänään pidettiin Merikaapelihallissa cosplayyksilökilpailu, nykyään yksi suosituimmista ohjelmanumeroista. Kategorioita oli kaksi ja kummastakin kategoriasta palkittiin kolme parasta, minkä
lisäksi Egmont antoi vielä kahdelle kunniamaininnan. Osallistujia oli noin kuusikymmentä. Merikaapelihalli oli niin täynnä yleisöä, että järjestyksenvalvojille tuli kiire passittaa seisovat katsojat
tietyn rajan taakse, jotta kilpailijat mahtuisivat
kävelemään pois lavalta. Yleisö tuli myös lavalle
tanssimaan tuloksia odotellessaan.
Aloittelijoiden joukosta tuomaristo palkitsi seuraavat kisaajat:

Palkitut kisaajat

“Viikingin lentokyky lakkaa kun tuulee etelästä” –Vesa
Sisättö esittelee supersankarin heikkoutta

“Pahkaton yhteiskunnassa, jossa kaikilla muilla on
# 6 Hanna Kataja, hahmona Roy Mustang sarpahka.” --Suomen tieteiskirjailijoiden paneeli
jasta Full Metal Alchemist – paras lavaesiintyminen

“Uskotko todella tuohon juttuun?”
1974 Suomen sarjakuvaskene räjähti vertaansa
vailla olevalla tavalla! Markkinoille vyöryi koko
joukko sarjakuvia, jotka olivat vaikuttavia “sekä visuaalisesti, että loogisten aukkojensa vuoksi”! Bob
Morane! Teräsnyrkki! King Kong!
Jättiläisrapuja, hypnoottisia robottihyönteisiä,
kaapuäijiä! Aivan hulluja tiedemiehiä ja suoseudun
valtiaaksi pyrkiviä kuoleman sammakoita! Aikakoneena toimiva karuselli, aivopesukone (kolmen
hengen perhemalli) ja räjähdysainetta sisältäviä
tiiliskiviä ampuva tykki!
Tutustukaa näihin visiohin lähimmän divarin avustuksella!

Jet-Age Logan -palkinnot jaettu
Vuoden 2009 Jet-Ace Logan -palkinnot on jaettu.
Palkinnot “Omituisin tapa yrittää vallata maapallo”
ja “Ällistyttävin keino, jolla Maapalloa uhkaava
invaasio torjutaan” annetaan molemmat Stephen
Kingin kirjalle Dreamcatcher ja sen elokuvaversiolle. Ulkoavaruuden hirviöt pyrkivät valloittamaan
Maan lähettämällä anaalinäätiä, jotka tekevät ihmisistä piereskeleviä zombeja. Onneksi hyvät alienit
lähettävät oman agenttinsa, kuolemansairaan kehitysvammaisen lapsen.
“Life-time achievement”-palkinto myönnettiin
Decepticoneille, jotka ovat noin 25 vuodessa onnistuneet hajoittamaan muutamia robotteja.

Vuoden merkittävimmät kotimaiset scifipalkinnot jaettu!
Suomen Tieteiskirjoittajien ja Turun Science Fiction Seuran järjestämän Nova-kirjoituskilpailun
pääpalkinto on tänä vuonna myönnetty Kristiina
Huttuselle novellista Endievo. Maineen ja kunnian
ohella Huttunen saa rahaa (200€). Toiselle sijalle
ylsi Pekka Talikan Pahka ja kolmannelle Terhi Tarkiaisen Raja.
Voittajanovelli tullaan julkaisemaan Spin-lehden numerossa 4/2009. Hankkikaa se käsiinne, lortit!
Niin ikään vuoden 2009 Atorox-palkinto parhaasta
viime vuonna julkaistusta kotimaisesta spekulatiivisen fiktion novellista on jaettu. Voittajaksi selviytyi Mari Saario novellillaan Kenkänaula (Portti
1/08). Toisen sijan sai Tiina Raevaaran Gliesen lapset (Portti 3/08), kolmannen Katja Salmisen Oksia,
puita, kuolleitten luita (Usva 4/08)
Portti-lehden saa käsiinsä Tampereen Science
Fiction seuralta (http://www.sci.fi/~portti/) tai
lähimmästä arvonsa tuntevasta kirjastosta. Usvan
numeroita voi imuroida verkosta: http://www.usvazine.net/

Avaruutta ja verenimijöitä
Sarjassaan toinen kirjavinkkauspaneeli veti paljon
yleisöä. Paneelin kirjat olivat pääosin nuortenkirjoja,
mutta myös aikuislukijoiden olisi suotavaa tutustua niihin. Panelisteina toimivat Vesa Sisättö, Sini Neuvonen
ja Reetta Saine. Puhetta johti Ella Peltonen.
Mikäli panelisteja on uskominen, vampyyribuumi
on jälleen nostamassa päätään. Useissa panelistien suosittelemissa kirjoissa päähenkilönä oli vampyyri, mutta
mukana oli myös muita fantasialle tyypillisiä hahmoja,
kuten noitia. Esille nousi sellaisia kirjoja kuten Siskoni,
vampyyri (Sienna Mercer), Rintsikoita ja luudanvarsia
(Sarah Mlynowski) sekä Stephanie Meyerin Houkutussarja.
Toinen näkyvä teema oli nuorten scifi-kirjallisuus, josta esimerkkinä Nälkäpeli (Suzanne Collins),
Molemmin jaloin (Anu Holopainen) sekä Nimbus ja
tähdet (Tero Niemi ja Anne Salminen). Näistä erityisesti
Nälkäpeli keräsi panelisteilta paljon positiivista kommenttia.
Lopuksi panelistit intoutuivat keskustelemaan
omista nuoruuden suosikeistaan, joista tutustumisen
arvoisia ovat ainakin Tiikeri-sarja, jossa on julkaistu
nuorten scifiä, sekä John Christopherin Tripodien aika.

Pikku ninja
Törmäsin mielenkiintoiseen ninjaan ja päätin kirjoittaa
hänestä. Ninja kertoi olevansa Mikael Luotolahti Turusta. Mikael kertoi tehneensä asun, koska ninjat ovat
kivoja ja siistejä. Ninjaus merkitsee hauskanpitoa niin
ninjalle kuin kaikille. Ninja oli tehnyt vain asuaan pari
päivää ja asu on kevyt. Ainoa huono puoli asussa on,
että maski ärsyttää osittain. Bakaconissa törmäsin
tähän samaan ninjaan, mutta silloin ninjan varustus
oli köyhempi.

Onko sinulla
kerrottavaa?
Kerro se meille! Conpassin toimitus etsii koko ajan jutunaiheita.
Jos kävit katsomassa mielenkiintoisen ohjelman tai näit jotain
muuta jännää, ota yhteyttä päätoimittajaamme Ellaan numeroon
050-685656. Otamme kaikenlaisia juttuja vastaan, mainoksista
synttärionnitteluihin.
Terveisin entistäkin helläsydämisempi toimitus: Ella, Mikko,
Mikko, Veera, Emppu, Emil ja
Mökis

