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Stoppa censur-förslag!
S

verige är fantastiskt. Först var det
leksaker. Sedan videofilmer. Nu är
det dataspelen som ska utsättas
för censur och moralpredikningar!
Förslaget kommer inte helt oväntat
från Margareta Persson, ordförande i
Barnmiljörådet och tillika socialdemokratisk riksdagsman.
Denna barnens moraliska övervakare har plötsligt upptäckt att det säljs dataspel i Sverige. Och att en del av dessa
spel, åh ve och fasa, handlar om att skjuta ner främmande rymdvarelser, styra
ubåtar och andra vedervärdiga företeelser.
Sådant kan givetvis inte tillåtas.
Och nu vill Margareta Persson att
dataspel ska genomgå granskning och förses med åldersgräns.
Allt för våldsamma dataspel skall
helt sonika förbjudas.
Till Datormagazin erkänner Margareta Persson att hon själv aldrig spelat något ,?ataspel. Men hon har "sett

dem ...

M

argareta Persson reagerar mot
att spel förhärliga våld, som hon
ser det. Några konkreta exem-

pel kan hon dock inte ge. Så var det med
det. Fru Persson sällar sig glatt till sällskapet som allra helst uttalar sig om saker de inte vet ett dugg om.
Frågan är om Margareta Persson vet
vad hennes förslag skulle leda till om det
förverkligades. Troligen inte. Då skulle
hon inte uttalat sig.
Med en censur av dataspel riskerar vi
att få en jättemarknad för förbjudna spel.
Dataspel är ju som bekant populära bytesobjekt. Och förbjuden frukt smakar
som bekant bäst.
isstfinnsdetspelsomaldrigborde släppts ut på marknaden. Som
spekulerar i våld på ett osmakligt
sätt. Men censur är aldrig rätt metod att
komma tillrätta med den typen av avarter. Det är bättre att branschen själv får
en chans att sanera bort dem.
Förbud och åldersgränsen har däremot alltid haft en tendens att slå tillbaka
och motverka sitt egentliga syfte.
I England införde man en sorts frivillig granskning hos landets motsvarighet
till svenska barnmiljörådet. Vissa spel
får efter granskning en åldersgräns. Ett
exempel är äventyrspelet Jack the Rip-

V

per som försetts med 18-års gräns.
Vad har det letttill? Jo, bolag som lyc~ats få 18-årsgräns på sina spel jublar.
Aven om spelet i sig är kasst så garanterar 18-års gränsen en säljsucce. Ålderstämpeln används även i reklamen
som extra lockbete. Så kan det gå ...
Det.finns människor som skriker på
censur så fort det dyker upp företeelser
som inte passar dem eller som faller
utanför ramarna. De vill gärna framstå
som beskyddare av mänskliga intressen. Värnare om de små och försvarslösa. Ingen av dem verkar ens ha tänkt
tanken att en av de grundläggande
mänskliga rättigheterna är att själv få bestämma över sina liv!
Protestera mot Margareta Persson
och hennes korkade förslag. Låt inte
moral-tanter styra din fritid. Skicka Datormagazins protestkupong till henne.
Skriv brev och berätta vad du tycker.
Margareta Persson är riksdagsman.
Alltså vald representant för svenska folket. Det är hennes plikt att representera dina åsikter. Eller representerar hon
bara sig själv kanske?

Christer Rindeblad
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Datahandlare i öppet
krig
Co
do e
Affärsägaren: ''De ljuger
och hålle1
r på med skurkaktiga metoder

I

1

1

Commodore har stoppat leveranser av datorer till en databutik i Värmland.
Enligt Commodore beror
det pa att butiken ·nte beta at
en d I verans r datorer från
i somra .
- D t erk ·g
letär tt
vi sälj r datorerna ör bil igt
kontrar affärsägaren Karl-Erik
Kärlin som anmält Commodore till näringsfrihetsombudsmannen, NO.
Enfgt Kärlm börjad proble en ed
Co modore i decem r 986 nar an
g·c ut och så eda orerna långt und r
Co modores ri tp s
Com odore svara
no att oppa och ora leveranserna under vI ern
och våren 1987.
Enligt Kärlin hotade Commodore honom under förhösten , fjol med leveransstopp. Höjde inte hans butiker priserna på 64·an och Am, ans ulle han
in e n I dator r

'

'

dore till narmgsfrihetsombudsmannen,

0.
Commodore å sin sida förnekar anklagelserna som riktats mot företaget:
- Det här är helt taget ur luften. Vi
kan lagarna, förklarar Commodores VD
AndersStaa .Ochvihål rd m"tMin e
på med dana barns
Enl S
hard i.,.,.,h..,,..,.,r1r,
tll så ar:
I oecember 1986 r
pnset 2.700
ronor for en 64:a. Då så de Kärlin dem
för 1.900 kronor styck.
- Vi förde en dialog med honom, be
rättar Anders Staaf. Han hade då 4 proc
avans på 64:orna. Man kan inte driva en
affär med så liten förtjänst.
Enlig Anders Staaf finns det en rimg o lanng 11 varför
r n I e 1c
nag a da or r
der , ern och våren
987:
- D
arbn pavaro och · nd
n e leverera. Va en till onom eller någon annan . har heller a dng hoat honom.
Att Kårlin inte fått några leveranser till
Julhand In har också en naturlig förklaring·

v,

-

så.

Ett anna bevis ar
ci u ar so gått
ut bland Commodores återforsalJare. I
brevet rekommenderar öretag att datorerna får ska saljas för 20 procent under riktpriset .

anfc

D

Måns Näsman är 16 år och bor strax
utanför Malmö. I slutet av maj 1987 fick
han spehden om Sky Twice och satte
igång med att p ogrammera.
Efter u ge ar tre månader var s
så
som lart.
ns ar program e
sedan
r o . Tid gare har an gjort en d fnlans·obb å Amencan
ion. 111 e empel arkadbiten dar lvanhoe strider mot
de tre riddarna i spelet lvanhoe.
Sky Twice är det första egna spelet.
Om han ska fortsätta med att skriva
egna spel vet han ännu inte.
- Jag ska kans e göra en del frilansjobb American Action sager han men
tillagg r sedan a t han m e s u e t ka
lår en I g mot ldsamm dataspel.
på a ora ett spel 11 o han s ul e å
BILD: Bo
Jo nsson.
nå on o ·gine ·de.
ar Jag frågar o om om an tror att
S Ti ice kommera t salja bras rattar
han till och sager:
- Självklart.
När Måns programmerade Sky Twice
stötte han inte på några större svårigheter trots det gick lite trögt ibland.
Svenska Commodore har okänt vart Jonas Frisk går.
- Det var lite svårt når jag skulle få
Att distriktschefen Bjorn Klebes sa
drabbats
av nya överraskande
fram e ra många farger: säger han.
upp sig ar mindre o erraskande. Han
avhopp.
I börJan av hösten 987 b ev det lart
har arbeta i nastan s·u år or Commoar nadsc e n
Jonas dore (ti gare and c) och ar he t en~• -~ ......·can Action s~;uuei la)J:>a S n
köpts
r av il"otinml,
rkare av
ce.
Fris li om distriktsche en
- Jag blevrTtY1:keltävimaskad narJ
datachip.
:
Bjorn
K
ebe
har
gt
upp
sig.
såg S
·ce på annons I Da ormagaCommdore genom o nu e omfattanCommodore genom ör nu de omorganisation för att mo a avhopzin nr. 81987. Varst bhrde nog nar Sky
en omfattande omorganisa- pen. Man skapar bl.a. en ny renodlad
Twice affischerna är uppsatta i varenda
datoraffär i Sverige, säger han.
tion för att möta avhoppen. forsäljnin~sfunktion med Bo Wikerstål
som försaljningschef. Hans gamla beFörutom att han har gjort ett eget daFrämst är det marknadschefen Jonas fattning som chef för södra distriktet
taspel är Måns som vilken annan sexFrisks avhopp som väckt uppmärksam- övertas av nytillträdde Anders Olen
tonåring som helst. Han spelar Amerihe . Han till rädde jobb
ör bara ett från Karlberg&Karlberg i lund.
kans Fo boll och går på syr e raning.
halvår sedan. Det har spe ulerats i om
All marknads ommunika ·on ska i
ans idoler är e
o d B Ido , ZZ..
Jonas Fris sagt upp ·g på grunda
·
nstä Ida Jan
Top och Bruce Sp ng een.
en
nfll t med
·ga
inge o
rtling.
D ro ga e s
han r s
• Co
odores p o Il. Fram då ga a
"K1
rt", t
o cy s I.
om p
rar man
·nrätta e
de ma nads or"n n v migan.
Handlingen i S li ce ar fo ~ande:
ny
n· g rc sto undsbearbetn·ng.
hopp var val aJmat med a den nya
Svenska Commodore har idag totalt
Onda krafter har s ickat ner elaka
PR-chefen Jan Swartling tilltradde ... 22 anstallda med Anders Staaf i ledskrackmjagande typer på den tredje av
Ingen
på
Svenska
Commodore
vill
ningen.
tvillingplaneterna i galaxen Zetta Kenndock kommentera skälen. Det är också
taury. Din uppgift är att bekämpa dessa
Christer Rindeblad
typer på 8 olika platser.

ya avhopp

a
dataspe
- Barnmiljörådet kräver
censur på programmen
Förbjud alla våldsamm datapel.
Det vill argareta Persson,
ordförande i barnmiljörådet
och riksdagsman för socialdemokraterna.
- Det finns inget att säga.
De är så da igt orienterade att
de ·nte v t vad de talar om säger And rs Ekström pa distribution öretaget Py ator.

bara d st ·b erar TV-program

Ba grunden till bammi joråd

ors ag
ar fojande: 1979 genomdrev råde en
overenskommelse med leksaksbranschen att den inte skulle sälja leksaker
med militär anknytning efter 1917.
Men barnm ljörådet nöJer sig inte
längre med d . Och anledningen är den
växande marknaden för se· ence fictionoch md apen.
En ·gt argareta Persson har man
örso
å e
bransc en a sja
·na arsta a arter.

''Vi tvingas lagstifta''
- Vi vill helst inte driva igenom en
lag. Men eftersom branschen inte vill sanera sig själv tvingas vi ta till med en ny
lag.
en And rs Ekstrom har en annan
vers·on av ad som a
rträff,a1 biamllekråd'et
1

in e ·11ca svårig
er de
mmer a m- , on rar Anders E .
ström. Visst finns det avarter, som e empelvis Blood 'n guts och joysticken Terminator som är utformad som en handgranat. Men jag tror branschen kommer
att sanera sig själv utan några förbud
Några vetenskapliga undersökningar
har inte g·ort om dataspel är farliga for
barn och ung omar.
- Vi ·1 m ego a nå
o n d ar
·sata s
nars d iga o larar
nders E rom. en barnmil orådet
ha daratte ersomdetin e ·ordesnågon underso ning 979 nar förra overenskommelsen gjordes, så behovs det
inte någon den här gången heller.

Lennart Nilsson
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CONSUMER ELECTRONIC SHOW I LAS VEGAS

ässan alltför
d.y r för utställarna
-detärpå
hotellrummen
allt händer
LAS VEGAS (Datormagazin)
Med sina storsäljande program i bakfickan strömmade
tillverkare och distributörer till
den elektroniska konumentmässan i Las Vegas.
Dessvärre var det sämre
ställt med nya program och
maskiner. Varken Atari eller
Commodore hade någon officiell utställningsplats. Och
knappast ens de största spelföretagen hade råd att sälla
sig bland utställarna på mässan.
Ville man hitta de verkli9a nyheterna
fick man söka sig bort fran det dryga
70.000 kvadratmeter stora utställningsområdet där 1.400 utställare trängdes
bland knappa 105.000 besökare. De allra flesta utställarna handlade med helt
andra saker än datorer. De verkliga giganterna på mässan var stereo och TVtillverkare.
Och det som lockade mest uppmärksamhet var den stora hall med video' 'för
vuxna", där den nyfikne kunde få allehanda bilder signerade av lättklädda damer och herrar från de aktuella filmerna . . .
Ville man ändå försöka hitta något
fruktbart på CES (Comsumer electronic
show) fick man ta sig till det avsides belägna West Hall där datorer och program
blandades med andra produkter som
inte riktigt passade in någon annanstans.
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rande 949 dollar (5.600 kronor) .

För 80 dollar (475 kronor) säljer Hear
Say i New York en tillsats som gör att
man kan prata med sin 64:a eller 128:a.
Med den lilla lådan som man kopplar till
datorn kan man spela exempelvis äventyrsspel genom att berätta för datorn vad
man vill göra. Den svarar sedan vad som
händer.
På Hear Say hoppas man att appa.raten Hearsay 1000 ska kunna vara till
hjälp för exempelvis förskolebarn . Det
har tillverkats speciella program där barnen ska känna igen olika föremål och berätta vad det är. 64:an svarar om han eller hon gjort rätt.

Och bland nyheterna kunde Phoenix
electronics i Kansas presentera en ny
3.5 tums externdrive till Amigan för 229
dollar, vilket motsvarar 1350 svenska
kronor. Enligt tillverkaren är den fullt
kompatibel med Amigan . Företaget har
också en drive som kan monteras in i en
Amiga 2000.
Phoenix har också hårddiskar till
både Amiga 500 och 2000. Tre olika varianter finns till salu . De säljs med 20, 40
eller 60 megabytes minneskapacitet.
20 megabytesdisken kostar för närva-

Vill man få musen till datorn att likna
en riktig liten gnagare har American
Covers i Utah gjort ett par olika möss
som man kan trä på datorns mus. Det
finns en skärflickmus, en grå pojkmus
med hatt och en neutral brun mus.
Mouse-House Millie och Max kostar åtta
dollar styck (50 kronor) och originalet sju
dollar (42 kronor).
Det som drog mest uppmärksamhet
på mässan var Cinemawares bås där
man körde en trailer för sina nya spel
Rocket Ranger och the Three Stooges. Upphovsmannen bakom Three

Curly från Three Stooges och dataspelet med
samma namn hälsar till
alla svenska läsare av
· Datormagazin från sin
upphöjda plats på mässan i Las Vegas. En mässa som drog massor
med folk trots att de
verkligt stora spelhusen
höll sig därifrån. I stället
för att betala dyra pengar för en plats hyrde de
stora hotellsviter

Stooges hade sett 75 av de tre komikernas 150 rullar. Curly, en av de tre' 'Stooges" satt på en upphöjd stol och skrev
autografer och tyckte att spelet var
" bra". Mellan alla autografer hann han
även skänka en hälsning till alla läsare
av "Datomagazin".

Prata med datorn

Riktig mus

Ny diskettstation

/

Bland hotellsviterna
För att hitta merCinemawarefolk, där-

ibland chefen Bob Jacob fick man leta
sig till Alexis park hotet, ett av de få hotellen där man slipper det ständiga rasslet från de enarmade banditerna.
~ Det är mycket enklare att göra affärer här, sade en affärsman på ett av de
otaliga cocktailpartyn som alltid följer i
mässornas spår.
På samma hotell fanns även Electronic Arts som kunde presentera ett program för att lägga in text i videofilmer till
64:an. Video Title Shop heter programmet och följs upp med en Graphics
companion I & Il .
Med systemet kan man skapa grafis· ka bilder och lägga in text i filmerna.

Mer professionellt
Vill man jobba mer professionellt har
samma företag ett liknande program för
Amigan. Deluxe Productions heter det
som enligt Electronic Arts är det definitiva redskapet för grafisk animation i
högupplösning för proffsen inom video.

Var femte amerikansk pojke
sitter två timmar vid datorn
LAS VEGAS {Datormagazin)
Amerikanska poJ"kar mellan
..

•

.

..

tolv och arton ar nkt1ga hosäckar.
Det slår en undersökning
bland 1000 slumpmässigt utvalda tonårspojkar fast.
Samtidigt berättar undersökningen att var åttonde pojke har datorn överst på listan.
Och hela 75 procent av de tillfrågade köper dataprogram.

musik, hållE!r på ~~d olika klub~aktiviteter ell:r ~alter t,11, det lo_kal~ kopcent- rat. De ovnga 9 procent tIllfragade har
listat andra aktiviteter som viktigast.

Tonåringarnas köpvanor

Epyx gjorde undersökningen för att
konstatera tonåringarnas köpvanor och
hur de skaffar sina pengar.
Vad man kom fram till var att pojkarna jobbar hårt föf att få pengar till sina
fritidsaktiviteter. Mer är tre fjärdedelar,
77 procent, arbetar ihop sina slantar.
Undersökningen visar att 79 procent
av ungdomarna får pengar av sina förDet är amerikanska spelföretaget Epyx äldrar. Var tredje, 33 procent, får minpsom genom en undersökning konstate- re än fem dollar i veckan (30 kronor). Enrat att mer än var tredje pojke mellan tolv dast 10 procent får mer än 15 dollar i vecoch arton helst tittar på TV. 35 procent kan (90 kronor). Och 21 procent hävdar ,
gillar det mest. Endast var sjätte, eller 18 att de inte får några pengar alls av sina
procent föredrar att sporta och 13 pro- föräldrar.
cent föredrar att hålla på med datorer. ·
Tre av fyra ungdomar, 75 procent,
Var fjärde, 25 procent, lyssnar helst till spenderar sina pengar på dataprogram,

66 procent köper skivor, kassetter eller
CD, 36 procent köper kläder för sina
pengar, 48 procent handlar mat och endast 25 procent betalar sportutrustning
för sina förvärvade slantar.

Gör sina hemläxor
Vad gör då de amerikanska ungdomarna framför sin dator? Jo hemläxor.
Hela 76 procent har datorn till hjälp i
skolarbetet, 56 procent använder datorn
till att programmera, 43 procent skriver
brev och 87 procent spelar spel.
Av de 75 procent som svarade att de
köper dataproqram så tillbringar 'Zl procent mer än tva timmar om dagen framför datorn. Var femte pojke mellan tolv
och arton spenderar över två timmar vid
datorn.
43procent av de tillfrågade sitter mellan en och två timmar vid datorn om dagen. De återstående 30 procent håller
på mellan 15 minuter och en timme o.m
dagen.

Lennart Nilsson

Programmet ger så kallad Broadcastkvalitet, vilket innebär att man kan använda det för sändning i TV. Programmet innehåller 40 specialeffekter som
annars bara finns i de mest avancerade
datorsystemen. Programmet finns ute
på den amerikanska marknaden i mars
och kostar 200 dollar eller 1.200 kronor.
En annan nyhet från Electronic Arts
är ett desktop publishingprogram till
64:an. PaperClip Publisher heter det.

Enligt företaget kan man skapa upp till
50 M-sidor och man kan arbeta med
programmet tillsammans med GEOSsystemet. Programmet fungerar på
samma sätt som motsvarande program
till exempelvis Amigan.
Electronic Arts planerar sl~ppa programmet i mars till ett pris av 49.95 dollar (300 kronor).

Fotolabb
I mars släpper Electronic Arts även

DeluxePhotolab till Amigan . Det nya
med programmet är att man kan arbeta
med upp till tolv bilder samtidigt. Dessutom kan man arbeta med bilder som är
20 gånger större än bildskärmen utan att
använda mer än en megabytes minne. ·
Programmet klarar också att arbeta
med bilder med olika grad av upplösning. Den konverterar bilderna till den
upplösning man vill ha.
Ur programmet kan man trycka bilder-

na från frimärksstorlek upp till 3 X 3 meter. Priset är satt till fem cent under 100
dollar. (590 kronor).
Spelföretaget Epyx kan även det visa
upp nya program för att trycka text. Med
Print Magic kan man trycka flygblad, inbjudningskort eller rent av banderoller.
Med Home video producer kan man
lägga in text i sina hemmainspelade videofilmer och med Sticker maker kan
man skapa namnskyltar, text till knappar
och liknande i en mängd olika storlek.-.r

och skepnader.

Egen musikstudio
Till våren släpper Activision programmet The Music Studio 2.0 till Amigan. Programmet kan kopplas direkt in
i ett MIDl-inter-face, vilket innebär att
man snabbare kan byta ut noter och ackord.
Den nya versionen innehåller 15 nyheter. Bland annat kan man byta tempo,
volym och tonart mitt i en låt. Man kan
även koppla ihop flera låtar med varandra.
Musikprogrammet kostar 80 dollar
(480 kronor). Har man version 1.0 kan
man få den uppdaterad för 30 dollar (180
kronor) . Programmet släpps under våren .
Om de nya spelprogrammen finns
mer att läsa på sidan 15.

Lennart Nilsson

Hemdatorn tre gånger
vanligare än CD-spelare
LAS VEGAS {Datormagazin)
Medan hela hemelektonikmarknaden växer över alla
propotioner förväntas marknaden för hemdatorer hålla
sig stilla under 1988 i USA.
Det hävdar branschorganisationen EIA, Electronic industries association i sin
prognos som presenterades
på elektronikmässan i Las Vegas för ett par veckor sedan.
1987 omsatta marknaden för hemelektronik 30 miljarder dollar i USA. I år förväntas den stiga till rekordartade 32 miljarder dollar, eller 190 miljarder kronor.
Och sedan 1984 har omsättningen
ökat från 22 miljarder dollar.
Siffrorna för hemdatorer följer den
sammanlagda siffran med förvånansvärd noggrannhet. Men trots det har antalet sålda datorer minskat. Anledningen är att de som handlar datorer i USA

betalar mer per enhet nu än vad de gjorde 1984.

700 dollar styck
Då såldes 5,1 miljoner datorer. I genomsnitt betalade man 440 dollar. Två
år senare betalade genomsnittsköparen
760 dollar per enhet och det såldes 3,8
miljoner datorer.
Till 1988 förväntas antalet sålda enheter öka på nytt till 4,5 miljoner. Och köparen betalar 700 dollar per anläggning.
Siffrorna är uppskattade av branschorganisationen och som hemdatorer
räknad de som kostar under 3.000 dollar.
Enligt undersökningen har20 procent
av alla amerikaner en dator hemma.
Detta kan jämföras närmast med telefonsvarare som har 19 procents täckning.
I USA har 98 procent TV och lika
många har radio. 94 procent har färg.:rv
och 89 procent någon form av musikanläggning.
En dator i hemmet är exempelvis tre
gånger så vanligt som eri CD-spelare.

Cirka 105.000 besökare kom till hemelektronikmässan i Las Vegas i mitten av januari. En mässa som anses vara startpunkten och en värdemätare för det
nya året.

Vilda spekulationer om Commodores avhopp
LAS VEGAS (Datormagazin)
En gigantisk reklamaffisch pa
the Strip i Las Vegas. Och
inget mer.
"Besök Commodore i bås
206 i Västra hallen." Men i
Västra hallen fanns varken nå-·
got bås 206 eller n·ågon representant för Commodore.
- Det stämmer, vi struntar
i Las Vegas, säger Valerie
Brandegee för Commodore i
Los Angeles.
Årets elektroniska konsumentmässa

i Las Vegas var magrare än på länge.
Varken Commodore eller Atari syntes till
i några av de officiella utställningslokalerna. Medan många mjukvaruhus föredrog att hålla till i någon hotellsvit föredrog de båda konkurrerande företagen
att hålla si~ borta.
Det var atminstone vad de sade:
- 64:an säljer sig själv och Amigan
är en kontorsdator. Därför vill vi inte ställa
ut i Las Vegas, förklarar Valerie Brandegee från sitt kontor i Los Angeles.

Skäl hålla sig undan
Men det finns ancra anledningar för
Commodore att hålla sig borta:

- Stora saker är på gång inom Commodores ledning, berättar en initierad
bedömare som vill vara anonym . Man
vill gå ut som ett enat företag före det att
man ställer ut på några mässor.
Förra året introducerade Commodore Amiga 500 på mässan under rigorösa säkerhetsåtgärder. Bara speciellt inbjudna fick se den då nya datorn som
man gömt undan den stora publiken.

Under de senaste månaderna har det
florerat intensiva rykten om två nya Amigor, en modell 750 och en 3000.

Och det är inte första gången Commodore gömt sig i Las Vegas under Consumer Electronic Show (CES) som är elektonikmässans officiella namn .
Commodore har tidigare introducerat
helt nya datorer på hotellrum för speciellt inbjudna åskådare.

För att spä på hemlighetsmakeriet
kunder Commodores PR-avdelning i
Los AnQeles bara bekräfta att man inte
hade nagot utställningsbås. Om Commodore hade någon svit på ett av Las
Vegas många hotell kunde Valerie Brandegee varken bekräfta eller dementera.

KLAPPAT OCH KLART!
PASSA PÅ. KÖP MÅNGA SPEL BILLIGT.
1. PLUTOS

2. WIZBALL

3. CRAZY CARS

Det basta Shoot Em'U p spel
som någonsm hargjorts ull

W•z och hans katt levde lyckl·
1ga I W1z-world , men en dag

A m1gan. Gra fiken ar m ycket bra
men spelvardet och tden .. OJ,Oj,
oj . Suverant roligt . Aekomen ·

forstordes hela denna underbara varld av o ndskans makt ·
er . Nu forsoker du som W1z att
Aterstalla d m vårld I sitt forna

Det fmns mAJga bra b1lspel och
det finns ganska många 1 30
grafik, har du inte provat Crazy
Cars an . You Have' nt Seen
Noth1ng Ye t l Ett måste l

deras.

underbara sk ick . Lycka till du

be hover det .

4. NEBULUS

5. COMBAT SCHOOL

Den blev Screen Star , Dator
Magaz1net 1 /88 mer behover eJ
sagas Kop den nu I

Snacka om tran1ngslager Vill
man bll en av amenkas basta
soldater så ar det bara an bita
ihop och komma igen . 8 oltka
tran1ngsmoment får d u mota
har . O troli gt spannande spel
från Ocean. Den här har du inte
råd att missa.

AMIGA
Disc:

C-64/128
Kass :

ATARI ST
Disc :

1. 159 :2.
3. 219 :
4.

5.
6.

6. THUNDERCHOPPER
Varldens mest avancerade och
bas ta 30 hehkopter simulator
någonsin Act ion Soft t1llsam
mans med Su b log1c har gJort
det igen. Flyg 1990 -talets strids het,kopter som har 720 tu rbo ·
ladd ade hastkrafter I stndss1t·
uat1oner som satter isblock
tangs din rygg

Disc :

175:109:99 :-

149:139:179 :-

En anledning som man inte kan utesluta är att Commodore gått under jorden är att man ville visa upp de nya datorerna utan att Atari eller någon annan
konkurrent skulle få veta något.

Och efter någon dags letande efter
Commodore och Atari kom ytterligare ett
bekräftande. Denna gången från Roy
Wagner, chefredaktör på Computer Gaming World:
- Jag har sett Atarifolk i stan. Förre
Commodorebossen och nuvarande Atarichefen Jack Tramiel är i stan ...
Slutledningen är att Commodore håller sig undan för att man har mycket att
berätta eller att man helt enkelt inte tycker det är värt de höga lokalkostnaderna på utställningsområdet bara för att
berätta att man fortfarande existerar.

Lennart Nilsson

FANTASTISKT!!!
Superspel ti Il superpriser!
SPEL
C 64/128
Ace Il
Air borne Ranger
Barbaria n
Bubbel Bobbel
Buggy-Boy
California Games
Chu ck Yeager Flight Trainer
Defe nder Of The Crown
F lying Shark
Gun-Shop
lnternational Karate
Mask
Mean Str..,k Streak
Out Run
Plutoon
Rampage
Shoot-Em-Up Construc·
tion K1t
Test Drive

Kass
Disc
129 :-_169 :- _
165:-_199 :-_
139 :-_ 169 :· _
129 :-_ 169 :· _
119:-_ 159 :- _
119 :-_ 159:-_
199 :- _
159:- _169:- _
125 :- _ 159 :- _
169:-_199 :· _
129:-_1 49 :• _
129 :-_179 :· _
129 :-_ 179 :-_
125 :-_ 159 :· _
129 :-_179 :- _
135:- _179 :· _
179 :-_2 19 :-_

AMIGA

Disc
299 :-_
269 :-_
369 :-_
130:-_
129:-_
299 :-_
275 :-_
279 :- _
145 :-_
229 :- _
299 :-_

Arena
Barbarian
Defender Of The Crown
Demolition
Grod Start
Gold Runner
Indoor Sports
Insanoty Fight
Ninja Miss ion
0 -Ball
Roadwar Europa. Strategispel
Rocket Attack
T error pods
Western Games
Winter Gam es
World Games
Witness " åvent yr"
Space Port
Test Drive

129:-_

149 :- 27 5 :-_
229:-_
~69 :· _
275 :-_
329 :· _
229 :-_
315 :-_

NYTTOPRODUKTER~

Star Texte r
Diskett : 3.5 DSOD 5 års
259 :-_
gar ant 1, Made in J apan
AMIGA
Oe lu x Paint Il " Palversione n" 9 15 :- _
(Grafikprogram!
Aegis Sonix (Musik program! 649 :-_
Aegis An imator (Ritpr ogram) 1055:-_

JOYSTICK
Ord.pris Nu

Tac Il
The Boss

195:199 :-

175 :- _
179 :- _

SAMLINGSPEL
C-64/128
159 :-_189 .· _
Elit Colection
(Bomb Jack, Fran k Brunos Boxning, Comando,
Aorwolf, Paperboy, Ghost And Gobhns. BattleShop. Bomb Jack Il)
Love Ammo
125 :- _ 149 :- _
(Army Moves, Rambo , Green Beret . Top Gun , Great Escape) .
Magnofocent 7
129 :- _1 B9 :· _
(Head Over Heels, Cobra. Shor t Circu,t. Frankoe Goes To
Hollywood . Arka noid. Wozball . Great Escape) .
Solid Gold
125 :- _169 :- _
(Ace Of Aces. Leaderbord. Winter Games.Gantlet. lnfiltratorl .

• OBS! Klipp ur annonsen!
Lägg den i ett kuvert och posta den
när du har kryssat i dom spe l du vill köpa .

•

Ring_för telefonbeställning :
0766/342 139. Mån -Fre 18.00-21 .00,
Sön 14.00-18.00.

•

Vårt sortiment är brett, sänd
mig en katalog gratis till :

ATARI ST_ AMIGA_

C-64/128 kass _ _ disc _ _
Namn, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Postadress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Te) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

C 64/128

Super bas 64

495:-_

Kryssa i rutan for det spe l du vill ha !

SIXPACK GAMES

Självklart erbjuder vi snabb leverans och lägsta priset

Vi bjuder på postförskottet, du betalar porto.

Björnskogsvägen 86, 134 00 GUSTAVSBERG

Affärsgrafik med Amig~

••

IMPACT! PRISVART

En bild lär säga mer än tusen ord. Och ett diagram mer än
tusen siffror.
Så skulle man kortfattat kunna sammanfatta behovet av Aegis diagram-program '' lmpact' '. Ett program som gör det möjligt att på någon minut sammanfatta mängder med sifferdata
till ett snyggt och färgglatt diagram.
Prisvärt men lite långsamt ansåg Datormagazins testare.
lmpact är Am igaprogrammet för alla
som gör olika slags d iagram . Det kan
presentera data dels som stapel- och
tårtdiagram 2- eller 3-dimensionellt,
samt kurv-, area- och stjärnd iagram
Diagrammen kan dessutom ha egenhändigt ritade figurer och text i vertikal
eller horizontell riktning.
lmpact är helt menystyrt och använjer Amigans vanl iga fönstersystem .
Dessa fönster är uppdelade i fyra huvudsakliga delar.

GRAPH BUILDER
Det första man använder när man ska
rita ett diagram är Graph Builder. Här
matas värden för dina diagram in . Alla
värden matas in i tabeller som representerar de olika staplarna i ett diagram. Ett
diagram kan maximalt åtta tabeller med
20 fält i varje. När man har matat in sina
värden går det snabbt att rita upp diagrammet.
Nonnalt sett är det enklast om man låter man lmpact själv bestämma vilken
skala och hur stora steg numreringen av
diagrammen ska ha. Men detta kan
även göras manuellt. Diagrammen kan
ritas antingen horisontellt eller vertikalt.
En bra funktion som kan användas
när man arbetar med tårtdiagram är att
vissa "bitar" kan dras ur "tårtan" och
på så vis framträda tydligare.

program såsom ordbehandlingsprogram, databaser och kalkylprogram .
Kravet är att programmet kan spara sina
filer i ASCII-format som passar lmpact.
Om exempelvis ett kalkylprogram kan
spara i ASCII-format och att det ändå
inte passar lmpact, kan du med en ordbehand lare eller editor ändra om i filen
så att det fungerar. I manualen till lmpact
finns beskrivning hur formatet ska vara.

TABLE BUILDER
Table Builder är en text-editor som används för att skriva texter eller tabeller
till dina diagram .
Det finns fem olika teckenstilar som
kan ha varierande utformning som till
exempel bold (förstärkt), italics (lutande), understruken, outlined och shadowed (skuggad) eller en kombination av
dessa.
Det finns en mängd editeringsfunkti<r
ner för att göra det snabbare och lättare att skriva in och ändra texter.

ICON BUILDER
Du kan rita egna figurer eller illustrationer som kan "stämplas" var som
helst i ditt diagram. Bilderna ritar du i
lcon Builder som innehåller funktioner
för linje, båge och frihandsritning . Figurerna kan roteras, vändas och förskjutas.

SLIDE BUILDER
Låter dig läsa
externa filer
lmpact låter dig läsa filer från andra

Ofta vill man presentera en hel serie
tabeller i följd . Då är det lämpligt att göra
en " Slide show". Det görs med Slide
Builder, där du kombinerar färdiga dia-

• Den 160 sidor tjocka manualen är lättläst men tyvärr lite rörig.

gram, tabeller och figurer för att slutligen
skapa en " Slide".
Du har också möjUghet att rita en bakgrund. Här har man tillgång till de vanligaste ritfunktionerna, som exempelvis
Line, Text, Circle, Arc, Aectangle, Draw
etc. Antalet färger är begränsat t ill 16,

som kan väljas ur 4096 olika. 16 olika
mönster finns för att fylla områden . Alla
" Slides" är ritade i 540•200 punkters
upplösning.

skrivare som klarar grafik. Det bästa är
naturligtvis en färgskrivare när man har
flera olika kurvor eller staplar i ett dia-

UTSKRIFTER
Diagrammen kan skrivas ut på alla

64-omvandlaren hänger med i svängarna
Intresset för att köra 64-program på Amigan håller i sig.
Och nu har alternativet till 64emulatorn "GO-64" dykt upp
- The 64 Emulator'' från Ready Soft.
Datormagazin har testat
den. Och fann att den verkar
ha mindre problem än " GO64 ". Fortfarande är går dock
programmen betydligt långsammare att köra .

''The 64 Emulator'' från ReadySoft
lnc är den andra 64-emulato r vi fått tillfälle att titta på. Till skillnad mot " G064", som testades i j ulnumret. verkar
" The 64 Emulator ' vara. om inte färd i~, så åtminstone betydligt närmare
malet
Till "The 64 Emulator" kan man skaffa ett 1541-mterface. Men det är inte alls
nödvånd gt, för programmet kan använda Amigans diskdrivar Eftersom en der
program till 64:an in e klarar av någonting annat än en 1541:a så finns det ett
1541-i!mulenngsläge man kan använda
på sin Amiga-dnve. "The 64 Emulator"

PROGRAM TILL C64 och AMIGA
Priser:
OUTRUN
AIRBORNE RANGER
Defender of the Crown
CAUFORNIAN GAMES
WORLDGAMES
SUPER HANG ON
lmposslble Mission Il
lntematlonell Karate +
Project Stealth Fighter
PLATOON
RASTAN
Indians Jones
ROADRUNNER
TEST DRIVE
GAUNTLET Il
APOUO 18
BOK 64 (svensk bokföring)

64kass

64disk

129:179:139:139:129:129:129:129:179:129:129:129:129:149:129:149:-

169:229:179:169:169:169:169:179:229:179:179:179:169:199:179:199:495:-

AMIGA

350:245:-

395:-

SAMLINGS KASSETTER
EPYX Scandlnavla
149:199:(Wintergames,lmp. Mission,Pitstop 11,Supercycle,
Moviemonster)
4 ACTION HITS
149:179:(Blood'n Guts, 1943,Soldier One,Captured)
SOLID GOLD ,
149:179:(Gauntlet,Ace of Aces, lnfiltrator,Leaderboard, Wintergames)
Ovanstående priser inkluderar moms och frakt. Vi har ett
års garanti på alla produkter. Postgiro: 432 1o 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

skapar då en fil kallad " C1541" som är
exakt så stor som en 1541-disk. Denna
används sedan av programmet för att
mycket exakt emulera en 1541 :a
I det vanliga läget, " Amiga Standard',
kanman till fullo utnyttja Amiga-di skarnas storre lagringskapacitet. Vi kan lova
att det år en känsla att göra LOAD
" f ",8 och få veta att man dels har ett par
fller som ar på 500-600 block och dessutom 7 50 BLOCKS FREE.
V1 t
de kompabihteten genom att
ladda ner64-program från olika databaser. Det lustiga med nedladdningen var
att " The ö4 Emulator'' använde Am1gans seneport och modem Inga speciella adaptrar behövdes. Eftersom Amigan inte klarar så låga hastigheter som
50 och 75 baud/sek så klarar inte heller
"The 64 Emulator" dessa. Men r gengald klarar " The 64 Emulator" 2400.
4800, 7200, 9600 och 19200, vil ket i nte
en vanlig 64:a klarar. Detta enligt manualen . V1hade tyvärr nget 19200bpsmodem att testa med ...

el

64-Moonbuggy på Amigan
Bortsett från dessa program lyckades
vi dessutom få över ett relativl gammalt
64-spel till en Amiga-disk och testa. Spelet var en " Moonbuggy'!kopia och gick
minst sagt långsamt. Men det fungerade åtminstone, så man får väl glädjas åt
det.
Därefter testade vi att knappa in och
köra det vinnande bidraget i Datormagazins programmerings-utmaning. Det
fungerade snudd på klanderfritt. Visst
gick det en aning slött, men det gick att
spela. Enda konstigheten kom när vi avslutade spelet: 64:a emuleringen dök.
Men det vara bara att reseta den med
CTRL-ALT-HELP för att få igång den
igen .
Bortsett från denna lilla konstighet,
kunde vi inte upptäcka några större
missar i själva 64-emuleringen. En betydligt värre miss är tangentbordet. Jag
läste igenom manualen flera gånger och
tryckte på alla knappar i alla upptänkliga kombinationer, men kunde inte upp-

bringa pi-tecknet. Även om detta kanske
inte betyder så mycket för de flesta är det
ändå en grov miss.
Pi-tecknet är nödvändigt i många
program som gör uträkningar. Pi-tecknet
kanske fnte är det första man tanker på
att kolla, men det bordet nnas. Det kanske t.o.m fUU1s ågonstans. men efter-som de are sig I ggerdar det borde eller står omnamnt i manualen så finns det
anledning att m sstänka att det inte finns

med als:

Mega-minne
En ganska smidig finess hos "The 64
Emulator" är dess konfigurations-editor.
Allt man behöver göra är att trycka
CTRL-HELP, så får man up p en meny
där man kan ändra allt från vil ka diskdrivar till om man vill ha monokrom
skärm, alternativl teckenset och 256 K
expansion. Just det! 256 K expansion .
Commodore har ju släppt ett
expansions-cartridge till 64:an. Råkar
man ha minne så d et räcker i ens Amiga (minst 1Mb) så kan " The 64 Emulator" emulera även detta extraminne.
Ska nu sanningen fram är nog ''G064'' 64-kompatiblare än ''The 64 Emulator" på minst två punkter:
• (1) "The 64 Emulator" har inte en ram
runt hela skärmen, utan bara ovanför
och under skärmen . Detta för att snab-

bauppemulatorn (
var ääror 'G0-64 var så ngsam?
• (2) "G0-64 ' forsol<er så gott det kan
att emulera 64.ans tangentbord , medan
" The 64 Emulator' använder Amigans
tangentbords-layout Detta innebar att
en del tecken inte f nns nlct1gt dar de bor
de och att man får leta en stund Å and·
ra sidan erbjuder det en del finesser,
som I.ex att pil-tangenterna uppför sig
precis som på Amigan och att även det
numeriska tangentbord et fungerar.

Hänger med i svängarna
Totalt sett är " The 64 Emulator" nte
hänger den med i svängarna. Skärm uppdateringarna går undan och man behöver
inte räkna till 5 mellan tecknen man skriver på tangentbordet.
"The 64 Emulator" verkar inte eller
lida av samma problem som " G0-64"
när den körs på en Amiga 2000. Den fungerar både med extra-minne och med
Amiga2000.

så tokig . Till skillnad från " G0-64"

Björn Knutsson

CO FIGURATION EDITO
DISK DRIVES
8 C 64
S e r i a l C ab l e 8
9 Of O 1 5 4 1 E"u 1 at1on
~8 DfO .. A" 1 9 a S andard
~~ Dfi
A"iga S tandard
PRINTERS
4 PAR
Device
5 C64
Oevice
HonOC: hrOMe

Borders

Of f'

OM

ALT Chars
~764 RftH

orr

ON

Falrta:
Program: The 64 Emulator
Tlllvwlwe: ReadySott lnc, P.O. Sax 1222.
1-lston, N.Y., uot2, USA.
Svensk lmportoc a1ma.
Pris: 40dollar, medl""'1tltce 60dollar(exl.
IIIOIIWodt

Så här ser konfigurations-menyn till 64-emulatorn ut. Härifrån
kan du exempelvis styra om du vill ladda från en 1541-drive eller Amiga-driven.

••

MEN. SLOTT
gram.
En nackdel är att det inte finns någon
support för plotter i lmpact. Ett stort mi, nus. En matrissk'ri_vare kan aldrig ge full
rättvisa åt diagram på samma sätt som
en riktig plotter kan . -

LÅNGSAMT
lmpact har en benägenhet att vara lite
långsamt i många situationer. Väldigt
ofta går det åt tid att rita upp delar av
skärmen som blivit övertäckta av andra
fönster eller liknande.

SPECIFIKATIONER:

Il datatabeller/diagram , 20 värden/tabell
Varje värde har ett namn (Label) som Iran
innehålla max 17tecken.Oessa värden ligger inom området -9,999,999,999,999,999
tlll + 99,999,999,999,999,999.

Värden Iran innehålla decimaler.

SHOW BUILDER
De diagram du gjort ka·n användas i
en s.k Slideshow, vilket innebär att de vi-

• I nedre högra hörnet syns
fönstret för inmatning av värden.
sas automatiskt i en bestämd ordning.
Med ett program som medföljer lmpact
kan du få dina bilder att på olika sätt
snyggt övergå i vafandra.

LÄTTANVÄNT
Om man bortser från att lmpacts långsamhet är det ett mycket trevligt program, som är ganska lätt att använda
och ger ett resultat som lämpar sig för
professionell användning, Vissa funktioner är dock lite röriga att använda.

• Datormagazins upplageut. veckling fram till nummer
6(1987_ i form av stapeldia,.
gram.
_,

En nackdel är att lmpact inte är konfigurerad för PAL. Det innebär att du inte
kan använda den nedersta delen av
skärmen som många andra program
börjat utnyttja.
Manualen är på omkring 160 sidor
och ganska lättbegriplig . Vissa saker
beskrivs tyvärr lite rörigt , där en del förklaringar till en funktion finns på ett ställe
och ytterligare fakta om samma funktion
på något annat. Fördelen- är att den innehåller många exempel som visar hur
programmet i stora drag används.
Priset för lmpact är ganska överkomligt
- 750 kronor inklusive moms.

.

Kalie Andersson

Commodore jagar
Amiga-program
Nu start~r jakten på svenska administrativa program till Amigan!
Det är Commodores VD Anders Stat
och HK Electronics Heikki Karbing som
tillsammans gör ett upprop.
.
- Vi tror att det ute i"stugorna finns
mängder med duktiga programmerare,
säger Heikki Karbing. Men deras skapelse stannar i stugorna när de istället
borde marknadsföras. Det finns ett
enormt behov av administrativa program till Amigan , typ ordbehandling,
bokföring, klientredovisning_etc.
Commodore och HK Electronis vill nu
få kontakt med programmerare som
gjort eller planerar att göra sådana program.
,
- De kan ringa mig på tel 08792 90 00 eller Commodore på tel: 08760 25 50, säger Heikki Karbing. Vi kan
lova att det finns pengar att tjäna för de
duktiga.

HEMV Ä RN SGATAN 8,1 71 54 SO LNA , TEL 08 -7 33 92 90

8

rev

Arg, glad, ledsen eller bara tycker i största allmänhet. Skriv då till Datormagazin, Karlbergsvägen 77-81 , 113 35
STOCKHOLM. Märk kuvertet "BREV". Du kan också skicka ditt brev som en ordbebandlingsfil på postens ljudbrev. Det blir vi glada för. Men glöm inte att ange vilket ordbehandlingsprogram du använder.

Hjärndöd
dator!
rt resonemang i svaret till Gordons
insändare i DM nr 1/88 fann jag
helt idiotiskt. I detta fall har ju antalet sålda maskiner ingen som helst betydelse. Diskriminering av 128:an? Det
finns ju inget att skriva om! Det har ju
getts ut färre program till 128:an än en
människa har fingrar.
CP/M är utdött och vill man ha avancerad basic och maskinkod kan man lika
gärna köpa en Amiga (dessa datorer
kostar ju idag ungefär lika mycket. Letar man lite bland postorder annonserna kan man lätt hitta en Amiga under
5000 kr) .
C128:an är en hjärndöd dator som endast hålls vid liv av sin respirator C64:ans stora programutbud .
Att ni på DM ska stöda Amigan stort
anser jag självklart. De flesta C64- och
C128-ägare jag har talat med , planerar
att byta upp sig till Amigan i framtiden
och finner därför Amiga-artiklarna intressanta.
Förresten . Skulle ni inte stödja Amigan får Datormagazin byta namn på 90talet, när C64:an inte räcker till längre, ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - till Atari sr Datormagazin eller något likgogikprofeternas tjänster och satsa
och vill kopiera någonting får de det gär- med " JA" är allt vi fått. Därför tror vi
nande. (Hemska tanke!)
pengarna på vetenskapliga böcker.
na göra det. Jag är inte ute efter att tjä- inte på demotävlingar.
Datortidningarnas stöd är nästan lika
Skolan byggs upp av böcker och inte
Har ni verkligen inga datortidningar
na pengar utan vill hellre att de bra spel
viktigt fören dator som programutbudet!
av pedagogiska klantigheter.
och demos skall spridas över hela värl- i Norge?! Otroligt!
Tack för en bra tidning, men som sagtGöran Eriksson
den . Jag vill gärna höra andras åsikter
MER OM AMIGA!
om detta.
Johan Svahn
ag vi ll bara säga att ni har skrivit fel
Jag vill också säga att Datormagazin
Stockholm
i cartridge tabellen i förra numret.
är en bra tidning . Men jag tycker att ni
Mer och mer! Vad ni tjatar. Vi kan väl
Power cartridge har inte 8 KB utan
hela tiden håller er på " den lagliga siinte ha mer av allt hela tiden. 75 pro16 KB. Själv har jag Power cartridge.
dan". Jag tycker att ni skulle kunna skricent av läsarna är faktiskt C64-ägare
Annars är DM en bra tidning.
va mycket mer om crackers och pirater.
som inte bytt upp sig. Ska vi strunta
COBRA
IC run hade för något år sedan ett numi dessa menar du? Egoist!
mer i vilket de skrev om de största bland
u skriver att vi crackers crackar
ag skriver denna insändare pga
Sorry, ibland blir det fel. Men vi tackar
crackers i Danmark. Vilka spel de hade
spel och skriver demos för att bli
en i förra numret av Datormagazin
alla som rättar oss.
crackat,
hur
bra
de
var;
ett
litet
reportauppmärksammade och kända. I
(nr.10-87). Där stod något helt idige om varje grupp alltså.
ditt fall verkar du skriva till Datormagaotiskt och IQ befriat om att Vic 20 skulle
zins insändarsida för att få den uppvara en superdator.
Men detta handlade bara om crackers
märksamhet vi äkta crackers och
När jag sedan läste underskriften och
på Amstrad , så mig berörde det inte. Jag
tycker däremot att Datormagazin skuldemoprogrammerare får.
såg mitt eget namn P. Franck fick jag en
le kunna ha ett liknande reportage, men
Jag och min grupp har ett mycket s!ort
smärre chock. Mina åsikter om Vic 20
dåom C64.
rtikeln om dataundervisning i
kontaktnät och kontakter med många av
är nämligen helt motsatta.
dagens aktiva och kända grupper. Vårt
Amiga serien anser jag vara det bässkolan i Datormagazin nr 1/88
Ni svarar säkert att detta är ola~ligt
namn kan ses i de flesta greetings listor.
och att ni inte vill befatta er med sada- . ta som hänt inom Datavärlden och själv
kräver ett gemäle.
Det jag vill komma fram till är att jag
äger jag en C64 och tycker att det är en
na saker. Men då kan jag bara svara att
Först vill jag påpeka att dataundervisinte tål att läsa skryt som inte existerar.
bra dator, och det är inget fel på C128.
det ändå är sånt som har stort inflytanningen i grundskolan knappt har hunnit
Ser i en nyköpt DM att HJ-Data har
Jag har aldrig sett skymten av ett demo,
Jag förstod att insändaren var ett
de i software-branschen .
komma igång ännu . Det har gått en terdiskdriven Exelerator+ 1.541 kr.
crackat program eller ditt namn i något
skämt.så jag tänkte inte mer på den, förrJag instämmer med Playboy of C.P.U.
min sedan vi fick våra statsbidragsberätTorsdag 'Zl ;:iugusti: Beställer Exesom helst sammanhang . Ta ditt skitom att ni gott kan ha en demotävling i er
än idag den 20 december när en av de
tigade maskiner till min skola. Men de
lerator + från HJ-Data, får beskedet att
tidning. Kan ni inte låta alla som vill vara
snack samt dig själv i kragen och spola
paltskallar som skrivit insändaren sa till
pedagogiska profeterna är redan igång
den kommer om ca 3 veckor.
ner dig i närmaste toalett.
med skicka in sina demos och sedan tar
med sitt mässande.
mig att det var de som gjort det.
Fredag 18 september (3 veckor 1 dag
I annat fall kan vi ju diskutera det här
Innerst inne tror jag att det är teknikJ. Lomvik och M. Erikson som underni utde 10bästaoch samlardepåendissenare): Ringer HJ-Data som säger att
på cracking partyt i Stockholm 18-21 defientlighet de vill sprida till eleverna i det
kett vilken ni sedan kan sälja.
skriften skulle ha varit, eftersom de skridet tar 2 veckor till.
vit den , är själva Spectrum levers.
I en spelmässig jämförelse mellan
Tisdag 6 oktober (21/2 vecka senare):
Spectrum och Vic 20 anser tom jbg att
TVVÄU. tf.4~ ,4"vw
Ringer HJ-Data samma svar som 18
Vic 20 är en superdator.
1000-tals ~,V.Vl&t'CI(
september.
Angående "bullshit" antar jag att det
VIC--).O.MAIV HAlt.ÄWll
är det enda som existerar innan för
INTe tfiTTA-, !.rT
Måndag 12 oktober: Har slösat med
dessa kretaniers pannben och " korv"
lbOTEJ'ttOEL. oi(u:öft
pengarna tvingas avbeställa.
är precis vad man borde göra av dessa
Sf:H6VEl- ~Ut'.NW6Ek
idioter som inte vågar skriva under vad
DU, 1-4.IÅ LP. 81 Dlvf G
de tycker med eget namn!
Fredag 16 oktober: Beställer Exelera~0TTAC,ES VIA JOUP.- .
"Den riktige
tor + från Computer World för 1.495 kr.
TEL~ON 00/111111.
Peter Franck
Citat annons " otroligt pris 1.495 kr. Frakt,
Kiruna"
moms, 1 års garanti, svensk manual inP.s. Tack för en suverän tidning.D.S.
går i vårt redan otroliga pris + att vi på
Computer World skickar med en diskett
Förfalskade insändare anser vi vara
fylld med massor av häftig~ nytto och kobåde taskigt och vedervärdigt. Dessa
båda skämtare behöver i fortsättningpi~ringsprogram" samt ''Alla som becember där jag ska ställa upp i demohär landet. När lärarna inte vill ställa upp
Jag bryr mig inte så väldigt mycket om
en inte slösa porto genom att skicka
ställer över 1500 kr får en diskettklippatävlingen. När det kommer i tryck så har
på detta blir dessa profeter ursinniga.
spel, mest gör jag de mos och jag byter
brev till oss.
re gratis".
partyt redan varit men i alla fall ...
Men ta det lugnt. Deras mässande är
också helst demos. I de bäste demosen
Vi är ledsna tör det inträffade Peter
"Skriva är lätt,
politiskt meriterande för dem. Det är bra
så är grafiken och ljudet minst lika vik- .
Franck. Men tyvärr har vi inte möjligJag beställde därför också 12 SKC
tigt som i ett spel.
men gör det i praktiken oxå"
för dem ur karriärsynpunkt att synas lite
het att gardera oss mot sådana skämt.
disketter för 139 kr för att komma upp
Jag håller också med Playboy of C.P.U
Och vem är du då? (brevet saknade
då och då i våra massmedier.
över 1500 kr. Leveransen skulle ta ca 2
För övrigt utbildas inte alla lärare i en
om det att Dynamic-Duo är världens
avsändare).
veckor.
handvändning i data. Och eleverna är
bäste cracker, men Triad ha_r på senare
inte så lättmanipulerade och oinformetid kommit stark.
Fredag 6 november: Diskdriven komrade som pedagogikprofeterna tycks tro.
mer! Och mina 12 disketter, men ingen
Att 1001 Crew är världens bästa proDe vet från andra källor att·tjusningen
svensk manual, ingen diskett med programmerare kan inte heller diskuteras,
med data är tekniken och knapptryckangram och' i(lgen diskettklippare.
deras kunskaper ligger långt över
det, medan de inte har kunnat undgå
många spelprogrammerares. Mina
samhällspropagandan i TV som står
svenska favoriter är WCC ' reven ge (Hej!
Jag har·sedan dess ringt ett flertal
nledning till att jag skriver är att
dem upp i halsen .
' gånger men jag har fortfarande inte fått
Mr. Pinge.)
Fråga närmaste tonåring och du får
ag är en 19 årig pirat från Norge.
jag tänker bygga upp ett P,ronågot.
·
veta sanningen. Undersök själv och tro
. grambibliotek med endast kasNamnet är Globetrotter och jag är
Jag.har slutat att knäcka spel nu, efJonas Hallgren
inte på tvivelaktiga rapporter. Våra elesetter till C64. Nu är det så att jag sakmed i en cracker-grupp vid namn
tersom det är nästan omöjligt att få tag
KNIVSTA
ver har lärt sig att känna igen vad som
nar bra program. Därför ber jag om hjälp
"The Freelance Crackers".
på ett nytt spel och hinna knäcka det inav Datormagazins läsare. Om ni har nåär propaganda och vad som är fakta.
Vi kommer från Norges västkust. Jag
P.S. Jag har inte haft några som helst
nan någon annan hinner göra det. Jag
Tack vare en en motsträvig lärarkår.
got bra program ocl) vill skicka det till
prenumererar på en del svenska datakompptibilitetsproblem alls med Exelevef tex att 1001 Crew har medlemmar
Tänk om vi skulle lära ut enkel mamig så kan ni till exempel använda postidningar för dessvärre har vi inga egna
rator +/riAaster 41 (nytt namn).
anställda på Ocean. Så de kan få tag på
skinkods programmering i våra skolor!
tens ljudbrev.
i Norge.
•
spelen, knäcka dem och sända ut dem
OBS! Jag kan inte betala något för
I början skulle det vara torrt som mateFörst skulle jag vilja börja med att
före någon annan.
matik, men sedan skulle insiktens tjusprogrammen. Skicka era program Ull:
säga att de pirater som knäcker spel och
Du är inte den första som haft problem
ning sprida sig. Barnen skulle intuitivl
Henrik Wilhelmson
säljer dem för pengar inte borde få ha
med postorder. Vi har fått otaliga teTill sist vill jag bara säga att Datormakänna att det här visserligen äF svårt
Box 18033
lefonsamtal från läsare som upplevt
någon Commodore.
gazin är nordens bästa datortidning.
men att det ändock är riktig kunskap,
250 18 HELSINGBORG
Jag har 700 disketter med C64 proliknande saker. O_ch det h~r gällt de
Globetrotter · Sannerligen, en optimist! Men lycka
Och vad uträttar den pedagogiska
gram , spel och demos + ca 300 amiga
flesta postorderföretag.
•
forskningen här i landet? Mer än att gottill i alla fall. Det är skönt att se att det
disketter, och jag har aldrig lagt ner nåDags att ni skärper er på postorder·
ta sig i problemen utan att lösa? Den
gon krona för någon kopia, varken spel
fortfarande finns tolk som tror på andföretagen (ingen nämnd och ingen
Responsen på vår mini-enkät om de·
bästa lösningen vore att avskaffa pedaeller demos. Om någon skriver ett brev
mos var mycket dålig. 10-15 vykort
ras goda vilja.
glömd).

E

Fel om
Powercart

Käre Playboy
of C.P.U ...

Förfalskade
min insändare!

D

J

Infamt om
dataundervisning

J

Historien om
en diskdrive ...

A

T

0

Norsk
cracking

J

Skicka program
till mej •..

A

Här kan vi presentera den första bilden på Commodores nya modell av
C128 D. Den nya modellen är betydligt
lägre än den gamla och saknar fläkt (tackar alla för. Fläkten var högljudd). Den
nya modellen av C128 D har också fått
ett annat och mer kompakt kort. Bandspelarporten har flyttats och datorn är
mycket lätt att öppna.
Enligt vissa uppgifter har också datorn försetts med en ny version av Basic
7.0 som inkluderar kommandon för högupplösning i 80-teckensmode. Denna
uppgift är dock obekräftad.

Nu ska landets 300 leksakshandlare börja sälja dataspel!
- Vi ska stjäla kunder från
postorderfirmorna
genom
bättre service och lägre priser.
Det säger Lasse Nyberg,
chef för DATA-GL, ett nybildat
företag som enbart ska syssla med distribution av dataspel till leksakshandlare.
lde'n att även leksakshandlare ska
sälja dataspel väcktes redan förra våren
i__ Lasse (Data-Lazze) Nybergs huvud.
Anda sedan dess har han arbetat för att
förverkliga den.

- Och i dagarna drar vi igång, berättar Lasse Nyberg stolt.
Grund ide' när enkel. Det är många mil
mellan de renodlade databutikerna.
Leksaksbutiker finns det däremot i varenda liten småstad .
- Idag tvingas därför många köpa
sina dataspel från postorderfirmorna,
säger Lasse Nyberg. Nu erbjuder vi lokal service. Det här slår alltså direkt mot
postorderfirmorna.
Leksakshandlarna ska även sälja spelen 30-40 procent billigare än postorderfirmorna. Detta genom att göra centrala inköp och på så vis få mängdrabatter,
som kommer kunderna tillgodo.
- Vi talar om tio gånger större volymer än de största postorderfirmor kan
köpa in, förklarar Lasse Nyberg. Och det
påverkar givetvis prisbilden.

• Här är det glada gänget som ska förse svensk leksakshandel med dataspel. Fr.v. Werner Göpf, Stefan Jonsson, Lasse
Nyberg och Ari Kinnunen.
Under sitt förberedelseår har Lasse
Nyberg åkt runt och besökt leksakshandlare. I början var det svårt att få med
dem på ide'n. Många leksakshandlare
trodde dataspel var alldeles för dyr pro-

duk! och att det skulle bli lagerproblem.
Men det var mer en informationsfråga.
När de fick se vad dataspel handlade om
ändrade sig de flesta.

Christer Rindeblad

"SnällOrd" till Amigan
"SnällOrd" - KindWords
- är namnet på en ny ordbehandlare till Amigan.
Datormagazin fick, som
enda svenska datortidning,
en exlusiv förhandstitt på
programmet när programmeraren Howard Marks från USA
besökte Svenska Commodore.

KindWords är gjord av The Disc Company, samma företag som gjorde ett av
de första ordbehandlingsprogrammen
till Amigan, TextCraft. Och en representant för bolaget, Howard Marks, genomförde nyligen en Europa-turne för att sälja in programmet.
Och det var under besöket hos Svenska Commodore som Datormagazin fick
en unik förhandstitt och ett samtal med
Howard Marks.
- Jag vill understryka att KindWords

är ett helt nytt program som inte har något med med TextCraft att göra, förklarade Howard Marks för Datormagazin .
KindWords har många unika faciliteter. Bl.a. möjlighet att integrera illustrationer i texten. Dessutom är programmet
försedd med "Superfonts" och " Finalfonts".
- Det är två unika egenutvecklad
printerdrivers som gör att man kan få ut
högsta tänkbara kvalite på utskrifterna
även med en 9-nålars printer, förklarade Howard Marks. Vi har också plockat
in nya stilsorter.
Genom egenutvecklade rutiner har
man också lyckats snabba upp utskriften av text på skärmen avsevärt, jämfört
med tidigare ordbehandlingsprogram .
Det intressantaste för svensk publik
är dock planerna på att utveckla en
svensk version av KindWords - för ca
1.000 kronor!
- Allt ska vara på svenska, även den
50-sidiga handboken , säger Howard
Marks entusiastiskt.
KindWords görs också i PAL-version
för europa-marknaden och kommer inte
att vara skyddat.
- Prisvärd program tror jag inte behöver skyddas, förklarar Howard Marks.
Något exakt datum när svenska versionen av KindWord ska släppas
är inte klart. Men det blir under våren lovar Howard Marks.
Datormagazin återkommer med en
recension så fort vi fått det utlovade
förhands-exemplaret .

Christer Rindeblad

• En hel dag ägnade Howard Mark från The Oisc Company i
USA när han besökte Svenska Commodore för att presentera
sitt nya ordbehandlingsprogram KindWords för Amigan. På bilden fr.v. syns Mikael Bodelid, Howard Marks, Hå~n Sundberg,
Kent Lindqvist och Peter Lilja.
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Amiga Karate
Silent Service
Flight Sim 11
World Games
Guild of Thieves
Word Perfect
De Luxe Music
Plutos
lmpact
Grand Slam Tennis
Bards Tale
OBLITTERATOR
Digipaint
Chessmaster2000
Sculpt 3-0

275:275:675:675:245:275:595:275:275:3395:1100:199:199:345:375:295:895:395:1295:-

för Amigan
En ny version av Amigans operativsystem släpps under våren. Denna version kommer att stödja boot från hårddisk, större partitioneringar av hårddiskar (max 2.5 Gigabyte, dvs 2.621 .440
Kb), nästan fyra gånger så snabb inladdning av program från hårddisk. (220Kb/s
mot nuwarande 60Kb/s), snabbare text
utmatning, stöd för skrivare med 24 nålarm m.

29-årig pirat fick
fängelse-straff
Gerhard Martensen, 29, blir den första engelsmannen som åker i fängelse
för piratkopiering. Gerhard Martensen
dömdes nyligen till ett års fängelse för
att ha sålt piratprogram via postorder.

BYTE överger
Amiga/Atari
Den prestigefyllda amerikanska datortidningen BYTE har slutat bevaka
både Amigan och Atari. Vissa bedömmare menar att Amiga och Atari därmed
fått en definitiv stämpel som speldator.

14.000 Amiga 500
sålda i Sverige!

NYA 1541-11

Commodores nya diskdrive 1541-11
har nu kommit till Sverige.
Den nya diskdriven är betydligt mindre
än den gamla 1541:an, mest på grund
av att man nu placerat nätaggregaten
bredvid! Och på så vis också eliminerat
Ovanstående priser inkluderar mom värmeproblemen.
och frakt. Postgiro: 432 10 91-3.
Enligt uppgift är ROM:et detsamma
som tidigare, och driven lär vara mer
Telefon: 08 - 733 92 90 17-19.
kompatibel än mellanmodellen 1541 C.
HOT SOFT AB,Bergengatan 43 Några gamla buggar, bl a Save And
164 35 KISTA
Replace-buggen, är borta

Amiga 500 ser ut att bli en rejäl succe i Sverige. Första försäljningsrapporter tyder på att det sålts totalt 14.000 Amiga 500 sedan maskinen introducerats.
Antalet sålda Amiga 2000 uppgår endast till lite mer än tusen maskiner.

Två nya
virus!
Två nya virus sägs vara lösa på Amigan. Dessa båda virus är betydligt farligare än SCA-viruset som vi hade en artikel om i nr 9/ffl. Det ena har påträffats
i USA och det andra i Europa. Det amerikanska viruset sägs formattera om disken, medan det europeiska "bara" kraschar maskinen efter ett tag.
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ALLT OM MIDl.:fEKNIK
Musiken har förändrats rejält de senaste åren. Vanliga instrument ersätts allt oftare av syntetiska, som på konstgjord väg
framkallar exempelvis piano- eller gitarrljud. - Och de syntetiska instrumenten, s.k. synthar, kopplas allt oftare ihop med datorer via s.k. MIDl-interface.
Den här artikeln är en enkel introduktion i synth och miditeknik.
I takt med att tekniken för att framställa
ljudsyntes utvecklades, började syntfabrikanterna specialisera sig på olika sätt
att framställa och styra ljud. Dessutom
började fler och fler musiker använda sig
av s.k. sequensers, en maskin som används för att " spela in" ljudet från en
synth .
Nu uppstod problem (vi befinner oss
i mitten av 70-talet). Maskiner av olika
märken ville inte alls samarbeta. En
synth från Roland ville ha sequenser av
samma märke, vilken i sin tur inte alls ville spela i takt med en trummaskin från
tex. Korg.
En musiker fick då välja mellan att begränsa sig till ett fåtal märken eller att sitta dagar och nätter och löda olika interface som nästan fungerade.

hoppningsvis exakt kalkyl, i synthens lilla hjärna.
Den ser efter vilken tangent som slagits an . Med vilken hastighet detta har
utförts, velosity, hur hårt man trycker efter anslaget, after touch , samt i vissa
sällsynta fall med vilken hastihet tangenten släpps, release.
Denna information kan , om man så
vill, sändas iväg via "midi out" för att gå
in i den ljud genererande delen i en annan synth via " midi in".
Man får då den andra synthen att låta
enligt order om anslag och tonhöjd. Detta är den enklaste användningen av
MIDI. Men redan här finns en vanlig
missuppfattning. Så en gång för alla:
Det är aldrig WUD som sänds via midi ,
endast digitala signaler med information .

Med hjälp av midi kan man sedan få
sequensern att spela i takt med en trummaskin. På detta sätt har man raskt elimenerat alla motstridiga med musiker.
I en sequenser kan man också ändra fö~jden på stycken_a i musike~, ändra
hastigheten pa musiken eller ta det inspelade stycket uppspelat i exakt rätt
takt genom s.k. kvantisering.
En sequenser kan också programmeras att sända information om vilket ljud
en synth ska spela och när i stycket den
ska byta ljud.
I synthhistoriens begynnelse användes nästan uteslutande hårdvarubaserade sequensers. Men genom att man
nu använder digitala signaler kan endator göra samma jobb.
En dator (med midi-interface) kan
dessutom programmeras att utföra andra "midi-jobb", t.ex. editering av synthar. Det innebär att man går in i syntharnas parametrar och ändrar synthens
ljud . På en dator kan detta ske mycket
lättöverskådligt tack vare bildskärmen.
Eller varför inte använda datorn som
sampler?
Användningsområdena är många
men det krävs bra program och väl fungerande interface.

Erik Espmark

Gemensam standard

LÄSTIPS

Lagrar digitala signaler
Ett av de mest kända synthbanden, Depeche Mode. Fr v Martin Gure, Andy
Fletcher, Alan Wllder och Dave Gahan.

Test av:

De ledande synthtillverkarna slog
sina huvuden ihop och uppfann M.I.D.I
(Musical Instruments Digital lnterface).
En av de största förändringarna då
detta system infördes var övergången
från analog till digital teknik. När man nu
trycker ned en tangent på ett midibestyckat klaviatur sker en snabb, men för-

RQland har låtit trycka ett fitet häfte som handlar om Midl. Häftet ät på
engelska och kan beställas ifrån:
Roland Skandinavia A/F
Postboks 4ii
OK-1002 Köpenhamn K

En av de vanligaste sätten att använda midi idag är genom en sequenser.
En sequenser fungerar så att den lagrar dessa digitala signaler i den ordning
som spelas. Sedan kan man låta sequensern spela upp alltihopa genom att
skika det till en synth .

Danmark

Midi-program
Vilka program kan man då
använda för att kommunicera
med synthezeisers?
...,....._
"Deluxe Music Construction Set" och "SoundScape
Pro Midi Studio" är två olika
typer av program till Amigan
som båda arbetar med MIDI.
Datormagazin har tittat närmare på de båda.
SoundScape
Pro Midi Studio
En sequencer har till uppgift att lagra data som överförs via MIDI. SoundScape Pro Midi Studio (PMS) är det
enda Amigaprogrammet i Sverige som
klarar av sådana uppgifter. Man kan alltså låta datorn fungera som en bandspelare som spelar in data från en synt eller trummaskin via MIDl-interfacet.
Hela systernet är uppbygpt av olika
moduler som i ett fönster pa skärmen
kopplas ihop grafiskt, genom att man
drar små streck mellan symboler. De tio
symboler som finns i Patch-panelen
(som fönstret kallas) är uppdelade i två
grupper; in- och ut-data:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MIDI Mixer (IN)
Console Keyboard (IN)
MIDI in module (IN)
Clock(IN)
Sampled sound player (UT)
MIDI mixer (UT)
Player piano (UT)
Tape deck (UT)
MIDI out module (UT)
Clock (UT)

Varje symbol som klickas öppnar ett
fönster. I dessa fönster kan man sedan
göra en mängd olika inställningar för
Ml Dl-kanaler osv.
Soundscape Pro Midi Studio ser väldigt lättskött ut men är raka motsatsen ;
väldigt krångligt. Manualen, skriv~n på
engelska, är inte heller den bra. Overhuvudtaget verkar Pro Midi Studio vara
ogenomtänkt. Dessutom finns en hel del
felaktigheter i programmet som gör att
datorn dyker (med följd att de inspelningar man gjort försvinner) .
En ny version med ett annat användargränssnitt, färre buggar (programfel)
och en tydligare manual är alltså önskvärt i Pro Midi Studios fall. Grundiden är
nämligen god . Om du behöver ett program som detta, be då att få låna det från
butiken (eller köpa på öppet köp) för att
prova hemma om det motsvarar dina
krav.

Deluxe Music
Construction Set
Deluxe Music Construction Set
(DMCS) ser ut som en del av ett mycket
avancerat notblad när man startar det.
Tre fönster finns: Notbladet, Klaviaturen
och Väljaren .
Genom att med musen "spela" i klaviaturfönstret, alternativt genom att spela på en synthezeiser kopplad till datorn
med MIDI , kan man få upp noter på rätt
ställe på Notbladet. Man kan också, med
musens hjälp, peka på notbladet och
placera noterna där. I Väljar-fönstret kan
man välja vilket notvärde eller pauslängd man vill använda. Notbladet är
som ett pappersark med färdiga notstreck.
När noterna väl finns på notbladet kan
man spela upp sin melodi , antingen
med datorns egna ljudresurser (som tyvärr är starkt begränsade) eller på en
synt via MIDl-interfacet.
Det är mycket lätt att editera sina verk,
lägga till nya instrument och stämmor.
På programdisketten finns ungefär 15 instrument att välja på, men med en synt
har man för det mesta större valmöjligheter.
DMCS är kopieringsskyddat, vilket är
synd ; går programdisketten sönder är
det kört - nyköp är enda möjligheten .
Dessutom gör det programmet krångligare att använda, eftersom man oftast
inte vill spara sina kompositioner på or- ·
ginaldisketten måste man byta, vilket
ofta orsakar problem.
Deluxe Music Construction Set är ett
mycket elegant program , framförallt i
jämförelse med Soundscape Pro Midi
Studio. Manualen är liksom programmet
på engelska, men ändå lättförståelig genom många illustrationer och ett allmänt, ickespecialiserat språk.
DMCS är ett mycket bra program,
men om man känner sig det minsta osäker bör man , liksom med PMS, låna det
från butiken för att prova i lugn och ro
före köp. Denna regel gäller de flesta typer av program , men musikprogram i
ännu högre grad , eftersom de utger sig
för att kunna så mycket.
Mycket nöje och lycka till med musiken!

FAKTA:

FAKTA;
ACUS Mlot-interface A500l2000
Tlllwrltare: A.CUS Data AB, Göteborg
Pris: 495 kronor inklusille moms

'lrilog MIDt-interface AS00/2QOO
TIilverka~ & t.everantör. 'lr!log Data AB,

Stocktlotm. Tel: 03-754M>30.
Pris: 790 kronor inklusive moms
(finns även I billigare version tör Amiga
1000)

Två olika MIDl-

interface till Amigan
MIDI är en standard för att överföra information mellan olika synthezeisers,
trummaskiner, sequencers och musikdatorer, ungefär som RS232 för datorer
(men mycket mer genomtänkt). Till Amigan finns det många MIDl-interface och
musikprogram.
Förkortningen MIDI står för " Musical
Instrument Digital lnterface", fritt översatt: Digital samman kopplare för musikinstrument. Över MIDI kan instrumenten sända och ta emot information . Alla
MIDl-interface använder en hastighet av
31250 baud i båda riktningarna. Den
höga hastigheten krävs framförallt för att
överföring ska gå felfritt även när många
instrument är inkopplade.
Förutom signal- och kontaktstandarden så är MIDI också ett slags språk.
Kort beskrivning av de vanligaste instruktionerna finns i figur 1.
Alla MIDl-interface till Amigadatorerna ansluts på seriella porten på datorns
baksida. lnterfacen är utrustade med olika kontakter kallade IN , OUT och THRU.
Genom IN-kontakten får datorn information från yttre Ml Dl-enheter, medan den
skickar iväg data på OUT. THRU används när datorn skall styra flera olika
syntar på en gång .
Trilogs MIDl-interface har en INkontakt, två OUT-kontakter och en
THRU. ACUS haren OUT-kontakt mindre och saknar de två lysdioder visande ·
IN/UT-kommunikation som Trilog är utrustat med . I övrigt tycks ACUS ha en
smartare konstruktion. Teknikerna har
tagit vara på datorns egen ström istället
för_att, som på Trilog-interfacet, ha en se-

parat transformator och sladd . ACUS
pluggas direkt in i serieporten, medan
Trilog haren extra sladd. ACUS är därmed betydligt smidigare att handskas
med . Dessutom har det ett lägre pris.
Båda MIDl-interfacen som vi testat
verkar vara av god kvalitet. De är inbyggda i varsin svart låda; Trilogs är stor som

största sortens tändsticksask, medan
ACUS är betydligt mindre, 6*6*2 cm
ungefär. Ingen av produkterna tycks ha
några kompatibilitetsproblem gentemot
varken dator eller annan MIDlutrustning. Inget av dem har heller missat några överföringar och båda klarar
alla typer av signaler utmärkt.

SAMMANFATTNING AV DE
VANLIGASTE MIDI-INSTRUKTIONERNA:
• OMNI ON/OMNI OFF: Gör att synthen tar emot på en kanal. Vid Omni on
tar synthen emot midi på samtliga 16 kanaler.
• NOTE OFF: Stänger av en viss ton .
Innehåller information om midikanal,
notnummer samt hur snabbt tangenten
släpps.
• CONTROL CHANGE: Används för
att en sequencer skall kunna komma
ihåg ändring av syntens parametrar.
Data: kanalnummer, parameternummer
och parametervärde.
• PITCH BEND: De flesta keyboards
har en " pitchratt" eller " pitchjoystick"
för att temporärt ändra tonhöjden . Ge- .
nom PITCH BEND-instruktionen överförs både M IDl-kanal och värdet för tonhöjdsförändringen .
• PROGRAM CHANGE: Innehåller
data för vilket av syntens ljud som skall
användas på respektive MIDl-kanal. Innehåller två typer av data: MIDl-kanal
Figur 1

och ljudets nummer.
• ALL NOTES OFF: Används exempelvis när man stannar en sequencer
mitt i ett stycke och alla toner ännu inte
stängts
av
med
NOTE
OFFinstruktionen . Då kan man ofta trycka
ner en knapp för att alla toner på en viss
kanal skall stängas av.
• OMNI/POLY/MONO SELECT: Ställer in vilket sätt synten skall spela på;
Poly- eller monofoniskt. (Med flera toner
samtidigt eller med en enda)
• SONG POSITION POINTER: Används för att olika MIDl-instrument skall
veta var i en sekvens de befinner sig
(gentemot de andra instrumenten). Ett
Ml Dl-taktslag är en sextondelsnot; som
mest kan man ha 16384stycken. SONG
POSITION POINTER verkar på alla
MIDl-kanaler samtidigt.
Detta är bara några av alla MIDlinstruktioner. På grund av utrymmesbrist kan vi inte publicera alla.

Nya versionen av Lattice C
är ett lyft!
Det anser Datormagazins
Björn Knutsson efter att ha ·
testat version · 4.0 av denna
omtalade C-kompilator.
--Jag rekommenderar den
till alla som ska programmera
sin Amiga trots ett högt pris,
skriver Björn Knutsson.
Det här är vad jag har väntat på, sen
jag började programmera i C på Amigan. Lattice C 4.0 är verkligen ett lyft
jämfört med Lattice C 3.03 som vi testade i julnumret 1986. Plötsligt finns alla
de där finesserna man ville ha redan
från början .
Folk jag talat med tror att det beror på
att den tidigare versionen var en mer eller mindre rak överflyttning från MSDOS, medan denn.a nya version är specialgjord för Amigan .
I min recension av Lattice C 3.03 talade jag om en PD-länkare som heter
Blink och som var mycket bättre än den
länkare som följde med på Lattice C 3.03
disken.
Nåväl, Lattice har nu köpt upp denna
länkare och utvecklat den vidare. Dessutom har Lattice "köpt upp" killen som
skrev den och låtit honom vara med och
· utveckla Lattice C 4.0. Det märks, för
kompilatorn har fått många nya trevliga .
finesser. T.ex så pekar kompilatorn numer ut exakt var på en rad den hittade
ett fel, istället för att bara tala om att det
blev fel på den och den raden .
Hur är det då att programmera i Lattice C 4.0? Inte alls så tokigt. Både kompilatorn och länkaren är snabbare än tidigare versioner. Men editera - kompilera - länka-testa - debugga - editera - cykeln tar fortfarande en bra
stund. Det finns dock sätt att snabba
upp det hela. Ett sätt är att installera hela
kompilatorn, med alla dess filer, på
RAM-disken. Tyvärr kräver detta att man
har ganska mycket RAM, minst 2Mb.
Hur bra en C-Kompilator är, avgörs
inte bara av hur snabb den är och hur
bra kod den genererar. Det gäller också vad som följer med den .
Om man läser specifikationerna för
språket C, upptäcker man snart att näs-

tan ingenting finns där. Därför finns något som brukar kallas "standard biblioteket". Detta innehåller alla de rutiner
som normalt finns till en C-kompilator,
bl.a rutiner för text-utskrift, stränghantering osv.
Jag har ännu inte stött på någon som
saknat dem, så man kan nästan se dem
som en del av språket. Lattice C 4.0 har
givetvis alla dessa rutiner och många
därtill.
Dessa extra-rutiner, som inte ingår i
standard-biblioteket, är ofta det som skiljer en bra kompilator från en mycket bra
kompilator. Detta eftersom extra-rutinerna är sånt man annars blir tvungen att
skriva själv. Här placerar sig Lattice C 4.0
någonstans mitt i mellan. Den har ganska många rutiner, men saknar en del saker man gärna hade velat haft.

Förutom själva kompilatorn innehåller Lattice C 4.0 också en assembler. Behovet av assembler beskrivs i fakta-artikeln här intill .
En mycket trevlig sak med denna assembler är att den, till skillnad från
många andra, är kompatibel med standard-assemblern från MetaComCo.
Detta betyder att man kan använda
Commodores include-filer direkt utan att
behöva modifiera dem. Detta betyder i
sin tur att man kan använda sig av och
ta rutiner ur alla de PD-program som är
skrivna i Assembler. (De flesta som programmerar i Assembler, i alla fall i USA,
använder sig av MetaComCos Assembler, eller någon som är kompatibel med
denna.)
En finess med Lattice C 4.0, som jag
vill gå in närmare på, är uppstart-modulen CBack.o.
Med hjälp av denna kan man skriva
sk. LSR-program (Load and Stay Resident) . Dessa fungerar på så sätt att de
startar upp sig själva som en separat
process.

Om du testar att starta ett vanligt program från CLI så kommer du upptäcka
att det startar och sen "håller kvar" Clln
så att du inte kan använda den .
Om du testar att istället starta med
kommandot RIJN så kan du fortsätta
skriva, men försök stänga det CLl-fönstret med kommandot EndCL/. Det går
inte förrän du avslutar programmet du
startade med RUN. Testa sedan att starta upp flera program samtidigt med
RUN.
När du kör sammanlagt 2Ö st CLl-processer samtidigt så kommer du inte kunna starta fler. Vad beror nu .allt detta på?
Det första problemet beror på att det
. program du kör "tar över" den process
som tidigare hade hand om Clln . I det
andra fallet så beror det på det program
du startar med RUN fortfarande använder ditt CLl-fönster. Varför gränsen går
vid just 20 vet jag inte, men det lustiga
är att du kan starta fler program ifall du
startar dem från WorkBench.
Allt ovanstående beror på att prog:-am
startade från CLI special-behandlas av
något skäl. Det CBack.o gör är att från
en CLl-process startar en "vanlig" process. När den gjort detta återvänder den
omedelbart. CLl-fönstret kan genast
stängas och du kan starta så många
LSR-program du får plats med i minnet.
Nackdelen med LSR-program är de
knappt kan använda CLI alls. (De kan
spotta ut lite text i CLl-fönstret, men CL/fönstret kan inte stängas förrän LSRprogrammet stängt filen det skickade
texten igenom.)
Sammanfattning: Lattice C 4.0 är en
mycket bra produkt som jag rekommenderar till alla som vill hålla på med C på
Amigan.
Priset må vara högt, 1950 kr, men priset inkluderar 4 diskar med många nyttiga program och en mycket proffsig manual på över 400 sidor, för att inte tala om
en bra C-kompilator.

Björn Knutsson

C-språket för Amigan
I
I
I
I

1

I

Amiga
Apple Il

Atari ST

IBM PC

Macintosh

CBM 64/128

Spectn,m

MSX

PORTO

Jag beställer följande KVALITET's spel
Jlnxt•1Ral•b1rd
am1aa 299:a1a,1 ST 299:un1vena1 Mnnarr Slm/Ralnb1n1
Amlam1~ 299299::-Ata,1 ST 299:nart Cllstle/Mlndsoape
_
Atarl ST 299:ob1nera1or/PSJanos1s
am1aa 299,_
ata,1ST 299,_
Cra,y cars1Doctorsa11
Amlaa 299:Ata,1 ST 299:6ustal,1larlleld/Tlle Edge
Amlga 249:Atarl ST 249:Fotun Mana,., 1vadd1e11ve
am1aa 249:a1ar1 ST 249:Fotball Manager IVAddlctlte
CBM 64 Kass 149:CBM 64 Dlst 199:Porto och moms lngir alltid I Moltech Sottware's priser och inget
extra tillkommer! Det gir lven bra att ringa in Din bestlllning pi
tel 08-77611 12! Alla program Du läser om i tidningen g•r•tt best-

I
I
1N

•11a frin Moltech Software! Vi har alltid KVALITET till Din dator!

I

D

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

Ja tack skicka mig senaste nummret
av PROGRAM-EXPRESSEN helt gratis! ·

I
I
I
I

I

I
Moltech Sottware
Hästskovägen 31
136 73 Haninge

I
I
I

amn_____________
I
Adress______________
I
I Postadress___________
1 Målsmans underskrift______
I·
a+Behövs om Du Ar under sexton ir!I
,..,.,. tv••ot , ...,
nr 2188
• • . . . .,. • 111 1111llillf WII liill liil llil'IIIAli'llll lii Ml.,

En sak är nästan alla
Amiga-hackers ense om. Ska
man programmera Amigan,
så ska det göras i språket C.
Datormagazins
programmerings-expert
Björn Knutsson förklarar här
varför och ger dessutom en
bakgrund om C-programmering.

egentliga kommandon. Detta skall jämföras med de 100-tals kommandon som
finns i AmigaBasic. Är C därför sämre?
Nej, det skulle jag nog inte vilja påstå.
En stor del av Amigans operativsystem
är skrivet i C. Dessutom är mer än 75
procent av all mjukvara som finns till
Amigan skriven i C. Detta beror mycket
på C:s flexibilitet och dess förmåga att
komma mycket nära assembler i fråga
om effektivitet.

Jämfört med
C utvecklades ursprungligen näroperativsystemet UNIX skrevs. Målet var att
assembler
skapa ett språk som i princip skulle kunHur står sig C i en jämförelse med asna ersätta assembler, eftersom assembler är mycket bundet till en specifik hård- sembler?
vara.
C klarar den matchen ganska bra.
Eftersom C utvecklades för att vara . Ofta är det bättre att skriva sina program
snabbt, effektivt OCh lätt för programme- i C. Varför ska vi snart få svar på:
Om man bara ser på effektivitet och
rare att använda. På så vis skiljer det sig
från andra Stora datorspråk SOm t.ex kod-storlek så vinner assembler alla
Pascal och Basic. Exempelvis så gör C gånger. En given Assembler-rutin är allstorskillnadmellanettteckenochetttal. tid snabbare och kortare än motsvaranLägg därtill att många operationer är lät- de C-rutin . Men denna snabba och eftare att göra i C. Dessutom.ger C prog- fektiva assembler-snutt tar nästan alltid
rammeraren få restriktioner, stor frihet minst 4 gånger längre tid att skriva och
debugga.
och ett kompakt 1nstrukt1ons-set.
Faktum är att det r C bara finns 32 , Ju större ett program blir, desto mer

tjänar man på att skriva i C, eftersom
man på ett lätt sätt kan dela upp Cprogram i moduler och på så sätt bryta
upp sin kod . På detta sätt slipper man
den spagetti-kod, som ofta blir resultatet när man skriver större program i assembler. Eftersom de flesta program
ändå använder största delen av tiden till
att vänta på olika saker, är tidsförlusten
marginell.

Optimera
programmet
Ett vanligt sätt att utveckla program ar
att först skriva hela programmet i C. Därefter sätter man sip och optimerar sin
kod och gör den sa effektiv man kan.
När detta är gjort tar man reda på var
programmet spenderar mest tid. Sedan
isolerar man dessa punkter, oftast loopar som sköter sortering och liknande
och skriver om dessa i assembler. Denna hybrid-kod är både snabb och lätt att
modifiera vid senare tillfällen. Därtill är
den mycket mer lättläst än om man skrivit den helt i assembler. På detta sätt
sparar man mycket utvecklingstid utan
att egentligen förlora något på kuppen.

Björn Knutsson - ,
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Kommendera din 128:as grafik
returneras i variablerna X1 , Y1 , X2 och
Y2.
På några rader finns en del intressanta kommandon som kan behöva en närmare förklaring.

Rad 20:
Här öppnas en multicolor-splitscr6en-skärm. Med splitscreen menas
att man både har text och högrafik samtidigt på skärmen .
Detta sker med kom mandot GRAPHIC. Man kan välja hur mycket av skärmen som ska vara grafik. I detta fall börjar texten på rad 20 . På en multicolorskärm kan man rita med fyra färger samtidigt. Upplösningen blir då 160 pixel i
X-led. Eftersom vi valqe att starta texten
på rad 20 så har vi nu en skärm som är
160 x 160 pixel att leka med.

Fönster
Vad ar det som skiljer C128:ans Basic mot C64:ans? Är det
någon mening att byta upp sig till en C128:a?
Datormagazins Fredrik Pruzelius ska i en serie artiklar lära
ut en del av finesserna med C128:an Basic.
Denna gång behandlar han grafik med C128:ans speciella
grafik-kommandon.
Det första man märker när man sätter

på C128 är hur mycket minne som finns
ledigt för basic. C64 anger 38911 fria bytes för Basic-program. C128:an anger
122.365 fria bytes! Det finns alltså mer
än 3 gånger så mycket minne i 128:an.
Men man kan bara lägga program i
hälften av minnet (128:an har ju 2 block
med vardera 64K minne). Detta är dock
inget problem i praktiken. Jag har aldrig sett ett basicprogram som är längre
än att den får plats i en C64:a. Variabler
däremot brukar sluka en hel del minne.
I C64:an får program och variabler samsas i samma område. På 128:an har variablerna ett eget block på 64K att ligga
i. Menbekymraerinteförvarsakeroch
ting ligger lagrade i minnet. Datorn sköter allt sådant alldeles själv.
Det sägs att 128:an skulle bli en fördubbling av 64:an. De lyckades ganska
bra; Dubbelt så mycket minne, dubbelt
så hög upplösning, dubbelt så snabb
och även dubbelt så många basickommandon.
Basicen i 128:an innehåller alltså 140
kommandon. Här finns allt som man kan
önska sig; kommandon för grafik, ljud,
spritar och fönsterhantering. Bara en
sån sak att DIRECTORY saknades till
64:an kunde göra en galen . Det enda
som saknas är egentligen kommandon
för att använda högupplösning i 640 x
200.
Men vi kanske inte ska prata så mycket. Låt oss istället gå över till det praktiska och kasta oss över programexemplet och se vad vi hittar för intressant!

Enkelt ritprogram

ta och fylla ytor. Programmet är i varje
fall ett bra exempel på saker som är
omöjliga att göra i basic på 64:an .
Programmet innehåller inga speciellt
avancerade saker. Från rad 90 hoppar
man iväg till de olika rutinerna. Rutinen
från rad 9000 läser av joysticken och
hämtar in så många koordinater som variabeln AN% innehåller. Koordinaterna

Fönster kanske du har hört talas om
när man pratar om Ami_gan . Det finns
också fönstertill 128:an. Aven om de inte
är lika avancerade, så kan man få det
ganska prydligt. Kommandot heter WINDOW och är väldigt enkelt att använda.
Man talar bara om var man vill ha det
övre vänstra och det nedre högra hörnet.
Man kan även direkt från tangentbordet definiera fönster. Gå till ett ställe där
du vill ha ditt fönsters övre vänstra hörn.
Tryck på knappen märkt ESC, och sedan på T.
Sedan går du till platsen där du vill ha
det nedre högra hörnet. Tryck nu ESC,
och sedan B. Grattis! Nu har du skapat
ett eget litet fönster.
Prövat.ex. att lista programmet. Visst
ser det bra ut. Du kommer ur fönstret ge-

nom att trycka på HOME två gånger.

biten.

Rad 30:

Rad 7000:

Kommandot COLOR används för att
sätta färger. Man kan sätta ram-färgen ,
bakgrundsfärgen och de olika färgerna
som man ritar med. Vill du ändra färgerna kan du gå in och ändra i tabellen på
rad 5.

Här ändrar man färg . Färgen som
man harvalt ligger i variabeln F. Man ser
hela tiden på ramfärgen vilken färg som
är aktuell.
Råd 9000:
Här är ruti nen för att hämta in koord inater. Hur många punkter som man
hämtar in bestäms av AN%. För PAINT
och GSHAPE ska man bara välja en koordinat.

Rita streck
Rad 80:

Af

Kommandot GETKEY
väntar helt
enkelt på att du ska trycka pa en tangent.
Tecknet lagras i AS.

UndvikGOTO

Rad 1000;

Rad 9010:

Här dras en linje från (x1 ,y1) till (x2,y2)
med hjälp av kommandot DRAW.

Kommandona DO, LOOP, WHILE,
UNTIL och EXIT är kommandon för att
undvika att programmen börjar likna
spagetti med en massa GOTO. Använder man dessa kommandon blir programmen strukturerade och lättlästa. Försök att undvika GOTO!

Rad 2000:
Kommandot BOX har vissa likheter
med WINDOW . Även här talar man om
var två hörn ska placeras.

Rad 3000:

Rad 9020:

Kommandot CIRCLE kan användas
till mycket! Här har vi talat om för datorn
var vi ska ha medelpunkten, X-radien
och V-radien. I själva verket ritar vi en ellips. Men CIRCI.E kan användas för att
rita många andra olika figurer; trianglar,
sektorer och månghörningar. Helt klart
ett mycket kraftfullt kommando.
Rad 4000:
Kommandot PAINT används för att
fylla en yta. Se bara till att de omgränsade linjerna inte "läcker''.
Rad 5000:
KommandotSSHAPEanvänds för att
placera en bit av högrafikskärmen i en
sträng.

Kommandot JOY(2) används för att
läsa av joysticken i port 2. Rör man inte
joysticken får man tillbaka 0.
Kommandot LDCATE placerar ut en pixel. Observera att den inte ritar något,
utan är bara förberedande för andra
kommandon.
Kommandot RDOT(2) är en funktion
som retumerarfärgen på den pixel som
är aktuell. (Den pixel som LOCATE placerade ut.} RDOT(0) och RDOT(1) retur-

nerar cursorns koordinater.
För de som tyckte att detta var för enkelt, och vill veta mer om 128:an, kan jag
varmt rekomendera boken Programmer's Reference Guide. Det är en en
750 sidor ~ock bok som verkligen tar
upp allt. Fran Basic, CP/M och maskinkod till hårdvara. ·
Tyckte ni däremot att detta var för
svårt, så kan ni ta en titt på DatorMagazins basicskola. Ni kan även läsa lite i
manualen. Det är faktiskt, till skillnad

Rad 6000:
Kommandot GSHAPE använder man
sedan för att placera ut det "utklippta"

10 DINFtHA
20 GRAP ~>•F•<O)a1,FK(1)
"30 FOR HIG 4,1,201W1NDow ~31FK(2)•61FK(3)•8
40 PRIN::o TO 41COLOR l,FKc::•;9,24,1
iFK<4>•31Xl•801Yi•801F•1
SO PRINT•
1 ~ LINJE
I EXT
2 • BOX"
3 • CIRKEL
80 PRINT"
4 : FYLL I"
70 PRINT"
Sa HÄNTA YTA
80 GETKEY At
7 a ÄNDRA FÄRG" · 6 - PLACERA YTA"
90 ON VALCAt>
•
190 GOTO 80
Gosua 1000, 2000 3000 4
AN••21Gos ua 9000 DR
,
, ooo , sooo , sooo , 1000
ANK=2 · Gosua
I
AW F Xi Yi T
30oo ANK•2;Gosua :ooo,aox F,x1 Yt x20 X2,Y2:RETURN
4000 ANK•t
0001C1RCLE F, '
,Y2:RETURN
sooo ANK•21GQsua 9000rPAINT F ,X2,Y2,ABSCX2-Xt)
8000 ANK•i~~gsua 90001SSHAPE s:1,Yt,1:RETURN
,ABSCY2-Yi):RETURN
7000 F•F+i;cF!~~ 9000:GSHAPE s.·::·;1,X2,Y2rRETURN
9000 PRINT CHRt •4:COLOR 4,F•<F> 1R, 1:RETURN
9010 DO
C7>;rY2•19 9
ETURN
9020 J•JOYC 2 )
.
9030 IF c
AND 151LOCATE
9040
J~i OR J•2 OR J
Xi,YlrXG•Xt•YG
9050 ::
::D J<7 AND ;:~ 1 ;:DT!t>o THEN ;r:;f:;RDOT<2>1DRAW 3-FG,Xi,Yi
9060 IF J>1 ANg Xt>o THEN X1•Xi-1EN Yi=Yt+t
i~~~ FG,XG,;~s AND Xt<iS9 THEN X12x1+1
,9090 PRINTU~~IL JOYC2>>127
9100 IF Y2•19:•c1,,
9110 DRAW FR
AND ANK•2 THEN
,X2,Y21RETUR~
X2•X1:Y2=Yt1FG=FR1DRAW

från Commodores vanliga manualer,
ganska bra.
I nästa nummer ska vi ta oss en titt på
vilka kommandon det finns för att hantera spritear. Till dess kan ni försöka att
göra något fint med grafiken. Lycka till!

!ggg

Fredrik Pruzelius

Sammanfattning
över grafikkommandon:
• BOX - Ritar en rektangel.
• CIRCI.E - Rita cirklar; ellipser m.m
• COLOR-Väijer färg för skärm, och~

;t:

ken.
• DRAW - Ritar en linje.
• GRAPHIC - Sätter upp en skärm.
• GSHAPE - Placerar en sträng på skärmen.
• LOCATE- Placerar "plxel-cursom" på

:g:g

skärmen.
• PAINT - Fyller en area.
• RDOT(2) • Färgen på en pixel.
.. SSHAPE ·Placeraren bit av skärmen
, en strån~.
'

F,Xl,Yi1GOTO 9010

Programmet är ett mycket enkelt ritprogram. Man kan dra linjer, rita rektanglar och cirklar. Dessutom kan man flyt-

••

HANG MED I TALSYSTEMEN
Binärt. Hexadecimalt. Hex.
Decimal. Oktalt.
Alla namn på olika talsystem. Och visst låter det trist.
Men kui:,skaper om talsystem är nyckeln till avancerad
programmering. Så därför,
häng med i Anders Kökeritz
snabbkurs i talsystem för C64
och C128.
Varför måste jag? undrar du kanske.
Som du sägert hört otaliga gånger
kan datorer endast räkna med 1:or och
O:or. Alltså enligt det binära talsystemet.
Ska du exempelvis in och ändra i en
viss minnesadress i datorn (mycket vanligt i lite mer avancerade program) krävs
det att du förstår det binära talsystemet.
Och att du kan räkna om decimala tal till
binära.
Har du tänkt ägna dig åt assemblerprogrammering måste du, tyvärr, kunna
det hexadecimala talsystemet. Annars
är det kört.
Så se den här artikeln som ett vägval.
Vill du verkligen någon gång i framtiden
göra de där stentuffa dataspelen, häng

med nu. Även om det tar emot.

Otympligt talsystem
Det som skiljer olika talsystem åt är
hur många siffror man använder. Tex
har det decimala systemet (det är det vi
normalt räknar med) totalt 10 olika siffror, från Otill 9. Det binära systemet däremot har bara två, o och 1.
Internt räknar datorn binärt, dvs med
bara nollor och ettor. Men det är mycket
otympligt att använda mer än i undantagsfall för människor.
Försök själv räkna (binärt) 10101110 +
11001000 = 101110110, jämfört med 174
+ 200 = 374?
Det är samma tal som används i båda
fallen, det första i binärt format, det an-,
dra i vårt vanliga decimala.
Nu är det så att omvandlingar mellan
decimalt och binärt är ganska omständliga, framförallt att göra i huvudet. Därför använder man ofta ytterligare ett talsystem som ligger mitt emellan decimalt
och binärt, det hexadecimala. Det är lättare att räkna med än det binära, eftersom talen inte blir så långa, och det är
mycket enklare att omvandla till binärt
än det decimal·

Det hexadecimala systemet, eller hex
som det ofta kallas, använder 16 " siffror", sex fler än det fi nns. Därför använder man bokstäverna A-Fför de sex sista
siffrorna. A står för siffran 10 och B för
11 osv. (Se vidare tabell 1.)

Binärt Oktalt Deciaalt Hex
0

1

Fyra siffror
Att man använder just 16 siffror beror
som tidigare nämnt på kopplingen till del
binära. Ett binärt tal kan med 4 siffror innehålla alla tal mellan O och 15, precis
som fyra decimala siffror kan stå för allt
mellan Ooch 9999. Varje grupp om fyra
binära siffror blir då precis EN hexadecimal siffra, varken mer eller mindre.
Om vi tar det binära talet 10101110 som
exempel, så motsvarar det AE i hex. Om
du tittar i tabell 2, så ser du att gruppen
1010 motsvarar siffran A , och gruppen
1110 motsvarar siffran E.
Med hjälp av en enda tabell kan man
följaktligen omvandla alla hexadecimala
tal till binärt och tvärtom !
Ett annat och mindre vanligt talsystem
är det oktala, som använder åtta siffror.
Även där beror det på att det blir lättare
att göra om till binärt, men man slipper
använda bokstäver i talet som i hex. ·

Konverteringstabell

OLIKA TALBASER
0

1
2
3

4
5
6

7

0

0

3

2
3

1
2
4

5
6

7

8
g

1

4

5
6
7
8
g
A
B
C
D
B
F

• Tabell 1
Till sist kan nämnas lite om hur talen
brukar skrivas för att man inte skall blanda ihop talbaserna. 1010 binärt är ju något helt annat än 1010 decimalt, det första är tio decimalt, det andra ettusentio.
Binära tal brukar därför skrivas med
ett inledande procenttecken, tex
%11001000. Oktala skriver man med ett
"snabela" i början som i@ 11147, och

Binärt
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000

l8U
1011

1100
1101
1110

1111

Decimal
0
1

2

3

4

5

6

7

8

1i
11
12
13

14

15

Hex
0
1
2
3
4

5

6

7

8

lB
C

D

E

F

• Tabeil2
hex skrivs med ett dollartecken , tex
$BD1F.
Decimala tal skrivs ibland helt utan inledande tecken, och ibland med en
" grind " i början, t ex #4711 . Det här är
det vanligaste sätten, men det finns andra, t ex skrivs hex-tal i programmeringsspråket C med Ox i början.

An e
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MECH BRIGAOE (SSI)
MEGA APOCALYPSE
MOEBIUS
IIIUR06R~MtAMI
11URDER 0N THE MISSISSIP1

SPELPROGRAM TILL
COMMODORE 641128
rg

11!1

500 CC GRAND PAIIC
N:.EII

129

--(SSI)

MCK FAI.DO
NGHTlilSSION PINIIALl.

26!1
349
4!I

NOSFERRU-

NCJr APEHHVIIQAE

199
12!1

OClM'OUS
«alE

159
11'1
11'1

«-

12!1

AIRBORHE RANGER

129
129
17!1

241

GIAB.DRJOnW.L
0Uf OF1111SMJRLD

39
12!1

AlJERNRE-1
AUERNA111/E-.O GAMES

179

OUf-

109

1211

ICROJET
AOOIC1llBAl.L

ANI1'fCAPP
ANNALSOFAmE
APOLL018
ARMAGEl)()QIIIIIAN

IQ'HENA
AUTODUEL

-

12!1

12!1
159
149
159
119

8-24 (SSI)
BAI.TIC 1985 (SSI)

17!1

BANGKOK KNIGHlS

11!1
129

IIASIL MOUSE DETECT1VE
BASKET MASTER
IW"TLECRUISER (SSI)

129
119

BATnE OF ~ (SSI)
BISMARK
BMX SIMUUUOR
B06SLEIGH
BORDERZONE

BRAVESTARR
BUGGYBOI'
CALIFORNIA GAMES
~NAMERICA
CARRIERS /fJWAA (SSG)
CHAMONIX CHAU.ENGE
CHESS MASTER 2000
CHUCKYEAGERSIIFT
CLEVER & SMART
COLONIAL CONOUEST (SSI)
COLOSSUS BRU>GE 4D
COLOSSUS CHESS 4D
COlOSSUS MAHJONG
COMl!lrr SCHOOL
CONFUCT IN VIETNAM
COSMIC CNJSEW/llf
CRUSAOE IN EUROPE
DEATtt WISH 111
OECATHLON
DECEPTOR
•
OECISION IN TttE DESSERT
DEFENDER OF TttE CROWN
DEFLEKTOR
DEJAVU
DELTA
DRAGONS LAIR 1 & 2 (två spel)
DRILLER
DRUIDII
ELITE
ENCOUNTER
EVENING STAR
F-15 STRIKE EAGLE
FAHRENHEIT 451
FIELD OF FIRE (SSI)
FIGHTER COMMAND (SSI)
FIRETIIAP
FISTII
FIVE A SIOE SOCCER
FLIGHT SIMUL/ilOR 11
FLUNKY
FLYING SHARK
FOOTBALL DIRECTOA
FOOTBALL MANAGER
FOOTBALLER OF TttE YEAR
FRANKENSTEIN
FREDDY HARDEST
G LINEKERS SUPERSTAR SOCCER
GALACTIC GAMES
GARFIELD
GAUNTLETII
GEMSTONE HEALER (SSI)
GEMSTONE WARRIOR (SSI)
GETTYSBURG(SSI)
GNOME RANGER
GRAND MASTER CHESS
GRAND PRIX SIMULA!OR
GRAND PRIX TENNIS

GRYZOR
GUAOAL CANAL
GUILD OF TttlEVES
GUNBOl(f
GUNSHIP
GUNSUNGER
HEART OF AFRICA
HUNT FOR RED OCT08ER
HUNTERS MOON
HYSTERIA
IMPLOSION
INDIANA JONES
INSPECTOR GAOGET
INTERNATIONAL KAR/fJE Il
INTRIGUE
JACK TttE NIPPER Il
JINXTER
JOEBLAOE
KAlSER
KAMPFGRUPPE (SSI)
KENNEDY APPROACH
KIKSTARTII
KNIGHTMARE
KROMAZONE
LASTNINJA
LITTLE COMPUTER PEOPLE
LURKING HORROR
MADBALLS
MANIN: MANSION
MASKI
MASKII
MASTERS 0F THE UNIVERSE
TttE MOVIE
MliTCH DAYII
MEANSTREAK

11'1

229

129
119
119
119
129
139
149

149
149
149
109
179
129
129
39
129
179
159
129
129
129
179
119
179
129
129
139
129

349

~

17!1
17!1

P$VCHO SOl.DIER
QUE-OEX
~(SSII

169
349

179

269
159
349
179
169
159
159
349
199
199

179
349
199
199
199
149
269
17!1
269
179
179
269
179
179
179
179
159

229
179
239
179
179

299
179
179
179

499

599

129
119
129
59
59
129
119
129
129
129
119

179
179

179
179
179
179
159
269
179

369
149
49
49
59
119
129
129
179
179
129
119
129
119
129
119
129

149

169
179
269
179
249
179
199
249
179
179
179
169
179
169
179
179
269
179

369
179
179
179

369
119
129
129
129
119
129

169
179
179
179
179

169
179

1311

179

139
349
199
4911

2119
179
129
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PROJllCl'SJEAIJMRGHTER

139
179
119
129

t-.e ·

129

--(SSI)

129
119

REl>L.ED.
RENllES1IOUS WITH RAMA

129

RENEGM>E

119
129
129

-s
AASIM

REAClfRlRTHESll\RS(SSG)
Rl3IIEI. CHARGE (SSQ

--

REVS+

249
179
299
149
199
249
169
179
199
179
159
169
349
349

349
179

299

~ O F Zll.RN ISSlt

179
179
179

269
119
39
129

RIIIERRAIO

A(W)-

~ ~(SSI)

179
179

269

-21100ISSlt

269

ROCK & WRESn.E
ROCICY HORAOR SHOW 128
RUSSIA GAEAT-(SSG)

39
129
129

R't'GAR

SHAOOWS OF MORDOR
SHAROS OF SPRING (SSI)
SHILOH GRANTS ffllAL (SSI)
SIDEARMS
SIDEWALK
SIDEWIZE
SILENT SERVICE
SKATEORDIE
51..APFIGHT
SOCCERBOSS

179
269
179
179
269

349
129
139
119
129
149
119
49

SOKOBAN
SOLO FLIGHT

SOLOMONSKEY

129

159
199
179
179
199
179
179
179
179

39

SPECIAL AGENT

49
129
179
59
129
59

SPORE
SPYVSSPYIII
~GLIDER
~SOLDIER
STARWARS
STARPNNS

STATIONflltl
STREET SPORTS BASEBALL
STREET SPORTS BASKETBALL
SUB BATTl.E STIMULAlOR
SUPERG-MAN
SUPER SPRINT
SUPERSTAR ICE HOCKEY
SUPERSTAR PING PONG
TAIPAN
TANK
~ TIMES IN lONElONN
TESTDRIVE
TETRIS
THEY STOl.E A MILLK>N
TttREE MUSKETEERS
TttROUGH TttE TRAP DOOR
TttUNDERC(JS
TttUNOER CHOPPER
TIGER MISSION
TOBRUK

TRACK&AELD
TFIANTOR
TRAZ
TWIN lORNADO
UCHI M/fJA (JUDO)
UIJlMAIII
UIJlMAIV
UP PERISCOPE
USAA.F. (SSI)
VIETNAM (SSI)
WAR S0UTH PACIFIC (SSI)
WARGAME CONSTRUCTION SET
WARSHIP(SSI)
W/fJERPOLO
W.C.L lOURNAMENTVOL 1•
WESTERN GAMES
WINTER OLYMPIAD 88
WIZARDS CROWN (SSI)
WONDERBOI'
WORLO CLASS LEAOERBOARD
WORLO CUP FOOTBALL
WORLO lOUR GOLF
YES PRIME MINISTER
YIE AR KUNG-F\J Il

YOGIBEAR

49
129
49
129
59
119
129

~-fSSIII

2 49

369
129
119
59

. . .,
IJelSC:..W911>1
MA.WHTBtEADOESS

Pl.UNDERED HENl1'S
PCMER SfflUGGU:

249
129

-GGIIIRlaa•t•Jllll-HICSSI)

PIMIES
PUl100N

269
179
269
179

38

cacodlfTENG

17!1

22!1

269

59
129
49
129

BRCW>SIDES (SSI)

BUBBLE BOBBLE

--369
369

BATTl.E GROUP (SSI)
BIITTlES IN N0RIIANCII' (SSG)
SEM::H HEAO U

m

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

119
59

NEBULUS

KASS DISK

119
129

ZIGVG

129
129
49
119
129
59
119
119
149
129
129
129
129
129
49
129
119
129
129
129
49

129

129
89
129
129
129
129
49
199
119
129
129

Slood"n Guls. Pria llassell 129 diskllll 179

81G 4 woi2~11. Thanal0s, Deep SlrikaochSigma 7. Pris
W.-129-149

a»MJP00NNEXIONCtyolll~-. Express Raiclerodl ~Ctoss. Pris-79
COMPUTER HtTS IV Bride ol Frankenslein, Alley Kal, Classic
~ Slarquåa. Uchi Mala, hmad, DekliYal0<s. Spindizzy,

Sl<MeRodl. lridisAlpha, Magic Madness och Dandy. Pris kas-

sell 12!1-179

ELITECOLLECTlONBomb.Jack,Commando.-.Frankllrunos~. "-'bov. BallleSlrips,Ghosts'nGoblinsochBomb

Jack Il. Pns 119 <isl<iitt 219

FIVE STAR GAMES III Trap Door, Wtq ol the Exploding FISI,
Uridium, Sinka Fon:e Harrier, AJiens, Firelord och låu Ceti. Pris
kassett 129 diskell 179
FOUR SMASH HITS Zynaps, Exolon, Ranarama och Uridium.
Pris kassett 129
GAME SET ANDMATCHChampionshipBaskelball, Hype,sports,
Snooker, Ping Fl>ng. SuperSoccer, BanyMcGuiganWo<ldChampionship lloxing, Malch Poirf, Series Basebal, Squash och
Daley Thompsons Super'fesl. Pris kassett 159 diskall 199
KIDS PLAY Xeno, Nomad, Prodigy, Bounces, Mon1y on the Run,
Bany McGuigan Wo<ld Championship Boxing, Bounty Bob Strikes Back, Starion, Elek1raglide och Sky Fox. Pris kassett 169

MAGNIFICENT 7 Head over Heels, Cobra, Short Circuij, Frankie Goes 10 Hollywood, Arkanoid, WIZl>all, Great ~ o c h Y,e
As Kung-Fu. Pris kassett 129 diskell 199

179
149
369
179
179
179

169

SPORTS PACK II Turbo 64, Derby Day, Handicap Golf, Wo<1d Cup,
Pilot 64 och Tesl Match. Pris kassett 79

179

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

179
179
179
199
179
179
179
179
179
349

TEN GREAT GAMES Avenger, Future Knigh1, Krakout, Bounder,
Footballer of the year, Trailblazer, Highway Encounter, Monty on
the Run , West Bank och Jack lhe Nipper I. Pris kasel1139

179
179
159
179
179
269
269
349
369
179
349
269
369
179
129
179
179
269
179
179
199
269
179
179
179

·..-WORLO CLASS LEAOERBOARD

SPELPAKET TILL
COMMODORE 64/128
KÖP FLERA SPEL TILL

PRISET AV ETT
ACTION HITS Soldier One, Caplured , 43 One Year After och

WARGAME GREATS Knights of the Desert, Battle for Normandy, Tigers in the Snow och Combat Leader. Pris kassett 179 d~
skett 249

NYTTOPROGRAM TILL
COMMODORE 64/128
KASS DISK
ADVANCED ART STUDIO
FAST LOAD CARTRIDGE
GAME KILLER (CART)
MICRO RYTHM PLUS
MUSIC CONSTRUCTION SET
MUSIC SYSTEM
PASCAL64
PROGRAMMERS BASIC lOLLKIT
SHOOT'EM CONTRUCTION KIT
UBIKSMUSIK

369

369
369

199
49

199

229
279
399

199

329
249

199

69

BÖCKER TILL
COMMODORE 64/128
279
399
199
199
199
269
269
269
149
149
149
119
149
99

149
149

299
349
129

129
199
269
129
99
119

279
329
249
149

299
329
169
79
149

169
179
199
199

ALIEN STRIKE
ARCHONII
ARTOFCHESS
BAC:KLASH
BALANCE OF POWER

179
369
349
249
369

BARBARIAN
BRAINSTORM

299

CHALLENGER
CRAZYCARS
CRUNCHER FACTORY
DARKCASTLE
DEFENDER OF THE CROWN
DEJAVU
DEMOLITION
DRFRUIT
FINAL TRIP
FIREPOWER
FLIGHT SIMULAlOR Il
GARRISON
GNOME RANGER
GOLDRUNNER
GRAND SLAM TENNIS
GRIDSTART
GUILD OF TttlEVES
HOLLYWOOD POKER
HUNT FOR RED OCTOBER
IMPAC:T
INDOOR SPORTS
INSANITY FIGHT
JINXTER
KAR/fJE KID PART Il
KARTING GRAND PRIX

KWASIMOOO
LEISURE SUIT LARRY
LEVIATttAN
MISSION ELEVAlOR

MOUSETFIAP
NINJA MISSION
ONEONONE
PHANTASIEIII
PHALANX
POWERPAC:K
PLUlOS

129
129

299
129

299
369

369
129
129
129

299
599

299
199

299
369
129
349
249
299
179

299
299
349

299
129
129
269
249
249
179
129

369

0-BALL

Pris
6502 APPLICATIONS
6502 ASS LANG PROG
6502 REFERENCE GUIDE
ADVANCEC C64 BASIC REVEALED
ANAlOMY 1541 DISK DRIVE
ANAlOMY 1571 DISK DRIVE
ANAlOMY OF THE C128
BIG TIP BOOK FOR C64f128
C64 ADVANCED MAC:HINE LANGUAGE
C64 CASSETTE BOOK
C64 GRAPHICS BOOK
C64 PEEKS & POKES
C64 MAC:HINE LANGUAGE BOOK
C64 TEACH YOURSELF PROGRAMMING
C64 TRICKS & TIPS
C64 IDEA BOOK
C128 PROGRAMMERS GUIDE
C128 REF GUIDE FOR PROGRAMMERS
C128 STARTING BASIC

1111

26!1
27'11
26!1

SPELPROGRAM TILL
AMIGA
Pris

SELECT ONE Hunchbactt, Galaxy, Mr Wimpy, Kong, Hexport,
Ring ol Power, Skramble, Denis Through the Drinking Glass, Moon Buggy, Purple Turtles, Cosmic Commando och Siar 8ase De-

SPORTS PACK I Championship Football, Championship Basket·
ball och Championship Baseball. Pris kassett 249 diskett 369

PHASORONE
PROSOOO
OUICKSHOT II TURBO
SLICK STICK
STARFIGHTER
TAC-2
TAC-5

POWER PLAYS Hercules, Terminator, Aflermath , Space Warrior, SOIJ, Gods & Heroes, Xennon Ranger och Gunrunner. Pris
kassett 129

SOLID GOLD Gauntlet, lv;e of lv;es, Leaderboard . Winter Games och lnfiltrator. Pris kassett 129 diskett 179

MOONRAKER

TAC-3

PAC:K OF ACES lnlernational Karate 1, BoulderDash, Nexusoch
Who Oares Wins Il. Pris kassett 79

1911
1911

149
179
199
179
229
99
179
229
199
119

MAGNUM
MICRO BLASTER

LUCASFILM 4 Rescueon Fractalus, Ball blazer, Koronis Rifl och
The Eidolon. Pris kassett 129 diskett 179

27'11

Pris

MACffONE

UVEAMMOAnny M<wes, Rambo, G'"'1 Berel, lopGunochGr.
at Escape. Pris kassett 129 diskell 179

SIX PAK II lnlothe Eag1es Nest, Batty, /lce, Shockway Rider, Lighlforce och lntemational Karate. Pris kassett 129 diskett 179

JOYSTICKS
CHEETAH 125+
KONIX SPEED KING

KONAMIS COIN-OP HITS Mikie. Green Beret, Yie As Kung-Fu,
Hyper Sports och Ping l'l>ng. Pris kassett 129 diskett 179

fence. Pris kassett 79
179
199

COMM 64 ADIIANCED USER GUIDE
COIAI 64 PAOGRAMMERS REF GUIDE
COIAI 14 PAOGRAMMERS ROIJTE MAP
C01A164 SURV1VAL MANUAL
COIAI 641128 COLLECTION
COMM 128 PROG SECRETS
COMM 128 SUBROUTINE LIBRARY
COMMOOORE 128 ADIIANCEO PROG
COMMOOORE 128 COMPANION
COMPUTES ARST BOOK C128
CREATING ADIIENTURES
GUIDE lO PL/llflNG TttE HOB8IT
HACKERS HANDBOOK
MAPPING THE C128
MASTERING DISK OPS C128
OFFICIA. BOOK C128
POWERPLAYS
PROGR COMMOOORE GRAPHICS
PROGRAMMING TttE 6502
PROGRAMMING TttE C128
PUTTING YOUR C64 lO WORK
SUPER CHARGE YOUR C64

ROAOWAR EUROPA
ROCKY
SHADOWGATE
SILENT SERVICE
SINBAD TttRONE OF FALCON
SKYAGHTER
SPAC:E BATTLE
SPACEPORT
SPAC:E RANGER
STARGLIDER
STRIPPOKER
TERRORPODS
TESTDRIVE
TttAJ BOXING
UNINVITED
WESTERN GAMES
WORLDGAMES

349
129
249
179
249
349
129
349

299
369
179
129
249
129

299
299
299
369
129
369
249

299

REA AMIGA SPEL
1-2 st 229 kr/st . 3 st eller flera 199 kr/st. Ord pris 3 6 - 9 kr.
Gäller så långe lagret rHci<er. Välj mellan följande Amiga spel:
BORROWED TIME , HACKER 11, MINDSHADOW, PORTAL och
TASS TIMES IN lONElONN.

r.3f:111111~. Computer Boss lnternational

Il ~A H• D '3 Box 503

631 06 Eskilstuna

.................................·-------------······························································--······--······--·····
D Jag beställer för mer
MINSTA BESTÄLLNING
= 100 KR
Priserna är inkl moms,
frakt, PF-avgift och emballage.
Endast 30 kr expeditionsavgift tillkommer.
Inga andra avgifter tillkommer.

ARTIKELNAMN

DATOR

KASS/DISK

PRIS

än 500 kr och jag får
då ett extra spel utan
extra kostnad. Värde
129 kr. Jag väljer:

D MONTEZUMAS REVENGE (C64 kass)

D POLAR PIERRE (C64
kass)
D NEMESIS THE WARLOCK (C64 kass, värt
119 kr)
D DEMOLITION (Amiga)

BESTÄLL PÅ TELEFON:
016-13 10 20

Personlig ordermottagning
Måndag-Torsdag 9-21
Fredagar 9-17
Lördag & Söndag 14-17
NAMN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ADRESS: _ __ _ _ _ _ _ __
POSTNR:

ORT:

TELEFONNUMMER: _ _ _ / _ __

CD
CD

N
~

4

Krackout håller ställningar-

~=============~o
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I stora program kan det vara jobbigt att
hitta och ta bort de rader som aldrig används (testrutiner m m) men 'dead
wood' gör det automatiskt.
En sak jag grubblat över är varför
namnet på det program man ska analy-

mellanslag, REM-satser och genom att
få in så mycket som möjligt på varje rad .
Har man i åtanke att man (enligt manualen) ska få det 'kortast möjliga' programmet är resultatet generande dåligt.
Visst blir det resulterande programmet
kortare, men för hand krymper man sedan ner det en hel del till.

sera får innehålla högst 10 tecken. Var
vänlig skriv till DatorMagazin och upplys mig om du kommer på detta.

Toolkit
Oxford Basic är helt diskbaserat och
levereras på en dubbelsidig diskett innehållande Ox-Comp, Analyser, Compressor, Toolkit samt ett par extra nyttoprogram, bl a utskriftshjälp för printer.

=:2

Analyser
Med Analyser analyserar man ett färdigt Basicprogram . I det här fallet betyder det att man får ut listor på vilka va riabler som programmet använder, var de
används. vilka subrutiner som finns och
varifrån dessa anropas osv.
Tråkigt nog får man aldrig se något av
progra mmet man håller på med, utan
det som kom mer fram på skärmen är
radnumme r. Ändå använder Analyser
så mycket minne att riktigt långa program inte alltid får plats.
Analyser kan generera en ' rapport'
som talar om hur många bytes de olika
variabeltyperna använder, hur många
rader, GOTOs, GOSUBs det innehåller
samt hur många bytes det tar i anspråk
allt som allt. Denna rapport kan man
spara på disk för att sedan få ut på printer.
Med funktionen 'dead wood' kan man
ta bort de rader ur ett program som aldrig körs. Av programmet:

10GOTO30
20 DATORMAGAZIN TEST
30END

Toolkit är som namnet antyder ett litet nyttopaket för programmeraren, i det
här fallet bestående av några nya Basickommadon. Man har, som man säger,
utelämnat alla 'onödiga' kommando
som BEEP och FLASH! och koncentrerat sig på 10 som man verkligen behöver.
Nåja, uppfattningen om vad som är
nödvändigt eller inte varie rar tydl igen ,
för m in uppfattni ng är inte d ensamma
:-om tillverkc:rens. Men i ärlighetens
namn ska sägas att de flesta kommandon faktiskt är klart användbara för programmeraren. TYPE, MERGE, DUMP
och RENUMBER är några nya. där
TYPE skriver ut en (text-)fil på skärmen.

'I' I~ S'I'
Compiler

Oxford-Co mpiler är den stora stöttepelaren i Oxford Basic. Den är en av de
snabbaste kompilatorerna för 64-Basic,
vad gäller det körbara programmet.
Kompileringen är däremot inte lika
snabb, till stordel beroende på 1541:ans
långsamhet.
Vid de fyra genomgångarna av programmet som ska kompileras skapas arbetsfiler som tar hundratals block i an språk om programmet är långt. I manualen påstår man att kompilatorn ska vara
fullständigt kompatibel med 64Basicen. Samtidigt tar man upp vissa
saker den inte klarar av. Man kan dock
räkna med att kunna kompilera de flesta av sina Basicprogram - om man anpassar dem efter kompilatorn.
Denna kan fö inte användas i det
skick den levereras, utan måste installeras på en eller flera egna disketter
först.

10 GOTO30
30END

Det här är den tråkiga sidan av Oxford
Basic. Vareviga gång man ska göra något med Oxford Basic måste man plocka fram sitt 'färgkort' med 40 gånger 26
färgade prickar på. Tre gånger får man
en koordinat angiven, varefter man ska
tala om för programmet vilken färg man
hittar där. Råkar man ta fel i villervallan
blir man tvungen att ladda om allting.
Efter tre gån~er hade jag hunnit bli
hjärtligt trött pa det. Efter ett dussin
gånger var min åsikt bergfast den att jag
inte tänkte röra det där färgkortet igen
ens om OKEJ-redaktionen intill lockade
med att låta mig vara med på sina fotosessioner.
Förutom att skydd&! gör användandet
att programmet besvärligt är det ineffektivt också. Att skriva av kortet tar 20 minuter, om man inte har tillgång till en
färgkopiator, och disketten är helt oskyddad. I mitt tycke ett fullständigt meningslöst sätt att sänka programmets värd e.

Compressor 'komprimerar' ett Basicprogram, genom att ta bort onödiga

51·2 k EXPANSIONS

MINNE

Oxford Basic
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Det tar inte lång tid att inse att den
skrytsamma texten på baksidan av förpackninq,en inte på långt när motsvaras
av inneballet i.den,,.Såde laddningsprpgrammet (samt dess bild), Analyzer och
Compressor är gjorda helt i Basic, vilket
inte imponerar.
Lite mer positivt ser man gärna på
manualen, som är engelskspråkig och
på drygt 20 sidor. Det enda jag hittar att
anmärka mot den är att man behöver ta
till den lite för ofta. En del av innehållet
i den kunde ha bakats in i programmet.
Oxford Basic är inte helt misslyckad,
men i konkurrens med liknande produkter kan jag inte rekommendera den .

09J.0/69~ 86, 180 60
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Krackout
(83 rekord)

~

739.400.750; Rickard Nordin, Spånga
642.894.890; Magnus Dahlberg, Halmstad
142.817.580; Fredrik Svensson, Torshälla
134.244.809; Pierre Gallo, .Norsborg .
105.905.100; Magnus Heimånsson, Knislinge
98.649.350; Rog Jönsson Ängelh_
o lm~
97.389.570; Stefan Johansson, Gällivare
27.558.800; Christian Ericsson, Ljungby
15.865.020; Morgan Söderlund, Lycksele
15.829.830; Jonas Gustafsson, Karlsberg
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f____j
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Delta
(77 rekord)

I

Harald Fragner

f_j

3.497.300; Kenneth Jogell, Spånga
1.200.900; Christian Ericsson, Ljungby
893.450; Jonas Hjerpe, Sunne
865.300; Jonas Wallgren, Oxie
567.300; Sasa Stankovic, Ljungby
469.750; Henrik Lyngåker, Tvååker
417.750; Joakim Norman, Lindesberg
343.900; Kenneth Jogell, Spånga
321.450; Per Eliasson, Lammhult
278.300; Håkan Hedern, Viskafors

.

i

§

Fist Il
(51 rekord)

i

:I

~

22.753.270; Jerker Malte Blom, Skara
15.278.800; Sasa Stankovic, Ljungby
11.680.300; Fredrik Davidsson, Arvidsjaur
10.935.800; Daniel Sjölund, Sollefteå
10.742.000; Erik Nyman, Kristianstad
10.340.000; Jaan Hirsch, Djursholm
10.075.200; Ulrlk Stenberg, Dorotea
9.722.900; Niclas Eliasson, Kristianstad
8.320.800; Anders lngberg, Bålsta
7.636.700; Magnus Gustavsson, Alunda

16

i

Sanxion
(40 rekord)

; /=-! / Yie Ar Kung-Fu

ff J

• 1 Alla inkomna relu>mmatas in i vårda.:,,. Men endut tio apel tas med I varje

munmer ttY tidningen. De tio som fått flest

11t9ismm1de rekord. Vid flera med samma
avgör slumpen.

2 Endast de tio bästa rekorden på var•

J• spel redovisas I tidningen.

3 De tio personer som ligger Ulngst

upp på listorna i det si.Illa num~för mt,

_

=- -

-i

(35 rekord)

610.338.400; Pamy Antivalidis, Landskrona
221.320.300; Andreas Andersson ; Alunda
86.102.100; Hakan Pektas, Tumba
80.768.300; Qaiser Mahmood, Spånga
37.106.200; Babar Rehman, Märsta
28.921.600; Tobias Öster, Billdal
23.200.000; Changgaiz Rehman, Märsta
22.567.500; Stig-Ove Nilsson, Töre
22.096.400; Roger Engstrand, Skärblacka
21.964.000; Patrik Sandberg, Billdal

REGLER

_

Paperboy
(66 rekord)

13.803.770; Mattias Svensn. Kungälv
9.660.730; Henrik Frimodig. Lidköping
9.263.590; Stefan Lindt>acl.. Pitea
6.236.520; Alexander Radoskovic, Alta
5.985.720; Johan Nilsson, Skärholmen
5.863.740; Niclas Bergman, Degerhamn
4.464.280; Jonas Tillman, Köping
4.805.880; Robert Sunds.~röm, Uppsala
2 .779.41 0; Jonas Spets, Orsundsbro

82.510.720; Per Hedström, Spånga
68.275.000; Mattias Lundberg, Landskrona
6.754.190; Erik Ohlander, Uppsala
3.412.750; Simon Jonsson, Kungsängen
2.231.730; Martin Rossow, Sunne
1.567.220; Lars Bencze, Johanneshov
1.273.865; Ulf Petersson, Lyckeby
1.202.320; Jaan Hirsch, Djursholm
972.935; Magnus Hermansson, Knislinge
923.200; Erik Ström, Uppsala

41krift.,, tv6 vittnen,

lnternational
Karate (72 rekord)

7.526.100; Thomas Wigren, Spånga
2.132 .700; Oscar Prytz, Kolmården
1.802.200; Mika~.I Johansson, Lilla Edet
997.800; Tobias Oster, Billdal
986.437; Johan Erlandsson, Tvååker
985.875; Tommy Gaal, Ljungby
985.400; Niklas Jedstedt, Uppsala
983.200; Fredrik Zetterberg , Vänersborg
946.300; Hans Jörgenssen, Arvika
923.200; Erik Ström, Uppsala

.

Uridium
(76 rekord)

•
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8.397.740; Erik Sandberg, Gävle
7.068.100; Marcus Hall, Bjärred
2.264.380; Jonas Hultn , Bygdeå
1.849.750; Janne Hämalainen , Bötene
1.302.400: Par Källerholm , Ljungby
993.430; Stefan Hansen, Kumla
989.560; Mats Nilsson, Höör
897.970; Jonny Larsson, Piteå
880.270; Magnus Barcheus. Vällmgby
816.050; Jonas Broman, Nyköping

•

9.754.800; Jan Björkdahl, Skövde
9.376.300; Anders Athley, Växjö
7.859.700; Johan Erlandsson, Tvååker
4.855.700; Stefan Hellkvist, Gagnef
4.753.800; Pär Källerholm , Ljungby
4.126.800; Roland Lundgren, Älvsbyn
3.829.700; Mikael Malmborg, Gislaved
2 .831.200; Tobias Marberger, Grebbestad
1.095.500; Marcus Wrege, Valbo
952.120; Alexander Moulettes, Södra
Sandby

_:

112.730.000; Andreas Persson, Spånga
112.250.900; Jonas Frejd, Tvååker
101.846.200; Jan Selln, Dorotea
98.920.700; Andreas Adolfsson, Karlskoga
97.100.000; Erik Ryttander, Brunna
75.123.600; Johan Stjernbecker, Oxie
45.700.900; Andreas Andersson, Alunda
43.900.100; Andreas Fjeber, Södra Sandt>y
42.250.500; Lars-Göran Oskarsson, Lulea
34.274.500; Mattias Taaveniku, Luleå

.-~ i

- ' Ghost'n GobUns
319 j
!---,i (73 rekord)

Commando
(82 rekord)

Vlmler var.sitt valfritt spel.
• 4 Inskickade rekord skall innehålla
namn, fl.lllatilndigadress, Alderoch under-

OCH KLOCKA TILL -.AMIGA 500
KornpqtibtltJTJe d A501,·: m'ont~res · i
vid' betalning

il

Kopieringsskydd

Compressor

blir det tex bara detta kvar:

rigt är i stort sett oförändrad.
Ni som utgick som segrare
vid årsskiftet. Hör av er till redaktionen, så ni kan få era priser. Vi har nämligen städat
bort era adresser.
OBS! Nu 0-ställer vi Rekord-

spalten och börjar på ny kula.
På så vis kan eventuella fuskare dra sig ur med hedern i behåll. I fortsättningen blir det
nämligen allvar.
Datormagazin planerar ett
Svenskt Mästerskap i dataspel. Du som ligger 1:a måste
i höst kunna bevisa dina färdigheter i ''ditt '' i en öppen
tävlan! I övrigt är reglerna
samma som tidigare.

PROGRAMMERS

Med Oxford Basic blir dina
Basicprogram lika snabba, effektiva och professionella
som maskinkodsprogram. Åtminstone enligt tillverkaren.
Datormagazins
Harald
Fragner är dock mer kritisk till
vad Oxford Basic kan åstadkomma.

na i Rekordspalten, som i öv-

•

5 o.t 4r sfl1llklart ttlfitet att $kicka In

•

6 Rekordfln skall VM80$StUlhanda se--

nya ,ekotd om man fömätlrat&inafllsultat.
Observera att m/U\ endast kan ha med ett
rekord I varje spel.

nast två veckor före utgivningsdatum. Observera att detta Inte Ar någon garanti att
de kommer med i det numret.
• 7 Vi har fått In fleta rapporter om falska
rekord. Rekordspalten bllrhelt meningslös
om ni fuslcar på det viset. Och vifårtedapå
det, varså silua. Arga kompisar till er. som
inte gillar fusk, ringer och avslöj&" er.
• FU$ksuaffasmedevlgut4"11utnlngur ~
kotdspalten! Och 116r datt,r håller riitt på
tuskaNt i a l l ~ t l

SPEL ......... .. .. .... .. .... ... .. ... .. ... ...... ...... ....... ... ... .. .,..... .... .

N~ ... ~.. ......... ,..·...... ~-.. ~·...... :...... .

VI

.................. : ........................ .
TTNE 2.................................................. ................ .

Skickas till: flptgr111_ag1q,fi~ 8i,f/cQ('.dfpa{ten.
Kar/bergsvägen 77-81, 113 35 STOCKHOLM.
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BUBBLE BOBBLE
PÅAMIGAN
Firebird kommer nu med en Amigaversionen av storsäljaren Bubble Bobble. Spelet kommer att släppas i Februari och Sarah James {Pressansvarig på
Telecomsoft) förväntar sig att det skall bli
en lika stor säljare till Amigan som det
blev till 64:an, proportionsenligt förstås.

VENOM STRIKES
BACK

Herr
Hybners
hörna.
• Först skall jag beklaga mig över missödet med förra numrets hörna, som ni
aldrig fick läsa. Jag ägnade en natt till
att klura ut förbannelser att kasta över
Commodores tekniker och diskettfabrikanten .
Nu har jag glädjen alla genom att kunna meddela att vi nu har slagit Zzap! I
januarinumret skrev de att de väntade
på att få pressmeddelanden från ett
spelföretag på ett annat spelföretags
papper. Detta på grund av att flera spelföretag nuförtiden anlitar reklambyråer
för att sköta marknadsföringen.
Om sedan flera företag använder sig
av samma reklambyrå borde det leda till
en massa strul. Vi på Datormagazin fick
faktiskt redan förra året ett fax från Center Soft med pressmeddelanden om
Gremlins nya produkter på U.S. Gold
papper . ..
Carsten Hollöse från danska World
Wide software har ri ngt och bekräftat
uppgifterna om att de inte är riktigt kloka . Under julhelgen vidgades våra misstankar att alla danskar är småtossiga,
när vi fick upp ett spel från Starvision .
I paketet låg förutom spelet en liten flaska Gammeldansk med en etikett påklistrad . På etiketten stod det " Efter att ha
testat MACH sitter det bra med en annan
stark dansk produkt" . Man kan fråga sig
vad tullverket skulle ha sagt om det ...
Chuck Yeager's Advanced Flight
Trainer skulle egentligen ha kommit ut
i höstas om det inte hade varit för Chuck
själv. Chuck lyckades nämligen förlänga
produktionstiden från 18 månader till två
år genom att ändra och lägga till saker
i programmet. Allt för att få det så verklighetstroget som möjligt. Electronic
Arts blev lite trötta på honom efter ett
tag . Men med tanke på resultatet kan de
inte anse annat än att Chuck har varit en
jackpot för dem.
Jackpot är det flera som har fått. Heikki Karbing {ägare av HK Electronics)
drog en jackpot (500 dollar) vid en enarmad bandit i L.as Vegas under den stora CES mässan. Ögonvittnen rapporterar att han var som ett litet barn framför
spelautomaterna.
HK Electronics anställda verkar vara
lite konstiga över lag. Under Kjell Anderssons {Trashcan Manager, HK Electronics) tid på Stor & Liten i Stockholm
roade han sig med att översätta engelska speltitlar till svenska. Det värsta tordevaraRiverRaidsom blev Floden utan
återvändo . Nu har vi planerat en tävling
som går ut på att ni skall skicka in den
fånigaste översättningen på en engelsk
speltitel. Skicka in eraförslag till " Kjelleavlingen", Oatormagazin, Karlbergsvägen n-81 , 11335 STOCKHOLM . Vinnaren kommer att belönas
med ett exemplar av Chuck Yeager's
AFT.
Ocean går nu genom Mindscape ut
med sina spel även i Amerika. Spelen
Wizball, Head over Heals, Mutants och
Tai Pan är de första spelet att möta den
amerikanska marknaden med ett pris på
19.95 dollar (ca 140 Kr).
Den amerikanska marknaden och
dess företag är oc~ värda ett.par ord.
Den amerikanska speljätten Epyx släpper inte spet i E1,1ropa'1örrinli9 har 901'\,.

I mars släpper Gremlin sitt tredje
MASK-spel. Det allra senaste kallas Venom Strikes Back. Venom ger tillbaka
genom att kidnappa Matt Trackers
{MASK ledaren) son Scott. Miles Mayhem kräver att MASK kapitulerar i utbyte mot Mattsson.
För att Matt skall kunna rädda sin son
måste han ge sig in i Venoms jordbas för
att stjäla en månraket så att han kan ta
sig upp till Venoms högkvarter på månen.
Spelet är uppdelat i tre delar. På väg
till och in i Venoms jordbas, Venoms raketvakter och slutligen att ta sig in i månbasen och leta reda på Miles Mayhem
och förgöra honom en gång för alla.
Spelet kommer att kosta ungefär 149 Kr
på' kassettoch 199 Krpå diskett.

GOLDEN PATH_
AMIGA
Det ganska kända äventyrsspelet
Golden Path till Atari ST släpps i början
av denna månad även till Amigan. Golden Path är ett spel i bästa Rainbird-stil
fyllt med grafik, text och klurigheter.

CHAMONIX
CHALLENGE
Det franska företaget /nfogrames
kommer nu med det första bergsklättringsspelet - Chamonix Challenge.
Spelet går ut på att klättra till toppen av
det Schweiziska berget Chamonix .
Klättringen är uppdelad i tre delar, glaciärpromenad , isslurtningsklättring och
sist men inte minst vertikal bergsklättring . Ett ganska orginellt spel till priset
149 kronor på kassett .

DEATHLORD

SPORTOFWAR

Electronic Arts är stora i munnen när
det gäller sitt nya rollspel Deathlord. Det
är större än Ultima IV, det är större än
Bard's Tale Il. Ett nytt spel med nya fasciliteter som lämnar de övriga i samma
ge_nre efter. Det är i alla fall vad Electronic Arts säger.

Electronic Arts lanserar nu det första
strategispelet man kan spela mot en
kompis via modem . Spelet släpps till
Apple Il och IBM också och man kan
spela mot dem också. Om det här sp~
let nÅgonsin kommer att nå Europa vet
vi inte, men man kan ju alltid hoppas ...

STREET SPORTS SKYFOX Il
E/ectronic Arts fortsätter nu sin sucSOCCER
ce ·med Skyfox som har sålt 250.000
exemplar med fortsättningen som helt
sonika kallatsSkyfox Il. Del två av spelet skall vara både snabbare och ge mer
spänning till spelaren, men det vet vi inget säkert om förrän vi fått ett testexem_plar.

Epyx släpper nu sitt tredje spel i sin
Street Sportsserie. Denna gängen är det
fotboll som fallit offer för deras spelambitioner. Enligt Epyx kommer Street
Sport Soccer att finnas tillgängligt under första halvan av 1988.

GARFIELD
Alla känner väl till den ödmjuke katten
Gustaf? The Edge släpper nu spelet
Garfield. Spelet går ut på att Gustaf skall
rädda sin kÄre Arlene ifrån hundfångaren . Lite konstigt att han kan vara så human eller?

TOUR DE FORCE
Gremlin tar nu äran åt sig för att vara
det första spelföretag som lyckats fånga
den rätta känslan från Cykel-VM i ett
spel. Tourde force är uppdelat i fem olika etapper, i fem olika länder. Du måste
hela tiden slå mästaren för att få fortsätta
till nästa etapp och land. Naturligtvis har
de klämt in hinder i banan såsom hål ,
trasiga flaskor och halmbalar. Spelet
släpps i början av februari och kommer
att kosta runt 150 kronor på kassett.

• CARD SHARKS - Det nya kortspe-

let från Accolade.
ut på att man skall spela kort mot datorgenererade personer. Det originellaste
med det här spelet är att man kan spela
mot de stora maktblockens ledare ...

CARDSHARKS
Acco/ades nya spel Card Sharks går

LANE
MASTODON

M USSE PIGG
Gremlin fortsätter nu med sin Disneyserie. Tidigare var det Basil Mus som
blev spel och nu ger de sig på ännu en
mus, Musse Pigg .
Fyra häxor har stulit Merlins trollstav
och använder den till sattyg. Häxorna
har kastat en hemsk trollformel över Iandet som gör så att en monsterkung kan

härska som han vill. För att trollformeln
inte skall brytas har häxorna delat Merlins trollstav i fyra delar och tagit en del
var. Nu är det alltså upp till Musse att ta
sig in i Disney Slottet och hitta de fyra
trollstavsdelarna och ge dem tillbaka till
Merlin så att han kan rätta till saker och
ting igen .
Musse Pigg släpps både till C64:an
och Amigan.

NORTHSTAR
Namnet på Grem/ins marsspel ger väl
inte intrycket av att vara ett speciellt häftigt spel. Inte heller förorden till spelet
ger några tecken om action . Spelet är
actionfyllt ändå.
Northstar är en stor rymdstation som
människorna på jorden år 2499 bygger
för att bli kvitt med den otroliga svält som
råder. I rymdstationen kan man nämligen odla mycket näringsrik föda på väldigt kort tid .
Bygget hade hållt på i flera år då det
en dag stannade och rymdstationen bröt
kontakten med jorden. En expedition
sändes ut för att se vad som hänt med
personalen på rymdstationen . Vad expeditionen fann var en massa rymdnissar och inte ett tecken på mänskligt liv.
Rymdnissarna har stängt av av syremaskinerna så att ingen människa kan leva
i stationen. Du överlever dock på grund
av att du har specialutrustning på dig .
Du måste nu döda alla rymdnissar och
sätta på syremaskinerna igen .

tnfocom har nyss påbörjat sitt första
spel av tre i serien lnfocomics. Spelen
är helt enkelt seriespel där man själv får
bestämma vad seriefigurerna skall göra.
Man kan också välja vilken figur man vill
följa serien igenom och man kan även
byta under spelets gång. Det är egentligen inget spel utan mer en elektronisk
serietidning där läsaren själv kan styra
seriens utgång.
Det första seriespelet i serien heter
Lane Mastodon och de två följande heter Gamma Force och Zork Quest. Priset kommer i Sverige att ligga mellan
150 och 250 kronor.

1------------------------- - ----,

en kassettversion ocliså, oaiade gör en!
' . Spelet t.ACi C t I ll!lltilf. . . del
-~f-'...~ $P8l8t irhelt underbart enligt dr egen

':

•·

· 1.-.-t---. .somficksede(på
'CES-måssan. Det sllpps inte i Europa
överhuvudtaget på grund tN att Epyx

inte har planerat och. inte heller tänker
· planera en kassettversion. lntocom däremot arbetar just nu på en specialver·sion av spelet 20RK I på tyska ...

Tomas Hybner

TIO I TOPP!

ELITE - AMIGA

På mångas begäran har vi slutligen startat en tio i topplista, där läsarna själva

röstar fram listan. Bland de röstkort vi får in kommer vi att lotta ut tio stycken
spelplancher från nya spel.
Röstningen går till så att ni skriver upp de tre spel till C64:an som ni tycker
är bäst på ett vykort. Det spelar ingen roll i vilken ordning ni skriver dem, eftersom de tre spelen får varsin röst. Sedan skriver ni också ert namn och er
adress på vykortet och skickar den till: Topplistan, Datormagazin, Karlberg:s-;
vägen 77-81, 11335 SlOCKHOLM.
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4. (NY)·· 7 (0)'.Skale or Die ,_ "" ' - ;_ :
5. {NY): 6 (0) WIZball ' • ' ·
-~ ~·.
6. {NY) 6 (0) Delta
·. •
7. (NY) 6 (0) Rally Speedway 8. {NY) 6 (0) Commando
9. {NY) 3 (0) lmpossible Mission
10. {NY) 3 (0) Mercenary
Tio-I-topp 25 januari 1988.

Det väldigt populära gamla Elite till
64:an kommer att ges ut av Firebird även
till Amigan. Spelet går ut på att uppnå
graden Elite som kapten för ett rymdskepp. För ~tt lyckas med detta skall du
åka omkring i universum och handla
, .med varor samt s}(juta ned pirater·qch

• TASK 111, Databytes senaste toppspel, ett av de mest fartfyllda någonsinl Säga vad man vi/I men Jag tycker
Inte att det .ser ut att ~ fyllt med
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torgraflk. •
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iceHockåyQChSpyvsSpy-spelenkoin= • · Marifår-~piattprogrammerar- · .

mer nu med ett nytt snabbt ~em-up
spel vid namn lllalt 111. Med mjukscrollande 30 grafik och häpnadsväckande .
ljudeffekter tänker Databyte överrumpla oss. Vi får väl se när vi får spelet för ·
recension. Spelet kommer att kosta 149
kr och 199 kr.

11a ägnai ~tank#)~ spelets strategiska
'lärde, istället för att bara tänka på ljud

och grafik. Det här spelet kommer utan
tvivel bli ~n av de största titlarna i Amigans historia. I England kommer spelet
att kosta 19.95 pund vilket i sverige blir
ungefär 249 kr.

' :

-

16

• Ytterligare ett Fight For Your Lif~spel
har nu kommit ut på den svenska marknaden.
I Rygar från U.S. Gold ska du som
krigskämpen Rygar bara göra en sakskjuta ner fientliga varelser.
Spelet utspelar sig 4.5 billioner år efter jordens födelse.
Rygar springer på ett landskap som
scrollas åt vänster på skärmen. När han
springer finns hinder och en del hål som
han kan springa in eller ramla ner i.
Rygar är inte den enda levande varelsen på planeten. Här finns monster,
kräldjur och andra läbbiga varelser som
måste skjutas på direkten. Med hjälp av
joystick kan du styra Rygars alla rörselser. För att klara sig ur vissa situationer
måste Rygar hoppa eller ducka.
Spelet består av flera nivåer. På varje
nivå finns föremål du ska plocka upp för
att få ändra din styrka och status.
Rygar är ganska snyggt QOrt och grafiken är mycket snabb. Varelserna på
skärmen är väldetaljerade och dom rör
sig ganska snyggt.
Ljudet är inte mycket att anmärka på,

det är varken riktigt bra eller riktigt dåligt.
Gillar man ett spel som hela tiden går
ut på att man ska skjuta och ta sig upp
nivå efter nivå är Rygar ett självklart val.
Jag tycker att det ger ganska mycket
spel för pengarna. Risken finns att det
känns lite enformigt efter ett tag.

Kalle Andersson
Företag: U.S. Gold
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I ,Alie n
Tjenare, jag är en liten rymdvarelse
som har råkat ut för lite trubbel. Det är
nämligen så att människorna är ute efter mig och alla mina polare. De tänker
ta oss till jorden för att använda som käk.
Så lyder introduktionen till det minst sagt
annorlunda spelet I Alien .
Orsaken? Jo, jorden har råkat ut för ett
kärnvapenkrig och alla djur har dött av
strålningen. Nu behöver människorna
alternativ föda och då vänder de sig till
rymden. Den enda räddningen vi har är
att jag lyckas ta mig till våran räddningsskyttel nere i underjorden (Du är alltså
en Alienl Red.anm.). För att komma dit
måste jag slå mig fram genom ett rymdskepp, över planetytan och sedan ner i
underjordens gångar. Ett tufft jobb,
skönt att man har sin lilla laserpistol att
skjuta med ...
I spelet är det du som lårvara den lil-

la gulliga rymdvarelsen med ögonen på
skaft (bokstavligt talat!). När du springer
omkrir,g i spelet så kan du ta dig mellan
olika våningsplan med hjälp av hissar.
Man har översikt över två plan samtidigt. Spelet är fullt av överraskningar.
Ibland kan du råka ut för ett monster som
gör sig förstenad . Ibland kan dig gubbe
bli grön och går åt höger när man drar
åt vänster och tvärt om. Dessutom så
finns det en tidsinställd bomb någonstans. Den måste du desarmera eller så
måste du öka på tiden genom att hitta
en speciell plats i spelet ...
I Alien har inte direkt något bra ljud eller grafik. Grafiken är inte snygg, men
däremot så är den rolig att titta på och
det är lite flyt i rörelserna. CRL har fören
gångs skull lyckats göra ett spelbart spel
(observera, jag säger inte att det är bra).
Men varför måste de ha så höga priser?

Företag: CRL
Pris: 199 kr (D)
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Johan Pettersson

MER DATOR GAR I TE ATT FA FÖR PENGARNA!!
Vid köp av Atari ST ingår två tim
mars introduktion på dator o
programpaket.

ATARI KAN ALLT FRAN SPEL
ILL DE MEST AVANCERADE NYTTOANVÄNDNINGAR
PAKET

(Tidpunkt meddelas vid köp)

ATARI 520 STM

SOM DU FÅR VID KÖP AV
ATARI ST-DATOR
1. ORDBEHANDLING
2. GRAFIKPROGRAM
3. C-KOMPILATOR
4. BASIC
5. VT 52 TERMINALPROGRAM
6. RAMDISKPROGRAM
7. FORMATERING
TILL 405 kB/DISKETTSIDA
8. DESK ~CCESSORIES (VETENSKAPLIG, RAKNARE, ALMANACKA MM
9. KALKYLPROGRAM
10. ADVENTURE GAME MAKER
(GÖR EGNA SPEL)
11. SPELPROGRAMZ
12. MUSIK OCH BILDER

3.995:-

MASSIVT RAM 512KB, SlOR FÄRG PALETT 512
FÄRGER, IN~YGGD TV-MODULATOR, MIDI INTERFACE FOR STYRNING AV SYNTAR, HELT
KOMPLETT MED VÅRT PROGRAMPAKET,
DISKETTSTATION 720 kB, MUS M M M M
(Fler paket finns).

ATARI 1040 STF

5.495:-

ENORMT RAM 1024KB, INBYGGD DISKETTSTATION 720KB (med vårt formatteringsprogram ca
810KB) MIDI INTERFACE, STORA PROGRAMPAKETET, M M, M M.
OBS! NU MED TV-MODULATOR

ENORMT PROGRAMUTBUD
TILL ATARI ST

ATARI MEGA ST FRAN

9.995:-

VI HAR MINST 250 TITLAR. ÖKAR STÄNDIGT
EXEMPEL SPEL: OUTRUN, SUPER SPRINT,
RAMPAGE, BOBBLE BUBLE.

TYCKER DU ATT ANDRA DATORER IMPONERAR
MEN ÄR ACK SÅ DYRA. HÄR ÄR SVARET. 2 ELLER
4 MEGABYTE RAMMINNE; BUTTERCHIP FÖR HYPERSNABB GRAFIK; PERFEKT ERGONOMI.

CMED LASERSKRIVARE OCH MONITOR
19.995:- + moms. JÄMFÖR DETTA PRIS!!!)

DAMRBUTIKEN

F d P ramid Software
,!")

•

08-7923323

Bu 5048, 183 05 TÄBY
BUTIK: BIBLIOTEKSGlNGEN ~ TÄBY CENTRU

--------------------------~---- ----- --- ---- --------~- - - ---- --- - - - --- ---- ----,

JETBOYS
• Nej - inte ytterligare ett shoot-emup-spel! Det var min inre reaktion när jag
såg Jetboys för första gången . (Om det
är levern som reagerar så beror det på
helt andra saker. Red anm)
Och visst hade mitt inre rätt. Jetboys
är precis som alla andra skjut-ner-alltsom-rör-sig-spel och erbjuder inget speciellt.
Bakgrunden till spelet är följande :
Vårt solsystemet har blivit mycket attraktivt efter att man har hittat enorma mineralfyndigheter på saturnus månar. För
att vakta området finns det Jetboys som
flyger omkring. En av månarna såldes
till Quadrimillionären Cyris B de Ville
och det blev det största misstag som
rymdstyrelsen någonsin gjort.
På hans måne byggdes ett skyddssystem upp och efter en tid kom ett utpressningsmeddelande. Om Cyris B de
Ville inte får de andra månarna kommer
han att förstöra alla månar, inklusive sin
egen .
Det är här du kommer in .
Du kontrollerar en Jetboy med din joystick. Längst upp på skärmen ser du hur
många chanser du har kvar innan du är
död .
Bakgrunden skrollas åt vänster samtidigt som du flyger åt höger och ska
skjuta ner nästan allt som rör sig.
Man kan spela två spelare samtidigt
och hjälps då åt att samtidigt skjuta ner
de föremål som kommer emot er.
Efter ett tag tröttnar man på att göra

samma sak om och om igen . Mitt räd är
att man istället bör köpa ett spel som är
lite mer omväxlande. Det finns alldeles
för många spel av den här typen redan . ,
Grafiken är ganska snygg och snabb,
men är inte bättre än på de andra shootem-up-spelen .
Ljudet är av medelklass.
Något som irriterade mig mycket är
den enormt långsamma inladdningen .

Kalle Andersson

Företag: CRL
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MEDELVÄRDE: 3.3

Du har blivit utvald för ett speciellt
uppdrag . Du ska överta den fördömda
rymdstationen Discovery som ligger miljontals ljusår härifrån och som nu är ockuperad av ett annat imperium .
För att göra detta måste du klara av
tolv olika uppdrag. Varje uppdrag är ett
spel för sig. Med ditt lilla rymdskepp flyger du mellan olika plattformar där man
kan nå de olika spelen . Mellan plattformarna flyger fienderna omkring. Varje
gång de träffar dig så f;Jår din skydds mätare ner ett steg. Den började på tio och
när den når noll då ...
Man kan återställa mätaren genom att
klara av ett spel, men det är inte det enklaste.
De olika småspelen som finns är inte
ett dugg bra. De utspelar sig på en yta
som upptar ungefär två tredjedelar av
skärmen. Spelen går ofta ut på att lösa
olika typer av " pussel" och liknande. Ibland framgår det inte så bra vad det går
ut på och i manualen (som är VÄLDIGT
dålig) står det ingeting om vad man ska
göra.
·

DISKETTER
10
11.-

Förutom att spelet i sig är dåligt, så
håller även grafiken och ljudet en minst
lika urusel klass. Ljudet är :i.v värsta Brymdspelstyp och grafiken är inte det
minsta vacker eller graciös.
Det värsta med spelet är nog ändå att
styrningen är så otroligt seg. Det händer
ofta att man missar p.g .a. att spelet inte
uppfattat vad man gjort med spaken och
det sänker et.t spel direkt. CRL har än en
gång bevisat för mig att det enda de är
riktigt bra påär att göra dktiga skitspel ,
som de sedan försökersälja för höga priser. USCH!

Johan Pettersson

Företag: CRL
Pris: 149 kr (K), 199 kr (D)
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MEDELVÄRDE: 1.7

J0YSTICKS

VID KÖP AV MINST:
50
150
10.50

10.-

VG-200 AO
ATTACK

195.95.-

EXTRA DISKDRIVE

AMIGA 500

- 100 °/o KOMPATIBEL

MONITOR 1084
MPS 1500 C

- HÖG KVALITE
1.595.-

RING OCH KOllA PRISERNA !

....
Jaha, ännu ett B-spel från CRL tänker
man, när man ser omslagsbilden till
Plasmatron. Tyvärr har jag rätt. Antingen
är detta spel gjort på en kafferast eller
· så är det ett verk av en väldigt dålig programmerare.
Plasmatron är ett skjut-pä-allt-spel.
Man styr en raket och ska skjuta ner fienderna som kommer mot en. Man kan
bara styra upp och __ ner. Fien~ernc1:. har
inte heller nagon storre fantasi på rorelserna. De har två sätt att färdas på, antingen åker de bara rakt fram , eller i sicksack.
Bakgrunden är inte något man blir
upphetsad över. Den skrollas fram . Men
om man har åkt en bit så märker man att
det inte blir någon större variation i grafiken. Ljudet är väldigt simpelt, där de
använt de enklaste ljudeffekterna. Det
låter faktiskt som om det kommer från
ett gammalt risigt flipperspel.

Plasmatron är inget spel jag skulle vilja ägna någon lägre tid åt att spela, än
mindre skulle jag slösa bort 200 kronor
på att köpa det.

'

Fredrik Pruzelius
Företag: CRL
Pris: 199 (D)
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Det här är ett nytt sportspel i vilket
Gremlin har samlat en mängd av de
udda sporter som förekom förr i tiden i
olika länder tillsammans med några
andra knäppa grenar.
Förstummande är det faktum att Sverige och en hel mängd andra länder som
aldrig får vara med, finns med i listan på
nationer man kan tillhöra.
Sack Race. Hm, säckkapplöpningen
är bara ett exempel på vilken sorts
knäppheter Gremlin utsätter oss för. Inte
nog med att man skall springa i säckar,

diverse hinder förekommer också {sätkhäcklöpning kanske?). Den här grenen
har vi väl alla {Har du! Red.anm.) provat på i verkliga livet så jag tror inte jag
behöver förklara den .
Pile of plates. Månne detfa vara servitörernas inträdesprov? Det gäller att
på så kort tid som möjiigt gå en liten
sträcka samt att man skall låta bli ått ha
sönder några tallrikar. Gubben rör sig
rätt .kul men grenen är lite långsam.
Boot Throwing . I denna gren gäller
det att kasta en stövel så långt som möj-

ligt. Man kan välja mellan att kasta en
tom stövel eller en som är full med vatten. Kastar gör man genom att svinga armen i en vid cirkel och släppa stövlen i
rätt vinkel. Effekten man får när man
kastar stöveln rakt upp är förutsägbar
och blir inte lika rolig i och med att den
är ganska dåligt gjord.
· River Jump. Har du någon gång stått
på ena sidan av en bäck och önskat dig
en lång stav som du skulle kunna svinga
dig över till andra sidan med? Det är ungefär det den här grenen går ut på.
Den är väldigt lik vanligt stavhopp
fram till dess att man skall hoppa. Vad
finner man, jo en liten å och ingen ribba. Letar man eftär en skumgummigrop
att landa i letar man också förgäves. Den
här grenen går ut på att både komma
över ån och att hoppa så långt som möJligt.

F
Pole C/imbing, Klättra uppför en stolpe kan väl vilken normalbyggd svensk
som helst, tänkte jag innan jag testade
grenen .
Den går ut på att man skall klättra uppför en hal stolpe och hämta ned en flaska som står på toppen av stolpen. Det
är lättare sagt en gjort. Tappar man takten är risken att man kanar ned och slår
ändan i marken överhängande. Överhängande är också den burk som en fågel flyger med över skärmen. Råkar man
komma åt fågeln med burken spills burkens innehåll ut över en.
I blotta färskräckelsen över att ha blivit nedkletad med gult mojs kanar man
nedför stolpen och slår sig. Det som retar mig mest är dock att jag alltid är
sämst på denna gren .

Run Up The Wall. I denna gren galler
det att ta sats en bra bit för att sedan
springa uppför en vägg och plocka ned
en slags mössa.
Den är lite klurig att genomföra men
man fortsätter gärna gång på gång även
fast man hela tiden springer in i väggen
istället för uppför. Springer man in i väggen blir nämligen gubben groggy och
tar några vacklande steg innan han trillar baklänges och svimmar ...
Pillow Fight. Den här grenen går ut på
att man skall slå sin motståndare av benen och i en av Venedigs många floder.
Man står med båda fötterna på varsin reling till en gondol och man skall försöka
slå motståndaren med en kudde samtidigt som man skall försöka undvika att
själv bli till klappad . Klart kul om man är
flera!

Grafiken i Alternative World Games är
mycket detaljrik och välgjort frånsett
mycket små svårupptäckta misstag. Ljudet är inte mycket att hurra för det fyller
sin lilla funktion .
Mycket förväntansfull trodde jag att
jag skulle få höra svenska nationalsången när jag startade spelet, men icke!
Gremlin har valt en melodi som de tycker passar till landet. (Skamligt.
Red.anm.) Fråga mig inte vilken låt de
förknippar med Sverige, den har jag aldrig hört tidigare.
Spelet är tyvärr bara ett till i högen av
alternativa sportspel men det hindrar
inte att man spelar det då och då. Det är
det bästa icke-Epyx spelet jag sett till
64:an.

Tomas Hybner
Företag: Gremlin
Pris: Icke fastställt ännu.

M--4----"-----'-5

4
3
2

4
J...-- Jl---'-3

2

MEDELVÄRDE: 3.4

Företag: lmagine
Pris: 139 Kr (K) 169 Kr (D)
GRAAK

• Rastan är ursprungligen ett av de
många arkadspel som bara går ut på att
ta sig längre och längre in i spelet och
slå ihjäl fler och fler fulingar. (Oh, så ori-

ginellt. Red.anm.)
Rastan liknar dessutom Thundercats
väldigt mycket, förutom att det inte är lika
snabbt. Det hela började med att en elak
trollkarl ville överta tronen från den mycket ärlige och rättvise härskaren Rastan.
Efter många om och men öppnar trollkarlen helvetets portar och släpper lös
både det ena och det andra i monsterväg I det frodiga riket Maranna som
Rastan härskar över.
Det finns bara en man, du, som tror
sig kunna slå sig igenom massorna av
monster fram till trollkarlen. Och självklart får du dina fiskar varma. Om du
kommer så långt ...
Man går och hoppar i en bana som
scrollar i horisontell riktning. Monstren
dyker snällt upp en efter en på samma

ställe hela tiden, så det är inte så svårt
att lära sig hur man skall göra.
En del av monstren har vapen eller
rustningar som man kan överta och därmed öka sina chanser att nå trollkarlen
Karg . Men det är inte allt som är dig till
lags. En del saker som monstren lämnar
efter sig är direkt farliga för dig, såsom
gift.
I de olika nivåerna finns på olika ställen vatten eller lava som man måste hoppa eller svinga sig i lian över. Lianerna
är den krångligaste biten i spelet, speciellt de som är flera på varandra. RasIan må vara en mästare på att slåss, men
i lianen har han inte en chans emot Tarzan!
En fin sak i Rastan är att man får erbjudande om att fortsätta sitt spel, på
samma nivå som man låg på och med
samma poäng om man råkar dö. Denna lyx har man dock endast tre gånger
per spelomgång.

SPEL·
VARDE

PRISVÄRDE

5

5

4

4

3

3

2

2

MEDELVÄRDE: 4
När man spelat Rastan ett bra tag får
man intrycket utav att man har tio
gånger mer kvar att spela, det tar bara
inte slut. Man kan hålla på med att traska och slåss hur länge som helst ..
Grafiken i
letärvälgjordsånärsom
på ett par smsrfe1 i spritearna när det blir
lite för många gubbar på samma ställe.
Man kan välja mellan att ha ljudeffekter och musik eller bara ljudeffekter. Musiken blir efter ett tag lite irriterande så

den slår man av och får istället höra hur
get låter när man bankar ihjäl monster.
Arligt talat är det lätet inte speciellt inspirerande, det låter som om det är hämtat
ur ett rymdspel.
Rastan är ett väldigt bra tidsfördriv

samtidigt som det är ett kul spel. Ett stort
plus ger jag också till manualen som förvisso är på engelska men det är väldigt
enkel och man behöver inte läsa länge
för att hitta en speciell uppgift.

Tomas Hybner

Företag: Epyx
GRAFIK
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• Äntligen ett annorlunda spel. Clever
& Smart från Magic Bytes och Micr~
Partner har en ny, kul spelide.
Känner du till dessa seriefigurer som
på svenska heter Slug & Smart? Nu kan
du uppleva det som du tidigare bara läst
och skrattat åt.

'
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Det är så att en berömd vetenskapsman kallad Dr. Bakterius har blivit kidnappad av O.M.A, den farligaste av alla
terroristorganisationer. Ditt uppdrag är
att du, som Slug och Smart, ska försöka rädda honom. Slug och Smart är kända som " det mänskliga vapnet" och har
en lång rad misslyckanden bakom sig .
Ska det bli ännu ett . ..? Det beror från
och med nu på dig!
Du styr Slug och Smart på deras vansinniga jakt. Med hjälp av joystick går du
omkring i staden där det hela utspelar
sig. Eftersom man inte kan styra både
Slug och Smart samtidigt styr du endast
Slug, medan Smart kommer hack i häl.
Staden består av en massa olika
byggnader och lite här och var finns
gubbar och kärringar som du skrämmer
bort och skriker åt.
De flesta av husen är vanliga lägenheter, men i vissa hus finns det affärer,
restauranger m.m. I affärerna köper du

Epyx har nu kommit med ytterligare
ett simuleringsspel som heter Subbattle Simulator. Det påminner på många
sätt om deras tidigare storsäljare Destroyer.
Du har i uppdrag att kontrollera en
ubåt under andra världskriget. Det finns
60 olika uppdrag varav 24 är amerikanska och 36 tyska. Dessutom finns ett övningsläge för att träna in de funktioner
som programmet har. De amerikanska
uppdragen är enligt manualen väldigt
lika verkligheten medan det tyska inte
alltid är lika exakta, därför att de flesta
av ubåtarnas loggböcker försvann i slutet av kriget.
För att variera spelet kan du välja mellan sex ubåtar och fyra svårighetsgrader.
Det finns fyra olika typer av uppdrag:
Seek and destroy, Rendezvous (hämta
människor, proviant etc.), Lifeguarding
(rädda flygare som störtat) och Patrol
(patrullering).

Man har åtta olika displayer som man
kan använda; Periscope, Binocular
Vie-N, TowerVie-N, Sonar Screen, Radar
Screen, Side Display och Status Readout. Med hjälp av dessa skärmar, joystick och mängder av tangenttryckningar kontrollerar du ubåten, skjuter ner
flygplan och sänker främmande fartyg.
För att ett händelse inte ska behöva
ta så lång tid finns något som kallas för
Time Compression .
Det innebär att man låter en sekund
i verkligheten representera någon annan tidsrymd i spelet.
Exempelvis kan man låta tio minuter
i spelet vara en sekund i verkligheten.
Naturligtvis kan man låta tiden gå lika
fort i spelet som i .verkligheten
Bortsett från att Subbattle Simulator
är ganska långsamt är det mycket välgjort och kul att spela. Det är ett mycket
prisvärt spel och med tanke på alla de
olika uppdrag som finns blir det nog inte

kläder du behöver som förklädnad (men
det är inte lätt, eftersom det inte finns något dött eller levande som Slug kan förklä sig till ...).
Verktyg som du kan behöva kan du
också köpa. För att tå ihop pengar kan
du ha turen att hitta en massa saker på
gatorna som du får belöning eller betalt
för.
Det finns en mängd underliga saker
du kan göra. Du kan ställa upp och satsa på en vinnare i ett snigellopp, gå in
i en barnträdgård, förfalska checkar eller desarmera bomber.
Utöver att gå omkring i staden kan du
ta dig ner under den. Där kan du utföra
en mängd funktioner för att exempelvis
lägga ut kablar för att koppla ihop och
avlyssna telefonsamtal.
Manualen till spelet består dels av en
manual som är som alla andra dels en
tidningssida där man kan läsa om bakgrunden till hela spelet. Den är faktiskt

ganska humoristisk och ger faktiskt anledning till ett och annat skratt. Manualen är på svenska men den innehåller tyvärr en hel del felöversatta ord.
Grafiken är mycket välgjord och väl-
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enformigt i första taget.
Plus för grafik och spelide. Grafiken
är välgjord. Speliden är intressant och
det finns många funktioner i spelet.
Minus för ljud och manual. Det finns
inte mycket ljud i spelet, men det behövs
heller inte. Manualen är ganska ihoptryckt och lite svår att hitta i. Den innehåller förutom beskrivning på spelet och
tangenttryckningar även lite historiska
perspektiv.

Kalle Andersson

detaljerad. Den ger en känsla av att spelet är fulländat och att inget är utelämnat.
Det som är ett minus för Clever &
Smart är det dåliga ljudet. Tyvärr finns
det inte mycket ljud alls i spelet. Det enda
som är riktigt bra är låten till inladdningsbilden .
Jag gillar Clever & Smart därför att det
är annorlunda och har en spel ide som
är rolig. Spelet ger mycket spelglädje
och kommer för hoppningsvis roa dig
under en lång tid.

Kalle Andersson

Företag: Magic Bytes & MicroPartner
GRAFIK

EN 3.5" NEG DRIVE, 100% KOMPATIBEL MED ORIGINAL
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Kampsporternas eget programvaruhus System 3 har släppt ett nytt våldsamt spel, Bangkok Knights. Du är en
ung Thaiboxare som ska slå dig fram
mot fyra olika motståndare i Thailands
djungler och Bang koks gator. Du gör det
för att få chansen att slåss i den berömda Lumpini stadion mot de bästa inom
Thai Boxningen 'The Bang kok Knights'.
Bangkok Knights (BK) erbjuder
egentligen inget nytt, men det erbjuder
väldigt mycket bra av det gamla. Spelet
går alltså ut på att slå ner motståndare
i Thai Boxning. De fyra första är motståndare du möter på väg till berömmelsen ,
medan de fyra följande är etablerade
boxare du måste slå för att till slut bli
mästare.
BK ser ut och fungerar ungefär som
tidigare kampsports-spel, men man
märker genast att gubbarna är betydligt
större än de brukar vara. De är fortfarande lika snabba som man är van vid. Tidigare spel som använt sig av så här stora sprites har haft betydligt slöare och
hackigare animering .
Styrningen är inte riktigt som på tidigare spel , alla joystickens positioner är
utnyttjade. Men i BK så ser man spelarna snett uppifrån och bakgrunden scrollar en bit åt det håll de rör sig. Därför fungerar joysticken med fire intryckt som
slag , och ej intryckt som styrspak.
Styrningen av slag är även självjuste-

rande, så att man får olika slag beroende på avståndet till motståndaren . Varje ny motståndare laddas in på
disk/band och har sin speciella stil och
farliga/fula slag.
Du möter de fyra första på olika platser tex vid ett stup eller i en djungel. Två
mätare för vardera spelare visar hur
mycket uthållighet respektive styrka
man har kvar. Går uthålligheten ner till
noll knockas man. Och den som först
lyckas knocka ner motståndaren tre
gånger vinner och går vidare. Styrka visar hur hårt du fortfarande kan slå.
Det bästa i Bangkok Knights är grafiken som är mycket genomarbetad . Gubbarna är som sagt stora, men fortfarande snabba och snyggt animerade.
Före varje rond kommer en ' rond flicka' som presenterar ronden . Bakgrundsgrafiken är bra, den har tex små
skojiga animerade saker på en del platser och att den scrollar en bit åt alla håll
är ingen nackdel även om den är ryckiQ.
På ljudsidan har Rob Hubbard vant
med och utvecklar musiken . Det märks
också då det är bra musik under laddning från band, men även under spelets
gång. De vanliga 'smock' ljuden finns
även där tillsammans med lite syntetiskt
tal.
Att spela Bangkok Knights är lite knepigt, det tar ett tag att komma på hur styrningen fungerar. Det finns två lägen_i

som man koppla emellan i styrning, det
ena är en ännu mer automatisk variant
som är bra om man har en mindre bra
joystick.
Styrningen är inte lika smidig och
snabb som i tex lnternational Karate
men den fungerar ändå bra. Bangkok
Knights är en värdig efterföljare till tidigare storheterna från System 3 som Nini~ Mission och lnternational Karate +.
Aven om den inte är riktigt lika medryckande att spela som de tidigare, så är
Bangkok Knights så pass bra och genomarbetat att det inte bör missas av
dem som gillar kampsportsspel.

Pekka Hedqvist
Företag: System 3
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.;..,.:.,.iväg, du ska ta dig fram brottsplatsen där
du antingen ska rädda en president, förstöra en Venom bas etc.
Som du troligen redan gissat så är
MASK Il ingen höjdare. Grafiken är ok,
snygg och mjuk scrollning samt bra färger men verkar vara lite småbuggig
ibland.
Ljudet är inte mycket att säga om .
Halvdåligt under spel samt en normalbra presentationslåt under inledningen.
Klart under medel.
Spelvärde är det inte mycket av. Känslan och precisionen i styrningen är obefintlig . Man har tre olika fordon , bytena
mellan dem sker med tangent 1, 2 och
3. En synnerligen dålig lösning på fordonsbyte.
En annan dålig lösning är att om man
vill välja nytt team så måste man spola
tillbaka bandet och ladda om den delen
av programmet igen . Att spela är inte
kul , skotten går lite hur dom vill, nån inspiration att spela är det inte att tala om.
Nä, MASK Il är inte nån av Gremlin
Graphics bättre spel.

Pekka Hedqvist
Företag: Gremlin Graphics
Pris: 149 kr (K), 199 kr (D)
Från torr öken till varma vulkaniska
djungler försöker hjältemodiga agenter
från MASK gör allt för att stoppa den
ondskefulla gruppen Venom (nej, inte
musikgruppen) i deras försök att sprida
kaos och terror. Människa och maskin
i modigt försvar av världen skatter ...
Låter det töntigt? Instämmer. Och resten är tyvärr inte bättre. MASK Il från
Gremlin Graphics verkar vara det andra
spelet som bygger på nån plastleksak
vid namn MASK. (Fick du ingen i jul-

klapp? Red.anm .)
MASK är en organisation vars uppgift

är att räddda världen då Venom hittat på
nått nytt djävulskap. Venom är en organisation vars uppgift är att sprida död,
förintelse och kaos (och lite andra skojiga saker) .
Spelet börjar med att du ska välja ett
lag bestående av tre olika gubbar och
deras fordon, det är viktigt att du väljer
rätt gubbar då de har olika fordon som
lämpar sig för olika uppdrag . Det finns
tre olika uppdrag, ett i nån öken, ett annat nånstans i mellanöstern samt det
tredje i nån djungel. Venom är naturligtvis hela tiden de skyldiga. Sen bär det

• Vengeance är ett klassiskt shoot'em
up spel. Det går ut på att flyga över ett
rymdlandskap som föreställer rörkonstruktioner och gud vet vad . Underflygtiden skall man skjuta ned så många flygande fienden som möjligt tillsammans
med de fasta fientliga stationerna samtidigt som man blir beskjuten själv.
Här och var på banan finns bonuskapslar som framkallar ett föremål eller
ett nummer som seglar ned över skärmen . Fångar man ett nummer får man
lika mycket i bonuspoäng och fångar
man föremålet monteras det på ditt
rymdskepp. Bonuspoäng behövs på
grund utav att det man skjuter inte ger
så mycket poäng.
Ditt rymdskeppet verkar gjord av en
träslöjdslärare, eftersom man endast
kan ha en extrautrustning påmonterad
samtidigt. Detta i sin tur medför att du
måste ha väldigt stor aning om vad som
komma skall och på så sätt kunna välja
att behålla din extrautrustning eller byta
den mot en annan .
Så här fortsätter det väldigt, väldigt
länge. Väntar man sig stor variation av
ett spel har man definitivt valt fel om man
köper Vengeance. Spelet är dessutom
ganska svårt, men man blir inte sur om
man dör. Man tänker bara:
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- Jaha nu har det hänt igen , och?
Grafiken i spelet är inte mycket att klaga över, förutom att programmerarna
har varit väldigt snåla med färger. Ljudet
är inte heller mycket att orda om, lite
blipp, blopp och sånt.
Vengeance är inte speciellt kul. Jag
skulle tippa att man har roligare om man
sätter sig tillsammans med några kamrater och ger varandra förslag om hur tusan man utalar det . . .

Tomas Hybner
Företag: CRL
Pris: 149 Kr (K) 199 Kr (D)
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Har du hört talas om farliga hamstar?
Möjligen skulle man kunna tänka sig att
hamstrar kan bitas, eller kanske sprida
nån läskig sjukdom . Men att de skulle
kunna karate hade jag ingen aning
om . ..
Hur som helst. I spelet Ninja Hamster ärdu en hamster som ska skydda din
bohåla från diverse otrevliga inkräktare.
Det är inte så konstigt om man blir lite
konfunderad när man läser på omslaget. (Vi trodde ni var härdade.
Red.anm.) Och inte blir man gladare
när man ser hur spelet är.
Ninja Hamster skulle möjligen komma upp i godkänt om det var till en VIC20. Grafiken är plottrig och bara i en trist
färg . Bakgrundgrafik saknas helt.
Ljudet är inte mycket bättre; en halvtråkig låt som spelas hela tiden , inga
ljudeffekter när man slåss. Slåss ja, inte
för att jag har kommit på vad är för skillnad padeolikaslagen. Nog för att man
rör sig lite annorlunda, men de gör ingen

C1

~

större skillnad på motståndarna. Helt
klart ett av de sämre spelen jag spelat,
och absolut det sämsta karatespelet jag
sett .

Fredrik Pruzelius
Företag: CRL
Pris: 199 (D)
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Det fjärde spelet från THALAMUS är
ännu ett skjulspel i rymdmiljö. Speliden
i Hunter's Moon har använts tidi~are,
men i Thalamus tappning har den fatt en
fräschare och mer välpolerad design.
Som rymdpilot ska du i 16 olika stjärnsystem samla in 'stjärnceller' som du på
kort håll ser på den åt alla håll scrollande skärmen och på längre håll på din radar.
Stjärncellerna finns utspridda över
stjärnsystemet instängda i 'städer' och
vaktade av 'arbetarceller'. Rent praktiskt
är stjärncellen du ska hämta omsluten
av t.ex . en cirkel av byggmateriel.
Genom att skjuta får du en öppning i
cirkeln kan du ta dig in. Under tiden åker
arbetar cellen runt runt och reparerar
alla skador, så det gäller att vara på alerten! (Och det var du? Fniss ...

ser somt.ex. ett pausläge. Dessutom en
snabb och omväxlande grafik i Jeff Minter stil. På disken finns flera snygga högupplösningsbilder varav två har grafik
till. Dessa skulle höja betyget om de räknades in .
Jag ser Hunter's Moon som ett spel
man kan ha lagom roligt åt ett tag , men
knappast räknar till sina favoritspel efter några veckor. Passar bäst för dem
som vill skjuta mycket och dessutom
tänka lite, men inte för mycket.

Harald Fragner
Pris: saknas vid pressläggning

Red.anm.)
Varje stjärnsystem innehåller flera banor att klara , innan man via en bonusbana kommer till nästa. I början är det
lätt, men redan i andra systemet börjar
arbetarcellarna skjuta 'sporer' på dig
och städerna bli mer komplicerade. Bonusskeppen var 10000:e poäng gör att
en skicklig spelare kan spela ganska
länge och spelet blir lagom svårt.
Hunter's moon har en del extra fi!'es-

ATARI ST /MEGA ST
hårdvara:
Atari 520STM
2.695:Atari 520STM + SF314
3.995:Atari l040STF
5.195:Atari l040STFM
5.495:- Atari I040STF+SM124
6.695:Atari I040STF +SCl224
8.695:Atari MEGA ST2 + SMl24
12.284:Atari MEGA ST4 + SMl24
15.988:AtariMEGAST2+SMl24+
SLM804
24.630:Atari SF354 diskettstation
360k
1.395:Atari SF3 I 4 diskettstation
720k
2.295:Atari SH204/205 20Mb
hårddisk
5.995:Atarj SMl24 monokrom
monitor
1.995:Atari SCl224 fårgmonitor
3.995:Atari SLM804 Laserskrivare 15.371 :Atari SMM804 matrisskrivare 2.995:Atari Mus tvåknappars
595:Real Time Clock (Robtek)
649:Proffessional Video Digitizer 3.395:ADAP Soundrack, I6-bitars
sarnpler
19.950:-
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790:1.195:595:325:719:-

Fakturering l svenskt
Fast Basic, cartridge
Fast Basic, diskett
FastASM
Film Direktor
Fleet Street Publisher
(Desk Top Pub)
Fractal Generator
Graphic Artist
Habadex
HabaMerge

1.495:349:2.295:849:529:-

• Kriget börjar ta slut, ett slut som skul- . ställe hela tiden blir det genast mycket
le betyda försluaj för vår sida och för
enklare om man lyckas komma ihåg var
mänskligheten. Overbefälhavarna söde dyker upp.
ker med dödsryckningar sin hjälp hos
Fienden gör naturligtvis allt för att
dig . Du är nämligen den mest kända av
skjuta ned dig och de är väldigt bra på
flygets hjältar, du är dessutom tillräckdet också. Man kan roa sig med att räkligt vansinnig för att acceptera ett uppna siffrorna i antalet gånger man har titdrag med alla odds mot dig .
tat lite närmare på vad som finns en bit
Jodå, det låter ju tufft, det är det ockunder markytan. Att landskapet dessutså. Flying Shark bygger på en ganska
om är bredare än skärmen medför att figammal och välanvänd spel ide där det
enden kan röra sig även utanför ramargår ut på att flyga över ett landskap som
na. Det händer ganska ofta att man taprullar fram tran toppen av skärmen till
par intresset för fientliga farkoster som
dess botten . Firebird har dessutom vidåker utanför ramen . Därmed är chansen
gat vyerna lite. Landskapet man flyger
stor att man inte uppfattar och inte helöver är nämli~en lite bredare än vad
ler har en chans att gira undan för det
skärmen är sa man har fått en större
skott som de ofta avlossar alldeles efter
spelyta.
att de åkt utanför ramen .
När du flyger över landskapet skall du
Om man skjuter ned en alla fientliga
skjuta ned mötande flygplan som komplan i en speciell formation får man tillmer seglandes i formationer nedför
fälle att plocka eJ"!_bonusbricka som flyskärmen plus att du skall skjuta ned diter omkring på skArmen ett tag. Det bäsverse pansarvagnar och båtar som dyta man kan göra är att ignorera dem och
ker upp vid bestämda ställen. Att alla
hoppas på att de träffar en själv i och
fientliga farkoster dyker upp på samma
med att det bara blir soppa om man skall

HabaView
949:Habawirter III ordbehandling 695:Harddisk Backup
279:Hippe C Compiler
895:Hyresredovisning
12.222:849:IS Talk kommunikation
K-Graphll
795:K-Commll
795:-

K-Data

795:475:475:-

K-Minstrel
K-Rarn

K-Resource
K-Roget
K-5ekaST
K-Spell
K-Spreadll
· K-Switch Il
K-Wordll
Lattice C
Lisp, Cambridge
Mac Emulator, Robtek
Mac ROM till Mac Emulator

625:795:795:319:1.295:475:959:1.299:1.899:2.249:695:,

Vi har alla nya spel till ATARI ST!

-~

)l~ATARI

försöka fånga den samtidigt som man
måste hålla undan för fienden .
Grafiken i spelet inga specialiteter
men den är bättre än snittet för dagens
spel. Ljudet är det sedvanliga för denna typ av spel och det leder knappast till
några örgasmer . ..
Ett bra spel för folk som tycker om shoot'em-up spel som inte är så rysligt snabba. Tilläggas bör att jag tycker det är väldigt tråkigt att Firebird inte lade in tvåspelaresmöjligheten även i 64:a versionen.

Tomas Hybner

Företag: Firebird
Pris: 139 Kr (K) 169 Kr (D)
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MEDELVÄRDE: 3.7
Macroassernbler
Make
Masterscore notutskrift till
PRO24
M-copy
Menu+
Micro Manager
Mi Term kommunikation
Modula Il, standard version
Modula Il, developers
version
Music Studio
OLF l (O~der, Lager,
Fakturering)
Paintworks ritprograrn
Pascal, MCC
Printmaster
PRO 24/Twenty four
rnidisequencer
Pro Sound Designer,
sarnpler
Pro Sprite Designer
Publishing Partner
Ram disk & Printerspooler
SIGNUM! Svensk
ordbehandlare
STAD Ritprograrn
STDoctor
STKey

ST'Ibolkit

Nyttoprogram AT.ARI ST:
1st Word Plus
795:Advanced OCP Art Studio
300:Alternative (GEM
keyboard exp.)
319:Anirnator
725:Art Director
699:Art Pak I
325:Assernbler, MCC
1.199:Backpack, cartridge
745:BBS Version 2.0
559:Bokföring l svenskt
1.840:Cornerrnan (GEM accessory) 329:Datarnanager
795:DB Calc
699:Degas Elite
949:Devpak (Assembler/
Debugger/Link)
750:DiskHelp
319:329:DOSShell
DX-Android Ljudedit för
2.450:YarnahaDX7
EasyRecord
439:-

AT.ARI 520 ST /SF 314
USR pris 3.995:-

549:649:3.380:649:259:499:449:1.399:1.999:399:4.490:399:1.299:349:2.350:845:599:1.995:399:2.495:995:325:349:399:-

Superbase Personal svensk
databas
1.595:· Trim Database
1.095:Utilities
449:VIP Professional (Lotus I 2 3) 2.495:-

BUTIKER
Tegnergatan 20 B
(vid Sveavägen)

Stockholm
Tel: 08-304640
Nordstans Köpcentrum
Lilla Klädpressargatan 19

Göteborg
Tel: 031-150093/94
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• Chuck Yeagerärvärldens mest kän- ·nor av hinder. Också dessa i olika svåde testpilot. Han var nämligen den försrighetsgrad. I denna del gör man bäst i
te pilot någonsin som flög fortare än ljuatt slå in Chase Airoplane "synvinkeln"
det. För ungefär två år sedan inleddes
vilken gör att man ser sitt egetplan bakett samarbete mellan Chuck Yeager och
ifrån och kan så på enklare sätt se om
Electronic Arts. Produkten av detta samman är lite för nära saker och ting än om
arbete blev Chuck Yeagers Advanced
man sitter i cockpiten och bara ser rakt
Flight Trainer, den mest avancerade flygframåt. En tråkig sak med flygplanstävsim ulatorn någonsin till C64:an.
lingar!1a är att man i_nte k<!n krocka med
Fullständig instrumentering, 14 olika J motstandaren. Men Jag maste medge att
.flygplan och att man kan titta åt och från,•·· det var rätt kul att glida igenom en Fdiverse håll är några av AFT:s fascilite- . 16 .. .
ter.
. Mitt klara favoritplan spelet igenom är
Styrningen är det första märkbara det propellerdrivna biplanet Avion Spad
somskiljersigifrånövrigaflygsimulato- s?m tjä_
n ade F~ankEike un.der första
rer. Styr gör man genom att styra omvar-ldsknget, ett litet lattmanovrerat plan
kringenfyrkantpåskärmen_runt-etthår- . s?.n:' inte går s~ fort.
•
•
nålskors. Fyrkanten centreras inte auto- · T1 llat mig ocksa att kasta glapord at F-

m,ti,~
"'"" maafå'1,ycka,,åjoystickknappen för att _
den skall centrera sig.

r.
I

Man ~an välja mellan två olika centreringsftinktioner, den ena centrerar bara
skevrodren och den · andra centrerar
både skevrodren och höjdrodret.
Simulatorn innehåller fyra olika delar.
· Av.de fyra oljka delarna är det endast en
. som direkt lär ut hur man skall flyga.
Denna del är mycket välgjord och man
kan lära sig allt ifrån landning och start
till avancerade flygtrick. Som enligt
Chuck själv inte är några trick utan helt
enkelt förfinade stridsmanövrar.
Att lära sig ett moment går till så att
man får instruktioner om vad man skall
göra längst ned på skärmen samtidigt
som en fyrkant på skärmen visar hur
man skall dra spaken och hur mycket.
Allt blir mycket enkelt om man gör precis som man blir tillsagd och efter ett'l:ag
lär man sig hur man skall göra.
Man kan också välja att helt enkelt
bara sitta och titta på medan datorn flyger själv och ger dig information om vad
den gör. Vill man lära sig är det bäst att
först titta på datorn en gång eller två och
sedan testa själv med datorvägledning.
Itestflygningsdelen finns ett antal hinder placerade på marken som man kan ·
testa sin egen skicklighet och planets
beteende på. Hindren består utav portar (riktiga portar med tak på) och byggnader som står i olika formationer i skiftande svårighetsgrad. Sedan finns också Electronic Arts logotype i kollossalformat utplacerad på marken också
(kub, pol! och pyramid). I testflygningsdelen finns också en väg över vilken
. man :kan öva in konster och ko.Ila om
man gör dem rakt.
Men innan man ger sig på dessa hinder bör man öva sig ett bra tag på flygplanstävlingarna som går ut på att man
med olika plan skall flyga mot en motståndare (datorn) på tid igenom olika ba-

PL~T0011
DD

16 som käoossom en oljad tvål att flyga .. .
.
.
~
; En annan del av AFT som ~an ock- - - - - - - - - - - - - ~a spelar ':1ot elle~. med datorn ar.!,orma,
t1onsflygrnngen dar man skall utfora ohka konster tills~_mmans f!,led ett dato_rstyrt flygplan. Nar man utfort konsten fär
man po~ng för hur bra d~n var. Ett lit~t
• Plutonen är filmen som belönats
m1sst8:~ 1manu'.11en a!1gaende de~ har
med fyra Oscars. Snart släpps spelet
delen ar att det inte star hur man gor en
med samma namn och tema som inte
"hammerhead sta!I". M_en_ ett par andra
följer
i fil.mens fotsteg annat än v~d som
enklare konster star utforl1gt forklarade
beträffar handlingen .
i manualen.
.
.
..
Spelet äruppdelat i fem nivår. De försDen fyllda blockgraf1ken , AFT ar
ta två är i djungeln, den tredje i ett tunosannoli~t s~abb och dessutom väldigt
nelsystem , den fjärde i en bunkers omsnygg, Jamforelse med andra flygs,mugivning och slutligen den femte som
latorer. Att datorn verligen håller reda på
återigen är mitt ute i-vegetationen.
saker och ting bevisas av att man kan
. Efter som jag inte har sett filmen kan
vispa vingtoppar och andra flygplansdejag inte riktigt ge någon annan förklaring
lar i marken eller i de olika hinder som
till vad spelet går ut på annat än att man
finns.
skall överleva. Det är inte så lätt i och
Somslutordgäller: _ElectronicArtshar
med att vegetationen kryllar av fiender
gjort det igen och Biggles kan slänga sig
och när man väl klarat av dem finner
i väggen !
man att man har fått sina egna alliera· Tomas Hybner de mot sig.
I spelet styr man en liten trupp på fem
man som har individuell ammunition
· . och individuella skador. När man går
Pris·: Kr (D)
omkring kan man välja mellan att gå
med en av de fem olika gubbarna.
Företag: Electronic Arts
Det första man skall göra i spelet är att
söka igenom ett stort område djungel efter en sprängladdning och en bro. Med
sprängladdningen ska man spränga en
SPEL·
GRAFIK UUD
bro och på så sätt förhindra att fienden
VÄRDE
kan följa efter dig.
5
5
Ibland lämnar dödade fienden efter
sig första förbandslådor. Plockar man ·
4
4 ' 7"·0:::-t' .,,, .
ui;,ip dessa läks gubben man för tillfället
gar med. Det kan därför vara vist att all3
3 i.-tid gå omkring med en skadad gubbe.
amm-;nition eller förbandslådor.
2
-.,
2
När du väl sprängt bron kommer du
fram till en by efter några om och men.
1
Du ska söka igenom hyddorna i byn efter en karta, en fackla och en lucka som
leder ned till gerillans tunnelsystem.
MEDELVÄRDE: 4
Väl nere i tunnelsystemet skall du finna din väg ut samtidigt som du skall finna en kompass och en ·1åda raketer.
Dessutom måste du hela tiden vara på
din vakt för att inte bli överrumplad av gerillasoldater som lurar bakom krökar och
under vattnet. ·
När du kommit ut ur tunnelsystemet
finner du dig i ett skyttevärn på kvällen .
Fienden har lokaliserat dig och du måste
skjuta raketer för att kunna se dem och
skjuta dem.
När du fortsätter dagen efter far du på
radion reda på att området du befinner
dig i kommer att napalmbombas om två
ATARI 1040
minuter och du måste ta dig till ett säkert
STM 5495:område inom den tiden . Å;erigen är du
Ram 1024Kb, Inbyggd
ute i djungeln och slåss mot fienden i
den ständiga jakten på rätt väg . . .
Flpppy 720 Kb. Olika paket
Det är i den sista delen allt spårar ur
finns tex 1040 + m monioch du blir tvungen att döda en al1ierad

·~

ATARI
DATO ER

ATARI 520
STM 3995:-

Ram 512Kb, Floppy 1Mb,
TV-modul. Midi, mm
Joystick, program,
disketter m m

tor 6 995:-. RF-.modulator
mm

ATARI MEGA ST FRÅN 10.430:-, MED LASER
OCH MONITOR, 24630:-.. Andra alternativ???
RING!!
·PROGRAMPAKET
ALLA DESSA PROGRAM FÅR DU VID KÖP,
ordbehanqling, Grafik, Basik, Ramdisk, Formatering, Grafik & Ljud, Spelprogram, Grafik demo, 1- 2 Joysticks och ST-User Club
medlem?
STORA PROGRAMUTBUD TILL ATARI ST,
MM, MM RING FÖR INFORMATION!!!!
SNABBKONTO, LEASING: KÖP NU, BETALA SEDAN??

CONDOR D.A.TA, 0755/293 10,

~
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MEDELVÄRDE: 3.7

Tomas Hybner
Företag: Ocean
Pris: 149 Kr (K) 199 Kr (D)

Sidewize
• SideWize från FireBird är ett shootem-up-spel där du inte ska göra något
annat än att flyga omkring och skjuta ner
konstiga saker i rymden .
Du ska klara dig igenom så många nivåer som möjligt. Du styr en rymdgubbe med hjälp av joystick och skjuter bort
olika attackvåger som består av flygande, snurrande,.studsande och hoppan. de föremål. När du skjutit ner vissa attackvågerfår du charis att plocka upp ett
· specialvapen som utökar din skjutförmåga. Du kan dessutom ibland plocka
upp föremål som gör dig snabbare.
På detta sett håller spelet på, om och
om igen. Det är inte speciellt omväxlande och ger inte den rätta känslan . Spelet är inte fulländat på något vis.

______________

.

för att själv kunna överleva.·En viss sergeant har svikit en annan . Detta vet ni ·
om och nu försöker den förstnämde sergeanten rädda sitt skinn genom att döda
er.
· Platoon känns· inte riktigt rätt men ·
ändå hittar man inte riktigt något man
kan sätta tummen på. Det är lite långdraget och man blir ibland suf på styrningen när den inte funkar som man
tänkt sig .
Grafiken i spelet är väldigt bra men det
betyder inte att den är av toppklass för
det är den inte. Jag anser fortfarande att
titelskärmen är det ställe där man hittar
den bästa grafiken i datorspel. Platoon
har den bästa jag sett på länge.
Ljudet är inte alls lika bra som grafiken. Man kan välja mellan att lyssna på
en melodi som väldigt fort blir irriterande och vanliga ljudeffekter. Ljudeffekter
ja, kulsprutesalvor och ett ganska underdimensionerat explosionsljud är vad
som finns.
Den som väntar på uppgivna skrik
och blodstänk från fienden som skjuts
och explosionsljud som får grannarna
att undra vad som står på får fortsätta att
vänta. Platoon innehåller inga som helst
sådana effekter,

0

BESÖKSADRESS: KARLSLUNDSGATAN 52,
151 60 SÖDERTÄLJE. _
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. Alla är alldeles för lika och enformiga.
Det är bättre att köpa något annat annorlunda spel.

• :·•

... ...
Ctitl:tai

mm.&

Det finns en bakgrundsberättelse
bakom spelet, men den är helt ointres- .
sant att veta.
Grafiken är kantig och inte fullständig.
Bakgrunden är helt tom vilket gör att det.
ser lite tunnt ut
.
,
Jag tycker att det finns alldeles för
många shoot-em-up spel utan något
som verkligen utmärker sig speciellt.

Kalle Andersson
Företag: Firebird
GRAFIK ·uuD
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ledande leverantör av Commodore-produkter

C-64
världens
mest
sålda dator

TILLBEHÖR

C-64
C-128
-------------J
C-1280
MÅNADENS SPEL
Bandspelare 1530
kauet diskett
Matrisprinter MPS 1200
The last Ninja
119:- 179:Matrisprinter
Citizen California games
119:- 179:Barbarian
119:- 179:1200
Edyx Epics
119:- 179:Star NL 10
Leaderboard
Star 160
W.Class
119:- 179:Gunship
139:- 179:Diskettst. 1541-C
Guild of Thieves
229:Diskettst. 1571-C
Outrun
109:- 169:RING FÖR PRIS!

SPEL TILL
64/128
kassett
'43 one year after
720 Degress
ACE2
AER Borne Ranger
Arcade ltall of fame
Arcanoid
Arctic fox

Annymoves
Black Magic
Blood and Guts
Bubbla Bobble
arcadspel
Captured
Campionship Wrestl
Colossus Chess
Convoy Raider
Dandy
Defender of the
Crown
Delta
Destroyer
Dragons Lair Part Il
Elevator Action
Elite
Express Raiders
Fire Track
GamerOver
Howard the Duck
lndiana Jones
lnfiltrator
Jailbreak
Leaderboard
LlveAmmo
Mask
Mega Apocatypse
Mystery Nile
Nemesis
Oink
Outrun
Panorama
Paper Boy
Pawn
Prohibition
Project Stealth
Fighter
Saboteur Il
Salornons Key
Sky Runner
Solid Gold
(saml.kass)
Space Harrier
Specialpaket, 5 spel
Stargllder
Summary Trilogy
Super Huey Il
Superstar Ping
Pong
Taipan
Tank
Tenth Frame
Terracresta
The livlng Dayllghts
The Three
Musketeers
Tomahawk
Trio Hit Pac
U.S.AAF.
Wlntergames
Wlzball
Worldgames

diskett

49:99:139:- 179:139:- 179:159:- 229:119:99:- 159:119:- 179:119:- 179:119:- 179:129:- 179:139:- 17~119:- 179:119:- 179:139:119:- 179:99:- 149:-

Super Sprint
Airbourne ranger
Encounter
Rampage
Galactic games
Ryagar
R.I.S.K.
Super Hang On
Wargame constr.set
Platoon

119:- 179:359:- 229:119:- 179:119:- 179:119:- 179:119:- 179:119:- 179:119:- 179:249:119:- 179:-

THE FINAL
CARTRIDGE 111

ttfrf!

575:1---------------1

SPEL AMIGA
Challenger
Chess Master
Chruncher factory
Dark Castle
Defender of the crown
Fairy tale
Fire power
Flight simulator Il
Galaxy Fight
Goldrunner
Grid Start
Guild of thieves
lnsanity Fight

149:369:149:450:349:495:295:695:-

LITTERATUR

JOYSTICKS
Attack VG200, mikrobrytare
4 avfyrningsknappar, autofire 195:Attack VG119
99:Attack VG500
249:Slick Stick
99:Tac 2
195:Wico redball/bathandle
289:Wico super three way
379:DISKETTER 10-PACK
No name, 5 1/4" MD2D
89:Goldstar, 5 1/4" MD2D
119:Nashua, 5 1/4" DS/DD
199:Goldstar, 3 1/2" MF2DD
195:Nashua, 3 1/2" DS/DD
395:Diskettbox 100 5 1/4" Iåsbar 189:Diskettbox 75 3 1/2" låsbar 189:Tomband C15
10:Rengöringskassett
59:Tonjusteringskassett m. spel 119:Diskettsklippare
69:-

Vic 64 Basicboken Sybex
Vic 64 Grafikboken Sybex
C-64 prog ref.guide
Programmingthe C-64
The definive guide
Mitt första Basic program
C-128 Prog ref.guide
C-128 Prog guide
128 Machine lang for beg
Mapping the C-128
Computers first book of
C-128
Computers second book of
C-128

Mlcroswltschar - Sugproppar
Grlpp-handle handtag - Autoflre
4 st flreknappar - Ett års garanti

Pris endast

hög kvalitet
avstånd 0.42 mm
Stereohögtalare
Passar till 64, 128,
Amiga, PC, ATARI

King of Chicago
Kings quest 111
Knigt orc
Phalanx
Power pack (6 spel)
Roadwar2000
Red October
Silent service
Sindbad
Sonix
Space battle
Space quest
Starglider
Super Huey Il
Terror Pods
Thai Boxing
The Bards Tale 1
The Pawn
The Surgeon
(Operations Sim)
Three Musketeers
Test driver

195:-

TVTUNER
795:-

Fot 195:-

Ring

NYTTOPROGRAM
AMIGA

2495:2795:-

49:-

99:- 159:139:- 179:119:- 179:119:- 179:119:- 179:149:- 199:119:- 179:119:- 179:229:119:- 179:119:- 179:119:- 179:-

215:-

NYTTOPROGRAM
Följande program endast diskett
Videotextprogram
495:Cadpak 64
399:Cadpak 128
599:Super C 64/128
599:Chartpak 64/128
399:Superpascal 64
599:Vizawrite 128
1.495:Vizastar 128
1.495:Superbas 128
1.295:Supertext 128
1.295:V-bok bokf.prog 128
1.595:Startexter 64
295:Geos
695:Registerprogram
199:Registerprogram (kassett)
149:Register/Kalkyt/Ordb/ADMpack
495:Writer (ordb)
199:-

AMIGA SLAR DET MESTA!

CITIZEN 120 D Matrisprinter

179:179:149:179:179:179:-

215:-

295:249:- Amiga 500
149:250:- Monitor 1084
249:- Extra Driva
299:- AF-Modulator
295:450:- Extra minne
695:- Färgprinter MPS 1500C
149:299:- Ring och kolla vårt pris
285:249:- ~ - - - - - - - - - - - - - - , . - - - - - - - - - - - 299:149:369:295:-

149:- 229:119:- 179:199:99:- 149:99:- 159:179:- 219:119:- 179:199:119:- 179:249:119:- 179:149:795:- Wordperfect
119:- 179:295:295:- Textcraft plus (ordbehand119:- 179:299:Rlng ling med svensk text)
119:- 179:- 1 - - - - - - - - - - - - - - - J ' - - - - - - - - - - - - - - - i Modula
Il, stand vers
119:- 179:Modula Il, developers vers
119:- 179:Music studio
119:Superbase 111 (svensk)
139:- 179:Vlp professional (Lotus
1-2-3)
119:- 179:Page setter (sldsåttar.en
139:- 179:oslagbart publischerprogr.)
119:- 179:Digiview
139:- 179:Wiza Write, praktfull ordbeh
119:- 179:svensk text
119:- 179:Amiga bokföringsprogr
119:- 179:Jumpdisk (månadstidning
229:- 2 års garanti
på diskett ca 10 program
119:- 179:- 120 T/S dragande
Delux Paint Il pal
Delux Video 1,2 pal
traktormatning
169:- 229:- NLQ
Lattice C 4,0
Delux Music constr.set
139:- 179:- 64/128 120 D-5
Digipaint
139:- 179:49:99:- Amiga/ATARI 120 0-P
119:119:99:119:119:119:-

391:179:295:249:241:215:-

Ny läcker Joystick med:

14" FÄRGMONITOR CM 8833

3295:-

169:198:269:-

3.695:549:1.395:1.995:395:1.595:-

2.195:2.216:2.295:1.995:1.845:99:1.100:1.100:1.995:1.100:995:-

LITTERATUR
AMIGA

Programmer's guide to
Amiga
Amiga programmera
handbook
Amiga microsoft basic
programmer's guide
Amiga assembly language
programming
Amiga hardware reference
manual
Amiga lntlutlon reference
manual
Amiga rom kemel manual
libraries of devices
Amiga rom kemel reference
manual: Exel
Computers: Amiga
prog. guide
Computers first book of
Amiga
Amiga dos reference guide
Insida Amiga grapichs

295:295:289:175:369:369:495:-

369:241:249:189:241:-

PRISERNA GÄLLER T O M 10 MARS
Min beställning är:
Önskas The final Cartrid e 111, för endast 575:Önskas VG 200, för endast 195:-

Skicka din beställning till:
JAO

JA
Box 119
241 00 Eslöv
Tel. 0413-125 00

Alla priser Inkl moms
Varorna sänds mot postförskott
Frakt tlllkommer
Med reservation för slutförsålJnlng

KASSETTO
DISKETTO

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

WS"9

Atto,air,
WS200

-~--Qg·-

Rek. konsumentpris

1 5:-

Rek. konsumentpris

* Kvalitets Joystick under 100-lappen
* Sugproppar vilket ger stadigt fäste
* 2 avskjutningsknappar
* 1 års garanti

* Autofire
*Sugproppar vilket ger stadigt fäste
* 4 avskjutningsknappar
* Mikrobrytare

* Sugproppar vilket ger stadigt fäste
* 1 avfyrningsknappar med
fräcka lysande lysdioder
* Kraftig konstruktion som
ger en härlig spelkänsla

ATTACK JOYSTICK
FINNER DU HOS:
Bollnäs: Dataprodukter AB·. Boden: Bodens
Data. Borås: Pulsen Datorer AB. Bjärred:
Jubetdata HB. Bovallstrand: Elda Elektronik
HB. Eskilstuna: Computer Center. Datorbutiken. Eslöv: Data Lätt Ab. Falköping: Curi
Data. Falun: Bilds Data AB. Finspång: NHE
Electronics.
Finspång: Finspångs Bok AB.
Gällivare: Tredata. Göteborg: KEAB. Mytech
Smådatorer. Gävle: Leksakshuset. Karlstad:
Datacenter.
Kristianstad: Ak Electronic HB.
Karlskrona: Parametric AB.
Markaryd: Lb
Elektronik. Mora: Novia Butiken. Lund: Effekt
AB. Record Data. Lyckeby: Opus Data AB.
Malmköping: Data o Foto. Malmö: Effekthuset.
Mönsterås: Allradio.
Nässjö: Ekdahls Data.
Telebutiken.
Norrköping: Dataxx PCC AB.
Olofström: JM Radio AB.
Orrefors: Quick
Data. Sandviken: Anderssons Radio. Emanuellsons Data. Skellefteå: Ljud o TV Centrum. Stenungsund: Jims Datashop. Stockholm:
Stor o Liten.
Söderhamn: TV specialisten. ·
Effectrix. Södertälje: Condor Data. Sölvesborg: Bobergs Radio o TV AB. Säter: Bodens
Data. Trollhättan: Datafocus. Täby: Pyramid
Software. Delta Tech HB. Varberg: Lundgrens
Bokhandel. Vetlanda: Galaxen HB. Telebutiken. Vimmerby: Edwinssons Radio o TV AB.
Vänersborg: Vänersborgs Hemdata. Yngves
Elektronik. Västerås: Datacorner. Databutiken.
Ängelholm: HallberQ~ Butik AB. Örebro: Åkes
Radio o Data AB. Ornsköldsvik: Oskar Harju
AB. Elektor.
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Giv Akt! Manöver!
- Mannar! Idag är det intagningsprov till amerikanska kustjägarna. För er som lyckas väntar ett topphemligt uppdrag.
Datormagazins Tomas Hybner har aspirerat till Combat
School, Månadens häftiga Screen Star. Spelet som skiljer agnarna från vetet. Mammas gossar från tuffingarna.
Så höger och vänster marsch! Sätt fart!!
• När man har spelat Combat
school ett par gånger får man en väldigt stor fruktan för allt vad militära
övningar heter. Här gäller det nämligen att klara sig igenom sju grenar
för att bli antagen till de amerikanska
kustjägarna och bli skickad på ett
topphemligt uppdrag.
Misslyckas man med en gren åker
man ut ur skolan. Men det finns
hopp även om man inte lyckades
med en gren. Lyckas man nästan,
kan man få fortsätta till nästa gren
om man klarar av att häva sig upp i
en stång ett visst antal gång9r på tid.
Tro mig, det är minst lika jobbigt
som i verkligheten. Det kräver nämligen att man vickar spaken från höger till vänster hela tiden.
Att vicka spaken fram och tillbaka
gäller för övrigt alla grenar utom
skytteprenarna. Och sista grener
som gar ut på att slåss mot en kampsportsi nstruktör.
Men låt oss ta en gren i taget.

den vanliga måltavlan. Här kan du
endast röra siktet i fem hack, ett
framför varje måltavla. Programmerarna kanske insåg att denna gren
skulle ha blivit omöjlig om man hade
fått vispa omkring hur man ville. Tiden är otroligt knapp och man gör
bäst i att skjuta samtliga taveluppsättningar från samma sida. Jag
fann att jag skulle skjuta mina från
vänster.

ter stockar på.
Ännu en gång måste man vicka
på joysticken för att överhuvudtaget
få gubben att tänka på att han skall
gå framåt. Samtidigt som man vickar joysticken upp och ned skall man
styra åt höger och vänster. Mitt i floden ligger en kanot och väntar. Hoppar man i den går det fortare men om
man krockar med en stock åker man
ur och har inte en chans att ta sig
upp i den igen. Denna gren brukar
oftast sluta med att man får göra ett
tiotal armhävningar vid stången.

Först hinderbanan. Här gäller det
att man ska springa mot en motståndare eller datorn genom en hinderbana. Här finns murar att hoppa över
och en lång horisontell stege som
man skall gå armgång i. Grenen är
förhållandevis lätt jämfört med vad
som komma skall. Den ger dock en
liten uppvärmning. Grafiken är lyckad och ljudet kan man inte säga så
mycket om, det finns!

Skjutbanan
Första skjutbanan. Här gäller det
för dig att träffa minst 35 av de måltavlor som visas ett tag på olika ställen på skyttebanan. Den här grenen
kan vara attans så klurig om man
inte riktigt vet var nästa grupp måltavlor dyker upp.
Eftersom måltavlorna dyker upp
i en viss följd, kan man lätt lära sig
hur de dyker upp vilket gör grenen
mycket enklare. När man träffar en
måltavla sprängs den till småbitar

A

som trillar till marken. Detta får en att
undra vad man skjuter med eftersom
denna effekt är ganska overklig men
väldigt snygg.
Järnmansloppet. Det här är den
näst svåraste grenen att klara. Den
går ut på att springa genom ett stenigt och geggigt markområde samt
att vada genom en flod som det fly-

Andra skjutbanan. Denna gång
skall man skjuta femtio små "robotar" som åker omkring på skjutbanan i formationer. Jag blev lite konfunderad när jag såg denna nivå första gången i och med att det tog ett
tag innan jag lyckats klura ut vad det
egentligen var jag skjöt på. Grafiken
i även denna gren är snyggt gjord
när man väl kommit på vad det är . ..

Bryta arm
Armbrytning. Här gäller det att
bryta arm med en biffig person. Man
samlar styrka genom att . .. just det!

Match mot instruktören. Detta är
den enda gren jag inte klarat av, den
är ohygglig!
Det rör sig om en slags brottningsmatch. Man har ett visst antal slag
på sig under den tid man har på sig.
På denna tid gäller det att spöa skiten ur sin motståndare som är en bra
bit bättre än dig själv (Det måste du
ha gillat? Red.anm.).
Combat School är ett mycket jobbigt spel, speciellt om man spelar
det flera gånger efter varandra. Man
kan ta förgivet att det börjar poppa
upp konstiga muskler efter allt vickande på joysticken. (Var det Inte
något annat konstigt som poppade upp? Red.anm.)
Grafiken är av högsta funktionella klass och ljudet följer med. Det
bästa i ljudväg är när man gör armhävningarna och hör hur kadetterna
drillas ...

Tomas Hybner
Företag: Ocean
Pris: pris saknas vid pressläggning

Genom att snabbt vicka joysticken
från höger till vänster och vice versa. Denna gren har ingen egentlig
betydelse förutom att den som alla
andra grenar ger tidsbonus om du
klarar av den. Om du misslyckas får
du fortsätta med nästa gren som
är ...

Tredje skjutbanan. Denna gång
visas fem måltavlor upp, två av dem
visar en halvfigur av en gubbe som
man inte skall skjuta. De andra tre

GRAFIK

UUD

SPEL·
VÄRDE

•

26

DEFLEKTOll
framåt. det under1ättare mycket om man
är två stycken som spelar spelet samtidigt. En tittar hur man ska ta sig fram
samtidigt som en annan kontrollerar
speglarna.
Deflector har en mycket ovanlig spel·
ide. Det är ett roligt och mycket välgjort
spel. Man kan förhoppn ingsvis spela
spelet många, många gånger innan
man börjar tycka det blir för enformigt.
Jag rekommenderar dig absolut att
prova på Deflector och jag kan nästan
lova dig att du inte kommer att bli besvi·
ken .
.
Grafiken är snabb och färgglad . Möj·
ligtvis kan man reflektera (Ha-ha!) över
att den är lite kantig, men det är inget
man tänker på när man spelar det. (Hur
återspeglar det sig i spelet? red anm)
Ljudet är värt en trea i betyg . Ljudet
är dock inte så viktigt därför att man
måste koncentrera sig på sjålva spelet.

SVENSK

Kalle Andersson

• Deflector från Gremlin Graphics Soft·
ware är ett spel med en mycket annor·
lunda och fängslande spelide.
Målet är att göra en optisk krets full·
ständig.
Kretsen börjar med en laser som producerar en högi ensiv stråle som måste nå en mottagare innan ene~in i lasern har tagit slut. För att få strålen d,t
måste du reflektera den med en mängd
speglar som kan riktas åt olika håll. Andra föremål på skärmen kan reflektera,
absorbera eller till och med förflytta strå·
len till en annan plats.
För att frigöra mottagaren från några
föremåJ som hindrar lasertrålen att nå

fram måste du först förstöra en massa
runda grå föremål. När du gjort det för·
svinner ett absorberande skydd framför
mottagaren och du kan styra strålen dit.
När du lyckats med det får du fortsätta
på nästa nivå med en ny bana. Hur
många banor som finns står inte, men
tittar man på förpackningens " ScreenShot" ser man att det i alla fall finns 22
nivåer.
När man kommit upp några nivåer
kommer en ful gremlin, som sabbar genom att vrida om speglarna som man
ställt in.
Det som behövs för att klara Deflector är att man kan tänka snabbt och se

Företag: Gremlin Graphics
Software

BEHANDLARE
MEDELVÄRDE: 3.7

AMIGA!
det, Du läste rätt! Nu finns VizaWrite
i en helsvensk version. Glöm alla
krångliga engelska kommandon och handböcker, i VizaWrite Amiga står allt på ett
språk som Du behärskar. Med andra ord, den
rätta ordbehandlaren för Dig!

Företag: Actlvlslon

• Byter typsnitt vid alla tillfällen. Understruken, Kursiverad och fet stil visas direkt
på skärmen.
• Klippa och klistrafunktioner med musen.
MEDELVÄRDE: 2.0

• Arbetar med flera fönster samtidigt.

SE PRISET

JAG BESTlLLER FÖLJANDE:
ant

ACTION REPLAY MARK IV ...•_
Freeze Hachine • •........._

frAnmarken~duplariingen-ianslagltarlgen
..,.. .. Mad .

424:379:-

Cnmcher cartr1dge •. ••••• _

288:-

Dlgital Sound Saapler ••••_

595:-

tcart

av mellanslaget stegar du dig fram
• Ärdutypensomgillarenb andning
bland de kommandon som finns. Ge· av action och äventyrsspel och inte har
nom att trycka på "T" kommer man dinågot emot att använda din fantasi? Då
rekt till de kommandon som börjar på
är säkert Knightmare från Activision ett
"T" och det går fortare att få fram Take.
intressant spel för dig. För att komma nå·
När du hittat kommandot trycker du re· gon vart i det krävs det en massa fanta·
turn. Då får du välja vad du exempelvis
si.
Spelet bygger på en tv-serie i den
vill plocka upp, på samma sätt. I börja ...
känns detta sätt att ge kommandon rått
engelska televisionen.
Master of the Dungeons är en mäktig
påfrestande, men man vänjer sig.
man. Han har placerat dig någonstans
Knightmare är ett ganska speciellt
inne i Damonia Castles mörka hålor. Har spel med en annorlunda spelide. Det är
måste du klara dig ifrån olika varelser
ganska svårt och kräver att man verklioch dessutom använda din fantasi till att
gen kan kläcka ideer om vad man ska ta
klara dig ur knepiga situationer.
sig till. Ett problem som jag tyckte irriteTIii din hjälp har du självaste Master
rade mig var att de föremål som finns på
of the Dungeons och två orakel som ger
skärmen var svåra att identifiera, efter·
· dig hjälp och svar på frågor. Var alltid
som jag inte lyckades hitta något funk·
misstänksam mot svaren-du får från det
tion för att lista vilka för föremål som
två oraklema. Den ena är god och den finns på skärmen.
andra ond.
Det finns inte mycket ljud i KnightmaSpelet i sig har en annor1unda design.
re. Det enda år i princip lite ljudeffekter
Rummet du befinner di~ i är egentligen
från vatten som droppar.
en sida i en bok. Du gar omkring med
Grafiken är det inget speciellt med.
Den år ganska långsam och tråkig.
hjälp av p;stick eller tangentbordet.
Jag tycker inte att Knightmare är ett
(Ben lrenktare att gi med. Red anm).
Runt omkring dig finns andra män- . spel man fastnar för, men det kan ju bero
niskor eller varelser, föremål och dörrar. · på att jag inte gillar blandningar av acNär du går in till ett annat rum vänds
tion och äventyrsspel. Om du gillar den
en sida i boken.
typen av spel tycker jag att du ska proDu kan med hjälp av tangentbordet ge
va Knightmare. Intrycket jag får är att det
en eUertvå-Ords kommandon för att gOra
är ganska segt och att det inte händer
olika saker. Vill du t.ex plocka upp nAgot så mycket.

pr1:s

•••••••••••• -

Saartc:art 321 ••••••••••••_

198:396 :-

Kid1 64 intertace ••••••••_

377:-

RS 232 1ntertace ••••••••• _
3 slot Mothert>oard •••••••_

398:263:-

Neo.s Mou:se and Chee:se •••• _

398 :-

• Tar in bilder från Ritprogram (IFF-format).
• MailMerge från ASCII-standardfiler.
• Formatrader med fullständig kontroll över
sidans utformning plus mycket mera...

Kort sagt, en suverän ordbehandlare!

Blazing paddles caaplete._ 299:endast ritprogr• (D) ••• _
endast ljw,penna •••••••• _

168:168:-

Blitz 64 Basicaapilator._ 233:Eproa brlnnare ••••••••••. _

VizaWrite Alniga

578:-

DISu:TTER 5 1A• DSDD ••• · - 4.95

Diskettklippare •••••••••• _
39:1 törekoaande fall i Engelsk aanual
Alla priser inkl.llOaS. Inga .avgifter vid order över 200 kr, annars
tillk~r 25 kr 1 porto och postt6rskottaavg. Telefonorder aottage:s dygnet nmt. Personllat svar
tis ocb tors 16.30-19.00.
Tel 0155-271 30.
Eller skicka baWlningen till:

köper Du direkt från oss eller hos närmaste
Amigaåterförsäljare.

DIVELKO HB
Box 68

610 55

STIGTOHTA

llaan ............• •. • • • · · • • • · • · · · • ·
Adre:ss ••• •••••••••••••••••••••••••
Postad~ •.••••••••.••••.•.••••••••.

fDRUGSliRUPPIN
Nygatan 85,602 34 No"köping, 011-13 40 80
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1\lllllC)llNI~ ll1\Nt;J~ll
Tittar du avundsjukt på de stubbade
killarna i jackor med texten " Fallskärmsjägarna" ? Drömmer du om att bli commandosoldat? I så fall har du din chans
här. Även om du får kökstjänst i det militära, kan du för en stund få vara elitsoldat i den amerikanska arme' n -du kan
bli en Airborne Ranger.
Airborne Rangers är ett elitförband
som sätts in bakom fiendens linjer. Som
Ranger kommer du att vara helt ensam.
Alla uppdrag du sätts på, måste du klara helt på egen hand .
Spelet börjar med att du ska välja uppdrag. Det finns tolv att välja bland. Dessa
kan äga rum i ett av tre olika sorts klimat.
Arktiskt, tempererat eller öken. Exempel på uppdrag är att stjäla en kod bok,
förstöra en luftvärnsrobotlavett, spränga
en pipeline eller befria en gisslan. Det
låter som uppdragen är väldigt olika,
men egentligen är det nästan samma
sak de går ut på, nämligen att ta sig från
en punkt till en annan utan att dö eller
bli tillfångatagen.
När du valt uppdrag får du en kort re-

BraveStarr
Du är Marshall Bravestarr, den store
hjälten på New Texas, en hel planet som
ser ut som Texas under den vilda västerntiden. Men istället för guld så slåss
man om Kerium i spelet BraveStarr.
I kampen om att bli rik på Kerium så
dyker det upp fler och fler oärliga typer.

dogörelse för det, och lite övrig information. Efter att ha memorerat texten och
ätit upp bildskärmen (Det här spelet
verkar vara tufft! Red.anm.), sätter
spelet igång på riktigt. Du befinner dig
i ett plan. Snart ska du hoppa över den
plats där ditt uppdrag börjar. Därifrån
börjar sedan din jägarmarsch .
Innan dess flyger planet över det område du skall ta dig igenom . Passa på
och få en överblick över terrängen. Dels
kan du släppa ut behållare med påfyllning av förnödenheter och ammunition,
där du tror att du kommer att behöva
dem .
Efter en stunds flygande är det dags
att hoppa. Se till att du landar på ett säkert ställe. (Ett minfält är ett exempel på
ett osäkert.) Nu ändrar skärmen utseende från att ha visat en översiktskarta, till
att visa en tredimensionell bild av dig
och din närmaste omgivning.
Terrängen kan innehålla raviner (ser
ut som stora diken) vilka är den största
hjälpen då det gäller att ta sig fram
osedd. Det finns tre sätt att förflytta sig.

Den största och grymmaste boven är Tex

Hex.
Det finns en farlig typ till-Stampede.
Stampede är någon sorts andligt väsen
som härstammar från tiden med Brontosaurer och liknande varelser. Nu vill
han återuppliva den tiden och få makten över hela planeten. För att kunna

-
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MEDELVÄRDE: 2.7
Går du syns du hela tiden , men du " vilar upp dig" och kommer ganska fort
fram.
Springa orkar du bara göra korta
sträckor. Det säkraste, men också långsammaste, är att "krypa". Dina vapen är
kulspruta, kniv, handgranater eller raketgevär. Dessa är dina skydd mot de fiender som springer omkring lite här och
var, och de bunkrar och liknande som

göra detta så har han kidnappat Shamen (pust, ännu en till person . .. ) en
gammal indian som han ska pressa på
magiska formler. (Låter som en engelsk deckare. Är inga släktingar inblandade också? Red.anm.)
Du blir inte vidare glad när han gör så.
Shamen var nämligen den som uppfost-.
rade dig till den du är idag. Nu är din
uppgift att hitta Stampede, frigöra Shamen och slutligen krossa både Stampede och Tex Hex (Låter smått hektiskt.
Red.anm.). Du har enbart nio dagar på
dig, och tiden flyger iväg . . .
Låter som ett tufft jobb va? Nåja, du
har ju din raketsadel som du kan flyga
på! (En typ av luftmoppe) Nu ska du
springa omkring i staden och skjuta hej
vilt på allt som rör sig samtidigt som du
kan gå in i olika hus för att slaffa information. Sounds nice?
Bravestarr är två tredjedelar actionspel och en tredjedel äventyrsspel. Det
är nämligen så att när_du går in i olika
hus och liknande så får man upp en li-

måste förstöras.
Klarar du ditt uppdrag, skall du ta dig
till ett ställe där du kan bli upplockad och
hemflugen. Till din hjälp att hitta dessa
punkter och planera din framryckning
har du en karta, du kan titta på närsomhelst.
Min uppfattning om det här.spelet är
väl inte den bästa. Grafiken är ryckig och

fyrkantig, och ljudet är mycket intetsägande.
Spelet i sig kan dessutom bli lite långtråkigt. I och för sig, finns det många
överaskningar och svårighetsgraden är
helt lagom. Dessutom lönar det sig att
vara taktisk och inte bara springa och
skjuta.

ten meny där man kan välja mellan att
prata, undersöka och sticka iväg .

Företag: GO!
Pris:149 kr (K), 159 kr (D)

Högst upp på skärmen finns det en liten karta. Där visas de platser som man
kan flyga till. Ju längre man kommer i
spelet desto fler platser kommer det upp.
För att förflytta sig mellan platserna så
använder man sin lilla raketsadel. Man
går helt enkelt till den och sedan så s!Yr
man omkring en pil på kartan till den
plats man vill komma till och vips så är
du uppflygen i sadeln ...
Tips: I början så står sadeln parkerad
längst till vänster i staden, använd den!
(Detta står inte i manualen och den är
svår att upptäcka när man inte vet hur
den ser ut.)
Kul? Jovars, det krävs ju inte direkt så
väldigt mycket tankearbete (Passar dig
perfekt med andra ord. Red.anm),
men det är ändå en klart kul kombination . Tyvärr så håller det inte i längden.
Dessutom så är det mycket pang-pang
i spelet.

Staffan Hugen,,ark
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-MEDELVÄRDE: 3.3
Ljudet i spelet är klart bra. Man kan
välja mellan en melodi eller ljudeffekter.
Båda alternativen är bra! Grafiken är
·normalbra för spel av denna typ.

Johan Pettersson

MAO BAll.r
På planeten Orb i spelet Madballs är
saker och ting lite annorlunda. Här ser
inte folk ut som oss. Här är fol k ru nda
som bollar och studsar omkring och kallar sig saker som " Dust Brain", "Swine
Sucker" och andra konstiga namn.
(Dom är lika fula som sina namn .)
Nu ligger det till så att du , " Dust
Brain" har fått för dig att du ska ta mak-

ten över denna planet, där alla hittills har
bestämt ungefär lika mycket.
Detta ska du göra genom att övertala
de andra sju bollarna om att du är mest
lämpad för uppgiften . De andra har fått
precis samma ide' på hjärnan , så nu är
det vild fight. För att övertyga dem måste
du knuffa dem över kanten på den plattform där du studsar omkring (Låter som

ett
övertygande
argument.
Re.~.anm.) .
Aven inne på plattformen så finns det
hål . När man lyckas övertyga en boll så
hamnar den i ens " lag ", som visar
längst ner på skärmen. Man kan byta
spelare genom att hoppa ner i en öppen
soptunna. Då kommer nästa spelare
fram och ~en gamla hamnar längst ne!

TA CHANSEN!

NEC 3.5" Diskettstation till AMIGA

Vi kan EXPANSION ER!!

ENDAST 1 395:•

Inkl. moms

ERT CENTRUM FÖR TILLBEHÖR OCH SUPPORT!!!

ORDER TELEFON
DYGNET
RUNT
.,.
.

. '

040-944 711
'···- -

-

på skärmen. Om du där så sätts en ny
spelare in, om du har någon så klart:
Det finns andra bollar, så kallade byråkrater. Ingen tycker om dem (Aha,
skattebyråkrater. S.k. Knasbollar.
Red.anm.) och de går inte att ha laget.
Men knuff ut dem ändå, du får poäng
och du gör planeten en tjänst!
När du studsar omkring så ser du pyramider som du kan hoppa upp på och
ta lite sats ifrån. Trampoliner och bildäck
är andra exempel inslag i denna bisar. ra värld. Ibland stöter man på hål som
man kan hoppa ner i, då kommer man
till en annan plattform.
Bollarna har olika styrka, snabbhet
och hunger. Hungern påverkar den
energi som bollen har, ju mer energi desto mer utnyttjas snabbheten och styrkan. För att hålla energin uppe måste
man äta. Exempel på mat kan vara Cocå
_Gola, fiskhuvuden, Meloner och blixt
Swine Sucker_kan sätta i sig vad som ·
helst men de andra har lite finare matvanor och äter bara mat av en speciell

... typ. ... ' ., ""'
~

-- - - · - - - - - - - · · - ..:.. • • •

' ,• •
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Det är svårt att berätta om Madb.alls,
det finns så mycket roliga inslag i detta
originella spel! Grafiken och ljudet är bra
och roligt gjort. Om man slänger en titt
på priset sa tycker jag att det kan vara
klart köpvärt.

Johan Pettersson
Företag: Ocean
Pris: 139 kr (K), 169 kr (D) ·
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COMPRO POSTORDER,
- BOX 2025, 200 12 MAL·MÖ

~l~ffilellfI~
lb,, bJJ

il=t

-

bJJ

Det finns bara en som kan vara billigast -

Telefon 040-11 82 64
Vi har alltid
extrapriser på

128D, A2000,
154t, 1571, 1010,
1081, 1084 m. fl.

C=

Commodore

Vid köp av Commodore dator,får du
köpa bandspelaren för endast

19 5 •

Vid köp av Commodore dator får du
köpa en Joystick Slikstik för endast

COMPRO POSTORDER, ••
·BOX 2025, 200 1'2 MALMO

• •

5 ·.-·

Vid köp av Commodore dator

gg

får du köpa AF-mod.
till A500 'för endast

·.-

Beställ omgående. Begränsat antal.
Samtliga priser gäller till 15 mars.

.

-

Det finns bara en som kan vara billigast -

Telefon 040-11 82 54·
DATORER
••
FOR
ALLA
Samtliga priser gäller
till 15 mars.

ATARI 520st
Dubbelsidig floppy, 512 kb
10 disketter
Rf-mod. mus, BASIC

3795:-

ATARI 1040st
· Af-mod., mus, BASIC, 1024 kb
Dubbelsidig floppy.
10 Disketter

5 79 5 :- ~~.,~~~ide~~
C:,~

•

Vid köp av ATARI dator får du köpa en J-o ystick "Slikstik" för endast

-

5:-

Vi ·har alla program till din dator.
JUST NU 50:- RABATT PÅ SAMTLIGA PROGRAM.

--~-------------------..~--------~---------------·---c~,~~--------~--.. . .------"'
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Denna karta skickades in av Håkan Lundström från Kristianstad. Hans belöning blir 500 kr på grund av att vi inte behövt
lägga en hand på kartan.
För att klara Druid måste man döda
de fyra demonprinsarna. Detta gör
man genom att gå fram till den som
skall dödas så att man rör vid den, sedan kastar man en Chaos. Demonprinsen kommer då att försvinna.
Man bör också kasta en Chaos när
man försöker komma nära annars är
det stor chans att Demonprinsen dödar dig eller åtminstone tillfogar dig
stor skada.
På nivå fyra f inns det två trappor alldeles intill varandra. En av dessa t rappor leder rakt ned i en sjö. Det är inte
sam ma trappa som leder ned i sjön

varje gång man laddar in spelet så
man får vara beredd på att hamna i
den ibland.
Håkan Lundström

s START
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KISTA
ENERGIUPPLADDARE
T TRAPPA TILL NASTA LEVEL
DEMONPRINS (FARLIG)
• TRÄD (LEVEL 1)
• FYRKANTIGT HINDER
• BORD
0 ENERGIÅTSUGANDE PLATTA (FARLIG)
• RUNT HINDER
X LÅST DÖRR
c:I BRO (LEVEL 1 OCII LEVEL 8)
~ VAifEN (FARLIGT)
K
p

Demon Servants

T

e

Ghost: Vatten (Eld)
Beetle: Eld
Devil : El
Slime: Eld
Skeleton: Vatten
Ralack: Vatten
Wraith: 2 st Eld eller El
Snake : Eld

3
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GAME
SQUA

CORNER
BELÖNING FÖR
SPELTIPS!
Nu har vi bestämt hur speltips ska belönas.
Från och med detta nummer kommer belöningen att
bestå av 1 till 10 disketter eller
kassetter.
Skriv om ni vill ha kassetter
eller disketter när ni skickar in
ert speltips. Glöm inte att skriva om ni vill ha Amigadisketter!
OBS: Speltips stulna från
andra tidningar belönas INTE!

OUTRUN
PÅAMIGAN
Jag har ett par frågor . ..
1. Hur många färger och punkter finns
det på en spelautomat?
2. Kommer OutRun ut på Amigan och i
sådana fall när?
3. Sedan skulle jag vilja ha en Tio I Topplista på spel som prenumeranter får rösta på. Sist men inte minst, minska inte
formatet!
L-O Hedlund

(¼A~(.-

ffl i ( ~
ARMYMOVES
Koden till andra delen är: 15863.
Mikael, Byske

Cil

EJ

0

m

EJ

E>

många spe/automater har specialgjorda kretsar. Men runt 640 ggr 400
punkter ligger de flesta. Antalet färger är ungefär 16 olika på skärmen
samtidigt.
2. OutRunkommertillAmiganganska snart. Någon gång i det törsta
kvartalet i år.
3. Allah, ske din vilja. Från och med
nu startar vi Läsamas-10-i-topp. Någon minskning av formatet på tidningen planerar vi inte, men i april
börjar vi komma ut var tredje vecka.

~

o a m e

Undrar du över spel och spelprogrammerare. Skriv då och
fråga vår Game squad Leader Tomas Hybner, Datormagazin,
Karlbergsvägen 77-81, 11335 STOCKHOLM. Märk kuvertet
"Game Squad".
1. Det är olika från spe/ till spel,

E)

UPPDRAG
I ELITE
Hej GSC! När och var får man sitt första uppdrag i ELITE och varför tar ni inte
och recenserar några äldre spel från tiderna innan datormagazin blev till?
Fredrik
Det törsta uppdraget får man när
man törsta gången man dockar etter
att ha uppnått nivån Competent. Om
man inte räknar de lustiga djuren man
tår erbjudande om att köpa när man
har 5000 ers. Dessa djur förökar sig
och äter upp all last. För att bli av med
dem ska// man flyga nära en stjärna.
Angående äldre spel har jag hatt
planer på att starta en liten serie med
" Game Squad ser tillbaka " där vi
skulle recensera de äldre godbitarna
igen, i hopp om att de på nytt ska//
komma upp i toppen.

a

utan framför näsan på den. En viss logik säger att det är där sömngas fungerar bäst. Tyvärr har vi skrivit och
sagt "på", så lite är kanske vårat fel . ..

RECENSERA
TRAPDOOR!
Varför har ni inte recenserat Trap
Door?!
Rikard
I nr 4/86 recenserade vi Trap Door.
Och del två Through the Trap Door recenserade vi i förra numret. Det gäller att läsa tidningen noga!

VILKA
BETYG?

Jag undrar var man skall stå för att
kasta rökbomben på draken i spelet The
Last Ni nja. Jag har provat många olika
sätt men det funkar inte!
Niklas
Hm, det kan kanske bero på att man
inte ska// kasta räkbomben PÅ draken

INTERNATIONAL
KARATE+

GUILD OF
THIEVES

" Undertakers shop".
• Öppna sarkofagen med "fingerbone".
Claes Skoog, Angered

Tryck samtidigt på någon av följande
knappkombinationer för några kul effekter!
COL - Bakgrundsfärgen ändras.
SE - Spelarnas byxor åker ned vilket
gör det lättare att slå ned motståndaren .

Här följer ett par tips till Guild of Th ieves till Amigan.

Här sitter vi och " plinkar" Delta, War,
Nemesis the Warlock, Auf Wiedersehen
Monty, Commando, Star Paws och mycket mycket mer.
Rakt på sak, vi måste bara få tag på
Rob Hubbards adress. Vi är i desperat
mode, snart sliter vi oss i håret, drar sönder våra kläder och bränner ner vårt hus!
Vi måste ha tag på honom!
I.C.S. Lidköping
Nåja, överdriver du inte lite nu? Men
ok, du kan ju försöka med att skicka
ett brev till följande adress: Rob Hubbard Fan Club, Electronic Arts Corporation, San Mateo, CA, USA.

X och ett nummer mellan 1 och 4 - Has-

tighet (1 snabbt, 4 långsamt).
(Finns det inga knappar man kan trycka på för att stampa ihjäl den sabla spindeln? Tomas anm .) Tipsen fungerar på
originalspel såväl som kopior.
Andreas Grönvall, Vellinge

RÖKBOMB
PÅ DRAKEN

• För att komma in i Zoot måste du ha
" coin" som du hittar i " Undertakers
shop".
• För att komma ut ur väderkvarnen
utan att bryta lutan stoppar du ned den
i väskan .
• För att komma över " hot coals" måste du smörj a in fötterna med " succulents" som du hittar i " hot house".
• Ge en kokosnöt till Macaw.
• Slå sönder glaset för att komma in i

@
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1. Jag vill ha reda på vad California
Games och Western Games fick för betyg .
2. Viket spel är det sämsta ni har recenserat?
3. Vilken dator säljer mest C64 eller
Amiga 500?
Mr. Run
1. Calitornia Games fick betygen 3
i ljud och grafik, 4 i spe/värde och 5 i
prisvärde. Western Games fick betygen 4 i grafik, 3 i ljud och 4 i spe/värde. Prisvärde saknades.
2. Det absolut sämsta vi ännu recenserat är Roadwar 2000 som fick ett
medelbetyg på 1.3! Det är i och tör sig
ett strategispel. Det sämsta "vanliga"
spelet vi recenserat är Velocipede
som tick 1.5 i medelbetyg.
3. C64säljertorttarandemest, men
statistik från England visar att den försäljningen har minskat under 1987.
Men varför skall man titta på siffror
från England där ZX Spectrum säljer
mest och har ökat i försäljningen?!

WELOVE
ROB HUBBARD!
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TEST DRIVE
Här kommer en list.a på vilken sida av
vägen man skal/ köra för att inte krocka
med mötande bilar eller bilar man kör
om.
Bana 1: V, H, H, H, V, H, H
Bana 2 : V, V, H, H, H, V, V
Bana 3: V, H, H, V, V, V. H, H
Bana 4: H , V, V, H, V, H, V, H, H, H , V
Bana5: H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H,
H , V, H , H, H, V. H
Dan, Cederstam, Eskilstuna

GHOSTBUSTERS
Nu skall jag ge en riktig förklaring till
alla som inte vet hur man klarar av
Ghostbusters. Varje gång ett spöka kommer in i Zuul ökar " citys pk energy' ' med
100 poäng och spökena kommer fram
fortare och fortare ju högre energin är.
När energinivån nått ca 7000 till 9999
kollar datorn om du har mer pengar än
du hade när du började. Har du det kommer du till Zuul annars blir det Game
Over. Du skall alltså ha mer pengar än
du startade med genom att tjäna pengar
genom att fånga spöken.
När gubben kommer fram och du förlorar 4000 beror det på att det har tagit
för lång tid.
Det här är bästa sättet: Ta billigaste bilen och en fälla och fånga så många
spöken du kan tills du har mer pengar
än du startade med. Ställ dig och vänta
tills du kommer till marschmallowgubben .
Sist med inte minst skulle jag vilja
säga att nästan alla i rekordspalten fuskar! Jag skulle tippa på 90 procent. Varför kollar ni på redaktionen inte om rekorden är orimliga? Dessutom verkar ni
som fuskar inte ha någon hänsyn alls,
Datormagazin har väl bättre saker att
göra än att kolla alla rekord!
Marcus

Tack tör den utförliga förklaringen.
Anledningen tlll att vi inte kollar rekorden är att vi inte har den ekonomiska
möjligheten. Det skulle krävas en man
som bara arbetar med att kolla rekorden. Redan nu tar det en hiskelig tid
att skriva in dem i dataregistret som
plockar fram rekorden åt oss.

IMPACT (AMIGA)
Lösenorden till de olika banorna:
Bana 11 - gold, bana 21 - fish , bana
31 - wa//, bana 41 - plus, bana 51 head, bana 61 - tork, bana 71 - road,
bana 81 - user.
Marco Stenwa//, Stockholm

FREDDY
HARDEST
Skriv in koden 25425 i början av spelet så kommer du till nivå två.

•

CRA2y CARS
• Crazy Cars är något så ovanligt som
ett bilspel till Amigan från Frankrike. Det
verkar ha arkadspelet OutRun som förebild, och när man på kartongen ser bilder på spelet så verkar det riktigt lovande.
Crasy Cars är likadant som de flesta
bilspel. Du ser hela bilen bakifrån och
styr via joystick. Målet är att så snabbt
som möjligt köra igenom vissa banor, i
Crazy Cars representeras banorna av
olika delstater i USA. Det finns lite olika
bilar somt.ex Mercedes, Porsche, Ferrari m.m. När man klarat ett par banor
så får man en finare bil.
Grafiken i Crazy Cars verkade som
sagt lovande, men när spelet kom igång
så blev det en besvikelse. Det mesta
sker ganska ryckigt och grafiken är inte
lika snygg som den verkade vara på bild.
Ljudet är varken bra eller dåligt, men
med tanke på vad för ljud Amigan kan
ge ifrån sig så är nån samplad låt och lite

samplade motorljud inte särskilt imponerande. Körkänslan i Crazy Cars är inte
i topp. Den ganska okänsliga styrning
där man besparas växling och dylikt
kombinerat med de långtråkiga banorna och den halvdåliga grafiken gör att
man snart tröttnar på att spela Crazy
Cars.
Jag fick inte med några instruktioner
till spelet, visserligen så kan man räkna
ut det mesta själv men instruktioner bör
följa med. Det är ju även möjligt att de
försvunnit nånstans hos importören.
Spelet autobootar inte utan man måste köra igång det själv från CLI , avsaknaden av instruktioner (om de inte försvunnit vill säga) kan göra det svårt för
en del att lista ut vilken fil de ska börja
ladda in. Att spelet inte autobootar kan
även bero på att disken är infekterat av
Amiga viruset.
Nåja, Crazy Cars är inget direkt bottenapp, det är roligt att spela en stund

~trflta
~(f)rfl(j

• Backlash från Novagen har lite ovanliga instruktioner, spelet presenteras så
här: 1) Detta är ett snabbt arcadspel. 2)
Målet är höga poäng. 3) Radar/Sikte på
skärmen visar fienden . 4) Spelet fortsätter med ökad svårighet. 5) Du startar
med fem liv, extra liv för vart 10.000
poäng. (Avancerat, hörn, du. Red
anm)

tär samma ljud i Amigaversionen och
det är inte tillräckligt.
Backlash är både lätt och svårt, oet tar
maximalt tio minuter att förstå spelet
men destå längre tid att bemästra det.
Att spela Backlash är till en början
hejdlöst kul , flinka fingrar och snabb
uppfattningsförmåga behövs. Trots att
Backlash har sina uppenbara kvaliteter
så tröttnar man ändå på att flänga omkring och skjuta i en rasande fart ganska snart, spelet är sig likt hela tiden och
det enda som ändras är svårighetsgraden.
En del kanske kommer ihåg gamla
spelet Encountertill C64:an, Backlash
till Amigan är nästan exakt samma spel
men i uppiffad 16-bit version. Företaget
och programmeraren är densamma
som förr, Novagen och Paul Woakes.
Backlash får ses som ett mellanspel från
Paul Woakes i väntan på efterföljaren till
suveräna Mercenary. Mercenary Il eller
Damocles blir om ryktena stämmer något extra.
Till dess duger Backlash alldeles utmärkt.

Tomas Hybner

Företag: Digital Dreams
Pris: 299 Kr (D)
GRAFIK
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Pekka Hedqvist
Företag: Titus
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• Level 4- Istället för cirklarna finns här
en mängd fyrkanter varav vissa blinkar
till ett tag. Dom som blinkar innehåller
bokstäver som tillsammans bildar en huvudstads namn. Försök att komma ihåg
var bokstäverna finns. För att få fram
bokstäverna måste du svara rätt på frågor. Varje gång du får fram en ny bokstav
kan du välja mellan att gissa på namnet
eller försöka få fram fler bokstäver. Svarar du fel när du gissar på namnet är det
slut.
Alla frågor är på engelska men berör
internationella händelser. Hur många
frågor som finns nämns inte i manualen,
men flera gånger har jag fått samma frågor.
Grafiken är inte så mycket att anmärka på. I ett sånt här spel är det inte direkt
grafik man är ute efter utan tillgången på
frågor.
Ljudet är enormt dåligt. Det enda man
får höra är Amigan:s inbyggda talsyntes
som säger "My move", "Your move",
etc. och en del blipp-blopp ljud.
Trivia Trove är ganska kul att spela i
början, men efter ett tag tröttnar man lätt.
Dels beror det på att det ibland är ganska långsamt och dels på att det på något vis känns enformigt.

Kalle Andersson

ska hinna slå upp i uppslagsverk har
man totalt 20 sekunders betänketid under spelets gång. När tiden är slut är det
du som förlorar.
• Leve! 2. Här har du åtta cirklar med
fyra ämnen. Dessa åtta cirklar blinkar i
olika färger. När det ämnet du vill ha är
svart trycker du på en fyrkant markerad
med STOP och du får en fråga. Här är
kravet högre - du får bara svara fel på
en fråga. Nästa gång cirklarna blinkar
får du inte välja samma ämne en gång
till.
Om du nu trots allt skulle råka göra det
har du en chans till på dig, men sen är
det slut. Tiden du hade kvar på Leve! 1
är den du får här.
~ Level 3 - Bonusomgång

varelser kastar bollar över murarna, de
är väldigt irriterande men samtidigt mycket välgjorda så man kan inte låta bli att
tycka om dem.
Välgjort gäller för övrigt all grafik i hela
spelet. Det är dock lite synd att de fem
olika gubbarna man kan spela med ser
likadana ut om man inte har mer än
512Kb i sin Amiga.
Ljudet är kanske lite tråkigt men det
vägs upp utav att det nästan aldrig är
knäpptyst. Bäst är dock melodin som
spelas på titelskärmen .
Vill man kan man också spela två personer samtidigt. Detta och det faktum att
spelet är mycket välgjort bidrar till att det
är det absolut bästa Amigaspelet denna månad .

men jag kräver mer av Amiga spel än
vad Crazy Cars kan ge.

•
Trivia Trove från Anco Software är ett
frågesport-program . Det är uppbyggt i
fyra delar där man spelar mot datorn.
• Leve! 1 - Luffarschack. Datorn börjar med att välja en av de nio rutorna.
Varje ruta har ett ämnesområde. Det
finns åtta områden så flera rutor kan få
samma område.
För att du ska vinna en ruta måste du
svara rätt på en fråga som är förknippad
med det ämnesområde som står på rutan datorn valt. Svarar du rätt får du ett
kryss och det är din tur att fortsätta, svara
du fel får datorn en ring och då får den
fortsätta. Du har fyra svarsalternativ och
väljer ett genom att peka i någon av de
rutor där alternativen skrivs ut. För att
göradetlitesvårare ocn för att µ1an inte

• Alla borde väl vid det här laget känna till spelet Gauntlet som dök upp för
något år sedan i fyraspelareversion i landets arkadhallar. Ett tag senare dök spelet upp på 64:an och med det följde ett
par mindre bra plagiat av Gauntlet. Garrison är också ett plagiaten, men inget
dåligt sådant.
Prinsessan Angelique har blivit sjuk
och fem trogna undersåtar sätter av för
att hämta en svartmagiker som är den
enda som kan rädda henne från att dö.
De fem är bra på olika saker och de måste användas vist för att man skall klara
de 128 jättesalarna i magikerns slott.
Så vitt jag har förstått verkar inte magikern alls intresserad av att rädda någon prinsessa eftersom han har hela
slottet fullproppat med illasinta varelser
som verkligen går in för att de fem hjältarna inte skall komma åt magikern.
De fem hjältarna har en styrka som
hela tiden minskar, springer man in i varelser och varelsernas missiler minskar
styrkan mer.
Här och var i salarna ligger det skatter,
mat, trolldrycker, nycklar och mycket annat. Dessa är mestadels till stor hjälp för
spelarna men naturligtvis finns det undantag såsom gift och klister på golvet
som saktar ned spelarna.
Salarna innehåller murar som i flera
fall utgör en labyrint som man måste
söka sig igenom för att hitta utgången
som leder till nästa hall som i bästa fall
bara är lite svårare än den föregående.
En del bitar av murarna kan man skjuta
sönder men de flesta går varken att skjuta sönder eller skjuta över. En viss sorts
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Det är ungefär allt som står i instruktionerna, och egentligen behövs inget
mer för att beskriva Backlash. Det är ett
enkelt, snabbt och mycket välgjort actionspel. Du befinner dig någonstans
med massor med konstiga saker som
anfaller ditt skepp. Du måste undvika deras skott och skjuta ner dem, allt med en
rasande snabb 3D-grafik.
Grafiken i Backlash är suverän, den
är inte av vektorgrafik utan det är fasta/fyllda föremål som flyger omkring
mycket snabbt och snyggt i ett 3D landskap.
Grafiken ger en föraning om vad vi har
att vänta i kommande Amigaspel.
Siktet är ett kombinerat sikte/radar,
man har hela tiden överblick runt omkring sig utan att behöva släppa koncentrationen. Ljud är det betydligt sämre
ställt med. Det märks att spelet först kom
tillAtarLfil"~man 1ta1 tp~rand~ung~ _

Pekka Hedqvist
Företag:Novagen
Pris: 249 Kr
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Dataspel finns hos din
leksakshandlare

BRO
Toyland Tel. 0758-481 20
BROMÖLLA
Leksaken AB Tel. 0456-143 43
. LULEÅ
Lekvaruhuset Tel. 0920-259 25
ALINGSÅS
Lekhörnan AB Tel. 0322-103 50
ARVIKA
Williams Lek & Hobby Tel. 0570-123 04
ASKERSUND
Lek & Bo Tel. 0583-113 11
AVESTA
Avesta Lek & Hobby Tel. 0226-531 10
• BOLLNÄS
Torgboden Tel. 0278-113 04
BORLÄNGE
Lekis i Borlänge AB Tel. 0243-155 65
BORÅS
Borås Barnvaruhus AB Tel. 033-13 66 52
AB Zackeus Tel. 033-11 92 80
BÅLSTA
Håbo Lek & Hobby Tel. 0171-595 22
BÅSTAD
H.B. Berg Tel. 0431-702 80
CHARLOTTENBERG
Svensson Lek & Tobak Tel. 0571-200 20
DEGERFORS
Lekstugan Tel. 0586-401 00
EDSBYN
Lek & Present Tel. 0271-219 97
EKSJÖ
Sahlgaards Lek & Hobby Tel. 0381-102 75, 102 90
EMMABODA
Emmaboda Bok & Pappershandel
Tel. 0471-100 83

ENKÖPING
Lekstugan i Enköping AB Tel. 0171-398 04
ESKILSTUNA
Lek & Hobby i Eskilstuna AB Tel. 016-12 68 70
ESLÖV
Leksakshuset i Eslöv HB Tel. 0413-100 65
FAGERSTA
Firma Leksaker Tel. 0223-145 64
Mix Leksaker & Kläder Tel. 0223-161 66
FALKENBERG
Lek-Center AB Tel. 0346-807 60
FALKÖPING
Sagolandet Tel. 0515-111 00
FALUN
Lek & Hobby AB Tel. 023-221 80 vx
FILIPSTAD
Filipstads Leksaksaffär AB Tel. 0590-111 55
FINSPÅNG
•
Telleskogs Leksaksaffär Tel. 0122-102 36
FLEN
Basaren Tel. 0157-102 23
FORSHAGA
Krumeluren Tel. 054-723 80
GISLAVED
Albe Leksaker & Barnvagnar AB Tel. 0371-102 04
GRUMS
Pre.senter & Leksaker Tel. 0555-105 54
GÄVLE
Leksakshuset AB Tel. 026-10 97 10, 10 33 60
GÖTEBORG
Leksakshuset Alida Söderdahl AB
Tel. 031-13 58 29

GÖTEBORGS FÖRORTER
Lekhörnan i Partille AB Tel. 031-44 77 21
Sävedalens Leksaker Tel. 031-26 06 29
AB Tomby leksakskäilan Tel. 031-52 58 10
Torslanda-Boden Tel. 031-56 10 85
Frölunda Lek & Hobby Tel. 031-45 56 36
GÖTENE
Leksaksaffären Tel. 0511-500 86
HAGFORS
Wanja Leksaker Eftr. Tel. 0563-103 63
HALLSBERG
Lek & Bo AB Tel. 0582-100 58
HALMSTAD
Lek-Center AB Tel. 035-12 86 50
HAPARANDA
GeYA!s Jala AB Tel. 0922-l02 00, 104 00
HEDEMORA
Arvis Lek & Hobby HB Tel. 0225-101 98
HELSINGBORG
Leksakshuset Tel. 042-11 08 08
HJO
AB leknalle i Hjo Tel. 0503-100 66
HULTSFRED
Zooman Tel. 0495-103 28
HUSKVARNA
Rosens Lekcenter AB Tel. 036-13 64 79
HÄLLEFORS
Eia Magasinet Tel. 0591-111 50
HÄRNÖSAND
Prisma Bokhandel AB Tel. 0611-195 35
Carl Thorssell HB Tel. 0611-125 59
HÄSSLEHOLM
Nisses Varuhus Tel. 0451-143 25
HÖGANÄS
Leka i Höganäs Tel. 042-402 37
JOKKMOKK
Papperslappen Tel. 0971-104 25
JÄRVSÖ
Lek & Fiskehörnan Tel. 0651-401 70

Lek & Hobbyspecialisten Tel. 0141-562 50
MUNKFORS
Eksons Present & Leksaker Tel. 0563-516 68
MÖLNDAL
Leksaksgruvan Tel. 031-27 17 55
MÖNSTERÅS
Hagen Lek & Hobby Tel. 0499-123 50
NORA
Nora Lek & Hobby HB Tel. 0587-128 30
NORRKÖPING
Peking-Data Hörngatan 5
NORRTÄLJE
Kullmans Lek & Sport AB Tel. 0176-104 78
Thors Leksaker Tel. 0176-120 95
NYBRO
Sport & Leksaksboden Tel. 0481-101 72
NYKÖPING
Pysslingen Barnvagnar & Leksaker Tel. 0155-124 89
Leksaksaffären Wetter & Eklund Tel. 0155-101 96
NYNÄSHAMN
Sven Leksaks & Hobby AB Tel. 0752-109 91
NÄSSJÖ
Lek & Present i Nässjö AB Tel. 0380-107 75
Nya Aias Leksaker AB Tel. 0380-115 70
OLOFSTRÖM
Leksakshörnan Tel. 0454-421 55
OSBY
Leksakshuset Tjabo AB Tel. 0479-113 80
OSKARSHAMN
Oskarsham Lek & Hobby AB Tel. 0491-834 20
OSKARSTRÖM
Lekstugan i Oskarström Tel. 035-602 79
OXELÖSUND
.
Lek & Hobby i Ox. AB Tel. 0155-368 00
PERSTORP
Leksaker & Hobby HB Tel. 0435-311 75
PITEÅ
Lek & Hobby i Piteå AB Tel. 0911-162 71
RIMBO
Björks Lek & Hobby Tel. 0175-702 47
RONNEBY
Ronneby Leksaksbod Tel. 0457-119 70
RÄTTVIK
Centrum i Rättvik AB Tef. 0248-102 19
SALA
Elons Leksaker Tel. 0224-103 14
SANDVIKEN
lntersport Tel. 026-27 40 20
SIMRISHAMN
llomin Leksaker & Hobby Tel. 0414-112 40
SJÖBO
Leksakshörnan Tel. 0416-101 71
SKANÖR
Skanörs Lek & Hobby HB Tel. 040-47 17 90
SKARA
Leksakslandet Tel. 0511-116 06
SKELLEFTEÅ
Lek & Hobby Tel. 0910-129 80
SKOGHALL
Svahns Lek & Present Tel. 054-270 48
SKURUP
Drivas Papper & Leksaker (KEGU AB)

JÖNKÖPING
AB Lekcenter Väster Tel. 036-16 10 00
Leksaken Tel. 036-16 61 03
Rosens Lekcenter AB Tel. 036-12 40 65
KALMAR
AB Kalmar Lek & Hobby Tel. 0480-247 17
Appeltoffts i Baronen Tel. 0480-20 37 35
KARLSBORG ·
Klingvalls Eftr. HB Tel. 0505-105 66
KARLSHAMN
Flaggens Leksaker Tel. 0454-172 40
Leksaksfyndet Tel. 0454-108 13
KARLSKOGA
Leklådan Tel. 0586-333 33
KARLSKRONA
Corner Tel. 0455-178 20
Leksakshuset Backabo AB Tel. 0455-242 10
KARLSTAD
Leksakshuset Tel. 054-18 00 85
KATRINEHOLM
Lek & Hobby Tel. 0150-198 47
Kil
Centrum Lek & Hobby Tel. 0554-120 84
KILAFORS
Lek & Sport i Kilafors AB Tel. 0278-510 16
KINNA
Knallen lek & Tobak Tel. 0320-103 50
KIRUNA
Lekcity AB Tel. 0980-808 01
KLIPPAN
Inges Lek & Hobby Tel. 0435-105 79
KNIVSTA
Högbergs .leksaker Tel. 018-38 03 66
KRISTIANSTAD
Lek-City i Kristianstad AB Tel. 044-12 58 75
Leksakslandet HB Tel. 044-12 76 70
KRISTINEHAMN
Nalle Björns Leksaker AB Tel. 0550-177 77
KUNGSBACKA
Kungsbacka Leksaks & Hobbyaffär Tel. 0300-141 36
Leksakslandet Tel. 0300-168 48
KUNGÄLV
Kungälvs Barnvagnslager Tel. 0303-120 12
Kungälvs Leksaker AB Tel. 0303-166 78
KÄVLINGE
Nino Leksaksaffär Tel. 046-73 08 38
KÖPING
Lek & Hobby AB Tel. 0221-111 35
Våra Leksaker Eftr. AB Tel. 0221-104 48
LAHOLM
AB Laholms Foto & laksaker Tel. 0430-100 69
LANDSKRONA
Leksakshuset Backabo AB Tel. 0418-107 90
Nurnberger Leksaker Tel. 0418-173 50
LAXÅ
Lek & Bo AB Tel. 0584-100 40
LEKSAND
Leksand Lek & Hobby Tel. 0247-100 17
LENHOVDA
Helens Lek & Papper Tel. 0474-203 22
LERUM
Lerums Barnvagnar & Leksaker Tel. 0302-121 91
Mias lek & Pyssel Tel. 0302-149 40
LIDKÖPING
leksaken AB Tel. 0510-289 00
LINDESBERG
Lindesbergs Slöjdmagasinet HB Tel. 0581-101 63
LINKÖPING
Borgs Lek & Hobby Tel. 013-12 39 81
leksakshuset c/o Lucullus Tel. 013-14 40 01
Gyllen Lek & Hobby Tel. 013-11 31 53
Sagoland AB Tel. 013-14 90 20, 12 32 51
LJUNGBY
lekman-Butiken i Ljungby AB Tel. 0372-144 91
Zoo & Leksaker HB Tel. 0372-803 73
LJUSDAL
Albin Jonsson & Co AB Tel. 0651-116 82
LUDVIKA
leksaksaffären Fehrms Hörna AB Tel. 0240-103 91
LYCKSELE
lek & Hobby i Lycksele AB Tel. 0950-115 39
LYSEKIL
Leksaksl5oden Tel. 0523-136 30
MALM BERGET
leksakshörnan Tel. 0970-235 60, 237 96
LUND
Leksakscity AB Tel. 040-114800
Leksakskällaren AB Tel. 046-11 09 64
MALM KÖPING
Malmköpings Bosättningsaffär Tel. 0157-'200 72
MALMÖ
lek & Bo Tel. 040-22 16 40
Leksakscity Tel. 040-13 90 92
Kronprinsens Leksaker Tel. 040-91 06 48
leksakshuset i Malmö AB Tel. 040-21 33 00
MA~UNG
Leksaks & Presentartiklar Tel. 0280-107 07
MARIESTAD
Lekhörnan i Mariestad AB Tel. 0501-124 28
MARKARYD
Hobby & Lek Tel. 0433-161 27
MELLERUD
Leksakshuset i Mellerud AB Tel. 0530-125 90
.MJÖLBY
Lekboden AB Tel. 0142-100 78
MORA
Mora Lek & l:lobby Tel. 0250-111 85
MOTALA

Tel. 0411-404 64

SKÄNNINGE
Slöjdmagasinet i Skänninge Tel. 0142-403 31
SKÖVDE
AB Leknalle i Åhlenshuset Tel. 0500-124 06
SMEDJEBACKEN
Lek & Fritid i Smedjebacken AB Tel. 0240-700 63
SOLLEFTEÅ
AB Leksakslandet Tel. 0620-162 90
STOCKHOLM
Mjuka Djur Tel. 08-20 26 92
Brageruds Leksaksaffär Eftr. Tel. 08-31 93 24
Leksaksborgen H/B Tel. 08-63 93 42
Leksaksbutiken Leka Samman HB Tel. 08-714 96 00
STOCKHOLMS FÖRORTER
Högdalens lek & Hobby AB
Tel. 08-47 09 44, 86 49 11
Hobby & Leksakshuset Tel. 08-37 34 34
lekspecialisten AB Tel. 08-753 10 80
Farsta Lek & Hobby AB Tel. 08-64 13 00
AB Kjellbergs Porslin & Leksaker Tel. 08-711 06 44
Sellens Handels AB Tel. 08-aB 25 60
Järfälla Lek & Hobby Tel. 0758-308 85
Viksjö Lek & Hobby Tel. 0758-133 80
Kallhälls lek & Present Tel. 0758-506 46
Baggeby Tobak & Lek Tel. 08-765 90 50
Karena Zoo Lek & Hobby AB Tel. 08-765 66 80
lekoteket AB Tel. 0760-151 05
Barnvagns Centrum/Leklådan Tel. 0753-796 00
Husby Tobak, Lek & Foto Tel. 08-751 40 76
Tegbjers Handels AB Tel. 0760-309 33
HB Lek-Pärlan Tel. 08-712 35 21
Orminge Lek & Hobby AB Tel. 08-715 80 61
Gungbrädan AB Tel. 08-38 44 17
Enskede Lek & Hobby AB Tel. 08-59 70 50, 59 4914
Sport-Ettan Tel. 0753-517 57
Tuna lek & Hobby Tel. 0762-710 00
Lek & Spel Tel. 0764-670 20
Stockholms Lek-Tjänst Tel. 08-27 10 60

STORVIK
City Shop Tel. 0290-102 73
STRÄNGNÄS
lek & Hobby Tel. 0152-101 91
STRÖMSTAD
B-G Lek- Present Tel. 0526-141 56
HB Kjells lek & Hobby Tel. 0526-145 43
STRÖMSUND
lek & Papper Tel. 0670-121 32
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Sjölins Tel. 0560-102 76

TRANEMO
Tranemo Lek & Hobby Tel. 0325-704 06
TRANÅS
Lek & Hobby i Tranås HB Tel. 0140-138 43
Lekis Tel. 0140-175 04
TRELLEBORG
Lekrringen Tel. 0410-419 55
TROLLHÄTTAN
Leksaken AB Tel. 0520-311 33
TROSA
AlbinAnderssoniTrosaABTel. 0156-13412, 12329
TÖREBODA
Lekcentrum i Töreboda AB Tel. 0506-115 85
UDDEVALLA
Frimodigs Lek & Hobby Tel. 0522-151 77
Olles Leksaker Tel. 0522-358 50
ULRICEHAMN
Nybergs Slöjd & Leksaksaffär AB Tel. 0321-130 38
UMEÅ
Lekbiten i Umeå AB Tel. 090-11 73 49, 11 09 09
UPPSALA
Nallens Leksaker AB Tel. 018-14 34 25
VADSTENA
SlöJdmagasinet Tel. 0143-108 56
VARA
Håkans leksaker Tel. 0512-108 01
VARBERG
Lek & Bo Tel. 0340-122 62
Lekhuset Martinssons Leksaker HB
Tel. 0340-138 30

VEBERÖD
Firma Ocki Tel. 046-803 96
VETLANDA
Nya Slöjdaffären Tel. 0383-102 85
VILHELMINA
Lek & Napp AB Tel. 0940-119 12
VIMMERBY
Lekmästarna HB Tel. 0492-145 70
VINGÅKER
AB Vingåkers lek & Hobby AB Tel. 015'1-104 42
VJSBY
Lekstugan AB Tel. 0498-150 44
VÄNERSBORG
Lekstugan Tel. 0521-114 00
VÄRNAMO
Bra-Lek Tel. 0370-121 32
Leksakshuset Radtke Tel. 0370-111 89, 113 50
VÄSTERVIK
Lekcenter HB Tel. 0490-151 60
VÄSTERÅS
Poppis lek AB Tel. 021-12 85 30
VÄXJÖ
Bertas Leksaker AB Tel. 0470-124 39
Växjö Lek-Center AB Tel. 0470-212 05
YSTAD
Skottes Leksaker Tel. 0411-104 43
ÅMÅL
Åmåls leksaksaffär HB Tel. 0532-139 70
ÅRJÅNG
Williams lek & Hobby Tel. 0573-116 07
ÅTVIDABERG
KB Bengt & Marlaboden Tel. 0120-133 70
ÄLVSBYN
Lekbutiken i Älvsbyn HB Tel. 0929-101 40
ÄLVÄNGEN
HB Älvleken Tel. 0303-485 26
ÅNGELHOLM
Lekstugan Tel. 0431-100 31
ÖREBRO
Berma Lek & Present HB Tel. 019-14 23 80
ÖRNSKÖLDSVIK
Lek & Hobby Tel. 0660-814 61
ÖSTERSUND
Korg-Olles AB Tel. 063-110014, 11 10 13
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SUNDSVALL
lynnes AB Lek & Hobby Tel. 060-15 87 00
SUNNE
Sunne-Bazaren Tel. 0565-10619
SVEDALA
Elbe-Lekis Tel. 040-40 03 18
SÄFFLE
Säffle Lek & Hobby Tel. 0533-143 30
SÖDERHAMN
Julles Leksaker Tel. 0270-145 11
SÖDERKÖPING
Astlinds Eftr. Tel. 0121-101 73
SÖDERTÄLJE
Södertälje Leksaks AB Tel. 0755-397 90
SÖLVESBORG
Leksaken AB "Gemla Boden"
Tel. 0456-143 43 el 273 96
TIBRO
Lekboden i Skaraborg HB Tel. 0504-133 20
TIDAHOLM
Ronnis Leksaker Tel. 0502-129 95
TIERP
Ullas lek & Hobby Tel. 0293-128 25
TOMELILLA
Alf Leksaker Tel. 0417-100 08
TORSBY
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Kan du upprepa britternas bravad och
sänka slagskeppet Bismarck. Eller vill
du försöka rädda Bismarck från att möta
samma öde som i verkligheten .
Tråkigt nog kan det endast spelas av
en ~pelare.

Bismarck är ett strategi-arcad spel
som utkämpas i realtid . Det händer hela
tiden någonting på skärmen vilket givetvis ger en större känsla av realism .
Det finns sex scenarier. Fem av dessa
är endast strider. Bl a kan du träna an-
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Blitzkrieg är ett gammalt strategispel
och har funnits i handeln ett bra tag. Vilket man märker snabbt. Kvaliten har
ökat väsentligt sedan Blitzkrieg introducerades.
Blietzkrieg utspelar sig under perioden 1 Maj- 30 September 1940 och är
för en spelare.
Det hela utkämpas i realtid och är ett
strategi-arcad spel.
Eftersom spelet spelas i realtid borde
det finnas ett stopp kommando så att
man kan stanna spelet mitt i. Nu är det
svårt att hinna ge alla divisioner order innan det gått ett par dagar. Här förloras
chansen till ett överraskningsanfall, såsom var fallet i verkligheten .
Du ska som tysk överbefälhavare se
till att operation "Fall Gelb" lyckas, för

att sedan även landstiga och ockupera
England .
För varje land du lyckas ockupera får
du poäng. Den varierar från land till land
där England ger mest, 80000 poäng .
Tyskland lyckades inte så även du kan
få svårt.
Som jag tidigare nämnde är Blietzkrieg ett strategi-arcad spel. För att komma in i arcad-delen så måste du gå ner
i graderna . Du kommer då att bli divisionschef.
Under arcad-sekvenserna upplever
du frammarschen genom Europa från
en stridsvagn. Grafiken här är bedrövlig. Grafiken på 'kartan är hyfsad men
inte mer.
I vanliga fall brukar strategispel innehålla en stor manual. Här får du en kar-

fall på Bismarck med torpedbombplan.
Det verkar ganska lätt. Du måste ha rätt
fart och höjd när du släpper torpeden
och det är inte lätt.
Ett standard scenario innehåller strategidelen . Du ska som tysk försöka föra
ut Bismarck till Atlanten. Eller som britt
försöka hindra och om möjligt sänka Bismarck.
Som tysk ska du försöka undvika strider med andra slagskepp. För det är
svårt att klara sig oskadd i dessa strider.
Du kan däremot anfalla kryssare och andra mindre enheter. För dessa kan du
sänka innan de kommit inom räckhåll för
sina kanoner. Det är ingen skillnad på att
vara britt eller tysk.
När det blir strider så går det fort . Det
blir då svårt att komma ihåg vad som utför vad . Eftersom spelet är ikonstyrt och
har ett bra menysystem vid strider behöver man inte sitta och läsa in alla olika
kommandon .

Menysystemet som används vid strider gör att det går fort att byta kommando. Du behöver inte sträcka dig till tangentbordet annat än när du behöver sluta skjuta för att tex släcka bränder.
Det finns tre olika svårighetsgrader
och tre olika hastigheter på spelet. Det
gör att även nybörjare kan spela det.
Grafiken är sisådär. Jag tycker att dom
har slarvat med den i arcaddelen . Där
skulle dom ha kunnat lagt ner mer tid
och arbete. Grafiken som finns i strategidelen duger däremot.
Ljud används mycket sparsamt i Bismarck. När du väljer scenario osv spelas den välkända melodin " Lili Marlene' '. Det är det bästa med ljudet i det här
spelet. Annars är ljudet inte mycket att
hurra för.
Det medföljer en liten och ganska bra
manual på engelska. Sammanfattningsvis kan sägas att spelet är bra, även för

nybörjare eftersom det finns olika svårighetsgrader.

Detspelas en.melodi som.efter en sfund
blir enformig. Bäst är att stänga av ljudet så att man slipper höra eländet.
Sammanfattningsvis är Blietzkrieg ett
dåligt och enformigt strategispel. Redan

efter 3-4 gånger hade ja!)tröttnat på spelet. Blietzl<rieg är inget jag rekommenderar nybörjare eller mer erfarna spelare. Och det är definitivt inte värt 200 kr.

Hans Ekholm
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Medelbetyg: 1.7

ta över Europa med beskrivning av spelets gång på baksidan . Den är alldeles
för kortfattad . Ingenting information ges
eller om terrängen trots att det på kartan
syns flera olika sorters terräng. Inte eller får du reda på hur den påverkar divisionernas rörelseförmåga.
Ljudet är inte mycket att skryta med .

Hans Ekholm

NYTT!!! Abacus nyttoprogram för AMIGA
AMIGA DataRetrive
TextPro AM/GA är ett program som verkligen lever
upp till Amigans koncept: Lätt att använda,
snabbt och kraftfullt och med en mängd extra finesser.
Du kan skriva ditt första TextPro dokument utan att
först ha läst manualen. Välj med musen vad du har tänkt att göra från behändiga rullgardinsmenyer, eller använd det snabbare sättet via tangentbordet.
Men TextPro är mer än ett nybörjarprogram det har alla funktioner du behöver för att använda programmet professionellt: Snabb formatering av
dokument på skärmen, Bold, ltalic, understrykning, centrering av text, jämna marginaler och mycket mycket mer.
TextPro har även Br-snap en funktion för att spara IFF grafik som du kan använda i dina grafikprogram. TextPro klarar också att
konvertera och skriva andra populära ordbehandArtikelnummer 00350
lares filer.
TextPro går att använda ihop med dom flesta skrivare på marknaden.

Återförsäljes av
välsorterade
databutiker

79,5
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Tänk dig en kraftfull databas till din Amiga: en som
är snabb, har enorm datakapacitet men ändå är
enkel att arbeta med . DataRetrive AM/GA är svaret du lägger snabbt upp dina datafiler med hjälp
av färdiga masker, välj kommandon från rullgardinsmenyer. Du kan ändra masken genom att välja mellan olika text, färger, storlekar, fonter och olika grafiska detaljer.
Om du har några problem finns hjälpmenyer och naturligtvis den
128-sidiga manualen. DataRetrive är enkelt att använda men har också
en mängd avancerade funktioner.Tex Fbssword för din data, sofistikerad
indexering, data set och data fält endast begränsade av storleken på
din dators minne och lagringskapacitet på disken. Du kan även definiera 20 olika tangenter till att lagra Macros. För optimal fart använder
DataRetrive Amigans Multi-Tasking. DataRetrive kan
använda text från TextPro Amiga för att enkelt skaArtikelnummer 00351
pa Indexkort, etiketter, bulletiner mm.
DataRetrive fungerar med dom flesta skrivare på
.• •
marknaden.

79,5

TIAL ftADING

Odengatan 24, 113 51 STOCKHOLM. Ordertelefon dygnet runt 08-34 68 50
Generalagent för Abacus

Software

Begär vår nya katalog 1988 över
program och litteratur till Commodore 64, 128 Amiga, Atari Sp och
IBM PC.

störa armbandet. Upproret innebär ett
fruktansvärt hot mot hela mänskligheten eftersom armbandet inte bara har
minskat häxorna kraft. Det har också givit människorna sin "lycka". Armbandet
måste alltså hittas, så att dess kraft kan
vändas mot Jannedor och på så sätt stilla de upproriska och uppretade häxorna.
När du är på hemväg med bussen är
du alltså lyckligt ovetande om att det är
du som har blivit utsedd till att rädda
mänskligheten. Och du skulle antagligen förbli ovetande, om det inte var så
att du råkade glömma dina nycklar på
bussen.
Då hade kanske aldrig den odödlige
representanten från "Department of Guardians" hunnit upp dig och istället funnit någon annan lämplig person för det
ansvarsfulla jobbet. Men nu var det alltså du som blev den utvalde och som den
plikttrogne person du är fullföljer du naturligtvis uppdraget. Ett uppdrag fyllt av
overkliga och uppseendeväckande händelser.
Människor kan bedra sig själva något
alldeles fruktansvärt. I alla tider och alla
länder har alltid människorna intalat sig
själva att det liv de lever ändå är ett utav
de bästa.
Inte ens när man, någonstans i sitt undermedvetna egentligen vet att allt inte
är så bra som det ser ut att vara, tar man
sig ur denna bekväma inbillning.

ni, blivit respekterat av "de gröna häxorna''. Armbandet gjorde dem oförmögna
att begå några större hemskheter, eftersom dess kraft kunde vändas mot häxorna och på så sätt förgöra dem. Sedan
den store Turani dog har armbandet och
dess kraft övergått till "Departments of
Guardians", för att dessa ska förvalta
armbandet på bästa sätt.

I Jinxter har livet och lyckan länge varit
beroende av att det förtrollande armbandet, som skapades av. trollkarlen Tura-

På senare tid har dock en häxa vid
namn Jannedor lyckas uppvigla de andra häxorna till att göra uppror för att för-

OTRO·LIGT!
MARINEX fortsätter att chocka marknaden!
Exempel:
t)AMIGA500 +AF-modulator+ 10stEMS3 ½"Disketter+
TAC2
2) AMIGA 500 + 1084 + Teco VP1814-printer + 10 st EMS 3
½" Disketter + TAC 2
Övrigt:
TAG 2 = 157:- TECO VP 1814 180 t/s, Matrixprinter = 2.470:Plus mängder med tillbehör till MARINEX-PRISER!!!
Moms ingår i alla priser
Ring eller skriv
etter listor hos

Endast frakt tillkommer
Mån-tors 12.30-16.30

G~LLE~ TOM . 37-03-01

JI\.ATARI

Spe-cictt

TA.O 2

- lika smart som du!

159:-

...,,,

ATARI
520STM

,.

OTROLIGT PROGRf\M Pf\KCT INGA.R !!!!
3.5" Disk.e-·t-ter
14.S0:- Gt.
5.25 "OiGK.etter
8.00:- 5t.

-Vi-- sat)er __ocK.Ga_ Commodore __prod~.K:ter!
Vft.LKOMMCN TILL:

,,,1,11 1111
~©rder tel: 0155
19852
U:a 7'radgardsg. 65
61132 J'lykoping.
'..-----~~~ff!. rri:."...
-~~

A4.

:.:::

Jinxter är ett spel från Magnetic
Scrolls, samma företag som gav utThe
Pawn och Guild of Thieves. Det är ett
spel där utomjordiska och jordiska ting
och människor verkar leva i någorlunda
harmoni med varandra. Du själv är också så gott som odödlig, vilket gör att du
kan spela spelet utan att vara speciellt
rädd . Du kan utforska det du vill utan att
för den skull dö.
Grafiken i spelet är i klass med grafiken i Guild ofThieves, speciellt lite längre in i spelet, det vill säga fantastisk. Texten kan ibland vara något svår eftersom
den försöker att bekriva miljöerna på ett
lite "komiskt" sätt. Men även om man
inte förstår varenda ord klarar man sig
gott ändå. Texten håller samma svårighetsgrad som i ovan nämda "Guild of
Thieves".
Spelet är ett mycket roligt och välgjort
äventyr, även om jag personligen inte
riktigt får den där känslan av att "man
bara måste" spela lite till, för att se vad
som händer.

5

5

4

4

3

3

2

2

• I Arazok's Tomb spelar man stjärnreporter på slasktidningnen Harald Tribune. Specialitet: Ockulta prylar.
På tidningens bekostnad skickas man
till Wales för att glo på en stenformation
med det walesiska namnet Caer Arazok.
Man blir snabbt nerdragen i en underlig soppa av händelser där man ska rädda en ung dam ur klorna på en elak man.
Händelserna utspelas i alla tidsformer
man kan tänka sig. Det finns barbaren
Zud som gillar käka en speciell del av
människokroppen om han bara får
chansen. På en annan plats hittar man
en fjärrkontroll likt en sådan man har till
en TV-apparat.
Hela tiden pendlar man mellan två
tvillingstäder för att rädda den unga mön
från ett nesligt öde.
Spelet som är bland annat till Amigan
har en klar och väl utformad grafik. Det
är lätt att styra sin murvel med musen,
tack vare en kompass och en mängd
kommandon som ligger i rullgardinsmenyerna.
Spelet är relativt enkelt att spela. Man
behöver inte sitta och bli frustrerad för
att man inte kommer någon stans.

MEDELVÄRDE: 3.7

Dessvärre lider spelet av samma
problem som 99 procent av allaAmigaspel. De har en väl utbyggd grafik, men
innehåller väldigt lite spelbarhet.
Problemet i Arazoks grav är att tolken

Ingela Palmer

GRAFIK

UUD

SPEL·
VÄRDE

-

Lennart Nilsson

Företag: Aegls
Pris: 395 Kr.
GRAFIK

UUD

SPEL·
VÄRDE

PRISVÄRDE
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MEDELVÄRDE: 3.0
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Allt i Nyttoprogram & Dataspel
Commodore/Amiga/Atari St/MSX/PC

C64/128
Outrun
Bangkok Knights
Airborne Ranger
Winter Olympiad 88
Int. Karate +
Western Games
Skate or Die
Defender ofthe Crown
Captain America
California Games
Stealth Fighter
CombatSchool
Superstarlcehockey
Gunship
TestDrive
Chessmaster 2000
Red October
Platoon
Magnificent 7

Antal Titel

KID
110/145
110/165
165/195
110/165
110/165
110/165
110/195
145/165
110/165
110/135
165/195
110/165
. 110/165
150/190
110/165
110/165
165/215
110/165
110/185

Atari St Spel
RedOctober
Bards Tale
Defender ofthe Crown
Western Games
Clever & Smart
Greatest Epyx
Wizball
Adv. Art Studio
Bubble Bobble
Gunship
Terrorpods
Enduro Racer
Barbarian Psygnosis
Guild ofThieves
Atari St N ~toproin:am
Superbase Personal
Fast Basic Disc
Bokföring
Music Studio

. ~,,,9

L.

260
250
350
225
230
250
225
250
225
270
250
165
260
260
1300
495
1400
350

AmigaSpel
Defender ofthe Crown
Barbarian Psy.g nosis
Grand Slam Tennis
BardsTale
RedOctober
Power Pack (6 spel)
Kings Quest Triologi
Terrorpods
lnsanity Fight
Western Games
Garrison
Gunship
CrazyCars
Amiga N yttoproin:am
Lattice-C 4.0
Superbase Personal
Diga
Animator
De Luxe Paint Il

375
260
290
325
260
230
275
260
260
230
260
260
260
1650
1300
650
1075
975

Namn
Adress
gratis Postnr
0 rt
Skickas till Data-Media AB,
Box 1097, 181 22 Lidingö
Tel 08-731 98 40

Dator Kass Disk Pris

Pris lista

~ni~,,%

~~

är undermålig den grafiska utformning- ·
:en. De mesta kommandon består av endast två ord och det verkar som om själva äventyret i sig är direkt underordnad
grafiken.
Vidare kallas spelet för "An adult
graphics adventure' '. Att skriva så innebär att man lurar barn att köpa spelet. Så ·
långt jag har kommit har jag ännu inte
_upptäckt något anmärkningsvärt ur dataspelsynpunkt.

----------

-·-·-·-·-·-·-·- . - .-·-·-·-·- . _J
Alla priser inkl moms. Frakt tillkommer.

\

TANGENTKODER
Som de flesta vet innehåller programlistningar ti/164:an ofta ganska många specialtecken som ibland kan vara svåra att tyda och
veta hur dom ska skrivas in . I fortsättningen
kommer dessa tecken att vara utbytta mot en
bokstavskod som motsvarar specialtecknet.
/ listan här bredvid ser du vilka specialtecken
de vanligaste bokstavskoderna motsvarar och
hur de ska skrivas in .
Ex.
Om det står PRINT " 2 DOWN " i en
listning innebär det att du ska trycka på tangenten för CURSOR UP/DOWN två gånger
och skall på skärmen få två stycken reverserade Q :n.
Står det PRINT ''CBM-D'' ska du trycka Commodoretangenten i tangentbordets nedre
vänstra hörn samtidigt som bokstaven D.

)

KOD
TECKEN TANGENTKONBINATION
<DOWN>
• !I • CRSR UP/DOWN
,.
<UP>
C" SHIFT CURSOR UP/DOWN
<RIGHT> ,. Il ,. CURSOR RIGHT/LEFT ·
<LEFT>
• R • SHIFT CURSOa RIGHT/LEFT
<CLR>
• C,. SHIFT CLR/HONE
<HONE>
• 111: CLR/HONE
l , •
<Fl>
• a = Fl
<F2>
~
SHIFT Fl
<F3>
• a • F3
<F4>
S_HIFT F3
,. Il = F5
<FS>
<FS>
" SHIFT F5
,. F7
<F7>
<F8>
• = SHIFT F7
,. CTRL-1
~BLK>
<WHITE>
.. = CTRL-2
<RED>
" 111 = CTRL-3
<CYAN>
... = CTRL-4
<PURPLE>
• = CTRL-5
<GREEN>
Il = CTRL-6
<BLU>
rl = CTRL-7
<YEL> ,
fji = CTRL-8
<RVS ON>
13 = CTRL-9
<RVS OFF>= • = CTRL-O
<ORANGE> = C = CBM-1
<BROWN>
• = CBM-2
<LT. RED>= 0 = CBM-3
<GRAY 1> = • = CBM-4
<GRAY 2> = C" CBM-5
<LT. GRN>= Il = CBM-6
<LT. BLU>= C = CBM-7
<GRAY 3>
Il = CBM-8
<DEL>
.. = DEL
<INST>
• = SHIFT DEL

.......

CPlus 64
CPlus är en utility som ger åtta nya
direkt-kommandon. De används enligt följande:
• CTRL-A slår av och på tangentrepetitionen
•
• CTRL-8 ändrar bakgrundsfärgen
• CTRL-F ändrar förgrundsfärgen
• CTRL-G ändrar teckenfärgen
• CTRL-Zvisar använt minne och hur
mycket som finns kvar
• CTRL-L låser översta raden på skärmen
• CTRL-D visar diskbiblioteket
• CTRL-C sänder ett kommando till
disken. Man skriver kommandot först
på en rad och trycker CTRL-C.
CPlus slås av och på med SYS
52500.

-

..

Insänt av:
Kenneth Eriksson
Älvsbyn

'
Chara

0290·21638/23360
BOX 119
813 00 HOFORS

JAMJGA soo,1000 ~-~799:•
~~(U~~[I [l~@~r@~!m

LÅT EXPERTen göra jobbet!

ex~ft

Dl!

A-500 1.5 MByte 4.339:A-1000 1.5 MByte 4.515:(Iiikl.KJokca./k.s.Jem:ter,1

~ega~miga

pu allt•
behövt!

Re'j\5 SONIX+Midt Ilf

'I].~i~:-

(An~e mNfell

ProoSpeed 1570/71

TV-spelet med
Arkadgrafik

~u::=i.,,

NktrelllOdes~ 64/ lal/CPtt

1175:-

1.395:-

Inkl.
HangOn
Out Run
Space Harrier
Wonder Boy

tJ
_ _......_ _ __

FREEZE MACHINE
399:259:-

Ett tJ~driKt pake-t!

Inkl. utilitydisk
2.14 420:-

~

fl!D~byte

744 Kbyte Extra
under frontluck.an •••
2.395:-

~ill eXP':rtdhjälp

!vtnstr~ ltt,.MI 11'110 Modt.

tll Mil Dabtt1 aw D1sbtt f .PriM "

0•

Pistol + 3 spel
269:269:249:-

599:-

269:-

Rocky
Super Tennis

199:-

Pä Spel

m.11.

vid

köp av till-

.

behör 11/ler härdvara I

QUT RI.Jt,f G-c4 Kass 12-9 Oi.9k 179
P'U'ING

;

~

~1

, ~

189

11

"

rr,

•·

·-

·.

.

TAG-2 Sunc:olll Jaystick .

Quc:iKshot. II ur-bo

si.•·.

-·

,

ORDEASEDElL SlickaJn. dltn redan.Jdag!:-

'

. .\

.

1
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-

'.
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SKICKA Command64
DINA
••

BASTA

TILL

Command är ett program som sänder kommandon till diskdriven. För att
sända ett kommando trycker man på
(bakåt-pil). Efter det tecken skriver
man det man vill sända och trycker på
RETURN.

Ex:
~N0:TOMDISK,64
~I

= initierar diskdriven.

~R0:NYTTNAMNEGAMHALTNAMN

= ändrar filnamn.

Insänt av:
Mikael Fröberg
Mölnlycke

Så knappar du in programlistningarna

/
REGLER

(t) Ditt bldragsJdckasUIIOatorrnagazln,
Kar/bergsvägen 77•81, 1f335 STOCK·
HOLM. Märk kuwrtet "/>RG·TIPS".
(2) Prog,ammen b<lr helstinfeåvl&tsttga
100 rader. NAgon undfe,gräM finns inte.
(3) Program I ~ än tkttader sllaH äll·
tid skickas in på buett ~ r diskeff. VI
hinner Inte sitta och J<Mppa In alla hu116'
ratals programbidrag som skicl<as Ull tid-

ningen varje mlnad.
(4}Bifogaalltldettpappermed en förlda,

ring av ditt program program plt/$ 1flflcen
dator tvi publicerar endast program tör
C64, C128, Plus4 och Amiga} detär avsett
för, samt ditt namn, adress, telefon-nr och
personnummer(skatteWlrket kriiver det}.
f5) Ditt program eller tips flit Inte varit
publicenit I annan tidning, vare$igswnsk
eRerutländsk, någon gång. I dittbnNmM•
te du oclcså försäkra lift d lit fallet, samtatt
du har upphOvsrätten Ull det,
(6)Programbldrag betönas från 50 kr -

1.()()(Jkrltormav~. Prissummall
avgölsglH'IOfflen kombmatiottav~
meta längd, originalitet och syfte,
(Tj Upptäcker vi eftenk ätt ett bid,_g
"stulits" betalas Inget ut, saint lrtt Mn

skyldlge utestingsför afftl'8$tid fffn oatonnagazlns sidor.
(8) Viff du ha din lluse~illlfw, blfoga i,tt firdlgfranklmlt och föftldrfftHH»t
kuwrl.
(9} Dettar ungefär en mimad innan vilan
lämna besked om ditt p,ogram ptatAr. Vi
lagrar o,lcså fiirfrllmtida brulc. Siiiwnom
ditt program Inte publicenis om~rt
kan det komma J framtiden.

Programlistningarna i Datormagazin till C·
64 är försedda med något som kallas checksum. Det är ett värde som på ett finurligt sätt
är uträknat för varje programrad och är unikt
för varje rad. Checksum är de siffror som står
längst till vänster i alfa 64:a listningar. De skall
INTE skrivas in.
Med hjälp av siffrorna och Datormagazin:s
Checksumprogram kan du lätt se om du skri-

vit in ett program fel. Det används enligt föf.
jande :
• (1) Ladda in Checksum-programmet. Om du_
har det på band laddar du som vanligt och
startar med RUN. Har du det på diskett och
har du med hjälp av basic-foadern (som publicerats i Datormagazin med jämna mellanrum) skapat en fil som heter "Checksum.dm"
kan du fadda in den med bOAD "CHECK·

10 B•491S2:PRINT"<CLR>";"ARBETAR"
20 READ A:IF A<O THEN SO
30 POKEB,A:S=S+A:B=B+1:GOT020
SO IF S-266S4 OR B-49342 THEN PRINT "FEL I DATA":STOP
100 PRINT"<DOWN>TRYCK 'D' OM DU HAR DISK!"
110 PRINT"<DOWN>CFILEN 'CHECKSUM.DH' KOHHER ATT SPARAS."
120 PRINT"FINNS DEN REDAN RADERAS DEN GAMLA FILEN"
130 PRINT"INNAN DEN NYA SPARAS.>"
140 PRINT"<2 DOWN>TRYCK MELLANSLAG OH DU INTE HAR DISK."
1S0 POKE198,0:WAIT198,1:GETA$
1S1 IFA$="D"THEN 15S
1S2 IF A$ =" "THEN300
1S3 GOTO 1S0
15S PRINT"<DOWN>ARBETAR"
160 OPEN1,8,1S,"S:CHECKSUM.DH"
170 OPEN2,8,2,"CHECKSUM.DM,P,W"
180 PRINTl2,CHR$C0l;CHR•<192l;
190 FOR X= 491S2 TO B
200 PRINTl2,CHR•<PEEKCXll;
210 NEXT X
220 I NPUTU, E1
230 CLOSE2:INPUTl1,E2
240 IF E1 OR E2 THEN PRINT"DISK FEL":STOP
2S0 CLOSE1
300 PRINT"STARTA MED SYS 491S2": IF A$
"" THEN NEW
1000 DATA 169,1,133,251,169,8,133,252

SUM.DM",8,1. Men du skall inte starta det
med RUN utan istället skriva NEW för att
återställa vissa pekare.
• (2) Skriv in programmet som vanligt (men
inte checksum-värdet).

• (3) För att kontrollera om du skrivit In
programmet rätt startar du Checksum-pro-

1008
1016
1024
1032
1040
1048
10S6
1064
1072
1080
1088
1096
1104
1112
1120
1128
1136
1144
1152
1160
1168
1176
1184

DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA

grammet med SYS 49152. Då får du en fista
med radnummer och checksum-värde som
du jämför med det värde som finns i tidningen.
Om det inte stämmer har du matat in raden fel
och kan enkelt ändra den som vanligt.

,-·

OBS! För att checksum ska fungera krävs
att du inte ändrar några radnummer eller texter i programmet när du skriver in det.

160,1,177,251,208,3,76,184
192,200,177,251,133,253,133,2
200,177,?51,133,254,41,3,133 •
3,169,0,133,5,200,177,251
240,37,201,32,240,247,201,143
240,22,230,5,166,5,24,42
202,208,252,101,2,133,2,169
0,101,3,133,3,76,37,192
200,177,251,240,2,208,249,160
0,177,251,72,200,177,251,133
252,104,133,251,166,253,165,254
32,205,189,169,32,32,210,255
169,45,32,210,255,169,62,32
210,255,169,32,32,210,255,166
2,165,3,32,205,189,169,13
32,210,2ss;32,135,234,15s,203
201,60,240,7,201,63,240,40
76,8,192,32,13S,234,16S,203
201,64,208,247,32,135,234,165
203,201,60,240,7,201,63,240
15,76,156,192,32,135,234,165
203,201,64,208,247,76,131,192
169,0,133,198,96,0,-1

~

READY.

•
PROGRAMPAKET AMIGA

ATARI ST:
CYBER PAINT ...................................... 990:-

299:2. Digipaint Ritprogram ........................................ 599:-

1

Rit- och animationsprogram, kompatibelt med degas elite, aegis animator,
cad 3,0 etc. Även nybörjare kan göra teknade filmer - demo
(kräver 1 MB internminne samt färgskärm)

-m

CYBER STUDIO ................................ 1.250:-

i!

Cad-program, kompatibel med generic cadd, bl a printerrutiner för laser samt matris o plotter.
Bakgrunder kan laddas med degas och neocrome.

1. 1 st Barbarian "Årets spel"
1 st Tac II JOYSTIC ............................................

tti_:

I

PROGRAM PAKET

~

I

ATARI

COMMODORE AMIGA:
PERFECT SOUND ............................. 1.495:-

m 1. 1 st Barbarian "Årets spel"

1 st Degas Ritprogram ............................... ........ 349:-

"Den bästa sound-samplern till Amiga 500/2000 modellerna".
1 MB internminne rekommenderas.

EASYL .............................................. 4.995:-

2 1 st Barbarian "Årets spel"

!~

1 st Degas elite Ritprogram ...............................

599:-

Digitaliseringsbord med ritprogram. Upplösning 704x442 pixel på skär- l.m
._
:,:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ men.-Brädans. upplösning 1024x1024..punkter
m
~=: ··

..

~1:f!',.

·- -~- ·-:"?.=m;~M.=::.i :=t:::::x~ · ~- '

.:

Alla ptfs~r ,
·tnklusive,noms!

· Med svensk bral<sanvisnirig
- Fönster för: bibl-iotek,.aiskdrive, miniräknare, 'tape, printer,etc.
Freeze meny, maskinkodso,onitor, gg.mekiller, autofire, backups.
64 KB ..................·............................................................

i,

'"'

595:-

Sveavägen 35-37 Tel. 08-21 04 46
Box 3104. 103 62 STOCKHOLM (!).bana HötorQet llPPQ-, Olof Palmes g .

"B.ÄSTA BITEN AV STAN"
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Litteratur A'llll ST:

Printrar:

1001 things to do with your
. AtariST
Atari ST Basic Training Guide
AtariSTGEM
Atari ST Graphics & Sound
Atari ST Intemals·
Atari ST Logo
Atari ST Ma:chine Language
Atari ST Tricks & Tips
Cornpute's Atari ST Artist
Cornpute's Fiist Book of the
AtariST
Cornpute's ST Applications
Mastering Sound & Music on
AtariST
'
Presenting the Atari ST
UndeIStanding Atari ST Basic
STProgrammers Guide
Introduction io Sound &
Graphics
ST Artist
The A'lari~ Users Guide
Cornputes Second Book of
· AtariST
Technical Reference Guide
forST
Prograrnrners Guide to GEM
Programming 68000
Midi for Musicians

Elernentaiy Atari ST
· Elernentaiy ST Basic
68000 Assernbly Language

210:235:275:275:275:250:275:275:295:-

295:295:230:-

235:230:241:215:239:115:279:275:-

239:· 279:215:241:215:225:-

Progr.

Litteratur Commodore
Amiga:
1001 Things to do with your
Arniga
68000 Assernbly Language
Progr.

,,,.

Advanced Arniga Basic
ArnigaApplications
Arniga Assernbly Language
Progr.
Arniga DOS Reference Guide
Arniga DOS Manual
Arniga Hardware Reference
Manual
Arniga Intuition Reference
Manual
Arniga MicroSoft Basic Progr.
Guide
ArnigaPrograrnrners Guide
Arniga Prograrnrners
Handbook
Arniga Prograrnrners
Handbookvol2
Arniga ROM Iemel: EXEC
Arniga ROM Iemel:
Libraries & Dev
Elernentary ArnigaBasic
Fiist Book of Arniga
Inside Arniga Graphics
Prograrnrners Guide to the
Arniga
Programming 68000

Printertillhehör:

Arnstrad DMP 3000 för
PC/ST/AM
2.456:Atari SMM 804 för ST/PC/AM 2.995:Citizen 120D för C64
2.795:Citizen 120D för PC/ST/AM 3.695:Cornrnodore MPS 1200
förC64
2.795:Cornrnodore MPS 1500C för
PC/ST/AM
4.595:Cornrnodore MPS 2000 för
PC/ST/AM
1.635:Cornrnodore MPS 2010 för
PC/ST/AM
11.lN:HP La.serjet + för
PC/ST/AM
30.1112:NEC Pinwriter P6 för
PC/ST/AM
9.01%:NEC Pinwriter P7 för
PC/ST/AM
11.IN:NEC Colorpinwriter CP6 för
PC/ST/AM
12.308:NEC Colorpinwriter CP7 för
PC/ST/AM
14.1111:NEC Pinwriter PS för
PC/ST/AM
19.012:NEC Pinwriter P5XL för
PC/ST/AM
21.481:NEC Spinwriter ELF för
PC/ST/AM
6.049:NEC Spinwriter 8800
utanl/F
18.765:Star Gernini 160
förC64
3.595:Star Gernini 160i
för PC/ST/AM
3.695:Star NL 10 för
C64/PC/ST/AM
4.995:-

Arkrnatare för Citizen
120D/MPS1200
1.851:Arkrnatare enkel för NEC PS 5.925:Arkrnatare dubbel för NEC PS 8.395:Arkrnatare för
NEC P6/CP6 och MPS 2000 4.444:Arkrnalare för
NEC P7 /CP7 och MPS 2010 5.308:Arkmmre för NEC
Spinwriter8800
6.049:Arkmalale för NEC Spinwriter
ELF
4..061:.Albulue för Stat NL 10
1.351:l'Jerflggband för NEC P5XL
290:Fledllgba,r!d för NEC CP6
265:l'ledllghend för NEC CP7
314:Flrgbad för Atari SIOl804
95:Flivt-f lör Citizen
~1200
95:l-'lrgl-iförCommodom

IIPI IIOOC
Flzgbud fm DMP 3000

...
The Fbaa1 Cutridge mm
Massor med nya funktioner
bl.a fönsterhantering!!!
(ord. pris 595:-

USRpria 535:-

175:225:241:241:-

175:189:349:-

..,

369:369:289:241:295:295:369:515:215:249:241:359:279:-

Ett måste för den seriöse
AMIGA-användaren!!!
(Ord. pris 4.595:-) USR pris 3.995:-

Koppla ihop din dator med
kompisens dator via telefonlinjen och överför program.
Med det bästa terminalprogrammet
på disk VIP Term XL!!!
(Ord. pris 995:-)
USR pris 595:-

rUSR-Data/Orde~edel

~

-

Dacorcyp

Arcrkel

Maxell 3,5" MFIDD
Maxell 3,5" MF2DD
Bigh]ind 5,24" DSDD
SXC 5.25" MD2DD 96 tpi

- -

Kass Disk

Pris

I
I
BUTIKER

I Beställare

I

Poscnr

Ort

I Telefon
I Klipp ur bescallnmgssedeln. lagg den

I

ett kuvert och skicka den till USR Data.

Box -45085. 10-4 30 5cockh~lm

L----- --------

~

245:345:125:330:595:245:-

SKC 5.25" MD2HD 1.2 Mb
3M 3.5" Si/DD
3M 3.5" DS/DD
295:Diskettbox SO 5.25"
195:Diskettbox 100 5.25"
295:Diskettbox 70 5.25"
249:Diskettbox 70 3.5"
249:The Notcher diskettklippare
79:Datakassett
lZ:Powerplus spännngsstabilisator
4.932:Mouse-pad underlägg för mus 99:-

Joysticks:

I Namn
I Adress
I

Selic Iombirnodern
300/300, 75/1200 autosvar
2.469:Selic kombimodern
med spJitspeed konvertering 3.333:Selic 220
300/300, 1200/1200 autosvar 4.691:Selic Multimodern
300/300, 1200/1200, 75/1200
autosvar
6.790:Taihaho TH--002 för C64/128
59$:Spllispeedkonvertering förSelica&l:Spli1speed]ronvertering
+ automatisk hastighets1.358:avkänning
154:Modernkabel för PC
154:Modernkabel för AT

DisketterDiskettboxar-Ovrigt:

I

Antal

förNEC P6/CP6 ochMPS2000 110:Fiighand
förNECP7/CP7 ochMPS2010 191:FiighandförNECSpinwriter 117:FilgbandförStarGernini 160
25:FilgbandförStarNL 10
lZZ:Inteiface puallellt (NEC)
för NEC Spinwriter 8900
1.728:Interface puallellt (IBM PC)
förHECSpimniter8800
2.839:PrintembelPC/ST/AM
295:'l'raktmmatareenkelför
NEC P6/CP6 och MPS 2000 1000:Trabomlatare dubbel för
NEC P6/CP6 och MPS 2000 1.944:Tru:tmmatare enkel
förNECP7/CP7ochMPS20101.358:Traktmmalaredubbel
för NEC P7 /CP7 och MPS 2010 2.283:'l'raktomlalare enkel för
NEC PS
1.222:Traktonna!are dubbel för
NEC PS
2.345:'I'Illktorrnatare enkel
för NEC Spinwriter 8800
1.990:'I'Illktorrnatare dubbel
för NEC Spinwriter 8800
2.503:'I'Illktorrnatare enkel
för NEC Spinwriter ELF
975:'I'Illktorrnatare dubbel
för NEC Spinwriter ELF
1.839:Typsnittskassetter för NEC PS
styck
765:Printerpapper löpande bana
lOOst
149:-

Modem:

Commoclore MPS lSOOc!!!
Ny fårgprinter till AMIGA.

Modem till Commoclore 64!!!

I

Filvt-dfmNECPS
Flrgtad

:95:129:-

Nordstans Köpcentrum
Lilla Klädpressargatan 19
Göteborg
Tel: 031-150093/94

HotShot
Quickshot Il Turbo
SlikStik
Starfighter
Tac2
Tac I för PC/Apple
· Terminator
Userjoystick
Wico Bathandle
WicoBoss
Wico Redball
Wico Tree-Way Deluxe

149:189:99:149:198:595:269:95:295:195:295:395:-
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LAR KANNA DIN DISKETT ...
Hur är disketterna gjorda
och hur ser de ut på insidan?
Vad menas med formattering,
tracks och sektorer. Och hur
mycket information rymmer
en diskett?
Har du ställt frågor i den stilen, är det här artikeln för dig!
En specialgenomgång av hur
disketter är uppbyggda.

Många datoranvändare med Commodores 1541 eller 1571 diskdrivefunderar
aldrig hur det hela fungerar. De stoppas
in disketten och laddar och spar sina
program eller spel. Det får räcka med det
tycker de kanske.
Men vill du gå vidare och ta kommando över din diskdrive, för att exempelvis
kunna manipulera filer, göra autobootrutiner m .m .. Då krävs att du vet hur en
diskett är uppbyggd.

Formattering innebär att man, MAGNETISKT, delar in disketten som figur tre
visar. Det är således ingen mekanisk indelning. Figuren visar alla spår och sektorer, som drivens DOS (DiskOperativSystem) skapar. Det går att använda fler
spår, vilket många programskydd utnyttjar, men det beskrivs inte här eftersom
det ligger utanför artikelns område och drivens DOS.

664 BLOCKS FREE. ?

2

4-f

35

SPÅR
BLO~
nummer per s r
01-17
18-24
25-30
31-35

BLOCKANTAL

21
(17x21) 357
19
(7x19
133
(6x18)
18
108
(5x17) __!§_
17
Summa block
683

•

DIRECTORY.
(1.) CENTRUMHÅL.
När du placerat disketten i driven
kommer centrumhålet ovanför en drivaxel med konisk form, vilken har samma storlek som hålet.
Då luckan stängs eller handtaget
vrids ner, pressas ett lock fast mot axeln.
På så sätt hålls disketten på plats. Eftersom axeln är konisk gör det ingenting
om disketten skulle vara lite felplacerad.
Locket för nämligen ner disketten mot
axeln vars koniska form gör att disketten
alltid kommer rätt.
I närheten av centrumhålet finns ett
mindre hål, som inte används av Commodoredrivar. Andra datorfabrikat nyttjar hålet som lägesbestämning.

1

18

01
5

f/tur 1 Dll:keltuffb_yggnad !JlflfifJ.
NÄSTA AVSNITT.

• Förklaringar till vad siffror och pilar pekar på finner du i texten vid respektive siffra.
(2.) FÖRSTÄRKNINGSRING.
Hat man otur sliter ett flitigt användande ut kanterna på diskettens centrumhål. Därför förstärker många fabrikanter
centrumhålet med en "hubring" eller
förstärkningsring.

En nyformatterad diskett innehåller
664 lediga block, men vi har räknat ut att
det blir 683 block! Och det märkliga är
att båda summorna är riktiga. Var och
en på sitt sätt.
Driven har nämligen tagit hand om
hela spår 18, som innehåller 19 block.
683-19=664, för eget bruk. Där lagrars
all information om diskettens innehåll.
Av denna anledning står det "664blocks
free.", vilket är den mängd block, som ~
disketten kan innehålla.

setts med ett skikt av järnoxid - precis
som dina kassettband ..
När man sparar något på disketten
magnetiserar drivens skrivhuvud järnoxidskiktet, så att detta blir en avbildning

höljet med en Iuddfri väv som dessutom
har mycket låg friktion, kommer disketten att förstöras. Om friktionen inte är ytterligt liten skulle magnetmediat bli
varmt och förstöras.
Om väven skulle släppa ifrån sig fragment eller trådar på grund av magnetmediats snurrning, blev både disketten
och driven förstörd.

Formatteringen delar in disketten i 35
ringar eller TRACK's Jämför med 1, 18
och 35 på figur 1. På svenska heter track
SPÅR .

Dessutom delas diskettens spår in
block enligt följande:

Spår 1-17 i 21 BLOCK (0-20).

(7.) SKRIVSKYDDSÖPPNJNG.
Du kan skydda disketten från ofrivil·
lig radering eller lagring av data genom
att tejpa över detta jack med ogenomskinlig tape eller skrivskyddslappar, som
följer med diskettförpackningen.
Man kan däremot läsa på disketten
även om den har försetts med skrivskyddslapp.

eUer

lllpp
1'orf-

Nu är det slut för den här gången. Inästa avsnitt förklaras HEADER- och
DATAblock, läshastighet och annat, som
man kan undra över.
Basicskolan innehåller en programmodul i "registerdelen", vilken läser in
och visar diskettens DIRECTORY utan att registret raderas i datorns minne. I "nybörjardelen" kommer jag att
ändra modulen så, att denna kan användas separat som ett eget litet program
eller varför inte -som en del i Dina egna
program.

Spår 18-24 i 19 BLOCK (0-18).
Spår 25-30 i 18 BLOCK (0-17).
Spår 31-35 i 17 BLOCK (0-16).

Teckningar och text:
SVEND ORUM BERTELSEN

ETT TIPS

denn

Om du gör ett likadant jack på diskhöljets etikettsida kan du vända disketten
och använda baksidan. Det är viktigt att.
jacket kommer på samma plats och har
samma storlek. Se figur 2.
Var dessutom försiktig, så att du inte
skadar disketten. I de flesta fall kan man
göra så även med enkelsidiga disketter.

del.

r'

(44.) SPÅR 44.

• Bilden visar var du ska göra ett hack i disketthöljet för att kunna använda diskettens baksida.

(3.) YTTERHÖLJE.
Diskettens ytterhölje tillverkas vanligen av vinyl , som är ett plastmaterial.
Höljefs~II vara tunnt, starkt, segt och
böjligt. Ar det för tjockt kan disken kärva vid i och urtagandet.
Det måste vara starkt så att det mot~r mekanis~ slitage~ segt och böjligt så att det inte spricker och förstörs
om man råkar böja disketten lite.
Disketten är tecknad med med två
uppsprättade falsar och uppvikt framsida, så att du skall se lite av insidan. Av
samma skäl är delar av höljet borttaget.

av pulserna som datorn skapar. Mer om
detta senare.

Rätt gissat. Vissa illmariga disketter
använder fler spår än som egentligen är
möjligt med drivens DOS.
Det går förmodligen att komma ändå
närmare mitthå!et. Det här är således
in get absolut tal.

(35.) SPÅR 35.
Här slutar den normala lagringsarena på magnetmediat.

(5.) LÄS- & SKRIVÖPPNING.
Detta är diskettens ömtåligaste del, eftersom Olfidskiktet inte är skyddat av höljet. BEROR ALDRIG DENNA YTA. Det
kan förstöra disketten. Om oxidytan blir
dammig kan det förstöra både diskett
och drivehuvud.
De enkelsidiga drivarna 1541 och
1570 läser och skriver på diskettens baksida. Den dubbelsidiga 1571 :an använder naturligt nog båda sidorna. Sida ett
är diskens baksida och två den etikettförsedda framsidan.

(18.) SPÅR 18.
Detta är diskettens viktigaste spår.
Här finns dessutom bibliotek, directory
eller innehållsförteckning Mer om det
senare.

(01.) SPÅR 1.
Här börjar lagringsarean på disketten.

(4.) MAGNETMEDIA.
Magnetmediat är utan tvivel diskettens viktigaste del . Den måste ha exakt
tjocklek och extremt slät yta, så att drivens läshuvud alltid får rätt avstånd till
ytan. Det är tillverkat av plast, som för-

--,

(6.) GLIDYTA.
Disketten snurrar med 300 varv/minut. Om man inte klär insidan av diskett-

FORMATTERING.
Innan du kan använda en diskett måste den förberedas eller FORMATTERAS, så att driven hittar på disken.

• När du formatterat din diskett ser den ut som på bilden. Disketten blir indelad i spår, vilka i sin tur indelas i block (sektorer). För en fullständig förklaring läs texten här intill under rubriken formattering.

)
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Superkort~
maskva·nn
En 5-radig Mask - är det

Att programmera korta spel är tydligen
populärt. För denna Utmaning slog
nytt världsrekord i effektiv
också nytt rekord i antalet deltagare.
programmering?
Närmare hundratalet entusiastiska 64Ingen vet. Men Ricky programmerare skickade in sin version
Sandblom och Pär Magnus- av 64-spelet Masken.
Att man kan göra Masken på många
son från Borås tog i alla fall olika
sätt bevisas kanske bäst av att vi
hem segern bland närmare fick program som var allt från 6.500 by100 deltagarna i månadens . tes långa till superkorta 300 bytesprogram på fem rader.
Utmaning.
Konkurrensen kring program runt 300
Deras program var både det
kortaste och mest spelbara av bytes var faktiskt stenhård. Men som ni
kan se av protokollet så ansågs det vinalla ansåg Datormagazins nande bidraget vara bäst i båda kategoiury! Grattis Ricky och Pär!
rierna. Detta bevisar att det går att vara

0
1
2
3
4
5

CLR:S=1064:DIMO<Sl:H=S:V=53281:POKEV,14:PRINT"l:":POKEV,6
F=RND<1>•960+S:ON2ANDPEEK(FlGOT0,1:L=L+3:PRINT,"C ÄPPLEN:"L/3-1" SEGMENT:"L
POKEH,. :W=L>W+1AND-NOTW:GETT$:R=R-(T$="X"l+NOTTS<"Y"AND3
POKEF,42:X=X+<R<3>•NOT-R:Y=Y+<R>.AND2-Rl:POKEOCWl,32:0CWl=H
POKEH,15:H=S+X+Y•40:0NNOTX/40ANDNOTY/24ANDNOTPEEKCHlAND3GOT01,S,2
PRINT"~ILL DU SPELA IGEN7":GETT$:ONPEEKC197l/12AND3GOT05, :POKE789,30

både kortast och bäst.
Många har till tidningen påpekade
Iuddigheter i spelreglerna. En av dessa
var texten "Vill du spela igen?'!
placering. Vi håller med om att denna
formulering var anin9en luddig och valde därför mildhet på denna punkt.
En annan tvistefråga gällde hur
många segment masken skulle öka
med . Detta lämnade vi helt upp till ert
eget omdöme. Men ni kan ju själva fråga er hur roligt det är med en mask som
växer så långsamt att det blir tråkigt att
spela spelet ...
Hade tävlingen endast gått ut på att
skriva det kortaste programmet, så hade

•

....

,.

Utformning

• Pac Man är väl som alla vet det klassiska labyrint-spelet. Våra krav är följan-·
de: Texterna "Poäng:", "Bana:" och
Nu gäller det dej. Kan DU "Liv:" skall finnas (med lämpliga siffskriva ett Pac Man till 64:an? ror efter) någonstans på skärmen , Antalet spöken skall vara fyra. Spökena beOch skriva ett riktigt kort Pac höver inte vara intelligenta. Spelplanen
Man. Det kortaste av alla.
skall utgöras av hela skärmen minus
max två statusrader.
Det är det månadens Utma- . • Vidare skall man få frågan "Vill du
spela igen?" när man förlorat. Svaret
ning handlar om!
"i" skall leda till att spelet startas om,
medan svaret "n'' skall leda till att skärmen rensas, att senaste poängen, samt
Precis som i Masken-utmaningen
den bästa poängen under hela spelet vikommer vi plocka ut de tio kortaste versas, samt att man kommer ut i BASIC:en
sionerna som uppfyller våra krav och ge
igen . Och till sist: Tänk på hur Pac Man
dem poäng från 1 till 10. Sedan får Game
Squad ge dem från 1 till 10 poäng för
ser ut. Detfinnssättattsparaminnesom
spelvärde. (Dock kommer poängen 0
tar bort mycket av Pac Mans spelkänsges ifall något bidrag är alldeles bedrövla. Tänk på att spelet skall vara spelbart
ligt dåligt.) Bästa sammanlagda poängoch inte bara kort.
en vinner.
Se på vinnaren i Masken-utmaningAdvanced String Lib.
(True Basic)
734:Runtime Package (True Basic) 2.195:Unicalc Spreadsheet
980:- ·
VIP Professional (Lotus I 2 3) 2.495:Word Perfect
3.995:-

(::
Commodore

Hårdvara AMIGA:

Nyttoprogram
Commodore Amiga:
2.995:1.995:1.325:395:BBS-PC
1.495:DesktopVizaWrite
1.995:Diga
725:Digi Paint
1.595:Dynarnic CAO
5.995:·
Flipzide
795:Fortrcill
2.995:Gizmos
734:Instant Music
319:Lattice C 3.10
2.695:Lattice Make Utility
1.228:Lattice Screen Editor
1.228:Lattice Text Utility
980:Ledger Am. bokföring
1.395:Lisp
1.895:•
Macro Assembler
945:·
Miamiga File
1.395:Modula II developers version 1.995:Modula II standard version
1.395:·
Music Studio
395:On!ine
1.195:Organize
1.495:Pascal
1.105:PCLO, kretskortslayout
5.995:Acquisition databas
Analyze
Animator
Art Pak I

Proffessional Arniga DOS C
Compiler ·
Scribble II engelsk
ordbehandling
Shell
Sonix
Superbase personal svensk
Toolkit
TrueBasic
3-D Graphics(True Basic)
Sorting & Searching
(TrueBasic)
Developers Toolkit
(True Bas~c)

)

Amiga500
5.995:Amiga2000
14.495:Amiga 2000 + Arniga 1081
17.895:Amiga 1081 färgmonitor
3.995:Arniga 1010 extern floppy
2.395:Amiga 520 RF-modulator
295:~
Amiga 501 512k RAM
+ klocka för A 500
1.495:Amiga 2010 intern fioppy
1.845:Arniga 2032 Videointerface 1.105:Minnesexpansion för

J

en. Ett utmärkt exempel på att man kan
göra ett kort spel utan att förstöra spelet.
• Labyrintens utformning liksom utseendet på figurerna avgör ni själva. Skicka med en beskrivning över hur man
styr.

734:-

1. R. Sandblom & P. Magnusson
Michael Bohling
Magnus Henriksson
Björn Persson
Johan Björklund
Jonas Kvarnström
Anders Lindberg
PärBuschka
Måns Bernhardt
Johan Bergstedt

• Programsprik Basic 21> (64 BASIC).
Maskinkod och anrop av rutiner I KERNAL OChBASIC ROM ärej littåtet. (Inga
SYS eller USR(X) mao.)
,. mgen p,og,amradtåröverstiga 79 leckertinl<lusivt>l8dnummer. (Testa om det
6rOK,,. detta Vis: t..181:aprogrammet,
kolla om du kan mata in samt#ga rader
BltSld somclestar närduliswochattdtl
har ett mellanslag till godo på slutet.)
• Programmet skall sändas in på
band/disk. VI kan ty\/ärr inte ta emot bi·
dragpA papper länqre, eftets0mdettar
oss för lång tid att sitta och knappa in
dem .
• Vill du h-a tiflbaka ditt band/din disk,
skicka. med ettfu#tfrankeratkuvertmed
namn och adress på. Kom ihåg att märka alft du skickar in med namn och ad·

• Bidraget skaft skickas in t6re elen 3
mats 1988 till Datonnagazin, fCatf.
b e ~ 77-Bt, .11335 STOCK·
HOLM. Märlckuvertef "PACMAH" och
aet antal bytes ditt program tar upp.
Exempelvis: ••pAC IIIAN: 11141 f>V(es':

Ende/harhaftproblem med att avgöra programmets fängd. Frednl Pruze.
Jius. vinnare av Sinus-utmaningen och
numer medlem av Datormagazjns tedafction ger följande lips:
Lägg in raden: ••gggg PRINT-26644FRE(1)" J programmet Gör sooan
"RUN 9999''. Programmets längd
skriYS dA ut. Radera sedan raden.
Vi törbenalter oss rätten att publicera insända bidrag både på tidningens
mAnadsdiskett och band samt i Datormagazin nr 4188.

Björn Knutsson

ress/

Priset

Datormagazins Hacker-diplom, Datormagazins college-tröja samt Final Cartridge 111 slänkt av Wachengruppen HB.
En del av er har påpekat konstigheter
och tankemissarfrån vår sida i tidigare
utmaningar. Fortsätt med det! Det gör att
vi bättrar oss.

• Det segrande bidraget belönas med

En sak som tydligen inte gått fram till
alla är att programmen skall gå att an-

A2000 !Mb-l.5Mb
Amiga 2052 2 Mb RAM
Arniga 2058 8 Mb Ram
Arniga 2088 PC-kort +
5.25" diskdrive
Arniga 2286 AT-kort +
5.25" diskdrive
Amiga 2092/2090
20Mb hårddisk med
kontrollkortförAmiga
Arniga 2092/5060
20Mb hårddisk med
kontrollkort för PC
Arniga 2090/2094
40Mb hårddisk med
kontrollkort för Amiga
Arniga 2300 Genlockkort
Digiview digitiser
Future Sound "Sarnpler"

-

0..,,

4.315:1.495:695:795:1.595:570:2.216:734:-

DE TIO BÄSTA

Biörn Knutsson

Regler:

Pac Man utmanar
Pac Man känner väl alla till.
Dataspelet som det både skrivits böcker och gjorts TVserier om.

det varit befogat att offra spelbarheten
för att krympa programmet. Men nu gällde det att tillfredställa våra speltestare
dessutom . . .
Vi ber att få gratulera Ricky Sandblom
och Pär Magnusson från Borås som
vann med sitt gemensamma bidrag. Inte
nog med att de var kortast av alla, de
kom dessutom på delad första plats i
spelvärde. (Se tabellen)
Hoppas att ni är ;ioda vänner, eftersom ni lär få dela pa den Final Cartridge 111 ni vunnit. Var sin tröja och var sitt
diplom kan vi dock ordna. Snyggt jobbat, grabbar!

Commodore AMIGA med TV-modulator
(Monitor ingår eD
USR pris 5.995:-

734:-

[]ATA

981:4.315:28.389:6.167:•
9.870:8.018:6.784:12.339:1.475:2.456:2.650:•

Spelprogram Commodore
Amiga:
3 Musketeers
345:Arniga Karate
250:Archon
460:·
Archon II
450:Arena
399:Artic Fox
450:Balance of Power
450:Ballyhoo
350:Barbarian
300:Basketball Two on Two
300:Brattacus
495:Bureacracy
400:Challenger
150:Championship Golf
400:Classic Bridge
279:Cruncher Factory
150:Deep Space
399:Defender of the Crown
450:Deja-Vu
450:Demolition
150:Discovery
645:Enchanter
350:Fairy Tale
550:Flight Simulator II
695:Football Fortunes
345:·
Scenery disk *7 till FS II
350:RS 232-kabel till FS II
199:Goldrunner
345:·
Guild ofThieves
295:Hacker II
300:Halleys Project
450:Hitchhikers guide to the Galaxy 350:Hollywood Hijinx
400:Hollywood Poker
250:Jewels of Darkness
250:·
Karnpfgruppe
320:Karate Kid II
300:Kings Quest III
300:Knight Orc (samling)
250:Leaderboard Golf(Arniga 1000) 395:Leaderboard Tournarnent
150:Leather Goddesses of Phobos 350:Marble Madness
319:Mean 18 (Golf)
350:·
Mindshadow
300::
Moonrnist
350:·
Phalanx
150:·
Planetfall
350:Portal, dataromanen
400:Roadwar 2000
250:-

vända. Ett pro~ram som buggar för att
nån· tcycker pa fel knapp är ett dåligt
program. Är du osäker om ditt lilla
special-knep är tillåtet: Skicka med flera bidraq på samma kassett/disk. (Skicka ocksa med en lapp där du talar om
varje versions storlek och hur den skiljer sig från föregående.) Har ni roliga förslag på framtida utmaningar, skicka
även dessa.

s.nr.
Seven Cities of Gold
Shadowgate
Shanghai
Silent Service
Silicon dreams
Sinbad & the throne of Falcon
Sky Fox
Space Battle
Space Quest
Spellbreaker
Starglider
Stationfall
Strip Poker
Super Huey
Swooper
Tass Times in Tonetown
Ternple of Aphsai trilogy
The Pawn
The Surgeon operationssimulator
Trinity
Ultima III
Uninvited
Wintergames
Wishbringer
Witness
World Games
ZorkI
Zork II
Zork III

450:460:449:300:·
295:·
250:450:450:150:300:·
350:300:350:·
220:250:199:295:350:300:·
895:·
400:330:450:300:·
350:350:295:·
350:350:350:-

BUTIKER
Tegnergatan 20 B
(vid Sveavägen)

Stockholm
Tel: 08-304640
Nordstans Köpcentrum
Lilla Klädpressargatan 19

Göteborg
Tel: 031-15 0093/94
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IPS

I

LÅT DATORN HJÄLPA DIG ATT BLI TIPSMILJONÄR.
KOPIERA RADERNA 40 & 50
ELLER LAR DIG ATT PROGRAMMERA I BASIC.
g~~om att__ skriva in rad 30 på
Detta program lär Dig skriva stora siffror eller tecken. På sam.fol1a nd e satt.
··
.. ·
d I 'd .&'"
t
(SHIFT/2)betyderattDuskalltryc·
ma satt som tarnmgsmo u en I et ,orra numre ··
ka ner SHIFT och 2 samtidigt. Då bör-

5 REM 11 TI PS 111
30 AS=" 1 l!l
1

1111111

I

11

1
l!JI

1510
1520
!522
1524
1535
!540
!560

1111,1 I I

$

W

I

lf$=,'~'11tTffiI;]
r,1111111
I
~
'-I
I 1•1111111 I
~
I •• .....
11

~~111111111

1111111
40 8$= I Il 1
SlfTS="• • I
1111111 I 1 1

1-as-TII NT CH

jar vi.;

l!lllll 11

i

1

:

11

1

TN=INT<RND(Tl)*3+1)
IF TN=1 THEN T$= 1111 11111
IF TN=2 THEN T$= 2
IF TN=3 THEN T$= 11 X11
ON TN GOSUB 1600! 1700, 1900
PRINT U$ TAB<NR+ 4) 1$
NR=NR+i: IF NR}12 THEN NR=!
11
l!l!l!l!l!l" : END
i5"81JG1JTO 1510
RETURN
1600 PRINT U$ AS
RETURN
1700 PRINT U$ 8$
RETURN
1900 PRINT US C$

pRI NT

f!:tJfs/af

l!ns1a/,~ff/f,Jf/Jaj
melCRSR ner (SHIFTICRSRhöger) 6
gånger osv.
När Du kommit till" trycker du på
RETURN.Därefter flyttar Du upp
markören till rad 30 andrar 3 tlll 4
och trycker RETURN. Sen flyttar
du upp markören till rad 40 och ändrar 4 till 5 och trycker RETURN.
OM ALLT BLEV RIKTIGT SKALL
Du nu ha tre likadana rader.. Andra
B· och C1 samt korrigera alla »{Jrickar»
Skriv LIST. Kolla allt allt ser exakt li·
kadant ut som bilden. Om så är fallet skriv run. Därefter skriver Du:
PRINT A189 C1. Jag förutsätter att
Du inte glömmer att trycka RETURN
efter varje kommando eller rad.
Blev det 1, 2 och X? Dm inte kontrollera igen.
RND på rad 1510 känns väl igen. Rad
1510 skapar slump visa tecken med hj
hjälp av av den interna klockan TI.
Om TN=T så är T9="1" betyder rad
1520. På rad 1535 finner vi nåt nytt.

ÄVEN DET OMÖJLIGA ÄR MÖJLIGT - om man programmerar på rätt sätt. Om Du har ett basicprogram inladdat och
försöker skriva LOA D "$", 8 så försvinner ditt program ur da
torns minne. Det ersätts visserligen med diskettens innehållsförteckning eller Dl RECTOR Y, vilket är en klen tröst, om
man vill ha båda inladdade samtidigt.
Problemet kan lösas på två sätt. Låt
det ena programmet bestå av maskin·
kod och det andra av basic. Eller lär
Dig använda drivens egen dator. I
diskettartikeln skrev jag attvi skulle
lära oss att ladda in ett director vil-

1535 ON TN GOSUB 1600, 1700, 1900 är ett finurligt sätt att spara rader och minne.
IF TN
IF TN
IF TN

= 1 THEN GOSUB 1600
= 2 THEN GOSUB 1700
= 3 THEN GOSUB 1900

ON TN GOSUB 1600,1700,
1900.

Den vänstra rutan behövde 3 rader för att beskriva samma sak som
den högra behöver drygt en rad för. ON TN GOSUB eller som det
vanligen står i böckerna ON A GOSUB undersöker värdet på variabeln efter ON . Är värdet 1 gäller den första ho_ppadress.!!n . År vä_rdet två gäller den andra adressen osv. Man kan aven anvanda ON 1
sambana med GOTO. RATT GISSAT. Då skriver man ON A GO
TO aktuellt radnummer, aktuellt radnummer.
NR=NR+1 lägger till en etta varje gång_programmet genomlöos.
På så sätt flyttas tipsresultatet ett steg ät hbger i PR INTT AB(N R+
14) ända til dess värdet av nr=l 3.
II

5 R[H 11JOYSTI CK KOLL II
!00 P$= ~~l1l!l!l!l!{!l!l!l!Hlf:T:f:T:f=T:f=f=T:T=T:f:Y:Y:T=f:l11
iiO INPUT'~KOLLA PORt f;ttö~r~?~"'i·
120 IF J=l THEN J=56321 : REM PORT
130 I f' J=2 THEN J=56320 : REM PORT 2
140 PRJNT "L" : A=P[[K(J)
150 IF NOT A AND 1 THEN POKE 1044, 160
POK[ 55316,1 : PRINT P$ 11(Il]UPP 11
160 IF NOT A AND 2 THEN PUIT
2004 160
POKE 56276, 1 : PR I NT PS 111.!.l!.lflNER" '
170 IF NOT A AND 4 TH[N 11 PUIT 1464 160 :
POKE 55736, i: PR I NT PS IIIIIIIIIV~NSTER 11

,r

JOYSTICKKOLL undersöker Din glädjepinne eller mar·
körtört1vttnmgshjä1pmede1. !i·
bland är engelska inte så dumt!

~iitt~i ~~t~~an1~ c~~t

___

ket kan vara nödvändigt om
man behöver undersöka vad
de andra filerna heter. Klok
som Du är vill du nämligen göra en säkerhetskopia av ditt me
möda inknappade register.
JAHA _, OCH VAD HETTE DE
ANDRA SEKVENSIELLA FILERNA? Låt oss trycka på D
och kolla.

Om man tar bort goto 20 000
på sista raden, kan du använda
programmodulen fristående eller som en del i ett eget prog~
ram. Det är en ganska primitiv modul, men den får duga
___, så här i början.

12000 :
12010 CLOSE i : CLOSE 2
!2050 OPEN i 1 81 15 : OPEN 2 8 112, 11 tt 11
12100 PR I NT ·~11• · : PR
I NTtti /•ui ; 2; 0; 18; 0
12150 PRINTtU 1 ~-P 11 • 2. 144
12200 roR I=i TO 23' :'GETtt2 8$
12250 A=ASC(8$) : DNS=DNS+CARS(A)
12308 NEXT I : PR I NT 111j11 DNS 11 • 11 : SE=!
12350 TN=S : IF SE (19 THEN GOTO 12450
!2480 IF SE )!811 THEN
GOTO 12850
12450 PRINTtti Ui 11 ·2·0·!8·SE
12580 FOR TN=~ 11 TO 11~5~ ~TE~ 32
!2550 PRINTtti, B-P ;2;TN
!2600 FOR 1=1 TO 16 : GETtt2,E$
12650 IF E$= 1111 THEN E$=CHR$<0)
12700 C=ASC(E$) : FLS=FLS+CHRS(C)
!2750 NEXT I : PR I NT FL$ : fl$= 1111
!2880 NEXT TN : IF SE (19 THEN SE=SE+3
TN=TN+5 : GOTO 12450
12850
CLOSE 2 : CLOSE 1 : GET US : IF US
=1111 GOTO 12850
12900 GOTO 20000

ner18 CRSRhögerSHIFT/2)
på rad 11 </J väljer man joystick.
2
:~vi1~v~åk~~pg!i~ch
o D ··1· 1 å ·· J 56321
2 ; r :ä:Jls6l2t •
Vi rensar skärmen (SHIFT/
~~~~~tt~ 1~nonce~i~~s:~med värdet J, som Du valde.
180 IF NOT A AND 8 THEN POKE
1503
160
Hittills har vi alltid skrivit IF A.
POKE 55775, i : PR I NT P$ 11
HOÖER"
Det går givetvis lika bra att skri va OM A INTE AR eller på ba190 Ir NOT A AND is THE" 'sicspråk IF NOT A. På detta sätt
200 GOTO 140
kan vi invertera värdet av A .. Nu Som vanligt stänger jag de båda filerna innan jag öppnar dem .. Skulle_r,ågon va210 S= 1991 : PR I NT P$ "SKJUT''
får du godta resten av programmet ra öppen då Du försöker öppna d_~n får Du_ett felmed_delan<je, ~~m go_r att p_rogty i ett kommande nummer skal I ramkörningen avbryts. Om Du daremot stanger en stangd fil, hander mgentmg.
220 FOR
l=i . TONEXT
14 I: POKE
S,47
jagförklaraPEEK's&POKE's.
,,.1·1 ·11.1·
dOPEN1815 D- ft
··
· f.'l(II ed
--S-39
.
·
GOTO
140
v1oppnaren,1 t1 '!.'!venme
~t"A • ,,ar~ e~. f?ppnarv,en 1 1 m
Tecknen i slutet på rad 150 får
sekundäradress 2 • foljt av.,# dvs DPE,v L,8,2, #. Har,genom skapas en buf230 S
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fertarea i drivens RAM-mmne.
Du genom att skriva
TI L LÄGGSMODU L
På rad 12100 rensar vi skärmen genom att skriva PRINT "reverserat hjärta'~
(SHl FT /CRSR upp) 2 gånger och
'>00
NE$
11~~''''''''''''''''''''''''''l"
REM
T
G
BORT
T_rycksamtidigtpåSHIFTochCLR,såfärDuhjärtat. Tfl,CkfJ_åSHIFToch2,
CRSR höger.
'= !!t!t!t!t!t!t!t!t!t!tNt!t! :
A
så får du »fnuttarna». ;: betyder byJ inte rad. PRINT#11 UT ';2;6;18:E' betyder
ETT T[ CK
läs in ett block 1«1kanal21 drive ,. Blocket finns på spar 18 i sektor I.
Reverserat Q på si utcit av rad 16(/J
II
betyder CRSR ner reverserat Å
380
REH
OPEN2
8
2
"tt''=GOR
BUFFERTAREA
PRINT#T,"B-P":2;144 an11er att driven skall börja läsa BYTE 144. OBS i stälCRSR ner.
Ui "=BLOCK-REAO
OI SK-RAM-BUFFERT (DI~)
Jet för att säg_a SKALL BÖHJA LASA, säger man PEKA. Därför kallas tfåan för
"B-P"--BUFF[RTPEKARE
(DI
R)
PEKARE,. vilket är ett mycket vanligt datorbegrepp. (B-P betyder BUFFERTOch vad kan de 8 mystiska teckPDINTE11 eller på svenska buffertpekare)
390 REM
nen i si utet _på rad 170 betyda?
RÄTT GISSAT. (SHIFT/CRSR
400
REM
DN$=D
I
SKETTNAMNJ.
S[=SEKTORNUMMER
FOR 1=1 TO 23: GET#2,89 undersöker 23 BYTES i en följd, från byte 144 &
vänster)
I
TN=TECKENNUMMER FLS=t ILNAMN (DIR)
framåt.
eftersom jag är en elak typ tän418 REM 8$ & E$ TtCKENSTR. F. DISK & FIL A=ASC(B9)omvandlarbytentillettASCll-värde.DN9=DN9-fCHRtlA)samker jag inte förklara vad tecknen
man för ASCII-tecknen till en sträf1Jl eller följd av tecken med hjälp av FOR
HA HNE N (DI R)
i slutet på rad 180 betyder. Å
NEXT LOOPEN SAMT PRINT "UN9" på rad 12300. Tecknet före DN9 skaandra sidan vet Du ju att de be2
5
0
0 N[ XT I : PR I NT
pas genom att t!Y__cka ner CTR L och 9 samtidigt· tecknet efter CTR L och EJ.
tyder CRSR höger .
10110 PRINT "UID FEL: SKRIU laGOTO 10390! NUHARVILASTINDISKETTENSNAMN,NUMMERDOS-version,samt
När Du sparat en fungerande ver·
TRYCK RETURN"
.
visatdettapåskärmen.
sion av programmet tycker jag
20145 pRI NT
9: ANDRA p=pRT S=SKAR ML I ST SE är mitt minnesord för sektornummer och TN tecken eller BYTE-position
att du skall ta bort alla prlntsatser och PS. Då går programmet
RESTEN AV PROGRAMMET LASER IN DISKETTENS FILNAMN. På samD=DIRECTORY •-" ,·
nämligen mycket fortare, ty·
ma sätt som jag just beskrivit. För att öka upp snabbheten fuskar jag genom
skärmhantering i basic går myck20i 47 PR I NT
att endast låsa var tredje sektor.. Har du väldigt många filerpå disketten kom·
et långsamt i vär kära dator.
•" N[ $
mer dessa ej att listas. (lugn längre fram kommer en bättre (Utin)

p:
:·::

f

"la

''la

20270 IF VS="D" THEN GOTO 12000
Tafl bort ett CRSRINER-tacken på rad 200.. Andra rad 2500 enlir/a anvisnin~en.
Lågg till rad 10110. Om skrivaren ej är påslagen eller om Du inte ar nåaon 'år
Du ett felmeddelande, vilket avbryter programkörningen. Skriv därvid GO TD
1/39, i dirett mQdlfe så fortsätterJJ.rog_rammet utaJJ att tappa sina strängar..
till D=DtRECT RY å rad 2VJ14!i. Ersätt NE:J med semikolon;

~

eJ~

~~

1Jtenr1
I

,

,Jf1

~.

11
'l(LP,rV

..

-

...
...

40

Hur fungerar
ikonerna

...

Hej!
Jag har en Amiga 500. Nu undrar jag
hur man kan starta sina egna program
genom att bara klicka på först diskettikonen och sen på ikonen för programmet?
Anders
Om ditt program är skrivet i AmigaBasic är det inget som helst problem. Se
bara till att AmigaBasic fin ns på sam-

ma diskett som ditt program. Klicka
sedan på ditt programs ikon och välj
INFO i Workbench-menyn.
Ungefär mitt i INFO-fönstret bör det

klia er i skallen och undra.''Vaffö gö den så för?"
Skriv istället till vår Com-

modore Wizard; Kalle Andersson. Datormagazin. Karl-

....

bergsvägen 77-81,
STOCKHOLM.

113

35

Kopiera från
1581?

ag är en C128D-ägare som vill ha
svar på en fråga om Commodores
nya 3.5 tums drive 1581 . Kan man
kopiera filer från 1541 och 1571 till
1581:an? Behöver man något specialtillbehör?
Anonym
Det går bra att kopiera filer och
program mellan 1541 eller 1571 och
1581, om disketten är oskyddad. Något specialtillbehör behövs inte.
Spelprogram och andra skyddade
program går däremot Inte att kopiera.
För att kopiera ett program kan man
. helt enkelt ladda in det och spara till-

J

baka det på den andra driven. Ett an. nat alternativ är att använda ett kopierlngsprt?9ram eller drivens egna copytunkt,on.

SO-tecken

,..

nu finnas ett fält som heter "Default
Too/". Därskadusetillattdetstårt.ex
:AmigaBasic om du har AmigaBasic
på samma diskett. Annars kan du där
ange en diskett eller bibliotek där
AmigaBasic finns. Tryck sedan SAVE.
Nu kan du genom att klicka på ditt
programs ikon för att starta det.
Om ditt program inte är skrivet i
AmigaBasic utan i exempelvis c, Modulall eller Assembler m.m måste du
först skapa en ikon för det programmet.
Det enklaste du kan göra då är att
kopiera en ikon från något annat program och sedan gå in och ändra den
som du vill. Ikoner har samma namn
som själva programmet men med
.info som tillägg, så om du har ett
program som heter "PROGRAM " ska
dess /kon-fil heta •'PROGRAM.info".
Omdukopierarenikonfrånnågotannat program måste du se till att den i
är av TOOL-typ. Det ser du genom att
använda INFO i Workbench-menyn.

Musik-adresser? r=======::::;;:::::==~====-==Hur kan man hitta vilken adress som
Swnslc'aBulletin
a·oarc1 $Ulld-aan
musiken ligger på och starta den utan
..... ,
1'•'-"~•••
att spelet startar? Jag har sett många
__"'". ;-,~,l
~
.
1
1 -""'·
hacker-demon med musik från spel och
., """
""'
1

·d+··
1:111

!:~

scroll och annat coolt.
Musik-man
Det finns Inget patent-knep för hittat musiken i ett program. Det du måste göra är att gå in i programmet och
leta fram den. Det gör du lättast genom att hitta rutinen som spelar musiken och se var i minnet den hämtar
data till musiken.

t; ~ ... ::r
~

~7_51_
1200_1_200_2400

2i;;

<

-

'->

FALKENBERG: 0346/

H

ejsan ! Jag har lite frågor.
1) Vid inladdning av vissa program från disk räcker det inte
med att skriva ,8 efter namnet utan man
måste skriva ,8, 1. Vad gör ettan?
2) Hur räknar man ut hur många bytes
långt ett Basicprogram är?
3) Vad är det för skillnad på diskettstationerna 1540/1541/1570 och 1571?
Undrande
(1) Ettan gör att programmet laddas in
till den adress där det sparades ifrån.
Med enbart åtta laddas den in till adress 2049 och framåt.
(2)
Skriv:
PRINT
(PEEK(45)+PEEK(46)*256)- (PEEK
(4 3)+ PEEK(44) • 256)
(3)Diskdriven 1540 tillverkades ursprungligen till VIC20. Den är enkelsidig och lagrar ca . 170.000 bytes.
Diskdriven 1541 är huvudsakligen
till C64, men kan användas till C128.
Den är enkelsidig och lagrar ca.
170.000 bytes.
1570 är till C64 och C128. Den är enkelsidlg och lagrar ca. 170Kbytes.
Snabbare än 1541 i 128-läge.

Opus Falken BBS

D

84764
·.

GÖTEBORG: 031/

8

X

X

8
1
·5

X

X

Discovery
Discovery
Göteborgs Textsystem
Kungälvsbasen
Megasoft BBS
Starwalker
The Yarn
West Kust Basen

571803
571804
516080
519098
493333
488000
992358
138286

HALMSTAD: 035/
ABC-Banken
Oskarströms BBS

130613
60510

1
I

10162
31282

7
7

X

öppet: 22-07

6
8
5
1

D
D

X

\,

X

X

X

X

X

A

X

D

X

D

X

x

C

I

HA INGE: 0750/
Common
Tungelsta

x
x

D
D

--::---::----+--+-+--+-+--+-+-+-+--l-----JÖN KÖPING-HUS KVAR A: 036/
Basens BBS
129385

I

x

8

X

X

16397

5

x

x

57058

5

182468
166988

4
4·

170660

5

10300

4

151093

5

545198
549189

8
8

17515

5

60580

4

87857

7

85425

1

C

KALMAR: 0480/
Plunen

14302

X

D

X

KARLSHAMN-OWFSTRÖM: 0454,
Karlshamns BBS

D

öppet: 20-07

KARLSKOGA: 0586/
Äpplet

KARLSTAD: 054/
AMU-Fido
Suncity Fido

D
D

X
X

X

LINKÖPING: 013/

340.000 bytes. Den är snabbare än
1541 i C128-läge och kan läsa CP/M
diskar på olika format.

AUGSI

D

X

LIT: 0642/

1

JAMT Moni torn

WN D:046/
Main frame

D

X

MALMÖ: 040/
DoubleO BBS
South Swedish Fido

X

X

X

X

X

X

X

X

D
D

X

NORRTÄLJE: 0 176/
Scheme

D

X

SALA-HEBY: 0224/
Morgongåva BBS

SIGTU A: 0760/
Blue Bird

D

X

X

SKELLEITEÅ: 0910
Rathole

HETA LINJEN!

= :2
'-'

Vad gör ettan?

RÄTTELSE OM
BORDER-SPRITE

=: ""
i ~ ~

6- 300 7.)/UOO 1200
7. 300 1200 2400

1------- - - - --- --1

Jag är en kille på 13 år. Jag haren Com- 1- - - - - - - - - - - - - - ·
modore 64 och jag vore tacksam om ni
kunde skriva ut programlistningar av
spel i tidn ingen .
Peter Grans
Om du knappat in Basic-loadern till
Problemet när det gäller spe/- " bordersprites" på sid 37 märkte du
listningar är att de ofta blir ofantligt J<anske att spritarna i ramen fl imrar om
långa om spelet ska vara bra och på man kör ett Basicprogram .
det viset tar upp alltför mycket plats
Anledningen till detta är att en elak
i tidningen (ca4-5 sidor). Om det ärså Gremlin smugit sig in på redaktionen
att vi råkar få tag på en spe/listning och bytt ut "5" mot " 7" på rad4921 6och
som är bra och inte alltför lång kom- " 30470" mot " 30472" på rad 30 i listmer vi naturligtvis att lista den i tid- ningen . Om du ändrar tillbaka detta så
ningen.
slipper du flimret.

1;;:· ~

1511200

s. 300 1200

1--------------1 Den1571ärslutligen
är till C64 och C128.
dubbelsidig och lagrar ca.
SPELLISTA

~

SlOCKHOLM: 08/
I :a Atariklubben
A.S.B.
Allans Kakburk
Alley Cat
Apple Forever
Camelot
CompuText
CompuText
CompuText
Downtown
Eastern Lily
Ezenhemmer Plastpåsar
EDKXI
EDKX Il
Fenix
lmperial Star
Lesson I
Nacka BBS
Platsforum/ Dataforum
Platsforum/ Dataforum
Svea Host Systems
The Strappcr 88S
Walkman's Corner
WPUG
Yellow PC

7129922
929432
7520977
7495826
7366088
7514072
7740070
7798550
7798560
547978
194785
477513
7195789
7443183
308356
465404
181578
7153172
608091
608116
7110220
7710280
312536
7595814
7603312

5
5

X

8

X

X

X

X

D
A
A
D

X

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
5
4
3
3
8
8
5
8
1

X

X

D

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

8
1
8
8

X

D
8
8
8
A

X

D
D
A
C
D
A

X

X

\

X

X

X
\

X

X

X

25/50 krtmån

25150 kr/mån
25150 kri nun

8
8

I

I
7
8
7
4

X

X

X

D

X

D
D

X

X

X

X

SUNDSVALL/TIMRÅ: 060/
K.C.S. Fido

117257

D

5

SÖDERTÄLJE:0755/

>

Södertälje Datorförening
Södertälje Datorförening
Södertälje Datorförening
Topazen

14407
10508
14440
85357

90 cl 180 Kr/år
90 el 180 Kr/år

I
5

X

X

30338

5

x

x

74241

I

X

76195
36050

8

~

X

10677

5

X

X

17102
33203

7
8

X

X

1

A

SÖLVESBORG-BROMÖLLA: 0456/
Kantarellen

D

\

A

X

X

A
D

;

A

TROLLHÄTTAN: 0520/
Tekniska huset

X

X

X

X

X

X

Kvallar o helger

X

TUMBA: 0753/
Hallunda 88S
Telsoft

7

60 el 40 Kr/år

VALLENTUNA-TÄBY: 0762/
Circus

I

VARBERG: 0340/
Colossus
G.A.B.B.S.

--

A

öppet: 18-07

'

WAXHOLM-ÖSTERÅKER: 0764/
PermoBas
Permobas
WPUG

68180
20110
65265

1
4
7

60689

l

Kostar pengar
Kostar pengar
X

X

X

I

D

'

VÄ!',ERSBORG: 0521/
GDF,CCS

.

X

C

• Uppdaterad 88-01-25. Copyright Datormagazin, Johan Pettersson. Av utrymmesskäl har BBS:er i Värmdö, Västerås,
Växjö, Åtvidaberg och Örebro utelämnats. BBS-listan i nr 1/88
för dessa städer gäller doc1c1ortfarande. - - - - - -

1

Nu börjar den. Razors specialritade seriE; för Datormagazin. ':la.~o_r är ~n a~ de få_svens~ Heavy Metaltecknarna som vi fattat tycke för. Hans smatt absurda svarta stil ar mte hk nagot v1 sett t1d1gare.
I detta och kommande nummer ska Razor berätta sanna osannolika märkliga historier från The World of
Computers. Så håll i er. Det bär iväg. Långt, långt bort. . .
..
.. .
.
I detta första avsnitt handlar det om datorfreaket Howard Briggs. Längre fram kommer den markhga historien det första verkliga 3D-spelet, och om hur det kan gå när man verkligen får HighScore.
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ommodore har infö~t en världsstandard för hemdatorer.
Amiga 500 erbjuder så höga prestanda att den kommer
att vara normgivande i många år.
Amiga 500 är uppbyggd på multiproce~sorteki:iik,
dvs en Motorola 68.ooo centralprocessor och 3 slavprocessorer söm sköter grafik/animation, video och musik.
Operativsystemet Amiga-00S har unika multitaskingmöjligheter, dvs klarar flera processer och program
samtidigt. Enheten har en 3 inbyggd diskettstation och
komplett tangentbord med separat markörkontroll och
kalkylatorenhet.
Amiga 500 levereras med ett standardminne på
5 I2 Kb med expansionsmöjlighet till I Mb internt plus
Världens största hemdatorleverantör
8Mbextemt.
Standardinterfacen inkluderar anslutningar av
Commodore, Box 8 I 84, I 6 3 08 SP ANGA
olika periferiutrustning och även video/audio.
Tel. 08-760 25 50
1
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Amiga Programmer's Handbook, volume Il är, liksom volym 1, (recenserade
i förrå numret) inte heller någon bok för
nybörjaren .
Liksom volym 1 är volym 2 en mer eller mindre ren referens-bok . Man skall
veta vad man letar efter och ha en ungefärlig bild av hur det fungerar innan man
börjar bläddra i boken . Men precis som
1:an så är den mycket bra att ha i bokhyllan, när man väl skaffat sig grundkunskaperna.
Boken börjar med att presentera hur
det här med device-programmering
fungerar på Amigan . Förklaringarna är
allt annat än " färdigtuggade" och jag
skulle ljuga mig blå om jag påstod att de
var lätta att förstå .
Som jag sa ovan, man bör kunna en
del innan man ger sig på denna bok. Sedan följer 12 kapitel som mycket noggrannt beskriver var och ett av de 12 inbyggda devicen i Amigan . Dessa är: Audio.device, narrator.device, parallel.device, serial.device, input.device, console.device, keyboard.device, gameport.device, printer.device, clipboard.device, timer.device och trackdisk.device.

,-

De som läst på sin "ROM Kernel Reference Manual: Libraries and Devices" (RKRM) kommer nu fråga sig varför de skall gå ut och kasta en massa
pengar på denna bok när de redan har
en som beskriver dessa device. Skillnaden ligger i att RKRM försöker ge programmeraren ett tillräckligt stort hum
om hur det aktuella devicet fungerar för
att denne skall kunna testa och förstå utifrån exemplet.
Amiga Programmer's Handbook volume Il talar å andra sidan om EXAKT
hur allt fungerar, men erbjuder inga
program-exempel eller tips om hur man
skriver en rutin som utnyttjar devicet.
Som jag ser det kompletterar RKM :
Libraries & Devices och APH volume Il

varandra mycket bra. Jag tror inte jag
skulle vilja vara utan någon av dem. Den
första ger grundkunskaperna man behöver och den andra ger en den specifika information man behöver när man
vill gå vidare.
Omdöme: Liksom volym 1 en mycket
bra bok för den som kan lite mer och vill
kunna utnyttja maskinen till fullo. Jag
kan bara säga som när jag recenserade volym 1: "Jämför den med en ordbok.
En ordbok är ett utmärkt komplement till
en lärobok i ett språk, men att försöka
lära sig språket utifrån ordboken är bara
dumt."

Ett utmärkt köp för seriösa Amigaprogrammerare som vill använda Amigans möjligheter.

Björn Knutsson

Fakf.a:
Titel: Amlgil Plogramtnw'&ffllndboolr, Volume 1

F6rfattafe: Eugene P. Morttmer
Typ: Llmhilftad, ca 400 sidor.
Förlag: Sybex
Språk: Engelska
ISBN: D-89588-384-8
Pris: olcilnt
Svenst( distributör: Pylator, ter: 08-

7921095

BRA SOM BOKS
Efter att ha läst andra kapitlet avlnside the Amiga insåg jag ungefär vartåt
det ba• iväg. Större delen av detta kapitel ägnas nämligen åt en dump av vad
XREF-kommandot, till den numera
omoderna Alink-länkaren. visar för ett
av deras test-program .
Boken erbjuder inte ens en förklaring
till vad det ärvi ser. Listningen bara finns
där. Och alla som äger Lattice C 3.03
(en mycket gammal version) kan göra en
exakt likadan utan några problem alls.
Efter att ha sett detta tog jag och
bläddrade igenom hela boken lite hastigt. Inga fler XREF-listningar, men mycket gott om andra listningar. Dessa listningar är dessutom mycket stora.
Personligen tycker jag det är mycket
trevligt med program-exempel, eftersom
man ofta lär sig mycket mer av såna.
Men ville jag ha program-exempel hade
jag skaffat mig några av de sk Fishdiskarna och kommit mycket billigare
undan .
Att på det här sättet fylla nästan en
halv bok med en massa listningar, som
i vissa fall (se ovan) är totalt värdelösa,
liknar mer bondfångeri än ett seriöst försök att lära folk att programmera sin
Amiga.
Det värsta är att många av exemplen
är funktionellt identiska med exemplet
innan, så när som på några smärre förändringar. Det naturliga hade varit att
bara visa skillnaderna. Att sen deras
program i många fall är skinande exempel på hur man absolut INTE ska skriva
program till Amigan ser jag bara som naturligt.
Intrycket jag fick av boken när jag såg
den, och sag vad den påstod sig innehålla, var att den vände sig till mer avancerade Amiga-ägare. Den verkade
tom så bra att jag köpte den. Efter att ha
läst den förstod jag på att den nog snarare vände sig till dem som mer eller
mindre nyligen börjat programmera i C
påAmigan .
Test av några exempel med min Lattice C 4.0 visade dock att den nog inte
var så bra för nybörjare: Gjorde man
som författaren sa så fungerade det.inte.

••
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Boken 1571 INTERNALS är troligen
skriven av en person som kan en del om
datorer. Dock icke om Commodores
med tillhörande diskettstationer, som
denna bok handlar om.
Boken vänder sig inte till nybörjare och är innehållsmässigt mycket oklar.
Dessutom är korrekturläsningen bristfällig . För att inte tala om alla uppenbara fel.
På sidan 7 står (i fri översättning):
" 157011571 kan ha 40 spår per sida.
Detta är fel ur flera synvinklar. Man kan
ha fler och DiskOperativSystemet eller
" drivarnas" DOS är skrivet för 35 spår
per disksida.
Varje spår är indelat i sektorer. Antalet sektorer varierar mellan 18 - 21
block per spår."
I Commodore-formattabellen på sidan 10 upptäcker man att spåren 31-35
har 17 sektorer, vilket är rätt.
I CP/M-formattabellen på samma sida
stårantalet sektorer per spår
128 bytes per sector
256 bytes per sector
512 bytes per sector
1024 bytes per sector
" Det bidde nog nåt litet ty•kfel här också", skulle man kunna utbrista om man
ville vara lustig över en så olustig bok.
Jag förmodar dock att boken kanske

kan vara till hjälp. Den innehåller programlistningar -även om listningen på I(
sidan 89 innehåller fel. Den basic·
förfarne ser att man på grund av redaktionella synpunkter, eller skönskrivaranvändning, lyckats placera radnummer
40 i slutet av rad 30, varefter man "helt
glatt" byter rad och börjar nästa med
print - utan radnummer.
Vem kan hysa tilltro till en sådan bok?
Det är beklämmande att en så viktig bok
vimlar av oklarheter och rena fel.
Boken innehåller även 1571 :ans hela
ROM-listning, med mer i den vägen . Allt
är utskrivet med skönskrivare, så jag
undrar . . .
En sak är bra med mitt bokexemplar.
jag köpte det i god tro och kan därför på .._
det bestämdaste avråda er att göra det- •
samma.
Om du har vedeldning och får boken
gratis kan du ta emot den Annars är den
för dyr.

Svend Örum Bertelsen
FAKTA:
TITEL: the essentlal reterense for all 1571

u ers 1571 INTERNALS
t!ÖRFATTARE: Rainer El/inger
SIDANTAL· Cirka 500 sidor
FÖRLAG: Abacus Soff re
SPRAK: Engelska

PRIS:

Något för en
joysticks-frälst
programmerare

Efter mycket strul så gjorde jag som
jag brukar istället. Och si , då fungerade
det. Men en sak hade jag klar för mig:
Boken må vända sig till nybörjare. Men
är du nybörjare lär du få problem att få
igång bokens exempel.
Omdöme: Även om den till en början
verkar vara en bok man gärna vill ha i sin
bokhylla, så skall man nog låta bli den .
För dess enda användningsområde är
i bokhyllan - som stöd för dina andra
böcker.
Min personliga gissning är att: detta
är ett försök att göra pengar på den av-

saknad av böcker till Amigan som rådde tidigare.

Björn Knutsson
FAKTA:

Tltet: lnelde the Am'9a
Författant: John Thoma. Berry
lyp: Umhlftad, ca 4SO sidor
F6rtq;SAMS
Sm'åk:Engetska
ISBN: ~·22468--2
Pris: saknas
Svensk D19trlbutör: Pylator

" Compute! 's first book of 64 games"
är en perfekt uppföljare till användarmanualen. Visserligen är den skriven på
engelska men är ändå lätt att förstå. Den
innehåller 19 stycken programlistningar
i basic och maskinspråk plus några korta program. Till varje listning finns det en
förklaring till hur spelet fungerar och vad
det går ut på.
För dig som är intresserad av att göra
joy:;,tick-styrda program eller spel är säkert detta en bok i din smak.
Det som jag tyckte var en nackdel när
jag läste boken var dessa oändligt långa
programlistningar. Av 217 sidor var ca
130 sidor programlistningar. Dessutom
var en tredjedel av programlistningarna
DATA satser. Detta medförde att jag tröttnade ganska snabbt på boken. Personligen föredrar jag korta program som kan
sättas ihop till ett stort.
Halva COMPUTE!'s first book of 64
games innehåller program och spel i
maskinspråk. I slutet av boken finns teckenförklaringar som kommer väl till användning när man ska knappa in de flera
sidor långa programlistningarna på sin
lilla burk.
I stort sätt är boken godkänd . Men
COMPUTE! ', nästa gång bör ni korta ner
programlistningarna en aning.

Henrik Lundgren

FAIO"At
Titel: COMPVTEt's ffn,tbootof f4 ,amea.

PM: 19SJcr
Anlltl sidor: 211

llnpo,Uw:PylftorAB
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det räckte med att peka på dem för att
de skall bli aktiva?
Då är HeliosMouse programmet för
dig! Enda felet med programmet är att
man blir så bortskämd att man knappt

klarar sig utan det. För dem av er som
testat programmet SunMouse kan jag
meddela att HeliosMouse klarar allt som
SunMouse klarar SAMT allt det som
SunMouse BORDE ha klarat.
HeliosMouse är ett av programmen
jag väldigt ogärna vill klara mig utan.

Draco - ett
programspråk

Datormagazins Björn Knutsson fortsätter sin inventering av
fria Amiga-program.
I detta avsnitt tar han upp två program som förenklar fil hantering, ett gratis programspråk samt ett litet program som gör
musen roligare att jobba med.
Vi startar direkt med två program som
förenklar den ibland knepiga filhanteringen på Amigan.

Fixa filer
med NewZap
Om du nånsin haft behov av att titta
närmare på och/eller ändra direkt i en fil
oavsett vad den innehåller? Då vill du ha
NewZap!
Detta program fungerar ungefär som
en vanlig diskeditor, men med den skillnaden att den inte jobbar med spår/sektorer direkt, utan med filer. Med NewZap
kan man tex gå in och ändra direkt i ett
program så att detta använder filer på
DH0: (hårddisk) istället för vanliga
floppy-diskar. Sådant kräver dock att
man vet vad man sysslar med.
Ett mycket populärt användningsområde för såna här program är att fuska
i olika (främst äventyrs-) spel.
Vad kan då NewZap? Visa/editera filer är ju grund krav hos ett sånt här program. NewZap tillåter att man både editerar ASCII-tecken och hexadecimala
-. . siffror. Därtill kan man söka efter både

ASCII- och hexadecimala strängar. Detta är bra om man letar efter något specifikt.
Tex brukar jag använda NewZap för
att se till att program kan använda min
704*284 WorkBench-skärm genom att
leta igenom programmen efter fönstret.
När jag sen hittat det kan jag ändra det
så att det passar mig bättre.
NewZap är ShareWare.

DirUtil VI
ersätter CLI
De flesta har väl nån gång sett ett av
dessa peka-klicka program som påstås
ersätta CLI. Jag tror mig ha sett de flesta. Ändå vågar jag sticka ut hakan och
påstå att det här är det bästa. Cllmate
må vara snyggare, men DirUtil VI är lika
förbaskat bättre, eftersom tonvikten
lagts på funktionalitet.
Därtill distribueras DirUtil VI med källkod (i C) så att man kan ändra i programmet om man inte är nöjd med det.
DirUtil VI består av tre fönster. Två är
nästan identiska, i vilka de bibliotek du
väljer listas. Ett består av en stor

lol~lol ~
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"kontroll-panel". Det är ifrån denna panel programmet styrs. Härifrån kan du
visa grafik-bilder, editera filer, packa filer, lista innehållet i packade filer, skriva ut filer, kopiera filer, radera filer, läsa
filer osv.
En nackdel är att DirUtil VI kräver att
vissa filer finns nånstans där den kan hitta dem . Detta gäller tex kommandot för
att visa grafik-bilder. Du måste ha ett
program som DirUtil kan anropa när det
ska visa bilder. Samma sak gäller allt
som har med fil-packning att göra, liksom utskrift. Detta har dock en fördel:
Programmet blir mindre. Detta är trevligt om man vill kunna göra mycket på
en gång.
Själv sitter jag och kör en ordbehandlare samtidigt som jag har både DirUtil
VI och ett terminalprogram inne. Därtill
har jag en CLI och ett 10-tal småprogram
som tex HeliosMouse inne, samtidigt.
Detta hade varit omöjligt om DirUtil VI
gjort som många av sina "konkurrenter". Dessutom har DirUtil alla sina vanliga kommandon inbyggda, det är bara
specialarna och "större" funktioner som
inte är inbyggda.

Känner du dig mogen att gå vidare
från Basic upp till nånting bättre, men är
avskräckt av de höga priserna på kompilatorer?
Här är språket för dig! Draco är ShareWare och du betalar vad DU tycker att
det är värt. Nackdelarna med Draco är
att det inte finns några böcker om det.
Och att det bara finns till Amigan och till
CP/M-80. Därtill finns det inte så många
program skrivna i Draco. Fördelarna är
att det är gratis att pröva, billigt att använda och dessutom ett ganska trevligt
SURE TO CONTAIN'

språk.

SOMETH!NG OF !NTEREST

Wi/1, 2>frec/ion1 for gelting oul of

a T1:q1tt Place.

I
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DETTAiR
PD-PROGRAM!
PD står för "Public Domain':
Med detta menas att programmet
är helt fritttöralla och envar att ko-

piera, använda. modifiera osv.
Med ShaAJWare menas att prog,ammen får spridas fritt, menatt
den som behåller prog,ammet
at;h använcter det $kall beta
smärre $
pengar t(II

hovsman

nltgen ror ·

Peka med
HeliosMouse

om k

Har du liksom jag tröttnat på att vara
tvungen att klicka i fönstren när du vill
kunna skriva i dem? Skulle du vilja att

programmet tillsänt sig.

.. hundring. Fö
na hundring brukar man dessutom få den senaste versionen av

kaa

Tbundercbopper
Ace Il

119:-

AUloduell

.

Kicbtart Il
Living clayligbts
Reoep.de
Twin Tormdo
Last Ninja
Up periacope
Breakthru
Epyx Epics
Califomia OamN
Death wish 111
Summer Oold cm
ColoniaJ Cooquest

-49:119:119:119:119:119:109:129:119:119:-

169:Defender of the crown
109:TaiPan
159:Ouoship
Ouild of Tbievea

Pir.ales

)

Kampfgruppe
Sub baule lim.
Salomos by
OutRun
Me,a ApocaJypse
Six palt vol. 2
Live ammo
Solid Sold
Internat. kalUe

119:119:119:119:119:119:119:119:169:-

Meroenary oomp.
89:Areboo
99:Areboo Il
119:Computer bita "
Airbome ran&er
Jet
Project: Slealth fiper
Chuck Yea,er ffipi uainer

Pega.sm
BARDSTALE
·BARDS TALE Il
Combat achool
Plutoon

119:119:-

Paaeng,er of tbe -wind 119:-

PD finns hos SUGA
Alla ovanstående program finns i SUGAs programbibliotek. Men de finns säkert hos de flesta andra användarföreningar också. Titta på Usergroup-sidan!
Att beställa diskarna från SUGA kostar för medlemmar 30 kr/disken, 15 kr
om du skickar egen disk.

Björn Knutsson

lo~~

Svenska Pentagon Games AB

lol112 37 Sundbyberg
64:

Jag har inte utrymme nog att beskriva Draco ordentligt här, men man kan
säga att det är ett mellanting mellan C
och Pascal. Med på diskarna (två st) följer ca 200K dokumentation och många
exempel.
För den som vill pröva på lite andra
språk och inte vill bli helt barskrapad på
kuppen, är Draco nog ett alternativ att
fundera på. För den som redan har lite
erfarenhet av Pascal och C så bör det
inte ta lång tid att komma igång. Med på
disken följer allt man behöver för att börja programmera: kompilator, editor, länkare och bibliotek. Därtill finns alla Commodores standard include-filer, översatta till Draco.

disk
199:169:229:-

kass
Bismark
Paperboy
72<:f

119:109:119:129:99:59:-

Game set and match
169:- Oooniea
169:- Bride of Pnnbm1ein
169:- Ultima IV
169:- Ultima V
99:319:- 5~pims
119:169:- Leaderboard
159:- World clus leaderboard119:79:179:- Pootball. DJaDa8'8'
69:169:- Bigles
39:169:- BMX racets
29:2'49:- BMX sim.
119:239:- Deep 1crike
119:169:- Starg.une on
29:1'49:- Troopa truck
109:219:- Sbadows of Mordor
109:239:- Enduro racer
99:329:- lndiaaa Jones
169:169:- Star Jlider
179:169:- 1be muric aystem
199:169:- Lord of the rin,
109:169:- Cobra
99:169:- Oolf coost. set
Koigbt orc
1be pawn
119:169:- R.ampqe
119:Nebulus
169:Eliee colleccion
119:Ramputs
119:169:- Flying aharlt
119:239:- Mean city
179:279:- Sboot em up coost
119:239:- Western games
119:289:- Mask
119:239:- lmplocion
119:329:- Oauodet Il
119:329:- Oameover
119:169:- Bubble bobble
119:169:- Ounboal
169:- f.pyx faatload earl.

~

C]

08/29 51 62

lo}

disk
169:159:169:179:-

239:239:125:169:169:-

LOTIERI • • • •

BeställFootballMuqerll (119:-)hos oss
före 10 april, och ni blirmedi vårtgratislotteri!!
Första pris: En lädecfotbollsign.erad av Kevin Toms
(som gjort programmet)+ presentk:ortpå 100:Andrapris: 2 av dessa spel på .kassett till 64: Enduro Racer, Chopt Lifter, Golf, Twin K.ingd. Valley
Tredjepris: Quic.kgunlll Turbo joystick.
Priserna fastställs genom lottdragning. Publiceras i
vår annons i majnu.mretav Dator Magazin.

169:-

Ami~a:

169:159:- Autoduel
1-49:- BaJance of power
189:- Borrowed time
2-49:- Cheama.te
199:- Db Man
l69:- Defender of dle crown
1-49:Flight simulator 11
179:- Ouild of thievea

2-49:-

Bards taJe
Earl Weaver baseball
299:- Fen-ari formula I
3-49:- Marl>le madoess
329:- ~
3-49:- King of Chicago
17-40:- 1be 1tqeon
3-49:- DIOI VIEW2.0
580:- D101 PAINT
290:- Artic tox

10 It
5,25 clldd
3,5 add

3,5
5 ,25
5 ,25
5 ,25
3,5
3,5
3,5

dldd

100st

60:- 520:160:- 1-450:165:- 1500:95:- 850:-

ssdd Nashua
dldd Nasbu& 100:- 950:dlhd Nashua 1-49:- 1350:ssdd Nashua 195:- 1850:dldd Nashua 210:- 1950:dldd Sony
(i plastask)
295:- 2650:5,25 dldd Mu:ell
129:- 1160:5,25 dlhd Maxell 200:- 1800:-

369:369:- 5,25 dlddVerbatim 129:- 1160:139:- 1250:369:- 5 ,25 dsdd 3M
369:369:- Diskboxar.
369:- 5 ,25 I 100 låsbar
109:529:- 5,25 I 120 låsbar
139:1995:- 3,5 ,
l'"\.,"),<f
L
129:_ lubar
899:5 12x-40 låsbar
1-49:31
369:-

Hollywood Poker
239:- Barba.rian
290:- Jovst;icb:
Kampf,ruppe
319:- Deja Vu
3-49:179:229:- Lea.derboard
290:- Leaderl>oard
290:- Tac-2
79:Quicbhot
Il
169:- Page aeuer
1325:- Pawn
290:119:Quicbhot
Il+
169:- S.D.I
379:- Uhimil IV
-419:1'49:169:- Silent tervice 290:- del..me Paim Il
1159:- Quicbhot Turbo
229:- Winter games
290:- Dip
519:- Quicbbot IX
1-49:169:- World pmes
290:- Oee Bee Air Rally
299:- Quicqun III Turbo
119:l69:- Hacker 2
329:- 00 64
-499:- Prof .Compet.9000
195:169=- Kame Kid Il
290:- Superscar lndoor Sports
3-49:195:Fjllntyrd joyst. par
169:- Test drive
269:- 64 Emulalor 500(20()()
-499:169:169:- 1---All.,..-a_pn__,.._s-er--,-in_,.k....,.1-.m_o_m_s_o.,_c.,..h_p_orto--.Ex=-p_e_d::-:-iu-=-·o-ns-a-vg--:-cto=-'":--.-=vc-:-i=-s...,.äl-:-;j_er_a...,.v_e_n_sp_e-;1-tt:7.
11:---,
169:Atari,Atari.ST, Spectrom. Vic20, Vic 16/+4 Msx. Beställ.katalog. Målsmans

169:_
169:-

269:-

tillstånd om du äcunder 16 år.

,-

45 -,:
C64/128
USER

KÖPING
PEZO GHOST GAME CWB, C64/128 club,
spelbyten, speltips, programtips, medlemsavg. 40 kr/år. Klubb-blad. För info ring till: Stefan Ågren (ett. kl. 16) tel: 0221-18798

ALINGSÅS
Commodore-klubben QWERTY. Vi är en
användarklubb för dig som kan lite (eller mycket) maskinkod. Medlemsavg. 50 kr. Du får
programdiskett, medlemsblad 4 ggr/år, diskrabatt. För mer information ring: 0322-157 54,
15754.

BORÅS
HUSS DATABAS BORÅS. Användarförening, programmering, försäljning av hårdoch mjukvara till medlemspriser. Egen databas. För information skriv till Håkafl Huss,
Fristadsv. 65 C, 50235 BORÅS. Tel:
033/12 6818. Tel databas: 033/11 96 52 (spec.
term.program krävs).

FALUN
Klubb C128 Rikstäckande användarförening för enbart C128. Programbiblitek för
C128 med över 100 titlar. Klubbblad 1
gång/månad. Halvårsavgift 35 kr inkl. portokostnad. Skriv till: Otto Liliendahl, Mannhemsvägen 34, 791 32 FALUN för info mot
svarsporto eller ring Fredrik 023/176 78 eller
Otto 023/124 86

LAHOLM
Grogs Computer Team Vi är en liten Commodore 64/128 klubb som söker glada medlemmar mellan 10-16 år. Medlemsavgift 12
kr/år. För mer info skriv till: Grogs Computer
Team, Nyponvägen 2, 31200 LAHOLM

COMMODORE-KWBBEN.Rikstäckånde
användarförening för C64/128. Klubbtidning
4 ggr/år. Prg disk/kassett 1 ggr/år, stort prgbibliotek,
rabatter.
För info skriv till
COMMODORE-KLUBBEN, BOX 181 58,
20032 MALMÖ

V64/128 förening, byten av spel, nyhets blad
en gång/månad. ldeer och spelpokar m.m.
Skriv till: Olov Stener, Lingonstigen 10, 829 00
SVEG.

RÄVLANDA

Vill du logga in på vår HP3000 minidator och
köra vårt eget KOM-system eller programmera eller spela. Ring: 1200 bps 0755/105 08,
300 bps 0755/14407. Mänsklig info.
0755/14402.

Sektion till Vic Boys Datorklubb. Klubbtidning från Gärsnäs 9 ggr/år. Medlemsträff i
gång /månad . Medlemsavgift 30 kr för 1988.
Kontakta:.. Mathias Carlson , Halls väg 7, '
43065 RAVLANDA.

GÖTEBORG
COMPUTER-NEWS. för C64 och C128.
Elektronisk datatidning 12 nr/år. Stort programutbud, billiga datakassetter samt många
medlemsförmåner. Välkommen som medlem! Skriv till:Computer News, Ljungliden 1,
41729 GÖTEBORG. Tel:031/232695

HELSINGBORG
HBG:s Programbibliotek Öppet för alla
C64 fans. Vi har Public Domain prg på turbospäckade kassetter för 20 kr/st inkl. porto.
Spel och nyttoprg till C64. Klubb/ad, programmeringshjä/p. Insända prg som platsar honoreras. Sänd 20 kr i tior ellerfrim. och/eller PDprg för granskning till HBG:s Programbibliotek, Fyrverkareg. 6 v3, 252 61 Helsingborg,
skriv för info.

\NGELSTAD
Ingelstad Disk Gang (IDG). Liten användar-, spel- och programmeringsklubb för
C64/128 med diskdrive eller C128D. KLubbblad. För info skriv till: IDG, Nyborgsv. 5,
36044 INGELSTAD.

Commodore Team amvändar förening för
C64 och VicCommodore 20. Medlemstidning
6 nr/år och en kassett varje år. Medlemsavgift
40 kr/år. Skicka 40 kr för den här adressen: Jonas Ekström, Skyttegatan 10, 733 00 SALA så
får du en medlemstidning i brevlådan .
Commodore 64/128 ägare se hit! Medlems
avgift 25 kr/år. Byter och säljer program även
hardware. Egen tidning. Ring Fredrik för mer
info. Tel:0224/20562

SANDVIKEN
COMMODORE DATAKWBB. Användarförening för C64 & C128. Klubbtidning 8 nr/år,
medlemsmöten, programbibliotek. Medlemsavg. Senior 100 kr/år, Junior 75 kr/år. Skriv för
mer info Commodore Data klubb, Box 7013,
811 07 SANDVIKEN .

SÖLVESBORG

GAME BUSTERS vi byter spel och andra prg.
Ingen medlemsavg. För, mer info. ring eller
skriv till: Pår Jarwen, Gamla landov. 14, 51040
SANDARED. Tel:033/55901

KRISTIANSTAD

FÄRINGSÖ COMMODORE USERS (FC.U) Vi
har tyngdpunkten på spel och spelande av
spel till C64. Medlemar får en medlemskassett 2 ggr/år. Medlemstidning 2 ggr/år. Medlems kassett kostar 10 kr/gång. Medlemsavgift 30 kr, tidnigen gratis för medlemmar. För
mer info skriv till: Kristian Adolfsson, Box 414,
17000 STEN HAMRA eller Olle Bergvall, Berga, 17900 STENHAMRA.

STOCKHOLM

. Public Domains från Cambridge
"USA". Disketten kommer ut en glng i
mlnaden och ill!lehAller flera program.

I

Helår 12 st. disk· 420:~
H'alvAr 6 st. disk· 240:Mänad 1 st. disk 45:-

STOCKHOLM

COMPUTER CWB SWEDEN. Fria och användarstödda program för IBM, PC, SVI , Atari
och CBM 64/128. Möten i Stockholm, Malmköping och Göteborg. Medlemsavg. 75 kr/år
postgiro 492 77 46-0. Skriv för mer info: CCS,
Box 7040, 10383 STOCKHOLM
STOCKHOLM COMMODORE CWB (S.C.C.)
C64/128 spel och programklubb. Ri,ktar sig till
alla med disk/band. Medlemsblad ca 6 nr/år.
Medlemsavgift 30 kr/halvår. Vissa medlemsförmåner. För mer info. skicka frankerat svar·skuvert till S.C.C., Erstaviksv. 52, 138 00 Ät:rA
eller S.C.C., Peringskiöldsv. 65, 161 53 BROM-

MA,

.

STÖDE
COMMODORE 64/128 SRA CWB. Dataklubb för 64 och 128 ägare. Medlemstidning
12 nr/år. Halvårsavgift 55 kr, helår 100 kr. Ring
för mer info. Tel 0691/111 79 eller.skicka pengar+ adresstil!.: 64/128StarClub, Mossvägen
23, 860 13 STODE

Slit in pengar pl pC>Jtgiro 490 71 I 7-8.

SVEG

040-120700
SWEDISH COMMODORE USER (S.C.U)

''

SWEDISH USER GROUP OF AMIGA
(SUGA). Rikstäckande förening för Amigaanvändare med programbibliotek, BBS med
prg bank, disketttidning. Prgbibliotek och
BBS även tillgängliga även för icke medlemmar. På grund av kraftig medlemstillströmning
kan vi ej för närvarande ta emot fler medlemmar.

VÄXJÖ

VARBERG
COl,.OSSUS AMIGA USER CWB. Teknisk
rådgivning, hjälp med mjukvaruproblem, modifieringar av existerande mjukvara för tex företag, hjälp med mjukvaru-utveckling. över
160 Public domainprogram och shareware
disketter i klubb-basen. För info disk sänd 30
kr till Pg nr 4050850-9 (dras av vid ev. medlemskap) COLOSSUS BBS 0340/171 02 kl.
18-07 (voice före kl. 18 eller om du ringer efter kl. 18, vänta till modemsignalen har slutat).

ÖREBRO
COMPUTER RETURN Vi är tre killar som har
startat en klubb. Medlemstidning m. speltips,
frågespalt, prg-listningar, tävlingar m.m. Utkommer 4!;lgr/år. Medlemsavgift 40 kr/år. För
info skr/.v till: Richard Stymne, Nygatan 738,
70213OREBRO eller ring 0191120285. Andreas tel: 019/189553.

SOUTH SWEDISH CWB har tagits över av
Commodore klubben i Malmö. Se deras annons för info.

AMIGA USER

YSTAD
SKÅNSKA AMIGA USERS (SAU). Nybildad spelinrik)ad klubb för Amiga önskar få
kontakt med programintresserade Amiga
freaks.
För mer info ring David eller Mikael på
tel:0411/171 35, 18930

Royal Amiga Association. Nystartad
klubb för alla amiga-ägare. Vi har medlemsregister, medlemsblad, Public Domain-prg
osv. Skicka 25 kr för informationsdiskett
(31/2"). Skriv eller ring till: Jonas Ljungqvist,
Hedkärrav. 4, 77300 Fagersta. Tel:
0223/13482 ett. kl 17. Märk kuvertet R.A.A.

GOTLAND
MORA

GOTLANDS AMIGA CWB (GAC) Användarförening över hela sverige för Amiga. Medlemsavgift 30 kr/år. De 20 första medlemmarna får 5 kr rabatt ,:iå medlemsavgiften. I medlemsavgiften ingår tidning 4 ggr/år. Vi säljer
disketter förmånligt. För mer info skicka en
krona och returporto till: G.A.C, PL 1241 Västerhejde, 621 48 VISBY. Märk kuvertet "info".

För ' mer info.
tel:0250/166 29.

ring

Magnus

Persson

IBM/PC
I

GÖTEBORG
VÄNERSBORG_
. A.I.T. Amiga-lnternational Team söker medlemmar för att byta ideer och tips. För info kontakta KHJ tel:031/449651 ·
.
THE A TEAM user group för Amiga ägare
som vill. byta .Public-Domain program, spel
och programtips. För mer info. skriv till: The .
·
A Team, Åsbacken 2, 42700 BILLDAL

PROGRAM-SPRÅK
COMAL KWBBEN I SVERIGE. Rikstäckande användarförening för programspråket COMAL. För information skriv till :
COMAL-KLUBBEN , c/o Åke Fr~driksson ,
Gustavsbergsgatan 8, 431 37 MOLNDAL..

AMIGA FORCE Pd program , speltips och
programmeringshjälp. Ni får gärna sända in
program och tips som vi kan skicka ut till medlemmarna.'För mer info skriv till: Gustav Kälvesten , Nyckel by; 591 90 MOTALA eller Mattias Pettersson, Bjälbov. 85, 591 00 VADSTENA.

SVENSKA ÄVENTYRSKWBBEN (SÄK).
Klubb för alla som spelar äventyrsspel. Verksam sedan tre år, klubbtidning, hjälptelefon,
programrabatt. Medlemsavg. 50 kr livstids
(inkl. fem nummer av tidningen). För information skriv till: Andreas Reutersvärd, Järnvägsgatan 19, 25224 HELSINGBORG. Tel:
042/132531. 17.00- 21.00 endast.
SVENSKA SCHACKDATORFÖRE"N""'IN"'Ge:-.EN (SSDF). Förening för alla som är intresserade av schackdatorer och dataschack. Ger
ut föreningstidningen PLY ca 48 sid 4 gg/år.
Medlemsavgift 90 kr/år på pg 41 8772-0. För
mer info skriv till : Thoralf Karlsson, Uttermarksg. 31 C, 633 51 ESKILSTUNA. Tel: 016131396.

--

---

COMPUTER CWB för C64/128 och Atari ST.
Byter, säljer och köper spel, program och demos. Hjälptelefon, klubb-blad 6 ggr/år. Medlemsavgift 5 kr + 10 frakt. Ring om du har
Commodore 0500/381 53 Joakim. Ring om
du har Atari ST 0500/252 45.

MEGASOFT's PROGRAMBIBLIOTEK Vi
har nu 705 Public Domain disketter med till'.
sammans ÖVER 15.000 spel, nyttoprg och rutiner för IBM PC och kompatibler. Till C64/128
har vi ca: 200 PD prg . Vi har BBS dit du kan
ringa dygnet runt för modem 300 + 1200
baud. Där finns alltid ett antal prg för IBM PD
och C64/128 som du kan hämta. Skicka gärna in PD prg till oss om du har. Skicka snarast
efter vår gratis prg-katalog för IBM PC eller
C64/128 ( anga vilken dator du har). MEGASOFT, Box 2099, 421 22 V. Frölunda. Tel dygnet runt: 031-476699. Tel BBS 031/493333

KANTARELLENS Public Domain program- ,
bibliotek för l,BM PC och kompatibler. Förlis- ·
ta skriv till: KANTAf.lELLEN, c/o Bengt Hägg,
PI 4866, 294 00 SOLVESBORG eller skicka
40 kr för katalogdiskett. Tel:04561303 38, 300
eller 1200 baud .

ATARI-USER

PR.OGRAMBIBLIOTEK Med PO
program till C128/64. Skicka 20 kr + disk eller skicka 45 kr så får du/ni en disk med pro.
gram, Du/ni kan också få info om ni vill. Adressen är: SS'S Prograinbibliotek c/o Andread
Påhlsson, Mellangrindsv. 38c, 61200 FINSPÅNG. Glöm ej att skriva dator! Du/ni kan
också skicka en diskett med program på så får
du/ni tillbak<1, dEi)n med andra; program på.

A.U.G.(Atari UserGroup) Köper, byter och
säljer spel (alla märken) och böcker (data) . Vi

-

..,_

•

PUBLIC DOMAIN-service. Programbibliotek,
förmedling av pliblic domain. Program till
C64/128. Vi har massor med prg, men vill ha
fler så skicka program till oss så får du prg tillbaka som ersättning . Info mot svarsporto.
Man kan även köpa prg. Skriv till : Håkan Dahlberg , Vallstigen 10, 90590 UMEÅ

FISH,USER GROUP har alla PO-prograni
som finns att tillgå. Mot en summa av 40 kr får
dy en disk m!ld en lista över alla programmen. (
· List~n ski~kas mot postförskott och det fions
ingen medlems avgift vilket gör att alla har till. gång till Fish PD-diskar. För mer info'skriv till
Jan Ekström, Stortorget 3, 235 00 VELLINGE

TROLLHÄTTAN .

.... ~.

ALTERNATE REALITY FREAKS FEDERATION (ARFF). Önskar kontakt med alla
A.R.-freaks i landet. Har du tips, problem,
frågor etc tveka inte att skriva till: i:imy Eksell , Tröskareg . 63:23, 58330 LINKOPING .

IBM USER .CWB Nystartad dataklubb för
IBM/PC och Kompatibla datorer. Medlems!
blad planeras 4-6 ggr/år. Medlemsavgiften
kommer.att ligga n:Jell~n 20-40 kr/år. Skriv för
_mer informatj_on: Andreas Floberg, Almgatan
58, 46252 VANERSBORG.
·

MOTALA

-~

WEST 99 i Göteborg. Nystartad dataklubb
för Texas-ägare (Tl/99) 4 A . Datakurs, inköp av
tillb. från USA. Info: Bert Lindesfeldt, Pilegården 5C, 43600 ASKIM. Tel:031/285426

PUBLIC DOMAIN- programbibliotek för IBM
PC och kompatibler. Sänd dubbelt brevporto
för lista och info. Föreningen Barken , Box
17069, 20010 MALMÖ

PLUS/4

.

GÖTEBORG

PROGRAM-BIBLIOTEK

VELLINGE

FAGERSTA

STEN HAMRA

TEXAS-USER

SPEL&ÄVENTYR

DELTA Rikstäckande användarförening för
Amiga. Medlemstidning ca 4 ggr/år, medlemsdiskett 10 ggr/år, Public Domain-bibliotek, hård och mjukvarurabatter 20-40%. Sätt
in 20 kr på PG 42 43 017-3 för informationsdiskett eller ring/skriv till: Peter Masuch, Sjöbackestigen
14,
61300
OXELÖSUND.
Tel:0155/232 38

VOA (Vic Och Atari) User group för info mot
porto. Skriv till Niklas Lindroth, PL 2406,
46020 SJUNTORP.

WORLD WIDE COMMODORE. Användarförening för C64/C128. Medlemsdisketter. För
information skriv till World Wide Commodore, Box 4002, 350 04 VÄXJÖ.

har ett Public Domain program bibliotek. Skicka in ditt program och du får andra i utbyte.
Klubb blad 4 ggr/år. Skriv för mer info: Atari.
User Group, Pl2406, 46020 SJUNTORP.

OXELÖSUND

TROLLHÄTTAN

STAFFANSTORP

Computer Club of C64 (CCC). Tidning 6
gg/år med tips, recensioner, prg-listningar, annonser, tester, m.m. Medlemsavgift50 kr/år.
För info skriv till: CCC-Data, Skogsv. 9, 665 00
KIL.

-Amiga Program
i Brevlådan

COMPUTER USER BOVS (C.U.B) De som vill
bli medlemmar måste ha en diskdrive. Klubbtidning 5 ggr/år, två disketter med spel. Mycket program m.m. De tre första fåren extradiskett med spel. Medlemsavgift 50 kr/år. Skriv
till: C.U.B., Vinkelg. 4,861 00 TIMRA eller ring:
060/57 65 81 . Märk kuvertet C.U.B.

VARBERGS COMPUTER CWB (VCC) Vi
börjar ge ut en klubbtidning den 15/1 . Tidningen kommer att ges ut 11-12 ggr/år. För mer info.
skriv till: VCC, PL5272, 43200 VARBERG .

KIL

AMIGA KWBBEN tidning 12 ggr/år med recensioner, 15% rabatt på,spel och tillbehör,
gratisannonser, månadsspel(ej bindande).,
tester, tävlingar m.m. Söker PD program som
sedan skall bli tillgängliga för medlemmarna.
Pris 50 kr/12 nr. 25 kr/6 nr. Ring eller skriv för
gratis info.blad till : Quick-data, Källv. 3, 38040
ORREFORS. Tel:0481/30620. Öppetvard. 1721 , Lörd. 13-18.

TIMRÅ

SKOGHALL COMPUTER CWB SCC.
Medlemsavgift 35 kr. De tio första medlemmarna får ett bra program. Vi säljer program
disk/kassett med program från DM . Pris 40
kr/diskett, 25 kr/kassett. Skriv till: Peter
Brand!, Skoghemsvägen 10, 66300 SKOGHALL

SANDARED

Vi är en liten¼ Commodore klubb som
gärna byter spel och prg. Vi har spel till Vic 20,
C64, Spektrum 48/128, Commodore +4. Vi
har en klubbtidning som börjar ges ut i jan -88.
För mer info skriv till Kalle och Fredrik, Fjäbkingev 19, 291 47 KRISTIANSTAD

ZAPP COMPUTER CWB Vi är en liten nystartad klubb för C64/128. Söker medlemmar
mellan 10-16 år. Vi byter spel, tips och ideer.
För mer info skriv till: Zapp Computer Club,
Betesv. 1 Valje, 29400 SOLVESBORG.

VARBERG

COMMODORE Vi har spel tester, tävlingar,
datorbörs och vi spel testar ditt spel i tidningen m.m. Medlemspris 50 kr/år. Skriv för mer
info: Commodore, Ö. Trädgårdsg. 10, 691 41
KARLSKOGA.

KARLSKOGA

Sbiv ditt namn och din adress.

Malmöhus Amigaförening (MAF). Användarförening för Amiga . ·
Kurser, progambibliotek. För information ring
ordförande: Henrik, tel: 040-54 95 61 , el. Lars,
tel: 040-443338.
Commodore klubben Rikstäckande användarförening för Amiga, klubbtidning 4
ggr/år, program disk/kassett 1 ggr/år, stort
prgbibliotek, rabatter. För mer info skriv till :
Comm9.dore-klubben , ijpx 18158, 20032
MALMO

SÖDERTÄLJE

SKOGHALL

M&M DATAKWBB är " billigt och bra" ditt
motto? Då har du kommit rätt. För 40 kr/år får
det här och mycket annat. Klubbtidning 4-6
ggr/år, medlemsblad, info blad, erbjudande
m.m. Dessutom kan du köpa ett klubb band/
disk för ca. 15 kr, det kommer ut 4 ~gr/år. För
mer info skriv till Mattias Svegin, Tagerupsv.
115, 261 93 LANDSKRONA el. kontakta Martin på modem el. brev Martin Nissmo, Repslagarev. 8, 245 00 STAFFANSTORP el . DATAVISION abnr 495796

Varmeddu~ä!

MALMÖ

ORREFORS
SALA

VIC-BOYS DATORKWBB. C64-förening ,
spel och programmering. Klubbtidning 9 nr/år.
Medlemsträff 1 gg/månad. Medlemavg. 30 kr
för 1988 kan sättas in på PG nr: 488 76 61-9.
För information skriv till: Magnus Persson ,
Skolv. 11, 27053 GÄRSNÄS. Tel: 0414/50589.

..

GRATIS ANNONS! På detta utrymme får alla ideella datorklubbar GRATIS sätta in informa.tion om sin existens. Material skickas till: Datormagazin, Karlbergsvägen 77-81, 113 35 STOCKHOLM. Märk kuverter; User Group. Redaktionen förbehåller sig rätten att ej publicera annonser från piratklubbar samt att ändra manuskript till standardutförande.
Annonsen införs i varje nummer tills klubben meddelat att man upphört! OBS: Tidningen tar
inget ansvar för eventuella utfästelser som User Groups gör i sina annonser. Skicka ALDRIG

några pengar förrän du verkligen vet att klubben existerar och är aktiv. User-group-spalten: Ingela Palmer

MALMÖ

GÄRSNÄS

I

User Groups ..,
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KÖPES
faktureringsprg. och andra nyttoprg. köpes till Amiga 2000. Ring
Carl Gustav 8.00-21.00.
Tel:0480/303 55
Mapping the Vic 20 köpes för 120 kr.
Tel :08171719 43
Amiga program både spel och nyttoprg . ex.vis register och kalkylprg .
köpes. Helena Jakotlsson, Slingerv.
18,
95200
Kalix
Amlga 500 köpes.
Tel:0220/355 67
Diskdrive 1571 med många spel och
nyttoprg. önskas köpa.
,el:0142/134 30
C1541 köpesgämameddisketterför
max 1500 kr. Ring Ulf.
Tel:060/41115

DATORMAGAZIN söker lnfocomspel i original· eller Commodoreförpackning till 64:an . Skriv och berätta vad du har och hur mycket du vill
ha. Endast helt kompletta spel och i
nyskick.
Lennart Nilsson. Datormagazin,
Karlbergsvägen
77-81 ,
11335
STOCKHOLM
Diskdrive 1541 köpes.
Tel :054/240 65
Amiga spel och prg . köpes. Skicka
lista till: Henrik Andersson, Åkrev. 13,
820 11
Vallsta
Poke rader köpes. Ring Johan eller
Patrik .
Tel:0923/260 13
Dlskdrive 1571 + spel och nyttoprg.
köpes.
Tel:0922/11771

Jag vill köpa Campion ship wrestling
original på kassett.
Tel:0261440 68
C64 m . bandstation och joystick.
Max 1000 kr.
Tel :0552/11431
C128/64, drive och ev. bandspelare
och joystick.
Tel :08110 14 59
Waterpolo , Superstar lcehockey
m.m . önskas till C64.
Tel:0653/107 80
Amlga nyttoprg. köpes. Skicka lista
till Lennart Appelgren , Enbacken 32,
59030
Borensberg .
Spel och nyttoprg. på disk köpes till
C64 och Amiga. Skicka lista till Jonas
Borg, Truve Furulund , 531 91 Linl(Oping.
Nya C64 spel på turbo köpes. Söker
bla. Outrun, Mask. på kassett .
Tel:046/7351 84
Amiga prg. köpes ev. bytes. Ring
Hans.
Tel:031/54 26 81
Billig beg. färg TV 12" eller 14".
Tel :060/5628882

-

Originalspel till C64 säljes. Outrun
100 kr och Megaapocalypse. Ring
Fredrik för mer info.
Tel:019/200740
Spektrum 128 K+2 halvår gammal,
joystick. 2600 kr spel interface, scart
kontakt. Ring Gustaf.
Tel:0431/184 55
C64, Lamda 8300, 2 st bandspelare,
2 st joyst., 11 spel. (garanti kvar på
C64 11 mån) Pris 3700 kr.
Tel :0511/60621
Plotter 1520 för 400 kr, CP/M-cart för
100 kr, 1011 A-RS-232 för 100 kr, Fort·
64 för 100 kr, Prog ref manual-64 för
50 kr.
Tel :046/114275
Amiga 500 three months old . Not
used + TV modulator + a new 14
inch colour TV. 6300 kr.
Tel:040/12 45 83
C128, diskdrive 1571 , bandstation ,
joystick, 1 originalspel. Pris 5500 kr.
Tel:0525/209 66
C64, drive 1571 , 50 disketter, TFC,
skrivare. Pris 6500 kr eller högstbjudande.
Tel:0418/308 01
C128D, printer MPS 801, bandspelare, 45d.20b. Pris 4400 kr. Ring Björn .
Tel:03031964 71

Tel :0910/370 46

Skateboard (bred) nypris 800 kr. Nu
400 kr.
Tel :019/11 81 94

Trasig? Har QI.I en ej komplett fungerande C64 (alt 20) . Jag köper den
kanske (billigt) om du ringer! Ring Johan efter kl. 16.00.
Tel:0510/300 26

2 st Handls 300 bauds modem. 4
term prg. Massor med telenr. Mycket
lite använt. Säljes p.g.a datorbyte.
Pris 650 kr.
Tel:0470/653 98

Amlga 500 och 1081 monitor köpes.
Ring Niklas.
Tel :031/880924

Reset knappar säljes 58 kr/st. Pas..
sar alla C64 userportar. Ring Stefan .
0470/65398

Dlskdrive 1571 eller 5141 köpes bil·
ligt. Även bra prg. böcker köpes. Ring
tre, lör, sönd.
Tel:04131224 65

C128, 1541, MPS 801, 160 disketter,
3 boxar, Turbo Dos, joystick, 2 böcker,
tidningar. Pris 7000 kr. Ring Niklas.
Tel:0414/505 69

Amlga prg.

C64, 1541, printer MPS 803, bandspelare 1531 , 150 disketter, Out Run ,
Wintergames. Pris 6200 kr. Ring efter kl. 17.00
Tel :0522/882 82
C128, bandspelare, 2 joysticks, 7 manualer, böcker, spel.
Tel :054/31646
C128D, bandstation, 70disketter, diskettlåda, 1 st joystick, Music Mach i·
ne, böcker.
Tel :0371/16416
Red Ball säljes i bra skick. Även resetknapp till C64 säljes för 50 kr.
Tel:016/42 53 81
Mus 64/128 Magic Mouse. kompl.
med prg . och manual. Nytt ej. anv.
Ring efter kl. 1aoo.
Tel :0346/171 74

Manager spel eller Pirates, Outrun
m.m. köpes. Ring Ola.
Tel:0684/10919
lnfocom spel köpes billigt. Ring
Fredrik.
Tel:0131526 85

The Final Cartridge Il + Action Replay Mkll säljes för 400 kr.'Fråga efter
Micke.
Tel:0753/316 23

Diskdrive 1541/1571 köpes. Ring
Macke.
Tel:016/12 24 25

Mitsubishi Disketter 5.25" från
18.50 kr/st. 3.5" från 30.50 kr/st. Mkt
hög kvalitet (minst 10 st). Ring Johan.
Tel:0910/398 85

Teledata 64 term. prg. Helst Vip Term
XL. Ring Fredrik.
Tel :0240/149 74

C128 säljes med bandspelare joyst.
och spel. Pris 3250 kr.
Tel :0140/172 81

1

Org. spel till C64 på kass. Bla. Red
October 150 kr. Ring Roland.
Tel :019/72518
C128D , inbyggd diskdrive, 1531 , joystick , många program , lit! .
Tel :0753/368 40
C128, bandspelare, massor av program . Pris 2500 kr eller högstbjudande.
Tel :0582/524 44
Spectrum 128 K, bandspelare, interface, joystick, 3 mån garanti. Pris
2500 kr.
Tel:0122/112 42
C128, bandspelare, joystick , ca 20
kassetter, tidningar, garanti kvar till
juni , instr. böcker. pris 3500 kr.
Tel:031/45 70 58

Stargllder till Amigan säljes för 200
kr. Ring Johan.
Tel:031/26 79 96

C128, 1571 diskdrive, minnesexp.
1750, ramdisk, monitor 1901 , disv
spel, böcker. Ny pris 11.500 kr. Pris
9.500 kr.
Tel:0528/115 66

C64, 1541 , MPS 801, disketter, cartridge. Säljes även i delar.
Tel :0418/80273

1 st chartpak-64. 300 kr. 1 st spel
gunship. Kassett med manual.
Tel:05201714 98

C128D, 100 disketter, joystick, garanti , diskettbox säljes för 4900 kr.
Tel:036112 95 55

C64, bandstation, 4 joysticks, litteratur, spel. Pris 2000 kr. Dessutom säljes carridge och spel till vic 20. Ring
Thomas.
Tel :046/25 29 94

C64, diskdrive, fast load , bandspelare, 100 disketter, 10 band, diskbox m.
lås, programmeringsböcker. Pris
4000 kr. Ring Peter.
Tel :046/532 36
C128 , bandspelare, joystick, spel,
tidn . och garanti . Pris 3000 kr.
Tel :0523/477 39
C64, bandspelare, Final cartridge, 2
stjoysticks, spel, 2 böcker, massa tid·
ningar. Pris 2500 kr.
Tel:0224/17991
The Final Cartridge 2 . 7 mån garanti
kvar. pris 350 kr.
Tel:018/323955

Law of the West och Wintergames
till C64 säljes. Även registerprg säl·
jes. Ring Mattias. Spelen är på band
och registerprogrammet är på diskett.
Tel:04181353 73
Skrivare Star NL 10. Passar till bla.
Amiga, IBM PC, Epson kompatibel.
Skriver m. 120 els. Har NLQ, traktor
och friktionsmatning . End. 2 mån
gammal. Pris 3500 kr.
Tel:0550/29241
The Final cartridge Il Svensk bruksanvisning. Pris 300 kr. Ring Fredrik .
Tel:0240/149 74

norochdrmaximalt1nne-.
hllta ss tecken/siffror.

C64, diskdrive 1541 säljes för 3000
kr. Ring Jonas.
Tel:05281203 34

TFC Il med svensk manual. Säljes
för 420 kr. Disketter 5.25'' DSDD säljes för 8 kr/st.(OBS! Färdigklippta på
B-sidan)
Tel:0755/448 52·
Destroyer och Murder on the Mississipi till C64 säljes för 150 kr.
Tel :0431/707 61
C128D, spel , nyttoprg , böcker och
tillbehör säljes.
Tel:031/4713 90
Spectrum 128 Kett halvt är gammal ,
joystick, 10 spel, interface, scartkontakt. Pris 2600 kr. Ring efter kl. 19.00.
Tel :0431/184 55
Joysticks 1 st Yac-5, 2 st Quickshot
2+ och 7 st org. spel säljes. Ring Peter.
Tel:0500/509 61
C64, 1541 drive, 60 disketter, org.
spel, bandstation, band, div. lit! m.m .
Pris 3500 kr.
Tel:040/549649
C64, 1541, MPS 803, 60 disketter,
bandstation , diskbox , 1 joystick. Pris
5500 kr.
Tel:0541342 76

Amiga 500 ny med garanti, 1 meg
1081, extr drive och massor av program. Pris 10000 kr.
Tel :011/12 33 03

Amiga 1000 ägare. Sidecar (5.25"
diskdrive + IBM PC/XT emulator)
säljes för 6500 kr. Ord. pris 8000 kr.
Anv. end . 1 mån.
Tel:090/126749

ABC80, ABC821, prg. Pris 1000 kr.
Sharp PC5000 och printer 3500 kr.
Ring Lars.
Tel:0302/106 60

The Final Cartridge Il och Rampa·
ge på original. Ring Björn .
Tel :0303/504 00

Action Replay Mkll pris 250 kr.
Quickdisc + snabbladdnings catr.
175 kr.
Tel :040/93 06 74

Out Run och Silen! Service säljes för
100 kr/st. Lars.
Tel :0512/926 fr7

Freeze Frame Mk IV + Lazer +
Quickdisc i samma cartridge 300 kr.
Disc Disector V5.0 (Nibbler) 200 kr.
Tel:040/93 06 74

C64, 1541 , 2joysticks, bandspelare,
disketter, band , tidningar. Pris 4500
kr.
Tel :019/11 81 94

FÖRBJUDET: an-~
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3.5" disketter med 5 års garanti . Priset är inkl. porto. 10 st kostar 100 kr,
100 st 1500, 600 8450 kr. Ring Niklas.
Tel:0485/114 89
Sampler 64 för sampling av ljud . Otroliga möjligheter. Medföljande disketter med ljud. Nypris 950 kr. Nu 750
kr.
Tel :0455/173 44
C64 org. spel Sailing säljes för 50 kr.
Kan bytas mot något annat spel. Pelle.
Tel:011/118929
C128, bandstation , 10 band , joystick
Phasor one. Pris 2200 kr, Diskdrive
1571, diskettbox, 40 disketter 8 mån
gar. Pris 2500 kr.
Tel:0520/727 42
Amiga 1000, monitor 1081 , extra
diskdrive, 1 megabyte RAM! Vrakpris!!! Endast 9800 kr (nypris 14100
kr). Ring Andreas.
Tel:0454/420 70
C128, bandstatIon, joystick, 5 böcker,
spel. Pris 2500 kr.
Tel:0521/173 87
Monitor 1901 till C128 pris 2400 kr.
2st diskettboxar 5.25" x 50 st 60 kr/st.
Tel:0533/143 42
Billiga C64 tillbehör: maskinkodsmonitor, lit!, org. spel.
Tel:0762/71122
Disketter " No Name" SS/DS 8 kr st
efter 17.00.
Tel:0340/14825
C64, diskdrive, skrivare, TFC Il, The
Expert, 30 disketter. Ca 3500 kr.
Tel:040/930638
10 böcker, fint skick. Engelska; Peek
& Poke, ldea, grafik, cassette, machi·
ne 2 of anatomy, tricks och tips,
Home Companion , Teach yourself.
Värde 2500 kr. Pris 500 kr. Kjell.
Tel:0550/172 43
3Skrivar, SatrGemini-10Xtill Amiga,
C64/128. Pris 1800 kr. Ring efter kl.
16.00.
Tel :0223/134 82
Amiga 1000, monitor A1081 säljes
billigt. Ring Joakim.
Tel:040/469208
SX-64 en 64 modell med inbyggd
färgmonitoroch 1541 säljesför4000
eller högstbjudande. Ring efter kl.
18.00.
Tel :0522/365 61
C64, joystick , bandspelare, diskettstation och spel säljes.
Tel :0455/383 90

B

Movie Monster, Nexus, Zoids och
Rock'n wrestle säljes för 100 kr/st. .
Tel:044/61312
C64 säljes med många tillbehör.
Ring Mark.
Tel:0523/473 91
C128, diskdrive 1541, joystick, manualer, extra bok, 80 disketter. Pris 3700
kr. Garanti kvar.
Tel:0454/16326
C128D, bandstalion, 6 band, 12 disketter, spel. Pris 4500 kr. Fredrik.
Tel:013/63338
C64, drive 1571 , 50 disketter, TFC,
skrivare. Pris 6500 kr eller högstbjudande.
Tel:0418/308 01
Epyx Fast load säljes för 250 kr.
Tel:0220/417 43
C64, bandspelare, org. spel, tidningar, joystick. Pris 1700 kr.
Tel:0381/14915
Amiga original prg. Matte 2 mult-talr
spel 45 kr. Kalaha (räknespel) 45 kr.
Svenskt bokföringsprg. 195 kr. Superspelet Ormet Kruper 95 kr. SälJes
direkt av programmeraren.
Tel:031/87 31 31
World game 80 kr, Silen/ service 100
kr, Up periscope 150 kr. C64, 1541,
joyst. =2500 kr. Ring Torbjörn .
Tel:031/46 6517
Sega TV spel och 5 spel säljes. 2
mån gammalt. Pris 1600 kr. Stefan.
Tel:0491/838 32
Amiga org . spel. Karate Kid Il och
Starglider 100 kr/st. Stefan.
Tel :0491/838 32
PD prg. och rutiner 20 kr/diskett.
REA på C64 saker.
Tel:01731112 62
Printer interface VK4606 med manual säljes.
Tel:031/880924
Alla SEGA freaks, se hit! Sega cartridegs och segacards bytes och säl·
jes från 150 kr. Ring efter kl. 19.00.
Tel:0302/141 75
C128, 1571, 1530, 82 disketter, 7
bandm . prg. , light pen (Dart), 128
programmer's ref. guide, C64 manual, 1901 monitor. Om du är intresserad så kan vi diskutera priset. Alla
kartonger och manualer följer med
på köpet. Allt i mycket fint skick. Ring
Niklas. Säljs även i delar.
Tel:031/880924
Delta och Wizball säljes på disk för
110 kr. Eagles på kassett 80 kr. Beg.
trummaskin TA 606 säljes.
Tel :031/94 86 88
Ljuspenna i hög kvalitet. Komplett
med manual och programvara. Endast 295 kr. Ring mellan 18-20.
Tel :040/11 70 92
Maskinkodsmonitor modul. I kåpa
av kraftig plast. Endast 189 kr. Ring
mellan 18-20.
Tel:040/117092
Turbo-modul med disk och tapeturbo samt old-funktion . Fungerar till
95% av alla program. I kåpa av kraftig plast. Endast 189 kr. Ring mellan
18-20.
Tel:040/117092
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Modem till C64/128. 300 baud full
duplex, autosvar och autouppringning. Terminalprg . VIP XL, med
många finesser samt insruktioner.
Ring mellan 18-20.
Tel:040/117092
Diskettbox till 5.25" /3.5" disketter
med plats för 80-100 st. Lock i rökfärgad plast samt lås. Mycket fin . Ring
mellan 18-20.
Tel:040/11 7092

47
Disketter 5.25" DSDD 60 kr/10

st: Av

hög kvalitet med etiketter och plomber. Ring mellan 18-20.
Tel:040/117092
Diskettklippare i metall utförande.

Klipper dina disketter dubbel sid. Håller längre än många andra. Endast
75 kr. Ring mellan kl. 18-20.
Tel:040/117092
Resetknapp 30 kr, 4 böcker, 2 cart,

leaderboard org. säljes.
Tel:031/29 82 06

Road runner bytes mot Star Paws
och Ace of Aces bytes mot Captain
America. Alla på kassett till C64.
Tel:0952/10404
C64 spelet Tai Pan bytes mot Pira-

tes. Kassett.

Brevkompis med C64 och band station sökes.Skriv till: Stefan Ekberg, PI
18098 Vreten, 54194 Skövde.
HejlJag söker en brevkompis (kille)
på 10, 11 eller 12 år. Du skall ha en
C64 och en 1541 .
Tel:040/546442

Tel:019/230008
Brevkompisar sökes från hela lanC64 org. spel bytes. Tai Pan bytes

mot Pirates eller Caiifornia Games.
Ring Mats efter klockan 19.00.
Tel:0691/330 01

Dfk. modem 150 kr, lndiana Jones

disk. 110 kr, Out Run disk 120 kr,
Road Runner 80 kr.
Tel:044/415 45

Tal Par. och 43 one year alter bytes
mot Defender of the Crown (kass) eller Air Ranger. Ring end. helger.
Tei:0413/224 65

C64, 1541, bandspelare, disketter,

spel, rengöringsdiskett, 2 diskettlådor, Expert cart, +turbo cart, 5 st
böcker, diverse kassetter m. prg,
många datatidningar. Allt i mycket
bra skick. Pris 4500 kr. Ring Fredrik.
Tel:046/142902
C64 , 1541, bandst, 1530, 2 diskett-

boxar, disketter, org. spel på disk och
band, 1 joystick. 1 års garanti kvar.
Pris 5200 kr.
Tel:0372/30758

det med C64 och bandspelare. Skicka lista till Mickaei Tjärnvall, lngenjörg.
3,
21468
Malmö

ANNONS PRIS
På grund av den stora tillströmningen av
annonser till Datorbörsen måste vi börja ta betalt. En annons kostar i fortsättningen tio kronor.
Pengarna skickas till Pg 11 75 47-0,
Br. Lindströms Förlag. Mär~. inbetalningstalongen med DATORBORSEN.

Brevkompis sökes med C64 och

diskdrive. Skriv till: Tomas Mod in, Egnahemsv. 8, 17246 Sundbyberg.
Brevvän sökes för ev. byte av tips,

ideer etc. Har en C64 med diskdrive.
Skriv till: Magnus Karlsson, Grangårdesg . 20, 63222 Eskilstuna.

BREVKOMPISAR
Brevkompis sökes med en Amiga.

Brevkompisar sökes för utbyte av

Skriv till: Man Vuong, Hökv. SA,
28400
PERSTORP

spelerfarenheter. Skriv till: Stefan
Holmin, Lärkv. 12, 771 00 Ludvika.

Brevkompisar sökes med C64 och
1541.

Jag är en klllepå 13 år som har en

Tel:0303/806 86

Dela eprommer Il klarar Eprom

C64 med disk. Skriv till : Tomas Nielsen, Brunnsv. 1, 73142 Köping .

2716-27256. Pris 450 kr.
Tel:040/54 6815

I . ::-:···-· ·-·

Philips MSX dator tillb. spel. Pris
1800 kr. Ex. Basic till TI 994/A. 400 kr.

..

Skriv till: Kjell Kristiansson, V. Stal!,mästareg. 21D, 21749 MALMO

AL:.:.u. . ::::r.:.

Planet of death och Reversi till ZX

Specrum för 30 kr båda. Ring helger.
Tel:0413/22465
Dator +4 tillbehör. spel. Pris 1100 kr.

Amiga ritprg. Graphicraft org. 100 kr.
Skriv till: Kjell Kristiansson, V. Stal!.mästareg. 21D, 21449 MALMO

:y

Du får 1 st Attack VG 119 joystlck
(värde 99 kr) när Du går med l

Amiga org. spel säljes Knightorc 150

kr, lmpact och Barbarian 100 kr/st.
Tel:0370/47636

~~

Järjestelmäopas C128.

spelklubb!

Tel:0922/117 71

. ____.,

BYTES

,

. - - . . . . . . - - Subi.OGIC

Observera att man hädanefter inte
kan skicka in en annons till bytesspalten utan att precisera vilka
spel man vill byta. Vi har maximerat spelen till två spel per annonsör. Spelen får inte vara piratkopior. Alla ni som inte kom med i det
här nummret är välkommna att
skicka in nya annonser under förutsättning att ni talar om vilka spel
ni vill byta. Annonser liknande
''C64 spel bytes på disk. Har mycket nytt." Kommer INTE att tas
med i fortsättningen.
Vänliga hälsningar Ingela Palmer
C64 spelen The Last Ninja och De-

fender bytes på diskett.
Tel:054/27311
Org. speltili C64 Outrun bytes mot
California Games.
Tei:042/20 48 49
Game Over (orq.) bytes mot Combat
Schn.-.LI 11vOI

ni

\OfQ.J

UP PERISCOPE
Ta på Dig rollen som James Bond i
detta gas11<.ramande actionspel. Hår
skall Du som James Bond ta Dig igenom alla de sex stegen f6r att rädda
världen Irån terrorister och galna fanatker. Detta spel Ar ett måste för alla
som älskade filmen.
C 64
KASS 69
DISK 89

Firebird tar Dig med till Nilenmysteriet.
Du lir den ende som kan 16sa detta
mysterium. Se Dig om i Egyptens
huvudstad Kairo, men varpå Din vakt.
Man vet aldrig vad som kan hända...

Sublogic har rxJ släppt en lb'
simulator som slår alla ,.,.
-otllhåstlångder. Spelet •-odra med
mest rean_,..,, do det absolut
Au:!lla som finns på mark11äden. Gillar Du simulatorer och inte
har denna, så skaffa den snarast...
C64

1,- ... c--=ttt.

DISK 299

BANGKOK KNIGHTS

PLUTONEN

The Last Ninja var en av förra lirets
h6~uritter. Nu har programmerarna
bakom detta spel släppt sitt senaste
alster, BANGKOK KNIGHTS. Nu är
detThai boxing som gäller.Ta Dig från
gatan till ringen.

PLUTONEN år det absolut bästa datorspel som någonsin gjorts där handlingen bygger på filmen. Missar Du
detta spel kommer Du an gråta blod
resten av ditt iv. Spelet år ett Arcade
krigsspel i 6delar, där del ett innehåller
100 screens med supergrafik ...
C64
KASS119 DISK169

C 64

KASS 129

t,Jct f\c:l:S~~ . -

Te( :0454/462 94
Barbarian , Fist Il bytes mot Bankok
Knight, IK+ org. C64 band.
Tel:058/15338
Jag vill byta spel på band. Jag letar
efter Out Run och Army Moves Il.
Tei :0370/141 86
el.
165 80
Chefredaktör bytes mot joystick. Nå-

got sliten. Svar till Game-Squad ..
Tel:08133 59 00

WlNTl.m(lAMEH

Six Pack och Gauntlet bytes mot Su-

per Cycle eller Road Runner.
Tel :0381/212 21
Out Run bytes mot IK+ ellerCombat
School. original.
Tel:0565/501 87
C64 spel bytes på kassett. Ace Il mot

Pirates eller WC Leaderb. Org.
Tel:0510/143 47

Ace of Aces bytes mot Road Runner
eller säljes för 100 kr. Org. spel så
klart. Ring Jonas.
Tel:0247/143 25
Jag har Outrun och vill byta till mig

Skate or Die eller California Games.
Tel:0504/117 31
Nu Amlga 500 bytes mot beg, C64

SOLID GOLD

PREDATOR

US GOLD har nu släppt en samflng
som gör skål för namnet. Samlingen
innehåller fem rktiga höjdarspel.
Spelen lir Gauntlet, Ace of Aces,
Leaderboard, Winter Games och lnfiltrator.

GAME, SET & MATCH

Den kom från yttre rymden till jorden,
för att ge sig ut på en jakttur. Men den
valde fel mål att jaga, Dig! Predator
bygger på filmen med samma namn,
och lir ett av de grymmaste spel Du
någonsin skådat på Din 64:a

OCEAN's Sl4)8rsamling med 10 spel
och 6ver 20 grenar. Spelen år: Basketball, Pool, Tennis, Squ~h. Ping Pong,
Hypersports, Sl4)8r Soccer, FB Boxing, DT S14>er-Test och WS Baseball.

C64

C64

KASS 139

DISK 189

For an bli medlem i Golden Games, så måste Du
första gången kOpa minst 2 st spel. Som ny medlem
får D u ~ 1 stAttackVG 11gjoystick(Vårde99kr).
Når Du har blivit medlem får Du del av nedanstående
förmånliga erbjudanden.

med kringutrustning. Bra pris kan
räknas. Ring kvällar.
Tel :0927/400 51

• 1 spel gratis för varje fullprlsspel Du köper.
• Medlemstldnlng (Golden News) varje
månad med nya spel och fina erbjudanden.
• Månadens spel till reducerat pris.

Out Run org. bytes mot Combat
School eller Airborne Ranger på kassett.
Tel :0421927 60

SommedlemårDuintetvungenattkOpanågraspel
och Du kan når Du vill såga upp Ditt medlemsskap

Rebel Planet eller Treasure Island

bytes mot Roadrunner eller
Championship Wrestling. Org. spel.
Tel:0152/252 43
Slx Pak-Hlt Pak frän Elite bytes mot

Renegade. Org.
Tel:0241/21082

i klubben.
Om Du inte vill ha månadens spel, så returnerar Du
svarskupongen med nejrut{lll ikryssad. Exp.avg.
sjutton kronor tillkommer på varje bestållning. Alla
program skickas mot postförskott, och hämtas på
posten.
Har Du några frågor? Ring 0240-101 00 fOr upplysningar! OBS! Du kan endast bli medlem genom
att skicka in kupongen .

Nu finns for1Slittningen till ett av årtiondets populäraste spel. Följ nu
fortsättningen på äventyret med de
lyra hjältarna.

SHOOT'EM UP
CONSTRUCTION KIT
Når tiUverkarna av Parallax och
Wizball har beståmt sig f6r att ge bort
sin hemlighet så måste det vara något
speciellt. 4 spel ingår. G6r Dina egna
alkadspel.

~------------------ -------,
DISK189

C64

KASS 149

DISK199

C64

KASS 129

DISK179

C64

KASS 179

DISK229

• K ssa i rutan!

I
I
I
I
:
Kryssa fOr de spel Du bestållerl
I
e
01SKALLT UPPDRAG
O SOLID GOLD
~ · 0MYSTERY OF THE NILE
O PREDATOR
I
tJb 0UP PERISCOPE
QGAME, SET & MATCH
I
0BANGKOK KNIGHTS
0GAUNTLET Il
60I.DIN G.UID I
I OPLUTONEN
0SHOOT'EM UP CONSTR. KIT
I Jag beståller spelen på D Kass, 0 Disk till C 64/128
I
II V.G.TEXTA!
;.; Box 30372
Namn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Personnr:! I
I ·UJ...1.J ~
·I
Adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ;i;!
I
I
,Postnr
Ort_________________ ~ n1 03 LUDVIKA;
I Telefon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~
I Målsmans underskrift:
G'i
I
/krävs om uu ar untier
z
I '.J
2 kronor
och
10 öre
som
lönar sig!

I
I

@

en

~----~~~---------~~-------------------------111an

SPARA

42 ·•

OCH

Prenumerera!
Du missar ~ldrig ett nummer av Datormagazin. Du tjänar också 42
kronor per ar (13 nr 14 kr=182 kr. Prenumeration 13 nr=140 kr).
Dessutom så kan du vinna ett spel till din dator!
Den här gången lottar vi ut 10 spel. Häftiga Flying Shark till C64prenumeranter och Garrison till Amiga-ägare.
Ring och beställ din prenumeration IDAG. Eller skicka in kupongen nedan!

Tel:
08-7 43 27 77!
Helår (13 nr) 140 kr. Halvår (6 nr) 66 kr
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Bokföring
på C128
Här byggs
Wicostickan
Wizastar
TESTAD!

WICO-broshyren finns hos:
Arvtdsfaur. Brannstrorns Raoao/TV Arv1kll : ADB Met AB Boden: Ove Brostrom RA/TV Bollnu: OataprOdull·
ter AB Bor1ange : BJurmans fV."SefVtCe lntefaudto Boris: Hatens Postorder BoYhllltstrand: EkSa Elektronik
BromoUa : LI.Sef Dala AB Enköping: Scandata Eskilstuna: Computer CenIer Datorbutiken. Eslov : Data Utt
AB Falkenberg: Rad,o TV Servtee Falkbping : Cun Data Runes AA/RV Foco AB Falun: Bhds KontorsvarOf Telebut1ken. Flnaping: NHEElektron1kAB Glnivare; Elvaruhuset Tre Data W1klundsRad10. Gäv1e:Ch1p-Shopen
Hemdata Leksakshuset OK Bitradio. Göteborg: KEAB M•rage Data Mytech Smådatorer Siba RAJTV Stor o
Liten USR·Data West,um Data AB Weuergrens Hallsberg: AJlanssons Rad,olTV Halmstad: AB JB Me,I0I
Data Halland Hel1tahammar: Liud & Bild Hörnan Helsingborg: Data Centrum Hefoma Hestra: K1da AB Hoganis: Sima Tron1k1AB. Hörby: Wilson RA/TV Jönkbping: Kontors Service. Rosenberg Kameraverk Telebut1~
ken Kalix: Lek1&kshuset Kalmar: ADB Centrum Karlskoga: Spångs Bokhandel Kartskrona: BL·Rad10 HB
Edleld!s RAITV AB Kar1atad: Dataland Leksakshuset R,xer Data AB Telebut,ken Kil: Expert. Klnna; Pers-son Radio Kiruna; Kontac. Thoneus RAfTV Klippan : Gorans RA/TV Kode: Duo Electronic Kopparberg : Bergs-lagens RIT Knsti nstad:AKEleKtronikHB CopyKonsult Nymans Data Kr11t1nehamn:Oataland Oataspec1al1sten Kungälv : Hedens RA/TV Udkoplng: Lel<saken AB Petnnis Lmdeebe,v : BergslagensRA/TV AB Lln-koping: HA-Oau. LinkOptng Magneten Wase D ta AB L.lungby: Bergs RIT Stormark Ludvika: Oomus Luld.
Oeo 8ektrot\1k JO Dala AB Lund: D,n & Dala Record Rad10 Lyc::kNJe: Prace AB Rad,oCentraJen Malmkop1ng: Data o Foto
MlllfflO: AB Resurs Radio TV Compra Comi,utar Center Manehamn: MartehamnsJ<'On.
k>fsm,:t Marbryd: LB·Elc U'OfUk Mellerud. Mus,;kanlen Mola: Noria Motala: Chip Dala Marsta • Lekote 8t
AB Nomo6ptng Dat.sCentt'f"8 DataxHB -...lje:BamcentrumHB llykopi"9 . EdenbOrg$DataTV Jupi>
191 Data l.eC H Hemdata NbSjO: Ekdahts D.ia Ok>fst.rom. JM - Radlo(TV Oskarshamn: ADB Centrum

.-,s

" - - P,reålVOat>-Aonneby, l<alingeRDoml . . , . - , R*ttvlk:
R11dfVAB Solo
SoncMloen:~RaclooAB.Expert Sjobo:Sjöbo_SeMca_i ~ - S k i < holfflen· Telel>ul
_ , Compoter Wond E•petl Nya s,ot,e,gs RA/TV Sceb<y Elektronocs Sollefteå:
HagbergRad,o/TV _,,,.,,,., TDX
AB. s,,ingo: Poc,pisl.ek AB S-.ngound: J ·s 0...
SIOck·
holt1>:DataS.ten P\laSll,raU>en Tialh<fing.USRDara.S-:DolasludOI Strarnltld:IFEA SuncMo:
Oa2a But ken Tele.butiken Surahammar Surahammars Data. Såffle: Kullanders Soderhamn: Kontor o D
TV-spec ahsten SoderUU~: Telebut1ken Solvetbot; -Bobefgs Rad10 Erlings Radta & TV Tommelina: Be1,ers
Produk."'.JOn AB. Trollh.attan: Data F-ocus ~ba Tigerp: TAgarps RadtO AS. Uddevana. EUJ1S LPIData Konknmask,nsfl'V1C8 Tetobutiken Umei: Oomus Lekbtten MarkfladsdataAB Telebut ken Upplands Vasby : vas-

sr-

1:,y AadlOITV Uppsala: Oomus. Fyns Kontor AB Sil kon Valley V.Frolunda: Wettergrens Yarberg: earres CH
Dala Vetlanda: Galaxen Kontorsspec1al AB Vimmerby: Edw,nssons Cyk & Rad Visby; Jun,wiks MUStk Folo
Kontorsvaruhuset Wcssman Pettersson. Vlneraborg: Vanersborg Hemdal Yngves Elektronik Yngves ANTV
Vemamo: Rada, AB Vftterhantnge: F1lmbut1kon V stervik: Kontorstekn,k Viateriis: DataCornor Databult·
ken Vaxjo: Radar AB TelebuI1ken Datorer Ystad: Bild& Liudhornan. Angelholm: HallbergsBut1k. öcU1kra: Sag
ners RNTV AB Örebro . Data Corner DaIaskot1en Ddw1dssons. Domus Åkes Aad,o TV Örnskold1vlk: Elektor Pro Data Östersund : Oatamelander AB övertomeA: KJT-Oatahuse-I

l1

Wico marknadsförs av:
Dennis Bergström Elektronik AB
Box 1093 171 22 Solna
Tel: 08-7358300

