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Ett späckat nummer med allt från vild midsommardans
till modetips. Natalie Moody återkommer ännu en gång
med sin spalt men vi rapporterar även om andra saker
på den svenska SL-musikfronten och vem är med där om
inte Natalie Moody.
Sedan hälsar vi välkomna till två nya skribenter - Roffe
Fride och Kay Uggla - som båda kommer att i sina artiklar
lägga fokus på ekonomi och affärer i Second Life.
Vi får även en ﬁlosoﬁsk syn på SL samt en första recension av Voice. Detta och mycket mer ﬁnner ni i detta midsommarnummer.

SPIONERI UPPTÄCKT MALMÖ KOMMUN

PÅ SVERIGESIMEN
ÖVRIGA
NYHETER
SVENSKA RÖDA
KORSET HOPPAS
MYCKET PÅ SECOND
LIFE

FÖRBEREDER SL-ETABLERING

Malmö stad har för avsikt att etablera
sig i Second Life, man har lämnat in en
ansökan till den statliga myndigheten
Vinnova, som stödjer olika tillväxtfrämjande projekt.
"För Malmö stad är det ytterligare en
kanal att komma i kontakt med medborgare och företag", svarar Daniel Persson som är ordförande i Malmö stads
e-beredning.
sidan 3

DANMARK SPECIAL

Xroad Mediacenter
satorin@xroad.co.uk
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Rådhuset i simen Wonderfull Denmark
I detta nummer tar vi även en titt på vårt grannland Danmark
och deras satsningar i Second Life. Cez Writer besöker
simen Wonderful Denmark och pratar med en av deras
initiativtagare - Doctor Asp.

Själv pratar jag med tre danska avatarer om deras val och
intressen i Second Life. En är spelare, en är konstnär och
en är romantiker.
Sedan stundar även en eventuell landskamp i SL-fotboll
mellan Sverige och Danmark. Läs mer på sidorna 6 och 7.
Sida 1
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FILOSOFISKA TANKAR OM
OCH KRING SECONDLIFE
När jag pratade ﬁlosoﬁ på Svenskt Resurscenter i Second
Life nyligen ﬁck jag ﬂera kommentarer jag inte kunde följa
upp på plats för att inte mötet skulle ﬂyta ut och spräcka
tidsramarna.
Tam Wyler: ”Lite Platon över det hela... bara på en mer
personlig nivå.” Denna kommentar av den
skarptänkte Tam Wyler får jag tillskriva
mina bristande pedagogiska resurser.
Enligt Platon ﬁnns en oföränderlig och
sann idévärld. En värld som inte existerar
fysiskt i tid och rum (ty då skulle den vara
föränderlig). Jag menar tvärtom att idéer
är fysiska som allt annat. Jag tror att
Second Life kan bidra till att förstå vad
en sådan uppfattning står för.

Minneshanteringen styrs av ”simmlagarna” som våra
avatarer utforskar och är bundna av.
När en matematiker får en idé om ett nytt slags talsystem
så börjar hon genast leta efter relationer talen emellan,
som en upptäcktsresande på en ny
kontinent. Talsystemen tycks precis som
verkliga kontinenter (och hjärnor och
servrar) ha förhållanden som är sanna
antingen någon ﬁnns där att upptäcka
dem eller inte.
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Våra avatarer lever ju sina liv på servrar vi brukar kalla
”simmar” på samma sätt som våra idéer lever sina liv i en
speciell sorts ”simmar” vi brukar kalla hjärnor. Vi skulle
naturligtvis inte kunna ha några idéer alls utan hjärnor.
Hjärnor som är rätt lika de stora apornas för övrigt. Men vi har
ﬂer verktyg att tänka med än vad de har. Språket är ett sådant
verktyg vi bygger konstruktioner med, som vi modellerar,
som vi liknar, simulerar, verkligheten med.
I ”simmarna” på Second Life har vi också
verktyg att bygga med som hjäper oss att
skapa virtuella verklighetsbilder, som hjälper
oss att tänka helt enkelt.

Bland de naturliga heltalen är 2 plus
2 alltid 4. Var fanns den sanningen vid
tiden före livets uppkomst på jorden?
När det inte fanns någon att hålla den
i tanken eller lägga den på minnet är det väl inte så säkert
att två stendöda materieklumpar tillsammans med två andra
lika stendöda materieklumpar verkligen kan sägas ha utgjort
fyra stendöda materieklumpar. Eller?
De ﬂesta tycker nog spontant att det är självklart så, att 2
plus 2 alltid är 4. Då har man hamnat på vad jag kallar det
sluttande planet. Om de har en existens
oberoende av oss så måste det vara i en
objektiv idévärld. Då rullar man tänkandet
tillbaka till Platon.

Jag antar att
jag inte är den
ende som sagt
godnatt till sin
avatar...

Har du någon gång funderat över var en idé
du haft tar vägen när du inte tänker på den
längre? Är du inte ﬁlosoﬁskt lagd så kanske
frågan verkar meningslös. Om idén är något
att ha så lägger du den på minnet helt enkelt. Där kan du
plocka fram den när du vill tänka på den nästa gång.

Jag antar att jag inte är den ende som sagt godnatt till
sin avatar vid utloggningen från Second Life. När man väl
skaffat ett ställe för avataren att ”bo” på känns det ungefär
som när man vaknar, och återupptar de tankar man lagt
på minnet, när man återupptar avatarens äventyr in world.

För moderna människor är det lättare än
på Platons tid att se på matematik som
konstruerade ”simmlagar” för ”virtuella
simmar” som körs på fysiska servrar (datorer
eller hjärnor). De delar av verkligheten de är
tänkta att simulera är också fysiska. Så vart tog idéerna
vägen? Idén att ett fysiskt system ibland liknar ett annat
verkar inte riktigt ha den rang av objektiv sanning som kräver
en egen idévärld.

Sida 2

PÅ SVERIGESIMEN

En spionskandal är på uppsegling i simen Sverige. Om det
handlar om hemlig spionutrustning från främmande nation
som KGB, Mosad eller om det är svenska SÄPO som ligger
bakom vet man i dagsläget inte.
Det hela började tydligen med att en spionutrustning
hittades på en av simens invånares tomt. Laura Croft och
James Bond (agenternas riktiga namn är skyddade pga.
rikets säkerhet) kallades in och kunde snabbt konstatera
att det rörde sig om en så kallad spybot som avlyssnat
samtal som tomtägaren sagt. Likt Stasi metoder kan dessa
samtal ha förts vidare upp hela vägen inom stadsledningen vilket lett till smutskastning hit och dit. Två personer
är numera prickade av högste chefen för simen som kan
liknas vid en stadsöverhuvud som kung eller president.
Tidningen har försökt att nå simägaren/stadsöverhuvudet
för en kommentar och fått till svar "Båda sidor har begått
fel och fått varning. Jag är inte inblandad."
/Satorin Vacano

även belöna de som sliter med att ge er
svensk information om vad som händer i ert
Second Life. Vi som gör den här tidningen gör inte detta för
pengarna ska ni veta. Vi gör detta för att det är så himla kul
men intäkter kan göra att vi även kan få igen de utlägg som
man som reporter ibland gör för att kunna skriva en artikel.
Nog snackat om pengar nu för nu tänkte jag blicka framåt i
stället. Hur kan vi samarbeta bättre vi svenskar i SL?
Eller vi alla invånare i SL? Skicka gärna in idéer och insändare
om du vill skriva något som du tycker är viktigt eller som kan
göra så att andra kan ta del av olika aktiviteter.
Jag vet att det redan sker sådana här samarbeten på bland
annat Svenskt resurscenters sim där man dagligen har kurser
eller informationsträffar i vitt skilda ämnen. Dessa är otroligt
uppskattade av deltagarna men även det samarbetet kan bli
bättre för hur ska de veta att kanske just du sitter inne med
"den där"-expertkunskapen om du inte berättar det?
Nej samarbete är a och o i Second Life eftersom hela Second
Life är ett enda stort samarbete. För en gång i tiden så var
bara SL en enda stor tom virtuell värld utan någonting.
Tillsammans har dess användare byggt den snabbast
växande virtuella världen som varje månad ökar med en
miljon nya registrerade. Dessa newbees behöver hjälp och
tips på vägen i början för att inte bli förskräckta över allt nytt
och den typiska SL-jargongen. Så var inte rädd att greppa
tag i någon och säg:
"Vafan, jag fattar mig inte på detta skulle du kunna?"
Utan dessa frågor hade aldrig jag varit i SL där jag är idag
sedan har jag fortfarande otroligt mycket kvar att lära och
utforska.
/Satorin Vacano

FÖRBEREDER SL-ETABLERING

Malmö stad har för avsikt att etablera sig i Second Life, man
har lämnat in en ansökan till den statliga myndigheten Vinnova, som stödjer olika tillväxtfrämjande projekt.
"För Malmö stad är det ytterligare en kanal att komma i
kontakt med medborgare och företag", svarar Daniel Persson som är ordförande i Malmö stads e-beredning.
"Att etablera sig i Second Life skulle vara en utveckling av
vår service som vi erbjuder via webben och som skulle vara
ett sätt för kommunen att närma sig en sannolikt yngre målgrupp", svarar han tidningen Slainthes reporter.
Efter sommaren avser man att sätta igång projektarbetet
och hoppas på ett eventuellt samarbete med den ”riktiga”
ungdomsmötesplatsen Stapelbäddsparken (www.stapelbaddsparken.se), som också avser lansera sig på SL. Det är
tidigast efter sommaren 2008 som man tror sig ha ett
"Budgeten är lite svår att svara på eftersom en del handlar
om där vi värderar vår egen arbetsinsats. Men vi söker ca 2
Mkr på tre år av Vinnova."

SVENSKA RÖDA KORSET

HOPPAS MYCKET PÅ SECOND LIFE
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Att Second Life liknar Real Life är varken oföränderligt eller
alltid sant!
/Apmel Goosson

KALKON á la SECOND LIFE
Jag har fått mycket feedback på min ledare
i förra veckans nummer, men det handlade
mest om frågor hur kalkonen blev och om den
blev uppskattad. Jo så är det. Numera är jag rankad som
kung i tillverkning av kalkon i min familj men även bland mina
nära vänner. Detta hade ju aldrig blivit så om inte för den
ovärderliga hjälp som jag ﬁck av min SL-vän som vägledde
mig så bra i kokkonsten. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo
utan samarbete är det mycket som inte skulle blivit var det
är. Se denna tidningen tex. Utan alla medarbetare hade jag
framför allt inte orkat ro detta skeppet i land men inte heller
berikat innehållet med kunskaper om smink eller musik
som är mig totalt främmande. Men säger någon - är det
inte det som journalistik handlar om att man ska ta reda på
saker som man inte kan? Visst är det så men vissa saker är
så mycket lättare för en expert i ett ämne att fördjupa sig i
ämnet. Så därför hoppas jag att få läsa mer om dessa ämnen
i magazinet Slainthe men även att ni läsare skall uppskatta
det som skrivs i tidskriften. Sedan har vi fått förslag från er
läsare att ni vill ha tips om olika resemål och platser i SL att
besöka - så from detta nummer har vi nöjet att pressentera
en djupdykning om vårt RL grannland Danmarks avtryck i
Second Life. Vår reporter Cez Writer har tagit tempen på en
av Wonderfull Denmarks grundare och ger tips om besöksmål
med danskbakgrund. Men som jag skrivit tidigare i denna
insändare så är tidningen inget utan er läsare. Så hör av er
om tips eller klagomål så vi kan bli bättre för utan samarbetet
mellan er och oss blir det svårt att tillgodose era önskemål på
innehåll. Sedan är det så att samarbete även kan handla om
att annonsera i tidningen vilket gör att vi som gör tidningen
kan få in intäkter som kan täcka vissa av våra utgifter men

SPIONERI UPPTÄCKT MALMÖ KOMMUN

Nu har ytterligare en svensk välgörenhets organisation fått
upp ögonen för Second Life. Det är den svenska delen av
Röda Korset som nu planerar allt från insamlingsgalor till
information om HIV-spridningen i världen och mänskliga
rättigheter.
Röda Korset startades på slagfältet där det behövdes
hjälp till att ta hand om skadade. Man bestämde sig för att
utbilda frivilliga som skulle hjälpa till, det röda korset blev en
skyddssymbol för sjukvård i krig. Organisationen Röda Korset
ﬁnns numera i 185 länder men numera även i Second Life.

Den internationella grenen har funnits en tid i SL med en
egen ö och allt men dess svenska gren har nu sett dagens
ljus. På ett möte för några veckor sedan berättade deras
svenske företrädare - Simba Aabye varför man valt att starta
upp en svensk gren i SL.
"Det handlar om att engagera människor för värderingar om
allas lika värde, om att stå upp för mänskliga rättigheter. Det
kan man ju göra även i SL. För vi kommer inte ifrån att bakom
varje avatar ﬁnns en människa".
För att få den kompetensen om hur Röda Korsets budskap
bäst ska spridas i SL så vände sig Simba Aabye nu till den
församlade gruppen för att få in idéer. Förslag på hur man
bäst får upp ögonen hos avatarer för problem som HIV/AIDS
i SL, hur man kunde anordna olika former av insamlingar
eller galor var andra saker som kom upp under kvällen.
Förfrågningar på om det skulle fungera med att hålla olika
former av kurser i tex. hjärt- och lungräddning kom upp.
Sammanfattningsvis kan man väll konstatera att det fanns
många förslag och idéer på hur man kunde sprida Röda
Korsets värderingar men även insamlingar bäst, men även
att det fanns ett stort intresse bland åhörarna att dra sitt
strå till stacken. Det beslutades att nya återkommande
möten skulle hållas minst en gång i veckan för att se om
man kunde få till några mindre insamlingsgalor framöver.
/Satorin Vacano

VILT MIDSOMMARFIRANDE I SL

Det ﬁrades svensk midsommar på ﬂera platser i Second
Life under den gångna midsommarhelgen. En av dessa annordnades av svenskgrupp där 65 opersoner under kvällen
dansade loss. under min korta vistelse
" Det var bar med drinkar, dans på brygga med björkar och

svensk musik massa svenska låtar på stream med allt från
Lasse Dahlkvist och Ulf Lundell till Carola", svarar en nöjd
Ewa Aska som är en av ledarna för svenskgruppen.
Men det blev aldrig någon små grodorna runt midsommarstången eftersom namne stod och sov i ett hörn av dansbanan. Någon fylla eller slagsmål kunde heller inte skönjas vilket annars är mer regel än undantag på midsommarﬁrande
vilket kan ha glatt ordningsmakten. Däremot höll festen på
långt in på småtimmarna vilket kan ha gjort en och annan
granne sömnlös. På tillställningen var de ﬂesta svenskar
men den 20 % som var från andra länder tycktes gilla den
hedniska traditionerna.
"Folk gillade festen. vi ﬁck beröm för arrangemanget, och
för ”the setting” och för musikval", säger Tour Spoonhammer till tidningen och inﬂikar snabbt, "många frågade om
de ﬁck bjuda in en vän från annat land...för att ge en bild av
midsommar i Sverige vilket vi tyckte var roligt."
/Satorin Vacano
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SVENSKT NÄRINGSLIV HAR FÅTT
UPP ÖGONEN FÖR SECOND LIFE
Inte bara skatteverk och kriminalvård studerar Secondlife även
näringsliv och organisationer har vaknat.
Nu börjar verkligen etablerade företag och organisationer söka
svar på om vår Secondlife är en bestående företeelse och hur
man skall kunna utnyttja de nya virtuella världarna på nätet.
Står vi inför det tredje steget i utvecklingen av internet?
Ett steg som innebär ﬁnna sin nytta med SL att skolor börjar
se en marknad för forskning och utbildning
I Handelshögskolans lokaer höll IFL seminarium för vetgiriga
företagare och representanter från myndigheter och
organisationer och så några journalister från dagspress och
TV4 och där var också en reporter för Slaites.
Det första man slogs av att det var så många som hade ett
sådant intresse av virtuella 3-D världar! Hela 80 personer
hade anmält sig till seminariet. En tredjedel av dom med egna
erfarenheter från SL. Närmare en tredjedel av deltagarna
kom från företag i rl. Konsultföretagens ökande intresse
avspeglade sig tydligt i deltagarlistan. Betyder det att de många
mediakonsulterna av olika slag ser ett nytt affärsområde? En
viss skeptisism fanns onekligen bland många. Och frågan
varför många vad är det? och varför?
Några av företagsrepresentanterna ﬁck kanske sin nyﬁkenhet
stillad men kanske inte alla såg att tiden var mogen för dom att
gå in I SL. Vi invånare och företag i Secondlife skärskådades av
myndighetssverige som representerades av skatteverket och
kriminalvården. Att just dom två myndigheterna fanns på plats
kan tolkas att även myndigheterna tror sig få nya uppgifter som
en följd av företeelser av typ Secondlife.
Seminariet inleddes med kort introduktion och guidning genom
valda delar av secondlife. Guidningen genomfördes av vår
Johan Howard i form av en inspelad video. För oss svenskar
välkända platser visades som bakgrund för vad man kan
ägna sig åt i Secondlife. Visste ni att det ﬁnns en
utvecklad ﬁnansmarknad här. Ja det ﬁnns även
en fungerande börs för företag etablerade i
Secondlife. Här kan investerare göra sina klipp
ihop med daytraders.
En fungerande finansmarknaden har
blivit en förutsättning för en mängd
affärsverksamheter här.
Hur många visste att det ﬁnns former för
att bilda och registrera aktiebolag i vår
virtuella värld?
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Den uppgiften var så intressant att
Kay Uggla begav sig till den stora
ﬁnanskoncernen WSE som har sitt
huvudkontor i SL för att intervjua
ä g a r e n o c h ko n c e r n c h e fe n ,
Maelstrom Baphomet. Där fanns
stora tavlor där börskursen kan
följas hela tiden alla årets timmar.
För börsen i SL stänger aldrig!
Kay Uggla intervjuar Maelstrom
Baphomet med en livvakt
eller personlig assistent i
bakgrunden.

Basen för ekonomin i sin helhet i SL
vilar på ”realestate”. Fastigheter är basen för all
verksamhet eftersom alla aktiviteter sker på någons mark.
Sida 4

För många företag är i SL för att stärka sitt varumärke i RL.
Så har t.ex. Reedbock märkt en markant försäljningsökning

i RL kopplad till att deras
produkter ﬁnns till försäljning
i de virtuella världarna. Det
är en enkel koppling mellan
SL och RL verksamheter.
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Flera talare betonade
vikten av att man har
tillgång till ”communities”
för att nå ut till rätt
målgrupp i SL. Det som på
tidningsspråk kallas för
upplaga och spridning
vilket är grunden för
annonsförsäljning
och påverkan. Det
råder en gemensam
uppfattning om att
innehållet för de
önskade målgrupperna måste
utvecklas. Vi kan vänta oss en ökande kreativitet och
aktivitet på det området i fram tiden.

Andra företag som t.ex. IBM som funnits länge i SL har inte
märkt samma effekt på sin försäljning. Dom har hittills med stor
framgång använt SL som en plattform för att hålla undervisning
och interna möten och möten med speciellt inbjudna kunder.
Det har visat sig vara lätt att snabbt bygga upp en komplett
systemkonﬁguration i SL. Och medarbetare och kunder från
hela världen kan snabbt och billigt ta sig till ett möte eller en
demonstration. IBM sparar redan stora belopp på minskade
resekostnader.
Härom dagen höll Businessgruppen initierad av Swedish
Resource Center sitt möte i en sådan lokal som ett svenskt
företag har byggt sig i SL.
Men SL är som vi vet inte bara en ren och ﬁn värld. Här frodas
alla avarter av vad vi även har i RL. Brott straffas ju inte på annat
sätt an att man kan bli banned. Viss bevakning och beivrande
av de värsta yttringarna sker av Linden. Men c:a 30% av alla
transaktioner i SL gäller porr och spel.
Robin Teigland, forskare från handelshögskolan , med lång
egen erfarenhet av SL höll ett medryckande föredrag om SL
som modeﬂuga eller ett teknologiskt genombrott. Hon gav
en sammanfattande sammanställning över vad företag som
etablerat sig i SL gör:
Stärker varumärket: Adidas, IBM, Reebok, Vodafone, BMW
osv.
Marknadsföring: Coca-Cola har tävlingar, BMW ren energi
Produktutveckling: Toyota, PA Consulting för sina kunder.
Försäljning. Coldwell Banker
Rekrytering: PA Consulting för anonym kontakt
Träning av personal ﬂera.
Men Secondlife är en tämligen öde värld. De mest besökta
platserna är inte oväntat discon och spelcasinon. Det betyder
innehållet måste utvecklas för de som vill locka besökare med
ett seriöst innehåll.
Författarinnan Ana Valdés avslutade seminariet med tänkvärda
tankar om hur få ut det bästa av livet i de båda världarna.
Seminariet gav så många infallsvinklar och uppslag som bl. a.
lett till att vi gjort intervjuer med ﬂera företag och vi hoppas
kunna komma tillbaka i kommande nr av Slainthe.
/ Roffe Fride och Kay Uggla
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Danmark – mer än bara pølser
Att det ﬁnns ﬂertalet svenska simar är ju knappast något
nytt för den ﬂitige SL-användaren. Vi har Second Sweden,
Svea, Second House of Sweden, Tekoppsmuséet och Svenskt
Resurscentrum. Men hur ser det ut i övriga norden? SLainthes
repor ter Cez Writer
bestämde sig för att ta
reda på hur involverade
våra nordiska grannar är
i Second Life.
Först ut var en tripp till
Danmark. Det ﬁnns ett
flertal danska grupper
i Second Life, varav
den största gruppen,
”Danmark”, har drygt
1200 medlemmar. Den
största danska simen
är Wonderful Denmark,
en härlig sim byggd som
en traditionell dansk
småstad med mysiga gator och vackra hus. Vid torget ligger
Wonderful Denmarks kontor där vi hittade Doctor Asp, som
är en av de ansvariga för simen.

svarar Doctor Asp att det nog inte ﬁnns något sådant företag
– ”det som är avgörande är att företagen verkligen använder
sin butik i Secondlife”.

Men Wonderful Denmark
handlar inte bara om
ko m m e r s i a l i s m o c h
företagsetableringar –
först och främst är det en
mötesplats för människor
från eller intresserade av
Danmark. Man har två
stadsguider anställda,
vars uppgif t är att
informera om simen och
visa nykomlingar runt.
Guiderna kan även ta
med gäster på en rundtur
i simen på de cyklar som
finns lite överallt, som
man kan ta en gratis
kopia av. Man planerar att anställa en tredje guide inom
kort, för att kunna öka sina service till besökare. Frågorna
som guiderna besvarar är vitt skilda. Det handlar om allt ifrån
var olika affärer ligger, till hur man byter byxor på sin avatar
till tekniska frågor kring Second Life, såsom hur man ställer
in mjukvaran till optimering av graﬁkkort. Den publik man
vänder sig till är den vuxna publiken – ”är man intresserad
av sex, casinos, technomusik och full fart framåt, så är det
inte på vår ö man skall leta” sammanfattar Doctor Asp.
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Wonderful Denmark skapades 1 Mars
2007, då Doctor Asp, Kaj
Bing, Keld Bing och en
kollega köpte ön. De
fyra jobbar samtliga i ITbranschen och har känt
varandra en längre tid.
Simen Wonderful Denmark
köptes och skapades efter
att Second Life fått mycket
uppmärksamhet i danska
medier, eftersom den danske
skatteministern etablerade sig
och sitt ministerium i SL. Danska
medier och företag följde efter, så
även Wonderful Denmark.
”Vi skapade simen för att etablera
det danska i Second Life, men även
för att tjäna pengar genom att hyra
ut hus på ön till företag som är
intresserade av en etablering i
SL”, berättar Doctor Asp.
”Vi har många företag här
– JYSK, Marco Polo Resebyrå,
Temp-Team vikarieservice och
re
a
rks äg
TV2 Øst, som är en regional
Denma
l
u
rf
e
d
tv-station för västra och södra sjælland”. På
en Won
r
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o
Asp s
frågan om vilket företag han helst skulle vilja ha i simen,
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Teamet bakom Wonderful Denmark har arrangemang
med jämna mellanrum, som annonseras på torget. Det är
dansaftnar i Hit House, baler på Schackenborg, maskerader
och evenemang varje gång en ny butik öppnas. Man jobbar
på att skapa en evenemangskalender som visar vad som
händer på ön.
En sak är säker, våra danska grannar är deﬁnitivt med i det
Second Life-tåg som just nu rusar genom norden och övriga
världen. Danmark är inte bara smørrebröd, öl och pølser
– där ﬁnns även kreativitet, engagemang och framåtanda.
Wonderful Denmark och de övriga danska simarna är helt
klart något att hålla ögonen på, inspireras av och besöka;
har du inte varit där än rekommenderas ett besök!
Tips på danska simar:
Wonderful Denmark – 134.131.22
Mobil Danmark – 176.171.27
Danska Skatteministeriet – 127.125.22
Denmark Copenhagen – 116.100.28
Christiania Danmark – 204.235.51
/Cez Writer

LANDSKAMP MELLAN SVERIGE
OCH DANMARK I SL-FOTBOLL

Efter att ha varit med på ett stort möte om utbildningar
och universitet i dansk regi så ställde jag mig upp i
folkhavet. De ﬂesta närvrande var danskar så döm av
deras förvåning när jag öppnade munnen.
"Ursäkta mig nu när mötet är färdigt skulle jag som är
svensk bara undra om vi svenskar får utmana er danskar
i SL-fotboll?" Vad jag inte tänkte på var hur våra länders
senaste RL-match hade slutat vilket gav många gliringar
om att springa in på plan osv. Det fanns några som
verkade vara intresserade av förslaget. Nu är frågan om vi
kan få ihop ett svenskt 11 manalag under den kommande
månaden? Vill du vara med i det svenska eller danska
laget så hör av er till mig.
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/Satorin Vacano - satorin@xroad.co.uk

Vi er røde, vi er vide.....
Izikael Novi - konstnärinnan

Det är ett imponerande galleri som vi möts av när min kollega Charlotte Rhino pressenterar mig för sin danska vän
Izikael Novi. Vi slår oss ner på golvet på några kuddar och
blir serverade kaffe men inga wienerbröd med choklad.
"Målningarna ni ser på väggarna är av fotograferade
oljemålningar som jag gjort och satt ram
på"

rk
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Motiven är
fantasy inspirerade och otroligt mäktiga. "Det var så självklart när jag upptäckte möjligheterna

Dane Zander - romantiker

Han kallar sig själv för romantiker och skaparen bakom ett
av SLs sju underverk - Apollo. En plats dit förälskade par tar
sig för att kramas, prata och vara romantiska. Det var en
egen jakt efter något romantiskt ställe i SL som gjorde att
Dane Zander för snart tre år sedan började skapa Apollo.
Många nya liknande platser har tillkommit sedan dess men
enligt ägaren så handlar dessa oftast om business i botten
och inte av rent romantiska skäl.
I vår jakt ef ter
danskar och
danskinspirerade
platser så ﬁck jag
tipset om att en av
SLs mest besökta
och uppskattade
platser var
skapat av en
dansk. Jag
packade min
resväska och
begav mig
iväg till "The
Lost Gardens
of Apollo". På en vacker
stenbro vid en sjö träffar jag ägaren och skaparen
Dane Zander. I RL är han 46 år och kallar sig för en typisk
romantiker som numera dragit sig tillbaka från arbetslivet.
" Jag har hållit på med PhotoShop, graﬁsk produktion och
var säkert den bästa ITchef inom reklam....... men jag hatar
den delen. Så...... Jag gjorde ett par bra val tidigt, så jag är
tidigt............ retired!" Det kan vara bra att ha det ekonomiska
på torra land när man äger och driver en sim som kostar 300
US dollar i månaden. Visserligen skänker nöjda besökare

rk
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Ettie Soon - casinovärdinnan

Det var ett tag sedan jag senast träffade min danska vän Ettie Soon. Då försökte jag få jobb på det casinot som hon då
arbetade på. Nu är hennes arbetsplats på ett annat casino
och det är där som jag och min reporter kollega Charlotte
Rhino träffar henne en vanlig dag jobbet. Stället som går
lite i engelsk klubb stil är tom för tillfället eftersom det är
ganska tidigt på dagen för spelare. Vi är här för att ta pulsen
på Ettie och fråga henne vad som lockar i hennes yrke.
"Jag tycker att det är skoj......jag är lite vild
med andra människor
och mycket
social",
svarar hon
snabbt, "och
så älskar jag
att spela poker." Arbetet
som casinovärdinna är
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med SL att ﬂytta in min konst här.
Så många möjligheter att nå så
många människor." När man ser
på de otroligt ﬁna målningarna förstår man att Izikael arbetar som
illustratör i RL. Hon berättar att
än så länge är det bara RL-konst
som hon tar in i SL men hoppas
på att i framtiden även testa att
göra konst inne i SL med.
"Vid min utställning runt midsommar sålde jag rätt bra
men annars blir det inte så
mycket", säger hon men verkar ändå nöjd med sin tillvaro
som konstnär, "så många nya
konstnärer eller sådana som blir konstnärer här inne för att det ﬁnns så många möjligheter som de
inte visste fanns - det är underbart."
Vi strosar runt lite till och tittar på tavlorna, tiden går fort
och många intressanta tankar kommer upp. Sakta börjar
vi inse och få samma känsla som den danska konstnärinnan vid vår sida. Second Life är något mycket större än ett
stort 3D-chattforum för framtidstörstande vuxna.
"SL är som en enda stor duk som vi lever i och du kan
skapa en hel värld här inne."
/Satorin Vacano och Charlotte Rhino
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bidrag men det täcker inte på långa vägar de kostnader som
simen ger sin ägare, inte heller betalar det alla de timmar
som han lagt ner på att skapa detta paradiset.
"Det jag betalar är värt det. Den är en romantisk getaway
många som njuter av detta ställe........ jag får dagligen IM’s
och emails som säger just det." Man kan förstå att det är sant
som Dane säger för hela simen är full av små gröna prickar
som är grupperade två och två. Inget sex eller naket är tillåtet
på simen vilket Dane säger att sådant kan andra simar hålla
på med men inte hans vilket respekteras av de ﬂesta. Apollo
är en plats för romantik vilket var huvudsyftet när det
skapades.
"Jag hade inga romantiska
platser att gå till i SL. Det fanns
inte då. Kom ihåg......... sl har
just ﬁrat 4 års födelsedag. Då var
allting mycket enkelt, praktisk/
bizart", svarar han rakt ut och
spanar stolt ut över sin skapelse.
Men det är inte den enda plats
som han varit med och byggt. De
ﬂesta är hemliga och stängda för
allmänheten förutom Menorca.
Sedan kan vi på Slainthe avslöja att
i framtiden kan man även komma
att kunna köpa sig en bostad i detta
romantikens näste.
"Efter sommaren kommer Apollo at
expandera, lite bostäder, inte många
och inte
billiga. Mycket mer plats - OpenSpace, i samma stil,
ambience och kvalité för....... jag har lite platsfobi. Intervjun är
över och vi skakar hand. Jag sparar en landmark så jag någon
gång kan ta med mig min drömkvinna hit för en romantisk
stund på tu man hand.
/Satorin Vacano
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inte så välbetalt som man kan tro. Lönen
är provisionsbaserad på de summor som
casinobesökarna spelar för på casinot så
ju trevligare man är som värdinna ju mer
spelar folk desto mer tjänar man.
"Jag tjänar tillräckligt men har just fått ett
nytt jobb som fotograf så jag kan tjäna lite
där med." Inkomsterna går huvudsakligen
till shopping av kläder eller till pokerspel för
den 30-åriga danska småbarnsmamman som
älskar SL för att här kan man vara den man vill
vara och ändra sig när man vill.
"Jag är nästan samma i RL som i SL......nästan. Jag gillar att jobba på casinot för där kan
jag prata hela dagen lång för jag är en ganska
socialmänniska."
Jag och min kollega tackar för det intressanta besöket på
Casinot som hon inte får säga namnet på för ägaren. Vi går
därifrån och blivit mycket mer insatta i livet på ett casino.
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/Satorin Vacano och Charlotte Rhino
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/Natalie

Moody
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Foto: Andre Woodget
Frogg Marlowe och Jaycatt Nico gör en bejublad spelning på barncancergalan tidigare i våras

AMBROOSHIA TIPSAR OM
SKÖNA TING
Ett roligt och snyggt halsband i guld med en
söt guldnalle som man kan bära på olika sätt,
här mer som skärp, ﬁnns i StingRobin Munro’s
nyöppnade butik
”Vampire T-E-S” [Magnetic Mall,
Magnetism Island (192, 7, 32)] . Kostar
70 L.

Riktigt högkvalitativ svensk design hittar ni
hos Jazzoru’s , (Great Staughton 110,109,49).
Här hittade jag den här coola bar/sminkstolen
för 225 L.

Här ﬁnns också ett coolt ”Love”
bälte för 100 L.

En annan favorit, inte svensk
design dock, är en Jukebox från ”RB Media” (Plush
Lambda 22,178,22) för 299 L, Riktigt hehesnygg, blinkar
och har massor med kanaler med skön musik. Ett måste
skulle jag vilja påstå! Den här butiken har även snygga och
väl fungerande audio & tv apparater, bra
priser, väl värt ett besök.

/Ambrooshia DeCuir, mode- och
skönhetsredaktör

Mejsel Slade - modeikon?
Du är en av Sveriges bäst klädda män, har jag hört.
Stämmer det?
- Oj, det var rätt ﬁna ord. Jag skulle nog vilja säga att det är
skönt att man slipper Dressman-butiker i SL.

Du är ju riktigt I hetluften nu, du och Loxars Nagy är ju ett
hett DJ- team och ni kör ju inte precis dansbandstema vad
jag förstår. Är det viktigt med en cool image på jobbet?

Du har i alla fall, här och nu, fått utmärkelsen – ”Bäst
klädda man”, med motiveringen; - “han har ju en skön
cool, relaxad stil och är också en härlig person”.
Vad tycker du om det?
-Skratt- ja, ödmjuk som jag är
tackar jag för utmärkelsen - och
ska göra mitt yttersta för att
fortsättningsvis uppehålla
hög standard ;)

- Ja detta är mina 15 mins in fame verkligen. Något jag har
lärt mig är att många människor för över vardagen in i SL detta på nått sätt exkluderar inte fördomar mm. Jag
skulle inte vilja säga att jag eftersträvar en
viss image - och de som lärt känna
mig inser rätt snabbt att den kanske
till synes kalla och hårda fasaden
döljer en väldigt humoristisk,
glad och impulsiv människa..

Skulle det här citatet
lika gärna kunnat
komma från dig?
-“För mig handlar
mode om självständighet och
individualitet. Jag
följer inte vad
det nu är man
kallar för dagens
mode helt slaviskt,
utan snarare så har jag
min egen stil.”
-Absolut. Utan tvekan.
Jag handlar inte kläder på
schema eller för att uppnå status. Skulle jag råka på en affär
med vad för mig är riktigt sjyssta kläder så ja - då öppnas
plånboken. Men det får inte gå till överstyr. Sen att man får
en härlig personlighet på köpet - det bjuder jag på.

Känns det tungt att nu att
vakna upp varje morgon
och veta att du måste
leva upp till samma
ohyggligt dynamiska
stil och intellektuella
skärpa?
- Haha, nej det kommer det
deﬁnitivt inte att göra. Skulle
jag känna kravet från andra
att se ut på ett speciellt
sätt - kommer jag genast
revoltera och springa runt i
boxershorts och nätbrynja
- var så säker ;)

Vilka klädfaser har du gått igenom under åren?
- Oj - Allt ifrån rosa snowjoggers till härligt tajta snorgröna
V-kallingar. Men det var under tiden då man själv inte ﬁck
bestämma ;)
Bäst klädda kan man aldrig bli om man inte vågar ta ut
svängarna, enligt mig, så kan du ge våra läsare några
goda råd på vägen?
- Först o främst handlar det inte om hur kläderna ser ut snarare hur du bär dem. Sen är det alltid klokt att reﬂektera
över vilka signaler du vill förmedla. Och till sist - Man kan vara
snygg i eskimåoutﬁt - bara man har glimten i ögat ;)
Vill du ge oss några tips på bra affärer?
- The Block är ett köpcenter med överkomliga priser och
riktigt sjyssta märken. Något jag tror den yngre publiken gillar
mer, men för er äldre rekommenderar jag varmt M.I.A. Där
ﬁnns det kostymer, cowboyoutﬁts och förklädnader lagom
till halloween.

Hur känns det att veta att 96 procent av alla tjejer i landet
mest av allt drömmer om att få ligga med dig?
- ”Ge mig namnen på dessa fyra procent - här ska
konverteras!”
Vilken är den största ohh no-färgen just nu?
- Jag har alltid haft en avsmak för Grönt. Speciellt om det är i
galoonisar-sammanhang och blommor som utsmyckning.
Vem är Sveriges vassaste modeskribent?
- Soﬁ Fahrman har rätt sköna gaddar. Hon skulle fungera
perfekt på varje arbetsplats när det kommer till att agera
hålslagare. Hehe, skämtosido - Jag skulle nog vilja säga att
det är Ambroo som ständigt överraskar dagligen :)
Tack ska du ha Mejsel! Är det något du vill tillägga?
- Jaa jag vill tillägga ett ordspråk.
”Ingenting kostar mindre än hövlighet.”.
/Ambrooshia DeCuir, mode- och
skönhetsredaktör
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Club Lagom – ser
till att det händer!

VOICE I SL - kan
det vara nå´t att ha?

Det har varit mycket diskussion om att kunna
använda sin röst, att prata, i SL. Argument både för
och emot har ”stötts och blötts”. Naturligtvis ger rösten
en ny dimension åt SL, men inte alla gillar den dimensionen. Det ﬁnns redan några ”röstförvrängnings maskiner”
att skaffa så att rösten inte blir igenkännbar. Och som vi
vet, det ﬁnns folk som vill vara anonyma, det ﬁnns folk som
spelar rollspel - helt enkelt är det så att för vissa personer
kommer ”voice i SL” bli ett minus och inte ett plus.
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Lördagen den 23 Juni gick Club
Lagoms första fest av stapeln - ett party i midsommarens tecken som höll på långt inpå småtimmarna. Vi som
står bakom Club Lagom är Cez Writer och Natalie Moody.
Vi vill se till att det händer mer på de svenska simarna,
och såg till att skapa en klubb vi kan jobba efter. Tanken
är att se till att det arrangeras fester och spelningar med
svenska och utländska DJs och artister, för en svensk och
internationell publik.
Den första festen anordnades på Svenskt Resurscentrum,
och hade sommar som tema. I DJ-båset denna kväll fanns
jag själv, Cez Writer, och den eminente Rambo Dean. Vi
körde kostymtävling där bästa somriga klädsel utsågs, och
de lyckliga vinnarna Pimp Gustavsson och Engla Merlin
vann 1000 Lindens vardera.
När nästa arrangemang går av stapeln är inte klart ännu,
men det lönar sig deﬁnitivt att hålla utkik efter Club Lagom
och gå med i vår grupp för att få mer information!
/Cez Writer

Välkommen till kulturgruppen!

Kulturgruppen, som håller till i SRC (Swedish Resource
Centre) är öppen för alla som vill och kan bidra med något
kulturellt i SL och kanske vidare ut i RL. Vi har redan
knoppats av i mindre grupper: hittills en poesigrupp ledd
av Mathayus Shepherd, och en teatergrupp, som ännu inte
fått nån kontaktperson. Vidare kan jag avslöja att vi som
bäst håller på att utreda/förbereda en musikfestival, kanske i Second Sweden (om Johan Howard vill vara med...)
Nästa möte i SRC är fredag 5/7 kl 20.00
Välkomna!

/Osha Bing

TIL

Type: Tropical Island
Size: 2048 square meters
Prims: 936 (double prim bonus)
Price: US$150 (L$42500)
Tier: US$30/mo (L$8500/mo)
Sim: Serene Harmony
Zoning: Residential

LS
ALU

!

This brand new low lag sim is a tropical paradise. Every
parcel is beach front property. All are double prim (936
instead of the usual 468) so you will have plenty of prims
to build your dream home. Unlike other tropical sims that
squeeze in as many parcels as possible leaving no free
space, we’ve reserved over 32k of community space for
you to boat, ﬂy or just enjoy the view.
Come and see the difference for yourself. Contact Nash
Fraenkel, or JJ Niven to arrange a tour.
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Sen ﬁnns det ju sådana som mig som gör saker man kanske inte riktigt tänkt sig med ”voice i SL”.
Som en del av läsarna vet är musik en av de saker jag sysslar med i SL, så för mig var det naturligast att testa
”voice SL” ur den aspekten. Vet ni vad???? WOW - en FANTASTISK möjlighet har öppnat sig!
Det funkar!!!! Jag kan spela på mina RL instrument med
andra ”musiker avatarer”. Det hela känns fantastiskt och
ofattbart. Tekniken är väldigt enkel egentligen. Som musiker, eller hobby musiker, har de ﬂesta en ljudmixer. I den
kopplar man in sina mikrofon, eller ﬂera mikrofoner, och
sina andra instrument - syntar, gitarrer, trummaskiner - sånt
som man använder i sin musik helt enkelt.
Sen är det bara att ställa in rätt ljud drivrutin i SL, sätta på
sig lurarna, leta upp ett ”voice enabled land” och dra igång
ett jam med folk. WOW - vilken upplevelse det var, vilken
dröm som gått i uppfyllelse. Jag är fortfarande uppfylld av
en positiv chockartad upplevelse i vilken ens vildaste fantasi ﬁck full verklighetsförankring. DET FUNKAR!!!!!
Jag började med att spela live på SL´s hyperinstrument för
rätt längesen nu. Många har hängt på för att det är något
alldeles speciellt att kunna spela live med andra. De som
provat, och det är många svenskar nu, vet hur in i vassen
svårt det är. Faktiskt är det bra mycket svårare än att spela
”RL instrument”. Man får beräkna laggen, och fråga mig
inte hur det går att bemästra den, speciellt inte eftersom
laggen skiftar från dag till dag, eller från minut till minut
ibland. Det enda svar jag kan ge är att människan är en
fantastisk varelse som gång på gång överträffar sig själv
och att ”träning ger färdighet”.
Ska jag nu överge de svårspelade hyper instrumenten för
att bara spela på mina RL instrument? Knappast!
Att blanda RL och SL är något jag tycker är speciellt roligt.
Det gör jag på många sätt, en del har säkert sätt mina tavlor där det ofta leks med RL och SL motiv i samma bild. I
min allmänna vision om SL ser jag delar av SL och RL ﬂyta
samman, och på andra sätt komplettera varandra. I min
”musikaliska vision” har nu det allra väsentligaste delarna
blivit till verklighet.
Kan vem som helst nu sätta igång att spela (och prata) i SL?
Svaret är ja, om man har vissa förutsättningar.
I princip behövs 3 saker.
1. Ladda hem ”First Look Wiever” och installera den
2. Koppla in din utrustning och gör inställningar i preferences
3. Prata i mikrofonen ELLER hehe som jag gör -SPELA på
ditt instrument
SL´s voice version ﬁnns här: http://blog.secondlife.
com/2007/06/13/voice-ﬁrst-look-viewer-available-for-thelive-grid/
Där ﬁnns också info att läsa om detta. Det kommer med
största säkerhet snart ﬁnnas nån typ av kurs för dem som
vill och/eller behöver det. Jag gissar att det snart ﬁnns en
sådan på SRC som är framåt med att hjälpa folk.
Själv kommer jag ﬁnnas på något voice enabled land och
jamma med intresserade - det blir mitt lilla bidrag till
verkligheten i en virtuell verklighet.
/Junivers Stockholm

EN SAGA - ELLER ?

Som kan ha likheter med verkligheten.
Sverige - En fallen idyll. Det hela började som en
solskens historia, en ö av svenskar - hur trevligt
vore inte det? Vänner som ivrigt påhejade mig
att skaffa mark och bosätta mig. Föga skulle jag
veta att jag inom några månader skulle få erfara
svek, lögner, påhopp och avlyssningsmekanik.
Som ett virtuellt Big Brother. Tyvärr när det gäller
verklighetens big brother så kan folk se allt som
sker och därefter rösta bort de personer som de
inte gillar. Det kan man inte i SL. Men man kan
heller inte lappa lögner med nya lögner för oavsett SL eller RL blir det ohållbart i längden.
En dag stod jag och pratade med min vän som
vanligt, men denna gång nämnde hon att Jane
Doe, öns nyligen tillsatta ambassadör och säkerhetsansvarig hade skrytit om vilken erövring hon
gjort. Jane Doe är en översocial person, trevlig till ytan och generös. Tills hon inte får som
hon vill för då tar det hus i helvete. Och detta
var något vi skulle få erfarenhet av. Hon bodde
tillsammans på ön med John Doe och dessa
två har medvetet och själva förklarat att de haft
ett förhållande med varandra. Erövringen var
ingen mindre än John Holmes. John Holmes var
en vältalig och till synes hjälpsam herre som för
det mesta håller sig lite på sin egen kant och är
väldigt diskret i sitt förhållningssätt mot andra
hyresgäster. Ja hyresgäster, han råkar även vara
ägare av Simen Sverige.
Jag och min vän fann snabbt sympati för John
Holmes då vi av erfarenhet båda var medvetna
om vilken person Jane Doe var vid det här laget.
Jag blev en dag kallad till ön av Jane Doe för att
hjälpa till mot personer som förstört mark kring
hennes skötebarn. Nämligen den allmänna ytan
av SIMen som hon smyckat ut till mångas irritation men även till några personers glädje. Jag
hade kunskapen att återställa det till sånär som
normalt igen. Tyvärr lyder dock inte alltid datorer våra tankar. Med ett simpelt felklick råkade
jag förstöra hennes livsverk. Det hela slutade i
att Jane Doe och John Doe, ﬂyttade ut för andra
gången. Trots att jag förklarade hur det hela gick
till och att jag var djupt ledsen, följdes det hela
upp av lögner och osanningar. Jag var utsedd till
bov, trots det faktum att jag begick ett misstag
när jag försökte hjälpa.

Det var nu det riktigt bisarra, nästan overkliga
skulle börja. Jag är av naturen cynisk och har en
magkänsla utan dess like. Jag noterade att Jane
Doe och John Holmes umgicks en hel del och att
han hade saker i sina ägor som tillhörde henne
från början. Tankarna susade genom mitt huvud
och jag ﬁck inte pusslet att passa även om jag
parerade det med insikten om att hon generellt
är trevlig och generös mot andra. Vad har John
Holmes för intresse av att umgås med Jane Doe
som i koalition med John Doe både baktalat ön
och dess hyresgäster i samband med deras senaste avsked? Det skulle visa sig att han hade
ett stark intresse att umgås med Jane Doe. När
jag och min vän hade slagit våra två kloka huvuden ihop och kommit överens om att berätta för
John Holmes om det allmänna missnöjet. Han
tackade ödmjukast för informationen och skulle
genast informera övriga hyresgäster hur det ligger till med saker och ting. Vår väntade reaktion
där vi ﬁck ett tack för vårt civilkurage, vändes
snabbt till att vi istället anklagades för att vi brutit mot regler.
Dagen därpå när jag som vanligt umgicks med
min vän, ﬁck jag ett hetsigt och argt IM. Ett obegripligt och osammanhängande svammel som
gick ut på att jag minsann inte visste vad jag gav
mig in på och att citat ”Jag och han är så nära
att, du kommer hänga dig själv!”. Jag var sedan
innan väl förberedd för detta, då min magkänsla
än en gång träffade rätt. Lugnt och sansat tog
jag det svammelaktiga påhoppet ner på jorden
och formade det till en diskussion. Det som kom
ut av det var att jag skulle hälsa min vän att
hon kan dra åt helvete. Det och mycket annat
ﬁck jag dock ingen förklaring på. Jag var dock
uppenbarligen falsk.
Tiden gick, jag resonerade med min vän och vi
var båda rörande överens om att detta antagligen inte skulle innebära slutet. Dagen efter och
jag ﬁck ett ivrigt meddelande som löd ”Kom hit
- John Doe är på min tomt och bara står där han säger ingeting”. Jag åkte dit för att min vän
kände obehag. Väl där och rätt som det var, ﬁck
vi båda likadana meddelanden och det var även
riktat mot en tredje person som varken bor på ön
eller befann sig där. ”Du borde skämmas för vad
du förorsakat, ta ditt anhang och dra dit pepparn
växer”. Jag konsulterade min vän och frågade
vad nu detta var. Vi hade ju pratat med John Holmes. John Doe och Jane Doe kan om omöjligt

veta vad vi pratat om såvida han inte fört det
vidare. Vi kände oss utelämnade. Allt vi ville var
att göra honom en tjänst, men vi förstod aldrig
om han var så pass naiv att han inte förstod att
det hela grundade sig på något Jane Doe faktiskt
sagt. Eller kanske var det vi som var naiva som
försökte förmå en turturduva att se mer än fasaden? Hur som haver var detta inte resultatet
vi önskat, även om vi kanske kunde förväntat
oss det. Konspirationsteorier ﬂög i jämnhöjd och
efter att ha frågat kunnigt folk och med stark
misstanke om att allt inte stod rätt till, kom det
tillslut till vår kännedom det vi befarade. Vi hade
blivit avlyssnade! Inte en minut, inte en timme,
utan veckor och ja kanske ﬂera månader. Vi dokumenterade våra fynd samt ägare av dessa och
bjöd in en utomstående välrespekterad person
för att agera alibi. Till slut dök John Holmes upp.
Med ﬂyktiga och försiktiga svar skulle han genast återkomma så fort han pratat med ägaren
utav avlyssningsapparaturen dvs John Doe.
Det gick en dag och till slut ﬁck vi svaret vi befarade. Trots idel bevisning och att detta ansågs
vara ett regelvidrigt övertramp av Linden Labs
så hade John Holmes inte fått tag i John Doe
och därav inte givit denne en varning trots ”indicierna” var starka. Något som var ett njurslag
mot mig, då jag själv fått en varning för att jag
enligt John Holmes antytt att han ska ha vetat
om vem som var ägare av spybooten redan innan han kollade avlyssningsapparaten. Men det
var menat som att han inte skulle bli förvånad
när han väl såg vem det var som ägde den. Ett
uruselt och beklämmande sätt att dölja sin uppenbara vänskap till John Doe. Där står vi nu,
en lång historia senare som dessutom verkar
fortsätta med att vänliga svenskar som tröttnat
på all dramatik i Sverige och väljer att ﬂytta ut,
blir bannade därifrån, trots att dom betalat hyra
för en tid framöver? En sak är dock säker. Jag
kommer aldrig tillåta mig själv återﬁnna mig i en
liknande situation igen.
/Mejsel Slade

Kung på snapshots? 2000 Lindens på spel!
Nu kör vi en fototävling med tre kategorier.
Varje kategori har 500 LD i första pris.
Skicka ditt bidrag till:
tomas.forsman@natverketsip.se,
Svenskt: Fota något som för dig är svenskt.
Din Avatar: Ta ett bra, roligt eller snyggt foto på
din avatar.
Second Life: Ta en bild som säger “Second Life”
för dig.
Övrigt: En snapshot på vad som helst inne i SL.
Även
bidrag till de övriga kategorierna deltar här.
OBS: Foton skall tas inne i Second LifeGick av
stapeln 2007-05-06 i Simen Flightsim City
Första pris: 10 000 L$
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MORD AV ANDRA GRADEN
Kapitel 1 - Mörkläggning:

MORD AV ANDRA

GRADEN ÄR EN FÖLJETÅNG I

SL-MILJÖ

SOM MAN KAN FÖLJA
HÄR I TIDNINGEN

.

/SATORIN VACANO

Kitty stod på avstånd och såg på tumultet i den ﬂådiga
klädesbutiken. Hon hade aldrig varit där och handlat. Dels
för att det var otroligt dyrt men även för att hon gjorde sina
egna kläder. Kitty hade länge funderat på att öppna en egen
butik och sälja sina egen designade plagg, men detta var
mycket roligare det som hon nu höll på med, att skriva artiklar
i den nystartade svenska tidskriften Slainthe Magazine. Hon
tjänade inte så mycket pengar men det var inte det viktigaste.
Här i det som hon kallade för paradiset var det så mycket
viktigare att ha roligt än att bli rik. Visst hade det varit trevligt
om det betalat hennes hyra men hon hade pengar så det
räckte.
Plötsligt bröts tystnaden av
en ambulans som banade
sin väg bland alla nyﬁkna
åskådare. Kitty såg sin
chans och hoppade upp på
dess tak där hon lade sig
platt. Det var som hon trott,
ambulansen tog henne
igenom den upprättade
avspärrningen. Tyst låg hon
stilla och vågade knappt
andas när hon lyssnade på
folket från ”Firman” som
hon sett på avstånd.
”Helt kallblodigt sköt någon ner kvinnan utan någon
förvarning. Hon hade precis köpt sig en klänning.” Det var
en jätte, klädd i en svart långrock som hade talat med sin
djupa stämma. En kortare man också han iklädd en svart
långrock nickade instämmande. ”Finns det några vittnen som
sett något och kan ge ett vettigt signalement på förövaren?”
Jätten nickade och pekade på butiksägaren Stein Alonzo
som satt på en stol med tom blick. ”Fjollan där såg mannen
springa ut ur butiken.”

Kitty lyssnade på vad som sades och kollade på sina
anteckningar. Hon kände att hon snabbt måste få iväg detta
till redaktionen. Med ett snabbt knapptryck for det iväg ut i
etern. En bild hade också varit bra. Försiktigt ålade hon sig
fram längs ambulancens tak tills hon nådde kanten. Sakta
höjde hon sitt huvud och höll upp kameran.
”KLICK!”
Hjärtat i bröstet stannade när hon hörde det höga ljudet och
såg sedan hur ﬁrmans män vände argt på sina huvuden.
Snabbt ﬁck hon iväg bilden med ett mail sedan stelnade hon
till och kunde inte röra sig längre.
Med fötterna uppslängda på sitt skrivbord satt Satorin och
läste irriterat hur programmet till de nya skjutdörrarna till
kontoret funkade. Han hade försökt och försökt men ﬁck inte
det att fungera. Irriterat slängde han lappen på skrivbordet
och förbannade sin
tröghet när det gällde
script.
”Varför i helvete kan man
inte göra en simpel jävla
dörrhelvete?”
Det pep till och han såg
att han fått ett mail från
en av hans reportrar i
sin mailbox. Genast kom
han på andra tankar.
Mailet bestod bara av
en bild föreställandes
två män i svarta rockar
som tryckt upp en man
mot en klädställning. Vid
deras fötter låg en död kvinna i en stor blodpöl. Genast dök
Satorin på sin "caller" för att ropa på sin reporter på fältet.
Inget svar trotts att signaler gick fram.

Place Artwork Here

Några hundra mil därifrån slog Kitty upp sina ögon. Smärtan
efter bedövningsattacken var bortblåst. Hon satte sig upp
från sin hårda sängplats och fann till sin förskräckelse att
hon satt i en cell.

Fortsättning följer.......

Xroad Mediacenter
satorin@xroad.co.uk
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EFTERSOM SOMMAREN INTRÄFFAT OCH ALLT SOM DET FÖR MED SIG SÅ KOMMER VI ATT HA LITE GLESARE MELLAN VÅRA NUMMER AV TIDNINGEN SLAINTHE.
SÅ NÄSTA NUMMER DYKER NOG UPP OM TIDIGAST TRE VECKOR!

