
Uutta! Conzinen jutut myös 
netissä!
Conzine on ilmestynyt Traconissa 
vuodesta 2010. Tänä vuonna con-
zine kokee toistaiseksi suurimman 
uudistuksensa, kun suurin osa 
conzinen sisällöstä siirtyy nettiin.

Osoitteesta blog.tracon.fi löydät 
Traconin aikana conzinen juttujen 
täyspitkät versiot sekä tapahtuman 
jälkeen myös muita blogijuttuja. 
Löydät lyhennettyjen juttujen lo-
pusta myös kätevän QR-koodin, 
jolla pääset täyspitkään juttuun 
kulkematta osoiterivin kautta.

Ohjelmamuutoksia
Tracon Live-festivaaliohjelma 
on ilmoitetusta noin tunnin 
myöhässä.
Seuraavat ohjelmat ovat valitet-
tavasti peruuntuneet:
- Tracon 2007, la 19–20 Pieni Sali
- Aikamatkailijan lokikirja-paja, la 
klo 22:00–00:45 Opus 4
- Aikamatkaajan verryttelyvartti, 
puistolava su 11:00–11:15
- Cosplaydeitti, su 15–17 Pieni Sali
Seuraavat ohjelmat eivät ehtineet 
ohjelmalehteen:
- Fanitukseni on laitonta! Vol. 2 - 
fanartin tekijänoikeuskoukerot, la 
22–00, Sonaatti 2
- Vaatetusvinkkejä aikamat-
kaajalle, su 10–11, Talvipuutarha
- Uusia roolipelejä ja pelidemoja 
runsaasti – lisätietoja roolipeli-
infossa!
Seuraava ohjelma on muuttunut:
- Pelimusiikkihaastattelu. Haastel-
tavana Hiroki Kikuta, Secret of 
Manan ja Seiken Densetsu 3:n 
säveltäjä, su 12–14, Studio

Yuri vai ei? Onko animessasi
tyttörakkautta?
Conzine paljastaa animeissa usein 
piilevän tyttörakkauden! Katso täs-
tä kätevä muistilista tyttörakkau-
den merkeistä.
Ykköspesä: tyttörakkauden 
vaara on mahdollinen
- Animen päähenkilöt ovat tyttöjä
- Kaksi tyttöä kohtaa ilman, että 
läsnä on muita
- Tytöt tapaavat myös kesälomalla
- Tytöt syövät lounasta yhdessä
- Tyttö on surullinen, kun hänen 
ystävänsä joutuu eri luokalle
- Tyttö käy tapaamassa sairaana 
olevaa ystäväänsä
Kakkospesä: selkeitä merkkejä 
tyttörakkaudesta
- Kaksi tyttöä katselee toisiaan tai 
ei kehtaa katsella toisiaan
- Kaksi tyttöä riitelee avoimesti
- Tytöt kulkevat pareittain
Kolmospesä: tyttörakkaus on 
fakta
- Tyttö juo toisen kupista tai tarjo-
aa tälle ruokaa omista syömäpui-
koistaan
- Kaksi tyttöä, yksi sateenvarjo (!!)
Kotipesä: yli kaikkien siveellisyy-
den rajojen
Tämän tason merkit ovat jo niin 
rankkaa luettavaa, että emme roh-
kene painaa niitä paperiversioon! 
Lue kotipesän merkit conzinen 
verkkoversiosta: r.tracon.fi/yuri
Niilo Paasivirta

HuvudaXbladet
~ tää piti julkasta klo 14 btw ~

Death before dishonor. Nothing 
before coffee. Kuva: Satu Rajala

Conzinen haastatteluja
Thorry, kääpiöiden kuningas
r.tracon.fi/thorry

Atlas, jota päätoimittaja ei osaa 
luonnehtia
r.tracon.fi/ath

Tapahtumasta tavattuja cossaajia
r.tracon.fi/cos
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