
Våra nya disketter tål ännu mer. 
Tack vare inbyggda 
säkerhetsreserver. 

BASF disketterna har alltid varit 
extremt tåliga. Är man världens 
ledande företag inom kemi och 
fysik och det första som tillver
kade magnetmedia i industriell 
skala är det en självklarhet. 

Lika naturligt är det med konti
nuerlig produktutveckling. Som 
nu resulterat i ännu bättre BASF 
disketter. Större säkerhet även 
under de mest ogynnsamma för-

hållanden. Inbyggda reserver 
som gör att varje diskett tål 
litet mer. Antingen du väljer 
BASF Extra - vår standard
diskett - eller BASF Maxim_a 
- gjord för exceptionellt höga 
krav på prestanda och säkerhet. 
Vill du ha en diskett som är 
säkerheten själv ska du välja 
BASF. Alltid bra och nu ännu 
bättre. 

--... -
mBASF 



• Personen på bilden har inget med ledarens innehåll att göra. 

Gör Sysop till 
ansvarig utgivare! 

S
venska jurister• - vakna! ·Inse 
konsekvenserna av den rätte
gång som pågår just nu i Stock-

( holms tingsrätt om yttrandefriheten i 
svenska databaser •. - · · - ' 

Allt för länge har databasernas rätts
liga ställning hängt i luften. Och.tyvärr 
är svenska jurister inte medvetna om 
konsekvenserna ä>1 detta. Det visas·klart 
av den rättegång som hölls nyligen i 
Stockholms tingsrätt. 

Rättegången mellan Maj Wechsel
mann och Eskil Block, var den första nå
gonsin om vad man får och inte får skri
va i en databas. Och ska man dra någ
ra som helst slutsatser om vad som av
handlades i Stockholms tingsrätt, så är 
det att svenska jurister inte vet mycket 
om databaser som media och vilka kon
sekvenser spridningen av databaser 
kommer att få på lång sikt. 

Sedan Datormagazin startades maj 
1986 har antalet databaser ökat kraftigt. 
I nr 7 av Datormagazin presenterade vi 
en förteckning på nära 100 olika databa
ser runt om i Sverige. Allt talar för att det· 
ta media kommer att få en kraftig sprid· 
ning i framtiden. Och inget fel i det. 

För första gången i historien kan vem 
som helst (om han/hon har dator och 
modem) skriva helt fritt och nå tusentals 

läsare - helt gratis! Rätt al)vänt är da· 
tabaser ett unikt media som kan främja 
yttrandefriheten på ett oefterlikneligt 
sätt. Men mediat har också en baksida. 

Varje dygn skrivs det tusentals inlägg 
i hundratals databaser om hundra olika 
ämnen. Ja, man diskuterar faktiskt inte 
bara datorer, utan också poesi; litteratur 
och politik. • 

De flesta inlägg är oförargliga och of· 
tast informativa. Men i denna otroliga 
mängd text finns det ett och annat inlägg 
med både ärekränkande, ibland rasis· 
tiskt innehåll. 

Enligt dagens rättsuppfattning är 
det personen som skrev inlägget 
som kan åtalas, inte den som är 
ansvarig för mediat - Sysopen. 
Om samma inlägg däremot publi
ceras i en tidning går skribenten 
helt fri. Det är ansvarig utgivare 
·som åtalas. Även om det handlar 
om en insändare eller annons. 

Vad blir konsekvensen? Jo, det finns ing
et som säger att en Sysop behöver krä· 
va användare på namn och personupp
gifter. I många databaser är det tvärtom 
en regel att användarna utnyttjar olika 
täcknamn. Vem ska då ställas till svars 
om ett inlägg bryter mot lagar och förord· 
ningar? 
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Många sysopar har självmant påtagit 
sig ett ansvarigt utgivarskap, oftast i tron 
att han/hon har ett sådant. Genom rät· 
tegången mellan mellan Wechselmann 
och Block står det nu klart att det är fritt , 
fram att skriva vad som helst under an· 
onymitetens täckmantel. 

Det dröjer kanske 1nte länge förrän ra· 
sistiska och fascistiska grupper i Sveri· 
ge lär si~ utnyttja denna lucka i lagen. 

Nu maste ansvariga myndigheter ta 
sitt ansvar. Databaser måste öetraktas 
som ett media, på samma vis som tid· 
ningar, radio, närradio, TV, stenciler och 
böcker. De måste få ansvarigt utgivar· 
skap. 

Christer Rindeblad 

FOTNOT: I denna text används be
greppet databas. Vanligen kallas 
dessa system för Bulletin Board Sys
tem, förlcortat BBS. En normal svensk 
översättning är också Elektronisk An
slagstavla. 

Hurra 

alla ni som vann ett spel i detta numrets utlott
ning! Den här gången lottar vi ut C64/128-
spelet Target Renegade och Amigaspelet 
Crock. 

De som vann Target Renegade var: Ken
neth Andersson, Krylbo, Johan Widepalm, 
Mölnlycke, Michhael Ehlln, Väring. Martin 
Lund, Trelleborg, Daniel Eriksson, Sven· 
ljunga, Niels-Martin Nielsen. Malmö, Per 
Lindh, Upplands·Väsby, Inge Lönn, Sandvi· 
ken. Markus Olausson, Torhamn. 

Daniel Storm vann spelet Crock. 
Gratulerar! Spelen kommer med oosten. 
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Commodore England satsar: 

60 miljoner i 
reklam ska gö 
Amigan till 1: 
LONDON (Datormagazin) En
gelska Commodore satsar nu 
stenhård på att göra Amiga 
500 till den ledande hemda
torn. 

Över 60 miljoner kronor ska 
satsas på reklam, samtidigt 
som det officiella konsu
mentpriset på Amiga 500 
sänks med 1.200 kronor till 
4.750 kr! 

Det avslöjades under en 
presskonferens på den 11:e 
Official Commodore Compu
ter Show i London nyligen. 

-Detta är bara början på en massiv 
kampanj från engelska Commodore. I 
september kommer vi med nya överra-

• Tre visa män från Metacomco, fr.v. 
- Timothy Brown, Peter Carr och Tony 
Sassett visar upp tre av sina Amiga
produl<ter. Och i host kommerde med 
ennyBASIC! 

skande nyheter, lovade mark11adsc"1e
fen hos engelska Commodore Dean 
Barrett. 

På presskonferensen hävdade också 
engelska Commodore s nya VD Steve 
Frankling att man nu siktar på att "erövra 
lejonparten v hemdatormarknaden i En
gland". Ett djärvt påstående med tanke 
på att BBC och Spectrum har en enormt 
starkt ställning. · 

-Vi tror ocksåAmigan ska erövra mån
ga andra omraden, förklarade Debbie 
Lewis, PR-kvinna för Commodore. Vi 
gör en stor satsning på undervisning
sektorn. Så tror vi att Amigan kan bli ett 
intressant lågprisalternativ för desig-

ners. Vi gör också en satsning på CAD 
genom att erbjuda ett komplett CAD
paket, en Amiga med programvara för 
ca 60.000 kronor. 

Trots allt prat om Amigan verkar Com
modore inte vilja glömma sin succeda
tor - C64:an. 

Under mässan försökte Commodore 
blåsa nytt liv i C64:an genom att sälja en 
C64 och bandspelare med 10 sportspel 
från Ocean till paketpris: 1.700 kronor. 

Sport var också temat för "The 11th 
Official Commodore Computer 
Show'', som arrangerades på klassiska 
Novotel i Hammersmith, London i bör
jan av juni. Commodore hade nämligen 
inbjudit Tessa Sanderson, olympisk 
guldmedaljör i spjutkastning samt kän
disar från det engelska fotbollslaget 
Chelsea FC (som Commodore för övrigt 
sponsrar). Dessutom deltog några TV
och radiokändisar. 

Vad denna stjärnparad hade med 
Commodore att göra var lite oklart, utom 
möjligen att skänka tillställningen 
stjärnglans. 

I övrigt var del nämligen ganska tunn
sått med nyheter. Av de nära 70 uställar
na var nämligen flertalet enbart impor
törer och postorderföretag, vilket fick 
showen att mer likna en torghandel i 
Småland än en datorshow. 

Helt klart är dock att Commodore 
nu erkänner att Amiga 500 är en 

speldator. I nedre planet på showen 
kunde man nämligen hitta en hel ar
cadhall som självfallet drog barn och 
ungdomar som flugor till en socker
bit. Här kunde man också glutta på 

Ancosofts 
nya Pinball Wizard, Mike the Magic 

Dra_gon samt City Defens. 
Ovre planet däremot var helt inrik

tad på Amiga 2000 och olika nytto
applikationer. Och här kunde man hit

ta både en och annan riktig nyhet. 

Det mesta skulle dock en svensk 
publik nicka lite uttråkat åt och kons
tatera att "det var väl inga nyheter el

. ler . .. " 

Men många engelsmän har faktiskt 
aldrig sett DeluxeVideo, Photon Paint, 
The Music System, Amiga 2000 och 
all annan vardagsgods som visades 

upp. Efter mycket jagande lyckades vi 
dock finna en och annan nyhet. 

Ariadne Softwares visade exem-

•• 
NYA TlllBEHOR 

Mässan hade kanske inte 
mycket att bjuda på. Men bak
om kulisserna fick speciellt 
inbjudna gäster, tillverkare av 
hård- och mjukvara samt Da
tormagazin,glutta på Commo
dores nya produkter. 

I korta drag visade man upp följande 
spännande nya tillbehör till Amigan: 
• A2024: Commodores nya högupplö
sande monocroma 15 tums monitor 
med 48 Hz (PAL) ska ge garanterat flim
merfri bild. 
• A2300: Genlockkort till A2000. Halvp
rofessionellt gen lock som gör det möj
ligt att koppla Amigan till videokamera 
eller videobandspelare och mixa bilder. 

• CPU68020: Motorolas nya 14.3 MHz
processor som ersätter Amigans ordina
rie 68000, endast A2000. Gör datorn 400 
snabbare. 
o A2090A: Nya hårddisk-kontrollern 

. som ersätter gamla A2090. Autoboot, 
klarar två ST506 hårddiskar, Mclntosh
kompatibel kontakt, 10 Mbit/sec överför
ingshastighet. 
• NYTT EXPANSIONSKORT: Ersätter 
det gamla 2 Mb expansionskortet till 
A2000. Levereras med 2 Mb men kan 
enkelt byggas ut till4 eller 8 Mb autokon
figurerande. 

• AT-kort: Förvandlar till A2000 till en 
IBM AT-kompatibel dator. Kommer med 
80286-processor och sockel för 80287 
matematikprocessor. 
PROFFS-GENLOCK: Genlock-kort för 
verkliga proffs. lnput: två compositvideo 
RS-170A. Output: Compositvideo via 
RCA-jack. Syn kar mot yttre källa. Real
tids freeze frame. 
• ECS: Enchanced Chip Set, eller mer 
populärt en flicker fixer. Gör det möjligt 
att uppgradera A500 och äldre A2000. 
Kräver dock 1.4 och bisync-monitorer. 
• KICKSTART 1.3: ROM-baserad och 
tillåter användare at boota från hårddisk. 

• WORKBENCH 1.3: Ny och efterläng
tad version av workbench, kommer på 
diskett. Läser och skriver sju gånger 

, snabbare från hårddisk. Kan hantera 
upp till 2 Giga. Printer-drivers sex gån
ger snabbare. Uppdaterar skärmen fyra 
gånger snabbare. AUX tillåter två per
soner att använda Amigan samtidigt. 
Plus mängder med nya CLl
kommandon. 

• UNIX: Det nya Unix-kortet till A2000. 
Ett A2620-kortet med 68020 processor 
och 68881 ca-processor samt 68851. 
Hanterar 4 
Mb minne med verklig 321 bitars hante
ring på bussen. Amigan använder Unix 
System V, 3.1 

• Här på anrika NOVOTEL i Hammersmith i västra London arrangerades Commodores 11:e officiella datormässa i tre 
dagar. Det var tunnsått med nyheter på hård- och mjukvarufro_~ten. Däremot står det nu ~!art etter en~lska Com!"o
dores presskonferens att företaget lägger om k~rsen. Sl.a. tänker ma~ spendera 60 m1l1oner kronor, reklam pa att 
göra bl.a. Amigan till Englands hemdator nr 1, forklarade Steve Franklin, ny VD hos 

pelvis upp Microtext och Video Player 
Device, två program för datorstödd · 
undervisning som också kan styra 

videobandspelare och laserskivspe-
lare via RS232-porten. · 

-Vi försökte göra något liknande på 
PC, berättade de. Men det visade sig 
omöjligt. För att klara uppgiften be-

. hövs Amigans hastighet och multita
sking. 

Microtext är både ett program och 
ett programspråk som gör det möjligt 

att redigera hela undervisnings
sessioner där både datorn 

och videobandspelaren arbetar till-
sammans. . 

Systemet är dock knappast något 
för hemmabruk. Programmen kostar 
mellan 4.000,5.500 kronor styck plus 

moms. 
Ritar du tecknade serier kan Comic 

Setter från HB Marketing vara prog
rammet för dig. Med Comic Setter 

kan man rita tecknade serier, lägga in 
pratbubblor och färglägga. 

NyBASIC 

Metacon'lco, som skrev delar av Ami
gaDOS, visade både sin nya utökade 
Pascal-kompilator samt en tidig version 
av en ny BASIC för Amigan. 

-Vi tror att det behövs en ny och bätt
re BASIC till Amigan, förklarade Tony 
Bassett från Metacomco. 

Men inte långt därifrån kunde man hit
ta en annan alternativ BASIC till Amigan 
- F-BASIC från Delphi Noetic System 
lnc, specialskriven för 68000-
processorer och försedd med en myc
ket snabb kompilator. 

I en stor monter bredvid Commodo
res egen jättemonter visade Precision 
Software givetvis sin Superbas Profes
sional. Enligt Simon Tramiel, mannen 

som skapade Superbas-programmen, 
har bolaget hittills skeppat ut nära 
75.000 Superbas till Amiga! 

En annan nyhet var att Precision Soft
ware nu köpt in sig hos Grafox, ett prog
·ramhus som skapat Logistix, ett kombi
nerat kalkyl-, projekt- och databasprog
ram för Amigan. Det lilla .vi hann se ty
der på att Logistix kan bl! ett av de mer 
intressanta affärsprogrammen för Ami
gan på marknaden. 

· Lite längre bort demonstrerade Trilo
gic sin ''Am-Com' ', ett interface som gör 
det möjligt att koppla C64-skrivare till en 
Amiga eller PC. . 

Mycket mer i nyhetsväg finns inte att 
berätta. Utom att den blev en sol.klar 
publik- och försäljningssucce. Från mäs
san vandrade många glada nyblivna 
Amiga-ägare som utnyttjade det nya läg
re priset 399 pund för en Amiga 500. 

Christer Rindeblad 

Eilropeiskt datanät· för 
bättre Commodore-service-

LONDON (Datormagazin) 
Commodore har planer på att 
starta ett speciell datoriserat 
konferenssystem för hård
och mjukvarutillverkare i Eu
ropa. 

Det var en av de mest spän
nande nyheterna som avslöja
des under den 11 :e Officiella 
Commodore Computer Show. 
Men avslöjandet gjordes bak
om kulisserna, under ett spe
cialmöte mellan engelska 
Commodore och branschfolk. 

Datormagazin var givetvis 
d .. I ar. 

Commodore satsar nu på en ny öpp
nare och mer samarbetsinriktad linje än 
tidigare. Det visar både den utveckling
skonferens som nyligen arrangerades 
i Washington, USA och den konferens 
för hård- och mjukvarutillverkare som 
.hölls i London under Commodores 
show i juni. 

I september planerar Commodore 
dessutom att arrc;\ngera en ny utveck
lingskonferens i Osterrike dit folk från 
hela Europa som arbetar med Amigan 
kommer att inbjudas. Till denna konfe
rens kommer också det team som bygg
de Amigan. Ytterligare en konferens pla
neras i oktober i England. 

Kursomläggningen bekräftades ock-

• David Parkinson från Ariadne Soft
ware berättade om Washington
konferens för de engelska hård- och 
mjulcvarotillverkama som slöt upp till 
Amiga Developers Conferens i Lon
don under mässan. 

så av engelska Commodores nya VD 
Steve Franklin: 

-Jag har arbetat i ett år på att rekonst
ruera Commodore England, förklarade 
han i sitt inledningsanförande. Det är in
gen hemlighet att det funnits samar
betsproblem. Men nu lägger vi om kurs 
och satsar på ett mer professionellt sa
marbete med er. Vi vill att ni ska utveck
la ny programvara till Amigan. Vi kom
mer därför att öppna nya kommunikati
onskanaler så att ni ska kunna komma 
till oss och ställa frågor och få svar. 

Engelska Commodore ökar också sin 
tekniska stab från två till tio personer. 

Dessa ska också assistera hård- och 
mjukvarutillverkare för att rensa bort alla 
brister innan produkterna når konsu
menterna. 

En av de viktigaste frågorna under 
mötet, som lockat över 100 representan
ter från mjuk- och hårdvaruföretagen, 
gällde det nya datanät som Commodo
re planerar att starta i Europa. Riktigt när 
ett sådant datanät kan vara igång är inte 
klart. Inte eller hur det ska vara upp
byggt. Dessa frågor ska avgöras av en 
speciell kommitte. Helt klart är dock att 
det blir en form av Bulletin Board Sys
tem dit endast en branschfolk har tillträ
de. Möjligen kommer nätet också att an
slutas till det redan befintliga amerikan
ska nätet. Det blir alltså möjligt att från 
Europa skriva 
in frågor som sedan kan besvaras ända 
från USA. 

På mötet i London formades också ett 
''Amiga Developers Advisory Board" 
som ska bil en plattform för samarbetet 
mellan Commodore och den övriga in
dustrin. 

Under London-mötet framkom klart 
att Commodore har problem med att hit
ta en marknad för Amiga 2000. "Vi ser 
det som en mycket professionell dator". 
Man vädjade därför till programhusen 
att försöka få fram rätt typ av program. 

Amiga 500 däremot sä~er sig själv. 
Man vädjade också till hardvarutillver

karna att börja samarbeta 
mer. 

-Alla verkar tillverkar minnesexpansi
on till Amigan. Försök hitta på andra ty
per av hårdvara. Informera oss och an- : 
dra vad ni har på gång så slipper vi onö
dig konkurrens. 

Christer Rindeblad 
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Hennes ubåtsfilm 
startade datorbråket 

Yad får man skriva och vad får 
nian inte skriva i en databas? 

polemisk debattmetod. Och som inte 
kan klassificeras som förtal. Samt att 
mycket m, inläggen skrevs i stridens het
ta. 

Rättegången hettade till vid några till
fällen. Bland annat när Block skulle för
klara vad som gjorde Wechselmann till 
en säkerhetsrisk: 

- Människor som rest och bott i oli-

Vem behöver 
AmigaDOS 1.3? 

En relativt stor andel av de frågor 
jag fått den senaste t iden har 
handlat om den nya versionen av 

operativsystemet till Amiga. Dock har 
anstormin1;1en inte motsvarat den inten
siva efterfrågan som föregick den tidiga
re uppgraderingen f rån 1.1 till 1.2. 

Detta beror naturligtvis på att 1.2 där 
ett mer fullvärdigt och pålitligt operativ
system än vad 1.1 var. Icke desto mind
re har arbetet på att utveckla Amigas 
operativsystem fortskridit och nu där vi 
snart framme vid version 1.3. Och vem får ställas till svars 

för vad som sägs. Basens an
svarige eller användaren? 

Blocks var repliker och inlägg i det 
mötet inom KOM som går under benäm
ningen "Öppet forum". Hansteorierom 
Wechselmann baserade sig på avgö
rande felaktigheter om hennes bak
grund. 

Block hävdade att han hade gjort ett 
helt annat ordval om det hade varit en 
tidningsartikel han skrivit. I domstolen 
hävdade han att han vanligtvis skriver 
om en artikel ett tiotal gånger. Men i 
KOM skrev han direkt. Och därför blev 
det också en mängd stavfel. Bland an
nat stavade han fel till Wechselmann. 

ka länder har det mer kompl icerat med .,_ _____________ _ 

lojaliteten än de som alltid bor på sam- C ommodore 
ma ställen, menade Block. 

Det är två av de vitala frå
gorna som tingsrätten 
Stockholm miste reda ut i 
samband med att filmaren 
och samhällsdebattören Maj 
Wechselmann stämt FOA
forskaren Eskil Block 25.000 
kronor för något han skrivit i 
databasen KOM. 

Block hävdade bland annat, och fel
aktigt, attWechselmanns mammaskul
le ha flyttat tillbaka till Sovjet på 60-talet. 
I själva verket flydde modern 1924 och 
återvände endast som turist först på 60-
talet. Block hävdade också felaktigt att 
Wechselmann hade släktingar kvar i 
Sovjet samt att hon har en bror i Dan
mark med högersympatie r. Och efter
som båda föräldrarna är av judiskt ur
sprung skulle detta ställa till ytterligare 
lojalitetskonflikter för Maj Wechsel
mann. 

- Du menar att det är så stor skillnad 
mellan Danmark och Sverige? frågade Orner 

Till sitt försvar hävdar Block också att 
någon inom KOM-systemet bröt mot de
ras interna regler. Detta eftersom man 
inom KOM kommit överens om att inte 
mångfaldiga innehållet i basen . 

Hettade till 

Wechselmanns advokat Lars Viklund 
och fortsatte: Vi kanske ska vara mer för
siktiga med danskar som bor i Sverige? 

När Block pressades att förklara på 
vilket sätt Wechselmann är en säker
hetsrisk hävdade han att hon inte kan bli 
anställd av försvaret. 

Dom i målet meddelas den 4 juli. 

Lennart Nilsson 
Det hela började 1986 efter det att TV 

sänt Maj Wechselmanns kritiska ubåts
film " T ill sannolikhet gränsande viss
het". I filmen ifrågasätter hon om alla så 
kallade ubåtsinc identer verkligen har 
ägt rum, eller det bara är ett knep av för
svaret att få en högre budget. 

I de tio inläggen i KOM-systemets 
möte Öppet forum hävdade Block att 
Wechselmann har "försänkningar" i 
främmande makt. Att hon har en '' blod
törstig intolerans". Att av sina fyra fos
terländer (Sverige, Danmark, Israel och 
Sovjet) har hon valt att förråda alla utom 
ett. Och att hon föredrar en blodig dik
tatur framför de " ovan nämnda demo
kratierna" . Block jämför henne med 
Jane Horney och skrev att hon "inte helt 
levde på spionage", samt att hon är en 
säkerhetsrisk. 

Så fungerar KOM 
I datasystemet KOM, som är starkt 

knutet till Försvarets forskningsanstalt, 
FOA, diskuterades filmen och filmens 
upphovsman Maj Wechselmann efter
åt. Från att handla om sakfrågan sväng
de debatten över t ill personfrågan . Var
för Wechselmann gjorde en film som 
hävdade att ubåtarna aldrig existerat. 

Sammanlagt fällde Block tio yttran
den som Wechselmann ansåg vara 
kränkande mot henne. Bland annat drog 
han paralleller mellan Wechselmann 
och spionen Arne Treholt och Jane Hor
ney. Horney misstänktes spionera för 
nazisterna under kriget och avrättades 
av danska motståndsmän strax före 
krigsslutet 1945. 

Såhärserdenut,2MSextraminne 
till ASOO. 

"Utpekad spion" 

- Hon har anklagats för att vara spi
on, landsförrädare, säkerhetsrisk samt 
att hon förrått det land hon bor i, hävda
de Wechselmanns advokat Lars Vik
lund. Att uttandandena var ämnade att 
utsätta henne för andras missaktning. 

Block försvarade sig med att uttalan
dena var metamorfosiska och en del av 

SE2000. Minnet är dessutom försedd 
med en praktiskt switch som gör det en
kelt att koppla bort extraminnet om ett 
program trilskas. Pris: 3.995 kronor in
klusive moms. 

Datormagazin återkommer i ett sena-
re nummer med en test. Kan du inte vän-

Det stora problemet för tings
rätten i Stockholm är hur man 
ska klassificera en databas. 

Är det ett förtroligt samtal 
mellan några få speciellt in
bjudna människor eller är det 
samma sak som en dagstid
ning som alla kan läsa? 

Jacob Palme är grundare och eldsjä
len bakom KOM. En databas med 5.000 
medlemmar och 700 olika möten. Han 
vill beteckna en databas som ett ABF
hus där det finns ett stort antal rum där 
det samtidigt pågår en mängd olika mö
ten. 

Ny version av JET 
JET, den smått legendariska flygsi

mulatorn förC64, har utkommit i ny ver
sion kallad 2.0. Enligt uppgift är prog
rammet uppfräschat och ca sju gånger 
snabbare än tidigare. Dessutom har 
Sublogic utkommit med nya scenario
diskar som passar både Flight Simula
tor 11 , JET samtStelth Mission. Roligaste 
scenariodisken är Europa tycker vi. I m
porteras av Pylator. 

Svenska World 
Perfect på 
Amiga 

Nu är äntligen den svenska Amiga
versionen av världens mest sålda ord
behandlare, World Perfect, klar. Pris: 
2.850 kronor inklusive moms. Det berät
tar Brian Turner på Promoteus för Da
tormagazin. 

I denna nya version fungerar Search 
and replace med svenska tecken. Sven
ska menyer och svensk stavningskont
roll dröjer dock till hösten. De som köpt 
sitt program hos ProJ"Qoteus får uppda
tering för 100 kronor. Ovriga registrera
de användare får samma uppdatering 
för 325 kronor. För ytterligare informati
on ring: 08-323688. 

Trots att det är 5.000 abonnenter på 
KOM är det endast 1.700 regelbundna 
användare. Och enligt Jacob Palme var 
det högst 200 personer som läste Eskil 
Blocks inlägg i KOM om Maj Wechsel
mann. De allra flesta av dem män mel
lan 25 och 35 år. 

Ett av de principiella utgångspunkter
na för rättegången är att det är skrifts
tällaren Block och inte den ansvarige för 
databasen som har stämts. På det viset 
skiljer sig en databas från exempelvis en 
tidning där det alltid är den ansvarige ut
givaren och intetextförfattaren som an
svarar. 

64-program 
upp 42 procent 
• Försäljningen av datorprogram öka
de med 30 procent i USA under första 
kvartalet 1988. Detta jämfört med sam
ma period under 1987. 

Och försäljningen av program till C64 
ökade med 42 procent under samma 
period. 

Detta visar de undersökningar som 
amerikanska Software Publishers Asso- . 
ciation presenterade under Consumer 
Electronic show i Chicago nyligen. 

Möte om censur 
Nu har saneringen av våldsamma da

taspel börjat 
Barnmiljörådet och spelimportörerna 

HK Electronicsoch Pylatorträffades ny
ligen för att dra upp riktlinjer för vilka spel 
som ska rensas bort. 

Detta är ett första steg, säger Hekki 
Karbing, VD för HK Elect~onics. Nu ska 
vi gå vidare tillsammans. Vi har ganska 
likartade synpunkter på vilka spel som 
inte bör säljas. 

Barnmiljörådet kommer också att 
kontakta svenska dagstidningar för att 
försöka få stopp på försäljningen av pi
ratkopierade spel. 

Piratkopieringen gör det svårt att få 
bort våldsspelen eftersom inflödet är 
helt okontrollerat, säger Heikki Karbing. Två meg till 

AmigaSOO 
ta så kontakta Tridata i Genarp för mer G t• nlb h dl 

AttexpanderaminnetpåA500tillmer information. Triddata, Ljungbacksv.30, ra IS O e an are 
än 1 MB har ju tidigare varit svårt. Men 24013 GENARP. Tel: 040-48 2211 (kl 16-
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SOMMARUPPEHÅLL 
FÖR HE ,~ INJEN! 

Nu tar vår Läsar-service - Heta linjen - sommarledigt. Un
der Juni.Juli kan vi därför inte ta emot läsarfrågor på Onsda

j gar. 

r~en ONSDAGEN den 10 Augusti kan du ringa igen mellan 
klockan 18-20. Då finns vår Game Squad, servicetekniker och 
programmerare på plats. 

Gratis ordbehandlare om du köper en 
Amiga! 

Det kommer Commodore att erbjuda 
i höst. Ordbehandlaren är "KindWords" 
(SnällOrd) från The Disc Company i 
USA, som Datormagazin berättarom ti
digare. 

- KindWord kommer att erbjudas 
med Amigan över hela Europa, säger en 
glad Howard Marks, VD för The Disc 
Company till Datormagazin. Det är en 
jätteaffär vi rott i hamn med Commodo
re. 

- Vi har också översatt KindWord för 
alla europeiska länder. Den svens11a ver
sionen ~v KindWord är försedd med 
svenska tecken och menyer och klarar •---------------111!111111!!11-----~------ också "sök&ersätt" med i svenskatec-

ken . Även manualen är översatt. Sena
re i höst hoppas vi också kunna erbju
da en svensk " spellcheck". 

Kenth Lindqvist på svenska Commo
dore bekräftar till Datormagazin att man 
från och med i höst kommer att sälja alla 
Amigor med en ordbehandlare som ett 
paket. Priset blir det ordinarie, 6.495 kro
nor. Ordbehandlaren medföljeer alltså 
gratis! 

Satsningen på KindWord innebär 
också att man för första gången kan er
bjuda en helsvensk ordbehandlare, nå
got son hittills saknats på marknaden. 

Enligt Kenth Lindqvist ska det även gå 
att köpa KindWord separat från Pylator. 
Priset beräknas ligga strax under 1.000 
h.,·v.ior. 

ed Kent Lindqvist 

Mycket av det som syns utåt är av na
turliga orsaker sig likt. Det nuvarande 
operativsystemet där väl fungerande 
och ingen ändrar som bekant alltför 
mycket i ett vinnande lag. För att sorte
ra ut nåqra punkter att skriva om ställ
de jag fragan " Vem har mest glädje av 
att byta till version 1.3 ?". 
• Den första gruppen användare är alla 
som haren skrivare kopplad till sin Ami
ga. Skrivarrutinerna där i rejält omskriv
na och printer-device helt nyskriven. 
Följd riktigt finns nu möjlighet för den 
som har en 24-nålars skrivare, typ Ep
son eller MPS-2000, att utnyttja denna 
skrivares kapacitet till utskrift med hög 
densitet. 

Alla som har en vanlig matrisskriva
re kan också glädja sig åt att hastighe
ten vid utskrift nu motsvarar skrivarens 
prestanda. Ett jämförande värde där att 
den nya rutinen ger upptill sex gångers 
hastighetsökning jämfört med version 
1.2. 

Ett antal nya rutiner har också tillkom
mit , bl a vill jag speciellt nämna möjlig
heten att anävnda den nya HP Paintjet 
i kombination med Amiga. Denna ger 
möjlighet att, till ett rimligt pris, ta fram 
pappersKop1or ocn overnead-film i färg 
med bra resultat . 

N ästa viktiga förändring rör alla 
som har en hårddisk ansluten till 
sitt Amiga-system. Den nya ver

sionen av operativsystemet stöder något 
som kallas FFS. Denna beteckning står 
för Fast File System och där en helt ny 
struktur på fil hanteringssystemet vid 
hårddiskanvändning. 

I korthet kan man säga att det nya sys
temet där optimerat för sekventiell lag
ring av data i stället för att som tidigare 
skriva ut en mängd pekare och därtill hö
rande möda att hålla reda på vart det 
skall ta vägen härnäst. 

Ett exempel på hastighetsökningen 
belyses av följande. Att lagra ned och 
läsa tillbaka en 100 KB stor fi l går upp 
till 12-20gångersnabbare, varianserna 
beror av det skick den gamla typen av 
hårddisk befinner sig i. Att installera FFS 
kräver omformattering av hårddisken. 

En nackdel där en viss inkompabili
tet med existerande programutbud, då 
program som använder sig av den tidi
gare filstrukturen inte går att använda ( 
typ DISKDOCTOR ). 

För dig som där flitig användare av 
CLI kommer 1.3 att bli en trevlig be
kantskap. Nu finns möjlighet att 

editera kommandoraden. Att det även 
finns möjlighet att eåterkalla tidigare giv
na kommandon med markörtangenter
na där både bekvämt och tidsbesparan
de. 

N u från mjukvara till hårdvara. Jag 
har läst en del varierande uppgif
ter i datorpressen angående änd

ring av Amigas upplösning, och en viss 
begreppsförvirring tycks råda. Därför vill 
jag nämna vad som där att vänta härnäst 
från Commodore. 

Under hösten kommer Commodore 
att introducera en ny monokrom moni
tortill Amiga, modellA1024. Denna mo
nitor arbetar t illsammans med en spe
c ialversion av Workbench (medföljer 
monitorn). Upplösningen där max 1008 
x 1024 utan radsprång (interlace) och 
den arbetar i gråskalor. 

A lla modeller av Amiga, dvs Amiga 
1000, Amiga 500 och Amiga 2000, mo
dell A och B, kan användas tillsammans 
med denna monitor. Enda kravet där att 
datorn där bestyckad med 1 MB RAM el
ler mer. 

Slutligen vill jag ha brev från er läsa
re. Skriv hit till Datormagazin, märk ku
vertet "Kenth". Berätta om bra och då
ligt, ställ frågorom allt som kan vara av 
intresse för läsekretsen. 
FOTNOT: Kent Lindqvist är anställd 
hos SvenskaCommodore och ansva
rig för den tekniska supporten för 
Amigan. Hanäroclcsåen välkänd pro
fil i datorfcretsar. 
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Massor av dataspelsprogram 
till Commodore 64/ 128. 

Från 

Försäljes av välsorterade databutiker. 

,-------------------------------------7 
ff ------ Vi söker fler återförsäljare över hela landet. 

1

1 

· ~~i~}s.i..J..-:-1' DlMA-tJ,,elwflJ.n,eNOW/ C JA TACK! Jag vill ha ytterligare information om 
1

1 

. .,-·~ /CM~ Soft 64 dataspelsprogram. 

: J.."Ct-----1 03001704 60, 704 90/ Företag: .................................................................................. .................... : 

I I I ;p~~'(;~~~ Namn: ................................................................................................................ I 

I Adress. .............................................................................................................. I 
I TradePlus Trading Company HB I 
L _ ~~0068, S-434 ~1._!~gsb~k~ ____ Postadress: .. = ·:.:.:.:.:·:.:.:.:.:·:.:.:.:.: ·:.:.:.:.: ·:.:.:.:.: ·:.:.:.:.: ·.:.:.:.:.: ·.::::: Telefo2_ ... :.:.:.::::.:.:.:::.:::.:::.:.:.:.:·:.:.:.:.:·:.J 
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rev Arg, glåd, ledsen eller bara tycker i största alimän~et. Skriv ·då-till Datormagazin, Karlb~rgsv~g~n 77-81, 11~· 35 
STOCKHOLM. Märk kuvertet "BREV". Du kan ocksa skicka ditt brev som en ordbehandhngsf1I pa postens IJud
brev. Det blir vi glada för. Men glom inte att ange vilket ordbehandlingsprogram du använder. 

Skärp er, 
USRDATA! 

Jag vill passa på att säga ett par ord 
om USA DATA. Jag har en hel del gån
ger i raklamsammanhang hört talas om 
USA DATA:s utmärkta kundservice. Där
för vill jag berätta följande: 

Efter att ha haft Amigan i ca två må
nader började min amigamus att gniss
la. Jag rengjorde den då extra noggrant, 
men gnisslet fortsatte. Till slut beslöt jag 
mig för att gå till USA DATA, där jag hade 
köpt Amigan. Så småningom kom en ex
pedit och jag förklarade problemet. 
Snabbt tog han ur plastkulan och sa: 

- Den här är smutsig! Gå hem och 
gör ren den! 

Jag förklarade att så inte var fallet , 
men han vägrade att lyssna. 

En liknande sak hände när vi skulle 
byta en väns joystick, som ibland inte re
agerade när man styrde den åt olika håll. 
Expediten tog joysticken och kopplade 
in den i nå~on slags dosa. Han vred jo
ysticken nagra varv och sa att den fun
gerade utmärkt. Efter ca 30 minuters be
visande lyckades vi få dem att öppna jo
ysticken för att se efter. 

Det visade sig att den var smutsig på 
något sätt. Efter ett par minuter var det 
ordnat och vi kunde gå (man kan ju all
tid undra varför de inte öppnade den från 
början). Och deras reklam om "Amigan 
är så pass avancerad att man behöver 
hjälp från kunniga personer" och "Vi 
har dessa kunniga personer som gärna 

Vad hände med Utmaningen? 
Tävlingen om 15-spelet avslutades 

långt innan tävlingstiden gått ut. Detta 
medförde att ett flertal tävlingsbidrag 
inte kom med i uttagningen av vinnaren. 
Vid telefon samtal med er erhöll jag upp
lysning om misstaget, samt att ny uttag
ning av vinnar skulle ske. Jag förväntad 
mig alltså att ni skulle ta upp detta i nr 
7 av tidningen. Men i tidningen fanns 
inte ett ord om saken. VARFOR? 

Jag vill bara säga att man sitter inte 
i flera veckor och skriver program för ni 
sedan utan ett ord bara kastar bidraget 
i soporna. Ni bör alltså återkomma i den
na fråga. 

med dessa tävlingsuppgifter, men att 
reglerna ofta är diffusa. Den senaste 
uppgiften om telegrafi kan inte genom
föras, eftersom det saknas uppgift om 
hur lång texten skall vara. Skall det som 
i exemplet vara ett ord eller flera eller 
kanske valfri långd. Eller ska texten få 
plats i en strän~? Hur långt avstånd vill 
ni ha mellan tva ord? Eftersom ni inget 
säger och bara visar ett ord blir man kon
fuderad. 

Med vänlig hälsning 

bidrag. Däremot glömde vi att plane
ra in deras artikel i förra numret. 

Det finns egentligen inga ursäker 
för denna miss. Vi klantade oss kort 
och gott. Nu försöker vi reparera ska
dan i detta nummer som du kanske 
noterat. Men vi beklagar hemskt myc
ket. 

Din kritiken mot specifikationerna 
i Utmaningarna är helt riktig och har · 
lett till långa intensiva diskussioner 
på redaktionen. Vi försöker finna en 
metod att göra helt vattentäta regler 
i fortsättningen. Därför har vi ingen ny 
Utmaning i detta nummer. 

NEJ I NEJ ! Hf>.N ,....---
f-\~R GÅ1T NU 1 

Konstig 
varelse? 

När jag slog upp sid 5 i nummer 7 så 
höll jag på att få en hjärtattack. I nedre 
högar hörnet sitter en varelse (hip
hopare). 

Hur har ni fått varelsen att sitta sitta 
stilla, och se ut som om den läser? Ni 
måste tagit en kurs i djurtämjning. Bara 
ni inte har slagit den när ni har försökt 
att få den att sitta still, jag är nämligen 
med i djurskyddsföreningen. 

Jag hoppas att ni inte upprepar detta 
misstag med att publicera sådana varel
ser. 

För då måste jag sluta köpa denna an
·nars så bra tidning. 

' hjälper till" är också ganska intressant. 
Jag tycker att det är intressant med 

Per Erik Backered 
Självfallet kastas inga bidrag till Utma
ningen. Harald Fragner och Fredrik 
Pruzelius har granskat alla tävlings-

Fram för fler red .anm de är faktiskt ro
liga. 

Problemet var att jag i BOB och Spri
te editorn, som ligger på extras disket
ten, ville ha mer än fyra färger på mina 
BOBs. Jag ringde därför och frågade om 
det var möjligt. De sa att det inte gick. Så 
småni!l9()m upptäckte jag att om man 
undersökte programmet lite, så var det 
lätt att ändra på (varför hade inte de un
dersökt programmet???). Jag-:kä.nner 
också till många andra liknade fall. Så 
till ägaren Tord Grundström vill jag säga: 

-Jag undrar vem det är som ska skär
pa sig??? 

Jag vill också passa på att säga att 
musen blev helt gratis oljad(!) och fixad 
av Stor & Liten (DET är kundservice). 

Bäste Mattias, 

Long live textadventures 
Hallå där! Ja, just du med joysticken. 

Skulle du kunna släppa avtryckaren 
meddin _svullnatummebaraettlitettag. 

Jag är en representant för den minori
tet inom datavärlden som spelartextad
ventures. 

Jo, tangentbordet kan användas till 
annnat än bara skriva Load på. Vi ad
venturespelare är en väldigt liten grupp 

i Sverige. I England och USA finns det 
många fler adventurespelare. Fast dom 
har ju mer att spela, eftersom stora de
lar av de äventyr som skrivs aldrig kom-

mer till Sverige. Det kan till och med vara 
problem att få tag på gamla lnfocomspel 
i gamla svedala. 

Det finns inte heller någon svensk da
tatidning som har en reguljär äventyr
spalt som "lnto the Valley" i Commodo
re User och "Enter the harlequin" i 
Zzap!64. Jag skulle vilja att DM använ
de minst en sida i varje nummer åt tips 
och recensioner av äventyrsspel. 

Hur kommer det sig att Jinks (ett ovan
ligt intelligensbefriat rymdspel) blev 
screen star med 3.8 när Beyond Zork fick 
4.0? 

Kan ni svara på det? 

Arthur Dent 
Betyget på Jinlcs sattes troligen av 

en ovanligt intelligensbefriad recen
sent gissar vi. Vi försöker faktiskt re
censera alla äventyrsspel vi får tag i. 
Men det verkar vara meningslöst att 
recensera spel som inte säljs i Sveri
ge. Det är få äventyrsintresserade 
som orlcar importera programmen 
själva. 

Skriv brev till HK Electronic och Py
lator och vädja t ill dem att importera 
fler äventyrsspel . 

VARNING 

Megadeth Il 
Nu har du lyckats såra Tomas Hybners 
brorsa rejält. Bra jobbat! 

• Konstig varelse (hip-hopare) enligt 
signaturen Megadeth Il. 

Till att börja med beklagar jag verk
ligen att du har blivit behandlad på 
detta sätt i vår butik. 

Jag vill emellertid fortfarande vid
hålla att vi har en väldigt hög kundser
vice, speciellt betråffande tekniskt 
support, till de kunder på både Ami
ga och Atari ST som vi har. Trots det
ta kan ju även vi göra fel emellanåt, då 
vi har så många kunder som kommer 
med "standardfel" på datorer och till
behör. 

Så ska tidningen 
blir ännu bättre! 

för bluffmakare 

Vi har också en förhållandevis hög 
kunskap om programvara till bl.a Ami
gan, men då det finns så brett urval 
har vi svårt att kunna alla program ut
antill, och det hoppas jag att du har 
förståele för. 

Vi strävar emellertid mot att bli 
''perfekta'~ även fast det är svårt, och 
jag hoppas att du blir den sista kun
den som blivit behandlad på detta
sätt. 

Med förhoppning att få behålla dig 
som kund. -

USRDATAAB 
Tord grundström 

VD 

Med det här brevet skulle jag vilja var
na alla som säljer varor genom att an
nonsera i DM. Tydligen har någon idiot 
kommit på den roliga iden att beställa 

Här är några förslag på hur ni ska kun- Ni hade ju ett musikreportage ganska varor mot postförskott på en icke exis-
na göra tidningen ännu bättre. nyligen, men då skrev ni bara om prog- terande adress. 

DM är ju en tidning för Commodore- Detta resulterar i att man förutom be-
datorer, så i fortsättningen behöver ni ram som finns att köpa i datoraffärerna. talat frakt, returfrakt, annonsplats helt i 
inte besvära er med att publicera brev Det finns ju trots allt en del andra bra mu- onödan, dessutom riskerar att inte få sålt 
från Atari-idioter, typ ''Mega st owner' '. sikprogram till C64, som är gjorda av oli- sina varor. 

ka grupper och som man kan få tag på 
En hel del av de spel som ni recense- I DM nummer 6-88 satte jag in en an-

rar är ju inte så nya (det beror väl på att gratis. Jag tycker att ni skulle haen test nonsomattjag hade ett antal tidningar 
desvenskaspelimportörernaärsåslöa), på sådana program också. Några bra till salu. När numret kom ut ringde ett 

program är: Soundmonitor, Rockmoni- f I ·11 · All (t ·· så jag tycker att ni borde skaffa er med- tor IV+ och Darkbox. emta personer t1 mig. a orutom 
arbetare i något land där spelen släpps den första) fick beskedet att det var slut-
tidigare än i Sverige. Om ni ska intervjua någon som gör sålt. Denna första person uppgav sig för 

bra musik till C64:an, så kan ni strunta 
Det skulle vara kul med några sidor i Rob Hubbbard och intervjua Gaunt is- att vara Fredrik Andersson boende i Hel-

demorecensioner ( endast nya demos, tället i Science 451 istället! De som tror singborg. Trots att jag fick fullständig ad-
från svenska grupper). Dessutom skul- ress kunde varken posten ellertelever-
le ni kunna sälja disketter med de demos att Hubbard är bäst borde ta och kolla ket hitta ovanstående i Helsingborg. Ga-
ni har testat (till ett lågt pris). in demon "Meta! Dream", musiken i den tan existerade överhuvudtaget inte. 

demon är nog det bästa som gjorts på 
Läsarnas Bästa har blivit sämre och 64:an! !! Ett råd till alla er som säljer något, 

sämre! Det är ju inte många som orkar För övrigt är DM en väldigt bra dator- skicka inte mot portförskott, utan skic-
sitta och knappa in program på nästan tidning. ka varan så fort köparen har satt in pen-
100 rader. Nej, framför snygga och kor- gar på ett bankkonto (själv blev jag av 
tare rutiner, typ FLD-rutiner, scrolltext- "En nöjd prenumerant" med 150 kronor eftersom jag skicka mot 
rutiner, rutiner som gör att texten på postförskottitronatthanvilleköpadem). 

Köp Barncancer- skärmen blinkar i olika snygga färger lntesådummaideer.Menhurihela 
fondens märke du och enkla rasterrutiner! Jag hoppas att ni föredrar att publice-
också! Det kostar fridens namn ska man kunna göra d · b - ·· 11 1- d 
20 kronor och sa·· ii·s ··ttv· bed.. . d ? ra etta varnings rev 1sta et or evan-

Mera maskinkodsprogrammering! ra rsa omn,ngar av emos. r h tab d dat e som 
genomHusmoders- Såenl,.en"""-·tllllasa·· ma-a··rdet iga a reven om an ra or r 
1- - Gör reportage om kända svenska ,., "G!JG 

aorenrngarn~ '1, crackingrupper, tex Triad, Xakk, Fairlight fler som vill ha intervjuer meci i<ända verkligen är meningslösa (hatabreven 
och Science 451. svenska crackergrupper? alltså). Ta upp mera vettiga brev och slu-

-- i ta slösa dyrbar plats med serier som Ra-
ELLER GE ETT BIDRAG TILL BARN- z0• !vilket ni tack och lov redan har gjort, 

.__ ___ CANCE __ R_FO_N_D_E_N_PG_ 90_ 20_ 90_-o_j , ____________________________ .. men ni vill ha våra åsikter) och insända 

hemmagjorda serier. Så när ni nu pub
licerar mitt brevvill jag passa på att säga 
att mina tidningar fortfarande är till salu 
på tel: 031/189540. 

Som avslutning några plus och mi
nus. Ett stort plus för den första publice
rade programmet till Amigan, mera så
dana avancerade program, det ökar an
ledningen för oss Amiga ägare att läsa 
tidningen. 

Programmet innehöll en del buggar, 
endast första exemplet i tabellen funge
rade. 

Ett stort minus till Commodores sk 
service, sänk priserna och Amigan blir 
utan konkurrens vilket leder till ökade 
vinster. 

Tack gode gud för Datormagazin och 
Amigan. 

M.V.H. 
Daniels. 

Tag varning med andra ord. Lita inte 
på arla som ringer på annonserna. 

Daniel tar också upp en viktig syn
punkt. Vibehöverfferfräschabrevom 
lite annorlunda ämnen. Vi översväm
mas fullkomligt av s.k. hatbrev mot 
olika datorer. Det blir lite trist. Nog 
måste det finnas andra och viktigare 
ämnen att skriva om. 

Däremot håller jag inte med dig om 
de hemmagjorda serier vi får. Jvärtom 
- skicka in fler roliga tecknade figu
rer och gubbar. 
De gör insändarsidan betydligt roliga
re. 
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Grattis, Commodore! 
Commodore firar I ar 30 år 
som företag. På den tiden har 
företagit vuxit från skrivma
skinsverkstan i Toronto till da
gens multinationella datorfö-
retag. · 

Utvecklingen av Commodore har till 
stor del präglats av grundaren Jack Tra
miel. Tramiel som har polskt ursprung 
överlevde sex år i nazisiska koncentra
tionsläger. Efter andra världskriget gick 
han med den amerikan ska armen. Han 
stationerades i New York och där lärde 
han sig att reparera skrivmaskiner. 

Efter den militära karriären startade 
han en skrivmaskinsverkstad i stadsde
len Bronx. Senare omfattades verksam
heten även av mekaniska och elektro
mekaniska räknemaskiner. 

Från Bronx flyttade Tramiel verksam
heten till Kanada där Commodore som 
företag bildades 1958. 1960 köpte det vä
xande Commodore upp ett företag som 
tillverkade elektriska räknemaskiner. 

Ekonomisk skandal 

1965 drabbades Commodore av sin 
första skandal. Powell Morgan var förut
om företagets första styrelseordförande 
även VD för företaget Atlantic Acceptan
ce Corporation som gick i konkurs efter 
att ha misslyckat att betala tillbaka kort
fristiga lån på fem miljoner dollar. 

Vid en rättslig granskning visade det 
sig att Morgan skulle ha tvingats i fängel
se för ekonomiska brott. Men han avled 
i leukemi strax före utredningen blev fär-
dig. . 

Tramiel och Commodore drabbades 
av skandalen såtillvida att han inte läng
re kunde skaffa någon kredit för att fort
sätta rörelsen. 

Då vände han sig den kanadensiske 
finansmannen lrving Gould som hade 

t både pengar och kontakter: 

"Ta mina aktier" 

- Du ger mig pengar för att forsätta. 
Och du ger mig pengar för att köpa upp 
MOS Technology (som designade 6502-
processorn). För detfårdu alla mina ak· 
tier i företaget. Om jag lyckas ger du till
baks en del av mina aktier. Hur många 
är upp till dig att avgöra . . 

Gould gav honom pengarna, över tre 
miljoner dollar (15 miljoner kronor i då
tidens valuta) och Tramiel köpte upp 
MOS. Efteråt fick Tramiel tillbaka åtta 
procent av aktierna. 

1966 började Commodore distribera 
japanska räknare för att sedan gå med 
i miniräknarkriget. 

Ett krig man förlorade. 
Det skulle dock visa sig efter miniräk

narepoken på 70-talet att köpet av MOS 
var ett genidrag. På företaget jobbade 
Chuck Peddle. Han designade 6502-
processorn samt Commodores PET
dator 1976. 

När Peddle först berättade om 6502-
processorn svarade Tramiel: 

Si 

- Vet du vad du har där? Du har 
grunden till den första verklig billiga per
sondatorn. 

Tramiel erkände senare för sin biblio
graf Michael Tomczyk att han inte viss
te vad människor skulla använda datorn 
till. Bara att om den kunde bli billig att 
tillverka skulle folk själva komma på an
vändningsområden till den. 

Fick sex månader 

Tramiel gav Peddle sex månader att 
producera en dator. Och tillsammans 
med sina medarbetare lyckades Pedd
le. Den första Commodoredatorn var 
skapad med tangentbord, inbyggd grön 
fosforskärm och inbyggd kassettband
spelare. Det fanns två modeller. En med 
4Kbytes minne, en med åtta. 

Datorn visades första gången på Con
sumer Electronic Show i juni 1977. Det 
var en prototyp byggd i trä, men målad 
så att det skulle se ut som metall. Som 
monior skalade man en TV-apparat och 
tangentbordet var oerhört kompakt med 
inga mellanrum mellan tangenterna. 

Det fanns en anledning till varför da
torn kallades PET. Det fanns nämligen 
en mycket populär leksak under mitten 
av 70-talet som kallades Pet rock. Det var 
en man som uppäckte att man kunde 
lägga små stenar i exklusiva kartonger 
och sälja dem till folk . För en billig peng 
kunde man köpa sin egen "kram-sten" 
och kartongen var också försedd med 
hål så att kramstenen inte skulle kvävas. 

Konstruerat namn 

Jack Trami~I ville följa samma linje 
och kalla datorn för PET. Problemet var 
bara att komma på en förklaring. Så da
torn fick namnet Personal Elecronic 
Transactor. 

Nästa avgörande år i Commodores 
historia är 1980. Platsen är Consumer · 
El.ectronic Show och man har satt ihop 
6502-processorn med VIG-chipet (Vid
eo lnterface Chip) . VIG-chipet hade vi
sats två år tidigare av MOS. Tanken var 
att man skulle kunna använda det i-V-
spel. · · 

Men eftersom ingen tillverkare var in
tresserad förklarade Jack Tramiel: Vill 
ingen ha det använder vi de själv. 

Sammansättningen resulterade så 
småningom i VIC20 som var klar året 
därpå. 

De var många och långa turer när 
man skulle döpa datorn. Till slut fastna
de man för VIC-20. Egentligen borde 
den ha hetat VIC5 på grund av dess min
ne på SK, eller VIC-22 för dess 22 kolum
ner på skärmen. 

Men eftersom VIC-22 lät "ovänligt" 
fick den heta VIC-20. 

Nästa dator visades på Consumer 
Electronic Show i Las Vegas i januari 
1982. C64 hette den och hade dubbelt 

. så många färger (16) som VIC20, 40 ko
lumners skärnbredd, sprite-grafik, 64K 
RAM-minne samt SID-chipet, en in
byggd musiksynt. 

I USA kostade den 595 dollar (4350 

Servicechefen 
Per O/ofsson har 
tagit på sig ansva
ret att samla ihop 
gamla commodo-
re datorer. Främst 
letar han etter en 
KIM-dator. 

Lena Lovefelt på Commodore och SX-64, den bärbara 64:an med inbyggd monitor och diskdrive. SX stod för sex enligt 
den legendariske chefen Jack Tramiel. 

Commodores skylt i Spånga har gett 
upphov till en del muntra miner . .. 

kronor) när den började säljas i sepem
ber 1982. I Sverige kostade den 5995 
kronor. 

Sexig dator 

Strax därefter lanserades SX-64, en 
portabel 64:a med inbyggd färgskärm 
och diskdrive. SX stod för sex, vilket Jack 
Tramiel förklarade i McNeill-Lehrer re
port, ett av de mest ansedda maga
sinsprogrammen i amerikansk TV: 

- Sex är som affärer. Man måste vara 
ta del av det. 

1984 var det dags för nästa två dato
rer. C16 och Plus 4. Tanken var att ha fle
ra olika datorer med inbyggda program. 
De visades på Las Vegas-mässan i ja
nuari 1984. Maskinerna innehöll ordbe
handlare, kalkylprogram och Logo, ett 
dataspråk att lära barn att programme
ra. 

Men försäljningsavdelningen satte sg 
. emot att ha för många datorer i samma 
företag. De ville bara ha en Plus 4 och 
en C16. 

Den 13 januari samma år slutade 
Jack Tramiel på Commodore. Anled
ningen var att det var allmänt känt att Tra
miel försökte få in sina söner i företaget. 
En skulle bli VD, en annan ekonom och 
den tredje skulle få en avgörande roll i 
mjukvarudelen. 

lrving Gould var uppenbart emot det
ta. I stället ville han få in Marshall Smith 
som VD. Smith hade en bakgrund som 
hårdnackad finansspecialist i stålindust
rin. Det rapporterades att Smith inte ville 
börja förrän Tramiel var borta. 

Fredagen den 13 januari lämnade Tra
miel företaget under pågående styrelse
möte. 

Resten är historia. 
Lennart Nilsson 

BILDER; Arne Ad/er ..... ~-· .... ._ ... .., • .- ELECTRONIC 

t: 1,,\0523.510 00 
Tel från Norge ........................ 09546-523-510 00 .. . 
Box '31, 450 47 BOVALLSTRAND Sverige.' ............. . 

SKRIVARE 
Centronics kabel (A500, ST, IBM) ....................... . 149.00 
Apple skrivare till C64/128 ................................ 1595.00 
General electric 120T/S, NLQ ............................ 1995.00 

·Star LC 10 ............... 144t/s NLQ, park ............... 2995.00 
Citzen 120D ................. NLQ.120 t/s ................. 2395.00 
Seikosha 180 ................ NLQ 100 t/s ................ 2295.00 
Seikosha 1200 ................ NLQ 120 t/s ............. ... 2795.00 
Seikosha SL 80 ................ LQ 135 t/s .... ; .......... .4995.00 
Commodore MPS 1500 C färg .......................... 3995.00 

AllaovanståendefinnstillAMIGA, C64/128, Atari, 1MB m fl. 
RING! 

TILLBEHÖR TILL C64. 
Action Replay MK IV ......................................... .499.00 
Action Replay V - nu är den här ....................... 569.00 
Ljuspenna och Ritprogram ................................. 399.00 
Clonemaster (kopiera kassetter) .......................... 149.00 
Disk Demon Prof. Dos. till 1541 ........................... 995.00 
Fast Hackern (kopieringsprogram) ...................... 149.00 
Mus med.program ............................................. 399.00 
The final cartridge lll ......................................... 399.00 

DISKETTER OCH TILLBEHÖR 
Os dd no name s.25" ............................................ 5.95 
Os dd no name 3.5" ............................................ 12.95 
Diskettbox 100 st S.25 el 80 st 3.5 ....................... 149.00 
Diskettklippare ........................................ : ...... · ...... 59.00 
Printerpapper 1000 st. ........................................ 149.00 
Printer stativ ...................................................... 199.00 

Dammskydd till nästan alla datorer ... : ......................... .. 

AMIGA TILLBEHÖR 
Nec 3,5" Drive högsta kvalite ........... : ................ 1595.00 
L O 

• d . 35" agpns nve . .. ........................................... 1195.00 
Midiinterface från Datel. .................................... .499.00 
Amiga Pro Sam ler Studio ................................... 995.00 
Minnes Expansioner 256k-4MB ........................ RING! 
Marauder 11 kopieringsprogram ......................... 499.00 

Katalog skickas GRATIS på begäran ........................... . 
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Se upp för den nya 
franska datorrevolutionen 

PARIS (Datormagazin) Det 
började när telefonkataloger
na blev för dyra att trycka. 

Sedan dess har så gott som 
hela Frankrike följt med och 
anslutit sig till Minitel -frans
männens motsvarighet till 
svenska videotex. 

- Vi sköter så gott som allt 
med hjälp av den här lilla ap
paraten, säger Lionel Solet 
och Marianne Strand. Och de 
är inte ensamma. 3,6 miljoner 
hushåll och kontor har redan 
anslutit sig i den franska da
torrevolutionen. 

Datorma~azin hälsade på i parets 
takvåning pa Rue Montmartre alldeles 
bredvid de legendariska Hallarna. Vi 
fick en lektion i hur man använder frans
männens käraste leksak och hjälpreda: 
Minitel. 

Lionel sitter djupt försjunken i soffan 
när vi kommer. Han studerar gårdagens 
galoppresultat i en tidning. På soffbor
det framför honom står en liten monitor 
med fristående tangentbord och telefon
lur i brunt och beige. 

Det är den här terminalen som hjälper 
Lionel att både hitta rätt häst och att skö
ta de dagliga bank- och kundkontakter
na i parets gemensamma firma, Labo
ratory Sotet. 

Så har det gått till i fyra år. 

Ren nyfikenhet 

- Den första skaffade vi för att det var 
nytt och av ren nyfikenhet, berättar Ma
rianne som är danska och som har bott 
i Paris i tolv år. Hon började som fotomo
dell och tillverkar nu ett populärt hud
vårdsstift tillsammans med Lionel. 

- Vi sköter nästan alla våra bankaf
färer med hjälp av den här lilla appara
ten, förklarar Marianne. Med vår Mini
tel kan vi öygnet runt få fram aktuella 
kontoställningar från banken. Vi kan ta 
emot beställningar på vår produkt 
" Flash lifting" och vi kan boka flybiljet
ter över hela världen. 

Mariann~ och Lionel brukar varje år 
investera en stor del av vinsten från fö
retaget i aktier och obligationer. Med. Mi
nitel håller de sig ständigt ajour med kur
serna och kan ge sin bank order att säl
j_a eller köpa i exakt rätt ögonblick. 

- Vi kan också boka hotellrum vart 
som helst i Frankrike. Ta reda på hur väd
ret blir när vi kommer dit och få reda på 
vad restaurangerna har på sina meny
er och vad det kostar. 

Före senaste presidentvalet kunde 
Marianne och Lionel delta i en stor gall
upundersökning tillsammans med mil
joner andra fransmän i Minitel. Då fick 

Nu ärsuccen ett faktum. 3,6 miljoner 
franska hem och kontor är i dag utrus
tade med Miniel. Och redan 1990 beräk
nas 8,5 miljoner apparater vara inkopp
lade. Som jämförelse har Sverige kalky
lerat med 80.000 videotex-terminaler år 
1990. Hela Europa, utom Frankrike, för
väntas samtidigt ha 750.000 terminaler. 

Hemligheten bakom framgången är 
inte enbart kontaktannonserna och por
ren på Minitel. De så kallade "pages re
ses" svarade till en början för 40 procent 
av verksamheten. Men den är nu på klar 
tillbakagång. 

I stället är det framför allt det låga pri
set, enhetstaxorna, den enkla använd
ningen och det enorma informationsut
budet som gjort Minitel så populär. 

Fransmännen har låtit marknadskraf
terna spela fritt och i dag omsätts över 
tre miljarderom året på den privata sek
torn inom Teletel. I fjol tjänade informa
tionslämnarna en miljard francs och 
bara et enda företag, postorderfirman 
Les Trois Suisses, kammade hem en 
vinst på 400 miljoner. Dessutom räknar 
man kallt med en fördubbling i år. 

Men Minitel är inte enbart en privat jät
tebusiness. 

lnformationscentral 

Lionel Solet och Marianne Strand tillbringar mycket tid med Minitel, den nya franska revolu
tionen. 

. Systemet har en kanske ännu viktiga
re funktion som informations-och fråge
central samt som elektroniskt adressre
gister. 

I dag finns ett 30-tal elektroniska frå
gecentraler inkopplade i:Ner hela Frank
rike samt tolv dokumentationscentraler 
med mängder av datalagrad fakta. de chansen att sitta hemma i soffan och 

säga sin mening om vem de gillade bäst 
- Chirac eller Mitterrand. , 

Tusentals koder 

I "Listel" - den speciella telefonka
talogen för Teletel- finns öv~r 3.200 oli
ka koder. Nära 200 av koderna går till pri
vata företag som lockar med olika former 
av spel. Mest handlar det om att bli in- · 
formerad om sin biorytm ell~r så bjuds 
man på ett horoskop för den närmaste 
tiden. 
Men i några fall kan man på Minitelen 
mäta sina spelkrafter med en annan da
tor eller en okänd spelare i andra ändan 
av luren. 

Det är enkelt att logga in sig på Mini- · 
tel. Inga krångliga koder. Bara ett num
mer och en enkel bokstavskod på tre till 
fem bokstäver som man hittar i Teletel
katalogen, på någon affisch eller i en tid
ningsannons. 

När Lionel sitter i soffan med tidning
en i handen och vill ha ytterligare expert
tips ringer han 3615 och knappar in or
det "TURF". I samma ögonblick börjar 
tipsen matas fram i rutan. 

Men Lionel får inte sina tips helt gra
tis. 98 centimes per minut, en franc är 
värd lite mindre än en krona, kostar alla 
tjänster på kod 3615. 

Endast en del elementära 
upplysningar på nummer 11 är helt gra- . 
tis. I nummer 11 finns en SOS-jour för 
hjärtinfarkter, en förgiftningcentral, upp
lysningar om vädret, senaste nytt, tele
fonnummer samt tider för tåg, buss och 
flyg. 

37 centime~ per minut 

Att ringa banker, försäkringsbolag och 
andra serviceimättningar på nummer 
3514 kostar '37 centimes per minut. Och 
de första två minuterna är gratis. 

Lionel visar senaste teleräkningen 
med en uppgiven gest. Den är på 3.000 
francs. Före Minitel brukade den sällan 
överstiga tusenlappen i månaden. 

- DetfinnsenhemligkodförMinitel, 
antyder Lionel kryptiskt. Det är tio siff
ror som ständigt skiftar. Kan man den ko
den går det att ringa överallt för bara 18 
centimes i minuten. 

Egentligen kostar Mariannes och Lio
nels Minitel 4685 francs. Men liksom alla 
andra franskmän som betalar sin tele
räkning i tid har de kunnat plocka ut sin 
terminal helt gratis. Det är bara att ta sig 
till närmaste stora PTT-station och välja 
ut en. 

- Den här frikostiga politiken är en av 
orsakerna till framgången med Minitel, 
hävdar en försäljare när vi gör Marian
ne sällskap till en telebutik för att välja 
ut en ny och mer avancerad Minitel. 

- En annan anledning är att den är 
så enkel att sköta. Tänd skärmen, lyft lu
ren. Slå fyra siffror och kodordet. Tryck 
på en knapp på terminalen. Lägg på lu
ren och vänta. 

Följa insruktionerna 

Därefter är det bara att följa de instruk
tioner som kommer upp på skärmen. 

I dag erbjuds över 6.000 olika privata 
tjänster via franska Minitel. Bland de fö
retag som är kopplade till nätet finns 
både IKEA och Svenska turistbyrån. 

Att bli informerad om Sverige och be
ställa turistbroschyrer är gratis de första 
två minuterna. Sedan kostar det '37 cen
times per minut. 

kommer ut på marknaden någon gång 
under sommaren. 

Frankrike är i dag det överlägset störs
ta landetförvideotex. Det började för tio 
år sedan med en datorbaserad telefon
katalog. Anledningen var att kataloger
na var för dyra att trycka och de blev in
aktuella alldeles för snabbt. 

Databaserna går att nå när som helst 
på dygnet från hela Frankrike och en stor 
del av övriga Europa. De cirka 25 miljar
der faktauppgifter som finns samlade 
har kanske snart även vi svenska abon
nenter tillgång till. Och det helt gratis .. . 

Lars Sjöqvist 
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1 ( 1) 46 (45) The Last Ninja 
2 ( 2) 36 (42) SkateorDie 
3 ( 3) 30 (36) Defender of the Crown 
4 ( 4) 29 (27) Wizball 
5 ( 8) 26 (18) Bubble Bobble 
6 ( 5) 24 (25) lnternational Karate + 
7 ( 7) 21 (19) California Games 
8 ( 6) 20 (20) Delta 
9 ( 9) 12 (17) Combat School 

·10 (10) 11 (15 Arkanoid 

Oförändrad topplista! 

Topplistan i detta nummer skulle kun
na vara en kopia från förra numret, ty
värr. Inte för att ni inte skickat in röstsed
lar, utan mest för att ni röstar på samma 
spel hela tiden. 

tiskt chansen att vinna en av de tio lo 
Hell And Back, skänkta av CRL, som vi 
lottar ut. 

Läsarnas Topplista den 19 juni 1988. 
Vinnare av förra månadens spel lmpossi
ble Mission Il är följande: 

Dags för lite nyheter, tycker vi. Det bor
de bli lite ändring på Läsarnas Topplis
ta? Ta och skicka in ett röstkort till oss. 
Skriv ned dina tre favorittitlar och din ad
ress på ett vykort och skicka det till 
"Topplistan", Datormagazin, Karl
bergsv. 77-81, 11335STOCKHOLM. Vy
kortet måste vi ha senast den 8:e juli. 

T.obias Duveskog, Bollnäs. Patrik Eklöv, 
Alvsjö. Anders Hansen, Täby. Robert He
wall, Rättvik. Erik Hemmingsson, Närek
van. Andreas Kar/berg, Arjeplog. Mikael 
Nilsson, Gnesta. Mathias Nord, Sollentu
na. Mlllael Nordenberg, Slcoghall. Thomas 
Svantesson, Trollhättan. 

Marianne väljer ut sin nya Minitel hos franska Televerket. 

Den som erbjuder tjänsten får behål
la cirka en tredjedel av periodavgiften. 
Resten tar televerket som även tar ut en 
månadshyra för apparaten. 65 francs 
kostar en svart-vit och 115 francs kostar 
en färgmonitor. För närvarande finns sju 
olika modeller att välja mellan. 

När Marianne har gått igenom sorti
mentet väljer hon en bärbar modell som 

Gör du överstående har du automa- GRATTIS på er! 



Hen· 
Hybners 
Hörna 
Först det sorgliga: Alla som letat ef

ter en 64:a Screen Star i detta 
nummer, tyvärr. Det inte finns 

ingen. 
Anledningen är att vi inte hittat någon 

spel som höll måttet. Eller rättare sagt 
någon spel som inte var lika tråkigt me
delmåttig som alla andra. 

Vi får hoppas att spelföretagen skär
per ihop sig lite efter sommaren. Förut
sättningarna finns med tanke på att ett 
stort antal anställda vid olika spelföretag, 
just nu lär vara nere på Korfu och roar 
sig. _ 

Vi får också hoppas att det kommer 
fram nya programmerar-talanger på 
64:a fronten. Den torka på bra spel som 
rått ett tag nu, beror till stor del på att de 
flesta programmerarna har gått över till 
Amigan och inte längre gör spel ti ll 
64:an . 

Att 64:a programmerare går över till 
Amigan medför vissa problem hävdar 
Datormagaizns Björn Knutsson. De kan · 
inte programmera Amigan korrekt, vil
ket innebär att spel som fungerar på en 
Amiga ir:1te fungerar på en annan! 

Detta hände med spelet Sidewinder, 
som jag recenserade i majnumret. På 
min datorflimrade alla sprites. Jag trod
de benhårt på att det var programmerar
na som klantat sig. Men så ringde en lä
sare och talade om att det inte var något 
som flimrade på hans dator, men på ett 
par av hans kamraters. 

0 rsaken är att Commodore ändrat 
lite i AS00:n och att spelet var 
programmerat på den nya versi

onen. Naturligtvis var min AS00 av den 
äldre sorten . . . (Så fick han en anled
ning att komma in till mig och kräva en 
ny dator. Chef.red. anm.) 

Bra spel, till låga priser, kan man leta 
efter och hitta hos Trade +, som mark- · 
nadsför en mängd normalbudget-titlar 

. till ett mycket lågt pris i många av landets 
affärer. Vad sägs om strategispelen B-
24 och Field of Fire för 69 kronor styck? 

Lägre priser är något engelska Com
modore verkat ha funderat på. Den för
sta juli sänker de priserna påAmiga500 
med 100 pund (motsvarande cirka 1100 
kronor). Tyvärr har vi inte hört något om 
liknande sänkningar från svenska Com
modore. 

Code Masters är ett företag vars pro
dukter än så länge inte varit stämplade 
av kända personers namn för att sälja 
bättre. Nu ger sig dock Code Masters in 
på även den genren av marknadsföring. 

Det är vinnaren av årets Le Mans lopp, 
Johnny Dumfries, som blivit uppsnap
pat och sponsrad av Code Masters. I an
nonser har Code Masters hävdat att 
Johnny rekommenderar deras Grand 
Prix Simulator. 

Tyvärr har vi inte kunnat få någon 
kommentar från Johnny själv, som för 
tillfället sägs arbeta tillsammans med 
Code Masters på ett spel kallat Johhny 
Dumfries World Championshi~. 

Vi hörs på nytt om tre veckor. Då åter
kommer jag från en reportageresa till 
Frankrike och England med heta spel
nyheter. 

Tomas Hybner 

. I 
Johhny Dumtries, vinnare av årets Le 
Mans lopp. Arbetar som spelkränga
re hos Code Masters. 

CHUBBY 
GRISTLE 

En stackars föreståndare i ett parke
ringshus mittemot Grandslams kontor 
är den person som givit programmerar
na inspiration och ett namn till detta 
spel. 

Chubby Gristle är ett plattformsspel 
som går ut på att man skall leta reda på 
mat åt Chubby. Spelet tilldrar sig i ett 
parkeringshus atmosfär där diverse 
problem finns. Ett exempel är ungar på 
BMX cyklar som måste stoppas till var
je pris. Chubby är inte bara hungrig han 
är nitisk också. 

Verklighetspersonen bakom spelets 
huvudperson sägs vara en riktigt tarv
lig person vars största nöje är att göra li
vet surt för de som parkerar i parkerings
huset. 

STARGLIDER Il/ 
AMIGA 

NIMITZ 
Nimitz är ett actionstrategispel till 

C64:an som Martech släpper i juli för 
149 kronor på kassett . 

Spelet går ut på att man skall föra be
fälet på ett kärnkraftsdrivet hangarfartyg 
med kapacitet att bära 100 flygplan och 
klarar av att skicka iväg ett flygplan var 
femtonde sekund. 

Dessutom ska ta dig in i ett av värl
dens mest riskabla områden för att bi
stå dina allierade mot sin fiende och få 
oskyldiga människor ur området. 

THE EMPIRE 
STRIKES BACK 

Domark planerar nu sin uppföljare till 
Star Wars. Spelet som består av fyra ni
våer går ut på att ta sig och motstånds
rörelsen till säkerheten. 

Du styr ömsom Luke Skywalker och 
Han Solo som båda är personer från fil
men Star Wars. 

Domark tror att uppföljaren The Em
pire Strikes back skall kunna nå samma 
klass och kunna sälja lika bra som före
gångaren som släpptes förra året och 
säljer bra fortfarande. 

UNIKA BILDER 
AV DRAGON 

Kolla in bilden ovan. Den fick vi under 
vårt senaste besök hos Telecomsoft. 
Och Datormagazin läsare är faktiskt de 
första som fått skåda denna skärmbild 
från Telecomsofts nya Amiga-spel Dra
gon. 
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• Viärsåstoltaöverdennabild. Viär 
nämligen först i världen denna gång! 

Ett spel som för övrigt är så nytt att det 
återstår halva jobbet innan det är klart. 
Och klart blir det inte förrän i december. 
Och då kommer det att heta något helt 
annat. 

Bilden publicerar vi bara för att glän
sa med våra fina kontakter med prog-
ramhusen. · 

Kommer ni ihåg första delen av Star
glider? I den första delen skljlle man 
skydda sin värld mot de invadeande 
Egronerna. I del två hotar de återigen din 
existens och du måste ännu en gång ge 
dig ut för att förinta dem. Denna gång 
måste du också förstöra en mycket kraft
fu II strålkanon med vars hjälp Egroner
na har tänkt skicka din hemplanet No
venia åt fanders. 

WORLD DARTS -NETHER ENLIGHTEN
MENT/AMIGA / AMIGA WORLD 

Spelet innehåller över 80 olika sorters 
karaktärer i 3-dimensionell animerad 
grafik. Det roligaste av allt är att du bara 
kan ta dig ned till Egronernas planet 
obeväpnad. Istället för att skjuta dem 
med olika vapen skall du skrämma vet
tet ur dem med hjälp av en projektor som 
producerar en tredimensionell bild av 
fruktansvärda monster ... 

Det här pilspelet kom för ett ganska 
bar tag sedan ut till 64:an och har nu 
gjorts i även en Amigaversion. 

Spelet går ut på att man skall kasta pil 
mot de olika stamkunderna på den loka
la puben. Naturligtvis blir de svårare och 
svårare att bekämpa. En recension dy
ker garanterat upp i nästa nummer av 
Datormagazin. 

Här är den igen, Datormagazins egna lista över när spel kommer att släppas. 
Listan är baserad på rundringningar till spe/förlagen och pressmeddelanden 
från dessa. 

Spe/titlarna ligger kvar tills dess att vi är säkra på att de släppts eller att de 
inte kommer att släppas överhuvudtaget. 

Spe/titel/Dator ...................... Företag ........................... Släpps ... . 

Army Moves/ Amiga ............. .lmagine ........................... Augusti .. . 
Bionic Commandos I C64 ...... U.S.Go/d ......................... Juni.. ..... . 
Blizzard I Amiga ................... Software Publishing ........ . Augusti. .. 
Blood Brothers I C64 ............ Gremlin ........................... Juni. ...... . 
Ca// Me Psycho/C64 .... ........... Software Publishing ...... ... Juni. ...... . 
Carrier Command/Amiga ........ Rainbird .......................... Juli ........ . 
Championship Cricket/Amiga.Software Publishing ......... Juli ........ . 
Chubby Gristle/C64/Amiga ..... Grandslam ....................... Augusti .. . 
Corruption/Amiga ................. Rainbird .......................... Juni ....... . 
Cybertank/C64 .................... . Activision ........................ Augusti .. . 
Daley Thompson '88/C64 ....... 0cean ............................. Augusti .. . 
Dungeon Master/Amiga .......... Mirrorsoft ........................ Juni ....... . 
Enforcer/ Amiga .................... Software Publishing .. ... .... Augusti ... 
Hopping Mad/ C64 ................. Elite ................................ Juni ....... . 
Jaclca/1 Amiga ...... ................ .lmagine ........................... Oktober .. 
Marauder/C64 ····~········ .......... Hewson ........................... Juni ....... . 
Mickey Mouse/C64 ................ Grem/in ........................... Juli ........ . 
Mortville Manor/Amiga .......... . Lankhor ............ .............. Juli ........ . 
Netherwor/d/C64 ................... Hewson ........................... Augusti .. . 
Night Raider/C64 ................... Gremlin ........................... Juni ....... . 
Nimits .................................. Martech ......................•... Juli ........ . 
Platoon/ Amiga ..................... Ocean ............................. Juli ........ . 
Police Quest/Amiga ............... Sierra On-Line ................. Juli ........ . 
Power Pyramids/ C64 ............. Grands/am ....................... Augusti .. . 
Road Blaster/ C64 ................. U.S.Gold ................ .......... Juli ........ . 
Rugby League Boss/ Amiga .... Software Publishing ......... Augusti. . . 
Slcate Crazy/ C64 ................... Gremlin ........................... Juni ...... . . 
Ske/ter/ Amiga .. ................. ... Novagen ......................... Sept ...... . 
Skyfox Il/ Amiga ................. ... E/ectronic Arts ............. .... Juni. ..... .. 
Space Quest Il/ Amiga ..... ...... Sierra On-Line ....... .......... Juli.. ...... . 
SS Panzer/ C64 ..................... Software Publishing ......... Juni.. ..... . 
Starglider Il/ Amiga ........ ....... Rainbird .......................... Sept ...... . 
Star Ray/ Amiga .................... Logotron ......................... Juli . ....... . 
Street Fighter/ C64 ................ Go! ................................. Juli ......... · 
The Empire Strikes Back/ C64.DomarkU8 ....................... Juli .. ...... . 
The Fury .. ............................ Martech .......................... Juli. ....... . 
The Great Giana Sisters/ C64 .. Go! .............. , .................. Juli ........ . 
Theinl Amiga ........ . ............... Software Publishing ......... Juni ....... . 
UMS/ Amiga .. .................... ... Rainbird .......................... Juli ........ . 
Vindicator ..• ......................... Ocean ..................•.....•.... Juli ........ . 
Vixen/ Amiga ........... . ............ Martech .......................... Juli ........ . 
Wizard Warz/ Amiga .............. Go! ................................. Juli ........ . 
World Tour Golf/ Amiga .......... Electronic Arts ................. Juni ....... . 
X-Terminator/ C64 ................ .. Novagen ......................... Augusti... 

I augusti kommer en till Hewson titel 
ut på Amigan och C64:an. Spelet utspe
lar sig i en mörk och dyster vintervärld 
långt över polcirkeln. 

Man skall springa omkring och sam
la diamanter och naturligtvis låta bli att 
springa in i de otal iga monstren som fi
gurerar i spelet. Detta skall man i sin tur 
göra för att kunna komma ifrån den myc
ket onda världen Netherworld. 

Enlightenment, även kallat Druid Il, 
släpps av Firebird under juni månad. 
Spelet går ut på att man med en druid 
(trollkarl) skall rädda världen ifrån en 
mycket ond mörkrets härskare som skic
kat upp ett par demonprinsar till jorden. 
Man måste söka reda på och förinta 
dessa demonprinsar utan att själv dö vil
ket är mycket enkelt. 

TÄVLA OM SOMMARENS 
HOTTASTE MINIRÄKNARE! 

• Så här ser den ut-miniräknaren i tändsticksfodral. 30 såda
na räknare har vi att dela ut. 

Nu har du chansen att göra kompisarna gröna av avund. För 
· visst ser den läcker ut; Telecomsoft/Firebirds lilla miniräkna
re dold i ett tändsticksfodral. James Bond kan slänga sig i väg
gen ... 

Vi har 30 sådana här räknare att dela 
ut till segrarna i vår och Telecomsoft I Fi
rebird / Datormagazins superenkla täv
ling. Ta chansen! Du kan inte förlora mer 
än portot. 

Allt du behöver göra är att kryssa i rätt 
svar på fem frågor samt skriva ett fest
ligt slogans. Det ska du väl åtminstone 
klara på badstranden. Kupongen med 
det rätta svaret skickar du sedan till Da
tormagazin, Karlbergsvägen 77-81, 
11335 STOCKHOLM. Märk kuveret med 
" Telecom". Senast den 11 juli vill vi ha 
ditt svar. Vinnarna publiceras i nr 9 av 
Datormagazin . 

KRYSSA RÄTT! 
• (1.) Vem ägerTelecomsoft/Firebird? 
1. Volvo. X . Warner Colombia Pictures. 
2. Brittiska televerket. 

1 0 xo 20 

• (2.) Vilket bolag låg bakom det popu
lära 64-spelet Bubble Bobble? 1. Rain
bird. X. Firebird. 2. Silverbird. 

1 0 XO 20 
• (3.) Vilket medelvärde fick Firebirds 
spel Pandora av Datormagazin? 1. 2.5 
X. 3.0 2. 3.5. 

1 0 X0 20 
• (4.) Vem gjorde Morpheus? 1. Chris 
Gray. X. Jeff Minter. 2. Andrew Braybro
ok. 

1 0 XO 2D 
• (5.) Vilket av följande tre företaget 
marknadsför INTE Rainbird. 1. Level 9. 
X. Sierra-on-Line. 2. Magnetic Scroll. 

10 X0 20 

Därför läser jag Datormagazin (10 ord max) .................... . ......... . 

- i 
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Du ska rädda en grupp barn som hålls 
fångna i Kairos slott. 

Kairo är dessutom satan själv och hål
ler barnen fångna bakom en magisk 
spegelvägg som du ska förstöra. 

Du måste ta dig igenom hela slottet 
och fram till tornet som barnen sitter 
högst uppe i. Slottet gestaltar sig på 
skärmen som en bana som scrollar fram 
lodrätt över skärmen. Där ska du sprin
ga genom rummen och döda alla Kairos 
hejdukar som dyker upp och plocka upp 
de olika bonussakerna som finns i slot
tet. 

En tråkig sak är att man inte kan vän
da tillbaka. Fast på så sätt blir spelet mer 
turbetonat. Det går olika bra beroende 
på vilken väg man väljer att gå. 

För att ytterligare bygga på detta finns 
det teleportrar som flyttar en antingen 
framåt eller i sidled. Dessa kan använ

. das för 
att komma in i rum som annars är omöj
liga att komma in i. 

De olika vapen som finns i spelet är, 
förutom knytnäve, boomerang och tun
nor som man kan knuffa på fienden. Bo
omerangerna har man bara ett begrän
sat antal av men man kan hitta nya i slot
tet. 

Andra saker man kan hitta i slottet är 
lamP,Or som man kan slå på. 

Slår man på dessa kommer det fram 
en Peter. Springer man på denne Peter 
får man bonus, detta bonus beror på Pe
t_ers färg. Man kan få mer poäng, extra 
hv, snabbare gubbe och den sista ger 

dig kraften att bli den otrolige Macho
man. Det måste du bli sedan du räddat 
barnen för att kunna röja hela stället to
talt. 

Grafiken i spelet är ganska trevlig men 
det hela saboteras lite av att de olika proj
ektiler som förekommer i spelet döljer 
mer under sig än bara det som egentli
gen är under. Det vill säga att de egent- . 
ligen är större än de ser ut. 

Ljudet i spelet är ganska irriterande ef
ter ett tag. En tradig men ganska hurtig 
melodi och ett fåtal ljudeffekter. Melodin 
överlever man faktiskt längre än i andra 
spel men man tröttnar ändå efter ett tag 
på den. 

Desolator är ett medelmåttigt spel 
som håller för den som inte kräver så 
mycket av spelen. 

Tomas Hybn~r 

Företag: U.S.Gold 
1 2 3 4 5 

JillRK: l __ ~J _____.___. 
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liAiML:I I 
MEDELVÄRDE: 3.2 

SHACKLED 
• Alla dina kamrater har blivit inspär
rade i burar i ett labyrintsystem och du 
måste släppa ut dem och föra dem ut ur 
fängelsehålorna. (Vem vill leka ensam?) 

Du springer omkring mellan de olika 
rummen som scrollar fram från alla håll 
på skärmen och letar efter dina kamra
ter. 

För att komma mellan· en del rum 
måste du gå igenom en dörr. Naturligt
vis måste man ha en nyckel för att öpp
na somliga av dessa dörrar. Speciellt de 
som leder till friheten. Men de dörrar 
som döljer dina kamrater är inte låsta. 

I labyrinten finns, förutom nycklar till 
dörrarna, olika-saker som ger dig nya 

. oanade förmågor och vapen . En del får 
dig att gå snabbare, ger dig mer energi 
och så vidare. Vapnen är av olika karak
tär och ger för det mesta goda resultat. 

Vapnen använder man för att skydda 
sig och sina kamrater mot de olika fuling
ar som lufsar omkring i rummen. Vissa 
av dessa fulingar har själva vapen som 
de oftast sprätter vilt omkring sig. Men 
andra springer bara mot dig och suger 
energi ur dig. 

Om energin tar slut dör du naturligt
vis och spelet är slut. Ett bra alternativ 
är att använda datorns~- och påknapp. 
Då-llebiMr-man ime pinas-tills ener.gin 
tagit slut. 

Grafiken i spelet är snällt sagt sop-

, ... . " ~, 

pig. Ett färgval värdigt en totalt 
färgblind människa kombinerat 
med flimmer och allmänt klumpig 
grafik ger ett ickeprofessionellt in
tryck. 

Ljudet är av ungefär samma kvalitet 
som grafiken. Men då har jag räknat bort 
de trudelutter som spelas på diverse ti
telskärmar. De är överkomliga. 

Shackled verkar vara ett perfekt 
exempel på vad man kan göra med en 
så kallad Game Creator, i stil med Sho
ot'em-up Construction Kit. Med andra 
ord något man själv skulle kunna snick- · 
ra ihop utan att överansträng<! sig. 

Tomas Hytiner 

Företag: U.S.Gold 

1 2 3 4 5 

l 
MEDELVÄRDE: 2.2 

, 

Btyo11d 
• I en underlig värld norr om lsplalat
set har det länge varit balans mellan ont 
och gott men nu helt plötsligt har de 
onda andarna bränt ned de stora sko
garna. 

Skogsälvorna sammanträder och be
slutar sig för att skjuta en magisk pil rakt 
upp i luften. P en som finner pilen är 
den som skall ställa allting i ordning 
igen. Gissa vem som hittar pi len! 

Spelet går ut på att man skall ta sig 
igenom en oändligt stor bana som är 
fullproppad med allsköns monster och 
andra härligheter. 

Till sin hjälp har man olika vapen som 
ligger utspridda i banan och de andar 
som den magiska pilen kan sammankal
la. Tyvärr har man bara två andar till att 
börja med men man kan hitta fler efter 
vägen. Tyvärr (igen) klarar pilen bara av 
att hantera två andar så man kan inte ha 
fler än två andar i lager. 

Spelet är alltså ett ganska ordinärt 
plattformsspel som har stora likheter 
med Rastan och ett flertal andra spel av 
samma typ. 

Ibland händer det att det växer upp en 
vägg bakom spelaren. Denna vägg 
hindrar en att gå tillbaka till de delar av 
banan man kom ifrån. Lite tråkigt med 
tanke på att det brukar vara ett rent hel
vete att klara sig vidare när man hamnat 
vid en dylik vägg. 

Tht ltt 

himlen allt under ackompanjemang av 
en hiskelig ljudeffekt. 

Ljudeffekterna i hela spelet är ganska 
skrala och man irriterar sig väldigt lätt på 
dem. Men som i så många andra spel 
kan man byta ut dem mot en melodi. Till 
skilnad från andra spel hör man abso
lut ingenting förutom melodin om man 
väljer den. 

Beyond the lce Palace är ett ganska 
trevligt spel som håller ett tag. Spelet 
kan spelas med både knappar och joys

Företag: Elite 
1 2 3 4 5 

[GRAFIK:, I 
liJUD: 1 I I 

IVIIIIITjjjiEII I 
(iilGli AUTR I I 
IMAIUAI.: I C I I Grafiken i spelet är faktiskt ganska 

trevlig förutom att man irriterar sig på att 
gubben ser hejdlöst ful ut när han dör 
och en ännu värre ande seglar upp mot 

tick. 
Tomas Hybner MEDELVÄRDE: 3.2 

SP SPY VS SPY 
TRILOGY 
• 1Mjahaja, nu har det kommit ut en li
ten samlingskassett med alla tre Spy vs 
Spy spelen på. Som seriefigurer (X & Y 
i Mad) så tycker jag att de är bra men 
som spel. .. nääää .... 

Alla tre spelen går ut på precis sam
ma sak. Du ska samla ihop några spe
ciella saker samtidigt som du ska göra 
livet su rt för din motståndare. 

och allmänna dumhet att man inte på en massa-saker för sig själv, klart kul!) 
alls uppskattar skämt. 

Det är nämligen så att båda spelarna Johan Pettersson 
1 2 3 4 5 (som hela-tiden-s:;,ns pfl;skär111en) är ute De tre olika spelen heter Spy vs Spy 

efter samma pryla l?nd blir du I, Spyvs.S'tfy -0, Island Caper, Spyvs 
tvungen attf"' söka sno de från din är- Spy 111 Artic Ai\tics. ~r man pelat alla 
kefiende. tre så verkar d~t ga ske\ l1Rpenbart att 

liBAFIK: I 
IUUD; I I Sjä1vaiden med att man kån gillra (il•('Programme~ ren har a,;ivänt precis 

verse roliga fällor tö sin fiende tycker jag::'.:samma -grundstQml:)e SQIV program när 
är helt suverän . Man kan g~mma bom- han gjort tletn . D_etta ggr ~ ~rafiken, _lju
ber, kopgla ,hop snubbeltrad med pis- det och spelen I ovngt parp,nner VAL
toler, griva fallgropar, kasta snöbollar, DIGT mycket om varandra 

!SVJRlaHETSGRAD: 
göra isfl;3ckar osv.. (Ex!'lm len är från de Och det'är väl inte direkt positivt var
tre olika spelen. A1tt finns inte i alla spe- ken spel~grafi~ n ell i ljudet är direkt 
len) bra ... Däremot g illar jag skarpt att man 

tYABAITIIHET: I 
IOJUGtNAUtEt: I 

Tyvärr så är det bara kul att se på kan spela ensam och att datorn då helt 
första gången. Efter det så är man perfekt klarar av att sköta den andra spe
så uppretad över spelets seghet I aren . (Den ~rejar fällor, letar och hittar 

!MANUAL:! I 
MEDELVÄRDE: 3.2 

.. 
KVALITE LONAR · SIG ALL TID I tf 

< 
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SUPERBAS PROFESSIONAL 

Marknadens kraftfullaste 
och mest prisvärda rela 
tionsdatabas på svenska. 
Helt unik då den har inte
grerad bild & texthante
ring . Blankettgenerator, 
rappa rtgene ra tor, text 
ed itor, sökfilter m.m. 

Publisher 
Electro11ic P11b/ishi11g 
for the Amiga 1M 

Amiga & Atari ST: 2.795:- Amiga: 995:~ 
IBM PC & . kompatibler: 4.795:-

3.5" ds/.dd-disketter Levereras i poster 
på 50 st till priset 750.:-. Som bonus får 
du låsbar diskettbox/50. Livstidsgaranti. 

FINAL CARTRIDGE III sv. bruksanvisning 425:-

EXPERT CARTRIDGE eng. bruksanvisning 195:-

DELUXE Paint Il PAL-version.............. 975:-
Metacomco PASCAL version 2.0(ny).... Ring 
Metacomco ~.~ACRO ASSEMBLER (ny).... 945:-

Publisher Plus 

'Desk -Top'-program 
av hög kvalite till 
Amiga 500 , 1 000 och 
2000. Kräver 512 K 
RAM och en diskdrive. 
Ett utsökt verktyg för 
företag,. före ni ngar 
och alla som vill skapa 
inf orma tio nsdok u ment. 
Supportar all a matris- _ 
skrivare och högupp
lösning på PostScript 
la.serskri v are. · 

64 :a MUS till GEOS 
och Final Cartr. 111 

Den som köper klokt 
handlar på postorder 
från: 

HOT SOFT AB 
Bergengatan 43 
164 35 KISTA 

Lattice C 4.0 (bug~fri) ....................... 1.775:-T"E"l:08-7039920 
ovanstående priser i11kl. moms och frakt. · 



1op Juel 
Cltallekqe 

• Top Fuel-tuffaste.divisionen i Drag- · -Cosmi måste ha grävt långt ner i 
racing. Du ska slå dig fram i utslagstur- sina gömmor för att hitta Top Fuel 
neringar där vinst är det enda som räk- Challenge. Grafiken är urusel, 
nas och fler vinster betyder mer pengar. mycket av den består av av vanlig 

Du får tävla mot Amerikas egen stål
mormor inom Dragster - Shirley Mul
downey, en dam som varit med om det 
mesta i Dragracing, t.ex varit världsmäs
tare tre gånger. 

teckengrafik. Den 30 vy från för
arplatsen man har är bedrövlig. 
Ljudet är inte bättre, det som finns 
är motorljudet när man kör. Res
ten håller samma klass, det är 
onödigt svårt att göra fel. 

Manualen kunde vara mycket 
bättre, det tar en stund innan man 
kommer på hur man ska göra vid 
t.ex burnouts. Mitt intresse för 
Dragracing var knappast brinnan
de innan jag recenserade Top 
Fuel, och det har absolut inte ta
git eld efter recensionen - lite 
synd då Dragracing säkert är kul 
i verkligheten. Top Fuel passar 
bättre i forntiden ... 

Apropå ingenting, vart tog den titel
sekvens vägen som man beskrev i ma
nualen? Den skulle komma alldeles ef
ter inladdning, tji den gjorde. Troligen 
därifrån man tog de snygga bilderna på 
baksidan av omslaget ... 

Pekka Hedqvist 

Företag:Cosmi 
1 2 3 4 5 

lDUD: I I 

MEDELVÄRDE:2.0 

Företag: Martech 
1 2 3 4 

llliiDtflliJI 

MEDELVÄRDE: 3.2 

• Ingen kan väl ha låtit bli att reagera 
över förra numrets framsida och löpse
del. Bilden är hämtad ifrån spelets oms
lag och reklamen för spelet. 

Spelet handlar faktiskt om flickan på 
bilden, Vixen. Den sistaavdenn mänsk
liga rasen på planeten Granath. De an
dra har blivit utrotade av dinosaurer. 

Vixen som har magiska krafter togs 
om hand av en flock rävar när hon var 
mycket liten. Hon har den speciella 
egenheten att hon kan transformera sig 
till en räv ibland. 

Vad spelet egentligen går ut på förut
om att låta bli att dö är svårt att lista ut. 
Spelet går i alla fall till så att du springer 
med Vixen över ett horisontellt scrollan
de landskap där diverse monster dyker 
upp och försöker springa på dig för att 
du skall förlora ett liv. 

• Argh , inte ett till frågespel! 
Every Second Counts är en fråge

sport som utspelar sig på BBC.:rY i Eng
land. Nu har det gjorts en datorisering 
av spelet med massor av frågor. 

Great! Det skulle vara skitkul om fråg
orna var på svenska och med svensk an
knytning men ICKE! Det är ju inte så väl
digt lätt för en svensk att svara på frågor 
om sport, TV-program, historia och lik
nande när det gäller England . 

I övrigt har spelet en ganska kul upp
byggnad med bonusrundor och sekun
der som man "tjänar" ihop som sedan 

11 

VIXIB 

Landskapet är också fullproppat med bara behöver piska dinosaurerna en 
stenar och saker man kan slå sönder. Då gång för att de skall försvinna. Den är 
bildas det en sak man kan plocka upp. · ganska livsviktig i och med att det ärväl-
Antingen får man mer poäng eller ock- digt svårt att hinna piska ett monstertve. 
så ökas "rävtiden". eller fler gånger innan de springer in : 

När rävtiden är maximal får du spela en. 
en bonusnivå när den nivå du ligger på Grafiken i spelet är enkel , plottrig ocr: 
tagit slut. Då transformerar Vixen sig till tråkig. Ljudet består av en melodi som 
en räv och du får springa och samla bo- · spelas i bakgrunden och ett fåtal ljudef-
nussaker i enn underjordisk bana. Hela fekter som man lika gärna skulle ha kla-
tiden räknas rävtiden ned och når den rat sig utan. 
noll flyttas du till slutet, förlorar allt du Vixen är ett spel som kunde ha gjorts 
plockat och blir återigen Vixen. bättre. Men eftersom det är som det är 

På bonusbanan finns bland annat kan jag inte rekommendera det till nå-
den magiska piskan med vars hjälp du gon. Tomas Hybner 

P~•(f)~d 0(f)nrfs 

används för nedräkning. 
Klart nervöst kan det bli men som 

sagt, det är på Engelska så en del saker 
är så ~ott som omöjliga att kunna svara 
på. Vill man verkligen har det här spe
let så ska man nog inte vara under 17-
18 år efterssom man bör har en ganska 
god allmänbildning samt bra kunskaper 
i det engelska språket. 

Datoriserade frågespel är enormt po
pulära i England . På många av pubar
na kan man hitta spel som ser ut som 
Breakout men som vid en närmare titt 
visar sig innehålla en massa roliga trå-

Företag: Domark 

1 2 3 4 5 
lillllllfM -1 I 
. IUUDf>:t:ftttJ I 1 
-fdttt::I 
"NlilfiåjjET: I I I 
fäililB1SUtHIII I 
JMi1111tt:\~::l:/::::::J I 
MEDELVÄRDE: 3.3 
gor. Där är det också alltid 3 möjliga svar 
som man kan välja mellan samt att man 
ibland har möjli~het att passa. Klarar 
man av några fragor så vinner man en 
slant, ju mer man klarar av desto mer 
vinner man. (Fast det blir aldrig mer än 
några kronor) Frågorna på dessa auto
mater är klart mycket roligare och i 
många fall lättare för skandinaver än de 
är i det här spelet. Men varför kan ingen 
översätta ett frågespel till svenska för? 

Johan Pettersson 

Kungälvs Datatjänst AB 

,,# .t\(" I • - ,-•..._ • 



SPELPROGRAM TILL 
COMMODORE 841128 

KASS DISK 
720" 
500 CC GRAND PRIX 
4TH & INCHES 
AIRBORNE RANGER 
ALIEN SYNDROME 
ALTERNATIVE REALITY DUNGEON 
ALTERNATIVE WORLD GAMES 
AMERICAN CIVIL WAR (SSG) 
AMERICAN FOOTBALL 
AMERICAN ROAD RACE 
ANNALS OF ROME 
APOLL018 
ARKANOIDII 
ARMAGEDDON MAN 
BACK TO THE FUTURE 
BANGKOK KNIGHTS 
BARDS TALE I 
BARDSTALE 11 
BARDS TALE 111 
BATTALION COMMANDER (SSI) 
BATTLE CRUISER (SSI) 
BATTLE GROUP (SSI) 
BATTLE FRONT (SSG) 
BATTLE OF ANTIETAM (SSI) 
BATTLE VALLEY 
BAZOOKA BILL 
BEACHBUGGY 
BEACH HEADI 
BEACH HEADII 
BEYOND THE ICE PALACE 
BIONIC COMMANDOS 
BLACK LAMP 
BLOOD BROTHERS 
BLOOD VALLEY 
BLUE POWDER, GREY SMOKE 
BMXKIDZ 
BMX SIMULATOR 
BOULDERDASH CONSTRUCT. KIT 
BROADSIDES (SSI) 
BRUCELEE 
BUBBLE BOBBLE 
BUGGYBOY 
CALIFORNIA GAMES 
CHERNOBYL 
CHESS MASTER 2000 
CHUCK YEAGERS AFT 
COLONIAL CONQUEST (SSI) 
COMBAT SCHOOL 
COMPUTER AMBUSH (SSI) 
CORPORATION 
DAMBUSTERS 
DAN DAREI 
DAN DARE 11 
DARKCASTLE 
DEADORALIVE 
DECATHLON 
DEFENDER OF THE CROWN 
DEJAVU 
DESERTFOX 
DESOLATOR 
DOUBLE 
DRUID 1+11 (två spel) 
EDDIE KIDD JUMP CHALLENGE 
ELITE (ej 1571/128D) 
ETERNAL DAGGER (SSI) 
EUROPEAN SOCCER 
EXPLODING FIST 
FA CUP FOOTBALL 
FIGHTNIGHT 
FIVE A SIDE SOCCER 
FLIGHT SIMULATOR 11 
FLINTSTONES 
FLYING SHARK 
FOOTBALL DIRECTOR 
FOOTBALL MANAGER 11 
FOOTBALLER OF THE YEAR 
FORMULA ONE SIMULATOR 
FRANK BRUNOS BOXING 
G LINEKERS SUPERSTAR SOCCER 
GARFIELD 
GETTYSBURG (SSI) 
GHOSTBUSTERS 
GO FOR GOLD (sport) 
GOTHIK _ 
GRAND PRIX SIMULATOR 
GRAND PRIX TENNIS 
GRYZOR 
GUILD OF THIEVES 
GUNSHIP 
GUTZ 
HALLS OF MONTEZUMA (SSG) 
HIGHSEAS 
HOLE IN ONE (golf) 
HOLLYWOOD POKER 
HOWARD THE DUCK 
HUNT FOR RED OCTOBER 
1-BALLII 
IKARI WARRIORS 
IMPOSSIBLE MISSION I 
IMPOSSIBLE MISSION Il 
INDOOR SPORTS 
INFILTRATOR 11 
INTRIGUE 
I.O. 
JINKS 
JINXTER 
JOE BLADE 
JOHNNYREBII 
JUDGEDREDD 
KAMPFGRUPPE (SSI) 
KARNOV 
KIKSTARTII 
LASTNINJA 
LASTV8 
LAW OF THE WEST 
LAZERTAG 
LORDS OF CONOUEST 
MARIOBROS 
MASTERS OF THE UNIVERSE 
MATCH DAY Il (fotboll) 
MECH BRIGADE (SSI) 
MIAMIVICE 
MICRO LEAGUE WRESTLING 
MICROMUD 
MIGHT & MAGIC 
MIND FIGHTER 
MURDER ON MISSISSIPI 

119 
129 
129 
179 
129 

129 

59 
49 

159 
149 
119 
159 
49 

119 
149 

149 

59 
49 
49 
49 
59 

129 
129 
119 
129 
129 

49 
49 

129 

49 
119 
119 
119 
129 
149 
149 

109 

129 
49 
49 

129 
129 
49 
49 

159 

49 
129 
149 
149 
49 

179 

49 
49 
49 
49 
59 

399 
129 
119 
129 
129 
59 
49 
49 

129 
129 

49 
59 

129 
49 
59 

119 

179 
119 

59 
49 

129 
179 
49 

119 
49 

129 
129 
129 

119 
129 

49 
139 
49 

129 
49 

119 
59 

129 
129 
149 
119 
129 
119 

119 

199 

159 
179 
179 
249 
179 
269 
179 
349 

229 
199 
169 
229 

169 
199 
249 
219 

349 
369 
349 
369 

159 
179 
179 
179 
179 
499 

69 

349 

179 
169 
159 
159 
199 
249 
349 
149 
349 
179 

179 
179 

179 
179 

179 

239 
269 

499 
179 
179 

179 

179 
179 
369 

179 
69 

169 
269 
249 
169 
349 
499 

249 

179 

179 

179 
179 
169 
159 
269 

369 
179 

179 

159 
199 

179 
169 
369 
179 
269. 
199 
399 
269 
179 . 

NAM (VIETNAM, SSI) 149 
NATO COMMANDER 179 
NEBULUS 119 

. NEMESIS THE WARLOCK 119 

~:g~filfciw01
f) 

59 
49 

NOTA PENNY MORE 199 
OINK 129 
OLYMPIC SKIER 59 
OLYMPIC SPECTACULAR 49 
ON-COURT TENNIS 49 
ON CUE (biljard) 59 
ONE ON ONE BASKET 79 
OPERATION MARKETGARDEN 
OUTRUN 109 

. P WHITEHEAD TEACHES CHESS 
PACLAND _ 129 
PANDORA 129 
PANZER GRENADIER (SSI) 
PANZER STRIKE (SSI) 
PHANTASIE 111 (SSI) 
PIRATES 179 
PLATOON 129 
POLICECADET 59 
POLTERGEIST 49 
POPEYE (Karl-Alfred) 49 
POWERATSEA 149 199 
POWER STRUGGLE 79 149 
PREDATOR 129 179 
PRESIDENT ELECT 88 (SSI) 269 
PRO BMX SIMULATOR 79 
PROJECT STEALTH FIGHTER 179 249 
PURE STAT BASEBALL 399 
OUESTRON (SSI) 199 
QUESTRON Il (SSI) 269 
RAID (over Moscow) 59 
RALLY DRIVER 49 
RANSACK 129 179 
RASTAN 119 169 
REALMS OF DARKNESS (SSI) 269 
REBEL CHARGE (SSI) 349 
RIM RUNNER 129 179 
ROAD WARRIOR 129 
ROCK & WRESTLE 49 
ROCKFORD 59 
ROLLING THUNDER 129 159 
SAMANTHA FOX STRIP POKER 49 
SAMURAI WARRIOR 129 179 
SHACKLED 129 179 
SHANGHAI KARATE 49 
SHERLOCK RIDDLE OF CROWN 269 
SHILOH GRANTS TRIAL (SSI) 349 
SILENT SERVICE 129 179 
SKATECRAZY 129 179 
SKATEOR DIE 149 199 
SKATEROCK 49 
SOCCERBOSS 49 
SOKOBAN 179 
SONS OF LIBE~ (SSI) 269 
SORCERER LORD 159 229 
SPECIAL AGENT 49 
SPY TREK ADVENTURE 59 
SPY VS SPY TRILOGY 129 179 
SSPANZER 89 . 
STAR FLEET 1 199 
STARWARS 129 179 
STEALTH MISSION 449 
STEVE DAVIS SNOOKER 49 
STRIKE FORCE HARRIER 59 
STREET SPORTS BASKETBALL 129 179 
STRIKE FLEET 199 
STRIP POKER Il 119 149 
SUMMER GAMES Il 129 179 
SUPER HANG-ON 129 179 
SUPERMAN 59 
SUPERSTAR ICE HOCKEY 129 179 
SUPERSTAR PINGPONG 59 
SWORD SLAVER 49 
TAi PAN 119 179 
TARGET RENEGADE 119 169 
TASK3 129 179 
TESTDRIVE 149 199 
THAIBOXING 49 
THETRAIN 149 199 
THRUSTII 49 
THUNDERCATS 129 179 
THUNDER CHOPPER 269 
TIME&MAGIC 199 199 
TOBRUK 129 179 
TRAZ 129 179 
TROLL 129 179 
ULTIMAIV 269 
UP PERISCOPE 269 
U.S.A.A.F. (SSI) 369 ' 
VALHALLA 59 
WAR SOUTH PACIFIC g.sg 349 
WARGAME CONSTRU I N SET 269 
WARSHIP (SSI) 369 
W.C.L. FAMOUS COURSES VOL 1• 89 129 
VENOM STRIKES BACK 129 179 
VIXEN 149 169 
WIZARDRY (SIR-TECH) 399 
WOLFMAN 129 
WONDERBOY 129 179 
WORLD CLASS LEADERBOARD 129 179 
WORLDGAMES 129 179 
WORLD TOUR GOL" 199 
YOGIBEAR 49 
ZORRO 59 
ZVBEX 59 

• kräver World Class Leaderboard 

SPELPAKET TILL 
COMMODORE 841128 
KÖP FLERA SPEL TILL 
PRISET AV ETT 
6 PAK'VOL 3 Ghosts'n Goblins, Living Daylights, Escape from 
Singes Castle, Dragons Lair, Paperboy och Enduro Racer. Pris 
kassett 139 diskett 199 

ARCADE ALLEY Kung Fu Master, Express Raider, Broakthru, Tag 
Team Wrestling, KarateChamp och Last Mission. Pris kassett 129 · 
diskett 179 

ARCADE FORCE FOUR Road Runner, Metrocross, lndianaJo
nes och Gauntlet {inklusive Deeper Dungeons). Pris kassett 129 
diskett 179 

Beställ för mer än 500 kr oc·h 
du får ett spel - värde 129 kr 

EPYX EPICS lmposslble Mission I, SummerGames I, Breakdan
ce och Pitstop Il. Pris kassett 129 diskett 179 

FIVE STAR GAMES 111 Trap Door, Way of the Exploding FiS1, 
Uridium, Strike Force Harrier, Aliens, Firelord och Tau Ceti. Pris 
kassett 129 diskett 179 

FOUR SMASH HITS Zynaps, Exolon, Ranarama och Uridium. 
Pris kassett 129 diskett 179 

GAME SET AND MATCH Championship Basketball , Hypersports, 
Snooker, Ping Pong, Super Soccer, Barry McGuigan World Cham
pionship Boxing, Match Point, World Series Baseball, Squash och 
Daley Thompsons Super-Test. Pris kassett 159 diskett 199 

KONAMISARCADE COLLECTION Mikie, Jail Break, Green Be
ret, Yie Ar Kung-Fu, Shao-Uns Road, Nemesis, Hyper Sports, 
Ping Pong, !ron Horse och Yie Ar Kung-Fu Il. Pris kassett 139 dis
kett 199 

LIVEAMMO Army Moves, Rambo, Green Beret, TopGun och Gre
at Escape. Pris kassett 129 diskett 179 

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

NOW GAMES V lnternational Karate, Hacker Il, Prohibition, 
Rebel, Street Hassle och Kal Trap. Pris kassett 139 

POWER PLAYS Hercules, SQIJ, Terminator, Gods & Heroes, Af
termath, Xenon Ranger, Space Warrior och Gun Runner. Pris kas
sett 129. 

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

TEN GREAT GAMES I Avanger, Future Knight, Bounder, Football
erof the Year, Krakout, Trailblazer, Highway Encounter, Monty of 
the Run, WeS1 Bank och Jack the Nipper I. Pris kassett 139 

TEN GREAT GAMES Il Death Wish 3, Mask I, Auf Wiedersehen 
Monty, Thing Bounces Back, Basil Mouse Detective, Convoy Ra
ider, Samurai Trilogy, Jack the Nipper 11, Bulldog och R-under. 
Pris kassett 139 

TOP TEN COLLECTION Sabotuer, Sabotuer 11, Sigma 7, Critical 
Mass, Airwolf, Deep Strike, Combat Lynx, Turbo Esprit, Thana
tos och Bomb Jack Il. Pris kassett 139 diskett 179 

WE ARE THE CHAMPIONS Barbarian, Super Sprint, Rampa
ge, Renegade och lnternational Karate Il. Pris kassett 139 diskett 
199 

NYTTOPROGRAM TILL 
COMMODORE 841128 

KASS DISK 
ADVANCED ART STUDIO 369 369 
CALC RESULT ADVANCED 399 
CREATIONS 49 
FAST LOAD CARTRIDGE 369 
MICRO RYTHM PLUS 49 
MUSIC SYSTEM 199 
PASCAL64 399 
SHOOT'EM CONTRUCTION KIT 199 249 
UBIKS MUSIK 69 
WARPSPEED 499 

BÖCKER TILL 
COMMODORE 641128 

Pris 
6502 APPLICATIONS 
6502 ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING 
6502 REFERENCE GUIDE 
ADVANCEC C64 BASIC REVEALED 
ANATOMY 1541 DISK DRIVE 
ANATOMY 1571 DISK DRIVE 
ANATOMY OF THE C128 
BIG TIP BOOK FOR C64/128 
C64 ADVANCED MACHINE LANGUAGE 
C64 CASSETTE BOOK 
C64 GRAPHICS BOOK 
C64 PEEKS & POKES 
C64 TEACH YOURSELF PROGRAMMING 
C64 IDEA BOOK 
C128 STARTING BASIC 
C128 TROUBLESHOOTING & REPAIR 
COMM 64 ADVANCED USER GUIDE 
COMM 64 PROGRAMMERS REF GUIDE 
COMM 64 PROGRAMMERS ROUTE MAP 
COMM 64 SURVIVAL MANUAL 
COMM 64/128 COLLECTION 
COMM 128 SUBROUTINE LIBRARY 
COMMODORE 128 TRICKS & TIPS 
COMPUTES FIRST BOOK C128 
CREATING ADVENTURES 
GUIDE T0 PLAYING THE HOBBIT' 
HACKERS HANDBOOK 
MASTERING DISK OPS C128 
POWERPLAYS 
PROGR COMMODORE GRAPHICS 
PROGRAMMING THE 6502 
PROGRAMMING THE C64 REVISED 
PUTTING YOUR C64 TO WORK 
SUPER CHARGE YOUR C64 

279 
399 
199 
199 
199 
269 
269 
299 
149 
149 
149 
119 
99 

149 
129 
329 
279 
199 
119 
199 
269 
269 
269 
269 
129 
99 

119 
329 
149 
299 
339 
299 

79 
149_ 

JOYSTICKS 
BATHANDLE 
BOSS 
CHEETAH 125+ 
KONIX SPEED KING 
MACHONE 
MAGNUM 
MICRO BLASTER 
PHASORONE 
PROEXTRA 
PROFESSIONAL 
QUICKSHOT Il TURBO 
SLICK STICK 
STARFIGHTER 
SUPER THREE-WAY 
TAC-2 
TAC-3 
TAC-5 

SPELPROGRAM TILL 
AMIGA 

Pris 
279 
179 
149 
179 
199 
199 
229 
179 
249 
269 
199 
119 
169 
379 
179 
199 
199 

Pris 
AAARGH 249 
AMEGAS 179 
ANNALS OF ROME 349 
ARKANOID 249 
BAD GAT 299 
BALANCE OF POWER 369 
BARBARIAN (PALACE) 18 ÅR 249 
BARDS TALE 399 
BLACK LAMP 249 
BMX SIMULATOR 179 
BUBBLE BOBBLE 249 
CASINO ROULETTE 269 
CHAMPIONSHIP GOLF 449 
CHESS MASTER 2000 399 · 
CITY DEFENCE 179 
COGANS RUN 179 
CRIMSON CROWN 299 
CRYSTAL HAMMER 249 
DARK CASTLE 299 
DEFENDER OF THE CROWN 369 
DEJA VU 369 
EBONSTAR 299 
EMERALD MINES 249 
ENFORCER 129 
ENLIGHTENMENT 249 
EXTENSOR 129 
FERRARI FORMULA ONE 399 
FINAL MISSION 249 
FLIGHT PATH 737 129 
FLIGHT SIMULATOR 11 499 
FOOTBALL MANAGER Il 249 
GARRISON Il 299 
GETTYSBURG (SSI) 369 
GREAT GIANA SISTERS 299 
HOLLYWOOD POKER 129 
HUNT FOR RED OCTOBER 299 
INDOOR SPORTS 299 
INTERCEPTOR RING 
JET 499 
JINKS 299 
JOE BLADE 129 
KAMPFGRUPPE 369 
KARATE KID Il 299 
KING OF CHICAGO' 369 
LEATHERNECK 249 
MACH 3 249 
MERCENARY 299 
MINDFIGHTER 299 
P BEARDSLEYS FOOTBALL 249 
PASSENGER ON WINDS 1 & 2 349 
PINBALL WIZARD 249 
.PINK PANTHER 249 
PLAYHOUSE STRIP POKER 129 
POOL 129 
POWER STRUGGLE 179 
RETURN TO ATLANTIS 399 
ROCKFORD 249 
ROLLING THUNDER 299 
ROMANTIC ENCOUNTER 299 
SENTINEL 249 
SCREAMING WINGS 179 
SHERLOCK RIDDLE OF CROWN 369 
SILENT SERVICE 299 
SKY BLASTER 249 
SOCCER SUPREMO 179 
STAR FLEET 1 299 
STOCKMARKET GAME 269 
STRIKE FORCE HARRIER 299 
STRIP POKER Il 179 
TEST DRIVE 369 
THREE STOOGES 369 
TIME & MAGIC 269 
UNINVITED 369 
WIZBALL 299 
WORLD DARTS 179 
WORLD GAMES 299 
XENON 249 
XR35 129 
"=kräver 1)512K RAM och 2 drivar eller 2) 1 MB RAM eller mera 
och 1 drive eUer flera. 

SPELPAKET TILL 
AMIGA 
ARCADE CLASSICS Brandhatch, Bouncer och $wooper. Pris 
249 

COMPUTER HITS Deep Space, Little Computer People, Hacker 
Il och Brataccas. Pris 369 

~---. · Computer Boss lnternationar 
·Il .:J i• a Cl ·eox503 631 06 Eskilstuna 

··········································································································~~---······················ o Jag beställer för mer BESTALL PÅ TELEFON: 
MINSTA BESTÄLLNING 
= 100 KR 

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

Endast 30 kr expedi
tionsavgift tillkommer. 
Inga andra avgifter till
kommer. 

ARTIKELNAMN 

i 

DATOR KASS/DISK PRIS 

-

' 

än 500 kr och jag får 
då ett extra spel -~tan , 016-13 10 20 
extra kostnad. Varde -
129 kr. Jag vä1jer: Personlig ordermottagning 

Måndag-Torsdag 9-21 
Fredagar 9-17 D OFF THE HOOK (C64 

kass 10 spel) 
D SCARY MONSTERS 

(C64 kass, värde 119 
kr) 

D FIVE COMPUTER HITS 
(C64 disk 5 spel) 

D FINAL TRIP (Amiga) 

· Lördag & Söndag 14-17 

NAMN: __________ _ 

ADRESS: _________ _ 

POSTNR: ORT: 

TELEFONNUMMER: I 



• Ånej! Inte ett till sånt där spel! 
Jodå! Crystal Hammer är specialgjort 

för Amigan och utnyttjar hela den fan
tastiska datorns kapacitet! 

Så står det i början av det enda man 
skulle kunna kalla manual till spelet. Jag 
skulle hellre vilja kalla det normalt skryt 
på baksidan av förpackningen. 

Crystal Hammer är ett Break Out
spel som inte skiljer sig på en endaste 
punkt från de övriga på marknaden. Jo, 
kanske, man blir inte lika utled på de öv
riga. 

Ibland när man prickar ned brickor fal
ler de ned mot plattan man studsar ku
lan mot. Plockar man en sådan får man 

en bonusfascilitet eller dör. Kulsprutor, 
bredare platta, hoppa till nästa nivå och 
långsammare kula är vad man kan råka 

ut för förutom den som man dör av. Det 
mest fascinerande är att man själv mås
te komma ihåg vilken färg de olika fas-

I total avsaknad av spelkänsla försö
ker man traggla sig igenom nivå efter 
nivå och blir bara surare och surare. Fak
tumet att kulan inte riktigt studsar som 
den ska mot plattan är deri största anled
ningen till missnöjet. 

Kulan studsar nämligen åt olika håll 
beroende på vilken sida av skärmen 
man står på trots att infallsvinkeln och 
träffpunkten på plattan är densamma. · 

Grafiken i spelet är inte av högsta 
klass, enkel och ganska tråkig. Ljudet 
och resten av spelet kan inte klassifie
ras annat än sanlöst tråkigt. 

Det mest förvånande med Crystal 
Hammer är det inte har en stor röd eti
kett på omslaget med texten - Varning, 
folk som redan är deprimerade bör 
inte spela detta spel. 

Tomas Hybner 

Företag: Reline 
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IIRAfll: I 
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• Gunshoot är i stort sett en Amiga-ver
sion av 64-spelet West Bank som jag re

' censerade i DM-2/87. 
Det hela går ut på att du ska in kasse- • --.--...--... 

ra pengar i en bank där det finrfs tolv oli
ka dörrar. Man kan bevaka tre dörrar åt 

: gången och man kan endast inkassera 
pengar framför de dörrar som man står. 

Nu ligger det till så att det inte bara 
finns folk som vill lämna pengar. Det 
finns en del banditer också och de vill 
hellre ta pengarna ifrån dig. De ska du 
knäppa så fort som möjligt. Men kom 
ihåg, du har bara rätt att skjuta banditer 

· som dragit vapen mot dig så ibland mås
te du vänta innan du skjuter dem. Vän- _ 

- ta inte för länge, för då . . . 
Det finns också ett gäng sluga typer 

som kryper omkring på golvet och tre
var upp med fingrarna på disken efter ' 
pengarna. Dessa är svåra att upptäcka 
men om du ser nån hand på disken så 
skjut! 

När man har lyckats inkassera pengar 
från alla tolv dörrarna så gäller det att du
ellera mot en desperado. Även här gäl

. ler det att han måste dra sin pistol innan 
· du skjuter honom. Nervöst! 

I takt med att du kommer längre och 
längre in i spelet så dyker det upp allt slu-

i gare gubbar. En del varierar mellan att 
försöka råna banken och lämna pengar, 
dessa måste du vara på din vakt mot. 
Tolv olika typer av motståndare innehål
ler spelet. 

Det finns två svårighetsgrader i spe
let. På den lätta så ser man högst upp 
på skärmen om det kommer någon mot 

dörren och hur nära personen är i fråga. 
Vem det är vet man dock inte förrän dör
ren öppnas. På den svårare nivån finns 
inte denna finess vilket gör det hela lite 
mer spänt. 

Grafiken är litegrann i 64-stil men 
ljudet är klart skönt. Man kan väl
ja mellan en melodi eller ljudeffek
ter. 

Ljudeffekterna är klart at föredra efter
ssom man då får en bättre rytm i spelet 
och dessutom så är de ganska bra. 
Gunshoot är ett ganska lätt spel men för 
den skull blir det inte tråkigt. Kanske 
skulle det kunna innehålla lite mer va
riation ... 

Johan Pettersson 

• Flygande över ett vertikalt scrollan
de landskap ska du skjuta ned rymd
skepp och rädda ett antal vetenskaps
män. Vetenskapsmännen blev tillfånga
tagna av " The Mechanauts"under ett 

krig oc;:h tvingades att arbeta för dem. 
De projekt de arbetar på tar de med 

sig ifall du lyckas rädda dem (det finns 
1? st vetenskapsmän på varje bana). På 
sa vis kan du skaffa dig lite nya vapen till 
ditt rymdskepp. 

Vetenskapsmännen och deras pro
jekt finns beskrivna i manualen, men 
man får själv ta reda på om man har nå
gon nytta av projekten de arbetar på el
ler inte. 

På landskapet som du ska flyga över 
finns det lite olika hinder som man ska 
akta sig för. I och för sig dör man inte om 
man råkar flyga in i ett hinder, men man 
studsar iväg åt det motsatta hållet man 
kom från. Om man sedan har ett fient
ligt rymdskepp i "häcken" så är det bara 
att att tacka och säga adjö. 

Ibland bildar hinderna slalombanor 
och ibland ersätts de av långa tunnlar. 
Det gäller verkligen att kunna styra och 
reagera snabbt. 

De fientliga rymdskeppen är ganska 
lätta att skjuta ned när man har övat sig 
ett par gånger. Såvida de inte anfaller 
fyra stycken på en gång. Då får man för
söka zick-zacka mellan deras korseld. 

Styrningen av rymdskeppet är bra 
och lätthanterlig. Den ger en härlig käns
la när man befinner sig i luftstrid med 
fienden. 

Grafiken är också klart godkänd och 
den skiljer sig ganska markant bana för 

MEDELVÄRDE: 2.8 

bana. I manualen står det att det finns 
tio banor, men jag har hittills bara klarat 
av fem. 

Ljudetbestår av en "häftig" låt och lite 
samplat tal och får också det godkänt. 

Manualen beskriver, som sagt veten
skapsmännen och deras karaktär. Den 
ger även en kort bakgrund till spelet. 

Gillar man snygga och snabba sho
ot'em up spel kanske man ska ta sig 
en titt på det här spelet, men det hål
ler precis som alla andra spel inte i 
evigheter. 

Magnus Friskytt 
Företag: Firebird 

1 2 3 4 5 

Medelbetyg: 3.3 



• I en märklig universum med 10.000 
världar bestående enbart av energi här
skar Sentinel. Där härjar också ett krig 
mellan en ensam Synthoid och härska
ren Sentinel och dennes Sentries. 

Det är ditt jobb att ta dig fram till värld 
10.000 och förstöra Sentinelen på den ni
vån. 

Det är inte så fasansfullt svårt som det 
låter i och med att man inte behöver gå 
igenom alla nivåer utan hoppar fram 
mellan dem. 

Spelet går som sagt ut på att du skall 
förstöra en Sentinel på varje nivå. Du 
skall också förstöra så många Sentries 
som möjligt 
för att få fler energienheter och komma 
längre fram i spelet. 

Det hela ter sig lite märkligt till en bör
jan innan man riktigt förstått sig på hur 
spelet fungerar. Att förstå sig på spelet 
tar 
inte så lång tid tack vare manualen som 
är väldigt pedagogisk. (Tyvärr inte till
räckligt pedagogisk för att lära familjens 
katt spelet . . . ) 

Man rör sig med Synthoiden över ett 
tredimensionellt landskap bestående av 
en mängd rutor. I landkspaet fi nns fö r
utom Synthoiden, Sentinelen och möj-

liga Sentries en hel del träd. Träden sym
boliserar en energienhet. 

Trädens energi kan man suga upp. 
Trädet försvinner men enligt alla lagar 
finns energin kvar. Denna energi kan 
man sedan använda för att skapa en ny 
Synthoid. Det är på så sätt man förflyt
tar sig. Synthoiderna kan nämligen inte 
röra sig. Det enda de kan röra är huvu
det, dvs man kan titta åt olika håll. För 
att förflytta sig måste man hoppa från en 
Synthoid till en annan. 

När man hoppat till en ny Synthoid su
ger man upp energin från den gamla 
och kan skapa en ny och på så sätt kun-
na hoppa omkring. · 

Problemen ligger i att man bara kan 
skapa nya Synthoider på rutor som man 
kan se. Om man står på ett plan som är 
lägre än en annan kan man alltså inte 
skapa några nya Synthoider på det hög
re planet. Att nå höjd är vikt igt på grund 
av att man skall suga upp sentinelen 
som ligger på det högsta planet. 

Då far man ta hjälp av den sak man 
kan skapa förutom träd och synthoider, 
stenblock. Stenblocken kan man näm
ligen skapa saker ovanpå och man be
höver inte se ovansidan av stenblocken 
för att kunna skapa eller ta bort någon-

Företag: Firebird 

4 5 
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ting ovanpå dem. Man kan stapla flera 
stenblock på varandra för att skapa hög
re "avsatser". 

Det hela vore enkelt om det inte vore 
så att Sentinelen och dess Sentrys hela 

. tiden letar efter inkräktare. De snurrar 
runt och letar efter inkräktaren. Ser de 
dig och rutan du står på börjar de suga 
energienheter ur dig . Ser de rutan du 
står på kommer de att ta reda på när- . 
maste träd och förvandla det till en styg
ging. Styggingen letar först reda på dig 
och teleporterar dig om den kan se ru
tan du står på. 

Teleportering är ett sätt att komma un
dan i kniviga situationer. Teleportern 
skickar iväg dig till en slumpvald ruta på 
samma plan eller ett lägre plan, varsom
helst i landskapet. 

Tyvärr stjäl teleportern samtidigt tre 
energienheter till den nya synthoiden. 
Har man inte tre energienheter kvar dör 
man. På så sätt är styggingen farlig. 

När man klarat av att förstöra en Sen
tinel på en bana får man en kod t ill en 
nivå längre fram. Vilken nivå koden gäl
ler till beror på hur mycket energi man 
har kvar. När man väl eliminerat Senti
nelen kan man inte suga upp mer ener
gi, bara skapa nya saker och få mindre 
energi. 

Grafiken i spelet är m~ket enkel av ty
pen blockgrafi k. Trots att grafiken är 
mycket enkel och tråkig är den fullt funk-

• Dig this game! 
Mmmmm, att springa omkring i gån

. gar och öppna dörrar är det bästa jag 
vet. 

Speciellt om allting samtidigt ritas upp 
på en liten karta så man slipper göra det 
själv. Dessutom så ÄLSKAR jag att få 
presenter.(Du fyller snart år, eller? Red 
anm) 

I detta fall i form av saker som man hit
tar! Ja, det är kort sagt vad Slaygon går 
ut på. Kul va? Jag ÄLSKAR det! Nåja, jag 
kanske borde förklara lite mer ingåen
de. 

Till att börja med så är det det gamla 
vanliga rymdsnacket med att hela 
mänskligheten kommer att bli utrotad 
osv .. I detta fall så ska du ta dig in i en 
byggnad och stänga av kylsystemet till 
en reaktor så att den exploderar. (Kärn
reaktor? STRÅLNING? Tjernobyl!) 

din karta litegrann. Där visas också vil
ka rum som innehåller saker, var det 
finns dörrar och vakter . 

Prylarna som man kan plocka upp 
kant.ex vara bättre vapen , bättre sköl
dar eller ett nytt dörrpass som gör att 
man kan gå igenom ännu fler dörrar. Det 
finns mängder av prylar, jag har bara lyc
kats lista ut vad man har en del av dem 
till. En del har förmodligen inget använd
ningsområde medans andra saker är 
viktiga. Jag säger ingenting för att hjäl
pa er. Upptäckandet är en del av gläd
jen i spelet. Efter att ha kämpat i två tim
mar så klarade jag av nybörjarnivån så 
nu kämpar jag med den avancera
de ... den är ganska svår! (En STOR kar
ta!) 

Johan Pettersson 
Företag: Microdeal 

1 2 3 4 5 

!GRAFIK· I : i 
----------------------------- tionsduglig och relativt snabb. 

Ljudet i spelet består av en lugn me- . 

Nåja, i och med att reaktorn exploderar 
så exploderar också en stor kåk (men du 
står en kort bit därifrån , helt oskadd och 
ser på) och alla blir lyckliga och glada 
(spelet är slut med andra ord .. . ). Vägen 
dit är lång. 

ltJUÖ; I I I 

Sl'lll.,0111.D 

li Ett shoot'em up-spel igen! Tyvärr 
måste jag skriva att det är ett ganska 
misslyckat sådant. 

Spinworld är en jättelik ring i rymden 
som omger en mindre kärna av okänt 
material. Den är nu på väg mot jorden, 
och studeras ivrigt av forskare och mili
tärer. Ett utsänt spaningsskepp från jor- · 
den, där du är kapten, anfalls av Spin
worlds invånare och nu måste du försva
ra dig. Liknande historier har du säkert 
hört många gånger. 

Flygande längs en vertikalt scrollan
de sektor av rymden ska du skjuta ned 
långa "pärlband" av fiender och ~am
tidigt försöka undvika rymd minor. Annu 
ett döda-så-många-fulingar-som
möjligt-innan-du-själv-dör-spel som är 
så vanliga på marknaden i dag. 

Man blir fruktansvärt irriterad på 
rymdskeppet pga att det rör sig så sak
ta. Flyger man snabbt hinner man inte 
undvika rymdminorna fast reflexerna 
hänger med. Och försöker man flyga 
över hela skärmen får man också ett vre
desutbrott. Det finns nämligen en sek
tor (1/3 av skärmen på höger sida) som 
man tydligen inte får beträda (man fly
ger förresten åt höger). 

Ljudet är, om jag får uttrycka mig så, 
· helt värdelöst. Det är väldigt spartanskt 
gjort med lite laserljud och explosioner. 

Jag hade åtminstone väntat mig en häf
tig låt eller något samplat tal. Men icke! 

Manualen har jag redan dragit för dig. 
Den består helt enkelt av bakgrundshis
torien till spelet och sedan inte ett ord om 
någonting annat. 

Grafiken då? Ja, jag blev väl inte di
rekt upphetsad av den men den duger 
gott åt det här spelet. Jag kommer ändå 
aldrig att spela det igen och jag råder an-
dra att inte göra det heller. · 

Magnus Friskytt 

Företag: Axxion 

1 2 3 4 5 
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lodi och diverse ljudeffekter som uppstår 
när du skapar eller tar bort saker samt 
när Sentinelen rör sig. 

The Sentinel är ett spel man blir fån
gad av och inte tröttnar på i första taget. 
Klarar man inte av en nivå är det bara att 
gå tillbaka och välja en ny, enklare. På 
så sätt behöver man inte känna att man 
fastnat i spelet. 

Tomas Hybner 

Till din hjälp så har du Slaygon. En ro
bot som styrs av en människa som sit
ter i. (Är det då verkligen en robot?) Sla
ygon är utrustad med laser, sköldar, 
scanner och möjlighet att plocka upp 
och släppa ner vapen. 

Vapnen används till att skjuta ner vak
. ter som ibland vaktar vissa dörrar. Scan
nern är en finurlig liten sak som fyller i 

fiiliiiilfiiiiAD: I 
tiiiliiliiiit l 
liiiGtNAUTET:[ . I 
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KVALITET'S SPEL TILL DIN PMIGA 

CAPONE . 

Helfräckt gangsterspel. 
Grafik i top~ och ljud 
i massor. 
Amiga .... . ... ~ ..... 298 

STAR WARS 

Ett spel efter film 
klassikern. Hypersnabb 
vektorgrafik. 
Amiga .............. 218 

Am i ga Spe l 
ARMY MOVES 
BUBBL E BOBBLE 
CLEVER & SMART 
KING OF CHICA GO 
OBL I TERA TO R 
RO AD WARS 
STRIKE FO RCE HARR IER 
THE THREE STOOGES 
VAMPIRES EMPIRE 
WESTERN GAMES 
vvIZBAL L 
XENON 

Pris 

293 
209 
238 
298 
248 
215 
298 
298 
22 3 
223 
298 
235 

Alla pri ser inkl. mom s . 
Endast 20: - i exp. o. 

pos tförsk.avg . til I kommer 

Bes tä 11 es mot pos tför s kott från: 

DATASPEGELN HB 

PI. 290, 793 00 Leksand 
Tel: 0247 137 63 

Månd 
Lörd 

ÖPPET 
Fred k I. 16 
Sönd kl. 12 

19 
15 

.f 
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ACE2 

GAME 
SQUA 
CORNER 

Undrar du över spel och spelprogrammerare. Skriv då och 
fråga vår Game squad Leader Tomas Hybner, Datormagazin, 
Karlpergsvägen 77-81, 11335 STOCKHOLM. Märk kuvertet 
"Game Squad". 

Skriv DUSTY SUG istället för ditt 
namn i högpoängslistan. 

BUGGYBOY 
Reseta och skriv in följande pokes. 

Starta sedan om spelet igen med SYS 
2048. POKE 39945,96 : POKE 

' 20048,32 : POKE 2050,13 : POKE 
2049,104 

~/t1f:~-

g K~ 
Manualskydd 

Jag har just köpt äventyrsspelet "Gu
ild ofThieves" men har ett stort problem. 
Jag har slarvat bort manualen och kan 
ej komma vidare där man skall skriva in 
ett lösenord som står i manualen. 

Snälla! Vad är lösenordet? 
H.S. 

Tyvär H.S. kan vi inte ge dig något 
lösenord. Detta beror på att Gui/d of 
Thieves har ett så kallat manua/
skydd. Hela manualen finns inlagd på 
disketten och vid vissa tidpunkter i 
spelet måste man skriva in ett ord ur 
manualen. Detta görs genom att da
torn skriver ett sid-, ett rad- och ett 
ordnummer. Ordet du får fram skall du 
sedan skriva in. 

För att vi skulle kunna ge dig svar 
på den frågan skulle vi behöva trycka 
hela manualen och då skulle vi minst 
sagt få problem med British Telecom. 

Diverse frågot 
1. Har ni recenserat spelet Pink Panther 
och i sådana fall vilket nummer? 
2. Är läsarnas topplista till för Amiga ock
så? 
3. Om inte gör en för Amigan också! 
4. Får man skicka in Amigarekord till re
kordspalten? 
5. Varifrån köper ni era3.5" disketter och 
hur mycket kostar de? 
6. Kan man använda båda sidorna på en 
3.5" diskett och i sådana fall hur? 
7. Kan man se hur mycket det är kvar på 
en 3.5" diskett. 

Amigaägare 
1. Nix, i skrivande stund vet vi inte om 
vi kommer att recensera Amigaversi
onen i detta nummer eller både Ami
gaversionen och 64:a versionen i nå
got kommande nummer när 64:a ver
sionen har släppts. 
2. Nej, tyvärr har vi begränsat den till 
C64112B spel. 
3. Vi får se vad framtiden ger. just nu 
är-Vi inte säkra på om det finns tillräck
ligt nwnga Amigaägare som tyc/cer att 
det vore roligt att rösta på sf na favo
ritspel. 

4. Eftersom vi slutat med rekordspal
ten på grund av att somliga finner till
fredsställelse i att fuska så kan du inte 
skicka in några rekord alls. 
5. Från olika ställen. Dvs det ställe 
som tar minst betalt. Mellan 10 och 20 
kronor betalar vi för disketterna. 
6. Nej, man kan inte använda båda si
dorna. 
7. Denna fråga hör egentligen inte 
hemma här men vi gör undantag. 
Om du i CL/ ( Jag utgår ifrån att du har 
en Amiga.) skriver kommandot 
"INFO" får du upp en liten lista på di
sketterna du har i datorn, hur mycket 
som finns på dem och hur mycket 
som är kvar. 

Gaha! 
Finns spelet Super Mario Bros till 

64:an. Om inte när släpps den och vad 
kommer den att kosta? 

John Simpleton. 
Super Mario Bros finns enligt fabri
kanter bara till Nintendos TV-spel och 
kommer inte att släppas till någon 
hemdator inom den närmsta tiden, 
säger Miles Rowland på företaget 
Ocean som släppte spelet Mario Bros 
till hemdatorer. Naturligtvis finns det 
ingen priside. 

FRÅN NORGE 

DM er et super! datablad, og jeg har 
noen synspunkter: 
1. Hvaerfor har det blitt mindre og mind
re spill dere tester (til 64)? I februar num
meret var det 27 spill til 64, og 4 til Ami
ga. I mai nummeret var det bare 13 spill 
til 64, og 11 til Amiga. 
2. Mer 64, mindre Amiga! 
3. La Razor komme tillbake! 
4. For noen månader siden sa Hr.Hyb
ner at dere skulle teste gamle spill, när 
kommer det? 
5. Spilltester igjen: California Games fick 

. 3 i grafik og lyd. Det samme fikk 
H.E.R.O. Gal Games har mye bedre gra-

fikk en HERO! Star Paws har absolutt 
ikke bedre grafikk en The Last Ninja. 
(Star Paws fick 5 i grafikk og The Last 
Ninja fikk 4). 
6. Få tillbake spelvärde, og bytt ut ma
nual i betygssystemet. 
7. Test gjerne King of Chicago til 64. 
Takk for ordet! 

Magnus Korpås, Norge 

1. Anledningen till att andelen 64:a re
censioner har sjunkit och antalet ami
garecensioner ökat är att sommaren 
och försommaren är en lågsäsong tör 
spel. Samtidigt tar Amigan fart på 
spe/marknaden och det släpps fler 
spel än någonsin till Amigan. Vi har 
alltså inte medvetet sänkt andelen 
64:a recensioner. 
4. Förmodligen dyker det första av
snittet i den serien uppi Augustinum
ret. Vi är ännu inte säkra på om det 
överhuvudtaget kommer att bli en se
rie. 
5. Smaken är som baken, delad. Be
tygen på grafik och ljud sätts inte bara 
på hur snygga de är. Vi räknar ochså 
in något som kan definieras som funk
tionalitet. 
6. Spe/värdet är mycket likt varaktig
het. 

ÄVENTYRSGENERATOR 

Jag ären C128ägaresom undrarom 
ni kan tipsa mig om en äventyrsgenera
tor som uppfyller följande krav: Den är 
bra, den innehåller ett grafikprogram, 
manualen är lätt att förstå (helst på sven
ska). 

Kent, E, Malmö 
Tyvärr känner vi inte till någon som 

är gjord speciellt för 128:an och den 
enda vi känner till som innehåller gra
fik är The Graphic Adventure Creator. 

Tyvärr är manualen varken på sven
s/ca eller speciellt lättbegriplig. Spe
let säljs av Pylator och kostar 349 luo
nor på kassett och 399 kronor på di
skett. 

GARFIELD 
Reseta och skriv irt någon eller båda 

av följande pokes. Starta igen med SYS 
, 24320. 
POKE 25370,173 - Evigt liv. 
POKE 25389, 173 - Gustaf blir pigga- . 
re. 

GUILD OF THIEVES 
Här kommer några tips till Guild of 

Thieves. 
• Om man tar statyn i templet faller 
man ner i vattnet. För att inte drunkna 
skall man göra så här: Down, Drop Sta
tue, North och North. Innan man tar sta
tyn måste man knyta fast repstegen vid 
Top of Waterfa/1. 
• Flytta på skräpet i Junk Room. Om 
man går söderut kommer man till By the 

BONE CRUNCHER 
Koderna till de olika nivåerna i spelet 

är som följer: 
Gok!mstench -'- till nivå två. 
Morphicle - till nivå tre. Golemkiller 
- till nivå fyra. 

Örjan A, Syske · 

STARQUAKE 
Koderna till de olika teleportrarna är: 

Astra, Hylis, Kappa, Meson, Plasm, 
Polar och Z.A.P. 

Mats L, Söderbärke. 

Moat. Där finns det en night-safe. 
• För att öppna Opaque Case skall 
man ta de färgade tärningarna och kasta 
dem tills de visar fem. Stoppa sedan ned 
dem i hålen med respektive färg. 
• Genom att läsa notice på bankdörren 
får man reda på om banken har öppnat 
eller inte. Meddelandet ändras beroen
de på hur många saker man stoppat ner 
i nightsafen. 

Georg T, Tyresö. 

WARHAWK 
För evig energi. Ladda in spelet och 

reseta, starta sedan om det med SYS 
24604. . 
POKE 27090, 169 : POKE 27091,0 : 
POKE 27092,231 

·Gustav K, Motala. 
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Denna månad har vi en kart
läggning av Mindscapes 
äventyrsspel Shadowgate. 
Kartan är inskickad av Ken
neth Lindgren ifrån· Luleå. 
Kenneth blir belönad med 600 

_. kronor för kartan. 

SÅ HÄR GÖR DU: 

Till attbörja med skall du ta upp alla 
facklor du hittar. Släng gamla utbrän
da facklor, de har du ingen använd
ning för! 
• Börja med att öppna dödskallen 
ovanför dörren. Ta nyckeln och gå sedan 
in i Shadowgate. Lås upp dubbeldörren 
och gå igenom den till rum 2. 

Ta de båda facklorna men tänd inte 
facklan med ringarna, den är magisk 
och behövs senare. Öppna boken (ploc- -
ka inte upp den) och ta nyckeln somlig
ger i den. 

Gå tillbaka till ruin 1 och lås upp den 
andra dörren. Gå in i rum 3, ta svärdet 
och slungan och lämna nycklarna. 

Gå till rum 2 och öppna den ljusgrå 
stenen längst ned till vänster i gångens 
slut. Gå till rum 4 och dra ned vänstra 
facklan. 

Gå till rum 7 där du skall tända fack
lan med ringarna och bränna up Sha
dow Wraith med densamme. Ta på dig 
manteln och gå till rum 8. Säg "epor" 
till repet. gå sedan till rum 10. 

Gå in i sarkofagen och slå sönder mit
tenspegeln med hammaren. Lämna se
dan hammaren, spjutet och skölden. Gå 
till rum 12. 

Ta några småstenar och gå in i vatten
allet. Slå på stenen på höger sida. Ta 
• ~en och ~å till rum 14. 

ppna pasen och stoppa in den vita 
en i hålet. Ta den blå kristallen. Gå 
m11. 

pa den blå kristallen i sjön och ta 
av skelettet. Bränn sedan med 
la där kristallen ligger. Ta upp 
n igen. Gå tillbaka till rum 10. 

p svärdet och slungan. Gå se-' 
rum 16 och öppna den första sar

en på höger sida. Bränn up mumi
och ta spiran. Gå till rum 17. 

Gå ned i hålet och öppna stendörren. 
,Gå in och öppna påsen. Stoppa den blå 
stenen i hålet och ta pergamentrullen. 
Gå tillbaka 
till rum 17. 

Lås upp dörren och ta spjutet och 
kvasten men lämna kvar nyckeln. Gå in 
och stoppa den blå kristallen i elden. Gå 
sedan till rum 19. 

Gå på bron så dyker ett troll upp. Stick 
t_rollet med spjutet och gå till rum 20. 
Oppna slungan och stoppa in en av 
småstenarna i den. Använd sedan 
slungan mot jätten. Stick sedan jätten 
med svärdet. Lämna svärdet och slung
an. Veva upp hinken ur brunnen och 
öppna den. Sätt på dig handsken och gå 
till rum 23. 

· Lämna kvasten och ta ned dödskallen 
från bokhyllan. Öppna påsen och stop
pa in den röda stenen i hålet. Öppna 
i,;,ivbordet och ta på dig glasögonen. 

Ta också pergamentrullarna och nyc
keln . Gå ·sedan till rum 24. · · 
. Öppna alla ;;-ergamentrullar. Använd 

pergamentrullen "Lands underthe hea
vens" på jordgloben. Ta nyckeln .och 
bege dig till rum 27. · 

Bränn upp mattan, ta nyckeln och lås 
upp alla tre dörrarna. Obs, en nyckel till 
varje dörr. Lämna nycklarna och gå till 
rum 28. · 

Försök gå förbi Sphinx så får du ett 
uppdrag att skaffa en sak åt honom .• 

Här följer en lista som visar början på 
det han säg~r och vilken sak han 
egentligen menar: 

"lf you l09k at me" 
Spegeln i rl)m 27. 

· "Long neck and no hands" 
Sopkvasten i rum· 23. 

"Eyeless tho" 
Dödskallen i rum 23. 

"It has towns" · 
. l<qrtan i rum 23. 
"First I was bumt" 

Hästskon i rum 25. 
"I at fires attend" 

Blåsbälgen i rum 24. 

Gå förbi honom till rum 29 och ta stjar
nan på stjärnkartan . Ta trollstaven och 
gå uppför stegen. Döda där flickan med 
pilen. Ta spike och gå till rum 34. 

Stoppa trollstaven i flagg hålet och ta 
staven ifrån skeletthanden. Gå till rum 
35, ta påsen och gå vidare till rum 25. Dra 
upp stenplattan i golvet och gå till rum 
26. 

Ta flöjten ifrån fontänen och spela på 
den. Ta ringen från trädet och gå till rum 
36. 

Öppna stenen med skölden på och 
stoppa in rinegn i hålet. Ge spiran till 
skelettet och gå till rum 27. 

Lämna alla saker utom staven du fick 
av skeletthanden, några facklor och per
gamentrullen "As the shadow of". Gå. 
sedan till rum 5. 

Lämna allt utom staven och en fack
la och gå till rum 6. Använd där staven 
på ormen. Gå tillbaka till rum 5 efter det 
att du plockat upp stat. 

Ta sakerna du lämnat och gå till rum· 
18. Använd där pergamentrullen på dig 
själv och gå till rum 27. · 

Ta stjärnan och flaskan. Öppna flas
kan och gå till rum 31. Ta hornet och häll 
innehållet i flaskan på den brinnande 
hunden. Ta hornet. Gå uppför ·stegen 
och använd stjärnan mot Wywern. Ta se
dan amuletten och gå till rum 27. 

Ta på dig glasögonen och ta perga
mentrullen, påsen och spike. Gå till rum 
23. 

Öppna boken och ta upp den. Gå till 
rum 39 och använd boken på han som 
~år där. Gå till rum 40. 

Lämna boken. Dra ned tredje spaken, 
dra ned andra spaken och skjut upp 
tredje spaken. Ta sedan kulan och sätt 
på den och spike på stat. Gå till rum 38. 

Använd pergamentrullen på en av sta
tyerna och gå till rum 41. 

Dra i spaken på brunnen, öppna på
sen och stoppa det stora myntet i brun
nen. Slå sedan på gong-gongen med 
klubban som hänger br"eclVJd. öppna på
sen och ge spÖket ett mynt. Gå på flot-. · 
ten och stoppa amuletten i hålet med 
svärdet ovanför. Blås sedan i hornet och 
gå in i dödskallen. Använd staf på dra
ken . 

Kenneth Lindgren, Luleå 



• På planeten Blue pipe blev kungen 
(du) över de små gröna männen kidnap
pad av sina hänsynslösa fiender. Du lyc
kades fly och måste nu samla energi till 
ett flygande tefat för att kunna åka hem 
igen. 

Låter det löjligt? Det är löjligt. Helt klart 
är att Bug-Byte skulle ha satsat på ett 

· annat spel istället. . •· 
Med grön isen ska du hoppa över en 

sabla massa med hål och undvika di°ver
se konstiga livsformer. 

Hoppandet ger både rymdnissen och 
avtryckarfingret en massa motion. Om 
du efter sjuttielvte hålet skulle råka trött
na och missa avstampet med en nano
meter får 9u börja om från den sista 
rymdstationen. Att du inte får börja om . 
från början är en positiv sak (troligen den 
enda). 

Förutom hoppandet över hålen får du 
flänga runt på stegar och flyga med 
rymdskepp. 
Köp ett bättre spel!!! 

Företag: BUG-BYTE 

1 2 3 

liWI: I 
ILiiE I 

TET: 
!MANUAL:l I 
Medelbetyg: 2.0 

4 5 

• Rockford är nästan exakt samma 
spel som Boulder dash-serien. Det har 
även funnits som arkadspel i spelhallar
na en lång tid och är ett uppskattat in-

. slag i dessa. Självtillhör jag beundrar
na av dessa spel. 

Spelet går ut på att du på varje bana 
ska samla ihop delar av en skatt. Skat
ten kan bestå av guldmasker, äpplen 
och hjärtan till exempel. 

Skattjakten går på tid och du måste 
undvika fallande stenar och efterhängs
na monster. När du har samlat ihop skat
ten öppnas en liten dörr som går vidare 
till nästa bana. 

På andra sidan av kassetten finns ett 
spel som man gratis får med. Tyvärr blir 
det nog inte spelat många gånger efter
som till och med inladdningsspelet (spa
ce invaders) är roligare. Men själva spe
let Rockford är en klar höjdare som bju
der på många knepiga små problem 
·som är ro1iga att lösa. Små problem som 
tex hur man får bort stenarna framför en 
nyss öppnad dörr. 

• Tänk om alla spel var lika roliga och 
häftiga som den tecknade omslagsbi l
den ger sken av. Då vore valet av spel 
enklare än det är idag. Tyvärr har spel
tillverkarna i det här fallet skapat en ball 
omslagsbild som går långt över spelvär
det. 

Under ett stort krig har du, som 
mänsklighetens största hopp, blivit ut
rustad med det senaste rymdskeppet 
och fått ordern att anfalla de fientl iga 
rymdvarelserna. Deras anläggningar 
måste förstöras. 

I praktiken innebär det hela att du styr 
ett litet rymdskepp över en skärm fylld 
av meteorer och ibland även rymdnissar 
som susar fram i ljusets hastighet. Det 
känns som om skärmen är för liten och 
man krockar ofta med meteorerna. Lite 
för ofta kanske. 

De fientliga anläggningarna är inte 
heller det lättaste att förstöra. Spelet är 
lite för svårt, anser jag. 

Företag: Mastertronic 

1 2 3 4 5 

• 

lillk ) 
D: 

Medelbetyg: 2.8 

• De flesta människor vill inte vistas i 
ett fängelse. Inte du heller. Därför beslu
tar du dig för att rymma . . 

För att bli fri måste du bryta dig ige
nom sex zoner i fängelset och i staden. 
Nycklarna till de olika zonernas låsta 
dörrar hittar du gömda i lådor och tun
nor. · 

Det hela blir snart ti ll en labyrint och 
det finns bara en väg uttill friheten. Hela 
tiden jagas du dessutom av fångvakta
re i form av androider (fem olika sorter 
finns det). Det är lönlöst att försöka slå 
ned androiderna dels därför att man för
lorar för mycket energi och tid (du mås
te hinna ut innan hela fängelset sprängs 
av en tidsinställd bomb som du apterat) 
och dels därför att hela stället kryllar av 
fångvaktare. 

Grafiken och ljudet är välgjorda men 
man tröttnar på spelet om man inte hit
tar vägen ut ganska snabbt. 

Företag: M.A.D. {Mastertro- , Företag: Ricochet (Mastertro-
n~ n~ 

5 

Medelbetyg 4.0 Medelbetyg: 3.8 

Has anybody seen a ghost? I så fall 
är det bäst att ringa Ghostbusters. 

För några år sedan kom biofilmen 
med samma namn och den blev en kas
sasucce. Ett litet tag efter det började allt 
möjligt att säljas som det stod Ghostbus
ters på. Givetvis måste även ett dataspel 
göras på samma tema. Det är det spe
let som nu säljs igen som lågbudget
spel. 

I början av spelet får man 10.000 att 
köpa bil och utrustning för. Sedan är det 
bara att ge sig ut på stadens gator och 
jaga spöken. . 

Det gäller att fånga så mån~a spöken 
som möjligt eftersom man far en viss 
summa pengar för varje spöke man 

. fångar. 
När man har tjänat ihop mer pengar 

än man startade med ska man bege sig 
till Temple of Zuu/ (de som sett filmen 
känner igen sig). 

Ghostbusters var en rolig film, men 
spelet är mycket tråkigare. Enformighe
ten gör att man lätt tar fram ett annat spel · 
istänet, och ägnar det här mindre tid . 

Företag: Ricochet (Mastertro
nic) 

1 2 3 4 5 

D: 

Medelbe~yg: 3.2 

• För att få chans att tävla mot de sto
ra proffsen måste du visa vad du går för 
i kvalificeringsomgången. Hittills har jag 
aldrig misslyckats där så det är ganska 
lätt avklarat. 

Själva tävlingen är svårare. Råkar du 
bara stöta emot någon av de andra bil
arna någon sekund sprängs du i luften. 
Det är lite hårt tycker jag med tanke på 
att man ska klara av 30 varv. Efter ca 5 
varv brukar jag få börja om från början. 

Banan man ska ta sig runt är Ol;kså lite 
konstig. Det finns nämligen bara väns
tersvängar, så man behöver inte riske
ra att svänga åt fel håll. Det blir aningen 
tråkigt efter ett tag. · 

Längst upp på skärmen finns det mä
tare som markerar slitaget på däck och 
bensinkonsumtionen. Blir någon av 
dessa farligt låg är det bäst med ett be
sök i pit stop där man tankar, byter däck 
och fixar motorn. 

Det finns säkert roligare spel på mark
naden, så satsa på ett av dem istället. 

Företag: Americana 
1 2 3 4 5 

Medelbetyg 2.6 

• Skate rock kan i det närmaste beskri
vas som en blandning av Up'n down 
och Paperboy. 

På en skateboard ska du- alltså sam
la flaggor på en förortsgata någonstans 
i världen. Kontakt med hundar, yra da
mer, andraskateboardfreaks, bilar, hus 
osv resulterar i att du förlorar ett liv. Und
viker du att krascha med ovan nämnda 
saker, hittar alla åtta flaggor och dess
utom hamnar under den utsatta tids
gränsen rullar du vidare till nästa bana. 

Spelet är som sagt var likt Paperboy. 
Gillade man det och man har festat upp 
alla sparpengar kan man pröva detta. 
ganska roliga spel. 

De första banorna är enkla efter lite 
övning men sedan gäller det att man kan 
precisionsstyra sin rullbräda för det är 
verkligen små marginaler det handlar 
om. 

När man väntar på att spelet ska lad
das blir man underhållen av ett ;enkelt 
space-invaders spel som väl fyller sin 
funktion. Men efter ett par omgångar 
(Hinner du med så många!? Tomas 
anm.) blir man bryskt avbruten av Ska
te rock mitt under spelet. Sådana här in
laddningsspel finns på de flesta lågpris-
spelen i detta nummer. . 

::l~~ 
~ ---------..J • "",Ä 

Företag: Ricochet 
1 2 3 4 5 

Medelbetyg 3.8 

• The mad professor is back. Tillbaka 
från föregångaren t ill detta spel. 

Den här gången försöker han fördär
va världsekonomin genom att släppa lös 
Zit-Ray. Sprayen gör så att alla männi
skor på jorden drabbas av en hemsk 
acne. För att bli av med den tror han att 
alla ska köpa antiacne-medel för sina 
pengar och inte längre ha råd med det . 
nödvändigaste. 

Endast du, Agent X, kan rädda värl
den från undergång. Du skall besöka 
hans hemliga bas på månen och be

. kämpa hans hejdukar. 
Efter första nivån får du ett lösenord 

som ska användas i nivå två. På så sätt 
behöver du inte börja _om från början var~ 
je gång du vill spela. 

Nivå ett är nästan som ett shoot'em up 
spel och mycket roligare blir det garan

. terat inte . .. 

Företag: Mastertronic 
1 2 3 4 5 

Medelbetyg: 3.0 

• trap är helt enkelt ett vanligt shoot' 
em up spel. Storyn bakom spelet är en
kel - försvara ensam hela mänsklighe
ten från att förintas av onda rymdvarel
ser. 

Du sätts i ett rymdskepp och skickas 
iväg. Flygande över ett vertikalt scrollan
de landskap testas din förmåga att över
leva. 

Först i spelet möts du av ett meteor 
bälte men sen är det döda eller döda 
som gäller. När du har förstört tillräcklig 
med rymdvarelser, båtar(?!) och laser 
fortsätter du till fots på nästa nivå . 

Ibland måste du även förstöra bräns 
ledepåer för att inte få slut på bränslet. 
Allt som man behöver veta står bra för 
klarat i manualen (faktiskt ett lågprisspel 
som har en manual!!!). 

På baksidan av spelförpackninge 
står det en hälsning från programmera 
ren. Han älskar sitt spel och kan bar 
inte sluta spela, skriver han. Jag tror h 
nom inte riktigt. 

Företag: Alligata 

4 5 

D: 

Medelbetyg: 2.6 

• Att spela tennis är mycket jobbigt. 
Men de som inte vill anstränga sig i onö
dan, men ändå vill spela tennis, kan ju 
alltid spela ett dataspel liknande det här. 
Tveksamt är dock om de skulle välj 
Grand prix tennis. 

Man kan antingen spela en eller tv 0 

spelare. Typen av slag man har.att välj 
bland är forehand, backhand, lob, 
smash och diverse kombinationer där 
emellan. 

De maskinskrivna pyttesidor som 
man inte riktigt kan kalla manual visa 
alla slagkombinationer och ger dessut
om en genomgång av själva spelet ten
nis (regler och poängräkning tex). 

Frånvaro av spel känsla och vissa svå
ri9heter med att flytta runt tennisgubben 
pa skärmen gör att spelet troligtvis inte 
kommer att spelas särskilt länge av nå
gon. Tidigare utgivna tennisspel slår det 
här med hästlängder. 

Företag: M.A.D. (Mastertro
nic) 

1 2 3 4 5 

Medelbetyg: 2.6 
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,The· 

Chernobyl Syndr 

• Så här ser det ut inne i själva reaktorn. 

• Paul Norman , mannen bakom spe
let Super Huey Helicopter Flight Simu
lator har slagittill igen. Nu har han gjort 
ett nytt och intressant spel , THE CHER
NOBYL SYNDROME. 

Det var i slutet av april och början av 
maj 1986 som hela världens blickar rik
tades mot det lilla samhället Chernobyl 
i Sovjetunionen. 

Teknikerna som sköter kärnkraftver
ket gjorde tester. Det var under ett av 
dessa tester som man gjorde ett ödes- . 
digert misstag. Kylvattensystemet sluta
de att fungera . . 

Det ledde till att reaktorn överhetta
des. Genom flera kemiska reaktioner 
som inträffade inne i reaktorn undervär
meutvecklinge·n bildades explosiva ga
ser. När gaserna till slut exploderade var 
den största kärnkraftsolyckan i världen 
ett faktum. 

Här får du chansen att styra ett helt 
kärnkraftverk. Det är ingen lätt uppgift. 

Det är många saker som måste funge
ra samtidigt . Ett litet misstag från din 
sida kan bli lika ödei,digert som tekniker
_nas på kärnkraftverket i Chernobyl. 

• ÄNTLIGEN! Nu har det hänt lite nytt 
inom strategispelsmarknaden. PSS i 
England har gjort ett strategispel som 
handlar om tiden för länge, länge sedan 
då det onda och det goda slogs mot va
randra. 

Så vitt jag vet finns det inte något an
nat strategispel som handlar om denna. 
tid. 

Som en Sorcerer Lord ska du leda kri
get mot den onda sidan som leds av 
Shadow Lord. Fcr att slå tillbaka den an
fallande armen måste du se till att alli
ansen inom riket Galanor inte spricker. 
Riket är uppbyggt av de tre kungadöme
na Rovanium, Morgalion och Herdach . . 

Det finns två typer av soldater, fotsol
dater och ryttare. Striderna påverkas av 
flera faktorer: antalet soldater, hur tröt
ta de är, ledarens nationalitet och magis
ka krafter. 

De magiska krafterna som kan påver
ka en strid är trolldom och avståndet till 
närmsta "Rune Ring". 

Trolldomen kan variera enligt följan
de: 
• Mycket svag-Inga demoner hjälper 
dig. 
• Svag - En ensam liten demon hjäl
per dig. 
• Stark - Ett antal mindre demoner ' 
hjälper dig. 
• Mycket stark - En ensam men stor 
demon hjälper dig. 
~ Jättestark - Ett antal stora demoner 
hjälper dig. 

Demonerna som hjälper dig kan änd
ra en strids utgåång totalt. 

Sorcerer Lord kan endast spelas av 
en spelare och det finns bara ett scena
rie. Däremot kan man välja tre svårig

. hetsgrader. Dessa är bra fördelade. Det 
är ganska lätt att vinna på den lättaste 
men mycket svårt på den svåraste. 

Grafiken är både bra och dålig. 
Kartan är tydlig och man ser lätt 

Du måste se till att temperaturen i här
den inte blir för hög, att trycket är rätt 
m.m. Till din hjälp finns flera instrument 
som visar temperatur, tryck, radioaktivi
tet m .m. 

Reaktorn styrd u precis som i verklig
heten med styrstavarna. Styrstavarna 
bestämmer takten på kärnklyvningen . 

På en monitor kan du se hur långt inne 
i härden som styrstavarna är. 

Det finns flera varningssystem som 
kommer att utlösas så fort något allvar
ligt håller på att inträffa. Om radioakti
vitet skulle läcka ut kommer ett annat 
larm börja tjuta. När ett rum eller en del 
av en byggnad blivit radioaktiv kan den 
delen isoleras från resten. Det finns en 
ritning på hela anläggningen där du kan 
se var varje rum ligger i komplexet. 

På en monitor kan du se hur kylnings
systemet fungerar. Om det blir fel på sys
temet kan du se det på den här skärmen. 

Grafiken är sisådär. Den är inte alltför 
bra gjord. Man har inte utnyttjat hela 
skärmens storlek. I vissa sekvenser an
vänds så lite som 30 procent av skär
mens storlek. 

skillnaden på egna och fientliga 
enheter. Texten däremot är svår
läst och otydlig p.g.a. att man 
blandat olika färger i den och an
vänt gammal stil. 

P.recis som i de flesta strategispel an
vänder man ett sekvensiellt spelsystem, 
d .v.s. orderna ges i en fas och striderna 
sker i en annan. · 

Manualen är mycket bra gjord. Den in
nehåller all information man behöver för 
att spela. 

För att det ska vara så enkelt som möj
ligt att lära sig spelet har man i manua
len använt fotografier av skärmen. På 
dessa har man markerat vad som är bor
gar, enheter m.m. 

Tänk om fler tillverkare kunde ta efter 
detta. Det skulle bl i mycket lättare och 
snabbare att lära sig spelen. 

Det finns en nackdel med spelet. PSS 
brukar göra så att man kan använda joy
sticken för att styra spelet. Tyvärr har 
man frångått den principen i Sorcerer 
Lord. 

Det finnstre'typer av ljud i spelet, var
ningssignalen, larmet för radioaktivt ut
släpp och brummandet från turbinerna 
när allt är som det ska. 

Manualen sku lle jag helst inte vilja 
kommentera. Det finns två varianter på 
reglerna, den från Cosmi och den från 
US Gold. US Gold distribuerar många 
spel och trycker ofta reglerna själva. 
Dom brukar då försämra reglerna. 

Jag har själv aldrig spelat ett spel från 
US Gold som har haft en godkänd ma
nual. Manualen i det här spelet består · 
av två A4 sidor med text på bägge sidor. 

Texten är mycket liten och den beskri
ver inte tillräckligt ingående hur man ska 
sköta kärnkraftverket. Bland annat 
nämns inte ett ord om att man kan se fler 
mättavlor med hjälp av joysticken. På ett 
av arken finns en ordlista på en del av 
kommandoorden. 

Spelet kan vara en intressant grej men 
det finns egentligen inget mål att upp
nå i spelet. Det enda du ska göra är att 
sköta kärnkraftverket. 

Jag rekommenderar inte spelet till er 
som vill att det hela tiden måste hända 
något. Det kan vara en intressant grej att 
få prova på hur mycket det finns att skö-
ta på ett kärnkraftverk. ' 

Frågan är om det är värt att inhandla 
spelet. jag är tveksam, tänk efter om det 
inte finns något spel du hellre vill ha. 

Hans Ekholm 

llt'b 

Jag tycker att du som börjar tröttna på 
all!:! spel som handlar om 2:a världskri
get ska prova Sorcerer Lord . Det är ett 
annorlunda spel och det skadar ju ald
rig med lite omväxling ibland. 

Hans Ekholm 

Företag: PSS 

2 3 4 
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• SSl:s spel Battlegroup handlar om 
striderna i Italien och Frankrike under 
2:a världskriget. 

Battlegroup är väldigt likt Kampfgrup
pe. Den största skillnaden är att Kampf
gruppe täcker striderna på östfronten 
medan Battlegroup täcker striderna på 
västfronten. Man har även modifierat 
och gjort en del nya saker i Battlegroup. 

Spelsystemet är detsamma, d.v.s. 
man har använt ett sekvensiellt spelsys
tem. Med det menas att striderna inte ut-
kämpas i -realtid utan i faser. . 

Det finns två faser, orderfas och för
flyttnings/anfallsfas. 

I orderfasen ger du order till dina en
heter och inspekterar motståndarens 
enheter. 

I förflyttnings/anfallsfasen utförs dina 
order. Du kan inte ge några nya order el
ler bryta spelet i denna fas. 

Du kan välja om du vill föra befälet 
över de tyska eller de allierade förban
den. Du kan även möta en polare eller 
låta datorn sköta båda sidor. 

Till Battlegroup medföljer fyra scena
rier. Dessa är: Kasserine februari 1943, 
Salerno september 1943, Caen juli 1944 
och Celles december 1944. 

Om du inte vill spela något av dessa 
scenarier kan du bygga ditt eget. Du får 
då välja hur kuperad terrängen ska vara, 
tidsperioden, vem som ska anfalla och 
vem som ska försvara, storleken på sia
.get, antalet omgångar man ska spela 
och vilken typ av enheter du vill ha. 
- Du kan välja mellan infanteri , motori
serade och pansarenheter. 

När du valt detta får du chansen att 
placera ut dina enheter på ett visst av
stånd från den punkt på kartan som ska 
intas eller försvaras. 

Du kan också välja vilken typ av strids
vagnar och motorfordon du vill ha i dina 
enheter. 

Det finns ganska många olika strids
vagnar, motorfordon, artilleri och infan
teri att välja på. (Välja på? Vad står du 
på när du väljer mellan olika saker. 
Red anm) 

~ 

~ 

I de fyra scenarierna som medföljer är 
det många enheter på båda sidor. Det 
tar därför mycket lång tid att spela dessa 
men som i de flesta strategispel kan du 
spara ett pågående spel. 

Kasserine handlar om Rommels sis
ta stora anfall i Nordafrika. 

Salerno täcker det tyska anfallet mot 
den lucka som uppstod mellan de allie
rades enheter strax efter landstigningen 
vid Salerno. 

I scenariet Caen ska de allierade bryta 
sig ut från brohuvudet i Normandie. 

Celles täcker den tyska 2:a Panzer di
visionens förintelse. Här krossades den 
nästan totalt av de allierade som hade 
vaknat upp efter den tyska Ardennerof
fensiven . 

Grafiken är förhållandevis bra liksom 
symbolerna för enheterna. 

Det finns fem svårighetsgrader. Vid 
svårighetsgraderna 1 och 2 reduceras 
tyska enheter 50 resp. 25 procent. Vid 
4 och 5 reduceras de allierade enheter
na 25 resp. 50 procent och vid 3 redu
ceras inga enheter alls. 

Manualen har det gamla vanliga SSI 
utförandet. Den är 9anska lättläst och 
förklarar alla kommandon bra. 

Det finns många kommandon att lära 
in men d_et är snart gjort. 

Manualen innehåller också bilder och 
information om alla stridsvagnar, kano
ner, motorfordon och olika vapen som in
fanteriet är utrustat med. 

Det medföljer även ett separat ark 
som visar de olika vapnenas räckvidd , 
pansar fram och bak och hastighet. 

Det är ett ganska bra spel. En 
nackdel är att man hela tiden mås
te använda tangentbordet. De 
skulle ha utnyttjat joysticken mer. 

En av anledningarna till att jag rekom
menderar spelet är att man kan bygga 
sitt eget scenarie. Det gör att man kan 
variera spelet. 

Om du tvekar mellan Kampfgruppe 
och Battlegroup så välj Battlegroup. 

· Skillnaden är inte så stor men den 
märks. 

Företag: SSI 

2 3 

Hans Ekholm 

4 5 
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C-1541-11 
Diskdrive + 4 spel 

1695:--
MPS 1200/ 

CITIZEN 120-D 
Matrisprinter · 

64/128 
Amiga Atari ST 2495:-

Ring för 
lägsta pris 
C-128-D Dator . 
C-128 Dator 
C-64 Dator 

- ------

Alla som handlar på postorder får ett 64-spel 
Dator 
Bandspelare 
Joystick VG 119 

1895: 

3Spel 

C-6:4 lyxpaket 

195:-
Dator 
Bandspelare 
2 st Joysticks VG 200 E 
Tonjusteringsband med 
spel+ 2 spel 

THE FINAL 
CARTRIDGE 111 

469:-
. GOr om Din 64:a 

till en Amlga! (Nästan) 

NYTTOPROGRAM/ 

TILLBEHÖR ATTACK 
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 
Goldstar, 5 1 /4" MD2D 
Nashua, 5 1/4" DS/DD 
No name, 3 1/4" , MF2DD 
Goldstar, 3 1 /2" MF2DD 
Nashua, 3 1 /2" DS/DD 

Diskettbox 100 5 1/4" 1åsbar 
Diskettbox 75 3 1 /2" låsbar 
Tomband C15 
Rengöringskassett 
Tonjusteringskassett m. spel 
Diskettsklippare 
Neos mus 

89:-
119:-
149:-
149:-
195:-
195:-
189:-
189:-

10:-
59:-
69:-
69:-

695:-

WG200 

Läcker Joystick med: 
Microswitschar - Sugproppar 

Gripp-handle handtag - Autofire 
4 st fireknappar - Ett års garanti 

Pris endast 195:-

LITTERATUR 
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 
1 28 Machine lang for beg 
Mapping the C-128 
Computers first book of 

C-128 
Computers second book of 

C-128 

169:-
198:-
269:-

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

215:-

215:-

NYTTOPROGRAM 
Bok64 
Bok 128 
Videotextprogram 

1---------------'--------------1 Cadpak 64 (sv manual) 

495:-
995:-
495:-
475:-
675:-
399:-14" FÄRGMONITOR CM 8833 

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

3295:-
Fot: 195:• 
medföljer 8833 

TVTUNER 
795:-

Cadpak 128 (sv manual) 
Chartpak 64/128 
Vizawrite 128 
Vizastar 128 
Superbas 128 
Supertext 1 28 
Geos 
Registerprogram 
V-takt 128 
Fakturaset · 

NYHET! 
Glosprogram 
sv. bruksanvisning 

1.195:-
1.195:-

995:-
995:-
595:-
199:-

149:-

19 

. C-1530 Bandspelare 
C-1581 Diskdrive 
C-1802 Monitor TILLBEHÖR 1-A-ni-ma-to-r -----1.-29_5_:_--.----------+----------i 

Galaxy Fight 199:-
AMIGA SLAR 

SPEL TILL 
64/128 

Air Borne Ranger 
Arcanoid Il 
ATF 
Basketball 
Bubble Bubble 

- Califomia games 
Campion Wrestling 
Combat School 
Defender of the 

Crown 
Destroyer 
8ite 
Five star games 
Galactic games 

. Garfield 
Gauntlet Il 
Guild of thieves 
Gunship 
Howard the duck 
lkari Warriors 
lmpossible mission 

Il 
10 
Leaderboard w. 

class 
Magnetron 
Outrun 
Oink 
Pacland 
Paper boy 
Platoon 
Project Stealth 

Fight 
R.I.S.K. 
Ryagar 
Sub battle simulator 
Summergames Il 
Super Huey Il 
The bards tale 2 

kassett diskett 
159:- 229:-
119:-
139:-
119:-
119:-
109:-

79:-
119:-

159:-
189:-
159:-
189:-
169:-
179:-
179:-

149:- 229:-

179:-
90:-

119:-
119:-
119:-

169:-
79:-

169:-
219:-

179:-
179:-
179:-
229:-
229:-

109:- 149:-

109:- 169:-
119:- 149:-

119:-
119:-
109:-
139:-
119:-

79:-
119:-

169:-
119:-
119:-

109:-
79:-

179:-
179:-
169:-
179:-
179:-

The last Ninja 119:-

179:-

229:-
179:-
179:-
169:-
149:-
179:-
239:-
179:-
169:-
179:-

Work:I games 119:-
XOR 119:-
GoH construction set 
leaderboard 99:-

SAMLINGSSPEL 
kassett diskett 

Top 10 collection 139:- 139:-
1 O great games 139:-
Konami arcade coll. 139:- 199:-
Konami coin-op hits 109:- 149:-
Hitpack 6 109:- 139:-
The elite collection 169:- 199:-
Solid gold 99:-
We arethe 
champions 139:- 219:-

AMIGA Sculpt3D 995:-
Animate 3 D 1.495:-

Scribble (ordbehandling) 
Spreadsheet Analyze 
Organize Databas 
THE WORK. Se tre ovan
stående för endast 
Page flipper (Animerings
program) 
Butcher 2,0 (ritprogram) 
Dynamic Drums 

? 

Dynamic Studio (Midistyrt) 
Wordperfect 
Modula Il, sland vers 
Modula 11, developers vers 
Music studio 
Superbase 111 (svensk) 
Vip professional (Lotus 
1-2-3) 
Digiview 
Wiza Write, kraftfull ordbeh 
svensk text 
Amiga bokföringsprogr 
Jumpdisk (månadstidning 
på diskett ca 1 O program 
Delux Paint Il pal 
Delux Video 1,2 pal 
Lattice C 4,0 
Delux Music constr.set · 
Digipaint 
Adapter Digiview 
Videoscape 3 D 
TV text rullande text 
Diga (Kommunikations
program) 

1.395:-
1.859:-
1.395:-

2.495:-

549:-
399:-
795:-

1.995:-
3.695:-
1.395:-
1.995:-

395:-
995:-

2.195:-
2.295:-

1.995:-
1.845:-

99:-
595:-

1.100:-
1.995:-
1.100:-

795:-
199:-

1.895:-
1.395:-

699:-
Avdiomaster (Redigering av 
samplade ljud) 595:
EASa (Digitaliseringsbord) 4.995:
AEGIS Draw Plus 
(Cadprogram) 
Photo, paint 

2.463:-
895:-

SOND< 699:-
Videotitlar 995:-
Maxiplan (A 500) 1.845:-
Maxiplan (A 2000) 2.340:-
Prof.page, (Desktop) 3.685:-
Sound samplar 1295:-
Amiga Midi (Midiinterface) 750:-
Music X (Midiprogram) 

SPELAMIGA 
Arrny Moves 
Art of Chess 
Back Lash 
Bubble Bobble 
Barbari an ( sv. br) 
Capone 
Challengar 
Chess Master 
Chruncher factory 
Clevar o Smart 
Crazy Cars 
Crystal Hammar 
Dark Casde 
Def. of !he Crown (sv. br) 
Fairy Tale 
Fantasie 111 
Flight pass 737-
Flight Simulator Il 

Scenery disk 7 resp 11 
Rre Power (sv. br) 
Galactic I nvation 
Garrisson 
Golden Path 
Grand Slam 
Gnome Ranger 
Grid Start 
Goldrunner 

299:-
275:-
275:-
259:-
295:-
395:-
149:-
369:-
149:-
269:-
295:-
269:-
349:-
349:-
495:-
299:-
149:-
595:-
319:-
329:-
329:-
349:-
279:-
349:-
199:-
149:-
249:-

Guild of Thieves 
lndoor sports 
lnpact 
lnsanity Fight 
Jinxter 
Jump Jet 
Karting Grand Prix 
Kings Qiest 111 
Knig! ORC 
King of Chicago 
Lands of legend 
Las Vegas 
Lesser Sweet Larry 
Levia!han 
Mission Elevator 
Moebius 
Mouse Trap 
Ninja Mission 

Ogre 
Plutos 
Powar Play 
Q Ball 
Red October 
Roadwar 2000 
Silet Service 
Seud 
Sindbad 
Sky Blastar 
Spaceport 
Spaceranger 
Sonix 
Surgeon 
Terropods 
Turbo 
Thai Boxing 
Test driver 
Time band IT 
The Bards tale 
The Pawn 
Three Musketeers 
Way of !he little dragon . 

PRISERNA GÄLLER T O M 20 JULI. 

Min beställning är: 

., 
E ! 
"' " z < 

Önskas The final Caitridge.111, 469:-

Önskas WG 200 

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

295:-
349:-
199:-
299:-
349:-
199:-
149:-
295:-
249:-
349:- · 
649:-
199:-
295:-
249:-
269:-
349:-

279:-
199:-
275:-
249:-
299:-
249:-
295:-
149:-
450:-
269:-
279:-
149:-
695:-
795:-
299:-
329:-
149:-
349:-
239:-
369:-
295:-
295:-
189:-

KASSETTD 

DISKETT D 

DET MESTA! 
AMIGA500 RING! 
Monitor 1084 2.695:-
Extra minne 995:-
Extra drive 1010 
+ 5 disketter 1.495:-
RF modulator 225:-
Färgprinter MPS 1500 C 3.295:-

LITTERATUR 
AMIGA 

Kickstart to the Amiga 195:-
Programmer's guide to 

Amiga 295:-
Amiga programmers 

handbook 295:-
Amiga microsoft basic 

289:-programmer's guide 
Amiga assembly language 

programming 175:-
Amiga hardware reference 

manual 369:-
Amiga intiution reference 

manual 369:-
Amiga rom kernel manual 

libraries of devices 495:-
Amiga rom kernel r~ference 

manual: Exel 369:-
Computers: Amiga 

prog. guide 241:-
Computers first book of 

Amiga 249:-
The Amiga dos manual 349:-
lnside Amiga graphics 241:-
Elementary basic 215:-

Skicka din beställning till: 

Box 119, 241 22 Eslöv 
Telefon 0413-125 00 
Telefon order 
Vard 9-12, 13-18. Lörd 9-13 

Butik: 
Köpmansgatan 12 Eslöv 
Öppettider: 
Vardagar 13.00-18.00 
Lördagar 09.00-13.00 
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Så här växer en bild sakta fram när du spelar och besegrar PowerStyx. Ett annorlunda spel helt utan aliens, 
rymdkrig eller annat trams. 

Här är spelet som kan hålla vem som helst vaken! 
Det skriver Datormagazins Tomas Hybner i sin recension av 

Powerstyx, en annorlunda Amiga-ScreenStar. 
- Buy it, play it, love it, uppmanar Game Squads Johan Pet-

tersson. · 

· det ofyllda området. 

rekommer något som helst slut i 
spelet bygger bara på den effek
ten. 

Grafiken är liksom spelmotivet gan-
ska e e vad kan man göra med 
ett sp som äe · ·· · de.L 
kunde äremot ha gjorts betydligt åfltf.-------------rej är att spelfabrikanterna har 

notering om att det förekom
skapar sömnförluster och att 

• Suck! Snart är det dags att utlysa en 
. tävling bland våra läsare. En tävling som 
skulle innebära Qrova pengar åt en som . 
lyckas komma pa hur tusan man inleder 
en recension av ett spel som funnits hur 
länge som helst.och inte innehåller nå
got räddande av världar och dylikt. (Vad 
skulle vinnaren få? Ditt jobb, Tomas. 

Sk.ulle den stöta på str ket man 1us..-....... ~ . 
ritar händer samma sa som om man 

Red anm) ·. · 
Hur som helst, Powersf% är en ny ver

sion av ett gammalt spel soni var bland 
de första som dök i de gamla flipperhal
larna. Kanske ett av de största spelen på 
sin tid. 

Spelet går ut på att mar:i med en liten 
sak skall rita streck över en skärm. När 
man stöter på antingen en kant eller ett 
gammalt streck fylls det område man 
· st.r"ngat in med strecket. 

Oetlle a • ttJyllaskärmentill 
7 rocent på en viss i . me[ 
ma "dare till nästa nivå där de farliga 
objek rör sig snabbare. 

Det fi s ännu ett sätt att komma vid
are till nä nivå. Det är att ringa in alla 
de bokstäve m dyker upp på skärmen 
med jämna llanrum. · 

Skulle man a köra in i det streck 
man precis hålle å att rita förlorar man 
ett liv. 

För att försvåra det hela flöjtar det hela 
tiden omkring en annan betydligt stör
re sak på skärmen. Derörsigbarainom · 

själv gör det. Tyvärr går et inte att ringa 
in den stora farliga sa n eftersom det 
är utifrån den datorn rar ut vilket om
råde på de båda sid rna om strecket 
den skall fylla. 

Dessutom finns et på alla skärmar 
två andra saker (d ., skallar, saxar etc.) 
som åker runt på erkanterna av det 
område som inte r fyllt. Stöter man på 
en sådan förlora man också ett liv. 

Dessadäre t kan man ringa in och 
få att förintas äesvärre dyker det lika 
snabbt uppe ny men man får i alla fall 
poäng. 

För att gö spelet roligare finns det 
olika bonli' saker som dyker upp på 
skärmen. essa drar antingen av ett liv, 
ä e till tt liv, ökar din hastighet, ger 
dig mertid eller flyttar dig till nästa nivå. 

Ännu eri sak som Axxiom har gjort för 
att försköna spelet är att de områden 
man fyller inte är enfärgade utan istälet 
är delar av en bild som man får se i hel
het när man klarat nivån. 

Powerstyx liksom sin förebild är 
ett egentligen ganska tråkigt spel. 
Ett tråkigt spel som klarar av att 
hålla personer fångna längre än : 
svenska fängelser. Att det inte fö-

WOW! 
• Wow, det här är ett spel som jag gil, 
lar skarpt! Den gamla hederliga spelau
tomatsklassikern Stix i en ännu ballare 
tappning. 

Jag bara ÄLSKAR att febrilt styra 
omkring min lilla " sak" runt banan för 
att ringa in områden, samtidigt som en 
massa hemska saker jagar mig . 

Inga töntiga stories eller annat trams 
här inte. Grafiken och ljudet är klart bätt
re än originalet men det struntar jag näs
tan blankt i. 

Detta spel ger en enorm spelgjädje 
och det finns en klar risk att man sliter 
sönder joystickfm med ans man sliter för 
att få upp procenten. (Man måste ju tän
ka på posenten asså .. . ) Om Inte an
nat så kanske stolen gir sönder med
ans man nervöst glider omkring på 
baken. 

Stlx var ett av de första spelen som 
jag någonsin såg, och det var någon 
gång tidigt på 80-talet. Jag kommer 
säkerligen tycka att det är lika kul i 
början på 90-talet. Buy It, play it, LOVE 
IT! 

Johan Pettersson, 
Game-Squad 

Företag: Axxiom 

1 2 3 4 5 

IORIGIAUTET: I 
WtiL: I 1 

.... 
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TEKNISKA DATA 
PHILIPS Färgmonitor 8833 är utvecklad som en 
universell monitor som passar till de flesta datorer. 
Dessutom är den anslutningsbar till viaeoband
spelare resp. TV-tuner. Monitorn kännetecknas av 
skarp teckenframställning, utmärkt färgåtergivning 
och många anslutningsmöjligheter. 

Bildrör: 
Bildskärm 14 tum, in-line-bildrör, avstånd 0,42 mm, 
avlänkning 90, videobandbredd vid FBAS-signal 4,5 
MHz, vid RGB: 12 MHz. 

Anslutningar på baksidan: 
RGB, audio, FBAS (SCART-kontakt), FBAS/video, 
stereo, audio-signal, RGB-I (DIN-kontakt). 

Reglage på framsidan: 
Av/På, ljus, kontrast, färg, bildskärpa, volym, omstäl
lare för RGB resp video, gröninställning. 

Reglage på baksidan: 
Höjd vertikalt, bredd horisontellt och vertikal mitt
inställning, omställare för videobandspelaringång. 

Upplösning: 
660 linjer i bildmitten, RGB, 2000 tecken (80x25). 

Bildfrekvens: 
50/60 Hz. 

Ljud/uteffekt: 
1 Watt 

Effektuttag: 
75 Watt 

Vikt: 
11 kg 

Linjefrekvens: 
15.625 Hz. 

Nätanslutning: 
220 V 

Mått: 
350x380x320 (hxbrxdj) 

------

PHIUPS 

=~ ,..,.;·==·-= Telefon 0413-1 25 00 
Under juli stängt lördagar 

Telefonorder: vard 9-12, 13-18, Lö~d 9-13. 

Butik: Köpmansgatan 12, Eslöv Box 119, 241 00 ESLÖV. 
Öppettider: vard 13-1 8, Lörd 9-13 

Syd-Svensk Reklam Kon sult, 0413- 112 70 

..;_-. 
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The Final Cartridge 111 
Massor med nya funktio
ner, bl.a. fönsterhantering!! 
(Rek. pris 595:-) 

USR pris 499:-

MPSIZSO 
för C64, ST, Amiga 120cps, 
NLQ 
(Rek. pris 2.795:-) 

USRpris }.995:-

Tool64 

ehören 

Commodore MPS 1500c 
Färgprinter till AMIGA. Ett 
måste för den seriöse 
AMIGA-användaren!! 
(Rek. pris 4.595:-) 

USRpris J.495:-

Printrar: Enkel traktormatare 

Arnstrad DMP 3160 
(PC,ST,AM) 2.456:-

MPS 1250 (PC, ST, AM) 1.995-
MPS ISOOC (PC, ST, AM) 3.495:-
MPS 2000 (PC, ST, AM) 8.635:-

MPS2010 
Dubbel traktormatare 

MPS2010 
PrinterkabeJ Centronics 
Printerpapper 1000 ark trkt. 

MPS2010(PC, ST, AM) 11.104:-
NEC P2200 (PC, ST, AM) .7.345:-
EPSONLX800 · 4.495:-

Modem: 
Modemkabel PC, ST, AM 
Modernkabel AT 

Printertillhehör: 
Arkrnatare 120D/ MPS 1200 1.851:-

Best 1200+ 
300/300, 120011200·, 75/1200 
Best2400+ 

1.358:-

2.283:-
195:-
149:-

154:-
154:-

2.995:-

4.895:-
Mycket kraftfullt cartridge 
med programmerings- och 
buggsökningshjälpmedel, 
nyckelord som underlättar 
skärmhantering samt DOS
support. (Rek. pris 399:-). 

Arkrnatare MPS 2000 
Arkrnatare MPS 2010 

4.444:-
5.308:-

som ovan men med 2400/ 2400 . 

lJSRpris 149:-
------.- - --- - 1 
I USR Data/Ordersedel I 
I . 
I I 
I I 
l I 

Beställare . . . I 
I Namn ... ..... .. ... ............... ........ .... .. .. .. ............... .. .... .... .... ...... .. ... .. .. ..... ...... . . 

I Adress ... ... .......... ······:······ ····· ··· ··~······· ········· ···· ··· ··· ··· ·· ·· ··· ·· ····· ········· ······· ···· I 

1::: .•••••••••••••••••••••••• : ••. : : : 
I Klipp ur beställningssedeln. lägg den i ett kuvert och skicka den till USR Data. 
I Box 4S085, 104 30 Stockholm. _ _ _ _ _ _ I 

• 

KÖPTRYGGHET 
SERVICE 
KUNSKAP 

Arkrnatare Epson LX 800 
färgband 120D/MPS 1200 
färgband MPS ISOOC 
färgband DMP 3160 
Färgband MPS 2000 
rargband MPS 2010 
färgband Epson LX 800 
färgband NEC P2200 
Enkel traktormatare 

MPS 2000MPS 2000 
Dubbel traktormatare 

MPS2000 

BUTIKER 

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

1.839:-
95:-

165:-

Disketter-
Diskettboxar- ÖVrigt: 

95:- Maxell 3.5" MF2DD 295:-
160:- Maxell 3.5" MF2HD 495:-
191:- Maxell 5.25" MD2D lZS:-
122:- Maxell 5.25" MD2HD 395:-
95:- Diskettbox SO st 5.25" 195:-

Diskettbox 100 st 5.25" 295:-
1.000:- Diskettbox 80 st 3.5" 245:-

The Notcher diskettklippare 79:-
1.944:- Datakassett 12:-

Mouse pad musundei:lägg 89:-

Joysticks: 
SlikStik 99:-
Starfighter 149:-
Starfighter PC 350:-
Tac2 198:-
Tac I PC inklusive kort 650:-
Terminator 269:-
WicoBoss 195:-
Wico Bathandle 295:-
Wico Redball 295:-
Wico 3-way deluxe 395:-
Euromax Professional 219:-

[]ATA 

.. , 



Bästa spelet jag hittills sett • • • 
En datoriserad möteskalen

der och ett strategispel . 
Det är två av ett antal fria 

PD/Shareware-program till 
Amigan som Björn Knutsson 
presenterar i detta avsnitt av 
PC-spalten. 

Genom ett nystartat samar
bete mellan två Amiga-för
eningar blir det nu också lät
tare att få tag i programmen. 

Efter många sorger och ännu fler be
drövelser så har vi äntligen löst proble
met med programmen vi skriver om i 
PD-spalten. Fr.o.m detta nummer så 
kommer vi att se till att alla programmen 
vi skriver om finns tillgängliga i Sverige. 

Föreningarna SUGA och AUGS har 
nyligen slagit samman sina programbi
bliotek. Lasse Wiklund, ansvarig för 
programbiblioteket samt Erik Lundevall, 
ordförande för SUGA och skribent här 
på Datormagazin, har lovat att hjälpa till 
så att detta går smidigt. 

Nag 

Har du svårt för att passa tider för 
att du håller på med datorn så myc- · 
ket, så är detta ShareWare-program 
något för dig. Programmet kan prog
rammeras att komma ihåg olika mö-

ten, hö$idsdagar och liknande i flera 
år framat. Påminner dig gör program
met genom att sätta upp en "reques
ter" på skärmen med en påminnelse
text: 

Om man vill så kan påminnelsetex
ten upprepas med jämna intervaller 

tills man svarar på den. Man kan 
även få programmet att säga påmin
nelsen till dig och/eller spela upp en 
samplad snutt när det är dags. Prog-

rammet är perfekt för alla som har 
svårt för att komma ihåg födelseda
gar, möten, folk man skall ringa eller 
liknande såväl som för dem som ab
sorberas så av sitt arbete att de totalt 
glömmer att äta, sova och komma i 

1 1 tid till jobbet. 
Programmet tillhör ett av de snyq-

gaste ShareWare-program jag sett. 
Jag önskar att alla kommersiella 

program var lika snyggt gjorda. (Ca
melot 15) 

BattleMech 

Tänk dig att au sitter i en Warham-
mer, en 75 ton tung robot fullproppad 
med vapen. Bakom kullen därborta 
vet du att din motståndare lurar med 
sin Marauder, en lika tung robot som 
har färre vapen, men starkare pansar. 

Uppe i luften i fjärran ser du en 55 
tons Griff:n som flyger rakt emot dig. 

Hoppas du har hyfsad fantasi , för 
BattleMech är ett strategiskt strid

spel. Meningen med spelet är att du 
skall utnyttja terrängen och din robot 
för att vinna över dina motståndare. 
Vinner gör man genom att sparka, 

beskjuta, slå och på andra sätt defor
mera de övrigas robotar så att de 

upphör att fungera. 
Spelet som sådant är mycket proff

sigt gjort. Om man bara tar den versi
on som distribueras så kan man ha 

roligt med den ett tag, men man trött
nar eftersom man alltid strider med 
samma robotar. När man betalt in 

ShareWare-avgiften så får man den 
fullständiga versionen med vilken 

man kan göra sina egna robotar. En 
version för en spelare är också på 

gång. (I den nuvarande versionen måste 
det finnas minst två spelare.) 

Enligt min högst personliga mening 
är detta, förutsatt att man har lite vänner 
att spela emot, ett av de absolut roligaste 
Amiga-spelen hittills. Och det inklude
rar alla kommersiella spel jag sett. 

Grafiken och ljudet är väl knappast i 
toppklass, men det kompenseras av att 
spelet är välgjort och roligt. (Camelot 
17) 

BTE- Bard's Tale Charac
ter Editor 

Med detta lilla program så kan du 
äntligen få dina Bard's Tale spelare 

som du vill ha dem. Fusk? Javisst! 

Med BTE kan du omedelbart åter
uppliva dina spelare ifall de dött eller 
bota dem ifall de blivit sjuka. Man kan 

också ge dem guld, extra erfaren
hets-poäng, hela skador, ge dem nya 

spell-points osv. Kort sagt, du kan 
ändra på vad som helst. Vill du ha en 
stålman så finns det en speciell funk
tion som ger din spelare maxvärden 

överallt. 
Bortsett från att kunna ändra på 

din spelare så kan du också ge ho
nom precis vilka saker som helst. Det 
är bara att välja och vraka mellan de 

olika godsakerna. (Amicus 19) 

JoBS 

För den verkligt fanatiske Peka
Klicka-fantasten är detta program ett 
måste. Det finns iu som bekant en 

uppsjö av DirUtil-program, men detta 
skiljer sig från mängden genom att 

vara' väldigt programmerbart. 
Istället för att ha en massa "fasta" 

funktioner plus kanske en eller två 
användar-definierbara så har JoBS 
ett fåtal "fasta" funktioner och plats 

för MASSOR av användar-definierba-
ra funktioner. 

Själva definieringen sker i en spe
parat fil och man kan tala om att olika 
program skall ha viss indata från an
vändaren. JoBS läser då in denna in
data från användaren och stoppar in 

den på rätt ställe. 
På sitt sätt är JoBS mycket jobbiga

re att använda än program som Dir
Util VI och CLIMate, men å andra si
dan är det mycket kraftfullare och er
bjuder användaren en mycket större 

frihet. (Camelot 17) 
Bästa sättet att få tag i dessa och 

andra PD/ShareWare-program är att 

Erbjudandet gäller tom ;30 juni. Reservation för slutförsälj
ning. Alla priser inklusive .noms. Frakt tillkommer. 

DAifAfB(WW~~ 
POSTORDER 
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a :Ji:qlll 7'/are. 

gå med i en användarförening. Titta 
på Usergroup-sidan för mer infomati
on. 

Björn Knutsson 

1.495:-
3.795:-
1.995:-

060-12 7110 

225:- · 
995:-

1.495:-

Box 847, 851 23 Sundsvall 

Comm till oss 
för trygga köp 

c~"""~~: ffso 
cornrn250 skrivare 

Samtliga priser inkl. moms. . 
Lokala avvikelser i pris och sortiment kan förekomma. 
Gäll~r så långt lagret räcker, dock längst tom 10/7 1988. 

MPS 1 rnodulator 
Arniga Rf- rninneseXP·. 
Arniga 50~0 diskettstation 
Arniga 10 

.. 
Kom in och gör ett tryggt köp hos Din närmaste SDR-handlare. 

Stockholm 08-21 04 46 

Smll"8Ltteml 

Postorder 
Sundsvall 060-12 7110 

l!§iJ[]ATA 

'De,DATACORNER 
~9sterås 021-12 52 44 
Orebro 019-123777 

Westium Data AB 

1.495:-
3.795:-
1.995:-

225:-
1.095:-
1.795:-

~ 

Stockholm 08-23 80 40 
Göteborg 031-22 20 25 

Stockholm 08-30 46 40 
Göteborg 031-15 00 93/94 

Göteborg 031-160100 Commodore 

I 
. i 
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1dare 
Freeze Machine är en vida

reutveckling av den gamla 
Freeze Frame-serien. 

I själva verket kombinerar 
den Freeze Frame Mk V med 

, Lazer Mk Il, varför man fak
. fiskt kan tala om två freezers i 

en cartridge. 
F!.:1 innehåller tre huvudmenyer. Det 

är först den blåa "Fastload utilities" och 
den röda "Lazer utilities" . Båda meny
erna är tillgängliga via Aeset-knappen . 
Vid varannan tryckning dyker den röda 
menyn upp, annars den blåa. Den sista 
huvudmenyn är själva freezer-menyn, 
som man kommer till genom att trycka 
på knappen märkt " Freeze" . 

Fastload utilities 

I denna meny väljer man med en tan
genttryckning någon av de fem fuktio
ner som erbjuds. De första två gör en re
set av datorn. I det första fallet fylls min
net med nollor för att underlätta för crun
chern, i det andra fallet lämnas minnet 
intakt för att man ska kunna knappa in 
fusk-pokes och återstarta programmet. 

Tredje valet är " Directory" som visar 
diskettkatalogen. 

"lnstall fast boot" är funktionen som 
installerar ett startprogram på disketten. 
Detta laddar självt in diskkatalogen och 

'l'ES'l~J 

visar den. Därefter går man med cursor
tangenterna till det program man vill 
starta och laddar det genom att trycka 
på en funktionstangent. 

Sist i menyn är " Fastload utilities". 
Väljer man det alternativet med F 
kommer man in i en undermeny. Där får 
man välja mellan Directory/inladdning, 

snabbformatering, filkopiering och " En
hancement disk". Denna disk levereras 
dock inte tillsammans med FM utan 
måste köpas separat. Enligt uppgift ska 
" Enhancement disk" underlätta bl a när 
man vill kopiera spel som består av fle
ra delar. 

Lazer utilities 

Denna meny skiljer sig inte mer från 
den förra än genom sin röda färg och att 
" Fast" harblivittill " Lazer". Funktionen 
skiljer sig heller inte så mycket de två 
emellan. Lazer är nämnligen även den 
en typ av snabbladdare, dock en lite 
speciell sådan. 

När man sparar ett program i Lazer
format sparas det som en USA-fil på dis-

ken. Denna arrangeras så at laddnings
tiden ska bli så kort som möjligt, men i 
gengäld måste man använda det sär
skilda laddningsprogram man installe
rar på disken med "lnstall lazer boot". 

Filkopieringen i den här menyn kopie
rar Lazer-filer i stället för vanliga filer. 
Dessutom finns tillägget "converter", 
som gör om en vanlig fil till en Lazer-fil 
så att man kan dra nytta av den kortare 
inladdningstiden. 

Freezern 

När man trycker på knappen märkt 
"freeze" packas minnets innehåll så att 
det tar så lite plats som möjligt. När det 
är avklarat hamnar man i ännu en meny. 
Här finns den sedvanliga " Game kil-

lern" som tar bort vissa kontroller av 
spritekollisioner. Men här finns också 
något som inte är så vanligt i freezers. 
Det är två funktioner för att läsa in extra 
programdelar från band eller disk, för at 
kunna använda dessa med den egna 
kopian. Det här fungerar i långt ifrån alla 
fall, men gör ändå att FM klarar en del 
program andra freezers inte klarar. 

" Backup" heter det återstående me
nyvalet här. Det finns fyra olika sätt att 
spara det 'frusna' programmet: Band , 
disk, Fast disk och Lazer disk. 

De första två sparar programmet i så
dant skick att det bara är att ladda in det 
igen. För att ladda ett program sparat 
med snabb-disk alternativet ska man ha 
installerat " fast boot" och för att ladda 
en Lazer-fil "Lazer boot". 

Kortare inladdningstider får man allt
så med dessa. 5-6 gånger snabbare 
med "fast" och ca 20 gånger fortare 
med "Lazer" går det (detta enligt tillver
karen, vår egen test gav andra resultat). 
Till detta kommer dock att man måste 
ladda in snabbladdaren ("boot"). 

Manual 

Manualen består av nio fulltryckta si
dor i mindre än en fjärdedels A4:s for
mat. Eftersom den beskriver samtl iga 
funktioner ger den ett ganska kompakt 
intryck, men faktum är att den genom 
rubriksättning och illustrationer blir re
lativt tydlig. 

Inte någon av de bättre vi sett, men 
den får ändå godkänt. Man bör dock 
känna sig hemma i engelskan för att 
kunna ha riktig nytta av den . 

Fakta: 
Produkt: "Free1.e Machlne•: en 
cartridge for att göt:J backuper av 
program. Tva knappar. "Reset •· 
och · 'Freeze ". Levereras med nio· 
sidig engelsl<splålcig manual i fick
format. Tillverkare: A. AgertEve
sham Micros 
Dtstributor: Chara. tel. 0290-216 38 
Minne: Inneha/ler 32Kb ROM 
Pris: 399:· 

Lazer 
Fast 
Normal 
EXOS 

Tom 
11 s 
11 s 
9 

Bop 
29s 
29s 
155 

4s 19 
Filnamn: HackPack.rec 

Snabbhetstest: 
I tabellen kan du se hur lång tid deltar 

att starta ett fryst program. Tiden är mätt 
i sekunder, från Return till dess att 
programmet startat. Detta innebär att 
även tiden för inladdningen av " boot" 
är inräknad. 

Vi har testat två 'frysningar'. Den förs
ta är med datorns minne helt 'tomt', dvs 
säga utan att ha laddat något program. 
Den resulterande filen blev 16 block. 
Den andra är spelet " Bop'n rumble", 
som vi fryst vid huvudmenyn. Den filen 
blev ca 220 block, beroende på hur den 
sparades. · 

Tiderna inladdning-start visas för La
zer, Fast, Normal och Exos. Vid Normal 
har en vanlig 1541 :a används. EXOS är 
för jämförelsens skull medtagen som en 
hårdvarubaserad snabbladdare. 

Exos laddar 'bara' 13-14 gånger snab
bare, men behöver i stället inte först lad
das in. Tiderna är avrundade då de kan 
variera något. 

Som synes laddar "Lazer" och 
" Fast" med exakt samma hastighet. 
Detta gäller antingen man har FM iplug
gad eller ej. Det betyder visserligen att 
" Fast" är en mycket snabb snabbladda
re för vanliga programfiler, men samti
digt att den något krångligare "Lazer" 
blir helt överflödig. 

\ k-allt du behöver 
\ 

Det slutgiltiga programme
ringshjä pmed et. 

Allt du behöver so BA-
SIC-programmerare. 

Ungefär så presenteras 
Hack-pack 64 frå Systems 
Software. Och deMs har de 
rätt. 

Hack pack är en samling med tre 
olika hjälpmedel för dig som program
merar i BASIC på 64:an. Dels nio nya 
kommandon som underlättar prog
ramskrivandet, dels en RAM-disk, och 

• slutligen en cruncher för BASIC-prog
ram, som gö• programmen lite snabba
re och mindre. 

De nya kommandona är alla till för att 
under1ätta programmeringen, inte un
der körningen av programmen. 

R D och CHANGE söker efter en 
sträng i programmet och kan byta ut 
den mot en annan. 

DUMP ger information om värdena 
på alla variabler som har använts, och 
NFO talar om hur mycket minne som 

finns kvar, och hur mycket man har 
använt tiil programmet, variabler och 
matriser. 

MERGE bygger ihop två program. 
Det ena måste ha genomgående högre 
radnummer än det andra, vilket kan 
ställa til problem om man vi!I få in en 
rutin i mitten a·, ett program. 

utan 

RENU B numrerar om raderna i 
programmet. Har man använ det ett 
tag är de: svår, att tänka sig att leva 
utan det. 

DELETE tar bort rader, eller partier 
som inte behövs. 

1YPE skriver ut en diskfil på skär
men. VISSel'ligen användbare, men det 
finns andra kommandon som skulle 
kunna ha prioriterats istället. 

SIZE slutligen skriver ut storleken på 
en diskfil. Sällan använt och dessutom 
långsam. Med lite smartare program
mering kan man skriva en snabbare i 
BASIC! 

De kommandon som finns fungerar 
som man kan vänta sig, inga överrask· 
ningar där. Däremot kan man tycka att 
det saknas en del kommandon. 

Ute kommandon för att gör diskhan
teringen lite smidigare, typ DIA, skulle 
inte sitta i vägen. Dessutom saknar jag 
AUTO och OLD som ofta finns i andra 
liknande program. 

En ytterligare detalj som stör är att 
kommandona inte går att förkorta. En 
massa extra skrivande med andra ord. 

Som en diskdrive 

RAM-disken fungerar precis som en 
vanlig diskdrive, men allting sparas i 
RAM-minnet i datorn iställe! för på en 
diskett. Fördelen är ati de: går så otro
ligt mycket snabbare. lnnehålle måste 
förstås flyttas över på en diskett innan 
man stänger av datorn för atl inte för
svinna, men del kan underlätta en hel 
del medan man arbetar med ett pro
gram i flera delar, eller som använder 
olika diskfiler. 

RAM-diska:' är normait någc.t som 
brukar finnas på system med mer min
ne, men eftersom den är så flexibel 
konstruerad fungerar det faktiskt 
h~ även med 64:ans begränsade 

minnesutrymmen. Man kan helt och 
hållet bestämma själv vilka delar av 
minnet som man viil att skall användas 
till RAM-disken, de behöver inte ens 
vara sammanhängande. Som den är 
inställd från början tar den inte upp 
något "användbart'.'. minne alls! 

Snabbar progragrammet 

Slutligen finns en cruncher eller kom
pressor som pressar ihop basic-prog
ram så mycket det går genom att ta 
bort REM-satser, mellanslag och bygga 
ihop rader. På så sätt kan programmen 
bli avsevärt mindre och faktiskt gå 
snabbare. / 

Sammanfattningsvis kan man · ga 
att det är ett välkonstruerat ~p
medel för BASlc--programmeraren 

Tel 042-719 00 Box 60 

som tyvärr saknar en del komman
don man hade velat se. 

Framförallt RAM-disken har en myc
ket smidig minneshantering, som gör 
att den inte bör krocka med andra pro
gram, eller det program du skriver. 

AndersKökeritz 

Ordertel dygnet runt 260 34 Mörarp D 

SOMMARcH 
Under sommaren 'ANSEN 
kommer vi att dela ut, 
till de första 100 kunderna, 
10 program. (2 st Bubble Bobble, 
2 st Three Stooges, 6 st Gee Bee Air Rally.) 

mig' 
rodukte 

D 

· PtE E.~30 - 20.00 

042-719 r~:m~~f;gsprob~~· \~~ 

Turbo .... ................ 48:Q 
Land of Legends ... 395:g i 

Bubble Bobb le ....... Ring! 
(Pr09 \ösningar, ' 

pro~\em. d osv.) Porto + Exp. avgift tillkommei, 31 :-
\<opsra 3 veckors leveranstid garanteras. 
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MÅNADENS SPEL 

FINNS .HOS VÅRA 
ÅTERFÖRSÄUARE 

Butiker som· tillkommit: 
BORÅS: HALMSTAD: NYKÖPING: 
Zackes Leksaksmagasinet Måttstocken 
Lilla Brogatan 8 Snöstorpsvägen 105 Barnhemsvägen 12 

Foruseon . ' VÄSTERÅS: · Amstrad CP 1ep~ ORREFORS: 
Cassette Quick Data LUDDES 

--- 'i .. Källvägen 3 021-ll 5082 

• i"l~: _ _ , · - • • _ _,.~!~:;.,-:~1-"' • ·' ' .:,,..., .. , , "-.'J,.'-'.,. . "'Jf1.i~.,:. · • _~ ~ ~ • 
1 

, 

:QAJ:A·~GL Box_··3os·:r~:-- .'?'20 93· Väst~r-6's .:_·oi:f~ 18 '17~9:'] At~;försäliåre sökes 
~ .... . ... ·- - ~ 

I' 

SUCCE 
för vår postorderavdelning 

M{128 51.li'A 110 kr 
110 kr 

r-----------------------~--KLIPP HÄR------, 

I JAG VILL VETA MER och bifogar l 
I svarsporto. I 
I - I 

NAMN: ______ _ 

. ADRESS: _____ _ 

STAD: _ _____ _ 

TEL: __J _____ _ 

I ----------=---
I Målsmans underskrift om du är under 16 år. 

DATA-GL 
BOX4052 
720 04 VÄSTERÅS 

I . ,.__ _____________________________________ __, 

25 
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Många fördelar med Aztec C 

I början fanns bara Lattice C 
tillAmigan • . 

Den version som fanns då 
var inte så bra, snarare tvärt 
0111. 

Efter ett tag dök Aztec C 
från Manx upp. Alla program
utvecklare skaffade genast 
denna, eftersom den var snab- . 

. bare, gav mindre kod och var 
allmänt trevligare att arbeta 
med. Både Lattice C och Az
tec C har k0111mit långt sen 
dess, men de flesta progra
mutvecklare har hängt kvar 
vidAztecC. 

De programutvecklare som börjat · 
programmera Amigan på senare tid har • 
haft svårare att bestämma sig. 

Men nyligen slog pendeln över igen 
och Manx har åter igen ett stort övertag. 
Detta övertag heter SDB och är en käll
kodsdet>ugger. 

Normalt brukar man få sitta och de
bugga sina program i assembler, men 
tack vcre SDB kcl1 man nu istället de
bugga på källkodsnivå Detta tillsam- ' 
mans med de många finesser som SDB 
har gör att den tid man lägger ner på att 
finna buggar i sina program minskar mar
kant 

Aztec C v3.6a 

Aztoc C finns i två versioner, "Profes
sional" - standard versionen, och "Deve
loper'' - professional + hjälpprogram och 
fler bibliotek. Dessutom finns det två oli
ka extra-paket man kan köpa Dessa är 
"SDB" - källkodsdebuggern och "Li
brary Sources" - källkod till alla bibliotek. 

Professional 

Professional versionen är den enklaste 
av de två versionerna av Aztoc C. Själva 
kompilatorn är dock densamma som i 
develQPe' versionen. 

Eftersom de som vill hålla på med C på 
Amic,an bara har två kompilatorer att 
väljå mellan så kommer jag göra ganska 
många jämförelser mellan de båda riva
lerna Aztoc C och Lattice C. Dock kom
mer jag försöka hålla det på en sån nivå 
att även de som inte har kört L.attice C 
har en chans att följa med. 

Kompilering i Aztec C skiljer sig nå
got från kompilering i L.attice C. Latti
ce C gör först om koden till nån sorts 
pseudokod och gör sedan om denna 
kod till Assembler. Aztec C å andra 
sidan gör först om koden till assemb- . 
ler-källkod och assemblerar sedan 
denna kod. Detta gör att den som 
verkligen vill optimera sin kod får det 
betydligt lättare om han använder 
Aztec C än om han använder L.attice 
C. 

En skillnad som säkerligen är relaterad . 
till detta faktum är att Aztec C har en 
funktion för att lägga in assembler-kod 
direkt i källkoden, medan Lattice C 
saknar denna ofta användbara finess. 

En annan skillnad som många åker dit 
på när de försöker flytta program mellan 

Lattice C och Aztec C är att Lattice C 
använder 32-bitars integers som default 
medan Aztec C använder 1 ~ - Det 
bör dock noteras att L.attice C KAN an
vända 16-bitar (men inte gärna) och att 
Aztec C KAN använda 32-bitars integers. 
Aztec C:s support av 32-bitars integers 
är dock många gånger bättre än L.attice:s 
trevande 1~ försök. 

Bästkod 

Jaha, vad spelar det då för roll? Jo, 
saken är den att Aztec C genererar bäst 

kod om man använder 16-bitars inte
gers, så Aztoc-folket föredrar självklart 
detta Problemet är att alla Amigans 
funktioner är gjorda för 32-bitars integers. 
Detta gör att man, när man använder 
Aztec C, alltid måste cast:a om alla inte
gers till longs innan man skickar dem till 
en funktion. Lite jobbigt, särskilt i början. 
Men man vänjer sig. 

En sak som kan vara irriterande är att 
Aztoc C:s objekt-filer INTE är kompatibla 
med ALink/BLink. Manx har här valt att 
gå sin egen väg. Länkaren kan dock 
använda standarc:1-objektfiler och biblio
tek. Men det hjälper inte den som vill 
skriva små subrutiner i Aztec C och se
dan använda dessa i andra program. 

., 'l'ES'SJ 
När vi nu är inne på biblioteken kan det 

också vara intressant att veta att för den 
som kört L.attice C så ter sig Aztec C:s 
standard bibliotek närmast spartanskt. 

Det viktigaste finns med i Aztec C:s 
standard bibliotek, men allt det "godis" 
som snabbar upp programutvecklingen 
saknas. I och för sig så har man snart 
byggt upp ett eget bibliotek av rutiner, 
men det tar tid ifrån övrig programme
ring. Hade Aztec C haft Lattice C:s stora 
funktions-bibliotek så hade jag förmod
ligen sålt min Lattice C, men nu blir det till 
att behålla den i alla fall. 

Jobbig manual 

Och sen har vi ju dokumentationen. 
Manualen till Aztec C är lite jobbig att få 
nån överblick över. Dock tycker jag att 
den är ganska hyfsad när man väl hittat 
det man letade efter. 

Manx kör med lösblads systern så det 
första man får göra när man packar upp 
manualen är att sätta sig och sortera in 
alla manual-uppdateringar i manualen. 
Det enda positiva jag kan se med detta 

Benchmarks: 

systern är att uppdateringarna blir billiga
re eftersom de inte behöver trycka om 
hela manualen varenda gång. 

Hur är Aztec C att jobba med? Faktist 
riktigt trevlig. Kompilering och länkning 
går hyfsat snabbt och koden som produ
ceras är ofta kort och effektiv. Jag skulle 
kunna dra lite tider, men eftersom dessa 
snarare skulle bero på hur fragmenterad 
disken är, än på hur snabb kompilatorn 
är, så avstår jag. 

I och med Aztec C 3.6a så under
stödjer även Aztec C LSR-program. 
LSR-prograrn är sådana progam som 
när man startar dem från CLI, "kopplar 
loss" från detta CU-fonster. 

Normalt då man startar ett program 
· med "RUN", som i övrigt ger ungefär 

samma resultat, så kan man inte stänga 
det CU-fönster man startade · program
met i förrän programmet avslutas. Lattice 
C var först med denna finess, men nu har 
även Aztec C denna finess. 

Lösningen i Aztec C är dessutom kom
patibel med Lattice C, så det skall inte bli 
några som helst problem att flytta över 
program skrivna för Lattice C. 

Developer 

Developer versionen är Professional 
versionen plus lite extra godsaker. 

De största godbitarna är support av 
CBMs nya bibliotek med maternatik-ru
tiner och support av flyttalsprocessom 
MC68881, den vi-kompatibla editorn Z 
(vi är en editor som är populär i UNIX
-världen), den symboliska debuggem DB 
Onte att förväxla med källkodsdebuggern 
SDB) samt en massa utilities som tex 
make, diff och grep. 

Mycket dyrare 

Eftersom Developer versionen kostar 
en duktig slant mer än Professional vers
ionen måste man själv analysera sina 
behov. Vill man utnyttja de nya matema
tik-biblioteken har man inget val. Men om 
man nöjer sig med lite enklare och långs
ammare rutiner så klarar man sig bra 
med Professional versionen. 

Test-programmet vi använde kallas "Dhrystone". Programmetfinns på Fish-
disk nr 1. 

Konfiguration: Storlek (bytes) Dhrystones / sek 

Med register-variabler. 

Aztec C3.6a, standard. 6316 1041 

Lattice C 4.0, standard. 7092 757 

Lattice C 4.0, trixad. 6616 806 

Utan register-variabler. 

Aztec C3.6a, standard. 6480 909 

Lattice C 4.0, standard. 7132 757 

Lattice C 4.0, trixad. 6656 806 

Observera do~ att Aztec C använde 16-bitars integers medan Lattice C an-
vände 32-bita . Lattice C fungerar inte bra med 16-bitars integers och dess-
utom är detta ett test på hur snabb kompilatorn är "rakt ur lådan". Med "tri-
xad" menas att alla flaggor är satta i det läge som ger snabbast och kortast 
tid. 

Editorn Z är det som får många att 
köpa Developer, men om man som jag 
föredrar en annan editor så är det i prin
cip bara debuggem och utility
programmen kvar som motiverar en att 
köpa Developer. Debuggem klarar man 
sig utan, särskilt om man köper SDB och 
utility-programmen finns det PD-vers
ioner av. 

Slutsatsen är att det finns omständig
heter som motiverar inköp av den 
dyrare versionen, men för de allra 
flesta duger den billigare lika bra 

. Det här är det som gör att jag föredrar 
Aztec C i alla väder. SDB är en källkods
debugger. 

Vad är då en källkodsdebugger? Man 
kan väl utJycka det så här: Normala de
buggers arbetar mot den maskinkod 
som kompilatorn producerat. En käll
kodsdebugger å andra sidan arbetar mot 
den källkod som som du själv matat in. 
Fördelarna är uppenbara. Man behöver 
liten eller ingen kännedom om hur as
sembler fungerar. Man kan i stället arbeta 
direkt med den kod man producerat och 
se vad som händer. 

Med SDB kan man sätta brytpunkter, 
tex varje gång en funktion anropas eller 
på en viss rad i källkoden. Man kan 
undersöka och modifiera innehållet i vari
abler, strukturer och pekare. Man kan 
anropa sina funktioner från debuggem 
och titta efter vad de returnerar. Lägg 
sedan till detta att du kan programmera 
dina egna macron så inser du snart att 
SDB inte är något man vill leva utan nar 
man väl känt på det. 

Förutom att SDB kan en hel del är den 
också mycket lätt att använda. Redan 
efter första natten kändes det som om 
jag aldrig gjort annat än använt SDB. 

liden för att debugga sina program 
sjunker, men samtidigt hittade jag också 
buggar som jag aldrig hade tänkt på 
innan jag gick igenom koden. En träffan
de beskrivning av SDB är att "man hittar 
buggarna lika enkelt som om de hade 
pekats ut med pilar och blinkat på skär-
men." 

. En sak som bör noteras är att det inte 
är så väldigt svårt att krascha maskinen 
medan man håller på med SDB. Viss 
försiktighet krävs alltså 

Vad jag inte riktigt förstår är varför 
Manx säljer SDB så billigt. Jag skulle 
utan att tveka ha betalt det dubbla 
Troligen är det ett sätt att höja värdet 
på kompilatorn och jag måste säga 
att värdet på kompilatorn stiger högst 
avsevärt när man har SDB till den. 

Säga vad man säga vill, tills Lattice och 
andra kompilator tillverkare (oavsett 
språk) kommer fram med något liknande 
så är Aztec C 3.6a med SDB det enda 
jag kan rekommendera mina vänner att 
köpa 

Library Sources 

Källkod till hela standard biblioteket, 
kan det vara något? 1ja, för dem som 

planerar att fixa eventuella buggar i bib
lioteket eller vill skriva om en del av ruti
nerna? JA! För alla andra? NEJ! 

Visst känns det bra att kunna kolla upp 
hur alla rutiner gör, men med tanke på att 
detta nöje kostar mer än hela kompila
torn så är det väldigt tveksamt om det är 
motiverat. Jag skulle aldrig ens komma 
på tanken att köpa Library Sources. Det 
är synd att Manx skall ta så mycket 
betalt, för källkoden till standard bibliote
ket är ett utmärkt ställe att lära sig prog
rammeringstekniska knep för att hålla 
nere storleken på sina progran. 

En annan användning man kan ha av 
biblioteks källkoden är om man vill kom
pilera om biblioteksrutinerna så att man 
kan debugga även dessa i källkodsform. 

Vad ska man välja? 

Hur ska man sätta samman det pa
ket som passar en själv bäst? Det 
tänkte jag försöka svara på nedan: 

• Professional: lämpar sig dels för dem 
som bara vill ha en C-kornpilator. T.ex 
nybörjare som precis börjat med C eller 
personer som vill ha en C-kompilator 
bara för att skriva -mindra program 
och/eller göra smärre ändringar i andras 
program. Denna version motsvarar L.atti
ce C 4.(}-paketet. 
• Professional med SDB: Det här är allt 
man egentligen behöver för att skriva 
större program. Detta är det paket som 
ger mest för pengarna. 
• Developer: För dem som har höga 
krav på matematik-rutinerna, vill ha 
make, grep osv eller vill ha en vi-kompati
bel editor. Den som köper develo
per-versionen bara för att få debuggern 
DB biter sig verkligen i foten eftersom 
SDB är så mycket bättre (och dessutom 
billigare). 
• Library Sources: För dem som ut
vecklar program i kommersiellt syfte kan 
det vara bra att ha detta paket. Dessa är i 
princip de enda som har någon praktisk 
nytta, som befogar det höga priset, av 
detta paket. Vi andra klarar oss bra utan. 

Björn Knutsson 

PLUS: 
+ Genererar snabb och kort kod. 
+ Kompilerar och länkar ganska 

snabbt. 
+ Understödjer både 16 och 32 bitars 

integers. 
+ Kan skapa LSR-program. 
+ Man kan skriva assemblersnuttar 

inne i C-källkoden. 
+ Kan generera 68020-kod. 
+ Developer versionen understödjer 

de nya matematik-biblioteken. 
+ En superb källkodsdebugger finns 

att köpa till. 
+ Källkoden till standard biblioteket 

går att köpa. 
+ Ej kopieringsskyddat 

MINUS: 
- övertag en dyr produkt. -
- Genererar inte stan~ 

objektfiler, men kan ·· standard 
Amiga-objektfiler. 

- Svårt att hitta i manualen. 
/ 



SKICKA 
DINA 

•• 
BASTA 
TILL 

/ 
REGLER 

(1) Ditt bidrag slcickaS till Oatormagazin , 
Kar/bergsvägen 77-81, 11335 STOCK
HOLM. Märlc kuwrtet " PRG-TIPS ''. 

(2J Programmen bör helst inte överstiga 
100 rader. Någon undre gräns finns inte. 

(3) Program längre än tio rader skall all· 
tid skickas In på lcassett eller dfskeff. VI 
hinner inte sitta och knappa in alla hund· 
ratals programbidrag som skickas till tid
ningen varje månad. 

(4) Bifoga alltid ett papper med en törkla· 
ring av ditt prog,am prog,am plus vilken 
dator (vi publicerar endast program tör 
C64, C128, Plus4 och Amiga) del är avsett 
tör, samt ditt namn, adress, telefon-nr och 
personnummer (sl<atteverket kräver det). 

Teckendef 64 
Med ovanstående program kan du på 
ett smidigt sätt definiera om tecken
uppsättningen i din 64. När du matat 
in och sparat programmet använder 
du det på följande sätt. 

Kopiera datorns teckenuppsättning 
från ROM till RAM med: 

SYS49152 
För att definiera om ett tecken 

skriver du: 
SYS 49216,A,B,X,X,X,X,X,X,X,X 
A är vilken teckenuppsättning där 

det tecken som ska omdefinieras finns 
(1 eller 2). 

Bär tecknets POKE-kod, se använ
darmanualen, bilaga E. 

X är de värden som bygger upp 
tecknet. Hur uppbyggnaden är kan du 
läsa i Datormagazin nr 7 /88. 

Följande exempel definierar om A 
till ett fyrkantigt block. 

SYS49215, 1, 1,255,255,255,255,255,255,255,255 
Med PRINT CHR$(14) och PRINT 

CHR$(142) växlar du teckenuppsätt-
ning enkelt. 

Insänt av Omar Ahmed 

CGOTO x & RESTORE x för C64 

as.n <- 2 PR lNT "SYS 
2 347 ( - 3 x,x,x,x" 49152":PRINT "SYS4~7::-:-::-----
aa1 1 < PRINT "A = T 9216,A,B X X 
1287 - 4 PRJNT "B - EC KENUPP SATTN ' ' ,X,X 
2735 <- 5 PRINT "X: TECKNETS POKEK I NG (1 -2 )" 

<- 6 FOR 1=491; DATA C0-2 55 ) OD C0 -255 )" 
19 NEXT 2 TO 49288:READ 
$ !() <- 7 IF R<> · A: POKE / 

30S <- lO 19987 THE ,A:R=R+A· 
DATA 160 O N PRINT " FEL . 

6 32s <- 11 i;T:o:i133:~;;:t:~·;;2,253 ,J6g~;;s;J;ERNA!" 
77 2 ,254 , 141 14' ,173 , 14,220 ' ,25 2,1 

6 354 <- • 53,145 2 ' , 220 165 
12 DATA 252 230521,200,208:249'21,41,251,133 1 

6 5 $ 1,173 14' ' 54,202 208 '30 ',1 
8 <~ 13DA ',22091 ',242155 ,1:: 28,141,24:20~4~,14,220,is9 ,l,9,4,133, 

6838 <- 14 D ,48,133 252 • 6 ,169 0 13 ATA 208,724 ,32,1 55 ,183 22 3 , 251,133 254 
6083 <- 15 183,134 253 , 165 ,252 105 ' 4,2 ' 

D:TA 136,2oa:iig3,6,253,38~2~;3,252 ,32,155 , 
633 7 <- 16 ' 65,252 101 2 '24,1 65 251 1 

DATA 136: 192 · 3;4,133,252,140 01, 253 ,1 33 ,25 1 
809 (, 17 , 25 1,200 1 ' ,l 55 ,1 83 1 

DATA 239: 9:~0
136,192,192,;~2~:6 ,192,138, 145 

Screen Scroller 64 
du självklart när du vill hoppa till olika 
rader, beroende på vissa värden etc. SYS 49161 - Tånder skärmen 

Eftersom programmet släcker skär
men efter att den har scrollat ner den 
är detta en alldeles utmärkt scrollrutin 

(5) Ditt program eller tips får Inte varit 
publicerat i annan tidning, vare sig svensk 
eller utländsk, någon gång. I ditt blev mås
te du oclcså försäkra att så är fallet, samt att 
du har upphovsrätten till det. 

(6)Programbldrag belönas från 50 kr -
1.000 kr I form av plflSentkort. Pr/ssumman 
avgörs genom en kombination av program
mets längd, orig inalitet och syfte. 

Har du någon gång när du suttit och 
knappat på ett program drömt om ett 
GOTO-kommando där du i stället för 
att ange ett radnummer i stället kan 
ange en variabel som innehåller ett 
värde, som representerar radnumret 
du vill hoppa till. Det går normalt inte i 
64:ans basic, men med detta lilla till
lägg får du den funktionen. Det nya 
kommandot heter CGOTO och an
vänds på följande sätt. 

Utöver CGOTO finns en funktion för 
att göra en RESTORE på ett visst rad
nummer. RESTORE är kommandot du 
använder för att tala om att du vill 
börja läsa om dina datasatser från 
början. Nu är det inte längre nödvän
digt. Du kan med detta nya RESTORE 
kommando ange vilken rad du vill 
börja på. Ex: 

Med detta lilla smarta program kan du 
på ett relativt enkelt sätt få datorn att 
scrolla skärmen upp och ner. Pro
grammet fungerar med både vanliga 
textskärmar och grafikbilder. 

Med följande SYS-adresser kom
mer du åt programmet: 

SYS 49152 - Scrollar ner sidan och 
släcker skärmen 

SYS 49155 - Tänder skärmen och 
scrollar upp sidan 

för att göra olika type~ av presenta- < 
tionsprogram. Tånk dig att du har en 
text, eller en grafikbild. Du visar först 
texten eller bilden ett tag, sedan 
scrollar du ner den. Under tiden att 
skärmen är släckt och nerscrollad by-

(7) Upptäcker vi ette,åt att ett bidrag 
"stulits" betalas inget ut, samt att den 
skyldige utestängs för all framtid från Oa
tormagazlns sidor. 

{8) Vill du ha din kassett/dislcett i retur, bl
foga ett fiirdigtrankerat och föradresserat 
kuvert. 

(9) Det tar ungefär en månad Innan vi kan 
lämna besked om dlU program platsar. Vi 
lagrar oclcså för framtida bruk. Så även om 
ditt program Inte publiceras omedelbart 
kan det komma i framtiden. 

10 X = 20 
20 PRINT " HEJSAN" 
30CGOTOX 

CGOTO kommer att hoppa till det 
radnummer som variabeln X repre
senterar i ovanstående program. Den 
riktigt användbara användningen får 

RESTORE 100 

Det gör att datorn kommer börja 
läsa på datasatserna som kommer på 
rad 100 eller närmast efter, även om 
du har datasatser innan rad 100. Även 
detta kommando kan ha en variabel 
istället för ett radnummer. 

Insänt av Erik Pettersson 

=0 TO 119:READ A$:~~~-48 
22 8 <- 1 A=5ZOOO:FOR :Q=A5CCM\D$(A$,2 - J, 
2Z93 <- 2 FOR J=O TDQ;9ll*16~J:NEXT J 

<- 3 B=B+ <Q+?*< - C+B:NEXT I MED SYS 5ZOOO": 
1946 4 pQKE A+J, B:C- PR JNT " STARTA 
1406 <- F C=l3023 THEN 
21 19 <- 5 l 

END TAFEL":END 
6 ?RJNT "DA 

56S <- 09 03 8E ,3C,03 ,8C 
73 <- 7 ! AE 08 03,AC, ' B,8E 08 03,8C 

10 DATA • ' 37 AO C, • ' 2091 <- TA 3D 03,A2, •• Bl 7A C9,8C,F0 
2545 <- 11 DA 09:03,60,AO , ~~· 6C: 3c:03,C8 , Bl 
2soz <- 12 DAT: 1 1 C9 ,43 ,FO, • 3C 03,20,73 
2&92 <- ~! ~~~A 7A:C9 ,89,F0 ,~~·~~ · 20:1D,A8,4C 
ze7a <- A 00 20 , 73 ,oo, , ' 01 8 8,cA,86 
2eoa <- ~~ ~~~A AE:A7,20 , 7F , ~!·~~· A5:7A,69,02 
2ea~ <- ATA 41,84,42,4C, '7B' zo,?F ,CB,20 
2sse <- 17 ~ATA 85 , 7A,90,02, E; , 20' 9E,AD,20,F7 
aS22 <- 18 ATA A3, A8 , 4C , AE ,A 'os' A2 , 1 1,4C,37 
2 147 <~ ;; ~ATA B7 , 20, 13,A6 , !~' so'FF , FF,00 , FE 
2 316 <- DATA A4 , A4,60,A6, ' ' 
2290 <- 2 1 

SpriteFlip 64 
Detta program gör att du kan vända 
och vrida på sprites. sfriv in program
met och starta med RUN. 

För att spegelvända en sprite an
vänder du: 

SYS49152,A,B,C 
A är det blocknummer som spriten 

du skall vända på har (Samma värde 
som du lägger in i adresserna 
2040-2047). 

B är det blocknummer där den spe
gelvända spriten ska läggas. 

C talar om om spriten är en eller 
flerfärgad. 0 - enfärgad, 1 - flerfärgad. 

För att vänta en sprite uppochner 
använder du: 

SYS49239,A,B 
A och B har samma betydelse som 

ovan.. · 
Insänt av Omar Ahmed 

2 457 <- 3 
2676 <- 4 
2760 <· 5 
2726 <- 6 

PR/NT "SYS49152 A 
PRJNT "A =URSPRU~G ~=~g~~p~~NT " SYS49239,A,8" 
PR/NT "B =DEST / NAT / 0 - 2 55 J" 

F
PORINT "C =ENFARG(O J ~~f~~CK C0-2 55 ) " 

R 1=49 152 TO 493 FLERFAR G(1 ) " 
NEXT 32 :READ A:PO KE /,A:R =R +A· 

1942 <- 7 IF · 
5587 <- R<>27649 THEN PRINT "F 

100 DA TA 32, 146,192,32 155 EL I DATASATSERNA!" 
6601 <- 163 ,192, 1 77,251 72'200'183,142,179,192,32 

110 DATA 177 ,251 145 253 ' 
5106 <- 120 45,253,13s,13s,138 14~oi, 177 , 251 ,1 70 ,104,1 

DATA 200 , 200,200 192 63 53 

e 
8 ,1 73 ,1 79 ,192 208' 12 ' ,208,229,160,o,1s2 3S4 <- 130 DATA ' ' ' 177,253 74 46 17 

sese <~ 140 7s,192 ,1 77 , 253 ,74,a 8 ,1 92 , 202 , 208,249 , 75 , 
DATA 74,46, 178 192 4 . 

5$96 <- 150 08,242,173, 178 : 192:1is46,178,192,202 , 202,2 
DATA 253 , 200,192,63 208 

6228 

S67$ 

5404 

8191 

5086 

US'\l 

<-

<-

<-

<-

<::-

<-

32,163,192 , 140 , 177 ~92 ,211,96,32,146,192, 
160 DATA 162,60 , 177 ,25~ 157 . 

2,63,240 , 24 , 238,177 : 192'180 , 192,232,200 ,19 
170 DATA 173,177 ,1 92 201 3 . 

7,192,202 , 202 , 202,202 , 208,11 , 169, 0,141, 17 
180 DATA 202,202,76 , 98 192 

45,253,200,192,63,208 , 160 ,0, 185,180,1 92, 1 
190 DATA 246,96 ,169 0 133 

83,134,251,32,155:183,252,133,254,32,155,1 
200 DATA 134,253,96 160 6 

8,254,136,208,245 ' , 6 ,251 ,38,252 , 6,253 ,3 
210 DATA 96,0 ,o,o,o 

i:;ys 49158 - Släcker skärmen 
ter du texten eller bilden på sidan och 
scrollar upp den igen. 

Insänt av Anders Janson 

494 
1S47 
Z452 
246 
1607 
266 
1(308 
2402 

<- 100 GOTO 160 
<- 1 10 SCREEN SCROLLER 
<- 120 --- - -----------

AV AND ERS JANSON 
<- 130 
<- 140 
<- 150 
<- 160 
<- 170 

BAS=49152: B=BAS/256 

747 <-
120? <
aoa <
s1e <-
2.ts <
ai.e <
a102 <-

180 
190 
200 

IF B <> INT<Bl THEN ?RINT 
" FELAKTIG BASADRESS": END 
FOR I =O TO 159 
READ A:CS=CS+A 
IF A=-1 THEN A=B 

210 POKE BAS+l ,A 
220 NEXT 
230 
240 I F CS<>19605 THEN PRI NT " FEL._J DATASATSEJiN 

A":END 
368 <- 250 
S&31 <- 260 

5430 <- 270 

ssaa <- 280 

soto <- 290 

$30(3 <- 300 

6021 <- 310 

ss2.e <-:i 320 

57S9 <- 330 

4876 { ... 340 

S72i <- 350 

478 
~70 
498 
1155 
894 
1-0~6 
775 
2989 

<-
<
<
<
<
<
<.
<-

360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 

DATA 76 ,1 8 ,-1,76 ,1 2 , -1 ,76 , 25 , - 1,76,34,-1,1 
69,198,162,255 
DATA 208,23,169,230,162,1,32,41,-1,173,17, 
208,41,239,141,17 
DATA 208,96,173,17,208,9,16,208,245,134,25 
4,141, 14 6 , - 1 , 162,0 
DATA 142,21,208, 120,169,127,141 , 13,220,1 69 

241 ,1 4 1, 26 ,208, 173 , 25 
DATA 208 ,1 4 1, 25,208 , 169,43 ,1 41 , 18,208, 173 , 
17 , 208,41 , 96 ,1 3 3 , 25 5 
DATA 169,11 1, 162, - 1,32,103 , - 1 ,166,254,208, 
252,120, 142,26,208,202 
DATA 142,13,220,1 69 ,49,162,234,141,20,3,14 
2,21,3,88,96,169 
DATA 1, 14 1, 2 5 , 208 ,1 66 ,25 4,160,7 ,1 36,208,25 
3,234,234 , 234,1 72 ,18 
DATA 208,136,1 52 ,41,7,9,16,141,17,208 ,202 , 
208,233,5,255 ,141 
DATA 17,208,1 98 ,254 ,208, 7 ,169,27 , 5 ,255 , 141 
,1 7 ,208,76,1 88 , 254 

REM EXEMPEL 

POKE 16383 ,0 : REM INGA RÄNDER 
POKE 53280 , 5 
POKE 53281 , 5: REM GRöN SKÄRM 
SYS BAS+6 REM SLÄCK SKÄRMEN 
PRINT "<CLR><2 DOWN ><WHI TE> <RVS DN > 
<6 SPACES >SCREEN SCROLLER INSTALLERAD<? SP 
ACES>" 

ä~Q <* 440 PR !NT "<2 DOWN> 'SCREEN SCROLLER' ANVÄNDS 
SA HÄR : " 

'~(~~ <~ 450 PRINT "<DOWN><2 SPACES>SYS BAS<4 SPACES> 

SCROLLA NED SIDAN, SLÄCK" 

3280 <- 460 PRINT "<DOWN><2 SPACES>SYS BAS+3<2 SPACES> 

TÄND , SCROLLA UPP SIDAN" 

f.879 < .. 470 PRINT "<DOWN><2 SPACES>SYS BAS+6<2 SPACES> 

SLÄCK SKÄRMEN" 
2900 <-- 480 PR IN T "<DOWN><2 SPACES >SYS BAS+9<2 SPACES> 

TÄ ND SKÄRMEN" 
3415 '<- 490 ?RI NT "< 2 DOWN > FUNGERAR ÄVEN PA GRAFIKBIL 

DER ." 
QJ..8 <w 500 SYS BAS+3: REM SCROLLA UPP 

-

_, --
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Räkna bättre i BASIC 
Kommer du ihåg DEF FN 

och datorns sätt att skriva tal 
med fler än 9 siffror? 

Nu kommerfortsättningen. 
Så håll i dig! 

Precis som med de stora talen med 
alla nollorna (4E 3 = 4000) är det myc
ket lättare att skriva 4t 6 (fyra upphöjt till 
sex), än 4*4*4*4*4*4. 

Det är mycket praktiskt att kunna an
vända denna smarta förkortning även 
på 64:an. Och även om du inte brukar 
räkna potenser i vanliga fall kan det vara 
mycket trevligt att kunna förklara att den 
lilla uppåtpekande pilen bredvid 
RESTORE-knappen faktiskt inte är för 
prydnads skull ... 

Du har förresten redan använt den om 
du mixtrat lite med högupplösningsgra
fik. 

Av Marie Magnusson 

Pilen 'höjer upp' talet efter till en EX
PONENT, som i sin tur talar om hur 
många gånger talet framför skall multip
liceras med sig självt. 

Alltså är 101- 9 detsamma som 
10·10·10·10•10·10·10·10·10 eller 
1,000,000,000 

Rötter i kvadrat 

Kvadrattal är egentligen också poten
ser. Alla tal som multiplicerat sig med sig 
själva EN gång är kvadrattal. 25 (=5*5 
=5't2), 9 (=3*3=31'2). Namnet kvad
rat kommer från de två sidorna i en kvad
rat som man multiplicerar för att räkna 
ut arean. 

Det ärnär man vill räkna tvärtom, dvs 
veta hur långa sidorna är när man vet 
arean , som man använder rottecknet. 

Eftersom detta tecken (liknar ett V) 
inte fått plats på 64:ans tangentbord har 
man uppfunnit ett speciellt kommando 
till att 'dra roten ur ett kvadrattal' (tala om 
vilket tal som har multiplicerats med sig 
självt). 

Kommandot är SQR(X) och X är talet 
under rottecknet. SQR är en förkortning 
av SQuaRe, som betyder ruta eller kvad
rat så det är ganska lätt att komma ihåg. 

Välkända kvadrattal är väl Pythagoras 
sats, A1'2 + 81'2 = C1'2, även om den 
ser lite annorlunda ut på 64:an! 

Negativ eller positivt? 

Låt oss nu lämna alla krångliga be
handlingar av tal och lära oss ett par 
enklare kommandon, som man slipper 
anstränga sig så mycket på för att förstå 
hur de fungerar. 

Du kanske någon gång skulle vilja 
veta vilket tecken talet (+/-),t ex om spri-

ten rör sig åt höger eller vänster, uppåt 
eller nedåt. Det finns många metoder för 
den saken, men här är en mycket enkel: 
Kommandot SGN(X). 

X är talet i fråga och svaret blir endast 
1, o, eller -1, oberoende av talets storlek. 

ABS(X) är ett annat enkelt komman
do som du kanske kommer att använda. 
Det betyder ABSolutvärdet av talet X, 
och tar helt enkelt bort det negativa teck
net framförtalet om där skulle finnas nå
got. Om X=-12 blir ABS(X)=12. 

Däremot finns inget kommando för att 
skapa ett negativt tal, men det är förstås 
enklare. a=-a! 

Kom ihåg att alla kommandona 
ovan inte skriver ut svaret direkt, 
utan fungerar som 'x=1'. 

- Kan lagras i en variabel, eller skri
vas ut på skärmen med PRINT. 

En mini-miniräknare 

Om du inte är intresserad av att göra 
egna program, utan använda datorn 
mer som en miniräknare kan det i läng-

ler då värdet det hade innan. den bli ganska irriterande att först skri
va PRINT och sedan kommandot, och 
till slut behöva leta upp det tänkta talet 
igen. 

Därför följer här ett enkelt program där 
du bara väljer en funktion, dvs vilket 
kommando du vill använda och skriver 
in talet direkt. 

Långa ekvationer är det ändå enklast 
att räkna utan program. Välj då END, 
och använd förkortningen '?' för PRINT. 
När du är klar kan du åter starta pro
grammet med RUN. 

Vill du använda samma tal som förra 
uträkningen gav (X), trycker du bara RE
TURN när datorn frågar efter X. X behål-

I nästa nummer listas en fortsättning 
med nya kommandon, men du kan myc
ket väl använda programmet redan nu. 
Lycka till! 

Marie Magnussol]r 

10 REM LIT EN ENKEL MINIRÄKNAR E 
15 PRINTTAB<13l"~~~~~~~t~~~~~t.l MENY 
40 PRINTTABC2l"V - 'ROTEN UR X'" 
45 PRINTTABC2 l "K - 'X I KVADRAT'" 
65 PRINTTAB<2 >"1 - INT (AVRUNDA >" 
67 PRINTTAB C2l"2 - END" 
70 PRINT"~~~~~~~~~~~~~~~l"TA8 ( 25 l"A - ABS C-X= Xl" 
90 PRINT"~llil/AL-1 EN FUNKTION":PRINT"X ="A 
100 GET M$:JFM$=""THEN100 
101 PRINT"~l;i 
105 IFM$="2" THENPRINT"~":END 
110 IFM$="V" THEN250 
115 IFM$="K"THEN270 
125 IFM$="1"TH EN280 
140 IFM$="A "THEN400 
190 GOT090 
250 REM ROTE UR X - SQR 
260 PRINT"~'KVADRATROTEN UR X'[!l":PRINT"S't-S =X 

( , 

265 INPUT"•IX";W:GOSUB920:S$="ROTEN lJR X ":A=SIJR ( Xl:GOT091JO 
2 70 PRINT"f;t;l'X I K ADRAT'!!l" :PR INT"X-T-2 =5" . 
275 GOS UB920:S$=STR$ <Xl+ " -T- 2":A=X~2:GOT0900 
280 REM INT 
283 PRINT"~'AVRUNDA'f!r:PRINT" ":Si="INT <Xl" 
285 A=INTCAl:GOT0900 
400 REM ABS 
410 PRINT"~'ABSOLUTVARDET AV X'!!l":P"RINT"-X = X 
415 INPUT"[!IX";W:GOSUB920:S$="ABSOLUTVÄRDEJ" AV X":A=ABS <Xl 
420 GOT0900 . 
900 PRINT"[!~~ISVAR:"S$"="A:PRINT"--" 
905 PRINTTAB<13l"~~~~~~~~~~~~~t.l TRYCK EN TANGENT 
910 WAIT198,255:GOT010 
920 X=W:IFW=OTHENX=A 
925 W=O:RETURN 

READY. 

Comm till oss 
för trygga köp 

Samtliga priser inkl. moms. 
Lokala avvikelser i pris och sortiment kan förekomma. 
Gäller så långt lagret räcker, dock längst tom 1 on 1988. 

(64 
cornrn°~~~= 128D 
cornrn° k jvare 
MPS 1250 s r dulator 

. RF-rno p 
A(Tl,ga · nese)( · 

501 rn1n ~ n 

1.495:-
3.795:-
1.995:-

225:-
1·.095:-
1.795:-

Kom in och gör ett tryggt köp hos Din närmaste SDR-handlare. 
·Arniga 10 diskettsta110 
Arniga 10 

Stockholm 08-21 04 46 

Smll"SIJttelm 
Stockholm 08-23 80 40 
Göteborg 031-22 20 25 

Postorder 
Sundsvall 060-12 7110 

l!E(i10ATA 
Stockholm 08-30 46 40 

Göteborg 031-15 00 93/94 

'De,DATACORt& 
~9sterås 021-12 52 44 
Orebro 019-123777 

Westium Data AB 
Göteborg 031-16 0100 Commodore 

"'-
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Förändra din skärm med 80-kolumnschipet 
I andra och sista delen om 
hemligheterna med 80-kolum
schipet till 128:an tas bland an
nat upp hur man ändrar skär
men. 

Vi fortsätter nu vår behandling 80-ko
lumnschipet, 8563, som bara sitter och 
väntar på att utnyttjas i C128:an. 

I8563:s RAM ligger teckendefinitioner
na på adresserna $2000- $3fff, där varje 
tecken tar upp 16 bytes. · . 

Av de 16 byten är det bara de åtta 
första som utnyttjas. 

Eftersom man kan ställa om 8563 så 
att tecknena blir dubbelt så höga, kan 
man då behöva alla 16 byten. 

Vändaeta 

Hur man gör det ska vi inte gå in på här 
utan vi ska med hjälp av program 3 
vända tecknet 'A' upp-och-ner. 

På adressen $edda i C128:ans opera
tivsystem finns en rutin som läser ett 
8563 register och det använder vi här 
tillsammans med det glömda RREG
-kommandot(Med RREG läser man av 
.C128:ans interna register till de. variabler 
som följer.) Vi använder också den in
byggda funktionen att adressen i register 
18 och 19 ökar automatiskt med ett var 
gång man skriver eller läser till register 
31. 

Man kan ändra 80-kolumnsskärmen 
hur man vill och med program 4 och 5 
kan du se på två exempel på detta 

Det första ändrar skärmen till 40 ko
lumner, och gör bokstäverna dubbelt så 
breda 

Det andra exemplet ändrar skärmen till 
50 rader med att starta INTERL.ACE
funktionen. Du har nu samma problem 
med flimret som Amiga-ägama när de 
använder INTERL.ACE, eftersom monito
rerna inte klarar av det C128:ans BASIC 
klarar heller inte av 50 rader, utan du får · 
nöja dig med att skriva på de 25 översta 
Högupplösning med 640*200 punkter 
kan du få med program 6. 

Raderna 13-14 ritar först upp några 
cirklar på 40-kolumnsskärmen. Resten 
av programmet för över bilden till 80-ko
lumnsskärmen. Att det kräver så många 
programrader beror på att VICII och 8563 
inte har högupplösningsdatan ordnad på 
samma sätt. 

Teckendefinitionen 

När bilden börjar överföras kan du se 
teckendefinitionerna, som tar upp halva 
minnet och därför halva skärmen. När de 
har ritats över av programmet, och du vill 
ha tillbaka den normala skärmen, måste 
du kopiera tillbaka dem med kommandot 
'SYS 49191 '. Därför är sista raden viktig! 

Listning 3 Eftersom en högupplösningsbild fyller 
upp all tillgänglig RAM, kan du bara an
vända två färger. Om du vill ha bilden i en 
annan färg så använd program 1 i förra 
numret Vålj nu i stället ett tal mellan 0 
och 255. 

10 REM BOKOL C31 AV MAC LARSSON 1988 

Där finns mycket mer att skriva om det 
fantastiska 80-kolumnschipet, men om 
du vill läsa mera och bland annat lära dig 
hur enkelt det är att scrolla, rekommen
deras referensguiden till C128:an 

1 11 FAST:BANK15:WR=DEC <" CDCC" l: RE=DEC (" CDDA "l 
12 GOSU814:FORI =OT07:SYS RE, , 31:RREG 8(1 1 : NEXT 
13 GOSUB14:FORl=OT07:SYS WR,8(7-11,31:NEXT: END 
14 A=DEC ( "2010" > : AH= A.t 256: AL=AAND255 
15 SYS WR,AH,18:SYS WR ;-AL,19:RET LI RN 

MacLarsson 
Listning 4 

READY. 

10 REM BOKOL ( 4 > AV MAC LARSSON 1988 
11 FAST:BANK15:WINDOW 0, 0,39 ,24, 1 
12 WR =DEC <"CDCC"l:FORl=1T06:READ X,A 
13 S YS WR,A,X:NEXT:END:DATA 0,63 
14 DATA 1 , 40,2,50.22,137,25 , 87 , 27,40 

READY . 

Listning 5 

10 REM 80KOL (51 AV MAC LAR SS ON 1988 
11 FAST:BA NK1 5: WR=DEC <"CDCC"l 
12 FOR l =1 T05:READ X,A 
13 SYS WR,A,X:NEXT:END 
14 DATA 8,255,4,76,3,121,7,64,5,230 

READY . 

Listning 6 

10 REM 80KOL (6) AV MAC LARSSON 1988 
11 FAST:BANK15:WR=DEC("CDCC"l 
12 REM RITA UPP 40KOL - BILD: 
13 GRAPHIC 1 ,1: FORI =1T010:B =RND(0) 
14 CIRCLE 1,B•320 , B•160,B•100 :~EXT 

.15 REM dVERFöRING TILL 80KOL: 
16 SYS WR,135,25:R EM HöGUPPL PA 
17 SYS WR,0,18:SYS WR,0,19 
18 VIC =8192:FORL =1T025:FORJ = 1T08 
19 FORI=1T040:D =PEE K<VICl:SYS WR,D , 31 

·20 VIC =VIC+8:NEXT:VIC=VIC - 319 
21 FORK=1T040:SYS WR,0,31:NEXT 
22 NEXT:VIC =VIC+312:NEXT:GETKEYA$ 
23 S YS WR,71,2 5 : S YS 49191:SCNCLR 

. READY. 

Ny, fräsch checksum 
2947 <- 1 GOT03:DATORMAGAZIN BORDER - CHECKSUM 
3038 <- 2 ** SKRIVEN AV HARALD FRAGNER 01/88 ** 
Q09 <- 3 READY:IFY<OTHEN5 
2613 <- 4 POKE49152+X,Y:S=S+Y:X=X+1:GOT03 
1856 <- 5 ·IFS -133742THENPRI NT" FEL I DATA!":STOP 
1529 <- 6 PRINT"STARTA MED SYS49152" 
125 <- 9 : 
2664 <- 49152 DATA 76 ,186 ,192,169,1,141, 221 ,207 
2997 <- 49160 DATA 141 , 222,207,234,234,234,234,234 
31$8 <- 49168 DATA 160,2,177,95,133,253,133,139 
2581 <- 49176 DATA 200 ,177, 95 ,1 33,254 , 41 , 3,133 
2623 <- 49184 DATA 140 ,1 69,0,133,110,200,177,95 
2920 <- 49192 DATA 240 , 37,201,32,240,247,201,143 
2272 <- 49200 DATA 240,29 , 230,110,166,110,24,42 
3067 <- 49208 DATA 202 ,208,252 ,101,139,133,139,169 
2486 <- 49216 DATA 0,101,140,133,140,76,37,192 
2S78 <- 49224 DATA 200,177,95,240,2,208 , 249,76 
3060 <- 49232 DATA 128,193 , 160 , 5 ,169,32,153,18 
3000 <- 49240 DATA 193,136,208,250,160,1,185 , 241 
2892 <- 49248 DATA 193 , 153,19 ,193,204,240,193,240 
2185 <- 49256 DATA 4,200,76,94,192,32,123,192 
2733 <- 49264 DATA 169,1,141 , 221 ; 207,141 , 185,192 
2667 <- 49272 DATA 76 ,1 28 , 164,160,0,185 ,1 9,193 
2436 <- 49280 DATA 201,48,208 ,1 0,169,32,153 , 19 
3153 <- 49288 DATA 193 , 200,192,5,208 , 239,173,20 
2790 <- 49296 DATA 193,201,32,208,26 , 173;21,193 
2940 <- 49304 DATA 141,20,1 93 ,173, 22 ,1 93 ,141,21 
3149 <- 49312 DATA 193,173,23,193 , 141,22,193,169 
2$00 <- 49320 DATA 32,141 , 23,193,76,142,192,96 
29-04 <- 49328 DATA 173,221 , 207,208,1,96,104,104 
t&33 ~- 49336 DATA 96 , 0,169,58,133,56,169,160 
2931 <- 49344 DATA 141,204,192 , 141,207,192,160,0 
274& <- 49352 DATA 162,32,185,0,192,153,0,192 
3~70 (- 49360 DATA 200,208,247,238,204,192,238,207 
3181 <- 49368 DATA 192,202,208,238,169,54,133,1 
3232 <~ 49376 DATA 169,3,141,49 , 165,169 , 192,141 
174& <- 49384 DATA 50 ,1 65 ,76 ,48 ,193 ,0,0,0 
13$9 <- 49392 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 
lå77 <- 49400 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 
3094 <- 49408 DATA 78 , 65 ,' 76,76,69,83,32,83 
301~ <- 49416 DATA 85,80,69,82,83,85 , 77,77 

• 30El7 <~ 49·424 t)ATA . 65 ,32,61, 32 , 52 , 55 ,49,49 
Z910 (.F49432 ~ATA 140,222,207,160,23,162,0,185 
~83 <~.49440 DATA 0,193,157,86,194,232,136,16 
2878 <- '49448 DATA 246,76,23,195,0,76,145,179 
3360 <- 49456 DATA 173,209,227,141,46,193,173,211 
23$3 <- .49464 DATA 227,141 , 47 , 193,32 , 0 , 194,96 
3183 <- 49472 DATA 68,65 , 84,79,82,77,65,71 
2971 (- 49480 DATA 65,90 , 73,78,32,67,72 , 69 
3355 <- 49488 DATA 67 , 75 ,83,85 , 77,77,69 , 82 
2760 <- 49496 DATA 160,23 ,1 62,0 , 185,64 ,1 93 ,1 57 
3016 <- 49504 DATA 86 ,1 94 , 232,136,16,246,120,32 
3010 <- 49512 DATA 217,194,169 , 54 ,1 33,1,96,0 
1497 <- 49520 DATA O, O, O,O, O,O , O, O 
1e9o <- 49528 DATA o,o,o,o , o,o , 96,o 
~~s~ <- 49536 DATA 164,139,165,140,32,45 , 193,32 
.,~ " <- 149544 2613 - DATA 221 ,1 09;160,o ,1 85,o ,1, 240 
3059 <- 49552 DATA 7 , 153 ,24 1 ,1 93 , 200 , 76 ,1 40 , 193 
3280 <- •49560 DATA 136,140 , 240,193 ,1 60 ,3,1~7 , 95 
3326 <~ '49568 DÄTA 170,136, 177 , 95 ,1 68,138 , 32 ,1 98 
~715 <- 49576 DATA 193 , 32 , 221 ,1 89 ,1 60 , 0, 1 85 ,0 
2480 <-~49584 DATA 1,240,7,153,249,193,200 , 76 
3332 <-~49592 DATA 174,193,136, 140,248 ,1 93 , 76 ,82 
2202 <- 49600 DATA 192,0,0 , 0 , 0 , 0 ,1 62,0 . · 
3M2 <- 4 9608 DATA 134·, 13 ,1 33 , 98 , ! 3 ·~ , 9 9 ,1 62 ,144 
29-09 <- 49616 DATA 165 , 98 ,73 ,255 , 42, 169 , 0 ,1 33 
3451 <- 49624 DATA 101,133,100, 134 , 97 ,1 33, 11 2 ,133 
2104 <- 49632 DATA 102,96,32,0 , 0,0,0,0 
1617 <- 49640 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 
2017 <- 49648 DATA 3 , 32, 49, 50 , 51 ,48,0,0 
~171 <- 49656 DATA 5 ,32,48,48,49, 5 0, 5 1,0 
2665 <- 49664 DATA 169,0,141,221,207,32,88,193 - - _....,._ 

----- ..... -- ... 

,,,,.,,.,.x, ·~ 

32.93 <- 49672 
$061 <· 49680 
$113 <- 49688 
3059 <- 49696 
3607 <- 49704 
3667 <- 49712 
3028 <- 49720 
3578 <- 49728 
3136 <- 49736 
3409 <- 49744 
3533 <- 49752 
3236 <- 49760 
3614 <- 49768 
3806 <- 49776 
2967 <- 49784 
$031 <- 49792 
3339 <- 49800 
2958 <- 49808 
3900 <- 4981.6 
3055 <- 49824 
3535 <- 49832 
3300 <- 49840 
3307 <- 49848 
3269 <- 49856 
3965 <- 49864 
3165 <- 49872 
3239 <- 49880 
3$12 <- 49888 
ass,s <- 49896 
SS<S~ <- 49904 
ao!H <- 49912 

1aa1.2 <- 49920 
39~? <- 49928 

1
4131 (., 49936 
3?15 <- 49944 
3321 <- 49952 
3U,4 <- 49960 
,uin <- 49968 
343~ <.- 49976 
3504 <- 49984 
3H!7 <- 49992 
3843 <- 50000 
33$}5 <- 50008 
3305 '<- 50016 
3569' <- 50024 
3075 <· 50032 
3810 <- ,50040 
37&4 <- 50048 
3443 <- 50056 
3461 <- ' 5 0064 
2868 <- 50072 
3463 <- 50080 
4213 <- 50088 
4154 <- 50096 
3{362 <- 50104 
3253 <- 50 112 
39W <- 5 0120 
4011 <-- 50 128· 
3813 (4 .50136 
329es <- 50 144 
$t31 <::I 50 152 
$SOS <- 50 160 
3220 <- 5.0168 
2$46 (,4 '50176 
2~75 <- 50184 
280'1 <- l,5 0192 
2630 <- 50200 
2580 <- 50208 
2737 <- 50216 
2672 <- 50224 
2981 <- 50232 
2802 <- 50240 

- ~ -
DATA 23i,234,32,220,195,32,23,195 
DATA 169,0,141,221,207,96,198,255 
DATA 164,255 , 185,86,194,73,0,41 
DATA 63,168,96,24,165,251,105,8 
DATA 133 , 251,165,252,105,0,133,252 
DATA 136,208,240 , 96,24,165 , 174,105 
DATA 8,133,174,165,175 ,1 05,0,133 
DATA 175,136,208,240 , 96,24,165,176 
DATA 105,8 ,1 33,176 , 165,177,105 ,0 
DATA 133,177,136,208,240,96,66,89 
DATA 32 , 72,65,82 , 65,76 , 68 ,32 
DATA 70,82,65,71,78 , 69 , 82,32 
DATA 55 ,47,50,45,56 , 56 ,24,165 
DATA 253,105 , 192,133,253,165 , 254,105 
DATA 0,133,254,96,24,165 , 3 , 105 
DATA 192,133 , 3,165,4,105,0,133 
DATA 4,96,24,165, 5 ,105 ,192,133 
DATA 5,165,6,105 ,0,1 33,6 , 96 
DATA 162,255,134,2,134 , 163,134,164 
DATA 232,230,2,164,2,177 , 251,72 
DATA 138,168,104,145,253 , 145 , 3,145 
DATA 5,152,170,232,230 , 163 , 164 ,1 63 
DATA 177,174,72,138,168,104,145 ,3 
DATA 145,5 , 152,170,232,230,164 ,1 64 
DATA 164,177,1 76 , 72 ,138,168,104,145 
DATA 5,152 ,170,232,224,24,208,201 
DATA 96,169,51,133,1,162,6,160 
DATA 0,132,251,169,58,133,252,152 
DATA 145,251,200,208,251,230,252,202 
DATA 208,246,162,0,134,253,162,64 
DATA 134,3,162,128,1~4,5,169,58 
DATA 133,254,133,4,~33,6,169,0 
DATA 133, 251 ., 133,174,133,176,169,208 
DATA 133,252,133,175,133.177.96.120 . 
DATA 165,1,72,32,217,194,169,24 
DATA 133,255,32,6, 19_5.,32,22, 194 
DATA 32 , 35,194,32,22,194,32,52 . 
DATA 194,32,22,194,32 ,69,194, 32 
DATA 152 ,1 94 , 32 ,110,19~,32,124,194 
DATA 32,138,194,165,255,208,219,104" 
DATA 133,1,160,0 , 32 ,1 76,192,88 
DATA 200,208,253,169,255,141,21,208 
DATA 169,0,141,23,208,141,29,208 
DATA 141,16,208,169,13,160,7,153 
DATA 39,208,136,16,250,160,15 ,1 69 
DATA 255,72,169 , 38,153 , 0,208,234 
DATA 234,234,136,104,1 53 , 0,208 , 234 
DATA 234 , 234 , 56 , 233 , 24 ,1 36 ,1 6,233 
DATA 160,63,169 , 0,153,64,3,136 
DATA 16,250,169 , 13,160,7,153,248 
DATA 7,136,16,250,169,0,160,24 
DATA 153,0,212,136,16 , 250 ,1 69 ,0 
DATA 141,238,207,169 , 232 ,141,236 ,207 
DATA 169,3,141,237,207,173,236,207 
DATA 240 , 33 ,1 73 , 236 , 207,172 ,238 , 207 
DATA 153,248,7,160,0,162,37,136 
DATA 208,253,202,208,250,238,236 , 207 
DATA 206,237,207, 208 , 224 ,238 , 238,207 
DATA 76 ,1 7E ,1 95 , 96,1 20, 169 , 0, 14 1 
DATA 14, 220 ~1 69 , 6 1 141, 33 , 208 ,1 69 
DATA 6,141,32,208,173,!7,208 ,4 1 
DATA 127 ,141,1 7 ,208 ,1 69 , 248 ,141 , 1& 
DATA 208,162,13,160,196 , 142, 20 ,3 
DATA 140 ,21, 3 ,169 ,1,141,25 ,208 
DATA 141,26,208,88 ,96 ,1 69 ,i,141 
DATA 2 5 , 208,169,19,141,17,208,169 
DATA 255 , 205 ,1 8 , 208 , 208 ,251,169 , 2 7 
DATA 141,17,208 ,1 69 ,1,141,25 ,208 
DATA 169,0,141 , 239,207,173 , 221,207 
DATA 208,3,~6,49 , 234,173 ,185 , 192 
DATA 240,248,169,0,141,185,192,32 
DATA 24,193,76,49,234, - 1 

Trött på DatorMagazins trå
kiga checksum? 

Vill du ha något fräschare? 
No problem! Knappa in Da

torMagazins Checksum de 
luxe! Ett unikt chemsu~ 
program som inte bara ko11ar 
att du knappat rätt, utan ock-
så visar checksumma i ra-
men! 

Checksum är säkert de flesta läsare 
förtrogna med vid det här laget. Genom 
att räkna fram en kontrollsumma för var
je rad i ett Basicprogram får man en 
slags skyddskontroll . Denna hjälper en 
att hitta fel i den rad man skrivit in. Och 
istället för att jämföra hela raden behö
ver man bara jämföra två tal. 

Det första av de två talen trycker vi i tid
ningen, till väflster om radnumret på var
je programrad. Den andra siffran räknar 
Checksum-programmet fram åt dig, ef
ter att du skrivit in dina programrader. 

Denna nya versionen av Datormaga
zins checksum skriver ut kontrollsiffran 
i.' bordern', dvs i ramen ovanför den van
liga bildskärmen. Där lever den ett all
deles eget liv och stör inte på något sätt 
inknappandet av ditt program. Siffran 
dyker upp varje gång cursorns befinner 
sig på en programrad och du trycker 
(RETURN). 

Du kan alltså antingen kolla siffran di
rekt eller lista en del av ditt program och 
trycka return på varje rad. 

Sjiijva checksumprogrammet har du 
alltså här intill. Skriv in programmet och 
spata det på band el!er diskett. Därefter 
startar du det med "RU ''. 

OBSERVERA: Detta program har 
du nytta av i fortsättningen varje gång 
du. ska knappa in ett-OM-program. 

Har du skrivit in alla datasatser korrekt 
kan du sätta igång det med 
"SYS49152" och få uppstartmeddelan
·det "DatorMagazin Checksummer". 
Stänger av den gör man med stop + 
restore varefter man kan återstarta 
den med SYS 49152 igen. 

Harald Fragner 
'-· 



~ 30 ---------------------------------------------
1 Utnämnd: 

-

Den verklige vinnaren 

Redovisningen av ubna
ningen '15-spel' som publice
rades i förra numret var tyvärr 
felaktig. Den ersätts nu av 
denna konekta redovisning. 

Att '15-utmaningen' var den svåraste 
hittills visste vi. Att det fanns programme
rare som såg fram emot en tuffare utma
ning trodde vi. Att bidragen skulle hålla så 
hög standard som de gjorde hoppades vi 
däremot bara på 

Bakom bidragen kunde skådas myc
ken tankemöda och fantasi. Ett av dem, 
Mikael Nordströms, var skrivet till 100 
procent i assembler och visade sig vara 
det bidrag som efter finalomgången stod 
som segrare. 

Mycket maskinkod 

Flera av bidragen hade tagit hjälp av 
maskinkod. Inte alla av dessa klarade sig 

dock särskilt bra, utan det visade sig att 
Al-programmering inte är så beroende av 
snabba assemblerrutiner utan mer av ef
tertanke och skicklighet hos programme
raren. 

Ett undantag från regeln är vinnaren, 
Mikael Nordströms program skrivet helt i 
assembler. Det använde cx:kså en helt 
annan algoritm än de övriga bidragen. I 
stället för att räkna ut vilken förflyttning 
som är bäst att göra härnäst tänker Mika
el Nordströms program elva drag framåt. 
Detta görs på samma sätt som ett 
schackprogram, det vill säga program
met provar sig igenom alla tänkbara för
flyttningar och poängsätter de upp
kommna ställningarna Därefter lagrar 
det de förflyttningar som ledde till den 
bästa ställningen och fortsätter från den
na ställning tills alla brickor harnnat rätt. 

Inte som schack 

Men till skillnad från schackprogram-

men är målet inte att uppnå den bästa , 
ställningen utan att göra det på så få drag 
som möjligt. Vinnarprogrammet tar hän
syn till detta och väljer den kortaste 
vägen till den bästa ställningen. 

Den algoritm som ligger betydligt när
mare till hands är den man normalt an
vänder själv, att sätta en bricka i taget på 
rätt plats tills man löst spelet. Den här 
vägen har praktiskt taget samtliga valt. 
Det första problemet är givetvis att kom
ma på hur man får datorn att flytta en 
bricka. Men eftersom datorn betraktar 
även den 'tomma brickan' ~uckan) som 
en bricka kommer man snart underfund 
med att en förflyttning är samma sak 
som att byta plats på 'tomma brickan' 
och en intilliggande bricka. 

Nästa steg är att kunna flytta en bricka 
dit man vill ha den. 

Här gör man definitivt klokt i att betrak
ta 'tomma brickan' som den bricka man 
ska arbeta med. Efter att ha manövrerat 
tomma brickan till position man vill flytta 
den egentliga brickan till kan man med 
ett platsbyte göra den 'riktiga' förflytt
ningen. 

Inte helt enkelt 

Det här är inte helt enkelt, men huvud
saken är att man löser problemet en del i 
taget och inte försöker göra allt på en 
gång. För bestämmer man vilken bricka 
man vill flytta, därefter åt vilket håll den 
ska flyttas. Sedan kan man beräkna vart 
tomma brickan ska manövreras och vil
ken väg den ska ta dit. 

Ett problem är att passa in udda bric
kor, som den sista brickan i en rad. 
Standardknepet har varit att använda 
'formler', det vill säga en förutbestämd 
serie förflyttningar som utförs automa
tiskt vid en viss position och ger den 
färdiga raden som resultat. 

De som ville slippa den tidsödande 
blandningen och slumpa ut brickorna 
upptäckte snart att bara varannan kom
bination går att lösa. Många har löst även 
detta problem. Några få beräknar star
tuppställningen matematiskt och 5/aiger 
direkt till om en olöslig uppställning. Ovri
ga märker precis vid slutet av att de sista 
brickorna aldrig kan komma rätt. 

Genomgående höll bidragen hög kva
litet den här gången; i vartenda program 
fanns egna - ofta finur1iga - programlös
ningar. Eventuellt kommer en liknande 
utmaning att dyka upp i framtiden. 

Harald Fragner 

De tio i finalomgången samt deras 
resultat, som är medel.ädet av 
våa fesll,11,pstältningar. 

Nam 
M.No. dstJöm 
K. Malachowslå 
P.Spjut 
Llsberg 
P-E. Backered 
M.Dahlgt-, 
J.Ahonen 
P.Smith 
K.Eriksson 
I. Magnusson 

Poäng 
95 

113 
127 
128 
162 
165 
17'0 
181 
182 
202 

Kort och långsamt 
Kampen om det kortaste 

programmet för beräkning 
av primtal blev hård. Vi fick 

• över 80 bidrag som alla 
pendlade mellan 200-123 by
tes. 

Priset gick denna gång tm 
Christian Eriicsson från Vik
bolandet som med några by
tes slog ut medtävlarna. 

Primtal var det visst många som 
hade hört talas om. Vi fick så många 
bidrag att Utmanings-lådan inte räck
te till. 

Som vanligt var det en hård kamp 
om första platsen. En sak som en del 
föll på denna gång var att vi krävde en 
ganska omfattande felhantering. 

Dels krävde vi att varken negativa 
tal eller decimaltal skulle accepteras, 
men också att alla tal utanför interval
let 1-999999999 skulle räknas som 

3953 <- 1 JNPUT "<CTRL-N><SHIFT-T>AL";N: IF N<O OR 
N> =1E9 OR N>INTCN) THEN PRINT " <SHIFT-F> 
ELAKT I G I NDATA!":RUN 

4 168 < - 2 I F N THE N PRINT N" ="; :FOR P=2 TO N:IF 
NI P>INT CN/Pl THEN NEXT:PRINT N:RUN 

1907 <- 3 IF N THEN N=N/P:PRINT P"*"::P=P-1:NEXT 

4173 <- 2 IF N THEN PR I NT N"=";:FOR P=2 TO SQRCN l +1:IF 
NI P > INTCN/Pl THEN NEXT:PRINT N:RUN 

. .. ~. , •; ;-.,-..-

felaktig indata. 
På en punkt valde vi dock att vara 

flexibla. Svaren "7= 7*1" och "7=7" 
är båda korrekta, så vi beslöt oss för 
att godkänna båda varianterna. / 

Vann denna gång gjorde Christian 
Ericsson från Vikbolandet med sitt 
program på totalt 123 bytes. 

Christian hävdar att vår metod för 
att bestämma längden på program
men är felaktig. Vårt svar är; det är fullt 
möjligt att du har rätt, Christian. Men 
vi utgår från vad CBM BASIC V2.0 tror 
om programmens längd. 

Christian får i alla fall Datorma
gazins Hacker-diplom och vår tröja 
"Datormagazin - makes hacking a le
gal sport" samt en Final Cartridge 111 
på posten. 

Christians program är ganska lång
samt, så han skickade även med en 
liten modifikation som gör program
met åtskilligt snabbare (men 5 bytes 
längre). 

Björn Knutsson 

r--------------, 
I NEW WordPerfect for Amiga (2850 inkl.Moms )! !! ! 

"Scarch & Replacc• WORKS with SWEDISH • . 

I VIP AMIGOIDS The Internf.tional Amiga Grovp. 
I Fish 1- 138, Panorama 1- 62,Amicus 1- 20. 

Plus.Com.m.ercial AMIGA Software and HardWare at Vip Discounts. 

I 
I Memberahip Fee 75 Kr per year.Gives you: 

1)Your Own Vip diskeue -1..isting PD libnuy CO.DlelttS and ovec 100 
I Amiga Products, software and memory expansion etc. 

2) Vip PD Diskeues - Minimum ordec 5 for 150 kr 
I 3) Hardware and software at Vip discounts. 

I 

I 
I 
I 
I 

i-a---------------1 Special Memberallip Offer 110 Kr 
includea DBW Render- A Ray Tracing Programme 
2 diakettea plua 34 page manual. 

Fill in the coupon and send to: Promoteus/ Vip, Rådmansgatan 57, 

113 60 Stockholm. Postgiro 97154-9 Tele: 08- 32 36 88. 

Y ea. I sure want to be a VIP member too ! 
Name __________ ____ _ 

Adress ___ _ 

Postcode ___ ·_Town ______ Tele: __ _ 
1. Make me A Vip Member and send Vip info diskette (75 Kr) [] 
2. Special Vip Membership, including Vip diskette and the DBW 

Ray tracing programme plus manual (110 Kr.) 0 
3. SendmetheNEW WordPerfect(2.850Kr O 
4 . The full wor.ks. NEW WordPerfect (2,850 Kr) plus Special V1P 

Membership Offer (110 Kr). Total 2,960 0 
Alla priser inklusive Moms. POl'tO / P/förs.kottsavgift tillkommer. 

L--------------..1 

SIIPACK 
GAMES! 
SNABB LEVERANS OCH LÄGSTA PRISET! 

HÄR KOMMER ETT URVAL AV VÅRAT 
MYCKET BREDA SORTIMENT. 

SPEL 
C64 /128:-------------

ARKANOID.(Revenge of Doh) (IMAGE ) 

The Games. (senaste från) IEPYX I 

T he F lintstones. (GRANDSLAM) 

A lien Syndrome. lACE I 

lmpo ss ib le Mission Il.!EPYX l 

Pac Land. (QUICKSILVA) 

KA SS . 

89:• 

129:-

139:-

119:· 

99:• 

99:-

AMIGA:----------------

Ferrari Formu ia I. IEA l 

lntercepto ,.(Otroiigt flygspel) (EA) 

Gettesburg. ISSI I 

Rockford . (Bouder Dash) (MELBOURNE HOUSE ) 

The Three Stooges . IC INEMAWAREI 

E lightenment. (Dru i d Il) IFIREB IRD ) 

D ISK . 

------
199: -

159:• 

149:-

149 :· 

149:• 

DIS K. 

299 :-

279:-

299: -

229:• 

299 :-

229:• 

AM IGA NYTTOPROGRAM ----------

Photon Paint. (det bästa ) 

AM I BOK. (helsvenskt bokför ingsprogram) 

Superba• Personal. (svenskt) 

Lattice C.(4.0 ) \ 
CARTRIOGE 111. 399:-

\

THE FINAL k bruksanvisning. 
Nu med svens 

869 :• 

2795 :-

995:-

1495:• 

COMMODORE'S NYA BANDSPELARE 
........ LOAD IT ........... . 

KÖP DEN OCH DIN.A INLADDNINGS
PROBLEM ÄR UR VÄRLDEN. i:11.1r AST: 395:-

1 
KÖPER DU FÖR 500:- ELLER MER 
FÅR DU ETT SPEL GRATIS!!!!!!!!! 

OBS! Jämför priserna med konkurenterna. Vi syns i nästa nummer! 

Namn 

Adress 

Postadress 

T el 

Målsmans namntek. 

SIXPACK GAMES 
BjOrnskogsvager. 86, 134 00 GUSTAVSBERG 

Vi bjuder på postförskottet, du betalar porto . 

ORDER TELEFON 
0766-34289. 

MÅN- FRE 18:00-21:00 

LÖ R-SÖN 12:00-18:00. 

Vid köp av ett spel 
eller nyttoprogram får 
du en katalog till din dator. 

., 

~ 

' 



• 

• -~ 
~ 
<( 
.J -
• 

BATHANDLE 
REDBALL 
3 WAY F.X'fllÄ t,,\\Nire ti\\ A-51)()095--

otd.pris 1.495:- NU\ 
1

· · 

f,X'f\lÅ FLOPP'< 1010 ti\\ A-':J'IJ 

01
d.pris '2..495:- N\]\ l.

395
:-

BOSS 

MONITOR 1084 

249:-
249:-
349:-
179:-

ana ens er . 
ord.pris 3.995:-

Gäller så långt la .. i52 TEXT-64 
~ Ordbehandlin~ ~ Commodore c..::gram tiU 
<( Ord.pris 

995
=- NU 295:- RING 040•830 63 

J_ L~~~~~i~~~:::l __ ' QPPF.T oYGNET RUN!. · IIOS CoroplO har vi otdetDlottal!,1Jlll& 
dygnet JUBL Vatdal!P bar vi pen,onlig 
telefonpassning kl. l 0-18. Löfdal!P l 0-l 4. 
OiJJter bil dm göta l,esliillninl!P genom 

Alla priser inkl gret racker. .moms. 

vår auto · .tekfoJISVaI8fC· 

9 
n 
0 
3 
3 
0 
~ 
0 ;; 
• 
9 
n 
0 
3 
3 
0 
~ 
0 ;; 
• 
9 
~ 
3 
3 
0 
~ 
0 
;; 
• 
9 
n ·o 
3 
3 
0 
~ 
0 . 
;; 

,..-

-- i 

·-

-



_f 

32 

en sprite i maskinkod 
Spelar man ofta spel kan 

det hända att man tycker 
programmering är tråkigt. 

I synnerhet maskinkods
programmering som kan ver
ka väldigt svårt. Men spelen i 
sig är program som någon har 
skrivit. 

Här visar vi hur man med ett 
maskinkodsprogram hur man 
låter en joystick styra en spri
te åt åtta håll. Programmet 
körs som ett interrupt. Tack 
vare detta är det inget pro
blem att köra ett annat pro
gram samtidigt som man har 
spritestyrningen igång. 

Den förklaring som följer gäller As
semblerlistningen du ser intil l. Den är 
tänkt för dig som vill lära dig mer om hur 
ett Asseblerprogram fungerar. Om du 
har en maskinkodsmonitor men ingen 
assembler kan du kn·appa in basicloa
dern och disassemblera den med din 
maskinkodsmonitor. Du kommer då att 
se hexadecimala tal istället för 
" IRQVCT", "JOYSTICK" osv. Men bort
sett från det är det ingen skillnad . 

Några initieringar 

I början av programmet finns som 
vanligt några initieringar. Startadressen 
bestäms till $cooo (49152). Där kommer 
programmet alltså att börja i minnet. Vis
sa variabler ('labels') tilldelas värden. I 
det här fallet används sprite:/10, d .v.s. den 
första spriten. 'spritemsb' är adressen 
fö r Most Significant Bit av spritarnas X
positioner. En bJ!e kan bara innehålla 
värdena 0-255 (!JOO-t,FF). En sprite kan 
däremot flyttas mer än så i X-led , efter
som 64:ans skärm har 320 punkter på 
bredden. Alla sprites (som numreras 0-
7) har varsin bit i msb-byten. Om denna 
bit är satt till 1 adderar grafikchipet 256 
till värdet i den spritens X-register. 

YMIN , YMAX, XMIN och XMAX är 
gränsvärdena för hur långt man kan flyt
ta spriten. Värdena i listningen är såda
na att en 'helfylld' sprite (fylld fyrkant) 
kan komma precis fram till skärmens 
kanter men inte längre. Givetvis kan man 
ändra dessa värden efter behov. 

I nit är initieringsrutinen som startar jo
ystickavläsningen. Det den gör är att 
ändra IRQ-vektorn så att den pekar på 
vår egen interruptrutin. IRQ-vektorn in
nehåller nämn I igen den adress interrup
ten hoppar till. LDA#'((INTRPT) laddar 

Akkumulatorn med low-byten av adres
sen INTRPT. STA IRQVCT lagrar den i 
low-byte av interruptvektorn. Nästa två 
instruktioner gör samma sak med high
byten. SEI spärrar för säkerhets skull 
IRQ-interrupt under den tid man ändrar 
vektorn, CLI släpper på interrupten igen. 
RTS gör att man återvänder till Basic om 
det var därifrån programmet anropades 
(med SYS). 

Kommentar till Basicloa
dern: 

Efter du startat detta program med 
SYS 49152 kommer en joystick i port 2 
att kunna flytta omkring sprite //0 på 
skärmen. Programmet är interruptdrivet 
och sköter sig själv när man startat det. 
För att programmet ska ge något resul
tat måste du ha sprite //0 framme på 
skärmen, eller knappa in det lilla spelet. 
Med'Poke 56325,X (där X är mellan 1 
och 255) kan man förändra interuptfrek
vensen, och därmed hastigheten på 
spriten. 

Observera att du måste ha laddat 
och kört Basicloadern innan du star
tar detta spel för att det ska fungera. 

Som exempel på hur trevligt <.Jet kan 
vara att ha en interruptstyrd sprite till för
fogande har jag skrivit ett litet spel. Jag 

vet inte vad jag ska kalla det, men det in
spirerat av det berömda slalomspelet i 
basic på ABCB0. Två rader av stjärnor 
bildar en 'väg' som man ska styra spri
ten mellan. Vägen svänger lite då och 
då med hjälp av slumptalsgeneratorn. 
När man spelat ett tag börjar det dyka 
upp svarta kors, låt oss kalla dem stenar. 
Kör man på någon av dem (eller kanten 
av vägen) har man förlorat. Ju längre 
man spelar desto fler stenar dyker det 
upp. En poängräknare finns det för
stås också. Ju längre ner på skärmen 
man har spriten , desto mer poäng får 
man. Tro nu inte att det är tråkigt för att 
det är enkelt. T.o.m. en inbiten program
merare som jag greppade joysticken en 
stund. Mitt rekord är ca 5000 poäng . . .. 

Harald Fragner 

1 <- 1 REM SLALOMSPEL AV HARALD FRAGNER 1988 I 
2292 <- 2 POK E 53249 , 50:POKE 5 3264,0:POKE 5 326 9 , 1 
3876 <- 4 POKE 2040 ,11 ~FOR X=O TO 62 : POKE 704+ X, O: NEXT: 

FOR Q=O TO 4 :D CQl =- l+Q* . 5: NEXT 
2197 <- 5 FOR X=l TO 37 STEP 3:POKE 704 +X,23 1 : NEXT 
4330 <- 20 PO KE 5 3 280 , 6:POKE 5328 1 , 15:POKE 53287 , 7: 

PRINT " <RED , CLR >":SYS 49152:X =PEEKC5 3279 ) 
1581 <- 101 A$ ="*<9 SPAC ES >*":5 =LENCA$ l 
1628 <- 105 DIM A$ ( 21 ) :FOR X=1 TO 5 - 2 
4437 <- 106 ASCYl =LEFTS CAS,Xl+"< BLACK,SHI FT- V,RED> 

2324 
2 5 0 5 
1691 
253 1 

<- 120 
<- 140 
<- 145 

"+RI GHT$ ( A$, S- X- 1l:Y=Y+1:NEXT :X =RND(Ol 
X=RN DC1l*20: POK E 53248 ,64 +X* 8 
C=R NDC1)*8+8:D =D<RNDC1l*Q) 
C=C- 1:IF C<O THEN 140 

<- 200 I F RND(1 l <Z THEN PR INT TAB <X>ASC RND<l l *Y): 
GOTO 230 

1627 <- 205 PRINT TAB CX) AS:Z =Z+ . 0001 
46 90 <- 230 X=AB S CX+D+<X+S >38ll:I F PEEKC53279 l =O THEN 

P =P +PEEK<53249 l /40 :GOTO 145 
2234 <- 240 PRINT " <HOME , BLU> GAM E OVER! SC ORE ="; 

JNT ( P l 

Detta är vårnya, egna, interrupt-rutin. 
LDA JOYSTICK laddar in joystickregist
ret i Ackumi.ilatorn. CMPit$FF jämför 
värdet med ~FF som är det värdet man 
får om ingen av stömbrytarna är sluten. 

BEQ END hoppar sedan till slutet av 
interruptrutinen om så var fallet. Det är 
onödigt att slösa processortid på joy
stickkollar som i alla fall inte ger något 
resultat. 

Om någon strömbrytare däremot var 
sluten måste vi undersöka saken närma
re. Först sparar vi Ackumulatorn på stac
ken för senare bruk. AND./Fl kollar den 
första biten (som har värdet 1). Den bi
ten är 0 om man har dragit joysticken 
uppåt, och i det fallet anropas subruti
nen JOYUP med instruktionen JSR 
JOYUP. I annat fall gör instruktionen 
BNE DUMMY1 (hoppa om resultatet inte 
var noll) att man hamnar på instruktio
nen vid DUMMY1. 

PLA vid Dummy1 hämtar tillbaka 
Akkumulatorn från stacken. Dels 
för att vi behöver värdet för nästa 
koll, dels för att man ALLTID ska 
hämta tillbaka saker man lagt på 
stacken. 

Samma procedur upprepas när vi kol
lar de övriga tre joystickriktningar. AND 
-#2, AND:f/4 och AND.Jl8 kollar bitarna 1, 
2 och 3 i värdet från joystickporten . Vi 
sparar också värdet på stacken, för se
nare bruk. Utom sista gången, då vi ju 
inte behöver värdet mer. När vi ti ll sist 
kommit till END gör instruktionen JMP 
OLDIRQ att vi hoppar till det gamla van
liga interruptet. Detta för att Basicen ska 
kunna fungera som vanligt. 

Joyup 

Den här subrutinen hamnar man hos 
när man drar joysticken uppåt. 

LDA SPRITEY laddar in spritens V
position i Akkumulatorn och CMP 
#YMIN jämför det värdet med minsta ti ll
låtna V-värdet. Om spriten var längre 
upp än tillåtet, dvs SPRITEY var mind
re än YMIN gör instruktionen BCC END
UP att man hoppar till ENDUP, som är 
slutstation i denna lilla rutin. I annat fall 
kommer först DEC SPRITEY att utföras. 
Den instruktionen minskar innehållet i 
ad ressen SPRITEY med 1, d.v.s. flyttar 
spriten ett steg uppåt. 

Vid ENDU P gör RTS att man återvän
der från subrutinen. 

Joydown 

Joydown hamnar man hos när man 
drar joysticken neråt. Rutinen fungerar 
på samma sätt som JOYUP. Skillnaden 
är att vi jämför med YMAX istället, och 
hoppar till si utet om spriten var för långt 
ner. 

För jämförelserna i de här två rutiner
na använder vi flaggan C, som står för 
Carry. Carryflaggan sätts eller släcks be
roende på resultatet av jämförelsen man 
gör. En typisk jämförelse kan se ut på föl
jande sätt: 
LDA Adress1 
CMP Adress2 

Vi får då två olika fall . Om innehållet 
i Adress1 är mindre· än innehållet i 
Adress2 kommer flaggan att släckas 
(C=0). 

Om innehållet i Adress1 är större än 
eller lika med innehållet i Adress2 kom
mer flaggan att sättas (C=1). 

BCC Adress hoppar till Adress om 
Carryn är släckt (C=0). 
BCS Adress hoppar ti ll Adress om Car
ryn är satt (C= 1). 

Joyleft 

Här blir det något krångligare efter
som vi måste ta hänsyn ti ll spritens MSB. 
De första tre instruktionerna kollar 
MSB:n och hoppar t ill LBL1 om Msb~ 
biten var satt. Om den inte var satt fort
sätter programkörningen med LDA 
SPRITEX. Att MSB inte var satt betyder 
att spriten befann sig på vänstra delen 
av skärmen. 

Li ksom i JOYUP kollar vi om positio
nen är mindre än tillåten. Om den är det 
hoppar vi ti ll slutet av rutinen, i annat fall 
till LBL2 där spriten först flyttas ett steg 
åt vänster. 

LBL1 hamnar man vid om MSB var 
satt och spriten var på högra de
len av skärmen. Det vi måste kol
la här är om spriten hamnar på 
vänsta delen av skärmen om vi fly
tar den ett steg åt vänster. 

Om SPRITEX inte är noll är det ingen 
fara och BNE LBL2 hoppar t il l instruk
t ionen som flyttar spriten ett steg . Om 
SPRITEX däremot var noll betyder det 
att spritens position var 256 ($100) och 

kommer att bli 255 ($FF) då vi fiyttar 
den. Då måste vi släcka MSB: n eftersom 
vi inte längre vi ll radera 256 till spritens 
adress. Instruktionerna: 
LDA SPRITEMSB 
AND #$FE 
STA SPRITEMSB 

Den släcker bit 0 i MSB-registret. Där
efter flyttar vi spriten och återvänder 
med RTS. 

Joyright 

Joyright fungerar på precis samma 
sätt, bortsett från att vissa saker blivit 
omvända. Vi kollar XMAX istället för 
XMIN. Och vi kollar om spriten just ska 
över t ill högra delen av skärmen i stäl
let för tvärtom. I så fall sätter vi bit 0 i 
MSB-registret med instruktionerna: 
LDA SPRITEMSB 
ORA.ilt01 
STA SPRITEMSB 

Därmed har vi hunnit igenom hela 
programmet. En lämplig övning till det 
här är att göra rutinen "JOYFIRE", som 
anropas när man trycket påjoystickens 
Fire-knapp. För att läsa av detta gör man 
ett AND#16 (eller AND°#$10) på värdet 
i joystickporten. Resten får du räkna ut 
själv .. .. Lycka t ill! 

Harald Fragner 

2 285 <- 1 GOTO 3: I NTERRU PT-STYRD SP RITE 
3387 <- 2 >PROGRAMMERAD AV HARALD FRAGNER 1988< 
909 <- 3 READ Y:IF Y<O THEN 5 
2652 <- 4 POK E 49152+X,Y:X =X+1:S=S+Y:GOTO 3 
1723 <- 5 I F 5 - 16525 THEN PR IN T " FE L I DATA!" : STOP 
122 <- 6 
2206 <- 49 15 2 DATA 120,1 69 ,13,141,20, 3 , 169 ,1 9 2 
264 1 <- 49160 DATA 141,21 , 3 , 88, 9 6 , 173 , 0,220 
2 43 2 <- 49 168 DAT A 201 , 255,240 , 3 4, 72 , 41,1 , 208 
2183 <- 49176 DATA 3,32 , 57 ,1 92 , 104 , 72 , 41,2 
2420 <- 49184 DATA 208,3 , 32,68 , 192 , 104,72 , 4 1 
2008 <- 49192 DATA 4 , 208,3,32 , 79 , 192,104,41 
2083 <- 49200 DATA 8 , 208 , 3 , 32 , 113,192,76,49 
2162 <- 49208 DATA 234 , 173,1,208,201 , 50, 144 , 3 
2300 <- 49216 DATA 206,1,208,96,173 , 1 , 208,201 
2662 <- 49224 DATA 229,176,3,238,1 , 208 , 96,173 
2216 <- 49232 DATA 16,208,41,1,208,10,173,0 
2800 <- 49240 DATA 208 , 201,24 ,1 44 , 19 , 76 , 109 , 192 
2008 <- 49248 DATA 173,0 , 208,208 , 8 , 173,16 , 208 
2 4 28 <- 49256 DATA 41 , 254 , 141,16,208,206,0,208 
2344 <- 49264 DATA 96,173,16 , 208,41 , 1,240,10 
2257 <- 49272 DATA 173,0,208 , 201,63,176,21 , 76 
3149 <- 49280 DATA 145,192,173,0,208,201,255,208 
2632 <- 49288 DATA 8 , 173 , 16,208,9,1,141 , 16 
2016 <- 49296 DATA 208,238 , 0 , 208 , 96,-1 

-.LI 4,4,0 1 
100 ·· 
110· 
.120 
130 
140 
150 
160 

-.BA SCOOO;KODSTART 
- .EQ J OYST ! CK =SDCOO;J OYSTI CK 12 
- .EQ l RQVCT=S0314 
-, EQ OLD!RQ=SEA31 
- .EQ SPR!TEX =$0000 ; SPR!TE tO 
- .EQ SPR!TEY=$0001;SPRJTE #0 
- .EQ SPRITEMSB~$D010 

; 
;DESSA DEFINITIONER AN&ER EXAKT 
;VAR SPRITEN STOPPAS VID KANTERNA 

230 -.EQ YM!N=SO 
2AO • ,EQ YMAX=229 
250 .EQ XMIN=24 
260 -.EQ XMAX;63 

t-----------=---=----=~----=----= 
;!NIT INITIERAR RUTINEN GENOM ATT 
;STOPPA IN NYA INTERR UPTETS 
;ADRES S I I RQ- VEKTO RN VtD $0314 

cooo 78 : 350 -ll'-HT SE J 
C001 A90D :360 LDA 
C003 801403 ;370 STA 
coos A9CO :380 LOA 
cooe 8D1503 :390 STA 
COOB 58 :400 CLI 
cooc 60 :410 RTS 

t------------=---------------~--
;NYA !NTERRUPTRUT!NEN KOLLAR OM 
;MAN DRAR l JOYST!Cl<EN, FLYTTAR 
;EVENTUELLT SPRJTE ao OCH HOPPAR 
;SEDAN T ILL DEN ORDINARIE 
;!NTERRUPTRUTINEN 
t-------=---~----#--- =- --:=-----

H( INTRPT ) 
IRQVCT 
l>(lNTRPTl 
!RQVCT+1 

COOD ADOODC :520 -!NTRPT 
C010 C9Ff' :530 

LDA JOYST ICI< 
CMP U FF 

Listningen fortsätter på nästa sida 

-· 
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Byggen 
varför kasta ut dyra pengar på 
en ljuspenna. I stället kan man 
bygge en själv till priset långt 
under en biobiljett. 

Allt som behövs är en gam
mal avlagd tuschpenna och 
lite tålamod. Och 35 kronor att 
lägga ner på komponenter. 

Har inte du någon gång tänkt köpa en 
ljuspenna, men liksom jag avskräckts av 
det tresiffriga priset? 

Här kommer i stället ett exempel på en 
billig ljuspenna med två medföljande de
moprogram till C64, som du kan använ
da i dina egna program. 

3 4 5 000 1 
••• 0 

~=6=7~~8~9~~ 

1 
0 

2 
0 

;.y~ ,i:L~;~;4fr~;;~:~ -,~ ~-
• Kontaktens lödsida. OBS: Löd rätt så att du 
inte skadar datorn. Löd sladd 6 mot stift 6, sladd 
7 mot stift 7 och sladd 8 mot stift 8. 

noggrann at inte kortsluta trådarna Vik
tigt är också att på fototransistorn finns 

: 

• Den färdiga ljuspennan och under höljet, som du lätt tillverkar av en gammal filtpenna. en filad kant och det är det benet som 
närmast kanten som ska kopplas till stift 
(7) +5v via ett motstånd på 12k ohm. De 
andra stiften som ska kopplas är (6) ljus
penna/fireknapp A och (8) jord. 

fototransistor. . na på kontakten. rande npn transistolj 
2. Borra hål i toppgluggen av pennan, så 6. Nu är det dags att knacka in program- · T2 = OP 500 (foto transistolj 
att sladden kan dras igenom. Du måste met och testa din penna Lycka till! · · 
ha en toppglugg för att göra pennan. Mikael Ahlberg 

ÖVrigt 

") 

33 . 

..---;I , 

• De nedanstående programmen är inte 
så avanceracle. Och den vane program
meraren kan lätt gå in och ändra i pro
grammet så att de får den känslighet och 
utformning som önskas. 

Så~du: 

Ni som inte är riktigt säkra på hur en 
transistors ben ska sitta kan titta på skis
sen nedan. 

3. Löda fast komponenterna enligt sche
ma och bild. Var noga med att isolera 
komponenterna från varandra, risken för 
kortslutning och trasig dator är annars 

Komponentlista: 
R1 = 1~ k ohm/0.25 W 
R2 = 1,4 k ohm/0.25 W 
R3 = 1,4 k.ohm/0.25 W 

1 st 9 polig D-sub honkontakt 
1 st kåpa till ovanstående 

Börja här: stor. 2 m 3 ledar kabel 
1 st gammal tusch penna Det behövs inget kretskort till det här 

arbetet för det skulle inte få plats i pen
nan. Allt är uppbyggt på den så kallade 
"skatbos" -metoden. 

1. Ta en gamma filtenna och ta bort både 
tuschfiltret och spetsen. Fila av toppen 
på pennan så att du får en lämplig storlek 
som är anpassad för spetsen på din 

4. Stick försiktigt ner lödningsarbetet i 
pennan. OBS! Vånta med att försegla 
pennan tills du har testat. 
5. Nu är det datorkontaktens (D-i,ub) tur. . HaMedare: , 
Löd enligt schema Var noga med Siffror- T1 = BC 547B (eller motsva- Ca pris: 35 kr: Det innebär att du måste vara extra 

10 b =54273:c=54272:d =53267:e =53268:f=2~(1/12l:g=4000:h =54276 
20 poke53281,0:input"speed <100l" ; a 
30 goto90 
40 n = int((peek(el-26)/16 ) 
50 ifn<0orpeek(d l (80thenn=0:goto40 
60 pokeb , b(n l :pokec , c(n) : pokeh,0:pokeh , 17 
70 fori=1to2000stepa:next 
80 goto40 
90 rv$ =chr$(18 l :printchr$ ( 147 l +chr$(5l; 
100 fori =1to13:print:print" "rv$" 
110 print" "; 
120 ifi =2ori=4ori=7ori=9ori =11thenprint" 
130 printrv$ " " ; :next 
140 dimb(t6l , c(16l:fori =1to13 
150 b(il = int(g/256·l:c(il =gand255 
160 g =g*f:next 
170 poke54296,15:poke54277,7 
180 goto40 · 

"; 

• Musikprogram. Om du pekar med ljuspennan på skärmen kan du spela enkla 
melodier. 

/r\ 
(C)ollector (B)as (E)mitter 

• Transistorns benanslutningar. 

10 b =1024:c=55296:d =0:e =53267:f =53268:fori =Oto999:pokei+b,160:pokei+c,1:nex{ 
20 x =peek(el - 46:y =peek(f ) -46:a =intlx/41+40*intry/8l:ifa<Oora)999then20 
~0 pok~c+d,1 .:pokec+a,2:d=a:goto20 

Fasad kant på fototrann~torn 

12 / 

Rl 
7 

6 
B 

8 
R3 

-• Programmet flyttar en markör efter ljuspennan när du rör ljuspennan över skärmen. • Kopplingsschema till ljuspennan. 

co} Z' f"-0-f;Z, 
C0t4 48 
cou ~-t!JQJ 
llflt'.'t .l)Q~ 

~{)39:CO 
-68 
4$ 

t ~Ot.E ,?GQt 
C0;:2:Q {>003 
Q0~2 2Q44eO 
C()2& S8 

! ; 

48 
2904 

t(:}10 
J&20 
:$30 
t640 ,..f>lJl1MY~ 
:.SSQ ~· 
~$~.<) 
~e?o-

; ;:;;;;.;:,;:;;.:=iJ;;::::ii ==::i:==~#.·=;=:~=~-= :!:.:.~~-~.e, . .:~~,: 

;JOYD014N FI..Y'l"l'AR Sf'R!Tl;;li l'fl.''I' s-raa 
ft4ER OM DESS .!"OS t;f tON < TMAX 
t ..i::i:ii :r !S;:::c=,.m;::zt. = ~ :.ui:u':: u :t:tt:..;t:::ii,:::si:; :-utcm.:sn:t#'.st·='e-= 

C044 A-00100 t930 .. JO'IDOWN LDA SPlHTEY 
C047 C9ES :940 - C~? 1~HAX 
C04S aoo~ t$SO Bes ttNobQWN 
C048 EEOtDO <960 l~d SPRlTEY 
C04E 60 i970 ~ENDDOW~ R'l'S 

BILLIGAST DISKETTER ? 

t.bA SPtHT~MS:& 
~m> u 
flE(I t..-8!.;;t 
1.tfA. SJ>RlfEX 
01\!P ., 11ilC!iAX 
ijCS !iWRl <*i1' 
:!:Ml' fi,1U,lf 
LOA 'SJ>Jt,t:'l'tX 
Ot!P Hf<P 
8$ L11L4 
j,,'DA 
ORA: 

Varför köpa Noname-disketter när Ni kan få Märkesdisketter till samma 
pris! .. Vi säljer Sony, Platinum mfl. 

PRISEXEMPEL: 3.5" ••. 

20-99st 50-99st 100-st 

11:- 10:50 10:-

Introduktions-erbjudande .. 
3.5" Amiga kompatibel Kvalitetsdrive: 
Driven som har ALLT! Till det bästa priset!! Jämför själv ... 
• Super- slimline 24mm 
• No click- Driven klickar inte när diskett ej är i (går att stänga av / på). 
• On/Off switch - För p rogram som ej fungerar med extra drive. 
• Dammskyddslucka 
• 9-Volts adapter uttag - Om strömkälla annat än CPU. 
• Går att uppgradera till dubbeldrive samt trippeldrive i samma hölje om så önskas. 

Ordertel: 
046 - 29 20 67 

Orderadress: 
BOX 156 

237 00 BTÄRRED 

• Genomkopplingsadapter för endast 95:- För dem som vill koppla ytterliggare en enkeldrive i stället för att uppgradera. 

Endast 1095:-

- - . 
( l 
. ! 

J 
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Intressanta listningar 
-... 

Bra om spel 
för nybörjare 

För dem som är intresserade av spel 
finns ett helt kapitel med listningar och 

- förklaringar till fem spel. 
Kapitel fyra innehåller små nyttiga ru

tiner du kan ha användning av när du 
programmerar. Bl.a. finns ett program 
som ger dig elva nya kommandon för att 
underlätta programmering. 

välskrivna och lätta att förstå. 
Det gäller även artiklarna i den här bo

ken. 
Kalle Andersson 

Fakta: 

• Att skriva spel i basic är ofta alldeles 
för långsamt och att skriva spel i maskin
kod är för nybörjaren omöjligt. Det har 
även någon på COMPUTE's förlag in- · 
sett. 

Därför har man samlat sju listningar 
på spel i boken COMPUTE's Machine 
Language Games for the C64. Spelen 
har tidigare varit publicerade i COMPU-

. , E! eller COMPUTE! 's Gazette. 
· Fördelen med det är längden. För att 

publiceras i tidningen är det viktigt att de 
inte är alltför långa för att folk inte ska 
tröttna på att mata in dem, samma sak 
gäller här. 

Listningarna består dels av en kom
menterad källkods-listning (även kallat 
sourcekod) på spelet och dels en färdig 
listning som bara behöver matas in och 
startas. Fördelen med att det finns so
urcekod är att du enkelt kan göra änd
ringar och framförallt- lära dig hur man 
gjort spelet. Varje spel har dessutom ett 
par sidor med förklaringar. . 

Som jag nämnde tidigare finns det 
__ Jistningar som är färdiga att mata in och 

som du kanske vet blir det lätt fel när 
man ska mata in maskin kod som enbart 
består av siffror. För att slippa alla dessa 
fel har man i boken, precis som i tidnin
gen, använt sig av något dom kallar för 
Proofreader. Det är ett program som lå
ter dig knappa in ett annat program utan 

• _risk för fel. 
Felen undviks genom att varje rad in

nehåller ett s.k Checksum. Checksum 
är ett värde som är en sammanräkning 
av exempelvis en programrad. Om inte 
det värdet stämmer när du matar in, 
måste du antingen har matat in prog
ramraden eller checksumen fel och du 
måste skriva om raden. 

• :, De första spelet som finns listat i bo
ken är CUT-OFF!, en variant av det klas
siska spelet Surround . Två spelare styr 
varsin linje på skärmen. Genom att sty
ra undan för den andres och din egen 
linje och samtidigt försöka få motspela
ren att köra in i en linje vinner du poäng. 

._ I Nessie ska du försöka fotografera 
Loch Ness monster. Oavsett om det bara 
är en del av Nessie är det värt poäng. 
Men för att göra det svårare för dig är 
Loch Ness även fylld med andra djur, 
som inte alls ger dig lika mycket poäng 
som Nessie. 

Campaign Manager. Här gäller det för 
1 :-,.dig att lyckas i presidentvalet. 
..,,.. Heat Seeker låter dig sitta bakom spa-

karna i ett jetplan, som är jagat av miss
iler. 

Laser Beam går ut på att du ska samla 
bollar och lägga dem i en korg. 

Whirlybird är en variant på det klas
siska spelet Breakout. I stället för att sty

, ~ra en platta styr du en fågel som lägger 
konstiga ägg. Med äggen ska du skjuta 
ner tegelstenar. · 

Miami lce. Miami har blivit isbelagt 
över en natt och du ska ut och köra bil. 
Ett bilspel helt enkelt. 

För en nybörjare som vill hålla på 
med maskinkod, men inte kan så 
mycket tycker jag boken är an
vändbar. Det man alltid lär sig 
mest på är att titta på andra exem
pel och se hur andra gjort. 

Spelen är inte av högsta klass, men 
ger ändå läsaren en_grund att stå på. 

Kalle Andersson 

Fallta: 

Tlfel:COIU'Ul'E's~,.,,,.~Ga
mes4Drtfle C84 
F6f1ilo;~'s8oobPubllcation 
Sp,ik; ~ 
..,_,ildof":NI 
~HKElecftDnJcs 
IS8H: tJ-f746$-0ff~ 

, . 

• COMPUTE! och COMPUTE!'s Ga
zette är namnet på två av de största tid
ningarna för C64 och C128 i USA. 

Tidningarna innehåller många intres
santa programmeringsartiklar och list
ningar på både spel och nyttoprogram. 
Det är vanligt att COMPUTE! samlar 
ihop ett antal listningar och artiklar un
der en viss kategori och gör en bok av 
materialet. På det viset har COMPU
TE!'s First book of Commodore 128 
kommit till. Boken innehåller färdiga 
program att mata in och intressanta ar
tiklar om C128. 

Det största och första kapitlet i boken 
handlar om programmering, där man 
börjar i:ned att beskriva basic:en lite. 

Kapitlet innehåller ett antal intressan
ta artiklar, ofta med programlistningar. 
Bl.a. finns en minneskarta med använd
bara adresser i C128:ans minne och för
klaringar till maskinkodsmonitorn som 
finns inbyggd i C128. 

Kapitel två beskriver ljud och grafik . 
Man tar upp lite om fönstertekniken, hur 
man gör egna tecken och lite om ljud 
och vågformer. 

Sveriska databaser 
"' I I. 300 ~ A. Xmodcm 

2. 75/ 1200 
~ 

8. Kcrmit I 3. 1200 C. Pumcr 
4. 300 75 / 1200 t 0. Xmodcm & Kermit 
5. 300 1200 i E. X-. Y-. 2-modcm. , 
6. 300 75/ 1200 1200 T. :.: Modem 7. Kermit . 
7. 300 1200 2400 ,. ~ ~ i g Sealink ~ N :i; 5. '-' 8. 30075/ 1200 12002.wo I ; ' :i; c:: ~ < i 
9. 1200 2400 :! < '-' :i; :i; "- I 

GÖTEBORG: Part ille Basen stängd 

HA LMSTAD: Oskarsl röms BBS 03S/ 42784 I X C Har byu nummer 

HOFORS-SlORVIK: Hofors BBS 0290/23858 5 X X E 

JÖN KÖPING-HUSKVARNA: Basens BBS 036/ 129385 I X C 

KU NGÄLV: Meadow of Stenungsund 0303/845 22 5 X X Stä llen . . . 

LIT: JAMT Monitorn 0642/I0300 8 Även 1cx11clefon 

WN D: Fireny BBS 046/ 250159 8 X D 

SILT UNA: Si~luna BBS 0760/ 5271) 5 X X A Trevlig Amigabas 

STOCKHOl.M: ABC·Klubbens Monitor 08/801155 5 
The Alpha Complex 7701665 5 X ' A 
Centu ry sommarstäng1 i juli 465584 9 X E 
Firclinc 7777155 I X C seg som 1uggummi 
Syntet:h BBS 7923705 I 
Ji nges TCL 7450401 5 
lm peria l Siar 465404 8 ' X X X ., X E Kl. 20-10 o. Helger 
Annonsmarknaden 339200 4 Köp- S;1lj 
Dataforum 6440591 8 

SÖDERTÄW E: Södertä lje Datorföreni ng 07S5/ 14440 6 100 el 180 Kr/år 

WAXHOLM-ÖSTERÅKER: PermoBas 0764/ 68180 I 50 cl 200 kr/ mån 
Permobas 2011 0 4 50 c:I 200 kr/mån 

VISBY: Mac Ho! line 0498/31332 7 X A SM UG 

VÅHERÅS: Aros 88S (AUGS) 0 21 / 353442 5 X X X ' E 
Maurer BBS 141 122 7 X X X E 18-07 o. Helger 

ÖREBRO: Rabbi! I X C stängd 

Copyrigh!= Datormagazin, Lars R'!_smusson, Sten Sv~~n. Uppdate~d 880620. sa,~
nas du nagon BBS, skriv och be,atta tll Datormagazm. Mark kuvertet BBS-spalten . 

Alternative 
störst i England 
• Alternative Software tog över ledar
platsen från Mastertronic i antalet sålda 
spel, visar en gallupundersökning som 
redovisas i branschtidningen Computer 
Trade Weekly. 

Alternative ym liksom Mastertronic 
säljer budgetspel har nu 13.2-procent av 
marknadsvolymen. Masterronic ligger 
tvåa med 11 .4 procent, Trea är Gode 
Masters (a8) och fyra U.S.Gold (7.4). 

Feta Agnes 
byts ut? 
• Fat Agnes är det.videochipet som sit
ter i Amiga 500 och 2000. Och under den 
senaste tiden har allt mer intensiva ryk
ten gjort gällande att chipet kommer att 
bytas ut mot ett ännu bättre. 

Med det nya chipet får man 256 fär
ger tillgängligt samtidigt. Dessutom eli
mineras flimmret i interlace-mode. Vid
are hävdas det att det nya chipet ska 
kunna hämta grafik från en megabyte 
RAM, till skillnad från 512 K i dagsläget. 

Det sista kapitlet i boken handlar om 
diskdriven och ger lite förklaringar om 
1571 :s fastmode och hur man autoboo
tar. 

Titel: COUPOTEJ's First l>oolc of 
CommCJdote 12$ 
Fdrlag: COMPUTEI Sookspublica
tion 
Pris: 215 ler. 
Sp,ilc Engelsfra 
Antal sidor: 217 
Distributör: l'ylator 
ISBN: O-B745S-059-9 

Boken innehåller en bra blandning av 
program och artiklar för den som vill få 
en allmän insikt i 128:an. Det som ofta 
stämmer är att COMPUTE! 's artiklar är 

Mr. Data AB 
Auktoriserad av Commodore och Atari 
Rörläggarvägen 30 • 161 46 Bromma 

IBO 
Det professionella bokföringsprogrammet till 
Amigan. Speciellt utvecklat för företag, instu
titioner, organisationer och privatpersoner. 

• AMI BOK 

• AMI BOK 

• AMI BOK 

• AMI BOK 

• AMI BOK 

• AMI BOK 

Distribueras av: 

fungerar med samtliga amigor som 
har minst 512 Kb minne. 

opererar i full multi-task milj.ö. 

hanterar alla interna & externa 
diskett-stationer & hård-diskar 
(DH0, JH0 m.fl.) 

samarbetar med alla på marknaden 
förekommande printrar. 

klarar redovisningsproblematiken 
för ett obegränsat antal fristående 
verksamheter. 

ger Dig möjligheten att presentera 
Dina rapporter i form av stapel
diagram. 

©COlOSSUS ORTfl COl~ lJlTil)fG 

rlT'a1 ELECTRONICS 
lWllJ & SOFTWARE AB 
För information om närmaste återförs. Ring 08-733 92 90. 

.. 

"' 



HOS OSS FÅR DU ALLT DETTA PÅ KÖPET, HELT GRATIS, 
VID KÖP AV ATARI 520, 1040 ELLER MEGA ST 
* SPEL: 8 st, Arkad/Äventyr/Action samt Adverture Game Maker * ORDBEHANDLINGSPROGRAM: Menys~yrt, specialgjort för Atari * GRAFIKPROGRAM: Skapa egna konstverk i färggrafik * KOMMUNIKATIONSPROGRAM: VT 100, VT 52, KERMIT · 

0 * PROGRAMMERINGSSPRAK: C-kompilator, Basic, Assembler * UTILITYS: Ramdisk, Formattering för 810 kB/diskett mm * P COMMAND: Ersätter menyer och iconer med skrivna kommandon * DESK ACCESSORYES: klocka, kalkylator, kalender, skrivmaskin mm * BILDSHOW: Visar det bästa av bilder/grafik * TOMDISKETTER: 5 st * JOYSTICK: l st * RABATT: 10 %. på alla program och t.illbehör l år från datorköpet 
~· SVENSK INSTRUKTION TILL ALLA PROGRAM 

OBS - ~* UTBILDNING: Gratis lärarledd grundkurs på dator & programpaket 
<Tid och olats kan variera, meddelas vid köp) 

) 

. 
Naturligtvis ingår alltid mus och diskettstation, handbok, kablar, fri frakt 

vid postorder, I års Garanti samt på 520 & I 040 TV-modu tor 

PROGRAMUTBUDET TILL ATARI ÄR ENORMT!!! 
ATARI 520 STM ATARI 1040 STFM 

> 

NU MED 720 kB DISKETTSTATION 
MONITOR INGÅR EJ I PRISET 

NU MED INBYGGD TV-MODULATOR & SVENSKT ROM 
MONITOR INGÅR EJ I PRISET 

5.695:-
ALLA PRISER 
INKL MOMS 
OCH FRAKT 

KÖP BILLIGT• KÖP TRYGGT• KÖP I BUTIK ELLER PÅ POSTORDER 

Datorer oRoERTFN: 08-792 33 23 
N•=-- till nma BUTIK: TÄBY C, rulltrappan vid Röda Rappet 

och nöje ADRESS: BOX 5048, 183 05 TÄBY 
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-"'\. L . Konstnären so bytte 
pennan mot en Amiga 

Kan en normalbegåvad konst
när använda datorn som ett 
konstnärligt redskap? 

Med den frågan att besvara 
samt en Amiga med tillbehör 
för 30.000 kronor startade 
Hans Esselius ett dataprojekt 
med stöd från Bildkonstnärs
fonden. Och efter ett år med 
datorn har han svaret klart: 

, ~ - Javisst går det. 

Hans Esselius bor på söder i Stock
holm. Arbetsrummet är till skillnad från 
de flesta bildkonstnärer utrustat med en 
datorutrustning. En Amiga 500 med ext
raminne, bläckstråleskrivare Xerox 
4020, skönskrivar,e, monitor, och video
kamera för att få över bilderna i datorn. 

Hans som är 40 år utbildade sig på 
konstfacks fotolinje under slutet av 60-
talet. Förutom datorn arbetar han även 
med andra okonventionella bildmedier 
som exempelvis hologram. 

L )It · Sitt arbetsrum kallar han "det ljusa 
· mörkrummet'' eftersom han där skapar 

sina fotografiska bilder. Och det utan fo
tovätskor, framkallningsprojektorer och 
den obligatoriska röda lampan i det an
nars kolsvarta rummet. 

"Rä~da och skeptiska" 

- Många konstnärer är rädda och 
· skeptiska till datorerna, berättar Hans 

Esselius. När man kommit in i det är det 
mycket roligare att arbeta med datorn. 

- Dessutom går det tiantverksmäs-
-·-sigt ~nabbare med datorn. 

Esselius har fått ett projektstipendium 
fråfl Bildkonstnärsfonden på 30.000 kro
nor för att arbeta med digital stillbild och 
omvandling av digital bild via dator. 

Med datorn säger han sig ha "hela 
världen som sin palett". 

Men trots den nya teknikep framhål
ler han att arbetet i sig fortfarande är det
samma. Det är inte bara att trycka på en 
knapp för att få ut bilden. 

- Datorn är fortfarande bara ett verk
tyg. Men det är lättare att komma över 
"tröskeln". Det är enklare att komma 

\ > igång och börja arbeta. 

- Det gäller att välja ett fåtal program 
och lära sig dem bra, förklarar Hans Es-

Bild konstnären Hans Esselius har under det senaste året arbetat med Amigan. Till sin hjälp har han fått ett konstnärsstipendi
um på 30000 kronor. Pengarna räckte till allt utom bläckstråleskrivaren. BILDER OCH OMSLAGSBILD: Mikael Stenberg 

selius. Det tar ett tag innan de sitter i 
ryggmärgen. För det gäller att program
men och datorn ska bli som en blyerts-

Övre bilden är 
en vidareut
veckling av 
den undre. 
För att arbeta 
med datorn 
måste man 
lära sig sa
mordna pro
grammens 
egenskaper 
för att hitta sin 
egen stil 

penna. 
Till sin hjälp använder Hans Esselius 

DigiView, DeLuxe Paint och Butcher. 
- När jag började fanns det knap

past några program att välja mellan. Di
giView fick jag exempelvis först efter jul. 
Det fanns inte program i PAL (TV
systemet i Sverige) för ett år sedan. 

Hans anser efter ett är att det går att 
arbeta professionellt med Amigan och 
de tre nämnda programmen . 

Ge tekniken en själ 

- Det är viktigt att konstnärer går in 
och jobbar med modern teknik. Det är 
viktigt att ge tekniken en själ. För än så 
länge är datorprogrammen uteslutande 
nyttobetonade. 

Esselius menar att det nu håller på att 
växa fram en undergroundrörelse. Och 
att denna u ndervegetation utformas av 
kreativa datoranvändare utan, eller trots,: 
Oommodore. 

- Jag tror att dessa gräsrötter växer 
upp och blir betydande i datorutveck
lingen. Det kan uttrycka sig i bildbanker. 
Digitala museer där man kan gå in via 
modem och titta på bilder eller anime
rade sekvenser. 

- Detta kommer att ske helt obero
ende av datorföretaQen. 

- På sett och vis påminner det om 
garageband och rockkulturen. 

Hans Esselius bild påminner om den franske konstnären Seu
rats målningar. 

' Hans Esselius är som konstnär intres-
serad av strukturen i datorbilderna. Han 
gör delförstoringar av pixelstrukturen 
och låter den få en framträdande roll i 
sina bilder. 

Hans har helt nyligen haft sin första ui
ställning i Skövde konsthall tillsammans 
med bland annat designerparet Beck' 

och ljung i en utställning i experimen
tell grafik. · 

Hans ~~selius hoppas 'att datorgrafik 
blir en naturlig del av konstundervis
ningen inom de·n närmaste tioårsperio
den. Vad han hoppas ska hända tidiga
re är att bildformatet ska bli större samt 
att utskrifterna skirbli ännu bättre. 

· . Lennart Nilsson .. 



UserGroups 
GRATIS ANNONS! På detta utrymme får alla ideella dator
klubbar GRATIS sätta in information om sin existens. Mate- · 
rial skickas t ill: Datormagazin, Karlbergsv. 77-81, 11335 
STOCKHOLM. Märk kuvertet: User Group. Redaktionen för
behåller sig rätten att ej publicera annonser från piratklub
bar samt att ändra texten till standardutförande. 
I forsättningen kommer vi att publicera hela User Groups 
spalten vartannnat nummer och endast nya User Groups 
däremellan. Klubben kommer att finnas kvar på vår sida så 
länge klubben existerar. 
OBS! Tidningen tar inget ansvar för eventuella utfästelser 
som User Groups gör i sina annonser. Skicka ALDRIG någ
ra pengar förrän du verkligen vet att klubben existerar och 
är aktiv. 
User Group spalten: Ingela Palmer 

~- - --· 

C64/128 USER 

ALINGSÅS 
COMMODORE KWBBEN 

QWERTY. Vi är en användarklubb 
för dig som kan maskinkod. Rikstäc
kande förening. Medlemsavg. 50 kr. 
Du får prgdisk, medlemsblad 4 
ggr/år, diskrabatt. För mer info skriv 
tilll: CKQ, Hallandsgatan 4B, 441 57 
ALINGSÅS 

BORLÄNGE 
TM DATA KWBB. Rikstäckande 

förening för alla C64 ägare. Med
lemstidning 6 ggr/år med tips, recen
sioner och med I. annonser. Nyhets
blad varje månad. Klubband 6 ggr/år. 
Medlemavg. 40 kr/år. Skriv för mer 
info till: TM Data Klubb, Barbrosv. 46, 
781 46 BORLÄNGE. 

BÅSTAD 
BÅSTADS DATA KWBB (B.D.K.) 

säker medlemmar med C64/128. 
Klubbtidning med spelrec, tips, an
nonser, medl. annonserocg prg. täv
lingar. Medlemsavg 30 kr/år. 
Tel:0431-707 61 

GRÄNGESBERG 
COMPUTER CWB GRÄNGES

BERG (C.C.G.) har väldigt mycket att 
erbjuda. Vi har extrapriser på hård
vara och mjukvara. Utskick med 
klubbdiskett och klubb/ad 6 ggr!år. 
Skriv till oss för mer info. Computer 
Club Grängesberg, Spjutvägen 9, 
77200 GRANGESBERG 

GÄRSNÄS 
VIC BOVS DATORKWBB C64-

förening. Klubbtidning 9 ggr/år. Med
lemsträff 1 gång/månad. Prg. biblio
tek IJled PD-prg. Skicka. ditt prg och 
du far nya I utbyte. Vid arets slut en 
disk med de bästa prg på. Medlems
avg. 30 kr/år. Betala på PG 488 76 61-
9-Vic Boys Datorklubb. Skriv för mer 
info till: f'vl_agnu~Persson, Skalv. 11, 
27053 GARSNAS. Tel:0414-50589 

_GÖTEBORG 
CO~UTER NEWS Rikstäckan

d~ användarförening för C64-128. 
Låga medlemsavg. och höga med
lemsf~r~åner. Billiga dataprodukter. 
Prg. b1blrotekm.m. Skriv till: Compu
ter News, Ljungliden 1, 417 29 GÖTE
BORG eller sätt in 25 kr på PG 
365850-1. Välkommen som med
lem! 

PS.DATA Vi säljer disketter 3.5•,13 
kr, 5.25'!7 kr. Vi säljer även andra sa
ker. Medlemsavg 15 kr. Ring för mer 
info till Patrik 031/292721 eller Bob 
031/690376 

HALLSTAHAMMAR 
WORLD DEMOS CWB (WDC) 

Detta är en klubb för er som gillar de
mos och spel. Medlemsavg 30 kr/år 
och 20 kr/halvår. Tala om , om ni har 
diskdrive eller bandspelare. Skicka 
medlemsavg och er adress till: WDC, 
Nibble, 73040 KOLBÄCK. Tel: 
0220/406 58 eller 409 88 

HALLSTAVIK 
GAME MAKER C64/128 säljer/by

ter: Begagnade org. spel (end. disk), 
Shoot'em up spel med 100% spel
värde (action,grafik), Sprites till sho
ot'em up constr.kit. Humana priser. 

Skriv till: Game Maker, c/o MatsGar
penvall, Skalv. 11 , 763 00 HALLSTA
VIK. Tel:0175-22922 

HELSINGBORG 
HELSINGBORG COMMODORE 

CWB (HCC) Nystartad klubb för 
C64/128 och Amiga ägare. Fina för
måner för medlemmarna bl.a 10% 
rabatt på Commodore och Atari da
torer. Klubbtidning 2-4 ggr/halvår, 
~rogramdisk eller kassett 2 ggr/halv
ar och mycker mer! Medlemsavgift 
50 kr/halvår. För mer info ring till Mic
_ke 042/4:Q3 85 eller Björn 042/~28 40 . 

HJÄRÅS 
Vi är en liten datorklubb. Vi köper, 

säljer och byter spel och program. Till 
SVI och Commodore. Medlemsavg 
20 kr/år. Klubblad 2 ggr/år. För mer 
info skriv till: Sven-Gunnar Jansson. 
PL 3145, 289 00 HJÄRSÅS eller Ernsi 
Philip Knutsson, Kaplanstigen 25, 
24013 GENARP 

KARLHOLM 
SPAGETTI-SOFTWARE (SSW) 

är verksam till C64. Månadsblad om 
spel till band och disk osv till bar pri
ser. Medlemsavg. 50 kr. För mer info 
ring till Andreas tel: 0294/40369 

KIL 
COMPUTER CWB OF C64 

(CCC) Sysslar med C64/128, Amiga 
och PC. Medlemstidning 6 ggr/år, 
medlemsblad 12 ggr/år där vi har 
tips, tester, recensioner, annonser 
m.m. Medlemsavg 50 kr. Skriv för 
info till: CCC-Data, Skogsv. 9, 665 00 
KIL 

KOLBÄCK 
WORLD DEMOS CWB (WDC) 

Detta är en klubb för er som gillar de
mosar även spel. Medlemsavg 30 
kr/år eller 20 kr/halvår. Skicka avgift 
och adress till oss, glöm inte att tala 
om ifall du har diskdrive eller band
sp_elare. WDC, Nibble, 73040 KOL
BACK eller ring 0220/40658 eller 
40988 

LANDSKRONA 
· THE GREAT COMPUTER CWB 

(G.C.C) Är en klubb för C64/128 som 
letar medlemmar över hela landet. Vi 
sysslar med det mesta ang. C64-128 
men mest spel. Eventuellt en klubb
tidning. Skriv eller ring för mer info 
till: G.C.C, Fortunastrand 69, Helsing
borg. Tel:042-222529 

LERUM 
WARP 525+ VIC 20 KWBB 

Klubblad 6 ggr/år med tips recen
si_?ner, topplistor, frågespalt'm.m. Vi 
salJer b11l_1Qa org. spel, billiga lagliga 
kopior, b1llrga nyttoprg, billiga kvali
tetstillbehör och billig basiclitteratur. 
Medlemsavg. 50 kr. Skriv fär info till: 
Warp 252+, Leires väg 82, 44300 
LERUM 

WLEÅ 
SUPER COMPUTER CWB ären 

dataklubb för _ al1!1 C64/128 ägare. 
Klubblad 12 ggr/ar, klubbtiding 3-4 
Q~riåf. Stort prg. bibiliotek, medlems
formaner, rabatter, PD-disketter för 
40 kr/st, dataprodukter säljes, var ti
onde medl. får ett gratis spel. Med
lemsavg. 50 kr/halvår eller 100 kr/år 
Med helårs medlemskap förljer e~ 
gratis disk med prg. Skriv för mer info 
(skicka gärna med svarsporto) till: 
SCC c/o Pedersen, Mörtgränd 23 
951 45 LULEÅ ' 

MALMKÖPING 

MEGA COMPUTER CWB som 
är en lokalavd . till Computer' Club 
Sweden. Möten ca 1 gång/mån. Info 
mot dybbelt svarspqrto. MCC, Box 
115, 64032 MALMKOPING 

MALMÖ 
COMMODORE KWBBEN Riks

täckande användarförening för 
C64/128. Klubbtidning 3-4 ggr/år. 
P_rowamdiskett 1 gång/år, stort prg 
b1blrotek, rabatter. För info skriv till: 
Commodore ~ubben, Box 181 58 
200 32 MALMO ' 

NYKÖPING 
RD;S DATAKWBB Detta gäller 

för medlemskap i !dubben: medlems
avg 30 kr/år. Som ny medlem får du 
ettorg. spelvärt39 kr. Man kari köpa 
spel till mycket låga priser. Klubbtid
ning 6 ggr/år. För mer info ring till: Ro
bert Eriksson 0155/868 61 Barn
hemsv 12, 611 '37 NYKÖPING 

OXIE 
DATOR EXPRESSEN för alla 

C64/128 ägare. Medlemsavg. 20 
kr/år. Medlemsblad 6 ggr/år m bla re
censioner, pokes tips m.m. Vi delar 
uttio gratis pren "till de tio först inkom
na breven. Skriv för mer info till : Da
torExpressen, magnusOlsson, Pap-
rikav. 15, 23030 OXIE eller Max 
Ågren, Pilebjersv. 4, 23030 OXIE. 
Skicka med svarsporto. 

RÄVLANDA 
SEKTION TILL VIC BOVS DA

TORKWBB. Klubbtidning från Gärs
näs 9 ggr/år. Medlemsträff 1 
gång/mån. Medlemsavg. 30 kr för 
1988. Kontakta Mathias Carlsson, 
Hallsv. 7, 43065 RÄVLANDA 

SALA 
COMMODORE TEAM Användar

förening för C64 och Vic 20. Med
lemstidning 6 ggr/år samt en kassett 
med prg (ej pirat kopior). Medlems
avg 40 kr/ar. Skicka namn och adress 
+ 40 kr samt ange vilken dator du 
har till: Commodore Team, Skytteg. 
10, 73300 SALA 

SKÖLLERSTA 
NYSTARTAD KWBB för bandsta

tionsägare, spel , demos m.m. bytes. 
Ingen avgift. Kontakman: Andreas 
Luf"]9gren, Klockarv. 94, 690 72 
SKOLLERSTA. 

SANDARED 
NYA GAME BUSTERS Game 

busters har startat igen. Denna gång 
med eller utan medlemsavg. (!) . 
Medlemmar som betalar medlems
avg. får klubbtidning 4 ggr/år + 2 
kassetter m prg varje år. Gamla med
lemmar får ringa eller skriva till: Pär 
Jorwen, Gamla Landsv. 14, 51040 
SANDARED tel : 033/55901 eller 
Christer Helin, Alfstigensv. 18, 51040 
SANDARED 

SKÖVDE 
GAME CWB för C64/128 ägare 

med bandspelare. Rikstäckande. By
ter, säljer och köper spel, program 
och demos. Hjälptelefon. Klubblad 6 
ggr/år. Medlemsavg 15 kr. Medlems
träffar 4 ggr/år. Ring fär info till:Joa
kim tel: 0500-381 53 

STAFFAN~TORP 
M&M DATAKWBB Är "billigt men 

ändå bra" ditt motto?? Då har du 
kommit rätt. För 40 kr/årfår du det här 
och mycket mer. Klubbtidning 4 
ggr/år, medlemsblad, billiga priser på 
spel och litteraturoch en del andra 
hårdvaror. Klubb band/disk kan du 
köpa för ca 20 kr. Det utkommer 4 
ggr/år. För mer info skriv till: Mattias 
Svegin, Tågerupsv. · 115, 261 93 
LANDSKRONA eller till : Martin Niss
mo, Repslagarev. 8, 254 00 STAF
FANSTORP 

STOCKHOLM 
COMPUTER CWB SWEDEN har 

nu över 4000 medlemmar. Prg biblio
tek för IBM PC, C64/128, Atari ST 
Macintosh och Spectravideo. Flera 
egna BBS.system med prg, medel
andesystem m.m. Lokala möten i 
Staockholm, Göteborg och Malmkö
ping. Rabatter. Medlemstidning 
Print-Out 5 ggr/år. Medlemsavg 100 
kr. Sätt in den på PG 492TT46-0 

STOCKHOLM COMMODORE 
CWB (S.C.C) C64 spel och program 
klubb. Riktar sig till alla med C64/128. 
MedlemsbJad 6 ggr/år. Medlemsav,i;i 
30 kr/halvar. Vissa medlemsförma
ner. För mera info skicka frankerat 
svarskuvert till: SCC, Erstaviksv 52 
138 00 ÄLTA eller SCC · ' 

STÖDE 
C64/128 STAR CWB Medlems

tidning 6 ggr/år. Alla medlemmar får 
ett arg. spel. Vi säljer, köper och by
ter även hemmagjorda program 
mom klubben. Medlemsavg. 100 el
ler 190 kr beroende på vilket spel ni 
väljer. För pren. avi eller mer info. ring 
tel: 0691/11179ellerskrivtill: C64/128 
Star Club, Mossvägen 23, 860 13 
STODE 

SÄFFLE 
COMPUTER CWB (CC) söker 

fler _medlemmar. Klubbtidning var 
tredJe vecka. ca 16 A5 sidor. Säljer 
och byter spel till humana priser, täv
lingar, m.m. Prenumeration av tid
ningen kostar 30 kr. Som medlem får 
man rabatt på spelen vi säljer. Skriv 
till oss_ så skickar vi ett ex av tidning
en. Valkommen! _!:;C/Ellison, Jupi
terg. 56, 661 00 SAFFLE 

TYRESÖ 
DATOR-KWBB för C64 ägare 

med bandspelare. Klubbtidning 1 
gång/år med sommarlovsuppehåll. 
Medlemsacg 30.kr/term .. Hör av-dig 

till : Niklas Drottler tel: 08/7703056 
eller Rikard Thid tel: 08/770 30 76 

VÄRNAMO 
HOT SOFT datorklubb söker nya 

meddlemmar. De 7-10 svar vi får var
je månad blir månadens medlem
mar. Vi håller på med dator spel och 
allt annat som rördatorer. Medlems
avgift qratis! För att vara me'd i klub
ben maste du ha en diskdrive. Vi sö
ker kontakter i Sverige och övriga 
norden. Ring eller skriv för mer info 
till: Mikael tel :0370/165 80. Adress: 
Hot Sofi, Lasarettsg. 10,331 30 VÄR
NAMO 

VÄSTRA FRÖLUNDA 
BOVS AND GIRLS CWB 

C64/128 klubb. Alla som blir medlem
mar i BAGC får ett band eller en disk 
med PD spel och PD program på. För 
mer info skicka porto. Vill du medlem 
direkt så skicka 40 kr som är årsav
giften. S~rivtill : BAG_C, Kantyxev. 21 , 
421 47 VASTRA FROLUNDA 

ÖRNSKÖLDSVIK 
THE GRAPHIC EQUALIZER 

HACKERS Nystartad för C64/128, 

klubbtidning 9 ggr/år. Ring Roger 
tel :0660-52490, Stefan tel:0660-
70354 

NORGE/SKIER 
SNAP SHOT dataklubben för 

C64/128 och Atari ST. Klubblad 6-8 
ggr/år. Medlemsavg 50 kr. Skriv för 
vidare info till: SNAP SHOT c/o Jos
tein B Kristiansen, Håvundvg. 294, 
3700 SKIER, NORGE 

. AMIGA USER 

GÖTEBORG 

A.I.T AMIGA INTERNATIONAL 
TEAM Klubben som utvecklar och 
utbildar sina medlemmar. A.1.T har: 
Kursverksamhet, PD bibliotek, hac
kermöten, rabatter m.m. För mer info 
ring:031-44 96 51 

THE A TEAM för Amiga ägare 
som vill byla PD-prg, spel och prg. 
tips. Man har även som medlem till
gång till fantastis~ priser på disket
ter och org. prg. Aven medlemstidn 
vantas komma senare. För info skriv 
till: The A Team, Åsbacken 2, 42700 
BILLDAL 

COMPUTER NEWS har startat en 
ny sektion för alla amigaägare kallad 
Computer News Amiga-sektion. Den 
är till för alla er som har intresse av 
billiga dataprodukter och bra pro
gram. Medlemstidn 1 gång/mån, 
Medlemsavg. 28 kr/år. Skriv för mer 
info till: Computer News, Ärlegatan 
8B, 41457 GÖTEBORG 

DELTA Användarförening för alla 
inom skandinavien. Alla nya medl. 
under juni, juli blir det för halva priset! 
Medlemstidning 4 ggr/år. Medlems
diskett 10 ggr/år med färska PD
program, PD biblotek med drygt 150 
d1skeJter med billiga priser, medlem
mar ar varje månad en uppdaterad 
lista samt en medlemsmatrikel. Varu
rabatter. Sätt in 20 kr på PG 4243017-
3 för info disk eller skriv /ring till: Del
ta c/o Peter Masuch, Västra Palm
grensg. 79A, 421 n Västra Frölunda. 
Tel: 031/691886. Teltid: 17-21 

LINKÖPING 
AMIGA USER GROUP.SWEDEN 

Rikstäckande seriös förening för 
Amigaanvändare. Den störstaAmiga 
föreningen i Sverige m över 700 
medl. Vi har det största och billigas
te PD-biblioteket. Två databaser, mö
ten, klubblokal m Amiga, synthar, 
samplers m.m.10-40% rabatt hos oli
ka lev. Medlemsdisk 4 ggr/år. Riks
möte i höst. För mer info skriv eller 
ring för info _\ill : AUGS, Box 11055, 
58011 LINKOPING Tel 013/160545 
eller 013/720 26 

MOTALA 
AMIGA FORCE PD prg, speltips 

och programmeringshjälp. Ni får gär
na sända in program och tips som vi 
kan skicka ut till medlemmarna. Fär 
mer info skriv till : Mattias Pettersson, 
Bjälbov. 85, 591 00 VADSTENA eller 
Gustav Kälvesten, Nyckelby, 591 90 
MOTALA. 

MALMÖ 
Commodore klubben Rikstäc

kande förening för Amiga, klubbtid
ning 4 ggr/år, prg disk/kass 1 ggr/år, 
stort prg bibliotek, rabatter. För mer 
info skriv till: Commodore Klubben 
Box 181 58, 20032 MALMÖ ' 

ORREFORS 
AMIGA KWBBEN Tidning 12 

ggr/år med recensioner, köp billiga 
spel och tillbehör disrekt från Quick 
Data, gratisannonsering, måiiadspel 

(ej bindande), tävlingar m.m. Även 
PD program. Pris 150 kr 12 ggr/år. 
När du har betalat medlemsavg får 
du en diskett full med program (PD). 
Ring eller skriv för info: Quick Data, 
Källv. 3, 38040 ORREFORS eller 
ring:0481-306 20. Öppet vard. 17-21 
och lörd. 13-18 

OXELÖSUND 

DELTA Från och med den 13 juni 
kommer Delta att vara placerat i Gö
teborg över sommaren, se 
göteborgsannonsen för mer info 

SKÖVDE 
TH.~ A-500 TEAM Byler prg. och 

tips. Aven PD-prg. Medlemsblad 1 
gång/mån. Medlemsavg. 50 kr/halv
år. Rikståckande. Tillgång till med
lemsregister. För mer info ring till : 
Carl.Johan tel: 0500/16706 eller Mat
tias tel: 0500/171 54 

STOCKHOLM 
SWEDISH USER GROUP OF 

AMIGA (SUGA) Rikstäckande före
ning för Amiga användare. Omfattan
de prg. bibliotek (ca 160 disketter) 
egen databas, medlemstidning pa 
disk 6 ggr/år, medlemsmöten m.m. 
t..1edlemsavg 75 kr för ett år framåt. 
För mer info skriv till: SUGA c/o Lun
devall, Helsingörsg. 48, 16442 KIS
TA eller ring till vår databad Camelot 
på tel : 08-7514072 (300 och 1200 
baud). 

VARBERG 

COLOSSUS AMIGA USER GRO
UP Tekn isk rådgivning, hjälp med 
mjukvaruproblem, modifieringar av 
existerande mjukvara m.m. över 160 
PD och Shareware disketter i basen. 
För info.disk sänd 30 kr till PG 
405 08 50-9. Colossus BBS 
0340/171 02 kl. 18-07 (voice före kl. 
18, efter kl 18 vänta tills modemsigna
len har slutat). 

VINGÅKER 
B TEAM Rikstäckande klubb. Må

nadsdiskett 10 ggr/år, medlemshäfte 
8 ggr/år. Medlemsavg 100 kr/år. Skic
ka 25 kr för info diskett. Skriv till: B 
Team, Sävstaholmsv 38A 2tr, 643 00 
VINGÅKER 

·: C64/128 OCH AMIGA 
i USER 

HELSINGBORGS COMMODO
RE KWBB (HCC) Nystartad grupp 
för C64/128 och Amiga ägare. Vi har 
fina förmåner för medlemmarna bl .a 
10% rabatt på Comodore och Atari 
datorer. Klubbtidning 2-4 ggr/6 mån, 
Program disk eller kassett 2 ggr/6 
mån och mycket mer! Medlemsavg 
50 kr för ett halvår. För mer info ring 
Micke 042/40385 eller Björn 
042/42840 

SANDVIKEN 
SANDVIKENS COMMODORE 

DATA KWBB Användarklubb för 
C64/128, Amiga och PC. Medlems
förmåner, PD prg, klubbtidning ca 4 
ggr/år. Medlemsdiskett 1-2 ggr/år. 
Medlemsavg. senior 100 kr/år, junior 
75 kr/år. Skriv för mer info Sandvi
kens Commodore Data Klubb, Box 
7013, 811 07 SANDVIKEN 

ORREFORS 
THE ROYAL COMPUTER CWB 

är en user group för C64, Amiga och 
Atari ST. Medlemsavg 80 kr/år .. Med
lemstidning varje månad, medlems
rabatter på både mjuk och hårdvara. 
Atari St medlemmar får en disk med 
PD program, men vi håller på att ta 
fram en disk även för Commodore 
ägare. Skriv eller ring för mer info till: 
The Royal Computer Club, Bruksv. 
10380 40 ORREFORS. Tel: 
0481/30267 

VETLANDA 
VETLANDA C64/AMIGA us·ERS 

Användarförening för 

C64/128/Amiga. Sänder då och då ut 
PD program till medlemmarna. Om 
intresse finns startar en klubbtidning 
med basic- och maskinkodskolor, 
programmering m.m. Klubben är för 
hela Sverige. Skriv till: 64/Amiga 
Users, Fläderstigen 15, 574 41 VET-
LANDA · 

~ __ __Pi::US/4 

MORA 
SVENSKA FWS/4 KWBBEN. VI 

vill ha tag på alla Plus/4 ägare. In
gen medlemsavg. Ring för mer 
Info till Magnus Persson tel:0250-
15629 

f PROGRAMSPRÅK 
' -

. COMAL l,WBBEN i Sverige spri
der information om språket Comal, 
som nu finns till ett flertal datorer och 
även kompilerat på PC. Medelmstid
aing "Comal-nyheterna". Stort prg_ 
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bibliotek för medlemmarna. För info 
skriv till: Comal Klubben i Sverige c/o 
Fredriks59n, Gustavsbergsgatan 8, 
431 '37 MOLNDAHL tel:031-878084 

--

SPEL OCH ÄVENTYR 

A.R.F.F. (Alteroate Reality Fre
aks Federation) Onskar kontakt med 
alla A.R.-freaks i hela landet. För
medlar tips, svarar på frå9or m.m. 
Medlemsavg: Valfri avgift pa minst 10 
kr. Spelkartor:10 kr/spel (kartor en
dast för medlemmar). Adress:.-.
A.R.F.F. c/o Tony Eksell, Blåbärsv. 4,--
51600 DALSJÖFORS 

SVENSKA AVENTYRSKWB
BEN (SÄK) Klubb för alla som spe
lar äventyrspel. Verksam sedan tre 
år, klubbtidning, hjälptelefon, pro
gramrabatt. Medlemsavg 50 kr livs
tids inkl fyra nun:!mer av tidningen. 
För info skriv tillO Andreas Reuter
svärd, Järnvägsg. 19, 25224 HEL
SINGBORG. Tel:042-132531. Kl 17-
21 endast. 

SVENSKA SCHACKDATORFO
RENINGEN (SSDF) Förening för in
tresserade av schackdatorer och da
torschack. Tidningen PLY ca 48 sid 
4 ggr/år. Medlemsavg 100 kr/år på 
PG 41 87 72-0. För mer info skriv till: 
Thoralf Karlsson, Uttermarks_g. 31 ~ 
63351 ESKILSTUNA tel0 016-
131396 

-.,.r;~ö:~-.;'fot'·- .. =~--=----- -- - --
PROGRAMBIBLIOTEK 

SUPER SOFT'S PD BIBLIOTEK 
Med PD program till C64/128. Skicka 
20 kr och en diskett eller 45 kr så får 
ni en diskett med program. Ni kan 
också få info om ni vill! Adressen är: 
SS's PD Bibliotek c/o Andreas Påhls
son,, Mellangrindsv. 38 C, 61200 
FINSPÅNG. Glöm ej att skriva vilken 
dator du har. Ni kan också skicka en 
diskett med program på så får ni en 
ny diskett tillbaka! ,._. 

C64/128-EDUCATION PD~
1 

GROUP Har fler än 60 svenska un
dervisningsprogram. Har du egna 
program sänd in dem så får du andra 
tillbaka. Du kan köpa program mot 
kopieringsvg. Skriv till oss och skic-
ka med svarsporto så får du lista oc~ 

prisuppgift. Adress: C64/128 Educa
tion PD Group,, c/o Bengt G. Johans
son, Nya Mölleg. 1, 31400 HYLTE
BRUK. Tel:0345-11336 

AMIGA USER GROUP-
SWEDEN's PD BIBLIOTEK Sveri
ges största PD-bibliotek för Amiga. 
Fn, över 220 skivorm tusentalsprg. 
Det ökar hela tiden. Vi har kontakt 
med de stora biblioteken i europa och 
i USA så vi har alltid det senaste. VL 
ger också ut skivor själva med det ,~ 
mesta av det bästa. En svensk DOS
manual på disk kommer inom kort. 
En höjdargrej! Lista över alla prg 
finns på 2 diskar. Dessa kostar 25 kr. 
Ring eller skriv för lista: Lars Wik
lund, Solhem, Grimstad, 59062 
LINGHEM tal 013/72026 

PUBLIC DOMAIN-
programbibliotek för IBM PC och 
kompatibler. Sänd dubbelt brevpor
to för lista och info. Föreninen Bar
ken, Box 170 69, 200 10 MALMÖ 

DATABASEN KANTARELLENS 
PD-prg bibliotek för IBM PC och kom
patibler. För gratis lista skriv till: Da
tabasen Kantarellen, c/o Bengt 
Hägg, PI 4866, 29400 SÖLVES-.,.,;:... 
BORG. Om du har modem är du väl-· 
kommen att ringa tel:0456-30338, 
300 eller 1200 baud, på kvällar eller 
helger. 

AMIGA PUBLIC DOMAIN MAL
MÖ Vi har över 1800 program i basen 
som bara blir större förvar dag. Vi har 
kontakt med de stora utgivarna som 
tillför oss nya PD program var må
nad. Info diskett om alla prg skicka~ -
vi gärna mot 29 kr på PG 41 91 440-
9. Basen innehåller Fish, Panorama, 
CasaMiAmiga, Software Digest, 
SACC, AUGE, AGS, RW, Slides 
Hows m.m. Skriv till: __ Megadisk, Box 
5176, 20071 MALMO 

SCCS PD BIBLIOTEK För 
C64/128. Skickar du in program till . 1i: 
oss så returnerar vi disken med an:t:. 
dra program. Skicka in en diskett + 
30 kr eller 50 kr så skickar vi en disk 
med PD program till dig. Porto och 
exf)editions avg är inräknad i priset. 
Skicka pengar + en lapp med ditt 
namn och adress till: SCC c/o Peder
sen, Mörtgränd 23, 951 45 LULEÅ 

A.S.T. vi har ett program bibilotek 
som vi endast ägnar oss åt. För mer11!"" 
info skriv till : AST, Ploggatan 12, 
33200 GISLAVED 

MULTI SOFT PD program till både 
':'-tari ST och C64/128. Stort prg. bib
liotek. Kopieringskostnaden är en
dast 20 kr till Commodore och 30 kro
nor till Atari. Ring för gratis lista kl.16-
21 . Björn tel: 0753/529 24 eller Patrik ., 
0753/539 11 ..._ 

DELTA Har fn 150 disketter. Vi får 
hela tiden in nya disketter. En färsk 
lista på diskett kan beställas kostar 20 
kr. PD bibiloteket är öpppet för alla 
inom skandinavien. Snabba leveran
S3r. Programmen kan får på tre olika 
diskett kvaliteter och kostar 40/35/30 

· kr. Sätt in 20 kr på PG 4243017-3 för 
en lista över disketterna, eller ~
skriv/ring till: Delta, c/o Peter Ma
such, Västra Palmgrensg. 79A, 
421 TT Västra Frölu'nda. Tel: 
031/6918 86 taltid: 17-21 
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REGLER FÖR DATORBÖRSEN 

• < Datorbörsen är endast öppen för PRIVATPERSO-
NER som vill sälja, köpa och/eller byta datorer, till
behör och/eller ORIGINAL-program. Eller som vill 
skafta sig en brevvän. 

DATORBÖRSEN 
En annons kostar 10 kronor och får maximalt in

nehålla 55 tecken/siffror. 
:i.:. FÖRBJUDET: Annonser om piratkopierade spel 

och/eller nyttoprogram samt handböcker. Annon
,ser av det slaget publiceras INTE utan överlämnas 
till importörerna för ev. polisanmälan. Straffet kan 
bli böter eller två års fängelse. 

OBS: Försäljning/byte av original-program/spel 
maximeras till TVA program per annons. Och du 
MASTE uppge titlarna på de program du önskar 
köpa, sälja eller byta. Annonser typ ''C64-spel by
tes" godtas Inte. 

Amiga 1000 komplett. extra dive. 
ca 100 disketter, spel. extra minne, 
böcker, stor diskettbox. joystick 
m.m. Pris 8000 kr eller högstbju
dande. Skr\y omgående till: Mats 
Kehlmeier. Orta,gatan 6, 199 32 EN-

KOPING 

C128 Basic Terminal Guide säljes 
billigt. 

Tel:046/51915 

Retuni to Eden 100 kr och The 
Happiest days of your lite för 60 kr. 
Ring dennis efter kl. 17.00. 

Tel:08/39 17 50 

C128, diskdrive, bandspelare. TFC 
tll, 2 Wico joy. Pris 4500 kr. Kan 
diskuteras. Ring Jonas. 

Tel:0504/203 08 

C84, bandspelare, 2 joysticks; 
spel, tidningar. Pris 3500 kr. 

Tel:0504/117 31 

Bard's tale Il till C64 org. Pris 250 
kr. Ring efter kl. 17 .00. 

Tel:07561208 94 

GEOS 128 org 500 kr, GEOS Tricks 
& Tips, bok + diskett. Pris 250 kr. 
Ring efter kl. 17.00. 

Tel:07561208 94 

Disknotcher 30 kr, lnc Musical 
Keyboard ny 800 kr nu 150 kr, Kas-

setter Sony, TOK eller Agfa 60 min 
eller 90 min 10 kr/st. Datatidningar 
9 kr/st. Ring eter kl. 15.30. 

Tel:035/426 46 

Märttesdisketer 5.25" MD2D 
(DSDD) från 4 kr/st. 3.5" MD2DD 
(DSDD) från 12 kr/st. Ring emllan 
18-20. 

Tel:040/11 70 92 

Diskettbox i rökfärgad plast med 
lås för 100 disketter 139 kr. Diskett
klippare 59 kr. 

Tel:040/11 70 92 

Turbocartridge til C64/128 99 kr. 
Maskinkodsmonitorcartridge till 
C64/128 99 kr, båda 149 kr. Ring 
emllan 18-20. 

Tel:040/11 70 92 

Eprombrännare (tillverka egna 
cartridge). Bränner nästan alla 
eprom. Inkl. instruktioner och pro
gramdiskett 695 kr inkl. Texttool
sockel. 

Tel:040/11 70 92 

Böcker till C64. Mätning, styrning 
och reglering med Vic 64. Assemb
ler på Vic 64, Mastercode för Vic 64 
+ handbok +orig. prg Mastercode 
Monitor (band). Pris 75-100 kr/st. 

Tel:0303/17330 

1541. Mapping C64, Prog 6502, An
atomy of 1541 mfl. 

Tel:031/573498 

Ordbehandlingsprg, orig. med 
maual på svenska. (Nypris 1900 kr) 
säljes för endast 900 kr. 

Tel:0340/35418 

1581-drive med 20 disketter + di
skettbox 3 mån gammal. Pris 1900 kr. 
Ring Ronnie. 

Tel:0382/10208 

C64 med mkt tillbehör och garanti 
kvar. Nypris ca 6000 kr. Säljes för en
dast 3495 kr. 

Tel:0152/16681 

Disketter 3.5" japansk toppkvalitet! 
Full garanti! DS/DD 135 TPI. Från 
Fuji och Sony fabrikerna. Pris 11 .50! 

Tel:07581350 79 

C64 med drive (1541-11) med gar. , 
bandstation m ca 15 band + 70 di
sketter i låsbar box, TFC Il. Pris4500 
kr eller högstbjudande. Ring efetr kl. 
16.00. 

Tel:031/307095 

C128, 1571 gar. kvar. bandspelare. 35 

kass, 2 joysticks, 13 disketter. Pris 
8000 kr (10100 kr) . 

Tel:0506/11916 

C128D säljes, 1 joystick, manualer. 
systemdisketter. orig . CP/M prg. di
sketter med prg. Pris 5000 kr. 

TEl:0340/35418 

Assembler Mastercode C64 med 
svensk manual (nypris 500 kr) säljes 
för 250 kr. 

Tel:0340/35418 

C128, 1541-11 med tillbehör säljes för 
6995 kr. Nypris 11000 kr garanti kvar. 

Tel:0152/13344 

C64. drive, kassett, ca 80 disketter 
med box, ljuspenna och Simons Ba
sic. Pris runt 4000 kr. Ring Pär. 

Tel :0455/10692 

c128, monitor, diskdrive 1541, bands
tation, Fastload, TFC Il, 2 joysticks 
Tac Il, disketter m boxar. Pris 4500 kr. 
RingTheo. 

Tel:046/254123 

Tröttnat? på Game over? För 20 ink. 

porto så får du en liten bok med tips 
och pokes till C64. Ring. efter kl. 19 
vardagar och efter kl. 12 på helger. 

Tel:0223/17351 

C64 spel orig. säljes. Golf C.S. på 
band 150 kr. Hardball på band 110 kr, 
Nexus på band 110 kr m.m. Ring Ro
bert. 

Tel:0221/12085 

C128. 1571, bandseplare, 65 disket
ter m prg, 2 st Tac Il. böcker och tid
ningar. Pris 4400 kr. 

tel:0224/11824 

Spel till C64. Flight sim 11190 kr, JET 
100 kr från Sublogic på diskett. OBS 
orig spel. Ring jan Friberg. 

Tel:03031127 40 

Fyrsimulator program till Amiga. Si
mulerar fyrar ljuskarakyärer exakt. 
Ett måste för alla sjöfarare. 95 kr inkl. 
disketter. Obegränsad upplaga. Ring 
för mer info till Jonas. 

Tel:054116 4615 

orig. prg Amiga. Diskettreparati
on/redigering 200 kr. 

Tel:046/12 33 78 

C64, bandstation. Tac 2. 17 orig. 
spel . garanti kvar. Pris 2800 kr. 

Tel:0534/204 82 

C128, 1571. MPS-1200, C1901, mo
dem, spel , böcker. joysticks m.m. 
Pris 10000 kr. Nypris 15000 kr. 

Tel.0691/325 63 

Amiga Graphicraft orig. (ritprogram) 
200 kr. Ring mellan 18.30-20.00. 

Tel:0586/41965 

C64. 1541, 1530, disketter, kassetter, 
2 disk.boxar m lås, 2 st joysticks, text 
64, TFC, diskettklippare. Pris 4500 kr. 
Ring Tommy. 

Tel:033/91335 

C64 med 8 mån gar. bandspelare, 1 
joystick, många program och tidskrif
ter. Pris 3000 kr. Ring Mats efter kl. 
18.00. 

Tel:013/65428 

C64, bandspelare, 25 band, 3 joys
ticks, Action Replay MK3. Pris 2100 
kr. 

Tel:042/43721 ----~----------------------------------------.. 
MISSA INTE ETT NUMMER 

TA EN SOMMAR-PRENUMERATION! 
• Nu väntar en lång het sommar. Vi kör som vanligt och kommer ut hela sommarn 
- var 3:e vecka! Våra reportrar kommer inte att vila en sekund . 

De kommer att fara kors och tvärs för att besöka programmerare och mässor. De 
kommer att häcka framför sina dator för att titta på nya program och testa nya häfti-
ga prylar. . 

Allt för att d.u inte ska missa en enda nyhet på datorfronten . 

} LÖSNUMMERKÖPARE! 
• Nu finns det ett problem. Ni läsare sticker på semester. Och då vet vi inte var 
ni finns. Alla kiosker i Sverige har inte Datormagazin. Köper du lösnummer nor
malt - ta en sommar-prenumeration för säkerhets skull - så riskerar du inte att 
missa ett nummer av tidningen . 

PRENUMERANTER! 
• Om du är prenumeranter - glöm inte att adressändra. A llt du 
behöver göra är att skicka in kupongen nedan. Då skickas tidningen direkt t il l d in 
sommaradress. 

DU KAN OCKSÅ RINGA DYGNET RUNT 
TEL: 08 - 7 43 27 77. Skickas till 

DATORMAGAZIN 

SVARS-KUPONGEN 

Prenumeration 
Box 21077 
100 31 STOCKHOLM 

D JA, jag vill ta en sommarprenumeration för 95 kr (8 nr). 

0 Jag är prenumerant 

Namn ............................................................................................. . 

.. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ... . " ..... ' .......................................... " .......... . 

Adress ................................... ·-··········--···-····· ................................... .. 

.......... ' ................................................................................................. . 
Postnr ........................................ Postadress ................. -.................... .. 

I sommar vill Jag att tidningen sl<lcl<a.s till: 

Adress·-··········································· 
Postnr .. ...... ... Postadress . ....................... . 

Under perioden . ............ till ...... -........... . 

/ 

95: -
(8 nr) 

C128, bandspelare, joystick, massor 
med spel, litteratur och tidningar. Allt 
för endast 3200 kr. Ring Pär. 

Tel:016/127850 

Virus protector, disketter. Säljes till 
Amigan. Capone orig. bytes. Ring 
Terje. 

Tel:0502/42381 

C64. C1541-II . adas modem, disket
ter i låsbar tvåradig box. joystick. litt. 
allt som nytt 3500 kr. Kontakter sökes 
med Amiga. Ring Glenn. 

Tel:0303/822 36 

c128, 1541 diskdrive, diskettbox, 40 
disketter, massor med orig. spel. 
Nypris ca 8200 kr. Nu 4000 kr. 

Tel:0528/112 40 

C64. diskdrive, bandspelare, printer. 
joyst, spel, 5000 kr. Anders. 

tel:0223/140 83 

Amiga 500 2 års gar. A501 + klocka, 
RF mod, mon 1084, drive 1010. 

tel:0300/44300 el. 44455 

C64, bandspelare, joystick, spel. Ga
ranti kvar. Pris 2200 kr. 

Tel:019/246229 

Disketter 5.25", mkt hög kvalitet, 4 
kr/st. Ring Tomas. 

tel:046/12 9916 

Amiga böcker säljes: Programmera 
68000 (sv) 300 kr, AmigaBasic inside 
& out 230 kr. AmigaDos Reference 
Guide 150 kr. Ring Trachsanh efter kl. 
16. 

. Tel:036/186552 

C64, bandspelare, joystick, spel. Pris 
3800 kr. Ring Mårten. 

Tel:044/122168 

pirates och Nebulus säljes eller by
tes mot andra orig. spel. söker Ska
te or die, Platoon etc. Ring Micke. 

Tel:026/10 11 33 

Amiga 2000, mus, Commodore mo
nitor, 17 disketter. 

Tel:0491/81448 

orig. spel till C64. The Train, Power 
at sea, Hunt for red october på diektt 
75 kr/st. Ring Robert. 

Tel:08/758639'1 

C64, bandspelare. joystick, damm
skydd. spel. diskdrive 1541-11 , diske
ter, diskettlåda, litt. Toppskick! Allt i 
orig . förpack . Pris 3500 kr. 

Tel:040/44 30 70 

Reset knapp 15 kr. 
· Tel:0270/19894 

C64, svensk manual. 2 bandstatio
ner, 12 spel. joystiqks. Lite använd. 
Pris 2500 kr. Ring efter kl. 18.00. 

Tel:018/364697 

Vic 20 med joystick, bandstaion, 
spel ocg program. Samt TV-spel. 
Ring Sonny. 

Tel:031/8771 !!5 

Nya disketter säljes för 5 kr/st. 2 st 
bandspelare 1530, Digilog OCR 64S. 
säljes för 100 kr/st. Ring Tommy. 

Tel:033/91335 

Org. spel till C64 på kassett. Road 
Runner 90 kr, Jack the ripper 90 kr. 

Tel:054183 3311 

C128. 1530, 1571 (gar. kvar), 90 di
sketter, 10 diskboxar. Pris 4850 kr. Ef
ter kl. 16.00. 

tel:0521/62887 

Org. spel till C64 på kassett. Combat 
School , Renegade och Road Run
ner säljes för 100 kr/st. 

Tel:044/70401 

C64 spel säljes på band Arkanoid 69 
kr, Jail Break 59 kr, Summer Games 
2 79 kr. 

Tel :0320/604 35 

c64, diskdrive 1541. bandspelare 
1530, skrivare. joystick. spel. Dessut
om medföljer ett praktiskt databord 
avsedd frör Vic-<1atorer. Pris 5500 kr. 

Tel:0221/240 70 

1530 bandspelare säljes 130 kr. Gre
en Beret orig. 90 kr. Ring Fredrik. 

Tel:046/732090 

C128. diskdrive 1541, två låsbara di
skettboxar. många program, joystick. 
Pris 3500 kr. 

Tel:0515/125 99 

printer MPS 8011000 kr. Ordbe
handlingsprg 64350 ~r. Ring Niklas. 

Tel :060/126608 

C128. diskdrive 1571 , disketter, di
skettbox, joystick. div. litt. spel. Pris 
3900 kr. 

Tel:031/9919 08 

Ljuspenna till C64 inkl. program på 
disk och band. 150 kr. Ring John. 

Tel:018/122789 

KÖPES 

Amigaspel köpes billigt. Även dis
ketter. 

Tel: 0370/476 36 

Gauntlet på disk damt strategi
spel. Skriv till Anders Robert. 

Grindtorpsv. 33, 183 32 TÄBY. 

Amigaspel köpes. Bara nya. Skic- 1 
ka lista till Henrik Åkesson. Knölag.'· 
50, 690 50 VRETSTORP el. ring! > 

Tel: 0582/607 53 

Manual till midiprogrammet 
PR0-16 köpes! 

Tel: 01 1/16 68 29 

Diskdrive 1541 köpes för 1100 kr 
el. 1200 kr om fler än 10 disketter 
medföljer. Helst i stockholmsområ
det! 

Tel: 0760/840 93 

Amigaproram köpes! Ring Henrik 
efter 16.00. 

Tel: 0524/114 38 

Blazing Paddles. Adv. Art Studio, 
ljuspenna ev. mus, trasig 
joystick. maskinkodsbok. Ring 
Staffan! 

Tel: 0942/105 14 

Spel o nyttoprogram till Amiga kö
pes. Skicka lista eller ring till Johan 
Winther. Banv. 25, 186 32 VALLEN
TUNA. 

Tel: 0762/71 1 22 

Trumprogram till C64 på diskett 
köpes för rätt pris. Skriv till Torbjörn 
Olofsson, Utterv. 15, 891 43 ÖRN-

SKÖLDSVIK. 

S.D.I på kassett och Joe Siade till 
C64 köpes. 

Tel: 013/12 71 60 

Expert Cartridge master och utili
tydiskar köpes. Ring Hans! 

Tel: 0650/112 11 

Amigaspel köpes billigt! Ring An
dreas! 

Tel: 0454/163 26 

Amigaspel och program köpes. 
Ring Thomas! 

Tel: 0158/121 04 

Compute!'s Gazette Dec/85, 
Dec/86 samt Compute Jun/JuV
Dec/85 köpes. 

Tel: 03401106 78 

Amiga 500 ink. tillbehör och IBM 
kompatibel PC inkl tillbeh. köpes. 

Tel: 0520/346 62 

svensk Manual till The Graphic 
Adventure Creator· köpes. 

Tel: 026/12 71 78 

Amigaspel och nyttoprg. köpes. 
Även billigaA1000 tillbeh. och 3.5" 
disketter. .~kicka lista till Jörgen 
Norrman, Anggårdsv. 115, 302 58 
HALMSTAD el. ring! 

Tel: 035/10 31 82 

Billiga Amigaprg. köpes el. ev. by
tes. Intresserad av det mesta, gär
na Test Drive el. S.D.I. Skicka lista 
till Håkan Wigart. Dalsbrog. 21. 714 

00 KOPPARBERG. 

Amiga hardware reference manual 
köpes eller andra bra assembler 
manualer. Ring Mikael! 

Tel: 031/931593 

Kopplings schema till amiga sound 
sampler. Ev. bytes mot datatillbehör. 

Tel:0380/406 50 

Jupiter Ace i fungerande skick med 
manualer. prg, och tillbehör köpes. 
Ring Patrik efter kl. 16.00. 

Tel:0472/137 49 

Amiga hardware reference manual 
(version 1.2) Skicket spelar ingen roll 
så länge den är läsbar. Max 150-200 
kr. Ring andreas. 

Tel:0454/420 70 

Amiga spel och nyttoprg köpes. 
Tel:019/246229 

Portabel C64 (SX64) köpes eller by
tes mot en Amiga. Pontus Lindberg, 
Gamlav. 15, 240 14 VEBERÖD 

~miga spel och nyttoprg köpes . 
Aven billiga 3.5" disketter. Ring Jo
han. 

Tel:0495/132 76 

C128 med tillbehör köpes. Skriv och 
tala om vad ni har. Allt av intresse. 
Robert Tanzer, Risås, 333 02 Broaryd 

Character disken till Alternty reality 
köpes. Ring Ulf. 

Tel:031/872926 

diskdrive köpes. Enhacer 2000, Exe
lerator + eller Blue chip med disket
ter 1000 kr. 

Tel:0631852 69 



Nato commander och andra strate
gispel på kassett köpes. Robert. 

Tel:0515/502 54 

Vic 20 köpes till lägsta pris. Ring 
John. 

Tel:031/556015 

Diskdrive 1541 med spel. Köpes bi
lligt. 

Tel:060/40243 

C1541-II köpes för max 1300 kr. Ring 
Jeppe. 

Tel:042/206309 

BYTES 

Spelen: Green Beret, Hypersports, 
Mike, Ping Pong, Yie_Ar Kung-Fu 
alla orginal på kassett bytes bort 
mot The Last Ninja Il på kassett. 
Ring Mattias Edlun. 

Tel: 0760/867 46 

They Sold A · ion 3, Star Paws, 
Asimuth 300 org. sp<3I på kass. by
tes bort mot 10. Rin-J Erik! 

Te,: 026/19 53 02 

Supert,ase 128 mrnual bytes mot 
TheQuill. 

Tel: 0418/238 13 

C64 org. bytts. Out Run ·mot The 
Last Ninja på kassett. Ring 
Fredrik eftor 17 .00! · 

Tel: 0430/205 24 

Match Day Il bytes mot Winter 
Olympiad 88 el. Combat School. 
Originial på kass. Skriv till: Robert 
Johansson, Vetev. 3, 570 75 FÅ-
GELFORS. . 
Original spel The Last Ninja och 
Platoon bytes mot The Train el. Up 
Periscope. Ring Patrik! 

Tel: 016/14 88 32 

WOl1d Greatest Epyx sökes. Jag 
har div. spel att byta med. 

Tel: 08/38 66 95 

Wlco Boss och 1942 bytes mot 
Expert Cartridge. Ring Johan. 

Tel: 08/774 39 05 

The Uvlng Daylights bytes mot 
Apollo 18 el. Arkanoid. Ring 
Johan e. 16.00 

Tel: 0131161090 

C64, bandspelare, 2st TAC-2, spel, 
tidningar mm. Garanti kvarl Nypris 
ca 6000 kr. Bytes mot Amiga 500 
m. tillbehör. 

Tel: 0152/166 81 

C64 spel Western.Games bytes mot 
Destroyer eller Championship 
Wrestling. 

. Tel:0393/104 31 

Jack \he ripper och Blood'n Guts 
bytes mo\ Il<.+ på band. 

Tel:0950/372 98 

World Games och lnfiltrator på kass 
bytes mot Gauntiet 1 och 2 på disk. 
Eller säljes för 90 kr/st. Ring Mattias. 

Tel :0500/171 54 

Kikstart 128 bytes mot GEOS 128 el
ler Fontpack 1 eller 2. Ring Sören. 

Tel:0181366440 

The great guiana sisters bytes mot 
Three stog'5 till Amiga .. Ring Micke. 
Tel:0506/1f'13Tai Pan bytes mot De
fender of the crown eller lnfiltrator Il. 
Obs! orig. kassett. Ring vardag 20-
21 . 

Tel:0300/25416 

Bubble booble, Out run, IK+, Nebu
lus, Now Games bytes mot TFC 111. 

Tel:0503/12486 

C64, orig. spel bytes mot Big Fat Ha
iny Deal. Kassett. Ring David. 

Tel:0952/10404 

<:64¾, 1541, TFC 111, bandspelare, 
spel, titt, bytes mot Amiga 500. 

08/7684037 

Ultima III och Plutoon bytes mot nå
got av följande Bards Tale I, Il, Defen
der of the crown. Ring Johan. 

Tel:0390/112 85 

Ace 2 och Hunters Moon bytes mot 
Airborne Ranger och Garfield. Ring 
Henrik. · 

Tel:036/40567 

TFC III bytes mot MK IV. lkario War
riors bytes mot lmpossible Mission Il. 
Org. spel. Ring Joakim. 

Tel;0953/40001 

Target Renegacle och Him runner 
bytes mot nästan allt. 

Tel:0589/60281 

Roadwars eller Alt. World Games 
bytes mot Pirate eller Pirates of the 
Barbarycoast. På disk. 

Tel:08/291450 

World games, Firlord, Dandy, Pa
perboy, Cobra och Spy vs Spy på 
band. Tre av dem bytes mot Pirates 
eller Pirates of Barbary coast på di-
skett. · 

Tel:08/291450 

Jag byter mitt Rastan mot ditt The 
Last Ninja. Mitt Magnificent seven 
mot ditt 10. Kassett. Skriv till: Per 

Mattson, Abborigränd 10, 591 70 
Motala. 

Brevkompis med C64 och band
spelare sökes. Skriv till: Lars Lin
den, Brandstaby, 450 73 RAB-

Gunship bytes mot Alt. World Ga
mes. Nexus bytes mot Nebulus. An
nars säljes de för 100 kr/st. Ring Fred
rik vardagar. 

DALSHEDE. 

Brevkomr,is med C64 och band
station sökes. 

Commodore 64 brevkompisar sö
kes för att byta erfarenheter, tips 
m.m. Jag är 15 år och bor på denna 
adressen Magnus Karlsson, Troi
liv. 7,663 00 Skoghall. Jag ska försö
ka besvara så många brev som jag 
kan. ANNONS PRIS 

Tel:0231213 03 

IK+ bytes mot Bangkok knights. Ar
kanoid Il bytes mot Jinks. Ring Hans. 

Tel:021135 30 95 

Deathwish III bytes mot Wonderboy, 
SkateordieellerThe last Ninja. Ring 
Thomas. 

Tel:0533/62083 

Ultima IV bytes mot Bards Tale eller 
Alternate Reality. 

Tel:0270/17502 

Platoon bytes mot Defender of the 
crown. Ring Stefan. 

Tel:0497/841 23 

BREV KOMPISAR 

Amigabrevkornpisar sökes för 
byte av tips, P!Q- mm. Skriv till: 
Martin Ekblom, Ostervägen 10, 131 

33 NACKA. 

THE THREE STOOGES 
En nytt Cinemaware spel 
från Mirrorsoft En supergra
filspel från tinverkama ba
kom Delende/ cl the Crown 
och King cl Chicago. 

Amiga . 
C64i128 

DISK 349 
DISK 199 

·-. ·.. .. . -~~; ::~ .. ~'. 
·,.- f(i- • 

ll~} -; 
. - ·--

BOBWINNER 
Han har en uppdrag som han 
måste slutföra, men först 
måste han hitta vapnen för 
att övervinna sina motstån-
dare. Oh, my God, a real 
winner! 
AtariST DISK299 
CS4/128 KASS 129 DISK 179 

HERCULES 
Hercufes är ett rykande 
färskt srice'em ~ spel från 
Gremlin. Här är dina mot-
ståndare skelett och andra 
hemskheter 

AtariST DISK279 
C64/128 KASS 139 DISK 189 

liF • . , _ ~-1 

Tel: 044/11 35 81 

Kontakter med C64/128 och disk 
sökes för utbyte av spelerfarenhe
ter. Skriv till: Peter Svensson, Ma-

riasv. 3,260 83 VEJBYSTRAND 

Brevkompis med Amiga sökes av 
tjej på 12 år. Skriv tiU: Anne Klave
stad, Navestadsveien 129, 1740 

Borgenhangen, NORGE. 

Brevkompisar med Arniga sökes 
för utbyte av erfarenheter prg. mm 
Skriv till: Fredrj_k ~rQITll'!.n, Segelv. 
22, 432 75 TRASLOVSLAGE. 

Tel: 0340/707 17 

Hej! Jag är en kille på 13 år som har 
en C64. Jag söker en brevkompis 
som själv har en C128. Skriv till: 
Andreas Tagesson, Säbyggeby 

. 1026, 81600 OCKELBO 

Brevkompisar sökes med C64 och 
diskdrive. Skriv till: Andreas Babsky, 
Arköv. 17, 121 55 JOHANNESHOV 

Brevkompisar runt 15 år med C64 + 
disk förbyta av tips m.m. Skriv till: Pe
ter Lindh, Sällinge, 71040 Frövi 

Amiga brevkompisar sökes för byta 
av prg, tips m.m. Skriv till: Jan Olov 
Ramerstål, Nyponv. 11, 33142 
Värnamo 

Brevkompisar med C64 och diskd
rive sökes. Helst mellan 11-15 år. 
Skriv till: Mikael Jonasson, Bergsjös
vängen 82, 415 21 Göteborig 

Brevkompisar med C64 och diskd
rive sökes. Skriv till: Jörgen Hans
son, Stenvinkelg. 15, 30236 
Halmstad 

Brevkompis sökes till C64 med 
diskdrive. Skriv till: Jonny Hägglund, 
Granv. 48, 90240 Umeå 

Jag är en kille på 14 år. Jag söker 
brevisar med C128 + 1571 för spel
byten. Skriv NU till: Robert Nilsson, 
Klassikerg. 17, 42241 H-Backa 

Nu kan du beställa sommarens hetaste spel från ett av 
Sveriges största postorderföretag på hemdatorsidan, 
LL)·DqTq (f d HJ/CITY-DATA). Vi hoppas att du 
hittar något/några spel som passar dig. Beställ genom 
att skicka in kupongen eller ring 0240-111 55, 112 21 
(mån-fredag 10-18, lördag 10-17). 

ALIEN SYNDROME PLUTONEN THE LAST NINJA Il 
Nu har spelet convenerats till En av de bästa spel som Äntligen kommer tonsätt-
din dator eller ditt TV-spel. gjons till 64:an. Spelet kom- ningen till superspelet The 
Rädda dina vänner från rymd- mer att bli riktmäille för an- Last Ninja. Nu skall du ta dig 
varelserna på rymdskeppet. dra ~I som by,%/er på en fram ~enom China Town. 
SEGA CART298 film. Y IT NO .!! Bestäl det redan i dag! 
Amiga DISK279 
AtariST DISK279 Amiga DISK 349 
C64/128 KASS 139 DISK 189 C64/128 KASS 129 DISK 179 Cr'41128 KASS 149 DISK 199 

- --· D .. L.·· ,-, . . · ··; 

.. · :.q ~f. 
:·.fl- .-.-~ 

. . 
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. . -•.. . · . . . 
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CAPT AIN BLOOD TARGET RENEGADE BIONIC Ca.mANDOS 

Spelet fick i en engelsk da- Slå <fig fram genom staden US GOLD släpper-nu detta 
tortidnil]~ det högsta betyget och möt dess värsta slag- spelhallsspel ti~ 0111 dator 
10 på al . Musiken är 9jord skämpar. Fortsättning på under deras nya l.abel 60! 
av syntoraklet Jean-Michel spelet Renegade. (0:>s! Du Rädda framtiden ... 
Jarre behöver bara använda joy-

sticken). Amiga DISK349 
DISK 299 AtaiST DISK279 

C64/128 KASS 129 DISK 179 

~ - - ,_., »}-~ ~ . _),-:::::::::=-____..~, 
f_: : ; , \ ' · • I r .. l .\ f r 1--------...;.:,o.;-'-"--=---
' J .;,,l...tJ.r' ~ _Jo;. I .... 

L 

1 ~ ....:_ D The Three Stooges D Captain Bl~ 1 
a;;;l;!III !;;i_ 

11~:;~: I § Rosa Pantern § Target Renegade 
-...··1$_ , I Bob Winner Bionic Commandos 

· Ahen Syndrome I 0 

VIXEN 
Du är den kvinnliga slags-
käm~n som skall bekämpa 
alla grymma och farliga odjur 
i d~tln. 
Kl ETIGER!!! 

~ST DISK279 
C64/128 KASS 139 DISK 189 

10 
Det absolut bästa shcol'em up 
spelet som har gtrts tiD 64:an 
~nom tidef!18- reen Star i 

atormagazinet 
PLAY IT AGAIN, SAM! 

C64/128 KASS 129 DISK 179 

och 
20 öre 
som 

lönar sig! 

ROSA PANTERN 
-Här är det du som är Rosa 
Pantern. Nu har du chansen 
an uppleva det du drömt om. 

Amiga DISK 279 
Atari ST DISK 279-
C64/128 KASS 129 DISK 179 

RIMRUNNER 
Från teamet hos Place Sofi-
ware som gav oss spelet 
Balbarian, kommer en nytt 
häftigt spel, Rimrunner. 

AtariST DISK249 
C64/128 KASS 129 DISK 179 

OBLITERATOR 
Psygnosis är kända för an tra bra spel till Atari ST och 

iga, nu har dom bevisat 
det igen genom Oblilerator. 

Amiga DISK299 
AtariST DISK 299 

I D Plutonen D Obliterator : 

I 
D The Last Ninja Il D We are the Champions i: 
D Vixen D lmpossible Mission Il l~i 

I D Rimrunner D Datorkatalog (Gratis) I 
D
WE ARbE TI HE CftjHAMPIONS D Hercules D Videofilms katalog (Gratis) Lq-oqTq I 

en a so ut sa gaste sam- I . . . 
lingen som någonsin har Jag vill ha mina spel på OKASS ODISK 0CART I1II dator!TVspel 
släppts innehåller spelen: I v G TEXTAI -a@ Box 66 I 
IK+, RENEGADE, SUPER- . . . :o.; 771 01 
SPRINT, RAMPAGE, och I Namn _____________ '--------- ~ lll I 

IMPOSSIBLE MISSION Il 
DE_150FÖRSTASOMBE
STALLER IMPOSSIBLE 
MJSSION Il TILL 64:AN 
FÅR ETTAN GRATIS. 
OBS! GALLER ENDAST 
KUPONGBEST ÄLLN ING. BARBARIAN. I Adress__________________ ~ "E LUDVIKA I 

Postnr ______ Ort__________________ ;ii; 8 Alari ST DISK295 
I Telefon________________________ ~z I C64/128 KASS139DISK189 

C64/128 KASS 149 DISK 199 0 o ~ I Målsmans underskrift_~~---,-~-.--,-,,,...-.---------- z ~ ~ 
l!:: _____ _:k::s_:i ~ ~.'.:: ~å~ _ _ _ _ _ _ ~ ____ _J 

39 

~ 
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NUVAR3:e 
VECKA! 

• Datormagazin är Sveriges största och snabbaste nyhetstidning för dig som har 
en C64, C128 eller Amiga. 

Datormagazin kommer var 3:e vecka med rykande färska speltips, tester, repor
tage, små tips, m.m. 

CBM 64/1 28 Disk Skicka in din prenumeration bums! Då deltar du dessutom i vår utlottning av två 
häftiga spel SHACKLED (C64) eller POWERSTYX (Amiga). Vi har 10 ex av varje. 
Först t ill kvarn .. . 

Nästa nummer: 

Importera 
dinadata
PRYLAR 

•• 
SIALV 
Sommarens 
HÄnlGASTE 

SPEL 

UTE 
21 
JULI 

0 => n n 111 
3 .. .,; ~.., ... 
• • J. 

RODEL 

HEMVARNSGATAN 8. 171 54 SOLNA. TEL 08 733 92 90 


