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I DEN NYA SVENSKA SKÄRGÅRDEN
GÄLLER INTE ALLEMANSRÄTTEN

Om man rör sig runt på fastlandet dröjer det inte länge innan
man springer in i ett avspärrningsband som håller obehöriga
ute.
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Man hoppas att Studieförbundet Vuxenskolan i Second Life ska
bli som i världen utanför, d.v.s. en naturlig och bra mötesplats för
folkbildning.

Invigningen av den
svenska ambassaden
följdes av världspress

PREMIÄR för vår
mode- och tipssidor
och novellen tuffar på
med en ny del.
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Så lik Don
Quijote gav
jag mig ut i

strid...

I vanliga chattar som t.ex Aftonbladet kan man ständigt byta
till ett nytt användarnamn och där kan man ha en fränare attityd.
I Second Life är man mer vårdande om sitt sätt och rykte.
Därför närmar man sig sitt riktiga inre jag. Det jaget som man
innerst inne skulle vilja vara. Man döms inte längre för sitt
utseende eftersom det kan man påverka hur som helst. Detta
är dock inte helt sant eftersom utseendefixering råder även i
SL. Gamla avatarer ser ibland ned på newbies för deras

omogna sätt och standardutseende och avvisar
därför dem. Samma sak händer med vissa som
försöker att skapa sig en exakt kopia av sitt
riktiga jag vilket oftast leder till att man på nytt
har ett ointressant yttre som ingen lägger märke
till.

Så vad ska man ha SL till när det kommer till
kritan. Tillaga  kalkon á la Second Life kanske
som jag nämnde i början. Ett bra exempel på hur

SL och RL kan fungera. Det hela utspelade sig en dagen efter-
söndag. Frun och hennes vännina skulle göra ett besök på
IKEA och i händerna på hennes bakfulle make sattes ett ispaket
till kalkon. "Skulle du inte kunna fixa till en kalkonmiddag tills
vi kommer hem?" "Ja",  svarade jag eftersom man hade lite på
minukontot. Väl hemma  tittade jag på isfågeln. Hmmmm hur
tillagar man en kalkon? Det har man ju aldrig gjort. När jag
tillslut insåg att matlagning i allmänhet och kalkonstek i
synnerhet inte är min grej började jag att leta efter någon på
telefon som kunde vägleda mig i mitt numera omöjliga
uppdrag. Ingen var hemma och svarade. Vad göra? Mina vänner
i Second Life kanske? Jag skrattade åt idén men insåg snart
att detta var min sista utväg. Som en räddande ängel var hon

där på min friendslista som kom att bli min
"kalkonkvinna". Efter lite hån över att det kan ta
minst en halv dag att först och främst tina en så
stor pippi så insåg hon min frustration. Sakta
började jag inse att kalkonen var ett elakt test från
min fru och hennes väninna. Så lik Don Quijote gav
jag mig ut i strid mot min väderkvarn till kalkon.
Efter flera försök att tina "gojjan" tillräckligt mycket

för att kunna få ut det stelfrusna kråset ur dess inre var jag
nära att möta mit Waterloo. Men påhejad av min SL-vän
fortsatte vi vårt trägna arbete med fågeln som många gänger
varit nära att få en sista flygtur ut genom köksfönstret. Tillslut
gick det efter att ha spolat skållhett vatten på den en stund.
Nu började tiden bli knapp och den som vet hur man tillagar
kalkon vet att den ska vara i ugnen i typ tre timmar. Min SL-vän
berättade textmässigt hur och vad man fyllde kalkonen med
och även hur man skulle smälta smör som man kryddade och
saltade innan man penslade fågelhelvetet. Springandes mellan
datorn och ugnen - penslandes och vändandes av pippin så
löste vi det tillsammans på flera hundra mils avstånd. Så ännu
ett stort tack till dig min vän som hjälpte mig i nöden och detta
visar att inget är omöjligt i SL och RL.

                     /Satorin Vacano

Nu blev ni allt bra nyfikna över kalkonen men förklaringen
kommer längre fram i texten. Allt fler upptäcker den virtuella
världen Second Life och tillbringar mer och mer av sin fritid där.
Ambassader öppnas  för att sprida information om det egna
landet. Det finns avatarer som finner sig ett levebröd och gör
pengar på att sälja olika saker eller tjänster. Kontakter knyts
och inlife-företag knoppar av sig till outlife-företag - handeln
blomstrar. Men det är som sagt var inte alla som finner nöje i
att driva handel utan roar sig hellre med
andra avatarer. I var och varannat hörn finns
ett disco med möjlighet till dans eller en scen
där unik härlig musik spelas. Men som sagt
var, allt tar tid från den riktiga världen - den
viktiga världen. Många ser det som en
verklighetsflykt liknande den man sökte efter
vid TV-tittande. Andra SL-utövare njuter av
saker och upplevelser de saknar i det verkliga
livet och berikar sitt liv. Real life-relationer
börjar knaka i fogarna som följd av att den ena partnen allt
mer börjar tillbringa sin tid i den nya världen. Samtidigt skapas
nya relationer som följd av Second Life-flörtande. Vissa av dessa
stannar i datorn och ser aldrig dagens ljus, andra förverkligas
och riktiga bröllopsklockor hörs i fjärran, både i och utanför SL.

I chatter skämtas det ibland friskt om att man blivit beroende
av att leva i Second Life. Man blir rastlös när man är i real life
och bara längtar efter att få logga in. Sunt eller osunt? Man
kallar sig  skämtsamt sig för SL-o-holics och säger att man bör
läggas in på klinik. Men det ligger allvar bakom dessa
påstående och bör ses med samma allvar som spelberoende
med poker eller trav. Många har känslor som kan liknas vid
abstinens men skakar av sig det hela och blir
irriterad på sin omgivning som klagar på dem.
Trösten och förståelsen finns där ute bland sina
avatar vänner som stöttar och lyssnar.

Men något gott då? Man vill ju inte bara höra
negativa saker. Forskare som studerat
ungdomar som växt upp i internetåldern har
märkt av en större acceptans bland dessa för andra människors
olikheter och värderingar. Man lyssnar mer på åsikter som man
kanske inte delar och argumenterar mot dessa utan att bli
ovänner. Tidigare generationer har mest umgåtts med
likasinnade med samma bakgrund och värderingar, så inputten
av andra influenser har därför varit mindre.
Hur förändras man av SL? Själv märker jag av ett mer ledigt
sätt att ta kontakt och samtala med andra avatarer i Second
Life än vad man gör i verkliga livet vilket är naturligt. I SL är
svenskar som svenskar är på utlandssemester, öppen och
sprudlande. Men vad är skillnaden från vanliga chatforum?
Eftersom man är anonym i SL men ändå inte så beter man sig
bättre. SL-livet kan liknas vid ett lajvrollspel där man spelar en
roll. En roll nära sitt riktiga jag eller det man drömt om att vara.
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Själv är jag den jag utger mig för att
vara, en totalt galen Tomte med en attityd.

Men, det finns personer som gärna vill spela
en annan roll i Second Life, en möjlighet som

nu stängs i och med att ”Voicemode” införs.
Program som förvränger rösten tror jag inte är lösningen då de
bara skapar mer misstro och detta är ett stort problem för
dessa avatarer.
Min, främsta anledning är så enkel som att jag har min dator i
vardagsrummet och jag lever inte ensam. Det finns en
Tomtemor också och hon tittar gärna på tv på kvällarna.
Ett litet knott bor också fortfarande med oss och har åsikter
om min ljuva pipa men hon flyttar ut till sitt kärr i juli månad,
vilket innebär att vi får löneförhöjning. Vist är dom söta när
dom flyttar dom små liven.

                                                                             / Santa Kohime

Jag vill börja med att klargöra att ”Voicemode”
inte kommer att göra att jag delar med mig av min
skönsjungande stämma i SL mer än när jag själv vill det. Alla
försök att besudla min tillvaro med era hesa nasala stämmor
kommer att resultera i tystnad och säkerligen i att jag ”mutar”
er. Har ni tur ber jag er skriva vad ni vill ha sagt annars kommer
jag bara stirra surt som vanligt på er tills ni går därifrån. Som ni
märker är jag motståndare till att ”Voicemode” införs utan
möjligheter att värja sig.

”Voicemode” anser jag är en bra sak som tillför en ny dynamik
till SL men den släpps utan betänkligheter och restriktioner.
Det finns massor med personer i SL som delar min åsikt av
olika skäl och jag anser att det borde varit ett bättre tänk innan
”Release”.
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gäster som följde allt vad som sades i RL på en stor skärm på
det nybyggda audio-toriumet ett stenkast från ambassad-
byggnaden. När sedan klockan slog 09.45
äntrade han äntligen
scenen - mannen
som alla talat om
och undrat över hur
han skulle se ut i Sl -
utrikesminister Carl
Bildt. Som vanligt
stal han showen och
skämtade friskt hit
och dit med media och
hade svar på tal i känsliga frågor när de
dök upp. Anledningen till att den svenska utrikesministern valt
att deltaga i invigningen var att han hört i media att Sverige
skulle inviga en virtuell ambassad och att det var han som
utrikesminister då givetvis skulle klippa bandet. Sagt och gjort
så letade en något kortare version av avatar Carl Bildt fram sin
invigningssax som låg under en kräfthatt i inventoryn. Med ett
skutt upp i skyn flög han iväg mot ambassaden och efter lite
problem med ett träd så landade han på ambassad trappan.
Framför ytterdörren var ett blågult band med en stor rosett
knuten. Efter lite mackel så klipptes bandet tillslut och
därmed så var den
virtuella ambassaden
invigd. På en fråga om
hur ofta Carl Bildt varit
i Second Life svarade
han: “This is my
second time in
Second Life”, svarade
han skämtsamt och
förtydligade att det
med största sannolikhet inte
var den sista. Hela invigningen avslutades med inlife-
musik av Junivers Stockholm och Jazzoru Otoole.

                / Satorin Vacano
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Så var den då tillslut öppnad
- Second House of Sweden - den
svenska ambassaden i Second

Life. Ett projekt som delvis blev hyllad
men också skarpt ifrågasatt under projektets

gång. Det har klagats på att summan som den virtuella
ambassaden kostat är för hög - 400 000 kronor samt att den
görs av ett amerikansk företag. Det har även framförts åsikter
över att man skapar en exakt kopia av den riktiga House of
Sweden i Washington när man i second Life har alla möjligheter
att ta ut svängarna och skapa något nytt. Generaldirektören
Olle Wästberg/Olle Ivory slår bort många av belackarnas åsikter

under sitt invigningstal som dels hölls i real life på
Svenska Institutet i Stockholm men även i på
en scen i SL. Han jämför vad de 400 000

kronorna har inbringat över tusen artiklar i olika
medier över hela världen och gett Sverige

publicitet värt många miljoner i PR-sammanhang.
Så enligt honom hade man långt innan

invigningen kunnat räkna hem investeringen. Nu
blickar man i stället framåt när man på en ny

plattform som man anser att SL är kunna sprida
information om Sverige men även om svenska

företag samt kulturella saker till intresserade över
hela världen. Hela arrangemanget inleddes av att den svenska
SL-artisten Therese Åhs/ Natalie Moody spelade egna låtar
live samt i SL. Sedan höll Olle Wästberg/Olle Ivory sitt inledande
tal som följdes av Stefan Geens/Belmondo DiPrima som tog
hand om fakta biten samt gjorde en rundvisning i  den nya
byggnaden. På plats i SL-världen fanns det ett 50-tal inbjudna

ambassadens sida räknat med någon form av protester, förr
eller senare och Belmeloro DiPrima ler lite åt debatten mellan
demonstranterna och åskådarna som utspelar sig på  trappan
utanför ambassaden.
 "Just nu är han rolig —
argumentation är ju rolig att
ha men frågan är om de vet
vad de vill?" Detta håller de
båda demonstranterna inte
med om utan står på sig
med att berätta om inget
görs nu så kommer Second
Life att bli förstört av
etableringa liknande den
svenska ambassaden.
 "Vi kommer att fortsätta att protestera tills ambassaden
försvinner", säger de båda unisont till tidningen.

  /Satorin Vacano

Redan under invigningsdagen dök det upp demonstranter
utanför den nyöppnade svenska ambassaden i Second
Life. Med plakat i gult och blått som den svenska
flaggan med texten YES YOU SUCK THEY REALLY DONT
GET IT hoppades de båda danska demonstranterna
på att få uppmärksamhet om att stoppa real life
etableringar med politisk touch. Vissa av åskådarna
höll med medans andra ville köra bort dem för de
ansåg att Sverige inte var ett land som man
behövde demonstrera mot. Ibland var stämningen
bitsk men aldrig våldsam. Tidigare under kvällen

hade de båda danskarna fått stöd i sin protest av
norska demonstranter som med helikopter släppte ner dildosar.
Dessa blev genast bannade av repressentanter från den
svenska ambassaden.
 "Helt okej att det finns protester. Sverige står för yttrandefrihet,
bara inte obsceniteter och..... hur säger man på svenska —
nuisance", kommenterade den projektansvarige för bygget av
Second House of Sweden, Belmeloro DiPrima. Man hade från
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"Alla som vill ta del av den verksamhet som kommer är
välkomna med", säger Steven Lobby på Svenskt Resurscenter.
Vi kommer att att samverka med alla parter som vill samverka
med oss. SRC kommer arbeta för att utveckla SL, RL och alla

människor och verksamheter
som finns där. Initiativ till att
skapa SRC från första början
togs av Nätverket SIP,
www.natverketsip.se, som är
en samhällsförändrings-
organisation. "Vi ser oss dock
inte sig som “ägare” til l
SIM:en", säger Tomas
Forsman, "utan ägare är alla
tillsammans på SIM:en som
gör eller vill göra saker."
Koordineringen sker idag av
Tam Wyler (Tomas Forsman)
och Steven Looby (Stefan
Johansson). Ett arbetsteam
av personer som vill hjälpa till

finns informellt skapat och alla som vill vara med och hjälpa
till är välkomna med, avslutar Steven Lobby.

                                                                    / Thobias Soderstrom
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Hela idén med SRC är att
skapa en neutral plattform
som har ideell och social
värdegrund där man kan
experimentera och testa
olika saker. Att bygga broar mellan RL och SL och tvärtom är
jätteintressant så det kommer vara ett av flera fokus.
Gruppen för SRC består för närvarande av ca 150 personer.
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Sweden 2 som har skapats av avatarerna Kaja Lura, Carina
Larsen och Ui Beam under ledning av ägaren John Howard.
Skaparna har hittat inspirationen från både Göteborgs och
Stockholms skärgård och många av besökarna känner sig
som hemma. Tomter på simen skall hyras ut till intresserade
avatarer och i dess mitt skall en företagsby skapas. Men allt
är inte som det ska, om man nu tänker på hur det är i
verkliga livet. Allemansrätten saknas. Om man rör sig runt på
fastlandet dröjer det inte länge innan man springer in i ett
avspärrningsband som håller obehöriga ute. Det enda som
verkar finnas på de avspärrade områdena är några fula
plåtskjul så man börjar misstänka att de innehåller
försvarshemligheter av något slag. Det kan enligt
obekräftade källor röra sig om topphemliga ubåtstyper av
stelfmodel. Redaktionen hoppas få svar från sim ägaren till
nästa nummer.

                                                                           / Satorin Vacano

Det är som hämtat från ett vykort från RL där den lilla röda
stugan så smakfullt sticker upp på de karga klipporna. En
ivrig krabba skyndar fram över stenhällarna och några fiskar
simmar förbi. Platsen är den nyöppnade simen Second

presskonferens om satsningen i Second Life. Tillsammans med
Nätverket SIP står Studie-förbundet Vuxenskolan bakom
etableringen av SRC - Svenskt Resurscenter (se enskild artikel),
och det är Per Giha, eller Per Gustafsson som han heter
egentligen, som får ta emot frågorna på presskonferensen.
- Vi finns ju på många platser i Sverige, i nästan alla kommuner,
så för oss är det självklart att också finnas här i SL, säger Per.
Man hoppas att Studieförbundet Vuxenskolan i Second Life
ska bli som i världen utanför, d.v.s. en naturlig och bra
mötesplats för folkbildning, ideella föreninar, kultur m.m.
På presskonferensen nämndes  möjligheter som att anordna
kurser i allt från musik till SL-byggande, något som säkert skulle
uppskattas mycket av SL-svenskar. Även föreläsningar kan
komma på fråga, och från Studieförbundet Vuxenskolan låter
man hälsa att alla förslag är välkomna.

        / Thobias Soderstrom

Efter Svenskt Resurscenter har etableringen av myndigheter
och företag i SL formligen exploderat. Senast i raden är
Studieförbundet Vuxenskolan, som för ett tag sedan höll
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Varför filosofera? Tja... själv har jag alltid tyckt att det är
ROLIGT att tänka, men det finns många andra argument,
som jag tänkte man kunde diskutera.
Apmels filosofi-afton på SRC på torsdag den 7:e juni börjar
klockan 20.00. Det är en byggkurs planerad att följa direkt
på den filosofiska diskussionen för den som vill fortsätta
med praktiska simuleringar. Den som hellre vill fortsätta att
bygga i tanken är välkommen att fortsätta diskussionen
hemma hos Apmel http://slurl.com/secondlife/Gladje/179/
99/21/
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Det kommer att hållas ett evenemang för att visa Irlands
skönhet på So Elses  plats i Orwood i Secondlife. Det  varar i tre
hela veckor. Det blir en interactive online tillställning, där den
virtuella ”verkligheten”  blandas med det verkliga livet.
*Irlands historia har visats lördagen den 2:a juni,
*På lördag den 9:e juni kl 2 PM PDT, blir det en överblick av
   Irlands intressanta mytologi.
*Lördag den 16:e juni visar vi Irlands konst och kultur.
Det här programmet har skapats av SL-invånarna Che Barzane,
Eolann Rang och argonaut Graves från Cork på Irland. I real life
arbetar dom med både teater och IT- teknik.
Programmet sponsras av So Else så det kan avnjutas helt gratis.
( Soelse, Alviso (215, 92, 31))

So Elses irländska evenemang, 2007

fallskärm, men
kläderna han
hade passade inte
ihop med
kamouflagefärgen.
Eftersom jag hade
jobbat lite med
textures i andra
onlinespel, och
hade provat att
göra kläder tänkte
jag – varför inte?
Jag gjorde en
kamouflagefärgad
dräkt för
fallskärmshoppning.
Efter det rullade det

bara på, ryktet om mina saker spred sig och jag hamnade
tillslut här på Abbotts Aerodrome, där jag säljer mina saker och
stortrivs.”

Fallskärmshoppning eller basejumping i Second Life behöver
inte bara handla om själva upplevelsen. Det blir vanligare och
vanligare med tävlingar i fallskärmshoppning, och den 6 maj
anordnades en stor tävling, “Drop til you stop” av Flight1, ett
företag som tillverkar flygsimulatorer och spel. Vinstsumman
vid denna tävling var 10000 L$, och ca 700 personer deltog i
tävlingen som gick ut på att landa så nära en viss punkt som
möjligt. ThemanknownasDaveP Crosley framhåller
tävlingarnas betydelse för
fallskärmshoppningen i
Second Life;

“ S t o r a
tävlingar som den Flight1

hade är viktiga för att fallskärmshoppning
och basejumping ska utvecklas. De drar till sig många

människor, som hittar nya sidor av sporten och utvecklar den”.

Så vad väntar du på? Besök närmaste sim för
fallskärmshoppning och testa! För, du vet väl hur gör när man
faller?

                        /Cez Writer

Du kommer upp på
3000 meters höjd.
Du ser ut över
horisonten, och
väntar ivrigt i några
sekunder innan du
slungas ut i tomma
luften av poden du
sitter i. Du faller fritt
genom luften,
snurrar, gör volter,
ser hur marken
långt där nere
kommer allt
närmare. Men du
känner ingen vind,
du hör inget vinande
– det är inte på riktigt.

Vi snackar fallskärmshoppning. I Second Life. Söker man på
fallskärmshoppning i sökfunktionen i Second Life får man upp
mer än 25 träffar. Många av dem är ställen som kombinerar
fallskärmshoppning med andra aktiviteter (nattklubbar,
strandliv etc), andra är helt dedikerade till fallskärmshoppning
och basejumping. Efter lite letande inser man att
fallskärmshoppning i Second Life är populärt – och en hel
vetenskap och industri.

Fallskärmshoppning i Second Life är en hyfsat ny företeelse.
De första simarna skapade för fallskärmshoppning dök upp i
början av 2006, och sedan dess har sporten vuxit avsevärt.
SLainthes utsända Cez Writer mötte ThemanknownasDaveP
Crosley, erfaren fallskärmshoppare, instruktör och även
designer av fallskärmshoppningsprylar, på Abbots Aerodrome
över en kopp kaffe.

Dave berättar att han började med Fallskärmshoppning i
December 06, då han gav sig in i Second Life för första gången.
Det första hoppet skedde under hans första vecka i SL, och
sedan dess är han fast. När jag ber honom förklara vad det är
som gör att han gillar det så mycket, tvekar han. “Hmm.. det är
svårt att beskriva.. jag antar att det bästa sättet att beskriva
det är att det är en rolig, välgjord aktivitet … och enkel att börja
med. Alla vet ju hur man faller? Lägg till en fallskärm och lite
höjd, och du har fallskärmshoppning!”
Dave hoppar inte fallskärm i “real life”, men han funderar på
att börja. “Att träffa människor i SL som hoppar fallskärm både
i SL och RL har gjort mig inspirerad att börja med det även i RL,
och jag kommer göra mitt första hopp i sommar”.

Dave förklarar att det var en slump att han började göra kläder
och utrustning för fallskärmshoppning i Second Life. “Allt
startade när en vän till mig köpte en kamouflagefärgad
fallskärm. Han älskade den, ville inte använda någon annan



Kung på snapshots? 2000 Lindens på spel!

Nu kör vi en fototävling med tre kategorier.
Varje kategori har 500 LD i första pris.
Skicka ditt bidrag till:
 tomas.forsman@natverketsip.se,

Svenskt: Fota något som för dig är svenskt.
Din Avatar: Ta ett bra, roligt eller snyggt foto på
din avatar.
Second Life: Ta en bild som säger “Second Life” för
dig.
Övrigt: En snapshot på vad som helst inne i SL. Även
bidrag till de övriga kategorierna deltar här.

OBS: Foton skall tas inne i Second LifeGick av
stapeln 2007-05-06 i Simen Flightsim City
Första pris: 10 000 L$
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NI SOM VILL LÄSA

MER OM OCH MED

NATALIE MOODY KAN

FROM DETTA NUMMER

LÄSA HENNES EGNA

MUSIKSPALT SAMT

MAILA HENNE FRÅGOR

nataliemoody@xroad.co.uk

hade hittat min
grej. Det var så

kul! Det är ett
härligt sätt att

kunna dela med
sig av sin musik

till människor över
hela världen.

Och på tal om hur
härligt det kan vara

med livemusik i SL så
var jag och lyssnade på

Smily Raymaker från
Storbritannien ikväll.

Med influenser som
Jewel och Eva Cassidy

framför hon eget material
varvat med covers, detta

med en len och säker röst
som inte går av för hackor.
Hennes avatar och gitarren
hon använder är dessutom
grymt snygga. Detta är en
pärla ibland många
sandkorn inom livemusiken
i SL. Lyssna om ni får
chansen!

                     /Natalie Moody

Livemusik i Second Life har
ökat i popularitet det sista.
Det finns de som anser att
musik i onlinevärldarkommer att ersättaMyspace och liknandecommunities  när det gäller

att nå ut med sin musik.
Där kan man bara ladda
upp ett fåtal förinspelade
låtar med rätt dåligt ljud,
här kan man nu sända live i
flera timmar. I praktiken så
är det inte så mycket mer
avancerat än att mansänder webbradio tillmediaspelaren som finns

inbyggd i Second Life och så
ställer man sin avatar på en
scen. Spelar maninstrument så finns  det

animationer för detta, gitarr,
piano, ja till och med flöjt.Jag själv har spelat live i SL

i ungefär fem månader nu.
När jag först blev medlem
så var jag ganska vilse,men när jag väl testade på

att göra en spelning live så
kände jag direkt att jag

NANANANANATTTTTALIE MOOD
ALIE MOOD
ALIE MOOD
ALIE MOOD
ALIE MOODYYYYYSSSSSMUSIKSP

MUSIKSP
MUSIKSP
MUSIKSP
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MUSIKSPALT SAMT

MAILA HENNE FRÅGOR

nataliemoody@xroad.co.uk

PREMIÄR

nedknuffade av ett par stadiga
livvakter. Det gjorde inget, vi lämnade tillställningen
och flög ned till stranden istället.
Mycket folk överallt, och det franska språket dominerar
här, men väl värt ett besök, det finns även chica butiker
med snygga men hutlöst dyra franska kläder, och på
Croisetten glider limousinerna fram. En sista blick på
de vackra yachterna som ligger förankrade, så flyger
vi hem.

“Festival de Cannes Virtuel”, Gangz, (198,48,34)

                                                        /Charlotte Rhino

Så har man nu stått på den världsberömda
röda mattan I Cannes….
Filmfestivalen avslutades med livekonsert
av U2. På den röda trappan sjöng Bono
klädd I svart läder och var precis så snygg
som han brukade vara förr…. Ovanför
hans avatar på scenen fanns han I
liveåtergivning I sin numera något slitna
person. Bredvid mig stod Brad Pitts
avatar och litet längre bort Steven
Speilberg med Woody Allen. Vi försökte
ta oss upp för trappan för att be om en
autograf av honom, men blev milt

RRRRROCKIGOCKIGOCKIGOCKIGOCKIGA DA DA DA DA DJs I HÅRD FÖRPJs I HÅRD FÖRPJs I HÅRD FÖRPJs I HÅRD FÖRPJs I HÅRD FÖRPAAAAACKNING!CKNING!CKNING!CKNING!CKNING!
Det är nästan två veckor sedan som Svensk grupp anordnade en röjfest till toner av
klassisk hårdrock och punk på gräsmattan till sydländskt gods. Vid skivspelarna stod
mohikanfriserade grabbarna Mejsel Slade och Loxars Nagy.
"Väldigt nervöst och svettigt, rösten var darrig och rädslan för att göra fel var
överhängande, men det var bland det roligaste jag har gjort", svarar en uppspelt
Loxars. Det var de bådas premiärspelning om man inte räknar in de klassiska
husfesterna hemma på Mejsels tak.
"Vi undersöker möjligheten att bedriva liknande spelningar på återkommande basis
- gärna i klubbsammanhang", inflikar Mejsel samtidigt som han försiktigt gömmer
undan en vältummad Carolaskiva för Slainthe reporterns vaksamma blick. Uppifrån
DJ-båset skådar man ner på ett dagenefter-dansgolv med papper och ölfläckar.
Under kvällen hade dansgolvet varit smockat med främst svenskar avatarer. Ett
rykte har börjat cirkulera att de båda killarna har stora planer på att starta en

egen rockklubb. När frågan kommer upp börjar de smått skruva på sig men svarar
försiktigt. "Vi måste väl ändå kunna säga att det ligger en viss sanning i det ryktet men hur

mycket tänker jag inte kommentera", svarar Loxars. Killarna har valt att komplettera varandra inom musiken
där Mejsel tar hand om allt från Boppers till hårdrock medan Loxar hellre håller sig till punk men även lite rock kan

smyga in. Får de själva välja en låt så blir svaret enkelt för dem.
"Green Day - BasketCase förbannat bra låt som fortfarande är omtyckt utav de flesta", svarar Loxars medan Mejsel säger, "jag har i alla
fall en förkärlek till Skidrow’s - 18 til life". Med de orden lämnar jag de båda och beger mig hemåt för att leta bland mina hårdrocksskivor.

/Satorin Vacano
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Jag hittade några affärer som säljer snygga fransar,
men till min stora förvåning så är de mycket svåra
att placera rätt runt ögonen, ni ser ju själva på

bilderna  när jag gjorde mina försök. Jag trodde
aldrig jag skulle klara det och tyvärr har jag inte
lyckats att hitta ett bra knep för att göra det
enklare. Det är bara att göra sitt bästa i Edit och
inte ge upp, Skam den som ger sig! Jag fann till
slut att fransarna från Sin Skins (10,13,26)
passade mig bäst, men jag tycker att ni ska kolla
in fransarna hos FNKY! & Cake, FNKY Cake
(128,46,23) också. Innan du handlar se till att
prova fransarna för de skiljer sig från märke till
märke i passform och utseende. En annan sak
som är viktig att påminna om är att kopiera innan
du editerar dina nya fransar, ifall du misslyckas så
finns orginalet kvar.

Det finns mycket kul att göra med sin
avatar man kan till exempel matcha
ögonbrynen till sitt hår också, kul grej jag
fann på Sin Skin (10,13,26)
“Chromabrows” 1 L.

 /Ambrooshia DeCuir

Varför nöja sig med ett fabulöst skinn, coola kläder
och snyggt hår? Du kan höja flörtfaktorn ytterligare
med längre ögonfransar.

Sminkindustrin har alltid varit
duktiga på att understryka
flirtfaktorn i långa, tjocka, täta
ögonfransar. Det finns i princip
ingen bättre garant för
uppmärksamhet, lycka och
faktiskt även framgång. En
präktig uppsättning vippande
svarta ögonfransar kan få folk
att trilla av stolen och aldrig
glömma dess bärare – vare
sig du befinner dig på krogen,
utlandsresan eller på
anställningsintervju. Har du
svarta ögonfransar? Jobbet är
ditt!

Grundaren till ett kosmetika-
företag i real life, startade just
sitt företag på grund av
ögonfransar för många år
sedan. Han hade en dotter som var förälskad, men
hon kunde inte riktigt fånga den unga mannens
uppmärksamhet, så hennes pappa, som vid denna
tidpunkt tillverkade och sålde vaselin som smörjmedel
till industrin, kom på att om han tog vaselin och
blandade det med sot och sedan applicerade det på
dotterns fransar så skulle hennes blick bli mer intensiv
och killen kanske äntligen skulle få upp ögonen för
hans dotter!  Den här storyn slutade lyckligt, flickan
fick sin “prins” med hjälp av pappans egenhändigt
gjorda mascara och på så sätt satte han grunden till
ett av världens största kosmetikaföretag.
Med detta i mina tankar gav jag mig ut i SL för att söka
efter fluffigare, större och tjockare ögonfransar för att
skaffa mig en intensivare look.

Höj flörtfaktorn med långa
svepande ögonfransar

1.1 .1 .1 .1 .Före applicering avFöre applicering avFöre applicering avFöre applicering avFöre applicering av
fransarfransarfransarfransarfransar, se till att gå in, se till att gå in, se till att gå in, se till att gå in, se till att gå in
I apperance och draI apperance och draI apperance och draI apperance och draI apperance och dra
ner stapeln på dinaner stapeln på dinaner stapeln på dinaner stapeln på dinaner stapeln på dina
fransar till 0. Dufransar till 0. Dufransar till 0. Dufransar till 0. Dufransar till 0. Du
måste ställa dej I enmåste ställa dej I enmåste ställa dej I enmåste ställa dej I enmåste ställa dej I en
pose eller på ettpose eller på ettpose eller på ettpose eller på ettpose eller på ett
posestand, så du stårposestand, så du stårposestand, så du stårposestand, så du stårposestand, så du står
sti l la.sti l la.sti l la.sti l la.sti l la.

2 .2 .2 .2 .2 .Jag appliceradeJag appliceradeJag appliceradeJag appliceradeJag applicerade
“Bedroom”-fransar“Bedroom”-fransar“Bedroom”-fransar“Bedroom”-fransar“Bedroom”-fransar
från Cakfrån Cakfrån Cakfrån Cakfrån Cake, 1e, 1e, 1e, 1e, 100 L$,00 L$,00 L$,00 L$,00 L$,
som ser bra ut i dennasom ser bra ut i dennasom ser bra ut i dennasom ser bra ut i dennasom ser bra ut i denna
vinkvinkvinkvinkvinkeln, men så feln, men så feln, men så feln, men så feln, men så forororororttttt
jag vrider kameran serjag vrider kameran serjag vrider kameran serjag vrider kameran serjag vrider kameran ser
det ut som på bild 3.det ut som på bild 3.det ut som på bild 3.det ut som på bild 3.det ut som på bild 3.

3 .3 .3 .3 .3 .Jag går in i Edit och drarJag går in i Edit och drarJag går in i Edit och drarJag går in i Edit och drarJag går in i Edit och drar
och skjuter fransarnaoch skjuter fransarnaoch skjuter fransarnaoch skjuter fransarnaoch skjuter fransarna
ut och in.ut och in.ut och in.ut och in.ut och in.

4 .4 .4 .4 .4 .UUUUUpp och nerpp och nerpp och nerpp och nerpp och ner, de, de, de, de, det gällert gällert gällert gällert gäller
att inte ge upp!att inte ge upp!att inte ge upp!att inte ge upp!att inte ge upp!

5 .5 .5 .5 .5 .Men hur jag än vriderMen hur jag än vriderMen hur jag än vriderMen hur jag än vriderMen hur jag än vrider
och vänderoch vänderoch vänderoch vänderoch vänder, sitt, sitt, sitt, sitt, sittererererer
fransarna flerafransarna flerafransarna flerafransarna flerafransarna flera
centimeter utanförcentimeter utanförcentimeter utanförcentimeter utanförcentimeter utanför
ögonen eller så synsögonen eller så synsögonen eller så synsögonen eller så synsögonen eller så syns
dom inte alls. Jag gerdom inte alls. Jag gerdom inte alls. Jag gerdom inte alls. Jag gerdom inte alls. Jag ger
upp och gör omupp och gör omupp och gör omupp och gör omupp och gör om
samma procedur medsamma procedur medsamma procedur medsamma procedur medsamma procedur med
fransar “fransar “fransar “fransar “fransar “VVVVVanity” frånanity” frånanity” frånanity” frånanity” från
Sin Skins (1Sin Skins (1Sin Skins (1Sin Skins (1Sin Skins (10,0,0,0,0,111113,26)3,26)3,26)3,26)3,26)
1111100 L$. De funk00 L$. De funk00 L$. De funk00 L$. De funk00 L$. De funkararararar
bättre på mina ögon.bättre på mina ögon.bättre på mina ögon.bättre på mina ögon.bättre på mina ögon.

6 .6 .6 .6 .6 .Och så här blev det tillOch så här blev det tillOch så här blev det tillOch så här blev det tillOch så här blev det till
slut! Snyggt va?slut! Snyggt va?slut! Snyggt va?slut! Snyggt va?slut! Snyggt va?

PREMIÄR
Neonfärgerna, de uppbyggda puffärmsaxlarna och
modeller med överdriven brunkräm var bara ett minne
blott! Tills nu! Slå upp vilken modetidning som helst och
det känns som om vi stagnerat i nostalgifrossa.
Intresset för mode och skönhet har följt med mig genom
livet och jag arbetar i RL inom samma område. Jag är glad
för möjligheten att även här få arbeta med det jag gillar bäst.
Eftersom vi är en svensk tidning så kommer jag naturligtvis att
koncentrera mig på svensk design, men också annat som tips
till att göra din avatar så fabulös som du önskar. Lycka till nu
med att botanisera bland veckans köpfröjd i mode- och
skönhetsväg. Missa inte nästa nummer som handlar om “Bäst
klädda man.” Jag önskar dig trevlig läsning!

                   /Ambrooshia DeCuir, mode- och skönhetsredaktör

Premiär för ett nytt ämne i tidningen men även en
ny skribent som pressenterar sig så här.

Den nostalgiska vågen har sköljt över mej,
hittade gamla tidningar när jag rensade den
gamla kistan i hallen, En rejäl nostalgikick
lämnade mej leende och  hånskrattande,
men samtidigt bara såå tillfreds. Jag ville
permanenta mej som 10-åring, men fick
såklart inte det så jag hängde på
glamrocken senare istället, möjligen något
försent, för sen kom “90210” Beverly Hills
och alla skulle ha uppklippta frisyrer och

näst intill svart läppenna runt munnen med ljusrosa i mitten
och “ uttrycket “Heroin Chic” myntades då modellerna skulle
vara ännu smalare och se “trashigt” sotade ut runt ögonen.

EFTERLYSNING

VI SÖKER DESIGNERS SOMVI SÖKER DESIGNERS SOMVI SÖKER DESIGNERS SOMVI SÖKER DESIGNERS SOMVI SÖKER DESIGNERS SOM
VILL MEDVERKA PÅ ENVILL MEDVERKA PÅ ENVILL MEDVERKA PÅ ENVILL MEDVERKA PÅ ENVILL MEDVERKA PÅ EN
MODEVISNINGMODEVISNINGMODEVISNINGMODEVISNINGMODEVISNING
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Kapitel 1 - Mörkläggning:Kapitel 1 - Mörkläggning:Kapitel 1 - Mörkläggning:Kapitel 1 - Mörkläggning:Kapitel 1 - Mörkläggning:

Satorin lämnade sin kollegas hus med ett fotografi i fickan.
Tinas vänina hade i tumultet lyckats ta ett snapshot över kaoset
som uppstått efter dådet. På bilden syntes tydligt två män med
bistra miner och långa svarta rockar - firmans män.

I soliga Washington satt en glad Mary Robins framför sin dator.
Hon hade haft tur vid pokerbordet idag och vunnit 13800 i den
lokala dollarn som man använde sig av vid spelet. Hon gjorde
ett snabbt överslag och kom fram till att det skulle bli runt 50
amerikanska dollar. Ingen jätte summa men bara känslan av
att vinna gjorde henne uppåt.
“Tack för mig”, sa hon och reste sig från pokerbordet på
datorskärmen.
Skulle hon testa en runda vid rouletten innan hon gav sig av?
Nej, då skulle hon bara
spela bort några tusen.
Bättre att köpa sig en
vacker klänning hos
Noihnas affär så hon
blev kvällens vackraste
på discot.
En gestalt vid en av
casinots enarmade
banditer lyfte blicken
från de snurrande hjulen
när Mary passerade.
Mannen cashade ut sin
vinst och följde sakta
efter den vackra
kvinnan mot casinots
ytterdörr.

I Washington hörde Mary hur ytterdörren till hennes lägenhet
öppnade sig. Det var maken Jeffrey som för en gång skull slutat
tidigare än vanligt. Detta gjorde henne både glad men också
lite stressad eftersom han inte gillade att hon spenderade så
mycket tid framför datorn. Snabbt avslutade hon affären av
klänningen i datorn med ett enkelt knapptryck. Men glädjen
blir inte långvarig. Hon ser hur en person höjer en pistol mot

hennes figur och avlossar ett helt magasin. Som i slowmotion
flyger den datoriserade Mary genom luften och hamnar bland
klädställen. Blod rinner ur såren i kroppen och färgar mattan i
butiken röd.
Mary Robins reser snabbt från sin stol och vrålar argt.
“Vad fan nu då? Jävla idioter!”, men ilskan rinner snabbt av
henne och en annan känsla tar form i hennes kropp. Något är
fel. Något står inte rätt till. Hon vänder sig mot vardagsrummet
och ser en främmande person stå och sikta med en pistol mot
henne. En känsla som om en jätte slog till henne med en stor
hand får hennes kropp av flyga baklänges över sitt skrivbord
där laptopen står och brummar. Sedan hör hon ljudet från
pistolen. En konstig fördröjning.

Stein Alonzo såg hur hans modebutik först fylldes av buttra
män i mörka rockar som snabbt skingrade alla nyfikna
åskådare som kommit för att titta på den dödade unga
kvinnan. Stein hade själv inte sett händelsen eftersom han
samtidigt hade hållit på att montera en monter med vårmode

när skotten föll. Snabbt
hade han släppt allt han
hade i händerna och sett
skymten av en mörkklädd
figur springa ut genom
butikens ytterdörr. Sedan
hade han fått syn på
kroppen till den mördade
flickan och sett hur blodet
pulserade ut genom
skotthålen i dennes bröst.

På en annan plats steg en
trött Jeffrey Robins ut
genom en gul taxibil och
förvånades över att det var
så många polisbilar

utanför hyreshuset där han bodde. Han funderade över vad
som kunde ha hänt. Antagligen en olycka eftersom
Washingtontrafiken var ganska tät och livlig i denna delen av
staden. När han närmade sig ytterligare fick han syn på sin
granne som stod med massor av journalister runt sig. När
grannen fick syn på honom lyfte denne sin hand och pekade.
“Där är maken till den mördade.”

FFFFFororororor tsättning följertsättning följertsättning följertsättning följertsättning följer...................................
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