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Det var lördagen den 15e som HSB öppnade sin sim un-
der buller och brak. Musik spelades och tal hölls av bland 
annat HSBs Håkan Falk. Under öppningskvällen drog 
man även igång en tävling om framtidens boende.

       läs mer på sidan 4
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HSB FLYTTAR IN I SECOND LIFE

Andre Woodget ger ut en 
bok om Second Life

Den första RL-boken om Second 
Life är nu inte långt borta. Det är 

designern Andre Woodget som 
idagarna sätter ihop de sista 

bitarna till sin "resguide"-bok 
om intressanta och vackra 

platser i Second Life. 
 "Boken började som 

ett litet häfte som jag 
skulle dela med mig 

av när jag varit på 
kundmöten. Både 
möten som hade 
med SL att göra, 
men även “vanliga” 

kundmöten."

          läs mer på sidan 5

KONSTNÄRINNAN SECOND RENOIR 
STÄLLER UT

11 september - en dag för eftertanke

S K R Ä C K -
ROCKAREN 
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Ja förmodligen i Sverige, men trenden är inte över. Att ca 
3800 Svenskar under juli månad tillsammans spenderade 
160.000 tim i SL visar väl att det finns ett intresse för SL, 
eller?
Att alla SL deltagarna tillsammans under juli månad fanns 
i SL 23 miljoner timmar är för mig en nästintill ofattbar 
siffra. 23 miljoner timmar är lika med typ 2600 år !!!! Hm... 
har jag verkligen räknat rätt? Men å andra sidan är det i 
genomsnitt 1 tim i veckan per konto av de 5.7 milj unika 
som finns. Det låter väldigt lite. Med statistik kan man få 
“sanningar” att låta väldigt olika.

Varför tror jag då att trenden befästs? Jo....Vi har SL, Active 
Worlds, HiPiHi, There, Multiverse m.fl. virtuella världar.
Sen har vi alla online spel som har likheter med SL. Att 
Sony kommer med en motsvarighet till SL som heter Home 
visar väl att trenden inte är över - snarare befästs.
RL har, via virtuell valuta, fler valutor nu, det är också be-
fäst - och det är inga monopolpengar, its the real thing! Det 
är “Hard cash” och inget annat!
De virtuella världarna ökar och valutorna blir fler - vad visar 
det?

Snart kommer Australienska Outback och “rör om i gry-
tan”. Enligt rykte ska allt fungera bättre där än i SL, och 
dessutom bygger tekniken på “Peer to Peer” (p2p). Då får 
deltagarna större koll på sin egen lilla del av den virtuella 
världen. Och vi får ännu en ny valuta... 
Jag tror att jag utan att överdriva kan säga att deltagaran-
talet i ALLA virtuella världar ökar, och mer pengar omsätts. 
Dessutom har företag börjat strömma till, och nu ska vi 
begåvas med både kreditkort, som gäller i SL, och någon 
Japansk bank som ser en ny kundkrets att låna ut pengar 
till.
 
Så ja, hypen är över men trenden befästs - och hur är det 
i andra länder? Är hypen över där också? Vi glömmer lätt 
att SL, och de andra virtuella världarna, är en GLOBAL grej. 
Om hypen är över i Sverige så kanske den startar i ett an-
nat land. Det är just det som händer !  Från Brasilien och 
Japan strömmar det nytt folk till SL, och därmed strömmar 
nya stålar till också. I lilla ankdammen Sverige inser inte 
företagen vilken attraktionskraft och utvecklingspotential 
dessa nya virtuella världar har. Ibland hör man som kritik 
att SL är som en tecknad serie. Ett större Svenskt medie-
bolag satsar på Blipp istället för SL - och Blipp om något 
liknar en serietidning och kommer knappast att utvecklas 
till något annat. Kanske ska SL vara mer likt en serietid-
ning för att gå hem hos företagen???

Att de öppna virtuella världarna, som SL och andra repre-
senterar, drar till sig en helt ny publik går företagen helt 
förbi. Det är inte “dataspelsfolk” utan “vanliga människor” 
som aldrig ens provat ett dataspel som kommer till de vir-
tuella världarna. Visst, det kommer “dataspelsfolk” också, 
men storheten ligger i att “vanligt folk” lockas av det som 
erbjuds i bl.a. SL. Cyworld, facebook, myspace, youtube 
och liknande 2-D världar är på frammarsch men jag vågar 
ändå påstå att framtiden är 3-D världarnas.
2-D världarna går förhållandevis lätt att integrera i 3-D värl-
darna men inte tvärtom. Att inne i SL göra “reklam” för sin 
myspace sida är inget ovanligt. Myspace fungerar då som 
en extra plats där man kan ha hela demolåtar eller bilder 
om man sysslar med det.

Så vilken av världarna ska man välja? Tja... vad gör IBM i 
SL? Jo bl.a. jobbar man med att göra de virtuella världarna 
kompatibla! HiPiHi och Linden Lab har redan pratat om 
att fixa en teleport mellan deras världar. HiPiHi och kine-
siska Entropia Universe (från Svenska MindArk) kommer 
med sannolikhet att bli kompatibla på sikt. Multiverse, 
som skapats av några gamla Netscapekillar, bygger på 
kompabilitet. Där FÅR man alla verktyg som behövs för att 
skapa sin egen virtuella värld. Alla virtuella världar som 
skapas med de verktygen blir kompatibla. När man sen får 
inkomster från sin värld betalar man 10 % i provision till 
Multiverse ägarna.
 
Nog finns det gott om skapare av virtuella världar som tror 
på sin idé, men de inser också att kompabilitet är en nöd-
vändighet på sikt. Just nu ser vi, och kommer att få se ett 
tag framöver, en konkurrens mellan de virtuella världarna. 
Man försöker med olika medel popularisera SIN virtuella 
värld. Rykten om olika kändisar finns i deras virtuella
värld verkar spridas då o då. Det senaste jag hörde är att 
Rolling Stones finns i Active Worlds, men inte har jag hittat 
de där ! :)) 
Men ska virtuella världar bli en företeelse som RL tar på 
allvar behövs kompabiliteten - det är säkert, och som sagt, 
den är på gång!
Så... så småningom gör man sig EN avatar men kan gå 
runt med den i ett antal virtuella världar, var och en med 
sin nisch och specialitet.

Så vad väntar de Svenska företagen på??? Sverige som 
tycker sig ligga i framkant håller på att bli totalt akterseg-
lade. I de allra flesta fall är det dyrt att ligga i framkant.
En satsning på ny teknik och nya marknader kostar  - 
utveckling är ofta inte billig. Men i det här fallet är det 
tvärtom vågar jag påstå! Kolla själv vad valutorna i dessa 
virtuella världar kostar, och vad man får för pengarna. En 
snillrik produkt med väldigt många timmars arbete kostar 
ofta typ en Svensk tia. Och ni vet, liksom jag, att det inte 
är någon skillnad på en timme i en virtuell värld och i RL! 
Ni vet, liksom jag, att hyra arbetskraft i SL, eller köpa en 
produkt, kostar nästintill ingenting. Så visst har jag rätt,
att satsa nu är billigt. Så vad väntar företagen på?

Jo... en sak till ! De som nu “leder in” företagen i en virtuell 
värld har ett stort ansvar.
Blir satsningen en platt pannkaka skrämmer den andra 
företag att satsa. 
Tänk på det och lycka till !

Sammanfattning:
1: deltagarantalet ökar i virtuella världar
2: vi får fler virtuella världar
3: vi får fler valutor
4: de virtuella världarna blir kompatibla på sikt
5: det är billigt för företag att satsa nu
6: kör igång NU!

Iakttagare och strateg, som förutspår att en ny valuta blir 
världsvaluta - 
och den blir baserad på en gemensam virtuell valuta - 
inom 10-20 år (på sin höjd)

       /Junivers Stockholm
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Nummer 6,5
Ja det är precis vad man skulle kunna säga eftersom 
den första versionen av nummer 6 försvann i samband 
med ett datorhaveri. Det är därför som ni har fått vänta 
lite på detta numret samtidigt som det har hänt saker 
under tiden. Vissa av de artiklar som skulle varit med har 
antingen gått förlorade eller blivit inaktuella. Tanken med 
magazinet är att det skall komma ut en gång i månaden.

I nästa nummer har vi en jätte intressant nyhet som 
jobbas med under skrivandet stund som är av svenskt 
intresse men vi hoppas även kunna ge er en stor artikel 
från Second Sweden där vi bland annat har pratat med 
en av byggarna Kaja Lura samt hoppas på ett samtal 
med den blå storsmurfen Johan Howard som äger second 
sweden simarna. 
Väl möt i nästa nummer.
              /redaktören
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Stopp för hasardspel satte 
banker i konkurs – 
Linden Lab vill återta mark.

Den 25 juni förbjöd Linden Laboratories allt hasardspel om 
pengar. Detta fick omedelbart konsekvenser. Alla casinon 
måste stänga och pågående casinobyggen avstannade 
omedelbart. Mångas investeringar och drömmar gick upp 
i rök över en natt. Lindens sanktioner är stenhårda. Om 
man inte följer reglerna beslagtas tillgångar och mark.
Även inom svenskkolonin fanns casinodrömmar som gru-
sades.

Charlotte Reno, 
Ewa Aska och 
Tour Spoon-
hammer hade 
planerat att 
öppna sitt ca-
sino den 6 juli 
men en någon 
vecka innan 
nåddes man 
av förhand-
svarningar om 
att det skulle 
bli ett gene-
rellt spelstopp. 
Den grandiosa 
öppningen fick 

planeras om till att bli en fest med mannekänguppvisning. 
Charlotte som har stått för huvudparten av investeringarna 
har fått ta avsevärda för-
luster. Nu skall hotellet an-
vändas för större bröllop 
och evenemang. Berättar 
Ewa på hotelltrappan.

Linden säger sig ha tagit 
det här steget för att inte 
hamna i konflikt med fe-
derala lagar trots att spe-
lare befinner sig utanför 
USA. Man vet att lagar i 
olika länder inte harmo-
niserar med varandra. 
Därför är det omöjligt att 
leva upp till alla så man 
förbjöd generellt allt ha-
sardspel om pengar. Det 
är fel hävdar IntLibber 
Breutigan. ”Det är fel FBI  
utfärdigade aldrig någon 
sådan regel, inte heller 

justitiedepartementet. Det var för att driva in  mark från  
större fastighetsägare så att  Linden skulle kunna sälja 
den igen.” Berättar IntLibber Breutigan. 

Med förbudet ställdes alla begrepp på sin spets i SLs stora 
bank- och finansvärld. Ginko-banken en av c.a30 banker 
här i SL gick i konkurs efter en månads försök att med 
olika medel försöka rädda den. Banken hade skulder på 
hela 720 000 US$ som det inte fanns täckning för när lå-
nen till spelsektorn skulle återbetalas. Många banker har 
drabbats av soliditetskriser. andra har blivit uppköpta i 
försök att rädda det som räddas kan. Många hävdar att 
Linden har planerat spelstoppet för att kunna konfiskera 
marken som ägs av banker och spelbolag som hamnar på 
obestånd. Sedan vill Linden sälja den igen till lägre pris till 
personer med  lägre disponibel inkomst så att man får en 
stadig tillväxt i Second life. Linden Labs har ett ständigt 
ökat antal registrerade avatarer som främsta mål.  För att 
ta reda på lite mer om bakgrunden sökte jag upp IntLibber 
Breutigan en finansman och investerare som lever på sin 
verksamhet här i SL. Han mötte mig artigt på den breda 
trappan upp till sitt finanspalats.
Kan du förklara den här finansiella krisen för mig?
Bland oss finansfolk finns en bred uppfattning att den är 
skapad av Linden Lab som ett led i att öka deras intäk-
terutan att behöva investra mera i nya servrar.  Genom att 
”stjäla” simmar som andra redan betalt alla investeringar 
för, bl a för servrar, och sedan sälja marken igen men nu 
till ett lägre pris. På så sätt kan Linden sälja mark till nya 
invånare från länder med lägre betalförmåga och därmed 
öka antalet aktiva avatarer. det nya  priset för dessa simar 

är 1000L$ lägre än tidigare 
pris. På samma vis är det 
med hyran. Den  är 100L$ 
lägre per månad. 
Vad händer nu?
Linden Lab söker varje möj-
lighet att driva befintliga 
landägare till ett läge där 
dom inte längre kan betala 
sin hyra. Vi skall inte bli för-
vånade om vi snart får se 
samma sak i andra bran-
scher.
En bedrövad IntLibber Breuti-
gan på trappan
Det talas om att ”escortverk-
samheter” kan bli nästa offer 
för ett totalförbud? Vi följer 
utvecklingen med spänning.

                          /Kay Uggla

Andre Woodget ger ut en bok om Second Life

$$$

Den första RL-boken om Second Life är nu inte långt borta. 
Det är designern Andre Woodget som idagarna sätter ihop 
de sista bitarna till sin "resguide"-bok om intressanta och 
vackra platser i Second Life. 
 "Boken började som ett litet häfte som jag skulle dela med 
mig av när jag varit på kundmöten. Både möten som hade 
med SL att göra, men även “vanliga” kundmöten."
Sedan flera år har Andre drivit ett designföretag i RL och 
som de flesta andra SL-älskare har man svårt att förklara 
vad SL är för utomstående, därav boken som skall komma 
ut från tryckeriet om 4-5 veckor om allt vill sig väl. I huvud-
sak kommer de ca 250 sidorna innehålla bilder från SL.
 "Just på grund av tydlighet så har jag bara fokuserat på en 
sak i boken, nämligen bilder. Inga tekniskt utvikningar eller 
scipt- och chatt-tips. Bara bilder i princip, man vill ju inte 
skrämma iväg dem."
Tanken är att först göra ett provtryck på några hundra ex-
emplar dels för att testa av intresset men även för att kunna 
uppdatera den efterhand med nya och fräscha platser. An-
dre som sitter lugnt tillbakalutat i sin SL-soffa berättar att 
han även har planer på att ge ut en SL-variant på sin bok. 
Men först fokus på den fysiska varianten som vi på tidning-

en ser fram emot att få recensera i ett framtida nummer 
av tidningen. Läs mer på http://www.wognum.se/
                                /Satorin Vacano

Foto: Tina (PetGirl) BergmanFoto: Tina (PetGirl) Bergman

HSB FLYTTAR IN I SECOND LIFE
Det var lördagen den 15e som HSB öppnade sin sim under 
buller och brak. Musik spelades och tal hölls av bland an-
nat HSBs Håkan Falk som konkurerade på scenen med 
bla. stå-up komikern Magnus Betner och Natalie Moody.
Själva HSB simen har skapats av Ui Beam däribland den 
höga skyskrapan som utgör HSBs kontor. 
Men resten av ön skall byggas av HSBs gäster med hjälp 
av en tävling som går under namnet "Framtidens boende". 
Tävlingen är uppdelad i två olika kategorier - en för blivan-
de ingenjörer och en för alla oss andra. Domare i tävlingen 
är finner man bland annat en representant från White arki-
tekter som ska vara med att utse vinnarna i tävlingen som 
håller på tilll den 15e november. 
Själva HSB simen ligger i direkt anslutning till Second Swe-
dens numera tre simar.
      
          /Satorin Vacano

KONSTNÄRINNAN SECOND RENOIR STÄLLER UT

I en före detta kyrka fick jag mig en förhandsvisning på rykande 
färska vaser av självaste konstnärinnan själv. Hennes namn är Se-
cond Renoir och att uttrycka sig i vaser är en ny uttrycksform för 
hennes konstnärskap i Second Life. 

I RL är hon en väletablerad konstnärinna som ställer ut 
sina målningar och installationer både i Sverige och Frank-
rike. Men i Second Life har hon hittills hållit en ganska låg 
profil på sitt konstnärskap. 
På väggarna hänger vackra målningar som implanterats 
in i SL från hennes RL-konst medans golvet i den gamla 
kyrkan är belamrad av stora magnifika vaser som är unika 
för SL. 
 " JA det är en del av livet, en förlängning i färg och form", 
svarar Second Renoir glatt och visar mig mer av sina al-

ster. Jag frågar henne om hon inte funderat på att ställa ut 
här i SL men då börjar hon skruva lite på sig.
 " Ja jag jobbar på i min ateljé men jag har inte tagit så 
mycket kontakter med gallerier, svårt göra reklam för sig 
själv, känns skrytigt."
Men jag märker att jag sått ett litet frö som dagen efter 
mitt besök visar sig slagit rot - Second Renoirs atelje har 
blivit ett galleri i stället.
Ateljén är en gammal vit trä kyrka som tagen ur TV-se-
rien "Lilla huset på prärien" det är bara Laura Ingals som 
saknas.
 "Jag älskar atmosfären", svarar hon och pekar med ena 
handen mot taket,"högt i tak och andlig atmosfär. Kanske 
just på grund av takhöjden tankarna blir inte kuvade och 
inte heller kreativiteten."
Vi fortsätter in i hennes hus som ligger precis jämte där 
vi möts av hennes lilla mops - Pretty. Inne i huset hänger 
hennes favorittavlor samt några fotografier på bland an-
nat hennes hus i Frankrike.
 "Det är där jag får mycket av min inspiration och jag skall 
åka dit igen om några dagar."
Själv slänger jag ett öga ut genom mitt RL-fönster där bus-
vädret gör allt för att få en att längta bort.
Just då stannar vid till vid en av hennes målningar som fö-
reställer en man eller en kvinna och jag märker på Second 
att tavlan betyder mycket för henne.
 " Den är ej till salu om jag säljer så 60 000 kronor minst. 
Det är en stor målning, någon ville köpa på den på konst-
mässan, men jag vill inte sälja den. Här i sl kan alla köpa 
den, vilket är roligt." Jag tackar henne för den spännande  
rundvisningen och är du sugen på att göra ett besök på - 
Marvelous Double Prim Lot #2, Marvelous (123, 57, 22)
      
          /Satorin Vacano

11 september - en 
dag för eftertanke
Den 11 september samlades 
många nedanför eller uppe på ta-
ket till de båda tvillingtornen som 
föreställer World Trade Center.
Det är ett monument för efter-
tanke och en plats att sörja nå-
gon som stod en nära som dog 
den aktuella dagen när terrorn 
visade sitt onda ansikte för hela 
världen.
Second Life blir mer och mer en 
plats där åsikter och ställningsta-
ganden mot saker i RL visas.
Senast i raden är kampen för 
att stödja munkarnas kamp i 
Burma.
 /Satorin Vacano
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Animation Warehouse - AOs, Dances, Poses, Couples 
Animations - det de här har har ingen!:-))

Frilly Filly Farm  - Bulgogi 78, 253, 84 (Mature) - A 
BDSM facilty for ponygirls. Owners 
and friends welcome. Ponygirl 
vendors. Accepting new ponies: See 
FFF Training Information. - TITTA 
PÅ?

Foret de Broceliande, Broceliande 
(68, 136, 30) - Biggest ponygirl 
store in town. We have all major 
brands at your disposal.  Se 
er runt på simmen! Glöm inte 
cirkusen i en hörnet.

Xcite! - Main Store & Upgrade 
ce, Eventide (125, 130, 26) 
- kan du inte ord säga vad du 
känner om du gillar RP så har 
du det här - fast med teknik. 
Fins mycket annat med för 
den som utövar sex i SL. 
BLUSH


Heart Garden Centre - Dolly and Lilith’s Garden 
Centre - SL’s best tropical plants, palms, flowers, climbing 
roses, trees, tropical foliage for all landscaping needs.  
HELT RÄTT DE ÄR BÄST!


Dungeon Online, Aurora (165, 218, 37) - Mycket här- 
mycket - bla annat Amethyst collars.. antagligen bäst i SL. 
Även kläder och hel avdelning underbara elf dräkter.


Hare Krishna 
Community Welcome Area - Grimes 

(185, 101, 50) - säger väl allt redan i namnet!:-))


Master & SLave Toy Store, Cleora (18, 
185, 29) - Precis vad titel säger. Har 
alltid funnits i SL.


Sensations (Grand Opening!!) -- , 
Sensations (185, 152, 48) - mot-
svarande Xcite - nu på egen sim! 
- BLUSH.


SL History Museum. It’s good 
to know where you came 
from. - SL Historical Museum, 
Phobos (216, 166, 32) Mer 
om SL History hitar ni HÄR: 
http://www.slhistory.org/

wit-
hout a visit 
to the club, and this is the most 
famous one of all. Also a good example of how goods 

and services can be sold in malls attatched to 
popular locations. - DANSA!


Sandbox Cordova. Sandbox 
Cleans every 5 hours. SA, Sandbox Cordova 
(128, 128, 21) - Because Second Life is all about crea-
tion! Some of the most impressive builds I’ve seen were 
in sandboxes. Look out for Madcow Cosmos’ various crea-
tions when you’re there. It’s the only place with enough 
prims to display them. BYGG!

Abbotts Aerodrome  - Aircraft an, Abbotts (159, 152, 
71) - allt om flyg och det som finns i fungerande fly i SL. 
- UPPLEV

Greenpeace - Commonwealth Island (80, 64, 22) - exists 
because this fragile Earth deserves a voice. It needs 
solutions. It needs change. It needs action. Donera pengar 
IRL! Gå med och hjälp vår värld! Autogiro är bra! (http://
www.greenpeace.org/sweden/stoed-oss)

Pillow Talk - Animations . Original animations from inti-
mate couples to eating popcorn. Natural poses to fit your 
mood. No pose balls

Bits and Bobs (Main Store) - Complete collection of all 
singles and couple animations by Jenny Dinova, Craig 
Altman and Yoshimi Muromachi. Låetr väl inte så mycket 
MEN DE ÄR BRA!!! VISIT and SHOP! Craig är dessutom en 
mycket trevlig man- även IRL.
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Petgirl i transylvansk folkdräkt ?

Place Artwork Here

PETGIRL BERGMAN TIPSAR OM 
SPÄNNANDE PLATSER I SECOND LIFE
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Ivory Tower Library of Primitives  - Natoma 210, 164, 27 
(PG) - Self-Guided, Self-Paced, Comprehensive Building 
Tutorial

The Port, The Port (239, 114, 34) UPPLEV ngt NI aldrig 

sett förut! SLÄPP LOSS allt behöver inte 
se ut som hemma IRL!



Holly Kai Golf Club, Hollywood (171, 234, 
21) - ni ser va? GOLF! Bästa stället i HELA Second Life för 
er som vill golfa! OCH det fungerar!! - TREVLIG UPPLE-
VELSE!


Starboards Yacht Club, Hollywood (90, 135, 22) - segling 
i SL - och det fungerar - Jag har seglat runt massor på 
dessa sims med än nära vän.


ACA Port AmericasCupAnywhere, AmericasCupAnywhere 
(149, 142, 22) - ja vad det säger ännu mer segling!!!


Idas little Knitting Shop in Amida (86, 141, 27). För er 
som har lite svårt med en del länkar ovan. jag har hennes 
sticknings animationen  den fungerar bra MEN halsduken 
jag håller på med blir bara inte längre! Men stickar gör 
jag hela tiden..


Jag fyller på med er hjälp vartefter... 

Duktiga Designers finns det gott om - följ med i The 
AvaStar, SecondStyle och M2 för mer info om alla dem.

*****

BTW - Från 
tidigare 
- Tack för alla 
IMs med tack 
o annat.. alltid 
lika trevligt att 

veta att info är 
uppskattat!

                   /Tina 
(PetGirl) Bergman 
- Swedish People 
in SL

Place Artwork Here

I förra numret ledsagade den svenska SL-pionären Tina 
"Petgirl" Bergman oss till några av Second Lifes många 
guldkorn till platser. I detta och kommande nummer kom-
mer vi med glädje att sprida ytterligare tips på intressanta 
platser att besöka. Så packa din resväska och ta plats i 
taxin för nu kör vi...........


International Spaceflight Museum @ Spaceport Alpha. 
- International Spaceflight Museum, Spaceport Alpha (48, 

77, 24) - This is a great example of what makes Second 
Life such a suitable platform for educatio-

nal exhibits. The tour of the 
solar system is well worth 
seeing. Dont forget al sims 
around DONT! Otrolig plats i 
SL. Alla raketer USA har byggt 
och sänt upp i skyn finns som 
modeller här. Dessutom massor 
med kunskap som du kan ta till 
dig. Uppe i skyn finns riktiga ? 
spacestations med.. - UPPLEV

Chalet Linden @ Wengen -A quiet 
place to relax and chat with friends, 
surrounded by what is arguably the 
most beautiful scenery in Second 
Life. There’s also plenty of exploring 
to be done in the area. SNOW!!! i SL 
- bra gjort massor att uppleva! Isrink 
- skaffa skrdskor från Moph och gör 
det du kanske inte kan IRL.. loops 
på is.. 


Nexus Prime @ Bonifacio. - Nexus Prime - Cyberpunk 
City of , Gibson (192, 233, 106) - An impressive 
cyberpunk fantasy build that perfectly showcases the 
creativity of Second Life Residents.

Klubbar och dans-
ställen 

finns 
det så många av och 

alla är så olika men denna lät jag 
slinka med då den är än klassiker i SL.

The Edge Club @ Edge. It wouldn’t be a tour of Second Life 

Pillow Talk - Animations om man tröttnat på poseballs

Spaceflight Museum har fått påhälsning från yttre rymden

Spaceflight Museum har fått påhälsning från yttre rymden

PetGirl hälsar på hos herr Pumpa

Pillow Talk - Animations om man tröttnat på poseballs

Nexus Prime - Cyberpunk City of , Gibson
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SKRÄCKROCKAREN 
INTOG SCENEN I SL
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Förr var Marilyn Manson nog det 
bästa man kunde hitta inom hårdare 
rock eller hårdrock. Plattor som An-
tichrist Superstar och Golden Age 
Of Grotesque var milstolpar inom 
sin genre. Sedan dess är det dess-
värre mycket som har hänt och det 
har inte direkt varit till det bättre. 
Eat Me, Drink Me är alltså mer eller 
mindre en platta som helt och hållet 
textmässigt svävar kring hans skils-
mässa från Dita von Tease. Visst, den 
nya skivan innehåller en och annan 
låt som kittlar till i ryggraden men 
bara kort. Borta är tyvärr de ultra-
provokativa låtarna som var inställ-
da pÂ ”stenhårt”, istället får vi hålla 
till godo med halvpoppiga rocklåtar 
inställda på ”Sug” som alla handlar 
om hur synd det är om Marilyn nu 
när dumma Dita har beslutat sig för 
att säga upp kontakten. Tim Skjöld, 
svensk basist från gamla Shotgun 
Messiah, som sägs ha producerat 
plattan och dessutom är den enda 
ordinarie bandmedlemmen som är 
kvar, borde nog ha rytit ifrån och 
talat om hur ofärdiga och därmed 
odugliga låtarna faktiskt är. 

När jag hörde att Manson skulle ha 
konsert i SL, tänkte jag det måste 

vara humbug, men jag var naturligtvis 
tvungen att försöka ta mej dit. Det var 

mycket svårt att komma in för simmen 
blev snabbt full. Jag kämpade bra länge 

att ta mej in och till min förvåning när 
j a g väl kom in så såg det verkligen ut som om 
d e t var Manson på scen... och det var bra drag 

och låtval.... Det kändes mer eller mindre som 

Manson good old times så jag blev kvar hela konserten, slungades 
in i ett skönt headbangande och sjöng med en och annan trudi-
lutt. Hes och matt i nacken lämnade jag konserten med en glad 
känsla av att dessa arrangörer verkligen visste vad folk vill ha och 
arrangerar ofta “gig” med diverse artister, sen att det i de flesta 
fall förmodligen inte är artisten själv i RL som håller i spakarna och 
kontrollerar sin avatar gör inte så mycket för här år det riktigt bra 
drag och väl värt ett besök då och då. Gå med i gruppen vet jag, så 
får ni info om kommande händelser.
                                        /Ambrooshia DeCuir

  

MED EN STARK 
VILJA ATT HJÄLP 
ANDRA.........

MED EN STARK 
VILJA ATT HJÄLP 
ANDRA.........

.....ställer den tidiga casinoägarinnan AngelMyst Silverstar
sin dansclub till välgörenhetens förfogande. Hon hoppas 
att dra in mycke pengar till diabetesforskning under galan 
som hon nu på lördag arrangerar tillsammans med en vän.
 "Alexandra Fallon och jag hade varit med på insamlingen 
"Relay for life" i mars i år men kände för att göra fler 
välgörenhetsgalor. Eftersom vi båda hade förlorat varsin 
familjemedlem i Juvenile diabetes, som är en elak form av 
diabetes, ville vi stödja diabetesforskningen."  AngelMyst 
är även en stor givare i RL med ett stort engagemang 

i bland annat Lions, där man bla. samlar in pengar till 
blindhundar. Att SL är en bra plats för insamlingar visade 
den förra insamlingen som inbringade 125 000L vilket hon 
med denna galan hoppas att slå.
 "Vi kommer bla. att ha en stor blandning av män och kvin-
nor som vi auktionerar ut till 2 timmars dater."
Att AngelMyst brinner för välgörenhetsgalor förstår man 
snabbt när man pratar med henne och går allt vägen lär 
hon arrangera en i månaden.
            /Satorin Vacano

Tid och plats:
Gateway to Heaven club
29 september
kl. 2-5 pm SL tid
klädsel kostym

liv. Om folk sedan kan relatera 

till det och tycker om det så är 

det underbart, men jag skriver 

inte musiken för att den skall 

slå. Jag skriver musiken för 

att jag behöver skriva för 

att fungera, och dessutom 

sparar jag nog massvis med 

pengar som annars skulle 

gå till en terapeut. 
Jag vill gärna tro att det 

finns behov för både 

den djupare, lite mer 

svårtillgängliga musiken 

och för den lättare 

mainstream-musiken.

Som Emil i Lönneberga 

sa en gång: ”Man gör 

inte hyss, de bara blir. 
Och att det är hyss, 
det vet man inte 
förrän efteråt.” Det 
är likadant med 
musikkomposition 
tror jag. Att det 
är en hook vet 

man nog inte 
förrän efteråt… 
Sen är det bara 
att  kasta ut 
k roken  och 
se om någon nappar eller inte.                                 /Natalie        Moody
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Jag börjar med mitt musiktips denna 
gång. Den jag vill tipsa er om idag är 
Funky Rang, en sångcoach från Los 
Angeles som har hittat in i Second 
Life. Det märks att han inspirerats av 
storheter som Elton John, James Brown 
och Stevie Wonder, både i hans sköna 
röst och i hans låtval. Gillar ni soul och 
funk bör ni absolut kolla in honom om 
ni får möjlighet, det är mitt råd! Och nu 
till veckans fundering…

Jag är ju som bekant sångerska och 
låtskrivare. Jag funderar ofta på hur 
en låt skall vara för att slå. Jag frågar 
mig själv vad som är viktigt att få med 
i en låt för att den skall bli en riktig hit. 
Vad är det som gör att en låt får det 
där lilla extra som gör att den slår? Hur 
kommer man på det?Inom musikbranschen kallas detta lilla 

fenomen för en ”hook”. Vad en hook är 
lite mer specifikt är svårt att definiera. 
Det är helt enkelt det där lilla extra 
som gör att en låt står ut och att den 
blir ihågkommen. Ibland är hooken 
som en vidrig parasit som klamrar sig 
fast i våra hjärnor och vägrar släppa 
taget även om vi så väldigt gärna vill. 
Plötsligt så går man där och nynnar på 
en låt som man absolut inte gillar, som 
egentligen bara är jobbig, men den 
sätter sig, den krokar sig fast. Hook är 
som de flesta säkert vet det engelska 
ordet för krok, och hullingar har den 
också, den lilla skiten.  Vad jag vill ha sagt med detta är att en 

låt inte behöver vara bra för att vara en 
hit. I själva verket kan en superseriös 
och fantastiskt melodiös låt falla på 
att den är för svårtillgänglig för den 
musikkonsumerande massan. Ta Mange Schmidt nya låt, ”Giftig” som 

exempel. Där är det visslandet som är 
hooken. Han är till och med så kaxig att 
han har med det i texten. ”Den är giftig 
o den smittar ner dig, du har hört den 
förut så du visslar med mig, ba”Eller ta Rhiannas sommarplåga, 

”Umbrella”.  Under dessa regniga 
månader har vi nog alla någon gång 
kommit på oss själva med att ha 
gått och sjungit med i ”Under my 
umberellaaa ella ella eh eh eh” med 
våra paraplyer i högsta hugg. På 
radion, på TV, i affärer, ute på klubbar. 
Överallt förföljs vi av den stora kroken… 
Eh eh eh… 

Då kan man ju fråga sig vad det är 
för mening med att skriva ”seriös” 
musik när låtar enklare än barnvisor 
dominerar marknaden. Jag kan bara svara för mig själv. För 

mig så har alltid musiken fungerat 
som terapi och har varit mitt sätt att 
ventilera om vad som händer i mitt 

NATALIE MOODYSM U S I K S P A L T

Jag var på en lite annorlunda konsert för 
ett par veckor sedan där några av våra kära 

svenskar medverkade, bla Junivers Stockholm, 
Jannne Janus , Way Sands, Miulew Takahe och 

norska Gumnosophistai Nurmi, sen är det ca 10 
till som spelar med i Avatar Orchestra Metaverse, 

de kommer från olika delar av europa - och några 
från nordamerika. Konserten som är ett Art Perfor-
mance där musikerna enbart spelar med instrument 

i SL  -oerhört spännande. Detta pågår dessutom sam-
tidigt som det sker saker på ett galleri i London som 

konstutställning och andra performance. Detta är ett 
foundraising event för en senare utställning i höst berät-

tar Miulew Takahe för mej.  Det första stycket jag fick höra 
var ett stycke som kompositör Wirxli Flimflam har skrivit 
och det heter Slippery Slope och allt det här spelas enbart 

med ljud och instrument inifrån SL. Alltså ingen streamad 
musik och alla musiker springer omkling och ramlar i vad 

som trots en enda röra ser ut att vara rättt organiserat, samti-
digt som dom spelar på sina instrument. Shintaro Mayaziko är 
en österrikare som spelar RL med i ett band Laptoporchestra/

Art Performance - direktsänd i London Berlin och därifrån föddes också idén med en avatarorkester, 
att spela med lite udda instrument och i andra sammanhang. 
Maximillian Nakamura startade orkestern i februari 2007 och 
och det är Bingo Onomatopoeia som har gjort dom flesta av 
våra instrument, de innehåller också mer och mer animatio-
ner och visuella saker berättar Miulew. Han fortsätter berätta 
-  torget som vi står på här är en slags kopia av ett torg i syd-
tyskland, Regensburg, där en grupp av mediakonstnärer 
Pomodoro Bolzano har genomfört en hel del utställningar 
och happenings, också här i SL Man kan säga att Odys-
sey är en sim riktad särskilt till konstnärer och de har en 
rätt öppen inställning till olka typer av experiment, Sugar 
är mycket duktig och bor i NYC, men de som ligger bakom 
SIM:en finns i London och är ett It företag.  Det blev en 
konsert som gav mej olika känslostämningar, ledset, glatt, 
hysteriskt och rogivande. När jag lite omtumlad av denna 
fantastiska upplevelse TPar mej tillbaka till kontoret kän-
ner jag mej glad och stolt, inte bara för att jag fått uppleva 
något helt nytt utan oxå över alla ambitiösa och kreativa 
människor och avatarer och inte minst för våra svenska 
musiker som deltog. Håll ögonen öppna för fler event från 
och med detta gäng.                    /Ambrooshia DeCuir



Under torsdagskvällen anordnade Svensk grupp 
en skördefest med dans och härlig musik på The 
Beacon Hotel - Plette, Plettenberg Bay (213, 113, 
24). En av de som höll i taktpinnarna var Ewa 
Aska som kvällen till ära skaffat sig en special 
designad sparrisdräkt tillverkad av klädvirutosen 
Sandhya2 Partel. Som sagt var - temat för kvällen 
är frukt- och grönskakskläder eller några av sina väl-
använda och utslitna bondekläder gick också bra.
 " September är skördemånaden så därför har vi valt 
att smycka festen och oss i skördandets tecken. 
Tour Spoonhammer har byggt lada med hembränd 
sprit(moonshine), halmbalar och massa frukter, 
kamin som värmer oss om det blir kyligt framåt 
kvällen."
Ja det är en vant festarrangör gäng som under året 
har arrangerat bla. en kräftskiva samt viking- och 
midsommarfester. Framöver finns det långt-
gående planer på en Mårtensafton med gås 
och allt samt även en amerikanskinspirerad 
Halloween fest. Men planerna slutar inte 
där.
 " Ja, vi planerar och ser framemot 
att arrangera ett Luciatåg och kronju-
velen blir en Nobelfest med prisutdelning till 
kandidater i olika priskategorier som är anpassade 
efter SL."
Tidningen Slainthe kan avslöja att juryn som ska vaska 
fram kandidaterna är otroligt kompetenta och framför 
allt snygga. Inte heller ska de kunna gå att muta.
 " Våra fester är mera träffpunkter med dans. Man 
mingla och prata med andra får tips om saker i SL, 
vilken Hud man sak ha ,var man kan köpa danser, 
vilka freebie ställen som är bra, hur vi kan hjälpa nya 
som kommer till SL osv.", svarar Ewa glatt innan 
hon försvinner iväg igen till sitt förberedelse arbete. 
Själv slår jag mig ner och börjar klura på olika 
priskategorier. 

   /Satorin Vacano

Den nya Second Life-satsningen som vi 
bestämt ska pågå ett år innehåller flera olika 
delar. Till skillnad från tidigare ska vi nu ta ett tydligare 
steg ut i verkligheten och försöka hitta fler kopplingar 
mellan Second Life och Real Life. Nedan punkter är några 
olika områden som vi har bestämt att vi ska arbeta med. 
Självklart kommer det att utvecklas flera allteftersom vi 
jobbar på, möter nya människor och ser möjlgheter.

1. Vi kommer att skapa den här webbsidan som du just 
nu sitter och läser på.

2 . Vi kommer att aktivt söka efter koordinatorer inne i 
Second Life som vill driva och göra göra verksamhet som 
tidigare. 

3. Vi kommer att göra en stor Real Life-satsning där vi 
informerar och berättar om det vi varit med om och våra 
erfarenheter. Vi kommer att vända oss till specifika mål-
grupper runt om i Sverige.

4. Vi kommer att bredda oss och börja använda flera 
andra 3D-plattformer. Det hr för att dra paralleller och se 
hur de fungerar och ta med oss de erfarenheterna.

5. Vi kommer att bygga upp en informationsstruktur där 
alla som vill kan följa det som händer hos oss på det 
sätt som de önskar exempelvis genom blogg, twitter, 
facebook med mera.

6. Vi kommer att inbjuda personer som vill vara med i den 
här satsningen att just bli delaktiga på olika sätt.

7. Vi kommer att börja samarbeta mera med Ung kom-
munikation, lärarstudenter, Seniornet med mera.

8. Vi kommer att bjuda in till möte på SRC där alla som 
vill kan komma för ge nya kul idéer och projekt som 

önskas framöver.

       /Svenskt Resurscenter

Charlotte Rhino, svensk nattklubbsdrottning:
”Min SL-debut var en katastrof, så jag ställer alltid upp för newbies…”

Vår nya satsning 
på Second Life

SVENSK GRUPP 
ANORDNAR SKÖRDEFEST

Foto: Robin Lobo

Ack hur fel har dom inte, de som tror att Second Life är 
befolkat av idel finniga datornördar utan ett riktigt liv. 
Gång på gång blir man överbevisad om motsatsen. Här 
hittar man ju guldkornen från RL – de initiativkraftiga, de 
nyfikna och de kreativa.
Och idel framgångsrika kvinnor.

En av dem är svenskan Charlotte Rhino, som i verklighe-
ten är bosatt i Schweiz där hon är mäklare och boutiqe-
ägarinna.
I Second Life äger hon ett hotell och ett disco, ordnar bröl-
lop, modevisningar och andra events. En sann nöjesdrott-
ning. Jag har lärt känna Charlotte ganska väl och kände 
att jag måste få presentera henne för er som inte haft 
nöjet än;

Charlotte, det är alltid intressant att veta hur folk snubb-
lade in på SL – vad är din story och hur länge sedan var 
det?

- Jo, jag läste en artikel i en schweizisk dagstidning, och 
blev nyfiken! Detta var i november månad 2006 och jag 
hade inte en aning om vad jag gett mig in på. Det hör till 
saken att jag aldrig har umgåtts med datorer speciellt 
mycket förutom mail då. Jag skrev in mig och poof, där 
stod jag bland ett gäng förvirrade nykomlingar, att jag 
var på Mac gjorde inte saken bättre. Efter att ha craschat 
in i ett antal individer, försökt flyga utan framgånd med 
mera, och rodnandes av skam, tpade jag mig bort, och 
kom till Roma mitt i ett möte som hölls där. Katastrof! 
Jag försökte backa mig bort och slog ned några till i 
manövern…

- Slutligen förbarmade sig en snäll man över mig, puffade 
mig vänligt bort från folksamlingen, lärde mig litet av 
grunderna, gav mig ett nytt ”skin”, lite kläder med. Till sa-
ken hör att jag såg ut som en ful groda i blåjeans! Denne 
man, Brett heter han, blev lite av en mentor för mig, och 
jag rådfrågar honom än i dag om saker. Jag lovade mig 
själv att alltid ställa upp för newbies efter det, och det 
löftet har jag hållit. Senare kom jag av en händelse en 
dag till Sverige, och träffade roliga svenskar vilket var kul 
för mig som bor utomlands sen många år.

The Beacon Hotel med Nordic Light Disco är en fantas-
tisk anläggning i Plettenberg Bay (204, 111, 30) som 
är en kopia av det berömda Beacon Hotel i Kapstaden, 
Sydafrika.

”Laggen är varje festfixares mardröm”
Hur kom du att blir hotellägare och nattklubbsdrottning 
i SL

- Jag hade köpt och sålt några små ställen jag bott på, 
och började leta efter något nytt, min väninna Ewa Aska 
kände dessa simägare litet, och fick höra av dem att 
hotellet kanske kunde tas över, jag visiterade det och blev 
stormförtjust!
” The Beacon Hotel” är en exakt kopia av det riktiga 
Beacon Hotel i Sydafrika, världsberömt. Hela simen Plet-
tenberg Bay och de andra omkring är Sydafrika….så fint! 
Vi har sviter att hyra ut, bar och restaurant, strand med 
vattensporter, m m.

Och Nordic Light Disco?

- Längst ned ville vi göra ett casino för kompisar, mest 
poker som alla älskar. Vi hade mer eller mindre byggt 
klart då bomben slog ned, allt spel borta! Det var bara att 
tänka om, så nu har vi modevisningar, bröllop och andra 
arrangemang där istället. Dessutom har vi disco där, och 
tanken är att ha allt klart till slutet av september. Vi kom-
mer att köra livekonserter med mera.

Någon kallade dig ”SL’s most charming hostess”. Är det 
en egenskap du har med dig från RL? 

- Ha ha, en viss vana har man ju från RL. Men SL är ju 
speciellt på det viset att man får hela tiden kämpa med 
denna lag, alla festfixares mardröm! I RL är jag född i 
Sverige men bosatt i Schweiz sen många år. Jag kom hit 
på skidsemester och åkte aldrig härifrån! Min alptopp är 
mitt allt, här bor jag med min lilla familj och mina hundar, 
men förstås åker jag till Sverige på somrarna när jag kan!

Det finns en hel del framgångsrika affärskvinnor i SL – är 
det bättre jämställdhet här än i verkliga näringslivet?

- Ja, jag har en känsla av att SL är mycket öppnare mot 
kvinnor. Dessutom är kontakten lättare, mycket kan 
sägas i IM utan problem.

           /Rebecka Beck

TIDNINGEN SLAINTHE UTBRINGAR ETT STORT TACK!
Vi på tidningen Slainthe vill utbringa 
ett stort tack till alla otroligt duktiga 
designers, modeller och fixare som var 
med under modevisningen i somras. 
Utan allt ert slit och entusiasm hade 
den aldrig gått att genomföra. Alla var 
så proffsiga, trotts all lagg som blir när 
man sprängfyller en sim med åskå-
dare.
Tanken var att vi på tidningen skulle 
ha ett fylligt modenummer i detta 
numret men pga. av ett hårddisk 
haveri gick alla bilder upp i rök från 
modevisningen. Det pågår för fullt ett 
insamlande av bilder från besökare 
och deltagare från visningen så att vi 
kan ge alla som inte var där en smak 
av det som erbjöds.

          /Satorin VacanoSida 10 Sida 11
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Mord av andra 
graden är en föl-
jetong  i Sl-Miljö 
SoM Man kan följa 
här i tidningen . 

/Satorin vacano

MORD AV ANDRA GRADEN

Kapitel 2 - Jakten:

Pekfingret hittade avtryckarens tryckpunkt. Offret på 
trappan stod blickstilla som hon hade fryst till för ett 
ögonblick. Hårkorset var placerat på offrets bröstkorg. 
Mördaren avlossade sitt skott samtidigt som offret gjorde 
ett konstigt skutt framåt. Mördaren svär eftersom skottet 
träffade i offrets arm i stället. Tumult uppstår på platsen 
runt den skjutna kvinnan. Han känner hur världspressens 
kameror vänds mot honom där han nu står på taket. 

Chefredaktören för det svenska SL-magazinet Slainthe 
ser förskräckt hur hans nyss frisläppta kollega träffas av 
något i högerarmen och får henne att snurra runt innan 
hon slår i marken. Reflexen gör att han vrider på sitt 
huvud mot platsen där ge-
värsknallen kom ifrån. På 
ett hustak ser han hur en 
mörkklädd person åter hö-
jer sitt gevär men tvekar. 

Mördaren tar på nytt sikte 
för att avsluta sitt uppdrag 
men känner hur seg han 
blir i kroppen. Området hål-
ler på att haverera vilket 
gör att han får svårt för att 
sikta. Han ser hur en lång 
man och kvinnan som följde med offret ut på trappan 
släpar undan offret. Nu kan han knappt röra sig längre. 
Runt honom börjar nu nyfikna reportrar och åskådare ta 
sig upp mot honom där han befinner sig på hustaket. Han 
väljer att fly innan det är för sent.

Larmet kom in 21:32 till Kungälvspoliserna Stefan Brink-
mann och Lovisa Sörensson att en kvinna hade blivit 
skottskadad i sitt hem på Rödklövergatan. Med blåljus 
kör de i full fart genom staden och kommer fram samti-
digt som ambulans personalen. Snabbt tar de båda unga 

poliserna sig fram till den samlade och nyfikna skaran 
åskådare som samlats vid brottsplatsen.
 "Visa oss vägen till den skadade kvinnan", säger Stefan 
och tar tag i en man i 50-års åldern.  Ambulanspersona-
len följer efter dem in genom en port till ett hyreshus, upp 
för två trappor. De hör hur en kvinna gråter från en lägen-
het där dörren ut till trapphuset står på vid gavel. 
I rummet där kvinnan befinner sig är nedblodad men ett 
provisoriskt tryckförband runt skadan i armen har stop-
pat upp blodflödet. En annan kvinna som är iklädd en 
morgonrock reser sig upp och tittar på dem.
"Jag tror jag har stoppat det värsta."

Folke Andersson, chefen för grova brott på Västra-Göta-
lands regionens polisenhet steg in i konferancerummet 
där de andra utredarna satt och väntade.
 "Det ser ut att röra sig om ett rasistiskt hatbrott som 

misslyckats. Det mesta 
tyder på det. Kvinnan är 
färgad och kommer från 
Kenya. Är 22 år gammal, 
singel och har inga barn. 
Enligt de grannarna som 
vi talat med hittills bru-
kar hon inte ha så mycket 
vänner hemma hos sig 
och framför allt inte några 
manliga kamrater."
Nu kunde Sofia Karlgren 
hålla sig längre - hennes 

mansgris till chef kunde få henne att koka av ilska. 
 "Men så kategorisk kan du inte vara. Det kan ju finnas  
hur många motiv som helst som kan ha orsakat detta at-
tentat." Hon kände hur röd hon blivit i ansiktet av ilska.
 "Såja lilla fröken Karlgren. Du kan ha så rätt så men nu 
är det så här att detta stod sprayat utanför hennes yt-
terdörr", polischefen höll nu upp en bild från trapphuset 
där man hur tydligt som helst kunde läsa "Dö din jävla 
aphora" skrivet med graffiti. 
      
   .........fortsättning följer


