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Zettai ryōiki
Zettai ryōiki tarkoittaa paljaan 
ihon aluetta hameen alareunan ja 
sukan yläreunan välissä. Conzine 
määrittää nyt tieteellisen tarkan 
luokituksen ZR:n pituudelle.
Taso F – Sukat päättyvät nilkkojen 
alapuolelle eli ovat aivan liian lyhy-
et. F tarkoittaa hylättyä.
Taso E – Sukka päättyy nilkan ylä-
puolelle. On kiistanalaista, voiko 
tätä tasoa oikein edes laskea zettai 
ryōikiksi.
Taso D – Sukat päättyvät polven 
alapuolelle. Tämä alkaa jo olla jo-
takin sinne päin.
Taso C – Sukat päättyvät jonnekin 
polvilumpion alapuolelle, mikä ei 
tietenkään ole vielä kovin viehät-
tävää.
Taso B – Tässä se vihdoin on! Aito, 
oikea zettai ryōiki on saavutettu, 
kun sukat päättyvät polven yläpuo-
lelle ja ennen hameen alareunaa on 
näkyvissä paljaan ihon vyöhyke.
Taso A – Monien mielestä Taso A 
on paras, mutta oikein ajatteleva 
huomaa, että ZR-alue jää tällä ta-
solla jo lähes näkymättömiin. Pa-
rempi siis pitäytyä B-tasossa.
Taso S – Ultimaattinen ZR, joka 
voi valloittaa vaikka koko maail-
man! E-ei s-sillä että tahtoisin edes 
k-kertoa mikä se on! Lue netistä, 
b-baka! r.tracon.fi/zettai

Tracon muunsukupuolisen sil-
min
Monelle conit ovat paikkoja, joissa 
saa toteuttaa itseään ja olla juuri 
sellainen kuin on. Kuitenkaan ihan 
kaikkien conikävijöiden kohdal-
la tämä ei ole niin yksinkertaista. 
Muunsukupuolinen ei kuulu su-
kupuolibinääriin eli ei tunne ole-
vansa mies tai nainen, vaan jotain 
siltä väliltä tai jotain kokonaan sen 
ulkopuolelta.
r.tracon.fi/muun

Väsyttää liikaa. 
Green Roomissa on kahvi 
Edelleen loppu. 
        Mareliini

Lisää runoja teemapelistä:
r.tracon.fi/runot

Seuraavia tapahtumia
3.10. Nippori, Pori
17.10. Kosucon, Jyväskylä
31.10. Concon 12 -seminaari, Tre
6.–8.11. Lautapelaamaan!, Hki
14.11. Cosplayn SM, Helsinki
14.11. Kitacon, Kemi
14.11. Necrocomicon X, Turku
28.–29.11. Tracon Hitpoint, Tre
15.–17.1. Desucon Frostbite, Lahti
27.–28.2. Yukicon, Helsinki
19.–20.3. Tampere Kuplii

Aikalinja on vaakalaudalla!
Illalla joukko aika-agentteja pää-
tyi omituiseen aikakuplaan, jossa 
oli tämmönen hyvin outo tyyp-
pi joka ilmeisesti tiesi tästä deus 
ex machina -nimisestä laitteesta. 
Aika-agentit päihittivät hänen an-
tamansa tehtävät ja paljastui, että 
kyseessä olikin useilta Traconian 
aikakausilta tuttu henkilö nimeltä 
Tirius Fran, joka tunnettiin muun 
muassa avaruusalus Marcos Ome-
gan tiede- ja lääkintäupseerina.

Myöhemmin illalla aika-agentit 
raportoivat pareittain improvi-
saatioteatterin keinoin päivän 
tapahtumista. Esimerkiksi eräs 
agenttipari näytteli tilanteen, jossa 
poliisivaltion kätyri pidättää mie-
lenosoittajan, joka vaati vallanku-
moustaistelija Hugsin vapautta-
mista.

Faktiot kilpailevat tällä hetkellä 
siitä, kuka loistaisi kirkkaimpa-
na Tirius Franin silmissä ja saisi 
tämän puolelleen.  Conzinen pai-
noon menoon mennessä ei ollut 
vielä selvää, mikä näistä neljästä 
tahosta saisi korjata aikalinjan ha-
luamakseen.

”Ei spontaania huutolarppausta”
–  Ei spontaania huutolarppausta 
käytävällä pliis ei, kommentoi ni-
mimerkki Tursake tapahtunutta 
Twitterissä.
–  Tapaus ei ollut millään tavalla 
spontaani vaan täysin järjestetty, 
vastaa teemapelin järjestäjä nimi-
merkki Amoeba. – Teemapeli va-
raa oikeuden järjestettyyn huuto-
larppaukseen jatkossakin.


