”Hva har skjedd med Alastor?”
Kapittel 1
"Følgende finner sted mellom onsdag 12.04 og tirsdag 18.04 påsken 2006"

logo laget av Acolyt3

Diskusjon.no - en verden full av kunnskap og utfordringer, en verden skapt for
kommunikasjon mellom fortapte og ikke fult så fortapte brukere. Med en hard, men
rettferdig hånd, blir harmoni og rettferdighet opprettholdt. Ingen skal føle seg utenfor og
alle er velkommen, så lenge man holder seg innenfor de hellige 17 bud. Lenge har freden
rådet og brukerne gjør som de alltid gjør - chatter, spammer, ber om support og får
support.
Men den tiden er med ett i fare for å ta slutt.
Intraforum, avdeling Forum - et lukket sted forbeholdt spesielt
utvalgte. Moderatorene; håndplukkede brukere som er gitt spesielle krefter. Deres mål
er å opprettholde lov og orden i diskusjon.no, harmoniens eksistens hviler på Deres
skuldre. Deres ledere er administratorene - skaperne av dette univers. Med andre ord:
Gudene.
En av de administratorene (eller gudene om man vil) har nå samlet en knippe
moderatorer rundt seg. Hans navn er blacktower. Han har gruet seg til dette møtet. Men
det er et møte som er nødvendig. Diskusjon.no er i fare og noe må gjøres med det.
"Venner og kollegaer, jeg har samlet dere her i dag for å bringe en sørgelig nyhet" Han
tar en kort pause, hever blikket og registrerer om tilhørerne er oppmerksom. Noe de
absolutt er, muligens med unntak av en fyllasyk B|Real. De fire moderatorene er ingen
ringere enn veteranene B|Real og Psilocybe, samt deres mindre erfarne
kollegaer Dotten og Orresnei.
"Saken er den.." Han leter febrilsk etter de riktige ordene, men bestemmer seg for at det
er like greit å si det som det er. "Saken er den at Alastor er savnet. Vi frykter det
verste".
Tre gisp og et gjesp går gjennom forsamlingen.
"Sorry, er litt trøtt"
B|Real ser litt skamfull ut der han gjør sitt for å kvele gjespen.
"Hva mener du med at han er savnet? Han kan nå ikke forsvinne uten videre?!? Hva er
skjedd? Er han skadet? Eller verre er, er han...utestengt?"
Dotten er mildt sagt forvirret, en tilstand som ikke er helt fremmed for hans del.
"Han har vært savnet siden onsdag og nei han er ikke utestengt. Han har etterlatt seg en
tråd på intraforum hvor han sier han drar på påskeferie. Men vi har grunn til å tro at
tråden faktisk en kryptert melding hvor han ber om hjelp. Vår grammatikk ansvarlige

kverulant @kd har de-kryptert førsteinnlegget og mener Alastor faktisk skriver "hjelp".
Jeg vil på vegne av de hellige 8 be dere om å etterforske og finne ut hva som har
skjedd med vår kjære Alastor"
"De hellige 8? Hvem i all verden er det?"
Dotten var som alltid uvitende.
"Det er forumstyret din forbannede n00b."
Den harde salven kommer fra Psilocybe, oppgitt over den unge uvitende moderatoren.
Han har alltid vært skeptisk til nykomlingen, noe han stort sett er til alle som hverken
har tatovering eller piercing.
"O Rly?" er det eneste svaret Dotten lirer fra seg. De andre kan ikke annet enn å himle
oppgitt med øynene
B|Real liker overhodet ikke nyhetene blacktower kom med. Hvis ikke engang
moderatorene er trygge i diskusjon.no, hvordan kan da brukerne være trygge?
"Greit, vi skal etterforske dette. Men hvorfor ikke dra inn Simen1, Wh1te og Snowdog_?
Vi kan trenge all den hjelp og ekspertise vi kan få"
"Vi kan ikke la forumet stå ubevoktet. De trengs for å opprettholde fred og harmoni. Jeg
stoler på at dere kommer til bunns i denne saken."
"Greit, vi skal gjøre vårt beste. Men har vi noen ledertråder?"
"Vi har et par tråder. Han var sist observert i tråden"Retur nektet. 2 år gammel DVD
brenner". Og han modererte sist i tråden "100 000 på Netshop". De ledertrådene kan
være til hjelp"
"Er trådene blitt stengt for etterforskning?"
Dotten bryter med ett inn;
"Jeg kan godt stenge dem og be Supermann vokte over tråden.."
Blacktower tenker langt og lenge.
"Det er nok best at den forblir åpen, for ikke å tipse av brukerne om hva som har
skjedd."
"Ehh."
Orresnei er litt forundret
"Det er vel allerede for sent med tanke på brukerne. Denne historien er jo tross alt
postet på forumet, så brukerne vet nok allerede..."
"Fordømt! Hvem pokker er det som har klart det mesterstykket å poste dette!"
Man kunne enkelt kokt pølser i sinnet til blacktower, der han ser strengt på sine tilhørere.
"Det er nok meg. Beklager"
"Dotten! Din fordømrandes idiot! Har du ikke bedre ting å ta deg til enn å poste slikt?!?
Du har jo unger og dame for pokker, hvorfor ikke leke med de fremfor å kaste bort tiden
på forumet?"
"Ungene er på besøk hos bestemoren sin, damen øvelseskjører med sin bror. Jeg kjedet
meg..."
"Fanken! Jaja, gjort er gjort, vi får gjøre det beste ut av det. Tråden får stå åpen, vil ikke
risikere et brukeropprør på grunn av en stengt tråd. Slikt er ikke populært."
"Har vi noen andre spor å gå etter?"
"Vi har noen, Psilocybe. Vi har laget en liste med mistenkte."
Moderatorene blir overgitt hver sin kopi.
"Bortsett fra hans siste aktive tråder, vet vi noe mer om hvor han sist ble sett?"
"Vi har fått tips om at han har vært på bar, i tillegg er han observert
i PRS og musikkdelen av forumet"
"Hvilken bar da?"
"OT-Baren."

"PRS er mitt område" Proklamerer Dotten "jeg stikker og forhører meg litt der."
"Jeg tar OT-Baren, har uansett behov for å preike litt piss."
B|Real logger kjapt av intraforum og setter kursen mot baren.
"Jeg tar en titt innom musikk delen jeg"
Orresnei er blid og positiv som alltid, men den uttalelsen kan ikke Psilocybe få gå
ubemerket.
"Er du gal? Du er ikke klar for den delen av forumet! Musikk er alt for farlig for deg, de
vil ete deg levendes! Det er best jeg tar meg av den biten. Du får konsentrere deg om
listen med mistenkte og ledertrådene våre"
Psilocybe er kontant i å avvise Orresnei. Han har over tiden opparbeidet en forkjærlighet
for gutten og vil ikke se han komme til skade. Musikkdelen av forumet er en farlig plass.
Før man vet ordet av det kan man risikere å bli spammet i hjel eller kraftig uthengt.
Spesielt om man kommer med noe kritisk om black metal. Selv for en med
moderatorkrefter kan det bli et farlig sted.
En etter en logger moderatorene av fra intraforum - avdeling Forum, og setter kursen
mot diskusjon.no. Blacktower står ensom tilbake.
"Lykke til moderatorer - dere vil trenge det"
Vil våre mektige moderatorer lykkes i sin søken etter sannheten? Er virkelig
Alastor blitt offer for en hevngjerrig bruker? Og i så fall hvem? Vil Psilocybe
overleve i musikkdelen av forumet og vil Dotten makte å unngå å bli sittende
fast i en evigvarende meta-diskusjon i PRS? Kan det være Butleren som gjorde
det? Hva tror du har skjedd? Følg med, fortsettelse følger. Muligens.....

Kapittel 2
"Følgende finner sted mellom onsdag 12.04 og tirsdag 18.04 påsken 2006"
Det er enkelte ting man rett og slett ikke ser frem til her i livet. Oppkjøring, besøk hos tannlegen og
BCG vaksinen er bare noen eksempler. For Orresnei var det å konfrontere denne spesielle brukeren.
Det var ikke rent få navn på listen som blacktower kom med, det er tydelig at Alastor har fått sitt antall
med fiender. Noe som i seg selv ikke er uvanlig for en moderator, brukere liker stort sett ikke å bli
irettesatt for dårlig emnefelt, brudd på tre-ords-regelen eller for å kalle en annen bruker (med rette) for
idiot. Men et navn sjokkerte Orresnei, for navnet var Tom Waits For Alice...
For de uvitende er Tom Waits For Alice (Eller TWFA som han vanligvis blir tiltalt som) en tidligere
moderator. Han var umåtelig populær i sine få måneder som moderator, det kom derfor som et sjokk
da han trakk seg som moderator september i fjor.
Er det et sted i diskusjon.no sin verden man trår varsomt, så er det musikkdelen. Orresnei har
Psilocybe sin advarsel friskt i minne, men om han skulle finne TWFA så er stedet forumets uoffisielle
gitar tråd. Rundt seg vitner Orresnei om stakkarslige brukere som blir spammet i hjel fordi de kommer
med upopulære utbrudd rundt musikk. I en tråd om en død rapper utarter det seg såpass mye at
tråden ender opp i å bli stengt. Ikke mange moderatorer våger seg inn her, noe som ironisk nok fører
til sinte brukere som klager over at modereringen her er for dårlig. Musikkkategorien er noe av det
nærmeste man kommer i outlaw tilstander i den ellers fredelige og idylliske diskusjon.no verdenen.
Ganske så riktig så finner Orresnei TWFA. Mange kan gjerne tro at han er en gammal mann med
langt hvitt hår og skjegg og med et bestemt blikk, men da er du blitt lurt av avataren. TWFA ser ut som
vennligheten selv der han med ett oppdager Orresnei.
"Orresnei! For en hyggelig overraskelse. Hva kan jeg hjelpe deg med?"
Stemmen er temmelig hes, han har tydeligvis blitt offer for omgangssyken.
"Jeg trenger informasjon, informasjon jeg tror kun du besitter"
"Hva er det du trenger å vite? Gjelder det Alastor?
"Ja, hvordan visste du det?"
Orresnei reiste et øyenbryn i ren The Rock stil. Kan det være sant, hvordan kan TWFA vite om
Alastor?
"Jeg leste det i tråden i Ot-Baren"
"Ahhh, det rimer vel.."
"Nah, det rimer ikke. Da ville jeg sagt noe a la "jeg leste det i tråden i Ot-baren, derfor kom det ikke
overraskende på denne karen"
Orresnei blir litt skuffet, men samtidig litt lettet. Kanskje TWFA ikke er innblandet.
"Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg, jeg vet ingenting"
"Ikke? Jeg har mottatt tips om at du kanskje har informasjon..."
"Tips? Hvor har du det fra?"
"Ditt navn står på en lapp. Det står "TWFA - han vet noe, selv om han sier han vet ingenting""
"Gjør det? Og hvem har gitt deg den lappen?"
"Det kan jeg ikke si deg"
"Nei vel. Og hvorfor skal du stole på det som står der?"
"Fordi lappen er skrevet av en av de 8 store. Derfor stemmer det. Så fortell meg hva som står der, vær
så snill. Jeg vil nødig skade deg - eller verre er, gi deg advarselsøkning"
TWFA skuler olmt på den unge moderatoren. Stemmen var enda mer utydelig av heshet. Sakte lener
han seg fremover, blikket stivt festet i den unge moderatorens, som føler hvordan det skjærer inn i
sjelen.
"Det jeg forteller deg nå vil sjokkere deg. Er du virkelig villig til å høre det?"
"Ja, jeg er klar. Fortell meg hva du vet!"
TWFA sukker tungt, for så å rette seg opp;
"I am your father Orresnei! Come over to the dark side of the force!"
Orresnei blir et øyeblikk målløs av denne beretningen.
"Men herregud da, jeg vet nå at du er min far. Slutt å tull!"

"Beklager, syntes bare det var på sin plass. Du vet, stemmen min var hes og dette er jo tross alt en
spenningsfortelling, om ei en heller dårlig en"
"Far da! Jeg har ikke tid til dette!"
"Ok ok. Alt jeg kan si er at grunnen til at jeg trakk meg nok ikke ene og alene er fordi jeg fikk dårligere
tid. Mer kan jeg ikke si, det er ikke trygt for meg - eller deg!"
"Men far, fortel meg hva som skjer? Jeg lover å skaffe deg beskyttelse!."
"Nei, jeg vil ikke si mer. Bortsett fra....."
"Ja? Hva? Si det!"
"Unger er lave av noen druer"
"Hva? I all verden er det du sier?"
"Unger er lave av noen druer"
"Jaja, jeg så det, trenger ikke gjenta deg selv, er bare for meg å scrolle opp og lese det igjen. Hva
betyr det?"
"Beklager sønn, kan ikke hjelpe deg mer. Du vil forstå"
Og med et logger TWFA av. Orresnei er forundret overlatt til å, ja nettopp undre. Men med et går det
opp for han.
"Selvfølgelig!"
Samtidig i OT-Baren:
Er det et sted det kryr av søppel og mennesker som snakker generelt piss, så er det OT-Baren.
Opprinnelig var faktisk dette kjent under navnet "søppel", men det ble til manges ergrelse, og noens
begeistring, endret til "OT-Baren". B|Real sniker seg forsiktig rundt. I et hjørne sitter en haug med
brukere og diskuterer om alt og ingenting. En stakkars som ba om hjelp til et hw-problem ble med et
spammet i hjel.
"Ingen support her din n00b! *rapportert*" utbryter med ett fredrikrb
Så med et får B|Real øye på mannen, eller rettere sagt guttungen, han leter etter.
I TG06 tråden gjemte den lille slasken seg.
"SteffyBoy!, akkurat den jeg lette etter"
"Hva er det du vil, din nazi-mod? Ikke kom her og tro at du er noe!"
"Men steffy da, rolig nå. Jeg vil bare snakke"
"Bah, du er bare ute etter å gi meg skylden for Alastor sin forsvinning. Jeg hadde ingenting med
forsvinningen til den maktsyke moderatoren der! Så pell deg vekk".
"Sikker på det? Han har jo gitt deg advarsel tidligere for uhøflighet. Sikker på at du ikke har hevnet
deg?"
"Det var den gamle SteffyBoy som fikk den advarselen. Jeg er en ny mann, en bedre mann. Herregud,
Alastor ga meg faktisk advarselsreduksjon. Hvorfor skulle jeg skade han?"
"Skade? Jeg har da ikke sagt noe om skade..."
"Skjerp deg, kutt ut kveruleringen. Du vet hva jeg mener"
"Jeg er nå ikke så sikker.... Hvor befant du deg natt til onsdag?"
"Det har du ingen ting med. Vennligst la meg være i fred."
"Ikke hold tilbake for meg. For din egen del. For du vil vel ikke ha en økning i advarselsgrafen...?"
"Du skremmer ikke meg. Ikke tro du kan torturere noe ut av meg. Om du ikke passer deg sender jeg
klage til forumstyret"
"Bah, de ser nok andre veien i denne saken her. Kan være du er immun for tortur, men jeg hører
rykter om at du er sammen med en ung blondine... Hun har vel ikke tilfeldigvis brukerkonto her?"
"Du ville ikke våge!"
"Ikke kom her og fortel meg hva jeg våger og ikke våger. Det er her snakk om å forsvare diskusjon.no,
det er fint lite jeg ikke er villig til å gjøre for å beskytte denne verden og dens brukere. Så fortell meg
hvor du var!"
(heltemodig spenningsmusikk spilles i bakgrunnen)

"Jeg kan ikke... Ingen kan vite.."
"FORTELL MEG!"
"Nei! (f*ckings 14-tegn)"
"Hva sa du? Brøt du 14-tegns regelen!?! Nå skal du få!"
"Nei stopp!"

Med ett bryter fredrikrb inn.
"Slutt å plage han, han har ingenting med Alastor-saken å gjøre."
"Sier du det? Og hvordan vet du så det?"
B|Real håper på et gjennombrudd nå.
"Fordi han var med meg natt til onsdag...."
B|Real blir nærmest paff av nyheten.
"Med deg? Hva mener du med deg? Hva gjorde dere sammen midt på natten?"
"Hva tror du?"
Med det bryter stillheten ut. Hva skal man si til slik informasjon?
"Vær så snill B|Real, ikke si det til noen"
SteffyBoy nærmest bønnfaller.
"For sent for det, alle kan lese det i denne tråden. Du får håpe hun lille blonde damen din har
forståelse for dine nattlige....eskepader"
Slukøret fortsetter B|Real sin søken i OT-Baren. Sakte men sikkert føler han hjelpeløsheten sive
innpå. Vil han noensinne finne ut sannheten? Som en bønn som blir innfridd detter det med ett inn en
rapportering med den korte teksten;
"Jeg vet hva som har skjedd med Alastor. Dere vil aldri se han igjen. MOAHAHA"
Hvem er det som har skrevet denne rapporteringen? Hva i all verden mente TWFA med "Unger
er lave av noen druer" og hva er den virkelige grunnen til at han trakk seg? Og akkurat hva er
det Dotten og Psilocybe bedriver tiden med? Og slipper virkelig Steffyboy unna advarsel for
brudd på 14-tegns regelen? Følg med. Fortsettelse kommer. Muligens.....
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"Sosialismen er roten til alt ondt"
"For noe sprøyt, vennligst dokumenter! Religion er roten til alt ondt!"
"Hva er det du babler om, Gud ønsker alle godt!"
"Åja? Url takk. Underbygg dine påstander!"
"Hvorfor skal jeg det? Det var du som kom med den første påstanden, bevisbyrden er din."
"Herregud! Er det vel ikke, det er du som hevdet at sosialismen er ond og Gud eksisterte. Er jeg nødt
til å quote deg for å vise deg det?"
"Blasfemi! Du misbruker Guds ord!"
"Nå vrir du deg unna. Kan du være så snill å dokumentere dine påstander?"
"Hvis du tror at jeg gidder svare deg når du bryter norsk lov, så må du tro om igjen. Vi har faktisk en
blasfemi paragraf. Forventer at en moderator tar affære *rapportert*"
"Dette blir for dumt. Forresten er det orddelingsfeil, det heter blasfemiparagraf"
"So? Det der er off topic. *Rapportert*"
"Å herregud, forbanna n00b...."
"Personangrep! Blasfemi! *Rapportert*"
Velkommen til Politikk, Religion og Samfunn - bedre kjent som PRS. For mange er det nok forsvaret
som går under betegnelsen "Norges største barnehage", men for de som tilbringer noen timer i PRS
vil man fort forstå at det nok er en sannhet med visse modifikasjoner. Er du i det religiøse hjørnet, eller
kanskje du har behov for å æreskjelle Bush? Eller hva med å provosere hobby-hippiene og påstå at
kommunismen aldri har fungert? Vel da er PRS det perfekte sted for deg.
Det er med et lite smil om munnen Dotten beveger seg rundt i PRS. Skjellsordene hagler og
beskyldningene likeså. En het diskusjon rund narkotika sporer såpass av at Dotten tar i bruk sine
fenomenale sletteegenskaper. Gud det er godt å være moderator! Nå er det bare å avvente og se
hvor mange beskyldninger som detter inn i pm. I sine få måneder som moderator har Dotten opplevd å
bli beskyldt for å være både kommunist, DLF'er, nazist og hardbanka kapitalist. En var attpåtil så frekk
og hevdet at han var SV'er. Få ganger har Dotten vært så fristet til å permbanne noen som akkurat da.
En bruker, som attpåtil ble permbannet av Alastor i sin tid, har opprettet nye brukere gang på gang.
Med en bevegelse som knapt koster en kalori er den nyopprettede brukeren permbannet. Reaksjonen
lar ikke vente på seg og enda engang oppretter han en ny bruker og lager egen tråd dedikert til
æreskjelling av moderator Dotten. En lojal tyster rapporterer heldigvis og tråden blir nådeløst slettet.
Vil det ingen ende ta? Det er lørdag, man skulle tro brukere var for fyllasyk til slikt. Men slikt hører med
i jobben, alt man må gjennomgå for å forsvare diskusjon.no og dens brukere, alle de offer man må
gjøre...
sørgelig heltemusikk spilles i bakgrunnen

Spesielt tre brukere er det Dotten ønsker å komme i kontakt med. Å oppspore dem er ikke akkurat noe
som han anser som verdens vanskeligste oppgave. Og ganske riktig, i første tråd om FRP er alle
tre;JBlack, Pricks og Snekker'n, alle tre nevnt i listen som ble gitt av blacktower.
"Unnskyld meg"
Dotten får knapt lirt av seg ordene før JBlack utbryter
"Pokker! Det er Dotten! La oss stikke!"
Før Dotten makter å si "STFU" er med ett Pricks logget av og Snekker'n satt kursen mot en
evigvarende diskusjon med Snorreh om Intel vs. AMD. Heldigvis ser det ut til at Jblack har problemer
med musen, han sitter fast! Snekker'n får heller slippe unna for denne gang. Dotten sender en pm til
Psilocybe, han får ta seg av den karen. Han var tross alt ikke med i hele kapittel 2 og bør således ha
mer enn nok av tid.
"Jblack, Jblack. Nå har du virkelig lagt gullegget.."
"Jeg forteller deg ingenting!"
"Au contraire. Du har å fortelle meg det jeg vil vite. Du har noe med Alastor sin forsvinning å gjøre og
jeg vil vite nøyaktig hva!"

"Det der er en ubegrunnet påstand. Du har ikke belegg for å påstå noe slikt. Vennligst dokumenter, vis
meg en link!"
"Jeg har ditt navn på en lapp. En lapp skrevet av de 8 store!"
"Og hva så? Det beviser ingenting. Jeg kan ikke annet enn å konkludere med at du kun farer med
usannheter. Det er intet annet enn en udokumentert påstand og dermed ikke verdt noe."
Jblack hadde rett og det plager mildt sagt Dotten. Han har ingen link, ingen referanser. Uten det vil
han ikke komme noen vei med JBlack.
"Du etterlater meg intet valg JBlack... Om du ikke samarbeider så vil jeg lekke ditt navn til VG. Hva tror
du vil skje med FRP om det blir kjent at du er involvert i forsvinningen til Alastor?"
"Nei, det ville du aldri gjort? Du vet hva journalistene vil gjøre med den informasjonen! Det er VG det
er snakk om, de vil ikke bry seg et fnugg om det er udokumentert svada! Du vet at 70% av
journalistene stemmer SV og AP?!?!"
"Kan du dokumentere det?"
"Selvfølgelig. http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/05/08/368278.html".
"Takk"
Med ett går det opp for Dotten at han er i ferd med å bli fanget i nok en FRP diskusjon.
"Nok av dette! Jeg har ikke tid til å somle rundt. Si meg hva du vet, ellers så skal jeg sørge for at FRP
igjen forsvinner under 30%. Din innblandelse i denne saken vil få Søviknes-skandalen til å se ut som
en ert i forhold"
"Ok ok."
"Jeg venter...."
"De har sin, vi har vår. Men tallene 12 25 16 24 25 22 22 23 9 22 vil alltid bestå. Du tror du finner
svaret, men veien er feil. Vend tilbake og den du søker etter vil stå klar for deg, om du da ikke går lei."
Med den avsluttende gåten ser det med ett ut som om musen til Jblack igjen virker som det skal, han
logger av og etterlater Dotten undrende tilbake.
Samtidig et annet sted i diskusjon.no....
"Snekker'n! Hvor er det du har tenkt deg?"
"Ehh, jeg hadde tenkt meg bort for å casemodde litt..."
Psilocybe ser enkelt at Snekker'n lyver. Det er et klassisk tegn om man ser opp til venstre, det viser at
man benytter fantasidelen av hjernen. Det samme tegnet er om man avslutter en setning med ...
Snekker'n skjuler helt klart noe.
"Hvorfor stakk du av fra Dotten og hvorfor er du på vei til CPU kategorien om du skal casemodde...?
Du lyver vel ikke til meg?"
"Jo visst gjør jeg det. Det vet du like godt som meg, står jo skrevet 5 linjer opp."
"Ja, så fortell meg hvorfor og hva du vet"
"Om du tror jeg forteller deg et eneste ord så må du tro om igjen. Vi har ytringsfrihet i dette landet, det
innebærer også at jeg ikke trenger å si noe jeg ikke vil!
"
"Ytringsfrihet? Ha! Forumet er ingen rettighet! Fortell meg hva jeg vil vite, ellers så kan jeg godt hive
deg ut på bakgrunn av den hellige paragraf 13!"
"Hiv meg ut du. Gjerne permban meg du. Hvis du tror jeg lar meg knekke av paragrafrytterske
moderatorer som er mer opphengt i å straffe brukere for brudd på latterlige tre-ords-regler, 14 tegn og
for lang signatur så må du tro om igjen. Jeg vil bekjempe dette tyranniet om det så er det siste jeg
gjør. Man kan pisse isbiter i helvete før jeg sier noe som helst!"
Heltemodig Hollywood-musikk spilles i bakgrunnen.

Hvordan i all verden skal Psilocybe knekke Snekker'n? Han frykter ikke de mektige moderatorkreftene.
Ikke engang permban skremmer den mektige Snekker'n. Har denne mannen ingen svakheter?
"Om du ikke sier hva jeg trenger å vite så vil jeg sørge for at det for all framtid vil stå på fremsiden av
www.hardware.no at Intel suger og AMD er den fullstendig overlegen. Ikke nok med det, jeg vil gjøre

alt i min makt for å sørge for at Snorreh blir moderator"
"Neeei! Din din, nazi-mod! Det vil ødelegge forumet!"
"Bare fortell meg det jeg trenger å vite. For spenningens skyld kan du godt gi det litt hobby-kryptisk."
"Ja vel, ja vel, du vinner... Du tar en kort lang, fortsetter med en lang kort lang og avslutter med en
lang kort kort en. Hva er det?
"Det er ikke noe hva, det er en hvem. Takk skal du ha Snekker'n, forumet vil være deg evig
takknemlig."
"Intel 4ever!"
Dotten dukker så brått opp.
"Psilocybe? Hva gjør du her? Jeg trodde du hadde trukket deg i protest?"
Psilocybe ser undrende på den tåpelige moderatoren.
"Hva er det du snakker om? Drukket igjen nå eller hva?"
"Fanken! Har jeg hoppet feil igjen nå? Hvor er jeg?"
"Hva er det du snakker om? Du er i påskekrimmen. Vi har en moderator å finne, hva er dette for noe
tull?"
"Påskekrimmen? Helvete, jeg har hoppet til feil krim! Jeg må komme meg finne tilbake til den
rette krimmen og finne de hersens negrene!"
Med ett forsvinner Dotten og igjen står Psilocybe og lurer på hva i all verden negre har med dette å
gjøre.

Hva er det med alle de latterlige gåtene? Kan det virkelig være at Pricks og Jblack samarbeider
med Snekker'n? Og hvor i all verden er Jessica Alba, hun skulle jo vært med allerede i kapittel
2! Hvorfor er det ingen jenter med i denne fortellingen og er virkelig AMD bedre enn Intel?
Noen av, om ikke alle, de spørsmålene vil bli besvart. Følg med!
"tallene 12 25 16 24 25 22 22 23 9 22 vil alltid bestå"

Kapittel 4
"Følgende finner sted mellom onsdag 12.04 og tirsdag 18.04 påsken 2006"
En svak bris fra øst bringer med seg eim av ondskap, mens hjerteskjærende dødsskrik fra en
evigvarende kamp i fjellene som ligger i vest, kan høres for de trente ører. Den en gang så fredelige
dalen forut er blitt forvandlet til en blodig slagmark hvor de en gang så grønne og idylliske enger nå er
preget av blodrøde flekker og falne soldater, orker og andre monstre. En kjempe av et troll trekker sin
siste ånderett idet alvesverdet skjærer inn i brystet. Tilbake står den stolte alven, dog er det ikke lenge
han får nyte sin siste seier. Ut fra intet flyr en pil som kontant stopper i brystet på alven og penetrerer
hjertet. Alven faller på kne, blikket tomt idet han innser at hans dager er talte. Det siste han ser før han
faller om er mannen som skjøt den dødbringende pilen. I Azeroths verden taler få hans navn, men i
diskusjon.no er han kjent som Ueland.
Med ett hører han en gren som brister bak seg. Han trekker sverdet, klar til å sløye nok en fiende i sin
jakt på høyere level.
"Stopp! Det er meg, ikke slå!
"Hvem? Er det deg Orresnei? Hva gjør du her?"
"Jeg må snakke med deg, det er viktig. Men jeg tror vi får vende tilbake til forumet, det er for farlig
her."
Ueland er småirritert. Han er virkelig i siget, siste han ønsker er å avslutte spillingen. Men plikten
kaller, Ueland er ønsket et annet sted. De logger av og setter kursen mot forumet.
Samtidig i OT-Baren svinger B|Real innom det mest populære stedet som er å oppdrive i de traktene.
Alle prøver, men ingen får siste ordet i SO4. En tristere samling med fjortisser, og enda tristere;
wannabe fjortisser, skal man lete lenge etter. Intetsigende samtaler om ingenting og atter ingenting
velter ut fra munnen til de hardbanke OT menneskene. Det er ikke vanskelig å skille de fra resten.
Med slitne blikk, som følge av alt for mye tid foran pc skjermen, spinkle armer som med stor
anstrengelse prøver å holde oppe hendene som er full av blodårer og muskler, etter alt for mye typing,
er dette brukerne de fleste vet å holde seg unna. SO4 ble i sin tid opprettet for å tiltrekke seg nettopp
denne typen brukere, slik at resten av forumet ville bli spart for dem. Prosjektet er en suksess, men
den har sin pris. Dessverre har den også tiltrukket seg oppadgående brukere og enkelte blir smittet og
fortapt i SO giften.
B|Real selv er en av de ofrene. Han har vært med siden starten, siden den første SO, som i sin tid ble
stengt av SirHartge. Han har forblitt gjennom samtlige oppfølgere. Han er unngått å bli en av de
tyngste brukerne, mye takket være av at han drikker så mye ellers, men han er avhengig av sine små
doser. Zeromac, Zappza og Vegard_ er typiske eksempler på brukere som er blitt smittet av SO giften,
der de henger på hjørnet og sikler etter sine store idol - storbrukerne LarsP, fredrikrb, Herr Brun og
SteffyBoy. På utsiden står Hippie Erlend, en som i sin tid maktet å avvenne seg men som har fått
tilbakefall og prøver febrilsk å bli med i gjengen han en gang forlot.
Inniblant pisspreiket til PepSico, Ø.B, Marius_E og andre smittede finner han henne. Den lille søte
blondinen med det vakre smilet er heldigvis enda ikke blitt avhengig og har ikke blitt merket av den
avskyelige giften. Dessverre smiler hun ikke nå, i kapittel 2 ble det kjent at hennes store kjærlighet
SteffyBoy falt for de forbudte fruktene til fredrikrb. Det er ikke vanskelig for en trent moderator som B|
Real å se at Rome er en som bærer på et knust hjerte. B|Real undres over hvorfor hun ikke er
i Deppetråden, hvor han først lette.
Hjerteskjærende musikk a la "tusen biter" spilles i bakgrunnen

"Hei Rome, kan jeg få et ord med deg?"
"Har jeg noen valg?"
"Nei, egentlig ikke"
"Hva er det du vil? Jeg har ingenting å si til deg."
"Jeg tror nok du har det jo. Hvorfor rapporterte du at ""Jeg vet hva som har skjedd med Alastor. Dere
vil aldri se han igjen. MOAHAHA" i kapittel 2?

"Hva? Jeg har da ikke det? Hvordan kan du tro noe slikt...?"
"Fordi ditt navn står på rapporteringen... Det er slikt som kommer med når man rapporterer vet du.."
"Faen! Mener du det?"
B|Real vet ikke helt hva han skal tro. Denne jenten er virkelig blond, tenker han til seg selv. Han skulle
bare vist. Ja, hun er blond, men B|Real vil snart lære seg at det er av den taktiske sorten, det man på
fagspråket kaller "taktisk blond". Han vet ikke hva han har begitt seg ut på nå.
Et annet sted, et sted som regnes som noe av det aller mest hellige i diskusjon.no, vandrer Dotten
rundt og nyter synet. Tråden er preget av romantiske farger og duften av erotikk slår mot han. Rundt
han sprader de vakreste kvinnene man kan tenke seg, med kun et miniatyrklesplagg eller to for å
dekke over de edleste delene. Enkelte av gudinnene er fullstendig uten klær og blikkene de sender
kan få selv den mest hardbanka homofile til å bli mo i knærne. Tråden er Babethreaden, stedet hvor
desperate og overkåte brukere tilbringer timevis med å drømme og sikle. Men det er ikke kun folk som
Warpig og Tomat-Ulf som sittende(av grunner vi ikke vil gå nærmere inn på har de problemer med å
beskue tråden stående), men også den mørke skjønnheten Darkness og den småfrekke brunetten
Ananas blir fersket her.
Det er en mann Dotten leter etter. Gåten til Jblack var ikke akkurat av den vanskelige sorten. Dog
hjalp det nok godt på at Dotten skrev denne historien. Det var ikke verre enn å sette tall på hver
bokstav, med å begynne på å og gi den tallet 1, mens ø fikk 2. Da endte man på renfehhguh, eller
Hugh Hefner om man leser det baklengs. Nå blir det for dumt om den gamle rynkete grisen var
involvert, men nøyaktig derfor er det "De har sin, vi har vår". Det finnes ingen tvil om hvem som er vår
egen Hugh Hefner. Gåten var litt vel enkel, noe som bare ble forsterket av at Edge sendte løsningen
på pm 29 minutter etter at kapittel 3 ble trykket. Jaja, han fikk nå sitt navn nevnt i historien. Neste gang
bør det nok legges litt mer vekt i å gjøre gåten vanskeligere, er tross alt stort sett nerder som leser
dette her.
"Heisann kjekken, noe jeg kan hjelpe deg med?"
Med en rolig og behersket bevegelse vender Dotten blikket mot den myke sensuelle stemmen som
tiltalte han. Synet som møtte han gjorde han målløs.
Jenten som stod foran han har en kropp så stram og komplett, huden så gyllen og ren og ansiktet må
være det av en engel. Den 1,68 høye kroppen er perfekt formet, rumpen så stram og spretten at den
lett kunne sprettet en champagne, brystene så struttende og tiltalende at hun burde ha forbud mot å
jogge ved siden av en høyt trafikkert vei. Kvinnen er ingen ringere enn Jessica Alba, iført en miniatyr
av en bikini som så vidt dekker hennes mest edlere deler.
"Hei. Jeg.."
Ord er ikke lett å finne i en tid som dette.
"Jeg.. Jeg"
"Ja?"
Med en sensuell bevegelse slenger hun litt på hodet, slik at håret flagrer gjennom luften. Alt
selvfølgelig i slowmotion.
"Jeg leter etter Øyvind Dahle"
"Han er opptatt. Kan jeg ta en beskjed?"
"Opptatt? Med hva? Jeg krever å få snakke med han. Det har med forumets sikkerhet å gjøre!"
"Dessverre, det er nok ikke mulig."
"Ikke? Hvordan har det seg at du snakker norsk forresten?"
"Fordi du ikke gidder skrive på engelsk"
"Ahhh. Men jeg må snakke med han, enten viser du meg til han, ellers..."
"Ellers hva? Kroppsvisiterer du meg?"
Dotten mister mål og mæle av den kommentaren der.

"Tror du virkelig Øyvind Dahle vil si deg noe? Tror du virkelig du kan hamle opp med han? Du er
sjanseløs"
"Vi får nå se på det. Kan du være så vennlig å vise meg til han? Jeg lar meg ikke stoppe".
"Ikke?"
Med rolige steg kommer hun sakte mot Dotten. Hendene hennes stryker sensuelt oppover hennes
egen mage og stopper ved brystene. Med en kjapp bevegelse løsner hun på knuten mellom
hellighetene som holder bhen på plass. Den faller ned på gulvet.
"Hva er det du gjør?"
Hun svarer ikke med det første. Hun er kommet helt bort til han nå. Hun tar den ene hånden, stryker
den over brystkassen hans.
"Hva tror du jeg gjør?"
Tilbake i SO4 vil det fort vise seg at Dotten ikke er den eneste som er kommet tett innpå en vakker og
forførerisk jente.
"B|Real, jeg må være ærlig med deg"
Rome sender sitt beste dådyr blikk mot B|Real.
"Jeg sendte rapporten for å få deg her. Jeg trenger deg."
"Hva? Meg?"
"Ja... Jeg har lengtet etter deg i lang tid. Din mandige moderatorstatus... Ditt faste blikk.."
"Men hva med SteffyBoy?"
"Det er slutt mellom oss. Han har valgt fredrikrb. Det er deg jeg vil ha."
"Men jeg trodde også du hadde et forhold med fredrikrb?"
"Det var en feil. Han lurte meg. Han sa han var en av de som stemte "26cm og oppover...??" i denne
testen. Hvordan kunne jeg motstå en slik fristelse? Det viste seg at han løy, han var en av de 2 som
stemte "5 cm"....
"Det svinet! Men vi kan ikke gjøre dette..."
"Jo, kom til meg B|Real.."
"Nei, du trenger å vite.. Den andre som stemte 5 cm... det var.."
B|Real rakk ikke avslutte setningen. Ut av intet treffer noe hardt han i bakhodet. Han er bevisstløs før
han treffer bakken.
"Sånn. Jeg ga deg B|Real. Fornøyd?"
Rome sender et hatefullt blikk mot den mystiske ukjente mannen.
"Veldig. Du gjorde en god jobb."
"Vil du gjøre som du lovet nå? Vil du la SteffyBoy være i fred?"
"Jada, den lille valpen din skal få slippe min vrede."
"Hva er det jeg kan hjelpe deg med Orresnei?"
Ueland satt seg stillferdig ned i stolen på kontoret sitt. Skiltet på utsiden har påskriften
"tilbakemeldinger om forumet".
"Vel. Det er litt vanskelig å si dette her. Ditt navn er blitt nevnt i etterforskningen"
"Jasså? Du tror jeg har noe med forsvinningen til Alastor å gjøre?"
"Det er nettopp det jeg gjerne vil få avkreftet"
"Og hvem er det så som har nevnt mitt navn? Det er vel ikke tilfeldigvis en tidligere "vennlig
moderator" som også tilfeldigvis er din far?
"Jo."

"Og du tror du bare kan komme brasende inn mitt i spillingen min og beskylde meg for noe. Du er ikke
lite frekk."
"Han sa det var noe mer bak hans pensjonering enn det som først kom ut. Noe som involverer deg.
Det er ikke noe poeng for deg å holde det hemmelig, denne historien vil bli avsluttet enten du liker det
eller ikke!"
"Åja? Vet du hvem du snakker med? Det er jeg som holdet diskusjon.no levende. Det er mine krefter
som gjør at verden ikke går under og en haug med 0'ere og 1'ere kommer dettende ned i hodet på
deg og alle dine medbrukere. Herregud!"
Med et stormer en PRS bruker inn.
"Blasfemi! *rapportert*"
"Kom deg ut herfra!"
Med en illsint bevegelse permbanner, samt ip-banner, Ueland den frekke avbryteren.
"Hvor var vi?"
"Du var opptatt med å fortelle hvor storartet du er"
"Ahh ja. Er du klar over at det var jeg som ga deg kreftene dine? Jeg kan like godt ta de fra deg.
Helsiken heller, jeg kan permbanne deg om jeg må!"
"Du ville ikke våge!"
"Ikke? Du er her og snoker etter den hemmeligheten som TWFA fant ut om. Han lovte å ikke røpe den
og trekke seg, så lenge jeg ikke permbannet deg."
"Hva? Hvilken hemmelighet? Var det du som tvang han til å trekke seg?"
"Ja! Var en fryd å bli kvitt hans vennlige vesen og de irriterende Geir
svarene hans. Hvordan er
det mulig å være så...fornuftig og...vennlig hele forbannede tiden? Det drev meg til vanvidd! Her
jobber og sliter jeg for å holde forumet stabilt, mens slike som han får all æren. Og attpåtil så truet han
med å avsløre forumets dypeste hemmelighet!"
"Men hva er den? Og hva har det med Alastor å gjøre?"
"Det skal ikke du bry deg om. Du bør heller frykte hva jeg skal gjøre med deg!"
Hva vil skje nå? Vil Orresnei overleve dette? Hva er forumets dypeste hemmelighet? Er B|Real
død og hvem slo han ned? Og vil Dotten motstå fristelsene til Jessica Alba? Følg med,
fortsettelse følger. Muligens....

Kapittel 5
"Følgende finner sted mellom onsdag 12.04 og tirsdag 18.04 påsken 2006"
Den gufne stanken av kverulanter og mangel på skrivefeil slår mot Psilocybe idet han entrer Språk for
fjolls. I et hjørne sitter de, den triste samlingen av brukere med all for god tid og alt for lite fornuftig å
bruke den på.
“Haha, se der! Orddelingsfeil *rapportert*”
“Og der borte, se på den tullingen som ikke vet forskjellen på å/og! Haha! *rapportert*”
@kd og Herr Brun storkoser seg der de møysommelig går gjennom post etter post på sin evigvarende
leting etter skrivefeil - og enda bedre, brudd på treordsregelen og 14 tegn.
“Der borte Herr Brun! Se der, den tullingen har ikke bare unngått treordsregelen, han har
orddelingsfeil i tillegg! Tør vi håpe på at han har brutt 14 tegns regelen i første innlegg?”
“JA! Han har det! Gud så bra, jeg tror jeg får en orgasme! *rapportert*”
Psilocybe er ikke helt sikker på om han skal le eller gråte. Her har vi de klassiske eksemplene på
hvorfor rapporteringslisten aldri er tom. Greit nok, han har selv et stort hat mot brukere som
konsekvent bruker “hvem”, men et sted går nå grensen.
“@kd, pell deg over her. Du har å for klare deg!”
“Psilocybe! Vennligst ikke ha orddelingsfeil når du tiltaler meg. Det blir så….. Primitivt.”
“Å klapp nå igjen, jeg har ikke tid til dine grammatikk-komplekser.”
“Nei vel, da har jeg intet å si til deg. Bare merk hvordan jeg ikke skrev nei vel i et ord, slik som det er
blitt gjort konsekvent gjennom alle de foregående kapitlene.”
“@kd kutt ut. Vi har helt alvorlig ikke tid til dette her, påsken nærmer seg slutten og det er fortsatt mye
igjen av denne fortellingen.”
“Vel er det ikke bare å utsette påsken da, om tiden er så dårlig?”
Med ett stormer en PRS bruker inn
“Utsette påsken? Blasfemi, *rapp….”
Brukeren får ikke engang fullført setningen før Psilocybe gir han et realt ballespark og pælmer han ut.
“Nå @kd, kan du vennligst forklare hvorfor du er blitt nevnt i etterforskningen? På morse av alle ting?”
“Hva? Var det ikke akd som ble nevnt? Du vet vel at det er en helt annen bruker?”
“Men pokker heller, du tror vel ikke at en helt ukjent bruker som knapt har vært aktivt blir brakt inn i
denne historien?”
“Vel, butleren ble nå dratt inn i første kapittel, så hva vet vel jeg?”
“Stol på meg, du har noe med denne saken å gjøre!”
“Har jeg vel ikke…”
“Aha, tre punktum, jeg kan se at du lyver, mon ami! I tillegg så var det jo du som de-krypterte posten til
Alastor.”
“Ja…”
“Hva, er det også en løgn?”
“Nei…”
“@kd! Fortell meg hva som foregår. Hvis ikke skal jeg sørge for at du får skrivefeil i hver eneste
replikk!”
“Nei, værsåsnil! Nei! Der gjorde du det! Orddelingsfeil og en l for lite! Ditt svin!”
“Jeg har mer der det kommer fra. Ikke gjør dette mot deg selv, gi meg det jeg vil ha.”
Herr Brun makter ikke beskue dette lenger
“Psilocybe, ikke stopp! Ser du ikke hva du gjør med han?”
“Slapp av, jeg har ikke tenkt å stoppe”
“Du lurte meg! Du flyttet komma! Det skulle vært "Psilocybe ikke, stopp!"”
“Du sier ikke det. Bye bye, anse deg selv å få en ukes ferie. Nå hvor var vi @kd?”

“Du bedrev grammatikk tortur.”
“Akkurat. Nå, kan du være så vennlig å si hva du vet?”
“Vel. Det kommer ikke til å hjelpe deg uansett. Det har med meldingen til Alastor. Den sa ikke kun
“Hjelp”.”
“Hva mer sa den? Fortell!”
“Rolig nå store gutt. Den sa faktisk “Hjelp, hemmeligheten er i fare””.
“Hvilken hemmelighet? Hvorfor fikk vi ikke vite dette allerede i kapittel 1?”
“Fordi han ba meg la vær.”
“Hvem?”
@kd ser seg forsiktig rundt. Sakte lener han seg frem mot Psilocybe, stirrer han kaldt inn i øynene og
utbryter;
“Ueland”
Samtidig, et annet sted i kongerriket Diskusjon.no...
Med en iskald ro geleider den, for diskusjon.no, litt eldre herren nok en utsøkt kvinne inn i sitt hellige
palass. Med et lett klaps på baken sender han Linda Park inn for å holde de andre kvinnene med
selskap.
“Men, skal du ikke fortelle meg ditt navn før du slipper meg løs?"
Sakte hever herren det ene øyenbrynet, legger hodet forsiktig på skakke.
“Mitt navn er Dahle. Øyvind Dahle”
Med det samme bryter Dotten inn.
“Og det er nettopp den herren jeg søker etter å snakke med! Ikke beveg deg en tomme!”
“Dotten! Hvordan maktet du å unnslippe…”
“Aha, så det var du som sendte den nydelige Jessica Alba til å stoppe meg. Jeg burde vel muligens
takke deg, men dette beviser bare at du vet noe!”
“Men, ikke si meg at du lot henne gå? Er du helt fjern? Det er Jessica Alba for Guds skyld! Og hvis en
PRS idiot nå stormer inn her med blasfemipreiket sitt, så skal jeg garantere deg at det klikker for meg,
Hvordan maktet du å motstå? Du er vel ikke... homofil?”
“Nei. Men det er en ting du glemte i denne fortellingen. En veldig viktig detalj. Du er et geni, den skal
du ha, men du glemte som sagt et viktig moment.”
“Ja? Og hva er det?”
“Jeg er en tøffelhelt. En hardbanka tøffelhelt. Du tror vel ærlig talt ikke at jeg kan tillate meg selv å
hoppe til køys med Jessica Alba? Hva i all verden tror du da vil skje når damen leser dette, vel vitende
om at det faktisk er jeg som har skrevet historien? Ser det ut som om jeg har lyst til å tilbringe min tid
på sofaen?”
“Fanken! All den planleggingen for ingen nytte. Pokker ta deg og dine tøfler! Men du tror vel ikke at du
har meg? Du er ganske smart som har kommet så langt, men det er til ingen nytte”
“Takk for den siste kommentare, det er ikke for ingenting at de kaller meg Einstein”
“Jeg trodde det var fordi du kun har en balle..”
“Ehh..Ja, det også..”
“Du vet du er sjanseløs mot meg. Dine moderatorkrefter kan ikke måle seg med min sjarm og
populisme”
“Sjarm..?”
“Pass deg. Du vet like godt som meg at hele denne historien er ditt påskudd fordi du lengter etter den
statusen jeg holder. Hele ditt moderatorliv har du drømt om å en gang bli anerkjent slik som meg,
den beste moderatoren gjennom tidene!. Du er patetisk!”
“Du trakk deg som moderator, hvorfor skulle jeg ønske å bli som deg”
“Aha, akkurat, jeg trakk meg. Men makter du det? Nei. Du er for maktsyk. En skrytepave er du også.”
“Hva? Er jeg vel ikke!”
“Du innrømmer det jo selv! Er jo bare til å trykke her for å se det. Patetisk”
"Det er ikke sant! Det er kun en teit test! Har ikke du et sted å gå? Eller sykle? Din dumming!"
"Dumming? Hehe, er det det beste du klarer å lire av deg? Du gjør meg flau. Ferdig med å kaste bort
tiden min? Og angående damen din, tror du ikke hun blir litt sur for at du beskrev Jessica Alba på den

måten? Og for at du så henne toppløs?"
"Fanken"
Dotten føler hvordan motet svikter. Han har helt klart møtt sin overmann. Hva skal han gjøre? Dahle er
ikke redd for hans krefter, herregud denne mannen trakk seg fra hele diskusjon.no på grunn av 14
tegns regelen! Bare for å gjenoppstå som Messias selv i julen.
“Hva er det, ditt ynkelige krek? Har du innsett at du har tapt?”
“Du glemmer en viktig ting, igjen Dahle. Du kan gjerne psyke meg ned og drite meg ut for alle leserne.
Du kan avsløre meg som den tåpelige personen jeg virkelig er. Men du glemmer som sagt en ting
Dahle”
“Og hva er så det?”
“Denne moderatoren reiser aldri alene”
Med ett eksploderer førsteinnlegget i tråden med et infernalsk smell. Røyken siver inn over
babethreaden. I bakgrunnen spilles en voldsom tøff action musikk. Ut fra røyken kommer en mann
vandrende. På siden bærer han på en veske, i høyre hånden holder han en Glock 9mm. Blikket hans
er bestemt og det er klistret på Øyvind Dahle.
“Jack Bauer! Du kan da ikke dra inn Jack Bauer!”
Selv Dahle mister fatningen. Med ett føler han for å ringe alle slektninger og venner, selv folk han ikke
liker, og be dem stikke av for å unngå å bli dratt inn i Bauers psykotiske torturverden.
“Hvis du kan dra inn Alba, så kan nå for pokker jeg hente han fra 24 tråden. Jeg tror det er best du
samarbeider Dahle. Om ikke for din egen skyld så for alle du kjenner som er redd for tortur.”
“Jeg kan ikke… “
Er det tre ord Jack Bauer hater så er det nettopp de. Med en lynkjapp bevegelse tar han tak i halsen til
Dahle og presser han opp mot den fløyelsbelagte veggen.
“Jeg har 24 timer på meg. 24 timer hvor jeg kan torturere deg, din familie, dine venner. Pokker heller,
jeg kan torturere bikkjen din om jeg må. Og jeg ser frem til det. For jeg er tross alt Jack Bauer. Sayid
er en fjert i forhold til meg.”
Det sies at man må føle frykt for å vise mot. Akkurat nå følte Dahle mye frykt, men motet det sviktet
som et korthus under en overvektig sumobryter.
“Vær så snill, jeg kan ikke si noe”
Smålig bekymret bryter Dotten inn.
“Jack. Jeg vet du ser frem til 24 timer med torturering, men problemet er da at påsken allerede er
over. Dette er tross alt en påskekrim.. Og du har jo også en verden å redde og har bare 6-7 timer igjen
i din egen serie.”
Jack Bauer visste at dette medfører riktighet. Han har ikke, uansett hvor mye han ønsker, tid til å kaste
bort her. Det er kun en ting å gjøre. Med ett reiser han høyrehånden, sikter og skyter. Jessica Biel vet
ikke engang hva som traff henne før hun segner død om.
“Neeeei! De har ikke gjort deg noe!”
“Hør her, Dahle. Jeg har sett hva du bedriver her, drar inn den ene flotte jenten etter den andre. Jeg er
mann, jeg forstår deg. Men, og nå bør du tenke nøye etter, hvem er du som tror du kan dra inn bilder
av min datter Kim i bikini?”
Bauer venter ikke på svar. 4 skudd til avfyres, Angelina Jolie, Jennifer Anniston, Linda Park og Tone
D. Aaberge faller alle død om.
“Fortell nå herr Dotten hva han vil vite, om du da ikke ønsker å døpe om tråden til dødstråden!”
“Pokker ta! Men jeg krever å få kryptere svaret mitt. Noe må dere gi meg”
“Bare gi meg svaret!”
“øædmomhrm gommrt fi o dp3-”

“Takk skal du ha, det var vel ikke så vanskelig.”
Dahle logger resignert av. Nå må han bare finne noen nye babes til å erstatte de falne.
“Takk skal du ha Bauer, diskusjon.no står i din gjeld”
“Ingen årsak. Bare gjør som du lovet. Gå inn her og fiks litt på resultatet. Alvorlig talt, jeg kan
akseptere å bli slått av Cosmo Kramer, men Macgyver?”
“Slapp av, jeg skal fikse det.”
Hva var det Dahle formidlet til Dotten? Hvorfor dro Dotten inn Bauer og ikke Supermann? Hva
er det Ueland skjuler? Og vil denne påskekrimmen bli avsluttet i dag før påsken er over? Vil
virkelig Dotten manipulere avstemmingen? Følg med, fortsettelse følger. Muligens….

Kapittel 6
"Følgende finner sted mellom onsdag 12.04 og tirsdag 18.04 påsken 2006"
Vi er tilbake hvor det hele startet; intraforum avdeling Forum. En sliten Dotten entrer tråden og
finner Psilocybe sittende og beskue alle de vakre trådene som beskriver alle utfordringene en stakkars
moderator må gjennomgå.
“Hei Psilo, hvor er de andre?”
“Jeg vet ikke med Orresnei. Men B|Real, han er…”
Psilocybe makter ikke fullføre setningen. Han sender et blikk bort mot hjørnet, Dotten følger det. Synet
som møter Dotten er sjokkerende. Blodig og forslått ligger B|Real livløs i en dam av svette, oppkast og
urin.
“B|Real! Er han død…?”
“Nei. Ikke død, han sover bare, han fikk litt vel mye å drikke, resultatet ser du der. Det som er gjort er
enda verre enn døden…”
“Hva da?”
“De, hvem det nå er, har tatt..."
Det er vanskelig å finne ordene.
".. de har tatt tastaturet hans. Han er uten evne å kommunisere med omverden.”
“Svin! Pøbler! Hvordan kan de gjøre noe slikt. Vi må finne ut hvem som har gjort dette.”
“Slapp av, vi vil komme til bunns i dette”
“Har det tikket inn noen ledertråder?”
“Nei. Men vi har fått noen tips. DemonFudge (Volcov) er meldt savnet av av fredrikrb”
“So? Han er kun en vanlig bruker. Kunne ikke brydd meg mindre.”
“Kanskje vi bør trekke inn litt hjelp? LarsP eller The Strategy Player kanskje?”
“Nei, det er for farlig for dem. Her trengs det moderatorer til. Dessuten har jeg planer for dem i det
siste kapittelet.”
“Kommer det flere kapitler?”
“Ja, et til. Dette kapittelet er bare et lite et for å bygge opp spenningen. En "filler episode”
Med ett entrer Orresnei tråden. Han ser livredd ut, som om han nettopp har vært vitne til sitt verste
mareritt.
“Orresnei! Hvilket nytt bringer du?”
“Jeg tror jeg vet hvorfor Alastor er forsvunnet! Det har med en dyp hemmelighet, en hemmelighet så
dyp at den selv skremmer den store guden Ueland!”
“Hva?”
Dotten er forskrekket. Det hele begynner sakte men sikkert å falle på plass.
“Fikk du vite noe av Ueland? Truet han deg?”
“Ja han truet meg, men det var kun for å lage en cliffhanger til neste kapittel. Han var umulig å få noe
ut av. Det er tross alt snakk om Ueland. Men uansett hva det var så er det noe som frykter han. Hva
med dere, funnet ut noe?”
“Jeg snakket med @kd. Han involverte Ueland”
“Sa han noe mer, noe som kan hjelpe?”
“Nei…”
Dotten bryter kjapt inn
“Jeg tror jeg vet hvor vi finner svaret på denne hemmeligheten. Forhåpentligvis kan den lede oss til
Alastor.”
“Hvor? Fortell!”
Orresnei og Psilocybe avventer i spenning. Kan denne krimmen endelig ha sin ende? Kan man

endelig avslutte denne tråden uten nok et “filler” kapittel? Dessverre, så er det nok flere mysterier som
må løses, noe svaret helt klart viser.
“øædmomhrm gommrt fi o dp3-. Tastaturtrikset, det betyr "Svaret finner du i SO2""
Stillheten senker seg. Ingen nevner SO2 uten god grunn. Oppfølgeren til SO er et trist kapittel i
diskusjon.no sin historie. Et hellig sted, opplevd av noen få. Alle SO'er drømmer om en gang å kunne
besøke SO2.
“SO2? Men det hjelper jo oss ikke. SO2 gikk jo tapt i systemkrasj!”
“Muligens var det ikke tilfeldig at nettopp SO2 gikk tapt.”
“Mener du at det var bevisst at SO2 forsvant?”
“Ja. Og det er det vi må finne ut”
“Men hvordan skal vi gjøre det? Den er jo fjernet fra diskusjon.no for alltid!”
“Vi er nødt til å spore opp de som tok del i SO2. Det er eneste utvei. Noen derfra vet sannheten, jeg
føler det på meg!”
“Men det er ikke mulig! B|Real har mistet tastaturet, du tok ikke del i slutten av SO2. Alle andre er
enten forduftet eller permbannet. Ironisk nok.”
“Jeg vet hvor jeg kan finne de.”
“Du mener ikke…?”
"Jo nettopp. Hw.no@undernet.org. Der finner man flere av dem. Vi er nødt til å prøve."
“Men du vet at du ikke har kreftene dine på det stedet? Ingen advarselsøkning, ingen permbanning,
ingen Supermann som kommer flygende til unnsetning?”
“Jeg vet. Men vi er nødt til å prøve”
Dotten logger av og setter kursen mot irc. Tilbake står Orresnei, Psilocybe og en tastaturløs B|Real.
Vil de noen gang se igjen Dotten? Vil diskusjon.no måtte klare seg uten både Alastor og Dotten. Alle
tre moderatorene gremmes over tanken at kanskje de nå må begynne å moderere i PRS.
#hw.no kanalen på undernet serveren er et farlig sted. Tidenes mest hardbanka og utstøtte brukere
tilbringer sin tid her. Rullebladet til brukerene er lang som onde år, dette er brukere man absolutt ikke
vil yppe seg med. Dotten vet at kun en mann kan hjelpe han der inne. BBC, en bruker som for lengst
har takket for seg på diskusjon.no. Men i #hw.no er han kongen. #hw.no er ikke helt den samme uten
BBC. Paradoksalt nok er han trønder. Men vil han være der?
* now talking in #hw.no
* Topic is ‘velkommen til homo world.no. Del dine homofilske gleder med likesinnede.
* Set by K-Dog on web apr 12 15:10:27
<Dotten> K-Dog! Din jævel. Jeg trenger å snakke med deg.
<CFD> Han har ingen ting å si til deg din dott.
* Dotten slaps CFD
* Bamse has joined hw.no
<Bamse> Hei, noen som vet hvilken CPU som er best av Intel og AMD?
* Bamse has been kicked by sintbrus
<Dotten> Klapp igjen Christian. Om du da ikke har noe å si om SO2?
<llandari> SO2? Ha, ikke si et ord til den svikeren!
<CFD> Så nå bryr du deg om SO2. Nå som din kjære Alastor er savnet.
<abnormality> I did not have a sexual relationship With thai man!
<abnormality>*that
<Dotten> Hva er det som er så hemmelig med SO2? Hva er det jeg trenger å vite?
<K-Dog> Dotten! Du kom! Jeg har ventet på deg. Du kan like godt bare pelle deg ut, vi har ingenting å
si en moderator jævel som deg.
<Dotten> K-Dog, ikke tving meg til å slappe deg. Herregud, det er meg Dotten!
* PRSfanatiker has joined #hw.no
<PRSfanatiker> Blasfemi! Kick han! *rapportert*
* K-Dog is now known as God
* PRSfanatiker is kicked by God
* God is now known as K-Dog
<K-Dog> Slappe meg? Ikke få meg til å le. Du har ingen krefter her inne. Her er det jeg, the evil op,
som styrer. Jeg kan likeså godt bare kicke deg ut.

<Goophy> WTF!
<Goophy> ROFL!
<Goophy> O Rly
<Dotten> Argh! SMS språk og brudd på 14 tegns regelen! Slutt, det svir!
* Goophy ler rått av den maktesløse Dotten.
<Dotten> BBC! Hjelp!
<K-Dog> BBC er ikke her til å hjelpe deg nå, Dotten. Du er min.
* BBC joins #hw.no
<K-Dog> Faen….
* K-Dog has been kicked by BBC
<BBC> Dotten! Jeg har lite med tid. K-Dog er snart tilbake, jeg klarer ikke å holde dem av hele
gjengen. Du må oppsøke LarsP, han har svaret. Han kan fortelle deg den dype hemmeligheten!
<Dotten> LarsP! Jeg visste den sniken av en trønder var involvert!
<BBC> Men du må gjøre noe i gjengjeld, ellers vil han aldri fortelle deg det. Du må stenge SO4!
<Dotten> Hva? Jeg kan ikke gjøre det! Det vil føre til at SO pesten blir spredt utover hele diskusjon.no
<BBC> Om du ønsker å redde Alastor, så vet du hva du har å gjøre.
* K-Dog has joined #hw.no
<BBC> Quit Dotten, quit!
<Dotten> /quit
* Disconnected
Tilbake i Diskusjon.no setter Dotten kursen mot SO4. Hva skal han gjøre? Må han virkelig stenge
SO4? Han vet hva det vil føre til, SO4 brukerne vil bli sluppet løs på resten av forumet. Ingenting vil
kunne stoppe spredningen. Men hva kan han gjøre? Han har avlagt en ed. En ed om å beskytte sine
med moderatorer.
@kd kommer ilende til.
"Orddelingsfeil! MOAHAHA! *rapportert*"
Dotten enser knapt den stakkars brukeren med grammatikk kompleksene sine.
Foran seg skimter han SO4. Utenfor står sjefen Bundy(i hvert fall det han tror ifølge signaturen sin),
med både Loeve, Ø.B, Linn Christin, Acolyt3, kaiern og resten av SO gjengen. De er tydeligvis klar
over hva som er iferd med å skje og vil ikke tillate det. SO4 er ikke et sted som skal bli offer for
stengningskåte moderatorer. Psilocybe dukker opp ved Dottens side. I slowmotion stil vandrer de mot
SO4, vinden blafrer og tar tak i klærne. Oppgjørets time er kommet.
“Steng tråden du, jeg skal ta meg av Bundy og gjengen. Jeg vet det er vanskelig, men det må gjøres.”
"Er du sikker på at du vil klare å ta dem alene?"
Med ett entrer Simen1, SnowDog_, jankee, kennethdammyr og Wh1te opp.
Dotten smiler. De er samlet, den ultimate kampen er iferd med å ta fatt. Kampen for å finne ut hva som
har skjedd med Alastor. Moderatorene vs. SO4 mobben.
"Tiden er inne menn. Regulators mount up!"
Med den cheesy replikken legger de musepekeren over utesteng knappen. Tiden er inne.
Hva vil skje? Vil SO4 bli stengt? Står virkelig LarsP bak forsvinningen til Alastor? Er det
kanskje han som slo ned B|Real og tok tastaturet? Rekker Dotten å komme ut med siste og
avsluttende kapittel før midnatt? Følg med, avslutningen kommer. Muligens…

Kapittel 7
"Følgende finner sted mellom onsdag 12.04 og tirsdag 18.04 påsken 2006"
Året 1986 er for mange blitt kjent som et trist år. Romfergen Challenger eksploderte, Olof Palme ble
myrdet og i Kamerun ble 1500 mennesker kvalt i hjel da giftig gass steg opp av en vulkan. Tidenes
største kjernefysiske ulykke, den grusomme Tsjernobyl ulykken fant sted den 26. April. Nøyaktig den
samme dag som brukeren Bundy ble født. 1986 gikk virkelig ned i historien som en trist dag.
Nå, snart 20 år senere, vil 2006 bli regnet som et langt lystigere år. Bundy, kjent som SO4’s konge, i
hvert fall i sine egne øyne, leder sine tropper i kampen mot moderatorene. Bundy ender sine dager på
diskusjon.no med å bli permbannet av B|Real, som attpåtil maktet dette uten tastatur. Bundy vil nok
aldri få noen skriftlig forklaring på hvorfor han ble permbannet, så om ikke annet så kan han nå klage
avgjørelsen inn for de 8 store.
En mann nyter virkelig synet av SO mobben som febrilsk forsøker å spamme i hjel forumet, slik at de
mektige moderatorene aldri vil få anledning til å stenge SO4. Så langt holder mobben stand, men
rekkene slites raskt. PepSico, Agressive, phax, Loeve og Skarstad må alle bøte med å bli bannet.
Mannen, en trønder av værste sort, der han sitter i "den store treningstråden!, i den ikke fult så
muskuløse kroppen som han tror et par push-ups kan hjelpe. Han er virkelig fornøyd med seg selv nå.
Med en merkverdig grimase som går ut på å prøve å se attraktiv ut mens han snører sammen leppene
til en latterlig form for trutmunn, sender han et slengskyss til Darkness| som kommer vandrende forbi
på veien til “Crawford's store Sex Tråd!”, hva hun har der å gjøre skal vi ikke gå nærmere inn på her.
”Hva syntes du Haltan, er det ikke vakkert? Nazi-mods mot drittungene. Kodak moment.”
”Moahehehehe. Genialt”
” Idioter hele gjengen.”
”Haha, historisk”
”Du sier ikke stort fornuftig”.
”Hold kjeften på deg.”
”Saklig.. ”fjorten f”#ckings tegn”
De to brukerne får ikke nytt sin idylliske tilværelse så alt for lenge.
”LarsP! Vennligst følg med meg. Du har litt av hvert å forklare.”
Orresnei sitt inntog overrasker LarsP litt.
”Er ikke du i feil kategori? Kampen foregår i OT-Baren”
”Bare bli med meg du. På tide å få slutt på dette tullet.”
Haltan skyter inn
”Får jeg være med?”
”Nei, du kan likeså godt ta deg en ferie. Du er nå vant til å være utestengt.”
Orresnei kaster ikke bort tiden og tar en naziavgjørelse og pælmer Haltan ut. Det gir en god følelse.
“Du er utestengt fordi du er en spammer av verste sort som har brutt #1, #2, #3, #7 og nettikettens
første avsnitt, linje fem. I tillegg liker jeg deg ikke. 30 dagers ferie”
Slik lød grunnen til at The_Fire fikk sin ferie innvilget. Nok en av mobben er vekke, denne gangen
signert El-Asso som i grevens tid har slått følge med sine moderator kollegaer. Han vender tilbake til
rapporteringslisten for å finne neste som skal få kjenne hans vrede. 322 ubehandlete rapporter,
halvparten signert @kd. Vil det ingen ende ta? Man skulle nesten tro SO4 var stengt, så mye som
mobben har tatt til å spamme forumet. Selv denne tråden her er blitt offer.
“Dotten! Kan du se å få stengt den helsikens SO4 tråden nå?”
“Ehh, må jeg virkelig? Har ikke lyst…”
“Du må! Tenk på Alastor!”
“Men, jeg vil jo bli upopulær om jeg stenger den. Liker ikke tanken på å bli upopulær…”

“Skjerp deg nå! Steng den! Vi drukner i rapporter, avslutt denne kampen en gang for alle!”
Dotten vet det ikke er noen annen vei å gå. Han entrer SO4, og velger “close topic”. Han dveler et
sekund og så gjør han det. Han stenger SO4.
“Stopp! Ikke steng tråden!”
Orresnei kommer stormende til. Men for sent, tråden er stengt. SO4 er en saga blott.
“Nei! Hva har du gjort!”
“Det måtte gjøres. Vi må redde Alastor.”
“Men skjønner du ikke at du er blitt lurt? Du er offer for et komplott. Vi er alle offer for et komplott!”
“Hva? Men… Tråden er stengt. Det er for sent. Jeg fikk siste ordet, tråden vil for alltid være stengt, det
er ikke noe å gjøre med det!
”
“Men… Kan du ikke bare åpne den igjen?”
“Ehh. Jo. Jeg kan vel det.”
“Så åpne den igjen og møt meg i “Hva har skjedd med Alastor” tråden. Det er på tide å oppklare dette
mysteriet slik at Påsken kan bli avsluttet.”
Dotten åpner tråden igjen, litt skuffet over å ikke få det siste ordet. Diskusjon.no er reddet. Intil videre.
Men hva er det som har skjedd med Alastor? Hva er det Orresnei har funnet ut?
Alle er de samlet i “Hva har skjedd med Alastor - En dårlig påskekrim”. Dotten, Jblack, Snekker’n,
@kd, Steffyboy, fredrikrb, Rome, Psilocybe, Tom waits for Alice, Ueland, Pricks, Jessica Alba, en
fyllesyk B|Real og Øyvind Dahle. I midten står Orresnei. I god gammel påskekrim vil han nå avsløre
mysteriene.
“God kveld venner. Jeg har samlet dere her i dag for å endelig avslutte denne krimmen. Endelig skal
vi få svar på hva vi alle lurer på.”
“Endelig skal vi få vite hvem den andre som har 5 cm penis er!”
Fredrikrb utbryter det i ekstase. Han ønsker ikke være alene i klubben.
“Nei din amøbe. Vi snakker om hva som er skjedd med Alastor!”
“Ahh. Det ja. Kunne ikke brydd meg mindre.”
“Åh? Er du så sikker på det? Vi kan jo begynne med deg, mr rb.”
“Meg? Tror du jeg har noe med saken å gjøre?”
“Nei. Ville bare skremme deg litt. Du er fri til å gå til SO4 og fortsette spammingen din og
hobbymodereringen din.”
Orresnei sender blikket sitt videre. Det stopper på Jessica Alba. Mer korrekt på brystene til Jessica
Alba. Han sukker fornøyd og lar blikket fortsette før det stopper på Ueland.
“Ueland, Ueland. Så var det deg da, O’ store Gud”
Selvfølgelig stormer PRS brukeren inn
“Blasfemi! *Rapportert*”
“Herregud. Er det ikke mulig med et eneste kapittel uten at du kommer stormendes inn?”
“Blasfemi igjen. Usaklighet. Uforskammethet. Brudd på #1 og #2. *rapportert x4*"
Enden kommer til og drar med seg idioten etter ørene.
“Så var det oss igjen Ueland. Du har en hemmelighet. En dyp hemmelighet.
“Min munn er lukket. Jeg vil aldri si hva den er.”
“Nei, det er klart. Men problemet ditt er at hemmeligheten slapp ut, i SO2. I et febrilsk forsøk på å
skjule den fikk du SO2 slettet.”
“Det der er spekulasjoner og ingenting annet. Du kan ikke dokumentere det. Det er vrøvl!”
“Spar meg for PRS preiket ditt. Du kan bare holde på hemmeligheten din. For det er en annen her

inne som vet den. Nei, ikke LarsP. Ikke engang TWFA eller Øyvind Dahle. Det er en annen. Han har
faktisk allerede fortalt den til en moderator i et tidligere kapittel!”
13 gisp og et gjesp går gjennom forsamlingen.
En skamfull B|Real er uten mulighet til å beklage. Hans tastatur er fortsatt savnet, tilstanden er uviss.
“Det er en forbryter blant oss. Et forbrytergeni. Helt fra første kapittel har han planlagt hendelsene i
denne fortellingen. Det var nesten perfekt. Men et sted glapp han, og det var i kapittel 6. Svikeren jeg
snakker om er deg!”
Med et peker han på mannen som sitter i hjørnet. Han reagerer knapt. Tilhørerne ser forskrekket på
han.
“Ja nettopp deg Psilocybe! Det er du som presset Rome til å lure B|Real inn i en felle, slik at du kunne
slå han ned. Det er du som samarbeidet med LarsP for å få Dotten til å stenge SO4.”
Den beskylde moderatoren ser opp og sender et iskaldt blikk til sin kollega.
“Jeg? For noe sprøyt.”
Psilocybe fortsetter å være uanfektet av beskyldningene. Tilhørerne er fortsatt forskrekket. Med
unntak av Dahle, som sikler på brystene til Jessica Alba. Som er smått forstyrrende, siden hun er
død...
“Jo, det er du! Fra første stund, da du gjorde alt for at jeg ikke skulle dra inn i musikk-kategorien. Vel
vitende om at LarsP var der inne, du var redd for at jeg skulle støte på LarsP som da befant seg der,
og få han til å avsløre alt . Jeg tenkte ikke særlig over det med engang, men det var merkelig at du
ikke ville ha meg inn der i tillegg til at jeg ikke så snurten på deg mens jeg var der og snakket med min
far.”
“Pøh. Det der beviser ingenting. Ta deg en bolle.”
“Ikke avbryt meg. Jeg er ikke ferdig! For som sagt, du avslørte deg virkelig i kapittel 6. På spørsmål fra
Dotten om @kd sa noe mer til deg så svarte du nei… Tre punktum, en klar løgn! For @kd sa virkelig
mer til deg. Han avslørte hele hemmeligheten. En hemmelighet han fant i sin leten i de gamle
hemmelige arkivene til Ueland. Et arkiv ingen gidder ta seg bryet å gå gjennom, med unntak da av
@kd, som febrilsk lette etter skrivefeil å påpeke. Han kom over hemmeligheten. Og han fortalte den til
deg. Han ønsket å hjelpe, men du ville ikke vite av den. Den ville ødelegge planene dine! B|Real
måtte du få unna, ettersom SO4 tross alt er hans barn. Han ville aldri latt stengingen finne sted uten å
skrive en protest. Igjen gjorde du en glipp ved å bringe han tilbake til Intraforum, avdeling forum.
For kun en moderator har tilgang der, kun en moderator kunne bragt han tilbake!”
“Og hva var så de planene?”
“Å skape full konfrontasjon mellom moderatorene og SO4 mobben. Med hjelp av LarsP og den gamle
SO mobben, The flaming team from hell, ønsket dere å sørge for at moderatorene permbannet alle
dagens SO4 medlemmer, slik at den gamle gjengen igjen kunne entre OT-Baren uten å bli spammet i
hjel av dagens fjortisser (og wannabe fjortisser).”
“Okey okey, jeg innrømmer det. Men jeg er ikke flau over det jeg har gjort! Det er på tide å bli kvitt
denne banden!”
“Du kan gjerne levere tastaturet til B|Real tilbake.”
“Nei, helst ikke. Orker ikke lese pisspreiket hans.”
B|Real sender et sint blikk til Psilocybe. Han ønsker helt klart å skrive noe, men det er ikke lett i hans
tilstand. Stakkaren kan risikere å være handikapet resten av livet.
“Men jeg hadde ingenting med Alastor sin forsvinning å gjøre!”
“Nei, mon ami. Det har du helt rett i. Du har ingenting med den å gjøre. For saken er den, Alastor har
aldri forsvunnet. Han er på ferie, muligens han har misbrukt sin moderatorstatus til å lure med seg et
par kvinnelige brukere til en helaftens orgie..”
“Now your talking! Noen som har bilder?”
Øyvind Dahle er tydeligvis i ekstase over den muligheten. Ingenting vil glede han mer enn en orgie
som involverer brukere på forumet.
Mushi kommer stormende inn og undrer;

“Men hva med den de-krypterte meldingen? Den hvor han sa han var i fare?”
“Den sa aldri at han var i fare. Den sa “Hjelp, hemmeligheten er i fare”. Han hadde funnet ut at @kd
visste om hemmeligheten. Han ville advare Ueland. Løsningen har ligget rett foran nesen på oss. Hva
gjør forresten du her?”
“Jeg ville bare være med i historien. Stikker nå.”
“Men hvorfor ikke bare sende Ueland en pm?”
Denne gangen er det The Strategy Player som kommer stormende inn og lurer.
“Fordi det ville vært for enkelt. I tillegg var Ueland for opptatt med å svare på en lang tilbakemelding
fra deg på kontoret sitt. Slik går det når du stjeler tiden hans”
“Ahh. (Fjorten forpulte tegn skal her være.)”
TWFA undret litt ved denne nyheten. Noe stemte ikke helt.
“Men hvorfor i all verden kalle denne historien for “Hva har skjedd med Alastor?”
“Der, min venn, rører du med en veldig viktig faktor. For vi har en synder blant oss. En sviker. En
mann ønsket å lure oss.”
“Hvem, hvem kan få oss til å kaste bort tiden vår med å lese dette?”
“Hvem tror du? Dotten såklart.”
13 gisp og et gjesp (ja vi vet alle hvem) går gjennom forsamlingen.
“Ja, Dotten. Steffyboy var faktisk tidlig ute med å påpeke dette her. Øyvind Dahle påpekte det til og
med i kapittel 5. Dotten er ute etter status! En genial plan, lage en påskekrim hvor han involverer
brukerne på forumet. Vil jo helt klart bli en suksess, det vil gi han en status han eller bare kan drømme
om. Når han så tråden til Alastor på intraforum fant han sitt påskudd. Tilfeldigvis samme innlegg som
inneholdt den krypterte meldingen. Imens benyttet Psilocybe, LarsP og the flaming team from hell
anledningen til å lure Dotten. Selv BBC lurte han, egentlig var han på lag med K-Dog og resten av
#hw.no hele tiden. Dotten ble selv lurt ved å prøve å lure oss! Han kunne ha sluppet unna med det
også, men selv han gjorde en feil. Han ventet en dag for lenge med å komme med siste kapittel, for
de som er oppmerksomme vil se at Alastor faktisk har vært innlogget idag!”
“Nå er jeg forvirret”
“Klart det kan være forvirrendes, men det er så genialt enkelt egentlig! Er bare å lese en gang til.
LarsP, Psilocybe, #hw.no. Alle jobbet de sammen. "
Dotten sitter skamfull i et hjørne. Han er avslørt. Men enda verre er det å innse at BBC har lurt han, et
svik det er vanskelig å komme over. Men han burde ha skjønt det, BBC heter tross alt Jan Ove et
typisk kriminelt navn. I tillegg er han trønder. Og med det er det hele avsluttet. Hemmeligheten er ute,
hva som skjedde med Alastor er avklart og SO4 og dens brukere er fortsatt aktiv. Freden kan igjen
senke seg i diskusjon.no. Intill videre…
"Vent!"
Det er fredrikrb som bryter inn.
"Hva er den store hemmeligheten?!?"
"Den store hemmeligheten?"
Dotten svarer. Han hviler litt på ordene.
"Det er noe som hører en annen historie til. Det kommer altid en ny påske. Det kommer alltid dårlige
oppfølgere, også til denne historien. Muligens....

