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Miniatiūrų konkurso nugalėtoja

Ateitys - praeityje
Šeštadienį pagaliau paskelbti pirmojo Lietuvoje fantastinio on-

line literatūrinio konkurso „Lietuvos ateitys“ rezultatai. 
Beveik keturis mėnesius trukęs renginys sulaukė  daugiau nei 

šimto kūrinių (konkursinių bei nekonkursinių), jame dalyvavo apie 
40 kūrėjų. Tai daugiau, nei tikėtasi iš pat pradžių, džiugu, kad atsira-
do naujų perspektyvių autorių. Konkursas įsiminė aktyviu skaitytojų 
reagavimu jo pradžioje ir pasyvumu pabaigoje; net  simpatijos už 
tekstus reikštos ypatingai vangiai, nors daug priekaištauta teisėjams 
už šių vertinimus. Tai rodytų, jog ateityje verta rengti blic-konkursus, 
kad publika nepavargtų sekti įvykių , o gausūs komentarai – vienas 
iš didžiausių konkurso on-line privalumų. Kita vertus, nemažai 
geriausių kūrinių atsiųsta būtent konkursui baigiantis. Aukso vidurio 
teks ieškoti kitų konkursų rengėjams, o šįkart pasidžiaugta ir tuo, 
kad konkursas prasidėjo, ir tuo, kad jis pagaliau baigėsi. 

Jei Mažojoje kajutkompanijoje ir susirinko daugiau dalyvių, negu 
prisipažino, jie nedrįso kamantinėti teisėjų dėl vieno ar kito teiginio. 
Tačiau teisėjai nepasišiukšlino ir patys susiginčijo, ar svarbu yra 
gramatinės klaidos kūriniuose, ar ne. Jų apibendrinimų dar sulauk-
sime internete, o geriausių autorių darbai publikuojami „Express 
biuletenyje“ ir fenzine „Dorado raganos“ (Nr. 37,38). 

Kaimas
- Nedrįsk man kojos kelti į kaimą, - vis sakydavo mama mažajai 

Jorei. – Ten nėra kas tau veikti! 
Jorė kęsdavo vieną dieną, kitą, bet smalsumas nugalėdavo ir ji 

paslapčiom nusigaudavo iki aukšto kalno, užsikardavo jo viršūnėn 
ir pasislėpdavo pilies griuvėsiuose. Jorė mėgo stebėti kaip kaimo 
gyventojai netvarkingai klajoja po aikštę, o pakilus menkiausiam 
vėjo gūsiui lyg nemarios sielos plevena iš gatvės į gatvę. Vėjas 
atnešdavo ūkiško muilo, parafi no ir degėsių kvapą. Varpinėje il-
gesingai kalendavo gandrai. Tyliai dundėdavo malūno ratas. Kažkas 
ypatingai malonaus užliedavo Jorės širdį. Negalvojo nieko. Jos galva 
buvo tuščia, kaip tie bekraščiai laukai už kaimo, ji buvo laiminga.   

O kartą žvilgtelėjo į kitą kalvą, tirštai nužėlusią krūmokšniais ir 
išvydo žalumos užgožtus tris kryžius. Jorė panūdo į juos pažvelgti 
iš arčiau, ir ji tekina nuskubėjo prie kalvos, bet vos šmurkštelėjo 
į krūmus, iš jų pakilo žmogus. Išgąstingai klyktelėjo ir nuskrido į 
kaimo pusę. Jorė įsidėmėjo jo žvilgsnį. Dėbtelėjo lyg į išsigimėlę.

Grįžusi namo apsirgo. Skaitiklis nustojo pypsėti tik po mėnesio. 
Pakirdusi iš ligos patalo Jorė vėl skubėdavo ant kalno, stengdavosi 
vėl iš naujo pamatyti kaimą tokį, koks jis buvo anksčiau, tačiau 
liga pakeitė kaimą negrįžtamai. Iš atminties išnirdavo tik atskiri 
dalykai: deginami šventųjų paveikslai, liūdni, susikaupę veidai ir 
vėjo blaškoma angelo plunksna.     

Diagnozė - fantastas

Pas ką labiau norėtumėt pakliūti?
M.Puidos nuotr.

Lygiai kaip penktadienį su nuostaba supra-
tome, kad viskas, Konventas prasidėjo, taip 
šiandien su nuostaba tenka konstatuoti – viskas, 
Konventas baigiasi! Ne, dar ne visai, dar laukia 
renginiai ir uždarymas, dar galėsime išsakyti pas-
tabas dabarčiai ir pageidavimus ateičiai... Tačiau 
Konventas jau lėtėja, lėtėja, tarsi traukinys, 
artėdamas prie stoties. Nieko baisaus, tai tik 
tarpinė stotelė, o už jos – nauji posūkiai, nauji 
įspūdžiai. Ir neduok dieve, Konvento traukinys 
surastų galutinę stotį, ir mes nebeturėtume ko 
tikėtis, ko laukti... 

Akcijos, atrakcijos, alus, žaidimai, impro-
vizacijos, muzika, rimti pokalbiai ir nerimtas 
šurmulys... Viskas kaip visada – net tai, kad buvo 
naujovių. Konvento vinimi (maždaug dziubelio 
dydžio) nedvejodami pripažįstame “Legiono” 
spektaklį “Vyrai ne beginkliai” pagal T.Pratčeto 
scenarijų (vert. ir rež. A.Tapinas). Įsitikinome, 
kad legionieriai balsingi ne vien koridoriuose ar 
baruose, ir ant scenos traukia dainas negailėdami 
gerklių, o improvizuoja taip, jog niekam nekyla 
įtarimų, kad aktorius pamiršo tekstą. Platus 
fotoreportažas apie spektaklį – 3-4 puslapiuose, 
o recenzijos, komentarai apie jį, tikėsimės, pasi-
rodys internete, kai susigulės įspūdžiai.

Pasakysime banaliai – bet užtat teisingai: 
Konventas baigiasi, tegyvuoja Konventas! Metai 
netruks prabėgti...

Pooshkinaz

Aiwa
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- Na, tai gal visgi taikysimės? 
– jis nuleido plazmasvaidį. - Atrodo, 
mūsų nebedaug beliko… - pridėjo 
apsidairydamas.

- O taip! Tai jau tikrai! Jūsiškiai 
pasistengė… - atsiliepė ji.

- Jeigu ne kvailas damų užsispy-
rimas, - kandžiai atkirto jis, - tai nieko 
ir nebūtų buvę.

- Žinoma! - ji susuko grimasą, - kai 
pareiškiamos TOKIOS pretenzijos, 
tiesiog belieka nusileisti ir grįžti 
virtuvėn…

- Cha, irgi mat - pretenzijos! 
Paprasčiausias noras sekti prigimtimi, 
nurodyta gamtos. O jūs - vis ką nors 
susigalvojate. Pradėjote nuo balsavi-
mo teisės, įvardžių ji(jis) lygiagretaus 
vartojimo, netgi žodžio „žmogus“ 
eliminavimo kaip lytiškai neteisingo, 
bet neomatriarchatas?!? Ar ne per 
daug užsigeidėte, a, mažule?

- Kur tau! Gerontokratinis patri-
archatas - tai, žinoma, rojus žemėje! 
Kieno raumuo gyslotesnis - tas teises-
nis. Moteris – tai indas, laukiantis 
vyro pripildymo!.. BLIN! - pridėjo 
po akimirkos. - Kas mes jums?!

- O taip! Tad rojų kurkime matria-
chate! Prohibicijos sugrįžimas! 
Greitis - 30 km/h mieste, 60 km/h 
autobanuose, moterims - pirmenybė 
sankryžose. Privalomas dezodorantų 
vartojimas! Administracinė atsako-
mybė už neplautas kojines! Subli-
macijos kursai! Kur toliau? Ir jūs 
dar stebitės, kad prasidėjo SUKILI-
MAS?! Ooo, moteriška logika!

- Ir viską - į šipulius? Vietoj to, kad 

ramiai, demokratinėmis priemonėmis, 
pavyzdžiui, drauge su gėjų bendrijo-
mis…

- Cha-cha-cha! Gėjai, prakeikti 
kolaborantai, tpfu!

- Ne kolaborantai, o natūrali evo-
liucinė reakcija į demografinio sprogi-
mo pavojų!

- Lengvatomis išpaikinti subobėję 
suskiai, štai kas jie!

- Pridėk „neverti vyro vardo ir 
atributų“!

- Pridėsiu!
- Tolerancija - visada buvo vyrijos 

STIPRIOJI pusė, - ji išsišiepė.
- Per didelė tolerancija pavirsta 

elementaria betvarke! Abejingumu 
viskam!

- Išskyrus save!
- Taip, o kas gi belieka? Negi 

meilė?
- Na, apie meilę gal geriau net 

nekalbam… Ką jūs iš jos padarėte!!!
- Meilė… - gašliai išsišiepė jis. - 

Ypač pats procesas…
Ji prikando lūpą ir truktelėjo RPG 

spyną. 
- Mano pirštas taip pat ant nuleis-

tuko, - pašaipiu tonu priminė jis. – O 
vyrų, kaip žinai, reakcija yra šiek tiek 
greitesnė…

- GANA! – nugriaudėjo riksmas ir 
tarp jų trenkė žaibas. Abu pašnekovai 
atšoko į šalis.

- O, varge vargeli! Kokio šėtono 
man jūs tekote! 

Kokio velnio aš judu sutvėriau?! 
Keli šimtai tūkstančių metų klausausi 
tuos pačius barnius! Nepatobulėjote 

Justinas Žilinskas Namų darbai
nė per nago juodymą!

Jau atitokusi moteris nusišypsojusi 
ištiesė manikiūro išdailintus na-
gus be juodulių pėdsako. Vyriškis 
suprunkštė.

- Palikt! – užriko balsas. – Nes 
sutrinsiu į dulkes! Jokių kvailų 
juokelių! Susitaikyte ir tuoj pat eikite 
pratęsti giminės!

- Su šita baidykle? 
- Su šituo ožiu?
Abu garsiai nusistebėjo tą pačią 

akimirką.
Pirmasis žaibas sudegino jo plaz-

mosvaidį, antrasis – jos RPG. 
- Taip nesąžininga! – šūktelėjo 

ji. – Nelygios starto galimybės! Jis 
– stipresnis iš prigimties! 

- Nieko, tik pirmam dešimčimčiui 
tūkstantmečių metų, - nusišaipė 
balsas.

- Cha cha, - nusikvatojo jis. – Aš 
sakiau, kad vyras vyrą visada supras! 
Šūūd… - griebėsi už krūtinės. Ten 
kažkas trekštelėjo. Po to – dar kartą. 

- O šįsyk aš atsargai pasidėsiu jau ne 
vieną, o du šonkaulius… - suniurnėjo 
balsas. – O tai labai jau jūs, vyrai, 
nusigalabyti mokate. Žiūrėk, dar 
palikuonių neturėsit, o perkąs koks 
tigras, kai mėginsi jam sprandą 
plikomis rankomis nusukti… Paskui 
vėl atsiskaitinėti, kodėl namų darbai 
nepadaryti, civilizacija neišsiveržė 
iš lyčių dramos sukelto konflikto 
ciklinio rato. Ir kodėl man teko 
dvilyčiai padarai, nesąžininga taip!..

2003 08

Orientacinės varžybos
Šeštadienį, lynojant 15.00 į gatves išbėgo 13 jaunų 

azartiškai nusiteikusių fantastų,  suskirstytų į komandas. 
AngelEyes organizuojamose fantastinėse orientacinėse 
jiems reikėjo aplankyti 6 punktus. Juose teko nupaišyti 
Pegaso žvaigždyną, 3 apibėgti Katedros varpinę, spręsti 
rebusus, giedoti 2 posmelius Lietuvos himno. Paskutinę 
užduotį vieni dalyviai atlikinėjo nenoriai, o kiti griaus-
mingai traukė visu balsu. Vienas susipainiojęs dalyvis 
sudainavo net Maironio “Lietuva brangi”. Parbėgus 
visiems orientacininkams paaiškėjo, kad greičiausi ir 
gudriausi buvo Devasas ir Oksidas.

suodis
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Kaip Dartas Veideris motina tapo

Kazino siurprizai
Tradicinis Intelektualusis kazino šiemet pateikė 

siurprizų. Organizatoriai modernizavo seną gerą sistemą: 
prie stalo sėda keturi žaidėjai, perkantys žetonus ir paeiliui 
spėja. Jei nei vienas iš jų nežino atsakymo, žetonus at-
gauna kazino; tuo atveju, jei vienas iš dalyvių atspėja, 
visus žetonus susišluoja jis. Be to, organizatoriai nutarė 
neduoti per gerų šansų dalyviams ir sugalvojo klausimų, 
kurie nepadarytų gėdos ir lošimams iš kur kas rimtesnių 
sumų. Todėl kai kada žaidėjų nepasitenkinimas klausimais 
apie ne itin žinomus senovės kūrinius ar autorius buvo 
reiškiamas gana garsiai. Buvo ir originalių atsakymų, 
tarkim, vietoj A.Lukjanenkos buvo minimas Jovaras... Kai 
kurie organizatoriams lengvais pasirodę klausimai buvo 

neįkandami dalyviams, o sunkūs 
buvo sparčiai gliaudomi: surastas 

ryšys tarp J.Gėtės ir filmo 
„Viešnia iš ateities“ („Jau-

nojo Verterio kančios“ 
ir roboto iš serialo 

vardas Verteris), 
užtat pirmasis 

Asmeniškai parėmė: Liutauras Varanavičius

www.tamsta.com

Šaunus rusų vaikinas Goblinas, padaręs keleto filmų 
parodinius vertimus, parodė – įgarsinimas taip pat gali 
būti linksmas užsiėmimas. 

Būtent ši idėja ir tapo sumanymo „Filmoake“ pagrindu. 
Jeigu kai kurie barai leidžia dainuoti visiems norintiems ir 
tą košmarą vadina karaoke, kodėl gi nepabandžius leisti 
visiems norintiems įgarsinti filmus? 

Tačiau iki renginio registravosi nedaug drąsuolių. 
Vėliau radosi dar keletas, na, o ledą pralaužti publika 
pakvietė Shizzar`ą – visų galų meistrą. Ir... „Aš tavo 

motina!“ užbliovė Dartas Veideris Liukui. Epizodo, kaip 
Gendalfas vedė Pipiną pas Denetorą, kad pastarasis 
priimtų jį į armiją, naują versiją pademonstravo roleple-
jeriai Wery ir Heden. 

Pasirodė, kad hobito lemtis – strojbatas... Ieva erotiškai 
dūsavo už Trinity ir sutrikusiai – už Neo, o eLecs su Kraka-
dyla suvaidino dviejų Terminatorių muštynių-šeimyninio 
skandalo sceną. 

P.Cvakelmanas

Pinigai už žinias.
M.Puidos nuotr.

“Lituanicon 2004” rėmėjai

neprisimintas H.Velso romanas („Laiko mašina“). 
Pamažu vienas po kito nuo stalo pasitraukė Krakadyla, 

Arctic, Klaustux, o galų gale Tomas :P nepatyręs nuostolių. 
Šį kartą Kazino surinko 47 litus, kurie buvo draugiškai 
pragerti organizatorių vakarė... tiksliau, bus paaukoti 
našlaičiams vaikams.   
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Spektaklis-miuziklas „Vyrai ne beginkliai“
Režisierius A.Tapinas

Įdomus atradimas - Išnaša (Gotų 
tėvas), komentavęs spektaklio epi-
zodus.

Kapitonas Vaimsas (Darkelf), kapralas Morkius (A.Katinas), patricijus 
Vetinaris (VP Laimė).

Seržantas Kolonas (Kikas) aiškinasi 
su konstebliu Detritu (Faršas) ir 
konstebliu Kubiu (Gau).

Saldžioji porelė - kapralas Angua 
(nemezidė)  ir kapralas Morkius.

...Atėjęs į Ankh Morporko naktinę 
sargybą, tu būsi kietas ir nešiosi 
sexy   švarką (Kolonas ir kapralas 
Nobsas (Padla)).

Žudikas Eduardas de Mirtis (Gobla) negaili ir klounų 
(klouną Bino vaid. Mansonas).

Ledi Sibilė (A.Martinaitytė) savo jaunikiui Vaimsui: 
“Spjauk!” M.Puidos nuotr.
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Vilkolakius ir meilę ne taip lengva 
nužudyti - ji sugrįžo.

Aktoriai po spektaklio: nemezidės nugara, Faršo pilvas, Gau poza, gėlės ir 
šypsenos.                              

Klounų gildijos vadas Baltaveidis (Asia) aiškinasi su miesto 
milicija ir vienu mentu.

“Atsargiai, milorde” ir prieštaringoji asmenybė su 
paklode.

Ką daro depresuojantys kapitonai?.. Girtas Vaimsas.
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Fotoreportažas

Grupė „Yonnica“ grojo pirmieji. Jiems publikos dar pakako. Agnė ir ko.

Surask „VORS“ būgnininką...

Vilniaus Šv. Kristoforo mokyklos teatro studijos „Crazy“ spektaklis „Kėdės“.
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Yulii

Bardai, kojinės  
ir stimuliatoriai

Tėvas

Kas yra Monai?
Bendraujant su fantastais mūsų gimtojoje Lietuvėlėje 

tenka pasakyti, kad tie kurie girdėjo apie “Monus” (jei 
girdėjo) galvoja, kad tai yra fantastikos mėgėjų klubas. 

Tie kas matė fenziną “Monai”, galėtų paliudyti, jog 
jis skirtas lietuviškam fantastiniam vaidmenų žaidimui 

“Kariai ir Magai” ir apskritai vaidmenų žaidimams. 
Tačiau “Monai” visada buvo “nepriklausomas ir nepe-

riodinis vaidmenų žaidimo “Kariai ir Magai” laikraštukas”. 
Vilniuje egzistuota grupė žmonių, kuriuos prieš beveik 
dešimt metų su šiuo žaidimu supažindino gerbiamas 
Kastytis Beitas. 

Toji grupė pasinėrė, vis dar nardo ir negreit iškils į 
paviršių iš šio žaidimo fantazijų pasaulio. Žaidžiančių 
ratas plėtėsi, siaurėjo, keitėsi ir vėl plėtėsi, bet “Kariai 
ir Magai” su savo fantastiškais pasauliais egzistavo kiek-
vieno žaidžiančio vaizduotėje. 

Galiausiai, šeštaisiais metais nuo pirmojo žaidimo 
kilo mintis suteikti savo vaizduotei, ilgoms valandoms 
praleistoms su bendraminčiais prie žaidimo, materialų 
pavidalą. 

Noras visus patirtus įspūdžius, emocijas perkelti ant 
popieriaus buvo realizuotas ir lygiai prieš penkerius metus 
gegužės mėnesį pasirodė pirmasis “Monų” numeris.

Taigi, “Monai” niekada nebuvo klubas, tačiau tuo pačiu 
jis neformaliai vienija grupę žmonių, žaidžiančių “Karius 
ir Magus”. Ir kiekvienas prijaučiantis šiam žaidimui ar to-
kio tipo vaidmenų žaidimams, ras vietos zino puslapiuose 
palikti savo įspūdžius, mintis ir bet kokias kitas blevyzgas 
(proto ribose) šia tema.

Toks yra pirmasis zino tikslas – įamžinti žaidimus bei 
kartu panagrinėti žaidžiantiems aktualias temas. Kitas, ne 
mažiau svarbus – populiarinti lietuvišką vaidmenų žaidimą 

“Kariai ir Magai”. 
Per beveik dešimt aktyvių fantazijų metų žaidžiant 

gimė ne tik zinas, bet ir buvo paruoštos naujos žaidimo 
taisyklės. Šios nuo pirmųjų, ruoštų dar K.Beito ir 
G.Beresnevičiaus, skiriasi nemažai, tačiau neatitolo nuo 
savo šaknų. Jau paruoštas “Pagrindinių taisyklių rinkinys”, 

“Žaidimo meistro priedai” ir speciali žaidimo kompiuterinė 
programa “Karmagis”, skirta veikėjų ir priešininkų gen-
eravimui. O planuose – “Kariams ir Magams” skirtas 
pabaisynas bei supaprastintas taisyklių variantas, kuriuo 
galėtų naudotis kiekvienas, su stalo vaidmenų žaidimais 
susidūręs pirmą kartą.

“Monus” surasti visada paprasta – tiesiog rašykite adresu 
monai@mail.lt.

Iš klubų ir fenzinų archyvų

Bardų turnyre aktyviai dalyvavo ne tik užsiregistravu-
sieji, bet ir publika. Bardams teko deklamuoti „Eglutė 
skarota“, auditorijai keliant kuo garsesnį triukšmą, imituoti 
įvairius gyvūnėlius (užduotis vadinosi „Palinksminkim 
vaikus“, bet kai kurie dalyviai bandė vaikus linksminti, 
vaizduodami politikus), ekspromtu kurti eiles. Astrologijos 
vadovėlis buvo panaudotas kaip libretas dainoms įvairiais 
muzikiniais stiliais: nuo religinio iki metalo. Naujokai 
buvo kiek nedrąsūs, tačiau stengėsi nenusileisti patyru-
siems. Žiūrovai patys rinko jiems labiausiai patikusius 
bardus ir galiausiai nugalėtoją. Į lemiamą etapą pateko 
Rūta Klovastė ir Shizzar; pastarasis pasirodė įtikinamiau, 
bandydamas įpiršti Rūtai degtukų dėžutę, tikindamas, kad 
jos viduje groja muzika. 

Pateikiame nugalėtojo sukurtas eiles apie Lietuvos ateitį, 
kuriose būtinai turėjo būti paminėti šie žodžiai: spąstai, 
elfas, kojinė, stimuliatorius.

Shizaar

Stimuliatorių pas mus
Niekad nereikėjo,
Elfai štai todėl čionai
Emigruoti ėjo

Bet nežino jie, maži, - 
Spąstai jųjų laukia
Ir dešrosna ogras juos
Kojinėn sutraukia.

Štai kokia jinai yra – 
Rytojaus lietuviška dešra!

Mirštanti gulbė Rūta.
M.Puidos nuotr.
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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

Reportažai iš įvykio vietų

Juodoji rinka

VALHALLA
Valhala – tai tikrų karžygių ir karo vadų rojus, tačiau 

rojus ne tolimajame Asgarde, o visai netoliese - Kaune, 
Sukilėlių pr. 87, kur mes renkamės kiekvieną penktadienį 
15.00 ir sekmadienį 12.00. 

Mes – tai 13 žmonių iš Kauno MTKC fantastikos 
mėgėjų klubo. 

Galbūt kai kam 13 žmonių ir dar penktadienį reikštų 
nelaimę, tačiau tik ne mums – toks nedidelis (bent jau 
kol kas) narių skaičius lemia mūsų organizuotumą bei 
susiklosčiusius labai gerus tarpusavio santykius. Kaip ir 
dera ilgam tikron Valhallon užsukusiems vyrams, kultivuo-
jame wargaming‘o tipo žaidimus bei tų žaidimų figūrėlių 
modeliavimą ir rinkimą. 

Šioj srity esame pasiekę tikrai neblogų rezultatų 
– dalyvaujame Lietuvoje vykstančiuose wargaming‘o 
turnyruose, o be to, ir patys esame sukūrę du šaunius 
šio tipo žaidimus – „Anarchiją“ ir „Iggrasill‘į“. Jei tave 
traukia kiber implantais ir plazminiais karabinais ginkluotų 
gaujų kovos – šliekis prie „Anarchijos“ gangerių gretų, o 
jei naktim nemiegi ir atmerktom akim regi triukšmingai 
mūšio lauke susiduriančias fentezi pasaulio kariaunas – esi 
tikras „Iggrasill‘io“ fanas. Be to, turime sukaupę nemažą 
LARPG (taip vadinamų lauko žaidynių) organizavimo 
patirtį, demonstruojame viduramžių kovas, ir, žinoma, 
palaikome glaudžius ryšius su klubais iš kitų miestų. 

Jei tau tai įdomu, susisiek su mumis: 
Tel:  8-600-21866, Karolis
e-mail: savaspastas@delfi.lt 

Vis tiek aš sėsiu. (c) Lonaja
„Express biuletenis“ keičia pavadinimą į „Express 

kiuletenį“ (Kliaksa)
„Perki “Express biuletene“ kaladę, gauni tris už dviejū 

kainą, i visks normale!“ (SNOWCOW)
„Šiandien mane du kartus pavadino geru žmogumi“. 

(plasmy, mąsliai)

Auksinės citatos

2003-ųjų geriausieji

Nuogirdos, paskalos
Penktadienio vakare buvo pastebėti du neblaivūs Jus-

tinai Žilinskai. Stebėjo G.K.Ivanickas.
* * *

Nemezidė, pasipiktinusi, kad perskaičiusi antrą biu-
letenį rado save paminėtą tik du kartus ir tuos pačius 
rimtai. „Kad kitas numeris būtų tik apie mane, kam aš 
juos perku?!“, pareiškė ji redakcijai (redakcija siūlo 
suskaičiuoti, kiek kartų ši asmenybė paminėta ir at-
vaizduota numeryje ir pranešti jai, kad daugiau nereikštų 
pretenzijų).

* * *
Tiko viskas, viskas buvo labai organizuota, bet trūko 

vienų klubų supažindinimo su kitais. Susipažinom su 
„Hixais“, „Legioną“ pažinojom jau anksčiau – ir viskas... 
Bet likusi Konvento dalis – 10 balų. (nuomonė iš Pak-
ruojo) 

* * *
Gera vieta, centras geras spektaklis, viskas gerai, nema-

tau, dėl ko galima būti priekaištauti (Akelos nuomonė)
* * *

„Ką, koks Konventas? O jis buvo? Mačiau tik daug 
žmonių, kurie visi su manim kažkodėl sveikinosi“ (Milkos 
nuomonė)

* * *
„Šiais metais Vilnius nepasišiukšlino“ (Demonas iš 

Obelių)
* * *

„Buvo gerai. O dėl kitko – pats kaltas.“ (J.Žilinskas, 
nulipęs nuo dietos)  

* * *
„Apsauginiai – irgi žmonės“ (neapsauginių nuomonė)

Filmas: „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“
Lietuvių autoriaus knyga: J.Žilinskas, „Genomas 

3000“
Užsienio autoriaus knyga: A.Lukjanenko „Nakties 

sargyba“
Asmenybės: 1.Faršas; 2.Shizzar; 3. Foxas.

Legionas superka skalpus. Kaina: tolkinistas - vi-
enas bokalas, Dorado ragana - du bokalai, Gediminas 
Beresnevičius - trys bokalai, Kostas Galdikas - penki 
bokalai.


