”Hvem stjal Siste Ordet?”
Kapittel 1
"Følgende finner sted en mørk forumnatt høsten 2006"
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 har gjort som de alltid gjør - chatter,
spammer, ber om support og får support.
Men den tiden er med ett i fare for å ta slutt.
Det er en fredelig tid i forumet. Etter de sjokkerende og rystende opplevelsene med Alastor sin
forsvinning har roen igjen senket seg i trådene. Den nyutnevnte moderatoren Jarmo surfer rolig rundt
og nyter sine nylig tildelte krefter. For tiden trener han hardt for å bedre reaksjonsevnen på
banneknappen. Hans mål er Psilocybes rekord på 0,4 sekunder for å permbanne en bruker. Den skal
slåes, om så hele forumet må tømmes i prosessen. Ekstra god trening er det at han virkelig gjør at
Siste Ordet er en treffende tittel i, dobbel betydning. Jarmo gjør virkelig ditt ord i SO til ditt siste ord.
Post og du blir utestengt.
Det er til tider visse tendenser til uro i forumet, men ikke noe alvorlig. Borte ved RPP ser det ut til at
helvete har brutt ut mellom de kvinnelige brukerne. Dotten ser travelt opptatt ut med å prøve å mekle,
Oysfaerg støtter opp med å fyre ut warns i alle retninger. Ikke det at slikt pleier å hjelpe når
kvinnfolkene først har hisset seg opp. Jarmo tar det kloke valget og styrer unna. I musikkdelen jamrer
man fortsatt etter mektige moderatorer idet Metaljunkiesene går til frontalangrep på hverandre, der er
anarkitilstandene rådende. Men hvem bryr seg om hva metalfanboys bedriver tiden med? Ingen som
frivillig entrer løvens hule. I spilldelen er det til tider full konfrontasjon mellom WOW-horer, det ser ut til
at Psilocybe driver og splitter to stykker som krangler om hvilket sverd som er best. I PRS er det den
vanlige isme-galskapen som råder, beskyldningene hagler. I det fjerne syntes Jarmo han kan skimte
fredrikrb som igjen prøver å leke hobbymod.
“Stakkars ynkelige sjel” sier han stille til seg selv.
“Lengter så etter de mektige moderatorkreftene. HerreUeland så patetisk.“
Jarmo teller sakte til seg selv.
“1...2...3 og her kommer han!”
Med ett detter PRS fanatikeren inn
“Blasfemi! Rappor..:”
Han blir nådeløst bannet av Jarmo før han makter å si amen.
“0.9 sekunder, ikke dårlig”
Med ett skjærer alarmen ut i full mundur. Lyden er trådskjærende. Jarmo aner fred og ingen fare idet
sirenen går av og den fryktelige rapporten detter inn. Som vanlig er Jarmo først på plass for å
undersøke alarmen. Adreanalinkicket rapporteringer gir han er ubeskrivelig. Han ber til de høyere
administratorer om at det er noen som må permbannes. Men det vil vise seg at dette er en rapport han
absolutt ikke ønsket. Han tror ikke hva han ser. Kan det virkelig stemme? B-real kommer snublende
inn i rapporteringskontoret. Alkoholeimen slår mot Jarmo og også Orresnei som kommer løpende til.
“Vært på fylla igjen nå b-real?”
b-real ser tomt på den unge moderatoren Orresnei. Han prøver helt klart å få de fungerende
hjernecellene til å forme noe konstruktivt.
“Fylla? Har ikke vært på fylla. Var tom for melk til Corn Flakesen, så da ble det til å bruke øl i stedet.”
Selvfølgelig, det var jo helt klart innlysende for Orresnei. Hadde b-real virkelig vært full ville han ikke
maktet å skrive annet enn spam i svaret. De vendte seg heller mot Jarmo. Han er urørlig, nærmest i
sjokk.
“Hva faen er det som feiler deg chubby?”
b-real er som vanlig så ømfintlig som han pleier å være. Jarmo er lenge stille, før han nærmest
stammer ut ordene.
“Det… Det har vært innbrudd..”
“Innbrudd? Hva er det du snakker om? Dette er et forum, hvor i all verden har det vært innbrudd?”

“I SO. I SO4...”
“Hva faen? Noen som har brutt seg inn i Siste Ordet? Hvorfor? Hva er poenget med det?”
“Det er akkurat det… Det rapporteres at en ukjent bruker har stjålet…. Har stjålet Siste ordet.”
Ordene slo som warn mot klar himmel. B-real og Orresnei tror knapt hva de leser.

Hva er det som har skjedd i SO4? Er virkelig b-real edru? Hvem er kjappest til å permbanne
brukere, Jarmo eller Psilocybe? Hvorfor må man nok engang bli utsatt for en latterlig dårlig
krim? Og hvor er de latterlige gåtene? Vil det komme mer, eller vil vi måtte vente til jul? Eller
påske? Fortsettelse følger. Muligens...

Kapittel 2
Følgende finner sted en mørk forumnatt høsten 2006

Dotten er irritert. Hvordan han kan være så tanketom er noe som ofte plager det tanketomme hodet
hans. På en eller annen merkelig måte har han nå klart å vikle seg inn i en chickfight som ingen ende
kan ta. Fra å helt fredelig jobbe med sine uttallige lange tråder befinner han seg nå midt i RPP.
Trynene til forumets brukere slår mot han, stort sett er det et fryktelig syn.
“Oysfaerg, hva pokker skal vi gjøre? Jeg overlever ikke mer av dette!”
“Ban for pokker, ban mens vi fortsatt har modstatus i behold! Get these motherfucking bitches out of
this motherfucking thread!”
Oysfaerg deler frykten til Dotten. En av de største krisene som kan finne sted har nettopp, ehh ja,
funnet sted. En kvinnelig bruker poster et lettkledd bilde. Noe som selvfølgelig medførte at en annen
kvinnelig bruker måtte kommentere dette i negativt ordelag. Verre konflikter skal man lete lenge
etter. Crazykimmi lever opp til navnet sitt der hun griper fatt i Dottens eminente kappe og svinger han
rundt og rett i Oysfaerg.
“Dø nazimods! Jeg vil ikke ha de lettkledde ludderne i tråden!”
“Pøh, du er kun misunnelig!”
-Redhead- får knapt typet ordene før Rome tar kvelertak med BHen sin.
“Se å få stengt tråden Dotten! Jeg holder dem unna, men det er bare et tidsspørsmål før alt går til
helvete!”
Fra hele forumets ytterkanter strømmer jentene til. AnaNas, Darkness, Anette, Ronja og flere med.
Alle i kamp mot alle. På sidelinjen sitter Oivind_Dahle og heier dem frem.
“Hahaha, gi dem inn! Riv av klærne, sleng dere ned i gjørmen. Sånn ja Ronja og Juliess, gi oss mer!“
Med et nødskrik makter Dotten til slutt å stenge tråden for opprydding. The Hoff blir hentet inn til å
vokte kvinnfolkene mens oppryddingen finner sted.
"Bah, nazimod #fjortenfuckingstegn#"
"Pass deg nå Øyvind, jeg er ikke i humør til dette"
Med den lille advarselen surfer de to moderatorene videre, stakkars Dahle tusler slukøret tilbake
til Sex og samliv.
“Puh, det var nære på. Litt vel for nært etter min smak”
“Du sier ikke det Dotten. Jeg tar heller hele SO mobben alene fremfor en forumchickfight.”
“Hehe, ja du sier noe der. Men hva er det Jarmo og de driver med der oppe med rapporteringslisten?
Ser ut som om de har sett et spøkelse. Eller en permbannet bruker”
“De gjemmer seg sikkert bare for RPP tråden. De så vel hva som foregikk. Jævla moderatorpyser”
“Hey! Ikke skjell ut moderator, ikke tving meg til å permbanne deg!”
“Jævla paragrafrytter. Løp til lovdata.no du. N00b. Hvorfor går du forresten kledd i den latterlige
supermanndrakten hele tiden? Blir du ikke flau?”
“Flau? Den har jo S på og alt. S for Supermoderator. Dotten, Supermoderatoren som vokter
diskusjon.no”
“Haha, supermoderator?!? Er vel heller Softmod du kalles, i følge det jeg har hørt.? Du kunne vært
tjent med en susp, slik at det faktisk ser ut som om du har noe å tilby under den drakten der. Jeg skal
ærlig innrømme at den stålrumpen din er imponerende, men resten av pakken ser nå heller lavmåls
ut.”
Oysfaerg sender et granskende blikk på kroppen til Dotten noe som selvfølgelig medfører at Dotten
blir litt satt ut. For å si det mildt.
“Kan du være så snill å slutte å kikke på rumpen mitt?”
“Ehh, ja sorry. La oss løpe avgårde til Jarmo, b-real og Orresnei og se hva som skjer. Kanskje noen
brukere trenger hjelp?”
“Brukere? Hva mener du?”
“Du vet, de vi er satt her til å vokte? Er du ikke helt med i dag?”
“Ahh, de ja. Jeg tiltaler dem som offer, ikke brukere. Men la oss komme oss bort der så historien kan
bevege seg litt videre.”
Kjapt surfer de bort til de andre.
“Hva er det som foregår her da? Dere ser jo likbleke ut!”

Jarmo kikker bort på Dotten. Så faller blikket på Oysfaerg. Før det igjen faller tilbake på Dottens
rumpe.
“Skal si du har en flott rumpe, hvordan klarer du det?”
“Takk takk, du vet… Hey, kutt ut nå, rumpen min er ikke tema her! Hva er det som foregår?”
“Det har vært innbrudd i SO4. En ukjent bruker har stjålet Siste Ordet.”
“Hva? Hvordan i all verden har det skjedd?”
Dotten og Oysfaerg er mildt sagt sjokkert.
“Vi vet ikke. Dette er en katastrofe, det er full oppstandelse på forumet.”
“Hvem er denne ukjente brukeren?”
Dotten er illsint. Noen skal få svi for dette her. Er rett og slett skandaløst at noen simple brukere våger
å bryte inn i en stengt tråd.
“Vi aner ikke, han er en ukjent bruker, blir umulig for oss å finne ut hvem han er. Er jeg nødt til å stave
det for deg? Han er U J K E N T”
“Tror du trenger deg en ordbok. Slikt får bare Dahl til å fryde seg.”
“Bah, hold kjeften på deg. La oss holde fokus på saken her. Siste Ordet er stjålet.”
“Dette er forferdelig. Hvem stengte SO4 i utgangspunktet? Utrolig amatørmessig, er en grunn til at jeg
alltid etterlater en vakt!”
“Synderen er nok b-real…:”
“Det ante meg. Den drukkenbolten klarer ikke engang å stenge en tråd skikkelig. Burde omdøpes til
un-real”
“Hey! Kutt ut drittslengingen, jeg står faktisk rett her!”
b-real er skuffet og såret. En jævla n00b moderator kommer ikke her og skjeller han ut. Han får med
ett lyst på en øl.
Psilocybe kommer med ett diltende inn. Et smil om munnen tyder på at noen har fått gjennomgå for å
bryte 14-tegnsregelen.
“Ro dere ned nå gutter, ikke noe poeng i å begynne å krangle. Tror vi er nødt til å besøke admins for
litt rådgiving her.”
“Du kan nå bare pelle deg vekk, din sviker! Er det ikke nok det du gjorde i forrige krim?”
“Å klapp nå igjen din tåpe, ellers skal jeg tatovere inn STFU i pannen din”
“How rude”
"Forresten, nå som vi er med i nok en latterlig krim, er det ikke litt overkill å omtale en natt som mørk,
slik du introduserer oss til dette skvipet her? Det sier seg jo selv egentlig, kanskje på tide med et kurs i
norsk?"
Lett småfornærmet setter våre helter kursen mot det hellige riket - Intranet.
Hvor lenge vil RPP forbli stengt? Hvor lettkledd var jentene på bildene i RPP? Vil b-real drikke
mer og ville det vært til hjelp om SO4 hadde hatt en vakt? Og hvorfor har historien knapt
beveget seg videre fra kapittel en til kapittel to? Vil du være med i neste kapittel? Og hvorfor i
all verden får Dottens rumpe så mye fokus? Svaret på dette - og mer, kommer. Muligens…

Kapittel 3
Følgende finner sted en mørk forumnatt høsten 2006. Eller egentlig litt før...
Svetten er som lim på kroppen, der b-real kjemper med å vrenge av seg t-skjorten. Kaldsvettende og
panisk våkner han fra et forferdelig mareritt. I drømmen befant han seg i SO5 overfylt av spam, brudd
på fjortentegnsregelen, unødvendig bruk av quoting og det værste av alt; Uthenging av moderator. Til
sin skrekk opplever han å være en vanlig bruker, strippet fra de mektige kreftene som er han gitt for å
beskytte forumet. Sakte men sikkert blir han hjelpeløs vitne til forumets ødeleggelse idet SO giften
sprer seg til de ytterste tråder av forumet. Verst av alt er det at Dahl og Bundy har moderatorkrefter.
Hjelpeløs blir b-real sendt mot de permbannedes rike. Så våkner han. Takk og pris, det hele var kun
en drøm.
Tungen føles som sandpapir og tørsten er ulidelig der han velter seg ut av sengen. Hodet dundrer
som et dårlig samspilt buekorps og balansen er fullstendig fraværende der han snubler av gårde mot
kjøkkenet i mat og drikke delen av forumet.
“Vann, må ha vann”.
Stille banner han for seg selv og lover at kong alkohol aldri mer skal entre hans blodårer. Flere glass
med vann blir slukt nedpå før sulten med ett biter i han.
“Hmm, corn - flakes ville ikke være å forakte.”
Til sin store skuffelse opplever han at han er tom for melk. Administratorene er virkelig ikke med b-real
i dag.
“Det var da som pokker, jeg er nå sikker på at det var mer enn nok av melk her når jeg gikk og la
meg.”
“Frykt ikke o’store moderator, her ta en pils i stedet. Den gir frokostblandingen en enda bedre
konsistens.”
B-real ble smått overasket over avbrytelsen fra brukeren. Men fokus retter seg fort mot den iskalde
pilsen han bærer på.
“Tusen takk skal du ha, simple bruker. Akkurat hva jeg trengte.”
Kjapt river han pilsen til seg og heller oppi frokostblandingen.
“Hvem er du egentlig, tåpelige bruker? Jeg har ikke sett deg her før.”
“Hvem jeg? Ingen spesiell. Så bare at du var i nød og tenkte at du trengte litt hjelp. Bare spis du, her
skal du få litt mer øl til frokostblandingen. Hva sier du til en dash med Tequila i frokostblandingen
også..?”
“Hmm, øl og tequila blandet… Høres flott ut det, din latterlige bruker.”
Frokostblandingen blir fortært fortere enn en vanlig bruker makter å stave OMG. Smålig svimmel og
bedugget føler b-real seg mer tilfredsstilt.
“Er du forsynt? Hva med litt 96% å skylle ned med?”
“Joda, sier ikke nei til det, din patetiske jævel av en bruker” svarer han og heller nedpå.
“Er det en grunn til at du er så gavmild, usle bruker?”
“Hva? Neida. Er bare ute etter litt sosial omgang. Du vet, snakke litt om løst og fast. Er en veldig stor
beundrer av deg, som tross alt stengte Siste Ordet 4...”
Samtidig i andre enden av forumet;
“Hey snuppa, hvor er det du er på vei?”
Hanne:) vender kjapt opp med engang den fæle trønderdialekten slår mot henne. Synet som møter
henne er det av brukeren LarsP, der han står lettere hengslende og henger utenfor film/tv delen av
forumet. Desperat forsøker han å gi sitt berømte LarsPblikk, som går ut på å snurre sammen leppene
og lage rare bevegelser med øyenbrynene mens han febrilsk beveger neseborene.
“Hvor er det du er på vei i full fart da?”
“RPP! Det er chickfight! Endelig en anledning til å slå trynet inn på noen av de plagsomme kjerringene
som henger på foruemt!”
“Hahaha, Oyvind Dahle sitter garantert og sikler til hele showet!”
“Jaja, gjør han sikkert. Men jeg har hastverk. Vi snakkes etterpå”
“Hey hey, vent nå litt. Glem de bitchene der, jeg trenger deg”.

“Trenger meg? Til hva da?”
LarsP smyger seg forsiktig bort til henne og legger hånden sakte og velplassert rundt livet. Med den
andre hånden stryker han forsiktig gjennom håret hennes, sensuelt på typisk LarsP vis. Sakte kiler
han henne bak ørene. Han liker å kalle det “The LarsP touch”, eller bare enkelt og greit TLT. Ingen
kvinne eller mann makter å motstå hans hengivende beføling, det er bare til å spørre Hylo eller Marley
om det.
“Bli her med meg litt. Jeg… trenger deg”
Blikket han sender henne er ikke til å ta feil av. Han ønsker å spamme og hun vil ha spam. De
beveger seg tettere sammen, gnisningene slår ut i tråden.
“Åhhh LarsP… Postcounten din er såå stor…”
Borte er alle tanker om RPP og skambanking av bitcher. Inn i en mørk avkrok av en tråd følger hun
den forførende LarsP. Av hensyn til de yngre brukerne blir ikke det som foregår der beskrevet
ytterligere.
Med ett bryter Herr Brun inn i tråden.
“Hva er det som skjer? Hva har dette med krimmen å gjøre? Er vi gått tilbake i tid nå? Jeg skjønner
ingenting!”
_Julenissen_ bryter også inn og makter ikke engang å taste før PRS fanatikeren flyr inn og rapporterer
han for blasfemisk avatar, før han stikker avgårde igjen.
“Gi nå pokker i å avbryt da Herr Brun, pell deg ut så vi kan komme oss videre!”
“Men, jeg vil vite hvem den ukjente brukeren er! Hva er alt dette greiene som skjer her? Hvor er
moderatorene? Hva faen er vitsen med å dra inn LarsP?”
“Du er ikke særlig smart du.”
“Personangrep! *Rapportert*”
“N00b #Fjortenhoretetegn her#”
En uunngåelig kamp ser ut til å bryte ut. Men så velter med ett b-real forbi, godt bedugget og
knaskende på frokostblandingen sin.
“WTF? Hva i helvete er det b-real gjør her? Er ikke han på vei til Intraforum med resten av
modteamet, slik vi fikk beskjed om i det forrige kapittelet?”
“Jeg aner ikke Herr Brun. Kanskje vi har brutt oss inn i fortiden vi også? Altså, vi befinner oss i tiden
før kapittel 1?”
“Wow, jeg får litt Pulp Fiction følelse av dette her..”
“Hey n00bs, hva er det som skjer?”
Fisker detter med ett inn og slår seg ned med guttan00bs.
"Se der _julenissen_! Mange fisker!"
"Faen så dum du er, det er ikke fisker som i svømmende fisker, men fisker som i brukeren fisker!"
Med ett går endelig et lys opp for Herr Brun, selv om lyset fort går igjen. Han tar til og forklarer fisker
om hva som skjer.
“Du vet, vi snakker bare om krimmen”.
“Dottens krim? Faen så treg han er med å komme ut med nytt kapittel. Hint til deg om du leser dette
Dotten!”
“OMG, N00b. Nytt kapittel er jo kommet FFS! Vi lever i det i dette øyeblikket! Eller i et øyeblikk som
var for en stund siden. Eller noe i den dur, vi kjører Back to the Future stil. Jeg skjønner egentlig ikke
en dritt”.
“WTF? Mener du at vi er MED i krimmen til Dotten? Er JEG med i krimmen? Lille meg? FFS! Ser dere
det alle tapere der ute! JEG, FISKER er med i krimmen. MOAHAHA! The fame is killing me ^^ “
“Lol, ro deg nå ned din n00b og kutt ut caps ffs.”
“Kjeften på deg Herr_Brun, ikke ødelegg øyeblikket mitt! Hører dere der ute? Steffyboy! Fredrikrb!
LarsP! Hylo! Simen1! Snekker‘n! Tom Waits For Alice! Cun - Kan du høre meg, Ueland! Dere får
juling! Dere får en helvetes omgang med juling! Jeg, Fisker, er med i krimmen, ikke dere forbannede
tullinger! OMG!?!?!”
“Ehh, LarsP er faktisk med i dette kapittelet. Det blir til og med noe på han. Du blir jo bare fremstilt
som en attentionwhore. Alle de andre var jo med i den første krimmen, med unntak av Cun da. Faen
du er patetisk. Jeg vil ut av denne idiotiske krimmen. Dotten! Hører du meg? Få meg til helvete ut
herfra! Jeg orker ikke omgås med slike folk! Dette kapittelet Suxxor big time!”

_Julenissen_ er virkelig lei nå. Av alle ting så er det siste han trenger å bli dratt inn i en latterlig dårlig
krim. Imens rapporterer Herr Brun han for personangrep. Igjen.
Samtidig sniker det seg en ukjent bruker i bakgrunen på vei mot OT-Baren. Nesten ubemerket, med
unntak av de som leser dette her. I morgen vil nok et angrep finne sted i forumets mest kjente bar.
Noe som ikke er rart, siden det er den eneste baren i forumet.
Ja, hva er det egentlig som skjer her? Hvorfor bryr LarsP seg om Hanne når han har Hylo?
Hvorfor er vi ikke i Intranett - Avdeling forum, for å finne ut hva moderatorjævlene gjør på? Vil
_Julenissen_ få en advarsel for sin frekke kommentar? Og vil vi etter hvert bevege oss tilbake
til riktig tid og finne ut hvem denne ukjente brukeren er? Og vil Julenissen få slippe å være
med videre? Og hva er grunnen til at Dotten sitter og ruger på et halvt dusin med kapitler hele
uken som han ikke poster i tråden, men heller serverer dette rykende ferske kapittelet som så
og si nettopp er blitt skrevet? Og hvor mange setninger i dette avsnittet skal egentlig starte
med og? Følg med, svaret på alt dette og mer kommer. Muligens….

Kapittel 4
"Følgende finner sted en mørk forumnatt høsten 2006"
Ferden går langt om lenge innover i baren, til de mørkeste og mest avsidesliggende avkroker.
Stillheten er til å ta og føle på, den er endeløs. Det er som å bevege seg inn i en gravplass med
uendelig mengde tråder som er uten liv og uten sjel. Bortglemt og fortapt i den forlatte jungelen. Det er
få som beveger seg i de områdene her. Nedlesset i størknet spam og bortglemte ytringer venter
trådene desperat etter et vennlig bump, eller i det minste besøk av en nysgjerrig bruker som utforsker
de gamle storhetene. En gang tråder preget av liv og røre, nå redusert til en skygge av seg selv. Den
evigvarende og uendelig stillhet som preger området blir med ett brutt ved at
moderator enden ankommer. Flere sider har han måtte bevege seg inn i OT-Baren før han endelig
finner stedet han leter etter. Han er i utkanten av Bærumstråden, som har vært forlatt i flere måneder.
Noe merkverdig har funnet sted her. Han ankommer åstedet og finner førstetyster Lomz sittende
lenende over et stort hull i bakken.
“Nå førstetyster Lomz, hva er det som har skjedd her?”
“Jeg vet ikke moderator enden, jeg kom tilfeldigvis over dette hullet her, med noen merkelige spor.”
Han stopper opp og studerer møysommelig hullet. Den fine rikmannsplenen var vandalisert av et hull
bestående av mye løs jord. En god del av jorden er også spredt utover plenen. Rundt hullet var det
tydelige merker etter føtter og noe annet. Et lite gufs inntreffer enden når han oppdager hva som har
skjedd.
“Hva er det moderator enden? Hva er det som har skjedd her?”
“Elementært førstetyster Lomz. Se på jorden her, se hvor løs den er. Og se biten av sort plastikk og
merkene på kanten av hullet. Noen er blitt begravd her. Begravd levende”
“Hva? Det er jo forferdelig!”
“Ja. Men det stopper ikke der. Se på fotsporene. Det er tydelige spor av to kvinnelige brukere. Og her
borte, her har en mann jobbet fælt, både med å dra noen over plenen og trolig også med å begrave
vedkommende."
Selv om enden er lettere oppildnet beholder han en stoisk ro. Kun det ville blikket avslører hvor
engasjert han er når han fortsetter å fortelle Lomz hva sporene tyder på.
"Ser man på hvordan fotavtrykket heller bakover og skotypen som er brukt er det helt klart snakk om
en tjener, trolig en butler som røyker Marlboro. Og der borte, de fotavtrykkene der. Det er tydelige
spor etter en velkledd ung mann med særdeles kostbart fottøy. Han har tydeligvis overvært det hele.”
“Fantastisk, du er et geni moderator enden!”
“Dette har intet med genistreker å gjøre. Men den mest spektakulære har jeg enda ikke røpet. Det er
ingen nede i det hullet nå.”
Enden trekker pusten dypt. Sakte analyserer han alle elementer som befinner seg i området, hvert
eneste aspekt blir vurdert nøye. Han er lettet over at han rykket ut til denne rapporteringen fremfor å
møte opp for å ta seg av den store krisen som rammer forumet. Jakten på terroristen, den ukjente
brukeren, er ikke i hans interesse. Dette her, det bestialske som har funnet sted her, det er langt mer
interessant.
“Hva? Er han blitt gravd opp?”
Enden blir brått dratt ut av sine dype tanker av den rastløse Lomz. Han hever blikket, øynene smalner
seg og borer seg inn i Lomz sitt heller tomme blikk. Så svarer han.
“Nei. Det er ingen som har gravd han opp. Den som har lagt der nede har gravd seg selv opp.”
Lomz ser forskrekket på enden etter å ha fått servert denne nyheten. enden hopper med ett ned i
hullet. På den ene siden av plastikken som ligger igjen står det noe ganske utydelig. Det ser ut som
om det er skrevet i blod. Teksten lyder som følger;
I et tre vil du finne en beskjed til Cæsar selv;
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Ut fra intet dukker Dotten mystisk opp.
"Dotten? Hva gjør du her?" stammer en forskrekket Enden frem.
"Hva? Hvor er jeg?"
"Du er i kapittel fire av krimmen om SO tyveriet. Hva er det med deg? Du virker så forvirret?
"Kapittel fire? HerreBlackotwer, jeg hoppet for langt! Må fokusere, må komme meg tilbake for å få

fjernet de hersens negrene!"
Med ett forsvinner Dotten like brått som han kom. Tilbake sto en lett undrende Enden.
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 eradministratorene 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 Ueland. 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.
“Hei igjen venner og kollegaer, vi er samlet her igjen i møte med nok en stor fare. Vi står ovenfor den
største trussel i forumets historie.. Med unntak av når Øyvind Dahle truet med å legge ut nakenbilder
av seg selv syklende.”
Hans blikk vandrer over de stolte moderatorene. Orresnei, Wh1te, Psilocybe, Oysfaerg, ttt,
kennethdammyr, Afseth, Am3K og Alastor, sistnevnte har for ordens skyld blitt særdeles velkledd og
dannet siden forrige krim. Jyplingene ATWindsor og Jarmo er satt til å bære b-real, som nok en gang
har drukket seg fra sans og samling. Dotten og enden er fraværende, de er ute på egne oppdrag.
“Det hele startet en mørk forumnatt høsten 2006. Nøyaktig klokken 02:01 kom dette blogginnlegget.
Det var en klar advarsel om stormen som var på vei, men den kom for sent. I samme minutt skjer det
fryktelige. Det utenkelige. Et innbrudd i en stengt tråd. I selveste SO4.”
En samlet forsamling gisper til innformasjonen. Ikke fordi de er forskrekket, dette er jo gammelt nytt,
men fordi det gir litt mer dramafølelse. Bortsett fra b-real da som raper og heller innpå mer alkohol.
”Ja, det er sant. Noen maktet altså å bryte seg inn i Spamme Ordet 4!”
”Ehh, det heter Siste ordet, ikke spamme ordet” avbryter Orresnei.
”Hva? Javel, ser man det. En ærlig feil”
Med ett blir det for mye for b-real. Tårene renner frem og han tar til å gyve løs på den ene tråden etter
den andre.
”Hvordan? Hvordan kunne dette skje? Hvem faen er det som har overprøvd min moderering? En
simpel bruker! En feig ussel bruker, som attpåtil er ukjent! Hvorfor admins, hvorfor gjør dere dette mot
meg! Dere kan alle brenne i de permbannedes rike!”
”Ok, jeg tror det tilter litt for stakkars b-real. Kan noen ta fra han tastaturet, det var så befriende i
påskekrimmen”
Psilocybe ville ikke la seg be to ganger. Med en rett høyre slår han b-real inn i drømmeland og
forsyner seg av tastaturet.
”Takk psilocybe. Nå, hvor var vi?”
”Vi er i intraforum - avdeling forum!”
Wh1te skyter inn med opplysningen, stolt som fanden selv.
”Ikke hvor vi er fysisk, din n00b. Herregud, jeg mente i historien.”
”Åhhh, sorry da. Du hadde nettopp nevnt innbruddet i SO4.”
”Ja, det stemmer. Etter det fryktelige innbruddet gikk det ikke lang tid før våre eminente tystere slo til.
Klokken 02:03:49 rapporterte haakie det, tre minutter senere tystet også Thor.. Han sendte faktisk nok
en rapportering tyve minutt senere, med tallkode og alt! Rett og slett fantastiske brukere. I SO5 ble
innbruddet omtalt umiddelbart, det kan leses her. Selvfølgelig ble det oppstandelse. Så var den
ukjente brukeren frekk nok til å poste dette! Rent plagiat av filmen V for Vendetta! Fredrikrb sa seg
kjapt enig med frekkasen.”
”Jeg stemmer for permban på fedrikrb. Er på tide”
”Jeg støtter den Jarmo, la oss kvitte oss med svikeren!”
Orresnei støtter sin gode venn Jarmo. De andre moderatorene nikker samtykkende.
”Jada, hiv han ut. Var så fredelig uten Bundy her, så like greit å kvitte oss med den spammeren også.”
Ut fra intet entrer I.A.G intraforum.
”Hva faen? Hva gjør du i det hellige riket, din usle bruker?”
”Hva? Jeg? Ikke bry dere om meg, jeg er kun en statist. Er attentionwhore, dette er en del av TSP sin
operasjon TAC-TiC!”
”Statist? TAC-TiC? Hva faen? Pell deg ut!”
”Ok ok, ikke vits i å gå helt nazi heller. Intil vi møtes igjen! MOAHAHA *host* *host*HA!”

I.A.G ble, med ny rekord, kjapt utestengt av Jarmo. Etter den lille avbrytelsen fortsetter Ueland der
hvor han slapp.
”I det hele tatt så ble det litt av en oppstandelse. Skarstad ble helt forelsket i den
ukjente, Solid_ skjønner fort at det er en bruker som har sett for mye V for Vendetta og anners virket
veldig betatt av denne jyplingen. Northgarden tok til og gjennomsøkte forumet i timevis etter svar.
Hvem var denne hackeren? Et lite hint til hvor det hele startet kom fra den ukjente brukeren her, men
så lite oppadgående en SO bruker er, grunnet den store mengden spam man blir utsatt for, så var det
ingen som skjønte den enkle gåten. Først når den ble gjentatt gikk det opp for noen hva som
foregikk.”
”Det er flott vi har så opplagte brukere som skjønte hvor alvorlig dette her var. Man kunne fort tro at
dette bare var en spøk, eller nok en dårlig krim, men neida. Her skjønte de at det var snakk om en
ekte hacker. Thor, Skarstad, Northgarden, Solid_ og anners skal ha skryt for å skjønne hva dette
virkelig handler om.”
Det var en oppriktig stolt ATWindsor som påpekte dette.
”Ja du har helt rett. De kan være glad for at de ikke tok feil, ellers kunne man helt klart sagt at de ble
temmelig EID.”
”Selv på morgenkvisten kom de lojale tysterne med innformasjon. Herr_Brun sendte inn nok en
rapport. Hele dagen undret brukere som -Redhead- på hvordan man maktet å bryte seg inn i SO4.
Det er så rørende å se at de har skjønt alvoret og ikke lar seg lure til å tro annet.”
”Ja, det er fantastisk. De er så oppadgående at de bør få moderator status umiddelbart!”
”Ja, du har vel rett i det Orresnei. Jeg har lenge tenkt å gi The Strategy Player en slik status, i håp om
å slippe å se de enormt lange innleggene hans i tilbakemeldingsdelen av forumet. Er lei av å scrolle
ned så mye. Men det er helt klart endel oppadgående brukere her som fortjener statusen mer. Det er
grunnet slike smarte brukere at vi vil overvinne denne store trusselen.”
Kjapt trekker han pusten før han fortsetter, han er begynner å hisse seg litt opp nå.
“Dette svinet skal finnes. Steng de tråder dere måtte føle for, rediger i vei, permban halve forumet om
så må. Denne ukjente brukeren medfører ustabilitet og nedetid i forumet, jeg er lei av å komme opp
med dekkhistorier for denne terroren. Det skal stoppes! Så dra av sted mine helter! Redd forumet!”
Akkurat idet han avslutter tordentalen taren ny fryktelig alarm går. Denne gang er det ikke den ukjente
brukeren. Det er nesten noe enda værre. AnAnAs har kommet med en oppriktig mening i SO5 og
helvete bryter løs. Forumets stolte moderatorer stormer ut av Intraforum. Det er på tide med handling.
Det er på tide historien går videre.
Høyt over forumets verden svever han majestetisk. Hele forumet er i hans åsyn, hver eneste tråd blir
voktet og hver eneste lille rapport og hvert rop om hjelp får han med seg. Hver dag er det brukere som
hevder at forumet ikke trenger en frelser, men hver dag ser han rapporter om brukere som ber etter
en. Dotten er konsentrert, etter beste evne filtrerer han ut den ene rapporten etter den andre. Han
søker etter en spesiell. Så ser han rapporten han ventet på. Den ukjente har slått til igjen. Dotten
setter fart, tide å få slutt på dette her.
Han ankommer åstedet og et skremmende syn møter han. En tråd hvor den ukjente frekt nok både
bryter tre-ords regelen og fjortentegnsregelen, de helligste av alle regler. Et gyselig syn, kvalmen
velter opp i han. Dessverre ankommer han for sent. Skaden er gjort, nok et vemmelig angrep på
forumet og alt det hellige den står for. Fra alle kanter ser han at IBTL klanen kommer løpende. Han
må slå til fort, men hva er det? Borte ved SO5? Noen lusket seg inn i mengden med avhengige
SO’ere. Såklart, et perfekt sted for den ukjente å skjule seg. Men han kan ikke la tråden stå ubevoktet.
Han trenger hjelp.
Fra oven kommer han, verdens største helt, mannen av stål, så tøff at han har undertøyet på utenfor.
Så velutstyrt at susp ikke er nødvendig. Hans navn er Kal-El, men vi kjenner han alle som
Supermann.
“Dotten, jeg ser du er i nød. Jeg skal vokte denne stengte tråden, av sted med deg. For sannhet,
rettferdighet og på forumets måte sørg for gjøre ende på denne forbryteren!”
Dotten setter av sted mot SO. Igjen står Supermann, uvitende om at hans siste tråd er kommet.

Hva er det som foregår, er det noen som egentlig skjønner en dritt? Hva er TAC-TiC og hvem er
det som har gravd seg opp fra det mystiske hullet? Og siden når ble enden så smart? Hvorfor

er det så pokkers mye som skjer utenfor denne tråden, hvordan i all verden skal man kunne
samle dette oversiktlig? Hva er meningen med et så sykt langt kapittel? Og hva skjer i neste
kapittel når en stor del av de faste sliterne i OT-Baren blir med? Og sist men ikke minst, hva er
det den ukjente brukeren nå planlegger? Svaret på dette, samt hvorfor mindre attraktive
mennesker poster i RPP, får du i neste kapittel. Kommer snart, om da ikke forumet fortsetter å
være så ustabilt.

Kapittel 5
"Følgende finner sted en mørk forumnatt høsten 2006"
Mørket fylles med de feminine skrikene til fredrikrb. Noe fryktelig er skjedd i utkanten av Sex og
Samliv. Det infernalske og vemmelige hylet trekker til seg alle forumets kikkere, som ellers er travelt
opptatt i tråder om Big Brother. Nærmere bestemt Darkness|, Stine,Bitex og espennyh. De kommer
overfor en skrekkslagen fredrikrb. Ved hans side ligger hun, synet brenner seg inn i forumsjelen. Det
utenkelige har skjedd, en bruker er død. Myrdet, med kaldt blod. Eller muligens varmt, er egentlig
vanskelig å vite, men det kreves slike beskrivelser i en krim. Selv krimmer av den dårlige sorten.
Uansett, så ligger hun der. Kroppen er forvrengt og man kan tydelig se at hun er blitt kvalt. Av blod,
enten av den varme eller kalde sorten.
“HerreSimen1! Hun.. Hun er død! En død bruker, myrdet! Hvordan skal dette gå, enden er helt klar
nær!”
Darkness kunne ikke tatt mer rett, for med ett dukker enden opp.
“Rolig nå. En veldig feminin skrikende rapportering gjorde meg oppmerksom på at jeg var ønsket. Noe
fryktelig har funnet sted ser jeg.”
Her på enden av Sex og Samliv ligger offeret. Hvorfor det igjen blir påpekt vet jeg ikke, muligens for å
gjøre avsnittet litt lenger. Han kan se i blikket hva hun sist gjorde. Det fornøyde og lure blikket som
farger hennes livløse ansikt viser i aller klartekst at døden kom uventet og plutselig. Et øyeblikk av ren
glede fikk aldri tid til å endre seg til forskrekkelsen og panikken en brå død innebærer.
“Hvem fant henne? Var det deg?”
Enden ser strengt på fredrikrb. Smålig flau over å befinne seg utenfor en tråd om penislengder, da vi
alle vet hvor avslørt han ble i forrige krim, nikker han.
“Denne kvinnen er blitt lurt. Se på blikket, fornøyelsen. Kun en ting kan gi et slikt uttrykk. Hun har blitt
medlem av FHK, som uttales "Fuck". Som står for "Forum High Klubben". Hun har hatt seg med en
bruker med over 5000 innlegg og dermed blitt et erverdig medlem. Dette var det siste hun foretok seg,
for så å blir myrdet med enten kaldt eller varmt blod. Så er bare spørsmålet. Hvem?”
Blikket faller på hver og en av kikkerne. Som om han forventer at de skal vite svaret.
“Hva er dette? Ser ut som om noe fyller bhen hennes. Enten det eller så har hun tatt silikon. Så fyldige
bryster har hun ikke!”
Stine er observant. Enden setter pris på dette og lirker frem det som viser seg å være en papirbit. En
mystisk tekst;
“Jeg kommer alltid først og du vil garantert høre fra meg siden. Selv i en jungelbok er jeg en verdig
oppdrager. Inntil vi møtes igjen”
Han rister oppgitt på hodet. Dette var for enkelt for hans mesterlige sinn.
“Silje, vennligst overrekk denne lappen til Simen1. Han er en av de få i moderator og administrator
teamet som har noe vettugt mellom ørene og således vil klare å tyde hvem som har skrevet dette her
temmelig enkelt. Min ferd går videre, inn i jungelen av forglemte og forlatte tråder. Lomz kaller på meg
for hjelp. Og ikke et ord om dette her, det siste vi trenger er at et brukerdrap skal lekke ut.”
“Men Dotten har jo alt skrevet det i krimmen og trykket innlegget!”
“Fordømte idiot. Lærer han aldri?”
Enden surfer av sted, inn i det bortgjemte og forglemte riket.
Siste Ordet er uvanlig stille og forlatt idet Dotten entrer. I et hjørne sitter Steffyboy og Glint, travelt
opptatt med å planlegge nye flameangrep. I det andre hjørne er Rome og Marley, de diskuterer
meningsløst med bartenderen. Dotten unngår klokt de to førstnevnte og setter kursen mot blondinen
og SO-horen.
“Hvor er alle sammen?”
“Vet ikke helt. Det er visstnok et stort modmøte på intraforum, samt at både HVDoHboO og TAC-TiC
møter holdes”
“Hæ, hva slags møter er det som holdes?”
“Lang historie, les i et senere kapittel.”
“Ok, dere har vel ikke sett en ukjent brukere komme inn her?”
“En ukjent bruker? Nei, jeg vet hvem alle her er, jeg henger jo her konstant” uttaler Marley.
“Ja er jo bare de to der borte. Det eneste som er ukjent her er for steffyboys del som er totalt fremmed
for hvordan jeg bør behandles. Ikke rart jeg må trøste meg med den lite utstyrte fredrikrb. Det sier sitt”

Det sarkastiske bemerkningen fra Rome gikk ikke upåaktet hen fra Steffy.
“Hey, din frekke bitch! Ikke faen om du skal slenge slik drit om meg i full offentlighet, i en krim av alle
ting! Løp av gårde til “mr five cm” fredrikrb du, ditt ludder!”
“Hey, ro ned personangrepene nå! Spesielt mot blondiner. Du vet vi forskjellsbehandler i
modereringen til fordel for jentene!"
Med ett entrer AnAnAs tråden og åpner munnen om noe angående uattraktives posting av bilder i
RPP.
“Haha, etter å ha lest de siste sidene av RPP så kan jeg ikke fatte og begripe at stygge folk legger ut
bilde av seg selv. Hvorfor skal vi se på det? Le? Gråte? Provosere?”
Helvete bryter løs, man poster ikke slike oppriktige meninger i SO uten at det vekker flamerne. Og
ganske riktig, der kommer de stormende, fra alle kroker av forumet.
“For Uelands skyld, trykk på rapporteringsknappen!”
Dotten er skremt, han frykter sin siste time er kommet der han stiller seg beskyttende foran AnAnAs i
påvente av mobben som kommer stormende.
Desertglow lusker seg sakte mot tråden. Foran han er et utrolig syn. Supermann ligger død og blodig
forslått på bakken. Over han står en ukjent_bruker. Tiden er inne. Den mektige Desertglow, en gang
også en hellig admin, har ikke latt seg lure til å tro at dette er en krim. Han vet at dette i sannhet er en
ekte bruker. En bruker som er for opptatt av sitt siste stikk til å merke seg den mektige moderator.
Uten å nøle handler han, som en lysende ørken, trekker våpenet og permbanner den ukjente
brukeren. Tilbake er det stillhet. Den ukjente brukeren er falt for den mektige Desertglow. Det var
virkelig bra at han ikke lot seg lure til å tro at dette bare var en del av en dårlig krim. Ellers kunne man
jo si at den godeste Desertglow ble EID.
Ingen svar og nye spørsmål? Hva er dette, Lost eller? Hvem er blitt myrdet og vil virkelig
Dotten forsvare AnAnAs? Poster virkelig stygge mennesker bilder i RPP og om så, hvorfor? Og
hvordan klarer den lite utstyrte fredrikrb å tilfredsstille Rome? Har virkelig den ukjente
brukeren blitt tatt? Svar på dette og mye mer vil du nok aldri få vite, men det kommer nok et
nytt dårlig kapittel i dette melkeproduktet. Muligens...

Kapittel 6
"Følgende finner sted en mørk forumnatt høsten 2006"
“Stille i tråden! Møtet er satt!”
The Strategy Player ser ut over forsamlingen. Alle er de der; Zeromac, NorthGarden, SasaB, haakie,
brd, Frichassé, Vegis, Marley, lago, TeggY, I.A.G, Skogli og bhsand.
“Nå, dere er alle velkommen til det første møtet i “The Attentionwhore Club - Team in Chaos” , eller
TAC-TiC som vi fra nå av vil kalle oss. På dagsorden er vårt eneste og suverene krav; Vi vil ha del i
krimmen. Vi krever dette i vår evige jakt på oppmerksomhet og vi forlanger å bli verdsatt! Jeg vil
snarlig poste en meget lang og utfyllende tråd i tilbakemeldinger om forumet og fremme våre krav!”.
“Hør hør! Fantastisk, det er på tide at vi får den oppmerksomheten vi fortjener! Hvor mye skal vi
spamme, hvor mye skal vi trolle, hvor mye skal vi henge i SO5 før vi blir lagt merke til? Når
selv Fisker får en rolle, så er det bare på sin plass at vi også får en viktig del. Vi krever å bli lagt merke
til! Se på oss forum, legg merke til våre navn!” Zeromac er nærmest ekstatisk.
“Jeg er så forbannet enig” utbryter Marley
“Vi har ikke pupper å skyte frem og ikke faen om jeg gidder å lage svære guider, oversiktstråder o.l
slikt som kinotråden. Jeg krever creds, det skulle bare mangle når man har postet over 2000 innlegg i
OT-baren som overhodet ikke gir noen mening!”
“Du har så rett Marley.” skyter haakie inn og fortsetter;
“Jeg var til og med en av de første som merket meg den ukjente brukeren. Rapporterte gjorde jeg
også. Ikke bare en gang, men to. Jeg forstod kjapt hvilken farlig person denne ukjente brukeren er!
Får jeg noen oppmerksomhet? Får jeg mitt eget kapittel? Nei, ikke faen. Det er takken for alt.”
“Derfor, mine venner, skal vi aksjonere! Dette forumet skal merke vår vrede. Jeg foreslår streik!”
Stillheten senker seg etter forslaget fra TSP før brd tør uttale seg.
“Streik? Hva mener du? At vi skal streike fra forumet?”
“Ja, akkurat det. Vi skal slutte å poste. Forumet skal være vår eminente kvalitet foruten!”
Zeromac blir veldig skeptisk til dette her..
“Kvalitet? Hva mener du… Kommer vi med kvalitet? Har jeg gått glipp av noe her eller?”
De andre nikker ganske samtykkende, det er litt vanskelig å se hva en streik skal være godt for.
“Ikke glem at det er umulig å holde seg unna. Øyvind Dahle prøvde, men klarte han det? Nei, han
gjenoppsto på selveste Julaften! Hadde han vært litt mer kompetent på helligdager ville han
gjenoppstått i påsken. Sist er det CFD som “takket for seg”. Han er garantert tilbake snart. Og Dahl,
se på han. Slutter i protest, men er han vekke? Nei, han er her inne hver dag. Ikke alltid man hører
noe fra han, men han er nå her. Og hvorfor er han ikke med på dette møtet?"
“Han er opptatt med å arrangere “HVDoHboO”
“Hv hvafornoe?”
“Hvordan være Dramaqueen og Hate b-real og Oysfaerg - klubben”
“Ahh”
“Men hvorfor ikke aksjonere på HW-Lan? Det er jo en gyllen mulighet for oppmerksomhet!” utbryter
Lago.
Hele klubben vender sine forumneser mot han
“Aksjonere på HW-Lan? Hvordan da mener du?”
“Vet ikke helt jeg. Vi kan blottlegge oss! Svette nerder som løper rundt naken!”
“Er du galen mann, vi er da ikke en terrororganisasjon!”
Med ett detter det inn pm’er til deltagerne. Forumtelegrafen bringer nytt om bråk i SO. Ananas har
uttalt seg i SO5! Møtet tar brått slutt og horden stormer mot SO5.
“Vi møtes igjen Geir”
Tom Waits For Alice, heretter kjent som TWFA slik at forfatter slipper å skrive hele det lange navnet,
vender seg mot enden.
“Nei er det deg enden, er det noe jeg kan hjelpe deg med?”
“Ja det skal være sikkert og visst. Du kan hjelpe meg med MAXIMUS SPECIALIS”
TWFA sitt blikk fryser til. Enden kaster virkelig ikke bort tiden til småprat. Et lite øyeblikk ser TWFA
ned før blikket vender oppover og låser seg til endens urørlige blikk. “Nevn aldri det navnet her. Jeg
har intet med det å gjøre!”
“Jo det er nettopp det du har, min godeste TWFA. En uvitende bruker kunne fort bli lurt til å tro at dette

dreide seg om et cigarmerke, eller en eller annen bruker. Men for de som kan enkel latin så er
"Maximus"et ord for noe mektig, noe stort. Og "Specialis"er betegnelsen for noe hemmelighet. Og det
er der du, TWFA, kommer inn i bildet. Vi vet alle, i hvert fall alle som leste forrige krim, at du vet hva
den store hemmeligheten er, eller MAXIMUS SPECIALIS som det kalles dårlig oversatt til latinsk. Jeg
undres hvorfor jeg i utkanten av bærumstråden finner dette skrevet med blod, i en forlatt grav.”
“Forlatt grav? Å herreKilogram. Er han ute?”
“Hvem han? Svar meg!”
“Jeg kan ikke svare deg. Du aner ikke hva du har begitt deg ut på. Vi er begge i stor fare bare ved å
snakke om MAXIMUS SPECIALIS. Alle brukerne som leser tråden er i fare!”
“Jeg surfer ingen steder før du svarer meg, gamle mann. Og jeg kan garantere deg at jeg
er skråsikker i min sak!”
“Javel. Du kommer til å dømme oss alle til evig fortapelse, du vil virkelig bli enden vår enden. På
engelsk må du tale; 25225 86937 427 843 267937. Mer vil jeg ikke si, vik nå fra meg moderator jeg
må se til min padawan som er blitt offer for den ukjente, som du vil lese i neste avsnitt".
I SO5 har freden endelig senket seg igjen etter en inngripen fra moderatorteamet. Opprøret som
AnAnAs forårsaket er slått ned, et halvt dusin flamere er tildelt advarsler. Men nok en seier over SOhorene har kostet. I oppstandelsen har noe grusomt skjedd. I midten av alle de falte brukerne ligger
han; Orresnei. Naken og avkledd ligger han nå som noe så usselt som en vanlig bruker.
“Orresnei! Neei! Hva er det som skjedde? Hvem gjorde dette med deg? Hvem forvandlet deg til noe
så usselt som en vanlig bruker?” Afseth er helt fra seg. Frykten for at dette nedverdigende skal kunne
skje han gir en panisk følelse. Orresnei, forvandlet fra noe mektig til noe usselt, kikker opp på den
mektige Afseth. “Jeg… Jeg vet ikke. Det var en ukjent bruker, Afseth hjelp meg. Jeg føler meg så
svak.”
Afseth ser ned på den forslåtte Orresnei. Sakte lukker han øynene og snur hodet vekk. “Du er en av
dem nå, Orresnei. Vi har ikke bruk for deg lenger.”
Dotten kommer til. “Det er over. La oss nå finne denne ukjente brukeren og la han få føle vår vrede.”
“Nei nå gidder jeg faen med ikke mer av dette!” Psilocybe har fått nok. Nå orker han ikke høre mer av
dette oppgulpet.
“Har hver og en av hjernecellene forlatt dere? Det er ingen ukjent_bruker. Dette er en krim! En heller
dårlig en. Jeg gidder i hvert fall ikke kaste bort tiden min mer på å være del av den. Og hvorfor
kommer avsnittene og kapitlene i hytt og pine? Hvorfor kommer noe i en blogg, noe i en tråd? Jeg
skjønner ikke en dritt! Jeg slutter!”
En illsint Affseth kunne ikke sitte stille å høre på utbruddet til Psilocybe.
“Hva faen er det du driver med Psilocybe? Prøver du å ødelegge helt nå? Endelig har jeg fått en rolle i
en forbannet krim og så skal du begynne å lage kvalme? Endelig skal den store moderator Afseth ta
del i det hele! Endelig skal jeg, Afseth, sørge for å redde dette forumet og dens brukere. Jeg lover
dere alle å stå på til den siste slutt med å finne ut hvem denne ukjente brukeren er! Frykt ikke! Afseth
vil redde dere alle!"
Med ett entrer Morderen intranett og myrder Afseth med et stort innlegg fylt med capslock. Resten av
modteamet står forskrekket tilbake, alt skjer så fort at ingen rekker å reagere. Psilocybe raser og
vender seg mot Dotten.
“Hva faen var det poenget med? Ta livet av en moderator også nå?”
“Hey, ikke skyld på meg..”
“Ikke skyld på deg? Det er jo du som skriver dette makkverket her. Og så tar du livet av Afseth?”
“Men, men… Det var jo ikke jeg som tok livet av han. Jeg skriver jo bare en krim, det var morderen
som gjorde det… Dessuten var det jo litt morsomt at han ble kverket akkurat når han fikk en rolle…”
“Morsomt? Nå må du ta deg en bolle. Hvem skal fortelle familien hans om dette her? Jeg gjør det i
hvert fall ikke. Det er helt utrolig. Bare fordi du er så opptatt oppmerksomhet så bare må du skrive
dette makkverket og attpåtil ta livet av en moderator? Har vi ikke nok å gjøre om du skal ta livet av
gud og hvermann fordi du syntes det er _morsomt_ ?”
“Jeg er da ikke ute etter oppmerksomhet… Dessuten så kan jo Afseth komme tilbake i en
tilbakeblikksepisode…”
“Tilbakeblikksepisode? Dette er da faen meg ikke Lost! Du taklet ikke at Jarmo fikk sin egen facts
tråd så du bare måtte gjøre noe for å få oppmerksomhet og lager denne idiotiske krimmen her. Men
vet du hva? Jeg gidder ikke dette her lenger. Jeg slutter!”
“Du… du kan jo ikke bare slutte! Jeg trenger din sarkasme og tøffhet i krimmen!”
“Finn deg en annen du kan harselere med i dette makkverket av en krim”

De andre moderatorene sier seg enig. Enkelte av dem ønsker ikke å forlate krimmen, da man ønsker
oppmerksomhet, men av frykt for å bli myrdet grunnet Dottens morbide humor forlater de krimmen en
for en. Dotten står igjen alene, forlatt og med en følelse av svik.
I bakgrunnen beveger morderen seg usett, målbevisst og uten å nøle. Hans kurs er ikke til å ta feil av,
han er på vei mot HW-LAN.
Latteren sitter løst og brukerne smiler og finner hygge i denne tid av terror. Synet i Humor beroliger
Simen1, alt håp er ikke ute. Hans leting tar ikke lange tiden, brukeren står foran han. “Hei
der Lightningwolf, kan jeg få et par minutter av din tid?”
Lightningwolf, travelt opptatt med å spise sjokolade ser forundret på den mektige administratoren. Han
faller omgående på kne i dyp respekt og forgudelse, eller foradminelse som det kalles på forumet.
“Ja.. Ja så klart. Hva kan jeg hjelpe deg med?”
“Det er et interessant nikk du har. “Lightning Wolf”. Har litt sånn superheltsnev over seg. “Lynende
Ulv””.
Lightningwolf blir smålig smigret. “Tusen takk skal du ha, jeg prøver å leve opp til nikket ved hver
bidigste pålogging” Litt bekymret titter han seg rundt.
“Ja du gjør vel det. Du vet, lyn har en tendens til alltid å komme først, før man siden hører fra den
senere, i form av torden. Ulver var jo gode oppdragere for Mowgli i Jungelboken…”
“Ehh, ja vel..” Lightningwolf er, om ikke forvirret før, det i hvert fall nå. Simen1 lener seg inntil tråden
ved siden av og smiler skjevt “Jepp. Nå som jeg har avslørt at du er bak gåten fra forrige krim, så kan
du gjerne forklare meg hvorfor en gåte som fører til deg er å finne på en død bruker?”
“Faen! Avslørt. Den ukjente har forrådet meg!”
Selv den sindige Simen1 ble litt overasket nå. “Hva mener du? Har den ukjente noe med dette å
gjøre? Fortell meg, før jeg sender deg hodestups til de permbannedes rike.” Skal han endelig finne ut
hvem det er? Vet denne usle brukeren svaret vi alle venter på?“Hvem er han, svar meg!”
“Jeg.. Jeg vet ikke hvem han er.” Lightningwolf er på gråten. “Jeg vet bare at for å finne ut hvem det er
så må du finne en på HW-Lan med mørke sko, dongeribukse og en skjorte med rødt på og som har
mørkt hår. Si til han kodesetningen, kjent fra den første krimmen; “Unger er lave av noen druer”. Da vil
du få vite svaret.”

Er det en morder løs på HW-LAN? Er den ukjente der? Eller en som vet hvem den ukjente er?
Er Orresnei den eneste moderatoren som vil bli avkledd? Og må Dotten virkelig klare seg
alene? Vil vi bli kvitt TAC-TiC gjengen på forumet grunnet streik, eller må vi nødt til å se de
løpe svette og nakne rundt på lan? Og hvor mange kapitler må vi pine oss gjennom egentlig?
Svar på dette og mer kommer i neste kapittel. Muligens...

Kapittel 7
Følgende finner sted en kald og regntung desemberkveld, mens alle lurer på hvor den helvetes
snøen blir av.
Fortapelse er en forferdelig følelse. Noen gang følt det, følt hvordan alt håp er ute? Det å innse at
ingen vil komme til unnsetning, at ingenting vil redde deg ut av den uheldige situasjonen du har viklet
deg inn i? Ønsket om at man bare sekunder tidligere hadde tatt et annet valg, gått til høyre fremfor
venstre, sagt ja fremfor nei? At du kanskje skulle drukket litt mindre under russetiden, slik at du ikke
våknet opp med en gravid kvinne?
Der han ligger nå, den mektige moderatoren, er det fort gjort å tro at det er dette han føler, fortapelse.
Forslått, bundet, omringet og blodig ligger han der, klar til å bli omgjort til et forumminne om
moderatoren som en gang var. Men Dotten føler ingen fortapelse, ingen håpløshet. Med et blodig smil
krabber han seg opp på alle fire, ser på horden av overgripere, klar til å slå til. Han har overgriperne
akkurat der han vil ha dem.
Men gleden av å sløye en horde av ubrukelige brukere ble med ett sabotert. I en voldsom eksplosjon
blir den låste tråden sprengt åpen. Røyken siver inn og horden av brukere, ledet av fredrikrb, får først
ikke øye på hvem det er som våger å avbryte overfallet av den ensomme Dotten. Sakte trår han frem,
røyken avtar og blir med ett erstattet av forskrekkelsen i øynene til tilskuerne. Det er han, tilbake. Den
nådeløse moderatoren, som en gang trakk seg tilbake til de dødeliges rekker. Fryktet for sin
moderering, alltid så korrekt og riktig. Alltid velbegrunnet. Alltid avsluttet med den psykopatiske
smileyen. Ja smileyen, den hersens smileyen.
"Det.. Det kan ikke være.. Han er tilbake. Han har modkappen på!"
Fredrikrb føler hvordan blæren mister kontroll og frykten blir symbolisert med en illeluktende veske,
rennende ned bena hans.
"Løp! Løp mens dere fortsatt kan! TWFA er tilbake, moderator TWFA er tilbake!"
Panikken sprer seg i horden, som spam i SO6. Til alle tråder og kanter av forumet sprer horden seg.
Fredrikrb er uten håp om unnslippelse, som plaster på såret fyrer Dotten løs en permban og treffer
klokkerent.
“Å nei, de svinene permbannet fredrikrb!” roper SteffyBoy i panikk, mens han løper avgårde gråtende
som den drittungen han er.
"Jøss, tilbake til de eminentes rekker Geir? Det var uventet."
TWFA tar tak i hånden til Dotten og hjelper han opp.
"Tenkte du kunne trenge en håndstrekning. Litt vel mye å håndtere for en enkel moderator."
"Nja, ikke tenk på det. Den gjengen der er ikke noe problem. Men hjelp er alltid ønskelig. Har kun vært
meg som moderator her, siden de andre trakk seg i protest. Er umulig å holde orden på alt, spesielt
når den ukjente brukeren herjer.”
Blikket til TWFA ble med ett bestemt og anstrengt. Han ser utover forumet og tankene vandrer. Der
ute et sted er han. Brukeren som nådeløst slaktet hans sønn for moderatormakten. Raseriet og
hevntankene presser seg frem, han ønsker ikke å gi etter. Men han vet det er tapt, han vet at han er et
redskap for vendetta.
OT-Baren er rolig i kveld. TSP sitter på innlegget sitt i sin velbeskyttede tråd. Det banker på døren og
inn entrer Dotten og TWFA.
"Dotten. Min venn. Jeg ser du har bragt med deg en kollega. Hva kan jeg hjelpe deg med?"
"Ærede TSP. Vi er kommet her for å be om din hjelp. En ukjent bruker herjer på forumet. En ond
bruker, den mektige TWFA som står ved min side opplevde å få sin sønn demoderisert. Du er en
mektig bruker TSP med en mektig organsisasjon til rådighet. TAC-TiC kan gi oss den hjelpen vi
trenger."
TSP unnlater å se på de to moderatorene. Blikket hans er festet på veggen bak dem. Langt om lenge
tenker han. Så fester han med ett blikket på Dotten.
"Hva har jeg noengang gjort for at du skal behandle meg så respektløst? Om du hadde kommet til
meg som venn, så ville det svinet som ruinerer forumet opplevd lidelse den dag i dag. Og om det mot
formodning skulle skje at en ærlig moderator som deg skulle få fiender, så ville de blitt mine fiender.
Og da ville de fryktet deg."

Stillheten senker seg et lite øyeblikk. Dotten undrer på hva dette her minner om.
"Men du svarer meg nesten aldri på MSN. Du nevner meg knapt i kapitler, selv om jeg bønnfaler om
det. Og nå, nå kommer du her og later som om vi er venner. Hva tar du meg for?"
"Jeg beklager Don TSP. Jeg er kun en fattig moderator. Ikke engang barn har jeg råd til, de måtte jeg
lage selv. Det har seg slik at et kapittel kan kun inneholde et visst antall brukere. Du får se på deg selv
som godbiten alle venter på. Kremen av kremen."
"Kremen av kremen... Jeg liker den tanken."
"Og ikke glem hvordan jeg i krimmen om Alastor sin forsvinning nevnte Larsp i samme setning som
Herr Brun, Steffyboy og fredrikrb, til hans store ergrelse."
TSP smiler tilfreds. Få ting gleder han mer enn når LarsP blir irritert.
"Hehe, ja du har rett i det. Kanskje, min venn, kanskje jeg overreagerer. Hva er det du vil jeg skal
hjelpe deg med?"
"Oppmerksomhet. Jeg vil at TAC-TiC skal tilkalle den ukjente brukerens oppmerksomhet. Hvem bedre
enn denne mektige organsiasjonen?"
"En interessant tanke. Det vil nok la seg ordne.
Jeg vil gi han oppmerksomhet som han ikke vil kunne avslå."
"Takk, Don TSP."
"En dag - og den dagen kommer muligens aldri - så vil jeg kalle på deg til å gi noen oppmerksomhet
for meg. Men inntil den dagen, så aksepter denne rettferdigheten som en gave. Jeg vil sørge for at
den ukjente brukeren blir levert til deg"
Dotten nikker. Han er fanget i TAC-TiC sitt nett. Men han har intet valg. Hele den korrupte
organisasjonen lever på å gi hverandre oppmerksomhet. Slik skaper de status og nye brukere som
strømmer til og ønsker å bli anerkjent - å bli lagt merke til, er så lette offer i denne utspekulerte
organsiasjonen. De får sin oppmerksomhet, sine to innlegg som blir kommentert av et annet medlem.
Men takken er at de en gang må trå til og selv gi noen oppmerksomhet. Trolig et null som man helst vil
ignorere. Et stort offer har Dotten måtte gjort. Han ber bare om at det ikke er et null som skal få hans
anerkjennelse en gang i fremtiden.
"Og du TWFA. Hva er det du håper å oppnå med denne Vendettaen din?"
"Han demoderiserte min sønn. Han vil få føle min vrede!"
"Hevn. Du snakker om hevn. Kommer hevnen til å gi deg din modsønn tilbake?"
TWFA svarer ikke. Uten å si mer til hverandre forlater de to moderatorene tråden.
Mørket senker seg over T-Solberg. Eller rettere sagt Darkness| senker seg over han. Hun er betenkt,
hun vet hun må foreta et valg. Tankene hennes går tilbake til dagen det skjedde. Dagen hun med ett
følte kreftene og før hun viste ordet av det fjernet en haug med spam-innlegg. Skremt og fortvilet
gjemte hun seg, forskrekket over hva hun hadde gjort. Men så steg den store Ueland frem i et lys av
storhet. “Frykt ikke Darkness. Kreftene du opplever er en gave. Du er en av de utvalgte.” sa han. Han
hadde rett, for med ett innså hun hva hun var. Hun var en moderator.
“Hva er det du tenker på?”
Hun ble dratt ut av tankene av en undrende T-Solberg, hennes dårligere halvdel. Der hun sitter i det
korte skjørtet og den trange toppen I en størrelse for liten, som avslører alle konturene av kroppen
hennes, undrer han seg om hva det er hun ser så engstelsefull ut for. Og hvorfor hun er kledd så
sinnsykt sexy.
"Jeg..Jeg kan ikke. Dette fungerer ikke T-Solberg. Det er slutt".
"Slutt? Hva er det du snakker om?"
"Du forstår ikke. Du er en ussel vanlig bruker. Jeg er spesiell. Jeg er en moderator.. Jeg trenger mer
enn hva du kan tilby meg, jeg kan ikke ha et forhold med en som.. med en som deg. Jeg trenger noe
mektig. Som for eksempel Dotten. Så dette er slutt, og ikke et ord i protest, det redigerer jeg i så fall
bare vekk."
Darkness er nådesløs. Reiser seg og surfer avgårde. Igjen sitter en stum T-Solberg, uten mulighet til å
protestere.
"Dotten!"
Den selvopptatte moderatoren snur seg og ser sin medmoderator Darkness surfe i stor fart mot han.
For et syn det er, der hun i sine sexy utspekulerte klær som avslører alt for mye ankommer han i stor
fart. Ved hennes side er moderator Anette_, også kledd i trange korte skjørt, med en liten avslørende
topp. Begge kjører commandostil, eller Britneystil som det også heter. Kronen på verket er kappen.
For et herlig syn. Men det flårete kåte smilet blir med ett slått vekk, bokstavelig talt. Dotten faller til
bakken etter en rett høyre fra Darkness|. Anette følger opp med å gi han et reelt spark i mellomgulvet.

"Men hva pokker er det dere driver med! Er dere helt galen!"
"Spar meg, din kåte lille gris. Vi er ikke gal! Vi er kvinner! Hva faen er vitsen med å kle oss ut slik? Er
vi krimmens lettkledde horer eller?"
"Nei nei, hvordan kan dere tro det? En hore tar jo betalt, dere gjør jo alle de sexuelle handlingene i
krimmen gratis!"
Dotten får så vidt ytret ordene før Darkness fyrer løs med den ene permbannen etter den andre, som
såvidt unngår han.
"Men gi dere nå da! Dere må være kledd sexy og være løse tøser! Det gir jo flere lesere!"
"Om du tror vi tillater deg å få oss til å fremstå på den måten her så tror du feil. Og at jeg har lyst på
deg? Er du helt fullstendig på jordet?"
"Men... Litt frihet må jeg jo få ha. Er jo tross alt jeg som skriver dette her. Og tenk dere alle leserne
som ser for seg dere som de sexy jentene og som drømmer om dere. Hva mer kan dere ønske dere?"
"Hvis du tror at vi ønsker å ha hele Norges nerdekoloni som siklende fans så må du tro om igjen. Se å
få kledd på oss og fjern bimbostempelet. Omgående!"
Darkness fyrer løs enda et par permbans. Denne gangen enda nærmere den godeste Dotten. Trengt
opp i et hjørne har han ingen vei å flykte. Over han står den mektige Darkness og Anette.
"Jeg vet hva du tenker. Skjøt hun seks eller bare fem permbans? Vel, for å være helt ærlig, i alt kaoset
så mistet jeg på en måte tellingen selv. Men, siden dette er en PB, den mest kraftige permbanneren i
hele forumet, som ville sendt deg i evig permbannelse, så må du nesten spørre deg selv; Føler du deg
heldig? Vel, gjør du, moderator?"
Dotten kjenner frykten spre seg.
"Ok ok, jeg skal kle på dere og la dere opptre som mennesker og ikke bimboer. Men jeg garanterer at
dere blir mye mindre populære!"
TWFA entrer tråden og maner til ro. De har en ukjent bruker å fakke.
"Vi skulle gjerne hatt flere moderatorer til hjelp. Kanskje se om et par av protestantene kan komme
tilbake?"
"Nei. Det er ikke mulig" svarer en oppgitt Dotten. "Vi er nå to menn og to kvinner. Vi kan ikke ødelegge
kjønnsbalansen. Tenk om dette blir filmatisert i fremtiden? Vi må passe på å ha nok kvinnelige
hoverdrolleinnhavere! Så slipper vi å få Bekemellem på nakken."
Inn detter med ett LarsP. "Jeg visste det! Jeg visste de ble moderator fordi de var kvinner! Det er på
grunn av denne krimmen de fikk sine allmektige krefter! Jeg krever å få modstatus! Jeg, LarsP,
fortjener å bli allmektig. Greit nok at jeg har flamet litt og gått amokk, men jeg ble tvunget av Glint! Jeg
sverger. Gi meg statusen og jeg lover at forumet skal nå nye høyder!"
"Glem det, LarsP. Vi har nok menn. Vi trenger kvinnene til julebordet!"
"Nok? Hvem faen er jeg nødt til å ligge med i modgjengen for å få statusen her? Nå har jeg prøvd
både Dotten og Enden og det eneste det har gitt meg er et helvetes problem med å sitte i to uker!"
Litt ubekvem ser Dotten seg rundt, lettere panisk etter at han er blitt avslørt. På tide å få temaet over
på noe annet!
"Du er for ordens skyld mistenkt i drapet på en kvinnelig bruker LarsP. Drapet på Hanne:)!"
"Hva? Hanne:) død?" LarsP ser merkelig nok lettet ut.
"Takk og pris at hun kun er død, jeg trodde hun var bannet!".
"Anette ta dette svinet og eskorter han til Admin Dump Space for avhør"
Anette, som i løpet av et avsnitt har lagt på seg 25 kilo, fjernet all sminke og kledd i tjukke eskimoklær,
tar tak i LarsP og eskorterer han vekk fra tråden.
"Men hvordan skal vi klare å løse denne gåten med kun fire moderatorer?" undrer en oppgitt
Darkness.
"Jeg vet ikke" svarer en betenkt Dotten. "I tillegg vil det vel være behov for at minst 25% av oss er
negre også. For ikke å snakke om dverger da. Vi må sikre oss mot å blir sensurert av myndighetene."
Darkness ser forskrekket på Dotten.
"Hva er det som feiler deg? Du kan da ikke bruke ordet neger!!"
"Hva? Hvorfor ikke? Du gjorde det jo nettopp!"
"Pokker! Det er feil å bruke det ordet. Nå vil krimmen helt sikkert bli sensurert".
Darkness har rett. Denne krimmen vil ikke overleve til neste side om ikke noe blir gjort. Dotten vet
dette. TWFA vet dette. Det er kun en ting å gjøre.
"Jeg må reise tilbake"
TWFA ser forundret på den unge Dotten.
"Hva er det du snakker om? Tilbake hvor?"

"Tilbake i kapittelet. Tilbake i tid! Slik at jeg kan fjerne bruken av ordet neger. Nei! Der sa jeg det
igjen!"
"Hvordan skal du klare det? En moderator har ikke slike krefter. Selv ikke Admins klarer slikt!"
"Stol på meg. I det siste har jeg følt en gryende følelse. En indre styrke. Jeg vet jeg kan dette. Jeg må
bare fokusere. Tilbake... tilbake.... Må fjerne alle negre!"
Med ett bryter PRS-fanatikeren inn.
"Rasist! Rapportert!"
TWFA gjør kort prosess på fanatikeren.
Men hvor er Dotten? Han er vekk. Tilbake står to forbløffede moderatorer. Darkness ser forskrekket på
TWFA.
"Hva skjedde? Hvor ble han av? Klarte han det?"
"Jeg vet ikke. La oss for Uelands skyld håpe han vet hva han gjør."
I bakgrunnen løper en naken Juliess, innsmurt i skokrem og med en koran under armen. Skokrem
fordi krimmen trenger en ne.. ehh mørkhudet, koranen fordi det nok er best å ha en muslim og naken
fordi forfatteren ble bestukket av Øyvind Dahle til å kle av henne.
Er Dotten reist tilbake i tid? Hvor er han i så fall blitt av? Er vi endelig kvitt han, eller kanskje
ikke? Vil TWFA finne den ukjente brukeren og vil det bli slutt på lettkledde kvinnelige
moderatorer i forumet og gir det virkelig flere lesere? Og er LarsP uskyldig? Og hva har Jens
Stoltenberg, Cun og Glint til felles? Er det noe i denne krimmen som ikke er et plagiat? Og hva
er det med alle skrivefeilene og det sinnsykt lange kapittelet? Kanskje du får svar på dette og
mer i neste kapittel. Om det da kommer.

Kapittel 8
Følgende finner sted alt for lang tid etter forrige kapittel.
"Vi trenger en dverg! Hvor finner jeg en dverg?"
Cun er travelt opptatt. Hans ekspertise er sårt trengt i krimmen. Det er gått måneder siden Dotten
forsvant inn i fortiden. Eller fremtiden. Ingen vet. Men i den perioden er forumet forvandlet til et
levende spamhelvete. Enkelte begynner faktisk å sammenligne det med VGD. Flere moderatorer er i
Dottens fravær hentet inn for å få kontroll på situasjonen. Cun, som den regissøren han er, har fått
oppdrag i å ta kontroll på krimmen. En krim som fort kan bli sensurert av de mektige rød-grønne, med
Bekemellem i spissen, om ikke det opprettholdes enn sann balanse.
"Hør her folkens. Denne krimmen skal ikke bli offer for sensur! Jeg trenger kvinner, samer,
innvandrere, gulostinger, hvitostinger, gamle, barn, negre, gulinger og hvite. Og så tregner jeg en
dverg! Alt som kan kvoteres skal kvoteres, her skal intet gå feil. Ikke når jeg har regien!"
En stakkars T-Solberg i hjertesorg løper rundt og prøver så godt han kan å tilfredsstille den kravstore
Cun.
"Men.. Det er jo ingen dverger her! Hvor skal jeg finne en dverg?"
"Jeg vet da faen. Hent Datasmurf! Han kan være dvergen!"
"Datasmurf? Han er da ingen dverg?"
"Nei det gir jeg pokker i. Heter han smurf så kan han sikkert være en dverg. Og hent Alastor!"
"Alastor?"
"Ja Alastor. Han kan være vår inkvoterte muslim."
"Muslim? Er han muslim?"
"Allah-Stor. Sier sitt med et nick som uttales slikt. Så han er muslimen vår."
"Den der var sykt dårlig, du er klar over det. Ingen som vil le av den...."
"Ser det ut som om jeg regisserer en komedie her? Det er slutt på latter! Fra nå av er det kokain og
dystre østlendinger som gjelder! Og jeg skal vise meg i bar overkropp, merk mine ord! Kvinner. Jeg
trenger flere kvinner i dette kapittelet!"
Steffyboy kommer med ett tuslende inn, i sine armer har han smårips_eier, Veronica og Crazykimmi.
De tre jentene er i tråd med føringene gitt fra Darkness kledd særdeles lite utfordrende og de vil helt
klart ikke bli presentert som attraktive, siden vi her streber etter å ikke gjøre jenter til sexobjekter. Så
blir forhåpentligvis også Bekemellem fornøyd. Men alle tre jentene kommer med et blikk som kun sier
en ting; De er blitt medlem i FHC - Forum High Club. Og SteffyBoy var deres inngangsbillett.
"Slapp av Cun, har ordnet kvinnerepresentasjonen. Jeg ligger med flest mulig jenter, i likestillingens
navn! Fra nå av kan dere bare kalle meg SteffySlutmaster."
"Hva? Mener du å si at du har fått snøret i bånn hos alle tre?"
SteffyBoy ser utrolig fornøyd ut.
"Ikke noe problem det. Fikk Dotten til å skrive det inn. Jeg valgte selv jentene. Men ikke si det høyt,
tror ikke Veronica blir så fornøyd da.."
"Du vet at folk leser dette her, sant?"
"Haha, tror du virkelig brukere leser dette skvipet? Ikke få meg til å le Cun."
"Samma det, jeg trenger uansett hjelp her. Har du sett Wh1te?"
"Nei. Ikke siden jeg drømte om han i natt"
Steffyboy får et fornøyelig smil som lyser opp ansikten hans. Så blir han med ett oppmerksom på det
merkelige blikket de rundt han gir han etter den kommentaren.
"Altså, ikke misforstå. Det var en machodrøm. Vi forførte damer. Mange damer. Og det var ingen
mannlig nakenhet. Kun dusinvis med dusinvis av nakne kvinner."
Bortforklaringen er ikke særlig overbevisende.
"Ehh, men tilbake til saken! Det er to ting som er sikkert her i forumet; For det første; Når jentene viser
frem nye t-skjorter i RPP så er det virkelig ikke t-skjorten de ønsker å vise frem, og for det andre;
Trenger man å få kontakt med Wh1te så er det bare å si noe nedsettende om Tarantino. Dotten gjør
det hele tiden bare for å plage han."
"Er ikke det trolling?"
"Jo, men han er en moderator. Moderatorer er som kjent over alle og enhver retningslinje. Så la oss
prøve nå: Tarantino suger."
Steffyboy fikk så vidt sagt ferdig setningen før Wh1te kommer stormende.
"Han suger så absolutt ikke! Han er et geni!"

"Aha, Wh1te, der er du!" Cun er glad siden han har letet etter Wh1te gjennom hele kapittelet.
"Hva er det du vil din lille fjert av en ny moderator?"
"Jeg trenger deg. Siden du er hvit Wh1te. Ganske så rasistisk brukernavn forresten. Still deg der borte
med Blacki, så skaper dere en fin balanse. Blacki&Wh1te er ganske fengende, dere er et søtt par.."
"Jeg må hva? Siden når har du rett til å kommandere meg? Hvem ble bannet og gjorde deg til
administrator?"
I andre enden av kategorien prøver TWFA å overse krangelen mellom de to unge moderatorene.
TWFA er rørt til tårer, foran ham er hans sønn Orresnei. Nok en gang moderator, nok en gang mektig.
Alle hans hevntanker har forlatt ham, all bitterheten er oppløst som tårer i regn.
"Min sønn. Du er tilbake igjen. Du er endelig verdig nok til at jeg kan snakke med deg igjen. Ikke
lenger trenger jeg å se bort fordi du er en ussel vanlig bruker. Du er blitt moderator igjen. En mektig
moderator."
Han omfavner sin sønn og gleden overgår alt han tidligere har opplevd.
"Så så far. Jeg har ikke tid til dette. Jeg må over til spilldelen, kanskje den ukjente brukeren er å finne
der."
Brått blir TWFA sin glede erstattet med angst. Øynene frosser til som cola i en fryser.
"Spilldelen? Er du galen min sønn? Har din tilværelse som ussel bruker forkludret ditt syn? Har
traumaene dette har medført gjort at den siste bit av fornuft har forlatt denne verden? Du skal så
aldeles ikke til spilldelen av forumet, det er alt for farlig. Det er troll der. Store skumle troll. Væpnet
med spam og med sine fanatiske tilbedelse til spillkonsoller er de ustoppelig. Jeg har nettop fått deg
igjen og akter ikke å miste deg atter en gang!"
"Far slutt! Jeg må gå. Spilldelen trenger meg. Forumet trenger meg. Jeg kan ikke sitte her og gjøre
intet. Ondskap er når gode moderatorerer ikke sletter spam. I spilldelen er det mye spam! Støtt meg
heller far og kanskje jeg kan lære deg en ting eller to i jakten på troll."
Raseriet i øynene til TWFA lyser opp som ild på et mørkt sted.
"Makan til frekkhet! For det første, hvem er det som skriver de latterlige setningene? Ild i mørket? Cola
i fryser? Og for det andre: Hva får deg til å tro at du kan komme her og lære pappa hvordan man
puler?"
Sjokket over å høre sin far, som vanligvis artikluerer seg bedre enn de fleste andre, benytte seg av et
slikt ord gjorde at han i noen sekunder ikke viste hva han skulle si. Fredrik kom med ett løpende til.
"haha, TWFA sa pule. Uanstendig ordbruk, rappor..:"
Han får ikke fullført setningen før Orresnei permbanner han. "HerreTST som jeg har savnet å
permbanne."
Der etterlater vi far og sønn og beveger oss til LarsP og et skjebnesvangert kapittel for hans del.
"Du, Larsp, er beskyldt for å ha tatt livet av Hanne:). Har du noe å si til ditt forsvar?"
LarsP ser seg rundt. Hele bermen av SO'ere har strømmet til for å se på at den mektige brukeren
enten blir dømt, eller blir frikjent, for dette grusomme overtrampet. Foran han står b-real, som endelig
har fått seg nytt tastatur og venter på svar.
"Jeg ser ikke hvorfor jeg skal svare deg, din patetiske unnskyldning for en moderator. Hva med å
være edru for en gangs skyld. Uansett, jeg kan ikke se noe om at det er forbudt å drepe brukere i
retningslinjene."
"Svar ellers vil jeg permbanne deg!"
"Jeg er uskyldig, din nisse. Dette er et komplott"
"Javel. Da får rettsaken starte. Sværger du å si sannheten, hele sannheten og intet annet enn
sannheten?"
"Hva for et dumt spørsmål er det? Skulle jeg sagt halve sannheten? Hvorfor kaster du bort tiden min!"
"Svar! Sverger du, ved Ueland, å si sannheten?"
"Ja! Du er stygg. Og jeg er møkk lei av å se toppløsbilder av Datasmurf i RPP mens han leker med en
colaflaske. Jeg vil derimot gjerne se toppløsbilder av smårips_eier, så ja jeg er dobbeltmoralsk. Og så
vil jeg bli moderator. Når Cun blir moderator bør pokker med jeg bli moderator også. SteffyPants er for
ordens skyld en langt bedre kysser enn Hanne:) noensinne var og om hun ikke er død så vil hun nok
bli forbannet av å høre det. Jeg hater bergensere og jeg må si at jeg elsker mitt eget speilbilde. Nå,
skal jeg fortsette å snakke sannheten, eller har du tenkt å spørre meg om noe?"
"Drepte du Hanne:) ?"
"Nei, har jeg sagt."
"Ok, du er fri til å gå. Du snakker helt klart sant. Men, det er helt klart en morder i blant oss. Jeg
bestemmer herved at SO skal tømmes for dens beboere i søken etter den kaldblodige morderen!"

Samtidig, i Intraforum - Avdeling forum....
"Dotten! Hvor faen er Dotten!"
Ueland er rasende der han stormer inn i intranett. Det fulltalige moderatorteamet skvetter til, den
sindige Ueland er sjelden sint. am3k reiser seg forsiktig og svarer sin herre.
"Han er forsvunnet. Reist for å fjerne hver eneste neger han kan finne.."
"Han har hva? Er det rablet fullstendig for han? Rasisme tollereres ikke her i forumet!"
"Nei, nå misforstår du. Du skjønner, han skulle fjerne alle neger ordene. Ikke negre bokstavelig"
"Fjerne negerord? Men fanken, neg... unnskyld, mørkhudede skal da få lov å snakke de også. Vi har
jo ytringsfrihet her, så lenge man sier det jeg liker!"
"Nei, ikke det jeg mente. Han skal fjerne all bruk av ordet neger. Så han reiste i tid for å få det fjernet.
Siden har vi ikke sett han."
Ueland ser smålig forskrekket ut.
"Reiste i tid? Hva i all verden er poenget med det? Hvorfor ikke bare redigere innleggene med ordet?"
Stillheten og forundringen inntar salen. Ingen av dem hadde tenkt på den muligheten.
"Dette er jo bare fantastisk! Her må jeg stå skolerett og forklare hvorfor en av våre dyktigste
moderatorer jobber i fylla grunnet denne hersens ukjente brukeren, som er frekk nok til å starte en
tabloidtråd. Samtidig er skaperen av denne latterlige krimmen forsvunnet? Er det ikke typpisk?
Blikket hans senker seg på Jarmo. Den skyldige moderatoren. Jarmo ser skamfull ut der han sitter og
lurer på hvem av sine feige kollegaer det er som har tystet til den ukjente. Han skal ta både tysterne
og den ukjente brukeren om det så er det siste han gjør.
"Steng den. Steng den hersens tabloidtråden."
Det er Aalton som kommer med forslaget.
"Stenge den? Er du galen? Hva tror du brukerne vil si om vi fjerner pressefriheten? Vi kan da ikke
stenge en tabloidtråd? Han har oss akkurat hvor han vil ha oss. Han vil bruke media mot oss til å få
brukerne til å hate oss enda mer. Den slue jævelen."
"Hate oss enda mer? Er det mulig?" skyter Darkness inn. "Hvorfor ikke bare stenge denne hersens
krimmen, den har jo pågått i en evighet!" fortsetter hun.
Administratorene Ueland og Aalton tenker seg lenge om. Det stemmer vel at denne krimmen pågått
lenge nok nå og det skjer jo ingenting nytt. Men den gir lesere. Lesere betyr trafikk og trafikk betyr
penger. Ikke minst så skaper det jo de to oppmerksomhet siden de er med i krimmen. Så hvorfor
stenge?
"Hva er det å tenke på? Denne historien går ingensteder! De eneste som liker den er jo de som blir
nevnt. Resten gidder kun lese fordi kanskje, kanksje det er en liten mulighet for at de, i deres patetiske
forumliv, vil bli nevnt. Kanskje den O'store Dotten nevner den i sin o'så store krim".
Sarkasmen i Darkness sin tone var lett å høre.
"Det skjer absolutt ingenting her! Hva er det denne historien egentlig handler om? Ukjente brukere,
siste ord, store hemmeligheter? Det skjer jo absolutt ingenting! Det er jo bare en lang remse av
plagiater som blir brukt. Hvor er originaliteten? Dette er kun et stort PR jippo fra den udugelige Dotten
og de eneste som biter på dette skvipet er alle de oppmerksomhetskåte brukerne man finner i SO.
Jeg sier steng! Og steng nå!"
Det var mye sannhet i Darkness sine ord. Er det virkelig på tide å ende dette her. Ueland ser bort på
Aalton som ser bort på Ueland som igjen ser bort på Aalton. Ingen av dem ser på Darkness, men hun
derimot ser bort på Jarmo. Jarmo er tankefull og lurer på hvor b-real er og skulle gjerne se på han,
men siden han ikke er der ser han på am3k. For Jarmo trenger en drink og er det noen som har
alkohol på dette forumet, så er det b-real. am3k derimot blir forstyrret av at Jarmo stirrer på han og
lurer på om han har noe mellom tennene og ser panisk rundt seg. TST lurer på om det har klikket for
am3k siden han ser så panisk ut og vurderer derfor å ta fra ham moderatorkreftene.

Er dette siste kapittel? Vil Ueland endelig stenge dette her, eller vil vi få nok et meningsløst
tillegg til en meningsløs krim? Er Dotten tapt for alltid og vil virkelig Sozerne måtte forlate SO?
Vil Orresnei trosse sin far og ferdes til trollernes rike? Og må man vente tre måneder til neste
kapittel, eller vil det komme et nytt i morgen? Og hvorfor er ikke du nevnt i dette kapittelet? Er
det fordi du er ubetydelig? Kjedelig? Ikke verdt å nevne kanskje? Eller har du rett og slett ikke
betalt Dotten for å være med, slik som fredrik gjør? Og hva vil Veronica sin grusomme hevn gå
ut på? Svar på noen av de spørsmålene her vil nok aldri komme, på lik linje med alle andre
spørsmål i dette makkverket av en krim. Og vil virkelig L4r5, Manx, PencilCase, Tomat-Ulf,
ErikFN og The_Fire bli nevnt i neste kapittel? De vil garantert lese det nå som dette er skrevet i
hvert fall. For de sikler virkelig etter oppmerksomheten.

Kapittel 9
Følgende finner sted kort tid før påske
L4r5, SasaB og Manx surfer uvitende bortover OT-Baren når de med ett kjenner en intens risting.
Manx roper ut i skrekk.
"I de permbannedes rike! Hva er det som foregår? Er det forumets undergang eller er det bare
Datasmurf som er på joggetur med colaflaske i RPP?"
De tre ser forskrekket på hverandre. En stor skikkelse står med et foran dem. Gigantisk. Feit. Stor. Ja
du skjønner tegningen. Manx ser nøye på denne særdeles feite brukeren. Det er noe kjent med han.
Så ser han kappen. Dette er ingen bruker.
"Dotten? er det virkelig deg?"
Den særdeles overvektige administratoren ser forskrekket ut. Først gjenkjenner han ikke de tre, men
så faller blikket hans på Manx.
"Manx?"
Sier han spørrende, noe spørsmålstegnet klart viser, før han fortsetter.
"Vist er det deg Manx! Du er ikke lett å kjenne igjen som vanlig bruker. Fort fortell meg hvor jeg er!"
"Du er i kapittel ni av "Hvem stjal siste ordet - nok en dårlig krim"."
"Flott, da er jeg kommet tilbake til riktig tid. Hør nøye etter, jeg har liten tid. Dere må redde den
russiske negeren. Redd den russiske negeren. Redd forumet!"
De tre ble ganske så forvirret av dette her. Spesielt L4r5.
"Hva? Hvilken russisk neger? Hvor kommer du fra? Og ikke minst, hvordan er du blitt så feit?"
"Jeg har ikke tid å svare. Jeg må tilbake til min egen tid. Til min egen krim: "Hvem er far til LarsP sin
sønn - en ikke fullt så dårlig krim.""
Tittelen på fremtidskrimmen fikk virkelig brukerne til å tenke seg om. Hvem er faren til LarsP sin sønn?
Brått blir tankene avbrutt da Dotten fortsetter.
"De er avhengig av sin administrator, spesielt nå som jeg har dolket Ueland i ryggen og endelig
hersker alene. Moahahahaha! Men jeg må avårde! Jeg kan ikke bli her, treffer jeg Dotten av denne
verden kan det medføre at forumet fra min tid smelter sammen med dette forumet. Det er kaotisk nok
her inne allerede!"
Øyvind Dahle kommer løpende til sammen med mobben sin.
"Haha, se der, en feit administrator. Hvordan føles det å ha fingre så fete at man ikke klarer å type
skikkelig? Jeg håper det er forbud mot chips og cola der du kommer fra, hører du det ditt feite svin!
Jeg håper virkelig ikke du faller for noen, for stakkaren ville blitt knust. Bokstavelig talt!"
Fredrik kommer også løpende. "DOTTEN ER EN FEIT GRIS, FFS!". Han blir effektivt permbannet
lenge nok til at vi slipper å se han igjen før i neste kapittel.
Dotten lar seg ikke affisere. Han tenker heller på mødrene til Dahle og Fredrik. De vet det ikke, men
han kjenner dem godt. De er to perfekte kvinner, på alle mulige måter.... Et smil er å spore og glimtet i
øyet er det siste de merker seg før han forsvinner. Dotten er borte. Stillheten senker seg atter en gang
over forumet. I hvert fall frem til neste avsnitt.
"Blacktower! Vi trenger å vite sannheten! Fortell oss om den store hemmeligheten! Vi har lest
endeløse kapitler uten å komme noen vei. Vi er lei av å kaste bort tiden. Fortell oss om den store
hemmeligheten og om hvem den ukjente brukeren er! Vi har krav til å vite dette etter all denne tid!"
Det er Tomat-Ulf, ErikFN og The_Fire som omringer Blacktower og fremmer kravene. De går rett på
sak, så fort at Skarstad kommer løpende til og avbryter.
"Vent vent! Dette blir for rotete! Ikke gå så fort frem. Jeg trenger å vite mer om karakterene her.
Forfatteren haster så fort videre i historien og introduserer leseren med nye karaktere at det blir
vanskelig å holde fokus på den faktiske historien! Jeg protesterer!"
Tomat-Ulf ser dumt på han.
"Hold nå kjeften på deg, jeg personlig orker ikke lese så mange avsnitt som dette her og vil ha svar."
Skarstad er lettere fornærmet.
"Greit nok, men jeg skal garantert klage i tråden."
Skarstad surfer avgårde og de tre andre står igjen med moderatoren. Blacktower ser dypt inn i øynene
deres. Med en kald og hard stemme, ikke det at jeg vet hvordan en kald eller hard stemme høres ut,
siden man ikke akkurat kan kjenne på en stemme, selv om det tidligere i krimmen faktisk var mulig å
kjenne på frykt, så svarer Blacktower.
"Sannheten? Dere vil ikke takle sannheten! Usle brukere, vi lever i et forum som har tråder. Og de

trådene må voktes av moderatorer som kan permbanne. Men hvem kommer til å gjøre det? Du
ErikFN? Eller du, Tomat-Ulf? Jeg har et større ansvar enn det dere noen gang vil kunne fatte og
forstå. Dere gråter for siste ordet og dere forbanner moderatorene. Dere har den luksusen. Dere har
luksusen til å ikke vite hva jeg vet: At hemmeligholdelsen av Den store hemmeligheten, om enn
tragisk, trolig redder brukere. Og min eksistens, den være seg grotesk og uforståelig for dere, redder
liv...Dere vil ikke ha sannheten. Fordi til syvende og sist, når det kommer til ting som ikke snakkes om
på treff og i SO, så ønsker dere å ha meg ved fronten. Dere trenger meg ved fronten.
Vi bruker ord som ære, retningslinjer, lojalitet...Vi bruker de ordene som grunnmuren i et liv brukt til å
forsvare noe. Dere bruker dem som tomme, store ord for å prøve å poengtere noe. Jeg har hverken
tid eller ønske å forklare meg selv til brukere som poster og leser takket være den friheten jeg sørger
for, for så å oppleve at det settes spørsmål ved måten jeg sørger for dette! Jeg skulle heller ønske at
dere bare sa takk og beveget dere videre. Om ikke, så foreslår jeg at dere begynner å rapportere og
gjør en innsats. Uansett, jeg gir blanke faen i hva dere tror at du har krav på."
Tomat-Ulf lar seg ikke affisere av nok en dårlig plagiert tale. Han er lei. Han vil vite hva hemmeligheten
er.
"Fortel oss hva den er!"
"Ok. Hvis dere absolutt insisterer. Jeg har uansett ikke tid til delta i denne krimmen stort lenger. Den
tar jo aldri slutt."
Så starter han å forklare. Forskrekkelsen i øynene til Tomat-Ulf, The_Fire og ErikFN blir etterfult av et
hyl så feminint og høyt at det høres ut som fredrik.
PencilCase gjør også entre. Han sier intet, rett og slett fordi det er vanskelig for en forfatter å prøve å
se for seg hva han sier. Det er stort sett merkelige sitat fra Blackadder eller Monty Python. Han holder
seg skjult for de tre brukerne. De vet hemmeligheten nå og det kan ikke PencilCase leve med. Eller,
han kan leve med det, men han kan garantert ikke tillate at tre brukerne lever med det. De må
elimineres.
Hvem er denne russiske negeren? Vil vi i neste kapittel endelig få vite hva den store
hemmeligheten er? Og hvordan kan Dotten ha blitt så feit og vil vi noensinne få se igjen Dotten
fra vår egen tid? Er virkelig forumet så kaotisk? Kjenner du også mødrene til Øyvind Dahle og
Fredrik og er de virkelig perfekte? Og hvorfor vil PencilCase eliminere de tre brukerne? Alt
dette og mere til vil du ganske så sikkert aldri få svar på i denne krimmen.

