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ECPAT TAR UPP KAMPEN MOT
BARNPORREN I SECOND LIFE

I måndags öppnade svenska ECPAT en informationspaviljong på simen Second Sweden.
Anledningen till etableringen i Second Life
beror dels på att man söka nya former för informationsspridning via Internet men också
på grund av avslöjandena om barnpornografi
i Second Life.

Invigningstalare var den förre justitieministern Thomas Bodström som är ECPAT Sveriges ordförande. Dagen till ära kunde åskådarna se honom som en avatar som påminde
mycket om orginalet. Men liksom Carl Bildts
avatar var Bodströms avatar kortare än sin
avbild
I informationspaviljongen kommer det att
finnas information, film och annat material
om barnsexhandel. En funktion där avatarer
kan tipsa om barnpornografi till ECPATs hotline i Second Life kommer också att finnas
Bild: Jannne Janus på platsen.
Konferencieren John Howard med invigningstalaren Thomas Bodström
		
läs mer på sidan 4

Stöd för AIDS-drabbade i SL Svensk virtuell stad öppnar inom kort

Svenska Röda Korset gör en helkväll i SRC på lördag.
" Vi vill ju självklart att alla passar på att ge ett ekonomiskt
bidrag till projektet i våra rödakorsbössor"
Dessutom kommer att antal julmarknader att ordnas som
stöd för insamlingen runt om i svenskbygderna i SL.

			
			

läs mer på sidan 5

Vi går på balettföreställning i SL

Det svenska företaget ICYou AB är på väg att öppna en ny
virtuell värld kallat "Interactive City".
"Just nu bygger vi upp staden och marknadsför oss genom TV-reklam i vilken den kände skivbolagsdirektören
Bert Karlsson medverkar", svarar Lars-Erik Ottenvall som
är vd för ICYou AB
			

läs mer på sidan 4

Windlight is back and it´s hot

Xroad Mediacenter
satorin@xroad.co.uk

Satorin Vacano går på balett i Second Life ochtipsar om
ett trevligt discogolv där det utlovas bubbel.
			

läs mer på sidan 7
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STÄLL KRAV PÅ LINDEN LABS NU!

Det pratades mycket från Linden Labs håll att man skulle
skärpa ålderskontrollen när barnporr diskussionen kom
upp första gången efter ett tyskt TV-inslag. Man har blivit
lite noggrannare men frågan är om det räcker eftersom
det uppdagas nya hela tiden. Frågan är om Linden Lab ser
så värst allvarligt på så kallad childabuse - när vuxna människor sex med barn här inne i Second Life. Tvärt om så
skriver man på deras hemsida att de tycker det är okey
med rollspel så kallad ageplay där man leker en form av
mamma, pappa och barn.
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Jag och några andra diskuterade
frågan en kväll i
veckan och tyckte
att vi måste agera
på något sätt.
Visst finns det nog
mycket oskyldigt
ageplay i SL som
användare
ska
få hålla på med
- men tyvärr kan
vissa användare
gå över från det
oskyldiga till mer
sexuella
inslag
vilket gör saken
allvarligare. Visst
leker vuxna människor i real life
sexuella
lekar
där den ena är utklädd till tex. skolflicka mm men
då vet man att så är fallet. I SL är anonymiteten så att man
sällan vet om användaren bakom en avatar är 12 eller 73
år gammal. När en barnavatar utför en sexuell handling
sker ett rättsligt övergrepp oavsett om det är vuxna eller
barn som finns bakom avataren/avatarerna. Brottet ligger
i att avbilda en sexuell handling mot ett barn.
Många förståsigpåare säger att det kan vara rent av bra
att folk med denna sexuella läggning kan få utlopp på sina
sexuella begär här i SL istället för att ta ut det i RL och det
kan man väll delvis hålla med om, men tyvärr är oftast
verkligheten mörkare än så. Handlingar i SL kan bli den utlösande faktorn istället - det som triggar en tanke som blir

en handling i RL istället. Så därför kommer jag att agera
emot all form av barnsex i SL och hoppas att många följer
med mig i detta. För allt skriverier om sådana aktiviteter
smutsar ner Linden Lab, Second Life och alla dess oskyldiga användare.
Så vad kan man då göra? Sedan några dagar finns numera
svenska EPCAT här i Second Life som är en organisation
som arbetar mot kommersiell sexuell exploatering av
barn. Det finns säkert många fler liknande organisationer
här i SL dit man kan rapportera om sexuella övergrep mot
verkliga barn
men
även
mot barnavatarer. Frågan
är om det
hjälper?
Om det ska
få någon riktig verkan så
måste ägarna till Second
Life
agera.
Det är de som
tjänar pengar
på att hyra
ut simar som
bara är öppen
för en liten betrodd klick av
likasinnade
avatarer. Som
ägare
har
Linden Labs
möjlighet att
scanna över sådana simar efter olagliga saker som "sexbollar" för vuxen och barn sex.
Frågan är då vad vi som avatarer kan göra mer än rapportera? Vi kan protestera hos Linden Lab att vi tycker att
deras agerande är flata. Här kan de införa både moms
och casinoförbud över en natt men inte få bukt med sexuella handlingar mot barn i SL. Man kan vägra att tala till
barnavatarer som en form av markering osv. Förslagen
kanske inte är de bästa men att inte göra något är värre.
Hjälp till i kampen för barnens bästa och SLs rykte.
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Låt oss alla
samarbeta!!!

Hmm, jag tog en sväng över till “Informationskontoret”
Det var inte mycket information att hämta där. Framför
allt skulle jag vilja veta vem som är ansvarig för kontoret
i Second life?
Vilket samarbete finns det i SL mellan olika länder och
finns Ecpac i fler simmar än den svenska? Ett nätverk mellan ländernas Ecpacs skulle vara önskvärt i SL.
I en sims “Covenant” bör det också stå att ägarna tar avstånd från aktiviteter som är förknippade med barnpornografi, samt verkar för att regelbundet ”scanna” av för att
förhindra att det uppstår. Det bör även stå att alla aktiviteter som kan härröras till barnpornografi rapporteras både
till Linden Lab och respektive lands polismyndighet. Genom en sådan åtgärd ger man polismyndigheterna i Real
Life möjlighet att verka globalt för att krossa nätverk som
sysslar med detta. Att man leker barnsex i Second Life är
nog att skrapa på ytan vad det gäller utbytet av barns exponering i nätverken.
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På det viset kan man i en förlängning förhoppningsvis driva
ut en avart som inte gynnar invånare och näringsidkare i
Second life. Tvärtom så är det på det viset att det massmediala intresset i Real Life gärna gottar sig i sensationsjour-

			

/Satorin Vacano

nalistik för att sälja lösnummer.
Investerare i Real life drar sig nog
för att bli förknippade med något som
kan förknippas med barnpornografi. Det
finns därför ett självintresse i alla led upp till Linden
Lab att få bukt med ett problem och avart som dessvärre
florerar i Second Life.
Jag har tittat på Second Swedens “Covenant” och där
nämns inte ett ord om detta och jag hoppas att ni bakom
gör en ändring i er “Covenant” och verkar aktivt för att inte
det förekommer i Second Sweden. Det vore en bra början
för att sedan sprida budskapet vidare till dom andra nordiska ”simarna” Med ”Ringar på vattnet” kan man komma
åt och belysa dessa utövare och det är alltid bättre än att
försöka ”mörka” förekomsten.
Låt oss alla samarbeta för att sätta fast och driva ut kräken som genom sitt agerande krossar unga människors liv
för sin eget sexuella njutning.
				

/Santa Kohime

Simägaren för Second Sweden Johan Howard har svarat
i sitt forum där Santas insändare också är publicerad,
att han som Covenant skriva in att man tar avstånd från
dessa former av sexuella handlingar.

ECPAT TAR UPP KAMPEN MOT
BARNPORREN I SECOND LIFE

om debatten och avslöjanden i olika media om sexuella
rollspel mellan vuxna och barnavatarer.
"Det finns de som använder Second Life, och liknande
platser, för kriminell verksamhet så som barnpornografi.
Därför bör även ECPAT finnas i sådana virtuella världar",
konstaterar Thomas Bodström som menar att virtuella
världar återspeglar samhället i stort.

Bild:
Bild: Jannne
Jannne Janus
Janus
Konferencieren John Howard med invigningstalaren Thomas Bodström

Svenska ECPAT öppnade i måndags en informationspaviljong på simen Second Sweden. ECPAT är en organisation som är arbetar mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Anledningen till att man väljer att etablera
sig i Second Life beror dels på att man söka nya former
för informationsspridning via Internet men också på
grund av avslöjandena om barnpornografi i Second Life.

Förutom Thomas Bodström kunnde man se och höra
konferencieren och simägaren Johan Howard men även
lyssna på musik av den nu så välkända SL-musikern Natalie Moody. Det bjöds även på champagne och om man är
snabb så stod glas och flaskor kvar när tidningens reporter
strök förbi informationspavaljongen för att skaffa sig en
ECPAT Sverige-tröja för att visa sitt stöd och motståndstagande mot all form av sexuell exploatering av barn varken
i real-life som här i Second Life.
Vill du göra det samma så besök platsen och skaffa dig
en egen tröja.
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Jag har stämt träff med Simba Aabye i Rödakorsparken på
svenskt Resurscenter för att få reda på lite med om WAD
– World Aids Day här is SL. Simba arbetar på Svenska
Röda Korset och stöttar Röda Korsets frivilligorganisation
här i SL
Han kommer lite stressad från ett projektmöte i den arbetsgrupp som i Svenska Röda Korsets regi ordnar jätteevenemanget för att stödja de Aidsdrabbade i världen. Det
är bara 2 veckor kvar och det återstår mycket innan festen
kan öppnas och insamlingen kan dra igång här i SL samtidigt som andra WAD-aktiviteter i RL.
ECPAT in Second Sweden, Second Sweden (222, 87, 22)

			

/Satorin Vacano

Svensk virtuell stad öppnar inom kort

Det svenska företaget ICYou AB är på väg att öppna en ny
virtuell värld kallat "Interactive City". Tanken är att staden
kommer att påminna mycket om Second Life eller The
Sims till sitt utseende om man ser och tolkar signalerna
från företagets vd Lars-Erik Ottenvall som jag nåde på
telefon.
"Just nu bygger vi upp staden och marknadsför oss genom TV-reklam i vilken den kände skivbolagsdirektören
Bert Karlsson medverkar i. Allt för att få upp medvetenheten och vetskapen om vårt företag."
Intresset har varit stort till hemsidan men än så länge
möts besökarna till hemsida bara av information om vad
som komma ska. Ännu har man inte öppnat staden/världen för besökare men man hoppas snart komma igång
med försäljningen av de så kallade lägenheterna som
alla som vill besöka staden måste köpa för 50 euro.
"Vår slogan är där världar möts och allt kan hända", svarar Lars-Erik Ottendal. Tanken är att företag som etablerar sin verksamhet i Interactive City genom en avatar kan

Svenska Röda Korset gör en helkväll i SRC den 1:a december.

		

Invigningstalare var den förre justitieministern Thomas
Bodström som är ECPAT Sveriges ordförande. Dagen till
ära kunde åskådarna se honom som en avatar som påminde mycket om orginalet. Men liksom Carl Bildts avatar
var Bodströms avatar mycket kortare än sin avbild.
"Second Life innebär en möjlighet till möten med verkliga
personer i en virtuell värld, där avstånd inte längre spelar
någon roll", säger Thomas Bodström.
Informationspaviljongen består av några skärmar och där
kommer att finnas information, film och annat material
om barnsexhandel. Även en funktion där avatarer kan tipsa om barnpornografi till ECPATs hotline i Second Life kommer också att finnas på platsen. Detta har aktualliserats

Stöd för AIDS-drabbade i Second Life

möta kunden direkt i butiken och visa upp sina produkter i 3D. Sedan kan kunden välja att köpa en virtuell vara
eller en riktig vara. Företag som visat intresse är dels
resebyråer som genom IC:s plattform kan visa kunden
på hur pooler eller hotellrummen ser ut på ett resemål.
Andra företag man finner är möbel- och hemelektroniksföretag.
Vd Lars-Erik Ottendal tror att man successivt kan börja
öppna betaversionerna under första kvartalet 2008. Då
blir det möjligt för lägenhetsinnehavarna att möblera
sina nya bostäder. Nästa två steg blir möjligt att dejting
i sin lägenhet och så småningom även dejting platser
i staden. I dagsläget vet man inte om man skal låta
invånarna ha möjlighet att kunna skapa och utveckla
saker som man kan i Second Life. Däremot skal man
vara lyhörd på invånarnas önskemål på utformningen av
staden. Vi från tidningen Slainthe kommer att följa det
hela med stort intresse i fler artiklar.
			
/Satorin Vacano

Men det är värst för de
drabbade barnen. I södra
Afrika lever 4 miljoner barn
utan en eller båda föräldrarna. De måste ofta sluta
skolan och försörja sig själva
eller sina syskon.
Hur kommer Röda Korset
att använda pengarna
för aids som kommer att
samlas in?
Vi använder pengarna till att
stötta de föräldralösa barnen i Södra Afrika.
Det sker genom att betala
skolavgifter, dela ut filtar
och kläder, starta trädgårdar
som kan ge näringsriktigt
mat, men också att få i gång
skolklubbar för att öka förståelsen för hur de här barnen har det i livet. Klubbarna
ska minska diskrimineringen
av barnen.

Vad hoppas Röda Korset få ut av WAD i SL?
Vi vill ju självklart att alla passar på att ge ett ekonomiskt
bidrag till projektet i våra rödakorsbössor, men också att
kanske få en stunds eftertanke samtidigt som vi kommer
samman i kampen mot HIV och AIDS. Ett rött band på kappan och en slant i bössan så är vi tillsammans i vårt stöd för
dom som drabbats av HIV och AIDS, säger Simba och vill
skynda vidare till sina förberedelser.

Varför stöder Röda Korset WAD i SL?
Det är viktigt att alla vi i Second Life kan bidra till de som
inte har fått en andra chans. De i riktiga livet som kämpar
för livet. Ett bidrag hjälper till. Världsaidsdagen är en dag
när världen samlas för både mobilisering och eftertanke,
säger Simba.
Hur ser behovet av stöd ut i världen?
Idag lever 40 miljoner människor med HIV virus i världen.
Många smittas fortfarande. Södra Afrika är värst drabbat,
men även i Sverige har antalet människor med HIV ökat.
Kunskapen om vad HIV är har minskat, så allt fler har
oskyddat sex med många olika partners. Den som drabbas av HIV diskrimineras ofta, både i Afrika och i Sverige.
Det kan vara att vänner vänder dig ryggen eller att du inte
får jobb. Även om det idag finns bromsmediciner så når
det inte ut till alla som behöver i världen. I Sverige kan du
idag överleva längre, men samtidigt får du leva med livslång medicinering och med ibland svåra biverkningar.

Windlight is back and it´s hot

Arbetsgruppen förbereder ett stort program den 1:a december med ett artistuppbåd och fest.
Dessutom kommer att antal julmarknader att ordnas som
stöd för insamlingen runt om i svenskbygderna i SL.
Företagare har lovat att låta dagskassan den 1:a december
gå till att hjälpa de AIDSdrabbade. De företagare som medverkar kommer att ges stor uppmärksamhet inför WAD.
Det är viktigt att vi alla är med och ger vårt bidrag den 1:
a december!
				
/Kay Uggla

Är det som rubriken vill påskina att nya Windlight är så
bra? Både ja och nej kan man nog säga. Först måste man
ha ett grafikkort som gör Windlight till sin rätt vilket jag
och många andra avatarer tyvärr inte har. Skuggningen är
mycket mjuk och trevlig och ser man på de underbara vykort till landskapsbilder som visa av mina vänner skickar
mig kan jag hålla med, Det som hamnar på minuskontot
är att det försvunnit finesser från testversionen och att avatarerna i Windlight inte blir lika vackra som de blev i gamla
vanliga Second Life. Skuggningen gör avatarerna mycket
mörkare än tidigare. Men vi får hoppas på en snar uppdatering av programmet och att tomten kommer med nya
grafikkort till oss som inte kan njuta fullt ut av nya Windlight.		
			
/Satorin Vacano
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Balett i SL ???

Kan balett i Second life vara något ?
Det var nog något av det märkligaste jag
varit med om när jag var på ett balettuppträdande för någon vecka sedan. Det
var en vän som tipsade om det hela och
glatt efteråt kunde jag konstatera att
även denna konstform har en potential
i Second Life. Gruppen på scenen som
framförde det hela är rutinerade inom
den smala nichen SL-balett.
På scenen var det mycket smäktande
kärlek och ond bråd död om vart annat.
Får ni chansen att se en balettföreställning i SL så tveka inte - upplevelsen är
värt besöket. Du har aldrig sett något
märkligare och kanske tycker du det är
vackert också.
/Satorin Vacano
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Jag satt och lyssnade på radion häromdagen.
En tjej som heter Sandi Thom sjöng en låt
som hette ”I wish I was a punk rocker” och
här följer ett par utdrag ur texten:
“And computers were still scary and we didn’t
know everything”, “When record shops were
still on top and vinyl was all that they stocked
and the super info highway was still drifting
out in space”
Hon sjunger alltså om hur mycket bättre det
var förr, när man höll kontakten genom att
skicka brev på posten, när radion var i centrum, när inte media ägde våra själar och
hon sjunger att hon föddes för sent in i en
värld som inte bryr sig. Detta är väl schysst
så länge man inte läser lite om Sandi Thoms
bakgrund. Här har vi en tjej som har sålt miljoner skivor och singlar världen över. Det är
hon säkerligen glad för. Men fatta ironin i det
hon sjunger när man läser om henne och får
reda på att hon blev känd genom att spela
i sin källare i södra London och streama ut
detta på Internet. Känns det igen? Jag personligen tycker att det är ett ironiskt låtval
för någon som så till fullo utnyttjar Internet
för att nå ut med sin musik.
Vi säger att hon hade fötts på sjuttiotalet som
hon önskar i låten. Hon är en singer/songwriter och hon vill nå ut med musiken till lyssnare över hela världen. Det finns ju ingen chans
att hon skulle kunna sitta hemma i sin källare
och spela och nå ut till folk. Nä, då skulle hon
behövt börja ragga spelningar på små klubbar. Sedan hänger det ju på att den lokala publiken skall gilla det hon gör. Om de gör det
och hon efterfrågas, ja då får hon förhoppningsvis fler spelningar. Sen är det bara att
spela för fullt och spara pengar för att spela
in en demo. Antingen får hon skicka ut sin
demo till skivbolagen eller hålla tummarna
för att någon kommer och lyssnar när hon
spelar och vill ge henne ett skivkontrakt. Sen
måste skivorna sälja bra, låtarna måste spelas på radion för att folk skall få nys om dem
och allt detta hänger på publikens efterfrågan. Det finns inga omvägar. Hon kanske har
tur och hon kanske blir upptäckt, men det är
väldigt mycket beroende på ifall hon lyckas
vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och hur
ofta är man det, egentligen? Hur långt räcker
talang om man inte har tur och hjälp?
Spola fram till idag. Vad har vi för möjligheter? Second Life, Myspace, Allears, Youtube,
Podcasts… Jag sitter här hemma i gästrummet med en mikrofon och en gitarr som är
kopplade till datorn och jag kan spela för och
kommunicera med folk från hela världen. För
mig är det fantastiskt och jag skulle absolut
inte vilja vara född i en annan tidsepok om
möjligheten fanns.
Tipset för idag är Trinity project. En skön
jazztrio jag lyssnade på ikväll. De spelade
både ny och gammal jazz och tjejen som sjöng
hade en klockren röst som gav mig gåshud.
Rekommenderas!!
							
/Natalie Moody
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DE Lowey Inc - en modern handelsbod
Denna butik skulle man kunna kalla en handelsbod med
varierande saker som man inte tror sig behöva. Men när
man tittar närmare på prylarna
blir man i stället glad.
Här hittar man saker som
hoppstyltor, gåstyltor men
även kryckor för brutna
ben. Sakerna är prylar
som gör SL-livet lite roligare och får sina medavatarer att le lite extra åt
en. Ägarinna till butiken
och skapare till sakerna
i butiken är svenskan
Fenoe Lowey. Hon älskar
att skapa saker med sina små
prims vilket kan bero på att hon
till vardags är en konstnär som
även gillar att författa.
Hon visar oss runt i den nyöppnade butiken som ligger inhyst
i hennes svenske vän Timbertaz
Indigos möbelaffär. Vi stannar
vid ett ställ med avata- rer där man genast känner igen
Homer Simson med fru och inga mindre än herr ooch fru
Pacman. Men de avatarer som faller mig mes i smaken är
de söta "My little Pony" avatarerna. Jag hinner inte tänka
tanken innan Fenoe förvandlar sig själv till en rosa häst
med små hjärtan. Ur strupen på henne kommer nu bara
små gnäggningar.
Som en hästspark känner jag hur en succe har uppenbarats framför mina ögon. För min inre syn kan jag se hur sim
efter sim kommer att fyllas av små söta Ponyavatarer.
"Tror du man kan sälja sådana här?", frågar Fenoe blyggt
när hon återfår sin vanliga utseende igen. Nickande förklarar jag för henne att hon har skapat något som kommer
att bli en fluga bland gammal som ung avatar.
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Smickrad
trollar nu Fenoe fram
en stor släde med tillhörande renar som
brölar mig otåligt i örat.
"Jag har tänkt flyga över simar till jul och släppa ner
packet till avatarer", säger hon när hon bytar ut sin oranga
gubbkeps mot en alldeles för stor tomteluva.
Ja hon är verkligen "Santas little helper" i dubbel bemärkelse. Hennes byggarverksatad ligger på den excentriske
Santa Kohimes tomt på simen Sverige.
"Här får du en tidig pressent av mig", säger hon och räcker
över en stor trälåda som skakar lätt. Jag ser fyra små lufthål på vadera gavel och när ett litet gnägg hörs från lådan,
förstår jag vad den innehåller.
"Den måste ju kunna andas och jag tror att vit är din färg
mr redaktör"
Tacksam tar jag emot den tidiga julgåvan och hör Fenoes
röst bakom mig när jag lämnar butiken.
"Du får gärna höra av dig och berätta om den fungerar
eftersom jag bara testat den på mig själv ännu."
			

/Satorin Vacano

Hoope Design - butiken som skinnar dig
Butiken Hoope Design ligger i Knysna - ett
av SLs mer expansiva områden dit många
svenska avatarer valt att flytta. När man
kommer in i butiken slås man av först
och främst alla nakna kvinnorkroppar
så snabbt förstår man att butiken säljer ”skinn” till avatarer. Jag frågar en
av butiksinnehavarna om det är den
svenska synden som flyttat in i SL.
”Haha! Ser inte alla butiker som
säljer skinn lite ut så här?”, skrattar Ambrooshia DeCuir som driver butiken tillsammans med
Charlotte Rhino och Noua Torok
innan hon fortsätter, ”men
vem vet, det är möjligt.”
Ambrooshia DeCuir som
många känner igen som
modeskribent och sminkös visar
mig runt och berättar att förutom skinn
kommer man att sälja smycken och tatueringar.
”Jag tycker det är kul att skapa och om jag nu kan skapa
fina och lite roliga skinn så är det ju kul om jag kan dela med
mig”, svarar hon på min fråga om varför hon öppnat butik.
”Det är inte så mycket för inkomstens skull, mest för att det
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är roligt, men eftersom det är otroligt tidkrävande så lite lön
för mödan är ju ett plus.”
En av anledningarna till att Ambrooshia började skapa egna
skinn var att hon tyckte de som fanns var för lika och att
de inte hade några coola sminkningar. Som kille ser man ju
världen genom andra glasögon och känner sig lättad över att
slippa sminkproblemen så min fråga om nu sminkexperten
framför mig hade varit glad om hon kunde byta skinn i RL
istället för att spendera timmar vid sminkbordet.
”Hahaha. Smink är roligt! Jag är ofta osminkad för jag behöver inte vara sminkad på jobbet …..man behöver ju inte vara
snygg bakom kameran.”
Ambrooshia ser att jag tittar mig omkring och försöker att
lugnar mig med att skinn till killar är på väg in i butiken men
det var inte det som oroade mig mest.
” Många oroliga läsare undrar nu om dina modetips försvinner ur tidningen och du blir “Pälshandlare” på heltid i SL?”
”Nej det hoppas jag verkligen inte”, skrattar hon och slår
mig på axeln, ” det har bara tagit väldigt mycket tid att göra
skinn men nu när butiken är fylld så ska jag nog jaga ut i SL
världen och nosa rätt på godbitar till läsarna igen.”
Commercial Center, Nightclub And, Outeniqua (96, 238,
67)
			
/Satorin Vacano
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Stöd de som drabbats av AIDS
AIDS gala på SRC i
Rödakorsparken den 1:a december.
De AIDS-drabbade i världen och främst de sjuka barnen behöver
allt det stör de kan få!
Den 1:a december är det World AIDS Day
Röda Korset kommer att ordna en stor insamling med en gala på
Svenskt Resurscentrum.
Kom och ge ditt bidrag den dagen!
I Rödakorsparken där blir det sång spel och dans men även ett jättefyrverkeri av sällan skådat slag.
Dom som hör av sig per mail till Kay Uggla får en flagga.
Dom som sätter upp flaggstången kommer att få en julklapp efter
galan.
Företagare och affärsinnehavare som vill medverka kommer att ges
stor uppmärksamhet.
Tag kontakt med Kay Uggla.
kay,uggla@yahoo.com

Det vankas Lucia

Intresset om det exotiska luciafirandet har börjat att märkas av
berättar hon vidare men på frågan om det
kanske är hon som ska vara lucia så säger hon
så här.
"Haha! Jag lär nog inte ens hinna ha på mig ett linne,
kommer nog springa runt och försöka få ihop allt.. som
vanligt "
Jag släpper iväg henne till förberedelsearbetet samtidigt
som jag letar upp en bra plats för detta vill man inte
missa. Själva tillställningen är på SRCs sim som man
iordningställer för firandet.

Att svenskar har funnit Second Life lär
nog många utländska avatarer lagt märke
till vid det här laget. Under det gångna året har
det hållits midsommar firande, kräftskiva och vikingafester. Men idagarna stundar det vackraste av traditioner
- nämligen Lucia firandet. Det hölls enligt Tina PetGirl
Bergman ett luciatåg redan förra året men i är säger
ryktena att man samlat ihop en lucia med 14 tärnor. Allt
enligt svensk tradition. Vem som är årets ljusdrottning är
fortfarande hemligt för press och allmänhet. Slainthes
reporter försökte pressa Ika Cioc som är en av de som
håller i arrangemanget.
"Nejdu den går jag inte på!", svarar hon stressat, " vi skall
ha ett luciatåg, med svenska tjejer, vi skall inte fjanta, det
måste vara seriöst har jag sagt."

Swedish Resource Center, Svenskt Resurscenter (202,
48, 35)
			
/Satorin Vacano

Book lovers och tillika Lös mordgåtor i Second
SL-lovers should come!
Life med CSI
I nästa nummer tar vi en titt på bland
annat CSI - New York som dels har
haft med Second Life i ett mordfall i
sin tv-serie men även öppnat en sim
där man som avatar kan lösa mordgåtor.
I nästa nummer kommer vi att fortsätta med att ta tempen på svenska
näringsidkare i SL. Det blir en bokhandlare och så även en terapeut som
driver verksamhet här i Second Life.
En självklarhet blir också att visa
bilder från det stundande luciafirandet
och ta pulsen på den som blev SLs
andra lucia genom tiderna.
Väl möt snart igen i en tidning nära
dig.

Har fått en inbjudan till ett internationellt bookreleasingparty för en bok om Second Life. Nu på söndagkväll (2:a
dec 21.00 svensk tid), med författarträff men också dans
och levande musik och möjligheter att vinna pris.
Jag skickar vidare party inviten till alla i min grupp. Alla
som vill följa med mej är välkomna att göra det :-)
Book Island, Book Island (171, 197, 36)
		

/Apmel Goosson

Svensk julmusik till folket
Varierad julmusik såväl på svenska som andra språk
kommer fram till jul att finnas på denna kanal:
http://udoshoutcast10.biz.tm:4558, JULMUSIK
Den kommer att innas tillgänglig så ofta jag är online
elelr har datorn och shoutcaststreamern på....
Trevligt med lite sådan musik också i SL-julstöket, som
väl nörjat snart....
			
				

Gott stök önskar
svensk grupp

/medarbetarna på tidningen
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Vi är två studenter som läser tredje året inom MedieKommunikations vetenskapliga programmet på Växjö
Universitet. Vi arbetar just nu med vår c-uppsats, som
kommer att handla om medievanor i allmänhet, med
inriktning på Second Life-användning. Därmed behöver
vi nu några intervjupersoner som kan tänka sig medverka i undersökningen och hjälpa oss att genomföra
en så bra undersökning som möjligt. Eftersom vi skulle
föredra att ha personliga intervjuer kan vi tänka oss att
besöka de som vill ställa upp på intervjuer. Var vi i så fall
träffas beror helt på dina preferenser. Givetvis kommer
alla svar och personer att behandlas anonymt, även era
SL-personligheter. Vårt mål är att genomföra en seriös
undersökning av dem nya formerna av interaktiva communities som växer fram. Vi anser att det finns för lite
forskning inom detta område och vi behöver DIN hjälp
för att bredda denna kunskap. Vi är sedan en vecka
initierade medlemmar på SL och secondsweden-”medborgare”. Blåa Jeans och v! ita T-shirts med tuffa namn
som Gripsrud Criss och Alfons Tigerpaw, var inte rädd för
att ta kontakt!
Kontakta oss gärna även via mail:
pmomk05@student.vxu.se
ashmk05@student.vxu.se

S!

Tidningen Slainthe söker fler skribenter

Gillar du tidningen och känner att du skulle vilja skriva
artiklar och kåserier till den enda svenska SL-tidningen så
hör av er till tidningens redaktör och berätta lite om dig
själv och vad du skulle vilja skriva om. Vi som gör tidninen
gör det på vår fritid så ju fler vi är att dela på arbetet
desto bättre tidning.
mail: satorin@xroad.co.uk
			
/redaktören

Har du något du vill tipsa om
eller efterlysa efter så skriv
till oss på:
satorin@xroad.co.uk
eller stöt på någon av våra
reportrar ute i SL.
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MORD AV ANDRA GRADEN
Kapitel 2 - Jakten:

Mord av andra

graden är en följetong i

SL-miljö

som man kan följa
här i tidningen

.

/Satorin Vacano

Sofia var arg och besviken på sina kollegor som skrattat ut henne när hon berättat om offret Kitawas mail om
mord begångna i Second Life.
Hennes kollegor var på väg att förhöra några av stans
kända nynazister medan hon själv var på väg mot Halmstad för att förhöra mailskrivaren som gick under aliaset
Satorin. Trotts att ingen trodde på det spåret så var man
ändå tvungen att följa upp alla trådar i en utredning. Hon
höjde volymen på radion och trummade med fingrarna på
ratten.
Satorin hade följt med
Monica Linden ut till sjukhusets cafeteria där de
slog sig ner vid ett avlägset bord.
"Du frågade tidigare om
jag vet vad som händer,"
sa Satorin och sörplade på
det varma kaffet de köpt åt
sig i en automat, "jag har
förstått så mycket att ni är
skitskraja på er firma över
vad som händer. Hur och
varför har jag ingen aning
om."
Monica log mot journalisten och försökte läsa dennes
tankar.
"Vi arbetar på det och du ska veta att vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Vi vet inget i dagsläget om vem
eller vilka som ligger bakom attentaten. Det finns spår
som vi följer upp och eftersom allt loggas är det nog bara
en tidsfråga innan någon grips."

Mördaren hade också följt hela deras konversation och
log förnöjt. Hans geniala plan gick nästan helt enligt planerna. Med snabba fingrar slog han sedan telefonnumret
till sin kompanjons mobiltelefon.
"Är det dags nu igen?", svarade en trött röst.
"Nej, inte riktigt ännu. Nu är det min tur att köra in viruset i hela systemet. Passa du på att vila ut för snart blir
det åka av igen. Jag lovar."
Satorin gick fnysande ut från sjukhusets café. Han hade
inte trott på ett ord av vad fröken Linden hade sagt till
honom. Det pep till på hans IM från en okänd person. Inte
ens ett namn kom upp.
"Möt mig i SS vid bion snarast. MVH en vän."
Satorin funderade på om det var någon fälla och vem den
okände avataren var. En
spontan reaktion var att
inte gå dit men nyfikenheten och viljan att få utrett
alla märkliga händelser
den senaste tiden tog
överhand.
Med en snabb flygning
var han snart vid den
svenska lilla småstaden
med sina vackra små hus
och trånga gränder. Han
var inte ensam i staden
märkte han och snart dök
det upp fyra nya avatarer
på hans karta. Han gick med hastiga steg och kom snart
fram till torget där biograf Svea låg.
En man som han aldrig sett förut kom fram till honom och
sträckte fram sin hand till en hälsning.
"Groda, groda!", felsägningen var en hemlig signal och
han förstod att det var hans fransktalande vän. Att han
tagit dessa försiktighetsåtgärder tydde på att han förstod faran i allt det som hade hänt den sista tiden.
"Vi bör snarast bege oss härifrån till en säker plats. Följ
mig nu!"

Place Artwork Here

Hugh Loghan lade sin hand på den nya chefen för Firmans analysavdelning. Han hade följt hennes och journalistens konversation på datorskärmen. Det var inte bra
men det kunde samtidigt ha varit värre.
"Bra jobbat! Håll kvar honom lite till så fixar jag fram
skuggor som kan följa honom."
Hugh lämnade Monica Harrison som var den verkliga personen bakom avataren Monica Linden.

Xroad Mediacenter
satorin@xroad.co.uk
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