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SWEDEN ISLAND EN NY
BLÅGUL SIM PÅ SL-KARTAN

Second Life har berikats med
ytterligare en svensk sim. Under
byggandet har det hållits tyst
om vad som var på gång och
nyheten slog ner som en bomb
i svensklägret. Många svenska
avatarer har nyfiket tagit sig en
titt på den Stockholmsinspirerade simen som stängs igen den
7 mars för fortsatt byggnation.
Tidningen Slainthe skickade ut
två av sina reportrar för att ta sig
en titt på det nya - dels i Second
Life men också i ute i den verkliga världen.

Kaneva - en virtuell sovjetstat ?

läs mer på sidorna 6-7

PREMIÄR
Det här är inte vilka
nöjekvarter som helst.

KATW
Det poppar upp många nya konkurenter till Second Life
i form av virtuella 3D-världar. En som varit igång ett tag
är amerikanska Kaneva som har långt kvar i funktion
och invånarantal men har nyttjat lite av andra sociala
nätverks funktioner vilket kan komma att göra den
populär. Annars är den liksom många virtuella världar
en sovjetstat där staten äger allt.

läs mer på sidan 5

Välkommen till Azeroth

Xroad Mediacenter
satorin@xroad.co.uk

Vi fortsätter vår bevakning och vägledning i onlinespelet World of Warcraft. I detta nummer
kan man läsa lite om världen där allt utspelar sig i men också lite om de olika
raser som man kan välja på när man
skapar en ny karraktär.
Vi beskriver också vilka olika spelformer det finns att välja på ,
ett av dessa är rollspelande
vilket är en mycket uppskattad form där användarna mer går in för sina
karraktärer på ett djupare plan och i vissa fall
också skriver en bakgrundshistoria om sin
figur medans andra för krönikor på sitt spelande. 			

läs mer på sidan 10

ENG

läs mer på sidorna 8-9

HENNES BUTIKER DRAR IN

800 000 L I MÅNADEN

läs mer på sidorna 15-16
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Blickar framåt och bakåt

Som jag nämnde i förra numret har vi grejer på gång som
handlar om att bli en webbtidning. Vi håller på att fila på
de sista bitarna tillsammans med vår framtida samarbetspartner och det kan bli riktigt bra. Det var därför vi höll
årets och tidningens första redaktionsmöte där saker och
framtid diskuterades. Frågor som kom upp var hur kommer våra läsare att reagera på att vi blir en webbtidning
även om vi kommer att behålla Slainthe som en pdf-tidning? Hur blir vi snabbare och bättre? Vad vill våra läsare
ha ut av oss? Osv.

rik på SL. Det gick ju många rykten om sådana som lyckats så därför dök det upp lycksökare mest hela tiden. Det
var fortfarande lite skamset som folk berättade för sina
vänner att de levde/lekte i en virtuell 3D-värld men detta
ändrades lite när Sverige skulle bli först med att öppna
en ambassad i Second Life. När självaste utrikesministern
dök upp som avatar fick man en liten bekräftelse att man
inte var helt tokig i alla fall eller så var det just det som
fastslog det.
Uppmärksamheten var stor runt
De frågorna kan vi
invigningen bland
ju gissa oss blå på
världens medier
så därför hade det
och det kändes hevarit bra med lite
drande att vi som
fler läsarreaktioen liten tidning fått
ner - positiva som
en förhandstitt på
negativa. Var inte
bygget innan invigså vänligt svenska!
ningen och var en
Släpp hörnflaggan
av få gäster som
och prata med
blev ackrediterade
grannen på bustill invigningen. Sesen så som ni vådan började utförsgar göra här i SL.
backen. Tidningar
Hoppas därför på
och TV tappade inmånga mail.
tresset för Second
En nystart på nya help island?
Life och hoppade
Om man blickar
på den nya flugan
tillbaka på det Platserna tog snabbt slut redaktionsmötet så två röda bubbelstolar trollades snabbt fram ur bröstfickan
facebook istället
gångna året vilket
medans vi tapär lättast eftersom de flesta av oss bara har varit här i ett
pert fortsatte vår bevakning för det var ju nu allt började
år (förutom Tina Bergman som fått en SL-guldklocka från
hända.
Linden Lab för lång och trogen tjänst/tålamod).
Det tidigare så hyllade och upphöjda företaget Linden Lab
SL-hypen drog som en löpeld över Sverige efter att DNbörjade såga på grenarna de satt på.
journalisten Ossi Antfarm, som han kallade sig som avatar,
Först kom dråpslaget med casionoförbud som rörde upp
skrev om Second Life i en fintidning och inte i en fultidning
känslorna hos både spelare som casionoägare. Många
med huvudinriktning på datorer och spel för nördar.
trodde att detta bara var början och så rätt de fick. Snart
Förvirrade svenska avatarer från alla samhällsklasser i
ville man straffbeskatta alla européer med moms vilket
växlande åldrar dök upp lite varstans. Alla såg de unga och
snedfördelade konkurrensen för många simägare och helt
vackra ut och samlades så småningom vid en dansbana
nyligen blev alla SL-banker tvingade att stänga. Folk blev
med ett utedass. Någon tose hade satt upp en svensk
och är förbannade. Hade det varit 30-talets Chicago hade
sim och hade långtgående planer. Tidigare hade alla nya
man plockat fram sina "Tommyguns" och slokhattar och
svenska avatarer hamnat i en märklig lampaffär vid ett
kört på i alla fall. Istället flyr man SL i ren besvikelse. Detta
stort slott. Många kom och gick, medan vissa stannade
tänker inte vår tidning göra utan fortsätta att bevaka och
kvar för de gillade sitt nya spännande andra liv där allt var
rapportera om vad som händer här i Second Life men även
dans på rosor, tja på dansbollar då.
blicka ut där i den virtuella cyberrymden för att se om ett
På den gröna newbie tiden vågade man tipsa varandra om
Second Life 2.0 dyker upp som är det där riktiga paradiset
de bästa freebieställena och var man kunde campa bäst.
som vi avatarer känner oss snuvade på av Linden Lab.
Efter ett tag fick de flesta större visioner när de förstod
att 8 Linden i timmen inte var en bra idé om man ville bli
		
/redaktören
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Vi som gör tidningen Slainthe är:
chefredaktör och ansvarig utgivare
Satorin Vacano
reportrar och fotografer
Ambrooshia DeCuir, Apmel Goosson, Kay Uggla,
Natalie Moody
PetGirl Bergman,Rebecka Beck
Roffe Fride, Satorin Vacano,
Zaryna Zapedzki
mailadress
mailto:satorin@xroad.co.uk
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Svenska Röda Korset informerade
intresserad publik om sitt arbete
Svenska Röda Korset (som
både är ett kors, en halvmåne
och en kristall numera) i Second Life - tog sig en timme
för att berätta för oss andra
om vad de egentligen gör både i Sverige och i utlandet.
Simba Aabye från Röda Korset i Sverige var kvällens
talare och gick igenom organisationens intressanta uppbyggnad.
Han berättade om hur de arbetar internationellt vid katastrofer, krig och så till synes
enkla saker som att gå ut
med pensionärer som inte
har andra anhöriga.
En väl värd timme av information och frågestund till
det femtontal av oss åhörare
hade slutit upp för informationen om Röda Korset på trevliga Svensk Resurs Centers
sim. Simba Aabye lovade att
sammanställa mötestimmen
i en pdf till de som inte kunde
vara med.
Ett stort tack för det mötet.
Gör om det! Lindhe.
/PetGirl Bergman

Place Artwork Here

Stor uppslutning på Röda Korsets informationsmöte på SRC simen under torsdagskvällen

Kaneva - en virtuell sovjetstat ?

Place Artwork Here
Sovjetstat kanske är lite hårt eftersom många virtuella
världar är uppbyggda på samma sätt. Bolagets tillverkare
skapar allt som säljs in-world för krediter som man antingen tjänat ihop eller köpt med riktiga pengar. Detta
sker även i svenskägda Entropia Universe med flera vilket
skiljer dessa från Second Life där användarna själva kan
skapa saker och sälja i sin tur.
Kaneva http://www.kaneva.com körs fortfarande som betaversion men har varit igång sedan 2006 och grundades
av amerkanen Chris Klaus som hade en vision att koppla
ihop traditionel social networking med en 3D-värld. Det
Atalanta baserade Kaneva grundades och kan liknas med
ett MySpace/Facebook där man delar med sig av sitt RL
med RL vänner sedan under en flik kan man besöka sina
virtuella avatarvänner i en 3D-värld.

Hur är det då frågar sig
många? Tja, den lilla
tid jag har lagt där hittills är kanske för kort
att skapa sig en riktig
uppfattning mer än att
Kanevas MySpace lika utformning knyter ihop RL med 3D-världen
man kan konstatera
att Second Life bjuder på en mycket intressantare värld
med större möjligheter. Kanevas plus är det RL-sociala
som kan göra det bredare och mer lättillgänglig än SL för
icke insatta avatarare. En annan sak är att ingen behöver
vara hemlös eftersom alla får en egen lägenhet att inreda
när man skapar sig ett konto. Slainthe kommer att följa
Kaneva med stort intresse i framtiden för att se vad som
händer där och hur det utvecklar sig.
Sida 5
			
/Satorin Vacano

SWEDEN ISLAND EN NY
BLÅGUL SIM PÅ SL-KARTAN

Second Life har berikats med ytterligare en svensk sim. Under byggandet har det hållits tyst om
vad som var på gång och nyheten slog ner som en bomb i svensklägret. Många svenska avatarer
har nyfiket tagit sig en titt på den Stockholmsinspirerade simen som stängs igen den 7 mars för
fortsatt byggnation. Tidningen Slainthe skickade ut två av sina reportrar för att ta sig en titt på
det nya - dels i Second Life men också i ute i den verkliga världen.
Sweden Island ger Second Sweden en match.
Andreas Ekvall vid
Sweden Island skall bli en ny mötesplats i SL. Nu har
den öppnat efter att ha värkt fram under lång tid. ”Det
är bara ett ”provskott” kopplat till Alla Hjärtans Dag och
Maja Braun Wallenbergs utställning på Volkswagens
showroom vid Norrmalmstorg om hörnet från Kungsträdgården.” Säger Peter Levin som är en av ägarna och VD I
Sweden Island AB.
Utställningen pågår till
den 7 mars. Då stängs
även resten av Sweden
Island för allmänheten
för en tid tills vi har byggt
färdigt. Verksamheten
har smugits igång och
byggts i sakta mak. ”Vi
kommer att hyra ut till
privatpersoner, företag
och organisationer som
attraheras av Kungsträdgården.” Fortsätter han.
Man kommer att skapa
innehåll på simen i form
av event som passar hyresgästernas
program
och önskningar. Vi kommer att öppna branschvis
och har börjat med konst.
Det har lockat gallerister
och ett par utställare som samtidigt ställer ut i RL

Place Artwork Here

Hur kom det sig att ni valde att göra en modell av Kungsträdgården?
Vi ville ha en plats som våra besökare och kunder skulle
känna igen och en plats som många förknippar med något
positivt och väcker associationer. En hög igenkännandeeffekt är inte fel. Platsen inspirerar ju till så mycket som
kan ge ett lockande innehål.
Är det inte risk att Sweden Island blir för stockholmsorienterade?
Vi är medvetna om den risken och har i våra planer att
eliminera den farhågan. Hur vill jag inte gå in på nu.
Är det er affärsidé att bygga upp välkända och
populära platser som gör det närmast självklart för företag och
organisationer i RL att se värdet av att bli hyresgäster hos er i på Sweden Island?
Det kan vara en del av den. Vi har inte sneglat på några andra simar när vi utformat våra
planer. Professionella byggare och designers
hjälper oss att förverkliga våra planer. Och vi
skyndar långsamt och planerar allt noga.
När kommer ni att öppna igen efter den 7
mars då ni stänger simen tillfälligt?
Det är inte riktigt klart ännu. Men snarast möjligt.
Det är alltid bra med konkurrens. Ännu en svensk aktör
med ambitioner i SL med ett annorlunda arbetssätt kan
bara vara bra!

Skynda till Sweden Island före den 7 mars!
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Volkswagen berättar
att det var självklart
att de skulle vara
med när de fick
frågan.
”Vi vill positionera
oss. Vi ser det som
en utbildning i att
översätta vårt budskap till 3D-miljö på
nätet. Vi vill kunna
länka direkt till våra
andra websiter. Det
är en ”lärdomsresa.”
Andreas kan inte uttala sig om det kommer att bli möjligt att provköra senaste modellerna i deras showroom
i SL.

Place
Artwork

Marie och Emely i det mycket reella utställningsrummet vid Norrmalmstorg erbjuder mig ett uppfriskande glas ”vernissagejuice” och lotsar mig runt i
utställningen av Maja Braun Wallenbergs bilder av
hjärtan. Till och med bilarna har fått hjärtan.

Place
ArtDe symbolfyllda målningarna kontrasterar skarpt mot
de glänsande bilarna som vädjar till helt andra känslor.
Marie säger att det är väldigt få besökare som har frågat efter den virtuella utställningen i SL.
Passa på du som har möjlighet, skynda till Norrmalmstorg och se Maja Braun Wallenbergs hjärtan
före den 7 mars.Jag hoppas verkligen att Sweden

Place Artwork Here
Island kommer att bli en ny samlingspunkt medan tar
jag en efterlängtad och läcker reell lunchhamburgare
på MAX runt hörnan och tittar ut över en grå, regnig men
ändå charmig Kungsträdgård om är verklig, levande och
full med folk. Hoppas vi kunde få se Sweden Island så här!
Second Sweden får se upp så inte de blir second i verkligheten också.....
/Roffe Fride		
			

Strax intill fylldes väggarna i en salong
av Anna Marcinkowskas fotografier. Jag
säger fylldes. För det finns inte mycket
plats mellan bilderna. Gripande foton av
människor i miljöer som stundtals gjorde
ett skrämmande
intryck.
Sevärt,
ja, men varför så
många foton på
samma lilla yta?

Place Artwork Here

Men det fanns
fler konstnärer utställda. Välkända
från den senaste
tidens kulturbilagor.

Kungsan på Sweden Island – en ny het
samlingsplats?
Nu har jag gjort det!
Jag har alltid drömt om att få simma i Kungsträdgårdens
bassäng och stå på scenen där och blicka ut över folkhavet. Men nej – det var folktomt! Så klart det var ju i Second
Life! Härlig känsla att ligga där och flyta med dom stora
bankpalatsen i bakgrunden.
Jag strövade runt under almarna i den anrika Kungsan
och det kändes som i våras när jag flanerade där i solen.
Speciellt kände
jag så, när jag
kom förbi dom
små
kaféerna
längs Kungsträdgårdsgatan. Utanför Volkswagen
Centret stötte jag
förstås ihop med
chefen Herr Chefredaktören som
också hade läst Tinas tipps om Sweden Island. Yohan
hade också dykt
upp för att få sig
en titt på den nya
simen.

Tyvärr är stora delar av Sweden
Island avstängda för allmänheten
så man kan inte gå fram till Operan som skymtar där
tillsammans med slottet i bakgrunden långt borta. Man
bygger och förbereder för nått stort kan man känna.
Konstutställningarna är bara ett första provskott.
Kungsan kan bli en ny
samlingsplats även här i
SL. Men då krävs det ett
annat utbudet av ”nöjen”.
Man undrar, var är dom gamla
lejonen att sitta
vid i vårsolen.
Fiken att träffa
sina vänner i?
Dom kommer
nog hoppas
jag, för idén
att bygga upp
Kungsan är
intressant
ur så många
aspekter.

Place Artwork
Here

Centret förevisades av en av byggarna som senare visade
sig vara pappa till Anna Marcinowska, en av de aktuella
utställarna i gallerierna på simen.

Lite hungriga och trötta sökte vi oss mot Max där vi hoppades på en hamburgare och en Cola. Men nej det var
stängt och vi tittade avundsjukt in
på dom ätande innanför kulissen.
Så Yohan och jag dök ner genom
bassängen på torgets mitt igen,
ner till utställningsplanet. Där
visades härliga hjärtan av Maja
Braun Wallenberg. Många innerliga och mångtydiga. En utställning
pågår samtidigt i RL i Volkswagen
Cenret vid den riktiga Kungsträdgården med samma motiv.

Place Artwork
Here

Vilka möjligheter att exponera sig för de
företag som ligger där i Real Life.
Hittills verkar det som om det bara är
Volkswagen som vågat sig på att göra ett
försök.
För tänk vilka evenemang som kan hållas
här! Skaka loss på SEB-banken efter klockan tre!
Jag ser verkligen fram mot en
härlig vår i Kungsan! Följt av en
lång het sommar!
/Kay Uggla

		

Place Artwork
Here

Place
Artwork
Here
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Det rör på sig på sverigefronten
igen här i Second Life. Den stora
frågan är om det blir en kamp
mellan städerna Malmö och
Stockholm? Var är Göteborg som
brukar kalla sig för sveriges första
stad? Kommer det att bli så att
varje svensk kommun nu ska ha
en egen sim i SL?
Ja vad vet vi. En sak som i alla fall
är säker, det är att vi på tidningen
Slainthe kommer att hålla ögonen
öppna på de nya simarna och på vad
som händer där.

Place
Artwork

		

/Chefredaktören
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Men med sin osvikliga
intuition för sådana
saker hittar Apmel
snart till nöjeskvarteren.

Det här är inte vilka
nöjekvarter som helst.

KATW

När Apmel kommer
till Devils Moon
känner han direkt
igen stämningen
från kultrullen
BladeRunner
och söker tröst
i närmsta bar.

Apmel ser ljuset i
slutet av tunneln.

Att hitta nåt aptitligt att
äta verkar inte vara lätt.

Vad är det?
Halstrad
råtta?

ENG

Men det är lätt att
tappa fotfästet på
Devils Moon som
lever upp till sitt
namn.
Det blir bara värre.
Hemfärden till jorden
skjuten från en kanon
blir som en hyllning till
Jules Verne.

detta?
Vad är rhus?
å
b
t
t
E
inte ett
Är det nsbord?
io
obdukt

Här är nog var
man hamnar
om man äter
uteliggarnas
käk.
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Blodfläckar över
hela bordet.
Hål för blodet
att rinna ner i
längst bak.
Men vad är det
i skålen ovanför
Apmels huvud?

Men det slumpar sig
så att det går en bra
film på en bakgata.
En framtidsvisionär likt de bakom simen som ägs av Abramelin Wolfe. Han presenterar Devils Moon – The City that Never Sleeps på det här sättet i
Second Life Search: Explore the bladerunner themed city in the sky & Meet Alice. Shopping - Animations, Overides, AOs, Walks, Poses, Dances, Adult
Animations, Sex Balls, Gorean slave Animations, adult toys, bdsm, furniture, couples animations, bikes, skates, weapons and music animations.
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Välkommen till Azeroth

- en värld full av spänning och äventyr
World of Warcraft universumet består idag av de tre
upptäckta planeterna Argus, Azeroth och Outland.
Det är på planeten Azeroth
som det mesta av äventyren
utspelar sig men i och med
expansionen "The Burning
Crusade" öppnades en portal så äventyrare kunde ta
sig till Outlands.

Alzaroth består av kontinenterna Kalmidor och Eastern
Kingdoms med öarna Khaz
Modan och Lordaeron.
I och med den kommande
expansionen "Wrath of the
Lich King" kommer det
ytterligare en kontinent till
kartan - nämligen Northrend
som är en kall och isklädd ö
norr om Great Sea.
På Kalmidor och Eastern Kingdoms finner man miljöer som hämtade ur fantasyböcker. Stora djupa
lövskogar och karga
ökenlandskap
som kan övergå till
bergsmiljö eller träskområden.
Det är också här
som man som nyfödd WoW-spelare
startar. Beroende
på ras eller om
man tillhör The
Alliance
eller
The Horde så
blir det djup
skog
eller
öken.
På vardera
sidan finns
det
fem
olika raser
som
man
kan spela. Alliance
som är de goda består av Human (människa), dwarf (dvärg), night
elves (nattalv), drenei (en ras som vi kommer att
beskriva mer längre fram) och gnome (tomte skulle
väll vara den korrekta översättningen men det är ett
småväxt folkslag som gillar att uppfinna spännande
maskiner. Enligt Svenska akademins ordlista är ordet
från medeltiden och betyder jordande).
I den onda - The Horde - finns en blandning av varelser
som kanske inte direkt gillar varandra men samarbetar för att stå emot Alliance. The Horde består av orcs
(orcher), trolls (troll), tauren (minotaur), blood elves
(blodalv) och Undead eller “The Forsaken” som de
också kallas (Odöda “De Övergivna”).
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De olika raserna har också egna huvudstäder där det
mesta går att köpa eller sälja - allt från nya värsting
vapen till ull för klädframställning. Det är också hit
man kan bege sig om man vill träna upp sig i någon
yrkesfärdighet.
Yrkena som man kan välja i World of Warcraft är
klassiska i fantasygenren. Det finns de starka och
stridsdugliga warrior (krigarna) och paladins (heliga
krigare eller riddare) till de svagare mage (magiker)
och priests (präster).
Det finns även klasser som hunter (jägare), rouge
(tjuv/lönnmördare), warlock (häxmästare), druid och
shaman vilka förenklat är yrken som är mer av en
blandning mellan ytterligheterna warrior och mage.
Vi kommer att gå mer in på de olika klasserna i kommande artiklar.

När man väl har valt vilken ras och yrke man vill ha som
nystartad avatar är det bara att ge sig ut i denna vackra
och spännande värld. Under resans gång stöter man på
flera NPC som ger en olika uppdrag (quests) att lösa där
man tjänar erfarenhetspoäng och kan komma över bättre utrustning till sin avatar. Varje land/område
är anpassat efter spelarens level (kunskapsnivå) så att det inte
blir för lätt eller för
svårt att klara
uppdragen.
När man stiger i
nivå kan man lära
sig nya förmågor
eller magiska besvärjelser.
I huvudsak tar man
sig till en början sig
fram till fots vilket kan
bli tjatigt i längden. Så
småningom kan man
för en liten summa ta sig
mellan olika platser på en
flygande varelse som sköts
av en flygmästare.
Mellan
några av de större
städerna kan man
även förflytta sig
med båt eller en
gnometillverkad
tunnelbana. Detta
gör att man även
som låglevel spelare kan besöka
de andra rasernas
hemländer.
Vid level 40 kan
man som spelare
skaffa sig ett eget
riddjur att förflytta
sig med. Dessa
kan variera från
en vanlig häst till en bergsget. De teknikkluriga gnomerna
har något så osannolikt som en mekanisk struts att rida
på. Olika riddjur är anpassade till de olika raserna men
om man har skaffat sig en hög status bland en annan
ras kan man få tillstånd att få införskaffa sig en av deras
riddjur i stället. När man vid hög level når Outlands kan
man även skaffa sig ett flygande riddjur som man kan
susa fram med.
			
/Satorin Vacano

© 2008 Blizzard Entertainment. All rights reserved.

Place
Art-

World of Warcraft som rollspel
Många av de onlinespel som finns på marknaden kallas ofta för rollspel men är de verkligen
det? Spelen brukar ofta vara uppbyggda på quests alltså äventyrsuppdrag som skall lösas i
en fantasymiljö och kallas då ofta för rollspel. Rätt eller fel? En traditionel rollspelare med
tärningar och en bibba med regelböcker hade nog inte hållit med om att dessa onlinespel
är rollspel eftersom spelarens handlingar är rätt begränsade. Det är nämligen mer regel än
undantag som man löser äventyren i onlinespelvärldarna med sitt svärd än med sin tunga.
Är World of Warcraft ett rollspel? Tja det tänkte jag bena ut kort här.
När man skapar en avatar i World of Warcraft får man
först välja på vilken av alla servrar man vill lägga sin figur
på. Vill man spela med eller mot några av sina kompisar
måste man nämligen välja samma.
Dessa är också indelade i vilken världsdel man bor i så
som svensk tillhör man de europeiska. Man kan också
välja om man vill spela på en engelsktalande eller tysk,
fransk eller spansk.
Utöver detta finns det även tre olika spelformer som förkortas PVE, PVP och RP.
PVE står för Player versus Environment alltså spelare mot
miljön som är datorn och dess NPC (Non-Player Character
). På dessa servrar riskerar man som spelare att inte bli
nedslagen av någon annan spelares karaktär. Det förekommer visserligen sådana moment i PVE också men inte
på långa vägar i den utsträckningen som på PVP-servrar.
PVP står för player versus player (spelare mot spelare).
På dessa servrar kan man utmana varandra i strid även
om man tillhör samma falang men man kan också bli dödad av någon från motståndarlägret. I PVP har man även
infört ett hederssystem där man belönas med äropoäng
beroende på hur duktig man är i strid mot sina motståndare. Dessa poäng kan sedan användas i vissa butiker där
man kan köpa mäktiga vapen och rustningar för dessa.
Tillslut så finns det RP-servrar som står för Role Playing.
Dessa finns dock i två utföranden RP och som RPPVP. De
renodlade RP-servrarna är som en PVE-server där man
uteslutande nästan bara möter motståndare som styrs av

datorn. Det som skiljer PVE och RP åt är att man
måste skriva i de öppna chattena som det var ett
rollspel alltså dialog ska vara som om den stod mellan en överlägsen människo paladin och en butter
dvärg jägare. Följs inte dessa regler kan man bli varnad. RPPVP är då alltså samma sak med chattdialogerna fast här kan man bli attackerad av mänskliga
motståndare förutom datorns egna.
RP i World of Warcraft gör att många väljer att spela
och agera som sin roll och ras kräver. Spelar man en
alv druid månar man mer om djuren i naturen medan
man som orckrigare slår ihjäl allt som står i ens väg
oavsett om det är en värnlös kanin. Min präst t.ex.
blir ofta utmanad på duell av andra spelare men
eftersom prästerna i WoW ofta är en som hjälper
skadade och behövande känns det inte rätt att för
nöjes skull att skada någon annan på den allierade
sidan. Min dvärgkrigare däremot skulle aldrig tveka
på en sådan utmaning eftersom det skulle tyda på
feghet eller svaghet från hans sida.
Runt om i WoW finns det också äventyrar gillen
så kallade guilds som man äventyrar tillsammans
med. Många av dessa har egna hemsidor där man
planerar och utvecklar bakgrundshistoria till sina
karaktärer.
Här nedanför följer en sådan som Wynina har gjort
till sitt guilds hemsida.
			

Wyninas story

Jag var helt förundrad och bara
stod och gapade. Oj, vad världen
är stor. Jag stog där en god stund
och funderade, ska jag våga ge
mig ut i stora vida världen, det
kanske är för farligt för en liten
alvdruid.
Till slut tog jag mod till mig, vi är
ju kända för vårt mod, även om
det är känt att vi är lite naiva av
oss också. Sagt och gjort, jag
sprang iväg nerför backen och
upp på bryggan, som gick till
en plattform. Hmmm, där fanns
några stora fåglar och en alv
som bara stod där.
Jag pratade med alven och frågade vad det här var.
Han sa att om jag ville kunde jag flyga iväg med en
fågel och lämna nåt åt någon på stora ön, Kalimdor.
Till en lite by som heter Darnassus. WOW, det ville
jag.
Så jag sa ja, och vips så satt jag på en av fåglarna
och flög iväg. Det var jättehärligt. Man såg havet. Jag
är lite rädd för havet faktiskt, men där uppifrån var
det inte ett dugg skrämmande, så jag bestämde mig
för att bara njuta av flygturen. Efter en alldeles för
kort tid var vi framme och plötsligt stod jag bara där,
framför en annan alv. Ganska snygg faktisk *fniss*
Jag försökte prata med honom men han var tydlige
upptagen för han frågade bara om jag vill flyga till
Teldrassil och det ville jag ju inte för jag hade ju nyss
kommit därifrån.
Så jag knyckte på nacken och gick därifrån, ville han
inte prata med mig så var det hans problem.
Nu skulle jag ut på äventyr, så deså.

Den dagen jag föddes in i spelet
var den största dagen i mitt liv.
Jag föddes som en alvdruid och
visste omedelbart att min största
önskan hade gått i uppfyllelse.
Jag hade alltid velat förvandla mig
till ett djur, men inte bara det, jag
vill också ha ett sällskapsdjur och
jag visste ju att alvdruiden är den
enda varelsen som kan få båda
delarna, åtminstonde tror jag det.
Jag hoppade och skuttade runt på
min födelseplats och gjorde alla
uppdrag jag fick mig tilldelat och
jag var lycklig.Allt var lätt och vackert och det gick så fort.
Jag gick upp i level snabbt som bara den och kunde snart
avancera till byn Doolanar. Där blev det lite svårare, men
jag kämpade på.
Träffade en vän som föddes när jag var på level nio ungefär. Jag hjälpte honom att komma upp i samma level. Beskyddade och visade vägen. Men han hade andra liv han
måste ta hand om och bad mig vänta tills han hade mer
tid. Jag väntade, och väntade………..
Till slut orkade jag inte vänta längre utan fortsatte min
färd och hamnade i Teldrassir till slut. Träffade där min
classtrainer och allt var helt underbart. Jag kände att jag
levde, för första gången i alla mina liv. Jag var så lycklig.
Jag hoppade omkring i Teldrassil, gjorde volter och bara
njöt, samtidigt som jag gjorde dom uppdrag som min trainer och alla andra sa åt mig att göra. Man vill ju göra sin
plikt också.
Och så en dag…..upptäckte jag ett rosa skimmer vid en av
gatorna i staden Teldrassil. Åhhhh va vackert, det måste
jag undersöka tänkte jag och voltade dit. Och mitt i en volt
så stannade allt av och plötsligt var jag på en annan plats.

Place
Artwork

/Wynina alias Zaryna Zapedzki
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Cylindrian Rutabaga - sångfågel

Det var en sådan där dag i Second Life då man bara
kände för att ta det lugnt och lyssna på lite lajvmusik. Det var som om mina tankar blev hörda för jag
fick en inbjudan från en vän om en spelning på ett
ställe som hon driver. Miljön kunde beskrivas som
ett stort gardenparty med picknicbord med vita parasoller. På scenen stod en stor flygel och vid klaviaturen satt en rödhårig kvinna och spelade och sjöng
- åh vilken sång alltså.
Cylindrian Rutabaga hade en sångröst som mjukaste
sammet och efter konserten fick jag några ord med
henne.
"Jag är en songwriter från Atlanta som uppträtt och
skrivit egna låtar i snart tre år."
Cylindrian är en flitig artist i Second Life med 5-6
uppträden i veckan men ibland så många som 10-12
stycken.			
"När jag får en spelning i Real World som har tillgång till bredband så passar jag på att uppträda i
Second Life också."
Musiken som hon spelar tycker hon är svår att beskriva men med lite påtryckning så svarar hon tillslut.......
"Soulful Modern Acoustic Folk is what i title it right
now because folk is such a broad term...and its what
is used for music that combines, blues, americana,
bluegrass, alternative, pop....its peoples music... and
my music and lyrics, the most common word i hear
from people is the fact that they relate to it."
Cylindrian har även get ut två skivor som går att
köpa på iTunes under namnet Grace Buford med titlarna "Living Stories" - 2005 och "River" - 2007.
Vill man däremot inte ta steget ut i det läskiga verkliga livet finns det ett tryggt alternativ att för att
köpa hennes alster på SL vis. Nämligen genom något
som heter SEcondTunes.
"SEcondTunes är iTunes för Second Life utvecklad
av Bobby Fairweather. Det gör det möjligt för avatarer att betala för musik i Linden dollar som gör att
man sedan laddar ner ett helt album från hemsidan
http://secondtunes.com .
Jag tackar henne för intervjun och hon försvinner
tillbaka till det verkliga livet där hennes barn börjat att pocka på uppmärksamheten. Får ni chansen
att lyssna till Cylindrian Rutabaga så utlovar jag en
stillsam konsert med underbar musik och en skön
stämma.
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/Satorin Vacano

N ATA L I E M
O O DYS
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Det känns svårt att skriva
en musikspalt
i melodifestivaltider utan att ens nämna det så jag går
direkt in på det istället. När jag var liten så älskade jag
melodifestivalen. Jag, syrran, mamma och min morbror
brukade bänka oss framför vår TV med räkmackor, cider
och de där fina tabellerna som alltid fanns i tidningen.
Sedan satt vi och lyssnade, diskuterade, hissade och dissade. Vi satte betyg på låten, på framträdandet och till
och med scenkläderna. Det var som en liten högtid för
oss och det kändes nästan lika festligt som nyårsafton.
Sedan längtade jag till Eurovision och när det var dags
för det så samlades vi igen och upprepade proceduren.
Det var en spännande, kul och sällsynt tradition.
Jag kan säga att den där känslan försvann samtidigt
som de införde delfinaler. Plötsligt börjar melodifestivalen likna Fame Factory eller Idol med sina veckofinaler och istället för att vara något som bara händer vid
ett tillfälle så är det något som händer varje helg under
en månads tid. Dessutom skall man ringa in och rösta
och sen skall man ringa in och rösta igen och sen så går
några vidare och några åker ut och sen är det några som
går vidare till andra chansen och så skall man ringa och
rösta på dem och sen skall man ringa och rösta igen på
den stora finalen. Om fel låt vinner så får man skylla sig
själv att man inte ville offra hela sin telefonräkning för
att rösta fram just sin favorit till finalen.
Sen så måste jag ju erkänna att jag är ganska fundersam
över att samma personer har med bidrag i festivalen år
efter år efter år. När såg vi senast en melodifestival när
inte Pling, Ljunggren, G-son, Kindbom, Didriksson eller
Ubeda stod med som låtskrivare på runt hälften av bidragen. Och låtarna som är med då? Antingen så är större delen av låten stulen eller så är den jättedålig känns
det som. Men det spelar ingen roll, för om man är folklig
så kommer man till ju finalen ändå. Varje år strömmar
tusentals bidrag in. Är verkligen ”Kebabpizza Slivovitza” det bästa de kan gallra fram av alla tusen låtar? Jag
är faktiskt skeptisk till det.
Varje år så bestämmer jag mig för att jag skall bojkotta melodifestivalen för det gör mig bara bitter och
frustrerad på musikbranschen, men ändå sitter jag där
ändå och irriterar mig. Jag gjorde ett tappert försök att
titta på första delfinalen och gick bet direkt. Christer
Sjögren? Kom igen! Jag såg en video på Youtube där någon smygfilmat sin farmor precis efter att den gamle
vikingen gick till finalen. Hon satt och viftade med armarna och nynnade darrande med ”Aii laav juuurop”
och utbrast gång på gång ”vilken lycka, vilken lycka”.
Bra jobbat Sverige! Om han skulle vinna och åka till Belgrad så skulle jag bli väldigt förvånad om det hela inte
blir till ett enda stort skämt för övriga Europa. De skiter fullständigt i om tanterna här hemma i Sverige har
dansat till vikingarna när de fortfarande kunde gå. Min
snuttefilt i allt detta är att inte Carola och Johnson gick
direkt till final. Det bevisar att det finns en liten strimma hopp att det inte är en garanti att hamna i finalen
bara för att man är folklig. Det är ju trots allt en melodifestival, en tävling för låtskrivare. Artisterna gör bara
sin tolkning av låten men det verkar var så att folk röstar på sin favoritartist oavsett vilken låt de sjunger.
Jag funderar varenda år på ifall jag skall skicka in några
bidrag till melodifestivalen men av någon anledning tar
det emot. Att få stå där och bli en schlagerstjärna var
ändå en stor dröm för mig som barn, men den har falnat
och jag har väl insett att det inte spelar någon roll hur
bra låten är. Vi får väl se, alla delfinaler har inte varit
än och jag är faktiskt inte redo att ge upp. Kanske kommer någon underdog som inte redan haft med 17 bidrag
och faktiskt har en riktigt bra låt som har något vettigt
att säga. Kanske går det. Varje år är detta min förhoppning. Är detta året jag skall kunna känna att rätt låt har
vunnit eller skall jag sitta där och sura och återigen lova
mig själv att bojkotta melodifestivalen för all framtid?
Vi får se…
			
/Natalie Moody

Konserter i mars
Cylindrian 6/3 klockan 21.00
DJ Nomad Rovio 10/3 klockan 20.00
Sojurn Rossini 23/3 klockan 21.00
Bara Jonson 25/3 klockan 21.00

SVENSKA
AVATARER
SÖKER LYCKAN I SECOND LIFE

devisningen som tidningen Slainthe genomförde med
folk på simarna Knysna. En kund kommer fram och
frågar Adrina några saker samtidigt och jag passar på att titta över mina anteckningar.

Nu har du varit designer i SL i ett
år Funderar du på att ta steget ut i RL och testa dina kreationer i en fysisk form?
"Visst har man tänkt tanken,
det vore ju riktigt kul. Men
en del av mina kreationer behöver nog en anpassning till
RL", svarar hon och skrattar
för sig själv, " ta till exempel
min kreation Brin. Byxorna
till dem är lite .... annorlunda
skurna i skrevet, vet inte om
det skulle gå hem IRL."

4
l
E
D
Manufakturhandlare i ekipering och pjucks
När man var nykomling i Second Life började man snabbt
söka efter likasinnade och landsmän. Jag gjorde en sökning efter svenskar avatarer
och den som hamnade överst
på listan var en avatar med
namnet Adrina Welders.
Påflugen som man är började jag att hojta och efter
en viss tvekan fick jag
svar från fröken Welders.
Hon lärde mig några
grundläggande saker
om SL En vänskap
växte fram och hon
berättade att hon designade egna kläder
till sig själv och vänner. Kläder som
om man klätt sig
så i RL hade kal�lats för mycket
utmanande.

Place Artwork
Here

Några veckor senare var det paybacktime för mig och då som smakråd till Adrina som
sprudlande berättade att hon skulle öppna en klädesbutik där hon skulle sälja sina kreationer.
Butiken som var jätteliten var inhyst mellan två
andra klädbutiker i ett gigantiskt köpcenter
där laggen var enorm. På den tiden hade
Adrina inte så många olika plagg i sin kollektion utan fyllde ut butiken med några
vänners klädesplagg också.
Det tog inte många timmar innan ett nytt
tjut kom på min IM från Adrina - det första
plagget var sålt. Jag gratulerade det som
mest såg ut som en speedad ekorre som
nu fått blodad tand och skulle utveckla mer
spännande plagg. Sedan dess har det rul�lat på från att ha varit en rolig hobby till att
bli ett yrke - nämligen virtuell kläddesigner.
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Idag ett år senare säljer Adrina Welders
sina kläder på 30 ställen varav fem
är egna butiker. Huvudbutiken ligger i en stor galleria som hon äger
och driver med en vän.
Även omsättningen har ökat drastiskt
från de första stapplande stegen till en
månadsförsäljning på 800 000 Linden
dollar i månaden. Visserligen ska det dras
av lite kostnader för hyra mm men Adrina
kan lätt plocka ut runt 11 000 svenska kronor i månaden på sin lilla "hobby".
" Det började mest på skoj...Testade att göra
en “outfit”. Men mina kompisar sa att jag borde sälja den. Så så började det."
Adrina är i verkliga livet 22 år och frilansar
lite då och då som grafiker.
Under sin utbildning lärde hon sig att arbeta 3D-modeller vilket gjort det lätt för
henne att utveckla sina färdigheter i kläddesign i SL.
" Även om jag arbetat med 3D
modeller och at texturer inte

Place
Artvar något nytt
för mig så var det att
skapa kläder och att designa kläder något nytt", svarar hon blygt.
Väggarna i hennes stora butik vittnar om att hon inte legat
på latsidan utan låtit sin SL-symaskin brumma på flitigt
med att skapa många och spännande kreationer. Kreationer som man kanske inte ser lika ofta på verkliga människor i RL som i SL.
"Min stil är ganska varierande antar jag... vissa är ganska nära Punk antar jag, åtminstånde när det kommer till
mina outfits. Jag brukar säga att jag har min egen still...
tidig Addyism."
Valet av Latex material i klädesplaggen är också något
som heller inte är vanligt att stöta på till vardags ute i RL.
"Ja det har blivit en del latex även om det inte är mitt favorit material att arbeta i, men det säkrar inkomsten."
Vi går inte närmare in på det
även om jag

sina invånare som de inte
vågar leva ut i det verkliga livet.

Är det inte märkligt att arbeta med
latex som material i virtuellform?
"Jo, problemet med Latex är att den har mycket skarpa högdagrar, och i SL blir ju dessa statiska. Det är
ganska tråkigt att jobba med latex som texturer eftersom mycket av det är at rita högdagrar på en enfärgad bakgrund."
Vi strosar vidare in i hennes butik och slår oss ner i
två skinnfåtöljer med ett litet soffbord där det ligger
en tidning från konkurrenten "The Avastar". På första
sidan ser man bilder på Adrinas latexkläder i de skandinaviska flaggorna som hon hade i finalen på mo-

Även om hennes butik är fylld
av kläder av alla de slag finner
jag inga klänningar eller kjolar.
"Kjolar är svårt att göra.
Standard Avatar kjolen som http://s
lurl.co
m/sec
finns har problemet att den inte
ondlife
riktigt sitter tight i midjan, så
/Lag%
20Fre
om man ska göra en klänning
e/39/
83/22
med den så gäller det att verkligen fejka att det ser ut som
om plaggen sitter ihop och om
man använder den som långkjol så ser man ofta benen
genom kjolen och för att inte
tala om att rumpan blåser up
ordentligt i storlek."
Något som hon i stället för
kjolar gett sig in på är att
tillverka skor vilket det verkar finnas ett
lika
stort
sug efter som
bland kvinnor
i den verkliga
världen. Jag tackar för
mig och lämnar Adrina
Welders i sin fåtölj. På
vägen ut ur butiken
tittar jag förundrat
på alla spännande
kläder som pryder
väggarna. Plötsligt
råkar jag snubbla
på något som stått
på golvet i butiken.
Förundrat kollar
jag in i ögonen på
en halmbock.
		
/Satorin Vacano
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genom att läsa av hennes
luriga leende förstår vad hon menar.
Second Life brukar nämligen locka fram saker hos
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Ambrooshia DeCuir tipsar:
UNIQUE NEEDS (186, 137,
36) är en fantasy shop men
med massor av roliga och
coola kläder och accessoarer till helt okej priser, kolla in den
här grymma capen till exempel och
bältet vill man gärna se er i på nästa
fest^^ Finns tjejavdelning också!

Place

Place

Ett mer klassiskt varumärke är “Styles of edo”
HYPERLINK
“http://slurl.
c o m / s e c o n d l i fe / Ty che/148/123/47/” http://
slurl.com/secondlife/Ty che/148/123/47/
Här finner du allt du kan tänka dej inför den formella tillställningen , klassiska kostymer och skor,
snyggt och detaljrikt. Väl värt ett besök, även för
er tjejer.

Jag vet att
många söker schyssta
hår, det är en
hel värld av
hår i SL och
ofta svårt att
hitta en specifik stil,
”Mohawks” är populära men lite svåra
att finna, i alla fall
om du är ute efter en
lite mer ”vardaglig”
stil på den. Här har
jag i alla fall hittat en
snygg, kolla in den!
Eller någon av alla
andra härliga hår på ”FA” HYPERLINK “http://slurl.com/
secondlife/MoonCat%20Ringo/200/124/26” http://slurl.
com/secondlife/MoonCat%20Ringo/200/124/26

Place

Här finns även coola boots värda att kolla in.

På “CATS AND TATS” hittar du lite skinn och tatueringar.
För dej som vill ha ngt lite eget och Egypten reser man ju
inte till så ofta så bara det är värt ett besök här. För tjejer
och killar.

För er som gillar Dyrt, Coolt,
Detaljer, Stylish är ”Muism”
(176, 130, 26) ett måste,
även för tjejer !
Här har dom även SL’s kanske coolaste ölkyl

Place

HYPERLINK
http://slurl.com/secondlife/Orthon/161/74/22
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Till nästa nummer tänkte jag inrikta mej på svensk design
, maila gärna sköna tips på svenska designers i SL till:
mailto:Ambrooshia@xroad.co.uk eller
mailto:Ambrooshia@gmail.com
Härlig Shopping, hälsningar Ambrooshia!!

Den 9 mars kl 20:00 sker något nytt och spännande en
av second lifes bästa och mest populära punk och rock
klubbar kommer att satsa svenskt. Genom att ta in två
mycket bra DJ’s med ett stort utbud av svensk punk musik
blir det fokus på detta viktiga svenska musik område. Initiativet till festivalen kommer får Balp Allen, som när han
var ute och körde på en längre resa kände att det ägnande
på tok för lite tid är det svenska punken. Svensk musik
i allmänhet får ganska bra uppmärksamhet, punken får
ganska bra med plats. Även om en del skulle hävda för lite.
men den svenska punken hörs nästan inte allas, speciellt
inte till en internationell publik.
För att råda bot på detta kommer Blacklist att köra till att
börja med en fyra timmars festival med temat Swedish
Punk, det kommer säkert att bjudas på gamla godingar
som Ebba Grön och Attentat samt nyare musik så om Asta
Kask. Exakt vad är så klart svårt att gissa. Balp brukar alltid ha med lite Asta Kask och Sjofin, har ofta MOB 47 på
sina spelningar. Jag tycker det är modigt att satsa stort på
en fest där normal publiken inte kommer att förstå mycket
av det som spelas, det skulle vara roligt om det kunde
komma lite svenskar också när det satsar så stort på oss.
DJ Info:
Balp Allen, har varit ett år i second life, och han spelar nu
mera regelbundet på tre olika klubbar. Mest med inriktning mot Punk, Rock och Goth musik. Har sedan den första veckan i januari två regelbundna kvällar på Blacklist.
Balp kommer i från Mölndal men bor idag strax över gränsen till Göteborg.
Sjofin Oh, är en amerikans tjej som under ett antal år bott
och jobbat i Sverige, men ny mera har flyttat ut landet och
lever i Schweiz. Hon spelar till vardags en blandning mellan Punk, Rock, Metal och Hardcore. Sjofin har länge varit
en av det regelbundna DJ:arna på TheBlacklist.
http://slurl.com/secondlife/Shaitan/63/215/701
		

FLY TTKORT

/Nadine Nozaki

Ja nu har det hänt!

Tidningens
chefredaktör
lever inte längre på luffen
utan har skaffat sig en liten
andelslägenhet i Grekland
som han hyr för en nätt
summa. Dels för att han
med det stora ansvar som
det är att driva tidning inte
själv kan vara en lösdrivare på Second Lifes gator.
En annan anledning är
att han annars bara blir
sittande på redaktionens
kontor och bara arbetar
och arbetar.
Nä lite sol och värme
skadar inte när man är
skandinav och just nu
inne i en regnperiod
som sträcker sig från 5 augusti
till den 27 juni. Varför det blev just grekland kan bero på att
han aldrig varit där i det fysiska livet men också för att det är så otroligt vackert med de
vita husen med de blå dörrarna som matchar havet.
Lägenheten putsas och möbler köps in för en stundande inflyttningsfest som kommer att bjuda på Zorbadans nere på kajen och simägaren har lovat usel Ozo och kalamaris. Tid kommer i Slainthes gruppinfo men platsen om man vill titta förbi
på en liten kaffe är http://slurl.com/secondlife/Hunnicutt/57/172/46
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Sida 19

Sida 16

MORD AV ANDRA GRADEN

"Hon blev igår beskjuten i sitt hem av en okänd gärningsman", hon lät det smälta in hos den unga journalisten
innan hon fortsatte, "ni två hade skrivit om mord i Second
Life i era mail. Berätta!"

Kapitel 3 - Flykten:

Mord av andra
graden är en
följetong i

SL-

miljö som man
kan följa här i
tidningen

.

/Satorin Vacano

Polisassistent Sofia Karlgren stannade bilen utanför en
vit villa i ett helt vanligt bostadsområde. Med snabb blick
i backspegeln konstaterade hon åter att hon var tvungen
att boka en tid hos frisören innan hennes hår blev ett
totalt kaos. Med van handrörelse fångade hon upp sina
lockar med en hårsnodd i en
hästsvans.
Med bestämda steg gick hon
mot husets dörr och ringde
på. Det tog inte en lång stund
innan en ung man kom och
öppnade.
"Hej?"
"Är detta Karl Jensen som
står bakom aliaset Satorin Vacano?"

Place Artwork
Here

Steve Jefferson följde efter sin
chefs avatar på tryggt avstånd
för att inte mista kontakten med avlyssningsutrustningen
som han placerat på denne.
På kartan kan han se hur chefen träffar en annan avatar
som börjar prata med honom. Texten på deras samtal dyker upp på Steves skärm. Det går kalla kårar längs Steves
rygg när han läser vad som skrivs mellan de två.
"Hur väl känner du och Kitawa Lumne varandra?", frågade Sofia Karlgren när hon samtidigt sörplade i sig av
kaffet som Karl Jensen bjöd på.
"Vem sa du?", svarade Karl Jensen förvånat.
"Ni har haft en flitig korrespondens genom den där tidningen ni skriver för."
"Du menar Kitty?", Karl hade stannat upp med kaffekannan i sin hand, "jag känner bara till hennes nickname.
Har det hänt något?"

Xroad Mediacenter
satorin@xroad.co.uk

Sida 22

Steve spara logg-samtalet mellan sin chef och den andre
som hette Drake Trollop. De båda delade på sig på översiktskartan och gick åt varsitt håll. Strax följde en kraftig
explosion där hans chef var. Snabbt flög han dit och fann
sin chef liggandes på marken i
delar.
Chockad ser hans avatar sig
omkring efter den andra avataren men han är spårlöst försvunnen.
Längre kommer han inte i sin
jakt innan nästa explosion briserar, denna gång betydligt närmare honom.
Han lyfter blicken från sin dator
mot sin chefs kontor där explosionen kom ifrån. Personal som
suttit i kontorslandskapet närmast är täckta av putsdamm. Alla ser skräckslaget på varandra innan chocken
bryts och man rusar in i Hugh Logans kontor för att se vad
som har hänt. Steve ser sig i stället om och sparar även
logg-filen på ett USB-minne.
Sofia nickar som om hon förstått det som Karl Jensen berättat om alla de attentat i Second Life.
"Visa mig hur det här Second Life fungerar"
De går fram till hans laptop och skapar ett konto till henne. Hår fixas och kroppsformer. De skrattar när de tillsammans ger henne väl tilltagna kvinnliga former.
"Tyvärr har jag ingen svensk polisuniform så jag hoppas
det går bra med en amerikansk?"
.........fortsättning följer

