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2 BILAGA 

• _Dag e,ller natt det vet jag inte. Jag sit
ter , en bal med den störste av dem alla. 
Ha.n tittar på mig med mörka ögon, han 
mater mig med blicken, undrar om jag 
kommer att klara det. Han är svartklädd. 
Så gör jag mig redo, jag hoppar upp på 
bryggan och plötsligt är jag alldeles en
sam. Ensam på min allra första farliga 
vandring i det vackra landet. 

Jag yet in~enting om varthän det bär 
vad jag är pa jakt efter eller var det ka~ 
tänkas finn~s. Jag ä; allldeles ny, har 
aldrig vant med om nagot liknande men· 
jag är fascinerad . Fascinerad av utma-

111 Mitt f~voritspeQ det var inte 
latt ... Maste lund . . . , nu vet jag' 
Destroyer från Ep g ett av do~ 
spel som fäag~ est hittills 

Det är ett krig ringsspel där du 
har kontrollen ö are. Jag tycker 
Destroyer ar ett 5-il so är något utöver 
det vanliga. De bästa med det är 
c1tt det_ till skillna nga andra spel 
ar spannande. 

Grafiken i De~ r mycket bra för 
att vara på 64:an..;. BådJJrafiken och själ
va spel_et är de. nabbt och på det 
viset hinner m öa till mellan de 
olika momenten. 

Destroyer ·· spel man bara kla-
rar och sed Il spela mer. Man 
ka,n spel~.,, .. ~a-oyer nästan hur 
manga ga er s elst utan att trött
na, därför att det fin s många olika upp
drag. 

När jag tänker efter tycker jag nog rätt 
bra om det jättegamla spelet Fort Apo
calypse från Synapse också .. 

Kalle Andersson 

ningen, spänningen och nyfiken på 
överraskningarna. Att aldrig kunna lita 
på någon, att aldrig kunna veta i förväg 
hur ett möte kommer att sluta eller att 
inte veta vad jag egentligen letar efter. 

Jag har mitt första uppdrag, egentli
gen ett inträdesprov, för att få vara en av 
de stora i landet Kerovn_ia. När jag till slut 
slutar har jag haft mycket roligt och är 
fullt nöjd med mig själv. Jag spelar ett 
dataspel, Guild of Thieves, och fak
tiskt ... jag tycker om det! 

Ingela. Palmer 

• Mitt favoritspel genom tiderna? Ja, 
utan tvekan så väljer jag Gunship, ett 
ganska nytt spel från tidigare i år. (Har 
jag för mig . .. ) (Va? Inte How to be a 
complete bastard??? Red anm) 

Gunsh!P g~r helt enkelt ut på att du fly
g_er omkring , en toppmodern helikopter 
v,d namn AH-64A Apache. Förutom att 
det är dunderballt att flyga så kan man 
Ju passa på att peppra litegrann på fien
den som finns under en och kanske ska 
man också försöka slutföra sitt upp
drag? 
_ Kombinera detta med alla de valmöj
ligheter som finns i spelet och du har 
Gunship! Det finns en massa olika svå
righetsgrader, typer av uppdrag, utmär
kelser,}lyQsätt osv. så man kan verkligen 
variera nastan precis hur man vill. 

Gunship har det andra spel a..-,ar: 
action-kombinerat med en gnut stra-
tegi, snabb grafik, ens I ide so ter 
duga och flexibilitet! ndrar h t 
blir med den där A 
de dillade om för 
handeln så vet ja 
mina paket i alla 

Tom Cruise i To,1-ilillll'S'tt -
cat (Herr Hybners favoritpl 
i jämförelse med mig ba 
på Apache . . . 

Joh 

111 _Under åren har man haft många till
fall1ga favoritspel man tillbringat mycket 
tid med, men det finns ett som är mitt ab
soluta favoritspel, Elite! 

ur 
id 

I i? 
o rän d. g tar 

en s över ick på kartan och följer 
flodens ringlingar. Jo där, strax efter krö
ken . Där skulle möjligen ingenjörsför
bandet kunna bygga en tillfällig bro. 

Med kärv röst ger jag jägarplutonen 
order om att inspektera platsen innan 
jag sänder ingenjörstruppen dit. Under 
tiden får resten av bataljonen ta skydd 
i den tätbevuxna skogsdungen. 

Nu gäller det närmast att etablera ett 
br_ohuvud. Jag skickar samtidigt en be
garan om eldunderstöd till det tunga ar
tilleriet långt bakom frontlinjen. 

Spelet har fnte den bästa grafiken, 
häftigaste ljudet e est alistiska grova pe 
strategi/handel. et fin få spel efter sig. 
som erbjuder en 'lllll~nd gav bra Grafike ·· r bra och av 3D vector typ, 
grafik, hyfsat lju" v udet är det inte mycket av, lite laserskott 
äventyr och actio och dylikt. När man är dockad så kan 

._......,.a:i, man köpa och sälja varor, köpa utrust-
1 Elite har du n tagit pilot- ning till sitt skepp, få olika erbjudanden 

examen, fått tag i e bra skepp och ska och uppdrag. 
nu ge dig ut på egen hand. Ditt mål är Vad som gör Eliteså mycket bättre än 
att få hög stridsrank ning. För att få det alla andra spel är svårt att beskriva, man 
måste du vara framgångsrik i strid och måste kanske spela det för att förstå. Ta 
utrusta ditt skepp med bättre vapen och ett par veckors semester, köp Elite, lad-

• Att utnämna ett spel till ens favorit- försvarssystem. Men sådant kostar da det och spela ... 

Och jag vill lova att det är en viss " fee
ling" att ge order om framryckning, och 
direkt på bildskärmen få se hur en hel 
bataljon av stridsvagnar, trupptransport
fordon och soldater sätter sig i rörelse. 
Jag lovar också att man käner smärta 
när man får se sina soldater mejas ner 
av fiendes eld därför att man gett en 
klantig order. Men som man brukar skri
va. Det går knappt att beskriva med ord 
utan måste upplevas. 

Christer Rindeblad 

spel är ett mycket svårt pdrag i och pengar. Pekka Hedqvist 
med att ett favoritspel ast förblir ta- ••-------------------------..;~----.:=====:~---J 
voritspel i ett par må nder min 
tid som 64:a ägare st tre favo-
ritspel förekom · · r 7 Cities of 
Gold, l;!ally Sp 

RallySpeed 
av att jag spela 
Johan Petter et b de inte di-
rekt på spe~ t n v hur tråkigt 
som helst man lar ensam. Det 
var det att spe de ti llsammans 
med någon i e el som blev otroligt kul 
om bå var lik ra. . 

Både · e och 7 Cil ies of Gold blev 
å grund av den oänd

s i dem samtidigt som 
otrolig inlevelse får en 

av at akta men säkert bygga 
· ·· Pirates är ett liknande spel, 

samma upptäckarglädje i 
och me att man får en karta med och 
att man hela tiden får information om 
vad som händer i omgivningen. 

Tomas Hybner 

Po,m::,li 
ten gul gubbe i mitt liv. 

Han var enormt hungrig och käkade 
prickar samtidigt som han jagades av 
spöken. När situationen blev för krit isk 
åt den lilla gula gubben en stor prick som 
gjorde spökena harmlösa. 

Gubben var Pac-Man, en japansk fi
gur som dessutom fick en flickvän i Ms. 
Pa~-Man och en som i Pac-Man junior. 

Aven om Pac-Man var först var det frö
ken Pac-Man jag föll för. Hennes charm 
var obegränsad, liksom antalet skärmar 
i spelet. Klarade man de tre första skär
marna kom mötet. Mötet där Mr. och Ms. 
Pac-Man träffades. Efter nästa serie 
skärmar kom jakten. Först jagade Herr 
Pac-Man sin flickvän . Sen tvärtom. 

Uad~ pökeaa altt me, 
aggressiva. Och tog till allt våldsamma
re metoder för att stoppa blivande herr 
och fru Pac-Man från att nå fram till nästa 
mål. Ett mål som resulterade i Pac-Man 
Jr. 

Pac-Man är yärldshistoriens mest 
kända dataspelsfigur. Han har varit på 
o~slaget på __ ansedda Time magazine. 
Socker har forfattats om denne hungri
ge gentleman. Och när hysterin var som 
värst hade hela familjen Pac-Man en 
egen TV-serie på amerikanska CBS. 

Men när hysterin till slut lagt sig fanns 
bara spelet kvar. Där Ms. Pac-Man jagar 
spöken och får barn med Pac-Man. 

Lennart Nilsson 

, ... , 
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64:ansom 
enarmad 

bandit 
Här är den! Roboten som du 

kan styra själv med din gamla 
C64. En riktig liten minivariant 
av en riktig industrirobot. 

Datormagazins Stefan Ja
kobsson har testat julens fest
ligaste tillbehör bland dator
freaks. Och ännu bättre. Vi 
skänker bort en robot! Det gäl
ler bara att svara rätt på några 
enkla datorfrågor . .. 

Hur kul kan man ha med en robotarm 
i plast? Det var frågan jag ställde mig när 
jag fick syn på den. Svaret är, hur kul 
som helst. Om man använder den på 
rätt sätt. 

Cat&Korsh är ett f(iretag som gjort en 
hel del intressanta saker till 64:an. Nu 
har man gjort det igen, deras robotarm 
är faktiskt en hel kul pryl. I och för sig är 
det väl intecirekt en avde mest använd
bara. Men helt klart är att man kan nog 
hitta ganska nyttiga tillämpningar för 
den också. 

För en del skolor kan roboten vara ett 
alternativ. Det kan ju vara bra att på ett 
billigt sätt kunna lära ut grunderna för 
en industrirobot. Vilket detta är en exakt 
kopia av. (Den är dessutom ASEA-gul) . 

Men kan man använda den till något 
vettigt hemma? Det undrar vi också. 
Och bollar frågan vidare till dig. Den som 
svarar rätt på frågetävlingen och dess
utom kommer med det bästa och roli
gaste förslafJet till: vad kan man ha en 
robot till hemma - vinner en robot! 

Man kan på det rär sättet lagra upp 
till 999 rörelser som roboten sen klarar 
av att upprepa exakt likadant varenda 
gång. I all oändlighet. Man kan dessut
om spara detta rörelseschema på dis
kett för att senare ladda in det i datorn 
igen. 

Vad hittar man då när man öppnar 
kartongen. Jo, dels själva armen plus ett 
interface som man kopplar i datorn. På 
detta i nterface sitter det två joystickpor
tar som man använder för styrningen av 
roboten. Dessutom får man med grip
klor, en skopa och en magnet. 

Gripklorna kan du öppna och stänga 
så att roboten kan plocka upp och släp
pa ;irejor. Lyftkraften är väl kanske inte 
den bästa. Men den klarar i alla fall av 
att lyfta en vanlig läskflaska. (En !om fla
ska alltså). Med andra ord ca 300 gram. 

Den klarar utan problem av att flytta 
runt pennor i ett pennställ till exempel 
(vilket redaktionen gjorde med mina 
pennor frenetiskt. Chef.red. anm.). 
Nu går det väl i och för sig fortare att flytta 
pennor förhand. Men jag sa ju att det var 
en kul och imponerande pryl. 

God precision 

Om man ser till precisionen på .robo
ten så är den ganska god. Den är dess
utom inställbar via det medföljande 
styrprogrammet. Man kan få den att 
stanna ganska precis där man vill ha 
den utan problem. Det är lite svårt att få 
upp någon större precision med hjälp av 
joystickstyrning. Betydligt lättare går det 
via tangenterna. 

Hur skall vi då sammanfatta det hela? 
En kul leksak med nyttiga egenskaper 

-------------, · får vi kalla det för. Skolor och andra in
Så styr du 

roboten 

Det finns tre sätt att kontrollera robo
ten. Med joysticks, paddles eller .tan
gentbordet. Joysticks är nog det bästa 
om man bara skall köra runt den. Vill 
man däremot använda de, medföljande 
programmet som kan lagra rörelserna, 
är nog tangent bordet bäst. Det är dess
utom på detta sätt som den fungerar 
bäst. 

stutitioner kan säkert hitta en del nytti
ga användningsområden för den. I hem
met blir den nog bara en imponerande 
utökning av din datautrustning. Men det 
är klart, det är ju alltid kul att kunna im
ponera på folk. 

Stefan Jakobsson 

FAKTA: 
Namn: Robotarm ' 
Från: Cat&Kor.sh 
Importörer: Cha,a Trading & HK Electl'()· 
nlcs -
Pris: Ca 995 - 1695 l<r 

,------------- --------

i ROBOTKRYSS I 
Il • Vad är ett modem? 1. Modern joy- slumptal på C64? 1. RND, X. SLUMP. I 
I stick. X. Apparatfördatakommunika- 2. LDA. ' I 

tion. 3. Skyddfodran för chips. I 
I 1 0 x o 2 0 
I 1 0 X N!; 2 0 I 
I • Vad står ordet ASCII för? 1. Hur myc- I 
I • HurmångateckenrymmerC64:ans ket minne en dator rymmer. X. En I 

RAM-minne? 1. 32.000 tecken, X. t d rc1r· h t k hb ks I 
I 48.000 tecken, 2. 64.000 tecken. ks adn a_ or ur ec en oc O täver 

o as, datorer. 2. Amerikansk arga- I 
I
l 1 0 X O 2 _K nisation för datorutbyte. I 

I 1 0 x o 2 0 I 
• När kom C64 till Sverige? 1. 1977, X. 

I 19s2, 2. 19s5. I 
• Amigans huvudprocessor heter: 1. 

j 1 0 X O 2 0 6502, X. 68000, 2. BOBB. 

I • Vilket är BASIC-kommandot för 
I 

1 0 x o 2 0 

I VAD SKA MAN HA EN ROBOT TILL HEMMA? 
I 
I I Jo, tiu ....... .. .... .. ........ ........ ........... .. ........ .. .. .. .... ....... .... .. .. ...... .... .. ........ .. .. ..... .. 

I ···· ·························· ······································································· ·········· ······· 
I I ... .. ......... .. ..................................... ............. ...... ............................................. . 
I Jag heter: ............ .... ...... ..... .... ... ......... ... .. ... .... ... ..... ... .. ..... .... , ....... ..... .......... . . 

I I Adress ............. ... .... ......... .. .... .... .. .. .. ...... .... ... .. .... ..... ..... ........ .... .. .......... .... .... . 

I Postnr ...... .. ..... .. , .... .... .. ............. .... .... ........ ........... ..... ... .... ..... .. .... .... ...... ....... . 

I Postadress .... .. .... ........... .. .. .... ........ .... .. ....... ......... .... .. .. ......... .... ..... ....... .... .. . . 

I Tel ......... .. ...... ... .......... ...... .... ..... .... .. ....... .. .. ... ... ....... ......... ....... ............. ....... . 

: ~ ············· ······· ···· ····· ··· ············ ··· ···· ·· ····· ······ ············ ······· ·························· 

I Skicka in Krysset till Datormagazin, Karlbergsv. 77-81, 113 35 STOCKHOLM 
I senast den 20 December. Märk kuveret " R_oboten". ___ ____ _ 

Ger man datorn ett finger tar den hela robotarmen. 

CAD-PROGRAM TILL C64 !!! 
Innehåller CAD-3D möjligheter för både hem och proffs-tillämpningar. 
Du kan bl.a. rita. dina egna 3-dimensionella figurer, rotera dem, 
dela på dem, och bygga ihop dem till avancerade konstruktioner i 
högupplösning eller flerfärg. 

Utskrift kan ske på skrivare MPS 801, 802, 803, plotter 1520 samt alla 
kompatibla skrivare. 

Programmet har även automatisk rotation, omvandling och vridningar 
i alla tre dimensionerna. 
Det kan också arbeta med andra program, t.ex. Doodle. 

Programmet är enkelt att använda och styrs med joystick. 

Levereras kompleft med svensk handbok. 
Pris endast 485 kr inkl moms. 

* 
* 
* 
* 
* 

EXTRADRIVE TILL AMIGA 
NEC-drive, kompatibel med Amigans programvara. 
Mindre 
Tystare 
Klar att anslutas Ull A500, A 1000 samt A2000 
Billigare · 

Pris endast 1675 kr inkl moms. 

BILAGA 3 

. 

Postförskott tillkommer med 10kr. Vid inbetalning till vårt postgiro 4920325-0 
tillkommer inget. 

KH Datatjänst AB 
Box 13,442 21 KUNGÄLV 
Tel. 0303-11180 

Ja, jag beställer: 

. _ st Amigadrive å 1675 kr inkl moms. 
_ st CAD-3D å 485 inkl moms. 
_ st brochyr CAD-3D gratis. 

Namn: ------- - - --- ------
Adress: --------- ---------
Postadress: ______________ _ 

' i Frankeras ej 
1 

! i KH Datatjänst i 
I lbjuder på J 
i 

I 1portot i 

' 
I KH Datatjänst AB 
I 

I 
Svarspost 
Kundnr 28774008 
442 20 KUNGÄLV 
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Strategi 
är bäst! 

Fel 
betyg!!! 

Jag är en 128:a ägare som tycker att H ello Freak! 
ni har alldeles för lite bra strategi- Jag vill bara säga ett parord. För 
spel i er tidning. Varför har det inte det första är betygen på Mega 

kommit några bra spel av R.T Smith som 
Vulcan eller Desert rats dessa spel har Apocalypse helt felaktig. Grafiken är 
funnis på Spectrum länge nu. sämre än i California ~ames. Ljudet är 

Jag tycker att alla som klagar på att väl rätt bra men planeterna som fnurrar 
runt är helt gräsliga. Och bilden till Kaos 

spel är så dyra ska ta och titta på vad ett ärfel, bilden tillhör Rapidfire. Men för öv-
bra strategispel kostar. 

Sänk priserna på strategispel!! rigt är Datormagazin en mycket bra tid
ning. 

Tack för den bästa datortidningen i Butcher of CFC 
Sverige som inte ska byta till A4 format, Hello slaktarn. Tyrfckfelsnssie var 
föromnigördetsåköperintejagertid- framme och bytte bilder i förra tid-
ning. ningen. Vi har låst in honom nu inne 

Mr Strategi · på en helt annan datatidnings redak-
Hej herrstrateg. Vi håller som bäst på tion ... 
att utöka strategiutrymmet i tidning- ---------------' 
en. Det kommer mer. Ha tålamod. 

Fler Samma 
planscher bil,d 

HeJ. ·
När jag satt och läste senaste Da
tormagazin slog mig en tanke att 

Kaos och Rapidfire såg väldigt lika. Ef
ter en närmare koll såg jag att det va( 
exakt samma bild. Det verkar.som om 
Tryckfelsnisse har varit i farten. 

Först vill jag tacka för en bra tidning, 
men nu till några synpunkter. 

Jag tycker att ni i varje nummer 
ska ha en eller två planscher på ett el
ler två spel el. dyl. Det tror jag många · 
skulle var bra. Den här iden fick jag när 
jag tittade i "Your Sinclair". Men Com
modore 64 är bäst. 

Från en commodore älskare 
Hej commodoreä/skaren. Vårt papper 
gör inga planscher i världen rättvisa. 
Skulle vi trycka på bättre papperskul
le två saker hända. 1: priset skulle gå 
upp. 2: Alla artiklarna skulle vara ur
åldriga när tidningen kom ut, efter
som det skulle ta betydligt längre tid 
att trycka tidningen. 

Första 
tidningen 
Tjena Datormagazin! 

Jag ä~ en kille på 13 år. Jag har ett 
parfragorom DM. Jag undrar när 

det första DM kom ut. Jag undrar också 
hur man kan få tag på en katalog om 
spel. 

Jag hoppas på svar!! 
Tack för en super bra tidning!!! 

Peter 
P.S. Alla Vic 20 diggare kan dra dit 

peppern växer!!!!!!!! 
HEJ DÅ!!!!!!!!! 

Sedan undrar jag om ni tar med alla 
kartor och lösningar ni får in. Jag och 
min kompis skickade in en fullständig 
karta över "lnto the Eagle Nest" i juli. 
Har ni den kvar eller är den slängd. 

P.H.H.P 
Hej 2xH, 2XP. Här slängs ingenting. Vi 
förvarar alla kartor och lösningar i ett 
kassavalv tillsammans med brödros
ten och min Spectrum. Vi kan dess
värre inte publicera alla kartor vi tår. 
Men vi försöker. 

Hej Peter. Den 15 maj 1986 kom första 
numret av Datormagazin. Om man ta
lar med chefredaktören om första 
numret får han en underlig glimt i ögat 
och börjar berätta hur tidningen gjor
des. Ju fler nummer av Datormagazin ; 
som kommer ut desto primitivare var · 
omständigheterna kring nummer ett. 
När jag frågade honom för någon må
nad sedan gjordes tidningen i hans , 
vardagsrum. Om man frågar honom ' 
på nytt om någon månad gjordes den 
säkert mitt i vintern i ett skjul ute på , 
landsbygden där vargarna tuggade på · 
fönsterbrädet och med hjälp av en tra
sig VIC20 - utan ström eller moni- · 
for ... 

Spe/katalog görs av företagen som 
säljer spelen. Typ postorderföretag. 

Starpaws 
rena 
skräpet 
Hej Datormagazin! 

Vad menar ni med att sätta Star 
Paws på screen siar platsen? Till 

er som köpt Star Paws. 
(Vi citerat med ändringar) 
1). Ta med spelet till grannens toalett 

(För egen är väl redan full emd skit 
"spel" som Cobra, Ninja Master etc) . 

2) . Lyft på locket. 
3). Släng i "spelet". 
4). Drag i spaken och se "spelet" för

svinna. 
5). Nu kan du glad i hågen gå där i

från. 
Nu till det viktiga. 
Hur 17 kan Babar Rahman få finnas 

kvar i rekordspalten när han har fuskat. 
Vi håller fullständigt med Quinzy JR om 
förslaget att sätta ut hur lång tid rekor
den har tagit. Om inte sä slopa rekord-
spalten. . . 

Vad händer med upptäckta fuskare? 
Datormagazin är bäst, men mer spel-

tester, tack. · · · 
Högaktningsfullt 

Emil the Great & 
Anders Hellström 

Vat?!.~~~ kom'!!er det sig att bara du 
EmI/ ar great . Vad har du emot din 
polare Anders??? · 

Upptäckta fuskare hamnar på två 
svarta listor. Dels våran. Det innebär 
att de aldrig mer får medverka i Dator
magazin. Dels hamnar de i jultomtens 
svarta lista. Det innebär att efter de 
fyllt 24 bara tår slipsar i julklapp. Rätt 
at dem! 

Förbryllad 
pirat 
Jag fick se att ni tagit upp mina syn

punter i DM nr 7: Jag måste erkän
na att jag blev lite förbryllad över 

era synpunkter. 
Ni tror inte att spelbolagen är oroliga 

över det jag pysslar med. 
Vad jag gör är ju precis det samma 

som "just namethe copy-no skill requi
red" cartridgens användare gör - till
verkar en kopierbar version. Skillnaden 
är att göra det med finess och skicklig
het eller inte. Båda ger möjlighet för pi
rater att arbeta. Man kan ju göra t>and 
till band kopior och disk till disk dito men 
dessa cirkulerar mig veterligen inte i nå
gon större utsträckning (OK, lättkopie
rade diskprogram möjligen men inte 
kassetter). 

Om ni säger att min verksamhet inte 
förstör för bolagen gläder det mig även 
om jag tror att ni har fel. Jag kan passa 
på att be spelbolagen om ursäkt på ett 
mer officiellt sätt. 

Att skada eller ens störa dem är 
naturligtvis inte ett mål utan ett 
medel för att skapa sig ett namn 
och rykte. 

OK, OK jag hör frågan "Varför inte 
göra egna spel och sälja?". 

Att knäcka är en hobby men att tillver
ka spel är ett yrke. Man tvingas troligen 
att jobba som frilansare och om spelet 
inte slår så blir det klena royalties. Men 
jag tjänar ju inte på att knäcka heller? 
Men å andra sidan får man tämligen om
gående ut en vinst, inte i kronor men i 
prestige och aktning . 

Du kan fråga vem som helst i dator
världen vem Dynamic Duo (enligt min 
,upfattning världens bästa knäckare), 
1001 Crew (världens bästa programme
rare). Har ni sett ESCOS (deras full
screen där de fyller alla 4 delarna på ra
men?), W.A.S.P. (Sveriges en gång 
största och bästa knäckargrupp), W.C.C. 
(W.A.S.P. i ombildad form), SCC är. 
ALLA vet. 

Vem minns inte de första kassettspe
len som man swappade. German Crac
king Service och Mr Z (med sin randiga 
skärm) är legender vid det här laget. Det 

Extra brev 
till Datormagazin 
Får jag 
kopiera spel? 

Hej Datorrnagazin! 
Jag vill ställa en fråga: Är det för
bjudet att kopierar dataspel från 

vänner och bekanta eller är det bara för
bjudet att sälja och köpa? Det har inte 
framgått i era svar riktigt. Annars vill jag 
bara tacka för en bra tidning . 

Ett Anonymt 128-Freak 
P.S. Papperskvaliten är bra, när man 

har läst klart kan man använda tidning
en som toalett-papper. D.S. 

Hej ett anonymt freak. Vi har talat 
med hovrättsassessor Roland Halvar
sen, expert på upphovsrätt. Han sä
ger så här om dina frågor: 

.. • Dataspel omfattas i dag av upp
rattshovslagstiftning. Den innebär att 
du endast får kopiera dataspel för en
skilt bruk, alltså till dig själv och famil
jen. 

• Det är däremot förbjudet att: 
• Kopiera och ge bort dataspel till 
andra, även till vänner och bekanta. 
• Sälja eller byta kopior av dataspel. 
Domstolar ser extra allvarligt om det 
sker i organiserad form, exempelvis 
i en förening eller genom annonser. 
• Hyra ut dataspel även om det är or
ginal. 

Den som köper piratkopior kan dö
mas för häleri. Men ingen har hittills 
polisanmälts för det. 

• Straffet för brott mot upprätts
hovslagen är hårt. Man kan dömas till 
maximalt två års fängelse och dess
utom mycket höga skadestånd. 

Min 
lista 
Hej Datormagazin! 

Tack för en bra tidning. Jag läste 
i er tidning att några kusiner ville 

införa "Tio-i-topplista" därför har jag 
skickat in min lista till er ... 

1). The Last Ninja 

är ju detta man strävar efter. 
Jag gör ju inte "en filsknäckningar" 

bara för att man skulle få en snygg dive
frory utan då blir det även möjligt för 
"kassett-negrer att kopiera-spridningen 
blir maximal. 

Mitt mål är ju att bli del av detta le
ge!:}dgarnityr. 

Ar man så kåt på att bli känd så be
kymrar en copyright föga. Jag låter den
na textrad med copyright i spelen stå 
kvar i möjligaste mån för mitt samvetes 
skull Uodå, det är inte helt oanvänt!). 

I princip skulle man kunna göra de
mos och bli lika känd men det är mycket 
jobbigare och svårare (men möjligen he
derligare). 

Tidningen Zzap! 64 som troligen inte 
är helt okänd för den del av Datormaga
zi ns läsare som kan engelska har sidor 
som handlar om Computenet (CNET). 
Här finns bilder från en mängd demos. 

Jag kan ju ställa en fråga till Datorma
gazins redaktion: Finns det utrymme för 
sådana spalter även i Sverige? Markna
den kryllar ju av suveräna demos, så un
derlag lär det finnas. 

För att sätta lite press på er kan jag ju 
säga följande: Man skulle kunna se det 
som DM tar ett moraliskt ansvar (som 
man absolut inte är tvingade att ta men 
som gagnar? datormarknaden). Genom 
att publicera demos (svenska och ut
ländska) så kanske framgångskåta hac
kers får en kanal att visa sina konster 
(och få dem bedömda). Detta kan vara 
attraktivare än att sprida en kopia av ett 
spel. Bara en tanke men den är kanske 
ett utvecklingsbart projekt, eller .. . ? 

Själv är jag riktigt pigg på att ta mig an 
en uppgift som gick ut på att administ
rera en sådan spalt . Jag har mycket an
vändbara kanaler till att ragga fram en 
första artikel innan folk börjat skicka in 
eget. 

Jag vet inte vad ni skulle gilla att 
ha mig-en stroppig hacker som 
försöker göra sig märkvärdig (ett 
visst mått av självironi har jag i alla 
fall)-som medarbetare. 

Men oavsett det så tycker jag att ni kan 
ta min ide i beaktande. Det kan ge tid
ningen större förankring bland sveriges 
programmeringsnissar, vilket man nog 
åstakommer på ett vettigare sätt än ge
nom att ha en tävling i "Basic Luffar
scack". Som pris till månadens bästa 
demo kan man ju dela ut en T-shirt eller 
något liknande med text typ "Jag har 

Börja 
program- -
mera 
Hej Datormagazin! 

Alla meningslösa kommentarer 
somt.ex. han i förra numret som 

snackade om att hata en Vic 20, och 
slänga den i container. Om du har något 
emot Vic 20 så kan du väl hålla det för 
dig själv i stället för att skriva en massa 
meningslösa kommentarer. Inte för att 
vi gillar Vic 20, men att skriva denna skit, 
det är ju trots allt en "dator" som är nå
got gammal. Den härstammar från 1700-
talet. 

En annan sak är ju alla dessa spel re
censioner, det räcker väl med de allra 
bästa spelen med medelvärde över 3. !! 
Al)_a ni som vill ha mer spel recensioner, 
BORJA PROGRAMMERA!!! 

Vi tror att det säkert finns flera som vill 
mer tips.pokes och programmering. 

Alla dessa orimliga resultat som Com
mando 75.123.600 poäng!!! 
och Yie Ar Kung-Fu: 79.924.200 poäng!!! 

Annars tack för en SUVERÄN tid
ning!! 

Hälsningar 
JMCand JCC 

Skulle VIC20 härstamma från 1700-
talet??? Skulle Carl Michael Bellman 
spela Attack of the mutant camels i 
stället för att skriva epistlar? 

2). Enduro Racer 
3). Exploding Fist I 
4). Speed King 
5). H.E.R.O. 
6). Soldier One 
7). Spy Hunter 
8). Scalectric · 
9). Worldgames 
10) Paper Boy 

Mr Old Sneaker 
P.S. Jag köper inte original spel, de är 

för dyra. D.S. 
Hej herr gamla känga. Tack för listan. 

producerat MÅNADENS DEMO'' och 
"Datormagazin" på magen. 
Hälsningar 
Befälselev Pontus Lindberg 

alias Playboy of C.D.U 

God dag befälseleven. Har du listat ut 
hur vi ska kunna redovisa vinnarna i 
tidningen? Skärmbilder behöver ju 
inte vara DEMOS, de kan lika gärna 
vara gjorda med något ritprogram. 
Och vi anser nog att-Utmaningen loc
kar en bredare krets än demos. 

Gör . 
n~got 
vettigt! 

. 

Jag tänkte komma med min syn på 
ett per saker, dels med anledning 
av en insändare i nr 7/87, dels med 

anledning av en artikel i samma num
mer. 

Insändaren jag avser är den skriven 
av "Playboy of C.P.U.". Jag är inte hel
ler någon liten knatte på 12 år, min ålder 
är snarare den dubbla. 

I vissa avseenden kan jag hålla med 
denne Playboy. Att knäcka program kan 
vara en ganska stimulerande aktivitet för 
hjärnan. Att skriva diverse demos som 
visar häftiga programmeringstekniker 
kan också vara kul. 

Men varför inskränka sig till det? Var
för inte göra något vettigt i stället om man 
nu har kunskaperna att göra något med 
burken ifråga? 

Att knäcka spel och andra pro
gram ser jag inte som något stimu
lerande i längden. Det kan vara 
kul, visst, men i det långa loppet 
är ~et så mycket roligare att åsta
ko1T1ma något vettigt själv. Med 
vettigt menar jag andra program 
än demos och dylika företeelser. 

\ 



.. /Har vi världens bästa data
speiare i Sverige. Eller rent av 
de värsta fuskarna? 

En del av rekordslagarna i 
spalten lyckas nå poängsiffror 
många hundra gånger fler än 
exempelvis de allra bästa i 
Storbritannien. 

Glöm inte. Rekorden ska 
slås på originalspel där man 
inte har obegränsat med liv. 
Och som rekordhållare ska ni 
vara beredda att ställa upp i 
SM i dataspel nu till våren. 
Lycka till! 

==i I 
== = =-

Krackout 
(72 rekord) 

97.389.570; Stefan Johansson, Gällivare 
15.829.830; Jonas Gustafsson, Karlsberg 
12.989.790; Mikael Carlsson, Simrishamn 
12.973.810; Robert Jonsson, Järved 
11.342.330; Patrik Karlsson, Strömstad 
9.176.210; Babar Rehman, Märsta 
8.765.830; Fredrik Svensson, Torshälla 
7.420.000; Changgaiz Rehman, Märsta 
5.641.730; Anders Johansson, Värmdö 

Uridium 
(71 rekord) 

68.275.000; Mattias Lundberg, Landskrona 
34.12.750; Simon Jonsson, Kungsängen 
12.73.865; Ulf Petersson, Lyckeby 
12.02.320; Jaan Hirsch, Djursholm 
9.72.935; Magnus Hermansson, Knislinge 
9.67.740; Mikko Natri, H-backa 
8.63.730; Jim Larsson, Hörby 
8.53.205; Marcus Wrege, Valbo 
8.47.760; Leonard Windisch, Norrköping 
8.02.110; Tomas Bramer, Bromma 

_--.; 
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Commando 
(68 rekord) 

98.920.700; Andreas Adolfsson, Karlskoga 
75.123.600; Johan Stjernbecker, Oxie 
45.700.900; Andreas Andersson, Alunda 
29.948.600; Leonard Windisch, Norrköping 
28.646.200; Mikael Malmborg, Gislaved 
26.170.600; John Dolecek, Ängelholm 
19.362.700; Mattias Taaveniku, Luleå 
18.983.600; Kalle Krantz, Karlskoga 
18.820.200; Elias Nffsson, Tullinge 
17.990.300; Johan Karlsson, Gränna 

Delta 
(65 rekord) 

7.068.100; Marcus Hall, Bjärred 
989.560; Mats Nilsson, Höör 
880.270; Magnus Barcheus, Vällingby 
558.820; Jonas Hulten, Bygdeå 
483.600; Mattias Engström, Krylbo 
355.050; Mattias Ericsson, Linköping 
223.560; Andreas Gotthardis, Tullinge 
213.270; Mattias lsebrink, Insjön 
190.080; Jon Utsi, Jokkmokk 

-C r _--- i -
Ghost'n Goblins 
(65 rekord) 

4855.700; Stefan Hellkvist, Gagnef 
4126.800; Roland Lundgren, Älvsbyn 
3829.700; Mikael Malmborg, Gislaved 
1.095.500; Marcus Wrege, Valbo 
835.400; Tobias Greby, Grebbestad 
555.500; Anders Nyberg, Kopparberg 
397.100; Anders Björklund, Horndal 
335.500; Simon Ahlberg, Huddinge 
332.900; Katarina Liljestam, Bromma 
332.800; Mikael Jonker, Bromma 

. ---. ~ lnternational 
Karate (63 rekord) 

1.602.200; Mikael Johansson, Lilla Edet 
997.800; Tobias Öster, Billdal 
946.300; Hans Jörgenssen, Arvika 
923.200; Erik Ström, Uppsala 
713.100; Pasi Jaskara, H-backa 
619.000; Jonas Carlsson,. Lilla Edet 
566.800; John Dolecek, Angelholm 
432.100; Ronny Johansson, Södra Sandby 
395.100; Jonas Wallgren, Oxie 
387.500; Johan Stjernbecker, Oxie 

= ~ ,Z 

F~ 
Paperboy 
(62 rekord) 

865.300; Jonas Wallgren, Oxie 
567.300; Sasa Stankovic, Ljungby 
417.750; Joakim Norman, Lindesberg 
343.900; Kenneth Jogell, Spånga 
321.450; Per Eliasson, Lammhult 
278.300; Håkan Hederen, Viskafors 
239.700; Tomas Engström, Oskarshamn 
213.150; Magnus Hermansson, Knislinge 
201.250; Göran Dansk, Sandviken 
179.600; Hans Jörgenssen, Arvika 

BILAGA 5 
SPEL ........................................................................ . 

Sanxio·n 
(39 rekord) 

j{lj 
RESULTAT ........ ; ................................... . 

} ii ! 
- - 1 

; .,. i 
~ 

9.263.590; Stefan Lindbäck, Piteå 
8.965.750; Patrick Winberg 
5.863.740; Niclas Bergman·, Degerhamn 
4.464.280; Jonas Tillman, Köping 
4.162.370; Patrick Winberg, Slite 
4.805.880; Robert Sundström, Uppsala 
4.093.710; Henrik Frimodig, Lidköping 
2.961.530; Stefan Lindbäck, Piteå 
2.779.410; Jonas Spets, Örsundsbro 

Fist Il 
. (44 rekord) 

15.278.800; Sasa Stankovic, Ljungby 
11.680.300; Fredrik Davidsson, Arvidsjaur 
10.075.200; Ulrik Stenberg, Dorotea 
8.320.800; Anders lngberg, Bålsta 
7.636.700; Magnus Gustavsson, Alunda 
7.510.300; Anders Westergren, Arvika 
2.816.800; Stefan Westman, Umeå 
2.365.000; Christian Henriksson, Södertäl
je 
1.346.800; Andreas Jönsson, Skillinge 
1.276.000; Mauritz Nordlund, Stockholm 

::i i 
_=-- ! Yie Ar Kung-,=u 

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

~ 

610.338.400; Pamy Antivalidis, Landskrona 
80.768.300; Qaiser M:ihmood, Spånga 
37.106.200; Babar Rehman, Märsta 
23.200.000; Changgaiz Rehman, Märsta 
22.567.500; Stig-Ove Nilsson, Töre 
22.096.400; Roger Engstrand, Skärblacka 
20.628.500; Jonas Wikström, Sävsjö 
17.507.600; Claes Mikael Johnson, Kumla 
14.231.300; Magnus Lindblom, Malå 

PHMPegasus 
Ge Dig ut på autentiska superuppdrag bland 
NATO's allierade! Din superutrustade flygbåt kros
sar allt i sin väg. PHM Pegasus är bara bäst! 

Project Stealth Fighter 
Du är piloten Stealth Fighter som klarar uppdrag 
som ingen annan ens vågar tänka på! Delta i mycket 
känsliga uppdrag långt inne på fiendens marker! 

OutRun 
Gillade Du arkadespelet kommer Du fullkommligt 
att älska dataspelet! Supergrafik och action i ett! 
Bilspelet som slår allt i sin väg! Out Run! Out Run! 

AirbornRanger 
Du tillhör den absoluta eliten av de bästa 
fallskärmshopparna. Handlingen är grymm och 
makaber i ett rått, blodigt och långvarigt krig! 

QueDex 
Ännu tuffare och ännu råare än sina föregångare 
Delta och Sanxion! Superspelet ingen kan eller får 
missa! Dundergrafik och superljud i ett! 

AltHnaöve Wmd Games 
Ett annorlunda och fantastiskt sportspel som får Dig 
att falla av stolen! på blodigt allvar skall Du utkämpa 
grenar som stockkast och säckhopp med flera! 

MOLTECH SOFTWARE 
0 0 

PORTO OCH MOMS INGAR I V ARA PRISER! INGET TILLKOMMER! 
Fyll i och skicka kupongen till Moltech Software, Hästskov~gen 31,136 73 Haninge eller ring orderavdelningen på telefon 08-7761112! Önskar du beställa program som inte finns upptagna på kupongen 
så använd den tomma raden. Alla program du läser om i tidningen beställer du enklast och snabbast från Moltech Software! Vi har alltid de senaste programmen från Accolade, Actionsoft, Activivision, Atari
soft, Cinemaware, Electronic Arts, Epyx, Ere, Imagine, Infocom, MicroProse, Mindscape, Mirrorsoft, Rainbird, * Red Star Software, Ocean, Origin_, S.S.l. 1 System 3, US Gold och alla andra!. 

------------------------------------------1 D Ja tack, skicka mig helt gratis senaste nummret av PROGRAM EXPRESSEN. 
D Arniga D AtariST D IBMPC D Macintosh D AppleII D CBM64/128 D ZXSpectrum D MSX 

I D Dessutom vill jag redan nu beställa följande dataspel: 
I D PHMPegasus/ElectronicArts D Arniga299:- D AtariST299:- D CBM64Kass199:-

D AlternativeWorldGames/Gremlin D AtariST249:- D CBM64Kass149:-
D BloodValley/Gremlin D AtariST249:- D CBM64Kassl49:-

I Cl OGRE/Origin D Arniga 299:- D Atari ST 299:-
0 Ultima V (Fem)/Origin D Arniga 299:- D Atari ST 299:-

1 D Airborn Ranger/Micro Prose 
D Project Stealth Fighter/Micro Prose 
D Pirates/Micro Prose I D Gunship/Micro Prose 
D F15StrikeEagle/MicroProse D Arniga299:-

I D California Games/Epyx D Arniga 299:-
D Sub Battle Simulator/Epyx 

I D OutRun/Sega 
D Que Dex/I'halamus 

D AtariST299:-
0 Atari ST 299:
D AtariST299:
D Atari ST 249:-

D CBM 64 Kass 199:
D CBM64Kass199:
D CBM64Kass199:-
0 CBM 64 Kass 199:
D CBM64Kass199:
D CBM64Kass149:
D CBM64Kass149:
D CBM64Kass149:
D CBM 64 Kass 149:-

D CBM 64 Disk 299:-
0 CBM64Disk199:-
0 CBM64Disk199:
D CBM 64 Disk 299:
D CBM 64 Disk 299:
D CBM 64 Disk 299:
D CBM 64 Disk 299:
D CBM 64 Disk 299:~ 
D CBM 64 Disk 299:
D CBM 64 Disk 299:
D - CBM 64 Disk 199:
D CBM64Disk199:
D CBM64Disk199:
D CBM64Disk199:-

D IBMPC395:-

D IBMPC395:
D IBMPC299:
D IBMPC299:
D IBMPC395:-

PORTO 

I DN -------------------------- MoltechSofiware I 3Il1Il 
Adress:_-:_-=_-=_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-=_-=_-=_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_~-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-:_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=_-=._--- Hästskovägen 31 

I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I Postadress.________________________ 136 73 Haninge 

I Målsmans underskrift____________________ I 

·(l=ö-m~-=-to·r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1!11111- - - - - - - - - -· 



6 BILAGA 

·Herr 
Hybners 
Hörna 
H ar ni läst den svenska manualen 

till Western Games? om ni har det 
så kanske ni skulle kunna vara 

Vänliga att skicka oss på redaktionen en 
svensk översättning a1,1 den svenska ma
nualen? 

Det märks väldigt mycket att manua
len är hastigt översatt av en dansk per
son, Ord som ''og" och "fölg'~ förekom
mer liksom den ständigt återkomman
de frasen "också möjligt från tastaturet, 
om du har et", Det enda problemet är att 
inte en j-vel vet vad tusan tastaturet be
tyder, Vi har gått igenom ett antal euro
peiska språk och kommit fram till att det 
måste vara en försvenskning med dansk 
brytnin·g av det tyska ordet för tangent-
bord,, _ _ 

Detta, bilden på World Wides chef ut
klädd som gangster, att de skulle bjuda 
Lennart Nilsson på wienerbröd med 
choklääääde i mitten och att de skicka
de upp förpackningen-till King of Chi_ca
go fylld med popcorn gör mig ännu säk
rare på att danskarna på World Wide är 
vid sina fulla sinnens bruk __ _ 

Många är vi som skulle vilja se en 
SVENSK manual. Mitt torftiga försök till 
översättning av manualen till California -
Games verkar ha fastnat någonstans 
och jag har ännu inte sett en tryckt ver
sion av den , , , 

Försök inte tala om föf mig att deh
na bransch inte är konstig! Jag 
ringde till Ocean Software i Bir

mingham för att ia en intervju med pro-· 
grammeraren till Wizball, Chris Yates. 
Svaret jag fick av Miles Rowland ( expor
tansvarig) förvånade mig, 

- Eh, ahm, he d.oesn't exisi ___ (Ja, 
öh, han finns inte ,_ .) 

Det visade sig att spelet gjorts av en · 
eller flera personer som inte får eller vill 
se sitt namn i tryck, Efter·att ha försökt 
få tag på John Darnell, mannen bakom _. 
Star Paws, och flickan på Software Pro
jects svarar att de inte vet var han är be
slöt jag mig för att jag inte alls ville ha tag 
på någon programmerare , __ , 

Att de svenska spelimportörerna är 
lite nervösa bevisas av att Yogi 
Bear till att börja med inte alls 

skulle tas in i Sverige på grund av min 
något negativa preview i förra numret 
Nu är det dock ordnat 

Ni kanske kommer ihåg Swede Offi
ce? Det som händer runt det företaget 
ska man hålla ögonen på, det verkar bli 
intressant 

Enligt Heikki Karbing på HK Electro
nics startade chefen för HK Electronics 
stängda lundakontor företaget i samma 
lokaler, med samma anställda och till 
råga på allt med samma kundregister! 
Är detta sant kommer det snart att ryka 
både här och var, 

De engelska företagen börjar mer 
och mer att testa sig på olika ty
per av brädspel, en del fortfaran

de baserade på datorn men Gremlin · 
släpper nu Gary Lineker's Footballer 
of the yearoch Ocean kommer ut med 
något väldigt mystiskt som vad jag för
stod skulle vara baserat på en videorul
le med frågor på, fråga mig inte hur det 
skall gå till men den som väntar får se __ _ 

Tomas Hybner 

King of Chicago 
Man kan ju fråga sig om Magens Jen

sen (Högste Chef på World Wide) tän- , 
ker ge King of Chicagosprogrammera
re ståplats i Nybroviken efter beskedet 
om att de funnit ett nytt fel i programmet 
och tvingas skjuta upp utgivningsdatu
met ytterligare , , , 

Det bör finnas ute i handeln ungefär 
samtidigt som denna tidning,(Så snab- -
ba är inte spelbolaget. Red anm) 
secS@LJl'"'ifä ~J.fr::c:cc:f· ~fo/,\.,.~;,;f' ,=Affi, 

Bild på Magens Jensen + brutta! 
'? ~0{;, ~·s. 't 

- Någon som har sett min Whisky? 

Universal Military Simula
tion 

Det här spelet borde intressera san
na strategiälskare. I spelet som kommer 
till Amigan kan du styra olika kända slag 
ur historien, skapa egna landskap och 
använda armeer från vilken tid som 

helst 
Kartan visas i 30 på skärmen i form 

av rutor och trianglar med flaggor som 
visar var de olika trupperna är,_ 

Visst ser den teckande versionen gul
ligare ut? 

Basil the Great Mouse 
Detective 

Gremlin har nyligen släppt spelet 
från filmen och serierna med samma 

namn, Spelet är ett ganska knepigt platt
formsspel som för tankarna åt att man 
sitter framför en Sinclairdator, 

TESTDRIVE 
• Tillhör du typen so~ gillar bilar? 

Har du också drömt om att få köra en 
Porsche 911 Turbo? Eller varför inte en 
Lamborghini Countach? Nu har du 
chansen, på din Amiga! Det låter kan
ske lite väl häftigt men tro mig: detta är 
ett kul spel! . 

Till att börja med ska du välja biL Por
sche 911 Turbo, Ferrari Testarossa, Lo
tus Turbo Esprit, Lamborghini Countach 
och Chevy Corvette är de bilar du har till 
hands, 

Bilarna har olika egenskaper, En bil 
kan vara snabb, en annan med snabb 
acceleration (ofta så är det kombinerat). 
En del bilar har suverän väghålling me
d ans en del andra kan bli lite opålitliga 
när man kör i 200 på en 50 väg med snu
ten i baken , , , 

Nåja, grejen är den att du ska köra 
med den valda bilen till handlaren. Mel
lan handlaren och dig finns en del mac
kar som du stannar till på och får ett om
döme samt en packe poäng, Hela tiden 
kör längs en kustväg och på din högra 
sida är det en bergvägg och på den and
ra ett stup med vatten nedanför, Vägen 
är lite backig (inte så mycket) så ibland 
så vet man inte vad som kan dölja sig 
bakom krönet. För att inte tala om för
skäckelsen när man bränner full fart in 
i en kurva på fel sida vägen och sedan 
får syn på en långtradare __ _ 

Om man inte håller fartbegränsning~ 
arna så kan det hända att man åker fast 
för polisen. Fast det blir ju lite långnäsa 
på dem eftersom din bil självklart är ut
rustad med en radarvarnare som visar 
hur långt ifrån kontrollen du är. Kör man 
snabbare än 100 miles/h så kan inte po
lisen komma i kapp dig, annars är det 
risk för böter, 

Förutom att du ska styra och gasa så 
måste du ä_ven sköta växlingen , Det är 
lätt, växla upp når motorn börjar låta 
konstigt och håll ett öga på varvmätarn, 
Krockar man, kör nerför ett stup, kör in 
i en vägg eller varvar över motorn så för
lorar man en biL Oroa dig inte, du har 
ett par bilar kvar, Ett undantag finns 
dock: kör du in i en polisbil som just för
sökt stoppa dig så aker du dit direkt och 
spelet är över, 

"You drive like my grandmother" är 
inte snällt Får man däremot "Pass ahy 
low flying planes" eller "You were flying 
back there" så är man lite tuffare, 

Grafiken är inte direkt överväldigan
de snygg i Test Drive men med tanke på 
snabbheten i den så är det ett bra jobb, 
Lite synd bara att hur man än pajjar bi
len så spricker framrutan, inget annatta
lar om att man missat 

Johan Pettersson 

~ -lmpossible Mission Il 
y; Nu tänker Epyx göra en fortsättning 

på det mycket gamla lmpossible Missi
on som handlar om den mycket sinnes
sjuka Elvin Atombender som planerar 
att spränga jorden, Till saken hör att El
vin var en helt normal människa fram till 
den dagen han var 250 poäng från att 
varva poängräknaren till ett spel som 
far1,ns på en stordator i hans höqskola, 

Ar det här spelet en riktigdeltvaav'lm
possible Mission, dvs samma spel men 
med många fler funktioner kommer det 
säkert vara en stark Screen Star aspi
rant. 

Flying Shark 
Flying Shark är Firebirds första arkad
konversion, 'Spelet påminner smått om 
1942 och ska enligt Firebird innehålla 
tonvis med supergrafik och ett ljud som 
kan få öronen att trilla av , __ 

OutRun 
Länge har-ryktena gått om datorver

sionen av arkadsuccen OutRun, Dessa 
rykten är bekräftade numer och spelet 
förväntas efter juL Nya rykten om en 

· Amigaversion har dock dykt upp, vissa 
hävdar att spelet redan är påbörjat och 

·, nästan klart medan somliga hävdar att 
det inte alls är säkert om det ens kom
mer att göras någc?', 

Ser inte ut som någon liten drake, el-
ler hur? -

The Way of the Little Dra
gon 

World Games kommer nu ut med sitt 
första spel till Amigan, Detta spel hand-

720 grader 
Man kan ju fråga sig när U:S, Gold tän
ker släppa sin datorversion av det vilda 
skateboardspelet 720 grader som fun
nits i spel hallarna sedan i våras, Tyvärr 
har det inte setts till vare sig demos el
ler screenshots annat än i deras egen 
reklamtidning, 

PS 
American Action genomgår just nu en 

förvandling till det lite ärtigare Power, 
Ajöss med American Action alltså, men 
några andra ändringar än namnänd
ringen får vi inte se, 

Charlie Chaplin 
Ännu en US, Gold titel. Charlie Chap

lin har ett helt nytt mål, det gäller för dig 
att skapa en film efter ett mamus, 

Du får välja mellan olika rollpersoner 
med annorlunda bakgrund och du får 
välja scener, Sedan ska du bygga ihop 
filmen för att i slutändan titta på den fär
diga produktionen, 

Gauntlet Il 
U,S, Gold har beslutat att göra en upp

följare till superspelet Gauntlet. Gaunt
lettvå kommer att innehålla dolda dör
rar, osynliga väggar, väggar som flyttar 

_påsig, väggar man kan ha sönder och 
väggar som kan ha sönder en, Plus att 
det innehåller flera grottor där innehål
let slumpas fram, Förväntas efter juL 

Game Set And Match 
Oceans senaste tillskott till samling- • 

sutgåveskaran, Samlingsutgåvan inne
håller tio olika sportspel, nämligen Ko
namis Ping Pong, Hyper Sports, Da
ley Thompson's Supertest, World se
ries baseball, Match point (tennis), 
Jonah Barrington'ssquash, Snooker, 
Super soccer, Baskeball och Barry 
McGuigan's World Championship 
Boxing, 

lar inte alls ori, drakar som titeln får en 
att tro, 

Det är ett rent kampsportsspel där det 
so.m vanligt gäller att slå så många mot
standare som möjligt innan man själv 
börjar se Vintergatan framför sina ögon_ 

I, BALL Il 
Nu tänker Firebird fortsätta på succen 

med sitt lågbudgetspel I, BalL Denna 
gång ska du ta dig igenom 50 olika ba

, nor, Tuffare, snyggare och bättre är vad 
Firebird lovar, 

Vampires Empire 
Ett av Micro Paartners kommande 

AmigaspeL Du ska styra en ljusstråle 
ned i greve Draculas katakomber där 
han och hans följare lever och frodas, 
Ljusstrålen rör sig väldigt sakta och du 
ska med hjälp av speglar rikta in den på 
Draculas kropp s~ att han pulvriseras, 



r 

Ut 
• Etthundratre år har gått sedan den 
välkände trollkarlen Hasrinaxx sände 
den mycket onde trollkarlen Acamantors 
demonprinsar in i helvetet. 

Historien börjar med en fridfull dag, 
vilken som helst i princip. Hasrinaxxvar 
ute och letade örter när han plötsligt blev 
anfallen av ett vildsvin. Detta stämde inte 
alls, de brukar inte anfalla människor, 
speciellt inte trollkarlar eftersom de är 
djurens bästa vänner. 

På väg hem mötte han sin trogne lär
junge. Den trogne lärjungen hade under 
tiden Hasrinaxx varit borta blivit förvand-

_ lad till en zombie. för övrigt hade resten 
av byns jnn~vånare-också blivit förvand
lade till zombier och var nu på väg för att, 
leta reda'på färsk levande människokött 
att sätta tänderna-i. 
· Vid _det här laget hade det blivit klart 

. för Hasrinaxx att den onde Acamantor 
kommit tillbaka för att med ännu krafti

, gare magi ställa till ett rent helvete på jor
den. 

Eftersom Hasrinaxx under de hund
ra åren lärt sig ännu mer magi var han 
färdig att ta upp kampen. Det är här vi 
spelare kommer in i leken. _ 

Det gäller att traska omkring i ett stort 
landskap och först leta reda på Acaman
tors demonprinsar och döda dessa; se·, 
dan ställs man inför Acamantor själv. 

Alla saker i landskapet har blivit mind
re och mer detaljerat än-i Druid samt att 
Hasrinaxx känner till 32 trollformler som 
ska användas titt och tätt till alla möjli
ga ändamål. En lite tråkig sak är att vin
flaskan man kan trolla fram om man är 
törstig inte alls gör Hasrinaxx /ull, men ' 
man kan ju alltid låtsas genom att sprin
ga omkring i zick-zack ... 

Ett stort antal fientligayarelseriigu·re-: 
rar i landskapen, bland annatzombier-
na som ploppar upp i jorden och'plop·- ·· 
par ned igen om man skjuter dem. · 

I landskapet ligger också de olika troll
formler man kan kasta. Dessa trollform
ler måste plockas upp innan man kan 
kasta dem. Hasrinaxx kan· bära·maxi
malt åtta trollformler samtidigt. 

Ljudet i spelet är inte speciellt inspi
rerande och man kan välja om man vill 
ha en mycket störande seg melodi spe
landes under spelets gång eller inte. 
Ledtemat däremot är en av de bättre jag 
hört på ganska länge. 

Enlightenment är ett ganska avance
rat spel även fast man kan spela det 
mycket enkelt. Det krävs dock att man 
lär sig hur de olika trollformlerna ser ut 
så att man kan använda dem snabbt i 
krissituationer. 

Enlightenment är verkligen-del två av 
Druid, en mycketvälutveckladandtade_l. 
Precis som det ska vara. : .. . · · 

Tomas Hybner 

Företag: Firebird 

Pris: Kr (K) Kr (D) 

GIWII l.110 SPll· PIIS
VIB VIIII 5 

MEDELVÄRDE: 3.5 

r 

rut 
.. , ~ 

SIKTA MOT . ;- . . ·: .. -

STJARNORNA!! 

Chocka Dina Kompisar med -· 
Phasor On Joy-stick 
Microswitch mekanismen 
gör Dina reaktioner över
lägsna 
Den 2-åriga garantin gör 
Phasor One till "number · 
one" 

• Sitter som gjuten -i alla 
händer 

• Lika effektiv för höger & 
vänsterhänta 

• "LongLife" microswitchar 
• Gjutjärnskolv & kullager-

styrd avtryckare · 

• Ultrakänsligt sikte för snab: 
bare reaktion · · · -

• 2-års garanti mot fabrika
tionsfel 

• X-tra lång sladd 

Marknadsförs i Sverige av: 

rrrr,.) EIJ~CTRONICS 
-lLUJ & SOFTWARE AB . 
HEMVÄRNSG:'ffAN 8, 171 54 SOLNA, TEL 08-733 92 90 



8 BILAGA 

• Superstar ice hockey och Street 
sport baseball är två typiskt amerikans
ka sportspel som garanteratkommer att 
bli framgångsrika säljare till jul. 

De är välgjorda. Detaljerna är riktiga. 
Ljudet är oförargerligt och de är båda rätt 
kul att spela. 

Men inte mer än fem minuter. 
Spelen representerar var sin motpol 

när det gäller sportspel. I basebollspe
let har man ett gäng ungar till sitt förfo
gande som förhoppningsvis ska klå ett 
annat gäng. Spelet är tänkt vara så långt 
från den professionella elitidrotten som
möjligt. Förutom att man antingen kan 
spela matchen på någons bakgård kan 
man även spela på en parkeringsplats. 

I Superntar ice hockey ska man med 
sitt lag vinna Stanley cup, National hoc
key leagues slutspel. Man spelar mot 
riktiga NHL-lag, det vill säga mot Gretz
ky och grabbarna. 

Som deltagare i basebollspelet kan 
man välja sina favoritlirare. Varje pojke 
eller flicka har sina specialiteter och 
egenheter, väl dokumenterade i manua
len. Sen gäller det att banka skiten ur 
motståndarna. 

Jag har tidigare spelat basebollspel 
på hemdatorer och blivit både frustrerad 
och förnedrad av datorn. Matcher har 
slutat 1 -138 eftersom mina gubbar har 
uppfört sig som yra höns, sprungit i från 

bollen i stället för mot. Jag har missat 38 
slag i rad och mina spelare har stått kvar 
och glott när de borde ha sprungit. Da
torns spelare har uppträtt som full
blodsproffs och inte missat ett dugg. 

Street sport baseboll är spelbart efter
som deltagarna gör en massa självkla
ra saker av sig själva. Exempelvis 
springer de från bas till bas utan speciel
la uppmaningar. 

Att spela Street sport baseball är som 
att käka en hamburgare från en av de 
stora·kedjorna. Det är rätt gott när man 
äter, men efteråt kommer man inte ihåg 
hur den smakade. 

Basebollspelet är kul för stunden , 
men det saknar personlighet. Att spelet 
tillverkats av sammansättningen James 
Wickstead design associates minskar 
inte den känslan. 

Superstar ice hockey är tvärt emot 
basebollspelet mycket detaljerat- och 
komplicerat. Man kan byta spelare mel
lan klubbarna och vinna en massa oli-

Blockbusters är ett spel ur Domarks 
TV-games serie. Serien innehåller olika 
frågetävlingar som figurerar i Engelsk 
television. 

Blockbusters går ut på att skapa en 
länk mellan den övre och den undre de
len av ett rutnät. För att "vinna" en ruta 
måste man svara rätt eller nästan rätt på 
en fråga. Nästan rätt betyder att pro
grammerarna har tagit hänsyn till even
tuella stavningsvårigheter hos spelaren. 
Eftersom frågorna ställs på engelska 
måste svaren också vara på engelska 
och då är det ju snällt om man får stava 
fel ibland . .. 

Varje ruta motsvarar en bokstav som 
är första bokstaven i det ord som söks. 
Svarar man rätt på en fråga får man själv 
välja vilken ruta man vill fortsätta med. 

Det går att välja sex olika svårighets
nivåer på frågorna. Den lättaste nivån är 
ganska enkel om man har medelgoda 
kunskaper i engelska. 

På sjätte nivån bör man, förutom att 
vara allmänbildad, känna till olika histo
riska personer och händelser. 

Goda kunskaper i enqelska är en stor 
fördel eftersom vissa fragor är helt ba
serade på engelska ord. Man kan få en 
fråga som lyder: Vilket D förekommer 
ofta framför Tidning, Spel och Freak? 

Det rätta svaret på den frågan är Da-. 
tor. 

Man har 30 sekunder på sig att besva
ra frågan, annars övergår frågan till mot-

ka matcher för att eventuellt ta hem det 
stora mästerskapet. Dessutom kan man 
välja mellan tre olika anfalls- och för
svarsstrategier. 

Allt är frid och fröjd tills spelarna kom
mer ut på isen .. . 

Spelarna är för det första dåligt anime
rade. Mendetärintedetvärsta. De spe
lar nämHgen som krattor. 

Problemet är att man bara kan kont
rollera en spelare, centern eller målvak
ten. De andra bara !;jlider omkring, stäl
ler sig i offside eller aker i vägen för cen
tern. 

Dessutom kan spelarna inte åka 
skridskor. Det tar en halv minut för dem 
att få fart under rören. Och så kan de 
bara åka rakt fram. Trillar de kom mer de 
inte upp på en minut och målvakten 
släpper alla returen rakt fram. Skulle 
man mot förmodan leda matchen pas
sar den egna målvakten på att fumla in 
pucken i eget mål. 

Det enda de är bra på är att puckla på 
varandra. De första tio minuterna jag 
spelade hann jag "bli utvisad fyra 
gånger .. . 

Det är väl så man tror ishockey spe
las. I den nordamerikanska proffsligan. 

ståndaren. Om motståndaren sedan rå
kar vara datorn finns det ingen soni helst 
chans att dumpuckot till motståndare 
svarar fel. 

Blockbusters är ett gans.ka trevligt 
spel som samtidigt som det underhåller 
ger en viss allmänutbildning. Att pro
gramledarens ansikte syns i en liten ruta 
i nedre kanten är bara en liten upppiffan
de effekt. För övrigt är det en av de snyg
gaste digitaliserade bilder jag sett till 
64:an, liten men naggande god heter 
det ju ... 

Tomas Hybner 

Företag: Domark 

Pris: Kr (K) 

GRAFIK LJUD SPEL- PRIS
VARDE VARDE 5 

MEDELVÄRDE: 3 

4 
3 
2 

Hockeyspelet kan trots allt bli rätt så 
kul. Men bara om man gillar att läsa böc
ker medan spelet laddar. Att ladda disk
versionen tar en evighet. Sen tar det en 
evighet till efter man har valt lag och 
spelsystem. Kassettversionen ska vi 
bara inte tala om. 

Lennart Nilsson 

Street sport baseball 
Företag: Epyx 
Pris: 

GRAFIK LJUD SPEL- PRIS
VARDE VARDE 5 

MEDELVÄRDE: 3.2 

4 
3 
2 

Superstar ice hockey 
Företag: Mindscape 
Pris: 

GRAFIK LJUD SPEL- PRIS
VARDE VARDE 5 

+--+--+---+---+4 

+-----t------it----+---+3 

2 
1 

--r:-· 
- . 
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SKYTWICE 

Sky Twice är det första spelet i Ame
rican Actions Actionserie. Utgångs
punkten är att en ond person som inva
derat en planet med sina stygga under
huggare. Eftersom du är medlem i Sky 
Twice Strikeforce måste du upprätthål
la lag och ordning och få styggingarna 
ifrån den stackars planeten . · 

Du skall ta dig igenom en hel del ni
våer för att klara av spelet. Med lite tur 
och övning kommer man igenom ett par 
av dem. Märk väl att inte mycket ändras 
under spelets gång, i princip bara banor
na och det är inget att vara glad över. 

Gubben du styr är utrustad med nå
got slags gevär som kan skjuta iväg en 
hel drös skott på mycket kort tid. Men 
gubben är lite konstig. Han kan till exem
pel inte skjuta och gå långsamt samti
digt. Och sedan hoppar han lite konstigt 
långt. Vore det inte för dessa 'fel' skulle 
spelet vara betydligt enklare och roliga
re. 

Här och var på banorna ligger små 
plattor som ger extrapoäng. I flera fall 
kan man vara lycklig om man ens kom-

Företag: American Action 

Pris: Kr (K) Kr (D) 

GRAFIK LJUD SPEL- PRIS
VARDE VARDE 5 

4-- -l----+-- --+----t-,4 

MEDELVÄRDE: 2.8 

3 
2 
1 

mer i närheten av dem. 
Spelet är lite långtråkigt i och med att 

man inte har så många olika hinder 
framför sig. Det mest irriterande hindret 
är en fågel som flyger en bit ovanför skal
len på en som gör att man inte kan hop
pa i vissa lägen. Detta leder oftast till en 
snar död. En död rriedföratttvåavdeur
sprungliga tio energienheterna dras av. 

Under spelets gånQ spelas en tradig 
melodi som inte har nagon annan effekt 
än att den irriterar förskräckligt kmycket. 
Tur är väl att man kan stänga av den och 
bli lite mindre uppretad på de tråkiga 
ljudeffekterna. 

Grafiken i spelet är inte mycket att kla
ga över, inte mycket att lovorda heller. 
Lite klumpig skulle man kunna kalla 
den. 

Sky Twice är ett spel som gör en lyck
ligare ju mer man dör på grund av att 
man väldigt gärna vil l sluta spela efter 
ett tag ... 

.., 

.. 



• PHM Pegasus är ett nytt Electronic 
Arts spel som bygger på de amerikans
ka bärplansjagarna som susar runt i di
verse olika hav. Bland annat i Karibiska 
havet där ett par av de åtta olika uppdra
gen med PHM Pegasus sker. 

Två av de åtta olika uppdragen är rena 
övningsuppdrag. I det första uppdraget 
gäller det för dig att skjuta tio skepp i 
sank utan att bli sänkt själv. De fientliga 
skeppen dyker upp en efter en och gör 
allt för att skjuta dig i sank. 

När du möter ett fientligt skepp använ-· 
der du skeppets datorer till att sikta in dig 
på målet, sedan får du själv korrigera lite 

med tanke på fiendeskeppets kurs och 
hastighet. 

Spelet är. inte så avancerat på den 
punkten så det ger ett intryck av att vara 
enkelt gjort. Ett skepp som är långt bort 
kan dock vara lite svårt att träffa i och 
med att det tar ett tag för projektilerna att 
nå sitt mål plus att fiendeskeppet säkert 
har flyttat sig en bit sedan man sköt. 

De sex sista uppdragen är svåra och 
mycket långtråkiga om man inte tar och 
snabbar upp tiden lite. Normalt går spe
let i realtid, dvs en minut i spelet är en 
minut i verkligheten. Detta kan man änd
ra så att det går lite fortare, vilket kan vara 
skönt när man skall tillryggalägga längre 
sträckor. 

I spelet konfronteras man med en 
mängd olika fartyg, en del fiender, en del 
allierade. Genom att titta på en liten 

MASK 
Englands populäraste teckna
de serie nu som dataspel. Kan 
·du styra den flygande bilen 
'Thunderhawk' genom alla 
hotande faror. Ett spel som 
kommer att bli en klassiker. 
(K) 129:- (D) 

Implosion 
Kan du överleva i ett spel med 
detta tempo är du verkligen en 
äkta 'joystick-warrior: Implo
sion är ett spel där alla sinnen 
måste funka till 120 procent. 
(K) 129:- (D) 179:-

Bubble Bobble 
Möt Bub och Bob, två av dom 
mest upptagna djur(?) du har 
sett. Följdom i jakten på deras 
flickvänner. Plrot:ka upp mat 
oEh hemliga va1 in på vägen. 
Overlev tillräckligt länge och 
dufårmötaBaron vonBubb
la, och det är INTE roligt. 
(K) 119:- (D) 179:-

översiktskarta i manualen och jämföra 
med vad man ser på skärmen får man 
dra slutsatsen om man skall skjuta eller 
inte. Eftersom grafiken i spelet är bra är 
fel procenten ganska liten. Men vad spe
lar det för roll om man skjuter skiten ur 
polarna? 

Ljudet i spelet kan man varken 
jubla eller svära över, det finns. 

PHM Pegasus är gjort för smått stra
tegiska personer (Som chefredaktö
ren, eller mindre? Red anm)som har 
lite actionkänsla i fingrarna. Mig person
ligen ger det ingenting eftersom det tar 
så lång tid att spela det. 

Tomas Hybner 

Företag: Electronic Arts 

GRAFIK lJUD SPEl- PRIS
VARDE VARDE 5 

MEDELVÄRDE: 3 

4 
3 
2 

TERMINATOR 
Joysticken som går utanpå_allt 
annat! Microbrytarna gör spe/
känslan och exaktheten fullstän
dig. 

Endast 259:· 

• Strax efter att "Jack The Nipper", 
första delen såldes så började myndig
heterna i England att få upp ögonen för 
den lilla slyngeln. 

De fick nog av alla hans smådjävliga 
skämt och hyss. Vad gör man? Vad gjor
de man förr i tiden? Jo, man skickade 
folk till Australien! 

Australien var en brittisk koloni dit de 
brukade skicka diverse löst folk. De trod
de nog att allt var över när de hade satt 
Jack på planet. Icke! Den lille slyngeln 
hoppar ut ur flygplanet och använder se
dan sin blöjsnibb (ellervarenuheter) som 
fallskärm. Långsamt svävar han ner över 
djungen till de intet ont anande inföding
arna och djuren. (Låter mer som Märs
ta. Red anm) 

Spelet börjar på marken där du ska 
kuta omkring och jävlas med allt och 
alla. Räcker inte marken till så kan man 
ju ta till träden, eller åtminstone grenar
na. Ibland måste man ta till lianer. Rå
kar du falla nerför ett stup av misstag el
ler kanske rent utav med flit så är det 
ingen fara, fäll ut blöjsnibben och seg
la lugn ner ... 

Till att börja med kanske man skulle 
fixa något att försvara sig med? Kokos
nötter är perfekta att kasta på folk och 
djur, eller varför inte ett blåsrör? 

Nu är det dags att bli lite jävlig! Visst, 
först gäller det att hitta något att vara jäv
lig med och sedan så gäller det att hitta 
någon att jävlas med. 

Saker att jävlas med? Honung, lök 
och mask är exempel på användbara sa
ker som finns ute i djungeln. Någon att 
jävlas med? Djungeln är fylld av folk, all
tid finns det någon bara väntar på att bli 
blåst. Jag kanske får det att låta enkelt? 
Det är det inte. Det är sällan man lyckas 
göra något hyss i spelet. Däremot så kan 
man springa omkring och fixa poäng 
och upptäcka en hel del ett bra tag för. 
det är mindre svårt .. . och för den sakens 
skull inte tråkigare . . . (Min bror sade nå-
gonting om en berg och dalbana. Jag 
ger mig inte innan jag har sett den!) 

Jag älskar den här typen av spel. 
Det hela är mycket enkelt. Du 
kontrollerar en liten gubbe. När du 
styr gubben så scrollar skärmen 
omkring och det finns mängder av 
nya områden att upptäcka. 

Super Sprint 
Tävla mot datorn eller en 
kompis i detta bi/spel. Undvik 
hindren och samla på dig dom 
gyllene skiftnycklarna, på så 
sätt kan du bygga ut din bil till 
ett verkligt fartvidunder. 
(K) 129:- (D) 179:-

LiveAmmo 
En Action-packad samling 
från Ocean/Imagine. 5 fart
fyllda spel för många, många 
timmars underhållning. Spe
len som är Ram bo, Army Mo
ves, Top Gun, The Great Es
cape och Green Beret. 
(K) 129:- (D) 169:-

Yogi Bear 
71re you smarter than the ave
rage bear?' Yogi's klassiska 
självgodhet har flyttats över 
till datorskärmen. Tillsam 0 

mans med hans våldsamma . 
aptit på pick-nick korgar. Ty
värr så har Yogi allt för många 
fiender och hösten närmar sig 
me4 stormsteg. 
(K) (D) 

Jack The Nipper Il fungerar på precis 
detta sätt och med ganska snygg grafik 
till. Ljudet är fyllt med effekte,: När man 
tar olika saker så spelas olika korta me
lodier. I bakgrunden ackompagneras du 
av en heljuste djungelorkester . . . (Nåja, 
men det är lite banga-trummor iallafall.) 

Johan Pettersson 

Företag: Gremlin 

GRAJIK lJUD SPIL- PRIS
VARDE VARDE 5 

MEDELVÄRDE: 4 

64/128 SPEL 

4 
3 
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Namn Kass Disk 
ACEII 149:- 199:-
Black Magic 149:- 199:-
Convoy Raiders 149:- 199:-
l.,iving Daylights 149:- 179:-
Pirates 199:- 249:-
Prohibition 149:- 199:-
Re-Bounder 149:- 199:-
Revs+ 149:- 199:-
Star Paws 89:- 159:-
Zynaps 129:- 179:-
Barbarian 149:- ·199:-
Deceptor 149:- 199:-
Last Ninja 149:- 199:-
Quartet 149:- 199:-
Thing Bounces Back 149:-
Slag Fight 129:- 179:-
Oink! 129:- 199:-
Micro Rythm 49:- 89:. 
Hades Nebula 139:- 199:-
Road Runner 149:- 199:-
Starglider 199:- 249:-
Azimuth, Justering 109:-
Blietzkrieg 149:- 199:-
Delta 149·:- 199:-
Deep Strike 119:- 149:-

BILAGA 9 

64/128 SPEL 

Namn Kass Disk 
Defender of Crown 199:-
Destroyer 199:-
Guild of Thieves 249:-
Hollywood Poker 149:-
War Games Const Kit 249:-
Expert Cart 3.1 495:- (cart) 
Advanced Art 
Studio 299:- 299:-

I 

GoFor Gold 69 99:-
Eagles 129:- 169:-
GameMaker 179:- 249:-
Head over Heels 129:- 159:-
High Frontier 149:- 199:-
Inheritance II 149:- 199:-
Pirates of barbary coast 169:-
Max Torque 129:- 179:-
Mutants 99:- 149:-
Nemesis the Warlock 129:- 199:-
Nuclear Embargo 129:- 199:-
Rana Rama 139:- 199:-
Roque Trooper 199:-
U p Periscope 349:-
Superbas 64 695:-
StarTexter 395:-
Spreadsheet (kalkyl) 299:-
Diskettklippare 69:-

r---------------------------------------------------------------------
ORDERSEDEL Skicka in den redan idag! BESTÄLLARE 
Antal Titel Dator Kass Disk Pris Namn: ..... .... .. ......... .... ... ... ...... ... .... .. ... .. .. .. ... . 

Postorderkataloq Gratis Adress: ....... .. .................. ..... .................. ...... . . 
Postnr: .... ... . : ...... . Ort: .... .... ........... ....... ... .... . 

Telefon: ................. .. ..... .. .... .. ..... ....... ...... .. ... . . 

Skicka kupongen till: 

DataPlay AB Tingvallaväg 22 C 195 00 MÄRSTA 



10 BILAGA 

Jnternationa1 Karate + 
• I lnternational Karate+ från System 
3 så har man skippat alla töntiga spel
ideer om varför man ska göra vad man 
gör utan här gäller bara en sak, slå ner 
motståndarna och därmed basta. 

Som namnet antyder är spelet ett ka
ratespel, du spelar antingen mot två da
torstyrda motståndare eller en datorstyrd 
och den andra styrd av din kompis. 

Det gäller att med sparkar och slag slå 
ner dem så snabbt som möjligt utan att 
själv bli nersparkad. Varje match består 
två karateronder och en bonusrond varje 
rond tar slut när nån spelare tagit full 
poäng i en rond, är man människa och 
är sist i rond är det slut. Om man över
lever de två ronderna så får man göra 
bonusronden som går ut på att mota till
baka bollar med en liten sköld. Man 
klättrar hela tiden mot högre poäng och 
mot ett svart bälte i Karate. 

Archer Maclean har förbättrat gamla 
lnternational Karate med en del större 
och mindre nyheter. Den största nyhe
ten är den tredje datorstyrda spelaren 
som gör att IK+ känns helt nytt. Spelet 

är numera mycket svårare både i en och 
två spelar läget, man har ju två spelare 
att slåss mot och de datorstyrda spelar
na verkar bli betydligt farligare vid hög
re nivåer än förr. 

En irriterande nackdel är när man är 
två som spelar samtidigt och den ena 
blir sist i en rond så får hon snällt vänta 
tills den andre är utslagen och spelet 
börjar om. De nya rörelserna är en vari
ant av dansk skalle, en ny sorts bakåt
volt samt den spektakulära dubbelspar
ken. 

De som försvunnit är bakåt spark och 
två typer av volter, alla joystickens pos
titioner med och utan knappen intryckt 
är utnyttjade vilket kräver mycket från 
spelarens fingerfärdighet och från joy
sticken. 

Jag saknar bakåt sparken mer än jag 
gillar dubbelsparken, den gamla var 
snyggare och lättare att använda. Ljudet 
är ommixat och har är nu mycket häfti
gare än förr men med mindre medryc
kande. 

Grafiken är ett mästerverk, det finns 

numera bara en bakgrundsbild men den 
är mycket snygg och i den finns det vac
kert animerade saker som vattenskvalp, 
fiskar, fåglar, maskar och spindlar. Gub
barna är som förr mycket bra animera
de, sparkar och slag är snabba och 
snygga. Ljudet är gjort av Rob Hubbard 
SID chipets egen egen magiker och det 
märks, musiken är omgjord från förra 
spelet, ingen stora skillnader men den 
är numera lite häftigare, ljudeffekterna 
från slag och träffar är mycket bra. Att 
spela IK+ kan vara förödande, hade kla
ra problem att rycka mig från 64:an och 
skriva denna recension. 

Styrningen är komplicerad men fung
erar mycket bra och det är möjligt att få 
flyt i slagen och få dem i snabb följd utan 
att spelaren stannar i något mellanläge. 
I nternational Karate var det bästa kara
tespelet till 64:an tills lnternational 
Karate+ kom och det är en av de bästa 
spelen just nu. Känner du dig destruk
tiv till julen så slå inte ner polaren, köp 
IK+ istället. 

Pekka Hedqvist 

Företag: System 3 
Pris: Okänt vid tidningens 
pressläggning 

• Du ... är Trantor - Last stormtrooper, 
Du .. . har blivit lämnad ensam på en 

främmande planet. 
Du .. . kan ta dig därifrån p-å ett enda 

sätt- genom att aktivera planetens hu
vuddator. 

Du ... försvarar dig genom att använ
da din eldkastare. Med hjälp av den och 
din snabbhet ska du kämpa dig fram mot 
friheten, 

När spelet börjar befinner du dig i en 
hiss. Du har då exakt 90 sekunder på dig 
att aktivera en N.I.K Security Terminal. 
Genom att springa omkring i en bygg
nad, som består av åtta våningar, hittar 
du terminaler och skåp som du ska ge
nomsöka. Bortsett från det finns där ock
så det som gör spelet svårare - Fien
der! 

Det enda du ska göra med fienden är 
att skjuta ner dem så fort du bara kan, 
det finns bara en hake - Din energi 
minskar nämligen varje gång du använ
der din eldkastare. 

Lyckligtvis finns det bot på det också. 
I vissa av skåpen som finns här och var 
i byggnaden finns nämligen "påfyll
ningsenergi". Utöver energi kan det fin
nas "extratid", passerkort, sköld eller en 
tidsbom i skåpen. 

att du kan aktivera någon slags telepor
ter som finns på bottenplanet i byggna
den du befinner dig i. Med hjälp av tele
portern kan du fly från planeten. 

Spelet är mycket välgjort, men kan 
efter alltför många genomspel
ningar bli lite tjatigt eftersom man 
hela tiden gör samma sak och att 
alla terminaler firins på samma 
plats. 

Två gånger efter varann lyckades jag 
dessutom få samma ord, vilket i och för 
sig inte gör så mycket därför att man 
ändå måste besöka alla åtta terminaler
na för att få tillgång till själva huvudter
minalen. 

Ljudet består mest av ljudeffekter när 
man springer omkring, men spelet har 
en inledningsmelodi som låter mycket 
bra. Grafiken är inget att anmärka spe
ciellt på. Den är snabb och välgjord. 

Manualen som följer med är på engel
ska och den är mycket kortfattad. 

Kalle Andersson 

Företag: Probe Software och 
GO! Ltd. 

Råkar du hitta en tidsbomb har du 25 Pris: kronor (D) 
sekunder på dig att hitta ett skåp med 
en skruvmejsel som gör att du kan de- ' 
sarmera bomben. (Hur hittar skruv
mejseln skåpet??? red. anm.) 

De åtta terminaler som finns i bygg
naden innehåller vardera en bokstav. 
Varje gång du !}år till en terminal och får 
en ny bokstav far du dessutom din tid på
ökad till 90 sekunder. Bokstaven är en 
del av aktiveringskoden som består av 
ett ord med dataanknytning. 

När du har samlat in alla atta bokstä
verna och pusslat ihop dem till ett ord 
ska du leta rätt på huvudterminalen och 
mata in ordet. Efter att du har matat in 
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det erhåller du en Beam code som qör MEDELVÄRDE: 3.2 

IQ 
• Kan du lyckas träna upp din mask att 
bli smartare än de andra? Kan du få din 
mask att utveckla något smart system 
för att erövra territorium? 

Låter skumt va? (Inte skummare än 
vanligt. Red.anm) Jo, det är precis vad 
det är också. I IQ så finns det fyra mas
kar. Du får välja hur många du vill kont
rollera. (De andra tar datorn hand om). 
Grejen är den att man ska träna upp sin 
mask i olika situationer. Masken ska 
nämligen erövra areor genom att gå ge
nom de sex hörnen i areorna. 

Ditt uppdrag är att få masken att göra 
det på bästa sätt. Varje gång masken 
hamnar i ett läge som den inte känner 
igen så kommer den att fråga dig. Mas
ken kommer sedan ihåg ditt svar och an
vänder det i liknande situationer läng
re fram. Maskarna turas om att göra sina 
drag och allt utspelas på en skärm. En 
mask dör när den hamnar i en "åter
vändsgränd" men spelet fortsätter tills 

_ sista masken dör. 

IQ är ett gammalt program. Det är 
ända från 1983 fast då såldes det av 
Electronic Arts under namnet Worms! 
Det fascinerande när man väl har förstått 
det men det bjuder inte på så många va
riationer så . man tröttnar ganska fort 
ändå. Grafiken är MYCKET simpel. Den 
består endast av streck i olika färger. Lju
det består av lite plipp-plopp mest hela 
tiden. 

Johan Pettersson 

Företag: CRL 
Pris: 49 Kr (K) 

GRAfll IJID SPH- "ISVIII dllf 5 

MEDELVÄRDE: 1.8 



• Att kalla Thriller något annat än ett 
sömnpiller vore att ljuga. 

Kassetten innehåller sex spel. Alla lika 
trista. Av innehållet att döma skulle man 
säkert kunna ladda in alla spelen sam
tidigt och ändå få gott om plats över i da-, 
torns minne. 

IA view to a kill spelar man James 
Bond. Målet är att avslöja mästerskur
kens hemliga planer och stoppa honom 
i hans utövning. Spelet är uppdelat i tre 
delar där det enda roliga är talsyntesen 
som frankt förklarar att man misslyckats. 

I del ett ska man fånga Grace Jones 
som hoppat fallskärm över Paris. Själv 
sitter Bond i en bil som funkar på sam
ma sätt som en radiobil på Tivoli. 

I del två knallar man omkring i det 
brinnande stadshuset för att rädda skå
pet Stacy. 

I del tre har Bond förflyttat sig till Sili
con valley. Där ska Bond återigen hitta 
Grace Jones och en kärnvapenbomb i 
en gruva. Bomben är naturligtvis på väg 
att detonera. Och James ska rädda 
mänskligheten och allt det där han bru
kar göra en gång om året. 

Spelet är helt och hållet en titel. Inne
hållet år tämligen ointressant. Att spe
la James Bond är i och för sig kul. Men 
det känns mer som om man åkte om
kring som hans danske kollega, Jens 
Bond. 

Friday the 13th är ytterligare en titel 
baserad på en film. Spelet är det bästa 
på kassetten, vilket i sig inte betyder nå
gonting. 

Spelet är uppdelat i ett gäng olika mil
jöer. Där rantar ett antal kompisar runt 
och låter sig mördas av den onde Jason. 
Spelarens uppgift är att stoppa upptäc
ka möraren i samlingen och ta kål på ho
nom. 

Grafiken är ok för att ligga på en sam
lingskassett. Men inte mer. 

Code name Matt Il är ett obegripligt 
rymdspel med grafik vilket en normalbe
gåvad VIC20-ägare skulle skämmas 
över att ha presterat. 

Pyramid är ett en_kelt shoot 'em up 

spel där det gäller att samla kristaller, 
skjuta fulingar och åka genom 120 rum 
och 15 nivåer. 

Spelet är av den karaktär att m'3n trött
nar innan den första utomjordingens 
skjuts. Grafiken är bara tröttsamn. 

Test match cricket är en Spectrum
kovertering för två spelare. Trots att gub
barna i cricketspelet tycks vara huggna 
ur sten är spelet rätt roligt. Framör allt för 
att det är opretentiöst. 

Utgångspunkten för spelet är en test
match mellan England och Västindien. 
Motståndaren kastar bollen och ens 
slagmän klipper till bollen som singlar 
iväg över planen. Som spelare har man 
valmöjlighet att springa eller ej. En pro
cedur som gör att spelet tappar det lilla. 
tempo det möjligtvis hade från början. 

Men å andra sidan sett finns in~et 
tempo i cricket. En match som pågar i 
sex dagar med avbrott för lunch och the 
kan omöjligtvis vara tempofylld. 

Beaky and the egg catchers somna
de jag ifrån. 

Som helhet är thriller pack ett utmärkt 
dokument över de mest korkade spel 
som getts ut till 64:an. 
.. Detta är en tö! packning att undvika. 
Aven om man far det gratis. 

Lennart Nilsson 

Företag: Prism 
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Make Hackin' 
· a legal sport 

d 11.JJ@fl 
Här är collegetröjan för alla hackers. Finns i tre färger, vit, 
svart eller gul. Tröjan kostar 189:- (plus porto och 
postförskott) och är tillverkad i 50 % bomull SO% polyester 
för att tåla många tvättar. Den finns i storlekar från mini
hackers till jättestora hackers. Skicka in din beställning idag. 
Först till kvarn får först mala. 

Sänd genast en hacker-tröja till 

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

Adress: ................................................................. . 

Postnr: ............................ Ort: ........................... . 

Jag vill ha ••..... st tröjor a 189:-

Storlek ......... S ......... M ......... L ......... XL 

Färg ............ Vit ............ Svart ............ Gul 

(plus porto och postförskott). 
Sänd kupongen till Datormagazin Box 21077 

100 31 Stockholm ---- -·- - --- - - - -- - - - - -

H l'M fREDOY HAROES'f 
THE MOST MISCHIEVO0S 

1.AYBOY IN rne GAL.Axt 
l'M A SUPER-SlfARP SPY 

• På hemväg i sin rymdfarkost efter en 
fest fick Freddy Hardest, universums rö
jigaste playboy, för sig att leka Space In
vaders med en meteorstorm. Eftersom 
han var gravt berusad slutade det inte 
lika roligt som det började. Freddy kra
schade på månen till planeten Temat. 
På Termat finns en bas för någon rymds 
nisseras. 

Freddy förstår snabbt att hans situa
tion är smått kritisk, han måste 'låna' en 
annan rymdfarkost för att komma hem, 
gör han inte det kommer han att dö på 
den lilla månen. 

Spelet är uppdelat i två delar precis 
som spelet Game Over. För att komma 
till den andra delen måste man ha kla
rat den första eller fått tag på den kod 
som krävs för att starta andra delen på 
något annat sätt. 

Spelet går ut på att gå från ena sidan 
av en bana till den andra utan att bli dö
dad av någon av de fulingar som det 
kryllar av. 

Fulingarna kan man ha ihjäl på två 
sätt i den första delen, genom att spar
ka eller skjuta dem, och på tre olika sätt 

i andra delen, sparka, skjuta eller helt 
enkelt ge dem en rungande snyting. 

Det mest irriterande i spelet är varken 
grafik eller ljud, de är välgjorda. 

Den irriterande delen är Freddy 
Hardest grava motoriska störning
ar. För att skjuta måste han sätta 
sig på huk och det tar ett tag för 
honom att sparka (måste bero på 
alkoholhalten i hans blod). Att 
man inte kan skjuta medan man 
hoppar är nästan det mest irrite
rande eftersom fulingarna ploppar 
fram i ett rökmoln i princip var som 
helst på skärmen. 

Det finns ett flertal olika typer av fu
lingar, somliga dödas genom skott, som
liga genom sparkar. Man kan fråga sig 
vad Freddy har i skon eftersom han kan 
sparka sönder en flygande robot med en 
spark . . . 

Freddy Hardest är ett ganska långtrå
kigt spel som är ganska svårt innan man 
k?,mmit in i det ordentlig~. Något ger mi~ 
kanslan av att spelet ar framställt pa 
ganska många rutiner ifrån Game Over, 
det är i varje fall väldigt likt det spelet. 

\ 
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Grafiken i spelet är väldigt bra gjord 
liksom ljudet. Freddy rör sig väldigt bra 
men vad gör det om han inte rör sig som 
om han hade svårt att tänka. 

Tomas Hybner 

Företag: lmagine 

GUfll l.111 SPH- PIISv• VIII 5 

MEDELVÄRDE: 3.5 

TV-SPEL med arkadgrafik **SEGA MASTER** Spel Kas Disk 2 spel hang on, labyrint,2 Joysticks ingår. 
Stort spelutbud California games 115 165 

Ytterligare ett 4 Action Hits 95 145 
valfritt spel Superstar 

på köpet lcehockey 115 165 
Out run .................. 269:- Star Paws 75 135 
Rocky ................•.•• 269:- lndiana Jones 115 165 
World Soccer ........ 249:- The Worlds 
Super Tennis ........ 199:- Greatest Epyx 115 155 
Wonderboy ........... 249:- AiCE2 115 155 
Secret Commanci .. 249:- LiveAmmo 120 165 
Enduro Race •........ 249:- Red Led 115 165 
Black belt ••............ 249:- Yogi Bear 115 155 

S1Jpersprint 115 165 
OutRun 115 165 
EpyxEpics 105 155 
Last Ninja 115 155 
B-24 165 195 

/ 



SPELPROGRAM TILL 
COMMODORE 64/128 

KASS DISK 
720° 
ACEII 
ACROJET 
ADDICTABALL 
AIRBORNE RANGER 
ALTERNATE REALITY Il 
ANNALS OF ROME 
ARCADE CLASSICS 
ARMAGEDDON MAN 
ATHENA 
AUF WIEDERSEHEN MONTY 
AUTO DUEL 
8-24 
BARBARIAN 
BASIL MOUSE DETECTIVE 
BATTALION COMMANDER (SSI) 
BATTLE CRUISER (SSI) 
BATTLE FRONT (SSG) 
BATTLE GROUP (SSI) 
BATTLE OF ANTIETAM (SSI) 
BATTLES IN NORMANDY (SSG) 
BEACH HEAD 11 
BISMARK 
BLACK MAGIC 
BMX SIMULATOR 
BOBSLEIGH 
BROADSIDES (SSI) 
BUBBLE BOBBLE 
BUGGYBOY 
CALIFORNIA GAMES 
CAPTAIN AMERICA 
CARRIERS AT WAR (SSG) 
CHAMPIONSHIP WRESTLING 
CLEAN-UP SERVICE 
COLONIAL CONQUEST (SSI) 
COLOSSUS BRIDGE 4.0 
COMBAT SCHOOL 
CONFLICT IN VIETNAM 
CRUSADE IN EUROPE 
CYRUS CHESS 11 
DEATH WISH 111 
DECATHLON 
DECEPTOR 
DECISION IN THE DESSERT 
DEFENDER OF THE CROWN 
DEFLEKTOR 
DEJAVU 
DELTA 
DIABLO 
DRAGONS LAIR 1 & 2 (två sepl) 
DRUIDII 
ELITE 
ENCOUNTER 
EVENING STAR 
EXPRESS RAIDER 
F-15 STRIKE EAGLE 
FACUP 87 
FIELD OF FIRE (SSI) 
FIRETRAP 
FISTII 
FIVE A SIDE SOCCER 
FLIGHT SIMULATOR 11 
FLUNKY ' 
FLYING SHARK 
FOOTBALL DIRECTOR 
FOOTBALL MANAGER 
FOOTBALLER OF THE YEAR 
FRANKENSTEIN 
FREDDY HARDEST 
G LINEKERS SUPERSTAR SOCCER 
GAUNTLETII 
GEMSTONE HEALER (SSI) 
GEMSTONE WARRIOR (SSI) 
GETTYSBURG (SSI) 
GNOME RANGER 
GRYZOR 
GUADAL CANAL 
GUILD OF THIEVES 
GUNSHIP 
HANDBALL MARADONA 
HEART OF AFRICA 
HOLLYWOOD POKER 
HYSTERIA 
IMPLOSION 
INDIANAJONES 
INSPECIOR GADGET 
INTERNATIONAL KARATE Il 
JACK THE NIPPER Il 
JACKAL 
JOE BLADE 
KAMPFGRUPPE (SSI) 
KARATE CHAMP 
KENNEDY APPROACH 
KIKSTART Il 
KILLED UNTIL DEAD 
KNIGHTMARE 
KROMAZONE 
LAST NINJÅ 
LEATHER GODDESSES 
LITTLE COMPUTER PEOPLE 
LURKING HORROR 
MANIAC MANSION 
MARIOBROS 
MASKI 
MASKII 
MATCH DAYII 
MEAN STREAK 
MECH BRIGADE (SSI) 
MEGA APOCALYPSE 
METROCROSS 
MOEBIUS 

119 
129 
129 
129 
179 

159 
49 

159 
119 
129 

179 
129 
129 
129 

59 
129 
129 
49 

129 

119 
119 
119 
129 

129 
49 

149 
109 
179 

149 
129 
39 

129 
179 
159 
129 

129 
129 
129 
119 
179 
129 
129 
129 
139 
119 
129 
129 
119 
49 

499 
129 
119 
129 
59 

129 
129 
119 
129 
119 

119 
129 

179 
59 

119 
119 
129 
119 
129 
119 
129 
119 
49 

59 
129 
49 

129 
129 
59 

119 

129 

119 
129 
129 
119 
129 

119 
129 

MORPHEUS 119 
MURDER OFF MIAMI 129 

159 
179 
179 

249 
269 
229 

229 
179 
179 
269 
249 
179 
179 
179 
349 
349 
369 
369 
269 

179 
179 

349 
179 
169 
159 
159 
349 
179 

349 
199 
149 
269 
269 
179 
179 

179 
269 
179 
179 
179 
179 
159 
159 
179 
239 
179 
179 
179 

179 
179 
179 

599 
179 
179 

179 
179 
159 
269 
179 
369 
149 
169 
179 
269 
249 

199 

179 
179 
169 
179 
169 
179 
179 

369 

179 
179 

179 
369 
179 
369 
179 
179 
179 
179 
169 
179 
369 
179 
179 
269 
179 

MURDER ON THE ATLANTIC 
MURDER ON THE MISSISSIPI 
NEBULUS 
NICKFALDO 
NIGHTMISSION PINBALL 
NORD&BERT 
OGRE 
OINK 
ON-COURT TENNIS 
ON-FIELD FOOTBALL 
ONTHETILES 
OUTRUN 
PANZER GRENADIER (SSI) 
PASSENGERS ON WIND 11 
PAUL WHITEHEAD CHESS 
PHANTASIE 111 (SSI) 
PIRATES 
PLUNDERED HEARTS 
POWER STRUGGLE 
PROHIBITION 
PROJECT STEALTH FIGHTER 
PSYCHO SOLDIER 
OUE-DEX 
RAMPARTS 
REACH FOR THE STARS (SSG) 
REBEL CHARGE (SSI) 
REDL.E.D 
RENEGADE 
REVS+ 
RIMRUNNER 
RINGS OF ZILFIN (SSI) 
RISK 
RIVER RAID 
ROADRUNNER 
ROADWAR EUROPA (SSI) 
ROADWAR 2000 (SSI) 
ROCKY HORROR SHOW 128 
RUSSIA GREAT WAR (SSG) 
RYGAR 
SCARY MONSTERS 
SHADOWS OF MORDOR 
SHARDS OF SPRING (SSI) 
SHILOH GRANTS TRIAL (SSI) 
SIDEWIZE 
SILENT SERVICE 
SLAP FIGHT 
SOCCERBOSS 
SOLO FLIGHT 
SOLOMONS KEY 
SPECIAL AGENT 
SPYVS SPY 111 
STAR GLIDER 
STARWARS 
STAR PAWS 
STATION FALL 
STREATBEAT 
STREET SPORTS BASEBALL 
SUMMER GAMES Il 
SUPER SPRINT 
SUPERSTAR ICE HOCKEY 
TAi PAN 
TANK 
TASS TIMES IN TONETOWN 
THEY STOLE A MILLION 
THREE MUSKETEERS 
THUNDERCATS 
TRACK & FIELD 
TRAILBLAZER 11 
TRANTOR 
TWIN TORNADO 
UCHI MATA (JUDO) 
ULTIMA I 
ULTIMAIII 
ULTIMAIV 
UP PERISCOPE 
U.S.A.A.F. (SSI) 
WAR SOUTH PACIFIC (SSI) 
WARGAME CONSTRUCTION SET 
WARSHIP (SSI) 
WATERPOLO 
WINTER OLYMPIAD 88 
WIZARDS CROWN (SSI) 
WONDERBOY 
WORLD GLASS LEADERBOARD 
WORLD CUP FOOTBALL 
WORLDGAMES 
YES PRIME MINISTER 
YIE AR KUNG-FU Il 
YOGI BEAR 
ZIGZAG 
ZYNAPS 

179 

119 
59 

129 
39 
39 

119 
109 

139 

179 

79 
139 
179 
119 
129 
129 

129 
119 
129 
129 

119 
39 

129 

129 
119 
129 

119 
129 
119 
49 

129 
39 

129 
179 
129 
89 

49 
129 
129 
119 
129 
119 
119 

129 
129 
129 
119 
129 
129 
129 
49 

129 
129 

129 
129 
49 

129 
199 
119 
129 
129 
119 

SPELPAKET TILL 
COMMODORE 64/128 
KÖP FLERA SPEL TILL 
PRISET AVETT 

179 
139 
349 
199 
499 
269 
249 
299 
149 
199 
249 
169 
179 
159 
349 
349 
179 
179 
179 
179 
269 
179 

179 
269 
269 
179 
269 
179 
179 
179 
269 
349 
179 
179 
179 

179 
179 

179 
199 
179 
149 
369 

179 
179 
169 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179 
179. 
179 
159 
179 

269 
269 
269 
349 
369 
349 
269 
369 
179 
179 
269 
179 
179 

179 
269 
179 
179 
179 
179 

ACTION HITS Soldier One, Captured, 43 One Year Alter och 
Blood'n Guts. Pris kassett 129 diskett 179 

BIG 4 vol 2 Sabotuer Il, Thanatos, Deep Strike och Sigma 7. 
Pris kassett 129 diskett 149 

COMPUTER HITS 111 Geoff Capes Strongman, Elidon, Slag
ger goes to Hollywood, Cauldron, 3D Lunattack, Crazy Co
mets, Dynamite Dan, Herberts Dumm Run, Attack ofthe Mu
tant Camels och Basildon Bond. Pris kassett 129 diskett 179 

COMPUTER HITS IV Bride of Frankenstein, Alley Kat, Clas
sic Snooker, Starquake, Uchi Mata, Antiriad, De-Activators, 
Spindizzy, Skate Rock, lridis Alpha, Magic Madnes§ och 
Dandy. Pris kassett 129 diskett 179 

CONFLICTS 1 Battle of Britain, Falklands 82 och Theatre Eu
ropa. Pris kassett 159 diskett 229 

EPYX EPICS lmpossible Mission, Break Dance, Summer 

Beställ för mer än 500 kr och 
du får ett spel - värde 129 kr 

Games I och Pitstop Il. Pris kassett 129. diskett 179 

FIVE STAR GAMES 111 Trap Door, Wayof the Exploding Fist, 
Uridium, Strike Force Harrier, Aliens, Firelord och Tau Ceti. 
Pris kassett 129 diskett 179 

FOUR GREAT GAMES Il P.yjamarama, Phanton, Top Duck 
och Frost Byte. Pris kassett 79 

GAME SET AND MATCH Championship Basketball, Hyper
sports, Snooker, Ping Pong, Super Soccer, Barry McGuigan 
World Championship Boxing, Match Point, World Series Ba
seball, Squash och Daley Thompsons Super-Test. Pris kas
sett 159 diskett 199 

KIDS PLAY Xeno, Nomad, Prodigy, Bounces, Monty on the 
Run, Barry McGuigan World Championship Boxing, Boun
ty Bob Strikes Back, Starion, Elektraglide och Sky Fax. Pris 
_kassett 169 

KNIGHT ORC Tre grafikäventyr: Loosed Orc, A Kind of Ma
gic, Hordes of the Mountain King. Pris kassett 229 diskett 229 

KONAMIS COIN-OP HITS Mikie, Green Beret, Yie Ar Kung
Fu, Hyper Sports och Ping Pong. Pris kassett 129 diskett 179 

LIVE AMMO Army Moves, Ram bo, Green Beret, Top Gun och 
Great Escape. Pris kassett 129 diskett 179 

LUCASFILM 4 Rescue on Fractalus, Ballblazer, Koronis Ritt 
och The Eidolon. Pris kassett 129 diskett 179 

MAGNIFICENT 7 Head over Heels, Cobra, Short Circuit, 
Frankie Goes to Hollywood, Arkanoid, Wizball, Great Esca
pe och Yie Ar Kung-Fu. Pris kassett 129 diskett 199 

POWER PLAYS Hercules, Terminator, Aftermath, Space War
rior, SQIJ, Gods & Heroes, Xennon Ranger och Gunrunner. 
Pris kassett 129 

SIX PAK Il Inta the Eagles Nest, Batty, Ace, Shockway Rider, 
Lightforce och lnternational Karate. Pris kassett 129 diskett 
179 

SOLID GOLD Gauntlet, Ace of Aces, Leaderboard, Winter 
Games och lnfiltrator. Pris kassett 129 diskett 179 

SPORTS PACK I Championship Football, Championship Ba
sketball och Championship Baseball. Pris kassett 249 diskett 
369 

SPORTS PACK Il Turbo 64, Derby Day, Handicap Golf, World 
Cup, Pilot 64 och Test Match. Pris kassett 79 

STAR GAMES Il Highway Encounter, Avenger, Ball blazer, Ei
dolon, Trailblazeroch Knight Games. Pris kassett 129 diskett 
179 

SUMMER GOLD 10th Frame, lmpossible Mission, Rebel Pla
net, Dambusters, Bruce Lee och Beach-Head Il. Pris kassett 
129 

THRILLER PACK View toa Kill, Fridaythe 13th, Codename 
Mat Il, Pyramid, Test Match och Beacky and the Egg Snat
chers. Pris kassett 79 

WARGAME GREATS Knights of the Desert, Battle for Nor
mandy, Tigers in the Snow och Combat Leader. Pris kassett 
179 diskett 249 

BÖCKER TILL 
COMMODORE 64/128 

Pris 
6502 APPLICATIONS 
6502 ASS LANG PROG 
6502 ASSEMBLY LANG SUBROUTINES 
6502 REFERENCE GUIDE 
ADVANCEC C64 BASIC REVEALED 
ANATOMY 1541 DISK DRIVE 
ANATOMY 1571 DISK DRIVE 
ANATOMY OF THE C128 
BIG TIP BOOK FOR C64/128 
C64 ADVANCED MACHINE LANGUAGE 
C64 CASSETTE BOOK 
C64 GRAPHICS BOOK 
C64 PEEKS & POKES 
C64 MACHINE LANGUAGE BOOK 
C64 TEACH YOURSELF PROGRAMMING 
C64 TRICKS & TIPS 
C64 IDEA BOOK 
C128 PROGRAMMERS GUIDE 
C128 REF GUIDE FOR PROGRAMMERS 
C128 STARTING BASIC 
COMM 64 ADVANCED USER GUIDE 
COMM 64 PROGRAMMERS REF GUIDE 
COMM 64 PROGRAMMERS ROUTE MAP 
COMM 64 SURVIVAL MANUAL 
COMM 64/128 COLLECTION 
COMM 64/128 GRAPH SOUND PROG 
COMM 128 PROG SECRETS 
COMM 128 SUBROUTINE LIBRARY · 
COMM 128 TRICKS & TIPS 
COMMODORE 128 ADVANCED PROG 
COMMODORE 128 COMPANION 
COMPUTES FIRST BOOK C128 
GUIDE TO PLAYING THE HOBBIT 
INSIDE COMMODORE DOS C64 
MACHINE LANG GAMES C64 
MAPPING THE C128 

279 
399 
399 
199 
199 
199 
26.9 
269 
269 
149 
149 
149 
119 
149 
99 

149 
149 
299 
349 
129 
279 
199 
119 
199 
269 
279 
279 
269 
269 
129 
199 
269 
99 

369 
299 
279 

MASTERING DISK OPS C128 
OFFICIAL BOOK C128 
PROGRAMMING THE C64 
PROGRAMMING THE 6502 
PROGRAMMING THE C128 
SUPER CHARGE YOUR C64 
WHATS REALLY INSIDE C64 ROM 

JOYSTICKS 
CHEETAH 125+ 
KONIX SPEED KING 
MACHONE 
MAGNUM 
MICRO BLASTER 
MOONRAKER 
PHASORONE 
PRO 5000 
QUICKSHOT II TURBO 
SLICK STICK 
STARFIGHTER 
TAC-2 
TAC-5 

SPELPROGRAM TILL 
AMIGA 
ALIEN STRIKE 
ARCHON Il 
BALANCE OF POWER 
BARBARIAN 
CHALLENGER 
CRUNCHER FACTORY 
DARKCASTLE 
DEFENDER OF THE CROWN 
DEJAVU 
DEMOLITION 
DIABLO 
DR FRUIT 
EAGLES NEST 
FINAL TRIP 
FIRE POWER 
FLIGHT SIMULATOR Il 
GALAXY FIGHT 
GNOME RANGER 
GOLDRUNNER 
GRAND SLAM TENNIS 
GRIDSTART 
GUILD OF THIEVES 
HOLLYWOOD POKER 
HUNT FOR RED OCTOBER 
IMPACT 
INSANITY FIGHT 
KARATE KID PART Il 
LEVIATHAN 
LURKING HORROR 
MIND BREAKER 
MISSION ELEVATOR 
MOEBIUS 
MOUSETRAP 
NINJA MISSION 
NORD&BERT 
OGRE 
ONEONONE 
PACBOY 
PHANTASIE 111 
PHALANX 
PLUNDERED HEARTS 
PLUTOS 
POWER PACK 
O-BALL 
ROADWAR EUROPA 
ROCKET ATTACK 
SHOOTING STAR 
SI LENT SERVICE 
SIN BAD THRONE OF FALCON 
SKY FIGHTER 
SPACE BATTLE 
SPACE FIGHT 
SPACE PORT 
SPACE RANGER 
STARGLIDER 
STRIP POKER 
TERRORPODS 
THAI BOXING 
UNINVITED 
VADER 
WINTER GAMES 
WORLDGAMES 

~-. · Computer Boss lnternational 
Il !J i • D Cl Box 503 631 06 Eskilstuna 

329 
249 
299 
329 
169 
149 
149 

Pris 
149 
179 
199 
179 
229 

99 
179 
229 
199 
119 
169 
179 
199 

Pris 
179 
369 
369 
299 
129 
129 
299 
369 
369 ' 
129 
249 
129 
249 
129 
299 
599 
179 
199 
299 
349 
129 
349 
249 
299 
179 
299 
299 
249 
369 
129 
249 
369 
179 
129 
369 
369 
369 
129 
349 
129 
369 
179 
249 
249 
349 
129 
129 
299 
369 
179 
129 
129 
249 
129 
299 
299 
299 
129 
369 
129 
299 
299 

) 
1 
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MINSTA BESTÄLLNING 
= 100 KR 

Priserna är inkl moms, 
frakt, PF-avgift och em
ballage. 

Endast 30 kr expedi
tionsavgift tillkommer 
totalt. Inga andra avgif
ter tillkommer. 

ARTIKELNAMN DATOR KASS/DISK PRIS D Jag beställer för mer 
än 500 kr och jag får 
då ett extra spel utan 
extra kostnad. Värde 
129 kr. Jag väljer: 

D TOMAHAWK (C64 
kass) 

D PSl-5 TRADING (C64 
kass) 

D AMAZON WOMEN 
(C64 kass) 

D DR FRUIT (Amiga) 

..._ ________________________ -------------------·- ------- -- _t·-J 

BESTÄLL: PÅ TELEFON: 
016-13 10 20 

Personlig ordermottagning 
Måndag-Torsdag 9-21 
Fredagar 9-17 

NAMN: _ _______ ___ _ 

ADRESS: __________ _ 

POSTNR: ORT: 

TELEFONNUMMER: ___ / __ _ 
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• Western Games är ännu ett av alla de 
delgrensspel som dykt upp på sista ti
den. Western Games utspelar sig i den 
gamla vilda västern bland cowboys och 
andra sorters bönder. 

I glasskjutningen gäller det att skjuta 
sönder glas som två killar håller i, man 
skall skjuta sönder sitt glas före motstån
daren. 

Armbrytningen är ganska klurig och 
på samma ~ång, grenen blir roliga om · 
man tittar pa vad de som sitter runtom
kring håller på med. 

Dansen är ett spel som går ut på'atf 
man skall minnas hur en tjej tidigare 
dansat och sedan göra om samma dans 
i takt med musiken. En väldigt knepig 
gren, om man misslyckas börjar det 
nämligen om och man får bara misslyc-
kas tre gånger. _ 

Tuggtobaksspottningen är också lite 
klurig och den kortfattade manualen gör 

AMIGA 

GRAflK LJUD SPU- PRIS
VARDE VARDE 5 

MED't:[VÄRDE: 4.0 

C-64 

4 
3 

GIAfll l.111 SPH- IIISv• • 5 

MEDELVÄRDE: 3.7 

• Ytterligare en samlingskassett med 
kända spel har kommit. Five Star Ga
mes innehåller till skillnad mot vad titeln 
anger sju spel från olika företag. 

Uridium Plus från Hewson: Det be
römda rymdspelet där du ska skjuta ner 
det mesta som rör sig. Du flyger fram 
över skärmen samtidigt som skären 
scrollas under dig. Ett spel med snygg 
grafik och bra ljud som antagligen ger 
dig många, många timmars spelande. 

The Way of The Exploding Fist från 
Melbourne House: 

Om du inte har spelat The Exploding · 
Fist och gillar karatespel är det garan
terat något för dig. Detta klassiska spel 
har funnits länge men är fortfarande i 
klass med de nyare spelen . En höjdare, 
speciellt om man spelar två spelare. 

Trap Door från Piranha Software: 
Ett väldigt annorlunda spel med en 

"gullig" gubbe som huvudfigur. Man 
ska gå omkring och samla grejor till 
"The Bad Tempered Thing" - något 
som håller dig fången. Till din hjälp har 
du Boni-' en döskalle. Varken ljudet el
ler grafik är inte mycket att hurra för. 

Tau Ceti från CRL: . · 
Ett rymd-äventyrsspei.. Robotar på 

planeten Tau Ceti har löpt amok. Du kan 
endast rädda planeten genom att få 
stopp på en huvudreåktdr. Detta måste ' 
du göra utan att förstöra planeteh. Ett l\te 
mer komplicerat spel. 

Aliens från Electric Dreams: ·. 
Spelet som bygger på den kända fil

men Ahens. Er bas har blivit invaderad 
av monster. Du ska få så många av din 
besättning i genom den för att slutligen 
döda "mamma morister". Ett ganska 
spännande spel med bra grafik men då
ligt ljud. 

Strike Force Harrierfrån Mirrorsoft: 
En flygsimulator där du ska flyga Har

rier. Starta - Attackera - Landa. Gan
ska bra grafik men dåligt ljud. 

Five Star Games III är en prisvärd 
samling. Kanske något för den som har 
köpt en dator i julklapp till någon och vill 
ge bort några prisvärda spel samtidigt. 

Kalle Andersson 
Spelvärde: 4 

det inte lättare. Du har tre försök på dig 
att träffa en spottkopp som står framför 
din motståndares ben. För att träffa mås
te du ange rätt vinkel och rätt styrka ba
serat på hur mycket tobak du har i mun
nen. 

Mjölkningen är det värsta, det gäller 
att röra joysticken efter ett visst mönster 
i en oändlig tid för att fylla en mjölkkan
na. Även denna gren har en funktion 

. som gör det hela roligare. Man kan knuf
fa till motståndaren som man sitter rygg 
l'JlOt rygg med. · 

_ Kappätning, puh, här gäller det att 
käka upp en stor gryta med bönor på 
snab.bast tid . Man maste plocka upp bö
norna, tugga och svälja samt dricka lite 
emellanåt: Tuggar man inte kräks man 
(något kul ska man väl få ha). 

Western Games känns inte riktigt 
rätt och den enda grenen jag tyc
ker det är lite känsla i är glasskjut
ningen. Att den svenska manua
len verkar var skriven på nordiska 
är bara ett plus eftersoin den om 
inte annat ger ett gott skratt. 

Toma.s Hybn~r . 
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GI DATABUTIKEN - växer och utökar 
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VÄRLDENS MEST 
KÖPTA DATOR 

Commodore 64 
Julpris: 1 880:
(ord.pris 2 095:-) 

Commodore 

Commodore Amiga 500 
Julpris: 5 850:-

-(ord.pris 6 495:-) 

Ring för information 

Vi skickar mot postförskott 
Frakten bjuder vi p~! 

SKRIVAREN till Amiga m fl 

Matrisskrivare DMP 3160 
• IBM & Epson 

kompatibel 
• Klarar text & grafik 
• Friktion & traktor

matning 
• Skönskrift NLQ 
• Nu ännu snabbare 

160 tecken/sek 

God 
Jal 

GI DATABUTIKEN 
COPV CONSULT 
Källgatan 12 - 722 11 Västerås - Tel. 021-12 58 12 
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• Detta är actionspelet som t ill och 
med Ingela gillar att spela. 

Cosmic Causeway är uppföljningen 
till Trailblazer. Och otroligt nog är det 
mycket bättre än originalet. · 

Spelet går ut på att med ett klot rulla 
fram över olikfärgade fyrkanter. De oli
ka färgerna har olika egenskaper. Vis
sa får bollen att hoppa. Andra saktar ner 
den. 

Det finns 24 olika banor uppdelade i 
sex sektioner. I slutet på varje sektion 
ska man skjuta ner ett tusenfotliknande 
monster. Klarar man en bana på den tid 
man har till sitt förfogande får man fort
sätta. Svårare än så är det inte. 

Och under tiden man åker på banor
na gäller att samla upp små gråa klot. 
Det finns ett på varje bana och har man 
tillräckligt många kan man "dila" dem 
mot användbara egenskaper. Allt från att 
tredubbla poängantalet till sköldar och 
att få klockan att gå med halva farten. 

I originalspelet kände jag det som om 
det inte fanns någon reel utmaning. Var
je _bana såg ungefär likadan ut och det 
HAN DE ingenting. Jag hade ingen kont
roll över händelserna. Det var inte intres
saAt. 

I uppföljaren har de icke namngivna 
programmakarna snabbat upp spelet. 
Lagt in en massa hinder som man an
tingen ska skjuta eller undvika. Vilket 
skapar ett tempo som man sällan ser i 
ett datorspel. Scrollningen över rutorna 
är så häftig att jag troligen kommer att 

• Nu har alltså datorversionen av det 
kända arkadspelet kommit, men är det 
verkligen samma? Nej, det är det inte. 
Star Wars till 64:an stämmer inte alls 
överens med arkadversionen som är be
tydligt snabbare och använder andra 
banor. 

Star Wars ger ett intryck av att vara ett 
snabbt och framförallt välgjort spel, men 
när man sätter igång och spelar blir man 
väldigt besviken. Spelet är slött och inte 
vidare snyggt gjort. 

Det hela går ut på att först skjuta ned 
ett visst antal av fiendens rymdskepp 
och sedan åka in till den konstgjorde pla
net där de onda har sitt högkvarter (detta 
sker automatiskt) . Där gäler det att sty
ra undan för lasrar som kommer fram lite 
slumpartat och sedan skjuta ett hål. När 
man kommit förbi det börjar det om från 
början. 

Tycker man om att gå igenom 
samma procedur om och om igen 
i ett segt tempo älskar man Star 
Wars, om inte glömmer man snart 
bort det. Det är i alla fall inget spel 
man återvänder speciellt ofta till 
för att spela.(Varför återvänder man 

drömma i lila, bruna, gröna och röda ru

tor en lång tid framöver. 
Anledningen är att det går helt enkelt 

inte att sluta spela. Och orsaken är lika 
enkel som självklar. Man blir inte frust
rerad av att spela. Med lite koncentration 
klarar man en liten bit mer för varje gång 
man försöker. Och varje gång man lyc
kas pressa highscoren ett snäpp uppåt 
blir man glad. Bara glad. 

Idiotiskt, eller hur? 
Men så är det med alla enkla funge

rande dataspel. 

Lennart Nilsson 

Företag: Gremlin Graphics 

Pris: Okänt vid presslägg
ningen 

GRAFIK lJUD 

MEDELVÄRDE: 4.5 

4 
3 
2 

ligt slött och att den dessutom inte är fel
fri gör det hela nästan löjligt. Ljudet är 
inte heller mycket att höja ögonbrynen 
åt. Lite explosionsljud är allt som finns 
att skriva om. 

Star Wars är inte ett spel jag frivilligt 
skulle gå att köpa i affären. 

Tomas Hybner 

Företag: Domark 

Pris: · Okänt. vid presslägg
ningen 

GRAFIK lJUD SPH- PRIS-
VARDE VARDE 5 

4 
3 

2 

Grafiken i spelet är ganska bra, men 
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PROGRAMBANKEN 
GER DIG MER - TESTA 

. . 

SMEDJEGATAN 21 54600 KARLSBORG HOT LINE 0505-12590 ,~ ~/) 
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PLATOON 
Ett action packat spel baserat på hit filmen 
Platoon. Spänningen är nästan outhärdlig 
när du leder dina rnannar genom Vietnamns 
djungler späckade med bakhåll och !arm mi
nor. Håll huvudet nere och gå tyst när du an
länder till den lilla byn där prickskyttarna 
väntar på dig. Undersök byn snabbt för att 
finna den hemliga tunneln - där är det 
mörkt och vattnet är smutsigt - en döds fäl
la för den oförsikt ige - fienden dyker upp ur 
det dyiga vattnet Ute igen, och det är mörkt 
..... Ditt lilla förråd av lys raketer ljuser upp 
den hotfulla skyn - använd dom sparsamt, 
så att, när du anländer till den sista bunkern, 
kan signalera din sista strid . Platoon är en 

. sex avsnitts krigs triller med bedövande eff
ekter cich fantastisk graf ik. Platoon finns till 
Commodore 64/ 128 disk och kassett. 
RING FÖR PRIS. 

klipp 

Antal Vara 

1 KATALOG 

COMBAT SCHOOL 
Utan tvekan kommer denna multi-leve I kon
vertering av KONAMl :s arcade "smash hit" 
bl i julens N° 1. Combat School finns t ill 
Commodore 64/128 disk och kassett 
RING FÖR PRIS. 

SUPER HANG-ON 
Dra iväg på din motorcykel t ill Asien-Afrika
Amerika eller Europa i Segas arkadspels hit 
4 svårighetsgrader 
C64/128 kass. 139.00 
C64/ 128 disk. 189.00 
AMIGA 315.00 

CALIFORNIA GAMES 
Ett av årets absoluta höjdpunkter är när 
Epyx släpper sina nya spel. Detta är det se
naste toppspelet och bör inte fattas hos nå
gon sann spelfantast 
COMMODORE 64/ 128 kass 139.00 
COMMODORE 64/ 128 disk 179.00 

K/ D Pris 

GRATIS 

SOFTWARE BYERS CLUB 

Software byers club är en kostnadsfri 
klubb för dig som har en ATARI ST eller 
COMMODORE AMIGA. Som medlem i 

klubben kan du spara massor med pengar 
vid dina programköp. Och det bästa av 

allt- DET KOSTAR INGET ATT VARA MED. 
Läs mer om klubben i vår nya programka

talog som är HELT GRATIS. 

NY KATALOG 
med program till CBM 64/128 . 

AMIGA, ATARI ST-XE, MSX 
tillbehör m.m. 

FRANKERAS EJ 
PROGRAMBANKEN 

BJUDER PÅ 
PORTOT 

Allt t=ör Hemdatorn 

Karls_,,,,s Dataprodukter 
Namn 

Adress 

Postnr Postadress SVARSPOST ' 
KUNDNUMMER 81916009 

Dator Telefon 
546 00 KARLSBORG 

M ålsmans underskrift 
(krävs om du är under 16 år, gäller ej kata log best.) 
För säkrast postgång kl istra upp kupongen på styv papp. 



SPEL
TIPS 
GUILD OF THIEVES 
Notera att följande tips, som Marcus får 
tio disketter för, inte är i kronologisk ord
ning. 

• Ta "note" i kudden och satsa den på 
den grå råttan. 
• Ta biljardkön, bomullen, nålen och 
masken. Fiska med hjälp av dem. Smörj 
in fisken med råttgift och ge den till björ
nen i buren så dör han. 
• Blanda ihop alla saker i "Secret la
boratory". 
• I orgelrummet finns många nycklar. 
• Med hjälp av hanskarna på bikupan 
kan du klättra på det hala repet. 
• Gå över de färgade rutorna i spekt
ral ordning. 
• Hacka fram lite metall vid rockface. 
• Rikta livsstrålen i Muddy Room på 
vaxen med hjälp av spegeln. 
• Ta honungsburken. Gå till stallet, 
öppna burken och stäng den. Om du se
dan ger burken till spindeln struntar han 
i dig. 
• Gå försiktigt ut ur möllan annars 
bryts lutan. 

Marcus Lundahl, Malmö 

Hit skickar du frågor, tips 

KARATE KID Il (Amiga) 
Först sparkar du ned första motstån

daren och sedan på andra skärmen kan 
du använda tangenten "p" ... 

GOLDRUNNER (Amiga) 
I Goldrunner kan du vandra från 

skärm till skärm med hjälp av tangenten 
"i". 

Freed 
Följande pokes som är inskickade av 

Pär Eriksson, Gran bergsdal kräver först 
en reset: 

GALVAN 
POKE 30602,234:POKE 
30603,234:POKE 30604,234:SYS 1288 

KRAKOUT 
POKE 35220,200:SYS 16035 

MUTANTS 
POKE 9273,230:SYS 4096 

BOMBJACK Il 
POKE 7053,200:SYS 3303 

CAMELOT WARRIORS 
POKE 23730:POKE 

Jovisst kan du det, nästan i alla fall. 
En del orginalspel fungerar inte på Ex
celerator. Men samma problem finns 
också med Commodores nya version 
av 1541:an. Spelet Indians Jones vill 
inte laddas in, samma sak gäller för 
Rampage. 

Double ·-
och undringar om spel av alla 
slag. Vår Game Squad gör sitt 
bästa för att hjälpa dig. Märk 
kuvertet "Game Squad Cor
·ner". Datormagazin, Karl- Dragon 
bergsv. 77-81, 113 35 Stock-

:::.":;,••••••••• på 64 
Fungerar J- ag är en kille på elva år som und-

1 _ rar när spelet Double Dragon kom-spe ~er ut på 6~:an, just nu finns den 
bara I arkadversion. 

o Vilket av spelen Red Led, Platoon, Pa Combat School och lnternational 
Karate+ skall jag köpa?? 

E I Vad vi vet i skrivande stund finns Xce e• det ingen som har erkänt att de tän
ker göra en datorversion av Double 
Dragon. 

rator 
Hej datormagazin, jag undrar om 

man kan använda samma disket
ter och spel till Excelerator som 

till 1541:an. 
En 64:a diggande Helsingborgare 

•• 

Svår fråga, Combat School är ett 
spel med en mängd olika joystick
knäckande grenar (i stil med Decath
lon), Platoon är ett lite mer avancerat 
krigsspel. Testa alla fyra spelen innan 
du bestämmer dig, själv skulle jag 
nog köpa Red Led . .. 

BEWNING 
1000:-

Datormagazin efterlyser härmed korrekta, välritade original
kartor till olika 64:a och Amiga-spel. Vi betalar en belöning på 
upp till 1 000 kronor till den som lyckas! 

· Observera att kartan aldrig tidigare får ha publicerats i någon 
tidning, vare sig i Sverige eller utomlands. Du måste också själv 
ha utfört kartläggningen. Vid fusk betalas ingen belöning! 
Istället bannlyses personen ifråga från tidningens spalter. 

Vi vill också helst ha din karta ritad på vanligt vitt papper med 
tusch. Blyertsteckningar gillar vi inte. 

Vi jagar också mindre speltips, pokes, fusktips etc. Obser
vera att tipsen måste vara dina egna och får aldrig tidigare va
rit publicerade. Ange också om dina POKES etc kräver reset 
och fungerar på originalspel. 

För mindre speltips beta.lar vi från 50-200 kronor. 
OBS: Belöningen utbetalas i form av presentkort. 

Vä.1 mött 
Game Squad 

Skicka dina kartor och tips till: Datormagazin, Karlbergsv. 77-81, 113 35 
STOCKl:IOLM-Märk kuvertet'.'..G.S. Tips". ____ _ _ _ _ _ . 

DEJA VU 
• Kombinationen till kassaskåpet på 
kontoret är 33-24-86. 
• Adresser man kan säga till taxichauf
fören: 
934 West Sherman Chicago (Dr. Brody's 

Lådan 
i Pawn 
Hej Datormagazin! -

Jag är en tjej på 13 år som sitter 
och spelar The Pawn. Jag kom

mer inte på hur man ska skriva för att få 
lådan av Kronas som man skulle ta i bör
jan enligt Anders Ahl. Vad.skall man skri
va? 

Honest Johns Girl 
Om du frågar Kronas om armbandet 
(wristband) så ger han dig lådan. 

När 
kommer 
OutRun? 
När kommer Out Run ut i handeln 

för 64:an? 
Hur gör man för att komma ut ur 

fängelsehålan i äventyrsspelet Robin 
Hood? 

Jag har tänkt köpa en till joystick, någ
ra tips? 
Kan man köpa utländska datorböcker 
och använda dem till min svenska 
128:a? 

Pär Eriksson, Granbergsdal 
Out Run kan komma ut i handeln i 

jul eller under januari månad . 
Ställ dig på någon av medfångarnas 

axlar och vänta på fångvaktaren. Fäll 
honom och ta hans svärd. Använd det 
sedan till att dyrka upp låset med. 

Javisst kan du göra det! Det enda 
märkbara som skiljer är att den svens
ka 128:an har svenska tecken . .. 

pharmacy) 
520 S. Kedzie (Sekreterarens hus) 
1212 West End St. (Penthouse suit) 
1060 South Peoria street (Joe's Bar) 

• För att få tillbaka minnet, ta en dos Bi
sodiumtis som finns hos Dr Brodys 

Tipsen 
funkar 
inte 
Hej Game Squad Corner! 

Jag är en kille på 14 somrar som 
bland annat undrar över tre sa

ker: 

1. Är det inte 40 procent av alla spel
tips ickefungerande? Ett exempel är tip

- settill Druid där det står att man skall re
seta spelet. Det går inte att reseta mitt 
Druid! 

2. Vad går Druid ut på? Jag tror jag har 
kommit till sista nivån, ändå klarar jag 
inte spelet! · 

3. I DMz 6/87 fanns det ett tips från 
Kennel Agnebo i Älvsjö som visade hur 
man kunde fuska i Monty on the Run. 
Det fungeråde faktiskt! Jag blev odöd
lig och spelade tills jag kom till en dörr 
som jag inte kan öppna, i närheten finns 
två nycklar som jag inte kan ta. Hur skall 
jag göra? 

Robert, Täby 

Nja, det är snarare så att de inte fun
gerar på orginal men på vissa kopior 
eller tvärt om. Det går att reseta all_t! 
Prova med att dra ut väggkontakten 
till datorn ett kort tag och se vad som 
händer! 

Druid går ut på att döda fyra de
monprinsar som finns att hitta i grot
torna. De kan endast dödas genom 
den starkaste tro/Ikraft som måste 
överföras genom beröring ... 

Tja, du . .. Du skall välja Freedom 
Cave2,4, 12, 13, 14 och plocka alla möj
liga saker. Om din "dörr" är vad jag 
tror den är så blikar den när du harkla
rat spelet, gå då in i den . .. 

JIPIYIB l&YA 
A'TAR.I 5Z0 S'TM 3595:-
RAM 512KB,RF MODULATOR CTV ANPASSNING) 
512 FHRGNYANSER, MIDI IN-UT, MUS. 
DISKETTSTATION _36OKB. _______________________ _ 
ALLA DESSA PROGRAM FHR DU MED: 
ORBEHANDLING, RITPROGRAM, CPM- EMULATOR 
BASIC, VT-52 EMULATOR, RAMDISK 
GRAFIK OCH LJUD DEMOS, LITE SPEL 
10¼ PA ALL PROGRAMVARA I ETT AR! 
AMIGA 500 ··--------------------------5995:-
csvENSKT TANGENTBORD, MANUAL.) 

DISKETTER 3,5" 14,50:- ST?? 
JUPITER - DATA--REPSLAGAREG.24 •• s1132·· NYKOPING 
'TEI,: 0 1 5 5 - 1 9 8 5 Z . 

BILAGA 15 

Pharmacy, nyckeln dit hittar du hos sek
reteraren. 

Fredrik Tarberg, Mariefred 

NY 8 UT I K 

Hemdatorbutiken 
Hard & Soft 

öppnar i Limhamn 

)I\.ATARI-
DATORER 

Hard & Soft-är en Atari
specialist det innebär att vi 
har allt för Dig som satsar 

Dina slantar på Atari! 

ATARI 520 STM/ 
Floppydisk ~F 354. 

' Tangentbord, 512 kB RAM, 
192 kB ROM, RF-modulator 

(TV-anslutning), GEM, 
ST-Basic, Mus, 

3,5" floppy 
360 kB. 

Paketpris Inkl.moms 

3.695:-
Massor med programvara 

och tillbehör t ill ATARI ST 

1-

ÖPPNI NGSERBJUDANDE ! 

Alla Atari-köpare får välja 
ett valfritt spel (max värde 

300 kr) 

Du som redan har en 
dator, har möjlighet att 

köpa valfria spel med 20 
kr rabatt (max 2 spel per 

kund, minsta 
postordervärde 199 kr) 

NYHET! 

Ända fram till julafton har 
vår postorder- avdelning 
kvällsöppet 18.30 - 21.00. 
Ring NUUUUU, så har Du 
dina grejor till jullovet. Du 
kan också göra en skriftlig 

beställning till 

~ 
MK HARD & SOFT 

Järnvägsg 18 
21614MALMÖ 

tt 040-16 10 17, 15 54 50 

- , __ _ 
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ThunderQats är ännu ett spel som 
bygger på en grupp superhjältar. Den 
onde Mumm-Ras hej~ukar har raidat 
ThunderCats tillhåll och stul_(t.den ma
giska stenen "Thunperas Oga". När 
Lion-O kommertillbaka efter ett uppdrag 
finner han att både stenen är borta och 
att hela gänget har ~livit kidnappat! Ef
tersom Lion-O var cjen som var ansva
rig för stenens säkerhet finner han inget 
annat råd än att slåss för att få tillbaka 
stenen och räddalde andra i gänget. 
• Historien kansi e låter [ite löjlig men 

spelet är det inte. Det giller att ta sig 
igenom ett antal nivåer föf ~tt komma till 

· ,slutfajten om Tti\.mderas Oga . 
. På varje nivå t,,öts du,av Mu mm-Ras 
underhuggare som i de,~estafall ser lite 
småkonstiga ut. De an$tränger sig inte 
speciellt mycket för att göda dig ufc;1n går 
rakt mot dig. Dö får du klara av själv ge-
nom att springa in i dem. · 

Varje nivå går på tid och skulle tiden 
ta slut trillar det medjämna mellanrum 
ned stora Piiar ifrånfaket som med 100 
procents sannolikhet dödar dig. Det är 
en av dl} fina sakerna med Thunder
Cats, tar tiden slut dör man inte bara. 

Eftervarje nivå får du bcinuspoäng för 
hur mycket tid dµ har kvar och för hur 
många stygginga\- du pödad; D_essutom .. 
får du möjligheten att skaffa dig,ett spe- · 1 l 
cialvapen efter ett ):>ar nivåer, detta inne- ~ . 

pel. . ilf ( 
På en del banor finns d~t saker ·som \ · · Z • '{ , ' 

innehåller extraliv, extrapoäng eller and- L 

bär att du-kan skjuta projektiler till exeni- ·'§, ·-; 

ra vapen. Har man spelat ett par gånger ,l .,,.,.- · 
ärextrapoäogenlikavälkomnasomext- ~~' -~ 
raliven eftersom man vfll komm_a in på . _ _ ~" ~ 
högpoängsfistan. Extravapnen kan i- . ·,1 ... ~" 

· b_land vara till förtret ochjbland till stor ·. t· ..,, 
nytta om man vill ha bort en stygging · ( ~ \ 
-som står på en liten platta man har tänkt · 
hoppa till. · ~ 

Grafiken i spelet är lite enkel _men klar, 
tydli9, fullt funktionell och till synes helt t 
fri Iran irriterande fel. Ljudet är lite tunt 
men uppfyller samma krav som grafi
ken. 

ThunderCats enkla' spelide och det 
faktum att det är ganska lätt att spela gör 
det till ett pri~värt spel ~om håller ett bra . 
tag. 

Företag: Elite 
Pris: Okänt: 

Tomas Hybner 
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HÄR VAR DET BILLIGA 
DATASPEL 

i 

MEDELVÄRDE: 2.3 

Budget Pack 1 
• De två budgetpaketen sälj av Wa
chengruppen och innehåller fyra titlar 
ut Firebirds Silver range serie. Denna 
samlingsutgåva innehåller I, Ball, Hero, 
Decathlon och Mermaid Madness. Det
ta paket ger väldigt mycket spelande för 
väldigt lite pengar. 
Företag: Firebird 
Pris: 119 Kr (K) 
Spelvärde: 4 
Prisvärde: 5 

EDELVÄ.RDE: 4.5 

Terra Cognita 
• Ett panska trevligt shoot'em up spel 
som gar ut på att köra över ett scrollan
de landskap och skjuta ned fienden och 
akta sig för att köra in i de väggar som 
finns. Spelet har varken speciellt snygg 
grafik eller snyggt ljud men är spelvärt. 
Företag: Code Masters 
Pris: 49 Kr (K) 
Grafik: 3 
Ljud: 3 
Spelvärde: 4 
Prisvärde: 4 
MEDELVÄRDE: 3.5 

l~>~ 
Vampire 
• Du skall söka dig igenom Drakulas 
slott för att hitta oct, döda honom. Ett 
ganska trevligt plattformsspel. 
Företag: Code Masters 
Pris: 49 Kr (K) 
Grafik: 4 
Ljud: 3 
Spelvärde: 4 
Prisvärde: 4 
MEDELVÄRDE: 3.8 

Budget Pack 2 
• Budgetpack 2 innehåller fyra olika 
lågbudgetspel ur Firebirds Silver Ran
ge serie. Spelen är Special Agent, Area
de Classics, Park Patrol och musikprog
rammet Micro Rythm +. 

Ett inte lika fullt intressant paket som 
Budgetpack 1 men ändå mycket pris
värt. 
Företag: Firebird 
Pris: 119 Kr (K) 
Spelvärde: 3 
Prisvärde: 4 
MEDELVÄRDE: 3.5 

Thunderbolt 
• Ett spel i bästa shoot'em up stil . Du 
skall flyga över ett landskap till en land
ningsbana i slutet av nivån och akta dig 
för hus samt skjuta ned fiender. 
Företag: Code Masters 
Pris: 49 Kr (K) 
Grafik: 4 
Ljud: 3 
Spelvärde:3 
Prisvärde: 4 
MEDELVÄRDE: 3.5 

\.~ ........ ·,.,.:,-- .. 

Armourdillo 
• Ett ganska-konstigt spel. Men bra 
gjort med snygg grafik och halvbra ljud. 
Det är kul att spela det. 
Företag: Code Masters 
Pris: 49 Kr (K) 
Grafik: 3 
Ljud: 3 
Spelvärde: 4 
Prisvärde: 4 
MEDELVÄRDE: 3.5 

Tomas Hybner 

f":,,,,,,,,, : ,,,,,,,,,.,,,.,DEN.NA·'·'·'·'Jiii''''HAR····ou=·=·····----············ ... · .. ··.··.·.·············1 

I RAD MED EN SUPERDATOR! 111 

· NYHET: NU FINN_S_PC EMULATOR TILL ATA_RI" ST. KÖR :Pc PROGRAM 995:-

520 STIM 
3.695:-

Komplett med diskettstation, 
mus oct:'I TV modulator. 
192 KB ROM, 512 KB Ram 
512 Färger, högsta upplösning 
640 x 400 punkter. 
Klockfrekvens 8 MHz, ljudkret
sens omfång 30 Hz-125 KHz!! 

•• 

_ .. 

STF 
5.195:-

med inbyggd 
tion och mus. 

KB Ram, ej TV-modulator 
diskettstation 720 KB. 
t som 520 STM. 

JATTESTORT PROGRAMPAKET 
HEI.T UTAN KOSTNAD! 

RAFIKPROGRAM • C KOMPILATOR• BASIC • TERMINALPROGRAM 
ADVENTURE GAME MAKER • RAMDISKPROGRAM • FORMATTERING 
ABATT ETT ÅR PÅ PROGRAM, TI_LLBEHÖR & BÖCKER.• FRI FRAKT. 

PYRAMID SOFTWARE W 08-792-33 23 BOX 5048, 183 05 TÄBY 
BUTIK Biblioteksgången 9 TÄBY CENTRUM 
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• Street sport basketball är ytterligare 
ett i raden spelbara sportspel från Epyx. 

Liksom Street sport baseball går det 
ut på att spela en match i all anspråks
löshet mellan ett gäng pojkar och flickor 
som var och en har sina brister och kva
liteter. Vinner gör det laget som först 
uppnår det poängantal mellan två och 
100 som man kommit överens om innan 
matchen börjar. Man kan spela mot da
torn eller en mänsklig antagonist. 

Man kan spela på skolgården, bakom 
någons garage, nere på stan eller på en 
parkeringsplats. De olika spelplanerna 
har olika egenskaper. På parkeringsp
latsen riskerar man exempelvis att 
snubbla på oljefläckar. Bakom garaget 
trillar man på en utslängd trädgårds
slang. 

I Street sport basketball spelar man 
tre i varje lag och kontrollerar en spela
re i taget . När man inte har bollen kan 
man välja vilken spelare man ska kon
trollera. 

Basketboll spelet erbjuder tre svårig
hetsgrader. De två enklaste är tyvärr allt 
för enkla. Jag lyckades spöa datorn med 
20-8 i första m§ltchen, före det att jag 
läst manualen. Aven i mellannivån lyc
kas aldrig motståndaren datorn få mer 
än tio poäng. 

I den svåraste nivån avslöjas dessvär
re spelets brister. Alla mer komplicera
de manövrar tar nämligen tid att utföra 
och man får inte det flyt i spelet som 
krävs för att man ska vinna. Spelarna rör 
sig klumpigt. Hoppar in i väggar och allt 

det som händer när man blir frustre
rad . . . 

Men spelet är av den karaktären att 
man inte ger upp. Trots att jag .kastade 
joysticken i väggen tre gånger efter det 
att mina lirare kastat bort bollen. 

Grafiken är av bra 64-kvalitet. Den är 
inget att hurra för, men heller inget att 
gråta över. Ljudet är också OK. En liten 
start-trudelutt och lite ljud när bollen 
studsar. 

Som helhet är Street sport basketboll 
ett trevligt litet spel. Men upphetsad av 
det blir man inte. 

Lennart Nilsson 

Företag: Epyx 
Pris: Okänt vid tidningens 
pressläggning 

GRAFIK LJUD SPEL- PRIS-
VARDE VARDE 5 1 

4 
3 
2 

MEDELVÄRDE: 3.2 

• Var beredd på den bumpigaste bil
färd du någonsin upplevt om du köper 
Buggy Boy från Elite. 

Här kör du tuffast möjliga banor för 
fordon med fyra hjul. Det finns fem oli
ka banor, din uppgift är att så snabbt 
som möjligt åka igenom varje bana och 
samla ihop olika flaggor i en viss ordning 
samt köra igenom 'poäng grindar' för att 
samla poäng. 

Det är dock inte det lättaste. Banan är 
full med småsten, stora stenblock , mu
rar och dylika saker. 

Du har även klockan emot dig när du 
kör, varje bana är uppdelad i mindre del
banor och du måste hinna klart varje del
bana inom en viss tid . För att lättare ta 
sig igenom banorna kan man hoppa ge
nom att åka på stockar, genom att kör3 
på mindre stenar och stockar med ena 
sidan av bilen så kan man 'välta' bilen 
så den tar mindre plats. Lite extratid kan 
man få genom att köra igenom de farligt 
utplacerade 'tidsgrindarna'. 

Buggy Boy är ett bilspel där man inte 
satsat så mycket på realism utan mer på 
att det ska vara roligt och lättspelat. Gra
fiken är inget mästerverk men är snygg , 
funktionell och ganska snabb. Ljudet är 
inte lika bra som grafiken, lite ålderdom
lig och hör inte hemma riktigt på nya 
64:a spel. Att spela Buggy Boytycker jag 
är ganska roligt , det är lättstyrt och en
kelt att spela, man spelar gärna om hela 
tiden för att nå högre poäng och klara 
banorna. 

Pekka Hedqvist 

Företag: Elite 
Pris: Okänt vid presslägg
ningen 

GRAFIK LJUD SPEL- PRIS· 
VARDE VARDf 5 

4 4 
3 

l 
3 

2 2 
F 

MEE>ELVÄ-ROE: -3-.0 

'4 ii~O~/r/1~ 
6Nerksrt 81'Jr,R 
• Namnet på denna samlingsutgåva 
ger intryck av att Epyx har samlat sina 
bästa spel i den för oss nordbor. Då frå
gar sig säkert många inklusive mig vad 
tusan Movie Monster gör i den . 

lmpossible Mission är ett gammalt 
väldigt bra spel som går ut på att hind
ra en galen vetenskapsman från att för
störa jorden genom ett kärnvapenanfall. 
Till saken hör att vetenskapsmannen 
flippade ur i sin ungdom efter att ha spe
lat ett datorspel . .. 

Spelet innehåller mycket snygg gra
fik och lite samplat ljud . .. 

sani . . . 
Movie Monster . . . Ja, det finns inte 

så mycket att säga, det skulle behövas 
ljudeffekter ... Spelet går ut på att röja 
omkring i en stad med ett stort klumpigt 
kreatur. 

Det svåra ligger i att armen försöke, 
stoppa dig . Småroliga effekter förgyller 
spelet lite men vare sig ljud eller grafik 
finns mycket att säga om , möjligtvis 
grymta .. . 

I det hela sett är The World's Greatest 
Epyx en mycket prisvärd samlingsutgå
va med åtminstone tre godbitar i . . . 

Tomas Hybner Pitstop Il är ett av de mest kända da
torbilspelen. Du har möjligheten att tävla 
mot en kompis eller mot datorn på en de-
lad skärm, dvs du ser din bil överst och Företag: Epyx 
kompisens/datorns nederst på skärm
en. 

Grafiken är inte riktigt bra, inte heller 
ljudet men spelet är underbart om man 
spelar två. 

SuperCycle är ett ganska enkelt mo
torcykelspel där du tävlar mot endast ti
den på ett flertal banor. Om tiden tar slut 
eller om du klarar dig t ill och med sista 
banan har du möj ligheten att komma in 
på en högpoängslista. Snygg grafik och 
ett lite tråkigt ljud och spelet bjuder inte 
på några större svårigheter .. . 

Winter Games är ettav spelen i Epyx 
sportserie. Du tävlar i sex olika vinter
sportsgrenar och efter varje gren har du 
möjlighet att hamna på världsrekords-
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Åhhh, en samlingskassett med 7 spel 
på! 6 gamla kända spel och ett extra bo
nusspel. De sju spelen på Hit Pak
kassetten är Scooby Doo, Antiriad, 
1942, Jet Set Willy 11, Fighting Warrior, 
Split Personalities och Duet. • 

Många av er känner säkert igen flera 
av spe/titlarna från tidigare recensioner. 
Men ett spel som ni nog aldrig har hört 
talas om är Duet, bonusspelet. Jag mås
te säga att det var helt klart ett av de bäs
ta spelen på kassetten Och det har ald
rig tidigare blivit utgivet\ 

64/128 SPEL' 

Det första spelet, Scooby Doo, . är ett 
tråkigt spel av låg klass i alla kategorier 
där man skall springa omkring i ett hus 
och akta sig för spöken som kommer 
fram lite här och där. 

Desto bättre är då Antiriad som är en 
klar höjdare. Här skall du rädda mänsk
ligheten och förgöra fienden. Hitta den 
häftiga rustningen och alla tillbehör. Lös
ningen hittar du i förra numret av Dator
magazin! 

"1942'' är ett gammalt spel från 1984 
där man skall flyga med ett litet flygplan 

Pris: 109 (K) 149 (0) 
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och skjuta på andra flygplan. (Originellt!) 
Trots allt så är det ganska kul , ett av de 
bättre spelen på kassetten .. 

Jet Set Willy Il är uppföljaren till Jet 
Set Willy. Du skall precis som i före
gångaren springa omkring i ett hus med 
en massa rum och plocka prylar. Ett av 
de mest långtråkiga och sega spel som 
jag någonsin har spelat. 

I karatespelet Fighting Warrior ska 
du slå dig fram till den vackra prinses
san som du skall rädda. En höjdare!! 

Split Personalities är helt enkelt ett 
sånt där litet pussel som man kan flytta 
omkring bitar i. Men i det här spelet så 
gäller det att vara snabb och se upp för 
bomber och liknande .. Du har bara tre 
liv. Ett ganska kul spel med en mycket 
originell spelide. 

Bonusspelet Duet påminner lite 
grann om Rambo och Commando. Men 
här finns det en massa saker som man 
kan plocka upp och använda. Och är 
man två stycken som spelar så kan man 
spela samtidigt och samarbeta. Klart 
kul, mycket bättre än de flesta "köpe
spelen" .. 

Det man kan säga om den här kasset
ten är att den innehåller en massa gam
la spel som inte går att sälja längre. I mot
sats till vissa andra samlingskassetter 
så innehåller den här inte bara riktiga 
hits utan också en del bottennapp. 

Med i förpackningen finns svenska in
struktioner till alla spelen. Tyvärr så är 
det fullt med stavfel överallt och på 
många ställen så saknas relevanta upp
gifter som finns med it.ex. den engelska 
beskrivningen. 

Johan Pettersson 

Namn kass disk 

Nyttoprogram 64/128 

BAS 64 
( Svenskt registerprogram ) 
BOK64 

495:-

495:-

995:-

995:- • 

995:-

GAUNTLET 2 149:-189:-
OUTRUN 139:-179:-
AIRBORNE RANGER 179:-249:-
720 (Skateboard) 139:-179:-
SUPERSPRINT 149:-199:-
INDIANA JONES 129:-179:-
ROAD RUNNER 129:-179:-
StreetSports Baseball 119:-169:-
Californian Games 129:-179:-
(svensk bruksanvisning) 
RAMPAGE 149:-189:-
RAMPARTS 149:-189:-
MEAN STREAK 129:-179:-
STARWARS 129:-179:-
Superstar SOCCER 139:-189:-
RYGAR 139:-189:-
ACE2 149:-199:-
Chessmaster 2000 149:-199:-
TRANTOR 149:-199:-
8-24 149:-199:-
Dragon's Lair 1 +2 149:-199:-
SOLIDGOLD 149:-199:-
(Wintergames,Ace of Aces,lnfiltrator, 
Gauntlet och Leaderboard) 
SCAND GOLD 129:-179:-
(Wintergames,Supercycle,Moviemonster 
lmpoosible Mission, PITSTOP Il ) 
ELITE COLLECTION 149:-189:-
(Bomb Jack 1 +2, Frank Bruno, Paperboy 
Airwolf,Battle Ships,Ghost'n Gobblins) 

BUBBLE BOBBLE 
LAST NINJA 
M.A.S.K. 
COMBAT SCHOOL 
GUNSHIP 
TAi PAN 

129:-179:-
139:-169:-
129:-159:-
129:-179:-
179:-249:-

99:-149:-

(Komplett svensk bokföring) 
SUPERBAS 128 
(Svensktregisterprogram) 
SUPERTEXT 128 
( Svensk ordbehandling) 
SUPERBOK 128 

ROBOTARM 

AMIGAPROGRAM 

1.195:-

Chessmaster 2000 395:-
Championship Golf 295:-
Amiga Karate 250:-
Flight Sim Il 595:-
Wintergames 275:-
Worldgames 275:-
Grid Start 159:-
Thai Boxing 
AEGIS Animator 
AEGIS lmpact 
AEGIS Draw Plus 
AEGIS AUDIOMASTER 
AEGIS SONIX 
AEGIS DIGA ! 
De Luxe Paint Il 
De Luxe Music 
VI P-Proffessi o na I 
SUPERBAS (sv.manual) 

159:-
1275:-
675:-
2295:-
595:-
725:-
725:-
1100:-
1100:-
2295:-
1595:-
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995:-
Inkl. lnterface 

för C-64 
+ progr.diskett 

Beställ i god tid! 

LÅT EXPERTen göra jobbet! 

NY masterdisk V 3.1 

IIIA 
Inkl. 

Hang On 

Out Run 
Space Harrier 
Wonder Boy 

269:-
269:-
249:-

,:jj; 
Rocky 
Super Tennis 
m.fl. • 

399:-
59:95 

TV-spelet med 
Arkadgrafik 

269:-
199:-

1.395:-
Pistol + 3 spel 

599:-
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underskrift. HOT SOFT AB 

Bergengatan 43, 164 35 KISTA 
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Enklare 
kan det 
inte.bli 

Har du längtat efter att kun
na göra häftiga pang-pang 
spel . Men aldrig haft tid eller 
lust att lära dig programme
ring "på riktigt')? 

Då kan Shoot'em-Up Cons
truction Kit, SEUCK, hjälpa 
dig en bra bit på väg åtminsto
ne. Med det här programmet 
kan du skapa spel i klass med 
exempelvis 'SlapFight' utan 
att behöva skrynkla hjärnan 
tre månader i sträck. 

Vad är det då som gör SEUCK 
(Shoot'em-Up Construction Kit) så bra? 
Jo, eftersom programmet är helt och hål
let menystyrt så är det bara att plocka 
och peka på dom fiender, vänner, bak
grunder och allt annat du vill ha i det eget 
actionspel. 

kartan som utgör bakgrunden för ditt 
spel. Som du förstår är det liär en gan
ska tidskrävande procedur. Men det är 
ingen ide att hafsa..förbi här. 

Bakgrunden är VALDIGT viktig för det 
färdiga spelet. Är du ändå inte riktigt 
nöjd med ett block'kan du förstora upp 
och editera det punkt för punkt. Ta en titt 
på de medföljande spelens bakgrunder 
så får du en bra vägledning om hur man 
ska bygga upp bakgrunder på ett bra 
sätt. 

Nu börjar det likna någonting. Men 
det är ändå en bra bit kvar innan du har 
skrivit klart det hela. I nästa steg är det 
dags att sätta ihop några sprites till ett 
objekt. 

Edit objects 

Så försök göra dessa så raka och enkla 
som möjligt. 

Då ska vi bara fixa några saker med 
spelarna så är vi klara med ett alldeles 
eget Megazapper spel. 

Player !imitations 

Här kan du tala om hur en spelares fi
gur ska uppföra sig. Du kan ställa in has
tighet, antal liv. Om man ska ha ett be
gränsat antal skott. Hastighet på skot
ten. Vilken riktning skotten går i osv. 

Jaha, då var vi klara med ett nytt spel 
då. Vi ska bara spara det hela. 

Storage 

Stoppar man in allt för många fiender har spe
let en benägenhet att gå ryckigt. 

rar Snurken slår till passar på att spara 
ljudeffekterna separat. Du kan nämligen 
spara enbart de olika föremålen och rö
relserna i separata block om du vill. Det
ta brukar jag göra med jämna mellan
rum. Det är nämligen inte roligt om ens 
senaste epos är nästan klart när hunden 
kommer förbi och lyfter på benet mot 
transformatorn. Jag lovar att man håller 
sig för skratt när en kvälls jobb försvin
ner med ett "knaster ... ". 

Resultatet då? 

ett annat språk. Vad jag däremot inte kan 
förstå riktigt är det pris som har blivit satt 
påden här produkten. I och för sig är inte 
199 kronor speciellt mycket pengar. Per
sonligen tror jag dock att det hade loc
kat betydligt mycket fler köpare om det 
legat på 130-150 kronors nivån. 

Sammanfattningsvis kan vi väl säga 
att SEUCK är en produkt som i sitt slag 
är det bästa som finns på marknaden i 
dag. Den slår exempelvis Game Maker 
med hästlängder i mitt tycke. Den stora 
möjligheten att utforma allting mycket 
detaljerat gör att vill sätta ett mycket stort 
plus på det här programmet. Jag har och 
kommer att använda mig utav SEUCK 
väldigt mycket . 

Sen att man kan spara en kopia av det 
färdiga spelet i ett format som gör att 
man kan köra det utan huvudprogram
met är ju bara russinet i kakan så att 
säga. Om vi går över och tittar på pro
grammet självt så består det av ett an
tal olika 'avdelningar' där du bygger upp 
de olika delarna av ditt eget superspel . 
Huvudmenyn har tio olika submenyer 
som du kan hoppa mellan som du vill. 
Dessa undermenyer är i tur och ordning. 

Här har vi en av de starkare sakerna 
med SEUCK, nämligen möjligheten att 
koppla ihop flera sprites och på det sät
tet skapa intrycket av rörelse. För håll 
med om att det ser mera imponerande 
ut om ditt skepp lutar lite när du kör det 
åt höger eller vänster. Du kan dessuom 
hänga på en eldkvast om du kan köra 
uppåt eller neråt på skärmen. Här är det 
också en god ide att lägga ner lite tid och 
omsorg på designen. Det är såna här sa
ker som utgör skillnaden på ett 49 och 
ett 149 kronors spel. 

När du editerat färdigt allt som du ska 
är det bara att spara det hela så har du 

_____________ , ett fungerande actionspel i din hand. 
Har du en gång sparat ett spel som 

färdig kopia kan du tyvärr inte ladda till
baka det i editorn igen. Så den där him
skans bra ljudeff(;:lklen pu ,-ar;ivände i 
'Snurken slår till' går inte att ladda till
baka. OM du inte samtidigt som du spa-

Vad blir då resultatet av tre veckors 
jobb? Tja, det är väl kanske inte fråga om 
ett nytt Delta men det är klart högre klass 
än på vissa spel vi har sett som man har 
haft mage att begära 149 kronor för. Ty
värr märks en tendens till ryckighet om 
man stoppar in alltför mycket fiender 
som skjuter åt alla håll och kanter på en 
gång. Men om man bara tänker sig lite 
för om hur man lägger upp det hela går 
det helt klart att använda SEUCK för att 
göra kommersielle! gångbara produkter. 

Helst av allt skulle jag vilja se en kon
vertering av det här påAmigan. Men det 
lär vi väl få vänta på om det nu någon
sin kommer (Det går också bra med en 
ST version) . 

Stefan Jakobsson 
Edit Sprites 

Här kan du formge de föremål som 
ska förekomma i spelet. T.ex spelaren, 

,fi.ender, kulor och andrq saker som ska 
finnas med. 

Denna meny har dessutom ett antal 
undermenyer i sin tur. De utför lite olika 
saker men du får ändå upp s1l,mma 
skärm när du'väljer någon av dem . Du 
kan editera upp till 127 olika sprites i den 
här avdelningen. Dessa kan du sen val
fri tt färgsätta, flytta ru nt och flippa runt 
på ol ika sätt. 

När du sen har skapat alla sprites som 
ska finnas med i ditt spel är det dags att 
gå till nästa meny. 

Edit Frontend 

I denna avdelning kan du bygga upp 
den teckenuppsättning du vill ha med i 
spelet. Dessutom kan du skriva in ett 
meddelande som visas i början av spe
let. Det kan ju vara bra att lämna lite in
struktioner eller varför inte ett personligt 
meddelande tiil den person som får en 
kopia på spelet. Du kan också skapa lite 
olika effekter med tecknen eller bara 
byta till en annan färg. 

När nu den biten av spelet är klart 
hoppar vi vidare till nästa del. 

Edit Background 

Här bygger du upp bakgrunderna ti ll 
spelet. Tänk på att en bra och snygg 
bakgrund ger minst lika mycket intryck 
som snygga sprites. Den minsta bygg
stenen i en bakgrund är ett tecken. Var
je tecken är 4 x 8 punkter stort. dessa i 
sin tur sätts samman i klumpar om 5x5 
för att på så sätt bilda ett block . 

Blocken i sin tur klumpar man ihop på 

Edit levels 

Det här steget är ganska självklart. Du 
skapar de nivåer som ska finnas med i 
spelet. Upp till 22 nivåer kan du göra. 
Det borde räcka för de flesta sorters spel 
du kan hitta på. Du kan bestämma oli
ka sorter av scrollning på skärmen samt 
en hel del andra parametrar. När du har 
bestämmt dessa saker kan du nu välja 
att testa ditt spel. 

Test game 

Den här menyn har bara två onka val. 
Antingen kan du köra spelet som det 
kommer att se ut när det är klart . Eller 
också kan du köra fusk-versionen . Med 
andra ord obegränsade liv. 

Jaha, det såg ju bra ut. Men vad vore 
ett dataspel utan ljudeffekter? Lugn, 
bara lugn, det komfl!er i nästa meny. 

Edit SFX 

Ljudeffekter var det ja. SEUCK haren 
mycket bra avdelning för att skapa lju
det till ditt spel. 24 olika effekter kan ska
pas och kopplas ihop till olika händelser 
i spelet. Du flyttar bara runt ett antal oli
ka skjut reglage för att på så sätt få fram 
det ljud som passar dig. Mycket enkelt 
och I ätts kött. 

Edit attack waves 

Ett pang-pang spel måste ha en bunt 
elaki ngar som man kan skjuta ner, upp 
och fram och tillbaka. Det fixar man t ill 
här du väljer ut en fiende pekar var han 
ska börja och hur han ska röra sig. Du 
kan även koppla ihop flera små skurkar 
till en stor buse om du vill det. Men kom 
ihåg att komplicerade rörelsemönster 
hos en fiende använder mycket minne. 

Hela programmet är menystyrt. Det är enkelt att göra sitt helt egna spel från 
grunden. 

...... 

/ 

Detta utan att först behöva ge sig in på 
den tidskrävande proceduren att lära sig 

Firma:Outlaw Productions 
Pris: 199:- (K) 
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Auf Wiedersehen 
Monty 

Gillar du "Auf Wiedersehen Mon
ty"? Men tycker spelet är knepigt. 
Mattias Dahlberg och Patrik Westlin 
ifrån Sollentuna, rycker till undsätt
ning med sin egenhändigt gjorda kar
ta. Som tack får de 400 kronor. 

Flyg linjer: 

Danmark - Sverige 
Holland - Spanien 
Frankrike - Belgien 
V. Tyskland - V. Berlin 
Ö. Tyskland - Yugoslavien 
Grekland - Schweiz 
Moledavia - Danmark 
Luxemburg - Holland 
Belgien - Luxemburg 
3panien - Frankrike 
Sverige - Danmark 
Schweiz - Yugoslavien 2 
Italien - Grekland 
Yugoslavien - Italien 
V. Berlin - ö. Tyskland 

VARNING! Gå inte till Mantoss förrän 
du har tillräckligt mycket pengar. An
nars kommer du inte därifrån! 

Denna karta har skickats in av Pe
ter Carlsson från Tyresö som får 350 
kronor för besväret. 

Några tips: 

Följ den röda linjen. 
• Skjut inte på civila, försök att und
vika dem. 
• Akta dig för motorcykeln. 
• Hoppa upp på bilen som kommer 
vid mitten av spelet, då får du en liten 
åktur. 
• Ibland dyker det upp en liten svart 
sak som det står B på. Det är en bomb, 
undvik den. 
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•• 
TROTT ADYRADATAS EL? 

Då har du chansen nu. Svensk~ Spel Klubbe~ Erbjuder dig 
Sveriges lägsta priser? Med vårt rabattsystem kan du vara säker 

-på ,:att komma billigt undan. 
MASKI 

Implosion 
Hur kan någon vara så 
dum? Släpp lös en planet på 
kollisionskurs med J orden 
just när du är i tjänst? Nåja, 
det är bara att greppa joystic-

• ken och ge sig ut i rymden. 
Kan du överleva detta hyper
snabba spel? Om inte är det 
bara att försöka igen. 
(K) 129:- (D) 169:-

SuperSprint 
Styr din racerbil runt en av 
de åtta banorna, akta dig för 
hindren och samla på dig 
skiftnycklarna. Har du tur 
så kanske det blir just du som 
lyckas samla tillräckligt 
många för att kunna bygga 

:it den ultimata racerbilen, Su
perSprint. 
(K) 129:- (D) 169:-

Live Ammo 
Det är inte klokt, FEM av 
Oceans toppspel i samma pa
ket. Många, många, många 

1: timmars spelande väntar dig 
' med denna samling. Kolla 
~ bara, Rusa runt i djungeln 
• med Ram bo. Invadera fien

dens läger i Green Beret. Ut
mana de bästa av de bästa i 
Top Gun. Fly från fångläg
ret i The Great Escape, ge 
järnet iArmy Moves. Ha det 
så kul. 
(K) 129:- (D) 169:-

Så här fungerar SSK 
Varje månad för du hem en tidning i brevlådan. Denna tidning presen
terar ett antal aktuella spel. 
Månadens Spel. Kommer hem till dig automatiskt om du inte anger nå
got annat på det medföljande svarskortet. 
Rabattpris Spel. När du beställer månadens eller ett annat spel så har 
du samtidigt möjligheten att beställa ett spel till rabatterat pris. Hur myc
ket rabatt du far framgår av den tabell som finns i tidningen. 
I dagsläget betalar du ingen frakt eller porto på dom saker du beställer. 
Du betalar spelet först när du har fatt hem det. I kuvertet ligger ett inbe
talningskort som du kan använda. Vid dröjsmål med betalning debiteras 
en dröjsmålsränta som i dag uppgår till 1,5 % per månad, på förfallet be
lopp. Dessutom far du betala en expeditionsavgift på 19 kronor. 
Köptvång finns det inget. Du kan gå ur klubben när du vill. Det enda vi 
kräver är att du meddelar oss skriftligt att du vill gå ur klubben. 
Om du är under 18 år är det mycket viktigt att du far din Mamma eller 
Pappa att skriva under kupongen. Vi kan tyvärr inte godta kuponger som 
inte uppfyller kravet. 
Tycker du att allt det här låter bra så skynda dig att beställa minst 
ett av spelen på den här sidan och skicka in kupongen till oss. 
Svara inom 10 dagar så far du som extra bonus en snygg plansch att sät
ta på väggen. 
OBS Svenska Spel Klubben är i dagsläget enbart öppen för Commodore 
64/128 ägare. Vi har inga spel till andra datorer. 

Mega Apocalypse 
Det år faktiskt sant. Det 
finns ett spel som Mega Apo
calypse. Det 6orde inte göra 
det, för det borde inte gå att 
göra ett så snabbt, underhål
lande och roligt spel. Dator
magazin valde det som 
Screen Star i nummer 8187. 
Om det rör sig, skjut det. Rör 
det sig inte, skjut det för sä

~ ker~ets s~ull. 
""'"' (K) 129.- (D) 169:-, ___ _ 

Mean City _ 
Jorden i/ramtiden, en planet 
härjad av atomvapen. Efter 
de förödande krigen kom det 
en ny.sorts människor, Mu
tanterna, din far, en av le
darna hos mutanterna, har 
tagits tillfånga. Ditt jobb är 
att befria honom. Och det är 
inte det lättaste med alla jor

__ _, dens 'normala' människor 
emot dig. Dessutom får du 
slåss mot din egen kusin. 
(K) 129:- (D) 169:-

Bubble Bobble 
Möt Bub och Bob två styc
ken djur(?) som verkligen har 
tagit sig vatten över huvudet. 
Led dom ijakten på sina kid
nappade flickvänner. Som 
tur är finns det matkontra/
ler och hemliga vapen längs 
vägen. Klara dig tillräckligt 
långt och du ställs inför Ba
ron von B!ubba, det är 
INTE roligt. 
(K) 119:- (D) 159:-

... 

Epyx Scandinavia 
I hälarna på Epyx Epics 
kommer nu ytterligare en 
samling Epyx spel. I detta 
paket ingår Winter Games, 
Supercycle, Movie Monster, 
lmpossible Mission och Pits

_____ , ,1 top Il. Fem av Epyx bästa 
spel på samma gång. Detta 
till ett pris som skulle få en 
Venusiansk Gnurk att rod
na. 

- (K) 109:-

Pirates 
En svärdsvingar-simulation 
från Micro-Prose som tar dig 
tillbaka till sjöröveriets gla
da dagar. Plundra fartyg och 
städer, upplev våldsamma 
dueller med huggare och vär
ja. H itta nedgrävda sjörö
varskatter. Man har inte 
glömt bort någonting i detta 
spel. Inte ens det här med tje
jer. Blir du rik och fram
gångsrik kan du få gifta dig 
med guvernörens dotter. 
(K) 169:- (D) 219:-

Zynaps 
Slå dig fram genom en 
mängd faror och utmaning
ar. Klarar du av att ta dig 
fram till rymdvarelsernas 
fästning. Om du gör det har 
du ännu den svåraste biten 
framför dig. Det är inte lätt 
att vara rymdhjälte alla 
gånger. Framför. allt inte i 
Zynaps. 
(K) 109:- (D) 159:-

Star Paws 
Ne;: det är inte möjligt. Det 
här uppdraget krävde en 

• hjälte som verkligen var 
-skärpt. I stället får vi det här! 
Hur skall du klara ut den 
här historien när du istället 
för Neil Armstrong får Ro
ver Pawstrong, den knasigas
te hunden i galaxen. Klarar 
du dig igenom med honom så 
kan du tacka din lyckliga 
stjärna. 

~~;;:.._~-=-- • ·(K) 79:- (D) 149:-

. r-----------------
Jag har tröttnat på dyra spel! 

Namn _ _ _ _________ _ _____ _ 

Adress _____ ____________ _ 

Postadress _ _____ __________ _ 

Person nr 

Målsmans underskrift 
(om under 18 år) 

Skicka kupongen till: 

Svenska Spel Klubben 
Box 55 
195 00 Märsta 

Namn K D 

Svara inom -10 dagar 
så far du gratis en 
snygg plansch att sätta 
på väggen. 

l 

--------------------------------------



avid Bunc~, Michael Koska och Stephen Landrum har gjort Skate or die. De har tidigare haft 
tora framgangar med titlar som Communist mutants from outer space, Temple of Asphai tri

ogy, Destroyer och Summer games 

ad vore inte bättre än att julens screenstar blev ett riktigt hjul
pel. 
Skate or die heter det och går i samma anda som exempel

is California games. 
ohan Pettersson har rullat runt på redaktionen de senaste da
arna. Och han har följande berättelse att rulla upp: 

Gillar du att åka skateboard? Jag gör Härifrån åker du till de olika grenarna. 
et och gillar de! har spelet! På gatan står namnet på grenarna och 
I Skate or, d1e ~a kan du göra att du nor- genom att åka åt det hållet så laddas den 
alt kan gora pa dm skateboard plus en grenen in. De grenar som finns är: 

el andra saker. Vad sägs om lite "thras- Downhill Jam: Wow här gäller det att 
ing" (full_ fart på gatorna!) i parken? åka nerför en bakgata ~amtidigt som för-
ow,, en p1pelme,.ducka eller dö! Eller söker förstöra så mycket som möjligt. 

arfor inte satsa pa en 540 graders ollie Locken på soptunnorna får du poäng för. 
snurra med brädan i luften UTAN att Slipp konkurrensen för ett tag och öka 
reppa den med händerna!) i U-ramp- på din poäng - sparka ner din motstån-
n? . .. dare. Hålen i gatan kan du hoppa över 
Skate or d1e ar uppbyggt som Epyx men att lyckas hoppa över staketen är 

portspel ungegär. Det finns ett visst an- bergis lite svårare. 
al grenar och man kan spela ett visst an- Downhill Race: Nu blir det solo-race 
al spelare eller välja att träna. I det här nerför parken. Dels så ska du tänka på 
allet är det fem grenar och åtta spela- klockan som du tävlar mot men du ska 
e. Om man spelar ensam så får man också försöka få mycket poäng. Poäng-
öra mot datorns lirare när det behövs. en får du genom att göra balla saker. 
e upp för Lester, han är VILD! Som I.ex att dra full fart genom en pipe-
Du börjar i stans skateboardaffär som line, göra ruggiga hopp osv .. Klart skön 

·gs av Lesters farsa. Här kan du fylla i styrning när man kan göra "slideturns". 
amnen på de som ska tävla. Vill du (Du svänger med brädan samtidigt som 
ara träna så går det också bra. När du du sladdar. Gör att du fort kan ändra rikt-

ämnat affären kommer ni ut på gatan. ning runt t.ex ett hörn) 

Pool Joust: Ja, pool betyder bassäng 
och joust betyder turnering och det är 
precis vad det är. Du och någon annan 
hoppar ner i den tomma poolen med era 
brädor och en vadderad pinne. En kom
mer ut . . . Varje spelare får fem "pass" 
då han får ha staven. Under dessa fem 
pass ska han försöka ha ner motstånda
ren genom att köra på honom. Sedan så 
är rollerna ombytta ... Precis som kull. 
När man kör upp över kanten på poolen 
så kan man ju passa på att göra lite bal
la trick . .. 

High Jump: Höjdhopp i U-ramp. Den 
i särklass tråkigaste grenen. Här ska du 
försöka få så mycket fart som möjligt ge
nom att rycka i spaken fram och tillbaka 
och sedan flyga över kanten några 
gånger. 

Freestyle Ramp: Den ballaste gre
nen av dem alla! Här gäller det att göra 
så snygga tricks som möjligt i U-rampen, 
och det är inte det lättaste. Man har tio 
''pass' ' på sig här. Ett pass är en vända. 
Tricken som finns att göra är: Kickturn, 
en vanlig vändning. Rock-n-roll, lägg 
upp brädan på kanten av rampen och 
balansera så ett tag. Footplant, du läg-

ger ena foten på rampkanten och behål
ler den andra på brädan. Sedan försö
ker du göra en snygg vändning i luften. 
Rail SI ide, en Rock-n-roll där man glider 
med brädan längs kanten. Handplant, 
ena handen på kanten och den andra 
håller fast brädan. Mycket snygg! Aeri
al, upp i luften och håll fast i brädan sam
tidigt som du snurrar. Stiligt! Ollie Air, 
precis som aerial fast du håller inte fast 
i qrädan. Häpnadsväckande!! 

När man gör aerial och ollie så kan 
man snurra olika mycket, kom bara ihåg 
att snuta snurra annars slutar du liggan
des på marken. 

Låter det tufft? Tro mig, det är det! 
Grafiken är klart läcker och gub
barna rör sig snyggt. Electronic 
Arts har som vanligt gjort ett bra 
jobb. Men denna gång har de fått 
lite hjälp med ljudet i början av Rob 
Hubbard, det märks ... 

Ljudet i övrigt är bra. Men när man kör 
så är man få fullt upp koncentrerad på 
spelet att man inte tänker på ljudet. Att 

Väl inne i skateboardaffären stöter man på Lesters punkpappa I slutscenen dyker det upp en polisbil 

man kan vara upp till åtta spelare är kla 
tufft, då blir det turneringar inom viss 
grenar. "So, c'mon buddy. Let's go fo 
it. Skate or die!! " 

Johan Pettersso 

Företag: Electronic Arts 
Pris: 249 kr (D) 

.. 
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Ledande leverantör av Atari-produkter 

•• •• 
NU AR DET ATARI SOM GALLER! 

Jämför ATARI ST 
Fler program och tillbehör till ATARI ST. Jämför pris och prestanda och upptäck 
att Du får mer för Dina pengar. Börja jämföra ATARI ST! Hos DATALÄTT handlar 
Ni er ATARI och dess tillbehör både billigt och tryggt. 1 års garanti på alla 
produkter. Vi kan ATARI! 

ATARI 520 STM 3.695:-
Tangentbord, 512 KB, 512 färger, inbyggd RF 
modulator (TU-avslutning), Gem, ST Basic, Mus 
och inbyggt Midinterface för styrning av 
Synthar. Komplett med diskettstation m.m. 

Alla som köper en ATARI 520 eller 
1040 av oss under december får utan 
kostnad 

1 st Joystick med Autofire, Micro 
Switchar Attack WG 500 
1 st Spelprogram Arkanoid 
1 st Diskettbox+ 10 disketter 3.5" 
Fri frakt under december 

Värde 752:-

ATARI 1040 STF 5.195:-
Tangentbord, 1024 KB, Ram, 182 KB Ram, 
inbyggd 3.5" Floppy 720 KB, Midiinterface 
inbyggt, Gem, ST Basic, Mus m.m. 

1040 STF/SM 124 6.695:-
Samma som ovanstående men med Monokrom 
Högupplösningsmonitor (SM 124) 

1040 STF/SC 124 8.695:-
Samma som ovan men med högupplösande 
Färgmonitor (SC 1224) 

ATARI Spelmask·ner 
Mer skall inte en spelmaskin kosta 

SpelATARIST 
' 

ATARI VCS 2600 
TV-spel, komplett med 1 st joy
stick 
Programvara till VCS 2600 ex: 
tennis 79:-, Pacman 119:-, Pole 
Position (bilspel) 99:-, Asteroids 
119:- m fl 

3-D Galax 
10th Frame 
Arkanoid 
Balance of Power 
Barbari an 
Championship Wrestling 
Deep Space 
Defender of the crown 
Deja Vu 
Flight Simulator VI 
Gauntlet 

249:- Goldrunner 
289:- Gnome Ranger 
199:- Guild of th ieres 
359:- Hunt for Red October 
239:- lmpact 
239:- King of Chicago 
359:- Knigt Orc 
359:- Leaderboard 
295:- Mean 18 (Golf) 
629:- Micro Clock Gard 
269:- Silent Service 

249:- Skyblaster 
179:- Starglider 
269:- Star Wars 
329:- ST Karate 
179:- Sub Battle Simulation 
349:- Taipan 
229:- Tanglewood 
269:- T.N.T. 
289:- Western Games 
369:- Winter Games 
259:-

239:-
259:-
259:-
295:-
269:-
225:-
219:-
239:-
239:-
229:-

Övriga ATARl-tillbehör LITTERATUR ATARI ST Nyttoprogram ATARI ST 

ATARI 130 XE 
Med bandspelare + 1 Joystick + 
1 spelprogram 
Ett 50-tal spel finns till 130 XE 
Ring för information! 

ATARI ST Hårdvara 
ATARI SF 354 drive med 10 
disketter 1395:-
ATARI 314 drive med 
1 O disketter 2295:-
ATARI SH 204 hårddisk 
20 MB 5995:-
ATARI SM 124 monokrom 
monito_r 1995:-
ATARI se 1224 färgmonitor 3995:-
ATARI Mega. Ring för pris! 

1495:-
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3.5" disketter 10-pack 195:-
Diskettbox 3.5" 80 disk. 189:-
Attack WG 200 joy 195:-
Attack WG 500 joy 249:-
Wico Red ball/Bathandle 289:-
Attack WG 119 99:-

1001 things to do with your 
ATARI ST 
ATARI st Basic training 
ATARI Gem 
ATARI ST Tricks & Tips 
Compute 's first book of the 
ATARI ST 

1 st Word Plus 695:-
159:- Advanced OCP Art Studio 269:-
210:- Animator 649:-
249:- Assembler, MCC 1069:-
249:- Bokföring 1 (svenskt) 1649:-

Fakturering (svenskt) 695:-
265:- Fast Basic 1095:-Citizen 1 20 D för PC/ Atari/ 

Amiga 3795:- The ATARI ST users guide 169:- Fast Basic (diskett) 495:-
Star NL 10 för C-64/ ST / 
AMI/PC 

First book of ATARI ST 249:- Bach Pach 1095:-
3695:- Learning (Programming 

Graphics Amiga o ST 
Technical Ref Guide for 
ATARI ST, vol 

Run-time (diskett) 179:-
219:- Fleet Street Publish 1295:-

Lattice C 1169:-
249:- Mac Emulator 1995:-

Modula Il 1269:-
Music Studio 359:-
Superbase (svenskt databas
program) vårt specialpris 1549:
Vip Professional Lotus 1-2-3)2195:-

PRISERNA GÄLLER T 0 M 15 JANUARI 

Min beställning är: 
Skicka din beställning till: 

Al la priser inkl moms 
Varorna sänds mot postförskott 
Frakt til lkommer 
Med reservation för slutförsäljning 

KASSETT D 

DISKETT D 

=.;;.;;.~;; 
Box 119 
241 00 Eslöv 
Tel.0413~125 00 

Butik: 
Köpmansgatan 12 Eslöv 
Öppettider: 
Vardagar 13.00-18.00 
Lördagar 09.00-13.00 

\ 
\ 
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• Wow! Kul grafik! 
Det var det första intrycket jag fick när 

jag såg Space ranger. Det är ett av de få 
rymdspel med mening. 

Du är nämligen naturskötare och ska 
rädda tre planeter som har blivit invade
rade avMorgdanianerna. 

Dessa är de grymmaste, elakaste och 
gräsligaste varelser som finns. Det enda 
dom är ute efter är att förstöra. (låter 
som fotbolls-supportrar. Red.anm.) 

På dessa planeter, som tillhör The 
Beta Crucis System-, finns den finaste 
natur som någonsin existerat. Planeter
nas djur och växtliv har hittils varit helt 
orört, men har nu blivit invaderat av 
Morgdanianerna som fångar djuren och 
har dem som slavar. 

Den första planeten - Beta Crucis 3 
Zyphoor, är en planet som till stor del be
står av öken. Här finns huvudsakligen 
tyranasaurion - en varelse som påmin
ner om tyrranosaurier med den skillna
den att tyranasaurion är små som hun
dar. 

Här finns dessutom en sorts fåglar 
och sköldpaddsliknande djur. Du flyger 
över ett landskap där djuren finns. Tyvärr 
finns här även Morgdanianer:,a som 
fångar djuren. 

För att stoppa dem har du din La
serpistol. Morgdanianerna fångar 
djuren antingen genom att trans
portera upp dem i huvudskeppet 
direkt eller fånga dom med sina 
klor och släppa dem under huvud-
skeppet. . 

Genom att skjuta på huvudskeppet 
samtidigt som det håller på att fånga ett 
djur hamnar djuret på marken igen. Det
samma kan du göra genom att skjuta på 
en Morgdanian som håller tag i ett djur. 

För att rädda djuren som finns på pla
neten kan du släppa ett nät som lyfter 
upp djuren och tar dem till en säker plats. 
På detta vis fortsätter du på de två and
ra planeterna. Skillnaderna är att det är 

• Feud från Activision är ett ganska an
norlunda spel. 

Handlingen utspelar sig i en liten by 
som heter Little Dulford i England. Du 
är trollkarlen Learic och har länge varit 
i fejd med din bror Leanoric, som även 
han är trollkarl. · 

Båda bor i den lilla byn. Nu har stun
den kommit för den sista striden och det 
är här du kommer in i bilden. Det första 
du ska göra är att gå omkring i byn för 
att samla ingredienser till dina trollform-
ler du behöver koka ihop för att kunna 
besegra din bror. 

När du har samlat ihop ingredienser
na ska du återvända till ditt hus. Utan-
för huset fi nns en gryta, med vars hjälp 
du gör om ingredienserna t ill effektiva 
trollformler. När du har gjort några troll
fo rmler är du redo för att attackera Lea
noric. 

En kompass på skärmen visar i vilket 
riktning han befinner sig. 

När du stöter på honom väljer du troll
formel och använder den på honom. För 
hoppningsvis kommer hans energi att 
minska. Utöver Learic och Leanoric 
finns i området dessutom några ganska 
oskyldiga munkar och bönder. 

Spel iden är klart annorlunda och 

ett helt annat klimat och helt andra djur. 
På Beta Crucis 5 Jospoor är det fullt av 
snö och djuren består av små mysiga 
skuttande saker och ovanliga fåglar. 

På den sista planeten, Beta Crucis 6 
Carvix är det ett tropiskt klimat, med djur 
som grodor, gulliga hoppande björnar 
och konstiga flygande hästar. 

Space Ranger har en helt under
bar grafik. Rörelserna hos både 
fienderna och djuren är enormt 
bra gjorda. Animeringen är helt 
perfekt. 

Ljudet är det i spelet som är den sva
gaste biten. Ljudeffekterna kunde ha va
rit lite kraftfullare, men de är inte på nå
got sätt dåliga! 

Trots att spelet påminner väldigt myc
ket om Defendertycker jag att spel iden 
ändå är bra och helt klart är värd att ge 
en chans. Hittils är det helt klart det bäs
ta i animering jag har sett på ett spel till 
Amigan . Manualen är på engelska och 
den är ganska lång. Som tur är behöver 
man inte läsa den för att kunna spela 
spelet. 

Kalle Andersson 

Företag: Mastertronic 

GRAFIK LJUD SPEL- PRIS· 
VARDE VARDE 5 

MEDELVÄRDE: 3.5 

gg -= ;; = = - = = = 

nästan alla vad ljud heter. 
Jag kan inte riktigt förstå hur man kan 

göra ett sånt här spel utan ljud. En en
kel bakgrundsmelodi tycker jag att dom 
kunde ha lagt in. Har man en karta till 
spelet blir det enormt mycket lättare att 
hitta t ill de ingredienser man behöver 
nästa gång man spelar. Lång manual på 
engelska. 

Kalle Andersson 

GRAflK LJUD SPEL· PRIS· 
VARDE VARDE 5 
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inte helt dålig. Grafiken är mycket 
välgjordmenspeletsaknartyvärr MEDELVÄRDE: 2.8 

Dr Fruit från SoftGang är till skillnad 
från flera av deras tidigare spel någor
lunda bra. 

Spelet handlar om en liten varelse 
som heter Andy. Andy är lite annorlun
da, han har nämligen en enorm längtan 
efter frukt. Detta har givit honom smek
namnet Dr Fruit. 

Andy gräver sig i marken från träd
gård till trädgård och rensar dem på all 
frukt dom innehåller - han är en riktig 
lite tjuv. Om Andy ska lyckas ta all frukt 
han vill måste han vara snabb, annars 
kommer någon av de vakter som finns 
i trädgårdarna att ta honom och det är 
ju inte roligt - för Andy i alla fall . 

Han börjar i en trädgård som innehål
ler en viss frukt. När han har ätit rent kan 
han fortsätta till nästa, med en annan 
sorts frukt. 

Lite här och var finns stenar i marken. 
Om Andy gräver under en sådan sten 
och inte hinner flytta si~ snabbt får han 
stenen i huvudet och pa det viset allde
les säkert en hemsk huvudvärk. 

Huvudvärken är så enorm att han för
lorar ett sina liv. För att Andy ska få käka 
så mycket frukt som möjligt har du bli
vit utsedd att kontrollera honom genom 
trädgårdarna. Du måste se till att du pla
nerar vägen så att vakterna inte kan föl
ja efter. Om nu en vakt skulle lyckas 
komma i närheten, vi lket någon säkert 
gör, kan du som hjälp avfyra en kula som 
studsar omkring i de gång du grävt. 

Förhoppningsvis tar kulan död på 
vakten . Ett annat sätt att ta död på vak
ter är att låta en sten ramla på dem. 

Speliden är ganska hyfsad och 
bjuder på långa stunders spelan
de. Det är den sorts spel man hela 
tiden vill spela om och om igen 
tills man fatt se alla banor som 
finns. 

• Ytterligare ett spel till Amigan har nu 
kommit från Anco Software. 

Denna gång ska du ut i rymden och 
skjuta rymdskepp. 

Ditt mål är att ta dig fram till en kraft
station som ligger innanför ett område 
som är väl befästa!. Innan du kommer 
fram t ill kraftstationen måste du ta dig 
igenom nio sektorer som alla skyddas 
av kanoner och rymdskepp. Ditt rymd
skepp är bestyckat med en kanon, bom
ber och torped-bomber. 

Du har ett begränsat bränsleförråd 
som kan bli utökat genom att bomba 
bränslepumpar som finns i området du 
flyger över. 

Tyvärr har du inte hur många bomber 
som nelst och måste därför se till att du 
verkligen träffar det du vill träffa. De 
torped-bomber du har fungerar som 
vanliga bomber med den skillnaden att 
dom är mer träffsäkra. När du ska avfy
ra en sådan bomb får du nämligen ett 
sikte till d in hjälp. I slutet på varje sek
tor ska du svara på en fråga om fiendens 
utbredning. 

Om du har varit observant får du 
bränsle och bestyckning påfylld. Annars 
får du bara det exakta antalet bomber 
som behövs fö r att bombardera bräns
lepumpar så att ditt bränsle räcker. Då 

Skärmen är uppdelad i två delar. 
Till höger har du en panel som vi
sar din poäng, hur många träffar 
du har fått och hur många bomber 
du har kvar m.m. Den stora delen 
till vänster är området du flyger 
över. 

Grafiken är bra, men den har en del 
missar som gör att området man gräver 
sig igenom inte fö rsvinner helt, när det 
egentligen borde göra det. Ljudet är jät
temysigt. När Andy käkar fruktmna spe
las inspelade ljud som är mycket effekt
fulla. 

Styrningen i spelet känns en smu la 
konstig, men det är något man vänjer sig 
vid efter ett tag . 

Som helhet tycker jag att spelet är värt 
att köpa. Det är betydligt bättre än de ti
digare spelen från SoftGang som recen
serats i tidningen. 

Kalle Andersson 

Företag: SoftGang 

GRAflK LJUD SPH · PRIS· 
VARDE VARDE 5 

MEDELVÄRDE: 3.5 

Sky Fighter 

Du kan styra över hela skärmen med 
hjälp av joystick eller mus. Man kan spe
la en eller två spelare. 

Min uppfattning om spelet är att det 
är lite konstig och långsam styrning och 
att det är alldeles för lätt att bli nedskj u
ten av fienden. Skotten som kommer 
från fi enden är nämligen mycket svåra 
att se. 

Grafiken är ganska bra men ljudet 
kunde däremot ha varit lite bättre. Spe
liden är lite för vanlig för att passa mig 
riktigt bra. Manualen som medföljer spe
let är på engelska. 

GRAFIK LJUD SPEL· 
I VIROE 
I 
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• Har du spelat Biljard på dator nån
gång? Då tyckte du kanske att det inte 
alls är lika kul att spela det som på rik
tig. Nåväl , nu har English software's 
Adam Billyard försökt råda bot på det, 
'han har lagt till en dimension! 

QBall utspelar sig i en kub där varje 
hörn är ett hål, iden är ungefär densam
ma som på vanlig biljard, att få ner bol-· 

. lama i hålen utan misstag men på så 
kort tid som möjligt. Väggarna i kuben 
som är vända mot dig är genomskinliga. 

För att kunna få en bra överblick på 
'biljard kuben' så kan man genom vrida 
på hela kuben åt höger/vänster eller flip
pa den upp/ner. När du ska stöta så kan 
du flytta din kula i x och y led, bestäm
ma exakt var den ska träffa med en ge
nomskinlig 'spökkula' som du kan flyt
ta i x,y och z led, bestämma styrkan och 
skruven i stöten samt även bestämma 
hur stor friktion det ska vara i kuben . 

QBall är helt omöjligt, det går överhu-

vud taget inte att göra en kub med hål 
i varje hörn med åtta bollar i som man 
kan stöta hur som helst med skruv och 
friktion någon annanstans utom i enda
tor. 

Och i QBall har man lyc.kats göra 
det hela mycket snyggt också, 
grafiken är ganska snygg om man 
bara tittar på den när den är stilla, 
men gör man en stöt och ser ku
lorna mjukt och exakt studsa om
kring i kuben fram och tillbaka in 
och ut så blir man imponerad. Bör
jar man sedan rotera hela kuben 
mycket mjukt samtidigt som bol
larna fortsätter att studsa på sam
ma sätt i kuben så börjar hakan 
närma sig golvet. 

Och i QBall händer allt detta exakt, 
mjukt, snyggt och mycket realistiskt. 

När man snurrar kuben så tonas hela 
tiden väggarna som är vända mot dig 
bort med ans andra tonas fram. Det går 

tyvärr inte att snurra kuben åt andra led
den lika mjukt, där får man flippa den en 
sida i taget. Hade man kunnat vrida ku
ben mjukt åt alla håll hade det blivit 
högsta betyg på grafiken. Ljudet är inte 
mycket sämre än grafiken, den består av 
trevliga pianoliknande snuttar som spe
las lite då och då samt bra ljud från bol
larna när de stöter ihop med varandra 
och väggarna. 

Första gångerna man spelar QBall är 
det mycket roligt främst tack vare denim
ponerande grafiken som kanske måste 
ses för att förstås, men när nyhetens be
hag lagt sig lite så svalnar intresset en 
del och efter det är det nog roligast att 
kunna spela tvåmans varianten mot nån 
bekant Pekka Hedqvist 
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• Ninja Mission, om jag inte misstar 
mig så är det den svenskproducerade 
lågbudget-karatefilmen och spelade in 
miljoner med kronor - i USA .. . (Jää 
mään! Red anm) · 

Hur som helst, i det här spelet så är 
du en liten svartklädd ninja som kan 
svinga svärd, kasta shurikens (stjärnor) 
och kriivor samt sparka en hel del. Du 
har blivit placerad utanför nån stor kåk 
av något slag där du ska finna sju guda
statyer som du sedan ska återvänd 
med. 

Självklart är du inte ensam. K 
mästare, judosnubbar och äve n d 
andra ninjor gillar inte alls det • håller 
på med . 

Förutom dina vapens· 
olika sparkar och tva oli 
ra sig med . Har du t 
har) så hittar du en d kni 
Ta upp dem, de b övs. 

Glöminteattta pde r mdu 
kastat iväg. Dess om • an jag kan 
nämna att det i al ·· ra att kas-
ta knivar på a r · . De kan nämli-
gen också k ch om de träffar så 
kan det bli dödlig utgång. (Fast de 
kastar inte så ofta . . . ) . 

Hela spelet består av 15 rum och är 
format som en pyramid i flera plan : Förs
ta våningen fem rum, nästa fyra och så 
-vidare. 

Om man har ihjäl någon i ett rum så 
förblir han död så länge du befinner dig 
på den våningen. Om du däremot läm
nar våningen och återvänder så är de till
baka. (Be is är det för att det inte ska 
vara SÅ komma tillbaka ... ) 

För örhållandevis billigt 
tt det är klart värt att 
r sig hyggligt snyggt 

ligt att spela ... (På 
judet är dock lite tunt. 

hög 64:a klass men det 
många andra Amigaspel 

Johan Pettersson 
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• Fire Power är ett snyggt arkadliknan
de spel till Amigan från Microillusions. 

Har du någon gång drömt om att bli 
få åka omkring i en stridsvagn och.skjuta 
sönder byggnader och soldater? 

I så fall har du berg is en alldeles spe
ciell krigisk dragning och borde spärras 
in för att vara vettvilling och samhällsfar
lig. 
· Nåja, om du nu skulle slippa undan 
det och fortfarande vi_ll köra stridsvagn 
kan du pröva FirePower. Det är nämligen 
ett alldeles riktigt stridsvagnsspel. 

Spelet kan spelas på tre olika sätt: 
Joystick mot Joystick (två spelare), Joy
stick mot dator(en spelare), Joystick mot 
modem (två spelare). 

De två första alternativen är säkert 
ganska självklara, men den tredje behö
ver nog en förklaring. FirePower är näm
ligen så finurligt gjort att man kan spe
la mot en annan spelare över telefonen 
med hjälp av ett modem. 

Det innebär att du kan sitta hemma i 
ditt eget rum och spela mot din kompis 
samtidigt som han är hemma hos sig. 
För att kunna spela via modem krävs att 
ni båda har varsitt 1200/1200 eller 
2400/2400 bauds modem. Det är en 
ganska intressant funktion som bl.a. 
finns i Sublogics Flight Simulator Il där 
man kan flyga omkring och se varand
ra i luften. 

FirePower går ut på att du ska beslag
ta motståndarens flagga som finns 
gömd i en byggnad någonstans inom 
hans område. Du startar i en byggnad 
i ditt eget område och ska köra mot nå
gon utfart för att hitta motståndarens till
håll. En liten blinkande prick i motstån
darens färg på din radar visar var flag
gan finns. 

En blinkande prick i samma färg som 
din stridsvagn visar var din helikopter 
finns. Motsvarande gäller för motstånda
rens färg. 

Vartefter motståndaren skjuter sönder 
dina byggnader och kanoner längs ditt 
inhängnade område kan du se soldater 
springa som du ska rädda. När du skju
ter sönder motståndarens byggnader 
kan du köra över deras soldater och då 
blir det små mysiga blodfläckar 

• Det är oftast detaljerna som är avgö
rande för ett spels kvalitet. 

Tennisspelet Grand slam är ett klart 
bevis på detta. 

Som spelare har man fyra olika ten
nisturneringar att välja mellan. US 
Open, öppna australiska, öppna franska 
mästerskapet och Wimbledon. 

Det är tänkt att banorna ska variera så 
att US opens supreme court blir snab
bare än Roland Garros grusba11a i Pa
ris. 

Tanken bakom spelet är lovvärt , men 
knappast mycket mer. Det finns oerhört 
många faktorer man kan ändra på. 
Exempelvis typ av racket. Hur hårt den 
är strängad. Hastigheten på spelet och 
om man vill att det ska regna, blåsa myc
ket eller om det är hett. 

0
Man kan dessutom, enligt manualen, 

sia toppspinnsslag, lobba, smasha el
ler skära bollen på backhand. 

Jag har provat och provat och provat. 
Mina skurna bollar är lika patetiska som 
smasharna och lobbarna. Toppspinns
slagen gör heller ingen skillnad. Alla sla
gen är i princip desamma, oavsett hur 
hysteriskt man trycker på knapparna. 

Dessutom finns en liten lustig detalj. 
Detaljen som fällde spelet. Man kan 
nämligen protestera ett domslut och 
bet(l' g SQn vi' ,!'!$CP- sp,~.,~=jL,_ 
Omi:,rp e ~ = 

kvar .. . (Jobbet på blodbanken är inte 
bra för dig, Kalle. Red anm) 

För att göra det extra roligt förd in mot
ståndare karJdu lägga ut minor. Det är 
klart tråkigt när man själv åker för nära 
en egen mina eller inte hinner ifrån den 
man just lagt tillräckligt snabbt- poff! 

När någon har hittat motståndarens 
flagga gäller det att utan att blir sönder
skjuten ta sig tillbaka till sitt eget hög
kvarter och därefter är spelet slut. 

När man spelar två spelare ser man 
vad båda stridsvagnarna gör på skär
men samtidigt. Spelar man mot datorn 
eller över modem ser man bara sig själv. 
En kul grej är att man kan skicka med
delanden till varandra när man spelar 
via modem. 

Stridvagnen styr man med joystick. 
Styrningen är enormt skön och strids
vagnen svänger snyggt. __ . 

Grafiken är alltsc>m allt mycket bra 
och är. oftast tillräckligt snabb. Det är 
bara ibland när det är mycket som hän
der på skärmen som det blir lite lång
samt. 

Ljudet i FirePower består av digitali
serat ljud som spelas i stereo vilket ger 

en skön känsla. 
FirePower är kul att spela, speciellt 

när man spelar två spelare. 
Grafik och ljud har samma klass som 

många riktiga arkadspel: 
Kalle Andersson 

Företag: Microillusions 

Pris: Okänt vid presslägg
ningen 
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• lnsanity Fight är ett arkadliknande 
shoot-em-up spel. Spelets yttersta me
ning är att man ska skjuta ner så myc
ket som möjligt och samla bonusobject. 

Du flyger i rymden över olika landskap 
som rör sig nedåt på skärmen. Rymd
skeppet du har styr ou med joystick. För 
dig gäller att skjuta ner så många fien
der som möjligt och samla poäng. 

Utöver det ska du flyga pa bonusob
ject som bl.a ger dig Turbo-Speed, Su
perShot och en mängd andra finesser. 
Fienderna kommer fram på skärmen 
och flyger i olika formationer. Skjut ner 
så mycket du bara kan . Ibland kan det 
hända att The Death Ship dyker upp på 
skärmen. Death Ship är ett enormt stort 
rymdskepp som uppfyller halva skär
men. Antingen kan du styra undan eller 
undvika henne. 

lnsanity Fight är inte särskilt originellt 
och erbjuder utöver _s~ju_taodet inget 
speciellt. Ser mari-på det som ett rent 
shoot-em-up spel är det bra, men bör
jar man jämföra spel ide med andra, fan
tasifullare, spel hamnar den lite efter. 

Det haren mycket bra grafik som bör
jar närma sig den klass som finns på bra 
arkadspel. 

Ljudet är påen del ställen bra och har 
lite roliga effekter. 1ntroduktionsljudet 
spel?r en samplad låt som låter ganska 
tuff. Andå tycker jag att ljudet skulle kun
na vara lite mer genomarbetat om man 

jämför med grafiken som riktigt bra. 
Den manual som medföljer spelet är 

inte mycket att tala om. Ett litet häfte som 
består egentligen bara av en enkel be
skrivning av skeppets kontrollpanel. Ma
nualen är absolut för kortfattad. 

Gillar man arkadspel av den här sor
ten kan det säkerligen vara kul att spe
la ett tag. 

Kalle Andersson 

Företag: Microdeal 

Betyg: Okänt vid presslägg
ningen 
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inte föregående boll, den man proteste
rade mot. Nej, man vinner nästa. 

Detta är hysteriskt. Slår motståndaren 
in en setboll och man får protesten god
känd vinner man helt enkelt första bol
len i nästa set. 

Jag l.yckades dessutom med det 
omöjliga konststycket att vinna en boll 
jag slog ut två gånger. Först slog jag ut 
den, fick poäng, klagade, och fick en 
poäng till. 

Hursomhelst. 
Spelarna rör sig ryckigt och spelarna 

har en obeskrivlig förmåga att slå på bol
lar de inte ens är i närheten av. Illa. 
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Newline 
It's a new time, it's a New line ... 

N ewline presenterar vinterns nyheter till din Amiga 
Othello 
Äntligen finns Othello till din 
Amiga! Ett av världens mest po
pulära brädspel. Den riktiga ut
maningen för dig som kräver 
lite mer. Amiga Othello från 
Newline Software. 
Kampen mellan det goda & det 
onda, det svarta & det vita. 
lntroduktionspris 199:-. 

Virus killer 
Det kompletta Viruskiller pro
grammet från Newline. Det säk
raste sättet att bli av med dina 
datavirus. Det snabbaste, enk
laste och snyggaste sättet att 
lösa dina problem på. Kontinu
erlig uppdatering av program
met som endast kostar 149:-. 
Ute nu till din Amiga. 

PREMIÄR I VÅR: 

Torkel, årets kultspel till Amigan. 
Spelet du kommer att längta efter. 

Units, action på hög nivå. 
Rendez vous, avancerat äventyrsspel. 

Program från Newline, program med kvalitet. 

TextEd 
För dig som använder Amigan 
professionellt är Newline Text 
Ed ett måste! Den ultimata edi-

. torn till Amigan. Editering av 
upp till 30 texter samtidigt. 
Kopiering, förflyttning mellan 
texterna, Find/ Replace, Full 
skärm 256 linjer, funktionstan
genter, lagring och återkallning 
av de 255 senaste raderade bloc-
ken, insert/ overwrite, förbätt
rade Dos kommandon, hjälp
tangenter, lagring av 10 mar
körpositioner för snabb för
flyttning, fördefinierade texter 
på funktionstangenterna. 
Komplett paket till Commodore 
500/ 1000/2000 kostar endast 
299:-. En väl värd investering i 
din framtid. Programmet finns 

_ ute nu från Newline Software. 
Din software leverantör!!! 

~-- ------ --- ---- ---------. --------------- -- ---· X: ------ -
Jag beställer följande program! 
D Virus killer 149:-
D Othello 199:-
D TextEd 299:-
Namn: 

Newline Software Adress: 

j 
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BILAGA 

• Att spela Balance of power är som att 
gå på tunn is. En mycket tunn och bräck
lig is. 

Spelet som skapats av Chris Crawford 
går ut på att som en av de båda super
makterna vinna prestigepoäng över 
motståndaren. Och det utan att förorsa
ka ett tredje världskrig. 

Som spelare kan man välja att anting
. en spela Sovjet eller USA. Man kan spe
la mot datorn eller mot en mänsklig an
tagonist. Det finns fyra nivåer med oli
ka svårighetsgrader att välva mellan. Ju 
svårare nivå man väljer desto fler fakto
rer måste man ta hänsyn till. 

I spelet som är uppbyggt kring en 
världskarta gäller det att manövrera sina 
politiska krafter samtidigt som man ska 
försöka göra det omöjligt för motstånda
ren att få något uträttat. Antingen kan 
man stärka regimen i ett land som stäl
ler upp på ens supermakts ideal. Eller 
kan man störta den med olika medel. 

· Man ska också så ofta man kan ifråga
sätta motståndarens aktioner. 

Som spelare kan man alltid stödja el
ler försöka störta en regim med väpna
de styrkor eller med pengar. I medel ni
vån kan man även stödja ett land med 
allmänna ekonomiska medel. Och på 
det sättet få upp levnadsstandarden och 
vinna popularitetspoäng. Och i de två 
svåraste nivåerna kan man påverka ett 
lands situation genom diplomatiska på
tryckningar, handelsförbindelser eller 
med hjälp av subversiva handlingar. I stil 
med att stödja oppositionen i ett land, 
uppmuntra politiska mord eller rent av 
uppmana till statskupp. 

Man gör sina manövrar i sex omgång
ar. Där varje omgång representerar ett 
år. Efter varje avslutad omgång kan mot
ståndaren välja att ta strid om ett politiskt 
beslut, eller acceptera det. 

Väljer datorn att ta strid uttrycker da
torn sitt ogillande. Och poängen man 
slåss om stiger samtidigt som krigsho
tet närmar sig med stormsteg. Håller 
man fast vid sitt krav väljer motstånda
ren på nytt om det är värt att ta strid, el
ler om han ger sig i just den frågan. 

Om ingen av motståndarna ger sig ut
löses automatiskt ett globalt kärnva
penkrig där båda supermakterna förlo-

- rar. Om någon av spelarna ger upp före 
kriget förlorar den parten ett visst antal 
prestigepoäng beroende på vi_lken nivå 
i förhandlingen som han eller hon gav 
sig och vilken betydelse just det landet 
har för världspolitiken. I praktiken inne-

bär det att Iran är värt mer än Sudan, 
bara för att ta ett exempel. 

Den part vinner som år 1994 har flest 
poäng. 

Att spela mot en kompis låter kanske 
stimulerande, men i praktiken är det me
ningslöst. Beroende på hur spelet är 
konstruerat kan man räkna ut vem som 
hela tiden tvingas ge sig för att spelet 
inte ska behöva sluta i ett globalt kärn
vapenkrig. 

Att spela mot datorn är inte lika trist. 
Det är tristare. 

Spelet är amerikanskt och baserar sig 
helt och hållet på amerikanska teorier 
om hur världen ser ut. Goda sidan till 
vänster på kartan och onda till höger. 

Spelet är helt uppbyggt kring den så 
kallade dominoteorin; en amerikansk ut
rikespolitisk doktrin som uppkom efter 
andra världskriget. Uttycket som lanse
rades av president Eisenhower gick ut 
på att om ett land föll (för kommunismen) 
skulle länderna runt om också falla. Det 
var dominodoktrinen som exempelvis 
gjorde att USA gick under FN:s flagg i 
Koreakriget. Man var rädd att hela regi
onen skulle bli kommunistiskt om Korea 
föll. 

I spelet fungerar det så att om man har 
tillräckligt stor makt över ett land så föl
jer.de kringliggande efter. Man kan orda 
länge om dominoteorins riktighet. Men 
som grunden för ett spel är den i sig oan
tastbar. 

I det ursprungliga skedet var det tänkt 
att samtliga världens länder skulle få 
plats i spelet. Med Chris Crawford var 
dessvärre tvungen att tänka om. På 
grund av platsbrist fick ett stort antal län
der stryka på foten. 

I god maner iörsvann Norge, Dan
mark och Finland. Samt ett stort antal 
mer eller mindre betydelsefulla nationer 
i Afrika och Asien. 

Spelsk::iparen har lyckats få rätt på 
många till synes obetydliga detaljer. 
Exempelvis'att Sveriges regering styrs 
av en premiärminister och Marocko av 
en kung. Det är lätt att slarva med liknan
de uppgifter. Och här har Crawford lyc
kats. 

Men där finns också en hel del större 
fel. Exempelvis att Sverige har 12,5 mil
joner invånare ... 

När jag har spelat Balance of power 
har jag oftast utlöst tredje världskriget på 
världspolitiska bagateller. Exempelvis 
har jag som amerikan utlöst bomben när · 

~0::-· -:-- History of Nicoroguo 

jag ville öppna de diplomatiska förbin
de.lserna med Nordkorea, när jag gav 
stöd åt de oliktänkande i Polen eller när 
jag ville stoppa Sovjet från att landsätta 
trupper i Argentina. 

Som Sovjetisk generalsekreterare har 
jag åkt dit på en sådan sak som när skul
le hindra USA att stödja neutrala Sveri
ge med vapen för två miljarder dollar. 
Antingen är spelkonstruktören cynisk 
som förmodar att Sverige är ameri
kanskt när det "gäller". Eller Så har han 
inte tänkt alls. 

Att Sverige inte anses som neutralt är 
ett påtagligt bevis på hur felaktigt det här 
spelet är. 

Vad den amerikanske speltillverkaren 
inte tänkt på är att det finns hationer som 
står utanför Sovjets och USA:s maktsfä
rer. 

Spelet saknar utrymme får både neut
rala stater samt alliansfria. 

Det gör att Kina och Indien faller inom 
Sovjets intressesfär. Och Sverige blir 
amerikanskt. 

Som hjälp i spelet gör ens rådgivare 
bedömningar vilken utrikespolitisk be
tydelse varje konfliktsituation kan få. Har 
man större intresse i en nation än mot-

('w'H0: dark: USSR light: USA) ('w'HAT : gra11 : anti-govt solid: pro-govt) (parall•l lin.s : major •v•nt] 
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ståndaren kan man vinna en strid. Men 
det kan vara förrädiskt eftersom man inte 
alltid kan lita på rådgivaren. 

Dessutom kan man ur motståndarens 
sätt att protestera utläsa utgången av en 
strid. 

För att lyckas i Balance of power mås
te man hela tiden vara oerhört .?kliv och 
fö~a upp de olika manövrarva. Okar mot
standaren insatserna i ett land kan man 
göra motsvarande åtgärd i motståndar
landet. Bara för att bibehålla terrorba
lansen i världen. 

Datorn har ett sätt att beräkna poäng 
som gör att den mycket sällan släpper 
en strid som går över ett visst antal 
poäng. Skulle man göra misstaget att 
som ryss stödja exempelvis gerillan i Ka
nada (?) får· man lugnt räkna med att 
möta amerikanskt motstånd. Dessutom 
riskerar man förlora mer poäng än vad 
som normalt delas ut under ett tiotal 
spel. Men man får ju naturligtvis skylla 
sig själv ... 

Nationerna är värda olika mycket i 
spelet: Detta beroende på de olika län
dernas strategiska betydelse. Västtysk
land är till exempel värd mer i prestige
poäng än Mozambique. 

Vad jag reagerar mot är att exempel-
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SHANGHAI 
Mah-Jong är ett mycket gammalt ki

nesiskt spel som Activi.sion har gjort en 
datorversion av. Datorversionen kallar 

· man Shanghai. • 

Det hela utspelas på ett grönt bord där 
datorn placerar 144 små brickor ovan
på och vid sidan om varandra. Brickor
na bär små bilder på blommor, årstider 
·eller bara enkla symboler. 

Spelet går ut på att man skall plocka 
bort brickorna i par, tills brädet är tomt. 

· Detta försvåras av det faktum att brickor
na bara kan flyttas i sidled. Eftersom 
. brickorna läggs ut helt slumpvis händer 
det ibland att spelet inte kan avslutas, 
men det händer ju även i verkligheten ... 

Shanghai kan spelas på flera olika 
sätt. Man kan spela ensam, i lag eller 
tävla mot varandra. I tävlingsläget kan 
man välja en maximal betänketid mel-

Ian 5 sekunder och en evighet, beroen
de på hur tränad man är. Personligen 
tycker jag att en tävling med omkring tio 
sekunders betänketid är det roligaste, 
men även ensamspelet tilltalar mig 
enormt. 

Det roligaste med det här spelet är inte 
att det spelas på en dator, utan att det är 
själva spelet som bygger på en så enkel 
ide, men samtidigt kräver så mycket av 
spelaren. Datorn gör det i och för sig lät
tare att spela. Man kan få hjälp, t.ex. Men 
spelet är nog lika ro1igt på ett vanligt brä
de . 

Likafullt är det inte Amigan som gör 1 

spelet roligt, antagligen är det lika roligt 
på en Macintosh eller C64. 

Grafiken är väldigt välgjord med tyd
liga tredimensionella skuggeffekter och 
den fungerar bra. Ljud är i det närmas
te obefintligt, en gong-gong när tiden 

börjar ta slut, osv. Men vad mer kan man 
behöva? Spelet är absolut värt sina 299 
kr. 

Mårten Knutsson 

Pris: 299 kr 
Tillverkare: Activision. 
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vis högaktuella Nicaragua är en av de 
poängmässigt mest ointressanta natio
nerna. I övrigt har Crawford gjort en nå
gotsånär korrekt bedömning av de oli
ka nationernas " värde". 

Som spel betraktat är Balance of po
wer en av de roligaste och mest välspe
lade spel med snygg och enkel grafik. 
Ett komplicerat spel med en stor mängd 
faktorer att ta hänsyn till. 

Men när spelet knyts till en verklighet 
blir man skrämd·. För det är mer ett tec

. ken på en supermakts syn på världen än 
något annat. 

Lennart Nilsson 
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• Leviathan är ett klassiskt shoot'em
up spel i bästa Zaxxon stil. Spelet utspe
lar sig exakt33 se~under framåt i tiden 
i en värld där artistiska rockvideos ska- · 
par lustiga fantasier i vanliga il1ännj- . 

· skorshuvuden. · _ · 
Ditt mål är att leta reda på och skjuta 

ned rymdskepp i tre olika nivåer. Natur- · 
ligtvis öka~ de i svårighetsgrad. · 

Du flyger med ditt skepp över ett land~
skap som scrollar diagonalt över skär· 
men: På landskapet finns olika hind~r · 
som tvingar. dig att flyga högre och läg- , 
re med skeppet. FiendErn kommer titt 
och tätt seglandes över skärn:,en. För att 
kunna skjuta ned dem _måste du flyga på,'. 
san:ima.höjd som dem, samtidigt som 
chansen ökar.att du träffar dem så ökar: 
också chansen att du krockar med dem. · 
eller med lanskapet. 

Om man skulle få en obeskrivlig lust 
att vända tillbaka och titta på någon int
ressant pryl i lanskapet så är det bara att 
vända. Det är en av de punkter som skil
jer Leviathan ifrån Zaxxon. Dessutom 
kan du flyga långsamt och fort, allt efter 
behag. 

Grafiken i Leviathan är otroligt snygg 

om man jämför med 64:a versionen, det 
skall man inte göra. Därför är grafiken 
inte mer än medelmåttig i och med att 
lanskapen ser lite tomma ut 

Ljudet i spelet är inte heller mer än ' 
medlemåttigt. 

Den krångliga styrningen gör Leviat
han till ett lite jobbigt spel som man inte 
riktigt vill kännas vid efter ett tag trots att 
det ser prydligt ut. 

Tomas Hybner 

Företag: English Software 
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Den stora cart-läggningen 
Räcker inte funktionerna i 

din C64 till? Vill du kunna lad
da program snabbare? Eller 
enkelt kunna kopiera spel och 
fuska i dem? Då kan en cart
ridge vara lösningen för dig! 

på baksidan av din dator. Vad den gör va
rierar mycket, beroende på vad man har 
programmerat den för. Vissa kan man 
t.o.m. programmera själv. De flesta har 
en eller flera knappar, som antingen gör 
en Reset eller 'fryser' (stannar) det 
program man för tillfället kör. 

Datormagazins Harald 
Fragner har plöjt igenom den 
rikhaltiga floran av cartridge 
och sammanställt en riktig 
''cartridge-guide' '. 

En 'Cartridge' är en liten plastlåda 
som du stoppar in i öppningen till höger 

POWER CARTRIDGE 
Power är en allsidig cartridge som kan 

användas till effektivare Basicprogram
mering, ladda program snabbare från 11 
disk eller att 'frysa' spel och spara dem f 
på band eller disk. Power går att använ
da tillsammans med väldigt många oli
ka skrivare, antingen med serie eller 
Centronics-anslutning. 

Powers funktioner känns genomtänk
ta och förståndiga . Med förpacknin~en 
följer en drygf 40-sidig, engelsksprakig 
manual som får ses som en föredöme 
för hur man gör en manual. Alla funk
tioner förklaras utförligt och i slutet finns 
ett index som gör att det går snabbt att 
finna ett särskilt kommando. Power är r 
inte det 'häftigaste' på cartridgemarkna
den, men den är allsidig och kan en hel 
del. 

\ ,; ., . 

TURBO 20 
Turbo 20 är en mycket kraftfull ma

skinkodsmonitor som hör till de bästa på 
. marknaden. Alla de normala monitor

kommando finns med och några till. 
Med det anmärkningsvärda kommandot 
OR/GIN kan man förflytta monitorn till 
ett 4K block var som helst i minnet. 

· . M_onitorn använder sedan enligt upp
gift inte en enda byte utan för det block 
man placerat den. Bortsett från den in
byggda TurboTapen är den dock inte mer 
än just en maskinkodsmonitor. 

·-·r· 

, ..... 

Innan du bestämmer dig för någon 
bör du tänka över vad du vill ha den 
till. Som spelkopierare, snabbladda
re, programmeringsverktyg eller kan• 
ske allt på samma gång. Aven om pri
serna är ungefär desamma varierar 
funktionerna stort som du kan se av 
vår sammanställning. 

ACTION REPLAY 
Action Replay MK Il/ är en allsidig 

cartiidge som kan lite av varje. Den in
neha.I/er en freezer som tillsammans 
med monitorn och många inbyggda 
funktioner för sprites m.m. gör att man 
kan fuska i många spel, samt även ploc
ka ut sprites och bilder från dem. 

Action Replay är i huvudsak inriktad 
på att man ska kunna fuska i spel, kopi
era dem .samt stjij/a saker från dem. 

1 Miiskinkodsmoh"itorn är·urusel, men · 
sk'a enligt leverantören vara betydligt 
bättre i MK IV som även ska innehålla en 
snabbare diskturbo och skärmdump till 
skrivare. Med Action Replay levereras 
en trevlig svenskspråkig(!) manual. 

SMARTCART 
Smartcart är den andra programme

raren i vårt test. Smartcart finns i en BK 
och en 32K version, vilket alltså säger 
hur mycket minne den har. Smartcart in
nehåller dessutom en batteribackup 
som enligt tillverkaren ska hålla ca 5 år. 
Det gör att du kan programmera Smart
cart med dina favorithjälpmedel (disk
turbo, utökad Basic, spriteeditor, bak
grundsmusik(!)) och sedan ha dem lig
gande i cartdrigen tills du programme
rar om den. 

Att den innehåller hela 32Kb ( 4 ggr så 
mycket som Expert) gör att man tår plats 
med det mesta i den. Man kant.ex. an
vända den som Ramdisk och få en ex
tremt snabb fil hantering. Nackdelen är 
att man inte får med särskilt mycket 
programvara, vilket gör detta till en pro
grammerarens cartridge. Manualen är 
något kortfattad men bra och lär ut det 
man behöver veta för att programmera 
SmartcarL 

EXPERT SMART TURBO TURBO EPYX POWER REPLAY TFC 

PROGRAMMERBAR X 

MONITOR p 

STANDARDFUNKTIONER p 

EXTRAFUNKTIONER p 

UTÖKAD BASIC K 

F-TANGENTER K 

BANDTURBO K 

DISKTURBO (207 BLOCK) K 

DISKFUNKTIONEFi p 

DISKEDITOR K 

BANDBACKUP K 

SPELFUSK p 

CENTRONICS K 

HARDCOPY K 

RESETKNAPP X 

MINNE 1 Kb 8 

PRIS 399 

LEVERANTÖR 
0 
:I: 
l> 
:::0 
l> 

TABELLFÖRKLARING: 
0 = Funktionen saknas. 
X = Funktionen finns. 
P = Funktionen programmeras med 
medföljande program . 
K = Funktionen kan programmeras 
med andra/egna program. 
Programmerbar- Du kan själv bestäm-
ma vad cartridgen ska innehålla. 
Monitor - Maskinkodsmonitor. 
Standardfunktioner - Disassemble, 
Hunt, Fill m.fl. 
Extrafunktioner- Olika specialfunktio-
ner i monitorn . 
Utökad Basic - Nya Basickommandon, 
t.ex. Auto, Old, Renumber. 

• 
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F-Tangenter- Förprogrammerade funk-
tionstangenter. 
Bandturbo - Snabbladdare för band 
Diskturbo - Snabladdare för disk. En tid 
anger hur lång tid det tog att ladda 207 
blocks sparade på normalt sätt på en ny-
formaterad disk. 
Diskfunktioner- Enklare kommunika-
tion med diskdriven, som att läsa felka-
nalen eller att läsa katalogen utan pro-
gramförlust. 
Diskeditor- Möjlighet att göra ändring-
ar direkt på en diskett. 
Bandbackup - Frysa ett program och 
spara det på band. 
Diskbackup - Frysa ett program och 
spara det på disk. 

EPYX FASTLOAD 
Epyx Fastload är som namnet antyder 

huvudsakligen en snabbladdare. Den
na cartridge är ett hjälpmedel för dis
kettstationen och innehåller inga som 
helst finesser som 'Freezer' eller prin
terfunktioner. Däremot är den ett lättan
vänt och trevligt hjälpmedel för den fli
tige diskettanvändaren . 

Den understöder diskettfunktionerna, 
har inbyggt kopieringsprogram, en disk
editor och flera andra funktioner med 
vars hjälp man kan manipulera sin dis
kett. En maskinkodsmonitor finns in
byggd även i denna gamla klassiker. 

EXPERT CARTRIDGE 
Expert Cartridge skiljer sig från mäng

den genom att det är en RAM cartridge 
som inte innehåller någonting när man 
stoppar in den i datorn . Detta har en 
nackdel och en fördel. 

· Nackdelen är besväret att program
mera den. Fördelen är att man kan pro
grammera Expert för att klara många oli
ka uppgifter. Den disk som medföljer 
( och som man behöver för att program
mera cartridgen) uppdateras ständigt av 
leverantörerna vilket gör att man hela ti
den kan h~tta på nya sätt att kringgå 
skydden pa_nya program. För även om 
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Spe/fusk- Möjlighet att stann~ ett spel, 
göra ändringar i det (antal liv, ta bort spri-
tes) och fortsätta spelet igen. 

Centronics - Möjlighet att använda 
Centronics-skrivare. 

Hardcopy- Få ut en skärmbild på pap-
per. 

Resetknapp- En knapp som gör en RE-
SET på dator och återställer den i alla lä-
gen. 

Minne i Kb - Hur mycket programmin-
ne som finns i Cartridgen. I de fall vi sak-, 
nat uppgift har vi gjort en bedömning ef- , ' 
ter hur mycket det program som finns i 
den kan ta upp. 

... ,,' • ,.j 1•..,). ;L, ~ +:-., !, J, L,' ft • fiyt_,t 

TURBO 10 · · ·· · , .. 
Turbotoo/ 10 från Robcom är en Cart

ridge i en serie på 4 st. Pga att denna se- ,v 

rie inte förfogar över lika mycket minne 
somt.ex. Final Cartridge (8 Kb) har man 
inte lyckats klämma in så många fines
ser i varje cartridge. I vårt test har vi be
gränsat oss till versionerna 10 och 20, 
men de två snarlika 30 och 40 finns ock-
så på marknaden. 

Turbo 10 är i huvudsak inriktad på 
programmering samt användning av 
diskdrive, bandspelare och skrivare. En 
liten 20-sidig engelskspråkig manual 
kan verka en aning rörig men innehål
ler allt man behöver. Med Turbo 10 får 
man ett 'alignment tape' med vars hjälp 
man justera bandspelarens tonhuvud 
för att undvika Load Error. För att få in 
vårt provexemplar i testdatorn var vi 
tvungna att använda en stor mängd våld 
så prova gärna en gång innan du köper 
den. 

FINAL CARTRIDGE 111 
Se utförlig recension på sidan 8 i hu

vudtidningen . 

man kan programmera Expert med en 
mångfald program är det spe/kopiering
en som den är expert på. När du köper 
Expert ska du noga ge akt på vilken 
programvara du får med. Det är näm/i0 

gen den som avgör vad Expert klarar av. 

Normalt ska programvaran som med
följer dock klara de flesta funktionerna 
i tabellen, även om inte alla får plats på 
en gång. Ett plus för Expert är att den 
har en strömbrytare som gör den kan 
kopplas bort mer fullständigt än övriga. 
För att använda Expert ordentligt mås
te du ha en diskdrive. 

Harald Fragner 
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Strategispelen på frammarsch 
Lider du av Napoleon

komplex. Anser du att en del 
krig skulle slutat lite annor
lunda om du fört befälet? 

OK, General. Här är din 
chans. Det finns ett enormt 
utbud av strategispel till 64:an 
denna jul. Du kan-utkämpa de 
flesta berömda slag genom 
historien. Utan att lämna sof
fan. Datormagazin har kikat 
närmare på den nya vågen av 
strategispel. 

Detta är en litern genomgång vad som 
finns just nu på marknaden. Ta dock inte 
artikeln som någon recension. Vi har 
inte spelat oss igenom rubbet änriu. Ta 
det istället som ett julklappstips till pap
pa som alltid pratat om sina lumparbra
vader. 

Namn: Bismarck 
Från: PSS 
Spelare: En 
Spelbarhet: Bra 
Svårighetsgrad: Medium 

Sänkningen av sla~skeppet Bis
marck var en stor framgang för engels
männen under andra världskriget. I det
ta spel har du förutom det uppdraget 
också möjlighet att göra precis tvärtom. 
Med andra ord kan du leka tysk och för
söka rädda Bismarck. 

On the evening of 
24 th f.t,,y 194t HMS 1-

took a dlfect hit m r 
!Tlågazrne, Of the 1415 
oo board, on!y 3 esca 

w1th the1r fö.es, 

Genom att spelet är ikonstyrt blir det 
.lätt att sköta och kräver inte att man me
morerar en massa kommandon. Tyvärr 
kan det bli lite hetsigt under striderna 
som utkämpas i realtid. Då kan det vara 
svårt att komma ihåg vad som utför vad.· 
Tyvärr har man inte tid att slå upp och tit
ta. Ett bra spel som dock är för lite mer 
vana spelare. 

Guadacanal, Bismarck tillsammans med det äldre Blitzkrieg är tre strategispel som har sin grund i andra världskriget. 

Namn: Guadalcanal 
Från: Activision 
Spelare: En 
Spelbarhet: Bra · 
Svårighetsgrad: Svår 

Guadalcanal är en ö där häftiga stri
der utkämpades mellan amerikaner och 
japaner under 1942. Du kan välja om du 
vill vara iapansk eller amerikansk befäl
havare. 

Även detta spel styrs med hjälp av iko
ner, vilket gör att det blir lätthanterligt. 
lite småmissar har dom dock gjort i det 
här spelet. T.ex om,man vili flytta trup
per får man ingen bekräftelse på att dom 
har uppfattat ordern . Annars ett mycket 
trevligt spel som kan ge några timmars 
intressant underhållning. 

Namn: Power Struggle 
Från: PSS 
Spelare: En eller två 
Spelbarhet: God 
Svårighetsgrad: Medium 

Power Struggle utspelar sig inte. un
der någon speciell tidsperiod. Det är 
bara en makt kamp mellan USA och 
Ryssland. Med hjälp av miltär styrka, 
övertalning och skrämseltaktik skall 
man sträva efter världsherravälde. 

lkonstyrning och bra grafik gör detta 
till ett trevligt nybörjar spel. Det är dess
utom det enda som två stycken kan köra 
samtidigt. 

Namn: Okinawa 
Från: PSS 
Spelare: En 
Spelbarhet: Bra 
Svårighetsgrad: Medium - Svår 

Okinawa en utav de mest berömda 
striderna mellan Japan och USA under 
andra världskriget. Jag tycker att det 
hela har återskapats på ett bra och rea
listiskt sätt. Inga ikoner men he.la spe
let styrs ändå med hjälp av joystick. 

Hur långt ett typiskt spel blir beror helt 
och hållet på hur du ställer in spel nivån. 
Du har åtta olika nivåer att välja på. Detta 

1& 
'W·1 

Roadwar Europa är ett trevligt spel om man har gott om tid. 

borgar för att du kan använda detta spel 
flera gånger. Även om du själv blir bätt
re och Bättre. Testomgångens klart bäs
ta spel. 

Namn: Roadwar Europa 
Från: SSI 
Spelare: En 
Spelbarhet: Låg 
Svårighetsgrad: Medium 

Detta är INTE ett roligt spel om man 
kör det på 64/128, Man blir ständigt av
bruten i sitt spelande p.g.a att spelet hela 
tiden måste ladda in nya delar i minnet. 
Tyvärr, eftersom iden till spelet är rolig 
och orginell . 

Ett virus har tagit död på större delen 
av jordens befolkning. Som ledare för ett 
litet gäng är det din uppgift att plundra 
städer och landsbygd. Samla på dig fler 
bilar och män samt erövra städer. Har du 
fått tillräckligt många städer kan du få i 
uppdrag att leta reda på några veten
skapsmänn som kan hjälpa till och räd
da världen, Om du har en Amiga reko
menderar jag spelet varmt. Eftersom dl' 
där slipper ladda in nya delar hela tiden. 
På 64/128 kunde spelet ha varit ogjort. 

Så har vi alltså en kort överblick av 
några strategispel som kan erbjudas till 
jul. Ett förslag är ge avkomman ett stra
tegispel påjulaftonsmorgonen. Kanske 
slipper ni tjatet om att öppna julklappar
na fram till kvällen. (Man har väl själv va
rit liten). Men se upp väldigt noga när du 
köper det. Det är inte roligt och öppna 
ett spel och hitta en manual på tre hund-

. ra sidor på mycket teknisk engelska. 

P<?,_~er.~tru.9,91,,och Okinawa, två .~y ~SS;,s ny.aJ1trat_egititlar._ 

Lycka till och håll den där förrådsdepån 
öppen. 

.Stefan J~kobsson 

QUICK-DATA 

C64/128 Kass. Disk. 

Bubble Bobble 109:- 159:-
California Games 119:- 169:-
Ccimbat School 109:- 159:-
lmpossible 
Mission Il 109:- 159:-
lnfiltrator Il 109:- 159:-

. Ocean Sports 99:- 149:-
Out Run 109:- 159:-
Platoon 109:- 159:-
Final Cartridge 111 585:- 585:-

ÖPPET: 16-21.00 

Beställ idag på tel: 0481/306 20 

Porto & Pf. tillkommer med 24:-

Källvägen 3, 38040 ORREFORS 

Spectrum, QL, Atari, Amstrad . . . 

L NBIBLIOTEK 
~J000+ program. Alla sorts nya 

program med full instruktion. 
• Ingen skyldighet! 

Så här blir du låntagare: 

Sätt in medlemsavgift för 1 år 
- 49 kr. - på giro/bifoga check. 
• Vi skickar genast ett kvalitetspro

gram och katalog. 

SOFTWARE LIBRARY 1984 
PEDER LYKKESVEJ 33 

. KÖPENHAMN S. - DANMARK. 
postgiro: 2 36 56 50. 

NAMN: .. ......... ......... .................. . 

Adress: ...... ........ .......... .. ......... , .. 

SKICKA 
DINA 

•• 
BASTA· 
TILL 

/ ' 
~ 

REGLER 
(1.) Ditt bidrag skickas till Datormagazin, 

Karlbergsv. 77-81, 11335 STOCKHOLM. 
Märk kuverter "PRG-TIPS". 

c-

l 

(2.) P.rogram längre än tio rader ska al!- l 
tid skickas in på kassett eller diskett. VI 
hinner inte sitta och knappa In alla hund
ratals prg-bldrag som skickas till tidningen 
varje månad. 

(3.) Bifoga alltid ett papper med en för
klaring av ditt program 
plus vilken dator (vi publicerar endast 
program för C64, C128, Plus4 och Amlga) 
den är avsedd för, samt ditt namn, adress, 
telefon-nr och personnummer (skattever-
ket kräver det). · 

(4.) Ditt program eller tips får inte varit 
publicerad i annan tidning, vare sig svensk 
eller utländsk, någon gång. I ditt brev m'ås
te d4 också försäkra att så är fallet, samt att 
du har upphovsrätten till det. 

(5.) Upptäcker vi efteråt att ett bidrag 
"stulits" betalas inget ut, samt den skyl
diga utestängs för all framtid från Datorma
gazins sidor. 

(6.) Vill du ha din kassett/diskett i retur 
bifoga färdigfrankerat och föradresserat 
kuvert. 

(7.) Det tar ungefär en månad innan vi 
kan lämna besked om ditt prg platser. Vi 
lagrar också för framtida bruk. Så även om 
inte ditt program publicerats omedelbart 
I.an det komma i framtiden. • 

' .. ·-
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EXPERl GE 
·KRAFTFULL SNABB 

•• 
ENKEL ATT ANVANDA 

R~RID c~ il · · POST 

,vEW 

399:· 

LADDA IN DITT FAVORIT SPEL PA 
10 SEKUNDeR 

TILL COMMODORE 64/128 (64 MODE) 
Krafflull; snabb och enkelt att använda. 
Fungerar till ·både kassett och disk 

Den senaste och mest effektiva kopiering cartrige någonsin. Den sparar pro
gramen på en del. Klarar fler delade program på kassett. lieH ostoppbar. Två disk 
turbos en normal disk turbo 6-7 ggr normal hastighet och den astronomiskt snabba 
lazerturbon, och en 10 ggr snabbare tape turbo än normalt. Alla program kan lad
das In utan Freeze Machlne. + reset knapp, snabb formatering, game killar, fil 
kopiering + mycket mycker mer. Du kan också cruncha programen så dom tilir 
upp till 50 o/o kortare (se Mega Cruncher). Inget annat cartrige erbjuder så myc
ket för så lite. 

Enkel att använda . 
Ladda in programet, tryck på knappen och spara programet, så har du en kom
plet kopia av programet. Enklare kan definte bli. 

DOLPHIN DOS 

• Ostoppbar 
• Tape Turbo (10 ggr normal hastighet) 
• Gamekiller 
• Snabb formatering (12 sekunder) 
• Select load 
• Ultra compact (se Mega Cruncher). 
• Två disk turbos 
• Multi-save 
• Multi-load 
• Fil kopiering (upp till 248 block) 
• Reset knapp 
• Svensk manual 

Dolphin dos är ett otrolig snabbt turbo-system som fungerar på de flesta program. På de fåtal som inte fungerar kan dolphin stängas av. Dina an.dra 
diskar är fullt kompatibla eftersom dolphin inte använder annat disk-format. 
• 25 ggr snabbare load (prg·filer) • Lätta och snabba dos-kommandon 799• 

·o,sc DISECTOR vs.o 
• Disk-sortering • Snabbformattering 

• 12 ggr snabbare save (pgr filer) · • Använder 40 spår för 7.49 blocks Plt''S• a• 
• 10 ggr snabbare load (seq filer) . • inbyggd maskinkodsmonitor ,I • 
• 8 ggr snabbare save (seq filer) • Kör centronics printer 

Femte versionen av det ledande kopieringsp, 
rogrammet på disk. Den senaste versionen in
nehåller många "parametrar" för kopieringen 
av de mest skyddade disketterna. T ex de se
naste amerikanska och engelska program
men. Innehåller följande. 

• Snabbtfilkopleringsprogram • Ta tillbaka 
"suddad" fil • Rädda disken! 
• Diskmonltor 

• 3 ggr snabbare load/save (rel filer) • Skärm-editor 
• Ladd_ar 202 block på 5 sek. • Extra baslc-kommandon 

• Evesham's 3 minuters nibbfer 
• Evesham's 8 minuters nibbler • Många 
parametrar • Nlbbler för kopiering mellan 
två diskettstationer • Menu tillverkare 

PRIS: 
399:-

Flera tusen av den här populära produkten 
har sålts och försäljningen bara fortsätter. Var
för? Vi tror det är för att den är den bästa pro· 
dukten av sin typ. Den består av hård och mjuk 
vara. Du kopierar dina band original mellan 
två commodore band spelare, 100% fel fritt 
och kopian bli exaki som originalet 

PRIS: 
199:-

COMMODORE 64 

THE SLIMLINE 64 -
GER DIN 64:A ETT 
MODERNT UTSEENDE. 
Detta moderna "Fodral" kommer 
att förvandla din 64:a. Det är av hög 
kvalite och är målat i elefenbens
färg. Dess låga höjd på tangentbor
det erbjuder programmeraren ut
märkt komfort. Installationen är en
kel, och utföres med en stjärnmejsel 
och är färdig inom 10 minuter. 

ATARI 520 STFM 
COMMODORE Den perfekta nybörjar datorn Den perfekta fortsättningsdatorn. 

Amiga 500 paket 

Comr'nodore 64 

Commodore 128 
1541 Diskdrive 

1581 Diskdrive 

6.495:
-2.095:-
2.995:-
1.995:-
2.295:-

1530 Bandspelare 

Pro Competition 9000 

Yoystick 

275:-
229:-

Pro Competition 9000 

De lux Joystick 

med auto fire 

Disk klippare 

329:-

69:-

SEGA SPEL 
Choplifter 249:-
Fantasy zone 249:-
Black belt 249:-
Pro wrestling 249:-
Wonder boy 249:-
Quartet 249:-
The ninja 249:-
Alex kid "249:-
Zillion 249:- ' 
Secret command 249:-
Astro warrior 249:-
Action figter 249:-
World gran prix 249:- · 
Enduro racer 249:- . 
World Soccer 249:-
Great golf 249:-
Great basketball 249:-

KOMPLET PAKET 
COMMODORE 64 

ATARI 520 STFM oerhört kraftfull dator som har 
512 KB ram minne, färgpalett på 512 färger inbyggd. 
TV-modulator, midi interface, diskettstation komplet 

Bandspelare 
1 Yoystic~ 
5spel 
svensk manval 
1 års garanti 
Frakt och moms ingår i priset 

lilruA® 
TV-spelet med Arkadgrafik 

OutRun™ 
Ett actionladdat Qiläventyr, Här 
testas och leds din körteknik 

;igenom en rad varierande banor. 
Njut av den realistiska känslan, 
accelrationen, filbyte och plö ts
liga kurvor och mycket mer. Ett 
original arkadspel. 

269:-
Space Harrier™ 
Langt borta på en planet i en 
annan tid lever varelser 
ett lugnt liv. Plötsligt blir de 
attackerade av fienUiga varelser 
som vill utplåna drakarna. Du 
ir deras sista hopp! Ett original 
arkadspel. 

269:-
RockyTM 
Du är den levande drömmen. 
Alla möjligheter finns att bli den 
bäste. Världsmästare i tungvikt!! 
En bearbetning av d~n klassiska 
boxningsfilmen. För alla ildrar. 

269:-

SEGA TV-SPEL 
+ 

LIGHT PHASER 
ENDAST 

1.795:- +3 SPEL 465:-

med 10 disketter fyllda med 
program och en joystick 

Frakt och moms ingår 

Tänk dig en egen spel hall 
Nu kan drömmen bli verklighet. Sega erbjuder dig 
det otroliga. En liten kompact enhet med samma 
teknik som ett Arcadspel 

Light 
Phaser 
Pistolen gör o·et möjligt att skjuta på tv skännen med hjälp av 
en orarlig ljusstrile. !..juspistolen ökar ,irdet av ditt spel och 
alla har lika stor behållning av den. 

SEGA har i detta TV-spel använt samma 
högteknologi som i sina arkadspel. 

Det nya sensationella SEGA Master 

System erbjuder dig mycket i ett 
kompakt paket. 
Faktorer som skarp och klar bild, klara 
färg~ r, och realist iskt ljud gör SEGA 
överlägsen alla andra märken . 

Med fantastiska t illbehör som : SEGA 
3-D GLASÖGON. SEGA LJUSPISTOL, 
SEGA CONT RO L STICK etc blir snabba 
actionspel ännu mera spännande. 

Med sport och actionäventyr och 

redan kända arkadspel lovar SEGA's 
ständigt ökande rad av spel att fänga din 
_uppmärksamhet och hälla dig förvänad. 

ATARI 
Atari 520 STM 2.695:-
Atari ·1040 STF 4.495:
Atari SF 354 360 KB 1.395:
Atari SF 314 720 KB 2.295:
Atari 130 XE 1.495:
+ Bandspelare 

2600 TV-spel 

Sega klubben 

15°/o 
Rabatt på 
Alla spel 

495:-

SEGA SPEL 
Fantazy zone 269:-
SDI 269:-
Kung Fu Kid 269:-
Alien syndrome 269:-
Aztec Adventure 269:-
Combat and rescue 269:-
Myhero 199:-
Ghost house 199:-
Teddy boy 199:-
Transbot 199:-
Super tennis 199:-
F-16 fighter 199:-
SpyVS Spy 199:-
Bank panik 199:-
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THE FINAL CARTRIDGE III® 
ETT KRAFTFULLT 64K ROM BASERAT OPERATIV SYSTEM FÖR C64/128 

Ett användarvänligt fönstersys
tem och menyer tillåter dig att 
välja antingen med mus, joy
stick och tangentbord. Mer än 
60 nya kommandon och funk
tioner varierande Printer lnter
faces och Basic Toolkit. 

Fönster systemet 
De högupplösande fönstrena kan väljas från olika me
nyer. Ett obegränsat antal fönster kan öppnas på skär
men samtidigt. Fönstrena kan röras fritt på skärmen. Föl
jande fönster finns redan i Rom: 

Preference fönster 
Väljer: mouse port, joystick por:t, joystick fart, skärmfär
ger, pilens färger, tangentklick, tangentrepetition. 

Calculator 
-Simulerar en miniräknare. Använd antingen mouse, joy
stick eller tangentbord att räkna med. Nummertangen
terna på 128:an kan användas i 64 mode. 

Disk biblioteks fönster 
Tillåter dig att öppna bibliotek från olika disketter och 
diskdrivar, sortera och skriva ut biblioteken. 

Disk fönster 
Load, run, rename, validate, scratch, initialize, snabbfor
matering. 

Tape fönster 
Aktiverar snabb och normal laddning. 
Kocka/Kalender · 

Spela rollen av ett galet monster som ska krossa olika 
städer i USA Men se upp för helikoptrarna, stridsvagn
arna och armen. Ett arcadaction spel utan like. 

Kassett 
Disk 

139:-
189:-

Arnold schwarzenegger i årets hårdaste action film 
finns nu på spel till din dator. Garanterat att bli det hår
daste och tuffaste action spel någonsin med suverän 
grafik och pulserande action. Den får du bara inte 
missa, beställ idag. 

Kassett 
Disk 

139:-
189:-

RING 

0500-88360 
COMPUTER WORLD 

Box 339 
541 26 SKÖVDE 

- . 
-

Freezer Meny 
Advancerad hårdvara. kombinerat med smart mjukvara, tillåter dig att 
frysa och kopiera eller fortsätta alla välkända C64 program. Freezern 
innehåller: 

Centronics/Serial/RS 232 screendumps 
* Full A4 printning * Liten printning * Printning av interrupt kon
trollerade skärmar * Färgprintning * Sprite printning * Omvänd 
printning * Färgändringar 

Game killer * Tar bort sprite till sprite * Och/eller sprite till bakgrunds kollisioner * Kan användas när som helst under spelets gång . 

Auto fire * Förvandlar en normal joystick till en advancerad autofire joystick. 

Joystick ports Omvandlare * Förstör aldrig din dator genom att byta joystickportar medan C64 
är påslagen. 

Kopiering 
* Disk till disk * Tape till disk * Disk till tape * Kopierade filer är crun
chade och inladdningsbara utan final Cartridge 111 * BOK på 15 sek. 
(=Disk) * Hoppa ur till monitor eller basic. 

Monitor 
* En bekväm maskinkods monitor som inte tar upp något i minne i C64 * Se roll ar upp och ned * 64K rom/ram acces * Sprite editor * Tec
ken editor * Drive monitor * Turbo load och save * Printer driver. 

Det actionpackade äventyret fortsät
ter. Drakar, syrpölar, rörliga väggar, nya 
monster, vapen, skatter och magiska 
krafter. Garanterat en av Julens hetas
te nyheter. Mi~sa den inte. 

Fullpackad med vapen slåss du 
mot monster och gudar. Hissar 
och löndörrar som tar dig till okän
da platser. Årets mest actionpac
kade krigsspe! från imagine. 

Kassett 119:-
Disk 169:-

Bekväm maskinkodsmonitor inklusive 1541 disk
drivemonitor och en spriteeditor, ett antecknings
block/ordbehandlare med olika teckenuppsätt
ningar. 2 diskloaders med farter upp till 25 gånger 
snabbare och en avancerad Freezer. Förvandla 
din Commodore 64 till ett komplett nytt -
Amigaliknande-system. 

INKL MOMS 
,OCH FRAKT .595:-

Nästan alla funktioner som inte är aktive
rade av fönster kan väljas från menyerna, 
som finns överst på skärmen, i basic el
ler freezern, finns följande basic toolkit 
och tangentbordsextra funktioner. 
* Renumber * Auto * Delete * Old * 
Help * Kill * Find * Replace * 24K ex
tra ram för basic * Append * Dappend * Dsave * Dos * Monitor * Drive mo
nitor * Sprite editor * Centronics inter
face * Snabbformatering * Screen
dumps * Plist * Scrollning upp och ned * Stoppar och fortsätter listnir:ig * För
programmerade funktionstangenter * 
Cruncher * Hex till decimal * Pokes, 
sysanropningaroch variabler kan alla ha 
hexadecimala värden. 

ACrION • JtXC:ITEMENT•DESTRUCTIOH 
er 1s 111J:-· w:.\~ ot= ntt: 

Du strandsätts bakom fiendelinjer för 
att rädda amerikanska soldater. Du 
slåss mot en galen tyrann som gör allt 
för att stoppa dig. Slå ner hans arme 
och förstör basen. Konami har gjort det 
'igen. 

Masters of the universe 
THEMOVIE 

Du är en av eliten. Du tar dig in 
bakom fiendelinjer. För att utföra 
ditt uppdrag, ta dig igenom fien
deterräng ensam. Du behöver 
smidighet och strategi och lite tur 
för att ta dig tillbaka. Ett häftigt · 
action spel med 12 uppdrag i 3 oli
ka världsdelar. 

Kassett 
Disk 

189:-
229:-

Nu kan du spela det tuffa action spe
let gjort efter filmen, från gremlin 

Kassett 
Disk 

129:-
179:-

Årets häftigaste bilspel finns änt
ligen till din dator, världens bästa 
arcadspel beställ outrun idag. 

Kassett 139:-
Disk 189:-

r-----
1 Jag beställer D s.._ ____________ _.D K · --------- ----- ---, 

D D I 
I Namn _______________________ _ 

I Adress ____________ Tel. ___ ,__ _______ _ " I 

L-- ----- ------ -- --- - - - .....J -: t ~11,sq >insa -; ., .. , -·,··-··..., c· ..,, ·-

bbn:~viÖ~ P.ib sll~rl r6o Jsrims, A,s~qqJJ -:ca Jaq2 t. +- -:a .t 11.sdiE-Aasd tse18 -: 
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Red: Mats Kempe 
Anders Kökeritz 

WERNER'S· 
QUEST 
• Werner's quest är en av de få spel 
som lyckats dela världen i två hälfter. 

Antingen gillar man det över allt an
nat. Eller så tycker man det är rena goj
an. 

Spelet är konstruerat av Jan Åberg i 
Sölvesborg i västra Blekinge. Han har i 
sin trilogi i fyra delar lyckats samla all 
världens äventyrsspel och dess huvud
personer. 

Har man spelat äventyrsspel tidigare 
är det en ren fröjd att ge sig i kast med 
Werner's quest. Redan i de första sce
nerna har man träffat på Arthur Dent från 
Hitchhiker's guide to the galaxy som 
kravlar utanför sitt hus som är på väg att 
rivas. Man har hittat en mystisk karta 
som har sammanfogats till ett skelett 
över en sedan länge död orienterare. 
Man har också upptäckt att Gandalf fråri 

· tidiga spelet Hobbit kommer och rycker 
kartan varje gång man försöker ta den. 
Och från högst uppe i ett träd kan man 
på avstånd skymta Bilbo i samma spel 
som försöker ta sig genom sin runda 
dörr. 

Vidare beskrivningar av möten med 
Rocky och de danska wienerbrödsba
karna Werner och Werner från Nöjes
massakern är onödiga och förtar en del 
av poängen med spelet. 

För tyvärr. Frånsett från de trevliga be
skrivningarna och de utmärkta miljö
skildringarna är spelet i sig inte speci
ellt märkvärdigt. 

Tolken är inget vidare och det tog lång 
tid för mig att ta mig fram i handlingen. 

Spelet är i och för sig inte purfärskt , 
vilket gör att man faktiskt kan ha över
seende med bristerna i tolken. 

Ett stort plus för att engelskan är kor
rekt. Men Jan, varför överhuvud taget 
skriva på engelska. Även ni nere mot Lis
lerlandet pratar väl svenska??? 

Företag: Jan Åberg, 0456-
52986 

Pris: 69 per del. cirka 200 för 
samtliga fyra 

GRAFIK SPEL- PRIS-
VIRDE VMIOE 

fasta priser: 

250:-+moms 
8 - bitars maskiner. 

300:-+ moms 

16 - bitars maskiner. 

SPRlK
NIVl 

I Kostnader för frakt och reservd&lar tillkommer ). 

Ps. vi säljer reservdelar. 

RING OCH PRATA MED OSS! 

08-26 69 00 

Alla är inte omtyckta här i 
världen. Så tex inte Ingrid, hu- -
vudgnomen i Gnome Ranger. 
När vi träffar henne har hon 
just blivit teleporterad långt ' 
hemifrån av en felaktig troll
formel som hon fått av sin kära 
familj. 

• Huvudpeffionenspappaärengudi 
den egyptiska mytologin. Han mördar 
en annan gud och kastas ut bland de 
vanliga dödliga. Med åker huvudperso
nen. 

För att åter bli gud måste man som 
spelare hitta Dödens bok, Book of dead. 

betta tar två delar av detta, synnerli
gen ointressanta äventyrsspel. 

Själv har hon inte upptäckt att någon 
vill bli av nied henne, ens efter sjunde 
föröket, än har ingen heller lyckats. Nu 
gäller det bara för henne att komma hem · 
igen. 

Gnome Ranger är ett grafikäventyr till 
64:an, med snygg grafik, men ack så 
slött! Det kan ta uppemot en halv minut 

G I SPEL- PRIS· 
BAH VARDE VARDE 

4+---- --. 
3-1-----l----l-----j 

2 

att få fram ett fåtal rader text i en plats
beskrivning! 

Att dessutom alla beskrivningar är i 
tredje person imperfekt i stället för det 
sedvanliga andra person presens, för- · 
bättrar inte mitt intryck av spelet. (Det 
står tex 'Hon gick västerut' i stället för 
'Du går västerut'.) Kommandona skrivs 

Ulfll SPB- PRIS--

dock fortfarande i presens imperativ ( tex 
LOOK). 

När jag märkte detta och att alla ord 
som börjar på N skrivs med GN i början, 
började jag leta efter manualen för en 
förklaring. Men jag hittade ingen ma
nual! Det enda jag hittade var en liten na
vel, och efter en stund även laddinstruk
tioner, med ett par ord om hur man spe
lar. Inga antydningar om vad det hela 
handlar om ens. 

Sammanfattningsvis kan man säga 
att grafiken får toppbetyg, men pga di
verse ~ndomligheter och att det är 
enormt långsamt så blir det inte spelvärt. 
Tyvärr måste man nog säga. 

Anders Kökeritz -

När jag för fem år sedan köpte en .-----------------------------------------
Spectrum fanns dussinet liknande 
äventyrsspel. Redan då hade Book of 
dead varit ointressant. Detta på grund 
av den trista och långsamma grafiken 
och den ointelligenta tolken. 

Att rumsbeskrivningarna är kemiskt 
befriade från humor gör inte det hela 
bättre. 

Book of dead är som spel betraktat 
stendött. 

Lennart Nilsson 

111 
~\\j ~~~ \.._ )"-,..( 

'<./(1_( \~ 
Mr.DataAB ~ 
Rörläggarvägen 30. 161 46 Bromma. ' 

DISKETTER 
VID KÖP AV MINST: 

I 50 I 150 10 

11.- 0 10.-

EXTRA DISKDRIVE 
- 100 0/o KOMPATIBEL 

- HÖG KVALITE 

1.595.-

JOYSTICKS 
VG-200 AO 

·· ATTACK 
195.-
95.-

AMIGA 500 
MONITOR 1084 

MPS 1500 C 

RING OCH KOUA PRISERNA ! 



Animerat3D 
Med Kings Quest och Space Quest 

har Sierra On-Li ne har startat en ny typ 
av äventyrsspel. Inte nog med att de har 
text och grafik, de är animerade också. 
Det kan jämförts med att spela en teck
nad film. 

I princip fungerar de som de vanliga 
grafikäventyren, dvs man ser en bild av 
omgivningen och talar om vad man vill 
göra med enkla engelska satser och me
ningar. Enda skillnaden är att nu man 
kan styra sin spelare med joystick eller 
mus på skärmen i stället för med ord. 

Den skillnaden gör dock mer än vad 
som kan tyckas vid första anblicken. Om 
det t.ex. finns två bokhyllor i rummet så 
avgör din position i rummet vilken bok
hylla du undersöker med EXAMINE 
SHELVES. Och givetvis kan man inte 
öpnna en låda om man .inte står intill 
den. 

Grafiken är inte dålig. Men med tan
ke på Amigans grafikmöjligheter (och 
det är bara Amiga-versionerna jag har 
tittat på) så tycker jag att det borde gå att 
göra bättre. 

Slut på skenheligheten! I 
Knight Orc från Level 9 för 
Amigan spelar du den onda 
sidan för omväxlings skull. Så 
plocka fram alla smutsiga, ge
mena och lömska trick du kan 
hitta och sätt igång! 

Du spelar närmare bestämt 
en Orc, en liten, ful figur som · 
äter allt som rör sig, utom 
andra orcer. Om du inte är 
ovanligt hungrig, eller irrite
rad eller känner för det för
stås ... 

När historien börjar sitter du i en lite 
besvärlig situation. Du har nämligen bli
vit utvald att slåss för orcherna i en en
vig mot en riddare. Visserligen kan du 
slåss, men inte hederligt och absolut 
inte lika bra som en riddare, så det gäl
ler att ta sig härifrån. Resten av orcher
na har gjort en taktisk reträtt till berget 
och rasat bron över klyftan som ledde 
dit. 

Första delen av de tre som Knight Orc 
består av går ut på att ta sig tillbaka till 
berget och lära sig spelet. Den delen 
måste man klara för att få spela någon 

Själva texttolken är ganska enkel, och 
klarar bara enklare meningar. Men den 
har gott om synonymer vilket är nödvän
digt i ett så grafikstyrt program. Om man 
ser ett skrivbord så går det sannolikt bra 
att kalla det både TABLE, DESK och 
WORKBENCH. Utan detta skulle det 
vara mycket frustrerande att spela. 

Vissa detaljer är slumpmässiga och 
ändras från gång till gång, vilket gör att 
det inte är riktigt samma spel varje gång 
man spelar. Skillnaderna är dock gan
ska små. 

3D-effekten är bra i bilderna, men ef
tersom spelaren alltid är lika stor oavsett 
hur långt fram i rummet han befinner 
sig, så försvinner delar av effekten där. 
Han verkar onaturligt liten i bildens främ
re kant, och för stor i den bakre. 

På det stora hela kan man säga att 
spelide'n är bra, även om spelen mår 
gott av en del förbättringar. Som de är 
nu så är handlingen svag, texttolken och 
grafiken behöver utvecklas, men de ver
kar klart lovande. 

Anders Kökeritz 

av de andra, men mellan de bäda kan 
man byta fritt. 

Del två och tre är något mer komplexa 
än inledningen, bla måste man skaffa 
medhjälpare för att klara en del av pro
blemen. 

_Grafiken är lite blek, men det är nog 
stilen, och riktigt snygg. Spelet som så
dant är snabbt, snyggt, elegant, av mått
lig svårighetsgrad och har inga egentli
ga irriterande detaljer. Det kan kännas 
skönt att slippa låtsas vara god när man 
dunkar skiten ur någon för omväxlings 
skull. 
Anders Kökeritz 

Svårighetsgrad: medel-svår 
Engelsk nivå: medel 

GRAFIK SPfl- PRIS
VARDE VARDE 

MfflRVIRDE: 

SPIIAK
NIVA 

f LANDETS LÄGSTA PRISER?!?! l 
Exempel: 
1) AMIGA 500 + RF-modulator · + 25 st 3½'ZDisketter 
2)AMIGA500 + 1081 + TECOVP1814 + 25st3½'ZDisketter 
Erbjudandet gäller tom 20:e december. 
Hos MARINEX AB köper Ni även andra produkter till oförskämt låga priser! 

Moms ingår i alla priser, 
endast verklig frakt tillk. 
Ring eller skriv efter gratis listor 
hos 

Vi har även bra 
priser på tillbehör, disketter 
EMS-PCIXT mm. 

Den avlägsna världen Ear
non är döende! Solen håller 
på att slockna och planet efter 
planet blir obeboelig . . 

Hela världens forskningsre
surser sätts in på att hitta på 
en utväg. Efter år av studier 
och utveckling finns nu äntli
gen en lösning: En Star Gene
rator som förvandlar en livlös 
planet till ett brinnande eld
hav och en ny sol. 

Så börjar Space Quest, den senaste 
delen i Sierra On-lines ny äventyrsserie. 
Läs mer om speltanken i artikeln härin
till. 

Kings Quest III är det första spelet i se
rien 3D-animated adventure games till 
Amigan. Läs mer om serien härintill . 

Du är en hjälpreda hos den grymme 
och onda trollkarlen Mannannan, och 
ska försöka i smyg lära dig så mycket 
magi att du kan ta dig därifrån och se
nare hämnas på din husbonde. 

· Tills det att du klarar det måste du lyda 
~an~ minsta vink, i alla fall så länge han 
ar dar och kan kolla. Det blir till attskrub-
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äventyr 

Som i alla bra historier så finns det ela
kingar som gör allt för att göra livet surt 
för de goda. I det här fallet är det Saria
nerna som vill använda uppfinningen för 
att ta över världen. De har just invade
rat rymdlabbet och dödat de flesta i be
sättningen. 

Nu är det DIN uppgift att stoppa dem. 
(Förvflnad? Jaså inte det. Övers. 
anm.) Du är en tredje klassens städare 
på rymdlabbet som har tagit fram Stjärn
skaparen, och hade inte hela labbet varit 
miltals från närmsta civilisation så hade 
du säkert blivit avskedad. 

Rymdlabbet har en inbyggd själv-för
störare som redan är aktiverad, så din 
första uppgift blir att ta dig ifrån skeppet 
och vidare mot andra världar och civili
sationer, eller brist på sådana. 

ba, skura och tömma pottor till förban
nelse innan han är klar med dig. 

Inte känns det bättre av att artonårs
dagen närmar sig heller. Det ryktas näm
ligen att han brukar göra sig av med sina 
" slavar" senast den dag de fyller arton. 
Spelet är relativt lätt och ganska under
hållande, även om handlingen är lite trå
kig och enkelspårig. 

Anders Kökeritz 

Ir·--_-.-.-~----··""¾o . . 

• • t 

Det är inte så svårt (i alla fall inte i bör
jan) bara man ser sig omkring och är lite 
nyfiken. Grafiken ligger kring genom
snittet, och spelet är väl värt att ägna 
några mörka vinterkvällar åt. 

Anders Kökeritz 

GRAFIK SPfl- PRIS
VARDE VARDE 

MEDRVIRDE: 

MEDElVIIIDE: 

SPIIAK
NIVl 
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Bards Tale har kommit till Amigan. 
· Bättre grafik, snabbare och smidigare, 
men i övrigt samma spel som har blivit 
så populärt på 64:an. 

Bards Tale, det första i serien Tales of 

Von :fa,.ce de<11.th 
its:el:f i" the :fOf'!'ffl 
of' 4 Skeletons ., 3 
Nomads., 6 
BarbaJ"'ians., dnd 4 
NOffld.dS~ 

Will 9our st~lwal't 
b.3nd choos:e to 
Fight o~ 
Ru.n? 

the unknown från Electronic Arts, har 
funnits ett tag till 64:an. En recension 
står att finna i nr 7/87 av Datormagazin. 

I Amigaversionen är allt väsentligt sig 
likt, men grafiken har förbättrats avse-

värt (skam vore det väl annars. red. 
anm.) och mycket kan skötas med mu
sen om man så vill. Kort sagt: Det bra har 
blivit ännu bättre! 

A.K. 

• Frankenstein av Rod Pike är ett även
tyrsspel i samma genre som hans tidi

. gare Dracula. 
Tyvärr är det inte lika roligt. 
Frankenstein är liksom Dracula upp

delat i tre delar. I första delen ska man 
som doktor Frankenstein hitta det mons
ter man fyra år tidigare skapade. 

I del två ska man ta dö på monstret. 
Och i del tre ska man spela monstrets 

roll och försöka öka sin IQ. 
För dussinet år sedan kom en film av 

Mel Brooks med titeln Det våras för 
Frankenstein. En komedi där monstret 
sjöng gamla slagdängan Puttin' on the 
Ritz samtidigt som han steppade inför 
en hänförd transsylvansk publik. 

Te,mpte of Terror 
Jag kan inte sluta tänka på denne 

Frankenstein när jag spelar Rod Pikes 
pekoralistiska epos. 

Som en extra krydda i spelet är att det 
tar ovanligt lång tid att få ett svar på ett 
kommando. Och oftast får man svaret att 
man inte kan göra det just nu. 

GRAHI SPEL- PRIS~ 
r VARDE VIRDE 
u 

4 
3 
2~- _ _,..,.,_._.. . .., ~ 

1 

MEDELVARDE: 

SPRAK
NIVA 

... ... 
Cl 

!il! 

--~ 

Temple of Terror kommer från U.S. 
Gold med en lovande förpackning, Men 
när man väl har sett den kan man med 
gott samvete sätta tillbaka spelet på hyl
lan. 

Historien är den gamla vanliga: den 
onde Malbordus tänker ställa till med jä
velskap och bara DU kan återställa sta
tus que etc. 

Efter att ha travat runt i det här spelet 
ett tag och häpnats över grafikens näs
tan otroliga tafflighet fick jag starka sym
patier för Malbordus; vad som helst 
måste vara bättre än det detta. Nå, det 
går att få bort grafiken i utbyte mot mera 
text men skillnaden är marginell och 
gjorde i varje fall inte mig gladare. 

Speliden är gammal och_dammig, det 
går i stort sett ut på att ha med sig rätt 
föremål vid rätt tillfälle, och man har för
sökt pigga upp det med kommandon 
som BOM, Qsave, osv. Så synd att det 
inte fungerar sen .... 

Att driva omkring i ett illa definierat 
landskap och samla ihop planlöst ströd
da föremål erbjuder ungefär samma 
glädje och spänning som att köpa ingre
dienserna till en större middag när man 
har råkar ha glömt inköpslistan hemma. 
Ett riktigt sömnpiller. 

Mats Kempe 

Man får heller inga ledtrådar till vad 
som bör göras. Spelet känns ologiskt. 

Ett exempel: När man vaknar på mor
gonen i första scenen fylls hela skärmen 
med oläslig text. Men trots den enorma 
textmängden ser man inte att det ligger 
pengar framme och att dörren ut är till 
väster. Sticker man inte snabbt från sov
rummet dör man när blixten slår ner. 

Väl nere i vardagsrummet kommer 
man ingenstans. Helt ologiskt måste 
man sätta sig i en fåtölj och vänta på sin 
pappa. Annars kan man inte få upp yt
terdörren . 

Det tillsammans med svulstiga be
skrivningar i låtsad 1800-tals stil gör mig 
enbart förbaskad när jag försöker ta mig 
fram i 6mgivningarna. 

GRlfll SPEL· 
r VARDE 
u 

4 
3 
2-
1 

· MEDELVARDE: 

Lennart Nilsson 

PRIS· 
VARDE 

,;p·,:., 
" ! ... ,.,, 

SPRAK
NIVA 
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Ultima 1 
Uppföljare och fortsättnin

gar har man blivit van vid vid 
det här laget, men att del ett 
kommer efter fyran, det hör till 
ovanligheterna. 

Just det är i alla fall fallet 
med Ultima-serien från Ori
gin. 

Ultima I har funnits ett tag till bla Apple 
och Ataris gamla datorer, men till 64:an 
har det inte kommit förrän ganska nyli
gen . Däremot har Ultima 111 och IV fun
nits och blivit väl emottagna. 

Landet Sosaria söker e-n hjälte för att 
döda den onda trollkarlen Mondain och 
det är där du kommer in. Du ska fara till 
landet Sosaria där onda är onda och 
goda är goda och göra ditt bästa för att 
driva bort ondskan från landet. 

Spelet tu ngerar i stort sett som de öv
riga i serien, men är inte lika utvecklat 
som senare delarna. Du utforskar lan
det ensam, ingen håller reda på din mo
ral och personerna pratar inte lika myc' 
ket mad dig som i tex del 3 och 4. 

Dessutom är det mycket lättare att 
komma undan om man snattar i städer
na, sä det kan vara ett enkelt sätt att ut
rusta sig på. Du styr din gubbe med joy-

stick eller tangentbord över en värld be
stående av skogar, vatten, floder, städer, 
slott och givetvis dungeons. Som van
ligt går det huvudsakligen ut på att slåss 
och slå ner allt som rör sig och därige
nom samla erfarenhet, styrka och kun
skap. 

Både grafik och ljud har utvecklats 
mycket genom serien, likaså komplexi
teten i spelet. Det gör att jag skulle re
komendera någon av de senare delar
na i stället, men även Ultima I har en viss 
beroendeframkallande effekt, och är 
värd sin tid om man inte har något bätt
re för sig . 

Anders Kökeritz 

BETALAR DU FÖR MYCKET FÖR DINA 

DISKETTER ??? · 
Vid köp av minst 50 disketter får du välja 
ett originalspel: C64 KNUCKLE BUSTERS 
ATARI ST/AMIGA: DEEP SPACE alt. ARENA 
Priser: 20st 50st 100st 
5 1 /4" DSDD 6.00st 5:75st 5:00st 
3 1/2" DSDD 17:00st 16:25st 15:25st 
Priserna inkluderar moms och porto. Ev postförskott 1 0:
Vi har ett års garanti på alla varor. Postgiro:4321091-3. 
Telefon: 08-750 65 28vard. 17.00-19.00. 

JOYSTICKS 
TAC Il (SUNCOM) 165:-st 
T AC 5 (SUNCOM) 199:-st 
PRO 9000 (SUZO) 199:-st 
9000 de LUXE (SUZO) 299:-st 
BAT HANDLE (WICO) 269:-st 
THE BOSS (WICO) 179:-st 

EXPERT CARTRIDGE/64 375:-st 
(bättre än FINAL CARTRIDGE) 
WORD PERFECT/AMIGA 3.795:-st 
(ordbehandlare till AMIGA. Klarar Å,Ä,Ö utan problem) 

SUPERBAS/AMIGA 1.595:-st 
(Bästa registerprogrammet till AMIGA:n. Program och 
bruksanvisning är självklart på SVENSKA. Söktiden 
för en valfri post är högst 1 /300-dels sekund). 

MIDI-INTERFACE/AMIGA 795:-st 
(passar till AMIGA 500/2000) 

Du skickar din beställning till: 

HOT SOFT AB, Bergengatan 43 
164 35 KISTA 



Tusen ord säger 
mer än en bild 

Inga bilder. Inget tal. Ingen 
animering. lnfoc(?_ms äventyr 
har bara ren text. Andå hör de 
till de mest älskade äventyrs
spelen. 

även det en mycket bra inträdesport i ln
focoms värld. 

Första mest kända 

De första, och också de mest välkän
da äventyren är Zork-trilogin som ur
sprungligen skrevs för stordatorer, men 
förkortades och kom ut till hemdatorer 
1982. Man går omkring i ett övergivet un
derjordiskt grottsystem och ska leta reda 
på kvarglömda skatter från det forna ri
ket. Trots att det är gammalt med data
mått mätt, är det fortfarande spelvärt. 

toria, som leder från jorden till de mest 
egendomliga hörn av universum. Klart 
spelvärd om man gillar den stilen. 

Leather goddesses of Phobos är ett 
nästan lika vansinnigt spel, som jag tyc
ker är ännu bättre, som han har skrivit 
helt själv. Det börjar på Joe's bar i en 
småstad i USA och fortsätter runt om i 
solsystemet för att sluta i lädergudinnor
nas glädjepalats på marsmånen Pho
bos. Däremellan förekommer det bland 
annat ett harem, kung Midas, ett robot- · 
zigenarläger och en del barnförbjudna 
scener. 

Ord och 
inga visor 
när lnfo
com gör 
sina även
tyrsspel. 
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lnfocom är ett amerikansk 
företag som har specialiserat 
sig på textäventyr. Medan 
konkurrenterna har kommit 
med bättre och bättre grafik 
har lnfocom envist vägrat att 
göra detsamma. Det är bättre 
om man skapar bilderna själv 
för sin inre syn, menar man. 

Det har länge ryktats att en fortsätt
ning, Beyond Zork, är på väg, men än 
har inget dykt upp. Vi väntar med spän
ning. 

Nästa serie, Enchantertrilogin, med 
Enchanter, Sorcerer och Spellbreaker 
går också i äventyrsstii, men nu ärdu en 
ung magiker som håller på att lära dig 
konsten. 

Douglas Adams har också skrivit Bu
reaucracy som är en historia som (näs
tan) s.kulle kunna hända i verkligheten. 
Det börjar med att posten kommer fel, 
men när du skall försöka ställa det till rät
ta möter du bara ännu mer byråkratiska 
hinder. 

män på 1600-talet. Skrivet av Amy 
Briggs, lnfocoms första kvinnliga förfat
tarinna. 

r . -Å11t .i N;;a·p;o~;;.~ - . 1• 
Och visst märker man skillnad mellan 

deras och andras spel. Spelen har mer 
humor, och ger vettigare svar på dum
ma kommandon. De har också bättre 
beskrivningar, en bättre, och mer ge
nomarbetad handling, mer logiska pro
blem och sist men inte minst ett större 
ordförråd och de klarar mer avancera
_de meningar som kommandon än de 
flesta. 

Spelen skrivs i ett eget programspråk 
på en stordator och därifrån skapas de 
olika versionerna till olika datorer. 

Första science fiction 

Deckarspelen 

· Deckarserien började med Deadline 
redan 1982, och har fortsatt med Wit
ness och Suspect. I Deadline är du en 

, polis som skall !ösa ett mord på tolv tim
mar. 

I Suspect är du en journalist på en fest 
när ett mord begås och du själv är hu
vudmisstänkt. 

Ett spel i en helt annan stil är Nord 
and Bert couldn't make heads or ta
ils of it, som handlar om ordlekar o dyl. 
Det består av åtta smådelar med olika 
variationer på temat. 

Alla spel har mycket välgjorda för
packningar, där man får med allt ifrån 
kvitton som är ledtrådar i en deckargå
ta till brev och kartor. Dessutom finns det 
alltid ett miniäventyr i manualen som 
dels brukar vara underhållande, dels ger 
en del ide'er till spelet. 

j G Dataspel 

I Commodore/Amiga 
Atari St/MSX/PC 

Prisex: 
Commodore 

California Games 
K 110:- D 165:-

Airborne Ranger 
För större minne 

Starcross, som kom 1982, är det förs
ta science fiction spelet. Du, en egen 
skeppare på M.C.S Starcross, har just 
upptäckt ett svart hål, och hoppas kun
na tjäna grova pengar på det. Men det 
visar sig vara en rymdstation, med det 
mest varierande klientel, och alla är inte 
glada över att du kom . . . 

I Suspended ligger du nerfrusen soni 
planetens hjärna och styr sex robotar 
som skall laga diverse utrustningar (vä
derkontrollering mm) innan hela mänsk
ligheten dör. En av de bättre. 

Egen tidning K 165:- D 195:- -<: 
De flesta spel går att köra på en dator 

med minst 48 K, men det har nu också 
kommit en del spel som kräver 128 K 
minne och då har ett utökat ordförråd 
bl.a. Än så länge finns det bara A mind 
forever voyaging, Trinity och Bureauc
racy i den serien, men fler kommer. 

lnfocom har sedan starten 1982 pro
ducerat 28 textäventyr, till över 20 olika 
datorer, i varierande svårighetsgrad, 
från de enklaste för nybörjare till expert
nivån för mycket vana spelare. 

I Planetfall, som kom ett år.senare, är 
du till skillnad från Starcross en mycket 
underordnad däckskrubbare som lan
dat övergiven(?) planet och måste räk
na ut vad som har hänt. 

Fortsättningen kom i år, med Station
fall, där du har kommit upp dig ett pinn
hål, men har fastriat i byråkratin. På ett 
rutinuppdrag upptäcker du en öde 
rymdstation och du måste ta reda på var
för för att kunna komma därifrån. 

B-filmer 

Hollywood Hi-jinx är ett mycket roligt 
spel som bygger på gamla B-filmer. Du 
skall lyckas hitta tio "skatter" på en viss 
tid för att få ett miljonarv. Det låter enkelt, 
men det har många roliga vändningar 
som gör det mycket bra. 

lnfocom ger också ut en tidning, The 
status line, som alla lnfoc6mspelare 
runt om i världen får gratis. I den står det 
om nya spel, lite tips till gamla spel och 
lite smått och gott om lnfocom i allmän
het. De har också tävlingar av de mest 
varierande slag, från kuvertdesignen 
och slogans till kunskapstävlingar. Man 

· kan också beställa program, posters och 
T-shirts direkt från lnfocom via tidningen. 

Outrun 
K 110:- D 165:-

Combat School 
K 110:- D 165:~ 

Pris inkl. IIIOIIS 

Frakt tillkonner 

DA T A-MEOIA AB 
Box 1097. 1 B 1 22 Lidingo 

Tel: 0B-731 9B lJ0 
Wishbringer är en bra inledning till 

äventyrsgenren, lätt, men välgjort och 
ger en bra inblick i hur spelen går till. 

Moonmist är mer åt deckarhållet och 

Författaren till dessa båda, Steve Me
retsky, har också skrivit Hitchhikers 
guide to the galaxy, efter Douglas 
Adams bok med samma namn . Det är 
en fullkomligt vansinnig men roli(l his-

Alldeles nyligen kom Plundered 
heai;ts, det första kärleksromanspelet. 
Till stor del bygger det på kioskromaner, 
och utspelas bland pirater och gentle-

Sammantaget kan man säga att'alla 
borde åtminstone ha provat ett lnfocom 
någon gång. De har en humor, och 
känsla som gör att man mycket lätt blir 
biten när man väl har börjat. 

Anders Kökeritz l--·-·-·-·-·----~ 

DATORER • PROGRAM • TILLBEHÖR 

Don efter person! 
Commodore erbjuder ett komplett datorprogram från 
hemdator och en bit in i PC- nivå. ''.5:''.'"'""''!Wi!f'if'ii!~!!i%"'ffei~"' 

C 64, världens mest 
köpta hemdator. 
Alltid bra pris 

1880:-

C 128, hemdatorns 
pris men den stora 
fllaskinens möjlig
heter till avancerad 
programmering. 
Alltid bra pris 

2 785:-

C 128 D, som 128 men 
med löst tangentbord 
_och inbyggd dis!<drive. 
Alltid bra pris 

4 995:-

LÅGPRIS
DISKETTER 

(:: 
Commodore 

0S00 
5 1 / 4" 
10 st 

M-20· 
3 1 /2" 
10 st 

79:-
199:-

Hantverkargatan 5, Västerås 
021-125244 
Nu finns vi även i Örebro, 
Vasatorget 5, 
019-123777 

Superdatorn med: 

Motorola 68000 processor med 3 co-processorer. 
511 kb RAM intemminne expanderar till I mb. 
Inbyggd diskdrive 3.5'' 880 kb. Mus. 4096 färger. 
Multitasking. 4-kanals stereo. 
Dessutom ett stort urval av programspråk. 

JAMIGA 

(:: 
Commodore 

2-års garanti 
lämnas vid köp av alla Commodoreprodukter tom 31/12 -87 

C 
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a~~tn9tr~ 
on tht winb 2 

I Datormagazin nummer 7/87 recen
serade jag del 1 av äventyrsspel "Pas
sengers on the wind". Spelet kommer 
från franska lnfograrries och är översatt 
till engelska. Det bygger på Bourgeons •· 
tecknade serie som på svenska heter 
"Resande med vinden". 

Liksom i förstra delen dominerar gra
fiken helt och hållet, men valsituationer
na har blivit fler och musiken mer vari
erad , När kommer tredje (och sista) de
len? 

Mats Kempe 

I~ 

Handlingen utspelas 1780 i Eng
land, Frankrike och Afrika och är 
tämligen komplicerad. 

Relationerna mellan hvudpersonerna 
är av det mer dramatiska slaget. I slutet 
av del 1 lämnade man huvudpersoner
na med problemen ouppklarade, vilket 
kändes ganska otillfredsställande. 

TWO NEW SPORTS SIMULATIONS 

Seriens styrka är att personerna är 
ovanligt sammansatta och väl karaktä
riserade. Men det går dessvärre förlorat 
i spelversionen - grafik kräver stort ut
rymme. 

I ,, . I . 
~ 

Som spelare har man inte mycket att 
' göra. Man·trycker helt ~rikelt handlingen 
.framåt med sin joystick och ibland upp
står .9n valsituation ä~. man har chans att 

. ·, - göra f~I. Men det ij.r bara att gå tillbaka 
. , · ·och välja rätt. · ·· ·. 

·. . . Qe~2_ av spelet.följer del 4 av Bour
gedns serie. Den heter "Ormens tim

·j. .- me''. på svenska. Jag·fqr~drar den här 
' ·.. . . äelen .. Handlingen är tätare och den är 

· · qetydlig_t ~nepigare att:klara av än förs
. ta del.en .. Dessvärre är_ det en mycket 

. kompli,::erad intrig vilket gör att det inte 
lämpar .si_g som ett fristående spel. Man. 

· bör ha spelat·del 1 eller ha läst de tre 
. första seriealbumen för att ha något ut
:byt~ ax get_ liär. . 

,.;_ 

. ·._.,. ~. 

) 
GRAFIK SPfl- · PRIS- ., iPRAK· . ·, 

VIRDE VIRDE ·-.. NIVA • 

MEDflVIROf: 

/) NHE HEMDATOR- NHE 

) 

SPECIALISTEN 

DATORER OCH TILLBEHÖR till 
ATARI ST-XL - XE 
SPECTRAVIDEO SVI - 7281738 MSX 
ZX SPECTRUM 128- SINCLAIR OL 

NYTTO· SPELPROGRAM till 
ATARI ST/XUXE 400/800 
MSX - SPECTRUM - IBM -

- COMMODORE 64/128 - AMIGA 
AMSTRAD PCW - APPLE - m.fl. 

ÖVRIGT 
DISKETTER 3 1/2"- 5 1/4" -
DISKETTLÅDOR - JOYSTICKS -
SKRIVARE - MONITORER -
BÖCKER - m.m. m.m. 

Begär GRATIS Broschyr- pris/istor. 
ANGE PRODUKT ELLER DA TORTYP 

NHE 
ELECTRONICS AB 

Rosenlundsv. 12,612 00 FINSPÅNG 
Tel. 0122-134 80 

FROMEPYX 



OC101EI 
• På Amiga-fronten har det hittills bara 
funnits en ubåts-simulator, nämligen Si
lent Service. Men nu har det <;lykt upp en 
utmanare, Hunt for Red October. 

Programmet bygger på boken med 
samma namn. I.boken så ska en sovje
tisk ubåtskapten hoppa av till väst under 
en testkörning av den senaste sovjetiska 
ubåten, kallad Red October. Han skall 
ta sig från trakterna av Island till den 
amerikanska kusten. Mellan Island och 
Storbritannien finns ett nät av hydrofo
ner och havsbotten liknar alperna. 

Ubåtskaptenen måste i hög fart man
övrera mellan undervattensberg för att 
ungå upptäckt. Därtill måste han hålla 
sig undan för sovjetiska sjöstridskrafter 
som hellre spränger ubåten än ser att 
den hamna i amerikanska händer. 

Spelet går inte ut på att knäppa så 
många fiender som möjligt, för varje 
gång du blir upptäcktsåblirdetju lätta
re för dina förföljare att hitta dig och skä
ra av dina flyktvägar. Torpeder riktade 
mot dig själv är inte så väldigt svåra att 
undvika. Om man bara ser till att man 
håller ett behörigt avstånd till minor och 
fiende-fartyg så kan man helt enkelt köra 
ifrån torpederna. 

MANADENS HETASTE: 

L.JUSPEt·~t-~A 
t Nycket prisvärd 
t Nycket exakt 
i Inkl. progratvara 
i . Digital Data Garanti 

'rlll r,t··;,:: ·:11~C::-•• , r J. -· ,_,_, ._1 

MODEM C 64/12::: 
i 300/300 full duplex 
* Autosvar 
* Autouppringning 
* Ter1inal progra1 
* 1 års garanti 
T 1 ' ' -,-C' 

•. I.I, P t"' l ~. ' ( ,,.I : -
TURBOCARTRIDGE 189: 
MASKINKODSMODUL 189: -

'DIGITAL DATA 
Donald Lundh 
Trelleborgsg. 7 A 
214 35 MALMö 

i:iPPET: 

I.värsta fall brukar det krävas några 
smärre undanmanövrer, men det brukar 
gå bra. Sonar, aktiva hydrofoner och· 
ekolod är mycket viktiga instrument un

. der första delen av spelet. Om man an
vänder dessa flitigt och dessutom lyc-
kas hålla god fart när man stormar fram 
under vattnet, så nära botten som möj
ligt så är det inte alls så svårt att manöv
rera sig ut i Atlanten där man inte läng
re behöver bekymra sig om såna här de
taljer. Dessvärre verkar man inte behö
va bry sig om några detaljer alls när man 
kommit ut i Atlanten. 

Jag har klarat hela spelet ett antal 
gånger. Första gången tog ett litet tag, 
men det var å andra sidan tredje gången 
jag spelade så jag hade ännu inte lärt 
mig riktigt hur ubåten fungerade. Andra 
och tredje gången jag klarad . spelet var 
fjärde och femte gången k g spelade 

PROGRAM TILL C64 och AMIGA 
Priser: 64kass 64disk 

OUTRUN 129:- 169:-
AIRBORNE RANGER 189:- 239:-
Defender of the Crown 139:- 179:-
CALIFORNIAN GAMES 139:- 169:-
WORLDGAMES 129:- 169:-
Three Musketeers 129:- 169:-
TRANTOR 129:- 169:-
Internationell Karate + 129:- 179:-
Star Paws 99:- · 149:-
RVGAR 129:- 179:-
MEANSTREAK 129:- 179:-
lndlana Jones 129:- 179:-
ROADRUNNER 129:- 169:-
CAPTAIN AMERICA 129:- 179:-
BOK 64 (svensk bokföring) 495:-
SAMLINGSKASSI: I I ER 
EPVX Scandinavla 149:- 199:-
(Wintergames,lmp. Mission,Pitstop 11,Supercycle, 

Moviemonster) 
4 ACTION HITS 149:- 179:-
(Blood'n Guts, 1943,Soldier One,Captured) 
ELITE Collectlon 149:- 179:-

AMIGA 

350:-

245:-
245:-

(Bomb Jack.Frank Bruno Boxing,Commando,Airwolf,Paper
boy,Ghost'n Gobblins,Battle Ships,Bomb Jack 2 ) 
SOLID GOLD 149:- 179:-
(Gauntlat,Ace of Aces, lnfiltrator, Leaderboard, Wintergames) 

Ovanstående priser inkluderar moms och frakt. Vi har ett 
års garanti på alla produkter. Postgiro: 432 1 O 91-3. 
Telefon: 08-750 65 28 vardagar 17.00 - 19.00. 

Du skickar din beställning till: 
HOT SOFT AB, Bergengatan 43,164 35 KISTA 
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det. Dessa gånger spelade jag inte så 
mycket för att det var roligt utan för att 
testa om jag bara hade haft tur när jag 
klarade spelet. Det hade jag inte. Efter 
man kommit ut i Atlanten är det bara att 
köra för full maskin till -närmsta ameri
kanska fartyg, gå upp till ytan och skic
ka ett "ping" till dem med den aktiva 
hydrofonen. De skickar lite meddelan
den till en, varpå man sätter full fart mot 
en ny punkt. 

När man är där så är spelet slut. Det 
finns inga svårighetsgrader och inget 
annat för att göra spelet intressant. 

När man en gång klarat det så tappar 
man allt intresse för spelet, trots att det 
i övrigt är mycket välgjort. Ett spel som 

använde Hunt for Red Octobers goda si
mulering men som erbjöd nånting mer 
än bara ett scenario att spela skulle vara 
roligt. Som spelet ser ut nu påminner d~t 
mig bara om Defender of the Crown som 
också det är roligt tills man klarar det. 

Björn Knutsson 

PRIS: Okänt vid tidningens 
pressläggning 

GRAHI LJUD SPEL- PRIS
VARDE VARDE 5 

---t---t-14 

-------1---+3 

2 

MEDELVÄRDE: 2.5 

300 BAUDS MODEM SOM PASSAR TILL 
COMMODORE 64 OCH 128. 
MODEMET HAR AUTODIAL OCH AUTOANSWERFUNK
TIONER TILLSAMMANS MED PROGRAMVARAN VIP
TERMINAL (SVENSK VERSION) SAMT EN MANUAL. 
SÄLJES ENDAST TILL SLUTKUND FÖR s,SKR (INKL 
MOMS OCH FRAKT). . 

1200/2400 BPS FULLDUPLEX V22 - V22 BIS. 
FRISTÅENDE MODEM EL INSTICKSKORT 
FÖR IBM PC. 
AUTOMATISK UPPRINGNING/AUTOMATISKT SVAR 
SAMT AUT HASTIGHETSANPASSNING. 
UPPRINGNING MED HJÄLP AV HAYESPROTOKOLL 
KOMMUNIKATIONSPROGRAM _MEDFÖLJER. 

PRiSER 
FRISTÅENDE MODEM i~S (INKL MOMS OCH FRAKT) 
INSTICKSMODEM • iS95'(1NKL MOMS OCH FRAKT) 

Ej godkända av televerket. 

För ytterligare info ring el skriv till 

LICOM KONSULTBYRA 
Mossbanken 4. 417 28 Göteborg. Tel 031-23 9196 

\ . 
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Datormagazin testade 27 joystickar. Många håller måttet, andra är i det närmaste fall för allmänna reklamationsnämnden. De egenskaper som utlovats i annon
serna är i vissa fall rena bluffen. 

ånga dåliga stickor 
Har du tröttnat på krånglan

;. de och risiga joystickar. Då 
behöver du Datormagazins 
stora joystick-test. 

Vår Game Squad har gran
skat och hårdtestat 27 olika 
joystickar på marknaden. Läs 
själv vilka du ska undvika! 

Joystickmarknaden omsätter miljon-
, belopp varje år enbart i Sverige. Inte för 

att varje datorägare behöver 10 joystic
kar, utan för att flertalet joystickar tende
rar att rasa ihop efter en tids använd-
ning. · 

Många joystickarna är av så dålig 
konstruktion att de inte kommer att bli 
långlivade. 

Själva testen gick tioll så att vår Game 
Squad spelade Mindbreak med varje 
joystick. Dels kördes varje joystick i en 
speciell elektronisk joystick-testare som 
exakt visade utslag och fireknappens ut
slag. · 

Utifrån dessa tester sattes betyg 1 till 
> '5 i "spel", precision, snabbhet, känslig

het och lire-funktion. 
Dessutom skruvade vår tekniska ex

' pert, Per-Erik Westerberg, sönder varje 
'joystick och tittade på dess uppbygg
' nad. Utifrån denna "inblick" skrev han 
en teknisk kommentar och satte ett be
tytg över joystickens rent tekniska funk-

',} tioner. 
Samtliga dessa betyg sammanräkna

:'des därefter och delades för ett genom
snitt som därmed utgörTOTALBETYG. 

För att testen ska bli rättvis hade test
laget endast ett visst antal poäng att dela 

· ut så att snittet för samtliga joystickars 
·totaltbetyg blev 3.0! 

När man läser joystick-testen ska ma'r1 
· - · vara medveten om att ~n joystick kan ha 

fått dåliga "spel-betyg" men ändå är av 
· god teknisk kvalite, och tvärtom. Total
betyget skall dock avspegla detta. 

TEST-TEAM :Testledare: Kalle An
dersson. Tomas Hybner, Johan Pet

-tersson, Lennart Nilsson, -Pekka 
/3 Hedqvist. Teknisk chef: Per-Erik Wes

. terb~rg. 

TERMINATOR 
PRIS: 269 kr. 
LEVERANTÖR: HK Electronic. 
SLADDLÄNGD: 160 cm. TOT.HÖJD: 120 
mm. VIKT: 214 gr. SUGPROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 1. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Microswitchar. 

\\~~~,,~\'\'\'~l'l'l'l'\'l'l1l1Pl1Pl1l~'l'i'i'_i'/f/'l'/Wri 
\\ \ 10 ~ 0 'r 10 I 1/fff 
iO <0 
Slaglängd: 14 

TEKNISK KOMMENTAR: Klen spak. 
TEKN.BETYG: 4 

BETYG: Spel: 3.7. Precision: 3.2 Snabb
het: 3.2 Känslighet: 3 Fireknapp: 2.3. 

SLUTBETYG: 3.5 

STARFIGHTER 
Pris: 169 kr. 
LEVERAt\lTÖR: Pylator .. 
SLADDLANGD:155 cm. TOT.HOJD: 95 mm. 
VIKT: 184 gr. SUGPROPPAR: Nej. ANTAL 
FIREKNAPPAR: 1. . AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Metallpinne mot metallplat
tor. 

Slaglängd: 3 

TEKNISK KOMMENTAR: Se Slik Stik. 
TEKN.BETYG: 5. 

BETYG: Spel: 3. Precision: 3.4. Snabb
het: 4. Känslighet: 2.8. Fireknapp: 2.7. 

SWTBETYG: 3.7 

SLIK STICK 
PRIS: 119 kr. 
LEVERANTÖR: Pylator. 
SLADD LÄNGD: 155 cm. TOT.HÖJD: 90 mm. 
VIKT:172 gr. SUGPROPPAR: Nej. ANTAL FI
REKNAPPAR: 1. AUTOFIRE: Nej. SWITCH
TYP: Stålpinne mot metallplatta. 

~~~~~,~\'\'\'~l'l'\'l'\1111~11,/'l''''''1'l'l'/I/Jrw1y 
\o 10 JUi 10 <0 
Slaglängd: 2 

TEKNISK KOMMENTAR: Bra hållbarhet. 
Metallplattorna kan ev. oxidera efter längre 
användning, dock lätt att åtgärda .. 
TEKN.BETYG: 5 

BETYG: Spel: 4. Precision: 3.6 Snabb
het: 3.8. Känslighet: 3.2 Fireknapp: 2.8. 

SLUTBETYG: 4.0 

PRO 
9000 

COMPETITION 

PRIS: 229 kr. 
LEVERANTÖR: HK Electronics. 
SLADDLÄNGD: 140 cm. TOT.HÖJD: 135 
mm. VIKT: 218 gr. SUG PROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 2. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Microswitchar m. metalltun-

\ ~~;~\l~\'\'\'~\1\1\1\1\lll\lllllll/1/l/l/1/l/l/1///f/W3/1JJ1zz 
\~ O \ 10 t\· 0 '~ ·10 I J1f 
i 0 

MAGNUM 
PRIS: 179 kr. 
LEVERANTÖR: Trade Plus. 
SLADDLÄNGD: 200 cm. TOT.HÖJD: 190 
mm. VIKT: 260gr. SUGPROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 1 . AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Microswitchar. 

,~~W''\'\'\'l'\'1111111111111111111111l'11111111,_""Ynn10 , ·' ,ot O 1'10 r 111f io 20 
Slaglängd: 7 

TEKNISK KOMMENTAR: Hållbar konst
-ruktion, bra switchar. 
TEKN.BETYG: 3.3 

BETYG: Spel: 3.3. Precision: 2.6 Snabb
het: 3.0 Känslighet: 2.8 Fireknapp: 2.5. 

SLUTBETYG: 3.3 

Slaglängd: 6 ._ ____________ _. 

TAC-5 
PRIS: 199 kr. 
LEVERANTÖR: HK Electronics. 
SLADDLÄNGD: 150 cm. TOT.HÖJD: 160 
mm. VIKT: 242 gr. SUGPROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 3 AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Microswitchar. 

TEKNISK KOMMENTAR: Hållbar konst
ruktion, dålig precision på spak. 
TEKN.BETYG: 3 

BETYG: Spel : 3. Precision: 3.2 Snabb
het: 3 Känslighet: 2.6 Fireknapp: 3 

SLUTBETYG:3 

\\\\l\\\l~\'\'\1\l\\\l\l\l\llllljljlll/l/l/l/l/l///.l/ I/ 1/'fri/lli/ll! 
\~"''\ ~ 0 I ;f\/__ 1111/11/ 
iO 1q •u <0 
Slaglängd: 8.5 

TEKNISK KOMMENTAR: Tröga switchar 
annars bra. 
TEKN.BETYG: 4 

BETYG: Spel: 2.3. Precision: 2 Snabb
het: 2.4 Känslighet: 2 Fireknapp: 3. 

SLUTBETYG: 2.9 

HOTSPOT 
PRIS: 149 kr. 
LEVERANTÖR: USR Data. 
SLADDLÄNGD: 135cm. TOT.HÖJD: 70mm. 
VIKT: 156 gr. SUGPROPPAR: Nej. ANTAL 
FIREKNAPPAR: 1. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Mikrobrytare. 

\~~~~\~\'\'l'~l'\11111r111111~111111,/'i'l~'l1'N'JJr111y 
io l\ ,o 10 r <Q 
Slaglängd: 14 

TEKNISK KOMMENTAR: Bra strömbryta
re dåliga lödningar. 
TEKN.BETYG: 4 

BETYG: Spel:.1.3. Precision: 2.2 Snabb
het: 2.2 Känslighet: 1.4 Fireknapp: 1.5. 

SLUTBETYG: 2.4 



THE ARCAD TURBO 
PRIS: 329 kr. 
LEVERANTÖR: HK Electronics. 
SLADDLÄNGD: 140 cm. TOT.HÖJD: 140 
mm. VIKT: 242 gr. SUGPROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 2. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Microswitchar. 

\\\\\\IIW\'\'\'11\1\1\1\1\1\1\1l1l1!1Pl'l1l1/111/1/1/1il/W111111 
\\x\l \ ~ \ Q "' / / 11JJJ 
7,0 iv1 -,10 <0 

Slaglängd: 7 

TEKNISK KOMMENTAR: Enkel och håll
bar konstruktion. 
TEKN.BETYG: 4 

BETYG: Spel: 2.8. Precision: 2.8 Snabb
het: 2.8 Känslighet: 2.6 Fireknapp: 2.8. 

SLUTBETYG: 3.2 

'l-J\CO RED BALL 
Pris:299 kr. 
LEVERANTÖR: Dennis Bergström. 
'>.lADDLÄNGD: 160 cm. TOT.HÖJD: 160 
mm.\l\KT: 344gr. SUG PROPPAR: Nej. AN
TAL FIRE~NAPPAR: 2. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: N.<o\alltungor 

\~~\1\l\'\'\'\1\1\l'\1\1\1\'l'\l\l\lj1l1\1\1\lj111111'/l/'1'11////// 
\ O \ 'f iO O 10f I r'l1/1/J 
1 <0 
Slaglängd: 13. 

TEKNISK KOMMENTAR: Se Wico Com
mand Contro\. 
TEKN.BETYG: 5. 

BETYG: Spel: 4.3. Precision: 3.4. Snabb
het: 2.4. Känslighet: 4. Fireknapp: 4. 

SLUTBETYG: 4.3. 

WICO BOSS 
PRIS: 199 kr. 
LEVERANTÖR: Dennis Bergström. 
SLADDLÄNGD: 150 cm. TOT.HÖJD: 170 
mm. VIKT: 356gr. SUGPROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 1. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Metalltungor. 

~~~\1\1\\1\1\l\1\1\1\I\IJlj'l'll/ll'/1/1f 1/1/1'/'/1N1,, 
20 i\'iO O ,l;o/JJJ'lf 
Slaglängd: 13 <Q 
TEKNISK KOMMENTAR: Lite billigare ut
förande än Wico Command Control. I övr. se 
den. 
TEKN.BETYG: 5 

B~TYG: Spel: 3.3. Precision: 3.0 Snabb
het: 2.4 Känslighet: 2.6 Fireknapp: 2.5. 

SLUTBETYG: 3.6 

WICO BATHANDLE 
Pris: 299 kr. 
LEVERANTÖR: Dennis Bergström. 
SLADDLÄNGD: 160 cm.TOT.HOJD: 170 
mm. VIKT: 334 gr. SUG PROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 2. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Metalltungor. 

~~,~~W~\'\'\\1\1\111\111\1Pl'l1l11'l1l1/'/1/1/1/ff13/'l'!Jiii . 
~' \ Jt\O O 1M I ,1Jy 
io \ -1 <0 
Slaglängd: 12 

TEKNISK KOMMENTAR: Mycket bra hölje. 
Robust, håller för mycket grov hantering. 
TEKN.BETYG: 5. 

BETYG: Spel: 3.8 Precision: 4.4. Snabb
het: 2.6 Känslighet: 3.8. Fireknapp: 4. 

SLUTBETYG: 4.2 

WICO SUPER 
THREE-WAY 
PRIS: 399 kr. 
LEVERA~TÖR: Dennis Bergströr,n. 
SLADDLANGD: 160 cm. TOT.HOJD: 175 
mm. VIKT: 376 gr. SUGPROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 2 . AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Metalltungor. 

~~~~\\'\'\'~,:l'\'l'l'i'~'11111ir1:/!/.,''l'l'lyr1111 
io , i ,,v 20 
Slaglängd: 8 
TEKNISK KOMMENTAR: Se Wico Com
mand Control. 
TEKN.BETYG: 5 

BETYG: Spel: 3.5. Precision: 3. Snabb
het: 2.8. Känslighet: 4.2. Fireknapp: 4. 

SLUTBETYG: 3.9 

JOVSTICK-TEST 

• 

' 
TAC-2 
PRIS: 179 kr. 
LEVERANTÖR: Pylator. 
SLADDLÄNGD: 160 cm. TOT.HÖJD: 115 
mm. VIKT: 248 gr. SUGPROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 2. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Stålpinne mot metallplattor. 

~ .. 

SPEED KING 
Pris: 159 kr. 
LEVERANTÖR: HK Electronic. 
SLADDLÄNGD: 160 cm. TOT.HÖJD: 105 
mm. VIKT: 180gr. SUGPROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 1. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Mikroswitchar. 

~\\~\'\'\'\'\'\1\1\\1\1\~1\1l1l'l11'/11'/1/1/,'/'/'/1/l/.3/3/3/i/~ ,, \ ,o 'r O 16 '/11'!f 
111~~\l\'~\'\'\'\\1\1\111\1111'11Pl1/1/1/1/tl1/1/'/'I3/3/W_,11 . 
\\ \ iO f O 'f'16 t 711'1f 
7,0 <0 7,0 <0 

VG-200 AQ ATTACK 
PRIS: 195 kr. 
LEVERANTÖR: Datalätt. 
SLADDLÄNGD: 120 cm. TOT.HÖJD: 180 
mm. VIKT: 340 gr. SUGPROPPAR: Ja AN
TAL FIREKNAPPAR: 4. AUTOFIRE: Ja. 
SWITCHTYP: Microswitchar. 

\\\\\\~\1~\'\'\'~\'\'l'l'\11'1'1'1111111'/'/ f/1/l/f/1//'N'l'/IIIII 
\\\i \ i\'O O I 1rf1\ I ,1JJJ 
iO -, <0 

Slaglängd: 6 

TEKNISK KOMMENTAR: Se Slik Stik. 
TEKN.BETYG: 5 

BETYG: Spel: 4.3. Precision: 4.6 Snabb
het: 4.2 Känslighet: 4.4 Fireknapp: 4.0. 

SLUTBETYG: 4.5 

FANTASTICK 
PRIS: 99 kr. 
LEVERANTÖR: HK Electronics. 
SLADDLÄNGD: 180 cm. TOT.HÖJD: 170 
mm. VIKT: 228 gr. SUGPROPPAR: Ja. AN
TAL · FIREKNAPPAR: 3. AUTOFIRE: Ja. 
SWITCHTYP: Metalltungor. 

\\~~,\'\' 1\1\1\1\1\1\11'1'111111111'/1/1/1/1/1/1///1/1///i/'l711,, 
' iO O 1 1 t1/7JJJJIJ 7, 10 1', I 
Slaglängd: 16 - <Q 
TEKNISK KOMMENTAR: Lite seg, håller 
ej för mycket våld. 
TEKN.BETYG: 2 

BETYG: Spel: 1.7. Precision: 1.2 Snabb
het: 1.5 Känslighet: 1.5 Fireknapp: 1.5. 

SLUTBETYG: 1.7 

Slaglängd: 6 

TEKNISK KOMMENTAR: Klen spakinfäst
ning. 
TEKN.BETYG: 4. 

BETYG: Spel: 2.3. Precision: 2.6. Snabb
het: 3.6. Känslighet: 3. Fireknapp: 2. 

SLUTBETYG: 2.9 

THEARCAOE_ 
PRIS: 239 kr. 
LEVERANTÖR: HK Electronics. 
SLADDLÄNGD: 140 cm. TOT.HÖJD: 125 
mm. VIKT: 234 gr. SUGPROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 1. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Microswitchar. 

\~~~~,\'\'\'l'e'1111111'g/l/l/1/,1'1/1/ff1/1111/7r11111 
io iut 10 26 

Slaglängd: 12 · Slaglängd: 7 
TEKNISK KOMMENTAR: Enkel och hål/-

TEKNISK KOMMENTAR: Det i reklamen bar konstruktion. 
angivna metallskaftet räcker endast en liten TEKN.BETYG: 4 
bit upp i skaftet, vilket ger ökad brytrisk. Au- BETYG: Spel: 1.8. Precision: 2.4 Snabb· 
tofire ej ansluten till fireknappen, dåligt. 
TEKN.BETYG: 2 het: 2.2 Känslighet: 1.6 Fireknapp: 2.7. 

BETYG: Spel: 2.3. Precision: 2.8 Snabb- SLUTBETYG: 2.7 
het: 3.3 Känslighet: 2.8 Fireknapp: 2. _Ä_J°_T._'A._C_K_W_G_S_O_S _____ ..;.;;;;;.;;..;.;;;.;;;.;..;..;;,;.;..;;;;,;.;_ ___ .....,..J 

SLUTBETYG: 2.3 

PHASOR ONE 
Pris: 195 kr. 
LEVERANTÖR: HK Electronics 
SLADDLÄNGD: 130 cm. TOT.HÖJD: 180 
mm. VIKT: 194 gr. SUG PROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 1. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Micro-switchar. 

~~~~~~\'\'\',11111111\1111111111111111111111,,,,, r,m,, ,11, 
~ \ iO'\' 0 f-10 I 1/JJJ 
7,0 <0 
Slaglängd: 7 

TEKNISK KOMMENTAR: Reklamen näm
ner kullager. Vi fanns dock inga. I övrigt ro
bust. 
TEKN.BETYG: 3. 

· BETYG: Spel: 2.5. Precision: 2. Snabb
het: 2.8. Känslighet: 2.2. Fireknapp: 2.5. 

SLUTBETYG: 3. 

PRIS: 229 kr. 
LEVERANTÖR: Datalätt. 
SLADDLÄNGD: 135 cm. TOT.HÖJD: 120 
mm. VIKT: 225 gr. SUG PROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 2. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Microswitchar. 

\~~\'\',\'\'\'1',11\1\111\111\11111/1/1/1/1//l/1/1///1/11'l'lo/:J 

\~ iO O 10 /!ff 
Slaglängd: 17 O 
TEKNISK KOMMENTAR: Någorlunda 
stark konstruktion, Stålpinne. 
TEKN.BETYG: 3 

BETYG: Spel: 2.5. Precisi-
on:2Snabbhet:2.5Känslighet:2Fireknapp: 2. 

SLUTBETYG: 2.5 

PRO COMPETITION 
9000 DE LUXE 
Pris: 349 kr. 
LEVERANTÖR: HK Electronics 
SLADDLÄNGD: 135 cm. TOT.HÖJD: 155 
mm. VIKT: 280 gr. SUGPROPPAR: Ja. AN
TAL FIREKNAPPAR: 3. AUTOFIRE: Ja. 
SWITCHTYP: Microswitchar. 

~~~\'\'\'\'\'\'1',11\1\1\1\11111111'/1/1/1/1/1/1/1/1////11/11~ 
iO \ iO 'f O 1'-10 /JJJJ 

Slaglängd: 6 · <0 
TEKNISK KOMMENTAR: Se Pro Competiti
on 9000. Denna vers. med ställbar autofi
re. 
TEKN.BETYG: 4. 

BETYG: Spel: 3.3 Precision: 3.0 Snabb
het: 2.8. Känslighet: 2.8 Fireknapp: 3.5 

SLUTBETYG: 3.4 

< 

... 
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EUROMAX PRO ACE 
PRIS: 149 kr. 

i:.' JOYSTICK-TEST , 

ATTACK WG 119 
PRIS: 99 kr. 
LEVERANTÖR: Datalätt. 
SLADDLÄNGD: 120 cm. TOT.HÖJD: 170 
mm. VIKT: 225 gr. SUGPROPPAR: Ja. AN
TAL FIREKNAPPAR: 2 . AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Membramswitchar. 

~~~~\~\'\'\'~\'\'\1\1\1\1\1\11111111'/'l'/'1'1//f/1'/'/1'/ '11 
~ ,o O 10 11J¼ 

Slaglängd: 17 

TEKNISK KOMMENTAR: Tryckpiggarna 
bryts lätt, svag konstruktion. 
TEKN.BETYG: 2 

BETYG: Spel: 3. Precision: 2.5 Snabb
het: 2.0 Känslighet: 3.5 Fireknapp: 2.5. 

SLUTBETYG: 2.5 

WIZCARD 

EUROMAX 
PROFESSIONAL 
PRIS: 249 kr. 
LEVERAl':JTÖR: Megasoft. 
SLADDLANGD: 161 cm. TOT.HÖJD: 110 
mm. VIKT: 274 gr. SUG PROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 2. AUTOFIRE: Ja. 
SWITCHTYP: Kapslade microswitchar. 

\~~~~,~\'\'i1111111111'l'~ 'l'l'l'/,1,1 ,l'lffW3/Jil7ly 
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Slaglängd: 10 

TEKNISK KOMMENTAR: Sbail pålitlig 
konstruktion. 
TEKN.BETYG: 4 

BETYG: Spel: 4.5. Precision: 4.5 Snabb
het: 4 Känslighet: 3.5 Fireknapp: 3. 

SLUTBETYG: 4.1 

JOYBALL 
PRIS: 299 kr. 

LEVERANTÖR: Megasoft. 
l> -SLADDLÄNGD: 158 cm. TOT.HOJD: 95 mm. 

PRIS: 69 kr. 
LEVERANTÖR:Megasoft. -
SLADDLÄNGD: 142 cm. TOT.HÖJD: 14 mm. 
VIKT: 100 gr. SUGPROPPÄR: Nej. ANTAL 
FIREKNAPPAR: 2. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Okänd. 

LEVERA[:,JTÖR: Megasoft. 
SLADDLANGD: 170 cm. TOT.HÖJD: 100 
mm. VIKT: 308 gr. SUG PROPPAR: Nej. AN
TAL FIREKNAPPAR: 4. AUTOFIRE· Ja 
SWITCHTYP: Kontaktbrytare. . . 

VIKT: 200 gr. SUGPROPPAR: Nej. ANTAL 
· FIREKNAPPAR: 1. AUTOFIRE: Nej. 

SWITCHTYP: Metalltungor av koppar. 
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Slaglängd: 10 

TEKNISK KOMMENTAR: Svag uppbygg
nad, dålig sladdinfästning. 
TEKN.BETYG: 2 

BETYG: Spel: 2. Precision: 1 Snabbhet: 
1 Känslighet: 1.5 Fireknapp: 1. 

EURO MAX ELITE 
PRIS: 199 kr. 
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· Slaglängd: 2 

!EKNISK KOMMENTAR: Omöjlig att 
oppna, konstruktionen därför okänd. Verkar 
dock stabil. 
TEKN.BETYG: 3 QUICKSHOT Il TUBBO. 

Pris: 189 kr. 
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Slaglängd: 4 

T~KNISK KOMMENTAR: Brytsare av 
hallbar typ, ingen glapprisk. 
TEKN.BETYG: 5 

~ - SLUTBETYG: 1.6 
LEVERA[:,ITÖR: Megasoft. .. 
SLADDLANGD: 101 cm. TOT.HOJD: 80 mm. 
VIKT: 198 gr. SUGPROPPAR: N~j. ANTAL· 
FIREKNAPPAR: 1. AUTOFIRE: Nej. 
SWITCHTYP: Kapslade microswitchar, fi
reknapp metalltunga. 

BETYG: Spel: 1. Precision: 1.3 Snabbhet: 
1.3 Känslighet: 1.3 Fireknapp: 1.3. 

SLUTBETYG: 1.8 
LEVERANTÖR:USR Data. 
SLADDLÄNGD: 125 cm. TOT.HÖJD: 180 
mm. VIKT: 284 gr. SUGPROPPAR: Ja. AN
TAL FIREKNAPPAR: 2. AUTOFIRE: Ja 
SWITCHTYP: Metallplattor med fjädrar. 

BETYG.: S_pel: 2. Precision: 1.7 Snabb
het: 2.3 Känslighet: 2.3 Fireknapp: 1.7. 

SLUTBETYG: 3 

-, .. 
• 
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TEKNISK KOMMENTAR: Instabil konst
ruktion. Dålig sladdinfästning. 
TEKN.BETYG: 2 

BETYG: Spel: 2.3. Precision: 2.3 Snabb
het: 3 Känslighet: 2.7 Fireknapp: 2. 

SLUTBETYG: 2.3 
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Slaglängd: 13 

TEKNISK KOMMENTAR: Hållbar så länge 
fjädrarna inte hoppar ur eller går av .. 
TEKN.BETYG: 3. 

BETYG: Spel: 1.8. Precision: 2 .. Snabb
het: 2.4. Känslighet: 2.4. Fireknapp: 3.3. 

SLUTBETYG: 2.4 

~~~ 
Nu har vi slagit upp portarna I Sverige. 

Skandinaviens nya centrum för AMIGA-tillbehör. 
Missa inte v~ra fantastiska öppningserbjudande. 

SPIRIT INBOARD 
Intern Minnesexpansion 

ENDAST 3995:- inkl.moms 

INBOARD 500 1 2 3 

Prenumerera på ENIGMA !! 
Europas första engelskspråkiga 

AMIGA-MAGASIN ' ']~ . ., 

Expandera Din Amiga 500 till 2.SMB* 

t> · Expandera Din Amiga 1000 till 2MB 
lntroduktionserbjudande: 
14nr. för priset av 12, 540 :-

.. 
/}I . 

Specifikationer: 
• Zero Wait-state 
• Behövs ej lödas {Installeras på 5 min, 

komplett instruktion medföljer) 
• Auto-konfigurerar 
• Batterisupportad klocka/kalender** 
• Programvara för : 

RAM-disk 
RAM-återställning 
Minnes test 

(Alla kunder blir automatiskt medlemmar i 
THE ENIGMA CLUB, värde 100:-) 

Expansionen säljs även i 
Ok, 0.5 MB och 1 MB utförande. 

(För de som vill populera kortet själva). 
Ring för aktuella priser. 

* Detta gäller Amiga-enheter som redan har 
Commodores egna interna expa,nsion. 

**Klockan är tillval för A500 kortet. 

1. Genomplaterat kretskort 
2: 68000 Processor sockel 

5. Klocka/Kalender med batteribad(up 
.. --Skottårsprogrammerad 

6. Jumpers för minneskonfiguration 3. Data buffrar 
4. 2.4K batteri supportat RAM 7. Upp till 1.SMB-48 DRAM kretsar, 

256Kx 1, 150 NS. 

JULERBJUDANDE !! 

för medlemmar: 

3,5" CUMANA SLIM-LINE EXTERN 
DISKETTSTATION 

till AMIGA 
ENDAST 1695:- inkl.moms. 

Ring vår Ordertelefon: 
DYGNET RUNT 
040 - 944 711 

ADRESS: SAC Eriksfältsgatan 71 A 214 55 MALMÖ 

6 (Alla prenumeranter blir automatiskt 

medlemmar i THE ENIGMA CLUB Värde 100:-) 

7 

Vi representerar följånde företag i 

SKANDINAVIEN: 

SPIRIT 
TECHNOLOGY~ .. ~-~ .., -

Amiga är ett registrerat varumärke för Commodore-Amiga lnc. 



JULENS 

COMBATSCHOOL 
I detta spel genomgår Du 8 stenhårda tester 
där Din absolut bästa förmåga sätts på prov. 
När Du klarat dessa tuffa tester sätts Du på 
ett slutligt prov där Du ska rädda gisslan ur 
svåra situationer. 

Commodore 641128 Kass 119:-, Disk 169:
ZX Spectrum Kass 119:-

ÅRETS STÖRSTA 
SPELSAMLING 

GAME SET & MATCH 
Beställ den största och bästa spelsamlingen 
till Din dator idag. Samlingen består av 10 
olika sportspel vilka tillsammans ger Dig 
mer än 20 olika grenar. Samlingen består av 
4 kassetter resp. 2 disketter. 

Commodore 641128 Kass 149:-, Disk 199:-
ZX Spectrum Kass 149:-

8lLAGA 43 

BÄSTA SPEL! 

OUTRUN 
Julens mest fartfyllda spel, vilket också är 
det est berömda spelhallsspel, finns nu till 
Din dator. Upplev de häftiga kurvorna, 
plötsliga backkrön etc. 

Commodore 641128 Kass 129:-, Disk 179:-

CALIFORNIA GAMES 
California Games är EPYX senaste superhit. 
Upplev den otroliga känslan med de fräna 
sommarsporterna (6 st) i Californien. 

Commodore 641128 Kass 129:- Disk 179:-
Amiga Disk 295:-
MSX Kass 199:-
ZX Spectrum Kass 129:-

PLUTONEN 
Plutonen baserar sig på superfilmen med 
samma amn. Plutonen är ett arkadkrigsspel 
i 6 delar. Gillar Du filmen älskar Du spelet! 
(Kommer i dec/jan). 

Commodore 64/128 Kass 119:-, Disk 169:
ZX Spectrum Kass 119:-

. ·THE FINAL CARTRIDGE 111 

Beställ det absolut bästa, mest prisvärda 
och innehållsrika cartridge till Din Com
modore 64/128 idag! 

r----------------------------------
Jag vill beställa: 

D COMBAT SCHOOL 
D GAME, SET &MATCH 

Skicka in 
kupongen 

redan idag! 

D OUTRUN D CALIFORNIA GAMES 
D PLUTONEN D THE FINAL CARTRIDGE 

Frankeras 
Ej! 

ÖPPET: Mån - Fre 10 - 19 
Under december: Lör - Sön 15 - 18 

D ______ _. 1u kan på denna rad beställa 
vilket program som helst som Du 
ser i detta nr av Data Magazinet. 

D Gratis Julkatalog (Datorer, tillbehör, spel) 
Jag beställer spelen till 

HJ-DATA 
bjuder på 

portot! 

HJ-DATA 

Ring in· Din· order! 
0240-111 55, 112 21 

Försäljningsvillkor, se julkatalogen. 

Commodore 64/128 D Kass D Disk 
ZX Spectrum D Kass 
Amiga 
MSX D Kass 

D Disk 

1 Namn: ........... . . . ................ .. .. . 
I Adres·s: ................................. . 
I Postadress: ...................... . ...... . 
I Telefon: ...................... , ......... . 
I 
I 

SVARSPOST 
Kundnr29323003 

771 01 LUDVIKA 
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VI SÄLJER DATORER PÅ FÖUANDE VARUHUS: 
OBS INTERIÖR MALMÖ. DOMUS KRISTIANSTAD. OBSJ 
BÄCKEBOLGÖTEBORG,OBSf SÖDERTÄLJE, PUB STOCK
HOLM, DOMUS VÄSTERAs, DOMUSÖSTBRSUNO. DOMUS · 
UMF.A. DOMUSSKELLEfTEA., DOMUSLULEAOCH DOMUS 
KIRUNA. 
GIVETVIS VARIERAR SORTIMENTET EN HEL DEL FRÅN 
VARUHUS TILL VARUHUS, MEN DET MESTA ÅR BESTÄLL
NINGSBART • 
VI HAR OCKSI VÅR EGEN SERVICEVERKSTAO 10BS BÄC· 
KEBOL GÖTEBORG DÄR VI HAR UTBILOADSERVICEPER· 
SONAL PÅ ALLA TYPER AV DATORER VI SÄLJER. 


