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Vad händer i svenska Second 
Life och med oss svenskar här?
I dagarna blev det faktum att 
Malmo simarna stänger inom 
kort vilket bara är att beklaga 
eftersom det snart bara finns pri-
vatägda simar kvar. 
Vi har sett Svenskt Resurscenter 
stänga liksom Sydsvenskans vir-
tuella satsning. Borta är Second 
Sweden som omvandlades till 
att bli Malmo 1-3. Simar ägda av 
Malmö kommun och finansierad 
av EU-medel och skattepengar.
Kvar bland de svenska drakarna 
här i Second Life är nu bara 
Svenska Institutets ambassad 
med tillhörande öar. 
Hur blev det så här?
Antagligen av samma anled-
ning som satsningar de gör an-
dra i sociala medier. Man är 
rädd att åter missa tåget som 
de flesta kommuner och företag 
gjorde när internet var ungt. Det-
ta ledde till nya företag snabbt 
blommade upp medans de 
etablerade halkade efter och 
fick jaga ikapp. När då Webb 
2.0 stod för dörren kastade man 
in en pengasäck utan att förstå 
vad Webb 2.0 är. 
Skillnaden är att man måste 
vara med i samtalet som sker på 
de sociala platser som uppstår. 
Det som tidigare krävde mycket 
pengar handlar idag om mycket 
tid istället. Lyckas man som före-
tag inte skapa en sådan social 
mötesplats får man glatt finna 
sig i att hålla fanan högt på an-
dras. Detta gäller oavsett om 

Ledaren

man pratar Facebook, Twitter, 
Blogger.se eller Second Life.
För att lyckas i Second Life med 
sin mötesplats, som kan vara 
en sim, butik eller ambulerande 
disco, handlar det om sitt rykte. 
Gör man sig ovän, stänger av 
ovälkomna eller bygger upp 
konstiga regler för att vara en 
beställare tillags. Men att istäl-
let göra det som inte är politiskt 
korrekt kan vara det som blir rätt. 
Vem mins inte reklamfilmen där 
Gert Fylking släpper världens 
brakare i en Toyota? Det blev 
ett ramaskri från den japanska 
biljätten och man ville stoppa 
filmen tills man såg vilken upp-
märksamhet den skapat. Hade 
man gjort samma sak på Malmo 
simen när streakardebatten där 
rasade som värst och avatarer 
blev avstängda för sitt blottar-

beteede. Hade en smart PR-
man varit med i projektgruppen 
kunde denna företeelse kanske 
plockats upp och skapat lite tid-
ningsrubriker ”Malmö bibliotek 
invaderades av virtuella streaka-
re”. I en sådan artikel skulle man 
kunna lyfta sitt arbete från kom-
munens sida att man var öppen 
för alla idéer i sina virtuella mö-
tesplatser och alla där får kom-
ma till tals. Vänd det negativa till 
något positivt istället - kritiken om 
nazistfigurer på simen ska inte bli 
en ordkamp mellan invånarna 
i SL utan ett offentligt avstånds-
tagande i RL mot alla former av 
främlingsfientlighet.
Sammanfattningsvis gör det som 
användarna i SL vill och inte det 
som man tror de i RL vill men 
som aldrig besöker SL. Ge dem 
sedan uppslag och idéer på RL 
köttben som de kan använda 
där. De saker som fungerar i RL 
fungerar inte alltid på nätet och 
vise versa.
Tillslut vill jag även lyfta varnings-
flaggen för alla gamla vänner 
som tappar intresset för vår trev-
liga sociala lekplats. 
Jag saknar er alla - Lukas, Ika , 
Rebecka, Tam och Jazzuro mfl. 
Kom tillbaka! Vad gör vi åt detta 
sim och avatar tapp?
Ska vi kanske tillsammans dam-
ma av mitt gamla demokrati-
projekt och skapa ett virtuellt 
samhälle - med Sveriges första 
president vald av er svenska 
Second Lifare.

Satorin Vacano 

Skulle en svensk kung eller president 
lösa SL-Sveriges problem?
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Malmo släcks ner !
Den 1 mars finns 
inte Malmo mer.

”Det är invånarna i SL som har 
slarvat bort sina möjligheter för att 
kommunen skulle kunna upprätt-
hålla någon form av aktivitet där”
En epok i det svenska Second Life 
går slutgiltigt i graven. Malmös 
politiker tog den 19 januari ett 
beslut i E-beredningen att stänga 
Malmös engagemang i Second 
Life. Och idag den 1 februari vid 
lunchtid sattes det upp ett anslag 
om det mitt i sandlådan.

Gunilla Konradsson, som är tf in-
formationsdirektör och ansvarig 
för kommunikationsavdelningen 
i Stadskontoret i Malmö stad och 
är den avdelning som också har 
ansvarat för Malmös satsning i Se-
cond Life. Tidningen fick medde-
landet av Gunilla per e-post den 
29 februari.  
Gunilla skriver i sitt mail: 
 ”Vid sitt sista sammanträde den 
19 januari beslutade E-bered-
ningen att Malmö  snarast ska 
avveckla sitt engagemang i  
Second Life under värdiga for-
mer. Så våra simar kommer att 
stängas den siste februari.”

Vi på tidningen beklagar djupt att 
man i Malmö inte lyckats nå upp 
till sina mål och inte förmått ge 
den önskade nyttan så att Malmo 
måste stängas. Därmed stängs en 
sim med officiella ägare.

Vi har ställt en del frågor till de 
ansvariga i Malmö, som till sist har 
svarat via projektledaren Grethe 
Lindhe.

Vad har hittills framkommit vid 
utvärdering av projektet?
Vi har ikke gjort en fullverdig ut-
värdering ennu, men jeg som 
Projektledare kan konstatere re-
dan nu att SL ikke ble hva vi hade 
håpet det skulle bli. Delvis grunnet 
våre egne beslut som påverkade 
hele projektet, men også når det 
gjelder hur man anvendte  mötes-
platsen.  Intriger blant besökarna, 
forsök på å töye grenser hele ti-
den med nazistkläder, barnava, 
et ständigt krav på kommunen att 
tillhandålla underholdning för den 
glesne skare som besökte simar-
na, destruktive beteenden som vi 
har dokumentert og som kommer 

til å bli en del av den slutrapport 
vi skal legge. Vi gjorde også forsök 
med att använda Malmö SL som 
ett  seriöst forum for miljödiskusjo-
ner, men dette ble heller ingen 
suksess.  Intresset for SL fra andre 
förvaltninger inom Malmö stad 
har värt obefintlig. 

Grethe Lindhe svarar inte på frå-
gan om hur konsulttjänsterna för 
att skapa Malmo upphandlades 
men berättar i stället om varför 
Malmo skapdes:
Om du leser projektplanen var 
huvudintentionen med vår eta-
blering i SL att  kunne etablere 
et virtuellt medborgarkontor 
och planene var att använda 
den personal vi hade der mellan 
09.00 - 20.00 7 dager i veckan. Si-
den disse planene grunnet finans-
krisen ble lagt på is, fikk Malmös 

satsning mer handle om å eta-
blere en ny mötesplats för de som 
er interesserte av denne type ge-
menskap, og anvende deler av 
konsultbudget för att också driva 
verksamheten der. 

Man kan då fråga sig om att 
etablera en mötespalts stämmer 
överens med de villkor som gällde 
för de pengar som Malmö Stad 
fick via Tillväxtverket?

Vad kostar simarna i drift per år 
eller månad ?
 ”Vi har betalt SEK 7000 pr. månad 
i hyra”, säger Grethe Lindhe.

Vad har dessa konsulttänster 
kostat per 2009-12-31?
For hele SL perioden (2007, 2008, 
2009)har vi hatt et totalbudget på 
968.400 kroner som skulle dekke 
Externa tjänster. Kostnadene er 
fakturert via vår konsult Logica. 
Regnskapet som ligger till grunn 
for våre bidrag fra Tillväxtverket 
(tidligere Nutek) er ikke ferdigstillt 
ennu, da Tillväxtverket ligger noe 
efter med sine ansökninger om 
ubetalninger. 

Häromdagen kom ytterligare ett 
svar på en av diskussionerna som 
vi haft med de ansvariga i Malmö 
Stad:  
Slainthe’s reporter: ”Jag anser 
det vara mycket ledsamt och 
känner en stor besvikelse över 
att man i E- beredningen tagit 
beslutet att avveckla Malmo. Be-
svikelsen kommer av att vi aldrig 
såg någon verklig ansträngning 
att förverkliga eller leva upp till 
de villkor som förknippats med 
beviljandet av externa medel för 
projektet. I rättvisans namn vill 
jag dock säga att ett tamt försök  
gjordes under decembers sista 
veckor genom att snabbt och 
slarvigt kalla till ett möte med 
en av stadens miljötjänstemän. 
Mötet bevistades av ett drygt tio-

tal personer, varav de festa hade 
direkt anknytning till driften eller 
”vaktmästeriet” vid Malmo.
Det som smärtar mig djupast 
är att ytterligare en möjlighet 
att använda Second Life för att 
kommunicera med har fuskats 
bort utan att reella försök har 
gjorts.
I det här fallet har projektet kos-
tat skattebetalare i Malmö och i 
EU massor av pengar utan att ge 
annat än besvikelser på grund 
av tillkortakommanden och un-
derlåtenheter…..”

Grethe Lindhe svarade:  Vi kjen-
ner ikke at vi har fuskat bort mu-
ligheter inom Second Life, derimot 
kjennes det som om många som 
har besökt SL har slarvat bort sine 
muligheter for att kommunen skul-
le kunne opprettholde noen form 
for aktivitet der.”

Man kan uppenbart ha olika åsik-
ter om vem som bär ansvaret för 
att den politiska ledningen väljer 
att lägga ner ett projekt som man 
inte har nått framgång med. Pro-
jektledningen anser uppenbart 
att det är vi invånare i SLs svensk-
bygder som slarvat bort Malmo!

”Vi beklager at du og andre som 
har hatt glede av SL er blitt besvik-
ne, …. vi er også besvikna da vi 

kjenner at vi har gjort så meget vi 
kunne med de ekonomiske med-
el vi hade til disposisjon og med 
de timmer vi kunne avsette til 
dette arbeidet.  Vi har som nevnt 
tidigare også hatt vanskeligheter 
med å forstå alle destruktive kraf-
ter inom SL. Siden det tydeligvis 
finnes många andre platser inom 
SL Sweden som er framgångs-
rike, så kan vi bare önske lykke til 
med disse i framtiden. Vi kommer 
så klart gjöre besök for å kolla lä-
get….”

Vem är närmast politisk ansvarig 
för projektet ?
Siden vi ikke behövde ansöka om 
KS (Kommunstyrelsens) penger för 
att starte projektet, ligger  dette 
som et informationsoverförings-
projekt via vår eBeredning hvor 
Carina Nilsson (S) är ordförande.

Det är med blandade känslor 
som vi på Slainthe noterar att 
en SL etablering tvingas stänga 
på grund av bristande förmåga 
och tillkortakommanden. Vid en 
snabb rundfrågning bland invå-
nare i svenskkolonin i SL kunde 
Slainthes reporter inte finna att nå-
gon kommer att allvarligt sakna 
det Malmo som nu går i graven.
Den 26:e februari hålls avskedska-
las på Malmö. 
                           /Kay Uggla

Vill ni läsa gamla nummer av Slainthe så hittar ni dem på:
http://xroad.co.uk/Slainthe.htm

4 5



Vinsten kan rädda
isprinsessans sim 

Det var dubbel glädje för årets 
isprinsessa när tillkännagivandet 
kom om vem som vunnit den 
åtråvärda utmärkelsen. Första 
platsen kan rädda hennes sim.

Det var många gäster som hade 
kommit  till den traditionsenliga 
Trettondagsbal i Ewa Askas regi.
Kvällens största happeningen 
var självklart utnämnandet av  
årets isprinsessa.  
Tävlingen hade föregåtts av ett 
noga juryarbete som tagit fram 
en samling kandidater. Sedan 
kunde besökare lägga en röst 
på sin favorit. Den kandidat som 
lyckades få mest röster var fran-
syskan  Elfe Imako som vann före 
svenskan Karola Silversmith och 
holländskan Vrill Tone. 

Förutom den stora prissumman på 
30 000 Linden fick vinnaren äran 
att bära den vackra iskronan som 
SL-konstnärinnan sandhya2 Patel 
skapat och som är ett vandrings-
pris sedan 2008.

”I am so glad and impressed that 
so many friends come and vote
on me!”, svarade en glad Elfe 
Imako efter segern som betyder 
mycket för henne och det hon 
älskar mest.
 ”The 1st price save our sim”, för-
klarar hon när tidningens utsände 
fotograferar henne tillsammans 
med en av de övriga simägarna.  
”It is an evolutive sim,  for now it 
is a big forest everyone is wel-
come on it to share ideas and 
many things.” 

Det är inte främst vinstpengarna 
som hon syftar på när hon gläds 
åt vinsten som kan rädda deras 
sim utan mer uppmärksamheten 
runt utmärkelsen som de hoppas 
skall leda till att flera får känne-
dom om den.
 ”Our sim just survive with what 
we sell, all on it is made by us like 
the clothes, skins, avatars, scripts 
and more. We also have a gallery 
where we invite artists to expose 
for free and make openings for 
them, just to share art and have 
fun.”
Vetskapen om tävlingen fick hon 
genom en vän som varit med och 
tävlat tidigare.

                /Satorin Vacano

No more Forever 

Ytterligare en svensksim har 
stängts i Second Life. Det var 
strax innan jul som de båda 
ägarna deklarerade att man 
väljer att stänga en av sina tre 
svensksimar, nämligen Forever 
Sweden. Ett beslut som beror på 
ekonomiska orsaker.

Det var ägarnas svenska affärssim  
- Forever Sweden som de valt att 
stänga eftersom den inte visat sig 
vara ekonomiskt bärig, vilket den 
svenske ägaren Walentine Gazov 
bara beklagar.
 ”Det är tråkiga att skapa något 
för svenskar för de vill helst inte 
betala för det utan vill helst få allt 
gratis.”
I ett försök att locka till sig fler ut-
ländska besökare skapade man 
ett museum som skulle beskriva 
lite av det svenska arvet med 
bland annat en stor vikingabåt. 

Tyvärr slog det inte så 
väl ut som man hade 
hoppats på, så pro-
jektet lades ner lika 
snabbt som det ska-
pats.
Hela satsningen på 
de tre simarna var ett 
test som de två ägar-
na skulle utvärdera 
efter fyra månader.
 ”Vi kommer nu döpa 
om simen till Haven 
och satsa på ameri-
kaner och bögar för 
de spenderar mycket 
pengar här i SL.
” Kvar blir de övriga 
två svensksimmarna New Sweden 
och Swedish Archipelago.
 ” De går kanon! De simarna vi 
hyr ut är helt uthyrda”, svarar han 
glatt till tidningen när vi innan jul 
pratar.

När vi i februari 
åter samtalar om 
deras simar har si-
men Haven tagit 
form och blivit ett 
trevligt ställe. 
Walentine Gazov 
är dock lite hemlig-
hetsfull där han står 
på Rajraj bryggan 
och spanar in alla 
de som dansar.
Tillslut öppnar han 
munnen.
 ”Det kommer att 
poppa upp en ö 
snart här i närhe-
ten. Den kommer 

att hamna till höger om simen 
Swedish Archipelago.”
Frågorna börjar genast hopa sig 
och det som vi lyckas klämma ur 
honom är att den blir för boende.
Ännu är det oklart vad den ska 
heta och Lensi Hax är snabb att 
inflika att hon var med och döpte 
de förra. Själv föreslår jag ett vack-
ert namn som Falkenberg. 
Simägaren nickar men säger att 
han ska fundera över det hela. 
Det är i alla fall glädjande att det 
finns en återväxt av simar för oss 
svenskar som älskar att leva till-
sammans här likt en svenskkolloni 
nere på Spaniens sydkust.

               /Satorin Vacano

Walentine Gazov, simägare
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Ambrooshia 
- mode- & trendspanare
The hunt is on, what’s out there? Jakten på roliga och snygga, 
bra, prisvärda, välgjorda, intressanta produkter och butiker har 
startat igen och efter en lång semester hoppas jag att jag ska 
kunna dela med mig av mina och andras upptäkter här i SL. 
Även roliga och tokiga händelser, individer och event är 
intressant. Want to share good and interesting things? 

For those of 
you with an 
afro hair style, 
check this awe-
some product 
out. Name of 
the product 
is/produkten 
heter ”Afro 
Delight” kostar 
299 linden and 
promises ”Excit-
ing Sex appeal- 
Satisfaction 
Guaranteed!”

You will find it 
at: 

För er som 
har afro, eller 

kanske bara 
känner att ni 

saknar den där 
riktigt sexiga 

looken i håret 
så produkten 

heter ”Afro 
Delight” kostar 
299 linden och 
utlovar ”Excit-

ing Sex appeal- 
Satisfaction 

Guaranteed!”

Du hittar denna 
härlig sak på:

 ”SOREAL”  Location: Quargar 216, 180, 756.

Their Sneakers are real nice too. Sneakers har 
”SOREAL” for/för 399 linden, för både tjejer och 
killar och i mängder med färger, riktigt snygga!! 

Here at/Här hos ”SOREAL” you can 
also find a great looking/ finns även 
ett riktigt snyggt ”Rasta-bun” pack-
et/paket, så nu kan ni sluta leta ni 
som trodde att det var omöjligt att 
fixa coola, snygga ”dreads”. For/För 
599 linden you’ll get the coolest 
dreads in SL/får ni snyggaste dread-
sen i SL.

Name of the product is/produkten heter ”Afro Delight” kostar 299 lin-
den and promises/och utlovar ”Exciting Sex appeal- Satisfaction Guar-
anteed!” Haven’t tried it yet, but I love the package. Har inte provat 
den själv men kände att den är värd att nämna, bara förpackningen är 
underbar.

For you more technical individuals, take a tp 
to/ För er som gillar det mer tekniska så bör ni 
ta er till:  ”Mirage Industries”  
Location: The Garden 127,191, 3003  
Here you can find a mega cool/ Här finns tex 
något så coolt som en ”CYRO TANK” with/med 
heart rate monitor for/för 300 linden, not bad 
to own, now your partner cant say that your 
ava doesn’t got a heart/ inte illa får man säga, 
perfekt för er som eventuellt har en vän eller 
en partner som hävdar att din avatar inte har 
ett hjärta, nu kan du bevisa det! 

But the shop contains plenty of awesome stuff, 
my favorite is the  ”Shadow Kevlar” sculpted, 
scripted, futuristic armor. Här finns massor med 
coola grejer…. Min favorit är ”ShadowKevlar”  
En cool rustning i futuristisk anda som man kan 
köpa i delar eller i fullt set. 
All of it/Hela rustningen costs/kostar 1000 linden 
men vill man ha bara stövlarna/ but only the 
boots/ får man dom for/för 300 linden.

/Ambrooshia DeCuir

For sure worth a visit! Helt klart värt ett besök 
för er ”Sneakers” älskare.

Veckans tips/ Tip of the week:
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- ett Habbo Hotel för vuxna
Det finska företaget Sulake som 
står skapat den virtuella succe-
världen Habbo Hotel har i dagar-
na släppt vad de kallar för Bobba 
Bar som mer inriktar sig mer till en 
vuxen publik. Om Habbo har en 
målgrupp på mellan 12-18 år så 
riktar sig nya Bobba Bar in sig på 
alla över 17 år. Produkten som 
lanserades den 9:e november 
har på lite mer än en vecka skaf-
fat sig 100 000 användare, en låg 
siffra om man jämnför med Hab-
bo Hotel som i oktober hade 151 
miljoner registrerade användare 
varav 90 procent är tonåringar. 

Bobba Bar är framtaget till så 
kallade ”Smart phones” som 
Iphone mfl. tiil skillnad från Hab-
bo Hotel som har sin stora publik 

bland datoranvändarna. Som 
användare får man i ett enkelt 
gränssnitt möjlighet att chatta 
med andra, lägga till vänner till 
sin kompislista, bjuda in vänner 
via SMS i denna virtuella bar. 
Att ladda ner programmet är 
än så länge gratis och man får 
gratis drinkar i baren. Tanken är 
ändå att man i framtiden kan 
få betala om man vill ”pimpa” 
sin avatar utöver det vanliga.  
”Vi är verkligen glada över att 
lansera vår nya mobila virtu-
ella bar, säger Sampo Karjalain-
en, medgrundare och Chief 
Creative Officer på Sulake.  
“Som det första virtuala hang-
out före iPhone, iPod touch och 
Nokia smart phones, skapar 
Bobba Bar ett roligt sätt att träffa 
sina vänner on-the-go.”    
    
            /Satorin Vacano

ICYou GOES 

POKER
Är det någon som mins det svens-
ka företaget som med Bert Carls-
son i sin marknadsföring skulle 
skapa en virtuell värld, snarlik Se-
cond Life? Jag gjorde en intervju 
för tidningens räkning med en av 
entreprenörerna bakom. Man 

skulle sälja dyra lägenheter till in-
tresserade och skapa butiker till 
företag. Hur det gått vet jag inte 
för det har hörts något om företa-
get, förrän nu. Inget om deras vir-
tuella värld utan att de nu satsar 
på ett 3D-casino där man startar 
med pokerbord i 3D.  
   
Tidigare har man lanserat pro-
dukter som ”Rockshop” vars tan-
ke ska ge musiker/artister en bätt-
re närvaro till sina fans genom en 
3D-värld. En annan produkt som 

de har i pipen är vad de kallar för 
3D Talk som ska lanseras i början 
av 2010. Mer än så får man inte 
ut av informationen på deras 
hemsida. 

Utan att ha testat deras produk-
ter utan mest läst om vad som 
står på deras hemsida verkar det 
mesta som ren ”mambojambo”, 
förutom möjligtvis 3D-casionot 
eftersom spel kommer alltid att 
dra folk.              
             /Satorin Vacano

Populära Farmville
flyr Facebook 

Farmville som är en av Face-
books populäraste applikationer 
väljer nu att starta en egen site 
http://farmville.com. Företaget  
Zynga  som tillverkat Farmville 
har den senaste tiden varit i kraf-
tigt blåsväder och många stäm-
ningar är att vänta för företaget. 
Anledningen är att de annonser 
som hänger ihop med Zyngas oli-
ka spel tangerar till att vara vär-
sta bedrägeri sorten. Det som har 
drabbat många svenskar och 

framförallt ungdommar är IQ-
test där varje fråga som SMS:as 
till motagarens telefon kostar 
många kronor och kommer flera 
gånger om dagen. Dessa an-
nonser stämmer inte överrens 
med Facebooks reklamregler vil-
ket skapat en infekterad relation 
företagen emellan. Man kommer  
dock att kunna spela Farmville ett 
tag framöver på båda sajterna.

             /Satorin Vacano

aake - en lustig prick!

Är en prick alltid en prick? Eller 
är det kanske någon lustigkurre 
som lurat dig och satt punkt för 
din nyfikenhet?

Ibland åker en inte ont anande 
reporter runt som en civil avatar 
och bara letar efter lite närhet 
i vårt avlånga SL. Som säkert 
många andra dras även jag till 
gröna prickar på kartan i min 
jakt efter lite nattsudd. Då visar 
det sig att någon narras med 
mig med ett spratt som jad skulle 
kunnat kommit på själv, vilket 
gör mig än mer irriterad. Jag fick 
mig dock ett snack med självaste 
”Ärke-Pricken” - aake Roffo som 
höll på att montera sitt nya skämt 
över självaste Sverige.

 ”Du såg mitt skämt här med 
en grön prick?”, undrar en stolt 
aake när jag landar förvånat på 
hans nedprickning av Sverige-
simen. 
 ”Nej, jag satt fast i Mångags-
klubbs buren”, försöker jag innan 
jag erkänner att jag gick på 
blåsningen.
 ”Det är min egen idé, fast 
många har tänkt på den förut. 
Det är bara att zooma ut så ser 
man att dom är falska, dessutom 
inte så lysande som de äkta.”
Snäll som han är den där aake 
Roffo så skyller han ifrån sig för 

sitt busstreck med att befläcka 
Sverige och samtidigt dra 
självaste chefredaktören för 
SLs snart sista sanningsmagazin 
vid näsan.
 ”Det är så här att jag och ett 
fruntimmer var besvärade av en 
som kollade gröna prickar på 
hennes tomt, även här på min 
tomt antar jag”, försöker han 
slingra sig med, ” så då behövde 
han få se lite gröna prickar.”
Slainthes reporter/chefredaktör 
börjar mer och mer undra vad 
det kan vara för en skum prick 
som smyger runt och tjuvtittar 
på folks skumpa runt, för varför 
behöver man annars vara så 
hemlig? Satorin Vacano lägger 
sin panna i djupa veck (med en 
nyinhandlad anim) och lyssnar 
vidare.
 ”Tanken är alltså att driva med 
folk som inte har med att göra 
om nån har besökare eller inte. 
Det är idén.” 
Man börjar lukta storsäljare men 
då visar sig att aake även för-
söker ”Roffo”-åt sig marknads-
andelar inom prickeriet även 
i andra världar. Har tidningen 
månne ramlat över ett Multiuni-
versumellt företag?
 ”Jag hade perfekta gröna 
prickar i NWG (The New World 
Grid) men dom funkar inte här”, 
berättar han vidare. Nu börjar 

tidningens murvel misstänka att 
han kommit på en internationell 
pricksmugglare av stora mått. 
Han väler att spela med för att 
klämma ut mer fakta om det kan 
finnas förgreningar eller samar-
bete med organiserad spott-
slighet.
 ”Hemligheten i New World Grid 
är att ha rosa prickar, som blir 
lysande gröna i NWG’s map”, 
fortsätter han vidare. Själv bör-
jar jag snegla efter män i vita 
rockar som kan ta hand om 
stackaren som börjat dilla om 
rosa prickar som blir gröna. Jag 
börjar röra mig så smått bakåt 
men blir snart inträngd i prick-
ens ena hörn. Tillslut lyckas jag 
lungna ner honom och får med 
honom till närmaste sjukhus för 
ett prick-test och i så fall utröna 
om han fått någon släng av al-
lergichock. Senare visar provre-
sultaten att han fått en infektion 
på gulafläcken. Han ordineras 
att följa ett framtaget tränings-
program till punkt och pricka för 
att inte få ett återfall och intaga 
två muggar Mr Muscles fläck-
borttagningsmedel. Själv väljer 
jag att fortsätta mitt fluktande 
på aakes kvinnliga granne - 
med eller utan prick.

          /Satorin Vacano
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 ABBA
KONSERT

11:e februari
kl. 23.00

The Beacon Hotel
Plette, Plettenberg Bay 

(196, 82, 23)

http://slurl.com/secondlife/Plettenberg%20Bay/76/101/23


Kulturevenemang!!!!

Jag var  i veckan på en 
fantastisk show framförd 
av en Italiensk artist i SL,
Evaluna Sperber, hennes 
Emoticon show. En show 
man måste se för att för-
stå vad som är möjligt i SL, 
ett fullständigt färgspra-
kande känsloflöde av
metaforer, ljud, musik och 
partiklar på CARP/Diabo-
lus, DIABOLUS  hem av 
C.A.R.P (Cybernetic ART 
Research Projects)  THE 
RINGS, THE WALL ,
METROPOLIS och många 
andra fantastiska experi-
mentella konst projekt. En
härlig och skön känsla att 
fortfarande efter att ha 
fyllt tre år i SL,
fortfarande få bli överras-
kad, inte bara av en grym 
artist, utan även av
det enorma engage-
mang som måste ligga 
bakom ett så väl produ-
cerat program,
håll era vackra avatarö-
gon öppna efter fler eve-
namang från detta gäng, 
dom e GRYMMA!!!

/Ambrooshia DeCuir
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