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MARK PÅ POPULÄR SVENSK
SIM BORTSKÄNKES

Verksamheten på SRCs sim ligger
i träda där tills man får nödvändig
finansiering för att kunna ha någon som på deltid kan driva verksamheten. Det finns också möjlighet för engagerade invånare SL att
forma en grupp med tydlig ledning
driva den icke kommersiella verksamheten vidare. Tillsvidare kommer simen att finnas kvar.
Under tiden kan intresserade höra
av sig till SRC och Steven Looby för
att diskutera möjligheterna att få
förverkliga sitt drömevenemang
på SRC och i SL.

läs mer på sidorna 9

Vaxholm
Far och son håller Virtuellt
på gång att byggas
kontakten med hjälp av SL

läs mer på sidan 6

PIMP MY PALADIN

Xroad Mediacenter
satorin@xroad.co.uk

Tomas Forsman spelar olika typer av karaktärer
i World of Warcraft och den här artikelserien kommer vi att få lära känna några
utav dem och få veta varför. Den första
karaktären vi kommer att få möta är
Meadon, en karaktär som aldrig blir
högre än level 19.
Meadon är skapad enbart för att spela
pvp battlegrounds som twink. Kort sagt kan
man säga att en twink är en karaktär som är
den högsta level som en bracket tillåter och har
den bästa utrustningen och de bästa enchantments som går att tillgå. Det låter inte som
något som är särskilt anmärkningsvärt men
det tar både tid och guld för att skapa en
twink.		

läs mer på sidan 12

läs mer
på sidorna
8-9
läs mer
på sidan
7

SVENSKAR STARTAR
ETT FACEBOOK FÖR
AVATARER

Avatars United är en helt nystartad sida som efter en teststart med vänner nu är igång
för fullt. Sidan eller rättare
sagt communityn har startats
av ett gäng svenskar som ansåg
att det fanns en anledning att starta
ett facebook för avatarer.
-Det hela startade som ett resultat av ett upplevt behov,
svarar Thor Olof Philogène som är en av grundarna. Han
trodde så på idéen att han sa upp sig från sitt ordinarie
arbete för att tillsammans med ett gäng vänner satsa på
avatarer på heltid.

läs mer på sidan 20
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Hur svårt kan de va…?

När detta skrives är det min ettårsdag i SL. Ett år som
känns både kort som ett sommarlov och långt som ett helt
liv.
Idag är vi nästan 4 000 svenskar i SL. Fyra tusen! Det är
rätt många. Flertalet av oss startade vårt SL-liv under förra
våren, när Second Life fick en hel del uppmärksamhet i
pressen. Det skrivs inte lika mycket längre, men det droppar ändå dagligen in nya entusiaster. Dessvärre droppar
många ut igen, efter en kort tid.
Efter att ha lyssnat på sorgliga berättelser från nykomlingar under några
veckor börjar jag
förstå vad det kan
bero på…
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Ärligt talat kamrater, hur beter vi oss
egentligen mot en
stackars förvirrad
nykläckt avatar?
Eftersom svenskkolonin befolkades
med stora lass immigranter under en
så pass koncentrerad tidsperiod, befann sig de flesta i
nykomlingsstadiet
samtidigt.
Man
kunde alla dela
osäkerheten och
trevandet med varandra. Därför har många starka band uppstått och vi som
varit med ett tag har oftast hittat vänner och gäng, blivit
medlemmar och stamgäster. Vi har byggt upp vår trygghet
i tillhörigheter.

sa gröna prickar. Kolla, en fest på gång, vad kul! Tjoho vad
det chattras, dom verkar sociala.
”Hej” skriver du i chatten. Ditt hej rullar in i chattexten och
försvinner. I bästa fall får du ett par slöa ”hej” tillbaka. Sen
fortsätter de interna skämten att hagla.
Kanske jag kan dansa, tänker du. Så blir jag inte så utanför.
”Hur gör jag för att dansa?” frågar du.
”Kläm på min tutte” säger en textrad. Du fattar inte ens att
det är svar på din fråga. Finns ju inget samband mellan att
ta folk på brösten
och att dansa. En
chimera (dansboll)
har du ju aldrig
hört talas om. Du
går ut på dansgolvet och hoppas att
du kanske börjar
röra dig på något
mysko sätt – det
är ju ändå SL…
”Men flytta på dig
du står ju mitt i
dansen” skrivs i
chatten. Du kliver
snabbt åt sidan
och vågar inte fråga igen.
Det finns värre
exempel, mycket
värre. Men den här
betraktelsen handlar inte om rötäggen, de riktigt otrevliga, de som gömmer
sig bakom en avatar bara för att få jävlas med folk. DET är
ett helt annat problem. Nej, jag pratar om vanliga hyggliga
människor som bygger murar kring sin gemenskap och
fryser ut nykomlingar, förmodligen av ren obetänksamhet.
Jag pratar om dig och mig.

Place Artwork Here

Det är nästan komiskt ibland hur SL-beteendet härmar RL.
Men hallå, skulle man inte skapa sig ett andra liv för att
INTE leva samma mönster som i RL? Man skulle ju skaffa
lyxliv, bete sig tossigt, släppa loss hämningar, byta kön, hitta nya affärsidéer, träffa folk från andra länder. Lära känna
nya människor. Kanske rent av hitta kärleken.
Ironiskt nog har många istället kommit att leva ett SL-liv
lika fyllt av förpliktelser som i RL. Man har sambo och hus
och räkningar som ska betalas. Man tackar nej till ett party
för att man inte hittar något snyggt i Inventory att sätta
på sig. Det skapas dresskoder, byggs privata elstaket och
bildas fredags-umgängen.
Allt detta är någonstans lite gulligt. Vi är som vi är, vi människor. Och vi har så himla kul i vår lilla dockskåpsvärld.
Men ur allt detta föds - tyvärr – även utfrysning. Och den är
många gånger värre än i RL, eftersom den är så oväntad.
Har du inte redan etablerat dig i gänget? Är du inte med på
friendslistan? Då står du framför en tjock mur…
Att vara nykomling är uppenbarligen inte lätt i dagens Second Life; Du öppnar klienten fylld av förväntningar, har
hört mycket talas om denna fantastiska 3D-värld där allt
är möjligt. Äntligen ska du få känna dig riktigt cool. Efter
alla mödor med att förstå kommandon och rörelser, och
förmodligen efter många långa omvägar, lyckas du till slut
hitta någon svensk sim. Tpar dig till en plats med en mas-

Det behöver inte vara en fest eller samling. Ibland står
man någonstans ensam och pratar i IM när en okänd ava
kommer fram och frågar något. Upptagen av konversationen blir man irriterad över avbrottet och ger ett korthugget
svar. Eller svarar inte alls. Känns det igen?
Men det syns ju inte utanpå dig att du är upptagen i IM.
Det krävs en hel del självförtroende i SL. Det krävs att man
vågar ta för sig för att bli sedd. Precis som i verkligheten.
Och det är lätt att bli tilltufsad, istället för att få ha kul och
må bra bakom datorn. SL river mer i känslorna än många
vill erkänna för sig själva.
Tänk på det, speciellt när det gäller nykomlingar. Nästa
gång du är på fest eller i en folksamling och du ser ett
osäkert ”hej” i chatten; svara!
				
/Rebecka Beck
PS. Eftersom jag fyller år, måste jag få ta mig friheten att
tacka mitt eget underbara gäng som har gett mig så mycken glädje under det här året! Ika, Engla, Tindra, Charlotte,
Vira, Belze, Happy, Merover, Sharky, Cory, Killis, Osha, - ni
är helt underbara. Redaktionsgänget med Satorin i spetsen - fan vad kul det är att utbyta tankar med er!
Och Baar - det finns inte ord.

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, Tomas Forsman, Zaryna Zapedzki
mailadress
Sida 2

mailto:satorin@xroad.co.uk

väcks nu upp ur sin
långa törnrosasömn

EA-games ägda The Sims Online håller för fullt på att rustas upp
igen efter en lång insomnad verksamhet. The Sims Online - TSO
är en avknoppning av den stora säljsuccén The Sims som när det
kom inte liknade något annat spel. Många dömde ut det som ett
långtråkigt dockhus utan story eller action men användarna tog
det till sitt hjärta. Pengarna och användarna växte vilket talade
ett annat språk- The Sims nådde oanad storlek och spelet tog
hem ett flertal utmärkelser. Året 2002 fattade man på EA-games beslut att göra sin The Sims till en onlinevärld, tyvärr var
inte världen och tekniken riktigt mogen för det just då.
stället. Samtidigt så kan man komma att knyta ihop olika
Efter ett antal lyckade expansioner där The Sims avatarer
speltitlar i sina egna världar där drömscenariot är att man
kunde skaffa sig husdjur, flörta, åka på semester eller jobba
ena stunden sitter i sitt The Sims hem för att bli sugen på
utvecklade man The Sims till en onlinevärld. Året var 2002
att ta en tur med sin avatar i "Need for Speed" för att avsluoch fortfarande var det gamla 56k-modem som då gällde
ta kvällen med ett spännande äventyr i fantasymiljö i "Warvilket gjorde att det hela inte föll väl ut. Visst fick man anhammer online". Implementerar man sedan en egen valuta
vändare men succén uteblev. Spelet floppade och det blev
i sin värld blir det än mer intressant för både spelare som
aldrig någon världslansering av spelet. Istället valde man
spelutvecklare.
För
från EA-games att flytta
sina sims pengar kan
över teknikerna som arman man kanske
betade med The Sims
"pimpa" till en unik
Online till nästa generabil i "Need for Speed"
tion av Sims - The Sims
och hänga upp trofeer
2 som släptes 2004. I
i vardagsrummet som
och med nya The Sims
man samlat på sig i
2 fortsatte framgångssa"Warhammer". Detta
gan med snyggare grafik
är bara en lek med
och mer möjligheter för
tankar från min sida
sina Simar. I The Sims 2
men jag vågar nästan
kunde man se sina simlova att de finns hos
mar åldras och utvecklas
många av spelföretapå nya sätt jämfört med
gen också.
tidigare men även olika
Så åter till The Sims
veckodagar som i verkOnline. Kan orsaken
liga livet där det finns
vara att man förberearbetsdagar och helgleder The Sims 3 att bli
digt.
en onlineversion som
I Sverige har det sålts
Det finns gott om butiker i The Sims Online som mest liknar garageloppisar
man utvecklar och lär
nästan 2 miljoner exemsig av misstagen som man stötte på i The Sims Online?
plar och det finns över en halv miljon registrerade svenska
Ja framtiden får utvisa och skulle så bli fallet får nog Seanvändare i The Sims 2 community. Nu arbetas det för fullt
cond Life på allvar se upp för EA-games muskler är stora.
på The Sims 3 som planeras att släppas nästa år. Samtidigt
Är The Sims Online något att ha frågar sig nu säkert många
börjar man att damma av The Sims Online som nu döpts
läsare? Nej tyvärr inte som det ser ut idag även om jag bara
om till EA-land.
testat en fri version så blir jag tyvärr inte fast som jag en
Varför kan man undra? Allt fler bredbandsägare idag 2008
gång blev i The Sims när det kom. Möjligheterna som man
gör att onlinespelet mer kommer till sin rätt men den stora
har i tex Second Life saknar man och avatarerna är rätt
anledningen är nog det som håller på att hända bland de
stela. Däremot om det kommer en ny generation The Sims
flesta speltillverkare. I och med att man skapar onlinespel
online i samband med lanseringen The Sims 3 ska jag med
istället för klassiska datorspel blir man inte lika känslig för
glädje ge det en ny chans.
piratkopiering eftersom man i onlinevärldar måste skaffa
			
/Satorin Vacano
sig användarkonton som man betalar månadsavgift på i
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Linden Lab ändrar i toppen

Även här i SL blåser det på topparna. Från Linden Lab meddelades det i veckan att Philip Rosedale (Philip Linden),
grundaren av Second Life lämnar sitt jobb som VD (CEO)
för Linden Lab. Han kommer att bli företagets ordförande.
Man söker ny VD.
Många undrar vad som är orsaken till detta. Har Second
Life stagnerat? Står Second Life inför nya utmaningar för
att åter börja växa?
Bedömare anser att det kan vara ett tecken på förändrig
av ägarbilden för Linden Lab. Många analytiker tror att en
planerad börsintroduktion kan också kan vara orsaken till
förändringen.
Vi har alla kunnat följa hur antalet inloggade avatarer per
60 dagar stagnerat, ja till och med minskat sedan i höstas.
Visst säger någon vi är ju upp emot 60 tusen här inne samtidigt. Så är det. Och det betyder att färre är inne oftare och
längre nu än tidigare. Viss kan man märka att den stora

Second-Life-hypen är över, åtminstone för oss svenskar.
Massmedia har sällan något om oss. Och för oss som lever
våra avatarliv här märks ju tydligt att aktiviteterna på de
stora samlingsplatserna har minskat. Second Sweden och
Svenskt Resurscentrum har blivit väsentligt mycket tystare
platser. Håller ägarna på att överge sina simar? Har man
förstått att det ännu är långt till att få simarna att gå ihop
ekonomiskt med bara hyresgäster och börjat dra sina slutsatser av det? Det verkar vara mer lönsamt att arbeta som
rådgivare och konsult för att hjälpa företag och organisationer att etablera sig här.
Kan det vara möjligt att den situation som tycks närma sig
med öppna gridar och friare transport mellan virtuella världar kräver en ny typ av ledning för att skapa lönsamhet och
utveckling? Definitivt står Second Life inför förändringar.
Philip Rosdale (Philip Linden) har gjort ett fantastiskt jobb
som drivit fram vårt Second Life till vad det är idag och
skall ha all heder av det. Tack Philip!
				

/Kay Uggla
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Guldorn träffar sin son i Second Life

Second life har blivit ett bra sätt att träffas och
hålla kontakten för Guldorn och hans son.

Place
Artwork

"Ja, som du märker så gör vi inte det här varje dag", säger Guldorn Peterman när han presenterar mig för sin son
Steins Rotaru på den fina dansrestaurangen på Havanna.
Steins befinner sig i Japan för studier sedan mer än ett år
tillbaka och Second life har blivit ett av familjens sätt att
hålla kontakten. Till slut fungerar Steins uppkoppling och
han kommer med i chatten.
"Vi pratar mest på msn, men så händer det ibland att jag
kommer hit också", säger Steins som har haft problem
med förbindelsen.
"Men lite då och då när vi hittar något kul och vill göra lite
utöver MSN kommer vi hit", fyller Guldorn i och ler faderligt
och tar en tugga till av maten.
"Pappa är ju här rätt ofta. Det är bara
jag som inte orkat sätta mig in i det här
riktigt", flinar Steins.
Far och son sitter redan bänkade vid bordet och ser ut att ha ätit en finare middag tillsammans när jag anländer med
anteckningsblocket i högsta hugg och
lätt flåsig. Steins sitter i sin klassiskt japanska dräkt medan pappa Guldorn har
klätt sig för att smälta in i den latinamerikanska miljön.
Får lilla mamsen vara med och träffa dig
här för hon längtar väl också efter dig?
"Njaa... hon är nog med på msn och
skypen ibland, men här är det nog mest
pappa skulle jag tro. Eller hur?", undrar
Stenis och tittar frågande på pappa.
"Nej tyvärr delar hon inte vårt intresse
för det här. Hon står mest och tittar över
axeln på mig."
Hur länge sedan var det du var hemma
i Sverige?
"Jag var hemma i Sverige i julas över jul
och nyår.
Har du hunnit bli japan?
"Haha nä det tror jag kommer att ta ett par år till. Jag har
fortfarande problem med japanska, men hoppas få bukt
med den snart. Hittills har jag pluggat japanska. Nu i april
ska jag börja på universitet för att plugga design."
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Är ni många Européer som studerar där?
"Ja det har blivit en hel del nu på senaste tiden. Bara i min
språkskola är det runt 10 svenskar. Vi är den största gruppen efter kineser och koreaner."

Längtar du hem någon gång?
"Ibland längtar jag hem. Till familj, mat, och lägenhet.
Men annars trivs jag väldigt bra här, säger Steins med ett
brett grin."
"Ja vi vet inte hur vi ska göra för att få honom att vantrivas
däröver. Vi vill ju ha hem honom!", skämtar pappa Guldorn.
Får de det Steins?
"Svara rätt nu", hör jag pappan muttra bakom vinlistan.
"Haha då får de nog försöka hårdare!"
Vad är det för mat du saknar mest?
"Enkel mat. Sånt man bara kan slänga ihop med ett par
snabba rörelser. Här är allt så komplicerat för man inte
riktigt vet vad allt är. Men om man skulle ha haft lite crème
fraich så skulle det bli mycket lättare."
"Skall fixa sånt via SL till dig."
"Haha, tackar!"
"Men den smakar inte så mycket så jag skickar med en
flaska julmust också som blev över efter julgransplundringen på Gladje där jag bor."
"Du får gärna skicka lakrits också! Det är hårdvaluta här!"
"Det blir en liten present korg vad det lider."
Vad skall du bli med din utbildning?
"Jag ska utbilda mig till designer. Göra posters och allmän
design som syns på förpackningar, biljetter och sånt."
Är utbildningen speciell för det i japan?
"Nä... det är väl bättre utbildning i Sverige. Men det är
ett sätt att stanna kvar här, för att jag vill lära mig bättre
japanska."
Går det att komma in i den japanska gemenskapen? Få
vänner och sånt?
"Att bli nära vän med en riktig japan som inte är väldigt
intresserad av utlänningar eller världen utanför japan är
väldigt svårt. Men om man visar sig villig och accepterar
japanernas sätt, så går det."
"Nu vill jag gärna visa Sendai, staden där jag bor, kom
med mig!"
Vi hamnar i en modern japansk stad. Med butiksgator som
Steins känner sig väl hemma i.
Vi tar avsked utanför blomsterbutiken inte långt från Steins
bostad i RL. Jag tror att den stolte fadern slinker in och köper med sig en blomma hem till Steins mamma.
				
		

Virtuellt Vaxholm på gång att byggas

Nya simar med olika teman och namn poppar ständigt
upp i Second Life. Nu ordningsställs ett område med klar
svensk atmosfär nämligen det virtuella Vaxholm. En av
de som står bakom och är med och bygger på projektet
är svenskan Bailarin Franciosa. Själv bor hon på Cypern
sedan många år så valet av en svenskinspirerat område
var lite av en hemlängtan för henne.
"Det kan det nog vara. Jag vet att jag inte kommer att få
någon svensk sommar i år heller", ler hon drömskt inte
för att tidningens reporter kan förstå hur man kan sakna
dessa regniga somrar som vi haft de senaste åren.
"Det är ingen kopia av det riktiga Vaxholm som vi håller
på att skapa, men eftersom jag gillar Vaxholm tog jag
det namnet", fyller hon glatt i när tidningen får sig en
förhandsvisning.
Husen och de
små stugorna
ligger charmigt
huller
om buller på
det kuperade
området med
en kanal i
mitten. Vi går
förbi
några
korsvirkeshus
och hamnar så småningom på en blommande äng med
en bänk.
"Eftersom Edemon gjorde Hunnicutt tycket han jag skulle hitta på nåt annorlunda här på denna platsen."
Företaget G&F Estates har numera många stugor och hus
till uthyrning i alla prisklasser. I sitt Armon Gill har man
tex stugor för 250 Linden i veckan som tilltalar många
newbies medans i greklands inspirerade Hunnicutt hyr
man ut lägenheter för 500 Linden i veckan men då får
man också mer prims att leka med. Vad priset blir i det
virtuella Vaxholm har de ännu inte bestämt.
"Hyrorna blir som Hunnicutt skulle jag tro. Mindre stugor

less prims och less hyra, från 200-600 Linden i veckan"
En bit bort ligger Bailarins kontor med en nyuppsatt skylt
på väggen som skvallrar om att hit går man om man vill
hyra.
"Jag har så mycket att fixa och dona med så jag hinner
inte vara i min egna
bostad", fnittrar hon
glatt och man förstår
att det är inget som
hon saknar just för tillfället.
När området öppnar
till uthyrning är ännu
inte bestämt och man
planerar för fullt på en
invigningsfest
med
intressanta priser. Att
folk är nyfikna på vad
de sysslar med kan
de förstå på alla som
kommer dit och tittar
på bygget.
"Det många som är
nyfikna och går omkring här. Vår besöks-kollare som visar
att en hel del vistas här och jag har till och med några
italienare."
När det väl öppnar är det tänkt att man ska locka fler
nationaliteter än svenskar och man plnerar inte att konkurera med de redan etablerade svenska simarna Second
Sweden och Svea.
"Vi kommer mer att se oss som ett alternativ till dem"
Jag tackar för mig och plockar en blomma från ängen
som jag fäster i mitt knapphål och försvinner iväg till en
ny spännande plats.
/Satorin Vacano
			

Place

/Kay Uggla
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Sweden Island flyttar

Second Life till Real Life

Varför är det så tyst på SRC?

Sweden Island som liknar Kungsträdgården i Stockholm, kan bli din nya startsida på internet.
Efter ett första konstevenemang har Sweden Island fortsatt att i tysthet utveckla sitt innehåll. Till skillnad från det
mesta här i SL så skapar Sweden Island en plattform för
användning i RL. Hittills har vi gått in i SL för att vara i den
3D-världen och där inne uppleva vad som skapats där. Men
nu vänder Sweden Island delvis
på det. Innehållet i vår virtuella
3D-värld paketeras på ett konsekvent och genomtänkt sätt för
användning i RL.
Det är nytt!

Place

Slainthes utskickade reporter träffade Peter Levin
och Ulf Wennerholm, ägarna till
På Berns hämtar men toppunderhållning i världsklass
Sweden Island på
deras kontor i RL
en snöig dag långt borta från solen och värmen i SL. Men
där på deras sprakande skärmar kunde jag ana ett framtida innehåll för ett 3d internet. Dom har ett spännande utbud som gör att innehållet når långt ut ur SL för att används
brett i RL. Sweden Islands affärsidé är klart kommersiell.
Man kallar sin satsning för ett kommersiellt forskningsprojekt. För dem
är Second Life en
”bredbandsleverantör” med en
öppen standard.
Hur Sweden Island skall få betalt för sina tjänster har man i alla
stycken inte helt
klart.

Place
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För att orka ro
sin investering i
land har man valt
att börja med 5
”branscher” inom
entertainment”: musik, konst, mode, film och broadcasting. Dessutom finns konferenslokaler som med ett klick
snabbt kan förändras till olika spännande miljöer. Här
skall man kunna se föreställningar från RL i såväl direktsändning som bandat för distribution till mötesplatser i
RL. Du skall kunna dansa i RL till musikvideo från Sweden
Island, som fyller din widescreen i RL. Med det innehåll

som finns uppbyggt på Sweden Island blir det nog en given
startsida på nätet för många.
Här kunde jag
klicka fram min
morgontidning
för att läsa i SL.
Jag kan se att
med de säkerhetslösningar
som IBM och
Linden jobbar
på kommer du
i fram tiden
att kunna göra
transaktioner
direkt från din
virtuella
3Dvärld.
Just nu förhandlar Sweden Islands ägare med potentiella
kunder och partners för att hitta ett oemotståndligt utbud
och sätt att distribuera innehållet brett i RL. För att förverkliga sin idé har man samlat ett team av erfarna SLbyggare. En av våra mest kända byggare hjälpte mig att få
tillträde till simen för att på egen hand göra ett besök på
Sweden Island med kameran i händerna.
Vi på tidningen
Slainthe kommer
att göra fler reportage som följer
upp hur Sweden
Islands
ägare
förverkligar 3D
virtuella världar
som ditt framtida
internet.
Sweden Islands
skapare tar SL ut
till RL med unika
lösningar
som
kan spränga alla
gränser av vad vi
hittills sett.
/Roffe Fride

Det är förunderligt tyst och stilla numera när jag sitter och
tittar ut från Slainthes redaktionskontor på Svenskt Resurscenter i SL. Här var det evenemang och upptåg nästan
varje dag för ett år sedan. Då var det en naturlig mötesplats för oss Svenskar i SL. Det sista stora evenemanget
här var Lussefesten med Röka Korsets insamling. Då på
den tiden var vi många här. Ja det känns som det hände i
en annan tidsålder här i SL.
Under oktober 2007 var vi över 1 500 000 enskilda avatarer inloggade under 60 dagar. Nu har siffran sjunkit till
1 100 000. Samtidigt är vi något fler inloggade samtidigt.
Det kan bara betyda att vi är färre som tar oss till SL i dag
men vi som gör det gör det oftare och under längre tid.
Flera av entreprenörerna som då ofta var med och aktivt
deltog i livet här syns inte längre till. Vart har Johan Howard
och Steven Looby tagit vägen? Vad har dom för sig idag.
Jag sträckte mig över mitt skribord grep telefonen och
ringde upp Steven Looby i RL för att ta reda på varför det
är så tyst nu mera och vad som kommer att hända med
SRC, Svenskt resurscentrum i framtiden.

Stefan berättar att man ville lära sig tekniken, förstå mediet och dess möjligheter. Därför skapades SCR.
Genom att arrangera de mer än 50 evenemangen i SL fick
man den erfaren het som man i dag sprider till skolor och
studiegrupper. Luciafesten var det sista stora evenemanget på SRC. Nu ligger verksamheten i träda där tills man
får nödvändig finansiering för att kunna ha någon som på
deltid kan driva verksamheten. Det finns också möjlighet
för engagerade invånare SL att forma en grupp med tydlig
ledning driva den icke kommersiella verksamheten vidare.
Tillsvidare kommer simen att finnas kvar.
Det är hos Studieförbunden och Folkbildningsrådet som
Sip har sökt pengar för den fortsatta driften. Ett beslut kan
väntas inom den närmsta tiden. Under tiden kan intresserade höra av sig till SRC och Steven Looby för att diskutera
möjligheterna att få förverkliga sitt drömevenemang på
SRC och i SL.
Här du intresserad hör av dig till SRC !
				

/Roffe Fride

Ny våg av svenska etableringar i SL?

Senaste i raden av svenska företag som etablerar sig i SL
är Ekakan som är ett IT-konsult företag med ca 20 anställda. Företaget är under kraftig tillväxt och har ett kontor i
Stockholm och numera även ett i Second Life.
-Vi har etablerat oss som ett företag och vi ser Second Life
både som en kul grej men också som ett framtida medium
för att nå kunder, medarbetare och allmänheten, svarar
Nicolas Paravane eller Niklas Waller som han heter i RL.
-Jag tror att det finns en tydligare marknad för konsumtion
längre fram. En konsumtion framförallt kopplad till den yttre världen. I dagens läge är det än så länge mycket svårt att
tydligt kunna peka på någon form av affärsnytta eller ens
hur den skulle kunna uppnås med en Second Life satsning.

Nicolas menar att han känner som att den virtuella världen
fortfarande är i sin linda och att det krävs mer innan det kan
slå. Etableringen i SL har de gjort för att vara redo när det
väl utvecklas fler möjligheter. Kontor är byggt i futuristisk
still av en brasilianskt arkitekt och bemannat med den egna
personalen.
- Det kunde som sagt vara bättre. Då det än så länge mer
är ett intresse och en kul grej än att det bringar någon vinst
till företaget, så ligger det hos eldsjälarna att upprätthålla
närvaron. Vi försöker dock vara där under arbetstid de flesta
dagarna i veckan.
Ekakan planerar även på att använda sig av sitt virtuella
kontor till att rekrytera personal och man har redan haft ett
par personer som varit inne och pressenterat sig.
- Företaget expanderar och är under kraftig tillväxt. Vi
rekryterar som alla företag och försöker också hitta nya
vägar för detta. Förutom detta är det kanske också större
möjlighet att nå nyfikna och socialt intelligenta personer
den här vägen för en första kontakt. Vi har fått designmässigt och tekniskt kunnande och kompetens i SL-miljön
samt kunskaper om de möjligheter som finns för integration med yttre system - vilket är ett av de områden som vi
har börjat utforska och tänker gå vidare inom.
			

/Satorin Vacano
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Men Apmel
upptäckte
snart att det
är lätt att
känna sig obetydlig på det
här stället.

Nu gällde det bara att
göra sig känd.

Den 13:e november i år kommer Hamlet i sin helhet att
framföras av SL Shakespeare Company. Några snuttar ur
Hamlet har redan spelats för att pröva tekniken. Allt äger
rum på en kopia av den den berömda Globe Theatre som
byggts upp på hela fyra simmar i Second Life.

För att uppnå den
rätta känslan flög
Apmel dit på riktiga
vingar istället för att
låta teleportera sig.

Apmel prövar
några motiv

Väl framme möttes Apmel
av en imponerande syn.

ker, som
mmare sa
så lättsa
.
e
ic
Men ock
rv
ll vykortse
en specie

Här finns ett konstmuseum

Den som söker
en skrivarlya att
hitta inspiration
i kan hitta fina
sådana här.
För pjässkrivare
in spe finns här
en grupp att gå
med i. På de
fyra simmarna
handlar det
mesta om det
skrivna ordet.
Apmel kände att
han var rätt man
på rätt plats.
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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?

Som vanligt är det
rätta utseendet ändå
det som räknas.
Det kan man också
skaffa sig på dessa
inspirerande Slitterära simmar!
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PIMP
MY
PALADIN
- Meadon, han som springer med flaggan

snarare
att
hjälpa sitt lag
till seger. Då
Horde och Alliance har ungefär lika många
twinks så är det
inte alls ovanligt
med matcher där
båda lagen har
hälften eller mer av
spelarna mer eller
mindre twinkade. När
man går in tillsammans med andra som
har ansträngt sig för
att skapa en twink så är
det lättare att skapa en
lagkänsla och spela med
strategi och taktik.

Tomas Forsman spelar olika typer av karaktärer i World of Warcraft
och den här artikelserien kommer vi att få lära känna några utav
dem och få veta varför Tomas valt att spela dessa. Den första
karaktären vi kommer att få möta är Meadon, en karaktär som
aldrig blir högre än level 19.
Meadon är en ljusets krigare, en Paladin; hans tvillingbror handskas med mörkrets demoner som Warlock. De är runt 60 år och har ett långt liv med rivalitet
och vänskap bakom sig där de båda handskas med
familjens tragedier på sitt eget sätt. Trots att båda
har avancerade rollspelshistorier så spelar jag dem
på olika sätt. Meadon är skapad enbart för att spela
pvp battlegrounds som twink.

Battlegrounds
En del av World of Warcraft är Battlegrounds. I battlegrounds så spelar man i lag, Horde mot Alliance,
och tävlar om att uppnå olika mål. Det kan vara att
fånga motståndarlagets flagga, och samtidigt hindra
dem från att fånga den egna flaggan, eller så kan det
vara att döda motståndarlagets general eller
en mängd andra mål, beroende på vilken
battleground man spelar i. När man går
in i en battleground så spelar man med
och mot spelare från olika servrar som är
inom samma level bracket som en själv.
Med det menar jag att spelare som nått
level 10-19 spelar mot varandra, 2029 mot varandra och så vidare.
Det finns tre saker som kan avgöra vilket lag som vinner;
hur många spelare laget
har som ligger högt i
det bracket man
spelar (level 18 och
19 i 10-19 bracket),
hur bra utrustning
spelarna har och hur
bra man spelar tillsammans. Många säger att i lägre brackets så
handlar det enbart om hur
många twinks ett lag har.

Vad är en twink?
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Så vad är en twink? Kort sagt kan man säga att en
twink är en karaktär som är den högsta level som
en bracket tillåter och har den bästa utrustningen och de bästa enchantments som
går att tillgå. Det låter inte som något
som är särskilt anmärkningsvärt
men det tar både tid och guld för
att skapa en twink. Att skapa
min twink, Meadon, som
är level 19 tog i effektiv
speltid lite mer än fyra
dygn och cirka 1000
Guld. För att sätta det i
perspektiv så är rekordet i att ta sig till level
70 på strax över 26 timmars speltid och ett mål
som många har svårt att
uppnå är att få ihop 90
guld för att köpa sig ett
riddjur vid level 40.
För att klara av att skapa sig en
twink behövs det att man har
samlat ihop en del guld med en
högre levlad karaktär och att man
har höglevlade vänner som kan
hjälpa en att hämta föremål i
dungeons och genom quests
som är för svåra att klara av
själv vid den leveln.

Varför många ogillar
twinks
Efter att man spenderat all den tiden och allt
det guldet för att skapa sin
Twink så upptäcker man snart
att väldigt många ogillar en för
det. Man får höra många kommentarer om varför twinks inte
bara är värdelösa utan även hur
de förstör spelet för andra. Här
kommer några argument emot
twinks.

Twinks är spelare som inte
klarar av att spela level 70

De som argumenterar detta menar att de spelare
som inte är tillräckligt duktiga för att
vinna matcher med en level 70 karaktär skapar sig en stark level 19 karaktär för att kunna känna sig duktiga när
de slår ner motståndare som inte har
skaffat sig det bästa som guld och
tid kan köpa.

Twinks har bara bra
utrustning och är
dåliga spelare

De som hävdar detta
menar att då det
krävs mindre skicklighet när man har
väldigt bra utrustning så
är alla som spelar twinks
a u t o m a t i s k t värdelös på att spela sin
klass. (Nej, jag hittar inte heller logiken i det argumentet men det argumenteras likväl med nästan lika religiös tilltro som nästa argument.)

Twinks förstör spelet för ”vanliga” spelare

Här syftas det på att ”vanliga” spelare som kommer in
utan att ha skaffat sig annan utrustning än de som de får
medans de questar snabbt upptäcker att
de inte kan skada vissa spelare och
somliga spelar tar död på dem med
ett eller två slag. Dessa ”vanliga”
spelare blir sedan så rädda för
battlegrounds att de aldrig
mer går in på dessa eller
kanske till och med slutar
spela helt och hållet.
Twinks
förstör
helt enkelt deras
spelupplevelse. Att
det är lika svårt att
komma in i en level 70 battleground
utan att ha skaffat
sig det bästa i utrustningsväg
är inte ett
accepterat
motargument.
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Så varför twinka?
Frågan varför man skapar en twink är väldigt enkel att
svara på men svaret kräver en följdfråga. Svaret är att det
är roligt både att skapa en twink och att spela med den.
Vad är det då som gör att det är roligt? Även här tänker jag
komma med en lista av argument.

Stolthet

För mig personligen så tyckte jag att det var väldigt roligt och kanske framför allt lärorikt att undersöka vad
den bästa utrustningen man kunde få tag på till de olika
klasserna var vid level 19. Vad gjorde utrustning bra? Vad
skiljer de olika klasserna åt? Vad krävs för att få tag på
utrustningen? I fallet med Meadon så gick det ut på att
ta reda på vilken utrustning kan hålla en paladin vid liv så
länge som möjligt?

Visst har utrustning betydelse i battleground. Det
är delvis vad world of warcraft går ut på, att kämpa
för att skaffa sig bra utrustning för att vara bättre än
andra spelare. Jag är väldigt stolt över min twink och
får ofta kommentarer om den, både bra och negativa. Genom gedigen research, hårt arbete och bra
vänner har jag lyckats skapa en karaktär som det
andra laget respekterar och avskyr att möta.
Det har hänt vid tre tillfällen att motståndare jag har
spelat mot har skapat sig en alliance karaktär på
min server enbart för att berätta hur jobbigt det är
att möta mig på slagfältet.

Sammanhållning vid skapandet

Meadon, lagledaren

Research

När jag skapade Meadon så hade jag samtidigt en vän som
skapade sin twink, Aleoff (bonuspoäng till de som hittar
sambandet) och eftersom så började andra lagkamrater
att skapa egna twinks. Som jag nämnt tidigare så krävs
det hjälp av andra spelare för att klara av att skaffa
den utrustning man vill ha och att göra detta
förstärkte banden till andra spelare. Det
hände att vi spenderade timmar för att
få tag i ett enda föremål till Meadon för att sedan spendera
några timmar till för att få
tag på det igen till Aleoff.

Tillfredställelsen att ha
skapat något

För varje svårt steg som
blev avklarat så kom
en skaparglädje och när
Meadon var färdig (eller
ja, det finns fortfarande små förbättringar jag kommer göra men det kräver
ännu mer tid och en del tur) så kändes det
verkligen tillfredställande. Det är samma
tillfredställelse man får när man målat en
tavla eller avslutat ett projekt.

Meadon är skapad för att springa med en flagga.
Meadon slåss inte särdeles ofta utan hans primära
egenskap är att han överlever länge nog för att bära
flaggan från deras bas till våran och göra poäng. Det
finns inte många som väljer att spela flaggbärare
då det är en relativt enformig sysselsättning. Det är
dock en utmärkt roll att ha som lagkapten. Det är
lite som att spela målvakt, man passar utmärkt att
stå och skrika ut order och hålla ihop laget.

Slutord

Att spela med en twink
är ett av många sätt att
njuta av World of Warcraft. Många gillar det, många avskyr det. Det viktiga är att försöka att njuta av spelet oberoende utav
hur andra väljer att spela. Med det budskapet så slutar jag skriva och skickar in den här artikeln för att
återigen logga in i World of Warcraft där jag tänker
njuta av spelets ekonomiska sida; men mer om
det i nästa nummer då ni får möta Rexch, min
karaktär som jag spelat i mer än två veckors
ren speltid utan att lämna level 1.
			

/Tomas Forsman

Sammanhållning när man spelar

Twinks spelar ofta tillsammans och hoppas nästan alltid att man möter andra
twinks som också spelar tillsammans.
Tvärt emot vad många tror så är inte
målet att gå ut och ta död på så många
otwinkade spelare som möjligt utan
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låtar eftersom han är från Sverige och stolt över att vara en
representant för vårt land här,
”även om jag är självutnämnd”
tillägger han och skrattar.

Place Artwork
Here

Jag har tidigare skrivit om mina erfarenheter som musiker
i Second Life och har blivit lite nyfiken på hur mina kollegor
på den virtuella musikscenen ser på det hela. Jag tar mig
till Sterling Vineyards där svenska Bara Jonson står på scenen och sjunger den fina låten ”Good intentions” skriven
av vår gemensamma vän Satyra Singh. Hans röst är mörk
och lite raspig. I mellansnacket hälsar han på publiken och
pratar lite svenska emellanåt och då på sjungande skånska, härligt! Han gör sköna versioner av både nyare och lite
äldre låtar och jag nynnar med i de jag känner igen. Bakom
honom finns ett vattenfall och två fina syrenträd. Atmosfären och den härliga musiken gör min söndagskväll lite extra myspys. Jag bestämmer mig för att göra ett försök att
hugga tag i honom efter konserten för att prata lite med
honom. Han spelar kontrollerat på den specialdesignade
gitarren som har hans porträtt och namnteckning på och
jag måste erkänna att jag blir lite
avundsjuk. Måste
kolla upp vem
som gjort den fina
gitarren, jag vill ju
också ha en sådan! Han avslutar
med en egenskriven låt som heter
”Supersonic highway”. Inte bara
en duktig sångare
och gitarrist utan
även låtskrivare
också, jag är imponerad!
Bara går med
på att ta ett litet
snack med mig
och vi bestämmer oss för att
förflytta oss. Bara
får bestämma och vi hamnar på ett av hans favoritställen,
Second Swedens skärgård. Vi sätter oss i solen på varsin
tunna på bryggan vid bodarna och jag ställer min första
fråga.
Jag frågar om när Bara Jonson började uppträda i Second
Life och hur det gick till. Han svarar att han hade sitt första

Place Artwork
Here
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gig strax innan jul 2007. Han hade precis upptäckt Second
Life och Second Sweden som han hade som hemmabas.
Han hade gått runt och funderat på om det inte skulle
kunna gå att uppträda i Second Life, helt ovetandes om
den sjudande aktiviteten av de duktiga musikerna som redan spelade där. Hans tankegångar gick mer i stil med att
sitta kring en lägereld och spela, men så av en händelse
så sprang han på en livespelning i Second Sweden, och
den virtuella världen verkar vara väldigt liten för det visar
sig att det var en Natalie Moody-konsert han hamnade på.
Bara blev fascinerad av möjligheterna och såg till att ta ett
litet snack med mig efter konserten. Därefter började han
skaffa information och utrustning. Gitarren köpte han av
sin nuvarande sponsor Hufschmid Guitars som tydligen är
den enda gitarrtillverkaren i Second Life som faktiskt finns
i verkliga livet. Sedan gick han runt på lite olika events och
pratade och nätverkade. Till sist så hamnade han på Stagebar där de sista pusselbitarna föll på plats och han fick
en tid på en Open Mic night där. Resten är historia.
Jag frågar Bara vad musicerandet i Second Life har inneburit för honom och hur livet såg ut innan. Han berättar att
innan han började spela i SL så var hans musikliv nästan
icke existerande då han flyttat tillbaka till Skåne efter 10
år i Göteborg. Eftersom allt hans musicerande fanns i Götet beskriver han det som ”en vit fläck på min musikaliska
karta” eftersom han jobbade väldigt mycket med sitt företag och inte hade något kontaktnät inom musiken i Skåne
längre. Nu har han i genomsnitt ett tiotal spelningar per
vecka, en internationell publik i alla åldrar och en fangrupp
som ökar för varje dag. Han har skaffat sig en manager,
det har blivit livesändningar på TV, i radio och på internet,
han har fått massvis med vänner som tar omvägar för att
hjälpa honom och fans från alla världens hörn. Han säger
att han har blivit så fantastiskt mottagen i Second Life att
det nästan verkar som en dröm och att han på dessa korta
månader har uppnått så otroligt mycket mer än vad hans
tidigare ”RL” musicerande har gjort.
Jag sitter och ler för mig själv medans måsarna svävar över
våra huvuden. Det är så kul att höra när det går bra för folk
och att hitta någon som delar min passion för att uppträda
i Second Life gör mig väldigt glad. Jag frågar Bara vad han
vill uppnå med sitt virtuella musicerande. Han funderar en
stund och vippar lite på foten men svarar sedan att hans
grundmål är att få göra det han älskar av hela sitt hjärta,
att spela och uppträda så mycket han ges möjlighet till.

”Målet är ju att kunna nå ut till så många människor som
möjligt, att ha kul med det man gör och förhoppningsvis
kunna skapa glädje hos andra.”
Jag kan ju inte göra något annat än att hålla med. Han är
en klok kille, denna Bara Jonson.
Jag ber honom beskriva sin musik, så som han ser den.
Han tystnar och tänker efter en stund.
”Hmm… Grundstommen i min musik är att jag försöker
spela den musik som jag själv gillar oberoende av vilken
genre det är. Men om jag ändå skulle försöka beskriva
den: populära låtar gamla som nyare. När det gäller mina
egna original så skriver jag mycket utifrån mig själv mina
tankar, känslor och upplevelser”
Han berättar att det mesta av hans egna material är på
svenska men eftersom det till stor del är en internationell
scen som han agerar på så blir ofta låtvalet engelskt. Däremot så försöker han om det är möjligt att framföra svenska

Jag vet själv att jag blivit väldigt influerad av den musik jag
lyssnat på genom åren och kan
därför inte låta bli att fråga Bara
vilka hans musikaliska förebilder är. Han svarar att han nog är
lite ”barn” av sina förebilder och
att han helt enkelt älskar ”bra”
låtar, oavsett vem det är och vilken genre det är, men de som
följt honom genom hela livet är
bland andra Beatles, Pink Floyd,
Dan Hylander med flera. Solen
börjar gå ner bakom oss och hur
trevligt det än är att sitta varsin
tunna på bryggan i Second Swedens skärgård så känner vi nog
båda att det är dags att avrunda
vår lilla pratstund. Som avslutning frågar jag om Bara har
någonting han vill tillägga och
ur hans mun kommer några av
de klokaste ord jag har hört på
länge.
”En sak vill jag gärna framhålla.
I Second Life är vi alla vackra,
eller har möjligheten att bli det,
men här ges vi verkligen en möjlighet. Vi får en andra chans att
förverkliga drömmar och mål
oberoende av hur gamla vi är i
verkliga livet eller om vårt utseende där inte är vad som säljs
till oss i tidningar och annan
media. Här är det vår kunskap,
vår vilja, talang, driftighet och
vår förmåga att uttrycka oss i
skrift som ger oss denna andra
chans. Här är det insidan som
räknas och här sätter vi själva målet. Det är egentligen
bara upp till oss själva hur långt vi kan nå.”
Så sant, Bara, så otroligt sant. Med dessa ord avslutar vi
vår pratstund och jag känner mig både berikad och inspirerad av vårt samtal.
För den som vill lyssna på Bara Jonson så har han en fangrupp i Second Life. Bara Jonson Fan Gang heter den och
den är öppen för alla och medlemmarna får meddelanden när det är dags för en spelning. Det är tydligen även
en hemsida på gång men till dess får man hålla utkik i
events.
Jag tackar Bara Jonson för en givande pratstund och susar
ut i världen på jakt efter nästa person att prata med. Ny
tidning, ny form. Ut med musikspalten och in med ”Natalie Moody möter…”.
Vi ses snart! -Natalie Moody
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AVATARER
SÖKER LYCKAN I SECOND LIFE

Modulbaserad möbelhandlare
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möblerat med stora härliga
fåtöljer med spännande lampor som man kan
tända och släcka.
Att skapa möbler i Second Life är inget nytt för i vart och vartannat hörn av SL finns det möbelaffärer. För att kunna stå sig
i den hårda konkurrensen har JC Eun och hans två samarbetspartners tagit fram ett eget koncept som de tror ska bli en vinst
lott.
-De flesta i SL har ingen riktig bra möblerings känsla och behöver se möjligheterna, han sveper med handen mot det nya
rummet vi kommit in i.
-Ser de grupperingar av möbler...köper de oftast allt. Vårt koncept är att vi kommer att sälja hela moduler.
Det nya är alltså att man kan köpa ett helt rum med väggar,
golv, tavlor och möbler som man sedan enkelt sätter in i sitt
virtuella hem. Något av pre-homestyling. Man köper känslan
redan i butiken och som en uppblåsbar luftmadrass så har
man ett nytt rum.
-Troligen är vi ensamma om dessa tankar men så fort man
hittar på något bra i Second Life så kopieras det. Har
redan sett några av mina egendesignade
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Under vårt samtal har ytterligare en person anslutit och
det är JC Euns italienska kollega PieroPeluche Polanski.
-Piero och jag träffades av en slump då vi båda var helt nya
i SL. Han kunde bygga lite..jag kunde inte alls. Han lärde
mig och tillslut så öppnade vi en liten butik. Dean Ashby
- tysken äger närmast hela Sands Island och driver Sands
club - han blev imponerad av våra alster och bad oss göra
vissa saker till klubben. Han blev ännu mer imponerad
och sedan startade vi tre det här tillsammans.
Vi har nu i vår rundvandring hamnat
i ett badrum där allt är tipp topp, så
perfekt att man får en liten lust att
busa till handdukarna som hänger
militäriskt på sina hängare.
Vägg i vägg ligger ett sovrum med
en inbjudande säng för en trött och
utarbetad reporter men tyvärr har
den ännu inte hunnit bli utrustad
med varken sovanimationer eller
mer avancerade övningar.
-Det är intressant med Second Life
vilken genomslagskraft sex har.
Folk köper inte sängar om det inte
finns med sex animationer och
samma sak gäller duschar, så vi
dividerar om vi ska ha det med i
våra skapelser eller ej.

Vi fortsätter till ett rum som är
otroligt överskattat i Second Life
men som många ändå väljer att
ha, nämligen köket.
Vad gör man i ett
virtuellt kök? Tja det
kanske handlar om
trygghet och ordning.
-Jag
har märkt att avatars söker
allt mer efter RL-trogna saker och upplevelser
inom SL och är villiga att betala för det också.
Trenden blir åt större investeringar...prim
begränsar...så vill man ha riktiga fina (och
därmed prim-rika) saker och ting, så måste
man investera i större land med mer prims
eller rent av köpa en egen sim...och
det sker allt mer.
Att det råder framtidshopp
bland de tre möbelhandlarna kan man inte ta fel på när
man ser hur de finputsar på
varje liten detalj inför den stundande invigningen. Att de gillar
det som de håller på med går inte
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EIGHT

Min värd JC Eun visar mig vidare
till ett av de många utställningsrummen.
-Vi är tre stycken som gör
alla möblerna
som du ser
här. De
a n d r a
två är en
tysk och en
italienare.
Rummet som vi
först
besöker är

Place
Art-

andra butiker.
Trotts att JC Eun är irriterad på att hans alster
blir kopierad kan man ändå skönja en viss stolthet över att
ha blivit plagierad. Själva har de också inspirerats av den
verkliga världens möbeldesigners
-Det roliga är att många möbler här är vår helt egna design
andra är inspirerade av RL och någon enstaka direkt plagiat...men det ska vi minska på.

ELSE - LAMPAN AFTER

Fortfarande ser man lite byggställningar här och var
när jag blir inbjuden till en exklusiv förhandsvisning
av det nya bygget. Min första spontana känsla blir
Spanien eftersom stället liknar just möbelvaruhus i
Spanien. Jag mins hur jag åkte med mina föräldrar
när de precis hade köpt en lägenhet ner på solkusten
och hur man åkte runt under en kort period för att
möblera upp den.
Väl inne möts man av en öppen plats med en fontän i
en damm med vajande palmer och kafébord runt om
där man kan vila benen efter några timmars shoppande.

stolar
i ny skepnad i

JC EUNS FAVORIT SKAP

Det var av en slump som jag flög ihop med
svenske JC Eun. Båda höll vi på med en byggtävling men snabbt kom vi in på de
tuffa
möblerna
som han
satt i. Det
visade sig
snart vara
hans egen
designade
alster.
JC Eun har
kanske
inte
gjort sig så
känd i svensklägret eftersom
han mest umgås
med tyskar, italienare och amerikaner men det hoppas
han att det ska bli
ändring på när han
tillsammans med två vänner
snart öppnar ett nytt möbelvaruhus.
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att ta miste på. Deras skapelser talar det språket och
man förstår att de har fler idéer på möbler.
-Det roligaste med att designa möbler är skapandet, att
hitta på det unika för SL och kunna erbjuda “fantasier"
men oftast blir det sedvanligt och classic för det är det
som säljer. Folk är ju så konservativa.
Vi kommer sedan till
ett Art Deco
inspirerat rum som
jag tycker påminner
om ett modernt
café och jag känner att jag blir
tvungen att fråga om JC och
hans vänner
skulle vilja komma
hem och homestyla
mitt RL hem som
kört fast.
-Haha! Jag håller
inte på med sånt i
RL men här i sl...
får man utlopp
sin skaparglädje.
Men ärligt.......det som
många gör i SL skulle
fungera i RL också.
Ja man kan inte sluta
att förundras över alla
duktiga
människor
man stöter på i SL
som med sin otroliga
skaparglädje
och
känsla för design,
arkitektur och mode
lätt skulle kunna
göra samma sak
för etablerade företag i Real Life.
Hade jag haft ett
mode eller möbelföretag skulle
jag genast ta mig en
titt ute i SL efter nästa
generations designers
för i denna virtuella
och ibland hårda värld
får man snabbt svar
på om ens alster går
hem hos konsumenterna eller ej.
Vi skakar hand JC och
jag innan det är dags
att återvända till RL.
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NAKENFESTIVAL ÄVEN NÄSTA ÅR
Vi kan utlova att det även nästa år blir en Nakenfestival
på samma dag som i år nämligen klockan 00:01 den 1
april. Platsen är dock ej ännu bestämd.
Det var nog flera som tyckte att nu hade Satorin fått en
skruv lös när han mitt i natten utropade uppmaningen "Kom naken till vår Nakenfestival - come too the Nakedfestival!".
Inte för att jag hade några större förhoppningar men rätt
som det var hade det poppat upp ett tiotal svenska avatarer där en redan hunnit slänga alla sina palltor innan
hon anlände. Det var bara en sak som inte stämde när
alla glatt började se sig omkring.
Där i solen stod deras vän och skrattade högt och det
hela visade sig vara ett förstaaprilskämt.

VILL
VILL DU
DU SKICKA
SKICKA
IN
IN ETT
ETT FLYTTKORT
FLYTTKORT
OCH
OCH BERÄTTA
BERÄTTA FÖR
FÖR
DE
DE DU
DU KÄNNER
KÄNNER
ATT
ATT DU
DU SLAGIT
SLAGIT
NER
BOPÅLARNA
NER BOPÅLARNA
NÅGONSTANS
NÅGONSTANS SÅ
SÅ
HÖR
AV
DIG
TILL
HÖR AV DIG TILL
TIDNINGEN
TIDNINGEN

Trotts att de som anslutit kände sig lite generade över
att ha blivit lurade blev det en liten improviserad fest i
alla fall med mycket skratt och skojigheter.
Även många som inte kom dit blev lurade. Jag fick några
fundersamma IM från några på min lista. Efter lite övertalning tyckte en vän att jag helt ballat ur och förstod
inte vad det tagit åt mig. När jag då upplyste honom om
vilken dag det var så skrattade även han gott tillslut.
Blev du lurad av någon i SL under 1:a april eller lurade
du någon/några? Skriv in och berätta detta och dela
med dig av det.
			

/Satorin Vacano

Break the Walls machinima in world
En tid framöver kommer Apmel att visa en underbar
machinima kallad “Break the Walls” på sin utomhusscen
på Glädjen. Musik av Junivers Stockholm. Text av Josina
Burgess. Foto av Kronos Kirkorian. Har ni redan sett den
så kom hit ändå, den gör sig faktiskt bäst in world. Klippningen passar bättre i laggtempo :-) Slurla hit när ni har tid
och ha videoströmmen påslagen!
http://slurl.com/secondlife/Gladje/145/108/24
			

/Apmel Gosom

Gummiringsrace till mångas stora glädje
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Alla ni som ännu inte hittat ut till
Jazzoru Otooles lekland bör snarast
packa ner handuk, badbrallor och
en skojig polare.
I en bana som påminner om
Lisebergs Kållerado ska man på
fortaste möjliga vis ta sig runt
för att komma först i mål.
Ja det är hur svårt och roligt
som helst så tveka inte att
genast teleportera dig dit.
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http://slurl.com/secondlife/Antila/65/41/27
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Han sa upp sig
från jobbet för
att satsa på
avatarerl
Avatars United är en helt nystartad sida som efter en teststart med vänner nu är igång för fullt. Sidan eller rättare
sagt communityn har startats av ett gäng svenskar som
ansåg att det fanns en anledning att starta ett facebook
för avatarer.
- Det hela startade som ett resultat av ett upplevt behov,
svarar Thor Olof Philogène som är en av grundarna.
Efter lite förvirring så bestämmer vi att hoppa ett
RL-möte på deras kontor i Stockholm utan väljer i
stället en stilla plats i SL.
Här möter jag honom som Chrish Mureaux, en
avatar som enligt honom själv är ganska likt honom själv.
-Det som finns är communities nischade mot
folk som spelar, det som inte fanns var ett community nischat mot spelkaraktärer som heller inte
begränsade sig till specifika spel. Enligt min erfarenhet
av virtuella världar så lever namn vidare. Om någon
skapar en ny karaktär fortsätter man kalla honom
efter det ursprungliga namnet. På samma sätt
använder jag karaktärsnamn för att benämna
folk jag sedan träffat irl.
Thor Olofs alias har hängt med honom sedan
han började med internet för över 13 år sedan,
vidare så anser han att onlinespel/onlinevärldar
främst är ett socialt fenomen.
-Tanken med själva communityt var att skapa en
samlingsplats för alla avatarer att dela erfarenheter
samt att behålla kontakten, Förut fanns inga verktyg
för sådant. Om du t ex testade ultima och hade jätteroligt med folk där, kanske du vill ta med dem
till sl senare. Vårt mål är att på sikt ha med alla
karktärsbaserade onlinespel och inte enbart fokusera på de 4 största för att dom täcker 90%
av marknaden.
Chris/Thor Olof visar mig till deras sida som de
fortfarande kallar för beta eftersom det är några funktioner som håller på att fixas. Jag skriver
in min SL avatar, min World of Warcraft priest och
min insomnade Entropia Universesnubbe - beroende
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på avatar ändras bakgrundstemat från en stilfull social
till fantasy och så småningom till sci-fi. Min WoW-priests
samtliga utrustning avslöjas mm. Vill man sedan ha en
personlig blogg för sin karaktär är det bara ett knapptryck
bort liksom grupp och evenemangskalendern. Att registrera sig kostar inget utan Chrish & Co hoppas få in pengar
genom reklamförsäljning.
-Jag var försäljningschef med ansvarsområde södra europa på ett svenskt kemiskt företag. Var mycket i Spanien,
Italien, Portugal mm. Ett bra jobb med bra lön, trivdes med
kollegor osv. men sa upp mig för att satsa på detta istället.
Jag tyckte det här verkade så mycket roligare.
Chrish var först med att jobba heltid med projektet men
de blev snabbt sju varav två har heltidsjobb samt en som
jobbar halvtid som frilans
-Samtliga är delägare och är mellan 28-30 år. Vi sökte kapital aktivt hela hösten och sålde en liten andel av företaget
för att få en subsistensbuffert så att vi från nästa månad ta
ut en subsistenslön för att täcka mat och hyra.
Just nu är Chrish och hans kollegor inne i en lanseringsfas
där man försöker sprida sidans existens till så många som
möjligt med så lite pengar som möjligt. Trotts att det än inte
är så många användare i deras community så tror man på
sikt att man kommer att lyckas.
-Jag tror onlinevärldar kommer vara en mycket större del av
var mans verklighet i framtiden. Jag tror onlinespelande är
ett socialt fenomen och tror att den vänskap som folk knutit
online är riktig vänskap och inte en mindre grads vänskap.
De tre saker får mig att tro att tjänsten behövs.
Vi skiljs åt och det är med en viss avund man känner för detta gäng som ekonomiskt har vi alla valt bort standardkarriär
för att jobba med något som de verkligen tycker är roligt.
Ett monsterprojekt som kräver en oerhörd insats, men som
definitivt även är jättekul och vem vet om det kanske till och
med är en guldgruva som de man ibland stöter på i onlinevärldar som World of Warcraft.
			
			

/Satorin Vacano

MORD AV ANDRA GRADEN
Kapitel 4 - Utredningen:

Mord av andra
graden är en
följetong i

SL-

miljö som man
kan följa här i
tidningen

.

/Satorin Vacano

Det som först polisassistent Sofia Karlgren tyckt mest
verkade vara ett spel visade sig vara så mycket mer. Bakom de skämtande 3D-figurerna på Karl Jensens skärm
fanns det riktiga människor. Hon hade visserligen chattat
mycke på olika internetsidor men detta var annorlunda.
Det var som om man flyttade in sig själv i datorn.
Genom att kunna röra sig
och visa sina känslor med
några enkla knapptryckningar blev denna värld mer
utlämnande på gott och
ont. Snabbt drogs hon in i
ett sällskap som stod och
dansade på en träaltan i
något som skulle vara det
"Andra Sverige". Hon funderade på det som Karl Jensen, mannen som kallade
sig satorin berättat om attentaten. För henne lät det lika otroligt som tidigare även
om hon förstod att folk lätt kunde uppslukas av detta och
tappa verklighetsuppfattningen men att gå så långt som
att skjuta någon var väll ändå till att ta i eller?

Place Artwork
Here

"Du är säkerhetsansvarig här på företaget? Vet du om
Hugh Logan eller någon annan blivit hotad ?" Det var en
av stadens mordutredare som ställt frågan till henne och
rykt hennes tankar från den vedervärdiga syn som möt
henne på sin chefs kontor. Så mycket blod och alla söndriga kroppsdelar skulle för alltid etsa sig fast på hennes
näthinna.
"Öhhhh, jag vet inte", hon skakade på huvudet.
Monica Harrison kände som om hon skulle kräkas när
som helst. Vem hade gjort detta vidriga mot hennes chef
och framförallt varför?

Xroad Mediacenter
satorin@xroad.co.uk
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Plötsligt kom det upp ett meddelande på skärmen att
"griden" skulle stängas ner om fem minuter. Sofia vände
sig förvånat mot Jens som serverade lite nytt kaffe till
henne. "De brukar stänga ner världen då och då för underhåll och uppdateringar. Folk blir irriterade men det verkar
Linden Lab strunta i."
Samtidigt plingade det till på Jens dator som fick Sofia
att rycka till.
"Ingen fara. Det var bara ett pling när en stor nyhet kommer upp på TT eller något
speciellt område som jag
bevakar."
"Kolla du här stänger de ju
ner ändå", svarade Sofia och
flyttade sig från Jens dator,
Med vana fingertryck fick
Jens fram TT-sidan. Båda två
stelnade de till när de läste
den feta nyhetsrubriken.
"En person mördad på datorföretaget Linden Lab"

Mördaren såg meddelandet
om att gridden höll på att
stängas ner för alla användare som inte hade speciell behörighet som han hade. Nu gick hela planen in i ett nytt
skede och han flyttade sin avatar snabbt till den bestämda mötesplatsen. Hans kumpan stod redan och väntade
på honom i det slitna kontoret som låg i ett slitet och fattigt kvarter. Han märkte att kumpanen var upprörd vilket
han hade en viss förståelse för.
"Var det nödvändigt att mörda honom?", frågade hans
kumpan bryskt.
"Han hade börjat få stora darren och jag var rädd att han
skulle dra sig ur och sabba alltihopa", han tände en cigarett - en last han hade kostat på sig i sitt andra liv.
"Dessutom var han bara en av många brickor i spelet .
Hans insatts var färdig och jag
		

.........fortsättning följer

