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Nugalėtojai 
Apsakymai:

1 vieta: Edmundas Radavičius „Sapnas“ / Giedrius 
Vilpišauskas „Kryžkelė“

2 vieta: Rasa Biliūnaitė „Labas vakaras, teisiamieji 
ponai“ / Rugilė Gaidukaitė „Senojo miškinio atostogos“

3 vieta:  Lina Krutulytė  „Lietuvos žemė“

Miniatiūros 

1 vieta: Daiva Vaitkevičiūtė „Kaimas“ 
2 vieta:  Rugilė Gaidukaitė  „Alyvos“ 
3 vieta:  Magnhildas „Išsigelbėjimas“ / Gintarė Morkutė 

„Vakaras“

Sveikiname nugalėtojus!

Jos didenybė šmėkla
Po konventą klaidžioja 

šmėkla. 
GLF šmėkla. 
Deja, rinkinys „Geriau-

sia Lietuvos Fantastika“ per 
konventą nepasirodė. Ką gi 

- tuo blogiau lietuviškos fan-
tastikos mylėtojams. 

Galit netikėti, bet šmėklos egzistavimo įrodymai 
yra. Tereikia žvilgtelti į nuotrauką iš „Dorado raganų“ 
jubiliejinio vakarėlio. Beje, sveikinimai jauniausiom iš 
seniausių Lietuviškų raganų . Plačiau apie tai skaitykite 
straipsnelyje „Raganybės ir šunybės”.

Konvento metu jau patirtos pirmosios traumos. Čiurną 
smarkiai pasitempė vienas tautai gana gerai žinomas legio-
nierius Wera (tikrai ne Faršas). Susirūpinusių jo sveikata 
aplinkinių vos nenokautavo subtilus jo kojinių dvelksmas, 
pasklidęs nuo kojos, išsivadavusios nuo bato. Ti kėki mės, 
visų laukiamas spektaklis „Vyrai ne be ginkliai“ dėl vieno 
iš aktorių traumos nenukentės.

Visa kita - kaip ir priklauso kiekvienam daugiau ar 
mažiau padoriam renginiui. Įvairūs nesklandumai, tar-
pusavio ginčai - tai jau įprasta daugelio panašaus masto 
renginių organizatorių kasdienybė, beveik negadinanti vis 
dar pakilios nuotaikos . 

Šeštadienio ryte registratūra informavo, kad į fantas-
tikos festivalį atvyko apie du šimtus dalyvių. Išvykusių 
skaičius nežinomas. 

Kiu ir KO

Kas, kur, kada 
Vakarop gitaras ima brązginti bardai… Jautrių širdžių 

– o gal net klausos – publiką šeštadienį Mažojoje kajut-
kompanijoje 17.00–18.00 džiugins fantastų dainorėliai, 
besirungiantys “Bardų turnyre”.  Tuo metu praktikai 
ir mėgstantys paskaičiuoti trauks į Kubriką, kur vyks 
konkurso “Ateities bankas” trumpas aptarimas.

Visi, kas kada nors pavydėjo parodinių įgarsinimų au-
toriams, turi progą tai padaryti patys, čia ir dabar, matant 
publikai. Videomaumo salėje 18.00–19.00 vyks Filmaoke: 
Matricos, LOTR fragmentai – naujai. Registruokitės iš 
anksto, ieškokit Videomau… t.y., J.Žilinsko! 

Teatras ir kitoks menas Didžiojoje kajutkompanijoje: 
19.00–21.00 – legionieriai, vadovaujami rež. A. Tapino, 
pristatys komedinį miuziklą T.Pratčeto motyvais “Vyrai 
ne beginkliai”: troliai, nykštukai ir zombių pulkai. Ir tai 
vadinasi komedija! 21.00–21.30 – mistinis teatro studijos 

“Crazy” spektaklis; 22.00 – 02.00 – Rock–punk–jazz kon-
certas (grupės “Juodoji Subata”, “Okenbirds”, “Yonnica”, 
Agnė ir Co, “VORS”). Neformalai, linksminkimos! 

Kūrėjai kuria visur. Net ir paskutinę Lituanicono dieną. 
Sekmadienį 12.00–13.00 literatūrinis žaidimas Mažojoje 
Kajutkompanojoje “Siužetų vinegretas”: imame gramą iš 
vieno kūrinio, gramą iš kito… Rezultatas – visi svaigsta. 

M.Puidos nuotr.
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Miniatiūrų konkurso nugalėtojai

Išsigelbėjimas
Galvoje chaosas. Smegenys nebenori klausyti implantų. 

Sukilimas! Prakaitas. Išversti akių obuoliai. Ausyse spen-
gia. Prakeikti nanobotai!

- Gydytojau, kas man darosi?
Visažinis kiborgas neatsako. Tik dūzgia savojo kūno 

vamzdeliais ir tyrinėja.
Sugedai, vaikeli. Mikroschemose problemos... Nerv-

iniai impulsai nebepasiekia adresato. Pasiklydo kosmose. 
Ramta drita, drita ta.

Aaa! Galaktikos bedugnė. Lotoso poza sėdintis 
išminčius. Ką jis ten veikia? Skauda galvą! Sugedo tas 
prakeiktas implantas. Pala, koks implantas? Neonas ir 
kalbantis numirėlis. Mintyse ir vėl kikenantis gydytojas. 
Jo metaliniu veidu srūva prakaitas – pagedai vaikeli, 
pagedai.

- Gydytojau, jau pašalinot implantą?
Blizgantis senis šypsosi ir linguoja. Taip, sūnau, 

pašalinom, bet naujo dar neįsiuvom. Pavargo tavo protas 
nuo naujovių; tegu atsigauna.

- Bet man greitai reikės į darbą... Man reikalingas naujas 
implantas! Jūs privalote! Aš noriu būti toks kaip visi!!!

Vėl užmarštis. Išskydusi lango dėmė. Už jo pasaulis. 
Megapolis. Žmonės, kurių galvose implantai. Daugybė 
primestų minčių ir naujienų. Aaa! Nekenčiu tokio pasaulio, 
nekenčiu!

...Rytas. Aplinkui smaragdine migla apsigaubę ąžuolai. 
Virš laukinių pievų sklaidosi naktinis rūkas. Gieda 
paukšteliai. Gražu.

- Ir visa tai tikra, - pasako baltai apsirėdęs, barzdotas 
senis.

- Kas man atsitiko? Kur aš?
- Tu pavargai ir mes tave priglaudėm. Sveikas atvykęs 

į Paskutinį Prieglobstį.
Nusišypsau. Aš Lietuvoje, Vaidilučių žemėje. Man 

gera.

Magnhildas

Razinka

Vakaras
Tania skuba. Gražus vakaras, sako. Aha, atsiliepia 

Tadas.
Nėščia.
Myli kūdikį. Jie nėra genetiškai vertingi, todėl galės 

turėti 0—1 vaiką.

x x x
Prof. G. Mačiulis pirmąkart  istorijoje atgaivina 

kriogeniškai užšaldytą žmogų E. Vaitkų.  Didžiulis 
žingsnis moksle, sako jis, kolegos, žiniasklaida, valdžia. 
Tik dėl gimstamumo kontrolės vienas žmogutis negalės 
gimti, atsimena kažkas.

x x x
Tania eina namo po aborto. Gražus vakaras, prataria 

grįžus. Tadas neatsako.
x x x

E. Vaitkus išeina gatvėn. Prieš  kojas plyti neįžengiama 
autostrada. Tankiai kaip dantys burnoje rikiuojasi 
dangoraižiai. E. Vaitkus pabando prisiminti, ko išėjo. Ak, 
teisingai, pasiklausyti gegutės kukavimo, juk pavasaris. 
Apsisuka, sugrįžta. Ateina prof. G. Mačiulis. Pradeda 
šnekėti, iš aukšto, keistai, lyg atpratęs matyti gyvus 
žmones. Liguistai baltas lyg nematęs saulės. Gal taip ir 
yra, išsigąsta E. Vaitkus.

x x x
Vyksta konferencija E.Vaitkaus atgaivinimo proga. Jis 

šneka salei. Tania sėdi, lediniu žvilgsniu sminga į akis.
Salėje lieka vienas, embriono poza susiriečia kėdėje. 

Tania kažką užmiršus grįžta, stebi. Ištiesia ranką. Gražus 
vakaras, pašaipiai sumurma neramiai užmigdama.

x x x
Kitą dieną vėl susitinka. Bėga nuo visuomenės, bet 

niekaip neišbrenda iš betoninių džiunglių. Argi kur nors 
nėra, suabejoja.

x x x
Kitą rytą E. Vaitkus randamas pasikoręs ant virvės iš 

marškinių. Tania grįžta pas Tadą, atidaro duris. Jis pakelia 
akis, atpažįsta. Vėl vakaras, sako.

Ar jaunoji raganaitė valosi batus, ar dega žvakeles? (žr. 
straipsnį 7 psl.)

Fotovaizdelis ne į temą
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Reportažai iš įvykio vietų

Yulii_Suodis_kiu

„Stolen reality“ arba  
„Vagių pasaulis“ Žvėryne
Projektą „Stolen Reality“ Ermana pristatė sausakimšoje 

salėje, - tai rodo, kad lietuviško tematikos kompiuter-
iniai žaidimų gerbėjų turi tikrai daug. Tik ne visi jų tokie 
kantrūs, kaip Ermana, pusantrų metų kūrusi vienam iš 

„Tief“ žaidimo lygiui siužetą ir tekstūras. Pastatas  Žvėryne 
patraukė jos dėmesį savo paslaptingumu, todėl veikėjai 
jame ir apgyvendinti. Autorė pademonstravo vaizdinę 
medžiagą ir papasakojo, kaip atkūrė namo atmosferą 
kompiuterio ekrane. Ermana parodė keletą filmukų, kaip 
pastatas atrodo pačio žaidimo metu. Gražius vaizdus visi 
pasitiko mąsliai tylėdami. Tik vagių ir sargybinių kautynės 
sukėlė pagyvėjimą salėje. Kai pagrindinio veikėjo pa-
leista paslaptinga strėlė sprogo ir išguldė visus – savus ir 
priešus, kilo tikra plojimų audra. Labiausiai po renginio 
žiūrovai pasigedo žaidimo siužeto, apie kurį Ermana net 
neužsiminė. Visi sutarė, kad kompiuteriniai žaidimai 

– tai ne tik gražūs vaizdeliai, o dar ir šiek tiek veiksmo. 

M.Puidos nuotr.

Netrukus po pristatymo jaunąją žaidimų kūrėją užsipuolė 
žiniasklaidos atstovė iš „Kauno dienos“ ir ėmė „tampyti 
gyslas“ savo žiauriais kamantinėjimais apie kompiuterių 
maniakų godas.

Kompiuterinio žaidimo kūrėja vylėsi, kad ateityje prie 
tokių projektų prisidės ir kiti gerbėjai. Projekto interneto 
svetainė www.stolenreality.org. E.paštas stolenreality@s
tolenreality.org.

Ermana, drįsusi išplaukti į platesnę auditoriją su savo 
nauju kompiuterinio žaidimo lygiu.

Renginių apžvalga

13.00–14.00 ten pat tiems, kas turi ką pasakyti, ir 
moka išklausyti, vyks Fendomo posėdis. Koks bus šių 
metų Lituaniconas? Koks bus kitais metais? Tuo tarpu tie, 
kuriems įdomiau Haris Poteris, rungsis viktorinoje “Kas 
laimės milijoną Hogvartse?” (Didžioji kajutkompanija). 
Renginį ves Lina Krutulytė. Surinkusiam daugiausia 
kibirkščių ji žada HP marškinėlius, o nepavykėliams 
stengsis nedaryti nieko itin blogo

Konvento metu nuolat vyksta: geriausio 2003 m. filmo, 
lietuvių autoriaus kūrinio, užsienio autoriaus kūrinio, 
fenzino, konvento asmenybės rinkimai, fendomo istorijos, 
dailės kūrinių ekspozicija; viso konvento metu meistraus 
vienas meistras, keli meistrai meistraus naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį. Meistrų vardai, žaidimo sistemos ir tiksli 
kiekvieno žaidimo pradžia bus paskelbta konvento metu 
RPG Koliziejuje.

Kviečiame registruotis į “Didžiojo Inkvizitoriaus” 
turnyrą (laikas šeštadienis 16.00 – 17.00)

Komandos po du žmones.
Ir į tradicinį “Bardų turnyrą” (šeštadienis 17.00 

– 18.00) Žais tik septyni žaidėjai.
Abu žaidimai vyks Mažojoj kajutkompanijoje.
paskubėkite
Registruotis pas Fox’a

KviečiaAbejonės piešinys

Skelbimas
Kitą šeštadienį Vilniuje įvyks LARPG žaidynės “Nauja 

viltis„. 
Visus norinčius maloniai kviečiame dalyvauti. Daugiau 

informacijos rasite svetainės www.fantastika.lt forume.

http://www.fantastika.lt
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Frodas nenorėjo tarti šitų žodžių. Išties labai 
nenorėjo. Tačiau, kaip sakydavo senasis Bilbas, 
pasivadinai Krepšininku – gaudyk kamuolį. Ir 
atsistojęs Frodas ryžtingai (bent taip jau jam 

atrodė) tarė:
– Gerai, aš įmesiu Žiedą, kur reikia, – ir tyliai pridūrė, 

– tik parodykit prieš mačą, kurioje aikštelės pusėje žais 
priešininkai.

Elrondas kiek luktelėjo, bet supratęs, kad geresnių 
pasiūlymų gali laukti dar nors ištisą amžių, ne-
noriai sutiko:

– Gerai, Frodai Krepšininke. Būsi mūsų vidu-
rio puolėjas. Nesijaudinkit, gerbiamieji, – nuramino jisai 
jau besiruošiančius protestuoti kitus pasitarimo dalyvius, 

– su tokiu treneriu, kaip Gandalfas, neturime dėl ko neri-
mauti.

Gandalfas vogčiomis piktai žvilgtelėjo į 
Elrondą, tačiau prieštarauti prieš „trenerį” 
nesiryžo. „Nieko, nieko, – pagalvojo 
žiniuonis, – Dabar tai aš tikrai ištekinsiu 

tavo Arveną už Aragorno.” Jis atsikosėjo, 
išdidžiai išsitraukė pergamentą ir 
užrašė save pirmuoju numeriu, o 
Frodą – antruoju. Po to, atsistojęs, 
tarė iškilmingą kalbą:

– Manau, kad visi čia esan-
tys ir patys suvokia, kad šios 
žaidynės nulems, kas valdys 
Viduržemę. 

Todėl į rinktinę imsim 
tik geriausius. Dalyvavi-
mas žaidynėse yra garbės 
reikalas, o pergalė atneš 
laimėtojams šlovę ir 
pasakiškuosius turtus. 
Ties žodžiu „garbės” 
Aragornas pabudo, 
ties „šlovę” jo akys 
sužibėjo ir, vos Gandal-
fui baigus kalbą, jisai kone 
ant kelių pradėjo maldauti paimti jį į 
rinktinę.

Dvarfai neįprastai greitai aptarė sąvokos „pasakiški 
turtai” variantus ir nutarę, kad bet kokiu atveju nieko ne-
praranda, išstūmė pirmyn Gimlį, iš kurio vis tiek naudos 
nei kasykloje, nei kalvėje nebuvo.

Visi posėdyje dalyvavę jaunesni nei trijų tūkstančių 
metų elfai apstulbo, supratę, kad tokiame garbės reikale 
dalyvaus net vienas dvarfas ir nė vieno elfo, ir nedelsiant 
pasiprašė į rinktinę. Elrondas pasidžiaugė, kad tokių salėje 

atsirado tik vienas, ir tai –Legolasas.

Boromiras netikėjo savo akims.
– Jūs nors kartą matėt, kaip žaidžia Mordoro 

komanda? – galiausiai neištvėrė jis. – Jie gi net 
baudos taškų neleidžia ramiai įmesti…

– Boromirai, – pertraukė jį Gandalfas su klastūniška 
šypsenėle, – taip ir sakytum iš karto, kad irgi nori žaisti.

- Aš?!.. – tačiau nespėjus jam tarti daugiau nei žodžio, 
jis buvo įrašytas į rinktinės sąrašą.

– Be manęs ponas Frodas nežais, – griežtai pasisakė 
Semas. – Turim vieną bendrą kontraktą dviems. Ir nė 
nebandykit prieštarauti.

– O kas prieštarauja? – sumurmėjo Boromiras, supratęs, 
kad čia jo vis vien niekas neklausys. – Kažkas gi ir 
kamuoliu turės būti.

– O mes? – kartu paklausė netikėtai iš kažkur išdygę 
Meris ir Pipinas.

– Jūs? – neištvėrė Elrondas. Tačiau hobitai nė truputėlio 
nesutriko.

– Taip, mes, – atsakė Meris.
– Būtent, – patvirtino Pipinas.

– Esame tikrai nepakeičiami 
žaidėjai…

– …daug metų žaidėm Mai-
šiagalos ekipos gynyboje…

– …prasmunkam tarp 
priešo kojų, jam nė ne pas-
te bėjus…

– …nesam praleidę 
nei vieno įvar… – ta-

čiau čia Meris užlipo 
Pipinui ant kojos ir 
sušnibždėjo:
– Nutilk, kvaily! 

Nori, kad visi suprastų, 
kad gyvenime nesi 
krepšinio žaidęs?

– Užteks, užteks, – 
sustabdė juos Gandalfas, 

jau rašydamas…
 Įtampa salėje pamažu 

nuslūgo. 

Semas, suvokęs, į ką įsipainiojo, nutarė pasitarti 
su Meriu ir Pipinu, ar krepšinio sezonas baigsis 
iki pavasario sėjos („nes jei aš laiku pas Senuką 
negrįšiu, tai geriau iškart į Mordorą emigruoti.“). 

Meris ir Pipinas įtikino jį, kad, ramiakas, viskas bus 
OK, ir pradėjo planuoti cementovkę, nors visi trys buvo 
pažįstami nuo vaikystės. Aragornas kažkur dingo – be 
abejo, niūriai pagalvojo Elrondas, išmovė ieškoti Arvenos. 

nesiryžo. „Nieko, nieko, – pagalvojo 
žiniuonis, – Dabar tai aš tikrai ištekinsiu 

tavo Arveną už Aragorno.” Jis atsikosėjo, 
išdidžiai išsitraukė pergamentą ir 
užrašė save pirmuoju numeriu, o 
Frodą – antruoju. Po to, atsistojęs, 

– Manau, kad visi čia esan-
tys ir patys suvokia, kad šios 
žaidynės nulems, kas valdys 

Todėl į rinktinę imsim 
tik geriausius. Dalyvavi-
mas žaidynėse yra garbės 
reikalas, o pergalė atneš 
laimėtojams šlovę ir 

sužibėjo ir, vos Gandal-
fui baigus kalbą, jisai kone 
ant kelių pradėjo maldauti paimti jį į 

– Taip, mes, – atsakė Meris.
– Būtent, – patvirtino Pipinas.

– Esame tikrai nepakeičiami 
žaidėjai…

– …daug metų žaidėm Mai-
šiagalos ekipos gynyboje…

– …prasmunkam tarp 
priešo kojų, jam nė ne pas-
te bėjus…

– …nesam praleidę 
nei vieno įvar… – ta-

čiau čia Meris užlipo 
Pipinui ant kojos ir 
sušnibždėjo:
– Nutilk, kvaily! 

Nori, kad visi suprastų, 
kad gyvenime nesi 
krepšinio žaidęs?

– Užteks, užteks, – 
sustabdė juos Gandalfas, 

jau rašydamas…
 Įtampa salėje pamažu 

nuslūgo. 

Žiedo rinktinė

Aiquen piešinys
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Prisižiūrėjęs į Žiedą, Frodas pradėjo klausinėti Boromiro, 
kaip profesionalo, apie tritaškius. Prisižiūrėjęs į Žiedą 
Boromiras kažkodėl pradėjo jam aiškinti apie perdavimus. 
Legolasas ir Gimlis pradėjo kivirčytis – šiaip, apšilimui. 
Iš kažkur pasigirdo senovinė elfų krepšinio daina: 

„Gilthoniel Elbereth, mes laimėsim! Nors vos prieš tris 
tūkstančius metų…“

Į tokiais nuobodžiais bei nereikšmingais dalykais kaip 
strategija ir taktika užsiėmusius Gandalfą ir Elrondą niekas 
nekreipė dėmesio.

– Devyni, Elrondai. Turi man surasti dar du, Glorfindelį, 
pavyzdžiui.

– Nė balrogo, Gandalfai. Tu žaisi už tris. Be to, 
„Nazgūlai“ irgi visada žaidė devyniese.

– Ir prisižaidė.
– Dėl “Nazgūlų“ nesijaudink, jie dar parodys, ko verti.
– Gera priežastis nesijaudinti…
– Verčiau pagalvotum, ką darysim su Aizengardo 

“Urukhajais“.
– O ką čia galvoti? Surengsim jiems draugiškąsias 

rungtynes su Fangorno ekipa. Seni veteranai, vyrai - mūrai 
- ąžuolai!

– Beje, – kreipėsi į likusius žaidėjus Gandalfas. – O kaip 
pavadinsim komandą?

Boromiras atsakė, kad nutarti turi Žiedo metikas. Frodas 
panorėjo kažko iškilmingo ir senovinio, kaip „Bereno 
šuolis“ ar „Gil-Galado ietis“ (pusė elfų apstulbo nuo tokio 
įžūlumo, o kita pusė vis laukė, ką darys pirmoji). Semas 
išraudo ir tyliai sumurmėjo: „Rožytė“, dėl ko du jauniausi 
rinktinės nariai vos neužduso nuo kikenimo. Pažadintas 
Bilbo vienareikšmiškai pasisakė: „Kaput Drakonis“ ir vėl 
užsnūdo. Gimlis išdidžiai ištarė kažką dvarfų kalba. Ką 
norėjo pasiūlyti Legolasas, niekas taip ir nesužinojo, nes 
jis liepė Gimliui nesikeikti, ir jiedu vėl susiginčijo, visiškai 
nebereaguodami į aplinkinius.

Gandalfas numojo ranka.
– Užrašysim „Žiedo Brolija“, – ir pašoko, nes jam už 

nugaros Pipinas džiugiai sukliko:
– Taip!
„Nieko baisaus,“ – nuramino save Elrondas, - „košmaras 

greitai baigsis. Juk jie iškris jau per atrenkamuosius.“
Tačiau mes gi žinom, kuo baigėsi…

 * * *
– Mes laimėjom! Aš įmečiau Žiedą! Mes laimėjom!
– Jie negirdi jūsų, pone Frodai. Jie ten mušasi prie 

Vartų.
– Prie… prie kokių dar vartų, Semai? Juk čia – 

krepšinis.
– Nežinau, pone Frodai. Gal Pipinas bus kažką 

supainiojęs? O gal jiems svarbiausia – pasimušti… 
Žiūrėkit, ereliai! Tai gal dar spėsim iki sėjos grįžti, o tai 
juk pažįstat mano Senuką…

 – Greitoji, greitoji! „Nazgūlai“, pasitraukit, leiskit 
praskristi greitajai… Po galais! Sakiau gi nebepriimti 
iškvietimų iš Gandalfo! Amžinai skambina iš kokio nors 
mūšio lauko!

Exon Exitlight

Iš klubų archyvų

SELIJA
Pakruojo fantastų klubas „Selija“ įkurtas 1990 metų 

rudenį. Penkerius metus klubas veikė neregistruotas 
prie Pakruojo knygos bičiulių draugijos. 

1995 metais „Selija“ užregistruota prie Pakruojo 
Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos.

1993 metais rugpjūčio mėnesį Pakruojo dvare 
surengta pirmoji fantastų šventė „FantRopp“. Ji 
tapo tradicine. Šventėje daugiausia dėmesio skiriama 
bendravimui ir pramogoms.

1994 metais kovo mėnesį išleistas fenzino „Varūna“ 
pirmasis numeris. Jo periodiškumas keitėsi, paskuti-
niais metais „Varūna“ išleidžiama kartą per metus, prieš 

„FantRopp“-ą.
1997 metais „Selijoje“ susiformavo žaidėjų grupė, 

pasivadinusi Kardų brolijos ordinu „Amberas“ . Grupės 
nariai organizavo stalo turnyrus. 1997 metų vasarą buvo 
organizuotas pirmasis lauko žaidimas „Nykioji giria“. 
Vėlesniais metais į jį įsijungė kiti klubai. Lauko žaidimai 
organizuoti liepos bei rugpjūčio mėnesiais – pastarasis 
prieš pat „FantRopp“-ą, kad norintieji galėtų dalyvauti 
abiejuose renginiuose. Paskutinius dvejus metus „Ambero“ 
veikla praktiškai susiliejo su „Selijos“, nes vyresniosios 
kartos žaidėjai išvyko dirbti ar mokytis į kitas vietoves ar 
užsienį, o naujų lyderių neatsirado. Nuo šių metų grupę 

„Amberas“ nutarta panaikinti.
„Selijos“ nariai dalyvauja ne tik fendomo, bet ir kitu-

ose renginiuose: pasirodo ir laimi įvairiuose konkur-
suose. „Selijos“ iniciatyva 1997 metais Pakruojo J. 
Paukštelio viešoji biblioteka įsteigė kraštiečio rašytojo P. 
Kasperavičiaus – Kasparaičio premiją jauniesiems rajono 
kūrėjams. Dvi iš trijų šios premijos laimėtojų – „Selijos“ 
narės Danutė Nauronaitė (2000 m.) ir Miglė Anušauskaitė 
(2003 m.). Fantastų klubo narys Airidas Tonkūnas vietos 
valdžios oficialiai pripažįstamas kaip grafiti žanro Pak-
ruojyje pradininkas, kviečiamas piešti viešose vietose. 

Šiais metais organizuotose rajono jaunimo grupių 
inscenizacijų bei improvizacijų varžybose „Selija“ laimėjo 
antrąją vietą, įveikusi aiškų nemažos dalies vertintojų 
komisijos narių priešiškumą, nes „išsišoko“, nutolusi nuo 
oficialios valdančiųjų pozicijos. 

Jaunimo muzikinės kūrybos šventėje selijiečių bei kitų 
pakruojiečių sukurta grupė „Bėgantys laiku“ žiūrovų 
įvertinta kaip geriausia.

Mūsų adresas: Vytauto Didžiojo 41, Pakruojis.
tel. (kodą susirask pats :P) 61049 
elektroninis paštas 
subject rašyti reikia Juditai Jereckienei
j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt

Abiem atvejais ieškoti Juditos

mailto:j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt
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Fotoreportažas

Kibirai atakuoja. Laimi lietus ir matrica

Žudyk juos! M.Puidos nuotr.

Ar ne dėl jų kaunasi vyrai? Štai taip veikėjas iš “Matricos” gina nuo užpuolikų raganos garbę ir orumą
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Su šiuo, penkioliktuoju Lituaniconu sutapo ir kitas 
jubiliejus – „Dorado raganų“, fenzino, kuris šiuo metu 
netgi taikosi į žurnalo vietą (galbūt būtent raganos šoks 
pergalės šokį ant amžinatilsį „Imperijos“ kapo?!). Taigi, 
šios raganos jau 10 metų verda kerų gėrimus ir girdo 
jais lietuviškos fantastikos gerbėjus. Į „Vaidilos“ teatrą 
suskrido ne vien bemaž visos šio leidinio pradininkės, bet 
ir naujoji raganų karta. Taip pat joms talkino visa krūva 
ypatingai jaunų raganėlių, kurias iškvietė ir vaikė šamanas, 
lojantis kaip Sibiro laika. 

Vėliau Švedijoje reziduojanti raganų ragana Audronė 
Vodzinskaitė-Städjė susirinkuriems papasakojo, nuo ko 
prasidėjo fenzino „Dorado raganų“ leidyba. Nesvarbu, 
ar raganų plaukas trumpas, ar ilgas, atmintis jų puiki: į 
sceną vienas po kito buvo iškviesti labiausiai nusipelnę 
raganijai asmenys, apdovanoti taurėmis ir uždaryti į 

magiškus žvakių ratus, įžiebtus ant salės grindų. Bet tuo 
viskas nesibaigė - fantastikos aktyvistai buvo priversti 
įrodyti, jog gali ir scenoje suimprovizuoti fantastišką 
istoriją. Publiką sužavėjo G.K.Ivanicko vienišas žydras 
žiogas, kuris tragiškai žuvo po astronauto N.Armstrongo 
(J.Žilinsko) padu, o kita grupė pademonstravo, kaip 
beždžionišką žmogaus prigimtį išlaisvina alkoholis. 
Tačiau raganos nepaisė šios užuominos, ir šventinis 
šampanas vis tiek buvo atkimštas (tiesa, kai kas apsiriko 

– mat vienas iš šampanų pasirodė tik su burbuliukais, bet 
be C2H5OH). O tada atėjo eilė ir tortui – dideliam, kaip ir 
priklauso, turint tokį didelį gerbėjų būrį.  Šį tortą konvento 
dalyviai valgė dar ir ryte. 

Bambeklis ir CO.

Reportažai iš įvykio vietų

Aukcionas, kuris turėjo prasidėti Mažojoje kajutkom-
panijoje, skubos tvarka buvo perkeltas į Didžiąją. 

Tai įvyko dėl dalyvių skaičiaus, kuris pranoko rengėjų 
lūkesčius. Persikėlęs į naujas patalpas, aukcionas prasidėjo. 
Renginio pradžioje dalyviai buvo vangūs ir pasyvūs. 
Vedėjas Shizzar kaip manydamas stengėsi įsiūlyti auk-
ciono prekes: pirmos prekės niekam nebuvo įdomios, 
tačiau pamažu dėl kiekvienos knygos buvo kaunamasi 
iki paskutinio lito. Geidžiamiausia knyga buvo Pasaulinio 
fantastikos aukso fondo apsakymų antologija „Užslinks 
naktis“, už kurią buvo paklota apie 30 Lt. Aukcionas vyko 
linksmai ir nuotaikingai - parduodant merginos kryželį, 
Shizzar leptelėjo, jog  tai galėtų būti puiki dovana mergi-
nai, kuri mėgsta fantastiką, deja, ji tikriausiai turėtų būti 
įrašyta į Raudonąją knygą. Amazonės aprangą pardavus 
Renegade, publika aktyviai siūlė pinigus už tai, kad jis šį 
kostiumą iškart pasimatuotų. Tačiau aukciono vinimi vos 
netapo Lark, kuris, jau viskam pasibaigus, aktyviai bandė 
įsiūlyti vedėjo plaktuką. Kiek teko girdėti, šiuo pasiūlymu 
niekas nesusidomėjo.

Paskutiniu aukciono akcentu tapo “nesusipratimas” 
pačioje pabaigoje, kada įėjęs Demonas papuošė renginį. 
Tuo metu aukcione buvo pardavinėjamas paskutinis iš 
mistinių relikvijų – didžiojo Magų Gildijos Magistro 
raudonasis kultinis apdaras „Apdoromikonas“. Drąsiai 
įsiveržęs į renginį tamsiųjų jėgų atstovas pripuolė prie 
sugėrovo Nago ir, plačiai mosuodamas rankomis, ėmė 
kviesti jį eitynių į išsvajotąją stipriųjų gėrimų šalį. Tačiau 
renginio vedėjas, pastebėjęs staigų rankos kilstelėjimą 
klausimo „Kas daugiau“ viduryje, nusprendė, kad Demo-
nas yra tas, kuris neišgyvens nė dienos be didžiojo mago 
rūbų. Buvusius „penkiolika“ Demonas staiga kilstelėjo iki 

Aukcione mosikuoti rankomis pavojinga

Raganybės ir šunybės

„šešiolika“ ir... tapo senosios relikvijos savininku. Gausios 
salės aplodismentų lydimas Sieros Garų pasaulio atstovas 
apsirėdė naujais apdarais ir išdidžiai paliko emocijų pilną 
salę, patraukdamas tiesiu senųjų paslaptingojo Vilniaus 
žibintų apšviestu taku „Vispario“ oazės link...

Renginys baigėsi, svečiai skirstėsi, tačiau retas kuris 
įtarė, kad Demonui šis renginys tik prasideda...

Odinas ir Demonas.

Aukcione parduodamas žymusis „Apdoromikonas“.
M.Puidos nuotr.
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Redaktorius Marius_kiu. Red. pavaduotojas Odinas.
Redkolegija Odinas, Yulii, Milka, Suodis, Puškinas, Snowcow. 
Fotografas Mantas Puida.
Maketavimas kiu. Korektūra (ten, kur ji yra) Milka, Lermontovas.
Medžiagas pateikė “Dorado raganos”, “Fenikso plunksna” ir kiti. Kontaktams el. paštas: kiu@list.ru

Oficialus fantastikos konvento “Lituanicon 2004” leidinys.

Express biuletenis

Žvilgsnis iš šono 

Bjautrybio piešinys

Ar plaukuoti hobitų padai?
Kur tai matyta, kad plaukuočiausiu hobitu bandytų 

apsimesti robotas hobitas, ir dar kaip du vandens lašai 
panašus į Harį Poterį, arba orkas, apsiginklavęs Ryto 
žvaigžde? Bet šiam fantastiškam pasaulyje visko būna. 
Orkas (Smėli) aktyviai kaltino aplinkinius tuo, kad šie 
jam nuo kojų nuplėšė plaukų kuokštus, ir tikino, kad jei 
hobito padai neplaukuoti, jis netikras. Tačiau jis nepajėgė 
sugraudinti ar išgąsdinti prisiekusių tolkienistų komisijos 
ir įveikti dirbtinio triušio kailiu pasipuošusio Hario Po… 
t.y., hobito-roboto. Nepasidavęs provokacijoms, hobrobo-
tas laimėtojas, tiksliau, laimėtoja, - Maja, gavo nuostabaus 
šampūno kojoms, šukų savo “garbanoms”. 

Yulii

Reportažai iš įvykio vietų

Hobitiškiausiai plaukuočiausių kojų rinkimuose laimėjo 
Maja. M.Puidos nuotr.

Fantastai iš arčiau
Pasižiūrėjus į konvento dalyvius, ne vienas nustemba 

– kokie mes skirtingi ir įvairūs. 
Neseniai tinklapyje www.fantastika.lt „Express biu-

letenio“ prašymu buvo paskelbta anketa. Štai kai kurie 
įdomesni atsakymai į ją. Kalba netaisyta.

* * *
Kokie didžiausi jūsų pasiekimai?
Trys dukros. Ar to mažai? (Dragonkiller)

* * *
Kaip vertinate Lietuvos fantastus?
Lietuvos fantastai yra puikūs žmonės, ne ką neb-

logesni už Lietuvos zoologus, pašto ženklų kolekcininkus, 
pardavimų vadybininkus ir kovotojus už šakotaragių 
briedžių teises! Vo. (Linkis)

* * *
Kaip manote, kuo esate ypatingas(-a), skiriatės nuo 

kitų?
Žaviuosi varlėmis. (Romenwen)
Turiu dvigubą skrandį (Snowcow)

* * *
Visa kita, kas guli ant širdies...
Kodėl jai kažkokia bobulka troleibuse apstumdo tave, 

apdaužo alkūnėmis ir ramentais, užlipa ant kojos ar „pa-
sideda“ ant jos savo tašes, o tu nepasisiūlai jai išmušti 
talonėlį ir palydėti iki laisvos vietos troleibuso gale, esi 
apšaukiamas bedieviu/chuliganu/nachalu, kokio jų laikais 
nebuvo????  (Linkis)

http://www.fantastika.lt

