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Nintendo-profil besöker NärCon - Cosplayar svensk politiker
Idag inträffade en historisk händelse på NärCon. Super Mario, Nintendos flaggskepp
och största stjärna, besökte festivalen och hänförde alla med sin närvaro. Och inte nog
med det, i NärCons anda bestämde han sig för att cosplaya, och valde då den något
otippade karaktären Håkan Juholt.
Det hela började med att en relation inleddes mellan NärCon och ABF, där Super Marios
son är engagerad. Då sonen befann sig på festivalen, och likheten mellan Super Mario
och Håkan Juholt är känd sedan tidigare, kläcktes idén och planen skred till verket.
Ansvarig från NärCons sida blev Sindre Lind. I största hemlighet planerade han när och
var Super Mario skulle anlända, och begav sig till arbetarstaden Norrköping för att
införskaffa Juholt-cosplayen. Det var endast ett fåtal personer inom NärCons ledning
som kände till planerna, och Fronken var som enda tidning på plats för att dokumentera
händelsen.
På frågan om vad han tyckte om festivalen uttryckte Super Mario en önskan om att fler
som han skulle cosplaya politiker. “Många tror att cosplay handlar om utseendet på
karaktären; för mig handlar det bara om dens åsikter och bravader. Nästa år tänker jag
cosplaya Theodore Roosevelt.” Super Mario fick sen något drömande i blicken och
beskrev vad som fascinerade honom med Håkan Juholt. “Han verkade helt enkelt vara
en skön dude rakt igenom. En politiker som stog upp för vanligt folk. Som rörmokare
kände jag att han stod på min sida.”
Efter att Super Mario lämnat område var många pandor och arrangörer ledsna över att
de missat chansen att träffa honom. Fronken kan meddela att tröst finns att få i Personal
Service.

Fronken nterjvuar

Tova Andersson, BFB-ansvarig
Vad är det konstigaste som kommit in i Bfb?
Sent i torsdags fick vi in en bodypillow med motiv av
NärCon-hesten.
Den såldes dock väldigt snabbt till Dylan.

Fronken med vädret.
Det såg ut att bli en väldigt solig
och varm dag, men nu verkar
molnen ha invaderat oss,
metrologerna sa att vädret kunde
vara lite ostadigt men vi på
Fronken vet bättre!
Vi har tidigare skrivit om den
mystiska regndansaren, som tyvärr
lyckats undgå oss. Vi har skickat in
tygbiten vi hittade för DNA-analys
men identiteten kan ta ett tag att
fastställa. Ni ska dock inte oroa er
kära läsare; vi på Fronken är på
fältet för att hitta den skyldige.

Skulle du säga det är vanligt med bodypillows i
Bfb?
Det skulle jag inte säga att det är. Förutom den har vi
bara fått in tre stycken; samtliga med motiv av Ullis.
Dessa lyckades vi dock inte sälja så de står i en låda
jämte containern. Det vanligaste vi får in är de saker
som var populära för året, alltså Attack on Titan
merch och förra årets pandatröjor.
Vad är det för typ av saker som aldrig blir sålda ?
Oftast brukar de vara de saker från fandoms som
ingen längre uppskattar. Ett bra exempel är att ingen
längre vill köpa Neon Evangelion saker då denna
serien varken är bra och alla som uppskattade denna
serie är samma människor som varje år undrar
varför man inte får grilla på området.

Super Mario i sin cosplay

Det ryktas om att
Fronken har snott all
Loka Päron. Vore detta
sant skulle det väl inte
stå som rykte Fronken?

Dagens rykte

Att träna din panda.
Att träna din Panda kan vara en rolig och givande erfarenhet. Pandor är
snabblärda och är beroende av dig för sin träning. Träning hjälper också
till att stärka er relation. Tillsammans formar de grundläggande
kommandona ("Hit", "Bär", "Ät", "Drick", "Sov", "Låt bli" och "Ner") en god
Panda. Vältränade Pandor har ett lättare och mindre stressigt liv än sina
otränade motsvarigheter och är mindre benägna att avvika från dig.

Ki, Kej eller Kiiij?
Key-huset har under senare år blivit
hemvist för flera av NärCons populära
aktiviteter. Det är ett spännande hus med
vindlande våningar och krökta rum. Men
hur uttalar man Key? Är det som vissa tror,
att det uttalas som det engelska ordet för
nyckel: “Ki”, eller uttalas det som andra
halva av OK: “kej”? Fronken har gjort en
språklig djupdykning för att ta reda på
svaret.

Bästa sättet att få din Panda att lyssna på dina kommandon är att belöna
dem med en matbiljett när de gjort det du önskat, men man ska inte ge
för många utan försöka hålla någon slags balans. Om dina Pandor är
olydiga så är en sprayflaska med vatten bästa sätt att visa att de gjort fel.
Pandor är nyfikna varelser och är ivriga att få lära sig, försök bara hålla
dem borta från distraktioner i början av sin träning. Bra att komma ihåg är
att om du älskar din panda älskar hen dig tillbaka, Pandan är verkligen
OA’s bästa vän!
Nästa gång i Fronken: Att styla din Panda.

Till en början med reder vi ut bakgrunden
till de olika förslagen: Eftersom många kan
engelska blir det naturligt att läsa ordet
som “Ki”. Huset påminner också i formen
om en utdragen nyckel. Vidare rullar Kihuset bra i munnen.
Förespråkare för “Kej” uttalet tar en mer
kulturell approach. Det hävdar att huset är
namngivet efter författaren Ellen Key, och
att det därför ska uttalas som hennes
efternamn: “Kej”. De påpekar också att vi i
Sverige pratar svenska.
Bland arrangörerna i Key-huset råder det
delade meningar om hur huset ska uttalas.
Arvid Edström, Coverage-ansvarig, är helt
övertygad om att namnet ska uttalas “Kej”:
“Jag tycker det är respektlöst mot det
svenska språket att uttala det Ki”. Jill
Korpelin, husansvarig, håller inte med:
“Arkitekten var en visionär. Om 20 år
pratar ingen svenska längre.” Max
Malander, skåning, väljer att kalla huset
“Kiijj-huset”.
Fronken har tidigare lobbat för att uttala
det Ke-Y, men detta har inte tagits väl
emot.

Scales kamp

Obs! Denna text försökte hindras från att nå tryckpresserna genom att muta redaktionen. Detta misslyckades då mutan inte
höll måttet. Försök bättre nästa gång.
Vid sidan av sina officiella uppdrag inom NCS15 för Scale en kamp för att hitta den Loka Päron som tidigare i veckan stals
från RPR. Då Loka Päron är Scales livsdryck är detta både personligt och oerhört brådskande. Han har setts spana både till
höger och vänster på jakt efter tjuvarna.
Spåren har lett honom till Fronkenredaktionen, och tidigare idag stormade han in och krävde att få genomföra en
husransakan. Givetvis släpptes han inte in, och en mycket spänd stämning uppstod.
Senare under dagen återvände han med en mjukare attityd och försökte få till stånd en byteshandel; Loka Päron mot
Sockerdricka. Då Fronken kraftigt dementerar ryktet att vi skulle vara inblandade i stölden av Loka Päron gick denna
byteshandel inte att genomföra.
Vart den stulna Loka Päron har tagit vägen kan vi bara spekulera. Vi misstänker att det helt enkelt är så att David tagit dem
och byggt ett fort av dem. Det kan även vara Scales livliga fantasi som spökar och att Lokan i själva verket är slut. Vi upprepar
att vi inte har snott Loka päron.

Josbaren en flygande succé
Kön till Josbaren har i år ringlat sig ovanligt lång och hängivna fans uppges ha köat i timmar för att få sej en
svallande Donkeykong eller Japan-Jens. Man har i år utökat sitt utbud och sett över recepten för gamla klassiker.
Den största förändringen för i år är dock öppnandet av en skybar. Denna är belägen 30 meter ovanför den vanliga
josbaren, och ger besökaren en god utsikt över området. I skybaren har man valt att fokusera på andra värden än
den traditionella josbarsvärdegrunden. Istället för välbalanserade drycker med fokus på smak och kvalité och ett
trevligt bemötande är tanken att skybaren ska erbjuda samma upplevelse du kan tänkas få med Ryanair på en resa
mellan Köpenhamn och Prag.
Tanken är att man ska erbjuda dyra och blaskiga drycker, samt snacks i mycket små påsar. Det ska även inte vara
tillåtet att ha på sig ytterkläder eller bära med sig väskor. Pandorna får jobba extra långa pass som alltid är
underbemannade för att få till en riktigt stressad och trött stämning.
Fronken har pratat med Emelie Pettersson, områdesansvarig för Josbaren, om vad det är som ligger bakom den
stora succén. Enligt henne ska succén dels bero att det under flera år inte har funnits ett sätt för besökare att för en
billig peng få en bra utsikt över festivalområdet, och dels på att många besökare egentligen drömmer om att åka på
solsemester istället. Tillsammans blir det en oslagbar kombo, och resultatet pekar spikrakt uppåt.

Nyheter i korthet
NärCon sålde mer mat än förväntat på torsdagen.
Svensk Cater tycker detta är “roligt”.

Vinden ställer till problem för tälten på Corson.
“Snart vänder det”, kommenterar Sarah.

Livsmedelsverket rapporterar om hestkött i
hamburgarna. “Detta är inget som förvånar eller
upprör oss”, kommenterar Petra.

Städ har fått utökat ansvarområde. Städar nu även
upp bland buset.

Matcha-Pocky delar lägren. Alla är överens om att
choklad är godast.
En insändare kom in om Joel Stenberg. Av självklara
skäl kom den inte med i tidningen.
Ingen handlar längre i grillen. “Det är för lång kö”,
enligt besökare.

Förbaskat svårt korsord sänkte Fronkens
arbetsförmåga med 60%.
Informationen säljer nu Mat- och sovklockor. “Följ
med exakthet för bästa resultat”, rekommenderar
Jakob.
Strömavbrottet i C-huset var inte relaterat till Ullis
kraftiga överanvändning av sitt solarium; hävdar
Ullis.

Korsord insänt av Moberg

