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Det våras! Både för C64-
och Cl28-folket, Svenska 
Commodore och Datormaga
zin. Aldrig tidigare har det 
sålts så många C64 och C128 
som under förra halvåret - to
talt 40.000 maskiner - enbart i 
Sverige. 

Framtiden är vår! 
~ESTER ] . 
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Och aldrig har det sålt så 
många Datormagazin som nu. 
Tack alla ni som köpt och pre
numererat på tidningen. Vi har· 
kanske inte alltid levat upp till 
era förväntningar.. Men som 
AVIS säger: We try barder! 

Strömmen av programvara 
till C64 verkar vara större än 
någonsin. Denna märkliga 
hemdator kommer uppenbar
ligen att överleva många år till. 
Sådant gör en glad. 

Det har gått snart ett år se
dan starten av Datormagazin. 
Fem nummer av tidningen har 
vi gett ut. Och fått uppleva en 
rekordartad ökning av läsare. 
Det firar vi på flera sätt. 

Som ni kanske märkt har vi 
bytt huvud på tidningen och 
blivit både färg-gladare (och 
snyggare om jag får säga det 
själv) och mer lättläst. Vi kom
mer också i fortsättningen att 

skickia ut färg-glada löpsedlar 
så att ni upptäcker när nya 
numret av Datormagazin ut
kommit. 

Vi har också gjort en ansikt
lyftning av layouten i tidning
en. Vi ska fortsätta den pro
cessen. 

Vi har också fått ny äga
re. Tidningsförlaget Bröderna 
Lindström i Stockholm över
tog i månadsskiftet Januari / 
Februari utgivningen. Vilka 
effekter detta får beskrivs när
mare i en artikel på sidan 4 i 
denna tidning. 

Men den viktigaste effekten 
är att vi nu blir MÅNADTID
NING! Gissa om vi tycker 
det behövs. Utrymmesbristen 
har varit vårt största problem. 

Det våras också för Svenska 
Commodore. När vi mötte 
dem nyligen verkade stämnin
gen inom företaget ha svängt 
om rejält. Vi fann glada opti
mistiska människor fyllda av 
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framtidstro. 
Orsaken kan kanske vara att 

Commodore nu visar en rejäl 
vinst internationellt ( och i Sve
rige). 22 millioner dollar blev 
resultatet 1986! 

Amiga 500 verkar också va
ra en dator som Commodore 
för en gångs skull släppt vid 
rätt tidpunkt. Samma pris som 
Atari 1040, men bättre pres
tanda. Commodore verkar nu 
vilja gå i klinch med Herr Tra-· 
miel, Lars Molander och de 
övriga gossarna på Atari. För
aviserade prissänkningar från 
Commodore på hela sortimen
tet verkar också peka i samma 
riktning. 

Att 1986 blev ett spännande 
dator-år råder det ingen tvekan 
om. 1987 verkar ha ännu mer 
att bjuda på. 

Christer Rindeblad 

GOLDEN GAMES 
På vårt bord, och många andra da

tatidningars bord, dök nyligen ett 
pressmeddelande med fÄrgglada bil
der från ett nytt dataföretag vid namn 
Golden Games med säte i Vällingby 
utanför Stockholm. Man lovade i 
pressmeddelandet att släppa tre nya 
C64-titlar. Vi har försökt få kontakt 
med Golden Games, som dock saknar 
telefon. Dessutom inte finns inregist
rerad i bolagsregistret. Och dessutom 
inte svarar på brev. Vi avvaktar med 
spänning fortsättningen på detta. 

JAPANER, JAPANER ... 
Nichibutsu, ett stort japanskt 

videospels-företag, har nyligen träffat 
avtal med Activision, England, vilket 
innebÄr att deras spel ska konverteras 
och marknadsföras även här i Europa. 

Det var från detta japanska företag 
som bl.a. Terra Cresta kom. Activisio
nen räknar med att bli klar i november 
med titlar som UFO ROBO DAN
·aAR, som handlar om en krigisk 
transformer-robot. 
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De vann! 
Wow! Vi fullkomligt vadar i prenumerations-talonger. Och bland dessa har vi fiskat fram 20 vinnare i utlottningen av nya 

spel. Grattis: Marcus Halonen, Hagalundsg. 36, 7tr, SOLNA. Michael Grunditz, Lilla Slingan 10, SOLLENTUNA. Daniel 
Forsman, Lindbyv. 3, ÅBY. Johan Säfholm, Fårtidsg. 30, ENKÖPINGA. Mikael Löfgren, Lillhemsv. 2, SANDARED. 
Carl-Johan Lind, Brettnev. 5, ENSKEDE. Rikard Fjellstedt, Granåsv. 6G,VARGÖN. Peter Klockare1_ Elin Wägnersg. 47, 
HÄGERSTEN. Mikael Åkelid, Rörbäcksv. 45, UPPSALA. Magnus Sjöberg, Falkholmsgränd 11, SKARHOLMEN. Mats 
Abrahamsson, Ulvög. 47, HELSINGBORG. Sune Friberg, Långhult, BURSERYD. Anders Eklund, Nordmarksv; 118, 
FARSTA. Magnus Johansson, earlens väg 20, KUMLA. Fredrik Flymalm, Paprikav. l, BODEN . Torbjörn Turpeinen, PI 
93 790 31 BJURA. Fredrik Kieser, Lillsvängen 74, INGARÖ . Fredrik Blom, Vikingav. 33, BJUV. Per Eliasson, Rösjöhorva, 
LAMMHULT. Mogens Mathiasen, Lastbåtsv. 32, ALNÖ. Daniel Forsman, Lindbyv. 3, ÅBY. Johan Säfholm, Fårtidsg. 30, 
ENKÖPING. 

GRATTIS på er! Spelen kommer med posten. 



Ce-Bit 87 i Hannover: 

Mager · mässa, för C64/128 
Magert för C64:an. Så kan man sammanfatta intrycket från Ce
Bit 87 i Hannover. Europas största datamässa. 

Men vad sägs om att sätta in ett "turbo-kort" i din gamla dator 
- som gör den fyra gånger sna~bare! 

Att gå igenom Europas största data
mässa på två dagar är inte lätt. Men 
jag gjorde ett tappert försök. Tänk dig 
Älvsjö-mässan i Stockholm, men 18 
gånger större. Där har du Ce-Bit 87 i 
Hannover. 

Vad hade dom då? Allt och lite till är 
det enda jag kan svara. Vad gällde nya 
maskiner var det Ataris, Commodores 
och Apples montrar som lockade flest 
åskådare. Apple som visade Macln
tosh Il och Apple Il GS. Atari körde 
hårt med nya Mega-ST:n och sin IBM 
PC-kompatibla maskin. 

V~d satsade då Commodore på? Jo 
de nya ömsusade och beryktade Ami
ga 500 och Amiga 2000. Commodore 
hade packat upp total 20 stycken 2000 
och 15 stycken 500 i monter, som var en 
av dom större på mässan. Givetvis vi
sades också mängder av C64 och C128 
samt Commodores olika PC. 

•A miga 500 fann s det mängder av att 
beskåda under Ce-Bit. 

I mässlokalerna surrade ett envist 
rykte om att 500 modellen skall levere
ras med en 64:a inbyggd. Men det 
fanns ingen hos Commodore som ville 
kommentera den uppgi ften. 

· - Jag Jämnar 500 och 2000 därhän ef
ter som det finns ett specialreportage 
om dem på annan plats i tidningen. 

TURBO-KORT 

Vad kan vi då glädja gamla 64:a äga
re med då? Inte mycket tyvärr. Det en
da som bjöds på, förutom Commodo
res monter, var det vi hittade hos en 
tysk firma vid namn Rossmöller. 

Detta företag har tagit fram en 
mängd hårdvara till C64:an. Tyskarna 
är ju trots allt galna i alla såna här mys
tiska saker man kan hänga på en dator. 
Eller vad sägs om ett 4 MHz-kort till 
64:an? Jag vet inte heller hur dom har 
lyckats, men det fungerade. Och för
vandlade i.ett huj den lite slöa 64:an till 
en fyra gånger så snabb maskin! 

På kortet sitter en 65816, 16-bitars 
processor. Uppgiven kompatibilitet är 
99.90Jo med alla existerande program. 

Som ett litet plus i kanten kan vi väl 
fägga till att det här kortet klarar av att 
adressera 16 MByte RA M. Rossmöller 
är precis i färd med vidareutveckling 
av detta kort. Det skulle komma i en 10 
MHz version någon gång i framtiden. 
När var det_ingen som riktigt visste. 

MEGARAM 

Andra saker från samma firma var 
ett l Megabyte RAM-kort till 64:an. 
Femton gånger större minne än den 
har idag! 

Man hade också en _diskturbo till 
128:an som laddar 200 block på 3.3 se
kunder! 

En eprom-programmerare och ett 
kort som man kunde sätta fyra EP
ROM på varefter dom kunde switchas 
in efter behov. Var ska C64:an sluta 
som? En Cray? 

Det enda intressanta i programväg 
jag hittade till 64:an var också det hos 
Rossmöller. Det bestod i ett CAD sy
stem som tillsammans med 4 MHz
kortet helt klart kunde gå en match 
med AutoCAD för MS-DOS ma
skiner. 

Don visade också ett kretskorts
CAD son~ vac mycket bra . Så med lite 
tu r får vi väl snar t :; dom här prylarna 
i Sverige också. 

Annars måste jag säga att Hannover 
mässan var nog mest ett paradis för 
PC-ånvändare. Så många skumma 
IBM kloner och så många mystiska PC 
kort har jag väl aldrig sett i hela mitt 
liv. 

TRAMIEL 

Bland vimlet av människor i Ataris 
monter stötte jag förresten på Com
modores f.d. VD Jack Tramiel. Nume" 
ra högsta hönset hos Aatari. En 
mycket trevlfg herre som inte alls var 
orolig för att de nya Amigorna skulle 
kunna hota Atari. Även det nybildade 
AtariScandinavias VD Lars Molander 
var där och förklarade att han var 
övertygad om att Atari skulle ·kunna 
skapa sig en stor marknad-i Sverige. 

Risken finns. Vad blir. egentligen 
Commodores motdrag till Ataris pla
ner på att sälja sin Atari 130XL, för
sedd med lika stort minne som Cl28, 
till ett pris av 1495 kr. Alltså billigare 
än en C64 idag! Var ska denna galna 
marknad sluta? 

Stefan Jakobsson 
•Arton gånger större än Alvsjö-m.ässan är Hannovermässan. Under Ce-Bitfylld av datorer. Men denna gång ~ar det magert 
för C64/ 128-jolket. 

Nordiska Mikordatormässan: 

Nya Amigor enda nyheten 
Även Nordiska Mikrodatormässan i Sollentuna hade mycket 

lite att bjuda hemdator-intresserade. Faktum var att vi inte hitta
de en enda ny C64- eller C128-pryl att titta på! 

Istället blev mässan en riktig PC-händelse där hemdator
folket fick nöja sig med att beskåda det fåtal Amiga 2000 och 
Amiga 500 som visades upp i Commodores monter. 

Att Amigorna väcker nyfikenhet 
och intresse rådde ingen tvekan om. 
Commodores monter, som var bland 
de största på hela mässan, var propp-
·fylld hela tiden. 

1 

mässan. Men dessa nöjde sig med en 
ganska välbesökt presskonferens da
gen innan mässan började. 

Stämningen i Commodores monter 
verkade · 

•Svenskversion av Page Set/er, ett desktop publishing-programför A migan,Janns 
bl a att beskåda i Commodores monter under M ikrodatormässan. 

Och tydligen hade Commodore för
utsett detta eftersom man egentligen 
beställt en dubbelt så stor monter. Men . 
mässledningen gjorde en miss nå
gonstans ... 

Många hade väntat att få se Atari på 

trots Atari-offensiven god. Distrikts
chefen Björn Klebe förklarade att det 
nu fanns en ny GO bland Commodo
res folk. En effekt av att Internationel
la Commodore för första gången på 
många år kunnat uppvisa goda vinster. 

Soft Express i konkurs 
En präktig skandal skakar 

just nu den svenska hemda
torbranscben. 

Soft Express och American 
Action, producent och impor
tör av dataspel, har gått i kon
kurs med skulder närmare 1.3 
miljoner kronor! 

Turerna kring de båda bolagen, som 
leddes av Marion Streamer och Claes -
Magnusson, är många. 

Det har nämlige·n visat sig att ingen
dera av bolagen verkligen varit inre
gistrerade! Istället är det företaget 
Svensk Microdealer som agerat med 
dessa både namn som fasad. 

Enligt konkursförvaltaren rasar det 
nu in obetalda fakturor från både 
svenska och utländska bolag. I dagslä
get väntas bristen ligga på ca 1.3 miljo
ner kronor! 

Störst är staten med fodringar på 
drygt 900.000 kronor. Möjligheterna 
för övriga fodringsägare att få sina 
pengar betraktas som små. 

Konkursförvaltaren har nu också 
begärt hjälp av EKO-polisen i Malmö . 
för att utreda en del märkligheter 
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• Saft Express/A merican Actions konkurs väckte stor uppmärksamhet även i 
engelsk press. 

kring företagets inventarier som för-
svann strax innan konkursen. 

Totalt hade Svensk Microdealer 12 
anställda. Men konkursen drabbar 
också programhuset Greve Graphic, 
som överlät rättigheterna till sina spel 
Soldier One, Bloood and Guts och 
Captured till Soft Express - som aldrig 
existerade! 

Vid borgenärs-sammanträdet kom 
också representanter för olika engels
ka programhus, som alla har mycket 
stora fodringar på Svensk Micro
dealer. 

LOTUS 1-2-3 
Amiga-ägarna börjar nu få tillgång 

till riktigt professionella nyttoprogram. 
VJP Professional Amiga heter ett nytt 
program som nu hittat till Sverige. In
tegrerad spreadsheet, databas och gra
fik med makro. Kan dessutom alla Lo
tus 1-2-3-kommandon. Säljs av HK 
Electronic, tel. 08-733 92 90. 

Han passade också på att definitivt 
dementera alla rykten om att Cl28:an 
ska läggas ned . 

Många hade väntat att få se svenska 
GEOS till C64 på mässan. Men icke. 
Tydligen har Berkley fo rtfarande pro
blem. Uppgifter talar för att det kom
mer att dröja ytterligare 2-3 månader 
innan vi får se en svensk GEOS. 

Årets Mikrodatormässa var bland 
de största någonsin med totalt 146 us
tällare. Och i de fyllda mässhallarna 
kunde man beskåda allt från printrar, 
monitorer, modem, PC-kort av alla 
slag, disketter, terminalbord etc. 

Men för en ägare av en C64 eller 
Cl28 var det tämligen magert. l Com
modores monter fanns visserligen För
lagsgruppen i Norrköping represente
rad. Man visade upp sina Wiza-serie. 
Bl.a. Wizawrite 128 
och Wizastar 128. Men ingendera var 
någon direkt nyhet och hade visats 
upp tidigare. 

För Amiga-ägare var mässan betyd
ligt intressantare. Förutom att man 
kunde ta en närmare titt på Amiga 
2000 och Amiga 500 (presenteras när
mare inne i tidningen) demonstrerades 
och Genlock - en liten manick som gör 
det möjligt att samköra Amigan med 
en videokamera. 

1 en annan monter kunde man hitta 
en hårddisk på 20 MB till Amigan som 
importera::: av TH:s Elektronik AB. 
Pris ca 10.000 kronor. 
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4 NEWS 

Ocean's programmeringsteam: 

Europas främsta proffs på ·spel 
I ett källarkontor i Manchester, tre timmar från 

London, huserar den största samlingen professionella 
programmerare av dataspel någonsin. 

Det handlar givetvis om programhuset Ocean Soft
ware, känd för 64-titlar som Arcanoid, Parallax, Mia
mi Vice och Green Berets. 

Datormagazin har hälsat på och fått en unik inblick 
i produktionen av alla nya _heta dataspel. 

Ocean är inhysta i bottenvåningen 
på ett slitet gammalt tegelhus i Man
cnester, den gamla textilst~den belä
gen tre timmars tågresa från London. 

Vid första anblicken liknar Oceans 
lokaler vilket kontor som helst. Men 
går man en trappa ned försvinner det 
intrycket snabbt. Hela källaren är full 
med programmerare. Överallt står da
torer, TV-skärmar och annan utrust
ning med sladdar som löper kors och 
tvärs. 

Oceans programmerar-teaIJ} består 
av 20 personer. Ungefär ett dussin av 
dem skriver programkod, sex arbetar 
med grafik och en komponerar musik 
och gör ljudeffekterna till spelen, be
rättade Miles Rowland, Oceans 'Ex
port Sales Co-ordinator. Denna långa 
titel innebär att han har hand oin alla 
utländska affärer. · 

Oceans egen musiker, Martin Gal
way, sitter i ett ljudisolerat rum med 
synthar, en stereoanläggning och ett 
antal datorer. 

När vi var inne hos honom satt han 
och arbetade med låten "Whos John
ny" till det nya Ocean-spelet S hort 
Circuit '.. Till det jobbet använder han 
två sammankopplade C128:or, med 
minst sagt imponerande resultat. Un
der det att låten spelade, laddade han 
in ett annat program i samma dator. 
När detta startade, hörs bakgrunds
trummor - SAMTIDIGT som den tre
stämmiga musiken spelas! 

Martin har alltså utvecklat en tek-

nik för att ls:unna använda mer än tre 
stämmor samtidigt, något som förut 
ansågs som en omöjlighet på en C64. 

I GRUPPER 

Oceans programmerare arbetar i 
små grupper där en skriver program
koden och en annan grafiken. Efter
som det finns färre "grafiker" än pro
grammerare, hoppar dessa mellan de 
olika grupperna. Gissa om de blir ruti
nerade ... 

Men inte nog med det. Varje spel 
görs dels för Commodore, Amstrad 
och Spectrum! Övriga märken anses 
för små för att vara lönsamma. Ocean 
har dock planer på att börja utveckla 
program även för Amigan, avslöjar 
Miles Rowland. 

-Men v[ väntar på försäljnings.
siffror. 

FILMTITLAR 

Något som är unikt för Ocean är att 
nästan alla spel utvecklas av heltidsan
ställda programmerare. Väldigt få spel 
kommer från frilansare. Visserligen 
händer det att Ocean köper ett spel 
från någon utomstående programme
rare. Men det är väldigt sällsynt. 

Orsaken är att Ocean vill ha bättre 
kontroll över de olika projektet. Ett 
stort problem tidigare var att många 
utlovade speltitlar blev väldigt förse
nade. Det problemet verkar delvis ha 
försvunnit nu. 

Datormagazin såld! 

• Här är några av flickorna på Titel Data (fr.v. Maria Berglind, Karin Oveström) 
som tar emot prenumerationsbeställningar och svarar på frågor. 

Tidningen Datormagazin 
C64/128 har fått ny ägare! 

Bröderna Lindströms för
lag, dotterboh1g till Med
ströms AB, övertog från nr 
1/87 utgivningen av tidningen. 

Köpet av Datormagazin ingår i före
tagets strategi att satsa på vinstgivande 
nischtidningar, säger Mats Lindström, 
Bröderna Lindströms förlag. 

Datormagazin startades våren 1986 
och är idag en av de största datatidnin
garna i Sverige. Idag har man en tryckt 
upplaga på 35.000 ex! 

-Att Bröderna Lindströms förlag nu 
gått in söm ägare betyder att tidningen 
garanteras resurser att vidareutveck
las, säger Christer Rindeblad, som 
kvarstår som chefredaktör och ansva
rig utgivare. 

-En direkt effekt av affären är att vi 
nu blir månadstidning. Vi ska också 
börja säljas i Norge och Finland. 

Bröderna Lindströms förlag ger 

idag ut tidningarna OKEJ, POWER 
samt MC-Nytt. Förlaget ingår i det av 
Bröderna Lindström och Kinneviks~ 
ägda Medvik AB nybildade mediafö
retaget Medströms AB. Inom före
tagsgruppen ingår också Totalservice 
AB, Annonskontakten AB samt Titel 
Data AB. Samtliga serviceföretag åt 
många svenska tidningar. 

~:;:· 

• Datormagazins prenumerationsregister 
ligger nu i tryggt förvar i en Siemens stor
dator, berättar operatör Tomas Nilsson. 

• Ocean-team: jr.v. övr. raden: Colin Porsch (glasögon), A Ian Smortt, Steve Lavalacke, Steve Watson, Ronne Powels, Paul Hug hes, 
Andy Sleth, Martin Gallway. Undre radenfr.v.: John Bramwood, Paul Owens, Gary Bracey, Mike Lamb, Jane Lowe, Mark Jones, 
Stewe Wahid, Zack Townsend. 

Dessutom anser man på Ocean att 
den dagliga kontakten med program
merarna under utvecklingen är väldigt 
viktig. 

-Om någon programmerare får pro
blem gåf han bara till någon av sina 
kollegor eller Gary Bracey, Software 
Manager. 

Denna utvecklingsmetod har som ni 
säkert märkt varit mycket effektiv, och 
Ocean är för tillfället ett av de ledande 
spelutvecklingsföretagen enligt C.D. 
Stokes, Operations Director (VD). 

Att ta fram ett nytt dataspel är en 
lång process. Varje spel tar minst tre 
månader att utveckla! Det är alltså 
stora pengar som står på spel... 

En av Oceans programmerare visa
de oss sitt favoritspel på en av de spe
la_utomat man har stående i ett rum 
fylld av arcade-maskiner. 

Ocean producerar nämligen nästan 
uteslutande arcade-konverteringar 
och spel som bygger på filmtitlar. Det 
är sådana spel som säljer bra. 

SVERIGE VIKTIG 

Vilken roll spelar då lilla Sverige för 
ett bolag som Ocean som. säljer spel 
över hela världen? 

Större än man kanske tror. Sverige 
har de senaste månaderna legat på 
tredje-fjärde plats när det gäller ex
port av spel från Ocean, berättar Mr 
Stokes. 

Trots den lilla befolkningen jämfört 
med Tyskland och England köper 
svenskarna fler spel än till exempel tys
karna. Vårt genomsnitt är bland de 
högsta i världen! Det lär alltså inte fin
nas någon risk att spelföretagen 
"glömmer" lilla Sverige. 

Ocean-spel har tidigare sålts genom 
flera olika svenska importörer. Och 
när Datormagazin besökte bolaget 
stod man just i valet och kvalet om vil
ket företag som skulle få bli officiell 
generalagent i Sverige. Nu kan vi med
dela att det är klart- det blev HK Elect
ronics. 

PIRATER 

"Häng piraterna!" hade en artikel i 
ett tidigare nummer av DM som ru
brik. Detta utbrast Miles Rowland när 
han intervjuades av Datormagazin i 
vintras. 

Hur är läget nu då? Miles Rowland 
kunde dock inte säga mycket. Alla 
anti-pirataktiviteter är omgärdade av 

mycket hysch-hysch. Men de har saker 
på gång. Bla berättade Miles om en 
grek som kopierade spel professionellt 
och sålde i stor skala. Han till och med 
gjorde kopior på omslagen, i färg, och 
satte på etiketter som var nästan iden
tiska med originalen som han satte på 
kassetterna. 

-Vi kan ju säga att han inte längre 
sysslar med denna verksamhet, förkla
rar Miles Rowland och ler. 

Problemet var att Grekland fram till 
och med April 1986 inte hade någon 
lag om copyright. 

Har ni undrar över varför etiketten 
lmagine sitter på vissa av Oceans spel? 
Så här det ligger till. Firman Imagine 
fick stor publicitet när den existerade. 
Men underbarnet Eugene Evans visa
de sig inte ett sådant snille som . 1 . 

framställdes som. Eugene Evans var i 
princip bara ett namn. 

Så när Imagine-bubblan sprack be
stämde sig Ocean för att köpa Imagine 
endast för namnets skull. Under nam
net Imagine hamnar alla arcade
konverteringar, medan resten får Oce
an labeln. 

Text: Staffan Hugemark/ 
Kalle Andersson 

Foto: Tomas HJ'hner 
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Nr 2/86 SLUT 
NR 3/86 
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NR 1/87 

HÄR KAN DU BESTÄLLA! 
Du kan efterbeställa alla nummer av Datormagazin, utom nr 2/ 86 som är · 
slut. 1 tidning kostar 15 kronor, 2 tidningar kostar 30 kronor, 3 tidningar 
kostar 40 kronor, 4 tidningar kostar 50 kronor. Klipp ur kupongen och 
skicka in den till PEP TALK distribution, Box 4104, 151 04 Södertälje. 
Bifoga det aktuella beloppet i kontanter. 

----------------------------------
JAG BESTÄLLER 

...... ex av nr 1/86, ...... ex av nr 3/86, ...... ex av nr 4/86, ...... ex av nr 1/87 

SÄND TIDNINGARNA TILL: 

Namn: ................. ... ........... .......... .... ... ....... ..... . . ... .... .. ..... ............................ . 

Adress ......................................................................................................... . 



HAYES-MODEM 
Discovery }.200C heter· ett nytt mo

dem från Datatronics i USA som kan 
vara intressant för Commodore-folk . 
Kolla bara in spec: 300/300, 
1200/ 1200 asynkront, halv och full 
duplex, autouppringning, autosvar. 
Bell och CCITT-standard. Samt 
Hayes-kompatibelt. C64-ägare behö
ver dock RS232-interface f6r att kun
na utnyttja Discover. Pris: 2.350 kr ex!. 
moms. Importeras av IMP-PART, 
Stockholm. tel 08-33 77 10. 

BILLIGT C64-MODEM 
C64-ägare har ju haft problem med 

att få tag i modem som inte behöver 
krånglande interface. Och nu finns ett 
billigt alternativ till Handics 
2000-kronorsmodem. Nämligen: Un:
versal Modem TH032. 

Detta lilla m0dem klarar hastighe
terna 300/300, 600/600, 75 /1200, 
1200/75 i full och halv duplex. Har 
CITT- och Bell-standard. Samt - för
sedd med autosvar! Och den går att 
plugga in direkt i C64 utan interface! 

Bäst av allt, priset: 945 kr inkl. 
moms! Importeras och säljs av Data
biten, Stockholm. Tel: 08-21 04 46. 

SATSAR PÅ ABACUS 
Dennis Bergström Trading var ju 

länge mest känd bland C64-folk för si
na Tac-joystickar och diskdriven En
chancer 2000. Men nu blir det andra 
bullar av. Bergström Trading bygger 
nu upp en speciell hemdatoravdelning 
och satsar bl.a. på att importera 
,-":.bacus-sortimentet för C64 i konkur
rens rn"'d Tia\ tt:ading. 

-Vi kommer att sänka priserna kraf
tigt på Abacus-produkter, aviserar 
Kenneth Klingborg, ansvarig för den 
nya hemdatoravdelningen. Dessutom 
ska vi ta fram svenska bruksanvisnin
gar till Abacus-sortimentet. Vi kom
mer också att ta hem en ny bandspela
re för C64 från Datamark. Tel: 08-65 
01 00. 

Utbudet av joysticks blir allt större. 
Den senaste nykomlingen heter Prof 
Competition 9000 De luxe, försedd 
med tre fire-knappar samt autofire. 
Pris 349 kr inkl. moms. Importeras av 
HK Electronics, tel: 08-733 92 90. 

SÄNKTA PRISER 
Databryggan, som tagit fram nyttp

rogram för C64 I Cl28 avviserar nu 
kraftiga prissänkningar på sina pro
dukter. V-Bok 64 sänks till 800 kr, V
Fakt 64 till 1300 kr, V-Bok 128 till 1200 
kr, V-Fakt 128 till 1300 kr och V-Med 
64 till 800 kr. Man erbjuder också ett 
paket med V-Bok plus V-Fakt, totalt 4 
disketter, för 1.750 kr. Tel: 0520-127 10. 

Databryggan har för övrigt köpts 
upp av Datema och kommer att byta 
namn vad det lider. Men servicen mot 
tidigare kunder behåller man medde
lare Niklas Johansson. 

RAMPAGE I 

- ett berömt arcadspel från Bally ska 
nu konverteras av Activision. Beräk
nas vara klar i december till C64. Arga 
monster, helikoptrar, skyskrapor, 
trupper m.m, m.m är tydligen en del av 
handlingen. Den som lever får se. 

NEOSMUSHÄR 

Nu kan även C64 och C128-folk 
stoltsera med mus, precis· som Amiga
folket. I dagarna släpps nämligen NE
OS COMMODORE MOUSE. Plug
gas in i joystickporten och är främst 
avsedd att användas till GEOS. Med 
paketet följer också drivprogram samt 
ett grafik-program (för dem som inte 
har GEOS men ändå vill utnyttja mu
sen). Man kan ju givetvis också skriva • 
egna applikationer. Pris: 745 kr inkl. 
moms. Importeras av HK Electronics, 
tel: 08-733 92 90. 

MPS1200 
Commodore har nyligen släppt en 

ny printer till _C64/ Cl28, beteckning 
MPSl.2,00. Spec: Bi-direkt matrisprin
ter med 9x9-pinnars skrivhuvud, 120 
tecken/sek, NLQ med 24 teck/sek, 
traktormatning och singel sheet. Pris 
3.400 kr (inkl. moms) . 

r·magaz in tes tar 
NLQ på MPS 1200 

PICA stil 

Ovan ett exempel på NLQ-skrift 
med MPS1200. 

HELAN & HALVAN 
Comic! Tänk er Helan och Halvan 

som dataspel! Jo, det kommer. Från 
Advance Software Promotions och 
distribueras i Skandinavien av danska 
World Wide Software. 

Carsten Hollose utlovar något sär
deles extra. Helan & Halvan har prog
rammerats i något som kallas "cinevi
sion", autentisk sv/v scener. Split scre
en. 250 olika rum, radar som exakt 
anger din position. 

Vad det går ut på? Pajkastning för
stås vad vi kunde förstå. Släpps i maj. 
Tel: 45 -1-520211. 

JOYSTICK 2 

Gillar du pistolgrepp kan Phaser 

'i!~ni~~ 
annorlunda joystick som mest påmin
ner om en pistol. Mikroswitchar och 
lämplig både för höger som vÄnster
hänta. Pris 195 kr och importeras av 
HK Electronics, tel: 08-733 92 90. 

WVE, WVE, YEA! 

Våld präglar ju många dataspel. 
Men i Activisions senaste, Wonder
boy, är det kärleken som kommer 
främst. Här gäller det nämligen att 
hjälpa en kille att nå sin flickvän. Lät
tare .sagt än gjort. Landskapet ifråga 
är nämligen späckad med trevligheter 
som ormar, eldar, getingar och annat 
skoj . Låter som en vistelse på Öland. 

MOL TECH SOFTWARE 
SVERIGES LEDANDE POSTORDERDISTRIBUTOR AV HEM DATORPROGRAM! 

-Bakom alla lyckliga datorägare döljer sig~ .... 

ifhrle %us~taers r~e~nI~r~m~p~s ~m~a~~~r~o~e~~despel. Kommer 
\~~tr.::.:':_;·:.~ ~ :,::-;: du att få tag på diamanterna i tid innan balen? Kan du rädda drottningens ära? 
-·"' -~- · .... -,-.. • . Supergrafik med över nittio väldetaljerade bilder och fem olika musikstycken. 

. • Påkostat omslag och svärdklingande action! Missa inte årets bästa äventyr! 
Finns NU till Commodore 64/128, kassett 149.-, diskett 199.- och kommer inom kort 

::;-;}/; ':·:··_~._ till Amiga 395.-, Atari ST 395.-, Macintosh 395.-, IBM PC 395.-, Spectrum 149.-

I ,C[!JJ1J2l!JlL'N.ove& 

Ring eller skriv 
och beställ nu! 
08-7761112!'. 
Telefontid: 
Mån-Tor 13-19! 
• Ring eller skriv och du får 
vår fina prislista helt gratis! 
• Inga portokostnader eller 
avgifter när du beställer! 
• 48 timmars leveranstid! 

THE LAST NINJA 
Den sista ninjastriden är mer än ett vanligt fightingspel 
och långt mer än ett normalt arcade adventure med över 
125 olika skärmar, 300K av programmering och fler än 
1000 sprites. Du tar kontrollen över den sista ninjan med 
som mest 60 olika rörelser men bara om du kan finna de 
rätta vapnen. THE LAST NINJA finns NU till 
Commodore 64/128, kassett 149.-, diskett 199.-, 
Atari ST 299.-, Spectrum 48/128149.-

1 KAR I 
WARRIOR 
En ny super arcade hit från 
ELITE! Inte mindre än två 
spelare kan spela samtidigt. 
Kommer inom kort till 

· Commodore 64/128 
Kassett 119.- Diskett169.
Spectrum 48/128 119.-

r-------------~--------, Ja tack, skicka mig en postorderkatalog! 
I Dessutom vill jag beställa följande supersp I! ~ 
·I Porto 
I :~ i~: ~~~:e ~i::~f :;; : ~~k!fttt 2. 1 o 
I ex The Three Musketeers 128 Diskett 

- ex The Three Musketeers Atari ST Diskett I ex The Three Musketeers Amiga Diskett 

l
_ex lkari Warriors 64/128 Kassett 

· ex lkari Warriors 64/128 Diskett 

I ex lkari Warriors Spectrum 48/128 Kassett 
_ex Last Ninja 64/128 Kasset I _ex Last Nin 1a 64/128 Diskett 
_ex Last Ninja Atari ST Diskett l_ex Last NinJa Spectrum 48/128 Kassett I _ex Who Dares Wins Il MSX 64K Kassett 

I Namn: _________ _ 
I Adress:;....__ ________ _ 
. ~~~re~:;......._ _______ _ 
I Målsmans underskrift: 

. Moltech Software 
Hästskovägen 31 
136 71 HANDEN 

I Behövs om du är under 16 år J ~----------------------Du kan gärna skriva av kupongen om du inte vill klippa i tidningen! 

WHO DARES WINS Il 
Hör du till dem som gillar dataspel 
som Green Beret, Commando eller 
Ram bo? Här har vi spelet just för 
Dig. Du skall ensam ta dig förbi 
pansar och vilt skjutande soldater 
skärm efter skärm med häftig action. 
WHO DARES WINS Il finns just NU 
endast till MSX för 169.-
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rev Arg, glad, ledsen eller bara tycker i ~törsta allmänhet. Skriv då till Datormagazin, Karl bergsvägen 77-81, 113 35 
STOCKHOLM. Märk kuvertet ''BREV''. Du kan också skicka ditt brev som en ordbehandlingsfil på postens ljud
brev. Det blir vi glada för. Men glöm inte att ange vilket ordbehandlingsprogram du använder. 

VOICE MASTER? 
Jag Är en kille på 13 år som skulle 

vilja,.att ni testar en sak som heter Voi
ce Master. Jag skulle vilja veta om den 
säljs i Sverige, vem som säljer den, vad 
den kostar osv. 

Anders Eklöf 
Enhörna 

Om du läser Kalle Anderssons arti
kel i nr 1/87 av Datormagazin, sid 6, 
så får du nog svar på de flesta av dina 
frAgor. Importör är HK Electronic, 
tel 08-733 92 90. 

~ÖR LITE LIST-
NINGAR! 

Vi gratulerar till en bra tidning! En
da nackdelen är att ni har för lite prog
ramlistningar. Ni har en bra assemb
lerskola. Fortsätt med den! 

Hälsningar 
Wizard & Firefoz 

SLUTA KOPIERA! . 
Detta är en uppmaning till alla pira

ter som kopierar spel. Sluta med det! 
Det är bara onödigt. Programföreta
get förlorar massvis med pengar, och 
skulle folk sluta kopiera spel skulle 
spelen bli billigare. 

Ta exempelvis Greve Graphic. De vå
gar inte släppa "BASI C Revenge" (nr 
3/86) p.g.a. den svenska marknaden. -

Björn Magnusson 
Lavendelg. 5 

Karlstad 

HJÄLP PÅ TRAVEN 
. När jag var i kiosken idag såg jag en 

ny tidning - Datormagazin! Som ni 
förstår köpte jag den, och blev inte be-

.TM \ POSJORDER BBS_ 

. - . 

': ModeM tel. 0755-85673 -
~- ol; • • .. • ' I I 

sviken. Den var ovanligt bra i jämfö
relse med en annan svensk datortid
ning (inga namn), och tog upp flera in
tressanta ämnen. 

Smolket i bägaren var, som mycket 
riktigt togs upp på insändarsidan, alla 
de engelska ord och uttryck som dyker 
upp. Ni ville ha synpunkter, här är 
mina; 

Visserligen är de engelska utrycken 
en bagatell, men när det finns utmärk
ta svenska ord så tycker jag att ni lika 
gärna kan använda dem. Här följer en 
liten hjälp på traven till era skribenter: 
PRINTER = SKRIVARE, ADVEN
TURE = ÄVENTYR, HINTS = 
TIPS, 64-MODE = 64-LÄGE. 

Något som skulle vara intressant var 
om ni i varje nummer publicerar en lis
ta över hur många C64 och C128 som 
sålts i Sverige respektive världen. Det 
vore roligt att se hur försäljningen 
fortskrider! 

Jag önskar Datormaga2in -all lycka 
med den utmärkta tidningen. · 

Tor Nordberg 
Helsingborg 

Sure, du har så rätt. Men vi har fak
tiskt skärpt oss vad gäller engelska ut
tryck. Listan ska vi försöka ordna. 

STARTA KLUBB? 
Jag hade tänkt starta en C64-klubb. 
Om 
det är någon som· är intresserad av att 
hjälpa till skulle jag bli glad. Min 
adress är: Micael Ebbmar, Sjöhästv. 5, 
212 36 MALMö. Tel: 040-49 78 83. 

Ps. Datormagazin är den bästa tid
ning jag läst. 

The cracker 

Skynda och hjälp killen! 

VI ÄR INTE IDIOTER! 
Vill som nybliven C64-ägare tacka för 
eri yppens tidning. Fina småtips, bra 
reportage, assemblerskola m.m. 
Utmärkt! 

Ett önskemål: ritningar på ett 
MIDI-interface. Gärna reportage om 
MIDI också. 

Till sist. Borde inte en branschtid
ning som er kunna påverka svenska 
programtillverkare. T.ex. Greve Grap-

Europas bedste priser på neutrale 
direkte fra fabrik 

100 stk 
5,00 
5,20 

17,00 . 

500 stk 
4,50 
4,70 

15,00 

1000 stk 
4,00 
4,20 

12,50 

Alle priser er i svenske kroner exclusiv fragt ab lager exclusiv 
dansk moms. EUR 1 certificat udfoordiges. 
Ring fo·r st0rre antal. Vi leverer også alt i moorkevare 
(SKC, Maxe/1, Na_shua mm.), Printere, Joystics, E-Proms, 
Disketteboxe, Videobånd mm. FORHANDLER VELKOMMEN! 

·uEXASOFT Stordistribut0r i hete Norden 

Ringstedvej 16, 4440 M0rk0, Danmark 
Ring 00945-3474122 / 00945-3474247. Telex 16600 Fotex att. Hexasoft. 

hic i Lund. "En barbarisk kamp på liv 
och död som innehåller ALLT VÅLD 
DU NÅGONSIN DRÖMT OM i ett 
Dataspel!!!"(Ur reklamen för Blood 
and Guts). Vad tar dom oss hackers 
för? Idioter??? Låt oss slippa sådant. 

Nicke Jones 
Ske-å 

De flesta spel är rätt våldsbetonade. 
Kan man inte säga att Grevarna åt
minstone var ärlig i sin reklam, eller? 

HANDIKAPPADE 
Det vore kul om ni ibland skrev nå

got om vad "folk" använder sina dato
rer till (då menar jag utanför den vanli

. gaste användningen, att spela spel). 
T.ex. vad en handikappa9 har för nytta 
av en dator eller olika yrke_sgrupper. 

Tomas Svedberg 

Bra ide. Det kommer. 

MINDRE SPEL! 
Vi är två killar som läser er tidning 
grundligt. Det är en mycket bra tidning , 
som ni gör, men vi skulle vilja ändra på 
en sak. 

I varje nummer finns det 25-30 re
censioner. Skär ned antalet recensio
ner till ca 15 och ta med mer program
'meringstips och fler program. Tack för 
en bra och billig tidning. 

Mattias Andersson 
Gustav Liden 

Mer eller mindre spel? Vad tycker ni 
andra? 

BYT PAPPER! 
Datormagazin är den bästa tidning 

jag vet! Men det är ett stort problem 
och det är: tidningen är gjord av ett 
material som går sönder väldigt lätt. 
Så om ni kunde gjort somt.ex. Sinclair 
User hade det varit bra! 

N.L. 

Visst går det. Men då blir tidningen 
7-8 kronor dyrare minst. Läs Jörsikti
gare är vårt tips. 

STRATEGISPEL! 
Var tog er sida med strategispels -

recensioner vägen från nr 2/86. Det 
var ju helt superbra och synd vore det 
om den inte fick vara med i er tidning. 
Var är den? 

Sign. Deprimerad 

På sin rätta plats igen. Kolla in sidan 
19. Och bättre ska det bli vad det lider. 

RÄTT BAUD-RATE! 
I nr -1/87 försökte Christer Rindeb

lad reda ut begreppen om kommuni
kation via modem. Bla dök uttrycket 
baudrate upp. TyvÄrr har Christer 
dock missuppfattat en del. Baudrate 
betyder inte sända ord per minut, utan 
istället antal bitar per sekund. 

Som bekant är ju varje tecken van
ligtvis uppbyggt av åtta bitar vilka kan 

DATAFILEN - PRISKROSSARN 
DATA-TILLBEHÖR TILL SVERIGES TROLIGEN LÄGSTA PRISER. 

SKC-DISKETTER (Pkt = 10 st) 

MD10 ES 00 5¼" 
MD2D DS 00 5¼" 
MF2DD DS DD 3½" 

1·9 Pkt 
119:-
135:-

329:-

10-Pkt 
109:-
125:-

319:-

DISKETTBOXAR FÖR 5¼" DISKETTER 
DD1 OOL LÅDA FÖR 100 ST DISKETTER 
DD 70 L LÅDA FÖR 70 ST DISKETTER 

EMS-DISKETTER (Blk_= Bulkförp 25 st) 
25 st 50 st 100 st 

M020 DS 00-5 ¼" 269:- 489:- 889:-
1-5 Pkt 5-Pkt 

MF2DO DS 00 3½" 279:- 259:-

OBS! ANTISTATISKA OBS! 
159:-
109:-

(NORM 300:-) 
(NORM 270:-) 

OBS! DISKETTKLIPPARE (Disk-notcher) mycket hög kvalite Specialpris 29:-

*** PAKETPRISEXTRA *** PAKETPRISEXTRA *** PAKETPRISEXTRA *** 
PAKET: NORM.PRIS SPECIALPRIS: 

1 00100 + 50 EMS-DSDD + DISKETTKLIPPARE 703:- 495:-

2 DD70 + 25 EMS-DSDD + DISKETTKLIPPARE 333:- 279:• 

3 PRINTER SEIKOSHA SP-180VC + 1000 PAPPER 3107:- 2595:• 

4 PRINTER SEIKOSHA SP-1200VC + 1000 PAPPER 3803:- 3195:• 

OBS! ORDER UNDER 100:- EXPEDIERAS EJ. Moms ingår i alla priser. Frakt tillkommer. (End. verklig frakt). 
GRATIS PRISLISTA PÅ HELA VÅRT SORTIMENT. (Ange "Commodoreprylar" i brevet). 

Ring e ller skriv till: DATA-FILEN, Box 35, 770 10 FREDRIKSBERG Tel: 0591-202 53 

anta värdet ett eller noll. Då ett tecken 
ska sändas från en enhet till en annan 
(tex från C64 till ett modem) skickar 
datorn en bit i taget med en bestämd 
hastighet. (baudrate). 

att det för att sända ett tecken åtgÅr 
tio bitar 

utifrån detta räknar man enkelt ut 
att antal överförda tecken varje minut 
blir (300 / 10 ) gånger 60 = 1800 st. 
Riktigt så långsamt som Christer trod
de, går det alltså inte. 

Patrik Duprez 
Brunna 

Uttrycket 300/300 betyder alltså att 
datorn kan sända/ta emot 300 bitar 
varje sekund. Då datorn vid överförin
gen lägger till ett par extra bitar i bör
jan och slutet av varje tecken (sk start
och stoppbitar) kan man räkna med 

Det borde jag räknat ut! 
Christer Rindeblad 

Disketter! 
Vi har kommit över ett billigt parti 
disketter som vi nu erbjuder vära 
läsare. 

PRISER 

m 1 ns t. .. 20 st 50 st 

5 t 
DSDD 

5.75 kr/st 5.50 kr/st 

minst •.. 

3.5 t 
2D-DD 

100 st 

5 kr/st 

20 st 

17 kr/st 

100 st 

15 kr/st 

500 st 

4.50 kr/st 

50 st 

16·kr/st 

500 st 

14 kr/st 

JA, jag vi 11 utnyttja Datormagazins 
erbjudande och beställer härmed: 

st disketter, ......• (5 

S k ickas mo t pos t förs k o t t från 
o b eroen de l e v e ran tör ti l l : 

el. 3.5") 

Namn ... . .... . ..... ..... .. ... •. •······· • •• 

Adress ......•.................. .. . ....... 

Postnr ..•... ... Postadress ............... . 

Kupongen skickas till: 
Dato rmagaz i _n, 
Karlbergsvägen 77-81 
113 35 Stockholm 

Märk kuverter "disketten" 

Chara .,. H-B.-
BOX 11? , STORGATAN 27, 813~1 HOFORS 

*** OSCAR 86 *** ,I 

DOLPHIH DOS V-2,, 

799:-

Dolphin Copy~ 129:-

The EVESHAM 
Enhancer 2000 

~~ 

Med . nytt ROM! 
Acc Turbos~ tyst, 

1.~95: -

Ml< III B 

"T"L.tr-bo Di ,sk/ t-,:a.us• 

Nytt Pris 
555:-

Freeze Util Disk 
v2.0 - 129:-

Centror=c 

c:I :I. IIUC: -+·,. Oc:.,a 

299: -

Facit/" 

11c--,> t•..,:/va•c:: 

endast 26'691#:-
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Flera av er har säkert sett Taitos 
arkad-version av Arkanoid. Jag har. 
själv aldrig sett arkad-versionen. Men 
enligt en beundr_are av den, är 
C64-version mycket' lik "originalet". 

För er som inte sett vare sig det gam
la goda Break Out eller arkadversio
nen kan jag berätta: 
, Spelet går ut på att skjuta ned bric
kor i övre delen av skärmen med en 
studsande kula. 

Längst ned på skärmen finns en rör
lig platta (förflyttas med joysticken) 
som man skall studsa kulan på. Missar 
man åker kulan förbi och man förlorar 
ett "liv". 

1rkanoid har 32 olika banor med 

GBAfll 1..111 IPll-
I' VIII 
u 11:11 
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brickor och på den sista möter man Di
mensions ändraren(Vad hette det??? · 
ReJ. tmm.) 

Nåja, spelet handlar om Vaus, ett li
tet rymdskepp som vimsade iväg ut i 
rymden när dess moderskepp Arkano
id blev förstört. Vaus blev fångad av 
Dimensions Ä_ndraren i en dimension 
som' helt har skapats av honom. 

För att Vaus skall kunna återfå sin 
frihet och komma tillbaks till sin ur
sprungliga dimension igen, måste du 
hjälpa rymdskeppet igenom 32 olika 
banor. Varje bana har med brickor 
som skall prickas med en energikula. 
Med hjälp av Vaus kan du studsa ener
gkulan i olika vinklar. 

Vissa brickor försvinner efter en
bart en träff. Andra, som alltid är me
tallblå kräver upp, till tio träffar innan 
de försvinner. Andra grå brickor går 

inte att skjuta bort alls. Under vissa av 
brickorna finns energikapslar som 
skall hjälpa dig under den stora jakten 
på Dimensions Ändraren. · 

När du skjutit bort en bricka faller 
en rund sak med en viss färg och en 
bokstav på ned mot dig. Denna skall 
du också pricka, liksom kulan. Bara 
när du träffar den aktiveras dess 
krafter. 

En energikapsel gör så att kulan går 
väldigt sakta, eller saktare än den gick 
innan. En annan förlänger Vaus så att 
det- blir lättare att träffa kulan. Men 
när Vaus är längre brukar kulan gå 
fortare. En !innan kapsel går så att ku
lan fastnar på Vaus och ger dig chan
sen att sikt~ före du släpper kulan 
'igen. 

Har du fu~derat på hur kul det vore 
att ha en laser på Vaus, så att man kan 
skjuta ned brickor. som är .svåra att 
träffa? Det finns en så~an energikap-
sel också! 

Dessutom finns det kapslar som ger 
dig ett extraliv. Andra b-ryter sönder 
ena sidoväggen så att du kan komma 
vidare till nästa bana. Och så den· som 
jag tycker är nästan värst av de alla, 
den som delår kulan i tre och ökar far
ten på dem ljte. 

Denna energikapsel är idealisk vid 
tillfällen då din kula klarar sig själv 
ovanför någon vägg eller i ett parti där 
det är svårt att komma ut. Mycket ef
fektiv men mycket svår. 

Det finns inte så mycket att säga om 
grafiken i Arkanoid. Den finns där, 
den stör inte resten av spelet genom 
fult färgval, kantigheter eller annat. 
Den finns där, den passar in, den är 
fin. 

En del bakgrundsgrafik har jag mi
na åsikter om, men de är väldigt bra att 
ha i vissa lägen för att kunna sikta in 
sig med mera. 

Ljudet i Arkanoid är av den typen 
som kan göra en galen om man oara 
sitter och lyssnar på det. Speciellt när 
datorn spelar för sig själv. Pling, 
plong, pling, plong, plingelipling ... 
osv. 

(Att du var ~å musikalisk!_ 
Red.anm.) 

Inledningsmusiken är bra gjord och 
det är frågan om inte Imagine bar an
vänts sig av sin teknik för musik i fyra 
stämmor. (Lite mer om detta kan läsas 
på annan plats i tidningen i artikeln 
om Ocean.) 

Om vi tittar på styrningen av spelet' 
så har man väldigt stor valfrihet .när 
det gäller styrningen. Du kan styra 
med knappar, joystick, paddles eller 
med en mus. , 

Joystickstyrningen är jag mycket 
nöjd med, man kan-verkligen kontroi
lera Vaus fram och tillbaka. Knappar-· 
na likaså, allt är mycket välgjort. Det . 
här är ett spel som alla kan tycka om, 
oavsett åldersgrupp. 

På grund av dess låga pris är det här , 
ett spel jag skulle ha köpt direkt. 

INFODROID 

Det här måste vara ett av de knasi
gaste spel jag spelat i hela mitt liv. ln
fodroid går ut på att du som nystartad 
företagare i budbranchen skall ordag
rant hoppa omkring i en maskin som 
iiknar en lus, men hoppar som en gro
da, och frakta paket och andra småsa
ker åt företag som vill skicka saker åt 

varandra. 
Tja, det låter ju enkelt. Men det är 

det inte. Det finns fjorton brovägar, 
varje broväg med fyra rader av olika 
snabbt gående plattformar (ungefär 
som rullband) för snabbtransporte
ring. Dessa är sammanbundna vid oli
ka punkter. På varje broväg finns ett 

flertal affärer, institllt och allmänna 
rörelser. Och överallt hoppar alla dessa 
droider omkring som små vimsiga 
grodungar. 

Det.låter ju harmoniskt. Men efter
som de flesta paket är dyrbara så finns 
det också rövare som kan hoppa på dig 
och ha sönder din droid och ta dina 
varor. 

I början är det bara ändarna på bro
vägarna man behöver akta sig för. Men 
med tiden växer skickligheten och man 
måste akta sig för andra saker, tex 
rövare. 

Överallt finns det korsningar och 
olika rörelser av något slag, när och 
där finns det droidmekar som kan fixa 
din droid om den blir skadad och sälja 
begagnade och nya delar till din droid. 

Allt som allt kan man ha sin droid 
utrustad med tolv olika specialdelar. 
Det finns diverse försvars och anfall
system och olika starka motorer med 
mera som kan vara bra att ha i den hår
da konkurrensen mellan de olika dru
idförarna. 

Standardutrustningen består av en 
central, där man också kan välja vil
ken av fyra melodier man vill höra, om 
man nu vill höra någon. 

En vecka efter det att vi hade valt 
Arkanoid till Screen-Star frågade vi i 
GameSquad: Varför valde vi det här 
till Screen-Star? 

Svaret blev något i stil med: Jag vet 
inte. Man vet helt enkelt inte varför 
man tycker om det... 

Hade det inte varit för ett elakartat 
fel som gör att spelare två får oändligt 
många liv efter sitt första bonusliv (åt
minstone på mitt ex), så håde det kan
ske fått bättre j betyg. Men å andra si
dan så gav det mig tillfälle till att se ana· 
banor .. . 

Tomas Hybner 

Pris: 89 kr (K), 149 kr (K) 

Spelets ljudeffekter är som man kan 
tänka sig att det skall vara. Grafiken är 
fin och skrupelfri.(Hur kan grafik va
ra skrupelfri? Red.anm.) 

Mest utav allt tycker jag om en ge
nomskinlig kub som används när man 
har gått ned i någon rörelse och skall 
bläddra mellan de olika valen. Man ro
terar då kuben och kan på varje kubsi
da välja mellan 8 aktioner. 

Det här spelet skalljag sätta mig ned 
tillsammans med någon dag och spela 
tills ögonlocken faller igen av sig själv. 
Rekommenderas för något äldre efter
som det är något invecklat. 
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Tomas Hybner 
Pris: 149 kr (K) 
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HISTORIEN OM ETT SPELPROG
RAM (eller.nu blåser vi allmänheten) 

7 "' 

Varför, frågar jag mig, varför måste 
alla mjukvaruproducenter annonsera 
ett program i alla förekommande tid
ningar precis efter det att iden kring 
det har kläckts. Jag kan tänka mig att 
utvecklingen ser ut något i stil med ... 

• Vecka 1) Ny ide om spel,· annons. 
• Vecka 2) Programerare kontaktas; 
annons: 
•Vecka 3) Programeraren börjar; 
annons. 
• Vecka 4) Programeraren blir sjuk; 
annons. 
•Vecka 5) Ny programerare kontrak
teras; annons. 
• Vecka 6) Nya programeraren börjar 
jobba; annons. 
• Vecka 7) Nya programeraren åker på 
fyra veckors semester; annons. 
• Vecka 8) VD blir arg. Sätter en av de 
egna programmerarna på jobbet; 
annons. 
• Vecka 9) Programmet klart, skickat 
för kopiering; JÄTTEANNONS. 
• Vecka JO) Första upplagan buggad, 
annons. 
• Vecka 11) Fixning av buggar; annons. 
•Vecka 12) Ny omgång kopieras upp, 
Felfri, JÄTTEANNONS. 
•Vecka 13) Spelet finns hos handlar
na, annonspengarna slut. 

Om detta hände vid enstaka tillfäl
len skulle det väl kunna vara förlåt
ligt. Men det händer gång på gång. 
Som exempel kan vi väl nämna Top 
Gun, Last Ninja, Star Raiders Il, Big 
trouble in little China,lkari warriors, 
Commando 86 ..... 

Listan kan göras hur lång som helst. 
Det som jag inte kan förstå är var

för det måste göras så här. Skulle det 
inte vara bättre att lägga upp en mas
siv annonskampanj när spelet är fixt 
och färdigt för att skickas ut? På det 
här sättet hinner jufolk nästan tröttna 
medans dom väntar på att det över hu
vudtaget skall dyka upp. 

Handlar det sen dessutom om ett 
mediokert spel som har fått bra rek
lam så blir ju besvikelsen bara ännu 
större. Nä, vad den här branschen 
behöver är raka puckar. Det är dags 
för vissa att inse att guldtä/jardagarna 
är över. 

Ett par som har insett det är Mic
roProse och Gremlin. Gremlin har 
haft ett par mycket bra spel på sista ti
den. Jag tänker då på Bu/Idog och 
Krakout. Krakout är i mitt tycke 
mycket roligare än Arkanoid från 
Imagine. 

MicroProse skall ha stor eloge för 
sina två sista spel. Närmare bestämt 
Silen! Service (Lite gammal nu men 
bra) och Gunship. 

Gunship kommer nog att finnas 
med på min Tio-i-topp lista när 87 är 
slut det kan jag nog säga redan nu. 

Stefan Jakobsson 
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. Krakout är en nyare version av det 
klassiska dataspelet Break Out. Dock 
är denna version inte lika bra som Ar
kanoid, (Screen Star i detta nr) även 
fast de båda två har ungefär samma 
egenskaper. 

Det här spelet är ett rent Break Out, 
med diverse förbättringar. Spelet gå 
alltså ut på att pricka brickor med en 
studsande· boll. I högra eller vänstra 
kanten (det är upp till spelaren att väl
ja) finns en platta som du skall studsa 
bollen med. 

M 
. -

ag1c 
adness 

Det här spelet är ganska revolutio
nerande. För första gången i hela mitt 
liv har jag hittat ett spel där huvudper
sonen inte alls är man utan kvinna! 

Jag skall ta hela historien i Magic 
Madness från början. För väldigt 
länge sedan regerade fyra magiker ett 
blomstrande land som hette Ickeland. 
Var och en av magikerna hade en pap
persrulle från.vilken de fick all sin ma
giska styrka. Men, oj, oj, en dag lade 
sig mörka moln över landet och med 
ett förskräckligt vrål dök trollkarlen 
COLO upp och knyckte de fyra pap
persrullarna. 

Olycka och misär spred sig över lan
det. Då kom folket i Ickeland ihåg en 
god häxa som skulle kunna hjälpa 
dem. 

Folket i landet utrustade henne med 
en kappa, ett kors, en trollstav och ett 
timglas. Nu måste hon tränga in i CO
LOs hålor och leta igenom fyra olika 
våningar. På varje våning finns en av 
pappersrullarna hos väktaren "Myr 
Käkaren" som lämnar över rullen till 
dig. 

När du samlat ihop alla fyra rullar 
är det dags att möta COLO, honom 
kan du bara döda om du har de fyra 
rullarna. När du lämnat tillbaka rul
larna till de ursprungliga ägarna blir 
allt frid och fröjd i det lilla lugna Ic
keland. 

Överallt finns det något som rör sig, 
antingen är de de vanliga kapp-prydda 
varelserna som finns i tre versioner el
ler också är det något intressantare. På 
våning ett tex flyger en Lift Nisse om
kring och försöker fånga dig bara för 
att flytta dig till våning två. Här och 
där finns det kistor som innehåller oli-

ka saker, ibland ger de bara extrapo
äng men ibland fyller de på ens magi
ska krafter med nya formler. Kistor
na innehåller också den enda vägen 
upp till nivå 1. En röd ballong, det är 
inte ofta man hittar en röd ballong i en 
kista men när man hittar en vill man 
gärna använda den eftersom allt man 
hittar i kistorna försvinner av sig själv 
efter ett tag. 

Grafiken då? Jo, häxan tycker jag 
ser riktigt komisk ut med sin töntiga 
påsiga kappa, men bakgrunden är var
ken komisk eller snygg. Den finns där 
och behövs där, eftersom man kan 
hoppa upp i träd och dylikt. 

Ljudet då? Under spelets gång hörs 
en välkänd melodi och lite ljudeffekter 
ges när man skjuter eller slåss med 
trollstaven. Det här spelet är ganska 
långtråkigt, men finner man häxan 
fortfarande skrattretande efter ett par 
timmars spel så har man en ganska 
konstig humor eller också så har man 
tittat för djupt i glaset. .. 

Tomas Hybner 

Pris: 109 kr (K), 149 kr (D). 
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Missar du bollen åker den av skär
men och du förlorar en platta. Plattan 
styr du enbart med joystick. En del av 
brickorna kräver flera träff ar för att 
försvinna och somliga försvinner inte 
alls. Ibland vänder sig en bricka du 
prickar bort och fram kommer en bo-
· nusbricka. 

Utöver dessa bonus.plattor finns det 
föremål som rör sig på skärmen som 
ger extra effekter. De flesta är bara 
normalt störande objekt som bara ger 
poäng för träff, andra blir till en andra 
kula när man träff ar dem. 

En annan väldigt sällsynt flyttar 
fram dig tiir nästa nivå. Till sist den in
tressantaste; något som ser ut som en 

dödskalle (med god fantasi !) som man 
skall träffa med plattan och inte med 
bollen. Denna tingest ploppar fram 
och far rakt över skärmen i riktning 

· mot den kant där plattan finns och för
svinner om man missar den. 

Krakout har en mycket skön grafik, 
men det är något som interikt4gt stäm
mer. I huvudmenyn kan man välja om 
man vill att bakgrunden ·skall scrolla 
eller inte. Väljer man att den skall 
scrolla är det samma sak som att vilja 
bli galen.(Bli och bli ..• Red. anm.) 

I huvudmenyn kan man också välja 
om man vill ha ljudeffekter eller musik 
eller inget alls. Man kan också välja 
mellan olika färgkombinationer och 

hur snabbt bollen och plattan' skall rö-
· ra sig. 

Ljudeffekterna är minst sagt enfor
miga. Pling, flong, flatch, flong, pling 
osv ... 

Melodin i spelet är inte det finaste 
jag hört, men inte heller den sämsta. 
Men tröttnar man på de båda kan man 
välja bort dem och förse sig själv med 
ljudeffekter. 

Spelet får ett stort minus för att plat
tan sitter i höger eller v_änsterkanten 
istället för nederkanten som i det tradi
tionella Break Out. Programmerar
nas end syfte med spelet verkar vara att 
driva så många ynglingar galna som de 
möjligtvis kan. Jag har dock klarat 
mig. (Jassd? Chef.red.anm.) 

Tomas Hybner r------
Trist grafik, dåligt ljud, tråkig speli

de är det som främst utmärker Explo
rer från Electric Dream. EXPLORER 

I spelet har du havererat med din 
rymdfarkost. Din uppgift är att letare
da på viktig utrustning i en stor djun
gel på en främmande planet. 

Du börjar ovanför planeten och kan 
sedan gå ner på marken på den plats 
som behagar dig. Till din hjälp så finns 
det någon sorts radar som ger ifrån sig 
ljud om man är i närheten av något ob
je1<t. Ju närmare man är desto starkare 
ljud. 

När man rör sig omkring på marken 
så ser man allting i någon sorts 3-D 
perspekciv och man kan gå framåt och 
vända sig åt något annat håll. Ibland 
kommer det upp små monster som fly
ger omrking på skärmen, det är bara 
att sikta in dem med ditt lilla sikte och 
skjuta, inte direkt svårt och jag förstår 
inte vad monstren har för någon direkt 
mening. 

Min uppfattning om grafiken är att 
den är mycket långsam (det är rent ut
av frustrerande att spela spelet) och att 
den inte är direkt varierande. (Man 
känner inte direkt igen något ställe 
som man har varit på innan.) 

Det lilla ljud som nu finns är fak
tiskt ännu sämre. Oftast är det tyst i 
högtalaren och det är faktiskt att före
dra framför det "skrän" som Explorer 
behagar att producera med jämna 
mellanrum. 

Jag finner.ingen som helst stimulati
on i att spela Explorer. Det är helt en
kelt för seg!. Och att leta efter dessa 

små saker i en enorm djungel som ser 
likadan ut överallt är inte direkt någon 
upphetsande spelide. För att avsluta 
det hela kan jag ju säga att om ni ska 
köpa något spel så ska ni definitivt inte 
köpa Explorer! Det är det värsta bot
tennapp jag hittills har stqtt på. Fy 
skäms Electric Dreams, bättre kan ni, 
det har ni visat tidigare! 

Johan Pettersson 

Pris: 139 kr (K), 189 kr (D). 

Olli & Lissa 

På de ofruktsamma och steniga slät
terna på Skottska höglandet finns 
Shilmore Slottet. Slottet är hotat av att 
bli uppköpt och transporterat i bitat 
till Amerika av en Amerikansk multi 
miljonär. 

Under detta hot så skyndar Olli & 
Lissa till slottet för att hjälpa deras vän · 
slotts spöket Sir Humprey som blev 
något upprörd över tanken att tvingas 
emigrera till den nya världen. 

Humprey har upptäckt att dagens 
männsiskor endast skräms av osynliga 
spöken och du måste samla ihop de åt-

ta ingredienser som behövs till soppan 
som gör spöken osynliga och därmed 
göra Humprey skrämmande så han 
kan skrämma miljonären. och därmed 
rädda slottet. 

Ännu ett lågprisspel har hittat till 
Sverige, denna gång i form av Olli & 
Lissa från Firebirds lågprisserie Silver 
range. 

Här är du Olli som ska springa om
kring i ett Slott och samla ihop åtta in
gredienser till soppan. Varje rum be
står av en skärm och innehåller ett an-

. tal hinder i form av rörliga varelser 
(fråga mig inte vad det är) samt en in
grediens. När man tagit ingrediensen 
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ska man tillbaka till den kittel där Lis
sa står och kokar soppan och sedan 
fortsättas vidare till nästa rum. 

Ibland ger lågprisspel ovanligt 
mycket för pengarna (se t.ex Thurst i 
DM 64/128 nr 2/1986), men oftast 
motsvarar spelen det pris man lagt ut 
ganska väl. Olli & Lissa hör till det se
nare alternativet. 

Spelet är enkelt utformat och helt 
utan överaskningar, grafiken är enkel 
och gubbarna rör sig ga ska klumpigt, 
ljudet är likaså lite torftligt utformat. 

Det torde vara ganska svårt att klara 
hela spelet eftersom man hela tiden 
måste påssera de gamla rummen när' 
man ska till eller ifrån kitteln om man 
nu orkar eftersom . det snabbt blir 
mycket långtråkigt att för femtioelfte 
gången i rad passera samma rum och 
dess hinder. Instruktionerna är på 
engelska. 

Pekka Hedqvist 

Pris: 49 kr (K) 
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Embargo 

Pris: 129 kr (K), 199 kr (D). 
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Det är år 2465. Jorden har genom
gått ett antal oljekriser och energipro
duktionen kommer från kärnkraft. 
Uran 235 är därför ett viktigt råmateri
al för jordens invånare. 

Tyvärr började jordens egna tillgån
gar att sina och man var tvungen att 
söka uran på andra planeter. 

Saturnus månar visade sig ha stora 
mängder uran. Problemet är att dessa 
månar tillhörde riket Saturnus, som 
styrdes av dik tatorn Rayol I. Det var 
med detta som bakgrund som jorden 
skrev ett avtal om att i utbyte mot hög
teknologiskt kunnande, få uran levere
rat till jorden. 

Detta avtal ska gälla till år 3000. Det 
är bara det att nu är det Rayol IV, känd 
som Rayol den Perverse, som styr Sa
turnus. Han senaste påhitt är ett Zoo, 
med människor av alla raser. Därfö r 
kräver han att få "jordlingar" i utbyte 
mot uranet.(Jag känner några lämpli 
ga bylesobjekt! Red. anm.) 

Naturligtvis är det en helt omöjlig 
(Synd. Red.anm.) tanke för jorden och 
man beslutade sig för att i hem lighet 
stjäla uranet . 

Det ä här du kommer in i situatio
nen. Tillsammans med 9 robotar ska 
du i din rymdraket hämta hem uran 
från månarna. 

Du börjar med att på en stjärnkar:ta 
bestämma till vilken måne du vill åka. 
På kartan ser du om du tidigare varit 
där. Alla månar har olika stort mag
netfält. 

Är du nybörjare bör du välja månar 
med lågt, annars är det svårt. När du 
pekat ut den måne du vill besöka star
tar din rymdfarkost och förflyttas 
blixtsnabbt dit. 

Nu går du över i "Månkikaren". 
Med hjälp av den letar du upp uranet 
på månen. Se upp för de försvarsbaser 
som finns på de flesta månarna. 

I "Robotrummet" kan du skicka 
ned en robot. Om du lyckas genomföra 
landningen får du sedan möjlighet att 
styra roboten runt på månen och leta 
efter uranbehållare. Akta dig för La
serbatterier som vaktar förråden där· 
uranet finns, är du inte försiktig nog 
förlorar du en robot. 

Det är ungefär vad spelet handlar 
om. När du har lyckats plocka upp 100 
000 uranenheter har du genomfört ditt 
uppdrag. Genom att vara extra snabb 
får du bonuspoäng. 

Spelet har grafik av medelgod kvali
tet. Jag tycker att spelet är kul att spela 
och kan därigenom rekommendera 
fler att prova. Det är en kul spelide. 
Ljudet i spelet kunde ha varit bättre. 
Ett plus för spelet är att det finns en 
svensk bruksanvisning. 

Kalle Andersson 
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Se Upp! Jack är tillbaka. Vår su
perhjälte BombJack är här igen i en 
komisk uppenbarelse med taktiska in
slag. Men denna gång beväpnad-och 
dödlig. 
· · Så presenteras fortsättningen. på 
BombJack, BombJåck I l. Speliden är i . 
det närmasfe sin:ipel, man ska hoppa 
omkring på olika plattformar och 
-samla ihop pengar. Reptiler bevakar 
pengarna och man får se upp så man 
inte blir nerknuffad från de olika pla
tåerna eller att man förl orar för 

."'mycket energi när man spjärnar emot. 
.. : Speliden är mycket lik ettan. Det 
. som skiljer är det att här kan man stöta 

ihop med de olika vakterna och knuffa 
_tillbaka dem men med förlust av din 
enegi. l tvåan kan man konstigt nog in
te hoppa som man vill. Man hoppar 
inte, man glider mellan de olika platt
formarna och man kan inte bestämma 
själv var man ska glida/hoppa, utan 
man måste stå på rätt ställe och sedan 
noppa och då hamnar man på nästa 
plattfo rm, mycket egendomligt ut-
format. ·· 

Tvåan är inte bara konstig genom 
sitt sätt att låta spelaren noppa; ·den är 
också sämre än ettan på alla punkter. 
Grafiken är sämre, färgerna man valt 

Police 
Funderar du på att bli polis? För

hoppningsvis är inte den svenska poli
sutbildningen likadan som i Police Ca
det från Midas.(Säg inte det. Red. 
anm.) 

Du skall kontrollera en viss del av 
staden i taget. I början är ·det en väg 
med en massa folk som springer förbi . 
Du styr ett sikte. Vissa gubbar har en 
pistol i ena handen. Dessa skall hand-
löst mejas ned. · 

Skjuter man ned en vanlig civil kan 
man lika gärna start om spelet. Lyckas 
man med att skjuta nästan alla skur
kar flyttas man upp en termin. Miss
lyckas man (vilket händer ofta), får 
man gåom. 

Själv har jag aldrig lyckats bli upp
flyttad, och har därför inte heller sett 
spelet längre än fqrsta leveln. Men att 
döma av de instruktioner som ges i 
spelet, fungerar alla avdelningar på li-

Wow! När man ser och lyssnar på in
ledningen till The Vikings blir man 
helt förbluffad. Den visar en bild på en 
vi~ing över HELA skärmen,både över, 
under och på . sidan av den normala 
skärmen. 

Samtidigt spelar den riktigt bra mu
sik. Därefter får man se en annan bild 
som studsar upp och ner på skärmen 
mycket snabbt. Klart imponerande! 

Att programmet är skrivet av det 
danska företaget Kele Line A/S gör 
det ännu roligare. Det visar att det inte 

·GRAfll LJUD 

,, I 
SPEL- PRIS
VIROI VIRDI 

MEDELVÄRDE: 2.8 

är urusla och matchar varandra 
mycket illa . 

Ljudet är det enda som håller hyf
sad klass i tvåan, men ettan är fortfa
rande bättre. I action/precision/spelg
läde så är tvåan också mycket sämre. 
Allt detta har tydligen Elite kommit på 
och levererar Bombjack 11 med den 
gamla Bombjack också. 
Endast Bombjack 11 är betygsatt ifrå
ga om grafi k, lj ud och spelvärde. I 
Prisv.ärdet har jag inkluderat ått man 
får med .Bombjack I på köpet. 

~ekka Hedqvist 

Pris 109 kr (K), 149 kr- (D) 

kande sätt. 
Det enda du skall göra är alltså att 

skjuta på skurkaina, men inte på de 
andra. Det säger sig självt att detta kan 
bli enformigt i längden. När sen spelet 
är så svårt som det är, väcker det gans-

bara är engelska och amerikanska 
programvaruföretag som kan göra rik
tigt bra spelprogram. 

I The Vikings går du omkring med 
en liten viking på en spelplan som rör 
sig upp och ned på skärmen beroende 
av vilket håll du går åt. Det påminner 
mycket om Rambo och Commando, 
dvs man går omkring på en spelplan 
och slåss mot fiender. Skillnaden är att 
här har du inte en massa superhäftiga 
gevär och bomber till din hjälp. Istället 
får man ta till vapen som de gamla vi
kingarna använde. Det kan vara t.ex 
spjut, skjöld, svärd och katapult. 

De olika vapnena är utspridda i om
rådet som du beträder. Vissa kan fin
nas i fiendernas hyddor. För att få tag 
på dom måste du bränna ner hyddor
na. (Jag vill testa när du är klar! Red. 
anm.) Genom att styra din Viking över 
ett föremål plockar du upp det. 

Syftet med ditt rännande bland fien
der är att frigöra en drottning som 
hålls fången av fienderna. Du hindras 

Alien 
Har du sett filmen Aliens? Ni vet 

den med en massa fruktansvärda 
monster i? Här är i alla fall spelet som 
bygger på denna film - Alien från 
Electric Dream. (Det fanns en tidigare 
version av Alien som dataspel, helt 

utan likheter R~d. anm.) 
Invånarna på "the Gateway Sta

tion" har fått reda på att dessa mons
ter, vilka man trott vara utrotade, har 
slagit sig ned på en planet där nian har 
en forskningsstation. En expedition 
skickas till planeten för att ta reda på 
vad som hänt. 

Ripley (den kvinnliga huvudrolls
innehavaren från filmen), som varit i 
kontakt med dessa varelser förr, utses · 
som ledare för en grupp med ett halvt 
dussin personer. 

När spelet börjar står hela gruppen 
utanför en bas på planeten, och du di-

ka lätt frustrationer. 
Själv har jag funnit att det nästan är 

roligare att skjuta på allt som rör sig. 
Mer poäng erhålls på detta sätt, och 
pofischefe!1 säger att jag lyckades 
skjuta ned större delen av befolkning-

av andra krigare, men också av laby
rinter som finns lite här och var. Bara 
den bäste kan vinna! 

Spelet kontrolleras med hjälp av jo
ystick. Den manual som kommer med 
spelet är på engelska, _men det är inget 
problem. De allra flesta vet ju hur man 
hanterar en joystick! 

Viking är välgjort. Grafiken är 
snabb och fint gjord. Den påminner 

rigerar alla sex med hjälp av radio och 
en videokamera på varje person. 

Endast en kan dirigeras åt gånge_n, 
och när en spelare valts visar övre de
len av skärmen vad som ses i kameran. 
Undre delen har styrkemätare och po
sitionsangivare för de olika medlem
marna i gruppen och en bild av den 
valda personen visas. 

När en person är vald kan du gå om
kring med denne i de fy ra vädersträc
ken och skjuta på eventuellt uppdy
kande monster. Blir någon anfallen, 
blinkar hans styrkemätare. Då gäller 
det att välja denna spelare och försöka 

Cadet 
en och att det var ett "nice try" och att 
jag skall försöka igen. Som sagt, hop
pas att verkligheten inte är sådan. 

Längst ned på skärmen finns en li
ten monitor, på vilken meddelanden 
om begångna brott och liknande visas 
i en aldrig sinande ström. Själv fö rstår 
jag inte vad denna skall vara bra fö r. 

GRAFIK lJUD SPEL- PRIS
VIRDE VARDE 
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mycket om grafiken i Commando, som 
helt klart är ett av mina favoritspel. 
Jag tycker att du borde ge spelet en 
chans. 

Kalle Andersson 

Pris: 149 kr (K), 199 kr (D) 

bli av med anfallaren. Misslyckas man 
med detta slocknar hans kamera och 
han blir en Alien! 

Vad går det då ut på? Jo att få så 
många medlemmar som möjligt ge
nom basen för att slutligen slåss med 
monsterdrottningen. Stället kryllar av 
monster och det gäller att hålla ihop 
gruppen. Tappar man någon är denne 
slut. 

Själv fann jag detta spel mycket 
spännande fastän det inte var någon 
direkt fart i det. Man sitter på hel
·spänn hela tiden, och det gäller att ta 
det [ungt och tänka igenom sin situa
tion ofta. En karta ·yer basen kommer 
med och den är verkligen användbar. 

Ett in tres_sant spel med gått om 

GRAHK LJUD SPEL- PRIS
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spän.ning och lagom svårighetsgrad. 
Grafiken är· välgjord men ljudet är så 
gott som obefintligt. When the night 
falls, the Aliens come out... 

Staffan Hugemark 

Pris 149 kr (K), 189 kr (D). 

Men det kan ju vara skoj att titta på. 
Spelet kunde i in helhet säkerligen 

gjorts roligare och mer variation rikt. 
Grafiken är väl hyfsad, men lj udet är 
inget vidare. Ett ganska · enformigt 
spel. Det roligaste är de kommentarer 
man får efter fullgjord termin. 

Staffan Hugemark 

Pris: 79 kr (K) 



Strike force Cobra0 

rk Patrol 
Park Patrol är ännu ett 39 kronors 

lågpris-spel från FireBird. Man försö
ker göra sig nya pengar på spel som nu 
börjar bli lite föråldrade, men ändå 
håller den klass som krävs för att man 
ska kunna sälja dom för det låga pri
set. 

Hela händelsen utspelar sig vid ett 
ställe som kallas Papatoetoe Park. 
Den gamla parkvakten Percy Nuttling 
har gjort sitt, och du har blivit anstäld 
som ersättare. 

Du, parkvaktaren själv, får en liten 
flotte, ormgift och lite mat. Du har fått 
i uppdrag att hålla parken fri från 
skräp, hjälpa simmare i nöd och hålla 
djurlivet på topp. 

Papatoetoe Park är inget ställe för 
veklingar. Det finns fullt med elaka 
svampar och ormar som bråkar med 
dig. Simmare försöker ständigt sänka 
din flotte. Om du inte håller utkik kan 
du krocka med timmer som flyter om
kring i vattnet och då går det illa. Och 
sist, håll utkik efter myror som försö
ker stjäla din mat! Mysig park va? (Lå
l~r 

som Djurgården Stockholm. 
Red.anm.) 

Det finns en speciell frukt som har 
en alldeles underlig inverkan på just 
parkvaktare. Prova den så får du se. 

Genom att gå över skräpet du hittar 
plockar du upp det och får poäng. När 
du ser HELP blinka på skärmen bety
der det att e~ simmare är illa ute. När 
du styr din flotte över honom räddas 
han. 

När du trycker på knappen på joys
ticken hoppar du. Råkar du hoppa 
från flotten i fel riktning kan du ha tu-

SPEL- PRIS-GRAHK lJUD VARDE VIRDE 
5 
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EUROPE ABLAZE 
EXPLORER 
EXPRESS RAIDER 
FA CUP87 
FIELD OF FIRE 
FIRELORD 
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SPELPROGRAM TILL FIRETRACK 
FISTII 

COMMDORE &4/128 FIVE STAR GAMES 
FLIGHT SIMULATOR Il 

KASS DISK FOOTBALL FORTUNES 
6 PACK (7 spel) 129 179 FOOTBALLOFTHEYEAR 
10TH FRAME 129 179 FUTURE KNIGHT 
ACE 129 179 GAUNTLET 
ACEOFACES 129 179 GREAT ESCAPE 
ACROJET 129 179 GUNSHIP 
AGENT ORA NG E 129 HACKER Il 
ALIENS 129 179. HEAD COAC H 
ALLEY KAT 11 9 179 HEART OF AFRICA 
ALTER EGO (manl ig) 349 HEARTLAND 
AL TER EGO (kv innlig) 349 HIT PAK (4 spel) 
AMERICAN CU P CHALLENGE 129 179 HOLLEWOOI) HIJINX 
ARCANOID 11 9 179 HOWARD TH E DUCK 
ARCTIC FOX 129 179 IKARI WARR IORS 
AUFWIEDERSEH EN MONTY 129 179 INDOOR SPORTS 
AVEN GER 129 179 INFILTRATOR 
BACK TO THE FUTURE 129 INFI NITE INFERNO 
BALLBREA KER 129 179 INH ERITANCE 
BATTALION COMMANDER 129 179 INTERNATION AL KARATE 
BATTLE OF ANTIETAM 369 INTO THE EAGLES NEST 
BATTLE FOR MIDWAY 139 JAIL BREAK 
BATTLE FOR NORMAN DY 179 JET 
BATTLEFRONT 349 KAMPFGRUPPE 
BATTLEGROUP 369 KENNEDY APPROACH 
BEST OF BEYOND 129 179 KONAMl 'S CO IN-OP HITS' 
SIG DEAL 129 179 KRAKOUT 
SIG NAMES BONANZA 129 LAST NINJA 
SIG TROUBLE 129 179 LAUREL & HAR DY 
BLOD'N GUTS 129 179 LEADERBOARD 
BOMB JACK 11 119 179 LEADERBOARD EXECUTIVE 
BOULDERDASH CONSTR. KIT 129 179 LEADERBOARD TOURNAMENT 
CARRI ERS AT WAR 349 = kräver Leaderboard 
CAULDRON Il 119 179 LEVIATHAN 
CHAMELEON 129 179 LIGHT FORCE 
CHAMPIONSHIP BASKETBALL 129 179 LITTLE COMPUTER PEOPLE 
CHAMPIONSHIP WRESTLING 129 179 MAG MAX 
COBRA 119 179 MARBLE MADNESS 
COLOSSUS CHESS 4.0 149 229 MASTER OF THE UNIVERSE ADV 
COMMANDO86 119 179 MASTER OFTHE UNIVERSE ARC 
COMPUTER HITS 111 129 179 MERCENARY COMPENDIUM 
CONFLICT IN VIETNAM 269 MIAMIVICE 
CYRUS CHESS Il 149 179 MINDSHADOW 
DANTES INFERNO 129 MISSION ELEVATOR 
DECISION IN THE DESSERT 269 MONTEZUMA'S REVENGE 
DEEPER DUNGEONS = kräver Gauntlet 79 129 MOVIE MONSTER GAME 
DELTA 1-29 179 MURDER OFF MIAMI 
DESTROYER 179 MUTANTS 
DODGY GEEZERS 129 NEMESIS 
DONKEY KONG 119 179 NETHER EARTH 
DRAGON 'S LAIR Il 129 179 NOSFERATU 
ELEVATOR ACTION 119 NUCLEAR EMBARGO 
ELITE 179 239 PAPERBOY 
ENDURO RACER 129 179 PARALLAX 

Tror du att du kan klara av att leda 
fyra personer i den tuffaste komman
do-gruppen någonsin? (Gäller det Ga
me Squad så har vi en redan 
Red.anm.). 

Syfte: att rädda världen? (förstås ... ) 
Strike Force Cobra är det vad som 

gäller. Världen har blivit drabbad av 
utpressning - med· kärnvapen som på
tryckningsmedel. 

Ett kriminalgeni har ett datasystem 
som är kapabelt att kontrollera värl
dens starkaste försvarsdatorer. Det en
da han behöver göra är att köra ett da-

taprograni för att starta nedräkning
en, sedan smäller det. 
Hans krav: världsherra-välde! 

För att ha kunnat utveckla detta sy
stem kidnappade han de allra bästa 
dataexperterna i världen. Med tortyr 
fick han att dem att arbeta på hans 
enorma projekt. Dessa experter finns 
nu inspärrade någonstans i hans bygg
nader. Dom är beredda att göra nästan 
vad som helst för att stoppa honom. 
Var och en av dessa experter vet en siff
ra till koden som behövs för att stänga 
av datorn. 

GRAFIK LJUD SPEL- PRIS-
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Världen har valt att slåss mot ho
nom. Man har utsett ett lag, bestående 
av åtta personer, som kallas COBRA. 
Det består av världens tuffaste kärn- · 
par. Deras uppgift är att ta sig in i da
torbyggnaden, hitta och förstöra da
torn. Så fört COBRA kommer in i 
byggnaden upptäcks dom av datorn 
och nedräkningen börjar .. , 

Det är här du kommer in i bilden. 
Endast fyra personer kan göra den 
slutliga attacken. Därför får du i upp
drag att välja ut de du anser vara bäst. 

På skärmen får du information om 
hur stor styrka du har, hur lång tid det 
är kvar av nedräkningen och de koder 
som finns till datorn. Du kontrollerar 
den person du styr med hjälp av jo
ystick. 

Med tangentbordet styr man den ut
valda commando-solciatens agerande; 
hoppa, dyka genom fönster, slåss eller 
sparka. 

ren att hamna på en stock. Då gäller 
det att ha tungan rätt i mun och hålla 
balansen. Lyckas du får du 5000 bonu
spoäng. Varje gång du når 20000, 
40000 etc får .du ett extra liv. 

det finns roligare spel att spela är det 
inte direkt motbjudande. 

Enligt manualen finns de 250 rum 
som man kan gå omkring i. Strike 
force-figurerna rör sig med mjuka fina 
rörelser. Grafiken ganska bra, men lju
det är en miss. Det enda man hör är lite 
blipp-plopp och ljudet från maskinge
väret man bär på. 

Kalle Andersson Själv tycker jag att spelet är lite segt, 
men om man sitter riktigt länge blir 
det roligare att spela. 

Jag kan ju inte direkt påstå att Park 
Patrol är ett bra spel. Men inte heller 
säga att det är dåligt. För 39 kr är det 
klart godkänt. Grafiken är OK. Ljudet 
kunde ju ha varit bättre. Och även fast 

Pris: 39 kr (K). 

PAWN 
PHANTASIE Il 
PITSTOPII 129 
PLATFORM PERFECTION 129 

349 POLAR PIERRE 129 
129 179 PORTAL 
129 179 PRESIDENT 129 
119 PUB GAMES 129 
129 179 RA!D2000 129 
129 179 RANARAMA 119 
129 179 REACH FOR THE STARS 
119 179 ROADWAR 2000 
129 179 SAILING 129 

599 SAMANTHA FOX STRIP POKER 129 
179 229 SANXION 129 
129 179 SENTINEL 129 
129 179 SHANGHAI 129 
129 179 SHAO-LIN 'S ROAD 129 
119 179 SHARDS OF SPRING 
179 249 SHOOTEM UPS 129 
129 179 SHORTCIRCUIT 119 
129 179 SIGMASEVEN 129 

199 SI LENT SERVICE 129 
129 SKA TE ROCK 129 
129 179 SKY FO X 149 

369 SKY RUNNER 129 
129 179 SPAC E HARRIER 119 
119 179 SPITFIRE 40 129 
129 179 SPY VS SPY ARCTIC ANTICS 129 
129 179 SPY VS SPY ISLAND CAPER 129 

269 STAR GAMES 129 
129 STARG LIDER 179 
119 179 STREETS PORTS - BASKETBALL 129 
119 179 STRIKE FORCE HARRIER 129 
119 179 SUMM ER GAMES I 

599 SUMM ER GAMES Il 129 
369 SUNSTAR 129 

129 179 SUPER CYCCLE 11 9 
129 179 SUPER HUEY Il 129 
129 179 SUPERSTAR PINGPONG 129 
119 179 TAG TEAM WRESTLING 129 
129 179 TASS TIMES IN TONETOWN 
129 179 TEMP LE OF TERROR 129 
129 179 TERRA CRESTA 119 

TERROR OF THE DEEP 129 
99 149 THAI BOXING 64/128 119 

129 179 Tf-lAI BOXING 128 · 
119 179 THEY SOLD A MILLION I 129 
129 179 THEY SOLD A MILLION 11 129 
119 179 THEY SOLD A MILLION 111 129 
129 179 THEY STO LE A MILLION 129 
129 179 THRONE OF FIRE 129 
129 179 TOMAHAWK 129 
179 229 TOPGUN 119 
119 179 TRAILBLAZER 129 
129 TRAPDOOR 129 
129 179 TRIVIAL PURSUIT 179 . 
129 179 TRIVIAL PURSUIT YP 179 
129 179 UCHI-MATA . 129 
129 179 ULTIMA IV 
11 9 179 UNBELIEVABLE ULTIMATE 129 
119 179 URIDIUM & PARADROID 129 
129 U.S.A.A.F. 
129 VIETNAM 129 
129 179 WERNER 129 
119 179 WEST BANK 79 
119 179 WINTER GAMES 129 

269 
269 
179 

179 
349 
179 
149 
179 
179 
349 
269 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
2.69 
179 
179 
179 
179 
179 
199 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
199 
179 
179 
179 
179 

179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 

229 
229 
179 
269 

179 
369 
179 
179 
129 
179 

Manualen är på engelska och be
skriver hela uppdraget ordentligt. 

Kalle Andersson 

Pris: 149 kr (K). 

WIZBALL 
WORLDGAMES 
XEVIOUS 
YIE AR KUNG-FU Il 

NYTTOPROGRAM TILL · 
COMMODORE 64/128 
ART STUDIO 229 269 
GAME MAKER 199 229 
GRAPHICADV. CREATOR 279 349 
LASER BASIC 199 279 
LASER COMPILER 249 279 
LASER GENIUS 199 279 
MUSIC SYSTEM 199 279 
MUSIC SYSTEM ADVANCED 499 
PROGR. BASIC TOOLKIT 329 

BÖCKER TILL 
COMMODORE 64 
1541 USER GUIDE 349 
ANATOMY 1541 DISK DRIVE 199 
C64 TROUBLESHOOTING REPAIRGUIDE 249 
C64 WHOL E MEMORY 'GUIDE 199 
COMM 1541 TROUBLESHOOT REPAIR GD 349 
COMM 64 ADVANC ED USER GU IDE 279 
COMM 64 PROGRAMMER'S REF GUIDE 269 
COMM~ PROGRAMM ERSROUTE MAP 119 
COMMODORE 64 SOUND & GRAPHICS 129 
EASY GUIDETO YOUR COMM 64 11 9 
INSIDE COMMO DORE DOS 349 
LEARN ING C64 BASIC 269 
MACHINE LANG GAMES FOR COMM 64 299 
MEGABASIC FOR COMM 64 11 9 
SUPER CHARGE YOUR COMMODORE 64 149 
WHATS REA LL Y INSIDE C64 ROM 149 

BÖCKER TILL 
COMMODORE 128 
ANATOMY 1571 DIS K DRIVE 269 
C128 M/C LANGUAGE FOR BEGINNER 299 
C128 PROGRAMMERS GU IDE 299 
COMM 64/128 ASSEMBLY LANG PROG 279 
COMM 128 PROG SECRETS 279 
COMM 128 TRICKS & TIPS 269 
COMM 64/128 GRAPH SOUND PROG 279 
COMM 128 ASSEMB LANG PROG 279 
COMMODORE 128ADVANCED PROG 129 
COMMODORE 128 REF GD FOR PROG 329 
COMPUTE'S FIRST BOOK COMM 128 269 
MAPPING THE COMMODORE 128 299 
MASTERING DISK OPS COMM 128 329 
OFFICIAL BOOK FOR THE COMM 128 249 
PROGRAMMING THE COMM 128 169 
THEANATOMYOFTHECOMM 128 269 

. YOUR COMM 128 A COMPLETE GUIDE 299 

r---------------
1. ORDERTELEFON 
I 016-13 10 20 I 

~ Computer Boss lnternational I Porto och exp .avg tillkommer vid bestä Ilning. 

I 
Ange dator och om du vill ha programmet på 
diskett eller kassett när du beställer . • ~,--11C1 Box503 631 06 Eskilstuna I Ytterligare spel och nyttoprogram finns på 
kassett och diskett . Ring för information. 
Minsta beställning = 100 kronor. 



Sätt dig i cockpiten, starta moterer
na, sätt igång rotorbladen och lyft från 
marken. Checka dina order och spana 
in ditt mål på kartan och sätt igång att 
navigera dit 

Kommer det någon fiende ivägen så 
upptäcker ditt mqderna radarsystem 
TADS (Target Acquisition & Designa
tion System) det direkt och du får upp 
information om vad det är för något 
på skärmen. Ska du ta en flyga runt fi
enden eller ska du flyga rakt på och 
försöka skjuta ner den? 

När du har nått ditt mål så följ exakt 
de order du har fått, flyg sedan direkt 
till närmaste helikopterbas. 

Såhär går det till att spela Gunship, 
en stridshelikoptersimulator från Mic
roprose, samma team som gjort F-15 
Strike Eagle (stridsflygplanssimula
tor) och Silent Service (U
Båtssimulator). 

I Gunship sitter du bakom spakarna 

) J 

Shao-Lins Road är uppföljaren på 
Yie Ar Kung-Fu. Och får jag säga vad 
jag tycker(Dety är ju det du har betalt 
för. Red.anm.) så tycker jag att Yie Ar 
Kung-Fu är bättre. 

Shao-Lins Road börjar efter det att 
din hjälte Lee har fått insikt i strid
skonsten "Chins Shao-Lin" · och är 
fångad i ett tempel av en massa fulin
gar. Nu kanske alla fattar att spelet går 
ut på att komma ut ur templet. För att 
lyckas med detta måste man gå igenom 
ett fl ertal nivåer i stigande svårighetsg
rad. På varje nivå-finns dessutom en 
slags mästare som är mycket svår att ha 

på en AH-64A Apache, en av de mo
dernaste stridshelikoptrarna som 
finns i den amerikanska armen just 
nu . 

AH-64A Apache är full med fines
ser, det finns ett mycket välutvecklat 
radarsystem, datorn i den klarar av 
sätta fiendens missiler ur spel. Den har 
en mängd olika vapen att ta till, bl.a 

MEDELVÄRDE: 4 

ihjäl. 
Han är den enda som slåss, de andra 

vimsar bara omkring och försöker gå 
på dig. Det enda som hjälp..er dig på 
väg ut är dina sparkar och magiska 
krafter som gör så att du kan kasta iväg 
olika magiska föremål. Rakt ut ur 
tomma intet! 

På varje nivå befinner man sig i an
slutning till templet. Bakgrundsgrafi
ken till nivåerna är väl inte den snyg
gaste, men den duger gott. Under spe-

BOX 15037 . 750 15 .. UPPSALA . :rEL. 0 18/14 00 70 

* COMMODORE * COMMODORE * 
Commodore 64 ..... 2195:- Commodore 128 .... 3295:-
Commodore 1541 ... 2195:- Commodore 1571 ... 3295:-

Kont'akta oss för mer information om skrivare, bildskärmar, 
modem och annan hårdvara. 

* GEOS TILL COMMODORE 64 * 
GEOS ............................................... 695:-

GEOS - ett måste för Dig som har en Commo_dore 64 med 
diskettstation! Vi har fått in några intressanta tilläggspro

gram till GEOS - ring oss idag! 

* TILLBEHÖR * PROGRAM * 
Speedkirig Konix joystick .- ... . ..... ... ..... .. ........ 159:-
Låsbar diskettbox för 70 st 5,25" ................... 184:-

Beställ vår gratis postorderkatalog med mängder av program 
(bra priser på spel!) böcker och även tillbehör till Commodore 
64/128. Vi säljer även videoband, freestyles, kassettradio 

m m. 

* FRAKTFRITT * 
Vid order under 1250:-tillkommer expeditionsavgift 18:50 kr. 

missilier som klarar av att spränga en 
bunker i småbitar och en kulspruta 
som automatiskt siktar in sig på målet 
med hjälp av radarn. 

Du börjar med att ställa in vilken 
karaktär av uppdrag du vill ha och var 
i världen du vill utföra det. 

Efter det&a. ställer du in hur realis
,, tiskt du vir. att det hela ska vara, om 

spelet ske, uppföra sig precis så likt en 
riktig helikopter so·m möjligt eller om 

Jets gång spelas en lite entonig melodi 
so.m man lätt tröttnar på. Övriga lju
deffekter är de som brukar finnas i 
kampsportsspel, dvs det ljud som upp
står om man sparkar någon i bröstet, 
rättare sagt det borde -Jåta så men det 
gör det inte. 

Jag tycker att spelkänslan i det här 
spelet är lite halvdan, man får inte den 
rätta känslan om man måste stå på rätt 
avstånd för att kunna träffa motstån
darna. Jag tycker också att det inte 
borde spela så stor roll om motstånda
ren står lite nära. Som det är nu måste 
motståndaren stå på precis ett bens 
längd ifrån dig. 

Det är svårt att få det avståndet, så 
som fulingarna vimsar omkring. I och 
för sig finns det en flygande spark ock
så, men jag har funnit den svår att 
lyckas riktigt med. Det finns ett sätt, 
det är att stå ganska stilla på ett ställe 
och vänta på fulingarna, men det kan 
ta tid och det kan vara farligt också. 
Nya fulingar kliver nämligen upp ur 
golvet på de mest obehagliga ställen. 
Varj e gång du går på en motståndare 
får du en skada, _när du har tre så trillar 
hjälten omkull och du får fortsätta 
med nästa gubbe. 

För egen del skulle jag nog kunna 
hitta ett flertal andra sätt att spendera 
::nin fritid på (Vi har hört ryktena ... 
Red.anm.), än att spela detta spel. Jag 
tröttnade ganska snabbt på att bli ih
jälslagen stup i kvarten . 

Tomas Hybner 
Pris: 139 kr(K), 199 kr(D). 
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det ska vara en förenklad sty.rning, om 
du vill att vindarna ska inverka på heli
kopterns egenskaper och vilken svårig
hetsgrad det skall vara på armen i det 
utvalda landet. 

När allt detta är färdigt så får du ett 
lösenord och ett uppdrag av datorn 
som du skall utföra. Lösenordet måste 
du skriva ner för att sedan genom ma
nualen få fram ett kodord som du mås
te ange när du ska landa på en Ameri
kansk helikopterbas.(Så eliminerar 
man piratkopierare. Red.anm.) 

Nu kan du också få en uppgift om 
vad fienden har för tillgängligt materi
el och vad de brukar använda för 
strategi. 

Varje uppdrag består av två delar, en 
som skall utföras i första hand och en 
som man kan utföra om man har tid 
och möjlighet att utföra i andra hand. 

Sedan är det äntligen dags att utrus
ta din helikopter. Du bör tänka på vad 
det är för sorts uppdrag du skall utföra 
och vad fienden i det utvalda landet 
har för tillgängligt materiel. 

Det gäller att vara taktisk och inte 
ödsla tid och ammunition på onödiga 
mål. Har du riktig otur så blir din heli
kopter skadad och då kan du kanske 
inte slutföra ditt uppdrag och dina 
överordnade blir in.te glada på dig. 

Lyckas du bra med ditt uppdrag kan 
du bli befordrad. Och har du gjort nå
got speciellt bra så kanske kan du 
t.o.m. få en medalj att pänga på uni-

formen . (Det finns en mängd olika 
ranger och utmärkelser, att uppnå de 
högsta kräver otrolig skicklighet.) 

Man kan spara sin pilot och fortsät
ta med honom senare och på så sätt så 
"växer" man med honorr. och stiger 
successivt i graderna. 

Det jag nu har talat om är bara en li
~n del av de finesser som Gunship in
nehåller, det är omöjligt att behandla 
allting kortfattat. Sp_elet är mycket av
ancerat och programmerarna har 
verkligen lyckats med att göra en bra 
simulation. Manualen är mycket väl 
genomarbetad med illustrationer cch 
är på ungefär 80 sidor. Tyvärr så finns 
den bara på engelska och är därför ing
enting för den som inte behärskar nå
gorlunda avancerad engelska. 

Grafiken är välgjord och inte så 
långsam som simulationer har en viss 
tendens att ha. Eftersom det finns så 
många olika kombinationer av inställ
ningar och att datorn slumpar fram di
na order så dröjer det länge innan man 
tröttnar på det. (Och vem vill inte bli 
överste och ha "The Medal Of Honor" 
på sitt bröst, Amerikanska militärens 
förnämsta utmärkelse?) 

Gunship rekommenderas varmt åt 
den som har tröttnat på vanliga 
"pang-pang-spel" och vill ha något 
mer avancerat att bita i. 

Kassettversionen av Gunship an
vänder en så kallad "multiloader", vil
ket betyder att det är en massa delar att 
ladda in hela tiden och man får hålla 
på att vända bandet och spola tillbaka 
det mellan varven. Detta gör att det 
blir långa väntetider mellan dina upp
drag och detta kan kännas jobbigt. 
Kassett-versionen saknar dessutom fi
nessen att man kan få upp en status
bild på skärmen och se vad som är tra
sigt på din helikopter. 

Johan Pettersson 

Pris: 189 kr (K), 249 kr (D). 

Ninja Master 

Ninja Master är ännu ett karatelik
nande spel. Men bland den uppsjö av 
karatespel som finns på marknaden så 
är Ninja Master ingenting att fästa nå
gon större uppmärksamhet på. 

Det är nämligen inte bra.' 
Det hela går ut på att du ska medver

ka i en tävling med fyra grenar. 
I första grenen ska du försvara dig 

själv mot pilar som kommer flygande 
mot dig från två håll genom att slå eller 
sparka sönder dem. 

I den andra grenen gäller det att slå 
sönder en planka med bara händerna. 

Tredje grenen är ungefär _som den 
första, fast här gäller det att försvara 
dig mot "shuriken stjärnor", (kast
stjärnor som oftast kallas) med hjälp 
av ditt svärd . 

Den fjärde grenen är.den minst bru
tala. Här gäller det att skjuta ner små 
lådor som kommer flygande över skär
men med hjälp av ett blåsrör. 

Grafiken är dålig och vad det gäller 
ljudet så består den endast det lilla ljud 

som datorn säger när man klarar av en 
· test. Riktigt lustigt att lyssna på. 

Resten är riktigt dåligt. Den enda ·, 
anledningen till att man skulle köpa 
detta spel är det låga priset. Det ingår 
i Firebirds "Silver 199 range" med 
lågprisspel" som i England kostar pre
cis 199 pen_ce vilket är cirka 20 svenska 
kronor. 

Johan Pettersson 
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Att segla är nödvändigt! Som inbi
ten seglare var det med Aöga förvänt
ningar jag laddade in Sailing från Acti
vi ion. Och innan kappseglingen bör
jat ser allt väldigt förhoppningsful_lt 
ut. 

Men seglandet fungerade inte rik
tigt som jag väntade mig. Man ser ing
et av båten, utan bara en bild av utsik
ten förut och _en del instrument. 

Vad man er framåt är horisonten 
som lutar och gungar samt eventuella 
bojar och båtar. . 

Du tävlar i en cup med 15 andra bå
ter. Du möter endast en båt åt gången 

Nummer fem lever! En robot i SA
INT (Strategic A rtificially Intelligent 
N uclear Transport) har blivit tokig. En 
blixt träffade roboten och gav den liv. 

Nu vill vetenskapsmännen som 
byggde den plocka sönder den och ta 
reda på vad som gick fel. Chefen för 
Nova Robotics vill fånga in den innan 
den gör något galet och dödar miljon
tals människor med de vapen den bär 
p" . Säkerhetschefen vill istället sprän
ga den så att han kan hinna hem i tid 
till middag. 

.. 

Sailing 
på en trekantsbana. (illa lagd 
OS-bana?). 

Efter att ha valt motståndare skall 
du konstruera din båt. Du kan välja 
längd, masthQjd, fribord och ev vingar 
på kölen. Denna del är riktigt bra 
gjord, eftersom båten visas under ti
den som man konstruerar den. 

Short circuit 
I Short Circuit är det du som är ro

boten, Nummer 5, och du vill INTE 
plockas isär. 

Du styr roboten med din joystick 

Hela disketten enfärgad 

17 FÄRGER 5¼" 

Gul röd maronröd ljusblå mellanblå 
royalblå mörkblå violett grön·orange vit 
rosa beige brun gra silver guld. 
Pristillägg silver och guld 1 :50 per 
diskett. . . 

Hela disketten enfärgad 

8 FÄRGER 3½" 

Gul röd bla grön orange vit beige grå. 

SVARTAS¼" 

DS/ DD 48 TPI 7 :75 7:50 7:25 
DS/DD 96 TPI 8 :50 8:25 8:
HD/AT 96 TPI 19:- 18:50 18:-

Disketterna tillverkas i USA. 
Hög kvalite och fabriksgaranti. 

300 PC PROGRAM. 

Beställ I DAG vår prislista. 
Moms+ porto+ pf.avg . tillkommer. 

SIGMADISKETTEN 
Torggatan 1 , 722 15 VÄSTERÅS 

021/184082 

GRAFIK LJUD 
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och kan hoppa, ducka, åka framåt och 
bakåt. 

Spelet är uppdelat i två delar. Först 
ska du ta dig ut från fabriken utan att 
någon märker dig. Innan du kan läm~ 
na fabriken måste du ta med dig hård
och mjukvara som behövs för att akti-

. vera dina laser och hoppmekanismer. 

Du har tillgång till ett antal "pro
gram" som du kan köra. Det kan vara 
till exempel "SEARCH", som genom
söker ett föremål. Genom att trycka på 
mellanslag på tangetbordet väljer man 
vad man ska göra. 
. · Hela tiden är du jagad av vakter som 

du måste undvika. Du jagas t.o.m av 
robotar av liknande sort som dig 
själv ... 

Ocean har även i detta spel lyckats 
mycket bra med grafiken. Den är 
mycket väldetaljerad och noggrant 
gjord. Ljudet är också mycket fint. 
Den spelar låten "Whos Johnny", som 
är riktigt bra gjord på datorn. Manua
len som medföljer spelet är på Engels
ka, Franska och Tyska. Den beskriver 
spelet i detalj, och där finns även tips 
om hur man ska klara det på bästa sätt. 

Kalle Andersson 

Pris: 99 kr (K), 149 kr (D) 
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, Hela tiden får mari väderrapporter 
som visad på nedersta raden. Med den
na som grund ska båten konstrueras. 
Sen börjar själva kappseglingen. 

Instrumenten på nedre delen av 
skärmen ä r vindmätare, kompass, logg 
och radar. Med hjälp av dessa kan man 
se hur hogt i vind man ligger och om 
det är dags att hissa spinnaker tex. 

På det hela taget ett ganska välgjort 
seglingsspel. Hade man fått se båten 
man seglade under tävlingens gång, 
hade det varit mycket bättre. 

Grafiken är lite ryckig och skulle be
hövt lite mer arbete, likaså ljudet. Na
vigare necesse est! 

Staffan Hug~htark 

Pris: 139 kr (K), 199 kr (D) 
Willow Pattern spelar d rollen 

som Chang, en förälskad ung japan. 
Du ska leta reda på den sköna princes
san Koong-Shee och röva bort henne 
från hennes far Li-Shi som ogillar din 
och Koong-She~s kärlek. 

sande. Willow Pattern är lite smått 
långtråkigt och styrningen av Chang 
är mycket simpelt gjord. Man kan en
dast gå åt de fyra väderstrecken , och 
därför blir det lite svårt att få spelaren 
att gå var man vil l. 

På din rundvandring genom det 
vackra orientaliska landskapet stöter 
du på diverse svärdkastande samuraj 
er. Det enda sättet att ha ihjäl dem är 
att själv träffa dem med ett svärd. 

Spelet ingår i Firebirds lågbudgetse
rie och är därför så pass billigt att det 
trots allt är värt att köpa, alltid ger det 
någon glädje åt den som inte har något 
annat att spela ... 

Ibland hittar du saker som du kan 
plocka upp. Viktigast a v allt är en nyc
kel som behövs för att komma in i 
Koong-Shees gömställe. När du väl 
har funnit Koong-Shl!e så ska du leta 
reda på en båt någon .annanstans i när
heten och ta er till ett säkrare ställe. 

Johan Petterssom 
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Detta är alltså v;i.d spelet går ut på. 
Och det kan kanske låta smått intres
sant, men det är det faktiskt inte. 

Ni som tycker om karatespel ska inte 
tro att det här är något riktigt sådant. 
Det enda man kan göra är att kasta 
svärd och, det är inte särskilt upphet-

En utmärkt instruktionsbok för maskinkodsprograrnmering av processorerna 
6502 och 6510. Här förklaras hur processorerna fungerar internt och sam
tidigt får läsaren praktik via en rad övningsexempel. För den som vill 
lära sig att skriva effektiva, välkon$truerade program i maskinkod är 

' denna bok värd sin vikt i guld. 
Författare: RODNAY ZAKS 

VIC 64 BASICBOKEN 

Boken ger en fullständig beskrivning av basic-språket till COMMODORE 64. 
Ett stort antal illustrationer och programexempel gör att användaren på ' 
ett enkelt sätt får alla olika basic-komrnandon förklarade. 

VIC 6' GRAFIICBOKEN_. 

Denna bok hjälper läsaren att för~tå alla de små hemligheter som äro för
knippade med COMMODORE 64:ans grafik. Självklart finns det ett antal bra 
programexempel som på ett enkelt sätt visar hur man bygger upp grafiken'. 

NYCKELN 'l'J:LL DA'l'ORN 
Detta är boken som ger nybörjaren en oerhört djup inblick i datorernas för
lovade värld, utan att han eller hon får myror i huvudet efter fem minuters 
läsning. Den vänder sig till alla .som behöver använda en dator i sitt arbete 
eller till den som vill ha en djupare allmän förståelse av datorernas miljö . 

PROGRAMMERA Z80 
Boken behandlar bl.a Z80:s interna uppbyggnad, in- och utmatningsteknik och 
Z80:s olika adresseringsformer. Dessutom innehåller boken en fullständig 
beskrivning av kommandona till Z80-processorn. Som extra påbyggnad avhandlas 
också problemet DATASTRUKTURER I TEORI OCH PRAKTIK. Ett antai tillämpnings -

. exempel, mer än 200 stycken, gör att boken blir ett ovärderligt verktyg för 
den som vill lära sig maskinkodsprograrnmering. 

Introduktion til1 PASCAL med Turbo Pasca1 
Detta är RODNAY ZAKS standardverk översatt till svenska- i en moderniserad 
version som tar dagens marknadsledande Pascalkompilatorer i beaktande. Boken 
är den sanna bibeln för den som har ambitionen att lära sig PASCAL. Nybörjaren 
leds steg för steg fram till en fullständig insikt i PASCAL . Proffset har en 
ovärderlig nytta av boken som uppslagsverk. 

Dessa böcker finns hos 

din DATORHANDLARE 
rn1II ELECfRONICS 
Ll.llJ & SOFfWARE AB 
HEMVARNSGATAN 8,171 54SOLNA, TEL 08-73392 90 
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" lnto the eagles nest". Kommer ni 
ihåg filmen? Det här är spelet! 

lnto the eagles nest är ett sådant spel 
som är mycket likt Gauntlet och gän
get. Detta spel är dock betydligt sämre. 

Du är den som gör de värsta jobb
ben, de smutsigaste och farligaste. De 
säger att du är den bäste. Detta skall du 
nu bevisa genom att ta dig in i ett slott 
befria tre fångar samla ihop så många 

nest 
antikviteter som möjligt och sedan 
spränga hela stället i luften. 

Det lå ter inget vidare enkel, det ä r 
det inte heller. Styrningen är minst 
sagt kämpig, den är ganska o tro lig. 
Bakgrunden scrollar inte allteftersom 
du rör dig utan scrollar i hack, ell er 
steg för steg. Detta gör att hjälten blir 
svå rkontrollerad när det börjar kni pa. 

Nåja, du har till hj ä lp fått ett gevär . 
och 99 kulo r. Kulorna går åt ganska 

- snabbt eftersom varje fiende tar emot 
två kulor innan han märkligt nog ba ra 
försvinner i tomma intet. Men fru kta 
inte. Här och var ligger stora högar 
med ammuniti on och skräpar. Det är 
ju trots allt i en tysk militärborg du be
finne r dig. 

Det är inget fel med att skju la vil t 
omkring sig, om man inte börj a r skju 
ta på sprängämnen som också ligger 
här och var. Konstigt är väl det att även 
_fast tyskarna har så mycket ammunit i
on så avlossar de inte ett skott. De för-
öker bara komma i närkontakt och 

skada på så sätt... 
Runt omkring i spelet ligger också 

nycklar, kall mat, förbandslådor, tav
lor, vaser och smycken. Nycklarna be
höver du som du kanske förstår till att 
öppna dörrar med. 

Vissa dör rar kan man öppna genom 

atthelt enkelt skjutapå dem. Den kalla 
maten reducerar din skada med en li
ten del. Samma sak: gör rriedicinlådor
na, fast de botar dig totalt. i:avlor, va
ser·Öch smy~ken ger dig ing~t annat än 
mer poäng. 

På eri '. del stallen finns !'hisskort" 
s·om.inan behöver för att-åka hiss. Ha r 
man- ko.mrriit ,så långt at t ~ ·an· hitt~t 

. hisskortet är det lika roligt att"komma 
tillbaks till ;hiss.en .... - · · · 

I en dei rum· sitte·r det någon tysk of
ficer vict'ett bord. _Skj.uter du honom 
får du extra poä11g: Spel~t { stort är 
mycket · välgjort och 4nder tiden du 
spelar scrollar med9elanden fram i un
derkanten typ: · 
Du hittade en dörrnyckel. 

Grafiken är tydlig och gubbarna är 
stora men allt förstörs av den för
skräckliga scrollen: Ljudeffekterna är 
inte mycket att hurra för heller, men 
det skall väl inte vara så mycket ljudef
fekter förstås . 

Här och där i spelet finns tunnor 
som blockerar genomgångar. Tunnor
na kan skjutas bort och de försvinner 
lika oförklarligt som fienden i tomm ~ 
intet. 

Vore det inte för den dåliga scrollen 
och det att man är helt chanslös om 
ammunitionen tar slut kanske det här 
hade vari t ett riktigt roligt spel. 

Tomas Hybner 

Pris: 129 kr (K) 
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Polar Pierre 
Polar Pierre är ett ganska traditio

nellt plattforms spel som nu sent omsi
der hittat till Sverige. 

Man ska i form av Pierre försöka 
hissa alla flaggor som finns på en 
skärm genom att hoppa och springa. 
Naturligtvis finns !llassor av hinder i 
form av moln med blixtar, snöboll
skastande maskiner, elektriska fält etc. 

Till din hjälp har du katapulter, 
hoppbrädor, hissar etc. När man hissat 
alla flaggor går man vidare till nästa 
skärm. Det är ingen tidsbegränsning 
när man är en spelare. Men är man två 
spelare så går man över till nästa skärm 
så fort den enat.ex Pierre hissat alla si
na flaggor. 

Polar Pierre har två saker som gör 
att det skiljer sig en del från den stora 
mängden plattformsspel. Man kan 
spela två spelare, vilket alltid är mycket 
roligare än att spela ensam. Samt, man 
kan bygga egna banor. 

Banbyggande är alltid roligt och 
spelets 'livslängd' ökar då ordentligt 
eftersom man då kan göra nya banor åt 
sig själv eller t.ex byta hemmagjorda 
banor med polare som också har Polar 
Pierre till sin CBM 64/128. 

GRAfl., LJUD SPEL- PRIS-
" VARDE VlRDE 
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Grafiken är hyfsad men något plott
rigt gjord. Spelarna rör sig lite väl 
snabbt, vilket gör spelet lite oexakt och 
chansartat. Ljudet består mest av då
net från åskmoln och blixtrar. 

Banbyggandet hann jag inte utfor
ska närmare men verkade inte allt för 
svår att handskas med. Den stora miss
en med spelet är att det bara går att · 
ladda eller spara banor på diskett. Vil-
1.<et utestänger alla som endast har 
bandspelare. Konstigt, eftersom spelet 
levereras på kasset. (Detta faktum drar 
ner pris värdet ett steg). 

l>ekka Hedqvist 
Pris 139 kr (K) 
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Star Raiders Il 0 
Star Raiders Il är det spel jag har 

haft svårast för i denna omgång med 
spel. Jag tycker helt enkelt att det är för 
tråkigt. 

Berättelsen är denna: Efter att Zy
lon imperiet hade krossats retirerade 
de flesta kaptenerna, men absolut inte 
du! 

Du har tillbringat din tid med att kö
ra stora kryssare mellan stjärnor och 
planeter. Men nu behöver de Allierade 
dig igen. I 

Ett antal Zyloner befriades sedan tle
lovat att lugna ned sig och leva i fred på 
sin planet. Men nu har de börjat inva
dera det lugna solsystemet Celos IV 
med semesterplaneten Teris. Upp till 
kamp! 

Det är alltså ditt jobb att sprutta 
_omkring i Celos IV och i Zylonernas 
solsystem Procyon och skjuta sönder 
så mycket du kan av vad som ka:n antas 
vara i Zylonernas händer ... 

På skärmen syns det du-,5.~r ut genom 
cockpiten och ett fåtal instrument. 
Mitt på skärmen s·itter ett sikte som i;~ 
te är vidare bra . 

När du går in i omlopp runt en pla
net kan du välja mellan _att bomba 
marken, eller att skjuta på Zylonernas 
jaktplan som flyger framför dig och 
skjuter för fulla muggar. · 

Är det nu ingen som kan hjälpa dig 
då? Jo, det finns de Allierades rymds
tationer där du kan få ditt skepp repa
rerat och laddat med nya bomber. 

· Gremlin Graphics nya spel West 
Bank utspelas i Soft City, en stad i Vil
da Västern. I Saft City jobbar du p,\ en 
bank och din uppgift är att inkassera 
pengar från vart och ett av de tolv kon
torsrummen som finns. 
i, När 'du står utanför dörrarna och 
~äntar på att de ska öppnas så vet du 
inte vad som döljer sig bakom dem. Är 
det en hederlig människa med pengar? 
Eller är det någon brottsling som ska 
försöka råna banken på allt det guld 
som finns? 

Är det en brottsling så har du din 
fulla rätt att skjuta honom så fort han 
drar sitt vapen mot dig. Skjuter du nå
,gqn som inte har dragit vapen mot dig 
):,lir du inte så populär bland folket och 

· Jfu _får sluta på ditt jobb - dvs du förlo-
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Det finns olika typer av Zylonskepp, 
bland andra' finns deras "utplånare" 
som är försedda med Macro-waves 

rar ett." "liv'', . 
. _. Ibland dyker -den skämtsamme Bo-

.... w'ie upp. · På·-hu""udet -har haii en·-trav~ 
hattar. Skjut~r du _sönder alla 'hattar' så ·. 
finns.antingen.en si;i~k med pengar där 
eHer en bomb. · · · 

Mari .~er, på_ skärmen tre dörrar åt 
gången o2h' ovanför deih .så ser man 
vilka rum som .nian hat inkasserat 
penga·;-:- ifrån. · Det gåf att-:'för.flytta sig 
till ölikå ._ platser; iiär d9riarna - är 
stängda'. · ~- < ·. ~ ·.~- -,. . 

När map .har'f~tt peQgär från all~ . 
rum så blir det dags för .en duell med : 
stadens tre . .-.fårii_gäste .. ~esp~rados: 
Först börjar ned-räkningen, när .den är 
slut så kan vad,·som -hei'st hända! Du : 
förlorar om du skj~ter.någön som-inte 
har dragit vapen m9.tdig ?cn-'du vinpdr 

(mikrovågor?) som skall utplåna dina 
allierades städer. Det enda du behöver 
göra är att hålla Zylonerna ifrån ditt 
solsystem. Och det är inte det lättaste. 

Grafiken i spelet är tråkig ~ch enkel, , 
det hade gått att göra den mycket bätt
re, likaså !jude •. Det här spelet hade 
kansk~ gått hem för ett år sedan eller 
så, men nu, nej. Tyvärr kan jag inte_ge 
så mycket informatfon om spelet efter
som denna recension skrivs innan spe
let har kommit ut på marknaden. Jag 
har fått nöja mig med en dålig kopia 
på den engelska manualen. 

Tomas Hybner 

West 
Bank 

GRAfll LJUD SPfl- PRIS
VIROE VIRDE 
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om du lyckas skjuta ner alla efter att de:~ --
. har tagit fram sina vapen. ,. 

Så håller West Bank på hela tiden; '. 
om och om igen och tro mig, det blir li
te långtråkigt i längden... ·· · 

Grafiken är va~kert gjord och musi
ken som spelas i bakgrunden är välg- -
jord och trevlig att lyssna på. , 

Johan Pettersso·rr.~; 

Pris: 79 kr (K), 129 kr (D). --1-· 

·: ..... ,; t:· 
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Det finns i dagsläget en mängd olika 
sport-simuleringsspel till 64:an. Det 
allra senaste är 10 f h Frame från Ac
cess Software, en bowling-simulator. 
På med bowling-skorna och gör dig . 

Ä:M 
~~. 
klar för att rulla iväg ditt klot! 

Du får se en bowlinghall med sam
manlagt fem banor på snett uppifrån. 
Vid den mittersta banan är du place
rad. Ovanför käglorna finns det tavlor 
där de aktuella siffrorna som rör dig 
visas, precis som vid riktig bowling. 

Man kan välja att antingen spela i 
lag eller om man vill spela ensam. Spe
lar man i lag kan man vara upp till fyra 
spelare i varje lag. Om man inte spelar 
i lag kan man högst vara åtta spelare. 

När man valt det får man ange svå
righetsgrad. Man kan välja mellan 
Barn, Amatör och Proffs-nivå. 

Du siktar på käglorna genom att 

lOt'hFrame 

först bestämma åt vilket håll klotet 
skall gå, och sedan·var du själv vill stå. 
När man har gjort det med hjälp av jo_
ysticken trycker in joysticksknappen 
och vips så ser man en mätare som 

. ökar. Genom att släptJa ~nappen i rätt 
ögonblick bestämmer man hur hög var 
klotet ska få. 

SPEl- PRIS- . 
VARDE VARDE 

5 
---t---+4 

Panther 
Masters of the Universe (US Gold) 

Ni kan väl knappast ha undgått att se 
He-Man och hans polare. Ni vet, de 
där sma plastdockorna föreställande 
supermänniskor med olika egen
skaper. 

Antingen representerar de det onda, 
eller det goda. I det här spelet verkar 
alla vara onda utom hjälten, He- Man. 

Pris: 49 kr (K) 
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Du är den enda överlevande piloten 
i landets flygförsvar (vad annars?) ef
ter en attack mot staden Xenon. 

, Fienden från rymden har förstört 
och alla har evakuerats. 

Nåja, nästan alla. Det finns fortfa
rande folk kvar i staden. Mest militär 
personal som måste föras i säkerhet till 
rymdhamnen och rymdskytteln. Och 
eftersom du är den enda stackarn i när- · 
heten som kan som kan flyga ett Pant
her attackplan så ... 

Du är dagens hjälte! 
Det är i korta drag handlingen i 

Panther, ännu ett lågprisspel från 
Mastertronic. 

Speliden är ett hopkok från flera 
andra gamla spel. Man flyger snett 
ovanför en stad och ska skjuta ner in
kräktare från rymden och landa vid de 
bunkrar där kvarlämnade människor 
befinner sig och rädda dem. 

Ju längre man kommer desto svåra
re hinder, t.ex radarsökande missiler så 
att man tvingas flyga lågt för att und
vika dem. 

Bra spel behöver inte vara dyra det 
har bla Mastertronic bevisat flera 
gånger. Deras spel hör sällan till den 
absoluta toppen och har sällan några 

egna spel ideer, men är alltid mycket 
prisvärda. Det gäller även för Panther. 

Grafiken är hyfsad och scrollar fint. 
Ljudet består av en lång ganska bra låt 
som hela tiden går när man spelar. 
Panther är lätt att lära och lagom svårt 
till en början. Fyrtioniokkronor är 
Panther absolut värt. 

Pekka Hedqvist 

Visste du att det-finns en exakt kopia 
av vårt universum någonstans? Nej, 
det visste inte jag heller. Men detta fak
tum (?) bygger Double Take från Oce
an på. 

Allt i vår värld existerar som spegel
bilder i en annan värld. Du sitter allde
les ensam i ditt forskningslaboratori- · 
um en vanlig arbetsdag. 

De enda ljud som hörs är vindens vi
nande och surrandet från partikelac
celeratorn långt där nere i marken. _ 
Året är 2008. Ditt senaste forskningsp
rojekt handlar om antimateria, och 

Han måste ta sig in i sitt eget slott 
som har blivt belägrat av den ondaste 
av alla onda, Skeletor. Där skall han -
försöka hitta den sten som Skeletor 
hämtar sin makt ifrån, och förstöra 
denna. 

Dessutom måste han hitta de rätta 
ingredienserna till en magisk dryck, 
som skall bryta den förbannelse som 
har hamnat på Orko (någon annan 

för tillfället sitter du och övervakar det 
hela vid din terminal, drickande kaffe. 

Oturligt nog är det någon annan 
som också är intresserad av ditt experi
ment. Denna person heter Sumink. 
Sumink känner sig lite nere och har 
inget att göra. 

Han har sneglat länge på vår jord, så 
när våra världar kolliderar på grund av · 
experimentet, passar han på att hoppa 
över hit. Oturligt nog åker du själv 
över till Suminks värld. (Hoppsan! 
Red. anm.) 

I krocken byter några saker plats 

Därefter går en annan mätare nedåt. 
Med hjälp av den bestämmer man hur 
man vill skruva klotet. Man trycker på 
knappen när man har bestämt hur den 
ska skruvas. Därefter rullar klotet 
iv~g! 

Det låter kanske svårt, men redan 

• efter ett par gånger går det faktiskt 
ganska bra att få iväg klotet riktigt bra. 

Jag tycker att spelet bygger på en 
klart kul spel-ide. Om man sitter och 
spelar flera stycken är det riktigt roligt. 
Ljudet i spelet är faktiskt ganska avan
cerat gjort. För att kompensera skill
nader i ljudchipen finns det en funkti
on för att justera filtrena på ljudet. 
Allt för att få det att låta så realistiskt . 
som möjligt. 

Grafiken är inte HELT av toppkva
lite, men det tycker jag inte gör så 
mycket. Den manual som medföljer är 
på engelska. Den beskriver grundligt 

snäll supersnubbe) och gjort honom 
orörlig. 

Ingredienserna skall lämnas till en 
trollkarl vilken skall tillreda drycken. 
Överallt finns det vakter och monster, 
alla skapade av den elaka Skeletor. 

Mina känslor inför detta spel var 
tämligen ljumma när jag satte mig ned 
med det. Detta för att jag aldrig har 
haft något till övers för liknande doc
kor. Men bortsett från detta, var spelet 
i sig inte så dåligt som jag väntat mig. 

I början står du utanför slottet, och 
din första uppgift blir att ta dig in i det. 
Då och då råkade jag ut för att jag fick 
börja inne i slottet. Om detta är en 
bugg vet jag inte. Det stod inget i ma
nualen om detta. 

När du väl är inne i slottet är det det 

hur man ska gå till väga för att spela 
och innehåller även en beskrivning på 
hur man ska rulla iväg klotet för att få 
ner käglor i vissa situationer. Det är re
alistiskt gjort, t.ex när mojängen ploc
kar upp de stående käglorna och skyff
lar ner de man slagit ned. Prova det! 

Kalle Andersson 

Pris 199:- på disk, 149:- på 
kassett. 
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gamla vanliga klättrandet, ho~ . 
det, springandet .och viftandet med 
svärd. 

He-Man rör sig lite underligt, och 
det är inte alltid man lyckas få honom 
att göra vad man vill. Grafiken är lite 
ryckig, men bitvis ganska snygg. 

Ljudeffekterna är lagom, men väl
jer man att lyssna på musiken, som är 
hyfsad, tar denna slut efter ett tag. 

Spelet håller ett enligt mig alldeles 
högt pris och är man inte extremt road 
av Masters of the Universe, finns det 
många bättre spel i samma genre. 

Staffan Hugemark 

Pris: 149 kr (K), 199 kr (D) . 

DOUBLE 
TAKE 
mellan världarna och ditt uppdrag är 
att byta tillbaka allt och stabilisera allt 
så att det blir som vanligt. 

Du kan förflytta dig nästan obe
hindrat mellan världarna . . (Ibland sker 
det utan att du vill om du befinner dig 
i ett instabilt rum.) När du hittar en sak 
och tar upp den, visas en bild av denna 
på en monitor längst ned på skärmen. 

För att hitta rätt plats har du till din 
hjälp ett antal lampor som visar om du 
befinner dig i rätt rum, rätt universum 
osv .. 

Efter att ha fått ordning på alla sa
ker och rum, ska Sumink förpassas 
tillbaks till sitt eget universum. Detta 
åstadkoms bäst med våld. Nedre delen 
av skärmen består av ett antal monito
rer och mätare, övre delen är en bild av 
det rummet du befinner dig i. 

Grafiken är snygg, men nedre hal
van kunde säkerligen gjorts mycket 

Pris: 99 kr (K), 149 kr (D) 
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snyggare. Ljudet är, som så ofta med 
Ocean spel, bra. 

Som spel anser jag inte Double Take 
vara något nytänkande. Du knatar 
omkring, tar saker och skjuter ihjäl 
monster. Det kan bli ganska enfor
migt. I och för sig lyckades jag aldrig 
ta mig till den avdelning då man ska ta 
livet av Sumink. Men den första delen 
av spelet var lite tjatig. Däremot är det 
mycket välgjort och ändå ganska kul 
att spela i början. 

Staffan Hugemark 
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Hcartland 119:- 179:- - War 119:- 179:-

Highway Encountcr 119 :- 179:- - Wintcr Game~ 119:- 179:-

Hy paba ll 119 :· 179:· _ World Games 11 9:- 179 :-

VI HAR ÄVEN SPEL TILL: SPECTRUM, l, 
AMSTRAD, ATARI ST, MACKINTOCH, \.~ \.\..

0
~ 

IBM, AMIGA. 0~'\. \.\.~ 
~~\t: 'L 

ÖVRIGA DAJ'ATILLBEHÖR: 

Re~görningskasett 
Rengörningsdiskett 
C-15 Tomhand 
C-15 Tomhand 12 st 
MD2D 5 1/4'' No name disketter 10 st 
MD2D 5 1/4'' Goldstar disketter 10 st 
Notcher "Diskettklippare'' 
Diskettbox för 70 st 5 1/4" 
"Mitt första Basicprogram'' 
bra nybörjarbok 
Geos 
Final cartridge Il 
Startexter ordbehandling 

59:-
2.9:-
15:-

150:-
99:-

149:-
69:-

179:-

179:-
695:-
595:-. 
295:-

POSTORDER 

Vi för även Commodores hela program av 

dator~r och tilläggsutrustning. 

,, RING FÖR LÄGSTA PRIS! 0413/125 00 

Vardågar 13.00 - 18.00 
Lördagar 09.00 - 13.00 

MÅNADENS SPECIAL 
'43 

ONE YEAR AFTER 

Kasett 99:
Diskett 149 :-

EXTRA ERBJUDANDE 
VÄLJ TRE AV FÖLJANDE SPEL. 
BETALA ENDAST 
119 :- (kasett) 179 :- (diskett) 
Dandy 
Saboteur ( kasett) 
Ping Pong 
Bounces 
Zorro 
PS 1-5 Trading 

SUPERCAN 
(se även separat annons) 
Kasett 139 :- Diskett 179 :-

OBS! ·Kryssa för i ånnonsen och skicka 
hela sidan till: DATALÄTT 

Box 119 

KASETT O 241 00 ESLÖV 

DISKETTO 

NAMN: .. 

ADRESS:. 

POSTADR: 

. ,· 

TEL:. 

Alla priser inkl moms 
V arorna sänds mot postförskott 
Frakt tillkommer 
Med reservation för slutförsäljning 

11_: 
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Red: Mats Kempe 
Anders Kökertiz 

Med allt nytt som händer på 
äventyrsfronten så har vi ty
värr inte plats att presentera 
allt så utförligt som vi skulle 
vilja. Istället får ni nöja er med 
nedanstående samman
fattning. 

Activision har kommit med ett nytt 
spel, Portal, i serien Computer Navels' 
som kanske inte bör betraktas som ett 
adventurespel i vanlig mening. Snarare 
är det en slags roman på dator. Du 
kommer tillbaka till jorden efter en 
längre resa och finner att jorden som 
brukar sjuda av liv och mänsklig akti
vitet nu är spökfullt tyst. 

Genom en terminal som är upp
kopplad till Worldnet ska du försöka 
ta reda på vad som har hänt. Det är ett 
välgjort och mycket omfattande spel 
på 5 disksidor. Om än något annorlun
da i och med att det inte finns några 
egentliga problem att lösa, utan man 
mest åker omkring och läser vad som 
händer. 

Från en annan del av Activision, 
nämligen lnfocom, har det kommit en 
hel del textäventyr den senaste tiden, 
bla Moonmist, Leather Goddesses of 

· Phobos och Hollywood Hi-jinx (sene
dan). Moonmist utspelar sig i ett gam
malt ombyggt slott i Cornwall, där en 
av dina bästa vänner, Tamara, har träf
fat en engelsk lord och planerar gifter
mål. Men i slottet finns ett spöke som 
försöker mörda henne. Du ska försöka 
ta reda på vem det är. 
Leather Goddesses är en vansinnig his
toria om några lädergudinnor på Pho
bos som har kidnappat dig och plane
rar att ta över jorden. Nu är det upp till 
dig att stoppa dem tillsammans med 
din medfånge Trent alt. Tiffany. 

Den vansinniga, men roliga jakten 
kommer att föra dig över hela planet
systemet, från Venus djungler till ka
nalerna på Mars. 

• The Pawn 

Magnetic Ser.alls har i T he Pawn' 
lyckats kombinera en avancerad text
tolk med bra grafik. Handlingen är 
placerad i Kerovnia, ett mytiskt land 
med trollkarlar, dvärgar, inkompeten
ta kungar och maktkamp mellan onda· 
och goda. 

Grafiken är förstklassig. Faktum är 
att vi hade svårt att upptäcka några 
större skillnader i grafiken mellan 
C64- och Amiga-versionen av The 
Pawn. 

TV-rutan fylls av dels en stnr bild 
som täcker nästan hela skärmen och en 
mindre bild uppe i högra hörnet som 
mest fungerar som påminnelse om var 
du befinner dig. Texttolken är en av de 
absolut bästa på marknaden. 

Vad är det då som är bättre eller 
sämre hos The Pawn' jämfört med tex 
Infocoms textäventyr. Ja, lnfocom 
själva anser att grafiken i sig är till
räcklig försämring, eftersom den 
hämmar den egna fantasin. Vara hur 
det vill med den saken, men själv anser 
jag att grafiken är ett stort plus, men 
det något begränsade ordförrådet är 
ett minus för Pawn. 

Och nu över till något helt annat, 
nämligen rollspel på dator. Den här 
gången är det Phantasie Il från Strate
gic Simulations det gäller. Skillnaden 

R 
Biten på äventyrsspel? Då kanske CRL Groups nya grafik

äventyr DRACULA kan vara något att ge sig ikast med. 
Fylld av slipprigheter~ ansåg v~r äventyrs-skribent Mats Kem

pe. I England är DRACULA försedd med IS-årsgräns! Vad säger 
den svenska Barncensuren? 

Sedan Bram Stoker publicerade 
"Dracula" 1897 har romanen alltid 
funnits i tryck, och greven har varit en 
flitig gäst i snart sagt alla medier. Den
na gång har han anlänt i god tid till 
Walpurgisafton i ett äventyrsspel för
fattat av Rod Pike baserat på original
romanen. 

DRACULA från CRL Group är ett 
grafik-adventure på tre kassetter med 

mellan detta och ett vanligt äventyrs
spel är att i Phantasie går det mer ut på 
att samla stridserfarenhet, än att lösa 
problem. Spelet är helt joystickkont
rollerat och du styr ett sällskap på upp 
till sex personer som ska häva förban
nelsen som en ond trollkarl kastat över 
kontinenten. 

~- )~!}.9i~~ ,,',S:~ 
, . i::u~iitt:~ 
<.~ s.:tw,~·'1$'· 
-$;~~~'k1-' 
.. ~~ -1;>1$-t,"l"I! 1,,· · t:-:z 
~> iö'i>'S;f. i.. t;. 

~s~~s- ~ k ~.ss:>'~·~ 
4,. ·t,~:S. St' ·1~:s,~_,., 
ftir:l,..:.~'S >"<0~· -~ ·s:~~:s s:· ~ 
,1,:' 8,.$:= ~~~-
$;\~,"-4~: ~I ::,r~<'lAH~ 
l~:-st~t~ ~Ra-~ ~·r 

Grafiken är högst medelmåttig, och 
spelet en aningen slött. Men i övrigt är 
det ett trevligt och ganska enkelt spel, 
även om det tar lång tid att spela. 

Samtliga dessa spel är till 64/ 128 
och kräver diskdrive, något mycket 
vanligt för äventyrsspel. The Pawn 
finns även till Amigan. 

Anders Kökeritz 

inslag av (utmärkt) grafik och en svän
gigt spelad Bach fuga. Du bör dock ha 
goda kunskaper i engelska för detta 

· spel, inte ens Mr Pike verkar helt hem
ma i sekelskiftsbruket. 

Spelet beskrivs som en påverkbar 
roman, men låt dig inte luras av det -
kör du fast på ett problem kommer du 
inte vidare förrän du löst det. Hand
lingen är uppdelad i tre kronologiska 
kapitel som kan spelas separat. Det 
första är att betrakta som en introduk
tion till adventure och det är faktiskt 
lite väl lätt, men sedan blir ·det kne
pigare ... 

I kapitel 1 &. 2 är du Jonathan Har
ker (varsågod, d.1 slipper titta i boker.) 
på resa i Transsylvanien för att gästa 
greve Draculas slott. På vägen får du 
problem med en medpassagerare med 
hypnotisk blick, och efter Borgospas
set är du nära att frysa ihjäl innan du 
hittar filtarna. 

Efter några kvällar på slottet är det 
dags att försöka fly, och det var här jag 
började förbanna dels begränsningen 
tilltvåordskommandon, dels Jonat
han . H?.ns ena favoritfras är "l cant" 
och den andra "I wonf ". 

Baker 
Street 

Du känner väl till 221 B BAKER st? 
Sherlock Holmes berömda adress 

har också gett namn åt en modernise
rad version av ett gammalt brädspel 
som främst riktar sig till de yngre 
(10-13 år). C64-versionen kommer från 
Datasoft. 

Spelare eller lag 1 - 4 st rör sig efter 
simulerade tärningskast runt London 
och samlar ledtrådar i tävlan om att 
vara först med att lösa deckargåtor. 

Här kommer problemet: ledtrådar
na består av ordlekar eller gåtor på 
engelska och till en engelskspråkig fa
milj skulle jag varmt rekommendera 
spelet. Men här lär det inte få någon 
större publik . 

Detta är särskilt tråkigt med tanke 

Alter Ego 
Jag ska strax börja recensera. Vänta 

bara medan jag hämtar sågen ... 
· Sådär ja; Alter Ego, det omtalade 

psykologispelet från Activision, är lika 
häftigt som en repris av "Hem till går
den" fast lidandet blir mer utdraget. 

Tre disketter brer det ut sig på och 
hur man får plats med så mycket tön
tigheter på så liten yta är en gåta. 

Spelet går ut på att du får chansen 
att leva om ditt liv från ax till limpa så 
att säga. Detta gör du genom att svara 
på frågor modell "Hon antyder att ni 
borde gifta er men du har inte lust. Sä
ger du som det är eller hittar du på en 
förevändning?" (Måste jag skriva sånt 
här?!).(Japp! Red.anm.) 

Har du sett tillräckligt många gamla 
filmer med t.ex. Spencer Tracy (nej, jag 

tänker inte på Dr Jekyll & Mr Hyde, 
snarare prästen i Pojkstaden) så har du 
värderingarna klara, själv fick jag 
högsta poäng andra försöket. Men av 
någon anledning hade jag inte lust att 
skryta ... 

Spelet lär ha konstruerats av en psy
kolog. Fan trot. 

Jovisst, jag glömde kolla priset. 
Men det är säkert för högt - vi använ
der inte femöringar längre! 

Mats Kempe 

Grafik 3 
Spelvärde 1 
Svårighetsgract 1 
Engel nivå: infantil 
Prisvärde: -

Här började mina ögonvitor bli lika 
röda som Cristopher Lees i filmerna . 
Texten på skärmen är nämligen röd på 
svart bakgrund = snygg men påfres
tande. Tröttsamma är också de detalje
rade beskrivningarna, ibland tre 
skärmsidor långa, av hur man stryker 
med. Råttor som kalasar på ögonglo
berna, mm. 

Effekten är overkill, dvs att ta i så 
man spräcker .livstycket (Mr Pike har 
nog inte ett helt livstycke kvar). Folk 
som studerar sina blottlagda pulsera
de muskler medan de blir hundmat, el
ler ger sig tid att tänka på ljudet av en 
melon som klyvs när de får en kniv i 
strupen, är svåra att ta på allvar. .. 

De här slipprigheterna är skrivna 
för att få sätta en 15-årsgräns på oms
laget, och det är klart, vem önskar inte 
veta vilka namnlösa fasor som gör ett 
vrak åv en fjortonåring? 

på att utbudet av familjespel för hem
datorer är minimalt, och det här ver
kar tämligen variationsrikt - det finns 
extradisketter med nya "fall" att köpa. 
En översåttning är dessvärre enda 
räddningen_. 

Mats Kempe 

Men frånsett det har jag haft riktigt 
mysigt med Dracula, och är du vam
pyrbiten är det ohjälpligt, du kommer 
nog att skaffa spelet... 

Mats Kempe 

Pris: 149 kr (K) 

Grafik 4 
Spelvärde 4 
Svårighetsgrad 3 
Prisvärde 3 
Engelsk nivå svår 

-~ 

Pris: saknas 

Grafik 2 
Spelvärde 3 
Svårighetsgrad 2 
Engelsk nivå: svår 

Adven ure Wizard 
Under denna rubrik kommer vi att ge ledtrådar och 

tips till olika adventure. Oftast i lite dunkla ordalag -
så det inte blir FÖR lätt. Har du fastnat i någon dunkel 
grotta eller labyrint, skriv till: 
"Adventure-Wizard" 
Datormagazin 
KarlbergsvÄgen 77-81 
113 35 Stockholm 
Vi ska försöka ge assistans om vi kan. Men vi hinner inte ge några personliga 
brevsvar - tyvärr. Har du några egna tips att komma med så skicka dem gärna till 
oss. De hetaste tipsen belönar vi med en present av något slag: Men de får inte va
rit publicerade tidigare! 

Leather Goddesses of Phobos (Infocom): 
Grodor Är aHtid förtrollade, men ingen har ju sagt att de är vackra att se på. 

Blunda och försök igen. 
Bygg en fälla åt Venusian flytrap'. Hälften har ju naturen så vänligen bidragit 

med. Andra hälften kan man hitta i varje välsorterad jordisk trädgård. 
Huvudvärk ska undvikas till varje pris, tänk noga på var·t man kommer från 

sultanens brunn. 
Gåtans lösning är en gåta, uppenbar men ändå svår. Tänk en gång och det blir 

lätt, för svai:et har jag redan gett. 

Moonmist (Infocom): 
Klä om till middagen, och tänk på vem som lämnar sällskapet strax före nio. 

The Pawn (Magnetic Scrolls): 
Titta i fontänen i palatsets trädgård efter något att handla för. 

Stenbumlingen går att få bort, bara man har en hävarm, eller två ... 

Anders Kökertiz 

l 
} 
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Roadwar 2000 fil. 

Silent Service 
Silent Service - ubåts-simulatorn från 
Microprose - har något år på nacken 
nu, men förtjänar ändå att behandlas 
på vår strategi-sida anser jag. 

Det är ett litet annorlunda strategi
spel där man också tillvaratagit arcad
momenten. 

Silent Service är en detaljerad simu
lering av ubåtskriget i Stilla Havet un
der andra världskriget. Du för befälet 
över en amerikansk standard-ubåt. 
Det gäller att sänka japanska konvoj
er, patrullera stora havsytor, undvika 
att själv bli sänkt och lyckligt återvän
da till hemmabasen. 

Grafiken är smått otrolig. Dels har 
du en kartbild du kan få upp på skär
men över Stilla havet. Dels en översik
tare, dels uppförstorade detaljbilder. 
Du kan givetvis kika ut genom peri
skopet 360 grader. 

SJälva spelet utkämpas i tornet där 
du styr en liten gubbe med hjälp av jo
ysticken mellan periskop, navigations
bord, tornet, maskinrummet. Fienden 
kan du bekämpa med dels torpeder, 
dels kanoner som finns uppe i tornet 
(men endast i övervattensläge). 

~>, du attackeras och drabbas av 
skador på ubåten gäller det att hålla 

huvudet kallt. Jag kan lova att det 
känns dramatiskt när du får medde
lande om att fienden närmar sig, och 
du plötsligt hör det tydliga PLING, ... 
PLING, ..... PLING, .... från den fient
liga jagarens sonar. 

I många stycken är Silent Service.en 
föregångare till Destroyer. Och jag ska 
villigt erkänna att Epyx gjorde ett 
bättre jobb med grafiken i Destroyer. 

Men personligen tycker jag ubåts
miljön känns mer spännande. 

Vilken är egentligen den bästa takti
ken när man anfaller en konvoj skyd
dad av mängder med jagare och 
kryssare? 

Christer Rindeblad 

GRAFIK LJUD SPH- PRIS-
VARDE VlRDE 

5 
---- --~4 

3 
2 

I Mars 1999 börjar en mystisk sjuk
dom drabba Washingtons innevånare, 
med nästan 100 procentig dödlighet. 

Sjukdomen sprids över hela USA 
och kaos utbryter. Warsawapakten 
passar på och skickar kärnvapenmissi
ler mot strategiskt viktiga städer. Kao
set är totalt. 

Det gamla samhället bryter sam
man och en ny form av samhälle tar 
form, där den starkes (dvs den med va
pen, fordon & bensin) vi lja är lag. 

Detta är bakgrundshistorien till 
ROADWAR 2000 från Strategic Simu
lations Inc (SSI), ett strategispel som 
utspelas i en framtid typ " Mad Max" 
& "Roadwarrio r'~filmerna. 

Spelaren är en gäng-ledare och ska 
skaffa sig så mycket makt som möjligt. 
Detta sker genom plundring, gängkrig 
och genom att knyta värdefulla perso
ner till sig, såsom tex läkare, militärer 
och politiker. 

I ett samhälle som detta har bilen 
mycket stor betydelse, och bensin till 
dessa är följaktligen i det närmaste li
ka viktigt som mat och medicin. 

Även vapen är viktigt för att man 
ska kunna försvara sig, eller kunna 
överfalla andra. 

När man startar har man ett gäng på 
8 personer och en bil. Det man kan gö
ra är i grunden 3 saker; plundra, söka 
efter fordon, söka efter människor. 

Vid plundring kan man få tag på så
dant man behöver såsom mat, bensin, 
däck, vapen, ammunition & medicin. 
Dessa kan gänget ta med sig eller göm
ma någonstans om det har lust. 

Att leta efter fordon är något nöd
vändigt, då man behöver dem för 
att transportera sitt gäng och det man 
plundrat. 

Leta efter människor kan vara både 
positivt och negativt. Träffar man på 
några gäller det att bete sig rätt, annars 
kan man bli anfallen. 

Om man beter sig rätt, kan man få 
dem att ansluta sig till ens gäng, vilket 
ger en mer makt & styrka. 

Om man växer riktigt stort kan man 

bilda ett eget "rike" genom att "ta 
över" en del städer. Man får dock räk
na med att få slåss en hel del för att be
hålla det. 

Jag tycker att speliden är lite annor
lunda än de flesta andra strategispel, 
som oftast tilldrar sig ju under något 
historiskt krig. 

Själva spelet har dock SSl misslyc
kats ganska ordentligt med. Grafiken 
är undermålig, och ljudet obefintligt. 
Valmöjligheterna i spelet känns också 
ganska begränsat. Jag skulle vilja lite 
fler möjligheter än att bara plundra 
och slåss. 

Det mest strategiska i spelet, att kö
ra detaljerat gäng-krig är hemskt då
ligt upplagt. Det tar en bra stund innan 
man överhuvudtaget har koll på situa
tionen. 

Det är dock inte det värsta. Det mest 
irriterande i spelat är att allting tar låå
ååång tid. Större delen av tiden som 
man ägnar åt spelet består av att data 

r laddas in från disketten , och med 
1541:ans hastighet så betyder .det långa 
väntetider. 

Som exempel kan jag ta ett gäng
krig mellan mitt gäng som just hade 
tagit över Fort Lauerdale i Florida, och 
blev attackerade att ett annat gäng. 

Båda gängen hade 5 bilar och var ca 

30 personer stora, vilket inte är några 
större svårigheter att komma upp i. 
Det tog över l 1/2 timme innan detta 
gäng-krig var avklarat! 

Nu behöver man inte alltid köra de
taljerad strid. Men detta är till stor del 
den strategiska biten i spelet och är 
dessutom nödvändigt att utföra för att 
spelet ska tillåta en att expandera sitt 
gäng _till större storlekar. Hemskt! 

Om du struntar i om det finns vettig 
grafik & ljud i ett spel, inte tycker om 
komplicerade strategispel, och är jätte 
förtjust i att sitta och vara overksam 
långa stunder när du spelar, då är detta 
spel något för dig. Annars är det bättre 
om du tittar efter något annat strate-

gispel. Erik Lundevall 

GRAHK lJUO SPEL- PRIS
VlRDE VlRDE 
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!MEDELVÄRDE: 1.3 

· ---~ Spela, programmera! 
\ Din dator kan mycket mera! 

LAGPRIS
DISKETTER 
DSDD 
5 1/4" 
10 st 

M-20 
3 1 /2" 
10 st 

79:-
199:-

(:: 
VI SKICKAR MOT 
POSTFÖRSKOTT! 

\~ 

MICRO
TEXT 

HR-5 • 30 tecken per sekund 
I 

• 9 x 9 nålars matris • Både batteri och nätdrift 
• StåendeA4 • Tystgående 
• Friktionsmatning • Klarar lösa ark 

En skrivare bör inte kosta mer än en dator! 

ORDBEHAND
LINGSPAKET 
Program och skriva re. 

Med kassett 

1.695:-
Extra färgband 49:-

REGISTER
PAKET 
Program och skrivare. 
Med kassett 

64/ 128 ~ 1.900:-
~ Med diskett 

-8a.s
Reg1ster 

641128 ~ 1.950:-
~ - Med diskett 

Je GRANA 
,_,., ' SOFTWARE 1.950:- -~, GRANA 

-~·i' SOFTWARE 1.975:-. 

~ DATABUTIKEN 
Allt som tillkommer är 40: -
(frakt, exp.- och post
förskottsavg.) 

COPY CONSULT 
Källgatan 12 - 722 11 Västerås - Tel. 021 -12 58 12 
Auktoriserad återförsäljare 
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Hur ser framtiden ut om 33 sekun-· 
der? Enligt spelet Leviathan från En
glish Software, inspireras vanliga män
niskor till tokiga fantasier av rockvide
o filmer. Vänta 33 sekunder så får du 
se! 

Av någon oförklarlig anledning ska 
du flyga med ett rymdskepp genom tre 
planetzoner och skjuta fientliga rymd
skepp. Vad nu detta har med rockvide
os har jag ingen aning om. 

Efter en sån här inledning blir man, 
lite misstänksam och nyfiken. Spelet 
visade sig dock vara ett Zaxxon
liknande spel. Landskapet rör sig på 
samma sätt, och du kan flyga över land 
eller ute i rymden, där du skjuter andra 

skepp. Men här slutar likheterna. De 
egentliga fienderna är formationer 
med olika sorters skepp. 

Ditt skepp kan flygas både framåt 
och bakåt. Dvs du kan vända tillbaka 
till det landskap du passerat. Skeppet 
kan dessutom öka eller minska farten 
och höjden, rolla och landa på "be
nsinstationer". 

Längst ned på skärmen har du bla 
en monitor som visar vilken sorts 
skepp du slåss mot för tillfället, och 
hur du skall flyga för att hitta dem. 

När jag satte mig ned och började 
spela detta spel tyckte jag inte det var 
så mycket att hänga i julgran, men ef
ter ett tag blev jag ganska biten. Det är 

däremot lite enformigt efter ett tag, 
och ganska svårt. Men det som gjorde 
att jag spelade det ett antal gånger var 
i alla fall den fantastiska grafik, och 
det inte allt för dåliga ljudet. Inled
ningsskärmen var häftig, både grafik
och musikmässigt. Synd bara att spe
let håller ett så högt pris. 

Staffan Hugemark 
Pris: 149 kr (K), 199 kr (D). 
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Då var det dags för REKORD-SP 
egen TIO-I-TOPP lista. 

Reglerna är enkla: Det finns tio listor 
som det kommit in flest rekord till. 

Lite fler regler: Ni får INTE använd 
slag! Vi tar inte eller med rekord som st 
åstadkommits av mer än en person. Gh 
kord från anonyma! Skicka också med 
såg utpå den 

· nivå/poängställning dit du nådde, elle, 
Till slut en rättelse. I f örra numret sto 

de längst upp på listan skulle få ett spel. 
Korrekt är att de som ligger högst i va 
årets slut belönas med ett spel. 

Längst ned på sidan finns en kupo, 
skicka in era rekord på. (En avskrift , 
också.) 

COMMANDO 
Poäng: 
4. 707 .200; Magnus Edgar, Eskilstuna 
3.464.500; Joakim Ragnwaldsson, Laholm 
2.156.900; David Järlestedt, Falun 
1.607.200; Björn Frantzn, Djursholm 
1.554.060; Jens Karlsson, Asarum 
1.533.300; Richard Hellström, Hässleholm 
1.372.000; Johan Lindqvist, Skövde 
1.320.400; Kristo ffer Nordfeldt, Åstol 
1.269.200; Rauli Sulanko, Norrköping 

PAPERBOY 
·Poäng: 
69.750; Rauli Sulanko, Norrköping 
21.050; Magnus Berggren, Sorsele 
6192; Leo Sutic, Spå nga 

UPFINAL 

ll-0 - på leve! 9; Håkan Nilsson, Domsjö 
7-0 - på level 9; Mats Egelstig, Vikingstad 

Poäng: 
273.820; Peter Tabacsko; Anderstorp 
25.020; Leo Sutic, Spånga 

SOLIDERONE 
Tid: 
4:27 i tid kvar; Mats Egelstig, Vikingstad 
2:12 i tid kvar; Rauli Sulanko, Norrköping 

· MITT REKORD: 

kc.'ora-M 

YIE 
Poäng: 
10.274. 
4.986.0 
2.434.0 

INTl 
Poäng: 
76.800; 
32.700; 

SA!' 
Poäng 
724.30 
4 15.131 
47.900 

URI 
Poäng: 
88 .275 
29.800 

ALi 
Poäng 
1.512.: 
1.070.: 

SPEL .......................................... . 

RESULTAT .. .. ... .. .. '. ............. .. . · .. .. .. . 

Skickas till: L 
. Karlbergsvägen 
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Mutants 
gör. Jag lyckades aldrig hålla igång 
spelet någon längre tid. Detta är ju 
ganska kui som omväxling, men fruk
tansvärt frustrerande om man försö
ker komma någon vart. Grafiken är 
bra på vissa ställen, men ibland ser den 
lite väl torftig ut. 

k 
Då var 'det dags för framtid igen. 

Mutants från Ocean utspelar sig i en 
mycket avlägsen sådan. Människan är 
likadan som alltid och det har rasat ett 
krig i universum de senaste 600 åren. 

Som fredskämpe upptäcker du att 
alla vapen i kriget kommer från en och 
samma firma(Bofors? Red.fråga). Du 
h,ar även fått reda på att de håller på 
med ett nytt supervapen - muterade va
relser! 

Som den fredsvän du är anser du gi
vetvis att någon borde stoppa dessa. 
Oturligt nog blir det du ... 

Till ditt förfogande finns ett rymd
skepp som du kan bestycka med en av 

or REKORD-SPALTEN. Datormagazins 
a. 
>etfinns tio listor med rekord. Spelen är tio 
r;t rekord till. 
får INTE använda "game-kil/er" av något 
ed rekord som saknar två vittnen eller har 

än en person. Givetvis publiceras vi inte re
'kicka också med en beskrivning av hur det 

fil du nådde, eller hur du lyckades. 
f förra numret stod det att den som hamna
r skulle få ett spel. Det är rätt men ändå fel. 
' ligger högst i varje TIO-I-TOPP lista vid 
-J ett spel. 
-n finns en kupong, använd denna för att 
vå. (En avskrift eller kopia av den duger 

na 
· aholm 

m 

;leholm 

tol 
.ng 

)mSjö 
ng tad 

·p 

ngstad 
rköping 

k.E. oitt-Mllster: Staffan Hugemark 

YIE AR KUNG FU 
Poäng: 
10.274.600; Rikard Thulin, Strömstad 
4.986.000; Johan Lindqvist, Skövde 
2.434.000; Robert Broed, Vällingby 

INTERNATIONAL KARATE 
Poäng: 
76.800; Johan Lindqvist, Skövde 
32. 700; Mats Egelstig, Vikingstad 

SANXION 
Poäng: 
724.300; Mats Jansson, Huddinge 
415.130; Rauli Sulanko, Norrköping 
47 .900; Peter Tabacsko; Andersrorp 

URIDIUM 
Poäng: 
~ 275; Björn Frantzon, Djursholm 
29.800; Leo Sutic, Spånga 

ALLEYKAT 
Poäng: 
1.512.300; Leo Sutic, Spånga 
1.070.200; Peter Nevalainen, Oxelösund 

Skickas till: Datormagazin, Rekordspalten . 
. Kar/bergsvägen 77-81, 113 35 STOCKHOLM. 

tre sorters vapen. Med detta skall du 
åka omkring bland ett antal testzoner 
för mutanterna och samla delar till en 
självförstörelse-mekanism som finns i 
en av zonerna. Denna zon är ett stort 
"hus" med gångar som du skall flyga 
igenom för hitta platsen för meka
nismen. 

De andra zonerna är fyrkantiga om
råden med olika mutanter. Dessa mås
te skjutas eller spärras in för att du 
skall kunna ta det du är ute efter. 1 var
je zon finns en Iandningsplatta. Efter 
att ha landat på denna kan du välja vit~ 
ken zon du vill flyga till och ·vilka va
pen du vill använda. Du ser allt i fågel-

perspektiv och skeppet kan styras i de 
fyra vädersträcken. 

Detta är det svåraste spel jag någon-

sin spelat. Det är inga problem med 
kontrollerna, det är bara det att man 
blir anfallen av mutanter hur man än 

Ljudet är däremot suveränt. Men 
det är som sagt i mina ögon alldeles för 
svårt spel. 

Staffan Hugemark 
Pris: 99 kr (K), 149 kr (D). 

GRAfll lJUO SPH-
C VARDE 
u 

4 
3

11: 

2 
1 

.. 
MEDELVARDE: 3.5 

PRIS-
VARDE 

5 
4 
3 
2 

FYRA ESS I LEKEN! 
TAC-5 

En joystick utöver det vanliga. 
Läcker design och funktion, parad med 

hög kva/ite och mikroswitchteknik är en 
svårslagen kombination. 

TAC-2 
Pris; kva/ite och precision i en oslagbar 
kombination har gjort den till marknadens 
populäraste joystick. Ca pris 195:-

STAR FIGHTER , 
Exakthet, greppvänlighet och kvalite har 
gjort Star Fighter till en av USA's mest 

sålda joysticks. 
Den optimala joysticken! Ca pris 149:-

Sl/KSTIK 
Joysticken för under hundralappen utan 
att man sparat in på kvaliten. Ca pris 99:-

--

Box 2018, 183 02 TÄBY. Tel 08-7921095 



22 

lnf iltrator 
KARTLAGD 

· Nu, Jimbo, har du äntligen chansen att klara Chris Grays häf
tiga spel Infiltrator! 

Christian Berglund, Luleå, har nämligen kartlagt alla rum i 
diktatorns underjordisk näste! 

Level 1. "Administrative camp": ADF 72.8 

2 

1 5 

Level2. "Prison camp": ADF 17 .5 
5 

X= Minor 

The Story: Långt bort i orienten, i 
provinsen Nang River, bor ett gäng kri 
gare. Specialutbildade och dödligt far
liga. Under the Supreme Masters led
ning arbetar de hårt för att nå målet: Sa
m urai War Lord. 

Din uppgift i Samurai Trilogy är.att 
meritera dig för en plats i the War Lords 
träningsprogram. För att klara dig till 
finalen måste du klara två tester: Ken
do och test två - Karate. 

3 

Samuray 
Trilogy 

Det är alltså mängder med gamla 
asiatiska kampsporter i detta spel. Sa
murai Trilogy har också mycket att bju
da på i form av variationer. Bl a kan du 
lägga upp ditt eget träningsprogram. 
Välja din motpart bland en hel kollek
tion av strids-experter. En poäng med 

4 

3 

Home Base: ADF 40.2 

1 

2 

detta är att lära dig just denna motparts 
svagheter och lägga upp din träning för 
att utnyttja detta. 

Du kan också träna skuggboxning 
(Makirawa, eller Tamishiwar, där du ska 
slå sönder tegelstenar med bara handen! 

Aaah, Banzai!!! 

Detta är alltså EFTER att du klarat 
flygningen, landat och lyckats smyga 
dig in i diktatorns nästa. 

På nivå 1 ska man först hämta 
"security-kortet" och sedan gå till 
"security-rummet". Där kan man se
dan öppna de dörrar som annars är 
låsta. 

Sedan Är det bara att rusa runt och 
ta en bild i varje rum av dokument som 
hänger på väggarna där. När det är 
klart bär det iväg hem ... 

På nivå 2 mÅste man, efter security
processen, först hämta "The invisible 
pill", som finns i labbet i byggnad 4. 
Sedan hämtar man professorn, åter-, 

vänder till laboratoriet i byggnad'" 4, 
spränger det och sticket hem. 

Slutligen, nivå 3, där man efter den 
sedvanliga security-processen ska 
springa runt och placera sprängladd
ningar i alla kontrollrum. Av utrym
messkäl fick vi inte plats med kartorna 
på nivå 3. 

Övriga tips: I varje rum finns lådor 
att undersöka. Innehållet varierar 
slumpmässigt. Man har nytta av gas
bomberna och ett "electronic card" 
som används för att stänga av larmet. 

Uniformerna (gula) verkar inte ha 
någon annan effekt än att krångla till 
det för Jimbo baby. 

Små fuskisar! 
BMX SIMULATOR: 

Om du följer dessa anvisningar 
kommer du att få tillräckligt mycket 
tid över på varje var att du hinner gå 
till databutiken och kolla om det finns 
några nya spel innan tiden är slut. 

Reseta först spelet och gör sedan föl
jande POKE 13937,0 : SYS 4096 nu 
har du tid över till att titta på TV under 
tiden du spelar! 

BOMB JACK: 
Till er som har autofire: Ställ dig på 

plattformen högst upp till höger och 
sätt på autofiren, poängräknaren hål
ler på och tickar till du stänger av au
tofiren. 

CAULDRON Il: 
Gör en reset och skriv sedan: POKE 

36152, antal pumor, sedan startar du 
. spelet med SYS 32777. 

DRUID: 
För att få monstren i Druid att exp

lodera i ett rökmoln så fort de dyker 
upp resetar du spelet och skriver föl 
jande POKE 39271,255 : SYS 5120 

GALVAN: 
Reseta spelet och skriv följande rad 

så får du oändligt många liv. 
POKE 23730,234: POKE 23731,234: 
POKE 23732,234 : SYS16384 

GAUNTLET: 
Reseta spelet och skriv in någon av 

följande poke-satser: 
POKE 48621,96 för att få spöken och 
styggingar att låta bli att anfalla dig el
ler för att få dem att inte döda dig, PO
KE 49009,96. Du startar spelet med 
s·ys 32768. 

GREEN BERET: 
När hundarna kommer mot dig 

hoppar du upp i luften och håller in 'I' 
tills alla hundar passerat så kommer 
du vidare. 

Efter att ha laddat in Green Beret 
kan du göra följande POKE1392,127 : 
RUN så får du enligt Nichlas J. en 
'stålman'! (Han dillar om en helball 
blaska också, grumf?) Går du på sam
ma gång följande blir eldkastaren till 
tre delar, POKE 6636,0 : POKE 
6637,96 

KUNG FU MASTER: 
Gör en reset och skriv sedan: POKE 

34142, antal liv för spelare nummer 1. 
POKE 34147, antal liv för sp~~,ui! -
nummer 2. Sedan POKE 34208,100 ef
ter det startar du spelet med SYS 
32768. 
På första våningen kan du trycka ned 
SHIFT + G så händer något fräckt! 

LITTLE COMPUTER 
PEOPLE: 

Tycker du att din gubbe ser lite trå
kig ut? Omdu går in med en diskeditor 
och ändrar första byten i spår 18 sektor 
17 till: I. LCP med mössa, 2. Halvf
lintskallig LCP, 3. Som 2 fast vithårig, 
4. LCP med solbrillor, 5. Som 4 fast 
vithår.ig, 6. Skäggig LCP, 7. Samma 
som 6 fast med vitt hår, 8. Normalt ut
seende, 9. Normal fast vithårig. Jag 
tror jag vill ha min med solbrillor! 

MONTY ON THE RUN: 
Skriv först in ditt namn, när du se

<lan skall välja 'Freedom Cave' väljer 
du 2,4,12,13,14 så går det bättre. 

SAMANTHA 
STRIP POKER: 

FOX 

Satsa bara 20 åt gången så går det 
bra. He, he. 

SPYHUNTER: 
När du just blivit avsläppt av lastbi

len sväng så långt åt höger du kan, du 
kan då åka ute i högerkanten utan fa 
ror, ända tills helikoptern kommer. 

TERRA CRESTA: 
Skriv in det här programmet kör det 

och stoppa in din orginalkassett så får 
du oändligt många liv! 

10 FOR I = 53229 TO 53256 : READ A 
: POKE I,A : NEXT : SYS 53229 
20 DATA 
198,157,169,0,162,1,168,32,186,255,3 
2,189,255 
30 DATA 
32,213,255,169,208,141,146,4,96,206, 
59,18,76,3,1 

TRAPDOOR: 
Ladda in spelet reseta och skriv föl

jande POKE 1,49 : POKE 14,96 : SYS 
14336 detta ger dig oändlig tid till att 
utföra 9in herres uppdrag. 



---------GAME 
SQUA 
CORNER 

Hit skickar du frågor, tips 
och undringar om spel av alla 
slag. Vår Game Squad gör sitt 
bästa för att hjälpa dig. Mä,rk 
kuvertet "Game Squad Cor-

. ~er". Datormagazin, Karl
bergsv. 77-81, 113 35 Stock-
holm. 

----------Bluärk! · 
Jag fick ett flertal chocker när jag 

tittade i nummer 1/87 (av Dator
magazin). 

Till recensionen på 'Five Star' fanns 
en bild på Bobby Bearing! Någon re
cension på Bobby Bearing hittade jag 
inte. Däremot fanns en recension av 
Bobby Bea ing i nummer 4/86 där det 
står att spelet inte har något ljud. 

När jag senare tittar i Commodore 
User så har de gett ljudet 9 av 10 i be
tyg! Förklara! 

Jag blev också mycket förvånad när 
jag läste er recension .av Judge Oredd. 
Det finns inget betyg! Varför? 

Vidare fick jag hjärtflimmer när jag 
slog upp sidan 14 och såg en bild från 
motorcykelspelet Red Max ovanför 
BMX Simulator-recensionen. Vad gör 
den bilden där? Eller kanske texten? 

Sign. Ilsken 

Det är verkligen kul att se att vissa 
läsare är lite uppmärksamma. För att 
reda ut alla frågor om konstiga bilder 
till recensionerna måste jag klaga på 
Chefredaktören.(Vi ska diskutera det 
här senare Tomas. Chef. red. anm.) 

Det var så att alla i Gamesquad åkte 
till England alldeles efter fotografe
ringen av spelen. Av någon anledning 
blev det strul med listorna på vilka bil
der som hörde till vilket spel. 

Kvar satt vår stackars chefsredak
tör (Så ska det låta! Chef. red. anm.) 
med ett knippe bilder och recensioner 
som skulle paras ihop . 
. . ...Det vore enklare för oss att pussla 
Ihop en krossad bilruta än vad det är 

för honom att passa ihop bilder och 
recensioner. 

Resultatet blev till största delen till
fredsställande, men en del saker, som 
du märkt, blev inte alls rätt. 

• Egentligen Red Max 

Angående betygen som fattades till 
en del spel så är det sådant som händer 
ibland. Recensenterna glömmer, eller 
också faller de bort någonstans på väg 
till sättdatorn. 

Som alla säkert vet så sköts allt på 
Datormagazin med datorer. 1 vanliga 
fall går sådant att rätta till genom att 
Chefred. ringer s~ribenten och frågar. 
Det gick inte i det här fallet eftersom vi 
alla var i England då. Vi kan bara ur
säkta och lova förbättring. 

VAD SKA JAG KÖPA? 
Kära Datormagazin. Äntligen har 

jag samlat ihop till 200 kronor. Vilket 
spel föreslår ni att jag köper? Gaunt
let, Druid eller The Movie Monster? 

Jag läste december-numret och 
tänkte: " Nu kommer äntligen svaret 
på hur man gör med Game Killer!" 
Men jag har det på kassett, hur ¼ S 
%& gör man då? 

Sign. Frågande 

Tja du, jag skulle nog köpa Druid. 
The Movie Monster är helt uteslutet. 
Någct värre har jag inte sett på länge. 
Gauntlet säljer enligt min mening ba
ra på det kända namnet. 

På din andra fråga får jag svara 
med en motfråga: Hur i hela x ¼ S ! 

får man in en_ Game Kil/er på b~nd? 

Måste vara någon knäpp kopia. De 
enda Game Killers jag har hört talas 
om ligger på cartridge. 

FAST I RYMDSKEPP 
Hej, jag är en 128:a ägare som har 

fastnat i spelet The Hitchhikers Guide 
To The Galaxy. Jag har fastnat i ett 
rymdskepp där jag varken kan se, kän
na eller smaka något. Vad skall jag 
göra? · 

Sign. Hjälp 

Att försöka smaka och lukta kan 
ibland vara bra, särskiljt om man gör 
det många gånger om ... 

TRILSKANDE 
FLYGPLAN 

Jag _skulle vilja ha hjälp med Flight 
Simulator Il. Jag kan inte få planet att 
gå rakt fram, antingen stiger det eller 
också sju:1ker det. Jag försöker korri
gera det men reaktionen· blir för stor, 
likaså med gasen. 
Sign. Flight Zero 

Jo, det är så att det tar ett tag för 
programmet att fatta att du trycker 
ned en knapp. Och har du då suttit och 

hållt knappen intryckt en längre tid så 
blir effekten den att först händer ing
et, sedan händer på tok för mycket. 

Det är likadant med MicroProses 
Gunship. Om du gör så att du trycker 
en bestämd gång, släpper knappen 
och väntar på effekten. Var den inte 
tillfredsställande trycker du en gång 
till. 

Jag vet inte varför det är så. Anting
en är programmet väldigt slött, (vilket 
jag inte tror) eller ochså är det Jör att 
förhöja realismen. Det senare alterna
tivet pekar manualen till Gunship på. 
Det tar lite tid för ett flygplan/heli
kopter att ge svar på kontrollerna. 
Prova _detta, om du inte provat det ti
digare och jag hoppas du lyckas! 

NÄTTER MED VERA ~~:i. Wf-Pl/&%.t'"il'NJ\_ 

.... ;$ 

-·· ~i::.;t 
I julnumret skrev ni om-att tips ;~-~ 

Vera Cruz skulle komma. Men i följan
de nummer fanns bara en vanlig re
cension! 

Då jag tillbringat många nätter med 
. Vera Cruz utan att komma någonstans 
blev jag besviken på er. Jag skulle bli 
mycket glad om Tomas Hybner kunde 
skicka mig en lapp med lite tips, då det 
saknades i tidningen. 
Sign. 64-man 

Nu kan jag inte göra annat än klaga 
på Chefred. igen! Det var så att han 
tyckte min recension tydde på att jag 
spelat spelet alldeles för lite, så han be
slöt att ta det i egna händer. Han kom 
upp med lika mycket som mig, unge
fär ingenting. 

Därför beslöt vi oss för att stoppa in 
min recension ändå. Jag skall ta en 
extra titt på Vera Cruz och höra efter 
med Askon Kömirfrir (red. för adven
turesidan), om vi kan ta med lite tips 
om det. 

Det är säkert många som har sam
ma problem som dig och mig så det 
blir bäst så. 

HINTS BOOKS? 
I julnumret läste jag om Trinity och 

det stod att man kunde köpa Hint-

23 

books hos importören. Vem är im
portören? · 

Sign. Äventyraren 
Importören heter H K Electronics & 

Software och har tel 08- 7339290. 

ARCAD??? 
Vad är ett arcadspel och våd är ett 

plattformsspel? 
. Sign. Nybörjare 

Ett arkadspel är ett spel som står i 
spe/hallarna och som man får stoppa 
fulla med småpengar för att kunna 
spela. 

Som du säkert har sett i någon re
cension står det att det handlar om en 
arkad-konvertering; Detta betyder att 
spelet har gjorts med det ursprungliga 
arkadspelet som förebild. 

Ett plattfor,nsspel brukar oftast 
handla om en gubbe som skall hop
pa/gå omkring och hämta olika saker 
på olika våningar på varje skärm. 
Mest känt av dem alla iir väl D_onkey 
Kong. Jumpman, Blagger, TYollie 
Wallie och Monty on the run-är andra 
exempel som alla är typiska platt
formsspel. • 

BILLIGAST I NORDEN? 

Köp dina disketter hos oss. 
Hög kval ite med garanti. 

Pris.ex. 

5 1 /4" 

5 1 /4" 
3 1 /2" 

SS/DD 

DS/DD 

DS/DD 

Priserna gäl ler 

5 :50 st 
6:50 st 

inkl. moms och porto. 

Dygnetruntbeställning! 

K H DATATJÄNST 
Box 13, 442 21 Kungälv. Tel. 0303/111 80. 

Postgiro 492 0325-0 SWEDEN 

Postförskott+ ev. 10:-

Jag bestä.ller: 

Namn ...... . ..................... . st 5 1 /4" SS/DD 

Adress ............. st 5 1 /4" DS/DD 

Postadr. . ...................... . st 3 1 /2" DS/.DD 
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SK IV '!f~ÖVNING ~-
6 REM"~O:SKRIVöVN. QWERTY",9 
10 REM AV SVEND öRUM BERTELSEN - NOV 1986 - DATORMAGAZINVERSIONEN 
20 DIM ER(255) POKE 53280,2: POKE 53281,2. : A = 1500: REM RAD 
70 REM CO EFTER REM= COMMODORE SH = SHIFT 
80 GOTO 1000 : REM RAD 100 - 999 RESERVERADE FöR GOSUBRUTINER 
90 REM RUTIN, SOM VISAR FINGERSÄTTNINGEN öVERST PA SKÄRMEN 
100 PRINT "l.ill E! 1111213141415151617181818 Il ":REM SH B CD M 
110 PRINT "lill l!!l 11213141516171819101-1=1: Il - SE BARA":REM SH B CO M 
120 PRINT "lill f.i:!112131414 J5 J5 J3 f7 J3 '3 J3 J3 Il ":REM CO M 
130 PRINT "lill l;i;t ~ J;:: ~ lf IY µ Il P f 1A ~ 11' ll-=i PA SKÄR-":REM CO M 
140 PRINT "I.Il F.i:!1 12 13 14 14 15 15 J3 f7 J3 J3 J3 Il ":REM CO N 
150 PRINT "I.Il ~ t:i l> F ~ J-1 IJ t< J,. Jj f\ I; Il - MEN EJ PA" : REM CO N 
160 PRINT "I.Il E! 1121314141515161718 Il ":REM SH B 
170 PRINT "lill l!!I ZIXICIVIBINIMI, I, I/ Il !!b FINGRARNA":REM SH B 
180 PR I NT "EW SKRI V TECKNET, SOM V I SAS UNDER BILDEN _., : RETURN 
190 REM RUTIN SOM VISAR HÄNDERNAS PLACERING & PROGR. MöJLIGHETER 
200 PRINT CHR$Cl47) "lr 
210 PRINT" L3 l!l";CHR$C34l;"llll$l"l&l'l<lll01 I l*ICLIIN":REM SH B 
220 PRINT" L3 ~ 111213141516171el9101-1=1: IHDIDE":REM SH B 
230 PR I NT " L3 I I I I I I I I I I I I 17t ~ES- ": REM CD M 
240 PR I NT " L3 CTRL IR 1,1 E ~ fr IY µ Il p f I,&. ~ 11' lfORE ": REM CO M 
250 PR I NT " ~/ l:,H IF E:ol f2 13 14 Il I 1E5 J3 J7 '3 11 I+ ~E-13311 ": REM CD N 
260 PR I NT " 1.33T J.,OCK g\ 15 l> F IS3 J-1 låJ t< J. ll lfi I; ITURN ": REM CO N 
270 PRINT "lill I I I I I I I I l<l>l?ISHI 11'1~ ":REM SH B 
280 PRINT "ta::= t,;HIFTIZIXICIVIBINIMI, I, I/IFT I I ":REM SH B 
290 PR I NT " tall 3 E!TTII 6 ~ 

300 PRINT "11!11. E! 2 f.i:!,.._114 5 f.i:!,.._lf7 l!!I Z.":REM SH U 
310PRINT"IJ'LACERA E! ,.._11,.._ ,.._11,.._11 PLACERA":REMSHBU 
320 PRINT "li\'ÄNSTRA Il 1 E!l 11111 111111113 Il Ht:IGRA ":REM SH B 
330 PRINT "OiANDEN f.ii,.._ 11111111 TTE! 111111 ,.._ OiANDEN ":REM SH U I B 
340 PRINT "D'A E!I I I I I I I IAAI I I I I I !I IJ'A ":REM SH B N M 
350 PRINT "W,.,S,D,F E!ll!VÄNSTERE! Ä 1.!!HöGERf.ii I BJ,K,L,ö" : PRINT 
360 PRINT '"l!J3.TRYCK L3 MELLANSLAG f.i!II & VÄLJ öVNING NEDAN" 
36.5 PR I NT "1!1!4. EW RETURN !I = BOKSTÄVER 1.3 © I! = ALLA TECKEN" 
370 PRINT TAB<6> "L3 *.=SIFFROR OCH BOKSTÄVER" 
380 PRINT" SKRIV TECKEN DU VILL t:IVA ~ W RETURN •·" 
390 PRINT TABC6) "L3 $.=TRÄNA DET INSKRIVNA" 
400 PRINT TAB(6) "W ~I!= AVBRYTER, GER STATISTIK" · 
410 GET H$ : IF H$ <> CHR$(32l THEN GOTO 410 
420 PRINT "lr ; : RETURN 
1000 PRINT CHR$C147) "11!1 SKRIVMASKINSSöVNING PA VIC-64 & C-128 I.i!' 
1070 PRINT" 1i1 I! l";CHR$C34);"1111$l"l&I' 1<1>101 I l*ICL]IN":REM SH B 
1080 PRINT" W ~ 111213141516171819101- I= I: IHOIDE" : PRINT:REM SH B 

, 1100 PR I NT " la I I I I I I I I I I I I lit ~ES- ": REM CD M 
1110 PR I NT " 13 CTRL f.l 1,1 E ~ lf I'{ µ 11 1J f 1A ~ 11' [rORE " : PR I NT: REM CO M 
1130 PRINT" ~/ '3HIF I I I I I I I I I I I I+ ~E- ":REM CO N 
1140 PRINT " IUST J,.OCK f\ '3 J) f" J, fi 1J I< l, p f\ I; rruRN " : PRINT:REM co N 
1160 PR I NT " W I I I I I I I I I< I> I? I SH I 11' I~ ": REM SH B 
1170 PR I NT " ta::= l:,H I FT I Z I X I C I V I BIN I M I, I. I/ I FT I I " : PR I NT: REM SH B 
1190 PRINT " W 3 • 6" 
1200 PR I NT " 2 ,.._ 4 5 ,.._ 7 ": REM SH U 
1210PRINT" AV; ,.._11,.._ ,.._11,.._ ":REMSHUIB 
1220 PRINT" SVEND t:IRUM 1 111111 1111118 ":REM SH B 
1230 PR I NT " BERTELSEN r. I I I I I I I I I I I I r. ": REM B U I 
1240 PR I NT " I I I I I I I I T T I I I I I I I I " : REM B 
1250 PRINT" FUSKA INTE I 11 I I I I I A AI I I I I I I I ":REM SH B N M 
1260 PRINT "GENOM ATT SE I 1/ / \_ \.I I ":REM SH B N M 
1270 PRINT "PA TANGENTERNAIW/ÄNSTERE! / \_ l!f-lt:IGERE! I" : FOR 1=1 TOA NEXT I 
3000 REM BOKSTAVS OCH FINGERPLACERINGSBILD 
3060 PRINT CHR$ (147) : POKE 53280, 6 : POKE53281,6 
3070 PRINT "f.ii FINGER- W 1111213141415151617181818 r:REM SH B 
3o 5o PR I NT " f.ii SÄTTNING IWl 1 12 I 3 14 15 16 1718 I 9 I O I - I= I : r: REM SH B 
3100 PRINT: PRINT "C DU MASTE m1f2131414 15 '5 '3. 17 '3 '3 J3 ~ f:REM ca M 
3110 PRINT "C ANVÄNDA RÄTTIWQ l,J E R lf I'{ J.) Il P f 1A ~ 11' r:REM CD M -
3120 PRINT "C FINGER UTAN" 
3130 PRINT ' "C ATT TITTA PA ltEJ. 12 J3 14 14 '5 '5 16 f,' J3 '3 ~ r':REM CD M 
3140 PRINT "C TANGENTERNA 13.!!1A J3 J) F ~ f-1 IJ J< J,. Jj Il\ I; r':REM CO M 
3150 PRINT "C BöRJA MED" 
3160 PRINT "CATT PLACERA liEi 1121314141515161718f':REM SH B 
3170 PRINT" 1=LILLF.PA A tru, ZIXICIVIBINIMI, I, I/ r:REM SH B 
3180 ~RINT "f.ii 2=RINGF.PA S" 
3185 PRINT "3=LANGF.PA D W T T 
3190 PRINT" 4=PEKF. PA F ~ W LYCKA TILL !Il" 
3195 PRINT "f.ii 5=PEKF. PAJ 3 6" 
3200 PRINT" 6=LANGF.PA K 2 r.4 5 r.7 ":REM SH U I 
,3210PRINT"7=RINGF.PAL ,.._lir. ,.._11,.._ ":REMSHBUI 
3220 PRINT" 8=LILLF.PA ö 1 111111 1111118 ":REM SH .B 
3230 PRINT" ,.._111111 111111,.._ ":REM SH U I B 
3240 PR I NT " TRYCK PA I I I I I I I I T T I I I I I I I I ": REM B 
3250 PR i NT " tru, MELLANSLAG E!! I I I I I I I I A I I I I I I I I ": REM SH B N M 
3260 PR I NT " FöR FORTSÄTT- I IA \. I I ": REM B N M 
3270 PRINT" NING !!!VÄNSTER f.iil'\. l!f-löGER E!I ":REM SH B 
3280 GET F$ : IF F$ <> CHR$(32> THEN GOTO 3280 
6000 REM ER= ERROR, R = RÄTT, T = TID, TE$= TEXT, L$ = LÄST, T$ = öVA TEXT 

6060 REM ATERHOPPSADRESS 
6070 PRINT CHRS (147) : GOSUB 200 
6140 PRINT "[;f'; : INPUT T$: PRINT "I.i!' 
6150 PRINT CHR$(147> ; : GOSUB 100: REM VISAR TANGENTBORD & FINGERSÄTTNING 
6160 REM HUVUDPROGRAM 
6170 IF T$ "" THEN SL = INT<RNDCl)M(93-65)+66) : GOTO 6250 
6180 IF T$ "@" THEN SL = INTCRND<1)*(93-33l+34> : GOTO 6250 
6190 IF T$ "*" THEN 6230 
6200 IF Ml0$(T$,1,1) = "$" THEN GOTO 6370 
6210 SL = INTCRND<l>*LENCT$)+1> 
6220 TE$= MID$(T$,SL,1l : GOTO 6270 
6230 SL = INT<RNDC1)*(93-48l+49) 
6240 IF SL >57 AND SL <65 THEN GOTO 6230 
6250 REM HOPPADRESS 
6260 TE$= CHR$CSLl 
6270 PRINT "IW!l ";"llr';TE$;"111Ei"; 
6280 REM TESTAR RÄTT TECKEN 
6290 GET L$ 
6300 T = T+.01 
6310 IF L$ "" THEN GOTO 6290 
6320 IF L$ = "~" THEN GOTO 6690 REM STATISTIK 
6330 IF L$ = "1'" THEN GOTO 7010 REM t:IVA DE TECKEN DU HAR SVART Ft:IR 
6340 R = R+l 
6350 IF TE$<> L$ THEN GOTO 6510 :REM LJUD 
6360 GOTO 6160 
6370 REM TESTAR MENINGAR 
6380 IFK> LENCT$l-2 THEN K = 0: PRINT 
6390 R = R+1 
6400 PRINT" .. MID$CT$,K+2, 1) ; '"m"; 
6410 GET L$ . 
6420 
6430 
6440 
6450 
6460 
6470 
6480 
6490 
6500 
6510 

T = T+.01 
IF L$ = "" THEN GOTO 6410 
IF L$ = "~" THEN GOTO 6690: REM STATISTIK 
IF TE$ = . "1'" THEN GOTO 7010 :REM öVA DE TECKEN DU HAR SVART Ft:IR 
TE$= MID$CT$,K+2,1) 
IF L$ <> TE$ THEN GOTO 6510 

IFK> LENCT$l-2 THEN K = 0: PRINT; 
K = K+1 
GOTO 6160 

REM FEL - LJUDINDIKERING 
6540 POKE54276,34:POKE54296,15:POKE54273,72:POKE54272,169:POKE54277,10 
6550 POKE54278,0:POKE54276,33 

·6590 PRINT CHR$(147) 
6600 E = E + 1 
6610 PRINT" FEL" E "W" L$ "I!"" ÄR FELTR =" INT<EIR•100) "" FEL" 
6620 PRINT" DU SKULLE TRYCKT ";TES;", MEN TRYCKTE ";L$ 
6630 GOSUB 100: REM VISAR TANGENTBORDET 
6635 PRINT TABC7) "l!IW!I ~ !!l=AVBRYTER, GER STATISTIK" 
6640 REM STATISTIK FELAKTIGA TECKEN 
6660 ER<ASC<TE$)l = ERCASCCTE$))+1 
6670 GOTO 6160 
6690 REM STATISTIKUTSHRIFT 
6700 PRINT CHR$(147) ;TABC11)"STATISTIKUTSKRIFT" PRINT 
6720 PRINT TAB(8) "ANTAL FEL =";E;" AV ";R 
6730 IF R = 0 THEN GOTO 6750 
6740 PRINT TAB<8> "PROC. FEL =";INTCE/R*100l;"%" 
6750 PRINT TABC8) "TOTAL TID =";INT<T>;"SEKUNDER" 
6760 PRINT TABC8) "PLUSPOÄNG =";INTCR/T*100) 
6770 IF NOT EMT = 0 THEN PRINT TAB(8) "MINUSPOÄNG ="INT(1/(EMT)M100) 
6780 X = INTCR/TM100) : Y = INTC1/(EMT)*100) 
6790 Z = X - Y 
6800 PRINT TABC8) "RESULTAT =";Z;"POÄNG" 
6810 PRINT TABC8) "DATOR TID = "TI$ : PRINT 
6830 PRINT: PRINT TAB<2> "l!fl'RYCK NAGON TANGENT FöR FORTSÄTTNING" PRINT 
6850 GET A$ : IF A$ = "" THEN GOTO 6850 
6860 PRINT TAB(5) "11!1 DESSA TECKEN HAR DU SVART Ft:IR:" 
6870 FOR 1=1 TO 255 
6880 IF ERCI) <> 0 THEN P~INT CHR${ll;" =" ; ER<I>, 
6890 NEXT I : PRINT 
6910 PRINT TABC4) "trrRYCK PA W O I! FöR NOLLSTÄLI.JNING" 
6920 PRINT TABC4) "TRYCK PA 1.3 NI! Ft:IR AVSLUTNING" 
6930 PRINT TABC4) "TRYCK PA W 1'. öVA DE SVARA TECKNEN" PRINT 
6940 PRINT" ALLA 1ANDRA TANGETER FöR FORTSÄTTNING" 
6950 GET A$ : IF A$ = "" THEN GOTO 6950 
6960 IF A$="0" THEN E=O: R=O: T=O:FOR 1=1 TO 255 : ER<I>=O :NEXTI: GOTO 6060 
6980 IF A $ = "1'" THEN GOTO 7020 
6990 IF AS= "N" THEN PRINT"m TACK Ft:IR UPPMÄRKSAMHETEN" : END 
7000 GOTO ~060 , 
7010 : REM t:IVA ciE TECKEN, SOM DU HAR SVART Ft:IR 
7020 PRINr CHRSC147) 
7030 PR I NT TAB < 6 l "dl TRYCK EJ PA NAGON TANGENT! " 
7040 GOSUB 100 : PRINT TAB(6)"0U HAR SVART FöR ATT SKRIVA:" 
7050 PRINT TABC6) : T$ = "" 
7060 FOR I ; 1 TO 255 
7070 IF ER<I> <>O THEN T$ = T$+CHR${1) : PRINT TABC6) CHR$(ll; 
7080 NEXT I : PRINT 
7100 PRINT TABC4) "m NU KAN DU FORTSÄTTA ATT SKRIVA r 
7120 IF T$ \ = "" THEN GOTO 6060 
7130 GOTO 6210 
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GUIDEN TILL C64 

SPRITES! Ni vet dom där små gubbarna eller grodorna som 
studsar omkring på skärmen i alla möjliga spel. 

Det är det som kallas sprites på C64:an. Eller mer formellt 
Rörliga Grafiska Objekt. · 

Men hur gör man för att åstadkomma sprites själv? Det finns 
ju inga BASIC-kommandon. 

Lugn. I den här artikeln avslöjar Datormagazins 
programmerings-che( Kalle Andersson alla hemligheterna bak
om sprites. 

Sprites på C64:an är uppenbart ett 
knepigt problem för många. Vi har 
fått högar med läsarbrev som undrar 
över hur man gör sprites, använder 
sprites, flyttar sprites etc. Därför tar vi 
denna gång en ordentlig genomgång, 
med praktiska exempel som du själv 
kan testa direkt. 

En sprite är, som en del säkert kän
ner till, en mindre datoriserad grafisk 
bild som man kan flytta omkring hur 
man vill på skärmen. 

Räkna samman värdet för alla färglag
da punkter i varje kolumn. Värdena 
brevid rutsystemet är de som gäller för 
den figur vi har ritat. 

Därefter lägger du in dom i datasat
ser på .samma vis som vi har gjort i list
ningen nedan . Om du tycker det här 
med att räkna ut spri~e-data var svårt 
kan du använda den sprite-editor som 
finns på programmeringssidorna. 1 
den ritar du helt enkelt upp din sprite 
och därefter sköter datorn uträknin
gen av sprite-data. 

sprite-data från minnet måste det ligga 
på en adress som är jämnt multiplicer
bar med 64. T.ex efter adresserna 
15424, 15488 osv. 

Observera att du inte kan lägga in 
sprites i minnet på adresser över 
16384, utan att ställa om vissa adres
ser. Det beror på att man med hjälp av 
en adress endast kan åstadkomma 256 
olika 64 bytes block. Och 256 gånger 
64 är ju 16384. 

Du måste sedan tala om för datorn 
var den 2:a , 3:e etc -spriten finns . Det 
gördui adress2041 = spritel,2042 = 
sprite 2 osv ända upp till 2047, precis 
som tidigare: Se tabell 2. 

tabell 2. 
----------- -----

Sprite: 0 .1 2 3 • 

i adressen för spritens X-koordinat. 
Det gör mån i adress 53264. Den adres
sen håller reda på vilka sprites somlig
ger utanför 255. 

Genom att lägga ett värde i den ad
ressen som representerar vilka som är 
utanför kan man då alltså få dom att 
gå förbi 255 gränsen. Titta i tabell l, så 
ser du hur du ska räkna ut värdena för 
de sprites som skall ligga utanför 255. 
Ex . 
50 POKE 53264,1 

Detta placerar spriten i punkten 296 

5 G 7 
-----i,...-----~----- ___ __ L.. ____ _ 

Adress: 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 
De flesta spel använder sprites för 

att exempelvis visa gubbar, flygplan, 
kulor etc. Pacman-figuren är ett klas
siskt exempel på utnyttjandet av 
sprites. 

Här är data för vår triangel-
liknande figur: ·--------------------------------

23-64-82.16 ~ 4 2 I 64 32 '' 8 4 2 I 

I 

Själva figuren /spriten är något man 
själv har bestämt hur den ska se ut. 
Man kan som mest ha 8 stycken sprites 
samtidigt på skärmen om man använ
der vanliga programmerings-metoder 
att ta fram dom med. Med viss special
teknik kan man också få fram flera , 
men det utelämnar vi här, eftersom det 
skulle kräva hela denna sida enbart för 
att förk lara tekniken. Vi kommer 
eventuellt å terkomma till det längre 
fram. 

Det man behöver göra för att få 
fram en sprite är i stora drag följande: 
l.}-Definiera hur den ska se ut. 

~2..) Best.amma dess färg. 

(3.) Tala om var den skall placeras på 
skärmen. 

SÅ GÖR DU 

Så här definierar du en sprite: 

-(--- 24 ---~> 
En sprite består av 24 X 21 små 

punkter, av samma storlek som varje 
punkt på skärmen är uppbyggt åv. 
Dessa punkter kallas pixels. Du kan se 
dem med blotta ögat om du kikar rik
tigt ordentligt på ett TV-spel. 

Multiplicera 24 x 21, vilket ger 504 
punkter. Vilket om man räknar om det 
blir till 63 bytes (504 dividerat med 8), 
eftersom varje byte rymmer 8 pixels. 

En byte är en liten del av minnet i da
torn. Varje byte innehåller 8 s.k bitar. 
Varje sådan bit representerar en punkt 
i din sprite. 

Svårt.att förstå? Nåja, ge inte upp. 
Om du inte riktigt kan förstå det nu så 
gör det inget. Bara häng med så klar
nar det nog! 

Så hä.r räknar du ut din sprite: 

FÄRG-LÄGG 

På bilden (I.) ser du ett rutsystem 
med 24 gånger 21 punkter. Varje ruta 
är en iiten del av din sprite. Genom att 
"färglägga" de rutor man vill ska sy
nas i sin sprite kan man lätt räkna ut 
vad den ska få för värden . 

Ovanför varje rad finns det siffror, 
128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 i tre kolumner. 

1000 DATA 128 ·, 
1010 DATA 19 2, 
1020 DATA 224, 
1030 DATA 240, 
1040 DATA 248, 
1050 DATA 252, 
1060 DATA 254, 
1070 DATA 255, 
1080 DATA 255 , 
1090 DATA 255, 
1100 DATA 255, 
1110 DATA 255, 
1120 DATA 255, 
1130 DATA 255 , 
1140 DATA 255, 
1150 DATA 255 , 
1160 DATA 255, 
1170 DATA 255, 
1180 DATA 255, 
1190 DATA 255, 

Bild l. 1200 DATA 255, 

Så läser du in en sprite i minnet: 
Det räcker inte med att lägga spriten 

i datasatser, den måste även läsas in 
någonstans i minnet på datorn. Vi väl
jer att lägga den på adress 15360, som 
är ett ledigt utrymme om du inte skri
vit ett alltför långt progr:im. 

Med följande programsnutt kan du 
läsa in spriten: 

lO·FOR A = 0 TO 62: READ B: PO
KE 15360 + A, B: NEXT A 

Därefter måste du tala om för da
torn var du har lagt din sprite. Adres
sen 2040 innehåller ett värde för var 
sprite nummer O ligg'er. Genom att di
vide"ra adressen där du lagrade din 
sprite med talet 64 , får du reda på vad 
för värde du skall lägga i adress 
2040.Så här: 49152 / 64 = 240. Alltså: 

20 POKE 2040,240 
Om du har flera sprites måste du 

även läsa in dom någonstans i minnet. 
Eftersom man inte kan lagra flera oli
ka sprites på samma ställe i minnet 
måste man välja andra områden för 
varje sprite. 

För att datorn ska -kunna läsa av 

Bestäm färg: 
Färgnummer/ Färg 

Nr O - blir Svart 
Sprite/Färgregister 

Nr 1 - blir Vit 
Nr 2 - blir Röd 

0 - adress 53269 
1 - adress 53270 

Nr 3 • bl~r Cyan 2 - adress 53271 
Nr 4 • bhr Purpur 3 - adress 53272 
Nr 5 - blir Grön 
Nr 6 _ blir Blå 4 - adress 53273 
Nr 7 _ blir Gul 5 - adress 53274 

. 6 - adress 53275 
Nr 8 • bl~r Orange 7 - adress 53276 
Nr 9 - bhr Brun 
Nr 10 -blir Ljusröd 
Nr 11 -blir Mörkgrå 
Nr 12 -blir Mellangrå 
Nr 13 -blir Ljusgrön 
Nr 14 -blir Ljusblå 
Nr 15 -blir Ljusgrå 

o, 0 
O, 0 
o, 0 
o , 0 
o, 0 
o, 0 
O, 0 
o, 0 
128, 
192, 
224, 
240, 
248, 
252, 
254 , 
255, 
255, 
255, 
255, 
255, 
255, . 

Genom att lägga in ett färgnummer 
i spritens färgadress får den en viss 
färg. Ex. 
30 POKE 53269,15 

Det ger sprite O en ljusgrå färg. 

STYR SPRITES 

Men en sprites som bara står stilla 
och slöar på skärmen gör ju ingen 
glad. Helst vill man kunna flytta på 
den med exempelvis joysticken. Det 
kräver lite mer programmering. 

Tänk på din TV-skärm som ett väl
digt rutmönster där du kan hitta en 
speciell plats genom ett koordinat
system. 

Genom att lägga in värden i de 
adresser som hör till varje sprites X
och Y-koordinat kan man bestämma 
var på skärmen man vill ha den . 

Ex: 

Sprite : X-adress- Y-adress 

Sprite O : 53248 -- 53249 
Sprite 1 : 53250 -- 53251 
Sprite 2 : 53252 -- 53253 
Sprite 3 : 53254 -- 53255 
Sprite 4 : 53256 -- 53257 
Sprite 5 : 53258 -- 53259 
Sprites 6: 53260 -- 53261 
Sprites 7: 53262 -- 53263 

40 POKE 53248, 40 : POKE 53249, 
100 

Det placerar sprite O i position 
40,100. 

Eftersom man bara kan ha värden 
mellan O och 255 i en adress, och, som 
du ser på.bilden, det finris 320 punkter 
i X-led måste man ha två adresser för 
en sprites X-koordinat. Det fungerar 
såhär: 

Om din sprite går utanför 255 måste 
du tala om för datorn att den skall ad
dera 256 till det värde som du har lagt 

(256+40), 100. Det innebär ungefär 
att den flyttar ut en sprites X koordi
nat 256 extra steg. 

128 64 32 ~ 8 4 

Sprite-nr: 7 6 4 3 2 0 

Addera värdet för de sprites du vill 
ha, Tex, 32 + 8 = 42, för sprite 3 och 5. 

Det allra sista som behövs för att få 
fram Spriten är att koppla på den. Det 
gör du genom att tala om vilka sprites 
man vill ska vara på i adress 53269. 
Även här gäller samma sak som tabell 
l visar. Vill du koppla på sprite O skri
ver du POKE 53269,1. 

Låt oss säga att du vill koppla på fler 
sprites. Då räknar du samman värdet 
för de sprites som du vill ha på enligt 
tabell 1. För sprite 3,4,5 så blir det allt
så 8+16+32 56, dvs POKE 
53269,56 

25.; 
Ex. 

60 POKE 53269,1 
Detta kopplar på sprite 1 
Om du har skrivit in de programra

derna som givits i de exempel som vi gi
vit kan du starta ditt program med 
RUN så får du se vad som händer! 

Prova sedan att ändra olika värden 
och se vad som händer. 

Om du lägger in följande lilla rutin 
kan du styra spriten medj0ystick i port 
2: 
70 X = 296 : Y = 100 
80 A = 15-(PEEK (56320) AND 15) 
90 IF A = 1 THEN Y = Y - 1 : IF Y 0 
THEN Y = 0 
100 IF A = 2 THEN Y = Y + 1 : IF 
Y 200 THEN Y = 200 
110 IF A = 4 THEN X = X - 1 : IF X 
OTHEN X = 0 
120 IF A = 8 THEN X = X + 1 : IF 
X O THEN X = 320 
130 POKE 53249,Y XX 
INT(X/256) : POKE 53248, X - X X x 
256 
140 POKE 53269,XX 
150GOTO 80 

EXPANDERA 
EN SPRITE 

Med hjälp av register 53271 och 
53277 kan man expandera sprites i X 
och Y led. T.ex POKE 53271,1 expan
derar sprite O i Y-LED. POKE 53277,3 
expanderar sprite O och 1 i X-led. Sam
ma sak gäller här - titta i tabell 1. 
Ex. 
70 POKE 53277,1: POKE 53271, 1 

Detta ger en sprite som är dubbelt så 
stor i X & Y -led. 

SPRITE
KOLLISION 

Man kan lätt känna av om två eller 
flera sprites har krockat med varandra 
genom att läsa av värdet i adressen 
53278. Om den innehåller t.ex 9 (8 + 1) 
så har sprite O & 3 krockat. Innehåller 
den 14 så har sprite 1,2 och 3 krockat 
(2 +4+8). Du läser av en adress med 
basic-kommandot PEEK, dvs. ex: A 
= PEEK(53278). Varje gång du läser i 
adress 53278 nollställs det, därför är 
det bra att göra som vi gjort - tilldela 
en variabel värdet. 

Ett enkelt sätt att se om en sprite har 
krockat med någon annan är att an
vända följande BASIC-rad: 
IF PEEK(53278) AND X = X THEN 
åtgärd 

Den raden kontrollerar om en sprite 
har kolliderat med en annan. X har 
värdet 1 för sprite 0, 2 för sprite 1, 4 för 
sprite 2 osv. Se tabell l ! 

Sprite med text kollision: 
Den finns en motsvarande adress 

för att läsa av om en eller flera sprites 
har krockat med text på skärmen. Om 
53279 t.ex innehåller värdet 64 så har 
sprit~ 6 krockat med text på skärmen. 

Med en motsvarande rad' som vid 
Sprite-Sprite kollision kan man känna 
av om en sprlte krockat med text: 
IF PEEK(53279) AND X = X THEN 
åtgärd 

Där X är l för sprite O osv. Enligt ta
bell 1. 

Det finns en hel del mer att säga om 
sprites. Vi hoppas att du, med hjälp av 
den här artikeln, nu fått lite större in
sikt i hur man använder sprites. I kom
mande nummer kommer vi bl.a att be
skriva hur du kan skapa flerfärgade 
sprites m.m. Lycka till! 

Kalle Andersson 

_'.j=~50 

\ 
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Sprite-Editor 64 
• Datormagazins SPRITE-editor är 

ett litet förnämligt program som dels 
hjälper dig att utforma SPRITES di
rekt på skärmen. 

Dels hjälper dig att räkna ut 

10 V= 53248 

SPRITE-data (för närmare förklaring 
läs artikeln om SPRITES). 

När du knappat in programmet 
SPARA DET innan du skriver RUN. 
När du startat programmet får du upp 
en vit fyrkant på skärmen samt till hö
ger instruktioner. 

I nedre högra hörnet ser du hur dina 
sprites blir i "naturlig" storlek. 

20 poke 53281,11:poke53280,11 
30 gosub 210: gosub 310 
40 fora= 0 to 62 : poke 832+a,O: next a 

För att rita en sprite gör du så här: 
•Tryck en gång på SPACE (mellans
lagstangenten). En vit fyrkant - mot
svarar en pixel - ritas nu ut där cursorn 
är placerad (i forip. av ett gånger: 
tecken). 
•ännu ett tryck på SPACE raderar fy,r
kanten. Du kan flytta omkring inom 
den vita ramen med hjälp , av de två 
CRSR-tangenterna. 
•Ett tryck på ·PI-tangenten skriver ut 
DATA-satser. Skriv av dessa och lägg 
in i ditt SPRITE-programmet. 

50 poke v + 21,15 : fora= 0 to 3 : poke v + 39 + a,O 
55 poke2040+a,13:next 
60 poke. v + 16, 15 : poke v, .O: poke v+2,0:pokev+4,60 : poke v+6 , 30 
70 poke v+1,150:pokev+3,200:pokev+5,200:pokev+7,150 
80 poke v+29,2+8 : poke v + 23,4+8 
90 x = 1 : y = 1 : goto 170 
100 gQt a$ : if a$ = "" then 100 
110 poke 1104 + 40*y + x,d 
120 if a$ = "~r then y y 1 
130 i f a $ = "11" t h en y = y + 1 
140 if a$ = "ur' then x = x - 1 
150 i f a$ = "M" then x = x + 1 
160 i f a$ = "r:f' or a$ = "m'' then 
165 if a$ = chr$(133) then gosub 
170 d = peek(t104 + 40 *Y +. x> 
180 if a$ ="" then gosub 320 
190 poke 1104 + 40 * y+ x ,42 
200 goto 100 

if y < 1 t;_hen y = 21 
if y > 21 then y = 1 
i f x < 1 . t hen x = 24 
if x > 24 then x = 1 
gosub 370 
380 

210 print chr$(14)chr$(8)"[djl";tab(13) ;"Sprite-Editor 
220 print tab<13);" 
230 print "m " 
240 f6r a = O to 20 : print "I 
250 print" 
260 pr i nt "~' tab < 30); "IJ3PACEl;J Rita" 
270 print .tab(30); "IF11;J Qata" 
280 pr i nt tab < 27) ; "~ l r /H_omel;J Tom" 
290 pr i nt tab ( 30); "~pr i te·:" 
300 return 
310 fora= 0 to ·62 : poke · 832+a,O: next a: return 
320 i = 32 :i f d = 32 then i = 160 

64" 

I " next 

330 d=i:f=int((x-1)/8):e=peek(829+3*y+f) :g=8•<f+1) -x :h=e 9r 2~g 
340 if d = 32 then h = e - 2~g 
350 poke 829 + 3•y~f , h 
360 return 
370 X = 1 : y = 1 
380 print "[:f':for a 
390 ~or b = 0 to 2 

d - 32 gosub 210 
0 to '20 

gosub 310:return 

400 print - peek(832+ a*3 + b>; 
ff b -~ 2 . then print ","; 
~ext 6 : print : next a 

,,. ,·. "E R RO R- Försökte du skriva ii( "GISSA _D.HJR-progra~i;net'~ som ~J~ listade .i 
. förra numret av Datormagirin. . > ·. . Då märkte du ganska snart att det . 

_ -. inte fungerade. ·Slarv, slar-v; slarv - av . 
~ss. - ' Det är sådant som händer när 

~qö READ NS,N:FOR 
201 NEXT:GOT0330 

=OTON:READT$C l),Q•c ·1> 

350 PR I NT"TRYCK K NÄR DU 1fR KLARTÄNKT!" 
360 GET A$: IF A$="K"THEN .~80 
370 GOT0360 ~ 

750 IFA$="J"THEN330 

man har för bråttom och inte kollar 
allt ordentligt. 

Om du ändrar nedanstående raller 
så ska det dock ordna sig. Och vi lovar 
än en gång att förbättra vår kontroll av 
programlistningar. 

TECKEN
FÖRKLARINGAR 

Negativa hjärtan, svarta linjer etc. 
Det finns gott om konstiga symboler i 
våra program-listningar, som du inte 
på ditt tangentbord. Men de finns där 
trots allt. Och det är dessa tecken som 
rensar skärmen, ändrar färger etc. Tit
ta i handboken som medföljde din da
tor i kapitlet "BILDSKÄRMSKO
DER". Där finns en fullständig för
teckning över Commodores alla 
konstiga teckenkoder. 

Nedan finns en liten förteckning 
över de vanligaste koderna i våra 
program. 

"S·. 

1 REM NY TAPE-VERSION 
. 150 OPEN 5,1,0,"ANIMAL DATA" 
160 INPUT#S,NS,N 
180 INPUT#5,T$Cl),Q$CI) 
190 NEXT:CLOSE5:GOT0330 

910 open 5,1,1,"animal data" 
920 print#5,ns;c$;n;c$ 
9 40 p r in t # 5 , t $ ( i ) ; c $ ; q $ ( i ) ; c $ 
950 next:close5 . ' 

l!I 
·c 

= CRSR 
= CRSR 
= CRSR m 

Il= 
(it= 

NER" 
UPP" 
HöGER" 
VÄNSTER" 

c; = 
w = 
Il= 
Il = 

CRSR 
CLR" 
SHIFT + CLR 
CONTROL+9" 
CONTROL+O" 
CONTROL+2" 

HOME 

a = CONTROL+1" 
[!S = CONTROL+G 

För att detta ska 
fungera måste du 
befinna dig i en 
print-sats, . innan
för citat-tecknen. 
CONTROL+1 betyder 
att du ska hålla 
CONTROL nere och 
samtidigt trycka 
på siffran 1. 

klia er i skallen och lind
. ra."Vaffö gö den så för?" 

Skriv istället till vår Com
modore Wizard; Kalle An
dersson. Datormagazin. Karl
bergsvägen 77-81, 113 35 
STOCKHOLM. 

BYTA DATOR? 
Jag är en kille som har en C64 och 

funderar på att byta 1,1t den mot en 
Cl28 D. Jag vill veta priset och om det 
f~nns Å Ä ö på den. 

Mikael 

C128 D har Å A Ö direkt när ·den 
säljs i Sverige. Det finns t.o.m en möj
lighet att koppla ur dem, så att den har 
samma tecken-uppsättning som de 
engelska. 

Priset på 128 D kan variera lite på 
olika ställen. Commodores riktpris är 
7.400 kr inkl. moms~ Men priserna 
väntas sänkas när detta skrivs. Titta i 

· annonserna i denna tidning. 
datoråterförsäljare. 

BEHÖVER 
ASSEMBLER! 

Jag har letat efter en kraftfullt as
sembler. Kompisar har sagt att vad jag 
behövde var 64Mon på cartridge. Till 
min stora förvåning märkte jag att det 
inte finns några assemblers på Cartrid
ge. 

Johan Lindqvist 

Göteborg 

Mycket riktigt. 64Mon är inte en as
sembler, utan en s.k. Monitor. Med en 
monitor kan man åstadkomma unge
fär vad man kan med en assembler, 
även om det är bra mycket omständi
gare. Huruvida det finns riktigt bra 
assemblers på cartridge vet jag inte. Ta 
dig en titt på Tomas Hybners artikel 
om Multi-Softs Assembler i nr 1187 av 
Datormagazin. Den är disk-baserad. 

7'l~S& 7~1X 
Har du några bra programmerings-tips liggande där hemma? 

Tänk då på att vi fr.o.m nästa nummer betalar 150 kronor för må
nadens bästa· tips! 

Om duhilr korta program_·eller små rutiner/POKES eller PE
EKS, tveka inte - Skicka. in dom till: 

l)atormagazin, Kar/bergsvägen 77-81,113 35 STOCKHOLM. 
Märk kuverter "Program-tips" så har du chansen att få 150 kro
nor extra i plåhboken! (För längre programlistningar betalar vi 
mellan 500-1000 kr.) ·_ 

OBS - de{måste vara DITT eget verk och det får INTE ha varit 
publicerade i några andra tidningar! Det är straffbart att stjäla 
andras program. Glöm inte att skicka med ditt namn, person
nummer, adress samt tel.nr. Längre program vill vi ha på diskett 
eller kassett, som vi returnerar om du bifogar svarsporto. 

Här är några användbara Peeks & Pokes som inkommit från bl.a 
läsare: 
C 64: 
POKE 808,225 :Tar bort RUN/STOP..RESTORE 
POKE 808,237 :Kopplar på RUN/STOP..RESTORE 
POKE 808,211 : Vad du än skriver får du Syntax Error 
POKE 774,226 - POKE 775,252 :Kallstart när man skriver LIST, 
kan användas som ett enkelt listskydd 
POKE 56325,1 - 255 :Markörens blinkhastighet 
POKE 56325,50 :Normal blinkhastighet 
SYS 59626 :Flyttar texten en rad upp 
WAIT 198,1 : Väntar på tangent-tryck 
WAIT 653,1 : Väntar tills man tryckt SHIFT 
WAIT 653,2 : Väntar tills man tryckt COMMODORE 
WAIT 653,3 : Väntar tills man CTRL 
POKE.657,128 :Stänger av SHIFT-COMMODORE funktionen 
POKE 657,0 :Kopplar på ovanstående 

C128: 
SYS 65341: Varmstart 
SYS 16384: Varmstart 
SYS 65357 :Hoppar från 128 till 64 mode 
POKE 774,55 :Listskydd 
POKE 774,81 :Kopplar ur ovanstående 
POKE 808,125 :Stänger av RUN/STOP - RESTORE 
POKE 808,110 :Kopplar på ovanstående 



AMIGA2000? 
KOMPATIBEL? 

Jag undrar om Amiga 2000 kommer 
att vara fullt kompatibel med Amiga 
1000? Dessutom undrar jag vad det är 
för skillnad på DPaint och DPaint Il. 

Jörgen Ewelönn, Umeå 

- Fråga ett: Ja, till mycket stor del. 
"kickstart 1.2 ligger i ROM på Amiga 
2000 och inf].ebär att man därför inte 
kan köra progran:z som endast f unge
rar under 1.1. Alla övriga program 
som fungerar under 1.2 på Amiga 
\{000 kommer alltså att fungera på den 
nya . 
..., DPaint 11 ären utökning av DPaint. 
Det finns en mängd nya funktioner 
för bl.a perspektiv-ritning. Tvekar du 
mellan /:an och 11:aq, tycker jag att du 
ska välja den senare. Det är det värt. 

KÖPA UTOMLANDS? 
Jag undrar om datormaterial till 

C-64 köpt i England och Tyskland 
passar till den svenska versionen. 

Anders Nilsson-

Helsingborg 

Ja, i de allra flesta fall kommer pro
gramm~n att fungera. De enda som 
kan orsaka problem är om program
men använder AÅö, t.ex ett register 
eller liknande. För spel så är det inga 
_problem. 

SLÄCKA LAMPOR? 
Jag skulle vilja veta hur man tänder 

och släcker lampor.med en C 64? 
f-lenrik Gustafsson · 

Väster han inge 

/Jet finns utrustning till C64 för just 
· det ändamålet du är ute efter. Lös
r.iingen hefer. VJC-REL. Den bor{j.edu 
kunna få tag på hos någon CBM
återförsäljare. · _ 

VIC-REL är ett reläkort som man -
kan koppla in flera lampor till. Ett an
nat alternativ är att bygga ett själv. 
Möjligheten finns att ett kopplings
schema på ~tt sådan i kommer i något 
senare nummer av Datoimagazin. 

CHIP SAKNAS! 
När jag tittade -qnder huven på min 

C-128 blev jag räft .förvånad, j'ag såg 
att ett 28 pinn_års-~hip i håilare U36_ 
saknades. Jag undrar om d_et är något 
dom har glömt att sätta i? 

Anonym 

Nej, det har dom inte alls. Den hål
laren är tillför en ROM-krets som kan 
·användas för expansion. 

I>IGILOG-PROBLEM 
Jag har en C64 och en Digilog2064 

drive. Vissa program går inte att köra 
på den. Beror det på Turbo-laddning? 

Christer Bodelius 

Växjö 

Ja, det kan det göra. Digilog och 
andra ersättningsdrivar för C64 har 
den benägenheten att inte vara helt 
identiska, vilket kan skapa problem 
vid laddning av program med t.ex 
snabbladdare. Tyvärr är det inte så 
mycket man kan göra åt det, utan det 
är bara att beklaga. Det lär dock vara 
en ny förbättrad version av Digilog på 
gång. 

Många skriver och frågar just om 
vad man bör köpa för diskdrive till 
64:an och 128:an. Jag rekommenderar 
att man köper en 1541 till 64_:an, eller 
en 1571 om man har en 128:a. Då slip
per man alla problem med skillnader 
som kan finnas på 1541 .kompatibla 
drivar. 

vtJserligen kan ibland 1571 orsaka 
problem vid vissa tillfällen, men det 
gäller nästan bara program som till
verkades innan den kom. Numer så 
furzgerar nästan alla pr~gram som 
säljs både på 1541 och 1571. 

•O 
MÄRKLIG TRÅD? 

Jag undrar varför Commodore
bandspelaren har en slags "tråd" ined 
ring i slutet som sitter fast vid pluggin 

. kontakten i sladden. 
Ma:rtin 

Den lilla "tråden" är enjordningst
råd som du inte behöver ansluta till 
någonting. Den behöver du dig alltså 

inte bry dig om. Det fungerar lika bra 
utan att den finns där. ·: 

SKRIVARE? 
Jag har tänkt att köpa en skrivare till 

min C-64 så jag vill gärna ha lite råd. 
Finns det några bra, billiga skrivare 
som fungerar med Newsroom ? 

Anonym 2 

Om du ska skaffa dig en skrivare 
bör du sträva efter att köpa en som är 
kompatibel (likvärdig) med Commo
dores 1525. Medensådanfungeraral
la program som använder skrivargra
fik. Och dessa listar även de special
tecken som 64:an använder. De skri
vare som är helt kompatibla med 
Commodores 1525 fungerar med 
Newsroom. 

En Star-skrivare med Secus Com-

modore interface tycker jag kan vara 
en bra lösning. Gör såhär: Ta och be
sök någon datoraffär i närheten där 
du bor. Dom kan hjälpa dig med pri
ser på de olika skr(varna. Be också att 
få prova olika program av Newsroom
typ på dem. 

MUSIC I BASIC 
Jag är en 14-årig kille som gärna vill 

veta hur man gör musik på en C-64 i 
basic. 

Björn Magnusson 

Karlstad 

Du är inte den ende som har frågat 
hur man skall bära sig åt för att få ljud 
ur 64:an i basic, därför planerar vi en 
specialartikel i ämnet. Håll ut, hjälp 
är alltså på våg. 

EPROMSOM 
DISKDRIVE? 

Jag är en kille på 13 år som bor i Vet
landa. Jag läste om EPROM brännare 
i Nr 4/86. Nu undrar jag om det kan 
vara ett bra alternativ till diskdrive. 

Rille 

Vetlanda 

Nja, det är det inte direkt. EPROM 
använder man när man vill åt snabba 
inladdningstider för t.ex Cartridgei. 
Det skulle bli alldeles för dyrt med det 
och dessutom skulle det ta mycket 
lång tid att lagra program, eftersom 
"inbränningen" på EPROM tar gans
ka lång tid. 

. ".'.:~j:\~\4~:-!\~-. ·.:;:··>,::; :r.:i","J~.Ji{~?~~~ :?'~i;· ... . . 'it(·· . 
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Din hemdator är uppbyggd av-elek
tronik och mekanik . I datorsamman
hang kallas detta för HÅRDVARA. 
Dessutom innehåller den program, vil
ka kallas för PROGRAMVARA. 

Huvudprogrammet, söm man kan
ske skulle kunna kalla det, finns i da
torns centralenhet eller CPU = Cent-, 
ral Processor Unit . Det är en samling 
maskinkodrutiner, "som ingen männi .. 
ska blir klok på". Därför behöver vi 
hjälp av BASIC TOLKEN, vilken är 
ett översättnings program från våra ba
sickommandon till mikro-koderna · 
datorns centralenhet. 

Se figur 1. 

:BASICTOLt 

• Figur 1. Basictolk. 

DU ÄR BÅDE KLOKARE OCH 
DUKTIGARE än Din dator. Du kan 
förstå innebörden i ett meddelande -
även om detta innehåller stavnings
och syftnings fel. DET KAN INTE EN 
DATOR. 

Därför skall jag skriva lite enkla 
programrader som förklarar vad jag 
menar. Glöm inte att trycka på 
RETURN-TANGENTEN när Du 
skrivit färdigt en rad. Om Du glömmer 
det så lagras den inte i datorns minne, 
utan Du måste skriva om den igen. 
SKRIV EXAKT SOM DET STÅR 
även om Du tycker att det är fel. På så 
sätt lär Du Dig bättre - eftersom vi 
skall rätta felen tillsammans. 

•• 
BATTRE 

.. Nu börjar det! Datormagazins BASIC-SKOLAN med Svend 
Orum Bertelsen. ' 

Öppen för alla. För dig som precis köpt din dator. Eller för dig 
som vill förbättra din BASIC. 

•Figur 2. Basictolken letar ej- . 
ter KOMMANDOT PRINT. 

I figur 2 sitter basictolken och letar 
efter kommandot PRINT, som den 
just läst på TV-skärmen . Om tolken 
hittar kommandot ger den order till 
datorn att skriva något, se figur 3. Tol
ken återvänder därefter till bildskär
men samt lä.ser vad som skall skrivas. 

Där står: NU BÖRJAR VI. Tolken 
säger åt datorn .att skriva NU BÖR
JAR VI, vilket datorn utför. Sen åter
vänder tolken och läser nästa ord på 
skärmen. Osv. osv 

• Figur 3. Basictolken ger order 
till datorn att göra sig beredd 
att börja skriva. 

Nu till verkligheten. Skriv in detta 
lilla program i Din dator - exakt som 
det står. Om Du hittar några fel så rätta 
dem inte. det skall vi göra tillsammans 
- av pec1agogiska skäl. 

10 PRINT "NU BÖRJAR-VI'' 
20 PRONT "ATT SKRIVA" 
30 fRINT "EN ÖVNING I" 
40 PRINT "BAXIX" 

Kontrollera .att alla programrader 
kommit med genom att skriva LIST 
och trycka på RETURN
TANGENTEN. 

LIST innebär att datorn får order att 
visa alla basicrader på skärmen. 
10 i början på raden är ett RAD NUM
MER. Alla basicprogram måste börja 
med ett radnummer. (gäller basic 2.0 -
7 .0). Numret upplyser datorn om vil
ken rad den arbetar med. 
PRINT är ett kommando eller befall
ning till datorn att den skall visa nå
gonting. "är ett kommando som talar 
om var datorn skall börja skriva. 
NU BÖRJAR VI är det som skall skri
vas'.' är ett kommando som även talar 
om för datorn, att nu skall Du sluta att 
skriva på skärmen. 

Nu vet du en hel del, och därför skri
ver vi RUN och trycker på returntan
genten. Run innebär att du ger datorn 
order att "köra" eller exekvera pro
grammet. På skärmen kommer följan
de att stå; 

NU BÖRJAR VI 
?SYNTAX ERROR IN 20 

• Figur 4. Basictolken letar ef
ter PRONT. 

. 0 

PRENIJMERERAPA 
=======-.. =-:==: v - 1 

Helår (12 nummer) 248:
Halvår· (6 nummer) 134:-

. . 

-Tel. 08/7432700 - ·. 
\ . - ~ ... -J 

• .... t ' ,._.. ~ • - .. •' 
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Se på figur 4, så förstår Du vad som 
inträffat. Basictolken läser i sin kom
mandotabell, vilken innehåller alla ba
sickommandon, Den hittar inget kom
mando, som passar. Däremot finner 
tolken PRONT. I figur 5 ser Du resul
tatet. Basictolken skriver ?SYNTAX 
ERROR IN 20 samt stoppade pro
grammet. 

Il 
G 

~111 - li 

~ 

• Figur 5. Basictolken hittar ett 
SYNTAX ER.ROR och ber da
torn stoppa programmet. 

Du hade nog läst PRONT som 
PRINT, men sånt kan inte en dator. ~ 

Datorn begriper ingenting, inte ens att 
0 ligger bredvid I på tangentbordet. 
Den ser inte ens att PRONT är mycket 
likt PRINT och att Du nog menade 
print. 

Placera den blinkande markörsym
bolen ovanpå O:et i PRONT. 

När markören blinkar ovanpå O:et 
trycker Du på 1 och därefter på return
tangent.en. Nu är raden rättad. Flytta 
markören nedanför bokstäverna och 
skriv RUN samt tryck på return. 

Varför blev det inte ?SYNTAX ER
ROR IN 40? BASIC STAVAS VÄL IN
TE BAXIX? Förklaringen är enkel. 

BAXIX är inte ett kommando utan 
någpnting som datorn skall skriva på 
skärmen och sådant bryr sig inte basic
tolken om. 

Av egen bitter erfarenhet vet jag att 
man, i början, mycket lätt förväxlar 
parenteserna med större än och mind
re än dvs ( och ) förväxlas med och . 

Siffran ett l med stora I samt stora 0 
med noll. Dessutom är det lätt att för
växla punkt med komma. Såna tecken
fel ger ofta upphov till ?SYNTAX 
ERROR. 

Så här långt är allt gott och väl, men 
om Du hade skrivit en 3:a och ett stort 
0 av misstag i b·örjan av rad 30, så 
skulle du fått se på trassel. Därför tyc
ker jag att Du skall göra det nu ._ 

Flytta markören till nollan i 30 och 
skriv dit ett stort O istället. 

30 print "EN ÖVNING I" 

Lista programmet. Nu står det 
plötsligt även en rad med nummer 3, 
fast vi inte skrivit någon! Detta beror 
på att datorn alltid vill ha ett radnum
mer följt av ett mellanslag först på alla 
basicrader. Även om Du skriver ihop 
trean med det stora O:et, så skiljer da
tQrn dem åt, ty stora O är ingen siffra. 

Flytta markören nedanför listnin
gen.och tryck på 3 och return. Sårade
rar man en rad som man inte vill ha 
kvar. Lis ta programmet. Raden är 
borta. 

Eftersom Du skrev över nolla n i tret
tio finns den raden kvar. Hade Du där
emot skrivit 3 följt av stort O fran h0:r 

jan, så hade den varit bor a för alltid. 
. TÄNK DÄRFÖR MYCKET NOGA 

PÅ VAD DU GÖR INNAN DU 
TRYCKER PÅ RETURN, SEN ÄR 
DET FÖRSENT. 

I nästa avsnitt kommer jag inte att 
vara så "pratig". I stället blir det fler 
små programideer och kommenta·rer 
till dessa. 

Skrivet och tecknat av Svend 
Örum Bertelsen. 

BAD SUBSCRIPT ERROR = Variabeln innehåller fler index än Du DIMensi
onerat, eller Du ha,r glömt att DIMensionera. Ex. DIM A (24)- VARIABELN A 
kan ha O - 24 index. 

CANT CONTINUE ERROR = Kan inte fortsätta Du måste starta om pro
grammet. Ex. Uppträder efter tryck på RUN/STOP tangenten om Du ändrat nå
gonting i programmet och försöker starta med CONT. (continue) Programmet 
måste startas om med RUN, varvid alla variabler förloras. 

EXTRA IGNORED = Extratecken medtages ej. Ex. Uppträder i INPUTsatser 
vid fel i det svar Du ger. t.ex " NAMN ? Svend, Örum " resulterar i att allt efter 
kommatecknet ej tas med i strängen. 

FILE NOT FOUND = Hittar ej filen på disketten. Ex. Du har troligen stavat 
fil '.. eller programnamnet fel. Eller så finns inte filen på disketten . (ibland hamnar 
läshuvudet fel. Då hittar inte diskettstationen filen fast den finns. OM DU DÅ 
SKRIVER OPEN 1,8,15 : print # 15;'1'' och trycker på returntangenten, så kom
mer läshuvudet rätt igen) 

FILE NOT OPEN = Filen är ej öppen. Ex. Du har ej öppnat filen utan bara 
skrivit CMDl, GET#!, INPUT#'-1 eller PRINT#- 1. (Ettan i exemplet anger fi
lens nummer.) Du kan även ha skrivit" OPEN4,4:CMDl:LIST. Då har Du an
tingen öppnat fel (4) fil, eller CoMmenDerat (1) fel fil. 

FILE OPEN ERROR = Filen är öppen. J;:x. Tag för vana att stänga filen innan 
Du öppnar den, så slipper Du detta fel. t.ex. " CLOSE4:OPEN4,4:CMD4" Eller 
stäng alla filer direkt efter användandet. 

ILLEGAL QUANTITY ERROR = Fel storlek eller variabeltyp. Ex. Inträffar 
oin en heltalsvariabel är mindre än eller större än det tillåtna värdet samt om talet 
har decimaler. eller om ett POKE-KOMMANDO har negativt eller större värde 
än 255. 

NEXT WITHOUT FOR ERROR = NEXT används utan FOR. Ex. om Du in
te använder samma variabel i en FOR/NEXT LOOP (t.ex. FOR I = I to 50: 
NEXT A) eller om det finns fler NEXT än FOR, så uppstår felet. 



Pocket Wr1ter 64 testa 
•• 

"INGET FO 
Pocket Writer 64 heter ett nytt ordbehandlingsprogram för C64 
som säljs i Sverige för 495 kronor. Stavningskontroll f~r ameri
kansk text, 80-tecken och bra hjälpskärmar. Men gOr så att 
svenska tecken fungerar utan en massa krångel. 

Det ansåg vår testare Bengt Forsberg efter en prövostund med 
Pocket Writer. 

• • 

Den testade versionen av Pocket Wri
ter kommer från Digital Solutions lnc 
i Cananda och är avsedd att användas 
tillsammans med C64 eller Cl28 i 
64-läge 

engelsk stavning inte alltid överens
stämmer. 

Efter inladdningsbilden kommer 
följande meny upp: 
• -40 column word processor 

Nästa meny erbjuder val av skrivare. 
A lternativt kan en egen specialfil som 
passar den egna skrivaren skapas med 
hjälp av handboken som medfö ljer. 

VEN KA XT R'' 
z 
-< .... 
...... 

29 

skrivarens interface, så att de integre
rade möj ligheterna till upphöjd och 
nedsänkt text, Bold etc fungerar. 

Programmet är utrustat med möj
ligheter att välja bland 26 olika 
skrivare. Detta är dock ingen garanti 
för att just det interface som man an
vänder med sin egen skrivare fungerar. 
Med min STAR-skrivare (NL-10) och 
SECUS-interface fungerade skrivar
valet 801/803 /1 525 bäst. Tyvärr fick 
jag irite STAR-skrivarens annars så 
rikhaltiga sortiment av stilar att fun
gera trots ändringar av sekundärad
ress via programmets fr ia valmöj
lighet. 

• -80 column word processor 
• -Spellcheck. 

Användaren erbjuds här den unika 
möjligheten att kunna skriva och redi
gera i 80-teckensläge. Men det behövs 
nog en monitor för det. På min skärm 
blev texten endast hjälpligt läsbar i 
80-teckensläget. Jag" hade däremot 
stor nytta av att kunna studera hur det 
slutgiltiga dokumentet såg ut genom 
att ladda in textfiler som jag skrivit i 
40-teckensläge. 

Den tredje menyn är EDIT eller 
SKRIVLÄ.GE. Och nu är det bar att 
börja skriva. Eventuella frågeställnin
gar bvesvarar programmet med hjälp 
av hjälpskärmar på engelska direkt på 
skärmen. Räcker inte ·dessa svar kan 
man ta hjälp av den engelska 
handboken. 

Ovan, en skärmbild från Pocket Writer 64. Som 
synes är det knepigt med våra svenska tecken. Där
för underbetyg. 

SLUTSATS: Pocket Writer är ett 
ordbehandlingsprogram med för den
na typ av program sedvanliga möjlig
heter. Ett plus är användningen av in
struktiva hjälpskärmar och m~jlighe
ten att kontrollera stavningen vid 
amerikansk-engelsk text. Samt inte att 
förglömma 80-teckensläget. 

siffertangenterna O till 9! 

Å, Ä, Ö-KRÅN(;EL 

som medföljer programmet. Tecknen i 
filen byggs upp punkt för punkt. 

SPELLCHECK 

Val av "spellcheck" medger att re
dan skriven text som befinner sig i en 
fil på disketten, kan kontrolleras med 
avseende på stavning. En speciell skiva 
med 32.000 amerikanska ord finns att 
tillgå. 

Programmet lämpar sig främst för 
de som skriver brev på engelska samt i 
viss mån franska. De som tänker skri
va mycket på svenska och som arbetar 
med svenskt tangentbord får däremot 
problem. De kommer inte att återfinna 
våra svenska tecken Å, Ä och ö på sina 
rätta platser på tangntbordet. Dess
utom ligger "+ ", '!' och "=" på andra 
tangenter än normalt. 

Det komplicerar skrivandet en hel 
del. Om man ska skriva Å exempelvis 
måste man trycka CTRL 1. Och Ä med 
CTRL 2 osv. 

Väljer man att inte definiera de 
svenska tecknen under siffertangen
terna kan man hitta dem genom osan-· 
nolika kombinationer av SHIFT och 
A, Ä och ö plus kolon etc. 

På skärmen presenteras de svenska 
tecknen dock som hakparenteser, 
pundtecken, kolon osv ... 

För att få ut dem på skrivaren måste 
motsvarande teckens ÄSCH-värde 
läggas in under siffertangenter via 
CTRL, SHIFT, 0-9 lika med respekti
ve ASCII-värde. 

Tyvärr måste jag säga att det inte är 
någon större glädje man känner när 
man arbetar med Pocket Writer till
sammans med svensk text. Det borde 
vara möjligt att anpassa programmet 
efter svenska 
förhållanden. 

Vid övervägande användning med 
svenska texter är användarvänligheten 
begränsad med Pocket Writer. Ett rim
ligt krav 
är att programmet anpassas efter 
svenska förhållanden samt att hjälp
skärmar och handbok finns på 
svenska. 

Pocket Writer importeras och säljs 
av HK Electronic, Solna. Tel 08-733 92 
90. Pris: 495 kronor. 

Den medlevererade handboken ta
lar i viss mån om hur man kan lägga in 
andra teckensatser. Dock inte på sina 
rätta ställen på tangentbordet, utan på 

Man kan visserligen genom att ska
pa en teckenfil för svenska tecken få 
fram dessa korrekt på skärmen. Så har 
man gjort med franska specialtecken 

SKRIVAR-PROBLEM 

Denna funktion är mycket använd
bar. Tänk bara på att amerikansk och 

Man bör även vara uppmärksam på 
om programmet går att anpassa till Bengt Forsberg 

VAR PROFE·SSIONELL! ANVÄND RIKTIGA VERKTYG. 
Commodores tvillingdatorer 128 och 64 kan användas 
till mycket. De har en inneboende kapacitet som 
sträcker sig långt bortom datorspelens horisont 
(därmed inget ont sagt om spel). 

,MEN - det fordras de rätta verktygen för att plocka 
fram maximalt ur maskinerna. För att göra datorn i 
bästa mening produktiv. Verktyg gjorda av proffs för 
användare med proffsiga krav ! 

TIAL TRADING säljer ABACUS' kvalitetssortiment av erkänt högklassiga produkter. 
Böcker av olika slag, nyttoprogram från ordbehandling till _expertsystem, kompilatorer, hjälpmedel för 

programutveckling - verktyg som har det där lilla extra. 

BÖCKER FÖR 128:an (på engelska) 

12850 128 lnternals 494 sidor 265:-
128 lnternals leder dig in till hjärtat av din Commodore 128. Den är skri
ven för dem som vill använda sin dators alla möjligheter. 
Boken innehåller komplett ROM-listning av operati vsystemet Kernal. 
Här följer en lista på vad du bland annat kan läsa om: 
• Användning av lnterrupts. 
• Assembly language programmering och Kernalrutiner. 
• Z-80 processorn och ROM . 
• Programmering av ljud och musik. · 
• Förklaring och användning av lnput/Output portar. 
• Kopiera block i skärmminnet. · 
• Prog rammering av Memory Management Unit. (MMU) 
• Hur man åstadkommer 640 x 200 punkts upplösning. 
• Hur man får fler än 25 linjer på skärmen . 
• Smooth scrolling . 
• Teckenlängd och breddkontroll. 

12852 Commodore C· 128 Tricks & Tips 303 sidor 
265:

En fantastisk skattkista fylld av programmeringsteknik och tips för alla 
128-ägare. 
Boken innehåller inte bara en mängd programexempel , utan också en 
lättfatt lig förklaring av hur man använder och programmerar s in C-128. 

• Graf ik på C-128. • Sprites . 
• Att arbeta med mer än en skärm. • Eget character set . 
• Grafik med BO-kolumnsskärm. • Autostart. 
• Li st ningsomvand lare. • BO-kolumns kontro ll. 
• Kopi eringsskydd på C-128. 
• Än drin g av Keyboard. 
• MMU (Memory Management Unit) 

• Modi f ierade lnpu ts. 
• Ban kin g. 
• Kernalru t iner. 

• Viktiga min nesplaceri ngar. 
• Ändri ng av operativsyste met . 

• Key pad i C-64 läge. 
• C-64 läge på C- 128. 
Och mycket, mycket mer! 

12853 1571 lnternals 488 sidor 265:-
Här är det efterlängtade syskonet till vår bestseller för 64:an - Anatomy 
of t he 1541 ! 
Liksom sin föregångare är 1571 lnternals en minituös genomgång av di 
skettstat ionens f unktionssätt . Spec iellt intressant är den detaljerade 
genomgången av viktiga DOS-rut iner - med kommenterade ROM
listn ingar. 

12854 Computer aided design (CAD) 310 sidor 265:
De n här boken undersöker många av dom professionella design tekni
ker som används idag. 
Boken innehåller programexempel som kan til lämpas i 128 mode på 
C-64. Du får lära dig 3D teckn ing, reflektion , kopiering, ifyllnad, zoom 
och en mängd andra saker. Den defenit iva CAD boken för C-128. 

12858 CP/Mon the C-128 297 sidor 265:-
En viktig bok för dom vill använda CP/M på sin C-128. Boken innehåller 
förk laringar till operativsystemet och dess användning av minnet , hur 
man använder program skrivna för CP/M, hur man skapa,r submit fi ler 
och mycket mycket mer, ett måste för alla CP/M användare. 

Till alla böcker finns de omskrivna programmen att 
köpa på diskett. Pris 195:- /bok 

PROGRAM TILL 128:an 

1281 8 Super C Language Compiler for C-128 875:
Programspråket C har med rätta blivi t ett " innespråk" bland seriös 
programutvecklare. Nu finns detta eleganta verktyg ocl;så för 128:an! 
Programdisketten innehåller en editor , själva kompilatorn och en " län
kare " (länkar ihop objektkoden med C:s standardfunktioner). Utförlig 
handbok givetvis. Några typiska drag: Uni x-liknande operativsystem , 60 
K ramdisk ger snabb editering och kompilering, laddar snabbt , två stan
dardbibliotek plus två extra (matematiska funktioner och grafi k). ' 
Ett idealiskt alternat iv för den som vill lära sig C från grunden! 

12815 BASIC 128 COMPILER 875:-
Basic 128 är den intelligenta lösningen för den som vi ll skriva program i 
128:ans läckra Bas ic 7.0 men ändå vil l ha snabba program! 
Compute's Gazette (maj 1986): " Denna kompilator är genial ; antagligen 
den mest fullständiga kompilator hitt ills för någon åttabitars dator". 
Kompilatorn översätter alla Basic 7.0 kommandon . Antingen till s k 
P-code (snabbt och ganska kompakt program) eller ML-code (snabbare 
men större program). De två kan också blandas. Tidsvinster vid prog
ramkörning? Det beror på. I den citerade Gazetten testades en bubbel
sortrutin på 100-tal. Sorteringen tog 4 min med Basic. Kompilerat till 
P-code 36 sekunder. Kompilerat till ML-code 14 sekunder! 
Basic 128 Compiler är ett i högsta grad professionellt verktyg för prog-
rammeraren . · 

1281 6 CHARTPAK 128 585:-
CHARTPAK hjälper d ig att göra pro ffs -program utan att du behöver kun
na någon programmering. Skriv in, edil Era, spar och hämta din data. Ef
ter det kan du bygga upp di tt sektor-, stapel- eller linje-program. Du spe
cificerar skala, rubrik och placering. CHARTPA K ri tar då ut ditt diagram 
i något av dom 8 format som finns att välja mellan. Du kan också änd ra 
formatet til l just det du vill ha. Programm et innehåller också stati st ik
ruti ner för att få ett sni tt. Du kan också använda data från an dra prog
ram så som Multiplan , Calc result eller Bus ical c . CHARTPAK skriver ut 
på en mängd ol ika print rar. 
CHARTPAK 128 kan verkl igen rekommenderas som et t bra program. 

12817 X-ref 128 265:-
X-ref är ett oersättlig t program för dom som skriver program i basic. Det 
sorterar all användning av variabler, rad nummer, numeriska konstanter 
och basic-nyckel-ord . Det talar om för dig vilken rad som an vänder ett 
gi vet basic kommando. X-ref är ett måste för dom som skriver långa ba
sic program . X-ref läser ditt program från diskett och kors-re ferencen 
blir listad i sorterad ordning antingen på skärmen eller på printer. 

12819 CADPAK 128 875: -
Rakt på sak: CADPAK och en ljuspenna, kan de vara något? Jodå, se 
här: 
• Lättanvänt. Från en meny väljer du olika funktoner genom att peka 
med pennan - det känns härligt att sl ippa skriva in kommandon. 
• Med pennan ritar du direkt på skärmen . Du kan göra "frihandstecknin
gar", om du vill. Men' du kan också använda hjälpkommanc'.on (som du 
väljer genom -att peka med pennan), som stagar upp Dina figurer (t ex 
om du ska göra ritningar). Du har kommandon som LINE, BOX och 
CIRCLE. Du kan kop iera en hel del av skärmen till en annan. Du kan ZO
OMA och detaljrita ett särskilt .avsni tt. Precision ner till minsta pixel 1 

Du kan få olika text skärm ar, du kan färglägga, du kan reversera och 
mycket mera. Du kan göra exakta ska lrit ni ngar. 
• Du få r tillgång ti ll en kraftfu ll objekteditor, som til låter dig att hantera 
färd igdefinierade föremål på ett enke lt sät t. Tidsbesparande, enkelt. 
• Självklart kan du spara di na ritning ar, f igurer, texter oc h vad det nu 
kan vara på disk. Li ka självk lart är, att du kan få dem på skrivare , i två 
sto rl ekar. 

Engelsk manual på ca 80 sidor medföljer. Den innehåller förutom detal
jerad beskrivning av programmets alla funktioner också en " undervis
ningsdel ". 
Ju bättre ljuspenna desto bättre resultat. Vi rekommenderar därför 
McPen ljuspenna från Madison Computer. Se art ikel nr 6469. 
CADPAK 128 kan givetvis användas ävE'!n utan ljuspenna. 

6469 McPen Ljuspenna 825:-
Kraven på en ljuspenna måste vara höga, annars blir pennan föga mer 
än en leksak. McPen fyller även professionella krav - därför platsar den i 
vårt sortiment . McPen utnyttjar de möjligheter, din dator har. Den har 
exakt positionsbestämning. Den märker sKillnaden mellan ljusstrålen 
f rån datormoni torn (TV:n) och andra ljuskällor. Den kan finjusteras. 
McPen kopplas til l datorn via joystickporten . Ett pennställ medföljer. 
Lång _l ättv ikssladd ger rörelsefrihet. Demoprogram medföljer för VIC-64 
ocn Atari (både på kassett och diskett). För VIC-64 heter programmen: 
Menu, Bal lon, Othello, QB grafhics, Hangman, Tic Tac Tue, Copy Files, 
lv1enu Frame. Copy Files är ett kopieringsprogram och Menu Frame ett 
"inlärningsprogram" som visar hur val från en meny kan göras med 
ljuspenna. Den engelska manualen ger också kortfat tade t ips om, hur 
man programmerar ljuspennor. 

Du är hjärtligt välkommen 
till vår nya butik mitt i Stockholm. 

Adressen är Odengatan 24. 
Titta in och provkör gärna själv 

utrustning och program. 

YOU CAN COUNT ON 

Abacus ffirrmn Software 
Generalagent för Skandinavien: 

Besöksadress: Odengatan 24 
ORDERTELEFON DYGNET RUNT: 

08-34 68 50 
Vår nya hästkatalog 

nu utkommen! 
- Aterförsäljare antages -
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~ Så här gör du för att 

LOGGA IN I BBS 
A l~t fler vill testa det här med modemande efter våra artiklar 

om olika svenska Bulletina Board System (BBS). 
Men många har stött på problem. Det är ett nytt och främman

de område att ge sig in på. 
Därför - häng i:ned i Johan Petterssons introduktion i modem

världen! 
När man har inhandlat ett modem 

och för första gången ska ringa en da
tabas kan det vara svårt att veta hur 
man skall göra. Vi ska därför här en
kelt försöka förklara hur det vanligtvis 
går till. 

• Modem till C64:an 

För att överhuvudtaget kunna an
vända modemet så behöver man ett 
terminalprogram. Det finns många 
olika terminalprogram och de flera är 
fria att kopiera. Ofta kan man få dem 
från kompisar eller kanske från en tid
ning eller liknande. (På sidan 357 i 
Programmers Reference Guide finns 
en listning på ett enkelt terminalp
rogram.) 

Teledata 64 går inte att använda på 
databaserna i min lista nedan eftersom 
Teledata använder sig av Videotexs
tandarden, vilken inte används på de 
öppna systemen. 

SIGTUNABBS 

Jag har valt Sigtuna BBS, en bas 
som i Stockholmsområdet. Sigtuna 
BBS har funnits i ett par månader och 
körs p~ en CBM-64 med en 1541 disk
drive. Operatören för det lilla systemet 
heter Robin Borglin och är 18 år och 
han har gjort hela programm~t själv. 

• Telefon behövs också 

Jag ringde upp Sigtuna BBS på 
nummer 0760-52713, och jag hade tur. 
Jag kom fram direkt. 

Det är nämligen oftast så att det är 
upptaget på databaserna och man kan 
få ringa många gånger innan man 
kommer fram. Som svar i luren fick 
jag ett gällt pip. Denna signal skickar 
värddatorns (Robins · C64 i detta fall) 
modem ut och förväntar sig nu att man 
skall koppla upp sitt modem på linjen. 

Man måste kontrollera att det är 
ställt i uppringarmod (betecknas van
ligtvis med O som i Originate) och att 

.. det har rätt hastighet inställd (300 
baud). 

TRYCK PÅ DATA 

När allt är i ordning så kan man 
trycka på DATA-knappen på ditt mo
dem. Då tystnar det i luren och ens eget 
och värddatorns modem !"far fått kon
takt med varandra. Detta visas oftast 
genom att CD (Carrier Detect) eller 
DATA lampan lyser. 

Nu när jag har har kommit fram så 
trycker jag på RETURN för att få 
igång programmet. 

I/Il/ I /Il/ I/Il/I I I I I/Il/ 
I Il I Il/ Il I 

/I/Il I I 111 I I I I I I /I/Il 
/Il Il/ Il Il/ I 

/I/Il I 11/!I I Il/Il I I I J· 

Il/Il Il/Il /I/Il 
I I I I ·J 

Il/I Il/I Il/Il 
I I I I I 

/I/Il I/Il/ I/Il/ . 

Na111 el Ju NY >NY 

På skärmen kommer nu Sigtuna 
BBSs logo fram på skärmen samt tex
ten " Namn eller NY", och eftersom 
jag var en ny användare så skriver jag 
snällt in NY på tangentbordet. 

LÖSENORD 

N u blir jag tillfrågad av Robins da
tor om vad jag heter och vad jag vill ha 
för lösenord på basen samt vilken/ vilo 
ka datorer jag har och var jag bor. 

Lösenordet är din nyckel till syste
met. Så glöm inte bort det och tala inte 

· om det för någon! Nu sätter systemet 
igång att skapa min användare, det tar 
ett tag. Och sedan så får jag ett medde
lande på skärmen som talar om för 
mig att jag ska koppla ner modemet 
och ringa upp om ett par minuter med
ans den fixar vidare. 

Sättet att skapa en användare varie
rar ofta från system till system. Men 
man får alltid information på skärmen 
om hur.man skall gå tillväga. På vissa 
system får man ansöka om medlems
skap, har man fyllt i sin ansökan kor
rekt så har man sin användare skapad 
inom ett par dagar. 

När det har gått ett par minuter så 
ringer jag upp Sigtuna BBS igen. Även 
denna gång har jag tur och kom fram 
på första försöket. När systemet fråga
de efter namnet så skriver jag in "Da
tormagazin" som jag hade valt som 
användarnamn. Efter detta ber värd
datorn mig att skriva in mitt lösenord, 
och nu är jag inne i systemet. 

·OLIKA MÖTEN 

· Väl inne får jag upp en massa infor
mation som kan behövas när man är 
en ny användare. När texten stannat 
upp så står det ett kommando längst 
ner på skärmen. Detta är det komman
do som Sigtuna BBS föreslår mig att 
utföra. Och vill jag utföra det så.är det 
bara att trycka på RETURN. 

Sigtuna BBS består av flera olika 
"möten" som man kan delta i. Om 
man skriver en text eller ett inlägg som 
det också kallas så får man se till att 
man skriver den i rätt möte, så att folk 
som inte är intresserade av just det mö- · 
tet slipper läsa din text. 

A~slagstavlan (91 till) 
Nöten (lista) 
? thjälp} 
~l (t i 11 1öte ) 
Skriva (in lägg) 
Tiden? 
Läsa HextJ 
Ko11entar (till texten) 
Brev (till J 

Sluta Uo99a ut) 
Endast (l äsa senaste) 
-Ropa tpl sysopJ 

FRÅGETECKEN HJÄLPER 

För att få reda på hur man listade al
la tillgängliga möten så skriver jag " ?" 
och får fram en lista över alla kom
mandon. Där står bl.a kommandot 
"Möten (lista)" , det verkar vara precis 
det jag vill. 

När man sedan skall skriva in kom
mandot så skall man bara skriva in det 
som står utanför parentes. Dvs vill 
man lista möten så skriver man bara 
"möten". Enkelt va? 

Bland mötena så såg jag 
Commodore-mötet. Det verkar vara 
ett specialmöte som är speciellt lämpa,t 
för oss. För att förflytta mig till det 
mötet gav jag kommandot "gå 
Commodore-mötet" . 

N_öten r SIGTUNA BBS 

BrevUda11 
Fr itt foru11 
Cos1:idore-1ötet 
Roliga historier 
Aktuellt (kopiering) 

Nu skulle jag skriva ett inlägg ti ll al
la som var med i mötet för-att meddela 
att Datormagazin 6~/128 nu även 
fanns representerat bland användarna 
och om man vill tidningen något så 
kan man skriva ett brev. 

. För att kunna skriva detta inlägg så 
s°kulle man enligt kommandolistan 
skriva just "skriva". 

OLIKA KOMMANDON 

Nu är det bara att börja skriva in sitt 
inlägg. Trycker nian på RETURN på 

. en tom rad så kommer man in i en spe
ciell meny där ma_n kan ge olika kom
mandon somt.ex ändra, fortsätta skri
va, spara, etc. 

När jag har sparat min text ger jag 
kommandot "anslagstavlan" för att 
nå till en speciell del av systemet som 
har just det namnet. I Anslagstavlan 
kan man läsa olika bulletiner (infor
mationstexter) som operatören (Ro
bin) har skrivit in. 

--------::-::-::--::-::-===:: 
Sigtunas ANSLAGSTAVLA 

----------------------------------------------

1 ..• Info 01 -anslagstavlan 
2 . .. Info 01 statusniv ler 
3-••• Info 01 Sigtuna BBS 
4 Schyssta databaser. 
5 V.I.P. (status 4) 
6 PC pro9ra1 säljes! 
7 Info 01 doNnload,viktigt 01 

du tänker hitta prn9ra1! 

Pro9ra1bank för C64 (status 3) 

När jag har läst det jag ville läsa så 
skriver jag kommandot "sluta". På så 
vis talar jag om fö r Sigtuna BBS att jag 
nu vill avsluta min körning. Basen 
uppma~ar mig att koppla ned mode
met, vilket jag gör. Därefter sätter ba
sen igång att spara dina "pekare", som 
talar om vilka möten du är medlem i 
och vilka texter du har läst osv. Nästa 
gång du ringer upp så slipper du då 
alltså läsa samma texter en gång till. 
Basen "minns" 
detta. · 

När du ringer till en databas så är 
det inte alls säkert att den fungerar 
exakt som Sigtuna BBS. Men oftast så 
går det komma underfund med hur det 
hela funkar om man läser all informa
tion som man får och har lite tålamod. 

Prova att ringa runt till olika data
baser. De flesta baser kostar inget att 
"köra" på. Kanske finner du just DIN 
favoritbas där dom behandlar just 
DIN dator och dina andra intressen. 

SVENSKA BULLETIN BOARD SYSTEM: 

::; 
~ 

QO 

..:i ~ ~ r:r, 
Q i ..:i < 0 c2 ~ u c.:, 0 '-- ~ Q 

~ 
~ z ...,,. i ~ ~ ..:i ~ ~ 

r:r, 

~ ;:;,i=: =- u < u ::; ~ 

< = u Q ~ i;. c.:, :c 
GÖTEBORG: 031/ 
Discovery 457_001 X X X 

Frölundabasen 497926 X X 

Garfield 266617 X X X X X 

Hammerhi ll 31 9229 X X 

JAMT Monitorn 510070 
KEAB 110310 (vard: 08-1 8) 
S.A.K 305060 X X X X 

S.A.K 138286 
StarBase 302832 
Starwalker 488000 X X X 

The Yarn 992358 X X X 

XBASE 233657 

HANINGE: 0750/ -
Tungelstamonitorn 31282 

KARLSKOGA: 0586/ 
Äpplet 57058 

KARLSTAD: 054/ 
' AMU-Fido 182468 X X X (vard: 19-07 

Helg: 00-23) 
Suncity Fido 166988 

KISA; 0494/ 
Kisa-Monitorn 12997 X X X X 

KRISTIANSTAD: 044/ 
KMail 11 6929 

KUNGSBACKA: 0300/ 
Camase Base 10519 X X X X X 

KUNGÄLV: 0303/ 
ABAS 423 13 
DOS Fido 84522 X X X 

Kungälvsbasen 1935 1 

LUND: 046/ 
LunMail 151093 

LYCKSELE: 0950/ 
A.U.G 10996 

MALMÖ: 040/ 
South Swedish Fido 5491 89 X X X X X X X 

MÄLARÖARNA: 0756/ 
Unicorn 33501 X X X X X X X 

SIGTUNA: 0760/ 
Sigtuna BBX 52713 

SKELLEFTEÅ: 0910/ 
Rathole 59.191 (äv. adventurespel) 

STOCKHOLM: 08/ 
AK-4 998851 
Apple Forever 7366088 
A.S.B 929432 X X 

- ~ ,.,._ 
X 

BBS-Fire Mountain 7777240 X X X 

Björns Fido 872467 X X X X X 

co·mpuText 7740070 
Downtown 547978 
Dungeon BBS 7119972 
Eastern Lily 7442677 X X X X X X (Vard: 16.45-08.00) 

EDKXI 7195789 X X X X 

EDKX Il 7443183 X X X X 

FPS-Basen 7595858 X X X 

Future Hacker Central 7262550 X X X X X 

HABA 7603081 
Husbybasen 7505025 
SARA 308356 X X X 

The Strapper BBS 7710280 X X X X X X 

VIPS Fido 984478 X X X · x X X 

Yellow PC 7603312 X X X 

TROLLHÄTTAN: 0520/ 
A.N.B BBS 72069 (Vard: 18-22 Lör: 

Stängt Sön: 10-22) 

TUMBA: 0753/ 
Telsoft 36050 X X X X X 

VALLENTUNA-TÄBY: 0762/ 
Circus 10677 X X x 

VA RBERG: 0340/ 
First Star 51117 (All a dagar : 00-05) 

WA XHOLM-ÖSTERÅKER: 0764/ 
WPUG 65265 X X X X X 

VIMMERBY: 0492/ 
VABBS 61023 (A ll a dagar : 

21.30-07) 

VÄNERSBORG: 0521/ 
GDF/ CCS 60689 X X 

VÄRMDÖ: 0766/ 
G.A.B.B.S 33203 

VÄSTERÅS: 021/ 
MPF-11 Basen 354586 
' NSE' Västerås 352246 

VÄXJÖ: 0470/ 
SIX 22183 X X 

ÖREBRO: 019/ 
Rabbit 226574 X X 

Copyright: Datormagazin, Johan Pettersson. Kontrollerad: 870331. 
Xmodem, Kermit samt Punter betecknar olika filöverföringsprotokoll BBSen 

utnyttjar. Datormärke anger vilka typer av datorer det finns programbibliotek 
för. 

Basen SLP i Lund (046-113714) är 
nedlagd. Jag ber att INTE ringa detta 
nummer! 

Nacka BBS i Stockholmsområdet 
(08-7153172) är n~re för tillfället, jag 
vet inte om eller när den kommer igång 
igen_ 

Midgård i Mariestad (0510-20409) har 
inte svarat på ett tag, troligen p.g.a. av 
att den har lagt av. 

Suncity Fido Karlstad 
(054-166988) har råkat ut för en kra
schad hårddisk och systemet är därför 
begränsat, troligen så kommer det att 
fixas snart. 
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Te ta/ t t se 
På ,din C64 

Visste du att även datorer 
tänker på sin status! 

Åtminstone när det handlar 
om assembler
programmering. Denna gång 
beskriver datormagazins Erik 
Lundevall det viktiga 
STATUS-registret. Något som 
du absolut måste kunna om du 
ska fortsätta med assembler. 
Så häng med i de svindlande 
turerna ... 

I omgl ng 4 av Assemblerskolan ska 
vi gå igeno'm assemblermotsvarighe
ten till IF - THEN i BASIC, eller 
villkors-satser som det också kallas. 

I många fall kan det hända att man 
vill att programmet ska göra en sa k ba
ra under speciella vill kor. I BASIC kan 
vi använda oss av lF - THEN, ÖN -
GOSUB osv. Men hur gör vi i assemb
ler? Kan vi ha vilka villkor som helst? 

I assembler har vi ett antal instrukti
oner för testning. Dessa instruktioner 
tittar på olika s.k. FLAGGOR som 
finns i det som kallas STATUS
REGISTRET. 

En flagga är en form av markering 
som talar om att något speciellt har 
hänt. Den representeras ofta av en 

BIT, den minsta enheten en dator kan 
hantera. En bit kan anta värdet 1 eller 
0, inget annat. 

FLAGGAN AV 

Om en flagga representeras av en 
bit, så brukar man säga att flaggan är 
på eller att fl aggan är satt när den har 
värdet 1. Om den är 0 brukar man säga 
att flaggan inte är satt eller att flaggan 
är avslagen. 

I status-registret har vi några styc
ken sådana flaggor. Vi ·går igenom 
dem en i taget, med engelskt namn och 
beteckning: 

Negative flag (Beteckning N) 
Minus-flaggan. Om denna flagga är 
satt, så har en instruktion åstadkom

. mit ett negativt resultat. Är flaggan av
slagen, så har ett positivt resultat ås
tadkommits. 

Ett negativt resultat är det när 
"högsta" biten i en byte (den som är 
mest värd) är satt till 1. Varför det är så 
återkommer vi till. 

Zero-flag (Beteckning Z) Noll
flaggan. Denna flagga är satt om en in
struktion åstakommit resultatet 0, an
nars är den avslagen. 

Carry-flag (Beteckning C) 

Zc-PR3",, 1r a · 
Cl-/M är inte det enda operativsystemet för C12S i CP/M-mode. 
Har du hört talas om ZCPR3 någon gång? 

Datormagazins Erik Lundevall avslöjar mer i denna upplaga 
av CP/M-spalten/ 

I denna omgång av CP/M-spalten 
kommer vi bl a till frågan om ljud & 
grafik i CP/M-program, och om pro
gram som förbättrar ens CP/ M
system . 

Det är flera som undrat om man ka n 
ha grafik, spri tes & ljud i CP/ M
program, de program man sett har i re
gel inget alls av detta. Finns det inga 
program med detta? I så fall , varför 
inte? 

CP/ M är ett i datorvärlden gammalt 
operativsystem. Det fanns redan på 
70-talet. De datorer som körde CP/ M 
på den tiden hade inga faciliteter så
som färggrafik, ljud·& sprites. Sådant 
skulle kosta många, många tusen kro
nor, så i CP/M finns det inget- som till 
åter detta. Ar det då helt omöjligt att 
få det_tai et_t CP/M-program även nu? 

SPRITES I CP/M 

Nej, det skulle kunna åstadkommas 
på Cl28:an. Som det nämns i artikeln 
om 128:ans minne på annan plats i tid
ningen, så har 128:an något som kallas 
för MMU · (Memory Management 
Unit). 

Förutom att kontrollera vilka min
nesblock man kan komma åt, styr 
MMU:n även sådant som vilken mik
roprocessor som ska användas, om 
vissa delar av minnet ska 'speglas' till 
andra delar osv. 

Just detta har använts i CP/M
systemet på C128:an. När man läser el
ler skriver från diskstationen så an
vänds faktiskt inte Z-80 processorn,_ 
som normalt används i CP/ M-läge, 
utan 8502-processorn kopplas istället 
in. 

Det skulle med andra ord kunna gå 
att åstadkomma ljud & färggrafik även 
om man kör CP/ M. Problemet är dock 
att man dels måste vara kunnig i 
assembler-programmering (både Z-80 
& 6502/8502), dels så kan program
men bara köras på en 128:a och inga 
andra CP/M-datorer. Det är dock ett 

intressant alternativ till att skriva pro
gram i 128-läge för de hugade. 

ZCPR3 

Men nog med filosofering fö r den
na gång. Trots att CP/ M 3.0 är betyd
ligt bättre än tidigare CP/ M-versioner, 
så finns det'mycket som man skulle vil-

ja ha med som finns i andra operativ
system, somt ex MS-DOS & Amiga
DOS. För att råda bot på detta finns 
det program utvecklade för att för
bättra CP/M. 

Ett bra exempel på ett sådant är 
ZCPR3 (Z80 Commano Processor 
Replacement), som är praktiskt taget 
ett helt nytt operativsystem. Att redo
göra för allt som finns i ZCPR3 (76 st 
program) tar mycket mer plats än vad 
som finns tillgängligt här, så jag ska 
bara nämna ett par stycken. 

Du kanske har irriterat dig på 
directory-namnen. Al:, B3: säger inte 
så mycket. Istället kan du döpa om 
dem till namn med vettig betydelse, så
som KALKYL: & TEXT:. 

Säkerheten är förbättrad . Man kan 
spedfiera vissa delar som 'förbjudna', 
och stoppa möj-l"igheten att köra farli 
ga kommandon såsom ERASE x . x . 

Dessutom är ZCPR3 delvis i Public 
Domain. Mycket kan plockas över till 
ens eget CP/ M-system. Vill man dock 
ha hela systemet får man beställa det 
från företaget Echelon i USA. Då får 
man även ett newslwtter Z-News som 
handlar om nyheter, förbättringar etc. 
angående ZCPR3". 

Erik Lundevall 

Extrabits-flaggan . Denna flagga fun
gerar ungefär som en extra bit till en 
byte vid addition & subtraktion. En 
van lig byte består av 8 bitar. Denna 
flagga används som en 9:e bit bl a . 

Interrupt-flag (Beteckning I) 
Avbrotts-flaggan. Denna flagga talar 
om om datorn kan göra sina regelbun
da avbrott eller inte. Om fl aggan är av
slagen så kan datorn göra dessa av
brott, annars inte. 

Det normala är a tt datorn kan göra 
dessa avbrott. 

Decimal-flag (Beteckning D) 
Decimalläges-flaggan. Denna talar 
om om man räknar i decimalläge eller 
inte vid addition & subtraktion. Är 
flaggan satt är man i decimalläge. 

Vi kommer inte att gå in närmare på 
detta nu, det kommer senare. 

Overflow-flag (Beteckning V) 
"Översvämnings-flaggan". Denna 
flagga är satt om vi vid addition & 
subtraktion går över från ett positivt 
resultat till ett negativt. Vi kommer att 
gå igenom detta mer i detalj senare. 

Break-flag (Beteckning B ) Stopp
flaggan. Denna flagga sätts om pro
grammet blir avbrutet med instruktio
nen BRK (BReaK = stopp). 
Det finns inga instruktioner för att tes
ta denna flagga. 

TESTA FLAGGORNA 

Hur testar vi dessa flaggor då? Det 
kan vi göra med de s.k. BRANCH
instruktionerna. Dessa instruktioner 
kollar om ett speciellt villkor är upp
fyllt. Tex att noll;-J1aggan är satt, och 
hoppar i så fall till. ett specifierat ställe 
i minnet. 

Om villkoret inte är uppfyllt, . så 
fortsätter programmet som om inget 
hade hänt. Vi tar och tittar på ett 
exempel: 

,·, 
-

$2000 JSR $FFE4 
$2003 BEQ $2000 
$2005 CMP #$41 
$2007 BNE $2000 
$2009 JSR $FFD2 
$200C RTS ---

Den första raden: $2000 JSR 
tFFE4 
innebär att vi anropar en maskinkods
rutin som kollar om man tryckt ned en 
tangent i detta fall. Om man har tryckt 
ped en tangent, så lägger rutinen den 
s.k. ASCII-koden för den bokstav eller 
det tecken man tryckt på i ackumu
latorn. 

Har man inte tryckt på en tangent, 
så lägger rutinen en 0:a i ackumu
latorn. 
Hamnar det nu en nolla där, så kom
mer också noll-flaggan att sättas, an
nars kommer den att vara avslagen. 

Sedan kommer. vi till BEQ, vilket 
står för Branch if EQual to zero (hop
pa om lika med noll). 

Det betyder att om noll-flaggan är 
satt, så ska vi hoppa till det ställe som 
står direkt efter BEQ-instruktionen, i 
detta fall $2000 

Detta kommer att innebära att vårt 
program kommer att "snurra runt" 
här tills vi trycker på en tangent. 

När vi trycker på en tangent så kom
. mer ASCII -koden för denna bokstav 
att placeras i ackumulatorn, och noll
flaggan kommer inte att sättas. När 

BEQ "upptäcker" det så hoppar den 
in te t ill $2000 

Istället fortsätter med nästa instruk
tion, som är 
CHP 1$41 

CMP står för CoMPare with accu
mulator Uämför med ackumulatorn). 

Beroende på hur värdet i ackumula
torn förhåller sig ttll det som är specifi
cerat efter CMP-instruktionen, så 
sätts olika flaggor. 
I detta fall få r vi: 

Acku1ulatorn < $41 ~ N pA, Z av, C av. 
Ackuaulatorn " $41 , N av, Z pl, C på. 
Acku1ulatorn > Ul -+ N av, Z av, C på._ 

( t4l är I ilca 1ed 65 deciaal tl 

Var det svårt att hänga med på det
ta? Tänk dig att du subtraherar inne- -
hållet i ackumulatorn med 65 ($41i det 
hexadecimala talsystemet), och funde
ra vilka flaggor du skulle slå på/av. Du 

31 

Det bör då se ut på detta sätt: 

A 2000 20 E4 FF JSR $FFE4 
A 2003 FO FB BEQ $2000 
A 2005 C9 41 CMP U 41 

A 2007 D0 F7 BNE $2000 
A 2009 20 D2 FF JSR t FFD2 
A 200C 60 RTS 
A 200D 

Om vi hoppar ur maskinkodsmoni
torn så kan vi prova detta program ge- · 
nom att skriva SYS 8192. 

Om du knappat in det rätt så ska 
programmet vänta tills du tryckt på A 
innan den hoppar tillbaka. 

kommer antagligen fram till just de- - --~ 
flaggor som finns nämnda i detta 
exempel. 

I den instruktion som följer efter 
CMP så bryr vi oss dock inte om alla 
dessa flaggor. BNE står för Branch if 
Not Equal to zero (hoppa om det inte 

är lika med 0), och det är raka motsat
sen till 
BEQ. 

Här så hoppar vi om noll-flaggan 
INTE är satt, vilket sker då innehållet 
i ackumulatorn inte är lika med CHP 
1$41 

I vårt program ovan sker detta hopp 
varje gång vi trycker ned en tangent 
som inte motsvaras av ASCII-koden 
S41, och vi hoppar då tillbaka till 
S2000·och kollar igen om någon tan
gent trycks ned. 

Skulle vi däremot få S41 i ackumu
latorn så fortsätter vi med instruktio
nen J SR $FFD2, vilket är en gammal 
bekanting. Det är den maskinkodsru
tin som skriver ett tecken på skärmen 
åt oss. 

Sedan så hoppar vi då tillbaka med 
RTS som vanligt . . 

Vad motsvaras då $41 av när vi 
trycker på tangentbordet? Jo, utav 
bokstaven A. 

Prova att knappa in programmet . 
med hjälp av maskinkodsmonitorn. 
Kommer du ihåg hur vi gjorde det? Vi 
börjar med: 

Sedan är det bara att skriva in in
struktionerna efter hand, utan att skri
va adresserna i början, och avsluta det 
hela med att trycka en extra RETURN 
i slutet. 

Går det att kolla vilka flaggor som 
är satta och vilka som är avslagna? 

Jovisst, det kan man. kolla på via 
maskinkodsmonitorn. Om du skriver 

·kommandot R och trycker på RE
TURN så får du fram värdena i ett an
tal register, däribland status-registret. 

Status-registret är det register som 
betecknas SR, och under den har du 
ett hexadecimalt tal. 

Hur kan man veta vilka flaggor som 
är sat~a/avslagna genom att titta på 
detta tal? Status-registret består av 8 
bitar, som var och en har ett speciellt 
värde. Lägger man ihop dessa får man 
då det tal som står under SR. 

Dessa värden motsvarar olika 
flaggor: 
•Extrabits-flaggan (Carry) - 1 
•Noll-flaggan (Zero) - 2 
•Avbrottsflaggan (Interrupt) - 4 
•Decimalläges-flaggan (Decimal) - 8 
•Stopp-flaggan (Break) - 16 
•"Översvämnings-flaggan" (Over-
flow) -64 
•Minus-flaggan (Negative) - 128 

Varje kombination av flaggorna re
presenteras av ett tal i status-registret. 
Om tex Noll-flaggan, Minus-flaggan 
och Extrabits-flaggan är på, och de 
andra är avslagna, så blir innehållet: 
: 2 + · 128 + 1 = 131 = = 131 decimalt 
= 83 hexadecimalt. 

Det är lite omständigt tyvärr, men 
de flesta maskinkodsmonitorer har 
ingen annan funktion för att visa flag
gorna i sta tus-registret. 

Lycka till med programmerandet! 

Erik Lundevall 
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Hårdvara: 
Commodore 64C 2 295:
Commodore 1530/1531 bandsp. 275:
Commodore 1541( 2295:
Commodore 1802 färgmonitor 2895:-
MCS 801 färgmatrisskrivare 4995:-
Commodore 1520 färgplotter 995:-
Datex Mouse för (64 995:-
Mouse Cl28 · 495:-
Commodore 128 3 395:-
Commodore 1571 diskdrive + 3395:
Commodore 1901 färgmonitor 3 895:-
MPS 1200 matrisskrivare 3495:-
DPS 1120 skönskrivare . 3 995:-
Videodigitizer Printtechnik I 495:-
Commodore 128D inb. drive 6 295:-
RS-232 interface 495:-

Skrivare: 
' STAR NL 10 NLQ 120cps 
' STAR SDI0 NLQ 160cps 
'STAR SRI0 NLQ 200cps 
STP.R G~mini 160 160cps 

' Seikosha SPl200 NLQ 
120cps 

'KAi 180EX NLQ 180cps 
SENSE PO i skönskrivare 

• Daisy M20i skönskrivare 
'MP 1000 NLQ I00cps 
• TAR NLlS NLQ 120 cps 

A3/A4 
' STAR SD IS NLQ 160cps 

A3/A4 
' STAR SRIS NLQ 200cps 

A3/A4 
' STAR NBIS LQ 300cps 
' Seikosha BPS420 NLQ 

420cps 
'KAi 1800EX NLQ 180cps 

A3/M · 
' CPB-80 matrisskrivare 

4995:-
9595:-

14135:-
3695:-

3695:-
5655:-
4995:-

13150:-
3995:-

9495:-

12435:-

16635:-
22216:-

24568:-

7395:-

I 30cps 3 000:-
TAR Powertype skönskrivare 8 272:-

• Daisy M45 QW/INT7i 23 395:-
Cimen 120 D matrisprinter 3 495:-
Seikosha 180VC matrisprinter 2 995:-

• =IBM-kompatibel 

WICO 
Bathandle 

Joystickarnas Rolls Royce! 
Outslitliga bladfjädrar, håller hur 
länge som helst. I års garanti. 

Pris: 295:-

Monitorer: 
Philips BM7502 grönmonokrom I 395,.;... 
Philips BM7542 vit monokrom 1495:..
Commodore 1901 färgmonitor 3995:
Philips BM7522 amber momokr 1445:-

USR DATA säljer Commodore 
Nyhet 

• ::1 ·, 

Modem till 
·Commodore 64/128 
300/300 full duplex 
Autosvar 
Autouppringning 
Ansluts direkt på userporten 
Terminalprogram med många 
finesser och X-modem 
protokoll . 

Pris: 995:-

Nyttoprogram: 
Tool 64 
Teledata 64 
Assembler 64 
Movie Maker 
Super Pascal 64 
Text 64 ordbehandling' 

· V-Bok 64 bokföring 
V-Fakt 64 fakturering 
Calc Result Easy kalkylp 
Superbas 64 registerprogram 
Föreningsadministration 64 
Calc Result Advanced kalkylprg. 
Supertext 128 ordbehandling 
Superbas 128 registerprogram 
V-Bok 128 bokföring 
Super C compiler 64/ I 28 
Basic Compiler C 128 
Calc Result 128 
Bok 128 bokförif')g 
Powercartridge 
The Final Cartridge 
Freeze Frame 
Quickdisk + 
Dolphin DOS 

Skrivartillbehör: 

295:-
425:-
295:-· 
395:-
995:-
995:-

1595:-
1790:-
595:-
995:-

1350:-
995:-

1595:-
1595:-
1595:-

995:-
795:-
995:-

I 595:-
495:-
625:-
595:-
295:-
810:-

Färgband STAR SG 10// 15 Gemini 25:-
Färgband STAR SRI0/SDI0 149:-
Färgband STAR Powertype 65:-
Färgand Daisy M20 75:-
Färgband Seikosha 79:-
Färgband CPA-80/CPB-8Q/CP-80 95:-
Färgband STAR NLI0 119:-
Färgband STAR 5~15/SDI 5 194:-' 
Färgband Sense POi 95:-
Färgband Daisy M45 79:-
Färgband Seikosha BPS420 225:-
Printerpapper I 000 ark ohålat 149:-

/ 
p' 

·Spellista C64/C 128 
A view to kill (c) 149:-
Asterix (c) 149:- (d) 199:-
Biggles (c) 149:-
Blue Max (c) 149:-
Blue Max 2001 (c) 149:-
Bombjack (c) 149:- (d) 199:-
Boulder Dash 111 (c) 149:- (d) 199:-
Bounces (c) 149:- (d) 199:-
Lord of the rings (c) 249:- (d) 299:-
Warriors of Ras (c) 169:- (d) 199:-
PSI 5 trading co. (c) 169:- (d) 199:-
Silent service (c) 149:- (d) 199:-
Strike force· (c) 149:- (d) 199:-
Harrier (c) 169:- (d) 199:-
Way of the tiger (c) 169:- (d) 199:-
Kung fu master (c) 149:- (d) 199:-
Spindizzy (c) 169:- (d) 229:-
Time tunnel (c) 149:- (d) 199:-
Eidolon (c) 149:- (d) 199:-
S0loflight Il (c) 169:- (d) 229:-
Parallax (c) 149:- (d) 199:;-
Leader Board (c) 149:- (d) 199:-
Nexus (c) 149:-
Green Beret (c) 149:- (d) 199:-
Rambo (c) 149:- (d) 199:-
Law of the west (c) 169:- (d) 199:-
Hardball (c) 169:- (d) 199:-
Saboteur (c) 149:-
Yie ar kung f u (c) 149:- (d) 199:- . 

1 lnfiltrator (c) 149:- (d) 199:-
Exploding fist (c) 149:-
Koronis rift (c) 149:-
Dragons lair (c) 149:- (d) 199:-
lnternat karate (c) 149:- (d) 199:-
Uridium (c) 149:- (d) 169:-
Commando (c) 149:-
Lode runner (c) 169:-
Chop Lif ter (c) 169:-
Pac man (c) 149:-
Rocky horror 

show (c) 169:- (d) 219:-
Disketter: Wizard (c) 169:- (d) 199:-
SKC MDID, 51/4" disk. Winter games (c) 149:- (d) 199:-

10 pack. SS/DD 149:- Summer gam<!s (c) 149:- (d) 199:-
SKC MD2D, 51 /4" disk. Summer games I. (c)· 149:- (d) 199:-

10 pack. DS/DD 199:- War (c) 149:-
SKC MD2DD, 5 1/:4' '. disk. World cupcarnival (c) 149:- (d) 199:-

10 pack. 96tpi . 330-:- Wat play (c) 149:..,.. (d) 199:-
SKC MD2HD, 51/4" disk. Super.za,).(x~n (c) 14.9:- (d) 199:-

o .sin·.,..,; · :Mon~r:~the r.urf (c} 1:4.9';--· (d) 199:'."".'' 
10,pack 1.2M"' . . · . n R-L ... r 1< ( )· 1,i,w. Id) 199 ·. SKC MFlD"' ]biff' disk. ~' · · :'%'e ·t-"a,r~~ -·.· · _ c ,; ~~7" " . :.-:-· 

~ , R,äi;o:~i!1osctw.; ,,,._,. f4,9:...;., (d) 199:....:. •' 
· t0.pat~:·SS/DO·.' · · · · ,,.,- ., ffl-:- \!"'1 

Sl(CMF10D, -3-ffi-">9'Sf :· ·:,:i:: ;,_ -: .. ·-·Be$$.~:~ åd-ll , ... .Jc).:1_4!_:~ (d) 199:--;-, 
' io pack. DSl.00 . ' ' \ .;-:,445:- JMfooi, ~Fd·· '. ~ ' .. . : ,.·' ... ((ddt 22929,:- ,, 

Dlskettbox 50, H /4'.' låsbar -:- ··.4,95'.:- , . ,,~t~ ,ar~n~s~.>" ·. , , :-
Diskett~x 80.; 5 l!,'4" · 195:- · W15no,:inger • - , · . (d) 299:-- . 
Diskettbox· LOO -5 l:J4;' låsbar ·295:- · M\lr-der-qn Mi~sissippi' .. :·. ~ · (d) 199:- . · 
USER.MDlO~S '1i~'\ disk . .. · ~ ''.. ·, . . l,Jltima\V ,, . . . (d)29':- . 

t~p)ck. _SS/00.:\ < ;· /Jl$:-- -~ Se:~ier,~itfesof &?lq. : , ' · . .. . _ (d) 199:= -. ·. 
USER MD20,'5JJ4-\'disk. · · ·- ·.Rn·igt}i garr\es- ... (~) .l~.t:~ (d) 199~~-

I0_pack. DS/DD ,· ' .· 175:- ' .. Miarm '1.i~ . ' (c}W,~~ (d) 1·99;;_ :.· 
· . C0k>SS1:Js o,~ss ~ · (cl J 4t:- (d) 199:-

Flignt deck (c) 149:- (d) 199:- . 
9hos(n'gobblins (c) 149:_- (d) 199:-

, Quest~o~.adv. · (d) 229:-
Borrowed tJme · . (d) 199:- ··. 
Pitstop Il · (c) 149:- (d) 199:-
lmpossiblemi_ssion (c) 149:- (d) 19.9:-
Shogun. (c) 1.69:- (d) 219:-
Misson AD. (c) 149=- (d) 199:-
Spitfire 40 (c) 149::.... (d) 199:-
Mission elevator (c) 169:- (d) 199:-

. Fist Il (c) 149:- (d) 199:-
Paperboy (c) 149:- (d) 199:-
Soldier one (c) 149:- (d) 199:-
Captured (c) 149:- (d) 199:-
F-I 5 strike eagle (c) 199:- (d) 249:-
Elite (c) 199:- (d) 249:-
Empire (c) 149:- (d) 199:-

Strategispel: 
Knights of Desert (c) 169:- (d) 199:-
Battle of Britain (c) 149:- (d) 199:-
lwoJima (c) 149:- (d) 199:-
Battle for Midway (c) 149:- (d) 199:-
Battle for 

Normandy (c) 169:- (d) 229:-
Decision in Desert (d) 299:-
Tigers in the 

Snow 
Nato 

(c) ·169:- (d) 229:-

Commander (c) 169:- (d) 229:-
Faulklands 82 (c) 149:- (d) 199:-
Combat Leader (c) 199:- (d) 299:-

( c) = kassett ( d) = diskett 

Litteratur: 
C's 1st, 2nd, 3rd book of C64/.st 175:
Progr~mmeringshandb I, 2, 3 paket, 

alla 3 199:-
Progr. C64 steg f. steg 1234/st 159:-
VIC 64 i Teori och Praktik 159:-
VIC 64 Basicboken 195:-
VIC 64 Grafikboken 219:-
C 64 Programmers Ref Guide 199:-
Machine Lang. Book for the C64 149:-
Adv. Machine Lang. Book C64 I 49:-
C64 Sound and Graphics I 75:-
C64 Graphics 175:-
C's Commodore Collection 175:-
AII About the Commodore 64 175:-
Mapping the Commodore 64 195:-
C's 64/128 Collection 175:-
C's 128 Programmers Guide 249:-
(64/128 Assembly Lang Progr. 204:-
The Official Book of Cl 28 179:-
The Anatomy of the C 128 245:-
C I 28 Ref. Guide Programmers 249:-
C 128 Programmers Ref erence 

Guide 

Joysticks: 
Slik Stik Joystick 99:-
StarFighter Joystick 149:-
TAC-2 Joystick 198:-
TAC-10 joystick IBMPC/Apple 495:-
WICO Boss Joystick 195:-
WICO Redball/Bathandle 29S:-
USER joystick 95:-
SpeedKing Joystick 149:-

Modem: 
TGC 2000 Automodem 4395:-
SELIC 300/300 Autosvar 1995:-
TGC 3000 Automodem 5995:-
SELIC 300/300 75/1200 

Autosvar 2995:-
Taihaho 300 baud automodem 

\ 
I 

med VIP Terminal XL 99S:-

The final Cartridge 
Disktu rbo 

\ 
Tapeturbo 
Freezer 

\ 
\ 

... ,.---- · 

Screendump 
Basic 4.0-kommandon 
Basic toolkit 
Maskinkodsmonitor 
Gamekiller 
Extra tangentfunktioner 
Centronics-interface 
Reset-switch 
C64/C 128 

Pris: 62S:-

POSTORDER 
Skicka gärna din 
beställning till: 

USRDATAAB 
Box 45()85 
I 04 30 Stockholm 

Ny·högkvalitetsskrivare till 120 cps NLQ 
Commodore 64/128! Matning underifrån och 

bakifrån Traktor & friktions-
Cit-iz:en 120 D. matning Commodore-inter

face ingår 100% Commodore
kompatibel. 2 års garanti. 

Pris: 3 495:-

BUTIKER 
Tegnergatan 20 B (vid Sveavägen) 
Stockholm 
Tel: 08-304640 

Nordstans Köpcentrum 
Lilla Kladpressargatan 19 
Göteborg 
Tel: 031-150093/94 



USR DATA säljer )I\.ATAR 
Spellista Atari i 30 XE 
Acari Aces 

saml.kas 
Boulder Dash 

{c) 149:-

Constr. Kit (c) i 49:- (d) 199:
Crusade in Europe (c) i 99:- (d) 249:
Crusade in Europe (069) (d) 249:
Decision in desert (c) 199:- (d) 249:
F-l 5 Strike Eagle (c) 149:- (d) 199:-
Fight Night . (c) 149:- (d) 199:--
Fields of fire (d) 199:-
Green Beret (c) 139:- . 
House of Usher (c) 69:-
Flight Sim. 11 · (d) 695:-
Graphics Libr. 11 (d) 359:-
Kennedy Appr. (c) 149:- (d) 199:-
Leaderboard (d) 199:-

-Mig alley ace (c) 149:-
Montezuma's rev. (c) 149:- · 
Platform Perf. 
saml.kas 
Polar Pierre 
Printshop 
Silent service 
Smash hits Vol. 7 
Solo Flight 
Spindizzy 
Summer games 
Spitfire ace 
The pawn 

(c) 149:
(c) 139:-

(d) 695:
(c) 149:- (d) 199:
(c) 149:- (d) 199:-:
(c) 149:- (d) 199:
{c) 149:-

(d) 199:-:-
(c) 149:-

(d)249:-
Thrust (c) 39:-
Trivial Pursuit eng. (c) 199:-· (d) 259:
U.S.A.A.F. (d) 449:-

Litteratur Atari: 
I 00 I Things to do with your 

Atari ST 
68000 Assembly, Language 

175:-

Programming 225:-
Atari Basic Source Bock 195:-
Basic Handboken 265:-
Basic i Praktiken 148:-
Compute:s Atari Collection, vol I 195:
Cornpute:s Atari Collection, vol 2 21 S:
Compute:s first bock of Atari 189:
Compute:s first bock of Atari 

Games 195:-
Compute:s first bock of Atari 

Graphics 19S:-
Compute:s first bock of Atari ST 275:
Compute:s second bock of Atari 195:
Compute:s second bock of Atari 

Graphics 
Compute:s ST Programmers 

Guide 
Compute:s third book of Atari 
Dataspel i Basic 
Elementary Atari ST 
Elementary ST Basic 
Från Kretsar till System 
Introduktion till Forth 
lntroduction to Sound & Graphics 

195:-

241:-
195:-
165:-
241:-
215:-
242:-
165:-

on Atari ST 215:-
Mapping the Atari, 2nd ed 275:-
Programming 68000 279:-
Programmer's Guide to Gem 239:-
Understanding the Atari ST 215:-

Nya titlar från Compute: 
Compute:s Atari ST Artist 239:-
Compute:s ST Applications 21 S:-

(c) = kassett ( d) = diskett 

BUTIKER 
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ATARI 520 STM/SF 354 
Tangentbord, 512 Kb RAM, 192 kB ROM, 
RF-modulator, 3.5" floppy 360 kB 
SF 354. GEM, ST-Basic 

ATARI 130 XE 
Tangentbord, 128 kB RAM. 

RF-modulator, bandspelare XC 12. 

Paketpris 1.495:-

Paketpris 4.495:-

ATARI Floppy I 050 
5 1/2", 133 kB. 

I .S9S:-

ATARI I 040 STF/SM 124 
Tangentbord, 1024 kB RAM, 192 kB 

. ROM, inbyggd 3.5" floppy 720 kB, 
monokrom sv/v högupplösningsmonitor 
SM 124, mus, GEM, ST-Basic. 

ATARI I 040 STF/SC 1224 
Tangentbord, l.024 kB RAM, 192 kB 
ROM, inbyggd 3.5" floppy 720 kB, 
högupplösningsmonitor i färg 
SC 1224, mus, GEM, ST-Basic. 

Paketpris 7.995:-

Hårdvara Atari ST 

Atari I 040 STF 6.495:-
Tangentbord, 1024 kB RAM, 192 kB 
ROM, inbyggd 3.5" floppy 720 kB, mus, · 
GEM, ST-Basic. 
Atari"Monitor SM 124 I. 99S:-
Monokrom sv/v högupplösningsmonitor, 
12", 640 x 400 punkter, svepfq : Horis. 
35,7 kHz --'Yert. 71 Hz. 
Atari Färgmonitor 3.995:-
SC 1224 

·. Analog RGB, 12", 320x200/640x200 
punkter, svepfq: Horis. 15,75 kHz Vert. 60 
Hz. 

Atari Hårddisk SH 204 4.995:-

Paketp~is 9.995:-

Hårdvara Atari XE 

Atari I JO XE 1.295:-
Atari Bandspelare XC 12 395:-
Atari Matrisskrivare I 029 I .59S:-
50 tecken per sekund, 5 x 7 punkt~r. frik
tion/traktormatning, 
format : A 4 stående. 
Atari 2600 VCS 49S:-
Videospel. lnk1 I joystick. 

Tegnergatan 20 B (vid Sveavägen) . 20 MB formaterad, controler/inter
face/strömförsörjning, 9.verför.hast: 5 
MBit/sek. , hjälpprogram för hårddiskhan
tering. 

Stockholm r,f,~ 
Tel: 08-3046 40 s-10~ ö'(\ 

~o i~"(\-a. \W . ,v.-a. . (\9, t; !, 
Nordstans Köpcentrum c;v.;s~~\\(\' ~ ~ ~ 
Lilla Klädpressargatan 19 ~ uS~ 0 ~1c; 

0
\('(' 

Göteborg 
0

.,. At, ~0 ,v.."' 
Tel: 031-150093/94 ~ 0,_10~ 

Atari 3.5" Floppy SF 314 2.495:-
720 kB formaterad . 
Atari 3.5" Floppy SF 354. 2.195:-
360 kB formaterad. 
Atari Mus ST 59S:-
_Atari färgband/SMM 804 se. 59:-

Atari disketter 3.S" 
DSIDD. 

10 St. 299:• 
M = Monochrome endast 
F = Färg endast 
M/F = både och 

Programlista Atari 
520 STM/1040 STF: 
10th Frame F l19:-
Alternate Reality M 349:-
Altemative Gem keyb.exp M/F 319:-
Arena M 499:-
Art Director r, 699:-
'Ballyhoo M/.F '399:-
Borrowed Time M/F !59:-
.Bracaccus (M)/F 699:-
C. Lattice C M/F 1299:-
C-Compiler GST M/F 799:-
Cards, 5 kortspel M/F 229:-
Champio:iship Wrestling F 259:-
Cornerman gem Accessory M/F 449:-
D B Calc Robtek M 699:-
Deadline M/F 359:-
Deep Space M 589:-
Degas M 599:-
Devpac Hisoft 

(ASS/D-BUG/LINK) M 779:-
DFT, Direct File 

Transfer IBM M/F 319:-
Disk Help M/F 319:-
Flight Simulator Il M 699:-
Flip Side M/F 289:-
Fractal Generator elec.sof t M/F 349:-
Habadex M/F 849:-
Habamerge M/F 529:-
Habawiew M/F 949:-
Habawriter M/F 999::-
Hacker M/F 359:-
Hacke,· Il F 399:-
Hard Back Up M/F 279:-
Hitchhikers Guide 

to the Gal M/F 399:-
I S Talk Kommunikationspr. M/F 849:-
lnternational Karate M 249:-
Jewels of Darkness M 239:-
K-Graph Il M/F 799:-
Karate Kid Il F 279:-
Karate Master M 149:-
Lands of Havoc M/F 289:-
Leaderboard M 299:-
Leaderboard Tournament M 199:-
Leather Goddesses of 

Phobos M/F 449:-
Liberator F 199:-
Lisp M/F 1899:-
Logo, Introduktion to 

St Logo M/F 299:-
M-Copy Fast Disk Copy pr. M/F 649:-
Mac Emu!ator exkl. 

Mac Rom M/F 2249:-
Macro Assembler M/F S99:-
Macro Assembler (ST M,r- 549:-
Macro Manager .. M 499:-
Midi Sequencer M 1999:-
Mindshadow M/F 3S.9:-
Modula Il M/F 1399:-
.Moonmist M/F 449:-
Mudpies F 289:-
Music Studio F 399:-
Ninja Mission M 149:-
Paintworks (M)/F 399:-
Pascal Metacomco M/F 1299:-
Personal Money Manager M/F 449:-
Phantasie Il F 289:-
Planetfall M/F 449:-
Plutos M 199:-
Pro Sprite Designer M 749:-
Protector M 299:-
Ram disk & Printer spooler M/F 399:-
Seastalker M/F 359:-
Shanghai F 449:-
Shuttle Il F 279:-
Silent Service (M)/F 289:-
Silicon Dreams M/F 239:-
Skyfox F 319:-
Space Pilot . F 199:-
Spiderman F 299:.:.... 
ST-Karate F 349:-
ST-Toolkit M 399:-
Starglider (M)/F 295:-
Strip Poker M 299:-
Sundog F 489:-
Supercycle F 269:-
Tee-Up . F 179:-
Temple of Apshai M 249:-
Text Editor GST M/F 349:-
Thai Boxing F 189::.... 
The Pawn M/F 195:-
Time Bandits M 279:-
Top Secret M 299:-
Trailblazer M 249:-
Trim Database M/F 1199:-
Trinity M/F 449:-
Typhoon F 249:-
Utilities M/F 449:-
Winter Games F 2S9:-
Wishbringer . M/F 399:-
Witness M/F 399:-
World Games M 259:-
Wanderer 3-d spel!!! · F 299:-

[]ATA 

<---· 
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T ''Moralisk turbo-cartridge'' 

Floden av olika slags cartridge med turbo, kopiering, extra
kommandon ni.m. blir allt större för C64:an. Tidigare har vi 
granskat bl.a. Epyx Fast Load, Quickdisk + och The Final Cart
ridge. Den här gånger har Datormagazins Jan Mickelin tittar 

Till Power Cartridge medföljer en 
42-sidig manual på engelska. Den är 
förhållandevis lättfattlig, men vissa · 
avsnitt kunde ha varit utförligare, det 
är första gångerna ganska svårt att för
stå skillnaderna mellan DLOAD, 
BLOAD och ILOAD om man bara vill 
ladda in och köra ett stackars 
program ... 

~ I,.. närma~e på en röd liten sak benämnd Power Cartridge. 
Här har vi ytterligare en holländsk 

cartridge med lite av varje för att göri 
livet roligare för 64-ägaren. , 
. Power Cartridge från Kolff Compu

ter Supplies är en ilsket röd plugg med 
. en liten RESET-knapp på baksidan. 
Den påminner en hel del om The Final 
Cartridge som vi recenserade i jul
numret, men uppvisar samtidigt 

· många olikheter. PC består av följan
de beståndsdelar: Programmerings-

. hjälpmedel, Disk- och kassett-turbo, 
ML-monitor, ~rinterkommap.don 
,»amt slutligen alla "specialkomman
don" som kan utföras efter att man 
tryckt in RESET-knappen. 

Om vi börjar att titta på program
merings-hjälpmedlen framgår det 

, ögonblickligen att repertoaren är den 
mest omfattande bland någon av de 
liknande "totalcartridges" som finns 
på marknaden. 

Vi finner kommandon som: AUTO, 
COWR, DEEK ("dubbel-PEEK"), 
DELETE, DOKE ("dubbel-POKE"), 
DUMP, FIND, HARDCAT (HARD
copy CATalog), HARDCOPY, HEX 

, INFO (listar alla nya kommandon) 
"."" ,KEY, MERGE, PUST, PSET (prin
. terkommando som yi ska återkomma 
till), RJ<;NUM, REPEAT, SAFE, 
TRACE, UNNEW, QUIT ("stryper" 

· PC i tre olika nivåer) samt som med-_ 
ger att hexadecimala tal kan användas 
hursomhelst. Listningar kan stoppas 
och återstartas rne~ mellans~agstan
genten. 

FUNGERAR MED 1526 

Kommandot PSET är speciellt in
tressant. Här kan vi bifoga en parame-

, ter som förbereder PC på vilken prin
ter vi har och hur vi vill att printningen 
ska utföras. Med t.ex. kommandot 
PSET 4 kan vi för första gången i histo
rien utan en massa extra krångel få ut 
en högupplösningsskärm på, en CBM 
1526 printer! 

Diskhanteringen sker med BASIC 
4.0-kommandon typ DWAD och 
DSAVE.9 Ett nytt kommando DEVI
CE ställer om en ev. extra drive från en
het 8 till 9. 

Laddning från disk sker 5-6 gånger 
snabbare. Dock sparas filer i gammal 
· välkänd seg 1541-fart. 

'" Kassetthanteringen är uppsnabbad 
ca 10 gånger, både när man laddar och 
sparar. Turbon är kompatibel med 
TFC:s kassettrutin och många separa-

. ta kassetturbos. Även här finns ett nytt 
· kommando, AUDIO, som gör att man 
både hör och ser hur programmet lad
dar från tape. Bra om man har feljuste

,...rad bandspelare och är osäker på var 
. på bandet man har hamnat. 

MORALISKKOPIATOR 

ML-monitorn kunde varit lite roli
gare att jobba med. Man kan t.ex. inte 

- 'täta minnesinnehållet rulla fram och 
.tillbaka på skärmen, utan måste knap
pa in startadressen på nytt om man rå-

\ kat "bläddra förbi". I övrigt innehåller 
monitorn praktiskt taget allt man kan 
. komma att behöva i ML-samman
hang. De mest använda kommandona 
ligger färdigprogrammerade på funk
tionstangenterna. 

Så över till den lilla RESET-knap
pen. När man tryckt på den dyker en 
meny upp på skärmen. Härifrån kan 
man välja att t.ex. hoppa in i ML
monitorn, skicka den skärmbild man 
nyss hade till printer, göra en backup 
av programmet m.m. 

Väljer vi här att göra en kopia av ett 
program, får vi vara medvetna om att 
PC är en mycket moralisk cartridge. Vi 
får en brukbar backup av i stort sett 
vilket program som helst. Men denna 
backup lägger sig som tre stycken 
mycket stora USR-filer på disken! 

För att kunna använda dessa filer 
måste PC sitta ipluggad, varefter man 
laddar den första filen med komman-

dot BLOAD. Därefter går man över till 
RESET-menyn och väljer CONTI
NUE. Och vips är vi tillbaka i precis 
det läge där vi bröt programmet första 
gången. 

Helst ska vi ha bestämt oss för att 
göra en backup redan innan vi första 
gången laddar in originalet, eftersom 
USR-filernas innehåll blir kompöme
rat om det ursprungliga programmet 
har laddats in med kommandot IW
AD:. 

Med ett pris av 495 kr är PC ett 
mycket intressant alternativ för den 
genomsnittlige 64-programmeraren, i 
synnerhet med tanke på de utmärkta 
programmeringshjälpmedlem och till
gången till ML-monitor. Att man dess
utom kan göra personliga arkivkopior 
av sina program gör ju inte heller sa
ken sämre. Power Cartridge importe
ras och marknadsförs i Sverige av USR 
DATA i Stockholm. J M. k 
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Commondores Plus/4 : 

Bättre än 
sitt rykte 

Många av oss här i landet 
har väl med gapande mun och 
förväntansfulla ögon väntat 
på att Commodore skall släp
pa en ny dator. 

Dettu- var meningen med 
den lilla svarta "ankan" 
Plus/ 4. De gapande munnar~ 
na stängdes och ögonen för
ändrades dock från förvän
tansfulla till ignorerande när 
Plus4 koni. 

Floppen var ett faktum. Plus/ 4 la
des ned i höstas. I Sverige finns det un
gefär 7000 sålda Plus/ 4:or. 

Vad var det egentligen som gick 
snett? Många säger rätt och slätt att 
Plus/4 är en värdelös dator. Något att 
använda som dörrstopp eller damm
samlare. 

Det' dåliga ryktet var också något 
som gjorde att Plus/4:an inte sålde så 
bra i Sverige. 

Och många som säger att Plus/ 4:an 
är dålig har egentligen aldrig provat 
den. Det är bara det att den inte ser vi
dare häftig ut och den gör inte heller 
anspråk på några större sensationer. 

INGA SPRITES 

Nåväl, jag skall ta och presentera 
- • ·-de lilla ankungen Plus/ 4 för er. Jag 

skall ta och börja med att berätta vad 
Plus/ 4:an kan göra och absolut inte 
kan göra. 

Spritar, det är något som en Plus/ 4 
inte alls har hört talas om. Istället har 
Plus/4:an fått fler färger. Nja, fler och 
fler, Plus/ 4:an har egentligen bara 16 
färger men det finns dessutom 7 nyan
ser på varje färg utom svart. 

Basic 3.5 som Plus/4:an blev utrus
tad med har dessutom en hel del an
vändbara grafikkommandon. Några 
exempel är BOX, CIRCLE, DRAW 
och PAINT. 

Dessutom har den COWR också, 
som eliminerar allt pokande för att 
ändra skärmfärg. 

Ljudet då? Jo, visst har Plus/ 4:an 
ett kommandon för ljud också, när
mare bestämt två. Dessa kommandon 
gör så att man över huvud taget inte 
behöver hålla på med allt jobbigt po
kande för att göra ljud och musik som 
man 64:an kräver. Vad har då 
Plus/ 4:an fått för nya kommandon i 
jämförelse med 64:an? Ja, förutom 
ljud och grafik kommandon har den 
fått fyra diskdrive kommandon. Näm
ligen COLLECT, DIRECTORY, 
DSAVE, DWAD, SCRATCH, RE
NAME, VERIFY, BACKUP, HEA
DER, COPY. 

COLLECT är sak samma som 
OPEN15,8,15;'V" på den gamla 64:an 
och DIRECTORY är samma som 

WAD"S ",8. Fast det inte förstör pro
grammet du har i minnet. 

DSAVE och DWAD är sammå sak 
som SAVE och LOAD fast du slipper 
skriva ,8 efter när du sparar till disk. 

Plus/ 4:an har liksom 128:an strän
gen OSS där diskdrivens felmeddelan
de alltid finns lagrat. 

Som programmeringshjälp erbju
der Basic 3.5 följande kommandon: 
DELETE, KEY, HELP, RENUM
BER, TRON, TROFF, MONITOR. 

Med DELETE kan man radera alla 
rader mellan två radnummer. 

TRON och TROFF står för TRace 
ON och TRace OFF. Dessa komman
don slår på och stänger av en ru ti n som 
skriver ut vilket radnummer datan lig
ger på när du kör ditt program. 

· Denna rutin är lite dålig . li:·1 skri
ver nämligen ut det aktuella r· d:1Um
ret rakt ut på skärmen efter det som se
nast skrevs. Detta innebär at~ man näs
tan inte alls kan läsa något som är 
skrivet av en loop. 

Ett betydligt bättre kommando är 

HELP; som även finns på en förprog
rammerad knapp. HELP plockar 
fram raden det blev fel i senast och vi
sar det som är fel med blinkande text. 

Funktionstangenter:na är förprog
rammerade med: GRAPHIC, DW
AD", DIRECTORY, SCNCLR, DSA
VE", RUN, LIST och HELP. 

Plus/ 4:an har inte så många nya 
programkommandon: D0/ WOP / 
WHILE / UNTIL / EXIT, GETKEY, 
ELSE, PRINT USING, PU
DEF,TRAP, RESUME.Jag börjar 
med TRAP och RESUME. 

TRAP 100 gör så att datorn hoppar 
till rad 100 om det skulle bli något fel i 
programmet. På så sätt kan man göra 
program som inte stannar för att det 
blir ett fel. RESUME hör ihop med 
TRAP på så sätt att RESUME får da
torn att fortsätta på samma rad som 
felet uppstod på. 

Uppstår ett fel innanRESUME har 
gjorts blir datorn förvillad och stop
par programmet och du får ett felmed
delande. Man genom att skriva RESU
ME 100 kan man få datorn att hoppa 
till rad 100 och fortsätta som om inget 
hänt. 

PRINT USING och PUDEF är två 
kommandon som också höI ihop. Med 
PRINT USING kan du göra så kallade 
formatterade utskrifter. 

De fyra inbyggda programmen 
Word Processor, Spreadsheet, Grap
hics och File Manager skall jag på 
grund av att de alla utom Graphics är 
utrymmeskrävande gå igenom i nästa 
artikel. 

Sammanfattning: Plus/ 4:an är en 
snäll liten billig dator för personer som 
inte kräver några större underverk av 
sin dator. Tyvärr finns det inte några 
Plus/4:or i affärerna längre, men har 
man tur kan man få tag på en begag
nad med bandspelare fö r under 1000 
kronor. 

Det där med bandspelare är nog ett 
stort problem. Bandspelaren säljs inte 
heller längre. Och man kan inte använ
da den gamla 1530 eftersom den har en 
annan kontakt än Plus/ 4:ans 1531. 
Detta inåste varit ett av de större miss
tagen Commodore gjorde med 
Plus/4:an . 

Tomas Hybner 
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DOLPHIN DOS 

DOLPHIN DOS ÄR ETT OTROLJGT SNABBT TURBO-SY TEM SOM FUN ERAR 
PA DE FLESTA PROGRAM. PA DE FATAL SOM INTE FUNGERAR KAN DOLPHIN 
. TANGA AV. DfNA ANDRA DISKAR ÅR FULLT KOMPATIBLA EFTERSOM 
DOLPHIN INTE ANVÅNDER ANNAT DISK -FORMAT . 

* 25 GGR SNABBARE LOAD (PRG FILER) 
* 12 GGR SNABBARE SAVE (PRG FILER) 
* 10 GGR SNABBARE LOAD (SEQ FILER) 
* 8 GGR SNABBARE SA VE (SEQ FILER) 
* 3 GGR SNABBARE LOAD/ SAVE (REL FILER) 
* LADDAR 202 BLOCK PA 5 SEK. 
* LÄTTA OCH SNABBA DOS-KOMMANDON 
* ANVÄNDER 40 SPÄR FÖR 749 BLOCKS 
* INBYGGD MASKINKODSMONITOR 
* KÖR CENTRONICS PRINTER 
* SKÄRM-EDITOR 
* EXTRA BASIC-KOMMANDON PRIS: 799:-

THE SLIMLINE '64 -
GER DIN 64:A ETT 
MODERNT UTSEENDE. 

PRIS: 299: -

' I 

DEHA MODERNA "FODRAL" KOMMER ATT FÖRVAN L>LA DIN ,,~ :A. LJET AH AV 
HOG KVALITE OCH AR MÅLAT I ELFENBEN FARG . E S LA A HGJD A 
TANGENTBORDET fR BJUDER Pi10GRAMMERAREN UTMÅRKT f: U MH JfiT. 
INSTALLATIONEN AR ENKEL OCH UTFORES MED E\ ~"fJARNMEJc;El., i< ·H Al-: 
FARDIG INOM 10 MINUTER. 

SPEL OCH PROGRAM 
TILL ALLA KÄNDA DATORMÄRKEN 
VI HAR ALLT DET SENASTE TILL: . 

* COMMODORE 64/128 
* SPECTRUM 
* ATARI 
*AMSTRAD 
*MSX 
* ATARI ST 
*AMIGA 
* PC RING IDAG! 

i• . _ ...... "; 1.._-'-'t.t_,.,_.. -·~ .:~~,,!"f: 

-~~TVALDA'_~~~B9~;J~~ 
_! ~;.f ..... . ~- -.. .. ' .. ... 

DISK KLIPPARE 

FÖRDU BBLA DIN KAPACITET PA DINA 

DISKAR. PRIS:' 99: -
DOLPHIN UTILITY I 
KOPIERING PROGRAM TILL DOLPHlN DOS'. 
rEN HEL DISK PA 18 EK OCH EN SUPER 
SNABB FILKOPIERING) 

PRIS: 129: -

DISC DISECTOR VS.0 

FEMTE VERSIONEN AV DET LEDANDE KOPIE
HINC.~;:-:pRQG RAMMET PÅ DISK. DEN SENASTE 
\'EHSI0NEN INNEHÅLLER MÅNG A "PARA 
METriAH" FOR KOPIER NG AV DE MEST 
:-' KYDDA DE DISKETTERNA. TEX DE SENASTE 
AMERI KANSKA OCH ENGELSK A PROGR AMMEN. 

INNEHÅLLER FÖUANDE: 
* EVESHAM'S 3 MINUTERS NIBBLER 
* EVESHAM'S 8 MINUTERS NIBBLER 
* MÅNGA PARAMETRAR 
* NIBBLER FÖR KOPIERING MELLAN TVÅ 

DISKETTSTATIONER 
* MENU TILLVERKARE 
* DISK-SORTERING 
*' SNABBFORMA TTERING 
* SNABBT FILKOPIERINGSPROGRAM 
* TA TILLBAKA "SUDDAD" FIL 
* RÄDDA DISKEN! 
* DISKMONITOR 

PRIS: 399: - . 

TRE CARTRIDGAR I ETT ... SNABBI.ADDNING, 
FREEZER OCH KOPIERINGS PRG. 

FREEZERN KAN KOPIERA FRÅN: ,. 
BAND TILL DISK BAND TILL BAND 
DISK TILL DISK DISK TILL BAND 

MYC KET ENKELT ATT ANVÄNDA, BARA TRYCK 
IN OCH SA TT PA. VID MENYN VÄLJER DU 
ALTERNATIV , INGET K_RÅNGEL MED MJUKVARA, 
UTAN FREEZE FRAME AR ALLTID REDO. 

LADDA PROGRAMMET SOM DU VILL GÖRA 
BACKUP PÅ, TRYC K PÅ FREEZE FRAME 
KNAPPEN SA KAN DU VÄLJA MELLAN ATT: 

1. TRYCK "D" FÖR SPARNING TILL DISK MED 
TURBO 

2. TRYCK "S" FÖR SPARNING MED NORMAL 
HASTIGHET 

3. TRYCK "T" FÖR SPARNING TILL BAND MED 
TURBO 

FREEZE FRAME 4 KAN AVEN GÖRA BACKUP PÅ 
PROGR AM SOM LADDAR I FLERA DELAR. 
I ANVANDNING MED F.F. UT!LITY DISK UTGÖR 
DETTA EN OSLAGBAR KOMBINATION. 

* FUNGERAR ÄVEN SOM ETT TURBO-CARTRIDGE 
* LADDAR EXTRA DELAR SNABBT 
* INBYGGD SNABBFORMA TTERING 
* INBYGGT FILKOPIERINGS PRG. 

(KLARAR UPP TILL 248 BLOCK) 
* OLIKA TANGENTFUNKTIONER 
* OSPARBAR FÖR MJUKVARA 
* INBYGGD CRUNCHER FÖR ATT SPARA PLATS 

PÅ DISKEN 
* HELT 128 COMPATIBEL I 64:A LÄGE 
DU BEHOV ER INTE HA CARTRIDGET I FÖR ATT 
LADDA ETT SPARAT PROGRAM. 

PRIS: 399: -

RING 0515-120 26 RING 
COMPUTER WORL D 

BOX&2B 
521 01 FALK ÖPIN G 

KÖPARE FRÅN FINLAND OCH NORGE 
ÄR VÄLKOMNA! 

VI SÄLJER ÄVEN TILL ATERFÖRSÄLJARE! 

FREEZE FRAME I.AZER -
EN NY STORSÄLJARE? 

GRUPPEN SOM KONSTRUERADE FREEZE FKAME. 
HAR NU KOMMIT MED EN NY PRODUKT. 
FREEZE FRAME LAZER ÄR EN KO MBINATl<..J XI 
FREEZE FRAME OCH ETT NYTT TUR BU .;·(:<H}.: 
MED ETT NYTT TORT MINNE ( 2 K RCJM1 f: A:. i ,i. 
GÖRA ALLT SOM DU KAN ·oRA ME FkEE.:';
FRAME MK 4 + DET NYA T ':· ½0 SY~:THIE~ · 

* LADDAR ETT PROGRAM MELLAN 10 - 15 SEK . 
* TURBO-SA VE AV PROGRAM 
* LADDAR EXTRA DELAR PA MYCKET KORT TID 
* LADDAR UNGEFÄR 20 GGR SNABBARE 
* ANVÄNDER STANDARD-DISK FORMAT (664 BL. ) 
* HAR RESET 

A 11TRIDGET MÅSTE SITTA I :-J AR D Vl l.L I.A- !J ,\ 
MED "LAZER-TURBO". 

r 



AMIGA2000 
är datorn som har allt Amiga 1000 sak
nade: PC-kompabilitet, mer intern
minne samt utbyggnadsmöjligheter 
"invärtes". 

Den har egentligen bara en nackdel 
- priset. Amiga 2000 med 1 MB intern
minne, tangentbord, mus, 1 inbyggd 
3.5 tums diskdrive, färgmonitor och 
BASIC kostar totalt 20.000 kronor in
klusive moms. Det 
kommer att svida i många plån
böcker ... 

Vill man dessutom ha den utlovade 
PC-kompabiliteten får man lov att kö
pa ett extra kort för ca 2000-2500 kro
nor. Smakar det så kostar det med and
ra ord. Men vad får man då för 
pengarna? 

SOM AMIGA 1000 

Låt oss först se till vad som förenar 
den nya modellen av Amiga med den 

Amiga 
500 

är den mer folkliga versionen av Ami
ga 2000 / Amiga 1000, med ett tippat 
pris på 6500 kr inklusive moms, men 
utan monitor utgör den en svår kon
kurrent till Ataris 1040. 

Utseendemässigt påminner Amiga 
500 mest om en Cl 28. Och den är fak
tiskt inte mycket större, trots att man 
lyckats klämma in en 3.5 tums diskdri
ve i sidan på den! Smått fantastiskt! 

Funktionsmässigt är det knappast 
några skillnader alls mellan Amiga 
500 och 1000. Ainiga 500 har dock för
setts med 512 kB RAM-minne som 
standard, vilket är dubbelt upp jäm
fört med Amiga 1000. 

Amiga 500 har också fått ett lite för
bättrat grafik-chip. Gamla "Agnus" · 
har blivit Fat Agnus, som kan hantera 
upp till 50 kB RAM-minne. Vilket yt
terligare ska förbättra hanteringen av 
grafik, medge fler färger . . Dessutom 
finns en monochrom utgång, vilket 

Amigorna all 
väntat på på 

gamla, så ska vi sedan ta en närmare 
titt på skillnaderna. 

Amiga 2000 är liksom 1000 en 16 
(32) bitars dator som utnyttj ar den be
römda Motala 68000-processorn som 
arbetar i 7.14 MHz. Detta gör Amigan 
mycket snabb. CPUn supportras dess
utom av tre helt oberoende extra
processorer för video-, grafik- och 
lj udhantering. 

Amigan klarar också s.k. multitask 
- att köra flera olika program samti
digt. En smått unik prestation när det 
handlar om en bordsdator. 

Amigan har stereoljud från 4 kana
ler och en smått fantastisk grafik; 4096 
olika färger samt en maximal upplös
ning på 640 x 512 pixel. (C64 klarar 320 
X 200). 

Inbyggd i datorn finns en 3.5-tums 
diskdrive där varje diskett kan hantera 
880 kB med data. 

Precis som Mclntosh har Amigan 
ett eget operativsystem som i princip 
onödiggör alla konstiga kommandon 
för att ladda, spara, kopiera filer etc. 
Istället pekar man med musen på olika 
symboler på skärmen. Detta kallas på 
Amigan för Workbench. 

Äyen Amiga 1000 kunde köra PC
program. Men det krävde en stor och 
dyr (ca 7.000 kr) låda kallad Sidecar 
vid sidan om. En icke standardport 
gjorde det dessutom svårt att ansluta 
hårddisk till 1000-modellen. 

Allt detta var väl en del av skälet till 

• Numera utdöd A miga 1000. 

att Amiga 1000 på slutet såldes i vissa 
butiker fö r 10.000 kronor inklusive 
moms! 

SKILLNADERNA 

Vad mer har då Amiga 2000 att bju
da (som motiverar det höga priset). 
Om vi tar det i tur och ordning: 
•Amiga 2000 sälj s med 1 MB intern
-minne som kan expanderas till 9 MB 
RAM. 
•Totalt 94 istället för 89 tangenter på 
tangentbordet, som för övrigt nu hål
ler IBM-standard. 
•Standard-utförande på alla yttre por
tar (RS232 etc). 
•Joystick/ mus-portarna har flyttats 
till framsidan . 
··Plats inne i datorn för installation av 
ytterligare floppydiskar (3 .5 tum eller 
5.25 och/eller en 20 MB hårddisk. 
•Kickstart 1.2 i ROM-kapsel (får lad
das 
från diskett i Amiga 1000). 
•Inbyggd realtidsklocka med batteri
backup (på Amiga 1000 får klockan 
ställas varje gång strömmen varit av
kopplad). 
• Amiga 2000 saknar däremot Amiga 
1000 composit-videoutgång. Istället 
får man hämta videosignal inne i da
torn direkt från huvud-kortet. 

HYBRID 

•Men så till den största och mest avgö
rande skillnaden: de 7 kortplatserna 
för bl.a. "The bridge" - XT-emulatorn. 

För den som aldrig haft tillgång till 
en riktig PC kan det här verka märk
ligt. 
Men huvuddelen av alla datorer som 
används inom affärslivet utnyttjar 
operativsystem som MS-DOS och 
Unix. 

Med en Amiga 1000 på skrivbordet 
kan man inte köra samma program 
som sin PC-försedda kollega . Ja, inte 
ens låna disketten med kalkylerna som 

• Folk-versionen av superdatorn - A miga 500. Påfallande lik C/28 och A lari 1040, 
men egentligen samma maskin som klumpedunsen A miga 1000! 

betyder att man kan ansluta svart-vita 
skärmar tillden. Här får Atari 1040 
svårt att 'häng med. 

Precis som storebror kan Amiga 500 
expanderas upp till 9 MB externt. Man 
har också standardiserat alla utgång
ar. Därmed slipper man alla Amiga 
1000-ägares ständiga problem att hitta 
kablar som passar. 

Amiga 500 kan dock inte göras PC
kompatibel hårdvarumässigt. Där-

emot finns en MS-DOS emulator. Så 
helt utestängd är man inte. 

Tangentbordet på Amiga 500 är pre
cis som på 2000-modellen uppbyggd 
efter IBM-standard. 

Amiga 500 kan tveklöst bli en tuff 
konkurrent till Atari. Pris och prestan
da är av det slaget att man nu lugnt kan 
påstå att herr Tramiel kommit på efter
kälken. 

•• ar 

han lagt upp med Lotus 1-2-3. 
Amiga 2000 är därför försedd med 

kortplatser av PC-standard. Och med 
A2088-kortet på plats samt 5.25 tums 
diskdrive har man plötsligt tillgång till 
hela den enorma floden av PC
program som används inom af
färslivet. . 

Det är t.o.m. möjligt att köra 
Amiga-program samtidigt som ett 
PC-program. 

Rent konrke_t har man i princip få tt 
en 
inbyggd PC med standard-cpu 8088 
och en klockfrekvens på 4. 77 MzH och 
512 kB RAM. 
• Amiga 2000 kan också förses med 
SCASI-interface, vi lket innebär att 

man kan bygga in vilket hårddisk som 
heist på marknaden. 

• Amiga 2000 kan också förses med 
matematik-processorn 68020 / 68881, 
vilket innebär att den blir ungefär dub
bel't så snabb riktig 32-bitars dator. I 
detta utförande kan man närmast bör
ja jämföra den med en VAX mi
nidator! . 

Ett annat kort benämnt Inte! 80386 
förvandlar Amiga till PC AT-maskin. 
Möjligheterna är som synes nÄstan 
outtömliga. 
l Sammanfattning: Kommentarerna 
från den internationella datorpressen 
har överlag varit positiva. "Klart över
lägsen Amiga 1000" ansåg Amiga 
World, som dock kritiserade Commo
dore för att man inte kommit tillrätta 
med flimmret som uppstår när datorn 

· visar höguppl6sningsbilder i s.k. 
interlace-mode. 

"En proffsdator" ansåg tidningen 
Datornytt. Vad datorköparna och 
återförsäljare anser återstår dock att 
se. 

Här på Datormagazin har vi inte 
fått tillfälle att testa de båda Amigorna 
ännu och kan därför inte fälla något 
omdöme alls. Materialet till denna ar
tikel kommer från otaliga utländs ka 
tidningar, mässbesök samt pressmed
dela nden från Commodore. Rykten 
har dock talat om vissa problem. Vad 
dessa bestÅr i vet vi ännu inte. Enligt 
uppgift från Commodore ska båda 
modellerna vara helt kompatibla med 
Amiga 1000. 

•Delfinns got/ om utrymme inne i A miga 2000 fö r diverse olika u1byggnadskor1. 
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ORDERMOTTAGNING: 

RING 0413/125 00 SÅ SKICKAR VI 
Vardagar 13.00 - 18.00 
Lördagar 09.00 - 13.00 
Övrig tid telesvarare, eller 

skicka din beställni~g~ill: 

=,;;.;; ,;;; 
Box 119 241 00 ESLÖV 

BUTIK: Södergatan 7, ESLÖV 
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True Basic är en basic för Amigan 
som har utvecklats av True Basic Inc. 
Bakom företaget står de ursprungliga 
utvecklarna av programspråket Basic, 
nämligen John Kemeny och Thomas 
Kurz som 1964 skapade det prog
ramspråk som kom att bli det mest 
spridda programspråket. 

Tyvärr så har Basic sedan dess 
spritts i ett otal dialekter, vilket inne
burit stora problem om man har velat 
köra ett program utvecklad på en an-

HELSINGBORG 

® 
DATACENTRUM 

Fågelsångsgatan 10 
252 20 Helsingborg 
Tel: 042-14 46 00 

KIRUNA 

DOMUS 
avd. LJUD & BILD 
Föreningsgatan 15 
Tel: 0980-124 00 

KRISTIANSTAD 

DOMUS 
avd. LJUD & BILD 
Östra Boulevarden 5 

Tel: 044-12 31 40 

''Men bäst 
för proffs 

En BASIC för proffs. 
Så kan man sammanfatta Datormagazins Kenneth Mattssons 

åsikt om den nya BASICEn för Amiga-folk: True Basic. 
"Bättre än den BASIC som medföljer Amigan. Men för dyr 

för vanligt folk". 

nan Basicdialekt på sitt eget ·system. 
Nu försöker man att standardisera 
språket efter ANSI (American Natio
nal Standards Institute) specifikatio
ner. Vilket förhoppningsvis innebär 
att programmen kommer att kunna 
köras direkt på olika maskiner. · 

För tillfället finns True Basic för 
IBM PC, Apple Macintosh och Ami
ga. Det innebär att man kan utveckla 
program på sin Amiga för att sen kun
na köras direkt på PC och Macintosh. 

INGA SPRITES 

Det finns naturligtvis ett pris för att 
uppnå kompabilitet mellan de olika 
systemen. Exempelvis så innehåller 
språket inga kommandon för Ami
gans Sprites och BOBs (Blitter Ob
jects). Och man kan inte eller utnyttja 
stereoljudet hos Amigan. 

Men den händige kan skriva rutiner 
i både assembler och C som länkas in i 
programmet, för att exempelvis styra 
Sprites. Men då har man missat grund
tanken med kompabiliteten. 

True Basic är alltså ingen Basic som 
marf skriver arkadspel i. Men för den 
seriöse programutvecklaren finns 
mycket att hämta i den väl strukturera
de Basicen. 

DO WHILE, DO UNTIL och SE
LECT CASE är några av oe komman
don ~om finns. Vilket gör det enklare 

LUDVIKA 

DOMUS 
avd. LJUD & BILD 

Storgatan 19 
Tel: 0240-138 00 

LULEA 

DOMUS 
avd. LJUD & BILD 

Storgatan 39 
Tel: 0920-370 00 

MALMÖ 

/Jh! 
INTERIÖR 

LJUD & BILD 
Celsiusgatan 38 

Tel: 040-28 50 00 

att skriva mer strukturerade och lätt
lästa program. Naturligtvis finns ock
så IF .. THEN .. ELSE o_ch ELSEIF. Det 
betyder att det går mycket bra att skri
va program utan att aqvända sig av det 
annars så vanliga GOTO radnummer. 

HANTERAR 
GRAFIK 

För den mer insatta programmera
ren kan väl också nämnas att True Ba
sic stöder både interna och externa 
subrutiner och funktioner med allt vad 
det innebär. 

För den som är intresserad av grafik 
så finns det kommandon som klarar av 
det mesta man kan tänkas behöva. Till 
exempel så finns SCALE ochROTATE 
som gör att man kan förstora/förmin
ska och rotera en bild som man redan 
har ritat. 

All grafik bygger på relativa koordi
nater som man själv kan bestämma 
med kommandot Set Window.Det in
nebär att man kan ha vilket koordinat
system man vill. Att kunna välja kordi
naterna fritt är en stor fördel. Det be
tyder att man kan ha exemplevis 
koordinaterna 1987 till 1999 i x-led och 
0 till 10000 i y-led. På så sätt slipper 
man en massa besvär vid ritning av 
grafer och dylikt. 

Sedan finns kommandon för val av 
skärmupplösning,färger mm. 

NORRKÖPING 

Datax PCC AB 

Trädgårdsgatan 27 

602 24 Norrköping 

Tel: 011-16 21 79 

SKELLEFTEA 

DOMUS 
avd. LJUD & BILD 

Storgatan 45 
Tel. 0910-173 40 

STOCKHOLM 

VARUHUSET PUB 
avd. FOJ:0/DATORER 

Hötorget 13 . 
Tel: 08-22 40 40 

Bortsett från att True Basic bara stö
der en ljudkanal så är det betydligt lät
tare att programmera in olika melodier 
och ljud än i den Basic som medföljer 
Amigan. Där det krävs att man vet vil
ken frekvens alla noter har. Här så 
skriver man mera i klartext exempelvis 
Play "C C D E"vilket ju är betydligt 
mer lättförståeligt. 

Det finns en uppsjö av matematiska 
kommandon för matriser ,trigono
metriska funktioner och kurvplott
ning av funktioner. Man kan också 
välja i vilken vinkelmåtts-enhet (gra
der eller radianer) man vill arbeta med. 
Set Mode Degrees gör t.ex att alla tri
gonometriska beräkningar arbetar 
med grader s0m enhet. Tot~lt så finns 
det ett 60 tal kommandon bara för de 
matematiska funktionerna. 

BRA EDITOR 

Editorn som man skriver själva pro
grammet med är mycket bra och snabb 
jämfört med den editor som Amiga
Basic har. Det finns funktioner för 
sökning och ersättning av ord, insätt
ning av brytpunkter för avlusning, 
klipp och klistra text mm. 

True _Basic är en så kallad kompile
rande Basic vilket betyder att pro
grammet måste översättas före körnin
gen. Men den proceduren tar bara ett 
par sekunder: Fördelen med kompile
ringen är att programmet körs mycket 
snabbare och att programmet kontrol
leras innan körningen. Skulle man ha 
skrivit något fel i sitt program så hittas 
felet ganska lätt med hjälp av de 
mycket utförliga felutskrifterna. 

De medföljande mamialerna på 

-SÖDERTÄLJE 

(Jh! 
avd. LJUD & BILD 

U thamtisvägen 2 
Tel: 0755-150 80 

UMEA 

DOMus· 
avd. _Foto & Datorer 

Storgatan 51 
, 

Tel: 090-10 40 00 

VÄSTERAS 

DOMUS 
avd. LJUD & BILD 

Stora Torget 
Tel: 021-16 50 00 
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engelska beskriver True Basic på ett 
mycket lättfattligt sätt och innehåller 
. många programexempel som även 
· finns med på programdisketten. 

Kort sag!, True Basic är en mycket 
·bra Basic om man vill göra me·r seriösa 
program som kan köras på ett flertal 
maskiner. Frågan är bara: vill den van
lige Amigaägaren betala ungefär 2000 
kronor för att skriva sina enkla Ba
sicprogram i True Basic? 

Svaret blir nog nej . Men för den som 
jobbar med programutveckling är 
True Basic ett starkt alternativ efter
som det finns ett flertal hjälpprogram 
att köpa. Exempelvis så finns det ruti
ner för 3-d grafik och avancerade 
strängfunktioner. Det finns också ett 
sk. runtime package som översätter 
programmen så att de kan köras utan 
att man har själva True Basic pro
grammet. 

Ttue Basic importeras i Sverige av 
Pylator. Tel: 08-792 10 95. 

Kenneth Mattsson 

GENLOCK 
Nu har det kommit en Genlock för 

de europeiska Amigorna med PAL! ! 
Vad är då Genlock? Det är en kon- , · 
struktion som gör det möjligt att synk
ronisera signalerna från video med sig
nalerna från datorn till skärmen, med 
det resultatet att man kan blanda vide
on me_d datorgrafik! Denna Genlock 
heter A8600 och tillverkas av Ariadne 
Software Ltd, 273 Kensal Road, LON
DON WI0..5DB, Storbritannien. Priset 
ligger på 430 pund. --

KING BYTER OM 
Tim King, en av de som skrev Ami

gaDOS, slutade på MetaComCo för 
ett tag sedan. Nu har han startat ett 
nytt företag, Perihelion. Amiga-ägare 

- lär få höra det namnet fler gånger uner 
1987 enligt Dr King. 

MINDRE FLADDER 
Jitter-Rid är ·ett skärm-filter som 

ska ta bort "fladdret" som uppstår då 
man användei;_ Amigan i lnterlaced
läge, dvs med 400 punkters upplösning 
vertikalt. Den säljs av Cavendish
Commdore Centre, 66 London Ro
ad,Leicester LE2 OQD, Storbritanni
en. Pris 20 pund. 

ÖREBRO 

DOMUS 
avd. LJUD & BILD 

Stortorget 7 
Tel: 019-10 50 00 

ÖRNSKÖLDSVIK 

- -
VIC-handlarn 

Amiga - C128 - C64 
PC-Datorer 
Litteratur 

Nygatan 35, _tel: 0660-162 58 

ÖSTERSUND 

DOMUS 
avd. LJUD & BILD 

Prästgatan 47 
Tel: 063-14 95 00 
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Just nu verkar det vara stiltje på 
bokfronten. På vårt skrivbord har det 
hitintills bara dykt upp sex nya böcker, 
varav fem för C64-användare - samtli
ga på engelska. Och inge·n av dessa 
böcker är nyskrivna! Här finns en 
uppgift för en sann 64-entusiast. 

COMMODORE 64 WHOLE ME
MORY GUIDE heter en nätt liten bok 
på drygt 400 sidor från Melbourne 
House Publishers. Boken är för de 
verkligt avancerade. Den består nämli
gen helt av en fullständig-minneskarta 
över C64 med förklaringar till varenda 
minnes-adress. En solklar bok för alla 
som sysslar med maskinkodsprogram
mering. Pris: 189 kr. 

Bok nr 2 är på ungefär samma nivå och 
har titeln 6502 REFERENCE GUIDE 
(240 sid) och är skriven av Alan Tully. 
Ger information till maskinkodsprog
rammerare om 6502-processorns 
fnstruktions-set och adr~sser, flaggor, 
etc. även här är Melbourne House i 
farten. Pris 189 kr. Frågan är dock om 
man inte har lika stor nytta av Rodney 
Zaks till svenska översatta "Program
mera 6502" ? 

.., CREATING ADVENTURES ON 
YOUR COMMODORE 64 är titeln på 
en lite annorlunda bok på 172 sidor. 
Boken är för dig som drömmer om att 
skriva äventyrsspel på din C64, har 
problem med BASIC, och behöver lite 
hjälp på traven. Författarna Clive Gif
ford och Robert Young berättar inte 
bara hur och varför. De presenteras 
också små program-listningar som 
sammantaget resulterar i fyra färdiga 
äventyrs-spel! Pris: 79 kr. 

Spel, men denna gång arcad, är också 
inriktningen på COMMODORE 64 
GAMES BOOK som på 210 sidor be
handlar konsten att skriva häftiga spel 
på C64. Boken är fylld av programlist
ningar. Dock i BASIC, vilket betyder 
att det knappast kan bli allt för fart
fyllt. Men en hel del finns nog att lära 
för nybörjare som kan engelska. Pris: 
119 kr. 

Känns det fortfarande för avancerat 
får vi kanske rekommendera Sue Beas
ley och Ruth Clarks påkostadr 
250-sidiga bok THE REALLY EASY 
GUIDE TO HOME-COMPUTING -
COMMODORE 64". Läm1;lig ålder 
9-10 år, om man behärskar < ngelska 
vill säga. Men den är också fylld av ro~ 
liga teckningar som inte kräver några 
språkkunskaper. Fast även äldre ny
börjare kan nog hitta en rlel matnyttigt 
i den. Om de vågar släppa på prestigen 
och läsa denna mycket enkla bok vill 
säga. Pris: 129. 

Och vill man ha en ännu grundligare 
svensk introduktion kan Gunnar Red
malms bok Nyckeln till datorn" kaq
ske vara ett lämpligt val. Den har inte 
ett dugg med C64 att göra, utan tar 
upp sådana saker som: vanliga dator
systems beståndsdelar, hur datorer ar
betar, olika typer av dataprogram, la
gar och förordningar, etc. Ett typiskt 
exempel på s.k . introduktionsbok "till 
datorernas värld". Kostar 99 kronor, 
vilket är alldeles för mycket för en bok 
på 55 sidor, även om den är på svenska. 
Det finns billigare sätt att bli " intro
ducerad". 

Samtliga ovannämnda böcker im
porteras till Sverige av HK Elctronics, 
tel 08-733 92 90. 

Christer Rindeblad 

User Groups 
GRATIS ANNONS! 

På detta utrymme får alla 
datorklubbar GRATIS sätta in 
information om sin existens.· 
Material skickas till: Dator
magazin, Kar/bergsvägen 
77-81, 113 35 STOCKHOLM. 
Märk kuverter; User Group. 

OBS: Tidningen tar inget 
ansvar för eventuella utfästel
ser som User Groups gör i sina 
annonser. Skicka ALDRIG 
några pengar förrän du verkli
gen vet att klubben existerar 
och är aktiv. 

BORÅS 
M & H DATABAS BORÅS. Använ

darförening, programmering, .försälj
ning av hård- och mjukvara till med
lem.spriser. Egen databas. För infor
mation skriv till Håkan Huss, 
Larskaggsgatan 121, b.v. 5·02 57 BO
RÅS. Tel: 033/ 12 68 is. Tel databas: 
033/11 96 52 (spec. term.program 
krävs). 

ENKÖPING 
ENKÖPINGS COMMODORE 

FÖRENING (ECF). C64-förening. 
För mer information ring ECF:s ord
förande på tel 0171/354 68; tisdagar kl 
16:30-21:30. Fråga efter Johan. 

FALKENBERG 
Vi är tre killar i Falkenberg som tän

ker starta en klubb för Commodore
användare. I brist på ett bra namn ber 
vi er om hjälp. De två bästa förslagen 
belönas med varsitt spel. Skriv till 
Henric Bolten, PI 50 A Skrea, 311 00 
FALKENBERG. 

GLUMSLÖV 
HOBBY HACKERS. 

C64-forening, spel och programme
ring. För information om spelverk
samhet ring tel 0431/205 17, Ricke. För 
information programmering ring tel: 
0418/ 707 24, Henke. 

GÄRSNÄS 
VIC-BOYS DATORKLUBB. 

C64-förening, spel och programme
ring. Klubbtidning. För information 
ring tel 0414/ 505 89, Magnus Persson. 

HELSINGBORG 
COMMODORE CLUB H.C.C. 

C64-förening. Programmering och by
te av program. För information skriv 
till: Dan Olsson, Lingatan 9, 252 60 
HELSINGBORG. Tel 042/29 62 38. 

HYLTEBRUK 
COMMODORE SAMFUN DET. 
Spelglada hackers. Klubbtidning. För 
information skriv till : Commodore 
Sam fundet, Kambo, c/o Matton, 314 
00 HYLTEBRUK . 

JÄRPEN 
THE VBC COMMODORE CLUB. 

Rikstäckande användarföreni ng fö r 
C64/128. KLubbt idning 12 nr/år. 
Programbibliotek. Skriv för in fob lad 
till The VBC.C.C. Box 33, 830 05 
JÄRPE N. 

KUMLA 
SVENSKA COMMODORE-

10 kr/ år. För information skriv till: 
S.C.K c/o Andreas Carlsson, Kvarnga
tan 57, 692 00 KUMLA. Tel: 019/703 
65 . 

LANDSKRONA 
Nystartad datorklubb för 

C64-ägare. För in fo rmation skriv till: 
Niklas Kvist , Drottninggården 144, 
261 46 LANDSKRONA. Tel: 
0418/225 56. 

LINKÖPING 
AMIGA USER GROUP-

SWEDEN. Rikstäckande användarfö
rening för Amiga. Programbibliotek, 
medlemsdiskett 10 ggi år. För informa
tion skriv till: Lars Wiklund, Box 
11055, 580 11 LINKÖPING. Tel: 
013/ 15 14 13 . 

MALMÖ 
COMMODORE-KLUBBEN. Riks

täckande User Group för Commodo
re. Klubb-blad 4 nr/ år, Medlemsavg. 
100-160 kr/ år. För information skr_iv 
till: Commodore-Klubben, Box 18158, 
200 32 MALMÖ. 

SANDVIKEN 
COMMODORE DATAKLUBB. 

Användarförening för C64 & Cl28. 
Klubbtidning 8 nr/ år, medlemsmöten, 
programbibliotek. Medlemsavg. 
75-700 kr/ å·r. Skriv för information: 
Sandvikens Commodore Dataklubb, 
Box 7013, 811 07 SANDVIKEN. 

STOCKHOLM 
SWEDISH USER GROUP OF 

AMIGA (SUGA). Användarförening 
för Amiga. Pro1:,rambibliotek. För in
formation skriv till: Erik Lundevall, 
Helsingörsgatan 48, 163 42 SPÅNGA. 

COMPUTER CLUB SWEDEN. 
Rikstäckande user-förening för alla 
slags datormärken Medlemstidning 4 
nr/år. Programbibliotek, medlems
möten. Medlemsavgift 75 kr/ år. Skriv 
för information till : Print-Out/CCS, 
Box 7040, 103 86 STOCKHOLM. 

BROMMACOMMODOREMA~ 
TER CLUB. Användarförening för 
C64/ C128. Medlemstidning, 12 prog
ramdiskar/ år, medlemsavg. 75 
kr/ halvår. För information ring tel: 
08/ 25 75 49 (Magnus). 

SKELLEFTEÅ 
COMMODORE USER GROUP 

(CUG). Nystartat förening för 
Commodore-ägare. KLubbtidning 4-6 
nr/ år, program-pool. BBS. Medlem
savg. 40-50 kr/ år. För information 
skriv till: Johan Burman, Snöstigen 6, 
931 51 SKELLEFTEÅ. 

SKÖVDE 
SKÖVDE COMMODORE 

KLUBB. Nystartad datorklubb. Byter 
program. Medlemsavgift 30 l<r/ år. För 
information skriv till : Jarmo Rautiai
nen, Orkide vägen 16, 541 39 SKÖV
DE. Tel 0500i 193 81 (endast onsdagar 
kl 17-19). 

SÖDRA SANDBY 
SÖDRA SANDBYS COMMODO

RE KLUBE (S.S.C.K.) Användarfö re
ning fö r C64-ägare. Klubbtidning 3 
nr/år. För information sk riv till: 
S.S.C.K., Lövsångarv. 23, 240 17 Södra 
Sandby. 

TINGSRYD 
DATORKLUBBEN C64. Använ-

darförening för C64/ Cl28. Klubbtid
ning 12 nr/ år. programdisk / kassett 6 
gg/ år.Medlemsavg. 50 kr/ halvår. För 
information skriv till Datorklubben 
C64 c/o Martin Grimheden, Träd
gårdsgatan 5, 362 00 TINGSRYD. Tel: 
0477/11 1 18. 

VELLINGE 
SOUTH SWIDISH .AM IGA 

CLUB. Använd'arförening för Amiga. 
Klubbtidning, rabatter, programbibli 
otek. För ytterligare information skriv 
till: Jan Ekström, Stortorget 3, 235 00 
VELLINGE. Tel: 040/ 42 01 51 kl 
18-22. 

VÄSTERVIK 
DATORKLUBBEN ZENITH. An

vändarförening för Commodore-folk 
i Västervik med omnejd. KLubbtid
ning, möten, programbibliotek. För 
information: Ring eller skriv till: Hen
rik Sjoe, Milbus väg 13, 593 00 VÄS
TERVIK. Tel: 0490/ 110 11. 

VÄSTERÅS 
COMMODORE GAMBLERS. 

Spelglad C64/ 128-klubb. Klubbtid
ning 6-8 nr/ år. Medlemsavgift: 15 
kr/ år. För information skriv till Johan 
Haldin, Brunbjörnsvägen 22, 722 42 
VÄSTERÅS. Tel: 021/33 29 23. 

VÄXJÖ 
WORLD WIDE COMMODORE. 

Användarförening för C64/ C128. 
Medlemsdisketter. För information 
skriv till World Wide Commodore, 
Box 4002, 350 04 VÄXJÖ. 

ÖREBRO 
COMPUTER BRA INS. Spelinrik

tad användarförening fö r C64. För in
formation ring Jocke Rehnvall, tel 
019/11 81 94. 

COMMANDO CREW. 1"'1)'bl1Qaå 

användarförening för C64/ C128. För 
information skriv till: Commando 
Crew, Mattias Bratt, Hornstensvägen 
10, 70174ÖREBRO. Tel: 019/ 200440. 

ÖVRI~T; 
SVENSKA ÄVENTYRSKLUB-

BEN (SÄK}. Klubb för alla som spelar 
äventyrsspel på dator. Verksam sedan 
två_ är, klubbtidning, hjälptelefon. 
Medlemsavg. 45 kr livstids (inkl. fri 
pren. på klubbtidningen. För informa
tion skriv till: Andreas Reutersvärd, 
Järnvägsgatan 19, 252 24 HELSING
BORG. Tel: 042/ 13 25 31. 

COMAL KLUBBEN I SVERIGE. 
Rikstäckande användarförening för 
programspråket COMAL. För infor
mation skriv till: COMAL
KLUBBEN, c/o Åke Fredriksson, 
Gustavsbergsgatan 8, 431 37 
MÖLNDAL. 
SVENSKA CP/M-KLU BBEN. 
Stödklubb för CP/ M, det alternativa 
operativsystemet i bl.a. C128. Prog
rambibliotek. För information skriv 
till: Svenska CP/ M-Klubben, Box 137, 
139 00 VÄ RMDÖ. 

1M\ ~~~,~~~[~ BBS 
SPEL & NVTTO PROGR~M 
nodeM tel.0755-85673 

LIGGER EN HÄSTLÄNGD FÖRE .. 
TILLVERKA SYSTEM MED C&4! 

Nu kan du V65 och V5-spelare t illverka dina egna system utan egen 
insats. 
* Du behöver in te kunna någonting om system 
* Skriv in din rank och da torn gör jobbet 
* Du får det mest lämpade systemet varje omgång 
* Alla system skrivs ut fulls tändig t med hästnumren direkt 
Utskrifter sker på printer eller bil dskärm. Upp t il l 6 rankg rupper får 
användas vil ket ger ett oändl igt antal systemkombinat ioner. 
Systemtyper såsom system med utgångsrad , blocksystem, kalkyl
system och system med 5-rättsgaranti. Bygg upp ditt eget system
bibliotek. Prog rammet inkl. 10 st toppeffekt iva system medföljer 
disketten . Passande Commodore Vi c -64. Prog r. f inns även på band. 
Sätt in på Pg 494 23 93-2. Pri s endast 295:- . Ange om band ell er 
di skett önskas. För vidare information skriv el ler ring till 
Lennart Jones, Erik-Matsbo, 776 00 Hedemora. 
Tel . 0225/710 08 (säkrast efter 17.00). 
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•• OBSERVERA! 

DATORBORSEN 
Gratis annonser för prenumeranter. Övriga 10 kr för fem rader. 
Endast privatpersoner. 

Skicka din annons till: Datormagazin 
Karlbergsvägen 77-87 
113 35 STOCKHOLM 

KÖPES 

C64 med diskdrive, ev. ,joystick och 
spel. Ring vard. eft. kl 15. 

Tel: 031-406149 

Enhancer 2000 floppy disc med garan
ti kvar. Ej över 1800 kr. 

Tel: 0910-35008, Bosse 

ZOOM PASCAL till C64/128. Skriv 
eller ring till: Petra Kjellin, PI 9480, 
5434 00 VARA. 

Tel: 0512-21216 

C64, bandspelare, joystick, ev. spel. 
Ring eft._kl 16. 

Tel: 0221-33092 

Färg-TV el. monitor, telemodem, prin
ter och diskettstation köpes till C64. 

Tel: 0522-50350 

Manual till_ Flight Simulator Il och 
Pet-Forth manual av Datatronic köpes 
billigt i fint skick. Fråga efter 
Kristofer. 

Tel: 0346-16458 

VIC-64 med bandspelare, för högst 
1000 kr. Fråga efter Tony. 

Tel: 0380-52345 

C64 med bandspelare + diskdrive 
1541, köpes tills. eller sep. Ring eft. kl 
17. 

Tel: 0912-20212 

Commodore 64 köpes för 2000 kr. 
Tel: 036-78994 

Commodore 64 med bandspelare, jo: 
ystick och ev. spel köpes billigt. Ring 
eft. kl 16.30. 

Tel: 0221-33092 

Handic Automodem (split-speed 
75/1200 & 300/300. Ring Lasse eft. kl 
15. 

Tel: 0491-14481 

Söker nya dubbelsidiga 3.5" disketter 
av bra kvalite till Amigan. Vem är billi
gast? Jag köer 80 st. av den 
billigaste. OBS: inga dolda avgifter. 
Ring Anders. 

Tel: 013-154491 

SÄLJES 

Diskett-klippare för 5 1/ 4 tums disket
ter för endast 100 kr/st. Marcus. 

Tel: 0691-12106 

Modem, ett 300/300 baudsmodem + 
ca 50 tel.nr till databaser + term.prg 
säljes för endast 650 kr. Ring genast till 
Mattias. 

Tel: 031-515224 

Commodore 64 med specialtrimmad 
VC-1S41 diskdrive, inbyggd SPEED
DOS, Calc Result spreadsheet, 
TEXT-64 ordbehandling, VIZASTAR 
databas, alla på cartridge. Modem, 
över 100 disketter med olika program. 
Ring eft. kl. 18. 

Tel: 0492-11732 

C64, diskdrive, joystick, bandstation, 
4 böcker, Final Cartridge, 2 cartridge
spel, ca 1.000 spel, 30 disk. Pris: 8.500 
kr. 

Tel: 0S02-10634 

Dator C64, böcker, MPS801, joystick, 
ca 30 org. Nypris: 8.69S kr. Nu: 4.250 
kr. Allt i nytt skick. Dammskydd med
följer. Ri_ng Bosse. 

Tel: 0647-10121 

Diskdrive 1571, med Supertext 128 
och speldiskar. Pris: 2.600 kr. 

Tel: 019-102549 

Fristående bandbackup-enhet till 
C64/128. Klarar 99 procent av alla 
program. Ring eft. kl. 16.30. 

Tel: 042-146549 

C128 + diskdrive 1570 + bandspelare 

C2N + The Final Cartridge Il + Wi
co Joystick + böcker + 200 disketter 
+ 10 band. Allt för 7000 k!. Fråga ef
ter Magnus. 

Tel: 060-115940 

Säljes, t111 CBM- 4, 3 simulationsspel 
i toppklass, 137KB! på diskett, endast 
100 kr. Mr President, Fotbolls-VM, 
Godfather 2137. Fråga efter Lars. 

Tel: 0512-21094 

Sound Sampler till C64/128. Med 
samplern kan du spela in musik och 
ljud på datorn och sedan spela upp det 
i olika tonarter. 395 kr. Midi-interface 
med prg 450 kr. Ring Tirr.or. 

Tel: 054-70504 

INTRODUKT IO N S PRIS 

2. 795:• inkl.moms 

Seikosha Printer SP-180 VC 100 tkn/s, NLQ, 
full grafik. Omkopplingsbar mellan CBM-mode 

och ASCII. Traktor och friktionsmatning. 

Beställ idag! 

0472-74040 Dygnet runt 

AMT RS232-interface till C64. Pris 
400 kr. 

Märk kuvertet: Datorbörsen. Senast den 
4 maj vill vi ha annonser till nästa nummer. .. .. . . 

OBS: Att kopiera och sälja andras program ar forbJudet i la
gen och kan sfraffas med höga böter. Vi skickar ~Ila an~onser 
om försäljning av program till de svenska program-1mportorerna 
för granskning. Ta inte risken att sälja PIRAT-KOP~ERADE 
program. Det kan kosta mer än det smakar. 

Tel: 031-195683, 183154 

Litteratur "Lär dig programmera", 
inb. s190. 160 kr + fr. "BASIC 
HANDBOKEN" s480, 195 kr + fr. 
Bra skick. båda för 320 kr (fr.fritt). 
Fråga eft. Janne. 

Tel: 0612-30701 

SKC disketter mdld, es/dd 48TPI, 
5.25, 10 st. 180 kr, moms ingår. Frakt 
tillkommer. 

Reine' Karlsson 
Ekorrstigen 4 

860 33 Bergef<;>rsen 

AMIGA Public~domainprogram. 
Skriv för gratis lista. 

Joakim Lindfors 
Snickarv. 18 

235 00 Vellinge 

COVOX Voicemaster, talmodul till 
C64/128 säljes. Både diskett & kassett. 
Endast 600 kr. Ring Niklas. 

Tel: 046-255576 

Commodore MPS802 säljes för 2500 · 
kr, eller bytes mot en Amiga
kompatibel skrivare. RingJohn. 

Tel: 0240-51209 

~1mon BASIC-cart, med handbok. 
Pris: 300 kr. Ring JOhn. 

Tel: 0240-51209 

Comal 2.00-cart m. handbok. Pris 700 
kr. Ring John. 

Tel: 0240-51209 

Progra,mmerings-handbok, del 1. Ny
skick. Pris 100 kr. Ring John. 

Tel: 0240-S1209 

Create with Garfield. Gör bi,der med 
Gustaf till C64 på diskett. Pris 60 kr 
(org.). Skriv till: B. Axelsson, Hände
löv. 64, 603 64 Norrköping. 

Create with Garfield för 200 kr st inkl. 
diskett. Skriv till: Reine Karlsson, 
Ekorrstigen 4, 860 33 Bergeforsen. 

QuickDisk + , fastload cartridge för 
C64, snabba upp disken 5-7 ggr, SAVE 
4-7 ggr, filkopiering, fäst formatter 
etc. Endast 195 kr (nypris 300 kr). End 
3 veckor gammal. Spel på disk bytes. 
Ring Peter månd o TorsdkvÄllar, 
helger. 

Tel: 0371-16711 

Joystick Boss Wico för 150 kr. Garanti 
t. 20 sept. 1988. Ring Stefan. 

Tel: 0752-135.68 

Kvalitetsdisketter 5 1/ 4", säljes till ett 
mycket lågt pris. Fr. 6.50 kr/st. Otro
ligt men SANT!! Ring Pelle. 

Tel: 0431-1'5501 

Autofire till din gamla joystick,-regler
bar skjuthastighet. Info. Ring NU. 
End. 150 kr på pg 332237-7 

Simon BASIC, 150 kr. Flight Sim Il m. 
2 handböcker, 305 kr. Skriv till: Jonas 

Riström, Bjälkg. 9, 942 00 Älvsbyn. 

Eprombrännare till CBM64 inkl. prg o 
sv. manual, 895 kr. Äv. övr. utrust. fin
nes. Skriv el. - ring: Donald Lundh, 
Trelleborgsg. 7 A, 214 35 Malmö. 

Tel: 040-117092 

Cartridge till CBM64/128 göres 
(turbo-, copyprogram osv- välj själv). 
200 kr. Ring eller skriv till Donald 
Lundh, Trelleborgsg. 7 A, 214 35 
Malmö. · 

Tel: 040-117092 

Nya kvalitetsdisketter DSDD, -50 st 8 
kr/st, 50-100, 7 kr/st, 100-, 6 kr/st. 
Ring eller skriv till: Donald Lundh, 
Trelleborgsg. 7 A, 214 35 Malmö. 

Tel: 040-117092 

Userports-, expansionsexpanders, 
styrkretsar, ljuspennor, "möss", mo
duler säljes. Ring elterskriv titl: Do
nald Lundh, Trelleborgsg. 7 A, 214 35 
Malmö. 

Tel: 040-117092 

Printer Star NL 10 inkl. interface f. 
C64/128 för ca 3.000 kr (OBS ny). För 
mer inf. ring Lars Nilsson vard. eft. kl 
18. 

. Tel: 0456-25622 

Printer MPS803, 1550 kr, ca 1 år. Ring 
eft. kl 17. 

Tel: 0241-10767 

COMMODORE's 
H e la s ortiment + mängde r 

av tlllbehör. 
OTROLIGA PRISER!!! 

Ex. (C&4 + Banc:tst. 11530 + 2 st Joyst. Tac-2) 
Paketpris= 2.aes:- (Inkl. moms) 

Ring eller skriv etter gratis 
utlörllga llstor hos 

Redaktionen 

Ace of aces på diskett. 160 kr. Ring 
Andreas. · 

Tel: 0762-74695 

BYTES 
C64-spel bytes. Endast kassett. Nya 
bra spel. Ring: 

Tel: 042-225384 

Asterix and the magic Cauldron bytes 
mot Gauntlet. Skriv till: Daniel Mol
nar, Prof.slingan 31/104, 104 05 Stock
holm. Eller ring Daniel: 

Tel: 08-155993 

Spel och nyttoprogram bytes. Skicka 
lista till Johan Nöteberg, Färgargårds
torget 24, 116 43 Stockholm. 

Jag vill byta spel med människor runt 
om i Sverige. Spelen ska vara till C64 
och på band. Skicka lista till: Peter Fo
min, Grymängsgat. · 9, 552 60 Jön
köping. 

C64 spel bytes. Nyligen utkomna spel 
bytes på kassett. Skicka din lista för 
min till P.O. Piongatan 25,253 74 Hel
singborg. 

HYRA 
C64-kompatibelt 300/300-modem till 
rimligt pris. Helt i Uppsala-trakten. 
Ring Tomas. 

Tel: 018-106126 

BREVKOMPIS 
Brevkompis sökes med C64. Har 64, 
disk och bandstation. Skriv till Daniel 
Krantz, PI 867 4, 505 90 BO RÅS. 

Brevkompis önsk~s . som har 64/128. 
Har själv 128, disk, bandstation. Skriv 
till Mattias Eriksson, PI 6541, 902 66 
Umeå. 

Brevkompis önskas som har 64/128 + 
disk. Har själv 64 + disk. Skriv till 
Mathias Nord, Ryav .. 140, 19147 SOL
LENTUNA. 

Jag ar en tjej som garna skulle vilja ha 
kontakt med andra VIC-64 ägare ifrå-
ga om tips, byten av spel m.m. Skriv 
till E. Haglind, Box 106, 734 OJ 
HALLSTAHAMMA R. 
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NU VARJE MÅNAD! 
Med speltester_ Reportage 
Artiklar för dig som har 
'en C64, C128, Amiga 
eller Plus4! 

RING Titel Data 
. för prenumeratio~ 

Tel: 08-743 27 00! 
~elår (11 nr) 117 kr. l:lalvår (6 nr) 66 kr 

Nyt .oprogram från AS C s 
CADPAK 

Nu finns möjligheten att skapa 
avancerade ritningar även på ·en 
C-64/C-128. Med Cadpak kan du 
oöra smmoa.. bilder eUe[ ritninaar 
och sen ta ut dem på skrivare. Med· 
hjälp av de i manualen specifice
rade skrivarna kan mycket skal
noggranna utskrifter göras. 
Cadpak styrs från tangentbordet 
eller från en· noggrann ljuspenna (vi 
rekommenderar en ljuspenna från· · 
Mc Pen). Bilden kan måttsättas 
med enkla kommandon. Objekt kan 
definieras och spara på disk, samt 
omskalas och roteras. 
CADPAK 64 399:-
CADPAK 128 599:-

SUPER-C 

Ett av de populäraste programsprå
ken just nu. Följer i stort Kernighan 
& Ritchie standard. Skriv · egna 
spännande grafikäventyr eller kraft
fu lla nyttoprogram i C. Innehåller 

· system, editor, compilator, länkare 
samt biblioteksrutiner. 
SUPER-C 64/128 599:-

CHARTPAK 

Här är programmet som omvandlar 
tråkiga siffror till lättförståliga dia
gram av flera utseenden. Chartpak 
är helt menystyrt och anpassat till 
ett flertal skrivare mruts1<rmer. Ska-
pade diagram kan lätt sparas och 
läsas tillbaka från disk. 

Chartpak hanterar "DIF-filer" från 
de flesta ekonomi eller kalkylpro
gram till Commodore 64/128, men 
för den som vill skriva egna pro
gram finns postspecifikationer i 
manualen. 
CHARTPAK 64/128 399:-

SUPER PASCAL 
Ett populärt språk för strukturerad 
programmering. Medger inlänk
ning av maskinkodsrutiner i käll
koden för total kontroll av datorn. 
Är ett komplett system innehål
lande editor, assemblator, compila
tor samt Turbo Dos som gör 1541 tre 
gånger snabbare. 
SUPER PASCAL 64 599:-

Samtliga program på diskett för 
Commodore 64/128. 

, 

Aterförsäljare: . Boden: Ove Broström Radio & TV. Göteborg: USA Data. 
. Jönköping: Kontorsservice. Marieholm_: Data Lätt HB. 
Ronneby: Musikspecialisten. Stockholm: PUB, Tele
butiken-Kundcenter, USA Data. Visby: Kontorsvaru
huset. Växjö: Computer City. 

Cobol ett vanligt språk till stordato
rer. Nu finns möjligheten att göra 
cobolprogram till C-64/C/128. Pro
g_ramoaketet följer "ANSI COBnt 
74" standard vilket medför enkla 

· möjligheter att överföra källkod mel
lan olika datorer. Då språket liknar 
engelska är det lätt att använda. 
COBOL 64/128 399:-

BASIC KOMPILATOR 

Hur otta tycker man inte att det går 
för sakta i Basic? Nu finns möjlig
heten att kompilera programmen 
vilket samtidigt ger listskydd. Basic 
kompilatorn hanterar även dialekter 
som Simon's basic, Video basic, 

. Victree och Basic 4.0. 
Glöm inte att spara en icke kompi
lerad programkopia själv, ifall du 
vill ändra i programmet. Hanterar 
också dialekter av basic typ 
Simon's mm. 
BASIC 64 399:-
BASIC 128 599:-

Marknadsföres av 

DENNIS BERGSTRÖM 
TRADINGAB 

Stockholm 
08-650100 

Köpenhamn 
2-658600 

Malmö 
140-235860 

Oslo 
02-123893 


