
Vi tar pulsen på musikern Satyra Singh som haft en 
premiärspelning på sin och partnerns nyöppnade 
musikklubb.
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Det var kanske inte helt oväntat att Lin-
den Lab skulle bli tvungen att förbjuda
spel om pengar i Second Life. Ändå kom 
beslutet som en chock för många casino-
ägare och spelare. Protester har höjts 
mot myndigheternas inblandning i 
Second Life och mot företaget Linden 
Lab som skapat och driver Second 
Life.              
    Sidan 4

Rådhuset i simen Wonderfull Denmark

Inga H&M-kläder 
i Second Life

Imagine Cup – 
Geniernas 
Imagine Cup
Geniernas 
Imagine Cup

kamp
Imagine Cup

kamp
Imagine Cup

Nu tar Microsoft ytterligare ett kliv in i SL genom att visa 
upp sin tävling för teknikstudenter – Imagine Cup. Tävling-
en vänder sig till studenter (16 år och äldre) vid gymnasier, 
högskolor och universitet världen över, och drar till sig ca 
100 000 deltagare årligen.

             Sidan 5

SLUTSNURRAT FÖR 
CASINON I SECOND LIFE

B O I N G O  
- ett nytt studs i modevärlden

SATYRA SINGH TAR
STEGET UPP PÅ EGEN SCEN
SATYRA SINGH TAR

foto: EAgames
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säkra på är att Second Life har gått från sin oskuldsfas till 
en ny fas. Vad denna fas kommer att bli vet nog inte ens 
företaget själv. Men rädslan är nog stor att registrerade 
användare kommer att lämna Second Life till någon 
konkurrerande värld.

Men något som vi ändå kan glädjas av i allt detta 
elände är att Second Sweden 3 åter har öppnat och fått 

sig en smärre ansiktslyftning. 
Affärslokaler har skapats och 
ett nytt stort disco med namnet 
"Turbin" har öppnat. Invigningen 
skedde under stor pompa och ståt 
med bandklippning av simägaren 
Johan Howard. Tidningen har jagat 
den så upptagne mannen och har 
blivit lovad en intervju för att få veta 
vad som kommer att hända med 
de tre simarna. I detta nummer får 
vi i alla fall stifta bekantskap med 
Carina Larsen som är en av dem 

som färdigställt Second Sweden 3 och just nu lägger sista 
handen på Second Sweden 2 som verkar bli en mysig svensk 
stad med trånga gator och gränder, Som sagt det fi nns mycket 
att se fram emot trotts allt elände i SL.               
                 /Satorin Vacano

Många är vi som levat i Second life i visionen av möjligheternas 
och drömmarnas värld, men nu har verkligheten kommit 
ikapp oss. Efter att Linden Lab skapade sin nya policy har 
många Secondlifare börjat tvivla på onlinevärlden och 
företaget bakom. Det är ett stort antal avatarer som sett 
sina investeringar och pengar försvinna över en natt, tack 
vare spelförbudet. Desto fl er ställer sig frågan om vad som 
händer här näst? Kommer Age-kontrollen igång? Kommer 
sexindustrin att bli nästa som 
blir förbjuden? Kommer det 
att bli skatt på handel och 
pengatransaktioner i Second 
Life? Att stora politiska krafter 
ligger bakom kan man förstå 
så Linden Lab hade nog 
inget val om man inte ville bli 
nedsläckt av amerikanska 
myndigheter.

Att nu FBI strosar runt bland 
oss avatarer och har koll på 
mycket av vad vi gör känns också olustigt. Vad registreras 
och till vilka ändamål? Vad vågar man säga och skriva utan 
att behöva vara rädd att hamna på någon lista i Pentagon? 
Kommer amerikanska myndigheter att rapportera till våra 
svenska myndigheter osv. Ja frågorna är många. Vad vi är 

HAR SECOND LIFE BLIVIT AV MED OSKULDEN ?

Usch och fy på dig! 
och tråkigt, SL är ju trotts allt en 3D-chatt. 
Vad som däremot gjorde mig upprörd var 

censurerandet av Mejsels röst i simens gemensamma 
forum av självaste simägaren och också forumsmoderatorn. 
Förövarna till den s.k. avlyssningsskandalen fi ck gå fria 
medan Mejsel som hjälpt den som drabbats av avlyssningen 
fi ck skit. När de ville bemöta smutskastningen mot dem togs 
deras inlägg bort av forumsmoderatorn. Sedan kallades 
Mejsel för en falsk orm osv. med onda avsikter (de exakta 
formuleringarna är nu även de borttagna av moderatorn 
så ingen längre kan läsa dessa tragiska trakasserier.) 
Simägaren har förklarat sitt agerande med att han anser att 
forumet är hans privata forum och därmed bestämmer vad 
som får sägas och inte. Själv är jag av den övertygelsen att 
öppnar man ett forum så är den offentlig och då skall alla 
ha möjlighet att få säga sitt så länge de inte urartar till hets 
mot folkgrupp eller mot folks sexuella läggning.
Så efter ett visst övervägande och konsulterande så ansåg 
vi att insändaren gick att publicera eftersom man visserligen 
kunde gissa sig till vilka avatarer som menades i insändaren 
om man var väl insatt i händelserna som inträffat på den 
aktuella simen. Men eftersom alla lever under pseudonym 
bakom avatarnamn ansåg vi att risken var minimal att någon 
kom till skada. En ursäkt skall i efterhand dock ske av mig 
som ansvarig utgivare. I insändaren använde man sig av 
namnen Jane Doe, John Doe och John Holmes. Jane och 
John Doe är namn som man brukar ge okända offer när man 
ej vet deras namn - John Holms lät också som ett anonymt 
namn men som den som namnet syftade på ansåg som 
mycket stötande eftersom det kan förknippas med en känd 
porrstjärna från 70-talet som dog i AIDS. Detta beklagar vi 
att vi inte uppmärksammade innan publiceringen att namnet 
John Holms var så värdeladdat.

Sedan har tidningen gett möjligheter för alla inblandade att 
ge sin syn på händelserna som inträffat på simen, men alla 
har avböjt att kommentera det hela. Så frågan om varför man 
tjuvavlyssnade några invånare, vad detta användes till och 
vilka som tagit del av detta kvarstår. Vill någon kommentera 
detta mer så tar vi detta inne i SL för i tidningen känns hela 
frågan utagerad och något tråkigt som alla bör lämna bakom 
sig och förhoppningsvis lärt sig något av detta för framtiden 
i Second Life.
    
                 /Satorin Vacano

P.S. Vill du skicka in en insändare eller kommentera något 
vi skrivit så hör av er till satorin@xroad.co.uk

   
Satorin Vacano, att du bara kan med att dels 
sätta ditt eget namn under den s.k. insändaren 
och dessutom låta publicera Mejsels artikel utan yttranden 
eller bemötanden från andra inblandade och dessutom 
har du uppenbarligen inte gjort några direkta, om ens 
några källkontroller. Det trodde jag verkligen inte om dig 
Satorin. Fick för mig att du hade tänkt satsa på kvalitet 
och inte billigt sensationsskriveri. Kommer aldrig mer att 
läsa din blaska och har dessutom tagit bort dig från min 
friendslista. Lev väl med ditt samvete i framtiden om du 
nu överhuvudtaget har något. Skäms på dig! Som ansvarig 
utgivare skall du nog vara glad att detta är sl och inte rl, 
tänker då på dom rättsliga följderna du och din tidning med 
största sannolikhet hade blivit föremål för. 

/Aviator Papp 

P.S. Publicera gärna detta om du känner för det eller 
vågar i nästa nummer, men sätt då mitt namn under i så 
fall D.S. 
                                                              
Hej Aviator

Det är tråkigt att du upplever det så här. Först vill jag bara 
förtydliga att det jag skrev var en artikel och Mejsels skrivelse 
var en insändare. Jag och tidningen har fått många arga och 
frågande reaktioner till varför vi valde att publicera artikeln 
men framförallt Mejsels insändare. Det har även framförts 
tråkiga och obehagliga hot mot mig och andra som försvarat 
mig och tidningen vilket är mycket allvarligt. Eftersom jag 
tillvardags i RL också arbetar som reporter/fotograf är jag van 
att bli hotad av folk och kriminella mc-gäng. Detta är aldrig 
roligt men en sak är värre och det är att hot aldrig får göra att 
folk tystnar. Censur är lika allvarligt, vilket är den anledningen 
till att jag valde att låta publicera Mejsels insändare.
Det kan stämma att jag saknade viss fakta för att skriva 
en artikel om det inträffade, därav valet att göra den 
ironiserande eftersom jag anser att hela händelsen är otroligt 
löjlig och tragisk.
Jag sökte svar från simägaren och inte av dig Aviator (vilket 
kanske var fel i efterhand) eftersom jag tyckte synd om dig 
som person. Jag har haft viss insikt i hur ditt RL varit på 
sistone, så jag ville inte strö mer salt i såren. 

Att man tjuvavlyssnar en grannes samtal må vara mycket 
allvarligt men mest ett tragisk agerande av förövaren. 
Käbbel mellan olika invånare och boende är också vanligt 
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som färdigställt Second Sweden 3 och just nu lägger sista mycket av vad vi gör känns också olustigt. Vad registreras 

Invigningen av Second Sweden 3

STOR
MODESHOW
LÖRDAG 4 AUG KL 21.00
SLAINTHE och AMBROOSHIA DeCUIR bjuder på internationellt mode 
från några av SL’s toppdesigners. Missa inte detta tillfälle att se det 
senaste från:
Mirage Industries HQ, Jernberg (221, 17, 350)

~~Ivalde~~Village, Ivalde (94, 162, 35)

AW Design - Main Shop & HQ, Eden Valley (160, 160, 28)

! NanoGunk Wild Wear, Versu Richelieu (212, 52, 38)

BoingO, Magnetism Island (80, 33, 22) 

Mantis Oh, HYBRID PRODUCTIONS, Coulours (97, 222, 701)

Nordic Light at The Beacon Hotel Plettenberg Bay (204, 111, 30)
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Men det fi nns ett antal skäl till att H&M valt att samarbeta 
med EA (Electronic Art) som äger spelet SIMS 2:

 *En större marknad. Medborgarna är ju nästan  
   10 gånger fl er än i SL när beslutet togs.
 *En effektiv distributör. 
 *Så kör man på sin hemsida en häftig   
   reklamfi lm som visar hur ett par SIMs 2-are  
   tittar i sin garderob och bara måste gå ut och  
   shoppa! Var? Jo naturligtvis hos H&M!
 *EA kan hur man aktiverar sina kunder    
   medborgarna och stärker varumärket genom  
   lekar och spel.  Invånarna i SIMS 2 har   
                    möjlighet att få sina egendesignade kläder 
   uppsydda och sålda i H&Ms alla butiker om  
   dom blir tillräckligt bra!  

Det var ett lätt val för oss säger man på H&M när jag 
intervjuar. Vår värld i SL är för fri, öppen och lokal. Och kräver 
därför väsentligt mycket mer av de företag som vill öppna 
verksamhet här och uppnå lönsamhet i sin försäljning till 
invånarna. 
H&M har noterat en viss liten försäljningsökning i sina butiker 
när man introducerat sina kollektioner i SIMS 2.

Ett framtida engagemang i Secondlife vill H&M inte 
kommentera. Just nu gäller det att utveckla samarbetet med 
EA. Vi får lära oss sy medan vi väntar…

/Roffe Fride              

Vill du ibland ha lika dana kläder i din virtuella värld som i 
RL? Du hittar dom i SIMS 2!

H&M har valt att öppna en butik för invånarna i SIMS2. Där 
når man en större marknad genom en ”återförsäljare”. Mer 
än 65 miljoner invånare uppges fi nnas i SIMS 2 som nu kan 
välja kläder ur kollektioner som just nu är aktuella i H&Ms 
alla butiker i RL.
Vid min intervju med H&M så ville man naturligtvis inte tala 
om hur stor försäljningen var till SIMS 2 –borna. Dom är ju 
ett börsnoterat bolag och kan inte lämna ut kurspåverkande 
information.

Imagine Cup – Geniernas kamp

Vi har sett fester, konserter, bilshower och modevisningar i 
second life. Nu tar Microsoft ytterligare ett kliv in i SL genom 
att visa upp sin tävling för teknikstudenter – Imagine Cup. 
Tävlingen vänder sig till studenter (16 år och äldre) vid gym-
nasier, högskolor och universitet världen över, och drar till 
sig ca 100 000 deltagare årligen. Tävlingen har tre delom-
råden; Technological Solutions (mjukvara, webbutveckling 
mm),  Skills Challenges (programmering mm) samt Digital 
Arts (fotografering, kortfi lmer mm). Årets tema handlar om 
hur tekniken kan användas i lärande syfte, och tjugoen del-
tagare som utvecklat programvara utifrån detta tema visas 
just nu upp på Imagine Cups sim i Second life. 

På invigningen av simen (där bland annat Natalie Moody 
spelade) hade journalister möjlighet att besöka platsen 

EUPARLAMENTET 
SÄGER NEJ TILL SL
Det var under IFLs seminarium i Handelshögskolans lokaler 
som det för en tid sedan berättades att EU-parlamentet fått 
upp ögonen för Second Life. Det hela skulle vara ett initiativ 
från Sveriges Margot Wallström som är EU-kommissionens 
förste vice ordförande. Vi på tidningen Slainthe frågade 
henne om det fanns några belägg för detta påstående.
 "Det är en intressant tanke att ta in EU i Second Life men 
för närvarande koncentrerar vi oss på att förbättra och 
fi nslipa vår kommunikation där vi redan är närvarande på 
Internet såsom vår egen Europa portal och YouTube", svar 
Margot Wallström på tidningen Slainthes fråga.

och även träffa några av deltagarna i Imagine Cup. Årets 
fi nalister kommer från vitt skilda länder såsom exempelvis 
Belgien, Danmark, Serbien, Turkiet, Storbritannien, Pakis-
tan, Egypten, Österrike och Förenade Arabemiraten. Burge 
Writer, även känd som Joe Wilson(chef över avdelningen för 
Akademisk Företagsamhet på Microsoft), berättar för Slain-
the om varför man valde att visa upp tävlingen i Second 
Life: 

”Det kom naturligt för oss att ta tävlingen till Second life, 
med tanke på att det är ett nytt media som använder sig 
av tekniken och som dessutom attraherar unga människor. 
Vi ser ju varje dag hur kreativiteten fl ödar här inne. Mycket 
händer kring SL just nu, så vi tyckte det var roligt att visa 
upp tävlingen här. Våra deltagare är genier, gör fantastiskt 
arbete och är så kreativa att vi gärna vill visa upp dem för så 
många som möjligt. Dessutom är det inte bara en tävling, 
utan det handlar om ett gott syfte. Om tävlingen kan bidra 
till att ge dessa studenter uppmärksamhet för sitt arbete 
och möjlighet att skapa nya kontakter, är vi glada att kunna 
hjälpa till.” 

Finalen av Image Cup går av stapeln 5 – 10 augusti i Seul, 
Korea, där tio fi nalister ställs mot varandra i jakten på äran 
och förstapriset, 25000 USD. Det återstår att se huruvida 
Microsoft väljer att låta tävlingens sim i Secondlife vara en 
del av fi nalen eller inte.

       /Cez Writer

Inga H&M-kläder i Secondlife

Mer om Imagine Cup:
Imagine Cup Sim:
http ://s lur l .com/secondl i -
fe/10/128/64/24/
http://www.imaginecup.com
http://www.imaginecupblog.
com/

Med tanke på Second Lifes explosionsartade tillväxt av 
invånare (i skrivande stund 8 310 736) kanske snart par-
lamentet bör tänka om eftersom Second Life har fl er invå-
nare än många av Europas mindre länder. Visserligen kan 
man inte påstå att det löses allt för stora världsproblem i SL 
ännu, även om viss politik börjat smyga sig in. Ett exempel 
på detta är den svenska ambassaden som verkar ha ham-
nat i en törnrosasömn sedan det pampiga invigningen, ett 
ämne som vi kanske får återkomma till. Så med facit i hand 
kanske det är bra så länge som våra myndighetspersoner 
ser SL som ett spel och ingen möjlig arena för politik.
                    
           /Satorin Vacano

SLUTSNURRAT FÖR 
CASINON I SECOND LIFE

MASSIVA PROTESTER
MOT SPELFÖRBUDET

ligen för att det kan kom-
ma att röra sig om stora 
summor pengar som går 
staten förbi. Vissa hävdar 
att det beror på påtryck-
ningar från RL-casinon 
i Las Vegas som tappar 
intäkter. Nu blir det istäl-
let så att många SL-casi-
noägare ser sin inkomst 
försvinna.
Vi träffade Charlotte 
Rhino, ägarinnan till det 
anrika ”The Beacon Ho-
tel" som är en resort med 
dans och badaktiviteter.
Nu till helgen hade man 
tänkt berika stället med 
ett casino för sina gäster där de kunde spela poker eller 

roulett. Planerna grusades i och med 
spelstoppet.
 "Det känns väldigt tråkigt, lite orättvist 
faktiskt", svarar hon besviket, "alla tycker 
om att spela poker nu för tiden, det är kul, 
och populärt. Vårt ändamàl var ju inte att 
tjäna pengar utan ge våra gäster ytterli-
gare en avkopplingsform."
Nu har man tagit bort spelbord och spel-
automater för att inte bli avstängda av Lin-
den Lab och väntar på en ändring av fö-
retagets policy. Undertiden fi xar man och 
donar man med de andra aktiviteterna 
som hör ett hotell till.

"Just nu iordningställer vi för en stor modevisning samt ett 
bröllop för en nära och kär vän", svarar en trotts casinomot-
gången positiv Charlotte Rhino.
       /Satorin Vacano

Protesterna var högljudda när demonstrerande sam-
lade sig utanför guvernör Lindens residens under tors-
dagen. Med stora plakat där man bland annat kallade 
Second Life för en polisstat så intog man gräsmattan 
och poolområdet. Röster höjdes för att åter tillåta casi-

nospel i Second Life men man fi ck 
inget gehör. De församlade bestod 
uteslutande av arga spelare och ca-
sinofolk. En av dessa var casinoä-
garinnan AngelMyst Silverstar som 
tillsammans med sin partner driver 
casinot som ligger ihop med en 
nattclub och en handelsgaleria.  
 "Utan casinot kommer besöks-
trafi ken att minska vilket kommer  
att leda till att nattklubben antagligen 
kommer att upphöra", svarar hon för-
bryllat.
För att inte bli avstängda av Linden Lab 
har AngelMyst Silverstar och hennes 
partner tagit bort alla sina spelautoma-
ter och spelbord från sitt casino.
 "Jag och min partner har minst inves-
terat 10 000 riktiga dollar i detta, så nu 
förstår du kanske varför vi är så arga."
Som sagt var de är inte ensamma om 

att vara arga utanför det ståtliga residenset. Rop och upp-
maningar till att alla kollektivt skall sluta att betala in sina 
månadsavgifter till Linden Lab  till mer oskrivbara saker.
Jag återvänder till casinoägarinnan AngelMyst som nu för-
sett sig med ett jättestort plakat med texten "Keep gaming 

in Second Life!". Vid hennes sida står fl era rasande spelare 
från deras casino som är här för att stötta dem. 
 "Jag tror att en av två saker kommer att hända. Ett! Att 
Lindens ignorerar oss och då tar de död på sig själva. De 
har retat upp så många här i SL. Många är här bara för spe-
landet. Tar de bort det så får ni se hur snabbt SL faller ihop. 
Det ANDRA alternativet är! Att de lyssnar på oss och tar bort 
detta nonsens och alla går tillbaka och lever sina SL-liv igen. 
Jag lämnar skaran av demonstranter och ännu har ingen 
från Linden Lab dykt upp på gräsmattan för att lyssna på 
demonstranternas argument. I olika grupp-IMs uppmanas 
det friskt att man skall sluta upp och demonstrera mot 
spelförbudet. Vad som kommer att ske idagsläget är mycket 
ovisst eftersom tunga krafter i den amerikanska regeringen 
ligger bakom det hela.
                 /Satorin Vacano

CASINON
SLUTSNURRAT FÖR
CASINONCASINON

Det var kanske 
inte helt oväntat 

att Linden Lab skulle att Linden Lab skulle att Linden Lab skulle 
bli tvungen att förbjuda bli tvungen att förbjuda bli tvungen att förbjuda 

spel om pengar i Second Life.spel om pengar i Second Life.spel om pengar i Second Life.
Ändå kom beslutet som en chock Ändå kom beslutet som en chock Ändå kom beslutet som en chock 

för många casinoägare och spelare. för många casinoägare och spelare. för många casinoägare och spelare. 
Protester har höjts mot myndigheternas Protester har höjts mot myndigheternas Protester har höjts mot myndigheternas 

inblandning i Secondlife och mot företaget inblandning i Secondlife och mot företaget inblandning i Secondlife och mot företaget 
Linden Lab som skapat och driver Secondlife.Linden Lab som skapat och driver Secondlife.Linden Lab som skapat och driver Secondlife.

Det var förra onsdagen som företaget Linden LaDet var förra onsdagen som företaget Linden Lab som 
skapat Second Life, släppte bomben med sin nya policy 
som innebar att all form av spel om pengar blev förbjuden. 
Sedan några månader tillbaka har det varit förbjudet att 
marknadsföra SL-casinon i SL-sökfunktion. Det har också ti-
digare satts upp hinder för spelare från USA att spela på SL-
casino liknande det förbud som man för ett år sedan införde 
mot pokersajter och andra former av casinon på "vanliga" 
internet. Den då så 
blomstrande internet 
spelandet totalstan-
nade och pokersajter 
som PartyPoker och 
Pokerstar såg stora 
delar av sin inkomst-
källa försvinna.

Det är nu detta som 
även nått Second Life 
som kanske turligt 
länge ansetts som ett 
spel i myndigheters 
ögon. Men när allt fl er användare och företag nu ansluter 
sig till hypen Second Life så vaknar också myndigheterna 
och låter byråkratins kvarnar börja mala.
Många ställer sig frågan varför ett totalt spelstopp? Antag-

Vill du ibland ha lika dana kläder i din virtuella värld som i 

foto: EAgames

Charlotte Rhino, hotellägarina

Provspelning på The Beacon Hotel inför premiären

AngelMyst Silverstar, casinoägarinna

Protester utanför guvenör Lindens residens
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Jag har lagt ned mycket 
tid på att göra LMs till 
alla ställen... de skall 
stämma... Jag har 
personligen besökt dem 
alla nu på tredje dagen.  
Men vem vet någon kan 
ha fl yttat i natt - det är 
charmen:-)) med SL.

Lycka till med 
upplevelserna! Tycker 
ni något är otäckt 
känns farligt eller 
inte är er grej - TP 
iväg bara.... det är 
nästa fi na sak med 
SL.

/Tina - EXAKT - Swedish 
People in SL.

PS - Många ställen har en donationbox - fyll den med något 
- vad som från 10 L$ till mycket L$ - Många sliter timmar ut 
och timmar in och skapar för våra skull med... och betalar 
ur egen fi cka.  Vilket belopp som är en glädjande present 
och jag lovar den uppskattas.
Jag blandar helt friskt - vill ngn sortera detta så är du/ni 
välkommen:

Phreak Island - (http://www.phreak-radio.com/)  for the 
athmosphere och musiken!!. Och massor med sand 
mellan tårna eller förstörda klackar men väl värt ett besök! 
Phreak (128, 128, 128) UPPLEVELSE! Öppet för alla! Bada 
i poolen!
�
Midnight City - For the best in fashion and more , Midnight 
City (113, 142, 26) byggt av Aimee Weber - en av de större 
byggarna i SL. Och en enorm designer. Hon gillar att synas 
undrar varför jag känner igen mig i henne?:-D - SHOPPA
�
Svarga, Svarga (7, 123, 22) - använd den guidade touren 
för mesta möjliga info om Svarga. Här VÄXER växterna!! 
naturskönt och bra gjort - UPPLEV
�
[EXAKT] Flagship Store on Verlor, Verloren (218, 30, 33) 
svenska EXAKT store.. (min) och Kastellet på ön är enormt 
att se på. Det tar timmar att se hela.. gör det! Byggt redan 
2004 av enormt kunniga Versu Richelieu en guru i SL 
- SHOPPA o UPPLEV
�
[EXAKT]  at Gnubie Store - Freebies för alla!
�
THE FREE DOVE~From Palomma & Wilco - freebies, free 
clothes, fashion, free hair, free shoes, sexy, newbies, noob, 
free stuff BRA STÄLLE!
�
Independent State of Caledon, Caledon (190, 189, 23) 
en stor samling sims med thema (äldre) massor med 
hantverkare som gör sina speceilla saker.. - UPPLEV o 
SHOPPA
�
FurNation Worlds - Luxor Pyramid, FurNation Prime (128, 
184, 35) -- Här träffar ni alla som vill vara/är djur.. i dag 
10 sims fyllt med spännande saker ! - WOW UPPLEV 
- Djuren bits inte!:-)) (tror jag). Många är otroligt duktiga 
hantverkare! Finurliga med!

Vem kan SL bättre än Petgirl Bergman alias Tina 
som är grundaren till gruppen - Swedish People in SL. 
Vissa har kanske sett den i gruppforumet men den 
är värd att visas igen. Den är lång så därför kommer 
vi att dela upp den i fl era bitar och förhoppningsvis 
kanske vår vän Petgirl kan fylla på den efterhand. Så 
passa på och njut av en trevlig guidning genom SLs 
alla små smultronställen. Vi släpper ordet vidare till 
upphovsmakerskan själv.

Denna lista är inte på något sätt komplett - det är inte 
meningen heller - alla länkar är inte mina favoriter heller 
men jag kan och påstår att den täcker en hel del av 
det som fi nns att se på - att uppleva och vara med om i 
Second Life. Vanliga shoppinställen fi nns knappt med... 
här är det upplevelser av alla de slag jag bjuder på - sorry.

Jag har bett många av mina nära vänner om links... denna 
gång... (för version två av denna är alla inbjudan med sina 
små tips om pärlor) -  tack för alla jag fått.. blandat blev 
det och det var bra... nu kan ni se vad Second Life är - utan 
censur.  Det fi nns mer mycket mer. Är det något speciellt 
ni letar efter kan jag försöka hjälpa tiil jag vet en hel del 
- och tillsammans med mina vänner brukar det mesta gå 
att hitta.

Den är skapad i Juli 2007 - egentligen frågade en duktig 
IRL journalist (Nej han är inte i SL) mig efter 5 ställen han 
fi ck fl er.. och nu får ni ännu fl er här... Men ev felaktiga 
LMs.. ja många fl yttar runt i SL - de kan förekomma 
- meddela gärna mig i så fall.
Tycker du ngt saknas maila mig - ge mig en LM plus en 
motivering.. så uppdateras denna lista vartefter. Vill du 
klaga på någon länk så glöm det. Titta på nästa i så fall. 
Här är det vilt blandat nämligen för Second Life är en 
blandad kompott avd IRL och lite till.

En mode, möbler, tillbehör, 
skor,,,,handlingslista 
har jag 

tänkt på men -->>> 
tror  <--- jag avstår med tanke på 

det enorma utbud som fi nns på alla dessa över 9500 
sims som fi nns idag i July 2007.

Sverige och vi svenskar då - den kanske någon annan 
kan göra? Mycket nöje önskar jag er alla. Blir ni addict på 
något nytt anklaga mig genast! :-))

PETGIRL BERGMAN TIPSAR OM
SPÄNNANDE PLATSER I  SECOND LIFE
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�
Tableau, Tableau (198, 179, 17) - av Master builders like 
Cory Edo, Barnesworth Anubis, Ingrid Igersol - Fantastiskt 
bygge... - UPPLEV o SHOPPA
�
Welcome to OTHERLAND, OTHERLAND (42, 176, 24) Över 
100 sims som där den ena är vackrare än den andra. 
Flyg runt och titta.. väl värt ett besök! T er tex till 
Nomanisan Volcano, Nomanisan 
Mountain (53, 218, 76) och 
titta på den AKTIVA Vulcanen. 
UPPLEVELSE AV DESS LIKE 
Också en otroligt pålitlig 
LandLord. ja! Jag känner henne, 
väl. Inte undra på jag vågar skriva 
det!
�
FotoArt: VMOA, VMOA (144, 21, 22) 
Fotoart när den är som bäst men 
även skrämmnde IRL artist som 
ställer ut och säljer i SL. (http://www.
vmoa-online.de/cms/) - UPPLEV o BLI 
BERÖRD
�

The AvaStar Island, The AvaStar (107, 
219, 80) - Home of the magazine AvaStar 
- byggt av Amiee med min Tyske mentor 
IRL och SL guru - Markus/elephant7 
och pixelpark - som projektledare - för 
tidningskonceren Springer Verlag i Tyskland 
- ger ut SL tidning varje vecka på tyska och engelska. 
Mest underhålande tidningen i SL. http://www.the-avastar.
com - den ÄR GRATIS - SE BYGGNADEN

�
Latexia - Latexia Space Station Fetish 

Mal, Fetish VooDoo 
(126, 

128, 86) 
- det som inte fi nns här i 
latex det fi nns inte. Varför inte passa på 
att bli en latex toy member för alltid dressed in latex.-
)) - UPPLEV o ev SHOPPA
�
Barcelona Marketplace, Plaza Rea, Barcelona del Oeste 
(168, 70, 24) Du landar vi ett underbart litet kaffe - sen 
kan du vandra runt och insupa.. Barcelona! - UPPLEV o ta 
en FIKA!
�
Sanctum Sanctorum -~*Intemptesta Nox*~ (Dead of the, 
Intemptesta Nox (209, 225, 48) - Sanctum Sanctorum, 
RELIC Garden and Everything Under the Ground - jag vet 
inte hur jag i ord skall kunna beskriva detta.. så ta en TP 
dit och vandra runt.- UPPLEV!
�
Intemptesta Nox Sanctum Sanctorum - for the opera house 
and the pirate ship. - UPPLEV

�
Phobos - Phobos Design in Chaos, Chaos (37, 198, 42) 
- is fantastic, especially the tunnels - Du landar bland 
en del köttätande växter men bli inte rädd... de 
gillar inte avakött! Här har de den 
fi nfi na animationen 

vampyre 
bite med.

�
Transylvania’s (/^VAMPIRE EMPIRE, Transylvania (40, 

215, 30) - Ett enormt bygge värt att bara ta sig till för att 
titta på alla textures. Träffar du kungen Oscuro hälsa från 
mig! - UPLEV o ev SHOPPA
�
KDC - KDC main shop/telehub/sky city e, dead realm 
(128, 128, 602) - allt du behöver om du gillar fetischer. 
Har du aldrig sett en ta dig ditt och se vad som fi nns - ta 
med luktsaltet-.. och/eller kom på din hemliga böjelse du 

aldrig visste att du hade! LYCKA TILL.
�
Desperation Isle, Desperation Isle (226, 182, 64) 
- ännu mer av av vad de behöver om du är i SL för 

fetisher och bdsm tex.. om du vågar dig ta en trip 
på simmen... ägs av en kul tjej med skin på näsan. 
Om hon har vad som i koppel fråga henne först om 
du får klappa dem. - TA DET FÖR VAD DET ÄR - OCH 
här fi nns även en BRA lista att få - vid TP punkten - på 
free skins och shape mm mm Tack WW för den!
�
Dublin- Dublin in Sl, Dublin (147, 104, 24) - Ja det är 

Dublin fast i Second Life. Bra gjort - mycket att se - det 
sker saker ständigt här. UPPLEV
�
Prim Hearts. Prim Hearts, Prim Hearts (11, 29, 28) - An 
entire sim devoted to games and gokarts. Här landar du på 
en klassikst LL telehub - SL historia!! HA KUL! LEK!
�
Esoterica, Atrocity, Esoterica (128, 127, 24) -  for the 
super-detailed and realistic build.
�
Ginza - Japanese BUSINESS SIM - , Ginza (128, 84, 31) - al 
japan! - EXPLORE! Titta på simmarna runt om. HELKUL - 
alla dessa duktiga annorlunda Japaner... - TITTA o SHOPPA!
�
Bryggen & Norwegian Waterfalls, Alebi (77, 183, 24) 
- Norwegian waterfall once again rebuilt .Come visit this 
Beautiful  Sim  That shows a taste from the nice town 
of Bergen,Norway. We  have Waterfalls in all sizes to 
reasonable prices,stars,bars,xcite, ing stuff
�
Denmark-Copenhagen, Denmark (115, 99, 28) - samma 
fast Danmark.
�
Amsterdam, Capital of the Nether, Amsterdam (127, 128, 
25) - ja som på riktigt - affärer och escorts.... - GÖR VAD 
DU VILL:-))

                            Fortsättning följer i nästa nummer....

Petgirl i transylvansk folkdräkt ?
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Foto: Andre Woodget

SATYRA SINGH SATYRA SINGH TAR STEGET
UPPUPP PÅ EGEN SCEN

Sida 9

                PREMÄR FÖR TIDNINGENS NYA SKRIBENT OCH MEDARBETARE

Jag sätter mig vid datorn, startar upp 

programmen så att micken får ljud 

och så att jag kan streama ut ljudet. 

Jag kollar så att mikrofonförstärkaren 

är igång och att nivåerna är rätt. Är 

gitarren stämd? En halvtimme kvar 

tills jag skall börja, dags att skicka 

ut en notis till min grupp. ”Natalie 

Moody live in 30 minutes, use attached 

landmark”. Vad skall man skriva mer? 

Plats, tid, nödvändiga formaliteter. 

Setlisten är klar, känner inte för att 

köra så mycket covers idag, två stycken 

får räcka. Det är lättare att köra covers, 

inte lika utlämnande som mina egna 

låtar men idag känner jag mig modig. 

Notisen går ut, jag är redan på plats. 

Det pirrar i magen, en liten oro gnager 

när ingen dyker upp. Minuterna kryper 

fram. Stämde jag gitarren? Jag går 

igenom min låtlista igen. Borde jag 

försöka skriva lite gladare låtar? 

Snabbare låtar? Tänk om folk tröttnar 

på mina melankoliska melodier? En 

kvart kvar nu. En avatar har kommit 

och står mitt på dansgolvet. Han frågar 

om det är här konserten är och jag 

svarar glatt att det är det. Sen kommer 

en till, två till. Fem minuter kvar. Jag 

sätter ut min tipjar och mitt mickstativ 

på scenen och attachar min gitarr. Jag 

ställer mig tillrätta bakom mikrofonen 

och klickar på gitarren för att starta 

animationen. Samtidigt tar jag min 

nyinköpta gitarr i knäet och sätter mig 

tillrätta framför mikrofonen. Stämde 

jag gitarren? Ja, det gjorde jag. Jag 

trycker på play på streamen och kör 

igång.  När jag tittar ut ifrån scenen 

ser jag plötsligt ett myller av avatarer 

på dansgolvet och jag andas ut. ”I put 

my heart into every single song I sing to 

you, what you choose to do with them 

is solely up to you” sjunger jag med 

ett leende och kikar förväntansfullt 

på chatten för att se hur folk kommer 

att reagera. 

Istället för att tipsa om en musiker 

denna gång så tänkte jag tipsa om 

några trevliga arenor där man kan 

lyssna på livemusik. Dels så har vi 

Rocky Shores, a musicians venue, som 

ligger på simmen Cascadia. Simmen 

är för övrigt väldigt trevligt inredd med 

berg och natur och delfi ner som dyker 

utmed kusten. Sedan har vi scenen 

i Bliss Basin som är mycket läcker, 

omringad av vattenfall. För att komma 

dit måste man hoppa ner i ett hål och 

falla fritt ett tag, sen dunkar man i 

backen i en sagoliknande värld. Båda 

ställen är helt klart värda ett besök!

             
             

           /
Natalie Moody

NATALIE MOODYS

M U S I K S P A L T

Sida 9

Sveriges mest berömda rumpa 
styr dansturerna i SL

Men Ika - vad ÄR det här med din rumpa? 
  -Det började faktiskt under, eller egentligen efter, barncancer-
galan. Där var det en tjej som hade danser på sin kropp, vilket 
fascinerade mig. Jag funderade på det några dagar, sedan gick jag 
in i loggen och letade upp hennes namn. Frågade hur hon hade 
gjort, men fick inget bra svar. Jag fortsatte leta och hittade till slut 
en chimera, som den kallas (en dansboll alltså). Sedan köpte jag till 
ett antal danser som jag ”koreograferat” in i den..

Kan alla ha sin egen dansboll dold i en kroppsdel?
  -Ja, det finns flera som har skaffat sig det nu. Men det gör inte mig   -Ja, det finns flera som har skaffat sig det nu. Men det gör inte mig 
något, min är ju unik ändå... :)

Blir du inte trött på att alla nyper dig i rumpan?Blir du inte trött på att alla nyper dig i rumpan?
  -Haha nej, jag tycker det är kul! Den där dansgrejjen har verkligen   -Haha nej, jag tycker det är kul! Den där dansgrejjen har verkligen 
varit värd sin vikt i guld. Jag har fått massor av nya vänner, har kul varit värd sin vikt i guld. Jag har fått massor av nya vänner, har kul 
själv och det verkar som om jag även kan glädja andra. Och nu när själv och det verkar som om jag även kan glädja andra. Och nu när 
jag har börjat köra radio så är vi ju ännu fler som samlas.jag har börjat köra radio så är vi ju ännu fler som samlas.

Just det, en rumpdans är inte bara en rumpdans. Även här gäller Just det, en rumpdans är inte bara en rumpdans. Även här gäller 
det att produktutveckla... Ika började på kul att streama radio till det att produktutveckla... Ika började på kul att streama radio till 
de dansande, och det har numera blivit minst lika populärt som de dansande, och det har numera blivit minst lika populärt som 
dansen; Man kan nämligen önska sina egna låtar av Ika:dansen; Man kan nämligen önska sina egna låtar av Ika:

  -Jag spelar och streamar ut musik ur min winamp via en icecast  -Jag spelar och streamar ut musik ur min winamp via en icecast-
server som alla som vill får lyssna på. De önskar och jag har massor server som alla som vill får lyssna på. De önskar och jag har massor 
av musik, så vi spelar och snackar om låtarna. Låtar med minnen av musik, så vi spelar och snackar om låtarna. Låtar med minnen 
blir det ju ofta, och på det sättet lär vi känna varandra på ett lagom blir det ju ofta, och på det sättet lär vi känna varandra på ett lagom 
personligt plan. Många berättar spontant om sina minnen med just personligt plan. Många berättar spontant om sina minnen med just 
den låten.

En oundviklig fråga; gillar du att dansa irl?En oundviklig fråga; gillar du att dansa irl?
  -Hahaha nej, jag är inte alls särskilt road av att dansa irl.   -Hahaha nej, jag är inte alls särskilt road av att dansa irl. 
Men om jag hade kunnat flyga i dansen så hade jag nog Men om jag hade kunnat flyga i dansen så hade jag nog 
varit mer road...

Ika Cioc började sitt second life i februari i år, då hon Ika Cioc började sitt second life i februari i år, då hon 
läste om SL: 
  -Jag tror det var genom olika nyhetsbrev i IT-frågor som jag började   -Jag tror det var genom olika nyhetsbrev i IT-frågor som jag började 
bli intresserad. Jag har varit engagerad i olika communities länge bli intresserad. Jag har varit engagerad i olika communities länge 
och sökte något som var lite mer utvecklat än så.och sökte något som var lite mer utvecklat än så.

Men hon hamnade inte riktigt rätt först;Men hon hamnade inte riktigt rätt först;
  -Jag hade en annan avatar i början, snurrade mest runt till platser   -Jag hade en annan avatar i början, snurrade mest runt till platser 
på kartan där det fanns många gröna prickar. Och ...ja, du kanske på kartan där det fanns många gröna prickar. Och ...ja, du kanske 
förstår var jag då hamnade... Jag hade alltså lite svårt att se det förstår var jag då hamnade... Jag hade alltså lite svårt att se det 
roliga med SL först. Sedan hittade jag Second Sweden och då roliga med SL först. Sedan hittade jag Second Sweden och då 
ändrades allt. Det var nog mycket vår line-dans som fick mig ändrades allt. Det var nog mycket vår line-dans som fick mig 
att fastna.

Ika syftar på senaste påsklovet, då även undertecknad var Ika syftar på senaste påsklovet, då även undertecknad var 
med i ett litet gäng nykomlingar som samlades på gamla med i ett litet gäng nykomlingar som samlades på gamla 
dansbanan i Second Sweden och ”uppfann” linedansen, dansbanan i Second Sweden och ”uppfann” linedansen, 
medan vi hade hysteriskt roligt.

Ika Cioc är en superaktiv avatar. Förutom sin berömda Ika Cioc är en superaktiv avatar. Förutom sin berömda 
rumpdans, har hon ett starkt engagemang i SRC, rumpdans, har hon ett starkt engagemang i SRC, 
Svenskt Resurscenter, där hon hjälper till med Svenskt Resurscenter, där hon hjälper till med 
att ta hand om nya avatarer och visa dem att ta hand om nya avatarer och visa dem 
tillrätta. Hon håller även nybörjarkurser. tillrätta. Hon håller även nybörjarkurser. 

Inte sedan Agnetha Fältskogs dagar har väl en svensk bakdel blivit så omhuldad som den på Ika Cioc. 
Klickar man på nämnda kroppsdel så är man vips med i en danstrupp på max åtta personer, som virvlar runt i Klickar man på nämnda kroppsdel så är man vips med i en danstrupp på max åtta personer, som virvlar runt i Klickar man på nämnda kroppsdel så är man vips med i en danstrupp på max åtta personer, som virvlar runt i 
akrobatiska steg och hisnande luftvolter. Rumpdansen har gjort Ika berömd i hela svenskkolonin.

Detta är något som har anknytning till Ikas verksamhet i det Riktiga Detta är något som har anknytning till Ikas verksamhet i det Riktiga Detta är något som har anknytning till Ikas verksamhet i det Riktiga 
Livet;

 -De aktiva i SRC gör ett väldigt bra jobb. Det är därför jag vill hjälpa  -De aktiva i SRC gör ett väldigt bra jobb. Det är därför jag vill hjälpa  -De aktiva i SRC gör ett väldigt bra jobb. Det är därför jag vill hjälpa 
till där.
 -Irl har jag jobbat länge som lärare, men numera har jag gått över  -Irl har jag jobbat länge som lärare, men numera har jag gått över  -Irl har jag jobbat länge som lärare, men numera har jag gått över 
till IT och pedagogik. Ger bla föreläsningar i frågor som rör ungdotill IT och pedagogik. Ger bla föreläsningar i frågor som rör ungdotill IT och pedagogik. Ger bla föreläsningar i frågor som rör ungdo-
mars  internetanvändande.

Ika har även hjälpt till - och gör fortfarande - med LunarStorm,                         Ika har även hjälpt till - och gör fortfarande - med LunarStorm,                         Ika har även hjälpt till - och gör fortfarande - med LunarStorm,                         
men är inte lika aktiv där sedan hon hittade SL. På LunarStorm men är inte lika aktiv där sedan hon hittade SL. På LunarStorm men är inte lika aktiv där sedan hon hittade SL. På LunarStorm men är inte lika aktiv där sedan hon hittade SL. På LunarStorm men är inte lika aktiv där sedan hon hittade SL. På LunarStorm men är inte lika aktiv där sedan hon hittade SL. På LunarStorm 
leder hon en grupp som heter 
Lararforum (utan prickar), 
där lärare och skolfolk 
möts.

Vi som då och då får hänga 
med i Ikas virvlar i SL är 
väldigt glada över att hon 
är den hon är. Och du 
som läst detta, vet nu 
också att Ika Cioc
är så mycket mer 
än bara en kul
rumpa...

 /Rebecka Beck /Rebecka Beck /Rebecka Beck

Det var med nervösa ben som den rutinerade RL-musikern Satyra Singh äntrade sin egna 
scen i förra veckan. Stället var det nyöppnade StageBar som Satyra öppnat tillsammans 
med sin RL-partner som också fått upp ögonen för Second Life. Själv fi ck Satyra upp 
ögonen för Second Life efter att ha sett Natalie Moody på TV.
 "När jag såg hur hon kunde stå där i sitt kök och spela för massa människor över hela 
världen ville jag också testa." Även om det var premiärspelningen på klubben så var det 
inte premiär i SL för Satyra Singh som hunnit med fyra spelningar i denna virtuella värld.
 "Fördelen med att ha en egen klubb är att man kan spela när man känner för det och 
slippa bli inbokad av en klubbägare", svarar en glad Satyra som stolt berättar att hon 
skapat sitt första SL-plagg. Men det är nog inte det som kommer att vara fokus på 
framöver även om en butik hade varit roligt. Med ett späckat schema med inbokade 
gästmusiker skall hon göra sin och partnerns klubb till en välbesökt musikscen. I RL 
har hon helgerna inbokad som musiker så till en början blir det nog under vecko-
dagarna som man kan få en chans att få höra Satyra Singh sjunga och spela på 
sin gitarr. Musiken har följt henne hela livet och hon har spelat i många band. Ett 
skivbolag var på gång att lansera hennes band en gång i tiden men när allt var så 
gott som klart dök en ung tjej upp med en bibel i handen och vann melodifestiva-
len. Skivbolaget valde att vänta med Satyras bands lansering, nästa gång det var 
aktuellt väntade hon sitt första barn. Men åter till nuet. Hur gick spelningen då på 
det nyöppnade klubben? 
"Jag är jätte nöjd, trotts att jag var lite nervös. Det var godkänt med folk i publiken 
för en premiär tycker jag allt", svarar hon självsäkert och klappar sin gitarr. Om ni 
läsare är sugna på att komma att lyssna på Satyra Singhs stämma så håll ögonen 
öppna på adressen:  STAGEBAR, Ichoen (143, 62, 57)    
              /Satorin Vacano              /Satorin Vacano              /Satorin Vacano
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BOINGO  - ett nytt studs i modevärlden
Ett nytt varumärke har fötts! Namnet är BOINGO och det 
startades av ett nytt intressant designteam som är 50% 
svenskt och 50% amerikanskt med kompetens, tro, hopp 
och kärlek. Ambrooshia DeCuir har träffat den ena halvan 
av teamet - nämligen svenskan 
Yeti Voom.

 "BOINGO??? Vad är det för ett namn?", undrade en nyfi ken 
modereporter.
 "Ja, det är ett ljud egentligen, hör hur du säjer det", svarade 
designern och ser på den förvånade reporters min att hon 
måste förtydliga, "som en studs."  
Yeti Voom och Jeela Juran är partners i nystartade Boingo och 
är två drivna kreatörer. De mötes av en slump i en skoaffär 
- Jeela gillade Yetis avatars utseende och tyckte den var 
vackert gjord. De båda började leta lokaler tillsammans och 
satte så småningom upp butiken tillsammans.
 "Vi är partners och det är mycket spännande, men min RL-
dygnsrytm är ju helt förskjuten eftersom hon ligger 8 timmar 
efter oss i Sverige. Det är svårt med engelskan för mej men 
jag har lärt mej ca 300 nya ord de senaste 3 veckorna."
Att de båda fungerar så bra tillsammans tror de beror på 
att de är lite äldre och lika gamla. På frågan om vad det är 
som gör deras design så speciell och vilka olika roller de 
har så svarar Yeti Voom så här vilket är ett citat från hennes 
amerikanska kollega.
 "Yeti is an amazing salesperson and invaluable style 
consultant to Jeela." säger hon med ett leende,"dessutom 
gör jag research för företaget tillsammans med Marcocello, 
som arbetar med marknadsföring och marketingplaner med 
oss. Det är intressant för vi tänker så olika om stil osv, det 
märks att jag är svensk. Min stil är mer ren, klassisk. Jeelas 
är.... amerikansk. Hehe! Hur förklarar jag? Jag är Svensk med 
rena drag och lite återhållsam. Jeela har fattat att SL är ett 
ställe där man förverkligar drömmar, hon brer på. Jag tänker 
mer på vad vi tjejer skulle våga, men vi säljer mest av WET 
t-shirt så jag får tuffa till mej lite, tjejer vill att bröstvårtor osv 

ska synas och jag tycker inte det.... Men jag lär mej 
massor på detta." 
I n t e r v j u n  ä r  av s l a p p n a d 

eftersom vi båda älskar kläder 
och vackra saker. Det är så att man blir lite avundsjuk på de 
båda designernas bra samarbete. Visserligen är de båda som 
sagt var inte alltid överrens om vad som är snyggt vilket leder 
till att man kan ta varandra till hjälp och lyssnar på råd.
 "Ja, om hon inte får till färger eller glitter eller glans så säjer 
jag det, hon ändrar helt efter min smak. Det är kanon."

Kläderna de tillverkar är väldigt sexiga med en ren touch. 
Inspirationen till sina skapelser får de mest av varandra där 
de bollar sina idéer. 
Sedan hämtar de in mycket idéer från sina vänner om vad de 
saknar och vill ha. Jeela hade mycket idéer innan Yeti kom 
in i bilden som hon nu utvecklar. 
 "Det verkar funka, vi ger och tar bra tror jag,  Sen är vi 
otroligt bra vänner nu. Vi kan ryka ihop och reda ut grejor 
utan problem." 

I Juli kan man få lite smakprov på de bådas kollektioner 
med bland annat nya skin och kläder i någon av deras tre 
butiker. Sedan har vi på tidningen också lyckats övertala 
de båda att vara med på modevisningen som anordnas av 
tidningen Slainthe på hotell Beacons offi ciella nypremiär 
den 4:e augusti.

Så vart ska nu alla ni läsare åka för att få tag på dessa 
härliga kreationer?  
Adress: Magnetic Mall, Magnetism Island (80, 33, 22) men 
på WWW.SLEXCHANGE.COM fi nns vi också med. 

       /Ambrooshia DeCuir, mode- och  
         skönhetsredaktör
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Sinchi Prieto, manlig supermodell och 
den nya sensationella Svenska expor-
ten. I tidningar och på reklam kan vi se 
han både sexig och utmanande, men 
som person är han förvånansvärt gul-
lig. Hans mörka ögon och engagerade 
leende gör att han känns närvarande 
och passionerad, vad som ligger un-
der den här vackra ytan är en person 
ganska bekväm i sina skor, lika trevlig 
på insidan som på utsidan.....   

Vad har du för bakgrund?  
- Jag föddes i Sydamerika men gick i 
Gymnasiet i Sverige, har mycket släkt 
där så det blev ett självklart val när 
jag ville utomlands, jag ville vidga 
mina vyer, jag förälskade mig i Sverige 
och tjejerna är ju dessutom så vackra 
(ler). 

 Hur började du som modell? 
 - Det var en sommar kommer jag ihåg, var på stranden med 
några vänner då det kom fram en man som började prata 
med oss, vi var ett gäng killar och tjejer... Han ville fota oss, 
skulle skriva om svenska sommaren for unga, vi tyckte först 
det verkade lite skumt, men han övertygade oss om att han 
var seriös och visade tidningen han skrev för, hur som helst 
så hamnade senare några av dessa bilder hos en av hans 
vänner som har en modellagentur och dom hörde då av sig 
till mig. Och på den vägen är det.  

Vilket är ditt roligaste jobb hittills? 
 -Det var nog en jättevisning i Barcelona, där 
några av modellerna var proffsfotbollsspelare, 
jag gillar fotboll, det var roligt att träffa dom här 
killarna i en miljö som var främmande, för dom, 
jag fi ck ge tips och råd inför visningen och peppa 
dom så dom inte skulle vara nervösa, trots att 
vissa är vana med tusentals åskådare så kan 
densamme ändå känna sig osäker i en liknande 
men ändå främmande miljö. Det var roligt, lite 
annorlunda!  

Du ser väldigt avslappnad och bekväm ut på en 
”catwalk”, mer än andra modeller, vad är det 
som gör det?  
- Naturbegåvning helt enkelt. *skratt*. Nej men 
jag tycker att jag har ett roligt jobb, känna in 
känslan i den stil jag ska ut med, sen är det bara 
att promenera fram och tillbaka och visa kläder-
na jag har på mig, det är ju kläderna det handlar 
om, det är dom som är viktigast, mitt jobb är att 
bära upp plaggen, visa dom och sälja.  

Vilket är det konstigaste fotojobb du gjort? 
 -Oj! Nu måste jag tänka.  
Sinchi tittar ner mot sin dubbla espresso, en slinga hår 
ramlar ner och han föser med en van rörelse, nästan på 
ett oförskämt snyggt sätt undan håret, tar en klunk av sitt 
kaffe, tittar på mig, ler och svarar sedan: 
- Det måste vara när jag blev upphängd i rep under en bro 
för bilreklam i Tyskland, alla bara pratade tyska och jag för-
stod ingenting, var bara att bita ihop och försöka se cool ut 
och le när dom tilltalade mig, låta fotografen göra sitt.  Men 
jag såg jobbet senare och det blev supersnyggt.  

Har modellandet alltid varit lätt för dig, blir du aldrig ner-
vös? - Jag har kul, träffar härliga individer, blir ompysslad 
och jobbar hårt för att leverera det min kund vill ha av mig, 
inte så mycket att bli nervös för, bara att leverera liksom, 
men jag kan bli lite nervös i början på en stor visning om jag 
vet att där sitter många viktiga kunder i publiken men så 
fort man går in då är det alltid glömt och blir bara njutbart. 

Klart att här kan man ju bli nervös för Lag, svårt att gå då, 
man kan hamna överallt och kläderna kan sitta hur som 
helst, *s*.

Vad är din bästa sida?  
-Jag är öppen och ärlig.  

Du måste träffa världens skönheter på jobbet, vad attrahe-
rar dig hos en kvinna? 
-Ja, utseende har blivit en vardaglig sak men jag gillar smar-
ta tjejer med ambitioner och som är levnadsglada.   

Har du någon fl ickvän just nu? 
-Ja, det har jag.  

Är det inte svårt när man reser så mycket i jobbet. Hur kla-
rar du en relation? 
-Det kan vara svårt, men hon reser en del också, vi försöker 
anpassa våra scheman, det funkar rätt bra faktiskt.  

Hur spenderar du din fritid?  
-Sportar mycket..gillar att dansa salsa, träffar vänner och 
släkt.   
”Salsa tänker jag, man borde kanske fråga om man fi ck ett 
smakprov, jag stannar i den tanken en stund men fortsätter 
sedan min intervju.”  

Gillar du att gå ut på klubbar eller på fester? 
-Ja det gillar jag men det blir mycket party så man får pas-
sa sej lite om man vill jobba som modell ett tag, viktigt att 

sköta om sin kropp, men det bör 
ju alla tänka på, inte bara vi som 
jobbar med vårt utseende som 
arbetsverktyg.   

Vad gör du för att hålla dig i 
trim? 
-Jag sportar en del, badminton, 
simning, gym.   

Var bor du? London, New York, 
Paris?
-Jag har en lägenhet i New York 
men även ett ”krypin” i Paris, det 
har varit mycket jobb i Europa på 
sista tiden så Paris känns som 
hemma, men jag har även varit 
mycket i Asien.

Får du aldrig hemlängtan? 
-Jag har fl yttat runt i världen 
sedan jag var 16 år, är mer en 
världsmänniska, *ler*.  

Hur ofta är du i Sverige? 
-Jag älskar skärgården, åker dit så ofta jag kan, försöker 
spendera i alla fall några veckor där varje år. Har mycket 
släkt och vänner i Sverige som jag måste få se ibland.   

Vad ser du dig själv göra efter modellivet? 
-Finns det ett liv efter? *Skrattar*. Jo det gör det såklart, 
jag får hoppas att jag tjänat ihop tillräckligt med pengar för 
att kunna ta ledigt ett tag och fundera på vad jag vill göra 
då, köpa ett stort hus i Spanien, kanske starta upp en liten 
reklambyrå eller något annat? Har inte funderat så långt 
ännu, hoppas kunna jobba några år till med detta.  

Vill du ge läsarna några tips och råd på affärer, klubbar i SL 
som du kan rekommendera?  
-Jag kan rekommendera Naugthy Island, affärer där du kan 
hitta allt från en ny trendig skjorta till och ett nytt face.

      /Ambrooshia DeCuir, mode- och  
            skönhetsredaktör

Sinchi Prieto, manlig supermodell
Tidningens mode- och skönhetsredaktör, Ambrooshia DeCuir träffade Sinchi Prieto en solig dag i varma Second Life. 
Man samtalade om både reallife och secondlife om stort och smått, men framför allt hur det är att vara en välbokad 
modell i världar där skönhet som så ofta står i fokus.
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Musikerhuset på SRC 
fl yttar till större lokal Swedish People in SL : Är en helt friståen-

de grupp (Den är en ickekommersiell grupp, 
samt opolitskt och religiöst oberoende) – startad 

av Tina (PetGirl) Bergman för Svenskar eller vänner till 
Svenskar i Second Life. Gruppen är till för att dela på 
erfarenheter om och i Second Life. 

Meddelanden sänds ut sporadiskt (när det fi nns något 
bra) och medlemmarna i gruppen är alla välkomna 
att dela med sig i gruppchatten eller meddelan-
den till gruppen via notes. Maila info till mig på: 
management@exakt.biz

Som medlem i gruppen får man diverse typiskt 
svenska saker så som: Den gula o blå Nationaldräk-
ten för både damer o herrar, Midsommarstång och en 
Svensk fl agga. Även en komplett uppsättning typiska 
svenska garden möbler. Vid specialla dagar så som 
Påsk, Nyår och andra högtider händer det att andra 
kul presenter kan droppa ned på en:-) 

Gruppen är är en av de största, äldsta och mest aktiva i 
svenskgrupper i Second Life - Blev över 1.000 medlem-
mar redan 1a Maj 2007.

                  /Tina (PetGirl) Bergman
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Swedish People in SL : Är en helt friståen-
de grupp (Den är en ickekommersiell grupp, 

samt opolitskt och religiöst oberoende) – startad 
av Tina (PetGirl) Bergman för Svenskar eller vänner till 

Svenskar i Second Life. Gruppen är till för att dela på 

Meddelanden sänds ut sporadiskt (när det fi nns något 
bra) och medlemmarna i gruppen är alla välkomna 
att dela med sig i gruppchatten eller meddelan-
den till gruppen via notes. Maila info till mig på: 

Som medlem i gruppen får man diverse typiskt 
svenska saker så som: Den gula o blå Nationaldräk-
ten för både damer o herrar, Midsommarstång och en 
Svensk fl agga. Även en komplett uppsättning typiska 
svenska garden möbler. Vid specialla dagar så som 
Påsk, Nyår och andra högtider händer det att andra 
kul presenter kan droppa ned på en:-) 

Gruppen är är en av de största, äldsta och mest aktiva i 
svenskgrupper i Second Life - Blev över 1.000 medlem-

                  /Tina (PetGirl) Bergman

Swedish People in SL : Är en helt friståen-
de grupp (Den är en ickekommersiell grupp, 

samt opolitskt och religiöst oberoende) – startad 
av Tina (PetGirl) Bergman för Svenskar eller vänner till 

Meddelanden sänds ut sporadiskt (när det fi nns något 

ten för både damer o herrar, Midsommarstång och en 

Gruppen är är en av de största, äldsta och mest aktiva i 
svenskgrupper i Second Life - Blev över 1.000 medlem-

                  /Tina (PetGirl) Bergman

Swedish People in SLSwedish People in SLSwedish People in SLTio frågor till Carina Larsen
en av arkitekterna bakom nya Second Sweden

Det var väl inte den allra bästa tidpunkten att haffa Carina Larsen för en intervju; En av de sista hektiska byggdagarna när 
SS3 skulle färdigställas… Men vänlig och hjälpsam som hon är, ställde hon upp och svarade på några korta frågor. 
Lanskapsarkitekt och byggare, själv ägare till underbara paradis-öarna Carina Islands ute i havsbandet. Konsult, affärs-
kvinna, galleriägare och konstnär. En fullt sysselsatt SL-innevånare med andra ord.

Musikerhuset tillhörande gruppen Swedish Musicians har 
öppnat sina dörrar på SRC. Alla som vill är välkomna att 
besöka huset där man kan hitta information om lite allt 
möjligt som har med musik i Second Life att göra. Man 
behöver inte vara musiker eller DJ, det räcker att man är 
nyfi ken. Utöver informationslådorna som är tillgängliga för 
alla så fi nns det en kuddhörna, en fl ygel, en Wall of fame 
med bilder på svenska musiker och DJ:s i Second Life 
samt dansgolv och bar på taket. Välkomna! 

Alla är varmt välkomna!

Swedish People in SL : Är en helt friståen-
de grupp (Den är en ickekommersiell grupp, 

samt opolitskt och religiöst oberoende) – startad 
av Tina (PetGirl) Bergman för Svenskar eller vänner till 

Swedish People in SL

1. Så är Second Sweden3 invigt - är du nöjd med resul-
tatet?
Ja, det här är ju ett jätteprojekt som tar sin tid, men i slutän-
den hoppas jag att alla tycker att det blev bra. Nu invigde vi 
SS3 och om några veckor ska även SS1 vara klart.

2. Hur hamnade du i SL från början?
Jag hittade hit i december 2006 efter att ha läst om det 
i en datortidning. Tyckte att det verkade spännande efter-
som jag jobbar med datorer och grafi k irl. (Carina är egen 
företagare och jobbar med hemsidor, datorgrafi k och pro-
grammering. Red:s anm.) Det var antingen i PC för Alla eller 
Internetgrafi k - jag vet att jag läste om PetGirl och hennes 
lampor och blev inspirerad.

3. Du är ju själv ägare till en hel skärgård på fem simmar 
- hur bestämde du dig för att bli sim-ägare?
Jooo.. de första månaderna i Second Life lärde jag mig att 
bygga, jag skaffade ett litet 512 m2 land men det räckte 
inte till. Så då köpte jag 3000 kvadratmeter.. men var fort-
farande inte riktigt nöjd. Det var väldigt laggigt på mainland 
och grannarna fl yttade in och ut hela tiden. Så jag ville bo 
privat.
Men när jag väl satte igång med projektet att fl ytta ut till 
privat tomt så skaffade jag en helt egen sim istället, där jag 
hyr ut samt säljer tomter.

4. Visste du att du ville ha en ö-värld?
Ja, det kom jag på samma vecka som jag beställde första 
ön, när jag satt och skissade upp hur jag ville ha det. Jag 
tyckte att det skulle bli trivsammare att ha det så. Mina sim-
mar är nog lite annorlunda – de är helt min egen design :) 
Och alla tomter som var till salu är nu sålda.

5. Har ni någon slags SIM-owners association eller så i 
SL?
Hm.. jo, det fi nns en del grupper om man vill gå med i, där 
man kan få lite stöd om man vill, eller tipsa om saker. 

6. Får man som sim-ägare mer info från Linden än andra 
medlemmar?
Nej man får inte mer info. 

7. Hur många simmar det fi nns i SL? Vet du det?
Oj, nej det vet jag tyvärr inte. Det måste vara massor!

8. Du är också porträttmålare, med galleri i SL?
Ja, det är ju en verksamhet som jag sysslar med i RL och 
jag har inte direkt gjort något här mer än att jag öppnat ett 
galleri. Men jag ska se om jag kan utveckla galleriet senare, 
när jag får loss mer tid. Det har varit så mycket på gång så 
att jag inte har hunnit med allt…

9. Vad gör du helst i SL, förutom alla dina jobb?
Då umgås jag med mina vänner!

10. Har du kvar någon mark till dig själv?
Ja, jag har kvar gott om land att vistas på och många prim 
att leka med :) 

             /Rebecka Beck

Underbara norska Bryggen har stängt för gott

Ja det är tyvärr sant! Norska Bryggen har stängts eftersom 
ägaren Brumm Bricklin ansåg att simen var för dyr att driva. 
I stället kommer han att satsa på Ivalde simen som hans 
RL-fru driver och har sin modebutik på.
 "Ivalde er jo liksom like nye norge som bryggen", svarar han 

glatt på norska och förklarar att även denna kommer ha glatt på norska och förklarar att även denna kommer ha 
stark prägel av Norge med dess kultur och historia.
Man kommer att satsa mer på musik än tidigare och bygga 
en stor scen för konserter.
"Efter ett tag ska jag åter försöka med att starta med så 
kallad - open mic", fyller han i på engelska så den tröge 
svenska reportern ska förstå.
Brumm har även gjort sig känd som en duktig gitarrbyggare 
med animationer vilket även vi omusikaliska tidigare har 
kunnat ta del av och testat någon av Bryggens headbang-
ing bollar.
Så vi som hänger läpp över att Bryggen har stängt med sina 
romantiska bryggor och norska fjord får nu istället glädjas 
av Ivalde som förutom musik bjuder på mycket annat som 
Brumms frus modebutik med kläder i vintage still för alla 
smaker.       
                 /Satorin Vacano
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Bland fi nansvärldens drakar
Visste ni att det fi nns banker 
här i SL som betalar ränta på 
dina insatta pengar? Jag hade 
inte en aning om detta förrän 
jag träffade några unga fi nans-
lejon och en drake i deras bank-
palats.

Väl inne i den överväldigande 
entréhallen såg jag ett gäng 
yngre killar i mörka kostymer 
och randiga slipsar. Några bar 
svarta portföljer. Under glatt stoj 
tycktes dom träna någon cirkus-
konst för en av dom stod på en 
plattform som några av dom an-
dra bar upp. Jag närmade mig 
avvaktande gruppen, hälsade 
och framförde att jag gärna ville 
lära mig mer om bank och fi -
nansmarknaden här i SL och att 
jag skriver för en tidning i SL och 

undrade om jag kommit rätt. Visst hade jag det, svarade 
den av dom som stod överst på plattformen och gjorde vrål-
garvande en frivolt. En annan kille stramade upp sig och sa 
att jag hade kommit till AVIX exchange och att det bara var 
att gå till en hemsida för att få ett lösenord och sedan var 
det fritt fram att handla på börsen och det kunde man göra 
i automater här. Sedan fortsatte dom sitt stojande och jag 
började faktiskt undra om jag inte kommit till en cirkus med 
clowner i stället för till huvudkontoret för ett bankimperium 
och om det var det jag skulle berätta för mina läsare. Då 
blev det fart på en av killarna.
”Jo du förstår vi jobbar seriöst hela dagarna med våra fö-
retag i gruppen och med våra fi nansiärer men ibland släp-
per vi loss. Och han där på plattformen är min vice VD men 
samtidigt vår rolighetsminister. Du förstår det här är mitt 
RL-jobb och hade jag inte roligt här så skulle jag söka mig 
ett vanligt jobb i RL.”

Jag fi ck veta att här på börsen noterades företag som har 
sin verksamhet en-
dast här i SL. 
I Allenvestgruppen in-
går ett tiotal företag 
som alla är noterade 
här på börsen. Det är 
företag som äger och 
utvecklar mark, byg-
ger, gör webbdesign, 
jobbar med säkerhets-
frågor osv. 
Vi äger för tillfället 28 
simar och har en ak-
tiv aktieförvaltning. Vi 
har avtal med företag 
i rl t ex Stone Brewery 
i San Diego, dom är 
inte här för att sälja öl 
i SL utan bara för att 
stärka sitt varumärke, 
berättade en av kil-
larna för mig. 

”Nu tycker jag att du skall träffa Draken, han som är chef 
för vår börs här.” 
Vi fl ög upp genom trapphuset till Maelstrom Baphomets 
kontor där han tog emot omgiven av sin ledningsgrupp, som 
han just hade avslutat ett möte med. Jag och mitt ärende 
presenterades av en av kostymkillarna. 
”Då vill jag ha 45 minuter med Kay. Sedan fortsätter vi mö-
tet om vårt nästa ”kontor”, mullrade Draken och alla de 
kostymklädda lämnade oss. Då såg jag att Mr Baphomet 
liknade en drake och att han hade en gyllene drake som 
livvakt eller personlig assistent som hela tiden stod hotfull 
men tyst bakom honom.

Mr Baphomet inledde med att berätta om hur aktiehandeln 
på hans börs går till med hjälp av automater och en webb-
sida. Börsen är öppen 24 timmar om dygnet och alla veck-
ans dagar. Om det sker en plötslig förändring i något bolag 
stoppas handeln i det bolaget, precis som i RL. För börsen 
är mycket mån om investerarnas förtroende och skyddar 
dom.

”På väggen bakom dig ser du de aktuella kurserna för våra 
bolag dom är just nu 10 stycken.” 
Hela tiden växlade siffrorna ibland till rött och ibland till 
grönt beroende på hur en aktiekurs utvecklas.

”Jag är faktiskt VD för ett av bolagen på listan där, DGD, 
Dragon Global Diversifi ed, ett holdingbolag. Jag köper delar 
av andra verksamheter eller blir delägare i bolag och låter 
dom betala utdelning till mig, som jag sedan delar med in-
vesterarna.”

”Bolagen på listan kan du besöka. Dom gör alla sina affärer 
här i SL. Ta t ex ZEN dom har just förvärvat simen Tamaqua 
och håller på att utveckla den för uthyrning eller försäljning 
av tomter. Ja några av bolagen är fastighetsbolag och an-
dra är fi nansieringsbolag och något gör webdesign. CYB gör 
gränssnitt för affärer mellan RL och SL. 
SLMS är ett medieföretag och LNL är en bank. 
Jag ser att vi har ytterligare ett företag som mitt, KDC, ett 
holdingbolag som köper och säljer aktier i verksamheter 
här i SL.”

Hur ser ni, Mr Baphomet, på RL-företag som vill etablera 
sig i SL?
”Det handlar oftast inte om att tjäna pengar här i SL. Det 
handlar mest om PR. Ta Coke till exempel. Dom är här för 
att göra reklam för sina RL-produkter.”

Har ni också företag i RL?
”Nej våra företag är noggrant utvalda. Dom måste ha sin 
verksamhet här i SL och dom måste kunna skapa värden 
för sina investerare på börsen (AVIX) här i SL. Dina läsare 

kan få mer informa-
tion om våra bolag på 
http://www.allenvestfi -
nancial.com .”

Vad tror ni om framti-
den för SL?
Jag tror att SL ännu är 
väldigt ungt. Så länge 
Linden Lab fortsätter 
att utveckla och upp-
gradera så fi nns det po-
tential i SL.
SL förenar världen med 
alla dess olikheter.

Det leder mig till min 
sista fråga och den är 
personlig: Vad förestäl-
ler ni?
Maelstrom Baphomet 

skrockar småmysigt, ”Jag är en stormdrake”! , dundrade 
han och blev plötsligt enormt stor.

Hur kan ni röra ert i ert kontor när ni är så där stor?
Det går om man rör sig långsamt! Sa Mr Baphomet och klev 
försiktigt upp på sin stol av järnbalkar.
Det är mycket effektivt i för handlingar som håller på att 
köra fast att plötsligt bli lite större.

Jag tog farväl av en af fi nansvärdens stora drakar medan 
hans medarbetare samlads runt hans fötter.

Kay Uggla

Kay Uggla ser förvånat på Maelstrom Baphomet som blivit en stormdrake
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MORD AV ANDRA GRADEN

Kapitel 2 - Jakten:

Med bestämda steg gick en lång man med stilig kostym 
genom kontorslandskapet. Nyfi kna tittade underordnade 
upp från sina skrivbord men slog snabbt bort blicken 
eftersom deras chefs ansiktsutryck var allt annat än glad. 
Med en bestämd hand öppnade Wolfgang G. Linden dörren 
till ett konferensrum. De som redan satt och väntade 
vid konferensbordet skruvade på sig när deras chef kom 
in i rummet. Mötet hade inte varit inplanerat utan alla 
närvarande hade blivit snabbt inkallade. Deras chef slängde 
argt en tidning på bordet med en hög smäll. Med stora 
rubriker över hela framsidan syntes en bild på en kvinna. 
Den stora rubrikskriften skrek ut ”Lindens bakom reporters 
försvinnande?”
”Vad är detta?”, vrålade 
säkerhetschefen Wolfgang 
B. Linden till sina under-
ordnade men innan någon 
hann med att svara slog 
han upp uppslaget med 
en bild föreställande två 
rockklädda män som 
pryglade upp en man i 
en butik.
”Sedan vill jag veta vilka 
dessa är och vem som 
är ansvarig insatschef 
bakom detta ingripande 
och vad som föreligger 
denna brutalitet?”

Monica Linden som var företagets avlyssningsexpert, såg nu 
på sin närmaste chef Humphrey Linden som tog till orda.
”Som alla här har hört talas om så arbetar vi intensivt med att 
utreda den senaste tidens mord. Allt tyder på att det rör sig 
om samma gärningsman eller en liten grupp av gärningsmän. 
Samtliga experter arbetar dygnet runt med att kartlägga och 
analysera inkomna data samt se över säkerheten.” 
Humphrey som var en respektabel man i sina 50 år gick fram 
till en stor bildskärm för att visa bilder när han bryskt blev 
avbruten av säkerhetschefen.
”Vad har det att göra med reporterns försvinnande och 
misshandeln av ett vittne ?” 
Monica tyckte lite synd om sin närmaste chef som nu tappade 
tråden i sitt anförande. Då reste sig en man som hon inte 
visste namnet på som suttit tyst längst ner vid bordets ände. 
Av stilen på hans yttre så skrek det ut ordet fältagent. 
”Det var jag som var insatschef under den aktuella händelsen 
och mina män ansåg att det var av yttersta vikt att få 
fram information så fort som möjligt för att kunna gripa 
mördaren.”
”Och då ansåg man att tortyr var nödvändigt mitt framför 
näsan på massa åskådare?”
”Hmmm, jag kan väll medge att platsen för förhöret kanske 
inte var det bäst valda nej.”

MORD AV ANDRA 
GRADEN ÄR EN FÖL-
JETONG  I SL-MILJÖ 
SOM MAN KAN FÖLJA 
HÄR I TIDNINGEN . 

/SATORIN VACANO

”Sedan väljer man att röja undan en reporter också? Eller 
vad har ni gjort av henne för det är väll ni som tagit hand 
om henne eller hur?”
”Vi har satt henne i förvar och hennes konto är spärrat.”
”Okey!”, svarade Wolfgang och reste på sig och gick fram till 
insatschefen och sträckte fram sin hand mot denne. 
”Det är bäst att du lämnar över din legitimation här och nu 
så ingen mer skada kan ske under ditt ledarskap. Samma 
sak gäller dig Humphrey. Från och med nu är ni inte längre 
några Lindens.” 
Med tomma ansikten lämnade de båda cheferna över sina 
legitimationer och gick ut ur rummet.
”Monica, du är numera chef för analysavdelningen och 
rapporterar allt direkt till mig personligen. Förstått?” 
Mållös nickade Monica ett ja till sin överordnade.

Celldörren öppnades med ett ljudligt gnissel och Kitty tittade 
upp på två bastanta fångvakter. Hon reste sig upp från den 

hårda britsen. Bakom 
fångvakterna steg en 
kort och söt kvinna fram 
iklädd en mörkgrön kort 
sommarklänning.
”Mitt namn är Monica. Det 
är så att min företrädare 
har begått några allvarliga 
misstag när han spärrade 
in er här. Du skall givetvis 
genast släppas fri och 
jag tror att någon från 
er tidning väntar på er 
utanför.”
Kvinnan log ett leende 
som kändes äkta vilket 
gjorde Kitty mycket lättad. 

Hon följde med genom några korridorer tills de till slut kom 
ut på en stor stentrappa som ledde upp till den väldiga 
byggnaden som hållit henne inspärrad. Utanför stod massor 
av journalister och fotografer vars blixtar exploderade i ett 
enda stort ljushav. Det var henne de fotograferade. Det hela 
kändes mycket olustigt och underligt när hon nu stod på 
denna sidan som en nyhet.
Ur skaran trängde hennes chef sig fram för att möta 
henne.

På ett hustak tvåhundra meter därifrån låg en mördare och 
väntade tålmodigt på att sitt offer skulle komma i skottlinjen 
för sitt gevär. Hårkorset parerades in och tog sikte på offrets 
bröstkorg.

I en svensk småstad ligger en annan krypskytt och väntar på 
att få skjuta sitt offer. Genom ett fönster ser mördaren hur 
offret sitter framför sin dator och knappar på tangentbordet. 
Mördaren slänger ett öga på sin laptop som visar hur två 
fi gurer tar sig ut på en trappa. Snart var det åter dags för 
blod att fl yta.

      

   Fortsättning följer.......

Nordic Light at The Beacon Hotel Plettenberg Bay (204, 111, 30)

DANSA MED
HAVSUTSIKT 
Upptäck Nordic Light, det nya nöjespalatset vid beachen!
DISCO - vi anlitar alltid SL’s mest populära DJ’s.
VATTENSPORTER - åk, surfa, lek, hoppa fallskärm m.m.
EVENTS - modevisningar, uppträdanden, tävlingar.
BAMBOO BAR - vila fötterna i vår stora läckra bar.

EFTERSOM SOMMAREN INTRÄFFAT OCH ALLT SOM DET FÖR MED SIG SÅ KOM-
MER VI ATT HA LITE GLESARE MELLAN VÅRA NUMMER AV TIDNINGEN SLAINTHE.

SÅ NÄSTA NUMMER DYKER NOG UPP OM TIDIGAST TRE VECKOR!


