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Stöld är stöld 
Det är trist att behöva skriva än

nu en ledare om piratkopie
ring av datorprogram och da

torspel. Men det verkar tyvärr nöd
vändigt. Piratkopiering är ett öppet 
sår bland datoranvändare över hela 
Europa. Det läks inte förrän man hej
dat det som åsamkat såret. Och gör 
man inget, då riskerar inflammatio
nen att spridas och på sikt orsaka 
kallbrand. Vilket normalt brukar leda 
t ill amputering av den skadade lem
men ... 

Den rättegång som startade nyli
gen i Kristianstad och som utförligt 
refereras på sidan 3 är mycket viktig. 
När domen faller kommer vi äntligen 
att få en mätare på hur allvarligt sam
hället ser på denna typ av brott. 

• Det är dessa killar som är förlorarna när piraterna slår till. Fr v Jez San, Nick Pelling och David 
Braben, tre kända engelska programmerare. 

- Brott! säger ni häpet. Skulle 
man vara kriminell för att man kopie
rar lite spel och andra program och 
ger till kompisar? 

Svaret borde vara klart och enty
digt för envar, men är det inte. Tvärt
om verkar det råda en smått otrolig 
förvirring bland hackers, crackers 
och vanliga datoranvändare om vad 
lagen säger. 

Varje gång jag tar upp piratkopie
ring brukar det följa en ström av tele
fonsamtal och brev med synpunkter. 
Nästan samtliga försöker övertala 
mig att "piratkopiering inte är så far
ligt och ingenting att skriva om. Att 
programhusen minsan är så rika att 
deharråd ... 

Känner ni igen argumenten? 

Sanningen är tyvärr den motsat
ta och betydligt bistrare. Men 

. vi hoppar över sakargumenten 
så länge. Låt oss istället diskutera 
frågan principiellt. Alltså om det kan 
vara moraliskt försvarbart att kopie
ra program och sälja eller ge bort 

dem. 
Vi utgår från följande. Datormaga

zin får tag i en av de otaliga demos 
som finhs spridda över landet. Vi 
tycker en bild i ett av dessa demos är 
så snygg att vi beslutar använda den 
på vårt omslag. Vi struntar i att fråga 
upphovsmannen om lov, och vi läg
ger in Datormagazins logotype över 
hans signatur. 

Simsalabim, bi lden är plötsligt 
gjord av Datormagazin och vi har fåt1 
en omslagsbild gratis. 

Hur tror ni den drabbade upphovs
mannen i demogruppen skulle kän· 
na sig. Blåst, garanterad. Och han 
skulle sannolikt ringa mig och dra 
ramsor om advokater och stämning
ar. 

Vari ligger skillnaden att stjäla et1 
helt program? 

- Skillnaden är att Datormagazin 
är Rommersiell, brukar vara ett argu· 
ment från piraten. Jag ger bort mina 

· knäckta program helt gratis. 
Pris ske Gud! Vilken välgörare och 

människovän. 
Men om nu denna piraten så fylld 

-orlust för Commodore 
ängen sedan 

internationella 
.,.,mmodore med förlust. 

Den senaste kvartalsrap
porten som täcker perioden 
april till juni 1989 visade på en 
förlust på 8,9 miljoner dollar, 
vilket motsvarar 58 miljoner 
kronor. 

Enligt Commodores styrelseordfö
rande lrving Gould beror förlusten på 

en minskad orderingång samt att 
dollarn stärkt s in ställning bland de 
internationella valutorna . 

·Dessutom är kvartalet en av de 
svagaste genom tiderna för datorin
dustrin. 

En del av förlusten kan härledas 
till stora investeringar i ny personal 
på teknik och marknadsföring , och 
större marknadsföringbudget. Com
modore ·har även problem med en 
skattestrid med de amerikanska 
myndigheterna som gäller en enven
tuell skuld från tidigare år. 
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av människokärlek, försökte sig på 
en liknande verksamhet, men inom 
en annan sektor. Exempelvis genom 
att snatta i ortens butiker och skän· 
ka bort stöldgodset till goda vänner. 
Det borde med samma logik också 
vara helt lagligt. Åtminstone om man 
stjäl från stora och rika butiker. 

Varför är piratfrågan då så viktig 
att jag fortsätter att tjata om den? 

Enkelt, det handlar om allas vår 
framtid. Programutveckling, dator· 
tidningar, datorbutiker. Alla dessa 
länkar i kedjan är beroende av att 
konsumenterna betalar sin andel. 
Annars överlever de helt enkelt inte. 

Tänk er datorer utan vare sig pro
gram och datortidningar. Då kan 
man lika gärna byta ut sin Amiga 500 
till en brödrost. 

D
e flesta hackers och demo· 
grupper i Sverige drömmer om 
en framtida karriär som pro· 

grammerare. Men vem ska betala de· 
ras löner? 

- Okej, säger nu en del läsare. 
Jag hänger med på resonemanget. 

0 

Atal mot 
VISA-bedragare 

Tretton ungdomar åtalas. 
för sina hacker-aktiviteter. 

Det är resultatet av den un
dersökning som rikskrimina
lan i Stockholm gjort mot de 
ungdomar som tidigare miss
tänkts ligga bakom en härva 
av kontokortsbedrägerier. 

Och fälls ungdomarna kan 
deras datorintresse i värsta 
fall sluta i fängelse. 

Ungdomarna som i kvällspressen 
betecknas som välartade skolung· 
domar har på sin f rit id med hjälp av 
modem ringt till USA och beställt 
varor. Räkningarna har skickats t ill 
inget ont anande kontokortsägare. 

Datormagazin har t idigare berättat 
om dessa misstänkta ungdomar och 
hur de genom BBS:er i USA fått tag 
på kontokortsnummer. Och förutom 
att ri nga gratis har de en ligt åkiaga· 

Men jag skulle ändå aldrig haft råd 
att köpa de 3000 spel jag har i mina 
lådor, så på mej har dom inte förlorat 
en spänn. 

Nja, det tror jag inte på. Säkert 
finns det åtminstone tio av de spelen 
som du spelar med nöje och ganska 
ofta. Köp dessa i original och bidra 
till en fortsatt utveckling. I annat fall 
kan du ju lika gärna formattera om 
dina disketter och sälja tomdisketter 
billigt eftersom du ändå aldrig an
vänder dina spel. 

Och varje gång du ger bort en ko
pia av ett spel till någon kompis, tänk 
på att du snor 20-30 kronor direkt ur 
programmerarens plånbok. 

Sedan finns det ytterligare en 
aspekt. Ju fler ärliga konsumenter 
det finns av programmen, desto hög
re krav kan vi ställa på bättre kvalitet 
och support. Tjuvar däremot kan 
knappast ställa krav. 

Som en av Datormagazins skriben
ter brukar säga högt, ljudligt och of
ta: 

-FATTA! 
Christer Rindeblad 

ren Bo Skarinder även köpt varor för 
minst 100000 kronor. 

- V1 räknar med att lägga fram 
fem, sex o lika fa ll av inköp för 
100000 kronor under rättegången, 
berättar kriminalinspektör Stefan 
Kronqvist på rikskriminalen för Af
tonbladet. 

Riksåklagare Bo Skarinder räknar 
med att väcka åtal mot de 13 i no
vember. 

~ ,,.,.,. 
Denna gäng har vi dragit tem vin· 

nare osm vinner varsitt spel. Två vin· 
nare hade C64 och vinner därmed 
spelet APB. Grattis önskas Jörgen 
Johansson, Jämjö och Joakim Gus· 
tavsson, Malå. 

Dessutom drog det tre Amiga äga· 
re som vinnare. Dessa tre får varsitt 
ex av spelet Sim City. Grattis önskas 
även dessa tre: Tomas Amundsen, 
Norge, Marcus Gabrielsson, Borens· 
berg och A. Berta, Huddinge. 

Spelen kommer på posten så fort 
som möjligt! . -- -·· ---
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Vår reporter från jordbävningsdrabbade AMIExpo 

AMIGAN KLARADE 
JORDBÄVNINGEN 

SANT A CLARA (Datorma
gazin) AmiEXPO i Santa Cla
ra blev inte den succe man 
hade väntat sig. Orsaken tor
de bli ganska uppenbar om 
man betänker att Santa Clara 
ligger mitt i mellan San Fran
cisco och Santa Cruz. 

Datormagazins Björn 
Knutsson fanns på plats bå
de under jordbävningen och 
mässan som startade endast 
två dagar efter skalvet. 

På grund av jordbävningen så blev 
inte uppslutn ingen till denna AmiEX
PO vad folk väntat sig. Santa Clara 
ligger ett par mil från Los Gatos, 
Amigans födelseplats och mitt i Sili
con Valley. Förhoppningarna på den
na mässa, som hölls mellan den 19 
och-22 Oktober, var därför höga. 

Efter jordbävningen så fick mäss
arrangörerna massor av telefonsam
tal från människor som undrade om 
det alls skulle bli någon mässa. Ar
rangörerna räknade med att minst li
ka många inte ringde, utan istället 
utgick från att det inte skulle bli nå
gon. 

En annan starkt bidragande orsak 
till att uppslutningen var så dålig var 
att folk utnyttjade helgen ti Il att för
söka reparera skadorna som jord
bävningen åstakommit på deras hus 
och inventarier. 

Mässan flyttades 

På utställarfronten var det inte hel
ler så bra. De företag som har sina -
högkvarter i och omkring Silicon Val
ley kom, dock med begränsad styrka 
och inte så väldigt väl förberedda. Av 
utställare från andra delar av landet 
kom cirka hälften. 

På grund av jordbävningen hade 
mässan fått flytta till en annan hall 
en den som ursprungligen var av
sedd för AmiEXPO. Lägg till detta att 
många utställare på grund av detta 
fått flytta på sig , vilket i praktiken 
gjorde kartan över mässan helt fel
aktig. 

Bland de riktiga publikdragarna 
var UltraCard, ett system som tillåter 
icke-programmerare att göra pro
gram. För dem som är bekanta med 
HyperCard på Apple Maclntosh kan 
jag säga att UltraCard i princip är en 
Amigaimplementation av samma 
koncept. UltraCard kan ännu inte an
vända HyperCard " stackar", som 
programmen kallas, men ett konver
teringsprogram är på gång. Man pre
senterade också sin nya förbättrade 
version kallad UltraCard Plus. Det 
nya är bl.a möjligheten att köra flera 
" stackar" samtidigt. UltraCard stöd
jer även ARexx. 

Apropå Maclntosh så presentera-

des även ett AppleTalk-kompatibelt 
nätverk till Amigan. Med detta kort 
kan man koppla upp en (eller flera) 
Amigor till ett existerande Apple
Talk-nätverk, såväl som bygga upp 
ett eget mellan enbart Amigor. Kor
tet har dessutom en SCSI-kontroller 
(hårddisk), en extra serie- och en ext
ra parallell-port. 

Apple Talk på Amigan 

Ytterligare en Mac-relaterad ny
het: lnteractive Video Systems visa
de sin Trumpcard hårddisk-kontrol
ler. Det speciella med denna är att 
IVS erbjuder ägare av Maclntosh
emulatorn AMax speciella patchar 
som gör att man kan använda 
Trumpcard hårddiskar med AMax: 
Normalt går inte Amiga hårddiskar 
att använda till AMax. 

Störst intresse drog som vanligt 
NewTek. Man visade bl.a tre stycken 
korta videofilmer helt och hållet ska
pade på Amigan. Kvaliteten på des
sa var fullt i klass med vad man vän
tat sig från system som kostar 10-20 
ggr så mycket som motsvarande 
Amigasystem. 

Man visade även Video Toastem. 
Som vanligt var den mycket impone
rande och som vanligt så gick den 
ännu inte att köpa. NewTek lovar att 
NTSC-versionen skall komma 
" snart", vilket de sagt i ca 1.5 år vid 
det här laget. När och om en PAL
version kommer fanns det inget enty
digt svar på. Den kanske mest fan
tastiska nyheten var DigiView 4.0 
som använder en helt ny teknik för 

Stilla 
havet 

Felton 

att åstakomma 4096 färger samtidigt 
i hires. 

Ett företag kallat Digital Anima
tion Productions visade en Tower
Amiga. I denna hade de placerat sitt 
speciella transputerbaserade grafik
kort. Detta kort gör det möjligt att vi
sa bilder med 16 miljoner färger vars 
upplösning endast begränsas av hur 
mycket minne man har tillgängligt. 

Spirit technologies visade upp sitt 
senaste projekt: Ett speciellt kort 
som gör det möjligt att direkt från 
Amigan använda kort avsedda för 
IBM PC och AT maskiner. Kortet lå
ter en inte anväda MS-Dos och kräver 
att man själv står för en drivrutin för 
kortet. 

Kortet levereras med ett chassi för 
A500. Om det fungerar i en A2000 sa 

SANTA
CLARA 

epicentrum 
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man sig inte ha testat, vilket troligen 
betyder "Nej, men vi jobbar på det.". 

Enligt ett rykte som cirkulerade på 
mässan så finns det en god chans 
att Amigan kan ta en position i täten 
bland persondatorer vad snabbhet 
anbelangar. Ett icke namngivet före
tag jobbar enligt ryktet tillsammans 
med Motorola för att ta fram ett · 
68040-kort till Amigan. Anledningen 
till att man arbetar med just"Amigan 
är enligt samma källor det faktum att 
det på Amigan är förhållandevis en
kelt att byta ut den vanliga proces
sorn mot en annan, snabbare pro
cessor. Datormagazin återkommer i 
nästa nummer med en utförligare 
rapport från AmiExpo. 

Björn Knutsson 

TVIST OM KONSTNÄRLIGA SPEL 
. •• 0 

STOPPADE PIRATRATTEGANGEN 
KRISTIANSTAD (Datorma

gazin) Hur stor verkshöjd, el
ler konstnärligt värde, har 
egentligen ett datorspel? 

Det är den stora knäckfrå
gan när tingsrätten i Kristi
anstad återupptar den rätte
gången som påbörjades 10 
oktober mot en 38-årig pirat
misstänkt man från Skåne. 

- Spelen kan jämföras 
med våldsporrfilmer, anser 
38-åringen genom sin advo-
kat. · 

Efter två års förarbete inleddes · 
den hittills största rättegången mot 
en så, kallad programpirat vid tings
rätten i Kristianstad den 10 oktober. 

En 38-årig man från en plats strax 
utanför Kristianstad stod åtalad för 
att vid drygt 200 tillfällen brutit mot 
upphovsrättslagen, samt bokfö
ringsbrott på 580 000 kronor. Blir han 
fälld riskerar mannen sex månaders 
fängelse. Mannen anklagas för att 
ha sålt 1000 piratkopierade spel som 
det finns en svensk upphovsrättsä
gare. 

Överens i sak 

Både åklagare och försvarare är 
överens i sak. Mannen har sålt spel 
billigt. 

Men 38-åringen förnekar att spe
len är skyddade av upphovsrättsla
gen. Han förnekar också bokförings
brott, eftersom han hävdar att verk
samheten bedrivits som hobbyverk
samhet fram till dess att han 
grundade sitt företag. 

Det var 1987 som mannnen börja
de sälja piratkopierade spel. Anled
ningen var enligt honom att han ville 
bekosta si tt datorspelsintresse med 
vinsterna av försäljningen. 

Enligt mannen ägde verksamhe
ten rum på en rent hobbybetonad 
bas och spelen ansåg han inte om
fattas av copywright. 

- Jag frågade en advokat om det 
var lagligt, försvarade han sig i rät
ten. Och advokaten tyckte det. 

Åklagare Christer Ström är av helt 
annan åsikt. Enligt åklagaren och an
mälaren Heikki Karbing, VD för HK 
Electronics, är spefen skyddade av 
upphovsrättslagen, även om det inte 
datorspel inte nämns vid namn i lag
boken. 

Och man har en två år gammal 
dom i hovrätten i Göteborg att falla 
tillbaka på. Då dömdes en man till 
100 dagsböter för att brott mot upp
hovsrätten i fyra fall. 

Den åtalade 38-årige mannen köp
te sin första hemdator 1986. Det var 
en VIC20 som han kort därefter bytte 
till en 64:a. 

Samlar spel 

Mannen samlar på spel, företrä
desvis original. 

- Jag såg annonser i tidningarna 
för så kallade turbospel på kassett, 
berättar mannen som på det sättet 
fors! kom i kontakt med piratkopie
rade spel. 

Han tog kontakt med annonsörer
na och köpte på det sättet sina första 
piratkopierade spel. Och för att få 
råd att köpa fler titlar började han 

HK Electronics VD Heikki Ksr
bing, IFPl:s jurist Lars Gus
tavsson och äklagare Chris
ter Ström var besvikna efter 
att piraträttegjngen sköts 
upp. 

tre sätt. Postgiroinbetalning, post
förskott eller kontant. De inbetal
ningar som gjordes genom postgirot 
finns registrerat och det är på grund
val av den statistiken som summan 
580 000 kronor kommit fram. 

Det är pengar mannen fått in och 
inte redovisat för som inkomst. 

Försvaret sprack 

sälja själv under 1987. I rätten försökte åklagare Christer 
- Det var ren hobbyverksamhet, Ström slå hål på 38-åringens argu-

berättade han. Jag sålde succesiv1 ment och bevisa att verksamheten 
ner och mer under 1987 så jag starta- varit organiserad redan från början 
de en firma i slutet av 1987 för att av 1987. 
driva affärerna. Åklagaren pekade på en stor 

Tanken var att firman skulle impor- mängd inbetaln ingar på likartade be-
tera tomdisketter och tomma kasse!- lopp och frågade: 
ter, samt sälja billiga kopierade spel. - Ser det inte ut som om verksam-

Men det kom aldrig så långt. Srrax--heten kom igång tidigare? 
efter det att firman bildades slog po- - Jo, svarade den tilltalade som 
!isen til l och beslagtog utrustningen. därmed indirekt erkände bokförings-

Under 1987 sålde mannen spel på brottet. 

För att bevisa uppsåtet, avsikten, 
av brottet pekade Ström på att han 
beställd tomdisketter från ett före-
tag i olika namn. · 

- Jag beställde i det andra efter
namnet eftersom det är enklare att 
bokstavera, svarade 38-åringen som 
även beställde disketter i sin sam
bos namn. 

När det rättegången kom in på 
själva kopierande! frågade åklaga
ren: 

- Slog det dig aldrig att det kunde 
vara olagligt? 

38-åringen kontrade med att han 
gått till en namngiven advokat och 
frågat, men att han under tiden fått 
vissa påstötningar. 

- Folk ringde och hotade mig, be
rättar han och sneg lar ut i publiken 
mot Heikki Karbing, VD för anmäla
ren, HK Electronics. De hotade att 
anmäla mig. 

Läst lagen 

- Dessutom har jag läst lagboken 
och det står inget om datorspel i den. 

Då fortsatte ordväxlingen: 
- Anser du dig tillräckligt kompe

tent att läsa lagboken och dra kor
rekta slutledningar, kommenterade 
Christer Ström syrligt. 

Diskussionen i tingsrätten fortsat
te hur hög verkshöjd datorspelen 
har. Försvaret gick konsekvent på 
den linjen att de flesta spelen var re
na våldsspel som bara gick ut på att 
skjuta folk i och alla spel är näst intill 
identiska. Att programmerarna bara 
byter några koder och så får man ett 
nytt spel. 

- Det finns datorer som gör spel, 
slog 38-åringen fast, trots att han 
själv inte är orogrammeringskunnig. 

För att motbevisa 38-åringen kalla
de Christer Ström in en så kallad 
" surprise witness", ett överrask
ningsvittne i form av spelprogram
meraren Peter Tuleby som arbetar 

för HK Electronics och som var när
varande i rätten. 

Tuleby skulle med hjälp av en lång 
programlistning bevisa att det kan ta 
mer än ett år att tillverka ett spel. Och 
att det inte bara är att knappa in ett 
program i en dator. 

Ringde och hotade 

Eftersom försvaret var oförberedd 
för detta vittne "hotade" man med 
att kräva ytterligare utredning. 

Efter en formell dispyt om rätte
gångsordningen avbröt rättens ord
förande förhandlingen eftersom 
man var osäker på hur pass konst
närlig gärning som ligger bakom ett 
datorspel. Detta skedde trots att 
åklagaren drog tillbaka sitt vittne 
och båda parter var eniga om att fort· . 
sätta huvudförhandlingen. 

Åklagare Christer Ström klagade 
omedelbart till hovrätten för onödigt 
uppehållande av mål. 

Får Christer Ström igenom sin kla
gan kan förhandlinarna återupptas 
redan i oktober. I annat fall riskerar 
det dröja flera månader innan man 
hittar en opartisk expert och kan på
börja förhandlingarna på nytt. 

I en paus förklarade 38-åringen att 
man kan jämföra datorspelen med 
våldsporrfilmer. 

- Det finns ingen upphovsrätt på 
dem heller. 

Från den nystartade organisatio
nen Dimik, Datorprogramföretagens · 
intresseförening mot illegal kopie
ring, bemöter juristen Lars Gustavs
son påståendet: 

- Det är löjligt. De har absolut ing
et med varandra att göra. 

När förhandlingarna återupptas 
kommer åklagare Christer Ström att 
yrka på sex månaders fängelse för 
den 38-årige piraten. Dessutom ris
kerar han betala ersättning ti ll upp
hovsrättshavaren för 1000 spel. 

Lennart Nilsson 

" 
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Alvsjömässan / 

Amigan konkurrerade 

,..,....., 
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Nya XCad Professional på Amigan med Cherrys ritbord. 

ÄLVSJÖ (Datormagazin) 
För första gången i Sverige vi
sades Commodore Amigan 
som ett alternativ till PC och 
Mac datorer. Detta utspelade 
sig på årets Data-Kontor-Mil
jö 89 mässa i Älvsjö . .Enbart 
"nyttiga" tillämpningar ver
kade vara tillåtna och mon
tern var kliniskt ren från allt 
vad joysticks och spel heter. 

Många av de projekt Com-
modore tidigare visat utom

~~===:--•,@nds fanns för första gången 

r
.:: i Sverige. · Transputerkortet 

med operativsystemet He
l lios, Amiga 2500 Unix, A2024 

högupplösningsmonitorn 
och Novell ArcNet nätverk. 

Den högupplösande A2024 moni
torn med 1008 • 800 och fyra gråska
lors upplösning visades. -Oen är fort
farande en av de prototyper som vi-

sats på olika mässor i över ett år nu 
- fortfarande utan officiella uppgif
ter på när den kommer ut på markna
den och vad den då kan kosta. En 
Commodoreanställd ansåg dock att 
den borde komma till julen och kosta 
runt 8000 - 9000, utan att nämna 
vare sig årtal eller valuta. 

Amiga 2000 med transputerkortet 
visades. Den är måttligt upphetsan
de då det endast fanns ett program 
till den som enligt uppgift endast 
kunde räkna ut fyra primtal. 

Amiga 2500 Unix fanns också och 
var inte heller så spännande då det 
endast fanns ett ofärdigt AmigaWin
dows och ett enkelt grafikdemo till 
den. 

Största Commodore-nyheten var 
Novell ArcNet-kort med programvara 
till A2000 och A500. 

Novell är kanske det vanligaste 
nätverket i PC-världen och Commo
dore var mäkta stolta över det. En 
A2000 och en A500 var i hopkopplade 
med ett antal CBM PC datorer. När 
eller om de kommer ut på marknaden 
eller hur mycket de då kan komma 
k0sta visste ingen. 

Inga prislappar 

Frågade man något om ovanstå
ende produkter som till exempel när 
de kommer, om de kommer eller hur 
mycket de eventuellt kommer att 
kosta så visste ingen på Commodore 
någonting. Vilket ju är synd. Commo
dore poängterade gång på gång att 
detta var "technology preview" och 
att ingen av dess produkter är utlova
de att nå ut till konsumentled. 

- Det är experiment som visas 
upp för att se publikresponsen, ut- . 
tryckte sig en Commodoreanställd. 

Commodore har antag ligen lärt 
sig av tidigare misstag som att lova 
för mycket. Att dessa "experiment" 
nu även visas i Sverige är dock myc
ket positivt. 

Om Commodore vill se publikre
sponsen på sina experiment som till 
exempel A2500 Unix och A2000 med 
transputer så borde det dock visa 
upp mer av dem än de gjorde här. Nu 
fanns de undanställda utan vare pro
gramvara och demonstratörer. 

Andra företag fanns i Commodore-

montern som visade olika Amigapro
dukter och tillämpningar. 

Karlberg & Karlberg var väl repre
senterade och visade främst DTP
programmen Professional Page och 
Professional Draw. Senaste versio
nen av PPage visades (1.3), och be
räknas släppas inom kort. Största 
nyheten är s.k "Compugraphic Out
lineFont"-tekniken som utnyttjar 
icke-postscript skrivare maximalt 
och väsentligt höjer läsbarheten på 
skärmen. 

Nya versioner 

XCad Professional och XCad De
signer är nya versioner av XCad som 
allmänt är ansett som det kraftfullas
te Amiga-CAD programmet. Det har 
dock varit mycket svåranvänt på 
grund av ett dåligt användarinterfa
ce. De nya versionerna är mycket 
enklare att använda och Professio-

"'· 

nal varianten är ännu kraftfullare. 
Support för Sumagraphics och Cher
ry ritbord, Ritningar läsbara av PPa
ge, Producerar underlag för Sculpt 
3D och 4D, 'siktrutesystem' möjlig
gör flera delritningar med oberoende 
skalor och enheter, Läser och skriver 
AutoCad-DFX format osv,osv är fi
nesser värda att nämnas. Man hop
pas på att mindre rit och arkitekt-by
råer ska intressera sig då ett A2000 
system med XCad professional har 
ett mycket konkurenskraftigt pris 
jämfört med PC/AT system med 
AutoCad och motsvarande prestan
da. 

Mac-2-Dos är ett filöverföringspro
gram för överföring av filer mellan 
Amiga och Mac. Detta ärr enligt Karl
berg & Karlberg bättre än AMax om 
man endast behöver byta filer och 
format mellan de båda datorerna 
och inte har behov av att kunna köra 
Mac-program. 

Catus AB visade TeknoAmiga ett 

I' ,,i;·,,s{il 1 : i , 
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Version 1.3 av Professional Page_ på A2000-monitorn. Märk 
skillnaden på läsbarhet mellan övre och undre fontuppsätt
ningen. Den övre är den sk Compugraphic Outline-fontema. 

Första riktiga musikmässan 

I 

I 
I 

GÖTEBORG (Datormaga- · 
zin) Det var en förväntansfull 
bransch vars medlemmar 
strömmade in till Sveriges 
första riktiga musikmässa, 
förlagd till Svenska Mässans 
lokaler i Göteborg. 

Här fanns allt från fiolbyggsatser 
till digitala mixerbord. Grammofon
branschen fanns också rikligt före
trädd av bland annat Brune Glenn
mark och Janne Schaffer, samt ett 
flertal förlag och kulturella institutio
ner . . 

Yamaha som var det största före
taget.på mässan hade engagerat Ro
bert Wells som demonstrerade Ya
mahas nya Midi-Flygel. Vill ni höra 
hur den låter, kan ni ta och lyssna in 
Roberts nya LP som kommer nu un
der hösten. Det var inte så stora ny-

. heter som visades. Det har ju blivit en 
tradition att nyheter visas först på 
Namm i Florida, eller på musik mäs
san i Frankfurt. Men det är ju alltid 
intressant att kunna "dra och slita i 
grejorna själv" så att säga. 

Den största nyhet stod nog dock 
Commodore för. För första gången 
hade Commodore en fullständig 
täckning av Midi-Sequencers för 
Amigan, och det var ett enor-mt in
trEisse för, den på musikmarknaden 
nya maskinen. Vad kunde man visa . 
då? 

Jo, Music-X demonstrerades inför 
häpna och imponerade.åskådare, vi-

dare kunde en stor nyhet visas för 
första gången offentligt, Steinbergs 
Pro 24 till Amigan. Tyvärr ännu i en, i 
och för sig långt framskriden beta 
version, men det programmet lovar 
mycket gott inför framtiden. 
. Ett sensationellt besök gjorde Al 

Hospers, Dr.T's chef i USA! Han be
sökte mässan för att visa Dr.T's KCS 
ver1.7! Kcs:en har fått ett allmänt an
siktslyft, med riktiga Intuition-meny
er och gadgets, och kommer nu ock
så att få ett SMPTE-interface! lnter
facet som heter The Phantom kom
mer i USA att kosta runt 240 dollar, 
så det blir väl ungefär jubbla sum
man i svenska kronor kan man tänka, 
det vill säga cirka 3000 kronor. Det 
finns ett enormt intresse inom video
branchen för the Phantom. 

Al Hospers avslöjade att både 
Electronic Arts och Elan har redan 
skrivit kontrakt med Dr.T's för att 
kunna använda sig av de drivrutiner 
som behövs, för att integrera The 
Phantom med sina egna Video-orien
terade produkter. Kanske vi får se 
Deluxe Video med SMPTE-synkning 
inom en snar framtid? 

Dr.T hade också fler saker i bak
fickan för Aniigan. Tiger, är ett pro
gram som kommer att medge grafisk 
ed itering för KCS-ägarna. Det ligger 
mycket långt fram i beta testerna så 
någon gång under januari, februari 
ska detta program kunna komma ut 
på marknaden. 

Överhuvudtaget så ansåg Al Ho
sper att Commodore verkligen hade 
lagt manken till för att stödja pro-

gram-utvecklare, och Dr.T hade bara 
positiva intryck från Commodore. 

Sweden Midi Music hade ställt 
Pass ports Master Track Pro till Com
modores förfogande. 

Det är den kraftfulla Sequencer
programinet som tidigare bara Mac
intosh-ägarna kunnat använda. Det 
gav ett mycket solitt och intuitivt in
tryck när det demonstrerades. Pro
grammet supportrar SMPTE-sync
ning, och det kommer att kunna an
vända sig av Passports eget interfa
ce · som kommer att finnas till 
Amigan under våren -90. 

En enormt bra song-editor samt ett 
stort antal olika grafiska fönster, 
som medgav att man direkt på skär
men kunde "rita" sina velocity eller 
andra midi-events ändringar. Det 
kommer också ·en·Master Track Pro 
Junior också. Det är en nerstrippad 
variant av .Pro versionen, utan 
SMPTE och med lite mindre featu
res, verkar vara ett utmärkt första-. 
gångs program. 

"M" är ett annat program som bara 
kunnat köras i Macintosh miljö. Det 
är ett kompositions och manipule
rings-program, som kan alternera di
na låtar efter regler som du kan ange 
själv! ta till exempel en melodi
slinga, importera den som en midi-fil 
i "M" och programmet ger dig ett an
tal nya förslag på melodi eller rytmik 
eller velocity eller andra variabler 
som du kan ställa in ifrån program
met. Jan Hammer hade jublat om 
han hade haft tillgång till ett så kraft
fullt verktyg, under tiden som han var 

tvungen att leverera 40 minuter mu
sik i veckan till Miami Vice! 

The Copyist från Dr.T's fann·s ock
så. Det ger äntligen Amiga-ägarna 
tillgång till Postscript för notutskrif
ter! 

Det hela fungerar så att, man im
porterar en midi-fil i The Copyist, an
ger hur många system man vill an
vända samt även hur många takter 
som ska skrivas . ut på samma rad, 
och voila programmet överför dina 
sequencers till notskrift! 

Jag blev själv väldigt imponerad av 
utskrifts-kvaliten, nu kanske man 
skulle ge sig in i musik-förläggar
branchen ! 

Men det .var inte bara musik som 
Commodore kunde visa! Lasse Wik0 

lund från WASA-data i Linköping ha
de en maskin igång som visade 
Mindlight. Mindlight är ett program 
som tillsammans med ett hårdvaru
interface, låter musik eller annat ovä
sen, styra programmet som genere
rar Färger, Former och Rörelser! 

Man kan använda sig av bilder i 
Amigans alla grafiska format, inklu
derat extra half-brite och Ham. Man 
kan även använda Brushes som man 
sparat i Dpaint eller något annat mål
mingsprogram. · 

Intrycket av Mindlight, är att det är 
bara att koppla Amigan till en Video
bandspelare, starta upp sin senaste 
Hit-låt och sedan får man en färdig 

· musik-video som kan skickas till 
MTV för att köras direkt! En mycket 
spektakulär och ovan ligt anvåndbar 
prQdukt. Att den bara finns till Ami-

gan gö_r ju saken inte mycket sämre, 
det finns knappast någon dator den
na sidan 100.000 kronors-strecket 
som sku lle kunna köra något liknan
de. 

Commodore visade också hur 
Amigan kan fungera i musikunder
visningen. Genom Enter-Data, ett fö
retag som finns i Kristianstad har 
Commodore fått en kompetent re
presentant för Amigans möjligheter, 
och inte minst hur man ska kunna 
använda datorer överhuvudtaget 
inom skolan. 

Kent Anderzohn hos Enter-Data 
ledde en workshop för lärare under 
mässans alla dagar. Det var en or
dentlig genomgång hur midi funge
rar, vilken utrustning som behövdes 
och inte minst hur man använder ut
rustningen för att eleverna ska kun
na lära sig så mycket som möjligt. 

'-'Det var den mest upplysande ge
nomgång som jag fått" säger en lära- . 
re. Problemet ligger ju i att de flesta 
vill bara sälja sina datorer till skolor
na men det finns knappast något fö
retag som faktiskt upplyser om vad 
man INTE kan göra med sin utrust
ning! 

ommodore har visat att Amigan är 
en dator som man kan börja räkna 
med i musik- sammanhang. Hoppas 
bara Commodore satsar ännu mer 
till nästa mässa, så att fler kommer . 
att inse att Amigan är framtidens · 
Musik-Dator. 

Anders Oredson 
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där endast din fantasi 

sätter gränser 

Teknoamiga Modu/systemet. 

teknikinlärnings och experiment sy
stem för Amigan med olika moduler 
och programvara. 

Ett norskt företag visade lnfoBox -
ett interaktivt informationssystem. 

Fler skolprogram 

Skolprojektet fortsätter och visade 
en rad program till Amigan för an
vändning i skolan. Bla ett geografi
program över Sverige och Europa. 

ProComp visade CatenaNet nät
verket, ett billigt nätverk till Amigan 
och ProWrite ordbehandlingpro-

Bärbart 
TV-spel 
• RJ Mical och Dave Need le, två av 
grundarna till Amigan hoppade av till 
Epyx för att göra ett bärbart super 
TV-spel. Det är klart nu och Atari har 
köpt rättigheterna till apparaten som 
bla har en 16MHz 6502, 4096 färger, 
fyrkanalsljud och 3,5" LCD färg
skärm. 

Nu kan du få snabbare diskar 
ti/Amigan 

BAD 
i Sverige 
• Diskoptimeraren BAD finns nu i 
Sverige. B.A.D. (Blitz A Disk) är ett 
program till Amigan som stuvar om 
på disken för att snabba upp alla dis
kaccesser. Accesserna kan bli upp 
t i ll 500 procent snabbare, samtidigt 
som man får mindre slitage på 
driven. Fungerar med både nya och 
gamla filsystemet (OFS och FFS) 
samt både diskett och hårddisk. 
Helst bör man ha två drivar för att 
optimera disketter och mycket min
ne för att klara stora hårddiskar. HK 
Electronics, Hemvämsgatan 8, 171 
54 SOLNA, Tel: 08-733 92 90 

AK 

Till v r,e modul 
medföljer progrom 
och lättförstöeligo 
instruktionsböcker 

grammet som vann den stora ordbe
handlingstesten i Datormagazin t idi
gare. 

Display Data visade Com Hair, det 
tyska systemet där man använder 
Amigan för att prova ut frisyrer. 

HK Electronic visade AMax - Ma
cEmulatorn till Amigan. Och ryktet 
gick att det var Sveriges snabbaste 
Macintosh då Amigan var utrustat 
med ett 68030 kort på 25MHz. 

Mässan i övrigt var naturligtvis 
nästan totalt dominerad av PC-dato
rer och vissa inslag av Macintosh. 
Ironiskt nog stod Ataris monter all
deles bredvid Commodores. Båda 

Hyp ar 
till Amigan! 
• Nu har den första HyperCard kopi
an till Amigan kommit - UltraCard. 

Det myckat populära Macintosh
programmet som följer med alla Mac 
som säljs i dag har fått sin Amiga
motsvarighet. 

Enklast kan man beskriva Ult ra
Gard som ett relationdatabas pro
gram man ej behöver vara program
meringkunnig för att göra egna re
gisterprogram t ill. Programmet är 
ingen ren kopia utan har många Ami
ga specifika finesser somt ex mult i
tasking och och ARexx interface. In
tuitive Technologies. 11525 S.W, 
Durham Road Tigrard, OR 97224, 
USA. 

Apple Talk 
till Amigan 
• CMI har visat ett multiport nät
verks kort till Amigan som är Apple
Talk kompatibelt (ett enkelt nätverk 
ti ll Mac datorer), ett par nya protokoll 
måste dock skrivas innan det är helt 
klart. Tel: 0091-503-691 2552. Crativ 
MicroSystems 19552 SW 90th Court, 
Tualatin, Oregon 97223, USA. 

Videospel gör 
barn kloka 
Barn som engagerar sig i dataspel 
utvecklar sina talanger, medan de 
styr runt i det elektroniska kosmos. 

Det är konklusionen av forskning 
som psykologen Patricia Greenfield 
bedrivit vid University of California i 
USA, uppger tidningen Illustrerad ve
tenskap nr 10. 

Enligt Patricia Greenfield har ton
åringar som spelar mycket dataspel 
en visuell-spatsiell förmåga över ge
nomsnittet. Detta gör barnen bättre 
att lösa naturvetenskapliga och tek
niska problem. 

CR 
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Macdatorer 
montrarna var mycket välbesökta, 
när jag var där verkade Commodore 
montern mest populär. Atari hade en 
del nyheter. Deras Atari Transputer 
Workstation visades. Nya Stacy -
den bärbara ST:n fanns och bl ir sä
kert populär i musikkretsar. Deras 
största nyhet var dock Portfolio, en 
extremt liten PC-kompatibel dator. 
Vad man ska ha en så liten dator ti ll 
är svårt att förstå, men den är teore
tiskt PC-kompatibel och ganska bil
lig så den bli r säkert en storsäljare. 

För redan frälsta Amigaägare bjöd 
mässan på lite. Den var dock knap
past tänkt att till fredställa denna 
grupp, utan i stället till för att visa 
folk som aldrig hört talas om Amigan 
eller endast sett spel köras på den 
att Amigan idag är fullvuxen och på 
många områden kan konkurera med 
Mac och PC. Och sett ur den syn
vinkeln var det den bästa Amigamäs
san någonsin i Sverige. 

Pekka Hedqvist Ett av sko/projektets många program. Ett geografiprogram. 

Nya 
printrar 
• Från Star kommer LaserPrinter 8, 
nu prissänkt till 21 950 kronor. Laser 8 
är en laserprinter ungefär likvärdig 
med HP Laser Jet 11, men med 1 MB 
minne, fyra inbyggd typsnitt och fyra 
olika emuleringar. Upplösningen är 
den vanliga 300 dpi (punkter per tum) 
och skrivhastigheten åtta sidor per mi
nut. Som tillbehör kan man köpa extra 
typsnitt (sex stycken i varje kassett) 
och extra minne (4336 kronor). För 
mer information kontakta: Secus 
Data, Box 1402, 171 27 SOLNA. Tel: 

Modula-2 
Debugger 
• Avant-Garde Software - företa
get bakom Benchmark Modula-2 har 
utannonserat en källkodsdebugger 
till deras Modula-2 kompilator. Den 
är ett" instrument för att interaktivt 
hitta buggar i Modula-2 program. 
Den ska vara den första helt mus och 
meny styrda debuggern till Amigan, 
och vara minst lika kunnig som mot
svarande Amiga C debuggers är i 
dag. Tel: 0091-214-064 0260. Avant
Garde Softvare. 2213 Woodburn, Pia
no TX 75075, USA. 

Håll 
koll 
• Who! What! When! Where! är det 
udda namnet på ett nytt t idsplane
ring program som hjälper dig hålla 
reda på tex namn, adresser, telefon
nummer och födelsedagar. Man kan 
dela upp varje person i olika grupper 
för krossreferering. Pris: $99. Tel: 
404/377-1514. Blue Ribbon Bakery, 
1248 Vlairmont Rd, Suite 3-D, Atlan
ta, GA 30030, USA. 

Allt i dat01väg till din AMIGA - till absolut bästa pris - Kvalitet 

Kvalitets drive 
tillAmiga . 
* Superslim 24 mm 
* Super snål 
* Av /på knapp 
* Dammskyddslucka 
* Super tyst 
* Klick borttaget 

Pris endast 995:-

Suip(g]fm OOem 
* 300, 1200, 2400 Baud 
* Hayes kompatibelt 
* Inklusive programvara och alla kablar 
* auto svar & automatisk uppringning 

Suip(g]f ipris: 1888:"" 

Disketter Extra minne 
512 KB med klocka 
inkl. bootcontroller Styckepås vid köp av: 

Mitsubishi märkes disketter 
SONYMFlDD 
SONYMF2DD 

20st 
12:50 
11:00 
14:00 

Paket med 50st MF2DD Standard 
Paket med 50st MF2DD Kvalitet 

50st 
12:00 
10:50 
13:50 

1st 
399:-
429:-

100st 
11:50 
10:00 
13:00 

3st 
389:-/st 
419:-/st 

3 års garanti på samtliga disketter 

Pris 1245:-
vid köp av 3st 1195:-/st 

A590 hårddisk 
Handy Scanner 
Easyl ritbord 
Alcotini sampler 
Joystick T AC Il 
Disklåda för 80st 
Musmatta 

6295:-
3295:-
2995:-

595:-
105:-
95:-
85:-

Ordertel 040-190710 



Proffs får eget spel 
- Jag är oerhört smickrad. 

Det här är för bra för att vara 
sant. 

Det säger landslagsspela
ren och ltalienproffset i fot
boll Anders Limpar efter att 
han får ett fotbollsspel upp· 
kallat efter sig. 

Spelet kommer att heta An
ders Limpars fotboll och 
kommer till både Amigan och 
64:an. Det faktum att den tek
niske stockholmaren kom
mer på b~de omslag och T
tröjor gör honom och ideta
gama på HK Electronics gla
da. 

Det var under fotbollslandskam
pen mellan Sverige och Albanien på 
Råsunda fotbollsstadion som allt 
hände. 

Bröderna Staffan och Heikki Kar
bing dök efter 3-1-matchen helt soni
ka på landslagets mittfältsspelare 
Limpar och presenterade iden. 

- Jag tände direkt på förslaget, 
berättar Anders Limpar. 

Spelet som i Storbritannien heter 
Gazzas Super Soccer. I Västtyskland 
och Sverige kommer samma spel ut 
med lokal prägel. 

ltalienproffset Anders Limpar, flankerad av Staffan och Heik
ki Karbing, är först ut på plan med ett "eget" spel. 

- Jag tror vi kan tredubbla försälj
ningen, hävdar Heikki Karbing. Cremonese i den Norditalienska sta

den Cremona. 
- Jo, nickar Limpar instämman

de, men ser lite tveksam ut. 

Från Solna 

Anders Limpar är liksom HK Elec
tronics från Solna. Limpar startade 
sin karriär i Spårvägen. Därefter fort
satte han i Brommapojkarna, Örgry
te. ~fter att ha spelat i Göteborgsla
get Orgryte blev han proffs i Schwei
ziska Young Boys för att i somras ha 
flyttat till italienska division 1-laget 

Under de inledande fyra matcher
na har Limpar gjort succe hos de ita
lienska fansen med sin irrationella 
spelstip och gjort två mål. · 

Hur mycket Limpar får för att fram
träda med namn och bild är okänt. 
Men han kommer åtminstone att få 
en Amiga 500 med extraminne och 
ett gäng spel för att få fart på Anders 
Limpars datorintresse. 

Limpar skrattar till när han får frå
gan om det är ett tekniskt datorspel. I 
själva verket har han inte sett det, 
men väl ett antal skärmbilder. 

- Det handlar inte om pengar, för
klarar Heikki Karbing. Det här är en 
helt enkelt enrolig grej. - Öet här spelet kan väl sälja bra i 

Italien, skrattar Staffan Karbing. Du 
är väl riktigt känd där. Lennart Nilsson 

Dags att arbeta. Arbete har ofta varit något 
som betraktats som tråkigt. 
Men med de hjälpmedel som The Home 
Office kit erbjuder blir det ett nöje att 
göra dina hemma-arbeten. 
Deklarationen, familjebudgeten och 
aktiekurserna ses över lekande lätt. 
Med det kraftfulla databasprogrammet kan 
du göra ett register över din frimärkssamling 
som till och med kan innehålla bilder! 
Eller varför inte ett register över småfåglar 
där du både kan se och höra dina objekt. 
Ett stort antal färdiga mallar medföljer. 
Lika enkelt är. det att tillverka dokument med 
professionella illustrationer eller varför inte 
en klubb-tidning. 
Al .la de hjälpmedel du behöver finns i detta paket. 
Börja med att skriva din text i det medföljande 
ordbehandlings-programmet. 

AMIGA 500 OCH THE HOME OFFICE Kil 

Rätta dina stavfel med Svenska Akademiens 
ordlista på 175.000 ord, datorn hittar själv 
de ord som du felstavat och ger dig till och 
med förslag på nya ord. 
Lägg till illustrationer och rubriker. 
På mycket kort tid har du själv tillverkat 
snygga presentationer eller inbjudningar. 
Amiga 500 , en dator som klarar det mesta. 
4096 färger i högupplösande grafik , stereoljud, 
professionellt tangentbord, mu s samt förmågan 
att arbeta med flera program sa mtidigt 
(mu ltitas king) . 

Kin dWords-Ordbehandl i ng, PageSette r-Des kto p 
Publi shing, l nfofile-Datab as , Calefonts
rubriktyp sn itt, ett stort bibliotek med 
professionellt ritade illu strationer samt 
naturligtvis den makalösa Amiga 500. 

ALLA MEDFÖUANDE PROGRAM ÄR PÅ 
SVENSKA MED SVENSKA HANDBÖCKER ! 
THE HOME OFFICE KIT SÄLJS BARA GENOM 
VISSA UTVALDA ÅTERFÖRSÄLJARE. 

YOU GET A KICK OUT OF ME. 

Han tjänar 
12 000 i veckan 

FURULUND (Datormaga- sina S!amkunder. Den som köper av 
zin) Han kallar sig TSN. Han TSN far bara program. Inga manua-
.. 20 · • h h · rt . ler eller handböcker. 
a_~ .. ar oc ~r gJo sig en För att inte bli avslöjad måste TSN 
formogenhet pa datorspel. lita på sina kunder att de inte anmä-

TSN är arbetslös och får ler honom till polisen. Därför säljer 
statligt understöd. Men varje han ~teslutande till kompisar och 
vecka drar han in motsvaran- kompisars kompisar. 

de 12 000 kronor, skattefritt. 
TSN är nämligen pirat och en Spelens ursprung 
av de största. . 

J h 500 f k Spelen far TSN till 50 procent ge-
- _ag a_~ . ~sta u_~der nom amerikanska BBS:er. Det är 

som Jag salJer till, berattar knäckta oskyddade kopior som han 
TSN på telefon till Datorma-. hämtar med mer modem och sedan 
gazin kopierar över på disketter. 

• Det har tidigare riktats misstankar 
mot läckor inom spelhusen. Men det
ta tillbakavisar TSN: 

TSN, som bor i ett grannland till - Jag har aldrig fått ett spel från 
Sverige, är 20 år och försörjer sig ett programhus, betonar han. Hälf
som piratkopierare. Varje månad tjä- ten kommer från amerikanska baser, 
nar han 52 000 kronor på att förse resten från olika källor. 
sina 500 fasta kunder med det senas- Naturligtvis vill han inte berätta 
te av de senaste datorspelen. Det är exakt var spelen kommer från. 
en i<undkrets han sakta med säkert För närvarande har han 600 titlar 
byggt upp under de sex år han hållit på lager. Bland Amigatitlarna är det 
på med sin piratverksamhet. . RVF Honda som säljer bäst. Och po-

Han har inget emot att berätta om pulära spel som Sim City har han 
5-in verksamhet för Datormagazin. haft sedan slutet av juli. 
Aven om han riskerar att bli avslöjad Spelen skickar TSN ut via posten, 
genom publiciteten. Dessutom vill precis som vilken annan firma som 
han inte bli kallad för " Nisse", " Kal- helst. 
le" eller någon annan pseudonym. Helt nyligen köpte piraten en helt 

- Folk köper av mig för att jag ger ny bil i prisklassen runt 100 000 kro
dem bra service, berättar han stolt nor. Något som tog honom åtta veck
på en skrapig telefonlinje. or att tjäna ihop. Trots att många i 

TSN säljer spelen till ett fast pris, hans närhet undrade hur den offici
motsvarande 20 kronor per diskett. elit arbetslöse TSN kunde få råd med 
Och för att få ihop sin normala en ny bil struntar han i det: 
veckoinkomstpå12000kronorsäljer - Jag bryr mig inte om vad folk 
han över 1 000 disketter i veckan till tycker och tänker, säger TSN frankt. 

llmlDATf\ 
Tegnerg. 20 B, STOCKHOLM 
Tel. 08-304640 

D(Lt(1bite11 AB 
SYCPtgm 35-37 Bca 3104, 103 62 Sadholm e-- lborpt umiing 0. Pllmc:s Gala 

KONTAKTA 
DIN NÄRMASTE 

A TERFÖRSÄUARE 

) 



Sentinel Worlds - Electro
nics senaste rollspel. 

Sentinel 
Worlds · 
• Electronic Arts kommer snart med . 
spelet Sentinel Worlds som är ett fu
turistiskt rollspel som utspelar sig i 
ett treplanetssystem som ständ igt 
attackeras av en främmande ras. 

Det · är du som med hjälp av ditt 
femmannateam ska se till att attack
erna slutar och att fred ska råda. 

Spelet håller reda på vad du vet 
och vad du inte vet så att personerna 
i spelet inte upprepar information du 
redan känner till. Personerna i spelet 
har dess·utom var och en .en egen ka
raktär som kan vara dålig eller bra. 

Spelet släpps i December till C64. 

Bushido -;..;:..- Firebirds nya ac: 
tionäventyrsspel. 

Bushido 
• Firebird kommer med ett nytt ac
tionäventyrsspel kallat Bushido. 
Spelet utspelar sig i medeltida Japan 
där länsherrarna "daimyo" krigar 
oavbrutet om sitt landområde. 

En av de största herrarna har bo
satt sig i en ointagbar borg och det är 
ditt uppdrag att ensam ta dig in i bor
gen och ta kontrollen över hans om
råde. 

Bushido släpps till att börja med 
till C64 i början av November men en 
Amigaversion är planerad. Något 
släppn ingsdatum för den är inte pla-
nerat ännu... .. 

SPELA 
OFF. -

DragonWars 
• lnterplay kommer genom Electro
nic Arts att under hösten släppa ett 
rollspel kallat Dragon Wars. Spelet 
går ut på att du med dina rollperso
ner ska klura ut varför konungen Dra
ke har förbjudit all magi och förklarat 
krig mot de närmsta länderna. 

Du ska också se till att han lugnar 
ned sig och att de kringvarande län
derna inte skickar sina drakar på ho
nom. 

Spelet släpps till C64 i början av 
November. 

Dragon Wars - lnterplays 
nya rollspel till C64. 

HOCKEY 
MEDNR99 
FRAMGiNG KOSTAR-

wayne Gretzk.y har tillbringat tusentals trä
ningstimmar på isen. Skridskoåkning, passningar 
och skjutskiclclighet,allt måste övas till perfektion. 
Wayne har förtjänat sitt rykte som den domineran
de kraften inom dagens ishockey. 

Bethesda Softworlcs presenterar nu spelet 
W A YNE GREIZKY HOCKEY, ett spel där stra
tegi, hockeyspel och action finns med hela spelet 
igenom. Nu har även DU tillfälle att spela samma 
tuffa spel som Wayne i den högre ligan. Allt finns 
ju med, från första pucken till den sista. 

Betrayal - List och korrump- WAYNE GRETZKY HOCKEY. 
tion . i Rainbirds kommande You'II discover that we've earned our reputation too. 
~p_el: __ 

fTm ELECfRONICS 
1.1.llJ & SOFTWARE AB 
HEMVÄRNSGATAN 8, 17154 SOLNA, TEL. 08-733 92 90 

Betrayal 
• Rainbirds Betrayal är kanske mest 
känd under namnet Epoch som varit 
dess projektnamn men nu har de allt
så döpt spelet till Betrayal i stället. 

O[Ul[~ill1 ~ur [lUtJ1<~ TM Creators of GRIDIRON ®. the award-wi ning football simulation. 
15235 Shady Grove Road, Suite 100, Rockville, MD 20850 USA (301) 926-8300. 

Spelet går ut på att du ska ta mak
ten över världen genom korrumption 
och helslug list. Till att börja med ska 
du fylla två rättssalar med dina un
dersåtar så att du kan styra och stäl
la hur du vill. 

Spelet inn_ehåller dessutom en hel 
del actionscener där snabbhet be
hövs i fäktningsscenerna. 

Spelet släpps till alla större format 
under November månad och kom
mer att kosta runt 200 kronor till C64 
och 300 kronor till Amiga ... 

STOR & LITEN BUTIKERNA. Avesta: AVESTA PERSONDATORER, 0226-55449. Borås: ZACK
ES INKÖPS AB, 033-113700. Eskilstuna: DATORBUTIKEN, 016-122255. Eslöv: DATALÄTT, 
0413-12500. Gävle: CHIP SHOPEN, 026-100900, LEKSAKSHUSET, 026-103360. Göteborg: 
LEKSAKSHUSET, 031-806902, TRADITION, 03-1-150366, WESTIUM, 031-160100. Halmstad: 
ADEPT SOFTWARE, 035-119668, HALMSTADS BOKHANDEL, 035-1499 88. Härnösand: DA
TABUTIKEN, 0611-16200. Kalix: HENRIKSSONS RADIO TV, 0923-15710. Kalmar: RTD-ELEC
TRONIC, 0480-24852, HOBBY DATA, 0480-88009. Karlstad: DATALAND, 054-111050, LEK
SAKSHUSET, 054-110215. Katrineholm: KATRINEHOLMS DATABUTIK, 0150-59150. Köping: 
DATALAND, 0221-12002. Kristianstad: NYMANS, 044-120384. Lidköping: LEKSAKEN, 0510-
28900. Linköping: TRADITION, 013-1121 .. 04. Luleå: LEKVARUHUSET, 0920-25925. Malmö: 
DISKETT, 040-972026. Mariestad: LEKHORNAN, 0501-12428. Mora: NOVIABUTIKEN, 0250-
18530. Norberg: VERTEX AB, 0223-20900. Norrköping: DATACENTER AB. 011-184518. Skel-

lefteå: LAGERGRENS BOKHANDEL, 0910-17390. Skövde: LEKNALLE, 0500-12406. Södertäl· 
je: OBS VARUHUSET, 0755-15080. Stockholm: BABY & LEKCENTER, 08-285131, BECKMAN 
(Vällingby), 08-378500, BECKMAN (Gullmarsplan), 08-912200, DATALAND, 08-331991 , HOT 
SOFT, 08-7039920, OBS VARUHUSET (Fittja), 08-7100900, OBS VARUHUSET (Handen), 08-
7070535, OBS VARUHUSET (Rotebro), 08-7540140, POPPIS (Fältöversten), 08-612707, POP
PIS (Globen), 08-6001020, POPPIS (Kista), 08-7519045, POPPIS(Sollentuna), 08-964320, TRA
DITION, 08-611 45 35, USR DATA, 08-30 46 05. Sundsvall: DATABUTI KEN, 060-11 08 00. Troll· 
hättan: LEKSAKEN, 0520-31133. Umeå: DOMUS, 090-104165, LEKBITEN, 090-110909. Upp· 
lands-Väsby: LEK & HOBBY, 0760-30933. Uppsala: SILICON VALLEY, 018-117060. Visby: 
JUNIWIKS, 0498-11062. Västerås: DATACORNER, 021-125244, POPPIS, 021 -128530. Växjö: 
JM DATA, 0470-15121. Örebro: DATACORNER, 019-123777. Östersund: ÅHLENS, 063-
117890. 
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Goldrunner 3D - Microdeals tre

dimensionella version av Goldrun
ner. 

Goldrunner 3D 
MicroDeal tänker fortsätta med 
Goldrunnerserien och kommer snart 
med ett Goldrunner 111, till råga på allt 
har de varit vitsiga och gjord spelet 
tredimensionellt och lagt på ett " d" 
på namnet, därav 3D .. . 

I spelet ska du utföra åtta olika 
uppdrag i vilka du ska guida jordens 
befolkning genom problemfyllda 
områden. Anledningen är att jorden 
håller på att gå under och att alla vill 
hitta någon ny planet att bo på. 

Hybners 
hörna 

Till saken hör att bara Nintendo 
har sålt mellan 35 och 40 miljoner 
spelmaskiner världen över. Sega 
har med stor säkerhet försälj
ningssiffror som ligger i närheten 
och vad de kan tänkas hitta på 
med spelföretagen kan man alltid 
fundera på . . . 

Det enda företag som gjort 
drastiska förändringar än 

. så länge är Epyx som nu 
helt och hållet har gått in för att 
göra spel till Sega, Nintendo och 
Ataris bärbara Lynx spelmaskin. 

Det blir alltså inga fler spel så
som Californ ia Games, lmpossib
le Mission och Jumpman till dato
rer. I alla fall inte från Epyx. 
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0... i:i.. -< -< :o Speltitel <+-, 

(2) ' 43 ( 37) Kick Off 
(3) 32 (29) SilkWorm 
(1) 30 (38) Populous 
(4) 18 {16) The NewZealand Story 

. (8) , 16 (10) The Duel - Test Drive II 
(5) 13 (15) Rick Dangerous 

Det är nu helt klart att spel
konsollerna håller på att ta 
marknad från datorerna när 

det gäller spel. Ett stort tecken på 
det är Nintendos krav på företa
gen. 

Ett annat företag som haft ·lite 
finurligheter för sig är Artronic. 
Det är nog inte speciellt många 
som känner igen Artronic, det 
väcks nog fler minne om man kal
lar företaget gamla Cascade istäl
let. Cascade ändrade nämligen 
sitt namn till Artronic för ungefär 
ett och ett halvt år sedan på grund 
av att de tyckte att namnet lät som 
namnet på ett företag som gör 
duschtillbehör .. . 

Hur som helst har Artronics 
chef Nigel Stevens nyligen 
sparkat ut 4 programmerare 

ur företaget. Anledningen till detta 
är att de ansågs vara respektlösa 
och totalt utan motivation. Ste
vens tröttnade på att ha annonse
rat om spel som egentligen inte 
existerar. Nu försöker Artronic 
alltså att hitta nya pigga och ar
betsvilliga programmerare, något 
som förmodligen kommer att bli 
nog så knepigt för dem .. . 

7 
8 
9 
JO 

(7) 
(10) 
(9) 

(NY) 

11 (11) Wayne Gretzky Hockey 
l l (8) F-18 l11terceptor 
7 (10) Blood Money 
6 (5) Gunship 

Kenny Dalglish och lmpressions 
chef David Lester. Män från två skil
da världar . .. 

Kenny Dalglish Soccer 
Manager 

Nintendo ställer krav på företa
gen som gör spel till dess maski
ner att de inte får göra en datorver
sion eller version till någon annan 
spelmaskin förrän två år efter Nin
tenodversionen har släppts. 

Det här innebär kort och gott att 
de spel som görs till Nintendo för
mod ligen inte alls kommer att se 
dagens ljus över huvudtaget på 
någon annan maskin. 

I ~ V V ~ ~i1 :~ :~i C64 ·c b!) 1-.. 1-.. b!) 

(l) ~~ roro u C ...i .-I '-ro .0 c:: c 1-.. 

r-o... LI.._ _-< --~ ?-~e ~i t_e_I _______ ---j 

Kenny Dalglish som är en mycket 
stor fotbollsidol i eng land som spe
lare och tränare för lag. Han har nu 
skrivit ett avtal om att låna ut sitt 
namn till lmpressions så att de får 
använda det till en serie spel. 

Att det dess.utom innebär en in
skränkning på utbudet till datorer
na är också klart i och med att 
många spelföretag gärna vill göra 
spel till Nintendo och att deras 
budget förmodligen inte räcker till 
att göra både Nintendospel och 
samma mängd vanliga spel. 

Vad man mer har gjort är att 
starta upp en egen datoraffär. An
ledn ingen till det är att Playboylike 
Stevens vill tjäna mer pengar så 
att han kan dra sig tillbaka om ett 
par år ... 

l 1 (1 ) 56 ( 40) Giana Sisters 
~ 2 ! (3) 41 (32) Bubble Bobble 

3 · (2) · 33 (37) The Last Ninja II 
-:-+-'-:-_:_+------- -"---------l 

4 I ( 4) 24 (27) MicroProse Soccer 
Det första i serien är Kenny Dalg

lish Soccer Manager. I spelet ska du 
sköta ett lag som börjar att spela i 
division fyra med mål att hamna i di
vision ett. 

Spelet släpps i November till Ami
ga, Atari ST och C64 och dess upp
föliare K.D. Soccer Match släpps ett 
tag senare. 

C64 
A.P:B . ............................. Domark ......................... Oktober 
Action Fighter .............. Firebird ......................... UTE NU! 
AfterThe War ............... Dinamic ...... November 
Altered Beast .... Activision ...... .............. UTE NU! 
Bar Games .................... Accolade ...................... Mars 
Beach Volley ................ Ocean ....... Oktober 
Blood Money ................ Psygnosis ..................... Oktober 
Blue Angels ........... ....... Accolade ............... : ...... December 
Bushido ......................... Microprose ......... .......... Oktober 
CD - First Edition ...... Rainbow Arts ........ .. ..... Oktober 
Centiblast .................. ... Gremlin ......................... November 
Chambers Of Chaolin . Grandslam .... : .... .......... November 
Combo Racer ............... Gremlin ......................... November 
Cyberball ... .. .. ................ Domark ..................... .... Januari 
Dark Lord ...................... Grandslam ................... November 
Dark Side ......... .............. Titus .................. .. December 
Debut ............................. lnterceptor .... ............... December 
Dr Doom's Revenge ..... Empire .......................... November 
Dragon Spirit ................ Domark ......................... Oktober 
Dragon Wars ................ Electronic Arts ............ Oktober 
Dragons Of Flame ....... U.S.Gold ....................... November 
European Superleague 
......................................... CDS Software .............. November 
Eye Of Horus ................ Logotron ....................... Augusti 
Flight Ace ..................... Gremlin ......................... November 
Football Fanatics ........ Gremlin ......................... Juli 
Footballer Of The Year 
2 ...................................... Gremlin ......................... November 
G.I.Hero , ........................ Firebird ......................... Januari 
Gazza's Super Soccer . Empire .......................... Oktober 
Ghost Busters Il ........... Activision ..................... December 
Ghouls'n'ghosts .......... U.S.Gold ....................... December 
Grand Prix Master ....... Dinamic ........................ Oktober 
Hard Drivin' ................... Domark ......................... November 
Heavy metal .................. Access .......................... December 
lnfinity ........................... White Panthar .............. December 
!ron Lord ........................ UBI Sofi ........................ Oktober 
Kings Of The Beach .... Electronic Arts ............ September 
Lakers Vs Celtics ......... Electronic Arts ............ Oktober 
Laser Squad ................. Siade Software ............ Oktober 
Leonardo ....................... Starbyte ........................ Oktober 
Limes & Napoleon ....... E.A.S ............................. Oktober 
Liverpool ....................... Grandslam ................... November 
Manchester United ...... Krisal is .......................... December 
Mazemania ................... Hewson ........................ Oktober 
Myth ............................... System 3 ....................... Oktober 
Operation Thunderbolt Ocean ........................... December 
Oriental Games ............ Firebird ......................... Januari 
Panic Stations .............. Gremlin ......................... Oktober 
Panther .......................... Ti tus .............................. December 
PiGtionary ...................... Domark ......................... Oktober 
Powerboat Usa ...... ....... Accolade ...................... December 
Powerdrift ..................... Activision ..................... Oktober 
Race Ace ............. .......... Gremlin ......................... November 
Rainbow Islands .......... Firebird ......................... September 
Rally Cross ................... Anco .............................. September 
Rat Pack ........................ Microprose ................... April 
Rock'n Roll ................... Rainbow Arts .......... ..... November ' 
Saigon Combat Unit .... lnterceptor ................... November 
Saint N Greavsie .......... Grandslam ................... Oktober 
Scapeghost .................. level 9 ........................... Oktober 
Sentinel Worlds ........... Electronic Arts ... : ........ Oktober 
Seven Gates Of Jam-
bala ................................ Grandslam ................... November 
Snoopy & The Case ..... The Edge ...................... November 
Space Racer ................. Loriciels ........................ Oktober 
Starlord ......................... Microprose ................... Februari 
Strider ............................ U.S.Gold ....................... Oktober 
Super Sports ................. Gremlin ......................... September 
Super Wonderboy ........ Activision ..................... September 
Super-league Soccer ... lmpressions ................. November 
Team Yankee ................ Empire .......................... Januari 
Terrys Big Adventure .. Graridslam ............... .... Oktober 
The"Cycles ...... : ............. Accolade ...................... Februari 
Toobin' ............ .............. Domark ......................... November 

- -• 
Trivia ............................. Grandslam ................... Oktober 
Tusker ............................ System 3 ...................... Oktober 
Ultimate Darts .............. Gremlin ................... ..... Oktober 
Ultimate Golf ................ Gremlin ..................... .... November 
Untouchables ............... Ocean ........................... November 
Wei rd Dreams ......... ..... Firebird ......................... Oktober 
X-Out .............................. Rainbow arts .... ...... ..... December 
Zapp Kaboom ............... White Panthar ........... ... Oktober 

Amiga 
5th Gear ................ Hewson ... . ...... November 
A.P.B. ..... . ... Domark . Oktober 
Action Fighter ......... Firenbird ......... ............. UTE NU! 
Advantages .... . .. ... E.A.S ............... ............. Oktober 
AfterThe War ............ .. Dinamic ........ . .............. November 
Albedo .................. ....... Loriciels ..... ................... November 
Al tered Beast ............... Act ivision . ...... ............. UTE NU ! 
Amphibian ........... ......... lmpressions ................. November 
Aquaventura ................. Psygnosis ..................... December 
Asterix ............ Coktel Vision ............... Oktober 
Axel 's Magic Hammer Gremlin ......................... November 
Ball Games ................... White Panthar .............. November · 
Bar Games .................... Accolade ...................... Mars 
Batman The Movie ...... Ocean ........................... UTE NU! 
Beach Volley ................ Ocean ........................... Oktober 
Blue Angels .................. Accolade ...................... December 
Bomber .......................... Activision ..................... Oktober 
Butcher Hill ................... Gremlin ......................... December 
Carthage ....................... Psygnosis ..................... November 
Centiblast ..................... Gremlin ............ ............. November 
Centrefold Squares .. ... CDS Software .............. December 
Chambers Of Chaol in . Grandslam ................... November 
Circus Games .............. Tyne Sofi ...................... Oktober 
Combo Racer ............... Gremlin ......................... November 
Contact ......................... Firebird ......................... Oktober 
Cyberball ............. '. ......... Domark ......................... Januari 
Damocles ...................... Novagen ....................... Oktober 
Dark Century ................ Ti tus .............................. November 
Dark Fusion .................. Gremlin ......................... Oktober 
Dark Side ....................... Titus .............................. December 
Datastorm Il .................. Bethesda Softwo ........ November 
Day Of The Vi per .......... Accolade ...................... November 
Days Of The Pharaoh .. Rainbow Arts ............... Oktober 
Debut ............................. lnterceptor ................... November 
Deluxe Strip Pok-,r ....... CDS Software .............. Oktober 
Dogs Of War ................. Elite ............................... Oktober 
Dont't Go Alone ........... Accolade ...................... Mars 
Dr Doom's Revenge ..... Empire .......................... November 
Dragon Flight ............... Grandslam ................... Januari 
Dragon Spirit ................ Domark ......................... Oktober 
Dragons Of Flame ....... U.S,Gold ....................... Oktober 
East V. West ................. Rainbow Arts ............... November 
Emperor Of The Mines lmpressions ................. Oktober 
Espionage ..................... Grandslam ................... September 
European Space Shutt-
le ..................................... Coktel vision ................ November 
European Superleague 
......................................... CDS Software .............. November 
Eye Of Horus ................ Logotron ....................... Augusti 
Far West ........................ E.A.S. '. ........................... Oktober 
Firestone ....................... Psyclapse ..................... Februari' 
First Contact ................ Microprose ................... Oktober 
Flash Dragon ................ Psyclapse ..................... November 
Footballer Of The Year 
2· ...................................... Gremlin ......................... November 
Ganymed ....................... Readysoft ..................... December 
Gary Lineker's Hot 
Shots ............................. Gremlin ......................... Oktober 
Gazza's Super Soccer . Empire .......................... Oktober 
Ghost Busters Il ........... Activision ..................... December 
Ghouls'n'Ghosts .......... U.S.Gold ....................... December 
Gore ............................... Psygnosis ..................... December 
Grand Prix Master ....... Dinamic ........................ Oktober 
H.A.T.E .......................... Gremlin ...... ,. ................. Oktober 
Hard Drivin' ................... Domark ......................... November 
Hardball Il ..................... Accolade ...................... December 
Harrier Strike Mission __,... 

Tomas Hybner · 5 (7) 22 ( 12) Defender of the Crown 
6 I (5) 20 (23) Pirates 
7 (6) 20 (21) Operation Wolf 
8 (NY) 18 (4) The New Zealand Story 
9 (10) 15 (8) The Last Ninja 
10 (9) 8 (9) Skate or Die 

• Vill ·du rösta på topplistan och 
dessutom vara med om utlottn ing
en av tre spel ska du göra följande: 

den 10 november för att du ska 
vara med om utlottningen av de tre 
spelen. Spelet vi lottar ut denna 
gång är Stunt Car Racer! Skriv ned dina tre absoluta favo

ritspel på ett vykort och skicka in 
det till: Datormagazin, Karlbergsv. 
77-81, 113 35 STOCKHOLM. Glöm 
inte att skriva ditt namn och din 
adress på vykortet också. , 

AMIGA 
C64 
Vinnare av förra numrets Amiga

spel är: 
Johan Lind, Nora. Mattias Me

lin, Halmstad. Tobias Olsson, Sil
verdalen. 

Röstar du på C64-Topplistan 
ska du dessutom skriva om du vill 
ha spelet på kassett eller diskett 
om du vinner. 

Vinnare av förra numrets 
C64spel är: 

Märk vykortet med 64-listan eller 
Amiga-listan ! 

Elias Hillström, Gammelstad. 
Freddy Sundin, Skärholmen. Mat
tias Lindahl, Leksand. Ditt bidrag måste vi ha senast 

Il ..... ................................. The Big Apple .............. November 
Heavy Meta! .................. Access .......................... December 
Hellbent ......................... Novagen ....................... Oktober 
Hoyle's Book Of Ga-
mes ................................ Sierra On-line ............... Mars 
lce Yachts ..................... Logotron ....................... November 
lnfestat ion .................... Psygnosis ..................... Oktober 
lnfinity ........................... White Panthar .............. November 
!ron Lord ........................ UBI Sofi ... ..................... Oktober 
Jungle Book .................. Coktel Vision ..... .......... November 
Kayden Garth ............... E.A.S ............................. Oktober 
Keef The Thief ........... ... Electronic Arts ............ Oktober 
Kenny Dalglish ............. lmpressions ................. Oktober 
Killing Game Show ...... Psygnosis ..................... November 
King's Quest IV ............ Sierra On-line ............... Januari 
Knightforce ................... Titus .............................. Oktober 
Laser Squad ................. Siade Software ............ Oktober 
Leisure Suit Larry Il ..... Sierra On-line ............... November 
Limes & Napoleon ....... E.A.S. ........... . ....... Oktober 
Liverpool ....................... Grandslam ................... November 
Magic ............ : ................ E.A.S ............................. Oktober 
Man Hunter SF ............. Sierra On-line ............... November 
Manchester United · ...... Krisalis .......................... Oktober 
Matrix Marauders ........ Psygnosis ..................... Oktober 
Mechanic Warrier ........ Lankhor ...................... .. December 
Midwinter ...................... Microstatus .................. November 
Motorbike Madness .... Mastertronic ................ Oktober 
·Myth ............................... System 3 ....................... Oktober 
Neuromancer ............... Electronic Arts ............ November 
Never Mind ................... Psygnosis ..................... September 
No Exit ........................... Coktel Vision ............... November 
Oliver ............................. Coktel Vision ............... November 
Onslaught ..................... Hewson ........................ November 
Operation Thunderbolt Ocean ........................... December 
Oriental Games ............ Firebird ......................... Januari 
Outlands ....................... lnterceptor ................... November 
Pacland ......................... Grandslam ................... November 
Panic Stations .............. Gremlin ......................... Oktober 
Panther .......................... Titus .............................. December 
Peter Pan ....................... Coktel Vision ............... Oktober 
Pictionary ...................... Domark ......................... Oktober 
Pinball Magic ............... Loriciel .......................... Oktober 
Pirates ........................... Microprose ................... Oktober 
Police Quest Il .............. Sierra On-line ............... Mars 
Powerboat Usa ............. Accolade ...................... December 
Powerdrift ..................... Activision ..................... Oktober 
Quartz ............................ Fi(ebird ......................... Oktober 
Quasar ........................... White Panthar .............. Oktober 
Rainbow Islands .......... Firebird ......................... September 
Rally Simulator ........... '. Gremlin ......................... September 
Rambo 111 ....................... Ocean ........................... December 
Ramrod .......................... Gremlin ......................... Augusti 
Rat Pack ........................ Microprose ................... Apri l 
Red Storm Rising ......... Microprose ................... December 
Renaissance ................. lmpressions : .. : ............. Oktober 

Reporter ........................ Satory ........................... November 
Rock Challenge ............ Readysoft .................... December 
Rock'n Roll ................... Rainbow Arts ............... November 
Rotor : ............................. Arcana .......................... November 
Saint'n'Greavsie .......... Grandslam ................... September 
Scapeghost .................. Leve! 9 ........................... Oktober 
Scavenger ..................... Hewson ........................ November 
Seven Gates Of Jam-
bala ................................ Grandslam ................... November 
Silpheed ........................ Activision ..................... September 
Skateball ....................... UBI Soft ........................ Oktober 
Skidoo .......................... Coktel Vision ............... Oktober 
Skidz .............................. Gremlin ......................... November 
Skweek Il .... . .... Loriciel .......................... Januari 
Slayer ............................. Hewson ........................ Oktober 
Snoopy & The Case ..... The Edge ...................... Oktober 
Space Ace ..................... Readysoft ..................... November 
Space Quest 111 ............. Sierra On-line ............... Oktober 
Space Racer ................. Loriciels ........................ Oktober 
Spitting Images ............ Domark ......................... November 
Star Blaze ...................... Logotron ....................... Juli 
Starball .......................... Capcom ........................ November 
Starlord ......................... Microprose ................... Februari 
Steigar ........................... Screen 7 ........................ Juni 
Storm lord ...................... Hewson ........................ November 
Stormtrooper ................ Creation ...... : ................. Juni 
Strider ............................ U.S.Gold ....................... November 
Stryx ............................... Psyclapse ..................... September 
Super-League Soccer .. lmpressions ................. Oktober 
Supercars ...................... Gremlin ......................... December 
Survivor ......................... Microstatus ............ ...... Oktober 
Switchblade .................. Gremlin ......................... November 

·Team Yankee ................ Empire .......................... Januari 
Terrific Island ... ............ Coktel Vision .............. November 
Terrys Big Adventure .. Grandslam ................... UTE NU! 
The Cycles .................... Accolade ...................... December 
The Executioner ........... lmpressions ................. November 
The Hound Of Shadow Electronic Arts ............ Oktober 
Time ............................... Empire .......................... Oktober 
Time Travellers ............. Palace ........................... November 
Toobin' .......................... Domark ......................... November 
Tower Of Babel ............ Microstatus .............. : ... December 
Track Attac~ .. : .............. Loriciels ........................ Oktober 
Transfighter ··········-······ Novagen ....................... Oktober 
Trivia .............................. Grandslam ................... Oktober 
Tusker ............................ System 3 ....................... Oktober 
Ultimate Darts .............. Gremlin ......................... Oktober 
Ultimate Golf ................ Gremlin ......................... November 
Vroom! ...................•...... Lankhor ........................ Oktober 
Weird Dreams .............. Firepird ......................... Oktober 
Wild S_treets .................. Titus .............................. Januari 
Wings Of Fury ..... , ........ Domark ......................... Januari 
Winnetou ...................... Rainbow Arts ............... November 
X-Out .............................. Rainbow Arts ............... December 
Xenophobe ................... Microstyle .................... Oktober 



0 

HITTAR DU KNAPPAST NAGON ANNANSTANS! 

MOMS INGÅR 
I ALLA PRISER! 

DISKETTBOXAR 
HALLER ORDNING! 

3 ½ "-disketter 

5 1/4 "-disketter 

Vi säljer ut ett restparti whitepack-disketter 
till priser som verkligen tål att jämföras 

med andra. Lägg märke till att priserna 
inkluderar moms. Vi passar också på 

att erbjuda diskettboxar och rengör
ingsdisketter till sällsynt låga pri

ser. 
Vänta inte för länge med din 

beställning. Priserna gäller så 
länge lagret räcker. Skicka 

in beställningskupongen 
idag - vi levererar så 

snart vi kan. 

45 
st 

5 1/ 4" DSDD 360 Kb 

För 100 st 5 ¼ " -disketter 59 QQ 

Alla boxar har metaflås. 

_ st 5 1
/ 4 " -disketter DSDD 360 Kb .. ............. a 3,45 kr 

_st 3 ½ " -di sketter DD 720 Kb ........ ..... ... .. a 7 ,95 kr 

_st Diskettbox 3 ½ " för 40 disk. med lås a 49,00 kr 

_st Diskettbox 5 1
/ 4 " för 50 disk. med lås a 39,00 kr 

_st Diskettbox 5 1
/ 4 " för 100 disk. med lås a 59,00 kr 

_st Rengöringsdiskett 5 ¼ " .............. .... ... a 40,00 kr 

_st Rengöringsdiskett 5 ¼ " .. ... ... ... .. .. .. ... .. . a 45.00 k"r 

_Katalog utan kostnad. 

Namn _________ _ 

Adress _________ _ 

Postnummer _____ ~---

Postadress --------'---
- ' 

Telefon -----------'---

Underskrift/Målsmans underskrift om du är under 16 år. 

40QQ 
452!! 

r::=:i~ARBERG 
Ll1GI.NA- L 

Svarspost 
Kundnummer 460 11 36 00 
461 00 Trollhättan 

Frankeras ej. 
Kopparberg 

Original 
betalar portot. 

i 
• I 
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)I~ 
ATARI 
C O • i, Il f l Il 

VI SÄLJER TRYGGHET. VI ÄR AUKTORISERADE ÅTER
FÖRSÄLJARE FÖR COMMODORE, ATARI, M.M. 

)Il . ·. ATARI 520 ST MED 
.'9 POWER PACK 

ATARI Inkl. 3 st joysticks 
C O • " • l l 11 

ART.NR:1519 3.700:-

Vi har hela 
Atarisortimentet ! 
Alltid nya friska 
erbjudanden. 
Ring för besked! 

GENOMSKINLIGA 
CRUISER JOYSTICK 

SKRIVARE I ORIGINAL, 
DE VÄLKÄNDA STAR
SORTIMENTET! 

STAR LC 10 ART.NR: 1520 2. 990 :
STAR LC 10, Färg 3 360 
ART.NR: 1521 • : -

STAR LC 24 ART.NR: 1522 4. 42 0 :-

AMIGADRIVE 
med on/off knapp 
ART.NR: 1523 

OBS! 

975:-

3 st musmattor ART.NR: 1524 100 :-
2 st joysticks ART.NR: 1525 100 :-
2 st diskettboxar 
ART.NR: 1526 

Vi säljer dataspel, tillbehör till din 
dator. Beställ så skickar vi mot 
postförskott. Alla priser är inkl. 
moms. Postförskott - och fraktav
gift tillkommer. 1-års garanti mot 
material- och/eller fabrikationsfel. 
Försäljning till Norge och Finland: 
Pris x 0,81 = Pris utan moms! 

ANNONSERBJUDANDE , 
ART.NR: 

1528 Gold Star disketter, 3,5" 10 pack 95:-
1529 King Shooter joystick, 2 st 210:-
1530 Cruiser + musmatta 199:-
1531 Tom & Jerry, AST 169:-
1532 Night dawn, AST 169:-
1533 Tomkasetter, 12 pack 50:-

PAKETERBJUDANDE 
SOM VI ÅR 
FÖRST MED 
I SVERIGE! 
(Med "sugproppar.") "'--. Philips Monitor 883 

ART.NR: 1534 

ioo:-
3.195:-

Låsbar diskettbox 
till 80 disk. 
Disketter 1 förp. a 10 st 
Rengöringsdiskett ART.NR: 1429 264:-

RING VÅR ORDERTELEFON 

0223-209 00 (DYGNET RUNT) 
ELLER SKICKA IN KUPONGEN. 

ART.NR TITEL 64K 64D AMI AST 

1501 STRIDER 129:- 179~ 279:- 279:-

1502 TOM &JERRY2 129:- 179:- - -
1503 TERRYS BIG ADVENTURE 119:- 159:- 219:- 219:-

1504 ALTERED BEAST 129:- 179:- 279:- 279:-

1505 SUPER WDNDERBOY 129:- 179:- 279:- 279:-

1506 BATMAN THE MOVIE 129:- 179:- 270:- 269:-

1507 BOMBER 129:- 179:- 329:- 329:-

1508 RED STORM RISING 149:- 179:- 329:- -

1509 DYNAMITE oOx 129:- 179:- 279:- 279:-

1510 TINTIN PÅ MÅNEN - - 279:- 279:-

1511 WAYNE GRETZKY HOCKEY - - 379:- -
1512 PAPERBOY - - 229:- 229:-

1513 XENON 2 - - 279:- 279:-

1514 F-16 COMBAT PILOT - 179:- 279:- -

1515 STAR WARS TRILOGY 149:- 179:- 319:- 329:-

1516 MR HELi 149:- 179:- 279:- 279:-

1517 FIRST STRIKE 129:- 179:- - -

1518 NEW ZEALAND STORY 129:- 179:- 329:- 329:-

VERTEXFINANSIERING 
- VERTEXKONTO med kontant
uttag utan handpenning. 
Kredit upp till 30.000:-
2,36% ränta/månad. 

Vi bjuder på frakten första gången. 

- LÅGPRISLÅN, 17,85% ränta. Ansök nu! 
Handla till julen. Räntefritt 1 mån! 

Ansökningshandlingar finns hos o~s. 

GÄLLER I DETTA NUMMER! 

ART.NR: 1431 FÖRR NU 268:-

KOMPLETT MODEM 
GODKÄNT AV TELE
VERKET 
Ring för mer info 1.795:-

KATALOG ,. 
Ca 2°.500 artiklar, 81 sidor! · 
Skicka in 30 :-! 

Joystick 
OUICK 

GUN TURBO 

79:-
r---sic1cKA_P.._öT-Pösri"tiRslcörr~------------------------------· >cg---

ART NR ANTAL KASS/DISK MASKIN 1-- -7 
Joystick 

TAC2 

114:-
Joystick 

KING SHOOTER 

129:-
ATARI 

TV-spel 

495:-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-= L:'''"' I 

j NAMN VERTEX 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ., 

TELNR 

ADRESS 

POSTADRESS 

UNDERSKRIFT/ Målsmans underskrift om du är under 16 år. 

D JA, JAG VILL HA KATALOGEN! 30:-

SVARS POST 
Kundnummer 780304600 
S-778 99 NORBERG 
SVERIGE 



Liten skillnad 
mellan originalet 
och piratkopian 

HONG KONG (Datormaga
zin) Medan programhusen i 
Europa och USA skriker sig 
hesa över crackers som byter 
och kopierar spel och nytto
program, finns det i Asien 
stora koncerner som säljer 
deras produkter helt öppet till 
miljoner människor. 

Omsättningen ökar stadigt 
och industrin är enorm. I 
Hong Kong och Taiwan säljs 
piratkopierade datorspel och 
nyttoprogram för miljardbe
lopp. 

Thailand finns med. Hong Kong 
och Malaysia likaså. Singapore där
emot har strukits medan Taiwan 
dykt upp. 

Det handlar om den amerikanska 
lista över länder där piratkopiering är 
ett stort problem. De flesta av dessa 
länder ligger i Asien -och de är an
svariga för att amerikanska och eu
ropeiska företag förlorar miljardbe
lopp varje år. 

I Asien kopierar man allt, böcker, 
kläder, klockor, smycken, tandbors
tar (Jordans) och till och med Whis
keY.! 

Ar det möjligt att kopiera en pro
dukt, då kan du vara säker på att den 
kopierats någonstans i Asien. 

Med fara för liv och lem och ine 
minst resebudgeten har Datormaga
zin tittat närmare på piratkopiering
en av datorprogram i fjärran östern. 

Proffs-kopior 

April 1988. 
Jag vandrar genom ett enormt bu

tikscenter på Kowloon-sidan i Hong 
Kong. Centret är döpt till Asia Com
puter Plaza, ett passande namn. Här 
kan du nämligen köpa det mesta 
som har med datorer att göra. Från 
vanliga C64:or till råstarka IBM
cloner liksom program och tllbehör. 

Asia Computer Plaza rymmer ett 
50-tal datorbutiker som konkurrerar 
med varandra om. 

Men det finns en hake med mycket 
av det som säljs här. En del är origi 
nal från Europa och USA. Men det 
mesta komnier har snickrats ihop av 
mer eller mindre seriösa producenter 
i Thailand, Hong Kong och Taiwan. 
Även en del datorer är piratkopior. 

De flesta kunder struntar i det. Da
torer som datorer. Men mycket är av 
låg kvalitet. Det rasslar och skramlar 
från diskdrivar och hårddiskar, skär
marna flimmrar. Visst blir man skep-
tisk. · 

Men här finns också nyttoprogram 
och spel i långa rader. Word Perfect 
4.2 till PC med hela manualen. Kan 
det vara något? Jag kontrollerar pri
ser: 400 kronor!!! Det måste vara fel. 

- No, säger Choy i butiken. Vely 
good, oliginal copy, förklarar han. 
Best in the malket. 

Det är faktiskt omöjligt att se skill
nad på originalboxen av Word Per
fect som kostar 4.000 kronor och ko
pian för 400 kronor. De är nästan 
identiska, förvaringsbox, manual 
och diskettere. 

50 miljoner dollar 

På en hylla i butiken står de allra 
senaste datorspelen, med kompletta 
förpackningar i fyrfärg förpackade 
precis som originalen. Pris: 30-40 
kronor styck, en tiondel av original
priset. 

Jag bläddrar igenom några manu
aler. De är identiska med originalen. 
På originalen finns det tryckt en stor 
röd symbol över texten på varje sida, 
just för att man ·inte ska kunna kopie
ra den. Men det har kineserna klarat 
med glans. De har t.o.m. tryckt den 
röda symbolen i piratupplagan, för 
att andra pirater inte ska kunna ta 
piratkopior av deras egen piratuppla
ga! 

Men det finns en skillnad mellan 
kopian och originalet. Där det nor
malt brukar stå "Copyright by Origin 
Systems" står det istället "Copied 
right by Cho Sae Wong". 

När jag kommer hem med en bunt 
piratkopierade program fungerar en
dast hälften. Orsaken kan vara dålig 
kvalitet eller flygplatsernas säker
hetskontroll. Men vad gör det. Priser 
jag betalat motsvarar priset för tom
ma disketter här hemma. 

En månad efter hemkomsten maj 
1988 läser jag i tidningen att polisen 
har gjort razzia mot datorbutikerna i 
Hong Kong och beslagtagit pro
gramvara för 50 miljoner dollar! 
Hong Kongs myndigheter vill på så 
vis visa att ma är rumsrena på den 
internationella marknaden. 

Dåliga tider 

· Ett år senare är jag på nytt tillbaka 
i Asia Computer Plaza. Maskinvaran 
har blivit dyrare och bättre. Någon 

, mjukvara finns knappast att upp
bringa. 

- Har ni inte några billiga pro
gram, frågar jag med förtrolig stäm
ma en butiksanställd 

- Neeeej . . . 
Butiksbiträdet drar på svaret och 

synar mig noga. Han ser en vanlig 
turist med kamera över axeln_ 

....... 
Norske stjärnreportern Terje Öygard botaniserar bland spelen 
i Sydostasien. 

- Inte här butiken, förklarar han 
slutligen. Vad hade du tänkt dig? 

Jag räknar upp Ultima V, Word Per
fect i Amigaversion, Comic Setter ... 

Vi blir ense om priset och jag be
talar hälfen i förskott. Med manualer 
är priset endast en tredjedel jämfört 
med originalen. Betydligt dyrare än 
för ett år sedan. 

Efter en timma är varorna på plats 
och jag koritrollerar att allt fungerar. 
Det gör det. Men manualerna är då
ligt tryckta, några är bara fotostat
kopior. 

- Förra året var kvaliten bättre, 
säger jag till expediten. 

- Det har blivit riskablare, förkla
rar han. Det är inte lätt att vara pirat i 
Hong Kong när regeringen vill vara 
med och leka med de stora gossarna 
och försöker hålla löften och avtal. 

I Singapore 

Nästa anhalt är Singapore. Här har 
inte hänt mycket, bortsett från nå
gon bakgårdsbutik som kan skaffa 
program på beställning. Singapore 
är den renaste staden i Asien i flera 
meningar. Men så har Singapore 
också strykits från den amerikanska 
li stan. _ · 

Därefter går resan till Taiwa, Re
publiken Kina. Här bor 19 miljoner 
kineser som flytt från kommunist-Ki
na. 

När jag går förbi en musik- och 
bokhandel i staden Taipeis centrala 
affärstråk är det kassetterna som 
fångar ens uppmärksamhet. Här står 
hundratals-, nej tusentals datorspel i 
specialdesignade hyllor. Här står 
Roger Rabbit sida vid sida med Ulti
ma V. Här finns allt det senaste. Myc
ket ofta kan man hitta spelen här in
nan de ens släppts i Europa. 

Spelen är i första hand avsedda för 
hemmamarknaden. Manualerna är 
översatta till kinesiska. Men det är 
inga prob.lem för en europe ändå. Al
la kodord och andra viktiga termer 
liksom programmen är engelska. 
Och priser ca 10-20 procent av vad de 
kostar i Sverige. 

Det är mycket svårt att se att det 
handlar om piratkopior. Handbok, 
disketter, förpackning, allt är i klass 
och i vissa fall bättre klass än origi
nalen. 

I området kring järnvägsstationen 
i Taipei ligger datorbutikerna på rad. 
Det handlar om hundratals butiker, 
och de flesta för datorspel. En butik 
jag besökte hade närmare 500 olika 
titlar. 

. Men var finns nyttoprogrammen? 
- Det var lätare förra ået, avslöjar 

ett biträde. Nu är folk mycket mer 
försiktiga med exporten. Det är bara 

Stealth Fighter i original och kopia. Det är ingen större skill
nad i utseende men kopian kostar bara en tiondedel. 

spel för hemmamarknaden som 
säljs öppet. · 

Det är inget huttel. Piraterna age
rar både öppet och fräckt. På för

. packningarna där tillverkarens namn 
brukar stå har man konsekvent 
tryckt dit sitt eget: SOFTWORLD RE

. SEARCH CENTRE. De har t.o.m. eg
na butiksställ och annonserar öppet 
och professionellt. 

Vad säger du! 

Jag ringer till exportansvarige på 
US Gold, Alexa Czechowski i Eng
land, som distribuerar Advanced 
Dungeons and Dragons-spelen. Har 
hon hört talas om SoftWorld Re
search Centre? 

- Nej, vilka är det, svarar hon. 
- Det är en distributör av US 

Golds spel i Taiwan. 
- Vad säger du? 
- Det är en distributör . .. 
- Vi har ingen distributör som he-

ter så vad jag vet. 
När jag förklarar det hela per tele

fon blir det tyst i luren en lång stund. 
- Kan du sända mig en kopia av 

spelen, frågar hon? 

Vi kan skaffa 

Också andra programföretag som 
jag kontaktat hade inte den minsta 

aning om vad som försigår i Taiwan. 
Jag kunde riktigt höra hur hakor föll 
ner när jag berättade om Taiwan octi 
butikerna. En del trodde mig inte, 
andra började notera flitigt. 

På piratfabriken i Taiwan, som ar
betar med en postboxadress, var de 
inte speciellt intresserade av att dis
kutera det hela när jag efter mycket 
arbete lyckades hitta deras tele
fonmmer. Även om jag låtsades vara 
köpare ville de inte diskutera det he
la per telefon. 

Till slut vägrade de t.o.m. tala eng
elska, utan övergick till mandarin
språket. Till slut lyckades vi dock 
stämma träff med en agent för pirat
datorer, som representerar flera sto
ra företag i Europa och USA. 

Efter en timmes förtroligt samal 
kom vi in på piratkopierade program. 
Eftersom han trodde jag represente
rade en stor butikskdja i skandinavi
en berättade han en del. 

- Det har bl ivit riskablare, förkla
rade han. Men faxar du över en lista 
över vilka program du vill köpa så ska 
jag sända prislistor. Priserna kom
mer troligen att ligga på en tiondel av 
vad de kostar i Sverige i dag, plus 
frakt. 

Så enkelt kan allså en svensk da
torbutik köpa billiga "originalpro
gram" och göra enorma vinster. Ris
ken för upptäckt är minimal ... 

Terje Öygard 

ORDBEHANDLING & DTP 
TILLAMIGA 

VizaWrite Amiga 1995.-
Ett svenskt ordbehandlingsprogram till Amiga! 

• Olika typsnitt direkt på skärmen 

• Klipp- & klistrafunktioner 

• Arbetar med flera dokument samtidigt 

• Tar in bilder från ritprogram 

V åra Amigaprogram köper Du hos 
~ärmaste Amigaåterförsäljare. 

City Desk 1295.-
Ett PTP-program till ett otroligt pris! 

• Hanterar ÅÄÖ 

• Blandar text & grafik 

• Autmratiskt textflöde 

• Supportrar HP LaserJet & Postscript 

· Förlagsgruppen AB, Nygatan 85 
602 34 Norrköping Tel. 011-13 40 80 
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Konstigt nog finns det en marknad för datorspel med ninja
tema, anser Magnus Reitberger. Men västerlänningar tycks 
ohjälpligt fascinerade av personer i svart pyjamas som kastar 
sylvassa plåtbitar på folk. 

ShinofJi 
Ninjas, det vill säga personer i 

svart pyjamas som kastar syl
vassa plåtbitar på folk, upp

hör tydligen aldrig att fascinera oss 
västerlänningar. Detta kan man lätt 
sluta sig till av den enorma mängd 
datorspel (och videofilmer) med nin
ja-tema som existerar idag. Visser
ligen är majoriteten av dessa spel av 
mycket tvivelaktig kvalitet, men ef
tersom de fortfarande produceras 
måste där ju finnas en marknad. 
Konstigt nog. 

En person som är lite insatt i det 
förträffliga japanska språket vet att 
Shinobi ungefär betyder "i smyg". 
Detta tycker man ju i och för sig skul
le vara ett passande namn på ett nin
jaspel, men efter att ha spelat Shino
bi börjar man undra om namnvalet 
var särskilt klokt. Inget i spelet sker 
nämligen "i smyg". Frontalangrepp 
fullt synligt i dagsljus är det som gäl
ler, inte något man i vanliga fall för
knippar med en ninjas tillvägagångs-
sätt. · 

Grundiden är av den gamla välbe
prövade sorten, den som i spelarkret
sar är känd som springa-hoppa-spar
ka, även om det i just det här spelet 
blir mer springa-hoppa-kasta än 
sparka tycks det. Som vanligt skall 
man kämpa för någon god sak, i det 
här fallet att frita ett antal kidnappa
de barn. Om man kan tänka sig en 
blandning av Kung-Fu Master, Green 
Beret och Ghosts n? Goblins bör man 
få en ganska god uppfattning om hur 
Shinobi är att spela. 

En ljuspunkt på Shinobis i övrigt 
ganska jämngrå himmel är grafiken. 
Allt är färgglatt och ganska sti ligt 
gjort. En liten finess är att man kan 
ändra färg på ninjans kläder om mim 
vill. En rosa ninja kan faktiskt se 
ganska klatschig ut. Ljudet är i det 
närmaste utrotningshotat, och det 
lilla som kommer ut ur monitorns 
högtalare är ungefär lika välljudande 
som det ljud som uppstår när man 

drar en bit frigolit längs en glasskiva. 
Tack och lov så kan man stänga av 
eländet. 

Om man inte är den typen som 
uppskattar andra klassens ordvitsar 
skall man helst undvika att läsa Shi
nobis manual. Tack och lov lyckades 
jag slarva bort missfostret på mitt 
skrivbord efter några dar, så jag 
slapp bli påminnd om dess existens. 
Jag har svårt att tänka mig att någon 
kommer att sakna den. 

Appropå andra klassens ordvitsar 
ja, vet ni varför japaner är så aggres
siva av sig? De tittar snett på andra 
folkslag, he he . . (Skriv spydig Re
d.Anm. här: Nix. Blir totalt förlamad . 
av dina vitsar. Red.anm) 

Så hä( på sluttampen kan man sä
ga att det faktiskt finns tråkigare da
torspel att.spela än Shinobi även om 
jag har ganska svårt att komma att 
tänka på något så här på rak arm. Å 
andra sidan finns det ett antal fritids
aktiviteter som är roligare, tex. rot
fyllningar, dammsugning eller att se 
17 avsnitt av "Ullstrumpa och Syster 
Yster." Nej, det där var lite elakt, fullt 
så trist är faktiskt inte Shinobi, men 
man kan inte med den bästa viljan i 
världen påstå att det är speciellt kul. 

Magnus Reitberger 

Företag: Virgin Mastertronic 
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Battle Chess är spelet där schackgubbarna och gummorna 
hugger varandra i småsmulor. 

Minns ni Battle Chess på Ami
ga? (Säg inte att det är sam-. 
ma spel! Red anm) Schack

spelet med levande pjäser so.m ut
kämpar dueller på brädet. 

Förra hösten släpptes det till Ami-

gan och nu ett år senare släpps det 
även till C64. Varför kan man ju fråga 
sig! 

Att ett spel som detta fungerar på 
en Amiga är mer sannolikt än att det 
skulle lyckas på en C64. 

!}FirstS~ 
F irst Strike liknar i mångt och 

mycket ett känt arkadspel från 
Sega, man väntar sig nästaq 

texten - "Detta är ett plagiat av Af
terburner", på baksidan. 

Likheten går inte att förneka, meri 
lyckligtvis är · First Strike mycket 
bättre än Afterburner. 

När man startar möts man av me
nyer där man väljer uppdrag och va
penkonfiguration. Ett tryck på "take 
off".och man är redo för start. Precis 
som i det spelet som det här är en 
kopia av ("Pac Man filled with Heli
um"?) behöver man inte krångla med 
att starta och landa. 

I luften är det två saker som gäller: 
Skjuta ned så många fiender som 
möjligt och samtidigt undvika att bli 
träffad själv. De fiender som kommer 
emot dig identifieras på din radar in
nan du·konfronteras med dem. Detta 
gör att du har en liten chans att byta 
vapen innan sammandrabbningen. 
När det på radarn· står "Main target" 
är det målet som hela ditt uppdrag 
går ut på att förstöra. Missar du det, 
så misslyckas hela uppdraget, lite 
grymt måste jag säga ·("Grymt, 
grymt", sade motorn när den träffa
des av missiler ... ). 

Totalt finns det sju uppdrag i sti
gande svårighetsgrad att välja emel
lan, så nog finns det lite grann att 
bita i. 

Vad som utmärker First Strike är 
fin grafik med en riktigt bra 3d effekt. 
Marken är detaljerad och rör sig myc
ket snyggt. Grafiken spricker dock 
när man svänger, ty då är marken 
fortfarande horisontell, men man 
kan inte få allt (Om man nu inte köper 
lotter i Norge!). Ljudet består endast 

Läget ser kritiskt ut, mot dig har 
du tre fullt bepansrade 
BMP-2:or och de gör inte en min 

av att avvika. Du vrider på kanontor
net och gör dig klar för avfyrning, 
saktar ned farten för att kunna få in 
fienden i siktet. 

Väntar tills du närmat dig de av
lägsna tanksen· och trycker bestämt 
ned avfyrningsknappen, men så hän
der det som inte får hända, från am
munitionsförrådet hör du att grana
terna är slut. Snart dånar salvorna 
kring dig och det garanteras att det 
inte är Armens hudsalva, nej det är . 
ryska HEP-missiler, kända för sin 
otroliga träffprecision - något som 
bekräftas av den detonation som 
spränger dig i luften. Uppdraget är 
slutfört för fienden, medan det för 
dig räcker det med ett tryck på CTRL 
så kan du ge dig på en annan utma
ning ... 

Tanksimulatorer hör till ovan lighe
terna bland datorspelen och det kan
ske beror på att det är otroligt svårt 
att göra en sådan utan att göra den 
antingen för simpel eller för avance
rad. Steel Thunder lutar åt det mer 
avancerade hållet. Bara för att bere
da sin tank på strid rekommenderas i 

På 64:an blir 3D-grafiken bara rörig 
och man tröttnar innan man har spe
lat klart ett parti. 

På Amigan fungerade detta med 
levande pjäser hyggligt men det gjor
de hela programmet långsamt. Ami
gagrafiken klarar i varje fall av att 
skilja pjäserna. från varandra vilket 
var fräscht till en början. 

På en 64:a blir det hela mediokert. 
När pjäserna går i varandra ser man 
inte riktigt vad som är vad vilket med
för att man med lite dåligt minne kan 
tappa kontrollen över spelet helt och 
hållet. 

Spelar man i 3d-versionen tröttnar 
jag i varje fall mycket fort . Använder 
man ett vanligt två dimensionellt 

. bräde är spelet som vilket annat 
schackspel som helst, fast sämre. 
Något som jag absolut saknar i både 
Amiga- och C64-versionen är att det 
inte finns någon problemlösning. 
Vitsen med schackspel enligt min 
mening är att man ska lära sig något. 
Vad man lär sig av ett medelmåttigt, 

First Strike innehåller allt det man ville att Afterbumer skulle 
ha. 

av ljudeffekter. Det är verkligen be
klagligt att man inte kan få någon 
musik, men en rivig platta på stereon 
gör jobbet minst lika bra. 

First Strike är mycket roligt i bör
jan, men när man testat alla uppdrag 
faller intresset en aning. Det kan 
dock inte förnekas att det är riktigt 
kul att låta ens lite krigiska natur ta 
över och gillade man Afterburner i 
arkadhallen så är F.S. det närmaste 
man kan komma på en 64:a, åtmins
tone i spelvärde. Låt dig dock inte 
förledas av förpackingen, det här är 
ett spel och ingen simulator. 

Till sist skall Elite ha stort ros för 
att det här spelet INTE består av mul
tiload så även de som saknar diskett
station kan spela- First St rike utan att 

tillbringa halva tiden i väntan. 
Erik Engström 

Företag: Elite Software 
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Lek stridsvagn, eller läs recensionen! 

manualen inte mindre än sjutton oli
ka moment! men tackvare ett tan
gentbordsöverlägg blir det ändå 
ganska överskådlligt. 

Själva grafiken är tydlig och bra. 
Den är så snygg som en pansarvagn
sinteriör någonsin kan bli och p g a 
att man så långt som möjligt har för
sökt att inte använda flerfärg har den 
betydligt högre upplösning och de-

C~Ill~SS 
grötigt spel som detta vet inte jag. 

Slutklämmen blir att det inte är nå
gon större vits att köpa detta spel om 
det inte är så att man är vansinnigt 
sugen på att se just spelet Battle 
Chess. Det har trots allt varit en hel 
del prat om spelet. 

Ingela Palmer 

Företag: lnterplay 
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taljrikedom än i andra spel. Ljud be
höver vi dock inte nämna någonting 
om, det kommer nog aldrig att kom
ma bra ljudeffekter från andra sidan 
Atlanten och musik brukar inte vara 
vanlig i simulatorer, åtminstone inte 
krigsditos. 

Som simulator är Steel Thunder 
suverän, men på spelaren kan den 
nog inte koppla något starkare 
grepp. Det blir helt enkelt för lång
tråkigt att · bara åka omkring och 
skjuta ned likasinnade. Det som sak
nas är strategimoment, att bara be
stämma sin färdväg på en karta och 
sedan skjuta på allt som rör sig at
traherar åtminstone inte mig i läng
den. Steel Thunder kan dock med 
gott samvete rekommenderas i av
skräckande syfte ti Il alla er som tän
ker söka till pansarartilleriet vid värn
plikten, du ångrar dig garanterat.-"ln 
a tankbattle no one can hear you 
scream ... " 

Erik Engström 

Företag: Accolade 
5 
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Såvida man inte tillbringat det 
senaste halvåret insnöad i 
trakterna kring Torneträsk kan 

man knappast ha undgått att lägga 
märke till det stohej som råder runt 
den nya Batman-filmen nu i höst. I 
alla fall vi stackars Stockholmsbor 
har utsatts för en mycket häftig re
klamkampanj (läs: hjärntvätt) av hit
tills oöverträffade proportioner. 

överallt på stan möts man av den 
där svartgula Batman-symbolen, 
som med all önskvärd tydlighet på
minner en om att Batman-filmen är 
en film man bara måste gå och se. 
Punkt. I skrivande stund har filmen 
ännu inte haft premiär, men många 
av er som läser detta har säkert re
dan snällt lytt affischernas uppma
ningar ... 

Att årets film Batman också skulle 
resultera i ett av årets datorspel var 
det väl ingen som tvivlade på Därför 
kunde jag inte undgå att känna mig 
hedrad när jag fick förtroende av herr 
Hybner den A lsmäktige att recense
ra spelet i fråga. 

Stoltheten förbyttes dock snabbt 
till misstänksamhet. Vad år det för 
fel på Balman - The Movie eftersom 
det är jag som skall recensera det 
och inte Tomas själv? 

Ett sådant här spel borde ju annars 
vara en aspirant på Screen Star-titeln 
tycker man ju. 

Det var inte utan ett visst mått av 
tillförsikt jag laddade in Batman -
The Movie första gången ... 

Den nya, lite fränare bilden av Bat
man än man är van vid från den lite 
hemtrevliga sext" -:>talsserien på lör
dagmomama ar ganska påtag ig · 
spelet. 

Den lite lönnfete moralisten i grå 
tnkåpyjamas har bytts ut mot en at
let i en harneskförsedd dräkt helt i 
svart läder. Det skjuts en hel del och 
folk dör till höger och vänster av syra
bad, giftgas eller snabb-lobotomi typ 
Batarang (Läderlappens kastvapen). 
Handlingen i spelet, som är indelad i 
fem olika delar, tycks följa filmen nå
gorlunda väl. 

I det första scenariot måste Bat
man avvärja en attack mot Axis ke
miska fabrik i Gotham City av en viss 
Jack Napier och hans hejdukar. 

Man skall klättra omkring i den la
byrintrika byggnaden med hjälp av 
en automatisk änterhake med vinsch 
inbyggd i bältet. För att vinna "Bat
taljen" måste Batman först besegra 
alla småskurkar för att slutligen kon
fronteras med deras ledare. När Jack 
Napier får smaka på Batarangen fal
ler han ner i en stor tank fylld med 
giftigt kemiskt avfall, vilket leder till 
att han förvrids till både kropp och 
själ. Resultatet blir ... The Joker. 

Scenario nr. 2 utspelar sig på Got
ham Citys gator. För att nå Batcave 
måste man kryssa· sig fram längs 
stadens tättraffikerade vägar, hela ti
den undvikande polisens vägspärrar. 
Väl framme tar spelets tredje del vid, 
där Batman med hjälp av sin dator 
försöker ta reda på Jokerns planer. 

Han har förgiftat ett antal vanliga 
kosmetikvaror och jobbet består i att 
med hjälp av uteslutningsmetoden 
avgöra vilka 

Giftet, smilex, intar också en cen
tral roll i spelets fjärde scenario. Jo
kerns plan är att under en karneval 
sprida ut giftet i smilex-fyllda bal
longer för att döda hela stadens be
folkning och göra sig själv till herre. 
För att förhindra detta skall Batman 
nu försöka klippa av så många bal
longlinor som möjligt med sin Bat
wing (flygande farkost) och skicka 
iväg ballongerna harmlöst med vin-
den. · 

Slutligen konfronteras Batman 
och Jokern i Gotham Citys katedral i 
det femte och sista scenariot som till 
uppbyggnaden påminner mycket om 
det första. Lyckas Jokern fly med he
likopter kommer han kunna förslava 
hela staden. och Batman måste 
hindra honom innan det är för sent. 

Nog babblat om detta Hur år då 
Batman - The Movie att spela? Det 
skulle man kunna safTlmanfatta i föl
jande ord: bra dåligt, dåligt, dåligt, 
bra. 

Scenarierna håller alltså ganska 
ojämn kvalitet. Del ett och fem känns 
fräscha, utmanande och roliga me
dan delarna två till fyra helt skulle 
kunna tas bort utan att spelet skulle 
bli särskilt lidande. Snarast tvärtom. 
Särskilt del fyra är under all kritik. Att 
spela den var ungefär som att äta 
maten jag tvangs tillaga (el er vad 
man skall kalla det) i skolans hem
kunskapsundervisning. 

Jag överlevde men fick magont 
resten av veckan. 

Del tre är en kamouflerad variant 
av Mastermind som inte heller är nå
got man blir överdrivet entusiastisk 
över precis. 

Grafiken håller också lite ojämn 
kvalitet. I del ett och fem är grafiken 
klart godkänd, Batman ser helt en
kelt "evil" ut i sin svart-gråa kostym. 

Bakgrundsgrafiken går inte av för 
hackor den heller. Del två till fyra hål
ler även inom denna kategori lägre 
standard. Ljudet består av fem olika 
melodier som spelas hela tiden. Des
sa håller däremot ganska jämn kvali
tet i alla scenarier. Inte något man 
höjer ögonbrynen till hårfästet över 
men ändå tillräckligt för att förbättra 
atmosfären. 

En horribelt korkad detalj år att 
spelet slutar när man klarat av det 
femte scenariot. Detta gör att man 
tröttnar ganska fort när man slutfört 
det hela ett pargånger. Fram till dess 
är Batman - The Movie ganska kul, 
men sedan hamnar det nog bara i 
bokhyllan och samlar damm. 

Slutomdöme? Tja, inte fullt lika 
kass som jag hade väntat mig men 
någon verklig höjdare är Batman -
The Movie inte. Det är klart spelbart, i 
alla fall ett litet tag. Inte direkt epok
görande, men på det hela taget ett 
godkänt spel. 

Jag kan knappast påstå att jag 
sörjer den gamle Läderlappen nämn
värt nu när den nya trätt in på sce
nen. Men visst saknar man TV-seri
ens ordlekar och allitterationer, samt 
"Same Bat-time! Same Bat-chan
nel!" på slutet. 

Batman är död. Länge leve Bat
man! 

Magnus Reitberger 

Batman är bra, dåligt, dåligt, 
dåligt, bra! Fem scenarier in
går, varav två bra och tre då
liga. 
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Tel. 0413-125 00 

Sveriges ledande postorderföretag på hemdatorer! 

Philips 8833 Supra 2400 MODEM STAR LC 10 

Det kompletta terminalpaketet till din 
dator. All delar du behöver finns med 
inkl. sladdar och program till. 
• C64/128 
• Amiga 
• Atari ST 

Alla prlntrar 
lev. komplett 
med kablage 

En matrisprinter 
som kan det mesta! 

En Philips monitor 
gör skillnad 

• PC 
Modemet klarar alla normala överfö
ringshastigheter d.v.s 300/300, 1200/ 
1200 och 2400/2400 även på C64/128. 
För övrig information, ring gärna! 

2995:-

STAR LC 10 FÄRG 
0,42· mm avstånd, 
Stereohögtalare 
Bilden kan grönfärgas 
(monokrom) kabel tillkommer 

AMIGA 

Musik 
Pro Sound Designer 

stereosampler + program 1095:
Audio Master Il (redigering 

av samplade ljud) 
Copyist 2 /Dr T) 
Dr. rs MRS (sequencer) 
KCS 1.6 
KCS levet 2 
Sonix 
Stereosamplar (Trilogic) 
M 
Music X 
Midiinterface 
Sampler av hög kvalite 

995:-
2595:-

995:-
2995:-
3995:-

699:-
795:-

1695:-
2495:-

395:-
295:-

Bildhantering/Grafik 
Aegis Draw+2000 (Cad) 1995:-
Comicsetter 495:-
Delux Paint Il pal 995:-
Deluxe paint 111 11 65:-
Digipaint 3 995:-
Digiview Gold 2295:-
Digiview, uppdatering till 3,0 349:-
Director 6.95:-
Fantavision 945:-
Genlock Ring för Info 
lconpaint 295:-
Light, Garnera, Action 950:-
Moviesetter 495:-
Photon paint Il 11 65:-
V:deoscape 3 D 2,0 · 1795:-
Videotit!er 995:-
Sculpt 4D 4995:-

Nyttoprogram 
Amiga bok 1845:-
A-max (Mac Emulator) i 

nkl . rom 3495:-
A Talk 11 1 995:-
Arexx+wshell 795:-
Benchmark modula 2 1895:-
De Lux Print Il 575:-
Devpack assembler 795:-
Face Il (Diskturbo) 195:-
Flow 1195:-
Hi Soft Basic 995:-
Home Desktop Budget · 495:-
Lattice C 5,0 2 3295:-
Lattice C++ 4195:-
Maxiplan (A 500) 1845:-
Maxiplan Plus, svensk 2340:-
Prof. page, (Desktop) 3685:-
Pro Script . 549:-
Pro Write 2.0 (svensk ordb) 1695:-
Superbase 2 personal 1295:-
Superbase prof 2295:-
SuperPlan 1195:-
Transscript 495:-
Videotex 1295:-
Zuma Fonts (1-5) 295:-

, SPELAMIGA 
Ballistix 249:-
Bards Tale Il 269:-
Battlehawks 1942 295:-
Colossus Chess X 295:-
Dragon Ninja 249:-
Dungeon Master (1 MB) 345:-
F-16 Falcon 295:-
F-16 Falcon Mission Disk 175:-

.... -= .. =.!:: 
Box 119, 241 22 ESLÖV 
Besöksadress: Köpmansgatan 12, Eslöv 

F-16 Combat Pilot 269:-
Forgotten Worlds 269:-
Grand Prix Circuit 345:-
Gunship 299:-
Heroes of the lance 295 :-
Joan of Arc 269:-
Joomey 3~~ 
KICKOFF 249:-
Kult 299:-
Legend of Djel 269:-
Licence to Kill 269:-

. May Day Squad 264:-
Microprose soccer 299:-
New Zealand stories 269:-
Operation Neptune 269:-
Paladin 269:-
Phobia 269 :-
Police Quest 269:-
Pool of Radiance 299:-
Populous 295:-
Red heat 269:-
Rich Dangerous 269 :-
Running Man 269:-
RVF Honda 269:-
Shoot 'em up constr. kit 295:-
Silent Service 269:-
Silkworm 269:-
Stories so far Il 269:-
Super Hang 0n 269:-
Thunderbirds 269:-
Tintin on the Moon 269:-
Tom & Jerry 345:-
Wayne Gretzky Hockey 345:-
Wiched 269:-
Zak McCracken 269 :-

Ring för övrig programvara! 

3640:-

STARLC24 

4750,:-~ 

LITTERATUR 
AMIGA 

Amiga dos manual 295:
Kickstarts Guide to the Amiga 195 :
Amiga dos handbook på sv. 269:
Amiga programmers 

handbook Il 295:-
Amiga assembly language 

programming 
Amiga Graphics 

inside & out 
Amiga applications 
Hardware reference 

manual 1.3 
Rom kemel libraries · 

and devices 1.3 
Rom kemel indudes 

and autodocs 
lnside Amiga graphics 
3D Graphics in basic 
C for Adv. progr. 
Diskdrives ins. and out 
Dos ins. and out 
Dos quick ref. 
More Tips & Tricks 
Programmera 68000 
Abacus Mach. Language 
Amiga Tricks & Tips 
Amiga For Beginners 
Amiga Basic inside and out 
Amiga C for beginners 
System progr. guide 
Programdisketter Abacus 
Programmering I C svensk 

225:-

265:-
241:-

RING! 

RING! 

489:-
241:-
265:-
369:-
265:-
265:-
135:-
265:-
395:-
265:-
265:~ 
265:-
325:-
265:-
369:-
195:-
360:-

SAMLINGSSPEL 
kassett diskett 

Arcade Muscle 149:- 179:
Gold, Silver, Bronze 159:- 179:
Supreme Challenge 

(soccer) 179:- 199:-
We are the champions179:- 229:
Game, Set & Match I 149:- 179:
Game, Set & Match 11 149:- 179:-
Special Action 149:- 179:-
Sports' Worid 88 149:- 199:-
Flight Ace 179:- 229:-
The in crowd 179:- 229:-
Space Ace 179:- 229:-
Grand Prix Selection 129:- 179:-
History in making 279:- 319:-
Giants 129:- 179:-
Soccer squad 149:- 179:-

VIRUS 
Länge har Amigamarknaden 
plågats av Virus och viruslik
nande program. är kommer 
hjälpen i form av: 
Virus Protectlon Toolbox 
299:-
Med alla toolboxar-skickar vi 
med en diskett som innehåller 
det bästa Public Domain 
marknaden kan erbjuda inom 
virusutrotningskategorin. 

ltteratur: 
Viruses - A High T ech disease 
265:-

PRISERNA GÄLLER T O M 21 NOVEMBER 

Tel. 413-125 0. ing så skickar vi! 

Öppettider: Vardagar 1 0-12 1 3-18 
Lördagar 09.00-13.00 



-- \ --....... _____, - __,_,.,., ----- - - - ---== == ·= .= = .=.,=-==-·= -- •••• --, •• 
ledande leverantör av Commodore-produlc.ter 

Citizen 120~0 

2 års garanti 
120 t/s vid datautskrift 
25 t/s vid .flnskrlft (NLQ) 
Helblts blldgraflk 
Pappersinmatning alt. bakifrån/under 
Traktormatning som standard 
lnterface som passar till 
C 64/128 eller 
Amiga/Atarl/Pc. Ange dator! 

. SPEt..:·.TILL 64/1_28 
kassett ,diskett 

AAArgh! 129:- 179:-
Afterburner 129:- 179:-
Airborne Ranger 149:- 199:-
Azure Bonds 229:-
Bards Tale 129:- 179:-
Bards Tale Il -- 229:-
Bards Tale 111 -- 179:-
Circus Attractions 129:- 179:-
Danger Freak 129:- 179:-
Dominator 129:- 179:-
Dragon Ninja 129:- 179:-
Forgotten Worlds 129:- 179:-

Last Ninja Il 
Licence to Kill 
New Zealand Story 
Night Dawn 
Paranoia Complex 
Phobia 
Pirates 
Red October 
Rich Dangerous 
Robocop 
Running Man 
Silent Service 
Speedball 
Spherical 

. ''allt" till din dator. v, har . . 
Tillfälle! Förr~-

Kaitec, liggande 
A4 ·printer. 
Passar till Amiga, 
Atari, PC 
Extra minne 501 
Extra drive 1010 
Monitor 1084 P 
Commodore 1500 C 
Commodore MPS 1230 

1795:-
1495:-
3695:-
3495:-
2495:-

Workbench 1,3 m manual 195:-

Citizen extra drive 

1195:~ 

TILLBEHÖR 
Arkmatare 120 D/MPS 1250 
Arkmatare . LC 10 
Arkmatare LC 24 
Färgband 120 D/MPS 1250 
Färgband LC 10 
Färgband LC 1 0 FÄRG 
Färgband LC 24 
Färgband MPS 1500 C 
Printerkabel (paralell) AM/ST/PC 
Monitorkabel Amiga 
Monitorkabel Atari ST 
Monitorkabel 128/PC 
T abulatorpaper 2500 st 

129:- 179:-

1850:-
1240:-
1450:-

95:-
85:-

122:-
141:-
165:-
149:-
195:-
195:-
195:-
295:-

- 179:- Vic 64 Grafikbol<en Syoox 
129:- 179:- C-64 prog ref.guide 

3 handtag, 
mikrobrytare 
ställbar autoflre, 
sugfötter 

Shoot 'Em Up C.k 
kassett 
179:-

129:- 179:- Mitt första Basic program Cadpak 64 (Sv. man) --129:- 179:- C-128 Prog ref.guide Cadpak 128 (Sv. man) --
129:- 179:- C-128 Assembly language Chartpak 64 
179:- . 229:- programming 195:- Visawrite 128 
179:- 229:- Computes first book of · Visastar 128 
129:- 179:- C-128 215:- V Bok64 
129:- 179:- Dataspel, basic 165:- V Bok 128 
129:- 179:- Vic 64 i teori och praktik 195:- V Fakt64 
179:- 229:- Mapping C 64 245:- V Fakt 128 
129:- 179:- Mapping the 128 279:- V Med 64 
129:- 179:- Programmera 6502 - 265:- V Med 128 

diskett 
249:-
475:-
675:-
475:-

1195:-
1195:-

995:-
1395:-
. 995:-
1495:-

995:-
1395:-

Grand Monster Slam 129:- 179:- Street .Sports Baseball129:- 179:- The Musical Commodore 149:- Studiehjälp (Glospr.)149:-
195:-Gunship 169:- 229:- Subbattle Simulator 169:- 229:-

lndiana Jones 129:- 179:- Super Scramble 129:-
Jaws 129:- 179:- Thunderbirds 149:-
Kick Off 129:- 179:- Tom & Jerry 129:-
Last Ninja 129:- 179:- War in Middle Earth 129:-

PRISERNA GÄLLER T O M 21 NOVEMBER 
Min beställning är: 
Önskas The final Cartridge 111, 469:-

179:-
199:-
229:-
179:-

C64 Sounds & Graphics 

Skicka din beställning till: 

JAO 

Star laxer 295:- · 
Super Pascal 128 560:-
Super Pascal 64 560:-
Videotex (cartridge) 495:- 495:-

Maxelldisketter 
3,5'MS2 DD 

195:-

15 

önskas King Shooter JAO 
= =;= = ;;;= 

Box 119, 241 22 Eslöv 1---- ---------

Alla .priser inkl. moms 
Varorna __ sänds mot postförskott 

Frakt tillkommer 
Med reservation för slutförsäljning 

KASSETTO 

DISKETTO 

Telefon 0413-125 oo 
Telefon order 
Vard 9-12, 13-18- Lörd 9-13 

Butik: 
Köpmansgatan 12, Eslöv 
Öppettider 
Vardagar 10-12, 13-18 
Lördagar 09.00-13.00 

a ··t 
Ring för vidare 
information! 

I 

J 
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IGAMEI ISQUADI ICORNERI 
Undrar du över spel och spe/programmerare. Skriv då och 
fråga vår Game Squad Leader Tomas Hybner, Datormaga
zin, Karlbergsvägen 77-81, 11335 STOCKHOLM. Märk 
kuvertet "Game Squad". 

Magic Box i 
Dungeon 
Master 
• 1. Hur använder man "magical 
box" i DungeonMaster? 

2. Går det att göra en magisk fack
la och i sådana fall hur? 

Henrik.$. 
1. Du använder den magiska lådan 

precis som ett vapen. 
2. Ja, någon magisk fackla kan du 

inte göra men däremot magiskt ljus. 
Formeln för detta är FUL + styrkan. 

Är du en stor Mario Bros 
och Giana Sisters-fanatiker? 

Då har du chansen att vin
na Grandslams nya spel Ter
ry's Big Adventure! 

För att du ska kunna vinna 
måste du svara på de fem frå
gorna och kryssa i rätt ruta på · 
svarstalongen samt skicka in 
den till oss. 

KöpRick 
Dangerous 
• HeiDMz! 

1. Ar Rick Dangerous ett köpvärt 
spel? 

2. Kommer Lords of the Rising Sun 
ut på diskett till C64? 

3. Vilka U-Båtssimulatorer är bäst 
gjorda och kommer det några nya? 

4. Vad är adressen till Game Keys? 
L·E 
1. Rick Dangerous är ett köpvärt 

spel. Annars skulle vi inte haft det 
som Screen Star. 

Första pris är spelet, en Terry
keps, Terrys jojo, affisch och ett bar 
helballa solglasögon. 

Andra till elfte pris består av ett 
stycke Terry's Big Adventure och en 
Terry-poster. 

Ditt bidrag ti ll måste vi ha senast 
den 30 november. Skriv till: ''TER
RYS", Datormagazin, Karlbergsv. 77-
81, 113 35 STOCKHOLM. 

Vinnarna publiceras i nummer 
18/89 av DMz. 

2. Vad vi vet är det inget Lords of 
the Rising Sun planerat till C64 men 
man kan alltid hoppas ... 

3." De bästa är väl Silent Service, 
Sub-Battle Simulator, The Hunt for 
Red October och Red Storm Rising. 
Några nya ubåtsspel kommer inte 
inom den närmaste framtiden, vad vi 

1. Spelföretaget som ligger bakom 
Terry's Big Adventure heter Grand
slam. Var kommer de ifrån? 

a. Holland 
b. England 
c. Tyskland 

2. Under vilket märke säljer 
Grandslam spelet Terry's Big Adven
ture? 

a.Shades 
b. Images 
c. Beyond 

3. Företaget Grandslam slöt för ett 
tag sedan avtal med ett tyskt spelfö
retag som gör bland annat Cham
bers of Chaolin åt Grandslam. Vad 
heter det tyska företaget? 

a. Thailon Softworks 
b. Trallion Software 
c. Thalion Software 

4. Terry's Big Adventure har av 
många liknats vid ett eller flera av 
följande spel. Vilket eller vilka? 

a.Jumpman 
b. Giana Sisters 
c. Miner 2049'er 

· . 5. Har Datormagazin haft någon t i
digare tävling med Grandslam? 

a.Ja 
b. Nej 
c. Ja, men det var med Grand

slams budgetmärke BugByte. 

r-------. ------~--------, 
I Namn:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A B C i 
I 1~---- I 
I Adress: _______ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 ===== I 

! PAdress: - - -D-- -A-m-·1g_ a_ - - - -D-- _C_6_4_ - - - - - : :::: 11 

I Jag har en: I 
I Glöm inte att talongen måste vara inne före den 30:e November! 

Adressen är: "TERRV-, Oatormagazin, Karlbergsv. 77-81, 113 35 STOCKHOLM! I 
I . 
~----------------------J 

vet. 
4. Adressen är: Game Keys, Dator

magazin, Karlbergsv. 77-81, 113 35 
STOCKHOLM. Det är också en fördel 
om- du märker kuvertet med "karta" 
eller " speltips" och till vilket/vilka . 
spel tipset är till. 

QAME.-

f!I K~ 
·Vigilante 

• Om du skriver "Green Crystal" på 
högpoängslistan så kommer du in i 
ett fuskläge. När du trycker på F1 får 
du fler liv och med F8 kan du hoppa 
överbanor. 

Claes Ö, Floby. 

NetherWorld I 
C64 
• Om du trycker ned 2, 4 och E sam
tidigt så byter du bana. 

Micke F, Kalix. 

Nemesis I C64 
• För att göra skeppet osynligt ska 
du hålla ned sh iftknappen och trycka 
på mellanslag fyra gånger. Det är ba
ra spelare etts skepp som blir osyn
lig. 

Andreaz H, Trångsund. 

Titan 
• Här följer några av lösenorden till 
nivåerna: 

5-24O1TO 
10- H67JR1 
15 - TMV281 
20-1R7DCG 
25-LFPOBO 
30 - BG6W61 

Tank
simulator 
• Hej, jag är en 64:a ägare som sett . 
att MicroProse kommer att släppa en 
ny tanksimulator (jag kommer inte 
ihåg vad den heter). Nu undrar jag 
om de har släppt det ännu och om 
det är prisvärt. Var kan man i sådana 
fall köpa/beställa det? 

Sedan vill jag bara säga att Red 
Storm Rising är tre gånger roligare· 
än Silent Service! 

D.R. 
Är det M1 Tank Simulator du tän

ker på måste vi göra dig besvikna ge
nom att tala om att det över huvud 
taget inte kommer att släppas till 
C64. Det är ännu oklart om det komer 
att släppas till Amiga. Den version de 
hur som helst släpper är en PC-ver
sion. 

VIRUS I Amiga 
• Håll ner "ENTER" på det numeris
ka tangentbordet och skriv PO på det 
vanliga tangentbordet. Då kommer 
du till en speciell meny där du kan 
använda dig av följande komman
don: 

F - Tanka planet. 
L - Du får ett extra liv och en extra 

missil. 
0 eller D - Starta demot. 
C - Special effekter. 
N - Fortsätt spelet. 

Gemini Wings 
• Om du trycker P på titelskärmen 
får du frågan "password?". Skriv då 
något av följande: 

Mr.Wimpy-Nivå2 
Classics - Nivå 3 
Whizzkid - Nivå 4 
Gunshots - Nivå 5 
Doodguyz - Nivå 6 
D.Gibson - Nivå 7 
Henrik B, Växjö. 

NewZealand 
-StorylC64 

• När du är i huvudmenyn trycker du 
och håller ned knapparna R, E, D, Y, 
H, N, V, B och Shiftlock tills ram
färgen blir grå. Du har nu ett oändligt 
antal liv och kan spela som 17. 

Jerome J, Kista. 

35-2L41H1 
40-294JBH 
45 - 7K4703 
50- D80N6D 
55- L29RHL 
60-9LQHVU 
65-VOMOSV 
70 - 88H102 
75-AH3HD8 
80 - OIP4GO 
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SPAMANNEN 
SPEKULERAR 
Tycker du att det börjar bli ont om 
äventyrsspel till 64:an? Det gör defi
nitivt jag också. Det var länge sedan 
vi recenserade ett spel till den, tycks 
det, framgångsrika · datorn som 
sjunger på sista versen. 

Men ... jag hade tänkt lägga t i ll en 
vers. Jag vet att det finns svenskpro
ducerade äventyr. De finns inte offi
ciellt utgivna, vissa säljs heller inte 
utan är mer något författaren glädjs 
åt när polarna svettas. Jag tänker på 
hemmagjorda spel. 

Därför hade vi på äventyrsredak
tionen tänkt undersöka vad som 
gjorts. Vi kanske kan hjälpa till att få 
fram bra spel till 64:an ett tag till. Ar 
de dessutom på svenska har vi rent
av tagit ett steg framåt. 

Vi tänker ta tempen på svenskpro
ducerade äventyr och i något num- · 
mer framåt vintern ska du kunna läsa · 
resultat.et. De bästa spelen hade vi 
tänkt recensera efter samma normer 
som kommersiella utgåvor. 

Vi vill därför att du som gjort ett 
äventyr och tycker det är värt mödan 
att låta oss titta på det genast skicka 
in det till oss på äventyrsredaktio
nen. Det spelar ingen roll till vilken 
Commodore-dator det är gjort, men
vi misstänker att det är nästan bara 
64-spel det är fråga om. Men den 
som lever får se: 

Så stoppa ner en disk i ett kuvert 
tillsammans med eventuell manual. 
Bifoga gärna någon slags lösn ing 
om du kan , då kan vi lättare ska kun
na ta oss igenom spelet. Om det går 
att köpa spelet ange hur detta ska gå 
t ill och vilket pris som i så fall gäller. 
Vill du ha till baka grejerna sänd med 
ett adresserat och frankerat kuvert 
så har du spelet i handen när vi tittat 
färdigt på det. Vilket språk spelaren 
kommunicerar med är inte viktigt, 
men det är ont om spel på svenska, 
så jag ska villigt erkänna att sådana 
ska det bli roligast att ti tta på. 

Det här är vårt sätt att försöka få 
en livaktig 64-äventyrsmarknad. Vi 
får se vart det leder. Läs äventyrssi
dan så återkommer vi! 

Skicka ditt spel till: Datormagazin, 
Spåmännen spelar svenskt, Karl
bergsvägen 77-81, 113 35 STOCK
HOLM 

Sten Holmberg 

,/ 

. / 

Hösten är här, och det inne
bär om möjligt ännu mer post 
än vanligt till Besvärjaren. 
Några av alla som medverkat 
till brevströmmen är Tomaz 
ZorkKnorken, Anders Nils
son Älvdalen, Daniel Johans
son Kristinehamn, M.R.D, 
Stefan Andersson Järfälla, 
Magnus Eliasson, Trogen Lä
sare, Pål Nygård Norge (tack 
för tipsen!) och Blodsbröder
na i Rejmyre. 

BARDSTALE3 

Hur kommer man in i tornen i Is
fortet? 

Vid vart och ett av hindren finns en 
ramsa på väggen. Varje rad i ramsan 
motsvarar en besvärjelse man ska 
kasta. 

Jag har problem att få tag på 
"Night Spear" i Valarians Tom. 

Lägg ett frö i hålet i golvet, och 
vattna med Livets vatten! 

GUILD OF THIEVES 

Hur öppnar man kassaskåpet i gal
leriet? 

Det går inte. 

• Murder in Venice 

lnfogrames är ett programhus 
som inte alltid fallit äventyrare i 
smaken. Spelen har alltid varit på 

gränsen till vad man kan kalla även
tyr. Så även detta spel. 

Venedig hotas av terrorister. Om 
inte den italienska regeringen instäl
ler det planerade toppmötet kom
mande vecka kommer de att spränga 
gondolernas stad i luften. 

Polisen misstänker den beryktade 
" Ulrika-fraktionen", men de har inga 
bevis. Italienska regeringen vägrar 
ge etter tör hoten. Läget är krisartat. 
Om fem timmar detonerar bomben. 

Du måste än en gång axla manteln 
som världens räddare. 

Spelets uppläggning är följande: 
På den övre delen av skärmen ser 
man Venedig från vattnet. Denna 
bild kan flytta sig åt höger och väns
ter. På denna skall man sedan trycka 
med musen på olika hus. 

Om huset är bebott kommer det 
upp en digitaliserad bild av hyfsad 
kvalitet. Det är nu som man använder 
bilden av huvudpersonen, en digitali
serad Humphrey Bogart. 

Om man trycker på dennes panna 

kommer det upp små texter med 
handlingsalternativ, t. ex. "Jag skall 
visitera honom" eller "Jag skall leta 
igenom den här lägenheten" . Om 
man däremot trycker på munnen får 
man sig t i ll livs de olika sakerna man 
kan säga. 

Med sig har man också en kamera 
med vilken man kan ta bilder av de 
olika personerna. Du har också en 
kalender vilken innehåller ett anteck
ningsblock, mappar och fotoalbum. 
Dessa är tillgängl iga genom ett tryck 
på en ikon, och hjälper dig att hålla 
reda på allt material under dina un
dersökningar. 

Detta är alltså hur spelet är upp
lagt. Murders in Venice består alltså 
mestadels i att förflytta sig fram och 
tillbaka tör att intervjua folk och rota 
i lägenheter. 

En viss omväxling kan dock utvin
nas genom att man åker till polisens 
desarmeringsrum, där m·an ställs in
för en bombmekanism (utan ladd
ning, naturligtvis). . 

Med hjälp av två skruvmejslar och 
en tång skall man sedan desarmera 
bomben inom en viss tid. Detta var 

Alla prylarna på bilden hittar du i förpackningen. 

Var finns nålen? 
I sylådan på sängen i ett av sov

rummen . 
Var får ma.n tag på ögat och hjärtat 

till kitteln? 
Först måste man komma förbi 

gallret i korsningen i grottan. 
Gallret är inte vad det ser ut att 

vara! 
Exakt vad ska man göra på bank

direktörens kontor? 
Här behövs champagneflaskan, 

beostaren ("Mynah Bird"), tuggum
mit, tur och tålamod. Säg " HOO
RAY" till staren! Inne på kontoret; 
skaka flaskan och släpp flaskan och 
buren. Gå ut! När bankdirektören 
låst dörren; stoppa tuggummit i 
nyckelhålet och vänta! Här spelar 
slumpen in, har du tur sprängs flas
kan! 

JINXTER 

Hur öppnar man kassaskåpet? 
Vrid på handtagen i följande ord

ning: övre högra, nedre högra, nedre 
högra, övre vänstra, nedre högra och 
övre vänstra! 

LEGEND OF THE SWORD 

Hur kommer man in i ruinen? 
Genom att klättra över porten. 
Hur hittar man lösenordet till den 

norra sfären? 
Kasta något på fladdermössen i ' 

taket vid trappan! 
Hur kommer man upp till grottan 

på stranden? 
En änterhake finns bortom grin

darna i trollgrottorna, ett rep hittar 
man vid flotten vid floden i öster. 

Hur får man iväg båten från bandi
ternas hydda? 

Använd den medvetslöse vakten 

som dörrstopp! 
När man har hittat guldnyckeln 

och guldmyntet, vad gör man då? 
Visa skatterna för sfären vid träs

ket, längst i öster! 
Hur kommer man tillbaka från träs-

ket? 
Det går inte. 
Vad gör man i boet i träsket? 
Bry dig inte om ägget, vänta i stäl

let på moragen ! 

SPIDERMAN 

Hur får man formeln i krubban? 
Gå inte i sanden! 
Hur besegrar man Hydromannen? 
Hydromannen tycker inte om när 

det är kallt. 
Hur gör man nät, formeln miss

lyckas? 
Man lyckas bara delvis, men det 

räcker tör att man ska kunna skjuta 
nät. 

Hur får man igång_ tryckpressen? 
Med datorn. Pappersvågen måste 

visa tillräckligt stor vikt. 

SPACE QUEST 2 

Ska jag göra något med jättesvam
parna? 

Ja, du ska undvika dem! 
Hur undslipper jag träskkräket 

som bara käkar upp_ mig? 
De illaluktande bären luktar inte 

gott . .. 
Jag kan inte dyka i träsket!? 
Du måste dyka på den djupa delen 

av träsket. 
Efter buren med jägaren blir jag 

skjuten vid ett stup! 
Håll dig i nederkanten av den bil

den! För att komma vidare i spelet 
har du nytta av repet från buren. 

Hur kommer man förbi de stygga 
röda robotarna? 

Mord i Venedig är spelet för alla er som uppskattar detektiv~ 
spelet Cluedo. De hårdnackade äventyrarna kommer inte att 
uppskatta det lika mycket. 

lättare sagt än gjort och jag fick mer 
än en gång kommentaren att "det var 
tur att detta ej var den riktiga bom
ben". Jag är böjd att hålla med. (Vi 
också! Red anm) 

När man tycker att man kommit en 
bra bit närmare spelets lösning kan 
man ladda in "testet" . Där ställs o li
ka frågor till dig som du skall besva
ra. Frågorna kan ge dig värdefulla 
ledtrådar. 

Spelet kommer i en alldeles ut
märkt förpackn ing. Med fö ljer en kar
ta med art iklar, bilder, notor osv. som 
skall klippas ut. 

Dessa är ledtrådar till fallet. För
packningen innehåller också en på
se med en rad olika föremål, t. ex. en 
filmrulle, en portmonnä, knappar 
och makaroner (!). Dessa är föremål 
som man finner i olika lägenheter. 

Detta är ett mycket bra grepp som 
höjer spelets stämning direkt. Lite · 
mer tveksam är jag till själva spelet. 

Utförandet är i stort sett klander
-fritt och handlingen är alldeles ut
märkt. Spelet känns dock ibland 
an ingen begränsat, då man är styrd 
av alternativ i tanke och tal. Därför 
höjs än en Qång ett varningens finger 

Ett hett tips: använd toapapperet, 
tändaren och papperskorgen! 

När man tagit kål på Vohaul vilket 
är lösenordet för att stoppa bom- . 
ben? 

"Bomben" kommer att bränna upp 
hela asteroiden inom 40 minuter. 

Det gäller inte att stoppa bomben, 
utan att sticka iväg fort! 

STATION FALL 

Hur öppnar man kassaskåpet 
kaptenens rum? 

Detta kassaskåp ska sprängas 
upp. För att klara det måste man fixa 

till äventyrsspelare: Detta är mer 
Cluedo än Colossal Caves! 

Johan Birgander 

Dator: Amiga 
Företag: lnfogrames/Cobra 
Soft 
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ett tillräckligt stort hål för sprängäm
net. Sedan gäller det att ta det kallt 
med sprängämnet, annars blir det 
bara en enda soppa av alltihop. 

WASTELAND 

Hur kommer man in i Savage Vil
lage? 

Man kan använda lösenordet 
"Redhawk" eller en fet bunt dynamit. 

Behöver Du hjälp i ett äventyrsspel . 
så skriv till Datormagasinet, Besvär
jaren Besvarar, Karlbergsvägen 77-
81, 113 35 STOCKHOLM! 

Andreas Reuterswärd 

BILLIGA DATAPROGRAM 
K D AMIGA 

AMERICAN CIVIL WAR I 250 ARENA 160 
APOLLO 18 110 155 ARMYMOVES 250 
BATMAN THE MOVIE 110 150 DNAWARRIOR 210 
CALIFORNIA GAMES 60 125 EDDI EDWARDSSUPERSKI 210 
CHAMPION SHIP GOLF 115 GUILD OF THIEVS 260 
CHESSMASTER 2100' 160 KING OF CHICAGO 310 
CHICAGO 30'S 105 145 NAVYSEAL 160 
DARKFUSION 105 150 
DYNAMICDUX 110 165 ATARI 
FIRST STRIKE 110 165 ACTION SERVICE 200 
GAMESCRAZY 140 175 BATTLESHIPS 155 
LORDS OF CONQUEST 105 145 BMXSIMULATOR 165 
NAVYMOVES 105 300 JEWELS OF DARKNESS 80 
NORWAY 1985 255 SPITTING IMAGE 200 
RACK EM (BILJARD) 105 145 
RICK DANGEROUS 115 150 ÄVEN IBM PC/ATSPEL200TITLAR 
ROBOCOP 105 145 AMIGA 250 TITLAR 
SPECIAL ACTION 130 180 ATARI 300TITLAR KATALOG FINNS 
THEDEE 105 145 

ÖVER 300 TITLAR TILL C-64 FINNS. DATORER OCH TILLBEHÖR 
Priser är inkl moms. Endast 25:-/order i exp.avg. Fraktfritt inom Sverige. 

MJ-DATATEL. 0151-12531 
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1 u Bl'oodwych Mirrorsoft Amiga, Atari ST 
2 • Sim City Broderbound Amiga, PC, Mac 
3 • Rick Dangerous - Firebird C64, Amiga, Atari ST, PC 
4 • New Zealand Story Ocean C64, Amiga, Atari ST , 
5 ... Kick Off Anco -C64, Amiga, Atari ST 
6 ... KULT lnfogrames Amiga, Atari ,ST, PC 
7 ... Tin~in på månen lnfogrames, Amiga 
8 • p,·rates! Microprose C64, Atari ST, PC, Mac 
9 ... Wayne Gretzky Hockey Bethesda Amiga, PC 

10 • Leonardo Starby.te C64, Amiga, Atari ST 
11 u Gemini Wing Virgin Amiga, Atari ST 
12 ... _ Grand Monster Slam Rainbow Arts . C64, Amiga, Atari ST, PC 
13 • Murders in Venice lnfogram_es Amiga, Atari ST, PC 
14 u Red Storm Rising Virgin C64, Atari ST, PC 
15 • S.ilkworm - Virgiri - C64, Amiga, Atari ST 
16 u Shadow of the Beast Psygnosis Amiga 
17 u Xenon Il lmageworks Amiga, Atari ST 
18 • Hostages lnfogrames C64, Amiga, Atari ST, PC 
19 • -Circus Attractions Rainbow Arts C64, Amiga, Atari ST, PC 
20 u lat Man - The Movie Ocean C64, Amiga, Atari ST 
21 ... Operation Neptune lnfogrames Amiga, Atari ST, PC 
22 • Conflict Europe PSS Amiga, Atari ST 
23 ... · Spherical Rainbow Arts C64, Amiga, Atari ST 
24 u Star Wars Trilogy Domark C64, Amiga, Atari ST 
25 • Quest for the Time-Bird lnfogrames Amiga, Atari ST, PC 
26 u Manhunter - San Francisco Sierra-on-Line Atari ST, PC 
27 • Hollywood Poker Pro reline Amiga, Atari ST 
28 • F-16 Combat Pilot Digital Amiga, Atari ST, PC 
29 u Shinobi Melbourne C64, Amiga, Atari ST 
30 u Thalamus - The Hits Thalamus C64 
31 • Astaroth · Hewson Amiga, Atari ST 
32 • Testdrive 2 - The Duel Accolade C64, Amiga, PC 
33 • F~16 Falcon Mirrorsoft Amiga, Atari ST, PC 
34 • Blood Money Psygnosis Amiga, Atari ST 
35 • Chariots of Wrath lmpressions Amiga, Atari ST 
36 ... Honda RVF Microstyle Amiga, Atari ST 
37 ... Space Quest 3 Sierra-on-line Atari ST, PC 
38 ... lndiana Jones 3 Lucasfilm C64, Amiga, Atari ST, PC 
39 ... Populous Electronic Arts Amiga, Atari ST 
40 ... Legend of Ojel Tomahawk Amiga, Atari ST 
41 • Dungeon Master Mirrorsoft Amiga, Atari ST 
42 ... Licence to Kill Domark C64, Amiga, Atari ST, PC 
43 ... Gunship Microprose C64, Amiga, Atari ST, PC 
44 • Falcon Mission Disk 1 Mirrorsoft Amiga, Atari ST 
45 ... Barbarian 2 Palace C64, Amiga, Atari ST 
46 ... African Raiders Tomahawk Amiga, Atari ST, PC 
47 • Triad 2 Psygnosis Amiga, Atari ST 
48 u lndiana Jones 3 - Adventure Lucasfilm ST 
49 ... Bat Man - Caped Crusader Ocean C64, Amiga, Atari ST 
50 ... Goldrush Sierra-on-Line Amiga, Atari ST, PC 

Top 50'"bygger på försäljningsstatistik från våra främsta datorbutiker. Top 501 Msammanställs och ges ut av AlfaSoft . Top 50'" och dess 
grafiska utformning, illustrationer och text tillhör AlfaSoft. Alla rättigheter förbehålles respektive upphovsrättsman Top 5Q1 Mfår ej kopieras, 
lånas ut, förändras. ges bort eller på annat sätt avhändas utan skriftligt tillstånd av AlfaSoft AB. Magasinsgatan 9, 216 13 NJalmö _ 
Vi ansvarar ej för eventuella felskrivningar eller andra ändringar som står utanför vår kontroll. Information 040-150955. © 1989 Al faSofL 

Här finns de hetaste 
spelen till Din dator! 

BODEN 
· Orbit Information 0921 -522 47 

Oves Radio 0921 -190 46 
BORLÄNGE .. 
Datashopen 0234-80434 
BORÅS 
bata,b1:Jtiken · 033-121218 
EKSJÖ 
Chara Data 0381 -104 46 

- _ESLÖV 
Datalätt 0413-125 00 
GÄVLE 
Leksakshuset 026-10 33 60 
GÖTEBORG 
Leksakshuset 031-869 02 
Mytech 031 -22 00 50 
Westium 031-16 01 00 

. HELSINGBORG 
·Datacentrum · 042-14 46 00 
Sektor 40 042-719 00 
KARLSTAD 
Leksaks huset 054-11 0215 
KISTA 
Poppis Lek 08-7519045 
KRISTIANSTAD 
Nymans Data 044-12 03 84 
.LULEÅ 
Lekvaruhuset 0920-103 22 
LUND 
Ditt & Data 046-12 96 81 
MALMÖ 
Computer Center 040-23 03 80 
Diskett 040-97 20 26 
NORRKÖPING 
Datacenter 011-18 4518 
NÄSSJÖ 
Ekdahls Data 0380-105 42 
ORREFORS 
Ouickdata & Elektronik 0481 -306 20 
SKÖVDE 
Westab 0500-850 25 
SOLLENTUNA 
Poppis Lek 08-96 43 20 
STOCKHOLM 
Databiten 08-21 04 46 
Poppis Lek 08-661 27 07 
Tial Trading 08-34 68 50 
USR-Data 08-30 46 40 
SUNDSVALL 
Databutiken 060-11 08 00 
VÄSTERÅS 
Datacorner 021-12 52 44 
Poppis Lek 021-12 85 30 
VÄXJÖ 
JM Data _ 0470-151 21 
Radar 0470-250 90 
ÖREBRO 
Lågprislek 019-27 26 30 
Ultimate Comp, 019-11 89 09 



Mr. Heli är inget spel man tröttnar på i första taget. 

Företag: Firebird 
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Powerdtome är ett annorlunda 
spel som jag tycker är ganska 
originellt. Det går ut på att man 

ska sätta sig i ett rymdskepp och täv
la mot andra rymdskepp på en bana. 

Denna bana skulle man nog bäst 
kunna beskriva som en bobsleigh
bana. Den består helt enkelt av golv, 
sidoväggar och ett tak över det hela i 
form av ett kraftfält. Detta kraftfä lt är 
genomskinligt, men man kan omöj
ligt flyga igenom det. Ibland dyker 
banan emel lert id av nedåt, och då 
omgivs man istället av fyra väggar. · 

Skulle det vara så att man inte är 
riktigt koncentrerad när man flyger 
ett lopp och därför flyger in i en vägg, 
gör det ingenting. I varje fall inte förr
än man gör det för 20:e gången. Då 
har man klantat sig nog, anser spel
programmeraren, för då förstörs nå
gon vikt ig del på skeppet. 

Studsar man däremot in i kraftfäl
tet någon gång är det helt ofarligt. 
Visserl igen så förlorar man lite fart, 
och därmed värdefu ll tid, men ing
enting på rymdskeppet bl ir förstört. 
Att flyga högt är därmed att föredra. 

Vad gör man då om skeppets ena 
vinge har knöcklats ihop, bara för att 
man missbedömde en kurva och flög 
in i en vägg? Jo, man flyger rätt in i 
ett grönt fält som fi nns i en vägg på 
ett ställe på banan. Detta gröna fält 
gömmer vägen till din "pit-stop", vil
ket är ett ställe där du kan få skeppet 
reparerat , bränsle påfyllt och skep
pets flygegenskaper ändrade (t ex 
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Powerdrome är ett mycket underhållande spel, där du tävlar 
mot rymdskepp. 

hur mycket det ska dyka om du för 
joysticken eller musen framåt). 

Någonting som ibland är ett måste 
att ändra på är typen av filter som 
man har till motorernas luftinsug på 
skeppet. Dessa filter skyddar moto
rerna mot part iklar i luften så länge 
man befi nner sig i en vanlig atmosfär 
lik den på jorden. Skulle man där
emot flyga en tävling på en bana på 
en annan planet med annorlunda at
mosfär, skyddar de inte motorerna 
längre, utan man måste göra ett " pit-

stop" och byta till t ex ammoniakfil
ter istället för vanliga luftfi lter. 

Första gången man försöker att 
f lyga rymdskeppet, så blir man stört
förbannad. Så blev i varje fall jag och 
tankar som "Det går ju inte att styra 
fanskapet" virvlade ofta inne i mitt 
huvud. Då lusläste jag manualen, 
och där omnämner man fakt iskt det
ta problem och ger en del värdefulla 
tips; 1) Håll farten nere.· Det sparar 
många " pit-stops" och 2) Använd 
magnetfältet. 

Chariols of '\Vralh 
Detta magnetfält är väldigt intres

sant för oss nybörjare. Det påverkar 
skeppet så att det flyger i mitten (i 
både sidled och höjdled) av banan. 
Magnetfältet har en variabel styrka 
på 0-9. Vid 9 är det nästan omöjligt 
att krocka. 

Mr. Hel i är ett av de otaliga da
torspel som gjorts med ett ar
kadspel som förebild. Tyvärr 

kan jag inte jämföra datorversionen 
med arkadspelet, för jag har aldrig 
spelat Mr. Heli på arkadspel någon 
gång. Ar a tror jag mig kunna säga 
"- t datorversionen är bra gjord. 

Mr. Heli är en helikopter som du 
ska styra runt i ett underjordiskt 
grottsystem. Detta grottsystem är 
fullt med ondskefulla maskiner, som 
oavbrutet spyr ut kaskader av skott. 

Oftast så är inte heller luften ren 
utan den är förpestad med fiendehe
likoptrar som är hejdlöst skjutg lada. 
Men det värsta med dem är att de 
inte har den minsta självbevarelsed
rift, utan kommer man nära inpå dem 
tvekar de inte att störta sina maski
ner in i ens egen helikopter. När det
ta hade hänt ett par gånger aUdeles i 
början av mitt utforskande av Mr. He
li, började jag leta efter japanska na
tionalitetsbeteckningar på de fien
dehelikoptrar som fanns kvar. Jag 
blev mycket besviken när jag inte hit
tade några och bedrövelsen blev to
tal när jag inte ens fick höra något 
"Kamikaze! " ur monitorns högtala
re. Här har Firebird missat något. 

Skämt åsido så ska man alltså för
söka ta sig igenom detta grottsy
stem levande och det är inte lätt, 
men man lockas att försöka igen av 
programmets spelvärde och snygga 
design. Grafiken verkar man ha äg
nat mycken möda och stort besvär 
och det har det varit värt för grafi ken 
är väldigt fi n. Ljudet är flexibelt. Man 
kan välja mellan att höra en melodi 
spelas igen och igen eller att lyssna 
till spelets ljudeffekter, dvs motor
ljud, explosioner och dylikt. 

Mr. Hel i är från början försedd med 
en mängd dödsbringande vapen. Be
finner den sig i luften samtidigt som 
man trycker på f ire så avfyras skott 
framåt och uppåt. Befinr.3r sig där
emot Mr. Hel i på marken så avfyras 
skott framåt och dessutom kastas 
bomber framåt i en båge. Bomberna 
är till för att man är tvungen att 
spränga sin väg fram på en del stäl
len. 

I spelet finns det kristaller gömda 
bakom brickor lite varstans i grottor
na. Dessa kristaller är väldigt värde
fulla och de kan direkt bytas ut mot 
pengar. För dessa pengar kan man 
inhandla lite extraprylar t i ll helikop
tern. Bl a så kan man köpa extra 
skott och bomber, sköldar, missi ler, 
bensin osv. 

Mr. Hel i är ku l om man gillar grott 
shoot'em ups och man tröttnar nog 
inte på det i första taget heller. 

Magnus Friskytt 

Chariots of wrath är egentligen 
inte bara ett spel utan det är 
flera spel. Noggrannt räknat 

bli r det hela sex stycken småspel 
och flera av dem är rikt igt roande att 
spela. 

Jag tänkte berätta lite om spelen 
och jag börjar med breakoutspelet. 
Det liknar alla _andra breakoutspel 
och det går ut pa att ma ska försöka 
att skjuta ned en hel mur med rek
tanglar som ser ut som egelstenar 
med en boll. Denna boll st udsar till
baka varje gång man har prickat en 
tegelsten och då gäller det att för
söka mota tillbaka bollen igen mot 
muren med hjälp av en platta som är 
rörlig i sidled. Skulle man råka missa 
att mota tillbaka bollen med plattan 
så missar man ett liv. 

Nästa spel är ett klassiskt shoot' 
em up-spel som scrollar i höjdled. 
Man styr ett litet rymdskepp, och 
med det är det meningen att man ska 
skjuta ned fientligt sinnade rymdfi-
gurer. Klantar man sig istället och 
flyger rakt in i dem så minskar skep-
pets energi. När den har nått noll så 
förlorar man ett liv. 

I spel nummer tre ska man skutta 
runt på en massa plattformar och 
samla ihop energikulor. Snavar man 
(omskrivning för tummel med joy
sticken) så trillar man ned i avgrun
den och detta resulterar i ett liv mind
re. 

Detta spel har även en t idsbe
gränsnin.g och hinner man inte ige-
nom banan innan tiden tar slut så 
mister man också ett liv. 

Resterande t re spel får ni själva 
prova och se hur de är, för jag har inte 
inte plats kvar att skriva om dem. 

Att man har klämt in sex spel i ett 
enda spel är klart intressant och det 
skadar ju inte heller att de är roliga 
att spela. Visst, de är inte perfekta, 
men de är ändå ro liga och denna 
kombination av spel bjuder på myc
ket variation. 

Tyvärr förklarar manualen ingen
ting om spelen, utan den ger bara en 
fjantig bakgrundshistoria. 

Magnus Friskytt 

Företag: lmpressions 
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Förutom vissa problem med skep
pets styrande tycker jag att spelet är 
ett mycket underhållande spel. Det 
är sannerligen värt höga betyg. 

Magnus Friskytt 

Företag: Electronic Arts 
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Chariots of wrath är sex stycken, riktigt roande småspel. 
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DGCOMPUTER 
AMIGA 3"5 D.RWE "RF302C" 
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SPOR1V20A 
18340TÄBY 
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VECKORSRETURRÄIT 
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PATIBEL 
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The Champ är ett ytterst välgjort boxningsspel och är det 
roligaste Magnus Friskytt sett. 

[he ChamQ 
The champ är ett underbart 

hjälpmedel för dem som har 
lätt för att bli aggresiva. I stäl

let för att slå på en medmänniska 
kan <le nu puckla på boxare i Ami
gans underbara och konstgjorda 
värld. 

Faktum är att alla kan spela The 
champ för det är ett av de bästa box
ningsspelen till Amigan jag någon
sin sett. På rak arm kan jag faktiskt 
inte komma på något som är roliga
re. 

Spelet går ut på att man ska för
söka bli rankad som etta i världen i 
boxning. Givetvis blir med inte det i 
en handvändning (Vitsigt_ Red anm) 
utan man måste gå en rad matcher 
mot olika boxare. Ju fler boxare man 
besegrar, ju fler matcher får man gå 
och ju hårdare blir motståndet. Till 
sist blir man förhoppningsvis The 
champ. 

Spelet börjar med att man får möta 
en riktig klant till boxare på en bak
gård i något slumkvarter. Honom 
slår man lätt, och man behöver inte 
ha tränat in en massa olika slag 
först. Efter det får man gå en liknan
de match, som också den är simpel 
att klara av. 

Efter det får man komma in på ett 
fallfärdigt gym. Här får man träna 
upp sig genom att hoppa hopprep, 
puckla på sandsäck och slå på en 
boll. Är man framgångsrik här får 
man chansen att möta den som lig
ger sist i världsrankingen (han ligger 
på tionde plats). 

PIRATES 
Lämna allt. ta med boskapen och hiälmen! Deltag i spännan
de äventyr ombord på fartyget Pirates! Detta dramatiska 1600-
ta.ls äventyr utspelar sig i farvattnen kring centralamerika! 
Pir.:1.tes Aterskapar de politiska. ekonomiska och teknologiska 
villkor som gällde under denna omvälvande tid! Navigera un
der svåra förhallanden, använd kanoner för att plundra det Du 
inte kan köpa. fäkta för guld Du ännu inte åger, led strategiska 
erövringar och handla med h.a.ndelsmän frän :>lika nationer' Pir
ates lär Dig om platser som fortfarande lever och om tider som 
gått! Allt i historisk och geografisk tidsanda! Nu till Amiga! 

Nu blir det med ens svårare och nu 
gäller det att man vet hur man ska 
hantera joysticken. Vinner man den 
matchen har man påbörjat klättring
en mot toppen och berömmelsen. 

Grafiken är sällsynt välgjord och 
man har klart lyckats med att göra 
animationerna på boxarna funtionel
la och överskådliga. Man ser hela ti
den varenda slag och var det träffar. 
Här kan man inte gnälla utan att be
traktas som en obotlig surpuppa. I 
varje fall är det svårt att visa upp nå
got sportspel som är bättre. Linels 
programmerare har verkligen an
strängt sig. 

Manualen är utförlig och där be
skriver man boxningen och dess his
toria. Alla regler, ja allting gås ige
nom. Mycket bra. 

Magnus Friskytt 

Företag: Linel 
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f 16 COMBAT PILOT 
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F!6 är det mest aggresiva stridsflyget inom LIS Air Force! Fl 6 
Combat Pilot är en fantastiskt flygsimulator som både tränar 
upp Din manöverförmåga, Ditt strategiska tänkande och Din 
förm.!ga att agera i svåra situationer! HAii Dig i stolen och sl.a p.a 
eftE:rbrännkammaren! I F I 6Combat Pilot ger Du Dig ut pJ. strikt 
livsfarliga uppdrag! F 16 Combat Pilot är en mycket avancerad 
och pc\kostad flygsimulator till Amiga! F16 Combat Pilot är en 
tuff och snabb flygs.imularor för Dig med stora krav! "Fl6 
Combat Pilot f.\r Du bara inte missa!" "F-16 Combat Pilot år helt 
enkelt båst!" Ja vitsorden är må.nga! Nu till Amiga' 

MOLTECH SOFTWARE 
Box 4072 • 136 04 Haninge • Tel 08-776 11 12 
PORTO & MOMS INGAR • INGET EXTRA TILLKOMMER 

Vi har telefontid Tisdagar och Torsdagar mellan klockan 14:00 och 20:00. Skriftliga order expedieras alla dagar i veckan. 

--------------------· Sänd mig nya PROGRAM-EXJ>RESSEN gratis! I a Amiga a Atari ST a IBM PC a Macintosh 

Sänd mig omgående nedan$tående Amiga-spel: I O Dragons of name/SSI - (AD&.D) _ 299:- C F 16 Combal Pllot/Bl,\C Box _ 299:-
\ C Conflict: Europe/Mirrorsoft _299,- C Shinobi/Vlrgin ____ 249:-

I C Plrates/MicroProse ___ 299:- C Bomber/Activision _ __ 299:-
C Red Storm Rjsing/Miuo Prose _ 299:- C Shadow of the Beast/Psygnosis _ 349:-

I ~"~I! 
1 

C Gunship/Micro Prose __ 249:- C Populous/Elecrronic Arts _ _ 299:-
0 Tower of Babel/Micro Prose _ 299:- C \ron Lord/UBI ____ 299:-
0 LIMS 11/Rainbird 349 C A501 S 12K Minnesutbyggnad 1499--

1 
I 
I 

Namn 

Adress 

Posmummer 

,- -
, Moltech Software 

Box 4072 
136 04 Haninge 

I 
I 
I 
I len DM 15/89 

~--------------------· 

Bättre sent än aldrig - är ett 
uttryckt som passar PaperBoy 
Amigaversionen. 

Det var ganska länge sedan Paper
Boy var aktuell i spelhallarna, den 
kom då ganska snart till 64:an och 
ryktet om att en superb Amigaver
sion snart skulle komma gick. Tiden 
gick och inget hände. Men äntligen, 
nu är den här - PaperBoy! 

En del har kanske glömt vad Pa
perBoy gick ut på. Det är ett tämligen 
enkelt spel där du är tidningsutbi:ira
re på cykel i en villaförort. Du har an
nat att göra så därför rationaliseras 
det hela genom att du kastar tidning
arna från cykeln in i tidningslådorna 
- med blandat resultat. 

Inte nog med det, du måste även 
undvika lösa hundar, skenande 
gräsklippare, A-lagare, tjuvar, små 
bilar - uppenbarligen styrda av sa
distiska småbarn, stora bilar - up
penbarligen styrda av totalt blinda 
förare osv osv. 

Grafiken i Paperboy är av ganska 

Paperboy är e(t gammalt gott spel som nu äntligen har dykt 
upp på Amiga. · 

hög klass när man först ser delJ., Deri · d_irekt störs av när man spelar dock. 
är snygg, färgrik och scrollar snyggt i ,"' · Ljudet är nästan en kopia från ar
diagonalled. , . , ,.·-:,:,,. ····~_., kJ:i.dspelet - en ganska menlös me-

lntrycket naggas i,kantefn n'aLma'ri # ]OQi och diverse Olika samplade ljud 
krockar med något. ~SMACK~ står ·; .som hundskall, fönsterkrasch osv. 
det och så ligger du på{Tfar-ken' med ;::;,. Bra - men lite mer variation vore 
en låda på huv4de,t och cykeln brecl, , 'iiite fel. _ 
vid. · ., , ~ ., ;,- · - : _;:"Hade detta spel kommit för något 

Samma sak gäller när du träffar- · år sedan hade detblivit en stor hit, i 
någon med tidntngen,: ._pQFF- dag så är det dock inget mer än en 
och så ligger harj ner. Lite snygg ani- rätt bra arkadkonvertering utan det 
mering där hade· inte varit malplace- lilla extra. 
rad. ,· · PaperBoy är bra nog för att roa 

Scrollen var som sagt snygg, men många ordentl igt ett tag, spelvärdet 
ökar man hastigheten till max så bör- sjuker dock konstant och efter ett 
jar skyltar, gräsklippar odyl hacka - par Jiminar har man nog de flesta 
vilket är mindre snyggt. Inget man , .tröttnat. Pekka Hedqvist 

Vi har allesammans sett dem -
de gamla goda klassikerna i 
deras nya ultra moderna tapp

ningar. Denna gång är det " Scramb
ler" som får sig en rejäl ansiktslyft
ning ... 

Storyn i Battle Valley är kort men 
tillräcklig . Den lyder" Fredsförhand
lingarna går utmärkt och flera för
drag har undertecknats. Alla medel
distansrobotar har skrotats, utom 
två ! Dessa två har blivit stulna av 
terrorister. Dessa hotar i sin tur med 
kärnvapenkrig om inte flera av deras 
kollegor släpps ur fängelse. Ditt upp
drag är att slå till mot terroristernas 
bas och förstöra missilerna .. . " 

0 
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Nu tror väl alla att Batt le Valley är 
ett lätt spel, men icke sa nicke. Batt
le Valley är som Othello d.v.s lätt att 
lära, svårt att bemästra. Bortsett från 
att det finns allehanda installationer 
som ständigt skjuter på dig, har du 
också klockan att slåss med. Kom 
ihåg att terroristerna krävde att kra
ven skulle uppfyllas inom en viss tid 
annars ... 

Battle Val/ey är en förnyelse av g;imla Scramble. 

Grafiken i Battle Valley är som sig 
bör, klar och väl definierad. Färgerna 
har valts med omsorg och lämnar 
inget övrigt att önska. Som en ren 

VI LAGAR DIN 
HEMDATOR & PC 

Vi har flyttat in i nya lokaler! 
Mr DATA AB tsafjordsgatan 5 

(:: Commodore 
C64/1 28/diskar/monitorer ... .. 350:-
AMIGA 500/2000 ........ .... .... . 425:-

)~ATARI 
130 XE .. ...... .. .. .... ....... .. ......... 350:-
ST 520/1040/MEGA. .... .... .. .. 425:-

PC maskiner 
164 40 KISTA Grundpris .. .......... ...... ..... ... .... 500:-

ALLA priser inkluderar moms. och gäller från 1 nav. 1989. 
Vid reparationer tillkommer kostnader för frakt och reservdelar! 

Ring oss på telefon: 08-750 51 59 

bonus får du avnjuta ett par snygga 
bilder varje gång du bootar Battle 
Valley. 

Ljudmässigt kan Battle Valley 
dock bitvis jämföras med 64:an. Inte 
så att kvaliteten är dålig, men inladd
ningslåten låter väldigt 64:a aktig. 
Väl inne i spelet kan man välja musik 
eller ljudeffekter. Dessa effekter är 
inte mycket att orda om de består av 
skott, explosioner och motorljud i 
sedvan lig kvalitet. 

Battle Valley innehåller ett par tim
mars aktion av god kvalitet. Visst ha
de det klarat av lite mer finputsning. 
Men jämfört med liknande spel lever · 
det längre. Detta mycket tack vare 
sin " strategi" bit, att det skall byg
gas broar hämtas ammunition osv. 
Kort sagt ett hyfsatt "lir" för pengar
na. · 

Benny Hansen 



--~~·- ---------- ----- - - - - --

Din lilla cirkus håller på att tas 
över av en lånehaj du lånat 
10.000 dollar av. Tyvärr har du 

inte råd att betala tillbaka pengarna 
och de måste betalas tillbaka innan 
kvällen är slut. Ditt enda hopp är att 
kvällens föreställni ng lyckas dra till
räckligt mycket folk. 

För att lånehajens chans att över
ta din cirkus ska öka har han skickat 
en helgalen clown för att terrorisera 
dina framträdanden. 

Spelet är egentligen en form av 
sportspel där du ska utföra ett antal 
grenar och poängen du får för gre
narna omvandlas till pengar. 

Företag: Mindscape 

6 
Grenarna består av dykning, jong

lering, trapets, knivkastning, lin
dansning och levande kanonkula. 

Dykningen är inte vilken dykning 
som helst utan dykning från mycket 
hög höjd ned i mycket små simbas
sänger, den största kallas också 
badbalja. Förutom att pricka de mini
mala bassängerna ska man dess
utom under fallet ned utföra en del 
trick. Är man lite långsam på att ut
föra tricken dyker Freddy upp och 
blåser en ur kurs ... 

Fiendish Freddy's Big Top O'Fun är en form av sportspel, där 
du ska klara ett antal grenar. 

pig " och torr. De få ljudeffekter som 
finns i spelet är inte heller av den 
bästa sorten. 

Friendish Freddy's Big Top O'Fun 

är ett spel man inte ska spela ensam. 
Det blir många gånger roligare att 
spela det med några kamrater. Då 
kanske man kan fylla ut de långa 

väntet iderna med att pika varandra 
för tabbar ... 

Tomas Hybner 

Jongleringen går ut på att man ska 
fånga och jonglera objekt som ens 
assistent sj'5lejonet slänger åt en. 
Även här är Freddy med och hjälper. 
Med Jämna mellanrum slänger han 
in bomber och missilerna. Tappar du 
bomberna är du ute ur leken. I stället 
ska du slänge dem tillbaka på Fred
dy. Missilerna däremot kan du inte 
göra någonti ng med utan du måste 
jong lera med dem tills tiden tar slut 
för nivån du ligger på. 

om inte annat åtminstone får dig att 
tappa timingen. 

lindansningen är en av de knepi
gare grenarna Här gäller det att sty
ra en lindansare över en lina och ba
lansera honom. Tar man lång tid på 
sig tar Freddy fram sin sågklingekas
tare och slänger sågklingor mot 
dig . . . 

Den levande kanonkulan går ut på 
att du med dig själv ska t räffa en mål
tavla på ett visst avstånd genom att 
ställa in kanonen i rätt vinkel. Vin
keln beror inte bara på hur långt du 
ska, utan också hur mycket krut din 
yppiga medhjälperska hällt i kano
nen. 

r l 
* Paketerbjudande: 4-Action Hits och Point-X (5 spel} kass. 85:-, disk 130:-

1 Prisexempel ur vår katalog : 
C-64 kass. disk 
Defender of -the Crown 89:-
Rambo 111 75:- 149:-
Jack Nicklaus Golf 265:-
Kick off 129:- 179:-

AMIGA 
Gunship 
Bismarck 
Dungeon Master 
F-1 6 Falcon 

ATARI ST 
Battlehawks 1942 289:-
Dungeon Master 299:-
Microprose Soccer 299:-
Populous 299:-

Trapetsen är en av de enklare gre
narna. Det gäller att gunga och 
slänga sig mellan en rad trapetser 
och göra det fort. Tar det lång tid är 
Freddy där med sin stora sax och 
klipper av linorna 

Knivkastningen går ut på att du 
ska kasta knivar mot en roterande 
tavla med ballonger på. På tavlan sit
ter också en bikiniklädd tjej fast
spänd. Du har ett visst antal knivar 
på dig för att träffa ballongerna. 

Grafiken i spelet är av mycket god 
kvalitet. Tyvärr är den av för god kva
litet - under spelets gång laddar da
torn data ett par gånger före varje 
gren vilket tar för lång tid. I övrigt är 
grafiken av tecknadserie- karaktär 
och mycket ro lig att se de första 
gångerna. Sedan börjar man tröttna 
på den och den långa t id det tar för 
den att laddas in. 

Afterburner 99:-
Grand Prix Circuit 129:- 179:-

TV Sports Football 
Populous 

299:-
329:-
299:-
299:-
329:-
299:-
299:-
299:-

War in the Middle Earth 269:-
Robocop 259:-

Silent Service 11 9:- 159:- Lords of the Rising Sun 
Lombard Rac Rally 

Airborne Ranger 295:-
Bards Tale 1 89:- Lombard Rac Rally 299:-

Skicka 1 O kr och ditt namn och adress, så får du vår katalog på posten. 
Freddy leker i den här grenen med 

bomberna han har över från jomngle
ringen . Bomberna ,skakar om saker 
lite grann och sprider en rökridå som 

Ljudet är inte av lika hög kval itet 
som grafiken. Musiken som spelas 
är av datorspelssort, d v s lite " plop-

DATAETTAN Storgatan 20,645 30 STRÄNGNÄS 
Tel. 0152 - 187 00 - Öppet 9-18, Lö 11-13 

<( 
C) 

SPEL POSTORDER! BESÖK VÅR BUTIK! ORDERTELEFON! VI RESERVERAR OSS FÖR EV PRISÄNDRINGAR 

Bloodwych ...................... 260:- Box60 
Rick Dangerous ............... 260:- 260 34 Mörarp 
DAT ASTORM ... ..... .......... 320:-

9E~T(]A 40 - TankAttack .... ........ ... ... ... 260:- Kult .. ..... ......... ................ 260:-

~ 
<( 

Passing Shot ..... .... .... .... .. 215:- Waterloo .. ... ... ................. 260:-
Barbarian 11 ... ...... ....... ..... 260:- Xenon 11 .......................... 260:-

D Vulcan ......... ... .... ....... ... .. 215:- F16 Combat Pilot ......... .... 260:-
RVF Honda .. ................... 260:- Lancaster ..... ....... .. .. ... ..... 215:-

HÅRDVARA Conflict Europe .. ............. 260:- SimCity .............. ......... .... 320:-

Amiga 500 ....... .. .............. .......... ·-·············· ·· ······· ··· ·· ··· ······ · RING! 
Easyl DrawingPad A500 ...................................... .... 2995:-
ExtraDrive NEC-1037A ........................ : ..................... 1 245:-
HandyScanner Cameron ......................................... 3 495:-
Alcotini Stereo Sampler ........................ .................. 695:-
Super Modem .......................... .. ............................. ...... 1895: -
Maxx Yoke (FlygJoystick}..... ... ............................... 730:
Mus t ill Am iga, ST, C64............................................ 480: -
MouseMaster ......... ..... ........................... ...................... 380:-

DISKETTER 
. ............................................ ........ .... ..... ..... ... ........... ............. .. .. .. 10/st 
Noname " Mitsubishi " MF-2-DD .. ............................ 95: -
Mitsubitchi MF-2D0 ..................................................... 140:-
Sony MFD-1 DD ..... ................. ... ................................ ...... 130:-
Sony MFD-2 DD .......................... ..................................... 160:-
Maxell MF-2 DD .................................... .............. ............ 180:-
Maxell MF-2 HD .............................. ..... .... ....................... 400:-
Sony MFD-2D0 Dubbelpack i d iskbox ...... ........... 325:-

PowerDrome ...... ..... .... .. .. 260:-
Astaroth .......................... 260:-
New Zealand story ........... 260:-
Arthur ............................. 260:-
Populous Promissed L ... .. 130:-

EXTRAPRIS 
Altred beast... .................. 260:-

Vortex Hårddiskar 
AutoBoot från kickstart 1.2 och 1.3. 
DMA - Direct Memory Access. 
(data överföres på 1 Mbyte pr. sek) 
Understöder FastFileSytem . 
Accesstid 30 ms. 
Genomförd bus, till ev. RAM exp. mm. 
Tyst, liten och smart. Mått: . 
221 x 232x70 
Monteringskit till Amiga 1000 

20 Mb 30 Mb 40 Mb 60 Mb 

Pris:5395:- 6195:- 7395:- 8795:-

Norra Strandgatan 8 Klockan 10-18 Ring + 46 (ton} 
4271900 Helsingborg 042-240240 

NYTTO 
AniMagic ... .. .... .. ............ 810:-
Animation Apprentice .... 2 365:-
Tillbehör till Apprentice .... RING! 
CGT Pro Video+ ........... 2 549:-
VideoScape 3D 2.0 ......... 1 779:-
Video Titler ........... .. .... .. . 1195:-
Zoetrope ....................... 1 045:-
PageFlipper F/1. ............. 1249:-
Sculpt-Animate 4D ......... 4295:-
Professional Page .. ....... 2995:-
SuperBase Prof ............. 2395:-
A-Max med 128Kb ROM .. 2995:-
DigiPaint 3 .................... 810:-
Photon Paint 2 ............... 1085:-
AudioMaster 11............... 595:-
DR.Ts KCS Level2 .. ...... .. 31()():-
MasterTracks Pro ...... .... 3050:-
DevPac 2..... .................. 735:-
Lattice C 5.0 .... .............. 2 445:-
Headline + Fonter från KARA 
................ ... .... ... ..... ........ RING! 
Copyist 2 ...................... 2195:-
Work.Bench 1.3 Enhancer 
.................................... 160:-
Photon Video Cell Anim. 895:-

JOYSTICK 
SLIKSTIK .... .... ........ ....... ............ .............. 69:-
TAC-2 (OBS! SVART) .......................... 109:-
COMPETITION PROS000 ................ 149:-
ZIPSTICK .............. ... ................................ 179:-
STARPROBE ....... .......... .. ......... .. .. .......... 189:-
CHALLENGER "TRÅDLÖS" ....... .. .. 425:-
JOYBOARD ................. ... : ............ ·-········ 249:-

Extraminne 
512 Kb, klocka 
inkl Bootcontroller 

Monitor Phillips 
CM8833 
inkl. kabel 

Printer ST AR LC10 
T raktor/friktionsmatning 

1.400:-

2.950:-

144 t/s dataskritt 36 t/s NLQ 3 272 4 inbyggda NLQ typsnitt • :• 

Printer ST AR LC10-CL 
FÄRG 
inkl. kabel. Frakt. spel. 3.640:-

Amiga-spe~ialisten g~r dig -~~rvice & S~P,por~, ~ve~ efter k9pe~~· 

NU ÄVEN ROLLSPEL OCH BOARDGAMES. 
RING FÖR INFO. 

Exp.avgift· + frakt 40:- över 10 kg 100:-



Kult är ett kult-urspel, säger vår egen Benny 

Har du tröttnat på din religion? 
Eller är veckans bibelläsning 
är för enkel och rättfram? Då 

kommer du att älska "The book of 
origins"! 

The book of origins berättar näm
ligen om hur guden Zorg uppenbara
de sig för folket. Likt alla gudar gav 
han stora löften om kommande makt 
och rikedom, och med ett löfte om en 
framtida återkomst tog han farväl 
(Som Commodore alltså... Cynisk 
anm). 

Folket tog namnet Protozorgs och 
utsåg en överstepräst för att hålla 
tron obefläckad. Han och hans efter
trädare skulle sedan vandra genera
tionerna igenom, fram till Zorgs åter
komst. 

En sak jag alltid har hatat med 
äventyr är svårighetsgraden, anting
en kör du fast på två drag eller så kör 
du hela spelet på en kväll. KULT där
emot är ett äkta äventyr, du sitter och 

fundera ut lösningar, provar dem och 
till sist löser det sig. Ett problem är 
att fixa prylar. Hittar du inga kan du 
alltid banka skiten ur någon och sno 
hans pryl.ar. Det kallar jag logik!!! 

Mitt sista ord blir "satsa på kultur, 
välj KULT ur spelfloran". 

Benny Hansen 

0 
0 

Rädda goda spöken från onda. Det är iden bakom Munsters 

The Munsters 
kommer ännu en konverte

ng ! 
e Munsters är en i England 

känd TV-serie i stil med familjen 
Adams med snälla monster. 

Men just denna snällhet har ställt 
till det för familjen. Den lokala spökk
lubben har nämligen tröttnat på att 
alltid få höra att "spöken år snälla . 
titta bara på Munsters". 

För att återfå sin gamla goda onda 
image har man därför beslutat att 
. även Munsters m;1ste elaka. Mer 
Munsters ville inte lyda spökklub 
bens beslut utan fortsätter utöve 
snällhet (elakt eller hur!). 

Old Nick, ordföranden i spökklub
ben, tar till tvångsmetoder. Hela fa
miljen sätts under en kraftig förban
nels«06»e (&#!*@ Fan.anm)«01» vil
ket gör att alla i familjen blir onda. 

För att försäkra sig om fortsatt 
ondska från Munsters sida kidnap
par Old Nick modern i familjen, Mari
lyn. Men Munstermedlemmen Lily år 
inget monster och därför har Old 
Nick heller ingen makt över henne. 

Nu måste du guida Lily genom hu
set och leta efter prylar att använda 
för att bryta förtrollningen med. 

Enda felet är att huset är fyllt med 
spöken och jox (kanske Jock mock 
"jox") och dessa försöker givetvis ha 
ihjäl Lily. Därutöver har du också he
la din familj emot dig, ända tills för
trollningen år bruten. 

Det var handlingen i grova drag, 

(Vad hette dragen? red anm) men hur 
är det som spel? Ordinärt, väldigt or
dinärt. Har du inte en extrem önskan 
att rädda monster i stället för att räd
da jorden eller vad man nu brukar 
rädda skall du inte köpa The Muns
ters. 

O.k grafiken är inte dålig men den 
är inte bra heller. Bakgrundsmusiken 
duger men tyvärr går den inte att 
stänga av. Jag vet inte hur det är med 
er men jag orkar inte höra samma 
slinga timme ut och timme in. 

Kort sagt The Munsters är monst
ruöst mediokert. Sen hjälper det inte 
att man får en plansch och en "stry
ka-på-bild" på köpet. Det var ju först · 
och främst ett spel man ville ha! 

Benny Hansen 
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F ast Break är ett basketspel till 
Amigan som jag inte riktigt gil
lar. Varför ska jag berätta ne

dan, men först måste jag beskriva 
själva spelet. 

Antingen spelar man en spelare, 
och då får man välja vilket lag man 
vill styra så tar datorn och sköter det 
andra laget, eller så väljer man att 
spela två spelare och då får man in
bördes välja vilka lag man vill styra. 

Det finns bara två lag som spelar 
mot varandra och varje lag innehåller 
tre spelare på planen och tre spelare 
som sitter på bänken. 

Spelaren kan bara styra en bas
ketspelare i taget och man ser lätt 
vilken det är man styr för hans strum
por är svarta (de andra i laget har vi
ta). Vill man sedan ta kommandot 
över en annan spelare i laget så 
trycker man bara en gång på joy
stick-knappen så får en annan spela
re svarta strumpor. 

Denna teknik att styra spelare är 
vanlig i datorspel som behandlar 
lagsporter (spm tex fotboll) men till
lämpningen av den i Fast Break är 
inte speciellt lyckad. 

I anfall är den skaplig för då styr 
man den som har bollen och de två 
andra spelarna springer runt i förväg 
uppgjorda mönster, men i försvar så 
fungerar det inte så bra. Man försö
ker jaga ikapp den motståndare som 
har bollen, men så fort man är i när
heten av honom så passar han till en 
annan motspelare. Givetvis så försö
ker man då växla spelare så att man 
kommer nära bollföraren igen, men 
det är inte så lätt som det låter. 

Innan man har växlat och hittat 
rätt medspelare så har oftast mot
ståndarspelaren passat igen och se
dan är man totalt borta. Resultatet 
av mitt eget defensivspel liknar of
tast ren cirkus med gubbar som 
springer omkring som yra höns och 
då är det ju inte så lätt att försvara 
sig. Hittills har jag förlorat alla mina 
matcher för svårighetsgraden går 
inte att ändra. 

Lagen, som förresten heter Slam-

I Fast break agerar ens försvarare som ett gäng yra höns. 

mers och Jammers, spelar på en 
plan som är två bildskärmar bred och 
då kan man ju tycka att växlingen 
mellan dessa skärmar skulle ske 
bäst med hjälp av lite mjuk scroll
ning, men det tycker uppenbarligen 
inte Fast Breaks programmerare, för 
så har de inte gjort. Man ser bara en 
planhalva åt gången och den plan
halva man ser är den planhalva som 
bollen befinner sig på. Detta sätt att 
visa spelplanen på gör att man lätt 
tappar kontrollen på vad som sker på 
planen och det kan också bli så att 
man plötsligt bara har en spelare i 
bild, och enligt lagen om alltings jäv
lighet så har han oftast vita strum
por. Innan man har fixat till så att han 
har svarta strumpor så har motstån
darna redan gjort mål för länge se-

. dan. 
Grafiken och animationen av bas

ketspelarna är medelmåttig, på grän
sen till dålig, men det är ingenting 
mot ljudet. Det är faktiskt sällsynt 
värdelöst. Det enda man får höra är 
bollstuds, skor som gnäller mot gol-

vet, domarens visselpipa och publi
kens tama hurrarop när någon gör 
mål. 

Sammanfattning: Fast Break är 
ingenting att ha. Jag kräver en rad 
förbättringar innan jag ger det god
känt. 

0 

Magnus Friskytt 

Företag: Accolade 
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TINTIN 
Som du säkert redan märkt så 

verkar spelföretagen ha en 
viss förkärlek till att använda 

kända film- eller seriefigurer i sina 
spel. 

Tidigare har vi sett mer eller mind
re lyckade spel med Läderlappen 
(fast numer heter han ju Batman), 
Musse Pigg, Gustaf och div. andra. 

Denna gång är det Tintin och hans 
gäng som står på tur. De flesta av 
oss har väl läst minst ett par av hans 
äventyr. Tintin på månen är en riktig 
höjdare. (Hehehe. Red anm) Det är 
väl mer än vad man kan säga om spe
let. Fast en sak har de i alla fall ge
mensamt: De består av två delar. 

Tintin, spelet består egentligen av 
fem nivåer, men varje nivå består av 
två delar som är i stort sett lika på 
alla nivåerna. 

Först ska man flyga med sin fina 
röda raket och plocka upp gula bollar 
som ger energi och åtta röda bollar 
som låter dig slippa denna trista del. 
Allt medan man försöker undvika 
meteoriter som flyger mot er . 

I nästa del utspelas ombord på 
skeppet där du (Tintin), Milou, Kap
ten Haddock, Kalkyl och Ingenjör 
Wolff. En mystisk fripassagerare up
penbarar sig dock ombord: Boris den 
hemlige agenten. 

Hans enda uppdrag är att förstöra 
er resa och ta över rymdskeppet. För 
att lyckas med detta klubbar han ner 
dina vänner, lägger bomber här och 
där samt tänder eldar lite överallt. 
Han verkar inte fundera ett ögon
blick på att han själv faktiskt också 
är passagerare ... 

Nåja, det du gör att först leta reda 
på en brandsläckare som du släcker 
eldarna med. Dina vänner släpper du 
loss genom att beröra dem, likadant 
gör du med bomberna. 

Dessutom måste man klämma dit 
Boris vilket inte alltid är det lättaste. 
Hoppa på honom bakifrån eller an
vänd brandsläckaren mot honom så 
är han borta ett litet tag. 

Tintin och hans kompisar är på väg till månen. Men det är 
inget höjdarspel för den sakens skull. 

Håll dessutom ett öga på din ener
gi, kilar den ner på noll så är det ute 
med både dig, dina kamr_ater och för
modligen även Boris. (Ar han släkt 
med Femandez? Red anm) 

Efter denna lite mer äventyrliga 
episod så återkommer första delen 
igen, fast denna gång med lite fler 
meteoriter och därefter denna del 
fast med mindre tid och annan miljö. 
Inte särskilt variationsrikt. Eftersista 
delen så får man landa, det blir mest . 
att titta på vad som händer men mot 
slutet får man även kontrollera mo
torn på skeppet så att det landar 
mjukt, inte dåligt. 

Tintin är som sagt en aning lång
tråkigt. Jag hade högre förväntning
ar av detta spel när jag först såg det. 
Grafiken är snyggt gjord med tydliga 
figurer. Innan man börjar spela får 
man se en del intros som även de är 
värda att titta på. 

Ljudet är å andra sidan inte alls så 
roligt. Inte så värst många ljudeffek
ter och de som finns är inte särskilt 
bra. Dupontarna fanns med på bil
derna på förpackningen, tyvärr såg 

jag dem inte i spelet. Kanske finns de 
bara i ST-versionen? 

- När man spelat ett tag så blir 
det lite långtråkigt, Dupond. 

- Snarare tvärtom, det blir en 
aning trist efter ett tags spelande, 
Dupont ! 

Johan Pettersson 

Företag: lnfogrames 
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SPELPROGRAM TILL 
COMMODORE 64/128 

KASS DISK 
1942 
3D POOL 
720" 
ACEII 
ACEOFACES 
ACTION FIGHTER 
ACTION FORCE 
AFTERBURNER 
AIRBORNE.RANGER 
AIRWOLFI 
AIRWOLFII 
ALTERNATE REALITY CITY 
ALTERNATE REALITY DUNGEON 
ALTERED BEAST 
AMERICAN CIVIL WAR I (SSG) 
AMERICAN CIVIL WAR Il (SSG) 
AMERICAN CIVIL WAR 111 (SSG) 
AMERICAN ICE HOCKEY" 
A.P.B. 
ARCADE FLIGHT SIMULATOR 
ARCHON COUECTION 
ARCTIC FOX 
BAAL 
BANGKOK KNIGHTS 
BARBARIAN Il 
BARDSTALE I 
BARDSTALE Il 
BARDS TALE 111 
BARRY MCGUIGAN BOXING 
BATMAN THE MOVIE 
BATTLES OF NAPOLEON (SSI) 
BATTLESHIPS 
BEYOND DARK CASTLE · 
BLUE THUNDER 
BMX FREESTYLE 
BOMB JACK Il 
BRAVESTARR 
BRIDGE 5.0 
BUFFALO BILLS RODEO GAMES 
CAPTAIN FIZZ 
CAVEMAN UGH-LYMPICS 
CHAMPIONSHIP GOLF 
CHESS MASTER 2100 
CIRCUS ATTRACTIONS 
CITADEL 
COBRA 
COBRA FORCE 
COMMANDO 
CONFLICT IN VIETNAM 
CRAZYCARS I 
CROSS FIRE 
GRUSADE IN EUROPE 
CURSE OF THE AZURE BONDS (SSI) 
CYBERNOID I 
DALEY THOMPSONS DECATHLON 
DARKCASTLE 
DEATHLORD 
DEFENDER OF THE GROWN 
DEMONS WINTER (SSI) 

. DOMINATOR 
DRAGON NINJA 
DRAGONS LAIR I 
DRAGONS LAIR Il 
DRAGON SPIRIT 
DYNAMITE DUX 
EAGLES NEST 
EARTH ORBIT STATIONS 
EMLYN HUGHES INT SOCGER 
ENDURO RACER 
EUROPE ABLAZE (SSG) 
EUROPEAN Il (fotboll strategi) 
F-15 STRIKE EAGLE 
FERNANDEZ MUST DIE 
FIRE KING (SSG) 
FIRST OVER GERMANY (SSQ 
FIRSTSTRIKE 
FLIGHT SIMULATOR Il 
FOOTBALL DIREGTOR 
FOOTBALL MANAGER I 
FOOTBALL MANAGER Il 
FOOTBALLER OF THE YEAR 
FORGOTTEN WORLDS 
FRANK BRUNOS BOXING 
FREDDY HARDEST 
FRIDAY THE 13TH 
GARV LINEKERS HOT SHOT 
GAUNTLETII 
GEMINIWING 
GEOPOLmQUE 1990 (SSI) 
GHOSTBUSTERS 
GRAND MASTER GHESS 
GRAND PRIX GIRGUIT 
GREENBERET 
GUNSHIP 
HEROES OF THE LANCE (SSI) 
HILLS FAR (SSQ 

. HOSTAGES 
HUNT FOR RED OCTOBER 
HYPER SPORTS 
INDIANA JONES & LAST GRUSADE 
INTERNATIONAL RUGBY 
INTERNATIONAL TEAM SPORTS 
J NIGKLAUS GHAMP GOURSES·
JACK NIGKLAUS GOLF 
JAWS 
KENNY DALGLISH SOGGER 
KICK OFF (fotboll) 
KIKSTART Il 
KNIGHT GAMES I 
LA GRAGKDOWN 
LASER SQUAD 
LAW OF THE WEST 
LEADERBOARD 
LEAGUE GHALLENGE 
LEGAGY OF THE ANGIENTS 
LEGEND OF BLACK SILVER 
LIGENGE TO KILL 
LITTLE GOMPUTER PEOPLE 
MACARTHURS WAR (SSG) 
MARBLE MADNESS 
MARS SAGA 
MASTERS OF THE UNIVERSE 
MATCH POINT (tennis) 
MAYDAY SQUAD 
MENAGE 

59 
149 

59 
59 
59 

149 -
59 

129 
179 

49 
49 

149 

129 
149 
59 

59 
149 
119 
129 
59 

59 
129 

49 

49 
59 
49 
59 

149 
149 

149 

149 
149 
59 
59 
59 

59 
49 

59 
59 

129 

159 

149 
129 
59 
59 

149 
149 

49 

129 
59 

59 
149 
129 

149 
399 
149 
59 

129 
59 

149 
49 
59 
49 

129 
59 

149 

49 
49 

149 
59 

179 
149 

149 
179 

59 
149 

59 

149 
149 
149 

49 
59 

149 
59 
59 
49 

149 
59 

59 

59 
59 

149 
129 

199 

199 

249 

269 
269 
199 
349 
299 
249 
179 
199 

129 
129 
199 

179 
129 
249 
219 

179 
349 

249 

299 
199 
199 
199 

199 
199 
199 

269 

269 
349 

199 

269 

179 

199 
199 

129 
179 

349 

179 . 
249 
349 
179 
499 

199 
89 

179 

199 
179 

199 

249 
199 
269 
199 
249 

199 

199 
149 
299 
199 

199 

199 
199 

129 
199 
199 

249 
129 
199 

199 

MIGROLEAGUE BASEBALL 
MICROLEAGUE WRESTLING 
MIGROPROSE SOCGER 
MIGHT & MAGIG 
MINIGOLF 
MOTOCROSS 
MOVING TARGET 
MRHELI 
MUTANT FORTRESS 
NAM(SSI) 
NEMESIS 
NEUROMANCER 
NEW ZEALAND STORY 
NINJA 
OIL IMPERIUM 
OMNI-PLAY BASKETBALL 
OPERATION WOLF 
OVERRUN (SSI) 
PAGLAND 
PAGMANIA 
PASSING SHOT (tennis) 
PHOBIA 
PIRATES 
PITSTOP Il 
POOL OF RADIANGE (SSI) 
POWERPLAY HOCKEY 
PREMIER Il (fotboll strategi) 
PRESIDENT ELEGT 88 (SSI) 
PRO MOUNTAIN BIKE 
PRO POWERBOAT SIMULATOR 
PRO SKI SIMULATOR 
PROTENNIS 
PROJECT FIRESTART 
PROJEGT STEALTH FIGHTER 
QUESTRON I (SSI) 
QUESTRON Il (SSI) 
RALLY GROSS 
RALLY DRIVER 
RALLY SIMULATOR 
RAMBOII 
RAMBOIII 
RAMPAGE 
REAL GHOSTBUSTERS 
RED HEAT 
RED STORM RISING 
RENEGADE 111 
RICK DANGEROUS 
RISK 
ROAD RUNNER 
ROAD WARRIOR 
ROBOGOP 
ROCKET RANGER 
ROCKFORDS RIOT BOULDER 
ROGER RABBIT 
ROLLING THUNDER 
ROMMEL (SSG) 
RUNNING MAN 
RUSSIA (SSG) 
RYGAR 
SABOTEUR 11 
SAMANTHA FOX STRIP POKER 
SCAPEGHOST 
SGOOBYDOO 
SERVE & VOLLEY 
SHANGHAI WARRIORS 
SHINOBI 
SHORT CIRGUIT 
SILENT SERVICE 
SILKWORM 
SIGMA 7 
SKATEOR DIE 
SKOOLDAZE 
SOCGERBOSS 
SPACE ACADEMY 
SPEEDBALL 
SPHERICAL 
SPITFIRE40 
STAR SOLDIER 
STEEL THUNDER 
STORM ACROSS EUROPE (SSQ 
STORM LORD 
STREET GRED FOOTBALL 
STREET FIGHTER 
STRIDER 
STRIKE FLEET 
STRIKE FORCE HARRIER 
STUNT CAR RACER 
SUMMER GAMES I 
TEGHNOCOP 
TERRYS BIG ADVENTURE 
TESTDRIVE I 
TESTDRIVE Il 
TEST DRIVE Il CALIFORNIA
TEST DRIVE 11 SUPERCARS"" 
TETRIS 
THE DOUBLE (fotboll strategij 
THE GAMES SUMMER EDITION 
THE GAMES WINTER EDITION 
THETRAIN 
THEATRE EUROPE 
THREE STOOGES 
THUNDERBIRDS 
THUNDERBLADE 
THUNDERCATS 
TIGERS IN THE SNOW (SSQ 
TIGER ROAD 
TIMES OF LORE 
TOM&JERRY 
TOPGUN 
TFIACKSUIT MANAGER 
TFIANSFORMERS 
TREBLE CHAMPION$ (strategij 
TURBOBIKE 
ULTIMAV 
VIGILANTE 
VIXEN 
WAR IN THE MIDDLE EARTH 
WARGAME CONSTRUGTION SET 
WASTELAND 
WICKED 
WIZBALL . 
WORLDGAMES 
WORLD SERIES BASEBALL 
WORLD TOUR GOLF 
XYBOTS 
VABBA DABBA D00 (Flinta) 
YES PRIME MINISTER 

179 

129 · 
59 
59 

149 
59 

59 

129 
59 

129 

129 
129 
149 
149 
179 

59 

59 

·59 
59 
59 
59 

179 

59 
49 
59 
59 

129 
59 

129 
129 
179 
129 
149 
179 

59 
59 

129 

19 

59 

149 

59 
49 
49 

199 
49 

149 
49 

149 
59 

129 
129 
49 

149 
49 
49 
49 

149 
149 
59 
59 

149 
59 
59 

149 

59 
149 

59 
129 
149 
149 

59 
59 

129 
129 
149 
59 

179 
129 

59 
59 

129 
149 

59 
149 

59 
149 

59 

149 
59 

149 

149 
59 
59 
59 
59 

149 
49 
59 

399 
299 
249 
399 

199 

199 

249 
179 

199 
199 
179 
349 
179 
179 
199 
199 
249 

349 
199 

199 

199 
249 
269 
269 

179 
89 

179 
179 
249 
179 
199 
199 

179 
249 

299 

299 
199 
299 

89 

199 

199 

199 

179 
179 

199 

199 

229 
349 
199 

199 
199 

199 

179 
199 
199 
229 
149 
149 

179 
179 

199 
199 
179 

179 
199 
199 

349 
199 

199 
269 
219 
199 

129 
199 

. YOGI BEAR 

: .. == t~~=~ ~~;e~R~~~ 
1
~uperstar lce tiockey 

..... = kräver Jack Nicklaus Golf 

SPELPAKET TILL 
COMMODORE 64/128 
ARCADE ALLEY Kung Fu Master, Breakthru, ·Tag 
Team Wrestling, Last Mission, Express Raider och 
Karate Champ. Pris kassett 149 

GHARTBUSTERS Agent X2, Ghostbusters, FA Cup 
Football, Kane, LA Swat, Ninja Master, Rasputin, 
Ollie & Lissa, Zolyx, Ricochet, Exploding Fist, Dan 
Dare I, Formula 1 Simulator, Brian Jacks Superstar 
Challenge, Tau Geti, I-Ball, Park Patrol, Thrust I, 
Harvey Headbanger och War Cars. Pris kassett 149 

COMPUTER HITS V Samurai Warrior, Morpheus, 
Tarzan, Traz, Mega Apocalypse, Magnetren, Ninja 
Hamster, Mystery of the Nile, Frightmare och Druid 11. 
Pris kassett 179 

GONFLIGTS Il Battle for Midway, lwo Jima och Oki
nawa. Pris kassett 149 

FISTS & THROTTLES lkari Warriors, Buggy Boy, 
Thundercats, Enduro Racer och Dragons Lair I. Pris 
kassett 179 diskett 199 

FRANK BRUNOS BIG BOX Batty, Commando, 
Bomb Jack I, Scooby Doo, Frank Brunos Boxing, 
Battleships, Saboteur I, 1942, Ghosts'n Goblins och 
Airwolf. Pris kassett 179 

GAMES CRAZY Super Sports, Galactic Games, Cali
forma Games och Alternative World Games. Pris 
kassett 179 diskett 199 

GOLD SILVER & BRONZE Summer Games I & Il och 
Winter Games. 23 olika grenar: 100 meter, skridsko, 
freestyle, frisim, backhoppning, bob, tresteg, rodd, 
spjut, hästhoppning, höjdhopp, fäktning, cykel, ka
not, stavhopp, skidskytte, gymnastik, 100 meter sim
ning, lerduveskytte, '4x400 merter stafett, två olika 
konståkning och simhopp. Pris kassett 199 diskett 
249 

HOME ENTERTAINMENT CENTRE Bridge,Chess, 
Dom1noes, Mah Jong, Pinball, Video Card Arcade 
och Wordsearch. Pris kassett 149 

IN GROWD Kamov, Gryzor, Gombat School, Plato
on, Barbarian I Palace, Predator, Target Renegade 
och Last Ninja I. Pris kassett 199 diskett 239 

LEADERBOARD PAR 4 Leaderboard, Leaderboard 
Tournament, Leaderboard Executive Edition och 
World Class Leaderboard. Pris kassett 199 diskett 
249 

MAGNIFICENT 7 Head over Heels, Gobra, Short 
Circuit, Frankie goes to Hollywood, Arkanoid I, Wiz
ball, Great Escape och Yie Ar Kung-Fu I. Pris kassett 
149 diskett 229 

PLAY IT AGAIN Metrocross, Pitstop 11, Super Gycle, 
10th Frame, Leaderboard, Leaderboard Executive 
Edition och Leaderboard Tournament. Pris kassett 
149 

SOCGER SPEGTAGULAR World Ghampions, Peter 
Shittons Handball Maradona, Football Manager I, 
Peter Beardsleys lnternational Football och Soccer 
Supremo. Pris kassett 179 diskett 229 

SPECIAL ACTION Driller, Captain Blood, Vindicator, 
Daley Thompsons Olympic Challenge och SOi. Pris 
kassett 179 diskett 229 

SPORTS WORLD 88 10th Frame, Leaderboard, Tag 
team Wrestling, hardball, 4th. & lnches, Water Polo, 
Go forthe Gold och Snooker & Pool. Pris kassett 149 
diskett 199 

STAR WARS TRILOGY Empire Strikes Back, Star 
Wars och Retum of the Jedi. Pris kassett 179 diskett 
229 

STORY SO FAR VOL Il Overlander, Hopping Mad, 
Space Harrier, Beyond the lce Palace och Live & Let 
Die. Pris kassett 179 

STORY SO FAR VOL IV Ghostbusters, Eidelon, Ali
ens, Back to the Future, Quartet och Wonderboy. 
Pris kassett 179 diskett 199 · 

SUPREME GHALLENGE Sentinel, Starglider, Elrte, 
Ace Il och Tetris. Pris kassett 179 diskett 229 

THALAMUS THE HITS 86-88 Sanxion, Delta, 
Ouedex, Hunters Moon, Hawkeye och Armalyte. Pris 
kassett 179 diskett 229 

TOLKIEN TRILOGY Hobbit, Lord of the Rings och 
Shadows af Mordor..Pris kassett 179 

ULTIMA TRILOGY Ultima I, Il och 111: Pris diskett 349 

NYTTOPROGRAM TILL 
COMMODORE 64/128 

KASS DISK 
BUDGET 
DESIGNERS PENCIL 
FIRMABOKFÖRING 
GAME MAKER 
HEMBOKFÖRING 
MUSIG GONSTRUCTION SET 
MUSIG STUDIO 
PLANERINGSKALENDER 
SHOOT EM UP CONSTR KIT 
TEXTREGISTER 

179 
149 

279 

179 
199 
279 

199 
199 
795 
229 
299 
229 
229 
199 
249 
299 

BÖCKER TILL 
COMMODORE 64/128 
&AMIG.A 

ALTERNATE REALITY CITY GLUE BOOK 
ALTERNATE REALITY DUNGEON CLUE 
BARDS TALE I GLUE BOOK 
BARDS TALE 11 CLUE BOOK 
BARDS TALE 111 CLUE BOOK 
BLACK CAULDRON HINT BOOK 
C64 ADVANGED MACHINE LANGUAGE 
C64 ADVANGED PROG. TEGHNIQUES 
C64 ADVENTURES 
C64 CASSETTE BOOK 
C64 GRAPHIGS BOOK 
C64 MAGHINE GODE GAMES ROUTINES 
C64 MUSIG 
C64 PEEKS & POKES 

· C64 SIMULATION TEGHNIQUES 
C64 WRITING STFIATEGY GAMES 

PRIS 
119 
119 
139 
139 
139 

99 

GURSE OF THE AZURE BONDS CLUE BOOK 
DEATHLORD CLUE BOOK 

149 
149 
149 
149 
149 
149 
149 
119 
149 
149 
139 
139 
139 
119 

99 

DUNGEON MASTER HINT BOOK 
FAERY TALE HINT BOOK 
GOLD RUSH HINT BOOK 
HEROES OF THE LANGE GLUE BOOK 
HILLS FAR GLUE BOOK 
KINGS QUEST I HINT BOOK 
KINGS QUEST Il HINT BOOK 
KINGs· QUEST III HINT BOOK 
LEISURE SUIT LARRY HINT BOOK 
MANHUNTER HINT BOOK 
MANIAG MANSION HINT BOOK 
MARS SAGA ·CLUE BOOK 
MASTERS GOLLECTION HINT BOOK 
MIGHT & MAGIC HINT BOOK 
NEUROMANCER HINT BOOK 
POLIGE QUEST I HINT BOOK 
POOL OF RADIANGE CLUE BOOK 
QUEST FOR GLUES I 
QUEST FOR GLUES Il 
SPAGE QUEST I HINT BOOK 
SPACE QUEST Il HINT BOOK 
ULTIMA 111 HINT BOOK 
ULTIMA IV HINTBOOK 
ULTIMA V HINT BOOK 
WASTELAND GLUE BOOK 
ZAK MC KRAGKEN HINT BOOK 

JOYSTICKS 
BATHANDLE 
BOSS 

. QUIGKSHOT 11 TURBO 
TAG-2 

SPELPROGRAM 
TILLAMIGA 
3D POOL 
ACTION FIGHTER 
ALTERED BEAST 
AMERICAN IGE HOCKEY-' 
A.P.B. 
BALANCE OF POWER 1990 
BANGKOK KNIGHTS 
BARBARIAN Il 
BARDSTALE I 
BATMAN THE MOVIE 
BATTLE GHESS 
BATTLEHAWKS 1942 
BEACH VOLLEY 
BISMARGK 
BLOODMONEY 
BLOODWYGH 
BRIDGE5,0 
BUFFALO BILLS RODEO GAMES 
CARRIER GOMMAND 
GENTREFOLD SQUARES 
CONFLIGT EUROPE 
DEJAVU I 
DEJA VU 11 
DRAGON SPIRIT 
DUNGEON MASTER (1 MB) 
DUNGEON MASTER EDITOR"" .. 
DYNAMITE D0X 
ELITE 
EMPEROR OF THE MINES 
F16 COMBAT PILOT 

99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 

139 
119 
139 
139 

99 
139 
269 
269 

99 . 
99 

139 
139 
139 
139 
99 

PRIS 
279 
179 
199 
179 

PRIS 
249 
299 
299 
299 
249 
299 
299 
249 
149 
299 
299 
299 
299 
369 
299 
299 
369 
299 
299 
249 
299 
299 
299 
249 
349 
149 
299 
299 
299 
299 

F16 FALCON 
F16 FALGON MISSION DISK" 
FIENDISH FREDDY 
FIRE BRIGADE (1 MB) 
FLIGHT SIMULATOR Il 
FOOTBALL DIRECTOR Il 
FORGOTTEN WORLDS 
GEMINI WING . 
GETTYSBURG (SSI) 
GRAND PRIX GIRGUIT 
GRAND SLAM TENNIS 
GUNSHIP 
INDIANA JONES & LAST GRUSADE 
INTERCEPTOR 
IRON TFIACKER 
JOAN OFARG 
KAMPFGRUPPE (SSI) 
KICKOFF (fotbolQ 
KING OF CHICAGO 
KINGDOMS OF ENGLAND 
KULT 
LANCASTER 
LASER SQUAD 
LIGENCE TO KILL 
LOMBARD RAC RALLY 
LORDS OF THE RISING SUN 
MANHUNTER NEW YORK 
MARBLE MADNESS 
MAYDAY SQUAD 
MR HELi 
NEW ZEALAND STORY 
OIL IMPERIUM 
OUTRUN 
PAPERBOY 
PASSING SHOT (tennis) 
POLIGE QUEST I 
POPULOUS 
POPULOUS PROMISED LANDS••••• 
P.0.W. 
POWERDROME 
PREDATOR 
RALLY GROSS (mycket bra) 
RAMPAGE 
Rl;D LIGHTNING (SSQ 
RIGK DANGEROUS 
ROBOGOP 
ROGER RABBIT 
ROLLER GOASTER RUMBLER 
VF HONDÅ 
SHADOW OF THE BEAST 
SHINOBI 
SHOOT EM UP GONSTRUGTION KIT 
SKYGHASE 
STEEL 
STEIGAR 
STRIDER 
SIBIP POKER Il 
TALESPIN ADVENTURE CREATOR (1 MB) 
TARGHAN 
TERRYS SIG ADVENTURE 
TESTDRIVE Il 
TEST DRIVE Il CALIFORNIA"" 
TEST DRIVE 11 SUPERCARS
THE GAMES SUMMER EDITION 
THE GAMES WINTER EDITION 
TFIAGKSUIT MANAGER 
TV SPORTS FOOTEIALL 
VIGILANTE 
VULCAN 
WAR IN THE MIDDLE EARTH 
WAYNE GRETZKY HOCKEY 
WORLD GLASS LEADERBOARD 
WORLD TOUR GOLF 
XENON Il . 
ZAK MC KRACKEN 

= kräver F16 FALGON 
•• = kräver TEST DRIVE 11 

349 
249 

- 299 
349 
499 
269 
249 
249 
369 
349 
199 
349 
249 
299 
249 
299 
369 
249 
369 
349 
299 
249 
249 
249 
299 
349 
369 
149 
249 
299 
299 
299 
149 
249 
249 
299 
299 
149 
369 
299 
299 
249 
299 
369 
299 
299 
349 
249 
299 
399 
249 
349 
249 
249 
249 
299 
199 
399 
299 
249 
349 
179 
179 
299 
249 
269 
369 
199 
269 
269 
299 
149 
149 
299 
299 

..... = tidigare utgiven som Superstar lce Hockey 
-- = kräver Dungeon Master 
--- = kräver Populous 

SPELPAKET 
TILL AMIGA 
ACTION AMIGA Dellektor, Artura, Gybernoid I, Motor 
Massacre och Techno Gop. Pris 349 

MEGA PACK Il Summer Olympiad, Circus Games, 
Elf, Formula 1 GP och The Man from the Council. Pris 
299 

PREGIOUS METAL Grazy Cars I, Xenon, Gaptain 
Blood och Arkanoid Il. Pris 299 

STAR WARS TRILOGY Empire Strikes Back, Star 
Wars och Retum of the Jedi. Pris 299 

SUPER QUINTIET Bubble Ghost, Wartocks Quest, 
Chamonix Challenge och Passengers on the Wind 1 
& 2. Pris 299 

THE STORY so FAR ·vou lkari Warriors, Buggy 
Boy, Beyond the lce Palace och Battleships. Pris 249 

THE STORY SO FAR VOL III Thundercats, Bomb 
' Jack I, Space Harrier och Live & Let Die. Pris 249 

TRIAD VOL Il Menace, Tetris och Baal. Pris 299 

~---- Computer Boss lnternational 
Il cJ H • D Cl Box 503 631 06 Eskilstuna · 

~••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BESTÄLL 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 DATOR KASS/DISK PRIS 
D Jag beställer för mer än 

500 kr och jag får då 
ett extra spel utan extra 
kostnad. Värde 129 kr. 016-13 10 20 
Jag väljer: Personlig ordermottagning 

D FOUR SMASH HITS Måndag-Torsdag 9-21 
(CS4 kass) -Fredagar 9..:._17 

D VAMPIRES EMPIRE L .. d .. 
(C64 kass) o~ ag_& Sondag 14-17 

D SUPERSTAR PING PONG 
(C64disk) NAMN: ____ ~-----

0 CAPTAIN BLOOD 
(Amiga) 

D TRACERS 
(Amiga) 

ADRESS: _________ ~ 

POSTNR: ORT: 

TELEFONNUMME_R: 
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Psygnosis 
har fått or
dentlig kläm 
på färgvalet i 
dess · nya 
spel: Shadow 
of the beast 
til/Amiga. 

Som mycket litet barn röva
des du bort av magiker som 
tjänade under mörkrets allra 
mörkaste · herre Beast 
Lord. 

Under många år fick du ge
nomgå magikernas mycket 
speciella behandling. En be
handling som i slutänden 
gjort dig till ett vidrigt mons
ter utan några som helst min
nen av sitt förflutna som nor
mal människopojk. (0 h sen 
blev du-Game Sqaud Leade 
på Datormagazin. R d aom) 

Meningen med in förvand
. ling var att göra dig till Beast 
,Lords ostoppba udbära're. 

Allt gick naturligtvis inte rikti t 
som Beast Lord ville. Under en av de 
offerriter då Beast Lord offrade in
fångade människor kände du igen 
din egen far och fick minne om ditt 
förflutna tillbaka. 

Med tankar på at ämnas din far 
och dig själv flydde du för att utplåna 
alla Beast Lords undersåtar samt he
la hans· fästning. 

Shadow of the Beast är ett spel 
som i ganska många saker liknar 
Psygnosis tidigare Barbarian och 

· Obliterator. Det hela rör sig om en 
hel del springandes; hoppandes, 
klättrandes i stegar och slagsmål. 
Psygnosis har dock lagt ner en hel 
del större tid på ljudet och grafiken i 
Beast än på de två tidigare spelen. 

Flertal områden 

I spelet ska du ta dig igenom ett 
flertal områden i jakt på olika saker 
som hjälper dig in till det innersta av 
Beast Lords fästning 9ch där klara 
av den ultimata utmaningen. 

..... ~ . . 

Till att börja med har du inga hjälI 
medel annat än dina händer och tö 
ter men allt eftersom du banar di 
väg genom spelet hittar du nycklc 
och vapen som ska användas till 01 
kaändamål. 

Ditt ego (monstret alltså) har des: 
utom två (!) hjärtan som slår snal 
bare och snabbare för varje gång d 
skadas. Skadorna kan repareras g1 
nom att du dricker en av de dryckE 
som finns här och var men att sänk 
hjärthastigheten går Inte. Du kGl 
alltså inte bli skadad hur ,nye E 
sorn hel t tan dör efter ett tag av aI 
hjärtana exploderar. En läkare skull 
nog hellre kalla det f()r högt bio , 
tryck,men . .. 

aturligtvi formligen kry lar de 
av Beas Lords monster sp let igE 
nom oc~ med tanke på hur öe ser L 
kan man i många falLskattaslgJ 1 
lig över att Beast i.ord inte var fant. 
sifullare når han skapade ens eg 
kropp ... 

Handbank 

De 129 olika monstersorterna k 
oftast banka ihjäl med händer 1 

men en dE!I av dem kräver specialv~ 
pen som man hittar efter ett tags IIJ 
tande eller av en ren slump. !! 

I spelet finns dessutom en del sp 
kar och annat som man till att bör] 
med inte har en aning om vad de gö 
Det upptäcker man dock om man h 
bra bildminne och kan avgöra om d 
är någonting som inte stämmer län" 
re. Lugnande skyltar som lyder "R 
ej !" finns dessutom strategiskt ul 
placerade i spakarnas närhet ... 

Grafiken i Shadow of the Beast ~ 
minst sagt imponerande. På en de 
ställen finner man parallax-scroll 
ning i fjorton olika plan ! Det är no1 
någonting Psygnosis kan skrytaöve 
att vara först mea i ett datorspel. Al 
animationen av monstren (jo, det in 
kluderar dig själv) är mjuk och fin gö 

Nu är demotävlingen ·tiH.baks på allvar! 
Efter ett l_cort upphåll är de- lat Wo~d~r1and Il med en del myck_et · · 

motävlingen igång igen; Täv- stora r<?rliQa qelar och hyfs?d musik. 
• • .. - • lntron ar gJorc:fav Sense1, demodelen 

hngen kommer I fortsattmng- av Bob, hiresbilden ritad av Sensei 
en att rulla på i varje nummer fonter och, " Frihetssymbolerna': 
av Datormagazin och från . , gjorde av Taito. De flesta av Censors 
och med nästa nummerharvi ~edlemmar kommer från Tn_ad, ?et 

k Il t . 'k . D · ar: Bob, CRT. Psycho, Sense1, Ta1to, 
a a I~ n tls,Ja emoe~per- Dragon, Golem, Euzkera, Contring, 

ter som Jury . . De kommer aven Shark och Swallow. Folk från gamla · 
med senaste nytt i Demovärl· Paragon är även med som Necro- · 

d S • .. • d D I mancer och Talon. 
en. a os pa me emos · MegaStyle lnc har skickat in en hel 

64:a: Censor är en ny 64:a grupp disk (2 sidor) full med diverse demos 
av dem, jag fastnade vid ett vid namn 

som skickat in ett snyggt demo kal- Piece o'Cake där en hel skärm är 

Wonderland Il från Censor - bästa 64:a demot denna om
gång. 

SCCS:s Moving Marbles - i klass med_Amigll:gra(iken! 

fylld av text som scrollar i X och Y
led. 

SCCS har skickat in Moving Marb
les av Sam of SCCS, ett ganska kort 
med graik och ljud I toppklass. 

I förra Demotävlingen (DM 11/89) 
fanns en snygg 64:a bild på en heli
kopter gjord av Light/Agile. Och det 
är visst dom som gjort demot med 

. inte den snygga bilden som kommer 
från Triad. Många har påpekat det 
och tyckte en hel del fula saker om 

Light/Agile för det. Light/Agile har 
dock ringt redaktionen påpekat att 
de visst gjort demot men nekar till att 
de skickat in det till demotävlinget -
det har gjorts av någon utanför grup
pen. 

Amiga 

Alfatech of Phoenix har bidragit 
med ett demo med snygg cirkulära 
scrolla, i övrigt ett ganska traditio-

PMC:s mycket roliga och in 
Bästa Amigademot. 

nellt gjort - förutom låten som än 
av de roligaste på länge. 

Zap har också bidragit med e 
snyggt men traditionellt demo, d 
har en ypperlig funktion nämligi 
" Pause" - alla demos borde ha d 
då det resulterar i så mycket snygg 
re bilder. 

Pure Metat Coders (dera3 musi 
smak kan utläsas från namnet) h 
bidragit med en hel hög demos, e 
av dem var det roligaste på läng 
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det hela inte sämre. Det finns dess
utom en hel del snygga bilder i spelet 
som visas när nya delar laddas in. 

Ljudet i spelet är kanske till och 
med lite i överkant. Det består mesta
dels av musik men en del ljudeffekter 
har också klämts in mellan melodier
na. 

· l!ång inladdning 

Det är lite synd att den massiva 
mängden grafik och ljud som finns i 
spelet tar så I ng tid att ladda in och 
att ~!ln över uvudtaget måste lad
das in. Men fl t är det ... 

En lite trist sak med Beast är att 
det tar ite lån tid mellan det att man 
dött och det ~tt man får starta igen. 
Man tröttnar snart på den förvisso 

y et fina elodin som spelas när 
man dött. · 

Shado of the Beast är inget ac
tionspel. Med "mindless violence" 
kommer man inte långt. Det hela 
hänger på at utforska, kartlägga och 
dra slutsatse . Utan att göra det kom
mer man inte långt. Vad man än gör i 
spelet ko er man att med glädje 
tillbringa många timmar med det! 

Tomas Hybner 

Företag: Psygnosis 

ovativa demo. Mer nytänkande! 

Det visar att ett demos numer inte 
bara kan leva på teknisk fulländning 
utan även en stor gnutta fanasti och 
humor. 

Norska IT har skickat en disk med 
framförallt mycket bra låtar på. 

MegaAmiga Force lnt är en Norsk 
användarförening som bidragit med i 
mitt tycke veckans snyggast demo .. 
Schysst musik, och med det li lla ext
ra när det gäller scrollar, texter odyl. 

Pekka Hedqvist 

Observera att bilden innehåller 128 färger. I början måste man gå åt till synes fel håll för att klara spelet. 

mq ELECfRONICS 
UJ.ll & SOFTWARE AB 
HEMVÄRNSGATAN 8, 171 54 SOLNA, TE.L. 08-733 92 90 

STOR & LITEN BUTIKERNA. Avesta: AVESTA 
PERSONDATORER, 0226-554 49. Borås: ZACK
ES INKÖPS AB, 033-113700. Eskilstuna: DA
TORBUTIKEN, 016-122255. Eslöv: DATALÄTT, 
0413-12500. Gävle: CHIP SHOPEN, 026-
100900, LEKSAKSHUSET, 026-103360. Göte
borg: LEKSAKSHUSET, 03Hl06902, TRADI
TION, 031-150366, WESTIUM, 031-1601 00. 
Halmstad: ADEPT SOFTWARE, 035-119668, 
HALMSTADS BOKHANDEL, 035-149988. Här· 
nösand: DATABUTIKEN, 0611-16200. Kalix: 
HENRIKSSONS RADIO TV, 0923-15710. Kal
mar: RTD-ELECTRONIC, 0480-24852, HOBBY 
DATA, 0480S8009. Karlstad: DATALAND, 054-
11 1050, LEKSAKSHUSET, 054-110215. Katri
neholm: KATRINEHOLMS DATABUTIK, 0150-
59150. Köping: DATALAND; 0221-12002. Kris
tianstad: NYMANS, 044-120384. Lidköping: 
LEKSAKEN, 0510-28900. Linköping: TRADI
TION, 013-112104. Luleå: LEKVARUHUSET, 
0920-25925. Malmö: DISKETT, 040-972026. 
Mariestad: LEKHÖRNAN, 0501-12428. Mora: 
NOVIABUTIKEN, 0250-18530. Norberg: VER
TEX AB, 0223-209 00. Norrköping: DATACEN-

TER AB, 011-184518. Skellefteå: LAGER· 
GRENS BOKHANDEL, 09)0-17390. Skövde: 
LEKNALLE, 0500-12406. Södertälje: OBS VA· 
RUHUSET, 0755-15080. Stockholm: BABY & 
LEKCENTER, 08-285131, 'BECKMAN (Välling. 
by), 08-378500; BECKMAN (Gullmarsplan), 08-
912200, DATALAND, 08-331991, HOT SOFT 
08-7039920, OBS VARUHUSET (Fittja), 
7100900, OBS VARUHUSET (Handen), 
7070535, OBS VARUHUSET (Rotebro), 
754 01 40, POPPIS (Fältöversten), 08-6127 07 
POPPIS (Globen), 08-6001020, POPPIS (Kista) 
08-7519045, POPPIS (Sollentuna), 08-964320 
TRADITION, 08-6114535, USR DATA, 
304605. Sundsvall: DATABUTIKEN, 
110800. Trollhättan: LEKSAKEN, 0520-311 
Umeå: DOMUS, 090-104165, LEKBITEN, 09 
110909. Upplands-Väsby: LEK & HOBBY 
0760-30933. Uppsala: SILICON VALLEY, 01 
117060. Visby:JUNIWIKS,0498-11062. Väste 
ås: DATACORt~ER, 021-125244, POPPIS, 021 
128530. Växjö: JM DATA, 0470-15121. Örebro 
DATACORNER, 019-123777. Östersund 
ÅHLENS, 063-11 78 90. 



Bra 
Nu kommer det fler hård

- diskar till Amiga 500. Den här 
= gången är det heter den Vor

tex och finns på både 20 och 
40 Megabyte. 

I Datormagazins test får 
den tyska hårddisken ett bra 
betyg. 

Ännu en hårddisk har tagits fram 
till Amiga 500:an och utbudet är nu
mera tillräckligt stort för att hugade 
"HO-köpare" ska ha klara problem 
med att bestämma sig. Vortex 2000 
från tyskland är den senaste i raden 
med en udda finess som autoboot 
med 1.2ROM. _ 

,... Vortex 2000 passar både Amiga 
500 och 1000 och är uppbyggd av två 
enheter där den ena är själva hård
disken med transformator och fläkt 
och den andra är en så kallad "Perso
nality Module" som sitter i bussen 
och är själva interfacet mot hårddis
ken. 

... 

Det ska finnas "Personality Modu
les" för andra datorer som PC och 
Atari ST och byter man dator räcker 
det med att byta module för att an
vända samma hårddisk. Men all in
formation går förlorad då man ju 
måste formatera om hårddisken för 
de olika datorsystemen. 

Frigör CPU:n 

·vortex HD:n arbetar med DMA (Di
rect Memory Access) överföringar 
vilket betyder att dataöverföring inte 
helt sköts av CPU:n vilket frigör den 
för andra uppgifter. 

DMA är i regel också snabbare än 
processorkontrollerad dylik. Vid hög 
annan DMA aktivitet (tex högupplö
sande grafik med många färger) så 
kan en del DMA HD-interfaces bli 
mycket långsamma (bla Commodo
res egna A2090 till Amiga2000)det är 
dock ingen regel men visar ofta om 
hård och mjukvara är välkonstrue
rad. 

Autoboot från hårddisk är numer 
nästan standard på Amigan sedan 
1.3 ROM kom, Vortex klarar även det
ta på Amigor med 1.2 ROM, vilket får 
ses som en teknisk bedrift. Detta 
kostar dock i form av minne, man för
lorar ytterligare ca 100K minne om 
man autobootar från 1.2 och med en 
standard Amiga med 512K har man 
endast 193K kvar efter boot, så 1.3 
ROM är trots det att föredra. 

3.511
. 1 MB 

DUBBELSIDIGA 
I I 

MARKES
DISKETTER 

8.50/ST ~1
~T 

I 9.00/ST UNDER 1 OOST 
N . 

~NONAME 
~ 7.80/ST ~~~T 
M 
s 8.50/ST UNDER 100ST 

MTl'ITl! 
IIINIC TELEPRODUKTER 

BOX 12035 
75012 UPPSALA 

, TEL 018-342861 
109390 

FAX 018-342861 

sk hårddisk 

Den tyska hårddisken Vortex står sig bra i konkurrensen. 

Vidarekoppling av expansions bus-
. sen är speciellt viktigt för en Amiga 

HD om den inte samtidigt kan erbju
da minnesexpansion i sig, eller om 
man vill försäkra sig om en framtid 
med alla upptänkliga expansioner. , 

Vortex HD:n har vidarekoppling 
och den fungera väl. 

Vi har haft Datormagzins nätverk 
samt ett HandyScanner interface in
kopplat samtidigt tillsammans med 
Vortex utan några problem. 

Ytlig manual 

Manualen är välskriven om än lite 
ytlig, den beskriver hur installation, 
formatering och partitionering går 

KB/ 
SEC 

50 

25 

Läshasti_ghet -
512 byte ouff er 

till. lnstallationsprogramvaran kun
de vara mer lättanvänd, men allt för
arbete är gjort i fabriken så för de 
allra flesta räcker det med att instal
lera själva hårddisken, slå på stöm
menden och njuta av sin nya hård
disk. 

Läs och skrivhastigheten på Vor
tex är om man jämför med den stora 
Amiga 500 hårddisktesten i nr 7/89 
god och ligger något över medel. 
Mätmetoderna är densamma i denna 
test. 

lnladdningstiden för en 640*512 
16-färgers bild var ganska lång, men i 
mitt tycke en helt acceptabel tid. 

I en annons för Vortex HD:n nämn
des dataöverföringar på 1Megabyte 
per sekund, det är antingen felskrivet 
(tex 1 MegaBit har blivit 1 MByte) eller 

ett teortiskt värde som är praktiskt 
ouppnåeligt. . 

På installationsdisketterna hitta
de jag MRBackup som är ett bra PD 
program för säkerhetskopiering av 
hårddiskar, klokt inititiv att skicka 
med det. 

Vortex 2000 har under ett par veck
ors tid stått på dygnet runt och gått 
som en klocka. Den är lätt att instal
lera, fungerar både till Amiga 500 
och 1000, ganska snabb och är i mitt 
tycke snygg med ett rätt smidigt for
mat samt verkar vara mycket väl-
byggd. ' 

Priset ät om man tittar på konku
renterna även det ganska attraktivt. 
Det enda negativa med den är att 
minnesexpansion inte är möjlig -i 
själva interfacet och att den inte har 

~A590 

något SCSI interface eller annan 
möjlighet till inkoppling av flera 
hårddiskar till samma interface. 

Tysk kvalitet och grundlighet har 
myntats tidigare och verkar inte helt 
malplacerat på Vortex 2000. 
· Pekka Hedqvist 

TEST: 
Vortex2000 
Testad version 40M 
Pris: 40Mbyte 7995 kronor 
Pris: 20Mbyte 6495 kronor 
Mått på hånidlsklådan: 221 •232•10 
mm 
Testexemplar från: HK EJectronlcs, 
Hemvämsgatan 8, 171 54 Solna, tel: 
08-7339290 

20MB ~SUPRA30MB 

~Impact 40 MB 

IIGolem 20MB 

[Illl]Votrex2000 40 MB 

43 

30 

KB/ 
SEC 

20 

10 

Läshastighet -
64K buffer 

11 

, J 

5 

· Inladdningstid -
640*512 * 4 bitplan bild 
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Datormagazins läsarwizard sva
rar på frågor om din Amiga. Det 
kan vara hårdvara, mjukvara, 
programmering eller tester. 

Skriv till "Amiga-Wizard", Da
tormagazin, Box 21077, 100 31 
STOCKHOLM. 

Bra frågor belönas med bra 
svar. 

Från skärm till 
video 
Jag undrar om man med en ASOO, RF
modulator och en Video kan spela in 
på video det man gör/spelar på skär
men? TheCOP 

Det går alldeles utmärkt, koppla in 
RF-signalen från modulatorn till Vi
deons antenningång och fortsätt 
med att ställa in Videon som om du 
letade efter en vanlig TV-kanal , när 
det är klart så kan du spela in dator
signalen som en vanligt. Bättre kvali
tet erhålls om du kopplar AV-signa
len från modulatorn till Videons AV
ingång, du behöver då andra sladdar 
- vilken typ beror på Videofabrikat. 
Vill du kunna göra mer avancerade 
saker som mixning av Dator oc_h Vi
deosignal så krävs ett s.k 'Gen lock'. 

Copyright på 
crack
versioner? 

PH 

1. De senaste versionerna av Sound
tracker och SEKA assemblern är 
ändrade av crackergrupper till vad de 
är - med andra ord bra. Har skapar
na av originalen fortfarande full Co
pyright på dessa versioner? 

2. Vad kommer det att kosta att 
uppgradera sin Amiga till den nya 
ECSchipen? 

3. Hur många ST resp Amiga ägare 
finns det i Norden? 

4. Hur många ST resp Amigor har 
sålts totalt i världen? 

5. Kommer CBM släppa en disk
drive med större kapacitet till Ami
gan? Commodore Freak 

1. Ja. Rent allmänt får man inte ta 
nån kod från ett annat .program om 
det inte uttryckligen anges att man 
får göra det. Och i dessa fall är det 
ingen tveckan, orginalskaparna har 
fortfarande full Copyright och det är 
alltså oförsvarbart att ha dem utan 
att ha originalen. 

2. Omöjligt att säga, det är att vän
ta och se. Förhoppningsvis säljer 
CBM dem och 1.4 för självkostnads
pris. 

3. De senaste siffrorna jag hörde 
var ca 40.000 Amiga och 30.000 ST i 
Sverige. Svenska Commodore plane
rar att sälja 20.000 Amiga från 1 Juli 
till 30 December i år. 

4.1 början av 1989 meddelade CBM 
att de sträckt enmi ljonvallen. Hur 
många STs som sålts vet jag inte. 

5. Troligen inte till de nuvarande 
Amigorna, men framtida Amigor bör 
ha större diskkapacitet. PH 

Debugga 
Amiganmed 
64 
Hej! Jag har en fråga om debugging 
på Amigan med Wack, som det be
skrivs i Kickstarts Guide to Amiga: 
för att använda en 64:a som en termi
nal, vad behöver man då för hård och 
mjukvara. Var kan man få tag i det? 
Och är en extern terminal verkligen 
nödvänlig om man vill kunna debug
ga på Amigän? Hjälper det att ha 
räddningsprogrammet GOMF? 

Lars Erik Holmqvist, Göteborg 

Du behöver en omvandlare som 
gör om 64:ans 5v TTL siQnaler i user-

porten till rs232 -12 till 12V signaler, 
och ett terminalprogram, tex Vip
Term. Problemet är att 64:an harkla
ra problem att hänga med i hastig
heter över 1200bps (även 1200 ger 
problem) utan riktig UART krets. Och 
som du vet arbetar ROMWack med 
9600bps. Problemet är dock inte 
olösligt - ROMWack kan fås att ar
beta i lägre hastigheter, men det har 
vi inte plats att beskriva här. 

Finns PDC
ko·mpilator? 

PH 

Hej Martin. Jodå, PD C och assem
blers finns till Amigan. På Fish 193 
finns Sozobon C kompilator som gör 
assembler av C kod, den måste se
dan kompileras med en assembler, 
tex A68K som finns på Fish 186. Den 
assemblatorn kan man naturligtvis 
använda för att direkt skriva assem
blerprogram. Med dem finns instruk
tioner på engelska om hur de an
vänds. Det lär dock inte ut C eller 
assembler själva utan bara hur man 
använder kompilatorerna. Vill du 
samtidigt ha något som lär ut Celler 
assembler bör du skaffa en dedike
rad bok i ämnet. 

27 

DSDD och 3.5" DSHH, vad betyder 
det? 

Jag har köpt en sampler för 300 kr, 
kan det vara bra kvalitet på en sådan 
när den är så billig? 

Hej, du ska ha diskar av typen 3.5" 
DSDD, vilket betyder 'Double Sided 
Double Density' fritt översatt Dub
belsidig, dubbel densitet. Och dis
ken ska gjord för minst 80 tråck 
(spår). Att köpa disketter av tex 
DSHD (2M) (HD = High Density) ger 
inget extra, och risken finns att de 
inte fungerar på Amigan då de ska ha 
en annan typ av magnetisering. 

Hej! Jag är en kille på 13 år som und
rar följande: 

1. Finns det någon bra PD C-kom
pilator. Var får man tag i den. Hur 
använder man den? 

Vanligaste språket i spel är nog 
utan tvekan assembler, och sku lle 
tro att 'Sword of Sodan' är skrivet i 
det. C går dock bra att använda i 
spel, man skriver först själva spelet 
och ser vilka rutiner som måste 
snabbas upp och 'skriver om dem i 
assembler. Detta sätt går mycket 
snabbare än att helt skriva program
men i assembler, så här gör tex Cine
maware när de gör spel. 

DSDDeller , 
DSHD? 

Enkelsidiga disketter finns också, 
och oftast går det bra att använda 
dem men risken för diskfel ökar då 
de inte är testade på båda sidorna. 

Monosamplers till Amigan är hu
vuddelen av liknande · konstruktion 
och jag tror nog den ska ge ett bra 
resultat. Andra faktorer än själva 
samplern är oftast _lika viktiga, tex 
bra mikrofoner, nog·granna inställ
ningar osv. 

2. Samma frågor angående PD as
sembler. 

3. Vilket språk programmeras bra 
graikspel i somt ex 'Sword of Sodan' 

Martin PH 

Hej Wizarden! 
1. Jag ska snart köpa en Amiga 

och undrar över vilka disketter man 
ska köpa. Det ska vara 3.5", men se
dan finns det ju olika typer. T.ex 3.5 PH 

Den ANALOGA styrspaken MAXX 

VILKEN FL YGKÄNSLA! 
MAXX ger en helt ny dimension åt flyg
simulering på persondatorer. 

VILKA DATORER OCH 
VILKA PROGRAM KAN JAG 

ANVÄNDA MED MAXX? 
MAXX finns i tre modeller för nedan
stående datorer: 
- Amiga, Commodore 64/128 & Atari ST 

- PC XT/AT, PS/2 modell 25-80 
- Macintosh 

Olika program utnyttjar styrspakens fines
ser olika. I princip kan du använda MAXX · 
till alla program som använder joystick. 
Några exempel på program: 
-. Chuck Yeager's Advanced Flight Simu
lator, - F-19 Stealth Fighter, - Jet Fighter . 
- Silent Service, - Gunship, - Sublogics, 
Flight Simulator Il Ver. 1.1 -och Jet, - Mic
rosoft Flight Simulator Ver. 3.0-, - Test 
drive, - Star Glider 
De flesta programtillverkarna i USA är väl 
bekanta med MAXX. Det betyder också 
att fler kommer att ta hänsyn till MAXX 
funktioner och styrka i sina program. 

HUR FUNGERAR MAXX? 
MAXX fungerar som två joystick.i en fast 
mycket bättre. Du skruvar fast MAXX i 
skrivbordet. MAXX aktiveras när du lad
dar ditt pro-gram i din dator. En kalibre
ring mellan MAXX och program kan be
hövas för högsta funktion och precision. 
Denna gör du lätt själv. MAXX har en 
svensk handbok.Styrspakens axel har en 

fjäder som gör det möjligt att reglera höj
drodret. Du kan skjuta eller dra spaken 
(ratten) från resp. mot dig. I axeln finns all 
elektronik väl skyddad. Du kan svänga 
upp till 60 grader i varje riktning. Avtryck
arknapparna sitter väl placerade och ger 
dina tummar en fingertoppskänsla. 
Reglaget för dragkraft eller gas är skjutpo
tentiometern. 

ANALOG STYRSPAK 
Amigan klarar tillsammans med program 
som "Flight Simulator Il" Ver. 1.1 - och Jet 
analog styrspak. Det ger en mycket stor 
förbättring av precision och funktion jäm
fört med digitala joystick, som är de vanli
gaste idag till Amiga och Commodore. 
Litet rattutslag ger litet utslag på skärmen. 
MAXX har en knapp där du ställer om 
mellan digital och analog styrspak. 
MAXX för PC är också analog. 

PRISET PÅ MAXX? 
MAXXYOKE™ kostar 980 kr inklusive 
moms. Frakt tillkommer på 65 kr. Den 
skickas mot postförskott. Samtliga model
ler finns i lager utom till Macintosh 

SNABBHETSERBJUDANDE: 
Beställer du före den 18/111989 
bjuder vi på frakten (65 kr), Du 
betalar totalt 980 kr. 

MAXXYOKETM TEKNISKA 
DATA 

- Spakens bredd: 
höjd: 
djup: 

- Bordsfästets maximala 
öppning: 

- Spakens svängrad1e: 

- Spakens tryckmotstånd 
för reglering av 
-höjdroder: 
lutning: 

- Dragkraftsreglage 
(gasreglage): 

- Avtryckare: 

279mm 
189mm 
296mm 

42 mm 
60 grader ·vänster-
60 grader höger · 

1,4 kg 
0,5 kg 

30 mm skjut
potentiometer 
1,5 mm rörelse 

- Material: 
- Spakens axel: 

0,25 kg tryckmotst. 
hård nylon 

rostfritt stål 
- Färg: 
- Handbok: 

ljusgrå 
svenska 

r--------------------------, I Jag beställer härmed MAXX: Namn: 

MAXX-styrspak a' 980 kr 
inkl. moms. 

antal: 

Datormodell: _____ _ 

(Företag:) _______________ ~• 

Adress: 

Postnr: ____ _ Postadr. ________ .... 

ICTUS AB, Box 15,810 60 Söderf'ors Tel: 0293-303 32, Fax: 0293-313 88 

j 
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·Klara bi 

~--------------------· 1 · Kvalitetsdisketter til l I 

: OTROLIGA PRISER!!!: 
Il 

1 1 
Disketter ""'" , id ,.,um,;ag •• 

1
1 5-An garanti pi 

I 
,amlllga disketter! 3 ½" 10-40 50-90 100 • I 

Sony MF-IDD 11.10 10.80 10.55 
I Sony MF-2DD 14.10 13.75 13.50 I 
I GoldStarMF-2DD 12.15 11.80 11.00 I 
I 

Maxell MF02DD 14.80 14.60 14.40 I 
Extraminnen NoName MF-2DD 10.25 9.85 9.75 

~· I Budgetspel I 
I Joy-Stickar 5 "•" I 

m m GoldStar M2D (360 KbJ 6.80 6.70 6.50 
I GoldStarM2HD(1.6MbJ 12.20 11.70 11.50 I 
1
1 RING., 96·.- 1

1 Databox 80 för 80st 3 ½" disketter 

I Databox 100 för l00st 5 1/4" disketter 104:- ·I 
I Maxell rengöringsdisketter 3 ½" 79:- I 
I I 
I Maxell Musmattor 85: • I 
I I 
I Databox 80 + 40 st GoldStar MF-2DD . 530:- I 

:. I PANASONIC DISKDRIVE till Amiga 995 :- I I I 

.. 

..... 

I Samtliga priser inkl. moms, frakt och postförskott tillkommer. I 

: KJT-Datahtiset : 
I I 
I Box 10 * 950 94 ÖVERTORNEÅ I 
I Ordertel: övertomeå: 0927-112 80 (8-19) I 
I ~uleå: 0920-148 75 (16-21) I 

L-•••••••••••••~~~---~ 

HJÄlPBARN 
MED 
Hur mycket framgång man än har i livet är det ändå hälsan som 
betyder mest. Den är en gåva som man kan visa sin tacksamhet 
för genom att underlätta för dem som är svårt sjuka. För barn med 
cancer är hälsa och liv en fråga om resurser. Vi borde alla hjälpas 
åt att skapa dem. Om inte vi friska · 
ställer upp, vem skall då 
göra det? 
Köp Barncancertondens 
märke du också! Det kos
tar 20 kronor och säljs bl.a. 
genom Husmoders/ören- I 
ingarna och scouterna. 

l~iL_f_ \, 
STIG STRAND 

\~· DU KAN OCKSÅ HJ; L~A GENOM EH BIDRAG 
\_ . TILL BARNCANCERFONDEN PG 90 20 90 -0 

Det går att arbeta med Amigan, även utan extradrive. 

Många som köpt en Amiga 
med ba·ra en drive och försökt 
använda CLI på den har gett 
upp på ett ganska tidigt sta
dium. 

Anledningen till detta är att 
CLI till stor del är en del av 
AmigaDOS (den del av Ami-

. gans operativsystem som är 
skrivet av MetaComCo). Ami
gaDOS är i sin tur till stor del 
en direkt överflyttning av ope
rativsystemet "Tripos". 

Man kan fortsätta att spåra Amiga
DOS släktskap ett par led t ill om man 
vil l, men vi stannar här. Tripos (och 
därmed också AmigaDOS) är byggt 
för ett system med en hårddisk (eller 
annan "fast" disk). Detta betyder att 
maskinen mer eller mindre utgår från 
att dess systemdisk inte försvinner 
helt plötsligt. 

På system där det "alltid" finns en 
hårddisk är det normalt att man läg
ger alla kommandon som filer på dis
ken i stället för att ha dem i minnet 
hela tiden. 

Detta släktskap förklarar varför 
CL/, till skillnad mot tex MS-DOS, 
inte har några inbyggda komman
don. Men detta innebär givetvis pro
blem för dem som bara har diskdrive- · 
:ar. Och för den som bara har en disk
drive blir det ett rent helvete. 

· Vad jag skall försöka göra här är 
att ge några tips om hur man gör livet 

, lite mer drägligt om man bara har en 
diskdrive. (Givetvis fungerar det även 

<Exempel 1> 

failat 30 
resident Execute remove 
resident List remove 
resident c:assign pure 
resident c:copy pure add 
resident c:delete pure add 
resident c:dir pure add 
.resident c:info pure add 
resident c:makedir pure add 
resident c:rename pure add 
resident c:stack pure add 
resident c:type pure add 
c:resident resident remove 

< Exempe/2> 

if exists C:Resident ; Resi
dentkommandot finns bara i 
1.3 
failat30 
resident Execute remove 
resident List remove 
resident CD remove 
c:resident resident remove 
endif 
makedir ram:c 
pathrpm:c 
copy c:copy ram:c 
copy c:assign ram:c 
copy c:cd ram:c 
copy c:delete ram:c 
copy c:dir ram:c 
copy c:info ram:c . 
copy c:makedir ram:c 
copy c:rename ram:c 
copy c:stack ram:c 
copy c:type ram:c 

för dem som har fler än en, men det 
är inte lika akut.) 

Det första man bör sätta sig och 
fundera över är "vilka CLl-komman
don använder jag mest?". Jag har en 
liten lista på lämpliga kandidater, 
men det är möjligt att den inte stäm
mer med din. Nästa fråga man bör 
ställa sig hur mycket minne man har 
råd att vara av med. Om man bara har 
512Kb så bör man gå igenom listan 
en gång till och fundera på om man 
inte skulle överleva utan några. 

Min lista ser ut så här: assign, cd, 
copy, delete, dir, info, makedir, rena
me, stack och type. Dessa tar i 1.3 · 
sammanlagt upp ca 36Kb (89 block) 
och i 1.2 ca 32Kb (81 block). 

Den som har dåligt om minne kan 
stryka assign, info och stack och 
spara (1.3) 5948 resp. (1 .2) 5132 bytes. 

Hur ska man då göra för att slippa 
ha disken i hela tiden? Ja, svaret bl ir 
olika beroende på om du har Work
bench 1.3 eller Workbench 1.2. Om 
du har Workbench 1.3 så använder 
du förslagsvis AmigaShells resident
kommando. 

Detta har den fördelen att kom
mandot laddas in i minnet en gång 
för alla. Oavsett hur många gånger 
du kör kommandot så behöver den 
inte laddas in. Dessutom kan du köra 
samma kommando i två olika Shell
fönster samtidigt, utan att två kopior 
av programmet behöver finnas i min
net. 

I Workbench 1.2 eller vanliga CL/ i 
Workbench 1.3 får du lösa problemet 
på ett annat sätt. Här tar du och ko
pierar över filerna från Workbench
disken till RAM-disken. Du använder 
sedan Path-kommandot för att se till 
att RAM-disken avsöks innan datorn 
frågar letar i C:. 

Att ha filerna i RAM: tar större 
plats än att ha dem residenta. Dess
utom så kommer kommandona att 
laddas in varje gång du kör dem, vil
ket gör att det, när du kör ett kom
mando, kommer finnas två kopior av 
programmet i minnet. Den du kör 
plus den som ligger på RAM-disken. 

Exempel 1 visar en scriptfil för 
Am igaShell (endast 1.3) och exempel 
2 en för CL/ (både 1.2 och 1.3). 

För att de ska ta så lite minne som 

< Exempe/3> 
BindDrivers 
Addbuffers df0: 20 
if EXISTS sys:system 
path sys:system add 
endif 
if EXISTS sys:utilities 
path sys:utilities add 
endif 
makedir ram:c 
Path RAM: add 
pathram:c 
copy c:copy ram:c 
copy c:assign ram:c 
copy c:cd ram:c 
copy c:delete ram:c 
copy c:dir ram:c 
copy c:info ram:c 
copy c:makedir ram:c 
copy c:rename ram:c 
copy c:stack ram:c 
copy c:type ram:c 
SetMap s 
failat30 
SetClock > NIL: Opt load 

. Date 

Amiga
tipset 

möjl igt så gör de en (något ful) kon
troll om de kör på en 1.3 Workbench 
och om så är fallet tar bort mycket av 
det som den normala 1.3-startupen 
skapar. 

Om du kör på en egenhändigt 
ihopsnickrad WB-skiva kan du bli 
tvungen att ändra lite i dessa exem
pel. 

Exempel 3 och 4 är nya startup
sequence filer för 1.2 och 1.3. Om du 
stoppar in dessa i stället för de ur
sprungliga kommer du att få en ren 
CLl-disk som inte laddar något onö
digt alls. Observera att Exempel 4 be
står av två listningar som båda är 
nödvändiga. 

Så här mycket minne använder du 
om du använder dessa listningar på 
en maskin med två floppydiskar. 
Subtrahera denna siffra från ditt to
tala minne för att f [ reda på hur myc
ket du får kvar. 

Det du behöver för att göra det 
som denna artikel beskriver är en ko
pia av en original WorkBench 1.2 el
ler WorkBench 1.3 disk. Ändra ALD· , 
RIG på originalet. 

Orig inal WB1.2, en CL/ öppen och · 
exempel 2 körd: 208K använt. 

Original WB1 .3, en CL/ öppen och 
exempel 2 körd: 224K använt. 

Original WB1.3, en Shell öppen 
och exempel 3 körd: 228K använt. 

WB 1.2 med exempel 3 installerad: 
182K använt. 

Wb 1.3 med exempel 4 installerad: 
202K använt. 

Björn Knutsson 

< Exempel 4a > 

Addbuffers df0: 10 
c:SetPatch > NIL: 
cd RAM: 
Sys:System/FastMemFirst 
Binddrivers 
setclock load · ' 
FF >NIL:-0 
resident CL/ L:She/1-Seg S.Y
STEM pure add 
mount newcon: 
newshe/1 NEW-
CON:0/0/640/256/NewShell 
from S:Startup/1 
ende/i >NIL: 

< Exempel 4b > 

SYS:System/setmap s 
path ram: c: sys:utilities sys
:system s: sys:prefs add 
resident c:Resident pure add 
resident c:assign pure add 
resident c:cd pure add 
resident c:copy pure add 
resident c:delete pure add 
resident c:dir pure adel 
resident c:info pure add . 
resident c:makedir pure add ·, 
resident c:rename pure add 
resident c:stack pure add 
resident c:type pure add 
makedir ram:t 
assign T: ram:t 
makedir ram:env 
assign ENV: rain:env 
makedir ram:clipboards 
assign CL/PS: ram:clipbo
ards 
c:resident resident remove 
Execute s:She/1-Startup 
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... och någon lika billig och 
kraftf ul I ordbehandlings-
utrustning ... lär du inte hitta 

0 

pa marknaden ... 11 
(Teknik Fiir Alla) 

d re 64 bara är en speldator. 
Det finns de som tror att Cokmm O ~ ~n dator för alla vanliga dator-d . t t är att det oc sa ar . 
Vad e m e ve rin _ kalkylering och registrenng. 
uppgiftert ex progr~e ~ändas som en mycket avancerad 

Och den kan ave~ an 10 gt utöver vad en konventionell 
s~VI11askin med ~n~e~~r~d Commodore 64 och ett_ordbe-
skrivmaskin kan stäta d d. era arkivera, disponera, andra, handlingsprogram kan u re ig ' 

fl 1 a och bearbeta text. 
formge, ytta, agr lo ""d"gt att köpa en dator för att 

Det kan kanske ata ono I d tanke på att du samti-
krivmaskin men me 

använda den som s ' att den har erkänt bra 
digt kan använda en rad andra prolgram,am för både stora och 

d t finns massor av spe progr . k t 
grafik, att e . ·vmaskin kostar i stort sett lika myc e' 
små och att en vanlig skri blir frågan snarare vad man ska med 

li krivmaskin till. Eller for att en van g s kn"k t·· 
uttrycka sig som tid?i?gen Te I or 
Alla: " ... någon lika bilh~ oc~- kr~ll 
ordbehandlingsutrustnmg lar du mte 
hitta". 

Commodore 64: ca 1.995 kr 
Inkl moms. Monitor ingar e;. 

commodore 

j 

,,, 
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EG spår billigare Vrid 
datorer· efter 1992 allt 

BRYSSEL (Datonnagazin), 
Billigare Commodore maski
ner, inga censurlagar och en 
europeisk jätteklubb för byte 
och uthyrning av dataspel 
och annan mjukvara. 

Det kan bli resultatet när 
EG:s så kallade inre marknad 
etableras om drygt två år. 

- Mycket talar för att ock· 
så Sverige måste förhandlc: 
sig fram till ett specialavta 
med EG före 1992, avslöja. 
EG kommissionens engelska 

· dataexpert Robert Lobell för 
Datormagazin . . 

Vi intervjuade datachefen på hans 
kontor i CEC-huset i Bryssel för att få 
svar på hur det går för alla svenska 
Amiga- 9ch C64-!igare om EG stäng
er dörrarna för Sverige den 1 januari. 
1992. 

Robert Lobell, som är chef för EG
komissionens råd för datautveck
ling, t ror inte att svenska Commodo
re-ägare får det sämre 1992. Tvärtom. 

- Ni måste vara en oerhört viktig 
marknad för Commodore, säger han. 
Det blir säkert inga problem för er att 
köpa datorer, programvara och and
ra tillbehör. Commodre är ju ett ame
rikanskt företag och måste själva 
slåss för att få vara med i EG:s inre 
marknad. För att de ska kunna hålla 
ställningarna internationellt gäller 
det att inte tappa några marknads-

Dörren till EG öppnas på glänt av EG-kommissionens dataexperl Roberl Lobe/1. Sverige väntas 
få billigare hemdatorer och spel när,nre marknaden bildas 1990. BILD: Magnus Sjöqvist 

delar, framför allt inte i viktiga Skan
dinavien . .. 

I stället talar mycket för att Gom-

Lrer deg programmere 

AMIGAi MASKINKODE og C!! 
Nä kan du ta et brevkurs i hvordan man. programmerer AMIGA! Hvert 
k~rs bes tär av 12 meget lettfattelige og ytterst informasjonrike brev, samt 2 
disketter med programeksempel. F0rste disketten dekker BREV 1 til 11; 
andre disketten tilh0rer BREV 12- det säkalte "TIPS & TRICKS"-brevet. 

Kurset gir deg all grunnleggende kunnskap for ä kunne utnytte AMIGAens 
grafikk, lyd og hastighet maskimalt. Lett og ledig innf0res du i 
DMA-KANALER, HEX, BINJERI, COPPER, BLIITER, OVERSCAN, 
BOBS, SPRITES, SCROLLS, INTERLACE, INTERRUPTS, HAM m.m. 

Hvert brev koster kr. 145,00 + kr. 25,00 i oppkravgebyr. 
Hver diskette koster kr. 95,00 + kr. 25,00 i oppkravsgebyr. 

Ved forskuddsbetaling sendes kursmateriellet portofritt. 

PÅ NORSK I NORGE: 

ARCUS 
Postboks 336 
N-o401 MOLDE 
telefon : ITT2-15298 
postgiro MC : 4 60 05 99 
postgiro C : 2 83 51 55 

PÅ SVENSK I SVERIGE: 

RADOX 
Box 10022 
S-434 21 KUNGSBACKA 
telefon : 0340-53277 
postgiro : 44 31 97-9 

••::··Nf t:1.EfE?B:··.···:!'······\/:. 

ORDERTELEFON 08 703 99 20 

modores ·produkter kan bli ännu .bil
ligare efter 1992. De slopade tullmu
rarna och gränserna i Europa inne
bär att arbetskraften blir rörligare 
samtidigt som dyr lagerhållning, 
marknadsföring och distribution kan 
koncentreras och bli mer effektiv. 

Inga löften 

På Commodores huvudkontor för 
Europa i Frankurt går det dock inte 
att få några löften om billigare dato
rer: 

- Ingen vet hur priserna kommer 
att vara om 2-3 år, säger en talesman 
på företagets pressavdelning. Det 
enda vi kan säga är att EG:s inre 
marknad inte kommer att påverka 
några priser eller leveranser till Sve
rige. Ändras priserna beror det i så 
fall . på andra faktorer än vad som 
händer 1992. 

De frågor som dryftas mest i dag 
inom EG-komissionen är om det ska 
bli särskilda tulltariffer och handels
hinder för datorkomponenter som 
tillverkas i till exempel Hong Kong 
och Taiwan. 

I dag importerar Commodore 
kretskorten till Amiga 500 och C64 . 
därifrån. Utan den importen skulle 
datorerna bli bra · mycket dyrare. 
Commodre-fabrikens marginaler på 
de båda maskinerna är dessutom 
försvinnande liten, bara några mark 
påenC64. 

- Det blir nog inga extra avgifter 
eller andra problem för europeiska 
företag som importerar hela krets
kort, förklarar direktör Lobell. Där
emot kommer komissionen att för
söka föreslå någon form av tariff för 
vissa komponenter till datorer. När 
det gäller kretskort finns det inga al
ternativ. Europa kan ännu inte kon
kurrera vare sig vad det gäller priser 
eller kvalitet ... 

Rädd komission 

Enligt Robert Lobell är EG-komis
sionen också oerhört rädd för att gå 
för hårt fram med tullar och restrik
tioner. 

- Datormarknaden är så dyna
misk och utbudet av kraftfullare ma
skiner och nya produkter ökar från år 
till år. Skulle vi ha för höga priser på 
våra mjukvaror och datorer kan ju ni i 
Sverige köpa någon annanstans. 
Från USA, Japan, Singapore, Hong 
Kong eller Taiwan. Så Commodores 
enda chans är att konkurrera ännu 

mer med låga priser och hög kvali
tet. .. 

EG:s dataexperter tror inte heller 
att det ska bli några problem för 
svenska speldistributörer efter 1992: 

- En hel mängd nya överenskom
melser måste förhandlas fram och 
licensavtal måste upprättas mellan 
de olika parterna. Men det drabbar 
mest redan skyddade inhemska pro
dukter - inte spel och datorer. Här 
är konkurrensen redan tillräckligt 
stor. 

Censur? 
Vad händer då med spelcensuren? 

Och får alla unga privatkopierare det 
tuffare efter 1992? 

- Jag tror mera på att ge folk en 
morot i stället för en käpp, säger Ro
bert Lobell. Det kan tänkas att det 
blir någon form av gemensam lag
stiftning mot den allra värsta sorten 

. av porr och våld på film, i TV och i 
dataspel. Däremot tror jag inte på nå
gon allmän censur liknande den som 
finns i Västtyskland i dag. 

Piratkopieringen av spel och an
nan programvara är inte heller något 
som ska tacklas allf för.hårt, hävdar 
EG:s dataexp?.rt: 

- Det är oerhört svårt att upprätta 
en gemensam lagstiftn ing mot pirat
kopiering. Det bästa sättet att kom
ma t ill rätta med problemet måste i 
stället vara att göra spelen och pro
grammen billigare och lite mer lättill
gängligare, så att det inte längre lö
nar sig att kopiera. 

- För viss, mycket dyr program
vara kommer det däremot att krävas 
ett gemensamt skydd. Men också 
här gäller det att inte gå för hårt fram. 
Det är til l exempel bättre att ändra 
policy och erbjuda registrerade kun
der attraktiva manualer och fria upp
dateringar på mjukvaror än att jaga 
pirater med blåslampa. 

Bolagen måste bli mer medvetna 
hur och till vem de distribuerar sina 
dyra program ... 

För Robert Lobell och hans kolle
ger på på EG:s 8:e direktorat hägrar 
istället 1992 som en "de nya möjlig-

. heternas gräns". Telekommunikatio
nen byggs till exempel ut så att det 
blir möjligt att ordna datkonferenser 
och koppla ihop bulletin-boards över 
hela Europa. Och Sverige kommer 
säkert att vara med på ett hörn. Vi 
samarbetar redan med EG-läderna i 
bland annat det tvärvetenskap liga 
projektet Heureka och inom rymd
och teleforskningen. 

Lars Sjökvist 

rätt 
Känner du ett behov av att 

vrida och vända på saker och 
ting? Ligger du sömnlös om 
nätterna och funderar på hur 
du skall kunna animera dina 
surt förvärvade I FF-bilder och 
skapa fängslande bildspel? 

Video Effects 3D kanske 
rent av är det rätta för dig. 

Var lugn, allt kommer att 
uppdagas för dejnärduläser 
vidare i texten. 

Video Effects 3D (VE3D) från lnno
vision Technology är ett av de senare 
ti llskotten i den ständigt växande flo
ran av animerings-program. Till skill
nad från de flesta andra program.är 
det avsett främst för textsättning på 
redan befintligt video-material. Och 
eftersom programmet kräver 1,5 Meg 
och extra diskdrive för att fungera,så 
får man nog anse att det riktar sig 
mest till den proffisionella markna
den. 

Här skall det tilläggas att man kan 
få programmet att fungera även på 
en expanderad 500, men på grund av 
att detta extraminne inte är äkta 
Fast-Ram får man räkna med en 7q% 
hastighetsminsknfng. Detta gör att 
man i praktiken som 500-ägare tyvärr 
bara har två alternativ: 

A) Expan-dera burken med ytterli
gare minne (tex i A590 hård-disken) 

B) Glömdet! 

Ytterligare saker som man önskar · 
sig när man håller på med ett sådant 
här program innefattar bl.a. ett gen
lock (för att kunna lägga resultatet 
på videofilm) och, som alltid, ännu 
mera minne. 

VE3Ds användnings-område är 
inte så stort, men det den gör gör den 
mycket bra. Programmet jobbar bara 
med Hi-res bilder i max åtta färger. 
Dessa bilder får man fixa i något 
lämpligt rit-programm, eftersom det 
inte finns någon möjlighet att gene
rera dem i VE3D. Tillverkaren reko
menderar Zuma Tv*text för ändamå
let. 

Väldesignat 

När man startat programmet från 
CLI (enda sättet) slås man genast av 
hur väldesignat allt är. Allt är mus
styrt och underbart! Dessutom finns 
det konstant hjälp att tillgå. Så fort 
man f lyttar pekaren till någon av kon
troll-knapparna berättar en kort text 
vad man kan tänkas använda denna 
ti ll. (Se tig. 1.) 

Inladdade bi lder kan vridas och 
förflyttas längs de van liga x ,Y och z 
axlarna. Man kan dessutom skära ut 
delar av bilden och röra dessa obe
roende av varandra. (Se tig. 2 och 3.) 

Sättet att skapa en script-fil är 
överskådligt och man kommer 
snabbt in i arbetsättet. Det hela går 
ut på att skapa ett antal så kallade 
"keyframes", dvs. positioner som 
man vill att bilden skall flytta sig mel
lan. Om man tex. vill att namnet i!'.ap
hod Beebelbrox skall komma sve
pande från oändligt långt borta och 
sedan stanna framme vid skärmen 
så har man två stycken keyframes. 
Den första när bilden är långt borta, 
den andra när bilden är (for:t gissa 
innan du läser vidare! !). vid skärmen 
(z =0). 

Det fiffiga med det här arbetssät
tet är att man bara behöver definiera 
dessa två positioner samt tala om 
hur lång t id man vill att denna rörelse 
skall ta. Sedan sköter datorn resten. 
Med 50 bilder i sekunden! 

Under arbetet har man hjälp av en 



. Fig 1: VE3Ds kontrollpanel. Uppe till höger finns 
den 1/4 stora verisionen av resultatet. Till vänster 
ett ex. på den inbyggda 

Fig 2 och Fig 3: Man kan dela upp grund-bilden i flera delar och få dessa att röra sig hur som helst . 

hjälptext som hela tiden 
finns att tillgå. Därunder alla 
kontrollknappar. 

1/4 stor bildyta där man hela tiden 
kan se vad som händer. Detta under
lättar en hel del då man inte riskerar 
att alltihop försvinner ur bild under 
beräkningen. Eftersom denna kan ta 
lååång tid beroende på hur kompli
cerat script man har gjort, vore det 
kanske lite ledsamt ifall så var fallet. 

Färdiga effekter 

Bildfilerna sparas under beräk
ningen ner på diskett. Tyv_ärr så är 
det inte i det nu. så vafl\iga. ANIM
formatet. Det finns heller inget "play
er program" med, så att göra en bo
otbar diskett med en demo på.är inte 
det lättaste. Enda fördelen är att 
man kan ladda in så många scripts 
som man har plats för i minnet och 
.sedan köra alltihop som en enda 
lång sekvens. . . 

I programmet finns ett antal fär
diga effekter som tex. in och ut-to
ningar. Dessutom finns det möjlig
heten att få bilderna som gör vad 
dom nu ska, att kasta en naturtrogen 
skugga på bakgrunden. Det är en 
ganska trevlig finess som bidrar till 
ett proffsigt resultat. . 

Om man vill kan man göra en "test
fi lmning" med bara 25 eller 8 bilder . 
per sekund. När man sedan .har en 
färdig spelfil på disketf blir . man 
tvungen att starta visningsprogram
met från CLI och ladda det man vill 
se. 

Med på huvud-disketten (som för
resten inte är kopieringsskyddad) 
finns ett "Ramtest"-program som 
kan vara bra att använda. Det är tyd- · 
ligen så att minnesceller kan vara 
trasiga utan att man vet om detta. 
Datorn '(et bara om hur många an
vändbara tomma celler som borde 
finnas. När man se<;tan fyller stora· 
delar av minnet med bilder räcker det 
med att en cell inte fungerar för att 
dator skall dyka. Ledsamt. · 

Därmed kommer vi osökt in på en 
vikt ig sak när det gäller program. Det 
är nämligen lätt att göra otillåtna sa
ker som får till föl jd att datorn låser 
sig totalt. Dessutom inleds alla disk
operationer med medelandet: Dis
kerror, No disk in drive. Därtill gillar 
VE3D inte bilder gjorda i DPaint3 
trots att manualen säger att den bor
de göra det. "Dessa otrevliga små 
buggar gör en . lite småförbannad 
ibland (det var vad som kallas "en 
förskönande omskrivning"). 

Sammanfattande omdöme om 
VE3D: 

Posit ivt: + Lättarbetat (så länge 
-man inte Klantar sig med dykresu l
tat) 

+ Snyggt resultat 

Negativt: - Kräver mycket maskin 
- Kräver andra program för att gö-

ra bi lder 
- Otrevl iga buggar 
- Inget autoplayer program med 

. Facit: För den van lige hemanväri
daren kan jag nog inte rikt igt motive
ra ett inköp. VE3D är förresten också 
ett dyrt program. Buggarna kan man 
nog leva med när man väl lärt sig vad 
som crashar maskinen. Det verkar 
bättre att använde tex. DPaint3, även 
om användar-interfacet i detta inte är . 
lika bra. 
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Assemblerskolan går vidare: 

RÖROM 
IAMIGA-

STACKEN 
Stack, counter, fabels. 
Det är några nya och mys

tiska begrepp som tredje av
snittet av 68000-assembler
skolan tar upp. 

Dessutom får du tära dig 
hur de olika registren i da
torns centralprocessor fun· 
gerar. 

Nu är det dags att dyka lite djupare 
bland Amigans hav av instruktioner. 
Detta avsnitt kommer att behandla 
lite om stacken samt introducera tre 
nya register. Det blir även tre stycken 
lite mer avancerade program. 

Vad är en fabel? 

För att göra programmering lite 
• enklare för dig kan du i SEKA använ

da något som kallas för labels. En 
label är ett namn (t ex. START) som 
av assemblatorn tolkas som en 
adress. För att illustrera detta skriver 
vi nu ett nytt litet program: 

PROGRAM 3.1 

CLR.L DO 

Sem_ikolonen i program används 
till kommentarer och uppfattas inte 
som instruktioner 0ämför BASIC:ens 
REM). Det som är nytt i detta pro
gram är SUB som betyder subtrahe
ra. När programmet assembleras till
delas DEG och TAL värden och tol
kas som adresser. 

Innehållet i minnescellen TAL ad
deras i programmet till DO. Vi har i 
programmet även en pseudo-instruk
tion (en specialinstruktion för kompi
latorn), nämligen DC.B, vilket lägger 
8-bitars talet 13 i minnescellen TAL. 
Kan du nu gissa vad D0 kommer att 
innehålla efter att programmet har 
körts? 

Artikelförfattare: @ 
Daniel Melin & 
Peter Lindström 
Teckningar: Björn Ofin 

Det rätta svaret är 18 ! 
En liten genomgång för dig som 

inte hängde med riktigt: 
Först laddar vi D0 med talet 10. D0 

minskas sedan succesivt tills det blir 
5. Sedan adderas innehållet i TAL till 

ned (instruktionen hanterar inte ne
. gativa tal). I det här fallet kommer D0 
att delas med innehållet i ANTAL vil
ket är 10. För att få reda på svaret kan 
du antingen titta i registerlistan vad 
D0 innehåller eller skriva M.W SVAR 
(tryck ESC när du kollat svaret). 

Tre nya begrepp 

Nu har vi pratat om instruktioner
na CMP och BNE. Vad vi då inte för
klarade var hur de påverkar och på
verkas av statusregistret. Statusre
gistret? 

Dags att förklara vad statusregist
ret, stackpekaren och program coun
tern är till för. 
• Statusregistret: Detta är det enda 
16-bitars register som finns i 68000. 
Det är ett flaggregister som håller re
da på vad man gjort och inte gjort. SR 
är ett antal flaggor som indikerar om 
tex. sista operationen blev lika med 
noll, eller om sista operationen över
skred talområdet. De fyra viktigaste 
flaggorna är: 
• Zero-flaggan (indikerar med en etta 
om sista operationen blev lika med 
nol). 
• Carry-flaggan (indikerar med en et-

00 vilket är 13. När programmet är ta om sista operationen överskred ·, 

LOOP: ADD.B fl,DO 
CMP .B 130,DO 
BNE LOOP 
RTS klart visas processorreg istrena. Om talområdet). 

' > 

_-, 

du tittar på D0 (där svaret finns) så • Negative-flaggan (är aktiv hög om 
innehållerdettalet 12. sista operationens resultat blev ne-

Va! Svaret skulle ju bli 18. Lugn, gativt). 
• bara lugn. Alla processorregister vi- • Overflow-flaggan (fungerar som 

Oj da! CLR, CMP. BNE? sas i hexadecimal form (hex 12 = carry-flaggan med skillnad att over-
Okej, vi går igenom programmet i Dec 18). Så där jättekrångligt var det flow-flaggan jobbar med tvåkomple-

detalj. väl inte. 
CLR.L betyder att vi " rensar" D0. Ska vi då ta och baka ihop det vi msent).k k SP · t · d 

Det V·,11 sa··ga, v·, skr·,ver ·, n talet 0 ,· D0. • tac -pe aren: -reg1stre in e-
lärt oss i denna del och skriva ett lite 1 · t å · t d 32 b"t Nu hittar vi vår första fabel i program- as ' v regis er om var era 'ar. 
större program. Programmet räknar D ena kallas fo·· r USP (User Stack 

met. Den heter LOOP och skrivs med en ut medelvärdet av 10 tal som ligger i p0 ·Inter) och den andra fo·· r SSP (Su 
ett kolon efter sig. tabellen. -

Instruktionen CMP betyder "com- pervisor Stack Pointer). USP:n är den 
å vanligast använda. 

pare" Oämför). Vi jämför allts D0 SSP:n används vid tex. interrupt. 
med talet 30. PROGRAM 3.3 

Nu till instruktionen BNE. Den står .,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__N_u_å_·r_d_e_t_s_å_a_tt_s_P_-_reg..:.,is_t_re_t_a_··r_d_e_t_- .. 
för Bransch if Not Equal to zero (hop
pa om senaste operationens resultat 
blev skilt ifrån noll). 

ADDERA: 

MOVE.W 
LEA 
CLR.L 
ADD.W 
SUB.W 
BNE 
DIVU 
MOVE.W 
RTS 

ANTAL,D7 
TABELL,AO 
DO 
(AO)+,DO 
fl,D7 
ADDERA 
ANTAL,DO 
DO, SVAR 

; Ladda D7 med antalet tal 
AO pekar på tabel lens start 
Rensa DO 
Addera tal i tabell 
Minska D7 

; Tills alla tal adderade 
Dela DO med antalet tal 
Spara DO i SVAR 
Då var vi färdiga 

Vad gör programmet då? Det ren
sar först D0, adderar 1 till D0 och kol
lar om D0 är lika med 30. OM så inte 
är fallet hoppar vi tillbaka till LOOP 
och fortsätter addera. Så här håller vi 
på tills D0 blir 30. Då fortsätter pro
grammet efter instruktionen · BNE 
och gör en RTS (avslutar program
met). 

Här får du ett nytt program att 
_ knappa in (glöm inte att göra KS). 

ANTAL: DC. W 
TABELL: DC. W 
SVAR: DC.W 

· 10 
7,8,2,13,24,9,63,40,10,118 
0 

DEC: 

JI.L: 

PROGRAM3.2 

MOVE .B 
SUB.B 
CMP.B 
BNE DEC 
ADD.B 
RTS 
DC.B 

110, DO 
11,D0 
f S,DO ; 
; Om inte 
TAL,D0 
; Slut 
13 Lägg 

Nya instruktioner är LEA och Dl· 
vu. 

LEA laddar A0 med adressen TA
BELL. DIVU betyder DIVide Unsig-

Ladda DO med talet 10 
Subtrahera 1 från DO 
Är DO lika med 5? 
hoppa till DEC 
Addera innehållet i . TAL till DO 

in talet 13 i minnescell TAL 

samma som Al-registret. I SEKA kan 
du använda vilket som. Vilken du än 
väljer får du samma resu ltat. Nåja, 
vad används nu stacken till och vad 
är den överhuvud taget för något? 

Stacken använder du när du inte 
har några register kvar till förfogan
de och inte vill arbeta med absoluta 
adresser. Du kan då spara undan re
gister på stacken och sedan hämta 
tillbaka dem. SP-registret används 
då till att peka på den adress där du 
ska spara dina register. 

När du spar något på stacken 

minskar stack-pekaren med storle
ken på det som sparas och ökar se
dan igen när något hämtas från 
stacken. SP:n används också av pro
cessorn i subrutiner, där den adress 
dit processorn ska hoppa tillbaka till 
efter subrutinen, sparas på stacken 
0ämför BASIC:ens GOSUB, ·RE
TURN). 
• Program Countern: Det är deta 24 
bitars register som håller reda på var 
i minnet processorn ska exekvera in
struktioner. I SEKA ställs PC:n auto
matiskt in på den adress där första 
instruktionen i ditt program ligger då 
du kör igång det. 

Jaha, då har vi gått igenom alla de 
register som 68000 har till sitt för
fogande. Vi ska också i fortsättning
en förklara hur olika instruktioner på
verkar SR. 

Lite mer om stacken 

Vi har ovan talat om hur stacken 
fungerar. Vi går nu in på en instruk
tion som använder stacken på ett ef-

fektivt sätt. Vi antar att du har gjort 
en beräkning och fått resultatet i D0. 
Du vill nu spara ditt resultat för att 
senare hämta tillbaka det. 

För att spara det på stacken skulle 
du kunna skriva MOVE.L D0,-{SP)och 
för att hämta tillbaka det MOVE.L 
(SP)+,DO. 

Men vad händer när du vill spara 
eller hämta 15 reg ister från stacken? 
Detta skulle normalt ta sammanlagt 
30 instruktioner att genomföra. I stäl
let används den mycket flexibla in
struktionen MOVEM som spar eller 
hämtar f lera reg ister åt gången. Oav
sett hur många register du spar tar 
instruktionen upp fyra bytes i min
net. 

För att spara undan alla 15 register 
skriver du MOVEM.L DO-D7/AO-A6,
(SP). 

Bindestrecken i instruktionen be
tyder i detta fall D0 till D7 och A0 till 
A6 d.v.s. DO, D1, D2, D3, D4, D5, D6 
och D7osv. 

Instruktionen MOVEM.W (SP) 
+ ,DO/A2-A4/A5 hämtar data från 
stacken till reg istren D0, A2, A3, A4 
samt A5. Stackpekaren påverkas 
automatiskt av MOVEM. I sista ex
emplet kommer den ökas med 2 * 5, 
d.v.s. 10 (5 register a 2 bytes). 

En annan instruktion som utnytt
jar stacken är PEA som fungerar 
tvärtemot LEA. PEA (Push Effective 
Address) spar en adress på stacken 
och minskar SP med 4. 

Detta är allt vi kommer att gå ige
nom i denna del. Vi hoppas att du nu 
lärt dig så pass mycket att du kan 
skriva ett par enklare program själv. 
Gör gärna det. På det viset lär du dig 
av dina egna misstag och får lite mer 
erfarenhet. Vi ses i nästa nummer. 

Givetvis kan ni fortfarande skriva 
till oss med frågor och åsikter om 
den här serien. Adressen är: Dator
magazin, Karlbergsvägen 77-81, 113 
35 Stockholm. Märk kuvertet " Peter 
och Daniel". 

assemblerskola 
Del 4: Ännu fler instruktioner plus lite 
programlistningar. 
Del 5: Avslutning av instruktionerna 
samt programlistningar hur man lä
ser av mus, joystick och tangentbord. 
Del 6: Allmänt om libraries och hur 
man använder de viktigaste rutinerna 
i exec.library. 
Del 7: Rutiner i graphics.library och 
intuition.library. · 
Del 8: Huvudbitarna i dos.library. 
Del 9: Vad används coppem till och 
hur fungerar den? 
Del 10: Enkel grafik, hur bitplan fun
gerar, färger, skärmkoordinater, visa 
en bild och hur man svajar en text. 
Del 11: Sprites, definiering, hur man 
flyttar sprites och känner av kollisio
ner. 
Del 12: Ljud med samplingsteknik, 
hur man använder samplingar i egna 
program samt lite om det inbyggda 7 
KHz-filtret. 
Del 13: Introduktion av blittem, avan
cerad grafik samt scrollning av text. 
Del 14: Avancerad blitterteknik, 
bombs, listning av DFF samt ett pro
gram som visar hur man flyttar bobs. 
Del 15: Sista avsnittet som lär ut grun
derna i demoprogrammering. 
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Ypperlig kraschsäker RAM-disk 
Tillfällig sinnesförvirring? 

Eller varför har ett så bra pro
gram som ASDG-RRD inte ta
gits upp i PD-spalten tidigare. 
Men nu, käre läsare, kan du 
läsa om ett · av de bästa pro
gram som gjorts till Amigan. 

Björn Knutsson har också 
ett krav på redaktionen. Detta 
kr!lv lyder: Se till att det blir 
RA TTELSE på attack-rå-jätte.
missen i förra numret. 

Vi andra på redaktionen 
(som hade våldsamt roligt åt 
vansinnigheterna) lämnar vil
ligt plats för en rättelse. 

DMouse1.20 
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SOMETHING OF INTEREST 
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minne från· lägsta address och upp
åt, VD0: å andra sidan gör tvärt om, 
går från högsta adress och nedåt. 
Detta betyder dels att VDO: får en 
bättre chans att överleva, men också 
att minnet i datorn inte "fragmente
ras", dvs delas upp i allt mindre och 
mindre sammanhängande block. I 
en kraftigt fragmenterad 1 Mb Amiga 
kan man ha 800Kb ledigt, men ändå 
inte kunna ladda ett 50Kb stort pro
gram. Detta beror på att många pro
gram kräver stora sammanhängan
de block minne. 

En stor fördel med ASDG RRD är 
att den ser ut precis som ett vanligt 
AmigaDOS device. Detta gör att 
praktiskt taget alla existerande pro
gram fungerar med den. Rättelsen: 

Steve Tibbet (bilden) gjorde VirusX. Mannen på bild i före
gående Datormagazin (David Haynie) gjorde Disksalv. (Rätf. - · 
Björn???) 

Den nya versionen stödjer externa 
skärmsläckare och har inbyggt stöd 
för att "fjärrstyra" vissa funktioner .._ ____________ __. 

Det som skiljer den senaste versio
nen från äldre versioner är att den nu 
är skriven helt i assembler vilket dels 
gjort den snabbare, dels gjort den en 
tredjedel så stor. Dessutom kan man 
numer göra den upp till 8Mb stor (för
ut var gränsen 2Mb). 

(Fish 241/Camelot 50) 
Björn Knutsson 

skall betala en smärre summa peng
ar till upphovsmannen. Vanligen rör 
det sig om knappt en hundring. För 
denna hundring brukar man dess
utom få den senaste versionen av 
programmet tillsänt sig. 

biblioteket som har hand om för
eningarna SUGA, AUGS, CCE och 
den norska föreningen Atlantis PD
bibliotek. Både medlemmar och 
icke-medlemmar kan sedan beställa 
dem därifrån. Efterhand brukar de 
även dyka upp hos andra PD-biblio
tek. (Se usergroup-listan för mer in
formation.) 

hos DMouse. 
(Fish 238/Camelot 50) 

File 

Med hjälp av detta program ta reda 
på vad en fil innehåller. Programmet 
känner till ett flertal olika filtyper och 
kan, om man äger en C-kompilator, 
läras att känna igen andra. 

Programmet kan vara bra om man 
stöter ihop med en massa okända 
filer och snabbt vill bilda sig en upp
fattning om vad det är för sorts filer. 

(Fish 231) 

NoClick v3.6 

Detta lilla program stoppar på vis
sa maskiner ett gammalt hatobjekt 
på Amigan: Drivarna som klickar när 
de är tomma. Själv har jag i princip 
vant mig vid att alltid ha en disk, oav
sett innehåll, i varje drive bara för att 
slippa detta irritationsmoment. 

Den tiden är dock förbi nu. Med lite 
tur så slutar klickandet när man kört 
NoClick. Om det slutar beror på om 
drivarna är av rätt fabrikat. Vissa dri
var klickar nämligen ÄNNU värre ef
ter att man kört NoClick. Om man har 
sådana drivar bör man inte köra No
Click. Inte så mycket för att ljudet är 
irriterande, utan snarare för att 
driven i så fall tar stryk av behand
lingen. För dem av oss som är lyck
ligt lottade är dock NoClick en fröjd. 

(Fish 246) 

CrossDOS 

CrossDOS är egentligen en kom
mersiell produkt och borde därför 
inte finnas med här. Men faktum är 
att CrossDOS i stort påminner om ett 
ShareWare program och att demo
versionen faktist är mycket använd
bar. 

Vad är då CrossDOS? Jo, det är ett 
helt nytt device och ett helt nytt filsy
stem. Ti llsammans gör de det möj
ligt att läsa (och i köp-versionen ock
så skriva) MS-DOS disketter som om 
de vore vanliga Amiga-disketter. 
Faktum är att de all ra flesta korrekt 
skrivna program utan vidare kan an
vända CrossDOS-device:en utan att 
ens märka att det är något . skumt 
med dem. Om man bara är intresse
rad av att hämta över lite filer från en 
PC-disk till en Amiga-dito så funge
rar demoversionen alldeles utmärkt. 

Vad priset för det kompletta pro
grammet anbelangar så är det lägre 
($38 inkl. frakt) än jag betalat för 
många vanliga ShareWare-program. 

(Fish 240/Camelot 50) 

ASDG-RRD 

ASDG-RRD är också känd som 
"VD0:". När denna nya version dök 
upp upptäckte jag till min förskräck
else att den inte fanns upptagen i 
min lista över recenserade PD/Share
Ware-program. Jag kan bara skylla 
på tillfällig sinnesförvirring, för 
ASDG-RRD är ett av de bästa pro
gram som gjorts till Amigan. ASDG
RRD är en kraschsäker RAM-disk. 
Förutom att den var den första av sitt 
slag så är den dessutom FORTFA
RANDE den bästa av sitt slag. 

PD/Shareware program En del av de program jag skriver 
om här i PD-spalten kommer på olika 
vägar från direkt från utlandet och är 
ofta såpass nya att de ännu inte De som har modem kan för det 

mesta hämta programmen direkt 
från nån av 

För dem av er som kör 1.3 och har 
testat RAD: kan jag nämna att den 
största skillnaden mellan RAD: och 
VD0: är att medan RAD: rycker åt sig 
minne så det räcker till hela disken i 
samma ögonblick som man startar 
den, så tar VD0: (precis som RAM:) 
bara upp så pass mycket minne som 
disken faktist använder. Därtill allo
keras minnet som VD0: använder 
"bakifrån" . 

Normalt i Amigan så allokeras 

PD står för " Public Domain", med 
detta menast att programmet är helt 
fritt för alla och envar att kopiera, an
vända, modifiera osv. Med Share
Ware menas att programmen får 
spridas fritt , men att den som behål
ler programmet och använder det 

. finns på någon PD-disk. Dessa pro
gram skickar jag till Erik Lundevall 
så att han kan lägga upp dem på sina 
Camelot-diskar. Erik skickar sedan 
vidare dessa diskar till Nordiska PD-

de Amiga BBS:er som finns i Sve
rige. De f lesta bra PD/Shareware pro-1 
gram brukar finnas på BBS:er. 

HAR KAF{öU-BESTALlAPD-PROGRAMMENl 
Nordiska PD-biblioteket sköter distributionen av PD-disketter åt de större Amiga-föreningarna i E'VKLUS/VT I 

Sverige och Norge. Medlemmar i dessa föreningar kan köpa disketter för 20 kronor styck. A1 
Genom ett exklusi~ avta! kan __ nu ~ven alla ~atorma9.azms läsare s~affa PD-disketter ti)I sam~a pris ERBJ!,IDAN- I 

so~ m~lemmarna I de ohka foren!ngar~~· Villkoret ar doc~ att du t1llsa~mans med dm bestallning DE FOR 20 .• • I 
skickar m nedanstående kupong. Listan over PD-program ligger på två disketter som kostar dig 30 DATOR-
kronor. Med på dessa disketter finns även tre nyttiga program: VirusX, DiskSalv och Diskman2. MAGAZINS I 

Ett par texter för dig som är nybörjare finns också mecf. Fyll i kupongen och skicka den till: · LÄSARE I 
Nordiska PD-biblioteket, Box 2011, 580 02 LINKOPING. 
D JA, jag vill beställa de 2 listdisketterna. D JA, jag vill beställa följande disketter: I'( 

I 
I 
I 
I 
I 

Namn ................................................................................................ .. 

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

~ostnr , ............................................... · Postadress........................................................................................ · I --------------------------------------
VISOKER 

0 •• •• . 

ATER.FORSA·LJARE 
FOR SVENSKTILLVERKADE 

DISKETIBOXAR 

Finns i två modeller: 51;4 " för 100 disketter 
och 31;2 " för 40 disketter. Båda har metallås. 

GHT Trading AB, Box 201, 461 25 Trollhättan, Tel 0520-81400 

4/nuodukffonserbjudanden 
Vinn en 286 AT-dator! 

9 nålars 
med parkeringsfunktion. 

LC-10 (stående A4) 
LC-10 färg (stående A4) 
LC-15 (liggande· A4) 
Comm 20/64/128 g ränssnitt 

24 nålars 
med parkeringsfunktion. 

Ord ina- lntroduk
rie pris tionspris 

3.1 25:
.3.995:-
5.595:-

195:-

2.1 80:-
2,655:-
4.795:-

LC-24-10 (stående A4) 4,995:
Comm 20/64/128 g ränssnitt 195:-

Allo skrivare omfa tta s av. ett års garanti. Moms och fra kt tillkommer. 

Vinn en 80286 Al-dator värd 9,800:- 1 Det är grundpriset på vår nya lilla dator 
med ytmonterade kretsar. Helt enastående i sitt slo g. Begär vår katalog med 
286 & 386 datorer, monitorer. grafikkort, nätverksstotione r och skrivare, så får 
du mer information om tävlingen' 

~RAMEN~ 
Kulramen Datorer A B 
Box 43 · 182 51 Djursholm· 08/753 03 30 

I DYGNET-RUNT
SERVICE! 

FAX 
08/755 63 47 

--------------------- X 
0 Jag beställer: 

0 Jag önskar ett exemplar ov er katalog . 

Namn: 

Adress: 

Postnr: ...... Postadress: 

Tel: 

Fax: 

,;;· 

\ 

1 
I 



"W '1' .... ........... 

J 

Funktion 
Amiga 

.. ._.....-.... -

-
• Det här programet kan vara till 
hjä lp för dem som nyligen börjat 
gymnas iet, främst N & T linjerna. 
Man . anger en funktion, tex: 
x·4 + 3x"3. När det är gjort ritas funk
tionens graf upp på koordninatsyste
met. Efter det kan man ange en ny 
funktion, beräkna nollstäl len för den 
aktuella funkionen, ändra startvär
den för beräkningar osv. Program
met klarar upp ti ll niondegradsfunk
tioner, dock ej som exponenter till x. 

Inskickat av: Göran Orsander, Bå-
stad · 

/'~ 
REGLER 

(1) Ditt bidrag skickas ti ll Datormaga
zin, Karlbergsvägen 77-81, 113 35 
STOCKHOLM. Märk kuvertet "PRG· 
TIPS". 
(2) Prog rammen bör helst Inte över
st iga 100 rader. Någon undre gräns 
finns inte. 
(3) Program längre än tio rader skall 
all tid skickas in på kasett ell er dis
kett. Vi hinner inte sitta och knappa in 
alla hundratals programbidrag som 
skickas till tidningen varje månad. 
(4) Bifoga all tid ett papper med en för
klaring av ditt program plus vilken da
tor (v i pub licerar endast program för 
C64, C128, Plus4 och Amiga) det är 
avsett för, samt ditt namn, adress te
lefonnummer och personnummer 
(skatteverket kräver det) . 
(5) Ditt program eller tips får Inte ha 
varit publicerat i annan tidning, vare 
sig svensk eller ut ländsk, någon 
gång. I ditt brev måste du också för
säkra att så är fa llet, samt att du har 
upphovrätten ti ll det. 
(6) Programbidrag belönas från 50 
kr-1 000 kr i form av presentkort . 
Prissumman avgörs genom en kom
bination av programmets längd , origi
nalitet och syfte. 
(7) Upptäcker vi efteråt att ett bidrag 
"stu lits" betalas 'Inget ut ,· samt att 
den skyldige utestängs för all framtid 
från Datormagazlns sidor. 
(8) Vi ll du ha din kasetl/diskett i retur, 
bifoga ett färdigfrankerat och för
adresserat kuvert. 
(9) Det tar ungefär en månad innan vi 
kan lämna besked om ditt program 
platsar. Vi lagrar också för framtida 
bruk. Så även om ditt program inte 
publ iceras omedelbart kan det kom
ma i framtiden . 

"'~ ....... -~----- -- - ... --- ... --. ---- ·-- ··~ .. ·-,,,.,.,· - ~ ....... --.. ..,. ....... ~ • • .. - • • • • • .. • .. i wq --_,..--.---,,---... - ..,,- .. • • .. .. • • .. • • ... • .. 

PRGstart: 

l 
·./ 

SCREEN 2,32 0,240,3,1:WINDOW l,"Funktioner vl.0 av Göran Orsander 
1989 " ,,16,2 

DEFDBL a-z 
PALETTE 4, .8,0, .93:PALETTE 5,1,1, .13:PALETTE 6, .33, .87,1:PALETTE 

7,1,.13,.93 
GOTO Intervall 

Vantare: 
SLEEP:GOTO Vantare 

Vantare2: 
WHILE -1 

a$=INKEY$: IF a$<>"" OR MOUSE (0) >0 THEN RETURN 
WEND 

Losare: 
FOR n=l TO 10:varden (n ) =0:NEXT n 
tp=0:tp2=0:pm=l:tal=0:pl=l;p2=1:xyz=l 
FOR n=l TO a 
b=ASC(MID$(funktion$,n , l )) 
IF b>47 AND b<59 THEN 

tal =tal*l0Atp+(b-48)*10Atp2 
IF tp=0 THEN tp=l 
IF pm=-1 THEN tp=0:tp2=tp2-l 

END IF 
IF b=46 THEN tp=0:tp2=-l:pm=-l 
IF b=43 THEN p2=1:GOSUB losare2 
IF b=45 THEN p2=2 : GOSUB losare2 
IF b=l20 THEN xyz=2 
IF b=l20 AND MID$(funktion$,n,2 ) ="xA" THEN 

xyz=VAL (MID$ (f unkti0n$,n+2,l )) +l:n=n+2 
NEXT:GOSUB losare2:RETURN 

losare2: 
ON pl GOTO plus,minus 

plus: 
IF xyz>l AND tal=0 THEN tal=l 
varden(xyz ) =varden (xyz ) +tal 
tal=0:xyz=l:tp=0:tp2=0:pm=l:pl =p2:RETURN 

minus: 
IF xyz>l AND tal~0 THEN tal=l 
varden (xy.z ) =varden (xyz ) -tal 
tal=0:xyz=l:tp=0:tp2=0:pm=l:pl=p2:RETURN 

TecKoll: 
ok=l:FOR n=l TO a:o=0:FOR m=l TO 15 
IF MID$(funktion$,n,l ) =MID$ ("0123456789+-x.A", m,l ) THEN o=l 
NEXT m:IF o=0 THEN ok=0 ' 
NEXT n:RETURN 

Intervall: 

•• 

CLS:LINE (0,0) - (200,200),2,bf:xmax=5:ymax=5:xmin=-5:ymin=-5 
kx=.05:ky=. 05 :s l =- l:s2=1:farg=3 
LINE (205 ,7 )- (297,17 ) ,3,bf:LINE(205,23 ) - (297,33 ), 3,bf:LINE (205,39 ) -

(297,49 ), 3,bf . 
LINE (205,55 ) - (297,65 ) ,3,bf:LINE (205,71 ) - (297,81),3 , bf 
COLOR 2,3:LOCATE 2,27:PRINT"Ny funktion" 
LOCATE 4,27:PRINT"Beräkna" :LOCATE 6,27:PRINT"Startvärden" 
LOCATE 8,27:PPINT"Gradering":LOCATE 10,27:PRINT"Radera" 

. . . . . . . . 
COLOR 1,0:LOCATE 12,27:PRINT"Startvärden" 
LOCATE 16, 27:PRINT"Gradering":GOSUB Inter2:GOSUB Radera 
ON MOUSE GOSUB Koll:MOUSE ON:GOTO Vantare 

Inter2: 
LOCATE 13 , 30:PRINT" ":LOCATE 14,30:PRINT " ' 
LOCATE 13,27:PRINT"sl: " sl:LOCATE 14,27:PRINT "s2: " s2:RETURN 

Radera: 
LOCATE 17,32:PRINT" ":LOCATE 18 , 32:PRINT" 
LOCATE 19,32:PRINT" ":LOCATE 20 , 32:PRINT" 
LOCATE 17,27:PRINT"xmax:"xmax:LOCATE 18,27:PRINT"xmin:"xmin 
LOCATE 19,27:PRINT"ymax: " ymax:LOCATE 20,27:~RINT"ymin:"ymin 
LINE(0,0) - (20 0, 200),2,bf 
ya=200-INT(200*ABS (ymin ) / (ymax-ymin )) :LINE(0,ya ) - (200,ya),l 
xa=INT (200*ABS (xmin)/ (xmax-xmin)) 
IF xa>=0 AND xa<2 00 THEN LINE(xa,0) - (xa,200),l 
ya=ya-100:RETURN 

Koll: 
IF MOUSE(0)=0 THEN RETURN 
x=MOUSE (l) :y=MOUSE(2) :LOCATE 1,1:IF x<205 OR x>297 THEN RETURN 
IF y>6 AND y<l8 THEN a$ =" " :GOSUB NyFunk 
IF y>22 AND y<34 THEN GOSUB Berakna 
IF y>38 'AND y<S0 THEN a$ =" " :GOSUB Startvarden 
IF y>54 AND y<66 THEN a$="":GOSUB Gradering 
IF y>70 AND y<82 THEN GOSUB Radera 
MOUSE ON:RETURN 

NyFunk: 
MOUSE OFF:MENU OFF:WINDOW 2,"Funktion", (10,100) - (310,124),0,2 
IF a$<> "" THEN PRINT a$ 
LINE INPUT"f(x)=";b$:WINDOW CLOSE 2 

I_ 

' \,...._,// 

f(x>=X"'2+2x 

IF b$<>"F" THEN funktion$=b$ 

' I 
'\ 

Ny Cunktion 

Be1:-..äJ<na 

S ta1: .. tväJ:-.<.len 

G1: .. a<.leJ: .. i ny 

Ra<.le1:--a 

StaJ:'tv~den 
s.1:-.1 
s2: .1 

GJ:' adel' i ng 
xMax: 5 
XMin:-5 
YMax: 5 
YMin: -5 

a=LEN (funktion$j :GOSUB TecKoll:IF ok<>l THEN a$="Syntax fel.":GOTO 
NyFunk 

GOSUB Losare:xk=0 
e0=varden (1) :el=varden (2 ) :e2=varden (3) :e3=varden (4) :e4=varden (5 ) 

-eS=varden (6) :e6=varden (7 ) :e7=varden (8 ) :e8=va rden (9) :e9=varden (10 ) 
_LOCATE 27,1:PRINT SPACE$ (40 ) :LOCATE 27,1:PRINT"Funktionens graf 

ritas. " 
FOR x=xmin TO xmax STEP kx 
y=e0+el*x+e2 *xA2 +e3*xA3+e4*x A4+e5*x A5 +e6 *xA6+e7*xA7+e8*xA8 +e9*xA9 

,Yk=l00+ya-INT ( (y/ky ) +.5) :IF yk >0 AND yk <20 1 THEN PSET(xk,yk),farg 
xk=xk+l:NEXT x:y=0:farg=farg+l:IF farg>7 THEN farg=3 . 
LOCATE 27,1:PRINT SPACE$ (40 ) :LOCATE 27,l:PRINT"f(x) ="funktion$ :RETURN 

Berakna: 
MOUSE OFF:MENU OFF:WINDOW 2, "Intervallhalvering", (90, 50) -(310, 190 ) , 0, 2 

x=sl:yl =e0+el*x+e2*xA2+e3*xA3+e4*xA4+e5*xAS+e6*xA 6+e7*xA7+e8*x A8+e9*xA 9 

x=s2:y2=e0+el*x+e2*xA2+e3*xA3+e4*xA4+e5*xA5+e6*xA'6+e7*xA7+e8*xA8+e9*xA9 
IF yl*y2=>0 THEN PRINT"Felaktiga startvärden . ":GOSUB Vantare2:WINDOW 

CLOSE 2:RETURN 
a=sl:b=s2:n=l 

Berakna2: 
xl = (a+b)/2 

x=xl:zl=e0+el*x+e2*xA2+e3*xA3+e4*xA4+e5*xA5+e6*xA6+e7*xA7+e8*xA8+e9*xA9 
x=a:z2=e0+el*x+e2*xA2+e3*xA3+e4*xA4+e5*xA5+e6*xA6+e7*x ~7+e 8*xA8+e 9*xA9 
z=zl*z2:IF z<0 THEN b=xl ELSE a=xl ' 
PRINT n" x=";:IF z<0 THEN PRINT b ELSE PRINT a 
WHILE -1 

a$=INKEY$ 
IF UCASE$ (a$ ) ="S" OR MOUSE (0) =2 THEN WINDOW CLOSE 2:y=0:RETURN 
IF a$<>"" OR MOUSE (0) =l THEN n=n+l:GOTO Berakna2 

WEND 
Startvarden: 

MOUSE OFF:MENU OFF:WINDOW 2,"Startvärden", (110,58) ~ (310,99),0, 2 
IF a$<>"" THEN PRINT a$ 
INPUT"sl";sl:INPUT"s2";s2:WINDOW CLOSE 2 
IF sl=>s2 THEN a$ ="Felaktiga startvärden.":GOTO Startvarden 
GOSUB Inter2:RETURN 

Gradering: 
MOUSE OFF:MENU OFF .:WINDOW 2 , "Gradering", (110, 42 ) - (310, 90), 0, 2 
IF a$<>"" THEN PRINT a$ . ' " : 
INPUT"xmax";xmax:INPUT"xmin";xmin:INPUT"ymax";ymax:INPUT"ymin ;ymin 
WINDOW CLOSE 2 . _ ,, . 
IF xmin=>xmax OR ymin=>ymax OR ymax<0 OR ymin>0 THEN a$- Felaktiga 

värden.":GOTO Gradering 
kx= (xmax-xmin)/200:ky= (ymax-ymin)/200:GOSUB Radera:farg=3:RETURN 

... • 
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Kopiera med T C 111 

Kopiering med TFC /Il kan göras på tre sätt: tryck på freeze, med det vanliga SA VE-kommandot 
i BAS/Cen eller med 5-kommancfot i maskinkodsmonitorn. 

Hjälp! Mitt program har 
slutat fungera. Eller ännu vär-
re helt försvunnit. · 

Den situationen känner 
nog många igen. Då, om inte 
förr, inser man vikten av att 
göra backuper. 

I artikeln går Anders Jan
son)genom några oli!c~ sätt. 

i'ör programkopiering med 
ffhe Final Cartridge 111. 

Kopiering är bland det värsta som 
finns, om man får tro programtillver
karna. 

Är det då egentligen någon skill 
nad mellan en backup och en kopia? 
Nej, egentligen inte. En backup är 
den kopia du gör av de program du 
själv äger. Men om du sedan gör flera 
kopior och sprider dessa till vänner 
och bekanta är det ju inte frågan om 
backup längre, och det är den sor
tens kopiering som ogillas. 

Kopieringar med TFC 111 kan göras 
på tre sätt: tryck på freeze, använd 
det vanliga SAVE-kommandot i BA
SICen eller använd S-kommandot i 
maskinkodsmonitorn. 

Freeze 

ta. Programmet startar med att läsa 
in highscorel istan. Om du nu fryser 
programmet efter att listan lästs in 
kommer du aldrig att se dina nya re
kord på listan. Programmet sparar 
en ny lis~a på disk när du slagit ett 
rekord, men eftersom den frysta ko
pian inte läser in rekordlistan kom
mer du aldrig att se det nya rekordet. 
Du kommer hela tiden att tvingas slå 
de rek_ord som_gäUde. vid fry_sn ingen. 
Trist. · 

' The Final 2 
I Cartridge 111 

· Använd istället det van liga SAVE
kommandot om möjligt. Det kan 
utan problem spara ganska långa 
program. Program som slutar på 
adresser lägre än $9FFF (decimalt 
40959) kan sparas direkt med·SAVE. 
Se användarmanualen. Skall du spa
ra med SAVE måste du emellertid 

· spara direkt efter inladdn ingen. Ett 
SAVE efter en reset sparar inget. 

Spara med monitorn 

programmet laddats på ett ställe i 
minnet som normalt inte går att spa
ra i alla fall. Lägg start- och stoppad
resserna på minnet och gå sedan in i 
monitorn. För att spara på disk med 
monitorn skriver du nu 

S "programnamn" ,08,start,stopp 

och byter ut "start" mot din start
adress (oftast $0801) och "stopp" 
möt stoppa.dressen. Kassenanvän
_daren byter även ut 8 mot 1. Kom
mandot S är maskinkodsmonitorns 
motsvarighet till SAVE i BASICen. I 
din TFC-manual kan du läsa att 
stoppadressen alltid skall vara ett 
snäpp högre än den sista adress 
som du vill spara. Här är dock stop
padressen densamma som den som 
visats efter inladdningen. 

Att spara med monitorn efter en 
reset går bra om programmen inte 
flyttar omkring en massa data när de 
startar. Många program gör dessvär
re på det viset, så efter att ha startat 
ett program är en freezning oftast 
det enda raka. 

Freezern är också det enda i TFC 
111 som "kopierar" kopieringsskydda
de program. Men den är inget knäck-

Program som slutar på adresse'i- arverktyg. Freezningar sprids inte 
högre än $9FFF men lägre än $DOO0 bland de organiserade piraterna. Se 
kan sparas med maskinkodsmoni- istället f reezern som ett enkelt sätt 
torn. Skulle startadressen vara stör- att göra personliga backuper av ko-

Med freezern går det lätt att göra re än $0801 är det också lämpligt att pieringsskyddade program. 
backup på det mesta. Ladda och kör spara med monitorn. Vid in laddning 
programmet som skall kopieras, och skriver TFC oftast ut start- och Nästa gång skall vi kika på BASIC-
tryck sedan på freezeknappen. I free- stoppadresserna i hexadecimal programmering med TFC IIL 
zern väljs sedan "backup" på menyn. form . Skulle de inte skrivas ut har Anders Janson 
Programmen "FC" och " -FC" sparas r-------------------------_J 
på band eller diskett beroende på 
d!tt val. Dessa filer motsvarar i prin
cip datorns hela minne, fast i en hop
packad form. 

Anledningen till att det behövs två 
program är att TFC inte kan ladda in 
program längre än 202 block. Det 
första programmet innehåller bland 
annat en turboloader (inladdningsru
t in) som klarar av att ladda den långa 
filen "-FC". 

När det gäller bandturbon så är 
loadern ett måste, eftersom turboda, 
ta på band ligger lagrade på annat 
sätt än normala data. Detta är orsa
ken till att det f inns två sorters back
up till band på freezemenyn. Om man 
gör backup till disk med normalfart 
eller turbofart verkar inte spela sär-
skilt stor roll. . 

Diskettanvändarna kan senare lätt 
byta ut "FC" mot något annat nam·n, 
t ex med hjälp av RENAME-funktio
nen i desktop. Antag att du väljer 
namnet "SPEL" . Du måste då också 
byta ut namnet "-FC" mot "-SPEL". 
Genom minustecknet håller varje 
loader reda på sin programfil. 

Antag nu att ett spel består av ett 
huvudprogram och en highscorelis, 

FINNS I VÄLSORTERADE DATABUTIKER I! 

distribueras av: 

HK lELECTRONICS 
& SOFTWARE AB ___ __. 

SVENSKA AMIGA
PAKET 

STARTER-
KIT 

INNEHALL: 
SVENSK AMIGA 500 
med svenskt tangent
bord, svenska manualer 
och rikstäckande garanti 
i 1 år. 

Svenskt ordbehandlings
program "Kindwords". 

Engelskt ritprogram 
"Fusion Paint". 

3 st spel "Super Ski" , 
"Crazy Cars" , "Miniature 
Golf". 

5995:-

HOME OFFICE-
KIT 

INNEHALL: 
SVENSK AMIGA 500 
(som bredvid) 

Svens~t ordbehandlings 
program "Kindwords". 

Svenskt DTP-program 
"PageSetter" med 
"Calefonts" och massor 

av proffessionellt ritade 
bilder. 

Svenskt Databaspro
gram "lnfofile" med 1 0 
färdiga konfigurationer. 

6995:-
Samtliga manualer till ovanstående program är 

skrivn svenska! 

SKRIVARE MERA 
LC 10 ........ 2995:-
LC 10 Färg 3495:- SPEL LC 24-10 .... 4750:-

FERROTEC ÄN NÅGONSIN 
Amigafloppy med 

OCH DESSUTOM ON/OFF-knapp 

1395:- BRA 
NYHET!L 
AMegaDisc 30 RSER 
30 Mb hårddisk för 
A 500 snart i lager ! ! ! 

' ' • • • 

Philips CM 8833 

Monitorn till din 
AMIGA 

ATARIST 
C64/128 

PC 

VALKOMMEN 
IN TILL STOCKHOLMS 
MES VÄ SORTERADE 

HEMDATORBUTIK 
DET VI INTE HAR, VILL DU INTE HA 

08-304640 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 Tegnergatan-208, Stockholm 
I 
I 

I 
!I 

ATA 

I 
I 
I 
I 
I . •• 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I '-

I 
I 
I 

I 

D 

I< 
I 
I 
I 
I ------------------~ '-.. 
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Två vann i vansklig utmaning 
CLS : PALETTE o,o,o,o:PALETTE 1,0,.8,.3:PALETTE 2,1,.5,0: 

PALETTE 3,.5,. 5 ,.7 
1=2:p= O:b=O:GOSUB q:GOSUB w:FOR i = O TO 7: GOSUB- u:NEXT i: 

RANDOMIZE TIMER 

e:a$=INKEY$:IF a$="z"OR a$="x"THEN LOCATE 15,e*l7+8: 
PRINT" 

IF a$="z"OR a$="x"THEN e=e+l:IF a$="z"THEN e=e-2 
e=e AND 3:LOCATE 15,e*17+8:COLOR 3:PRINT" (*****)" 
FOR i =O TO b:n(i)=y(i ) :m(i)=x(i) 
y (i)=h(i )*t(i)+.5*t(i)*t(i)+75:x(i)=t(i)*j(i)+285:t(i)=t(i)+l 
CIRCLE (m(i),n(i)),2,0:CIRCLE (x(i),y(i)),2,2 
IF y(i)>l08 THEN IF r (i) =e THEN GOSUB r:GOTO y ELSE GOSUB t 
y :NEXT i:GOTO e 

i:LOCATE 7,25:PRINT"Vill du spela igen? (j/n) 
a$=INKEY$:IF a$="j"OR a$="J"THEN RUN 
IF a$="n"OR a$="N"THEN END ELSE i 

r:p=p+l:RESTORE c:GOSUB 0 
IF p=lO OR p/50=INT(p / 50)THEN l =l+ l:RESTORE:GOSUB o 
GOSUB u:GOSUB w:b=.5 *SQR(p) :RETURN 
u : r (i) =INT (RND(l)*4) :t(i) =O:IF r ( i)=O THEN j ( i ) =-8:h(i) =-11 
IF r ( i ) = l THEN j(i) =-4:h(i) =-8 
IF r ( i)=2 THEN j(i) =3 :h(i) =-9 
IF r ( i ) =3 THEN j(i) =9 :h(i) =-10 
RETURN 
t :l=l-1:RESTORE b:GOSUB o:IF l<O THEN i ELSE GOSUB u: 

GOSUB w:RETURN 
q : AREA (2 70,80) :AREA(300,80) :AREA(320,100):AREA(250,100): 

AREAFILL:RETURN 
w:LOCATE 1,1:PRINT"LIV"l:LOCATE 1,67:PRINT"SCORE"p:RETURN 
o :READ z: IF z = O THEN RETURN 
READ c:SOUND z*4,c:GOTO o 
a:DATA 130,4,146,4,164,4,196,8,164,4,196,8,0 
b:DATA 80,4,75,4,70,4,65,16,0 
c:DATA 130,2,170,2,0 

ExMinne A500 
Endast 1.295:-/st 

Utnyttja våra mängdrabatter 
2- 4 st, 1.195:- 5 st ring ... 

Förutom 512Kbyte Cmosram får Du: 
sCt Av/På omkopplare 
sCt Realtidsklocka med batteribackup 
sCt 1()0% Kompatibel med A501 
sCt Lättinstal/erad, svensk anvisning 
sCt Ingen garantiförlust på datorn 
sCt Extremt strömsnål och tillförlitlig 
sCt 2 ARS GARANTI! 

BESTÄLL NU, VI SKICKAR OMGiENDEI 
ORDERTELEFON 

0758-153 30 
Öppen dygnet runt 

Personlig service vard. 18-21 

Eller skriv till: 

COMSYS 

•• 

TILLFALLE! 
IMPORTFÖRETAG 
DATASPEL TILL SALU 

Oms 1,2 milj. Goda ut
veck I i ng s möjlig heter 
för säljinriktad person. 
Överlåtes förmånligt. 

•• 1 • • ·1 .. ·-• ~r ö ,.-,-,.-~_..,. =---====ro 
LIV 1 

Ok 
Ok 
I 

(IHl!IH) 

SCORE 1 

a 

0 FOR I =O· TO 63:POKE 8192+1,0:NEXT:FOR l =O TO 
5:POKE 8231+I*3,PEEK<2245+I) AND 126:NEXT 

la', 

1 Q=53248:FOR I =O TO 7:POK E Q+39+1,1:POKE 
2040+1,128:NEXT:POKE Q+21,255:POK E Q+27,255 

2 E= O:L=2:P=O:B =O:PRINT "<CLR>": FOR I =O TO 15: 
POKE Q+I,O:NEXT:POKE Q+32,0:POKE Q+33,0 

3 FOR I =O TO 7:GOSUB 14:NEXT:R EM <nnnn< 
4 0 =5 4272:POKE 0+24,15:POKE 0+5,36:POKE 

0+6,121 
5 PRINT TAB <E• 7+7 l"<4 SP AC ES ,UP>":GET A$:IF 

A$<>"" THEN E=E+ l:IF A$="Z" THEN E=E-2 
6 E=E AND 3:PRINT TABIE•7+7)"<4 CBM-U,UP>": 
7 FOR l =O TO B:Ylll =Hlll•Tll)+2•Tlll~2/2+100: 

XC!l =JCll•TIIl+160 
8 POKE 2•1+Q,XII):POKE 2•I+Q+l,YIIJ: 

TII) =T lll+l 
9 IF Y1Il>120 AND R<I><> E TH EN L=L-1:GOSUB 19: 

GOTO 11 
10 IF YII)>120 THEN GOSUB 12 
11 NEXT:GOTO 5 
12 P=P+l:B=SQR IP)•. 5 :IF P =lOO OR 

Pl500= 1NTIP/500> THEN L=L+ 1:B$="DEFHF@": 
GOSUB 24 

13 B$ ="H@":GOSUB 24 
14 R<IJ = INTIRND<ll•4l:Tlll =O:IF R< Il =O THEN 

J<Il =- 5:HIIl=-13 
15 PRINT "<CTRL-H,CYAN,HOME>LIV"LTABl29l"SCORE 

"P:I F Rlll =l THEN JII) =-1.5 :~lll =- 10 
16 PRINT "<7 DOWN>"TABl16l" <RVS DN> 

~<2 SP ACES,CBM - •,DOWN,5 LEFT> 
~<4 SPACES,CBM - •,2 DOWN >": IF R<Il=2 THEN 
J(l l =3: Hlll =- 12 

17 IF Rlll =3 THEN J<I l =5.5:H<ll =- 15 
18 RETURN 
19 B$="CCCB~":GOSUB 24:IF L~> -1 THEN 14 
20 POKE Q+21,0:PRINT "<HOME,4 DOWN> 

"TABC6l"VILL DU SPELA IG EN? <J/Nl" 
21 GET A$:IF A$ ="J" OR A$=" <SHIFT - J>" THEN 1 
22 IF A$ ="N" OR A$ ="<SHIFT - N>" THEN END 
23 GOTO 21 
24 A·= 1 
25 POKE 0+1,ASCtMl0$<B$,A,1) ) - 64:POKE 0+4,33: 

FOR D=O TO 50:NEXT:POKE 0+4,32 
26 FOR D=O TO _100:N5XT:A=A+l: IF 

MJ0$18$,A,1l<>"@" THEN 25 
27 RETURN 

BOX 4117, 175 04 JÄRFÄLLA 
Priser inkl. moms. Frakt, postförskott 
samt exp.avgift tillkommer med 35:; . 

För information 
Vinnarbidraget, Amiga, högst upp till vänster. Inskickat av 

ring _08-89 81 09 Gunnar Olsson. Ovan: 64-vinnarens, Göran Granströms bi
L-----------...... 1 drag. 

Amiga 500 Paket: 
inkl. RF-modulator 

TILLBEHöR BABYS:AKER 

10 pack 3.5 Maxell disketter Commodore 64 Paket: 
musmatta,joystick,ett spel inkl Bandspelare, 

en diskettbox ~~:7: 3st otiga spel ~~~ 

Ulvsundavägen 181 
vid B & W i Bromma 

••fd(;.jeuTIH I 

Välkommen till CHIPPEN 
den fulladdade DA TABUTIKEN 

hos BARNENS BÄSTA i Bromma 

Tel. 
08-28 78 68 

Si\NDHICHBAR TEATERBIO 

Vem har påstått att Ga
me&Watch-spel är enkla att 
programmera? 

I 64-kategorin var kampen 
hårda om tätpositionen. Vin
nare blev slutligen Göran 
Granström, Arboga, främst 
för bra spelvärde. 

Att hitta en segrare i Ami
ga-kategorin var lättare. Gi
ven segerare blev Gunnar 
Olsson, också han från Arbo
ga. 

Att skriva spel i B.A.SIC är alltid van
skligt. Det märktes om inte annat på 
den lilla mängden bidrag som kom in 
till vulkanutmaningen. Ett tag såg 
det ut som om det inte skulle gå att 
utse någon vinnare alls i Amiga-kate
gorin. 

Av de tre bidragen som kom in var 
de två första så dåliga att jag funde
rade på om jag kunde utse någon vin
nare. Men se! Det t redje och sist öpp
nade bidraget från Gunnar Olsson i 

-Arboga kom som en räddning. Det 
var inte bara kort, det var riktigt bra 
också! Med 1607 bytes, som senare 
reviderades ner till 1425, och en total 
utklassning på spelvärdet blev det 
den givna vinnaren. 

Uppgiften var att skriva ett enkelt 
spel i Game&Watch-stil i BASIC till 
64:an respektive Amiga. En vulkan 
som spottar bollar i skärmens mitt 
och en platta som man fångar dessa 
med. Plattan styrs bara i sidled med 
X och V-tangenterna och spelet skul
le öka i svårighetsgrad allt eftersom. 

Jag hade specificerat gränser för 
när man skulle få extraliv, men i det 
vinnande bidraget var dessa justera· 
de till bättre och mer realistiska vär· 
den. (Gunnar hade en version som 
följde kraven slaviskt också, som i 
allt väsentligt var identisk med den 
publicerade versionen.) 

I samma brev som Amigavinnaren 
kom det vinnande bidraget till 64·.an, 
fast det kom från Gunnars granne 
Göran Granström, känd som Guran i 
demokretsar. Även Gunnar är aktiv 
under namnet Mr Gurk i Phenomena. 

Det var dåligt med bidrag till 64:an 
också, dock var de aningen fler och 
jämnare än till Amigan. Gurans vann 
knappt över Henrik Hörtevall från 
Bjärred, främst beroende på att det 
var 40 bytes kortare och ungefär 
jämnvärdigt i spelvärde. 

Längden på AmigaBasic-program 
har det stundtals varit problem att 
avgöra, eftersom den blir olika från 
gång till gång när man sparar pro
grammet. Fram till denna utmaning 
har vi använt den tokeniserade läng
den dvs längden på den fil som bl ir 
om ~an sparar som vanligt. I den fi
len finns det tyvärr med en lista över 
alla använda variabler, även de som 
är raderade. Om man tex råkar skriva 
GOSUBw, utan mellanslag efter GO
SUB, tolkar AmigaBASIC det som en 
variabel, ger ett syntax error, och läg
ger till variabeln i den lista som spa
ras sist i programfilen. Enda sättet 
att bli av med denna onödiga infor
mation är att spara programmet som 
en asci i-fil, med tex SAVE "FOO",A 
och sedan ladda in den igen med LO
AD " FOO". På det här sättet tar man 
bort alla stavfel och raderade vari
abler man har haft hittills under pro
grammerandet. 

För att s lippa denna omständliga 
manöver kommer vi i fortsättningen 
att använda längden på ASCII-filen 
som utgångspunkt för att avgöra 
längden på bidragen till utmaningen . 

. Anders Kökeritz 

-
Vinnare Amiga: 
Gunnar Olsson "Mr Gurk", Arboga, 
1425 bytes 

Vinnare 64:a 
1. Göran Granström, Arboga, 1011 
bytes · 

2. Henrik Hörtewall, Bjärred, 1055 
bytes 

3. Daniel Stenberg, "Badger'', 
Huddinge, 985 bytes 
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Nordiska Ministerrådet: 

STOPPA SKOJARNA -I 
HEMDATORBRANSCHEN 
- Konsumentens position 

är svag vid datorköp. 
Det konstaterar en ny ut

redning kallad "Datorn för 
konsumenten" från Nord
iska Ministerrådet. 

Utredningen riktar sig både 
till politiker, branschfolk och 
konsumenter och kan be
ställas från Konsument
verket. 

På Konsumentverket och Allmänna 
reklamationsnämnden har man märkt 
en kraftig ökning av anmälningar från 
datorkonsumenter de senaste åren. 
Frågan har blivit så stor att man 1986 
tillsatte en arbetsgrupp under temat 
"Hushållen och datorerna" i Nordiska 
ämbetsmannakommitten för kon
sumentfrågor, ett organ inom Nordiska 
ministerrådet. 

Två utredare, Bo Dellensten och 
Bertil Hellsten, har under några år 
granskat marknaden och nu presenter
at s_ina slutsatser i en 60-sidig bok 
kallad "Datorn för konsumenten". 

I utredningen tar man i några 
speciella kapitel upp även hemdatorer 
och dataspel. Men markerar samtidigt 
att gränserna är flytande. Så här 
skriver utredarna: 

Amigan undantag 
"Hemdatorer är oftast specialiserade 

på spel och musik, ett intressant un
dantag är doc~ t.ex. Amiga-datorerna, 
och arbetar inte med de etablerade 
operativsystem som nämnts tidigare. 
Det innebär att programutbudet blir rel
ativt begränsat." 

I utredningen konstaterar man också 
att konsumenten har en mycket svag 
ställning både före och efter köpet. En
ligt utredarna är det lätt för pro
gramsäljaren att skylla på datorn. Och 
datorsäljaren i sin tur skyller gärna på 
tillbehör eller programvara. 

I utredningen föreslår man en rad 
åtgärder för att stärka konsumentens 
ställning. När det gäller s.k. hemdatorer 
menar utredarna att det ställs särskilt 
stora krav på dokumentation och övrig 
handledning. Det måste finnas utförlig 
beskrivning av hur olika enheter kop
plas samman och vad ändamålet med 
detta är. Materialet måste också vara 
pedagogiskt utfört, "vilket sällan är fall
et i dagens läge" skriver utredarna. 

Redovisa kostnader 
Utredarna menar också att säljaren 

måste redovisa vad hela datorsys
temet kommer att kosta. Så här skriver 
man: 

"Till de här datorerna säljs tillsatser. 
Dessa kan för konsumenten vid ett 
första påseende verka vara ett billigt 
och bra alternativ, men visar sig ofta to
talt sett bli både dyra och inte så sällan 
icke kompatibla med de program man 
tänkt sig att köra i datorn. " 

När det gäller skrivare anser ut-

Pengar tillbak~ efter 
onådig reparation 

Betala tillbaka pengarna b~gärde i första hand hävning av 
för reparationen eller se till kapet, .. 1 andra _hand 852 kronor till-
att skrivaren fungerar! baka f~~ reparationen. . .. 

.. Allmanna reklamat1onsnamnden 
Det kra_vet h~r Allmanna ansåg dock att två år är en för lång 

Reklamat1onsnamnden tid för att kunna häva ett köp. 
ställt mot Compro i Malmö [)äremot anser man dock. att den 
etter en lång och trasslig forsta reparationen vant onod1g och 
historien med en kund som att Compro ska återbetala 852 kro-

nor. 
har en krånglande STAR Den sista reparationen måste dock 
10X-skrivare och en C128D. kunden betala anser man under 

Bråket började redan julen 1985 
då kunden, Evert Evertersson från 
Arlöv och ägare av en C64, köpte en 
STAR 10X-skrivare hos Compro i 
Malmö för 3.600 kronor. Redan efter 
tre veckor krånglade skrivaren och 
Compro fann att felet låg hos det in
byggda interfacet. 

Efter denna reparation har kunden 
och Compro skilda åsikter om vad 
som hände. Kunden hävdar att prob
lemen med skrivaren fortsatte. Com
pro hävdar att kunden köpte en 
MPS801 bara "för att kunden tyckte 
STAR-skrivaren var för komplicerad". 
Men att han senare åter köpte till
baka STAR 1 0X-skrivaren. 

Under historiens gång köpte kun
den också Commodores PLUS/4, 
sålde den och köpte därefter en 
C128D. Dessutom köpte han ett SE
CUS-interface till skrivaren från 
Diskett i Malmö. 

Fortfarande hävdade kunden att 
han hade skrivar-problem. 

Hösten 1988 lämnades därför skri
varen åter in till Compro för repara
tion. I Januari 1989 återfår han skri
varen med en faktura på 852 kronor 
för för teknisk service och byte av 
strömbrytare. 

Enligt kunden fungerade skrivaren 
fortfarande inte. Den lämnades åter 
in till Compro, som nu skickar den vi
dare till Secus Data AB, importör av 
sagda skrivare. 

Secus kunde inte finna felet eller 
reparera skrivaren utan var tvungna 
att byta hela kretskortet. Denna repa
ration kostade 1.300 kronor. Något 
som kunden vägrade acceptera utan 

förutsättning att datorn fungerar ihop 
med skrivaren. Och det maste Com
pro åtgärda. 

Christer Rindeblad 

KONSUMENT-
•• 

HORNAN 
Känner du dig lurad eller 

orättvist behandlad av något 
företag? 

Skriv och berätta till Da-
tormagazins .. 
KONSUMENT-HORNAN, 
som alltså byter namn från 
SVAR DIREKT. 

Datormagazin samarbetar 
med Konsumentverket och 
ser till att dina rättigheter 
tas tillvara. 

Viktiga fall presenteras 
under Vi!J-jetten KONSU
MENT-HORNAN. Adress: 
Datormagazin, Karl
bergsvägen 77 - 81, 113 35 
STOCKHOLM. Märk ku
vertet "Konsument-Hör
nan". 

OBS:Vi måste ha ditt 
namn, adress och telefon
nummer. Anonyma brevs
krivare får givetvis ingen 
hjälp .. 

Regler för postorder 
Man får inte bete sig hur som helst om 

man säljer på postorder. 
Det framgar av broschyren ''Till di9. 

som säljer via postorderannonser ' 
från Konsumentverket och som beskr
iver hur en postorderannons måste vara 
utformad: 

Varan måste vara korrekt beskriven. 
Tdlkommande kostnader, frakt, post
förskott etc maste vara preciserat i kro
nor. Uppgifter om köparen har angerrätt 
maste anges. Köparen ska ha minst 10 

dagar på sig, vem som ska stå för rekla
mations ' 

I annons ska leveranstid alltid anges. 
Ger säljaren garanti sl<.a annonsen in
formera om länQd, huvudsakliQa. 

Det är också viktiQt att köparen får 
veta vem som står bakom annonsen. 
Därför ska postorderannonser alltid in
nehålla uppgifter om säljarens namn 
eller firma, fasta adress och telefonnum
mer. Uppgivande av postboxadress är 
inte tillräckligt. 

redarna att säljaren bl.a. måste uppge 
om printern har seriell- eller paral
lellinerface. 

antal nålar i skrivhuvudet. 
skrivarens hastighet. 
Epson/lBM-kompatibel. 
Kan hantera postscript. 
Färgbandsstandard. 
Utredarna har också krav på vad 

säljarens ska informera när han säljer 
skärmar, modem, joysticks och andra 
tillbehör samt program. När det gäller 
program anser utredarna att köparen 
alltid ska ges tilHälle att läsa manualen 
och provköra programmet i butiken. 
Helst ska säljaren tillhandahålla en de
moversion för provkörning på den eg
na maskinen. Och om support inte 
ingår i programpriset ska det anges. 

Säljaren ska också infQrTT]_era or:i:i 
programmet inte hanterar A, A och 0 
samt vilket språk manualen är skriven 
på. Vid kompatibilitetsproblem ska kun
den ha rätt att återlämna programmet 
och få tillbaka pengarna. 

Vill du läsa mer om utredningens 
förslag kan du beställa flDatom för kon
sumenten" från Konsumentverket, ln
formationssekretariatet, Tel: 08-759 
8300. 

Christer Rindeblad 

Böcker och tidskrifter om datorer och program är ofta 
svårtillgängliga på grund av sitt tekniska språk och ämnets 
svårigheter. Detta förhållande gör att köparen blir mycket beroen
de av säljaren, konstaterar Nordiska.Ministerrådets utredare i sin 
bok "Datorn för konsumenten". 

FRAKT TILLKo••ER PÅ PRISERNA. 1-ÅRS 
GARANTI. B DAGARS BYTESRXTT. 

ELLJIS TRADING AB 
BOX 672 , 451 24 UDDEVALLA 
TELE 0522-353 50 FAX 353 44 

f!rJI 
WiD 

-' 

• 

'--· 
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Enklare fixa sprites 
* • '']( )I[ )I[ )I[ ]I( 

* · * )( )( ]()()()(]I( 

]I( ]I( )I[ * * )I[ )I[ )I[ 

* * * * * )( )( )( )( )( 

*** 
)l[)l[J(;N;)l[J( KMJEMKK 

~M)l[MM * )l[)l[)()I[~ 

** * * ** 
** * * * ** * * * * 

..L 
i':'} 

.r(n_ 
...r,._ 

)()()()I[ * * * )l[)I[)()( Bilden visar 
hur det kan se 
ut på skärmen 
när du arbetar 
med sprites. 
Att göra 
gubbar är 
nämligen 
valfritt. 

* * l( )( )( )( )( )( )I[ 

* * )I[ )( )I[ )I( )I[ )I[ 

M M M M )( )I[ )I[ )I[ )I[ )f 

• 

En sprite är, enligt den lexi
kaliska definitionen, en älva 
eller fe eller annan liten sago
varelse, d.v.s. ett litet, lätt och 
rörligt väsen som seglar fram 
i luften till synes oberörd av 
omgivningen. 

Det kan kanske förklara 
varför datorsprites heter som 
de gör. 

De är nämligen små grafi
kobjekt som enkelt kan flyt
tas runt på skärmen helt obe
roende av övrig grafik, anting
en framför den eller bakom 
den, och som kan man säga 
lever ett litet eget liv. 

Att designa spel eller demos på 
64:an utan att använda sig av sprites 
är i stort sett dömt på förhand att ge 
ganska dåliga resultat. Sprites är 
alltför flexibla och kraftfulla för att 
kunna avstås ifrån, därom rådering
et tvivel. 

Det stora kruxet med kombinatio-
nen 64:a och sprites är dock att det 
hela kräver en hel del arbete för att 
fungera. Bara att designa själva 
grundstenarna är en mycket tidskrä
vande process som inkluderar rutigt 
papper, miniräknare och ett gene
röst tålamod. 

Sol + muntra miner 

Det är just här som en sprite-edi-tor 
kommer så väl till pass. Den elimine
rar mycket av det tråkiga arbetet och 

f_,- ger · hela tiden programmeraren en 
kontinuerlig bild av den sprite som 
man håller på att skapa i s.a.s. natur
ligt utförande. Det följande lilla pro
grammet klarar av detta och lägger 
in data på rätt plats i minnet så att 
man kan spara_ det hela för senare 
användning. 

Programmet är egeritligen inte äm
nat för användning i någon större 
omfattning utan mest avsett att illu
strera några t illvägagångssätt och 
metoder. Arbetsytan representeras 
på skärmen av en fyrkant, 24 x 21 
positioner, motsvarande varje en
skild pixel i en sprite. Först måste 

...:,. man i en liten meny bestämma vil ken 
_sprite som skall editeras, om den 
skall expanderas i något led (vilket 

- kan vara bra under editeringsstadiet) 
samt om man vill kopiera över redan 
existerande spritedata. 

Följande tangenter är akt iva under 
programmets körning: 
• X .. återvänd till huvudmenyn 

_ _. • (cursor-tangenterna) .. flytta markö
ren i respektive riktning 

• (space) .. tänd pixel 
• lnst/Del..släck pixel 
• Clr/Home .. radera hela spriten 
• C .. bestäm spritens färg 

Notera att om du vill editera en re
dan skapad sprite igen efter att ha 
varit i huvudmenyn måste du marke
ra att du vill kopiera redan existeran
de sprite-data över till skärmen, an
nars blir det hela tämligen knepigt. 
Tyvärr tar detta en ganska ansenlig 
tid, något man tyvärr ofta får leva 
med när man programmerar i BASIC. 

Raderar data 

En annan detalj är att programmet 
automatiskt raderar alla spritedata 
på de åtta aktuella positionerna i 
minnet när programmet startas. Om 
detta är särskilt smart eller inte kan 
diskuteras, men det går ju att ta bort 
om man inte tycker om det ( rad 700 
f.f.). 

När man väl skapat sina sprites 
går man helt enkelt ur programmet 
och skriver NEW. Programmet för
svinner då men spritedata för de åtta 
olika spritarna man skapat ligger 
kvar i sina minnespositioner. Sedan 
kan man använda följande lilla snutt 
för att spara rubbet i en sekventiell fil 
på disk: 

10 OPEN 4,8,4," <filnamn> ,s,w" 
20 FOR I= 15872 TO 16320 
30 F>RINT 24,PEEK(I) 
40 NEXT I: CLOSE 4 
När man sedan vill ladda in sina 

sparade sprites vid ett senare tillfälle 
för användning i ett program kan 
man använda i princip samma rutin, 
fast man byter förstås ut PRINT/ 
PEEK på rad 30 mot INPUT/POKE. 
Likaledes måste man ändra i OPEN
satsen på rad 10. Detta skall för
hoppningsvis inte innebära några 
problem. 

I programmet har jag valt att lagra 
mina sprites på position 15872 och 
framåt. Detta är precis i slutet av den 
första delen av BASIC-minnet vilket 
är ganska bra eftersom man slipper 
hålla på och krångla en massa med 
spritepekarna. Skulle det bli nödvän
digt att lägga spritarna någon an
nanstans, tex. om BASIC-program
met hotade inkräkta på dataareorna 
eller om man vill ha fler än åtta ol ika 
spritemönster, så går detta givetvis 
ganska enkelt. Det är.bara att ändra 
adresserna i programmet samt peka
ren på rad 510. 

Bygg ut 

Denna lilla sprite-editor är inte sär
skilt användbar eller kraftfull i det 
skick den är nu, men det finns ju ing
et som hindrar att man använder den 

som en ram för ett mer kraftfullt pro
gram med fler finesser, tex. en möj
lighet att editera multi-color sprites 
eller att kopiera mellan spritemönst
ren. Men gör man programmet myc
ket större blir det också långsamma
re, något som inte är särskilt bra ef
tersom det redan är slött som en lus 
på en tjärsticka (HATA BASIC!). 

Några kommentarer till program
listningen . .. 

65Här väljer man om man vill ko
piera över redan existerande sprite
data t ill skärmen, något som under
lättar om man vill ändra i en redan 
existerande sprite, Vet du att sprite
arean är tom bör du svara N på den 
här frågan. · 
_ 852=15872+(N*64)Zärden be
gynnande minnescellen för spriteda
ta till sprite N, d.v.s. data för sprite 4 
börjar i minnesposition 16128 och 
fortsätter i 63 bytes till 16191. 

100P = 1065 : S = 1065 P represen
terar en punkt i skärmminnet som för 
närvarande upptas av markören, från 
början det övre vänstra hörnet. S an
vänds för att kolla om förflyttning i 
en viss riktning är möjlig. 

110-120Här bestäms vilken utform
ning markören skall ha i just den här 
positionen. Är positionen ofylld är 
markören ihålig, annars inte. 

120-190Själva huvudslingan i pro
grammet där det hela styrs. 

160IF PEEK(S) = 66 OR PEEK(S) 
= 69 THEN 120 Om den position på 
skärmen som markören försöker f lyt
tas till upptas av ramen så är förflytt
ningen naturligtvis omöjlig. 

200-220POKE(Z + X),PEEK(Z + X) 
OR (2"81) En liten logisk finess för att 
sätta på en bit i en byte utan att göra 
något med de övriga bitarna. Resul
tatet blir att byten (Z + X) ser ut som 
förrut förrutom att biten Bl tänds om 
den inte var tänd innan. 

270POKE(Z + X),PEEK(Z + X) AND 
(255-(Z'BI) Motsvarande finess för att 
stänga av en viss bit utan att påverka 
de övriga bitarn i byten. 

300-LI = (I NT((P-1065)/40)) Avgör vil
ken linje (0-20) som markören befin
ner sig på. 

BY = I NT((p-(1065 +(LI* 40)))/8) Be
stämmer vilken byte (0-2) på den spe
ciella raden sommarkören finns i. 

X = ((3 *LI)+ BY) Den byte (0-63) i 
spritearean som markören är i. 

Bl = (7-(P-(1065+40*LI +8*BY))) 
Den specifika biten (0-7) i den aktuel· 
la byten. 

400· Rensar skärmen (skärmmin
net) samt den aktuella spriten (på
verkar inte övriga sprites) 

500-POKE(2040 + N),(248 + N) Sät
ter spritedatapekaren för den aktuel
la spriten N till korrekt område rela
tivt de övriga. 

POKE(53287 + N),C Ger spriten 
rätt färg 

10 
15 

GOSUB 700 
PR I NT " <CLR> " 

20 
30 

POKE 53280 , 11:POKE 53281, 12 : POKE 53269 , 0 
PRINT "<BLU , RVS DN> SPRITE ED I TOR <R VS OFF> 

35 PR I NT "<BLACK,DOWN>E~ITERA SPRITE <0-7) . . , ": : 
I NPUT N: I F N<O DR N>7 THEN 35 

40 PRI~T " <DOW N>EXPANDERAD X-LED IJ /N l ... ":: 
I NPUT A$: I F A$<>"J" THEN POKE 53277,0:GOTO 
55 

50 POKE 53277, < 21'N l 
55 PRINT "<DOWN>EXPANDERAD Y-LEDIJ/Nl .. . "; : 

INPUT A$:IF A$<>"J" THEN POKE 53271,0:GOTO 
65 

60 POKE 53271 , < 2·1'N l 
65 PRINT "<D6WN>KOPIERA EXISTERANDE DATAIJ/Nl. 

.. ": : I NPUT K$ 
70 PRINT "<CLR,SHIFT-U,24 SHIFT - C,SHIFT-1>" 
75 FOR 1=1 TO 21:PRINT "<SHIFT-B>";SPCl24); 

"<SHIFT - B>":NEXT I 
80 PRINT "<SHIFT - J,24 SHIFT-C,SHIFT - K>" 
85 Z=15872+<N*64):C=O 
90 GOSUB 500:IF . K$ ="J" THEN GOSUB 600 
100 P=io65:S=1065 
110 A=PEEK<Pl:IF A<>32 THEN K=81:GOTO 120 
115 K=87 
120 POKE P,K:GET T$:IF T$="" THEN 120 
125 IF T$="X" THEN GOTO 15 
130 IF T$="<DOWN>" THEN S =P+40 
135 IF T$="<UP>" THEN S=P-40 
140 IF TS="<LEFT>" THEN S=P-1 
145 IF T$="<RIGHT> " THEN S=P+l 
150 IF T$="C" THE N GOSUB 800 
160 IF T$ =" "THEN A=42:GOSUB 200 
165 IF T$ =" "THEN A=42:GOSUB 200 
170 IF T$="<HOME>" THEN GOSUB 400 
175 IF T$ ="<DEL>" THEN A=32:GOSUB 250 
180 IF PEEK<Sl =66 DR PEEK<Sl=67 THEN 120 
185 POKE P,A:P=S 
190 GOTO 110 
200 REM SÄTT BIT 
210 GOSUB 300 
220 POKE <Z.+Xl,PEEK<Z+Xl DR <21'Bll 
230 .GOSUB 50_0.: RETURN , · - ,_ 
25~ REM RADERA BLT 
260 GOSUB 300 
270 POKE <Z+Xl,PEEK<Z+Xl AND 1255-121'BI J l 
280 GOSUB 500:A =32:RETURN 
300 REM . FINN BIT 
310 Ll = IINT<<P - 1065)/40)) 
320 BY=INTl<P-(1065+<LI*40)J)/8J 
330 X= <<3*Lll+BY) 
340 BI = <7-(P - 11065+40*LI+8*BYll) 
350 RETURN 
400 REM RENSA 
410 FOR 1=1065 TO 1865 STEP 40:FOR J=I TO 1+23: 

POKE J,32:NEXi J, I 
420 FOR I =Z TO Z+63:POKE 1,0:NEXT I 
430 P=1065:S =1065:RETURN 
500 REM VISA SPRITE 
510 POKE <2040+Nl, <248+Nl 
520 POKE (53287+Nl,C 
530 POKE (53248+<2*N)),255:POKE 

(53249+<2*Nll,100 
540 POKE 53269, 121'N) 
550 RETURN 
600 REM KOPIERA 
610 FOR G=1065 TO 1865 STEP 40 
620 FOR P=G TO G+23 
630 GOSUB 300 
640 IF PEEKIZ+X) =O THEN 680 
650 IF <PEEK<Z+Xl AND (21'81) )=(21'BI l THEN POKE 

P,42 
680 POKE P+54272,C:NEXT P,G 
690 RETURN 
700 REM RENSA SPRITES 
710 FbR 1=15872 TO 1638~:POKE 1,0:NEXT I 
72-0 RE;TURN' 
800 REM ÄNDRA FÄRG 
810 PRINT "FÄRG C0 - 15l";:INPUT C:IF C<O OR C>15 

T-HEN 810 
820 FOR I=55336 TO 56136 . STEP 40:FOR J=l T0 _24: 

POKE I I +J l, C: NEXT J, I 
830 POKE (53287+Nl,C 
840 PRINT "<UP , 17 SPACES,UP>":RETURN 

POKE(53248 + (2* N)),255: POKE 
(53249 + (2* N)), 100 Bestämmer spri
ten Ns X- och V-koordinater på skär
men ti ll 255 resp. 100 

POKE53269,(Z'N) Aktiverar rätt 
spri te samt stänger av alla andra. 

600-IF (PEEK(Z + X)AN D(Z'B I)) = 
(2"81) THEN POKE P,42 Kontrollerar 
om biten Bl i byten Z + X är tänd och 
skriver i så fall ut ett tecken på mot
svarande plats på skärmen. 

700Rensar spriteareorna 15872 t ill 
16320 (behöver inte nödvändigtvis 
vara med - en smaksak) 

800Ändra färgerna. Posit ionerna 
55336 t ill 56136 i färgm innet motsva
rar 1065 t ill 1865 i skärmminnet. 

Som sagt, experimentera gärna li 
te själv med nya fi nesser. Program
met borde lämpa sig bra för dylika 
"expansioner". 

Magnus Reitberger 
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GEOS2.0 

Ett strå vassare 
Sedan GEOS dök upp med 

version 1.0 till Commodore 64 
_ för några år sedan har det 
hänt mycket. -

Systemet har utökats och 
förbättrats hela tiden, nya till
behör har kommit och opera
tivsystemet har sakta masat 
sig upp genom versionsnum
ren. 

Nu har man genomfört en 
del stora förändringar och 
har vågat sig på att kalla det 
hela för 2.0. Datormagazin 
har kollat in förbättringarna. 

GEOS, operativsystemet som imi
terar Maclntosh på en Commodore 
64, har nu funnits några år och här i 
Datormagazin har vi skrivit en hel del 
om det. Att något sådant överhuvud
taget kan fungera på en 64:a är i sig 
ganska fantastiskt, men det har ock
så funnits mycket negativt och myc
ket att önska. 

Med version 2.0 är många av önsk
ningarna uppfyllda. Snabbare disk
rutiner, enklare f il hantering och stör
re användarvänlighet är bara några 
exempel. 

Det första som märks vid inladd
ning är att DeskTopen ser lite annor
lunda ut. Här finns två nya_menyer 
och en klocka i överkanten. Dess
utom har papperskorgen bytt utse
ende och skrivarikonen är flyttad till 
vänstra hörnet. 

- Minskar riskerna 

Tack vare det sistnämnda minskar 
( risken att filer som ska skrivas ut av 

misstag råkar hamna i papperskor-. 
gen i stället. 

Och skulle det fatala hända, så 
kan numera den sist raderade filen 
råddas tillbaka från papperskorgen. 
Vad gäller klockan så fanns ju den 
även tidigare, men inte synlig. Nu har 
man alltid tiden för ögonen, och den 
går enkelt att ställa genom att man 
klickar på den med pekaren. · 

De nya menyerna heter Select och 
Page. Med hjälp av den förstnämnda 

går det att välja samtliga filer på dis
ketten, alla filer på en och samma 
sida eller alla filer som finns ute på 
ramen. Möjligheten att välja flera fi, 
ler fanns ju inte alls tidigare, men nu 
kan det också göras genom att man 
håller ned Commodore-knappen och 
klickar på önskade ikoner. 

Mycket effektivt vid till exempel 
samtidig kopiering eller radering av 
flera filer. Från Page-menyn kan man 
välja att ta bort eller lägga till sidor 
på sitt "skrivbord". Ett bra sätt att 
radera alla åtta filer på en sida. Och 
man Slipper dras med en massa tom
ma sidor om många filer raderats 
från en disk. 

Man kan tycka att hela poängen 
med ett operativsystem som detta är 
den enkelhet det innebär att peka 
och klicka. Men för alla som ogillar 
att arbeta med mus eller joystick har 
GEOS 2.0 tangentbordsgenvägar för 
samtliga vikti~are kommandon. 

Utföra allt 

Commodore-knappen i kombina
t ion med resten av tangentbordet ger 
möjlighet att utföra nästan allting 
som kan göras med pekaren. Det går 
t ill och med att välja ut enstaka fil iko
ner på sidan. 

Nästa nyhet rör också DeskTop. 
Det handlar om möjligheten att an
vända olika färger. Dels kan själva 
" skrivbordsytan" ges en avvikande 
färg och dels kan de olika filikonerna 
ha olika färger beroende på fil typ. 
Och allt kan väljas från något som 
kallas Pad Color Manager, som är av 

· samma typ som den t idigare Prefe
rence Manager. 

En av de rejält stora nyheterna, 
som samtidigt är den största mis
sen, är att GEOS 2.0 kan hantera tre 
diskdrivar av valfri sort. Riktiga dis
kettenheter söm 1541, 1571 och 1581 
eller ett expansionsminne konfigure
rat som RAM-disk. Det är onekligen 
glädjande att se tre diskettsymboler 
där man tidigare bara såg två. 

Inte fullt ut 

Men, man har inte genomfört det 
hela fullt ut. Det är nämligen bara två 
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DATOR:t\llAGAZIN testar 
GEOS 2.0 rned GeoV,irite 2.1 

Nya· GEOS 2.!J ~1ör ett · bra, operati ·-/s 19stem tiU 
· Commodore 64 ännu ljä.ttre. 

Lägg märke till att å, ä och ö funkar på GeoWrite. 

av dessa drivar som kan vara aktiva 
åt gången. Den tredje finns där, otill_
gänglig, och måste bytas mot någon 
av de andra för att bli användbar. 

Detta görs visserligen med en en
kel flyttningsmanöver med pekaren, 
men förtar ändå en hel del av poäng
en. Då är det ju nästan lika enkelt att 
byta diskett: Varför gjorde ni det inte 
ordentligt, Berkeley? 

Men bortsett från detta så är den
na nya: generation av GEOS mycket 
trevlig att arbeta med och definitivt 
ett steg framåt. Ett bra operativsy
stem har blivit bättre. 
. Inkluderat i GEOS 2.0:s grundpa

ket är numera:· förutom GeoWrite 
och GeoPaint, även GeoSpell. Geo
Spell är liksom när det tidigare sål
des separat ganska meningslöst för 
oss svenskar. Att utföra stavnings
kontroll på svensk text med en eng
elsk ordbok ger inte så mycket. Men 
annars fungerar det väldigt bra. 

Den GeoWrite-version som med
fö ljer är 2.1, som tid igare endast 
fanns till 128:an i GeoWrite Work
shop-paketet. Datormagazin har 
skrivit om den tidigare, men i en has
tig sammanfattn ing är detta vad som 
erbjuds: . . 

WYSIWYG, centrering, höger- och/ 
eller vänsterjustering, sidhuvud·, sid
numreri ng och datering, decimalta
bu lering, indentering av nya stycken, 
" sök- och ersätt"-funktion och myc
ket mer. Jämfört med den ursprung
liga GeoWrite är detta en bra och 
fullt användbar ordbehandlare, om 
än fortfarande lite långsam. Något 
som dock hjälps upp om man har en 
RAM-disk. 

Det bästa 

Vi kommer så till det egentligen 
bästa med hela det här paketet, den 
nya versionen av GeoPaint. Redan ti
digare det avgjort bästa grafikpro
grammet till Commodore 64 har Geo
Paint nu tagit steget upp i eliten. 

Det handlar inte om stora eller 
många förändringar, men _de är nog 
så· viktiga. En av de viktigaste är 
"klipp- och klistra"-funktionen. Lik
som tidigare kan valfri del av ett Geo
Paint-dokurnent "klippas ut" och 
sparas i ett fotoalbum. Det som skil
jer är när man vill "klistra in" den 
igen i ett dokument. 

Möjlighet finns då att centrera bil
den inom valt utrymme, eller att an
passa storleken på den så att utrym-
met fylls. Kanterna kan -utjämnas, 
mönster kan väljas och he.la bilden 
kan göras "genomskinlig", det vill 
säga läggas ovanpå en tidigare. Allt 
detta väljs med pekaren i en dialog
ruta och ger väldiga möjligheter i 
bildskapandet. . . . 

Andra små förändringar är att cir
kelverktyget numera k_an användas 
även för att rita ellipser och att "färg
sprutan" förutom sin tidigare funk- . 
_tion numera kan spraya även i nega
tivt eller .positivt (enbart ~e svarta el
ler vita punkterna i ett mönster). 

Mycket mer går att hitta orri man 
bläddrar sig runt på alla de disksidor 
som GEOS 2.0 erbjuder. Och som 

~teo, = file 
0
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( i Plusdanska, franska, tyska, italiens-
,,,,, ·, It ka, spanska, schweiziska och eng-
fä r-1' elska. 
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alla har tidigare återfunnits i diverse 
ol ika fontpaket. Så även de svenska, 
som HK Electronics tidigare levere
rade med Fontpack 1. Inkluderat på 

S1Jstern 
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Nya Geos 2.0 till 64:an är ett klart lyft jämfört med den 
tidigare versionen. 
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Month 
I GeoChart kan man bygga egna diagram. Det funkar även 
med bland annat cirkeldiagram. 

Detta ar 
Geo-Paint 
2.0 

GeoPaint påminner till hög grad om program som Deluxe-
Paint till Amigan. . . . . 

disken är . också fonteditorn Geo
Font, som vi också sett tidigare. 

Manualen är fyrspråkig, men någ; 
ra svenska instruktioner inkluderas 
inte, så på det hela taget finns inte 
särskilt mycket att hämta i lnterna-
tional Fontpack. · · 

Avslutningsvis kan nämnas att 
ryktet säger att Berkeley Softworks 
just nu.jobbar stenhårt på en version 
avGEOS'till IBM PC. 

Helt omöjligt är det ju inte, till App
le Il finns det ju redan. 

Anders Reuterswärd 

TEST: 
GEOS2.0 
Tlllver1uue: Berl(eley Softwor11s 
Svensk distributör. H K Electronlcs tel 
08-7339290 
Systemkrav: Commodore 64 med 
dlskdrtve 
Pris: 595 kronor 

TEST: ..... 
INTERNATIONAL 
FONTPACK 
Tlllverl(are: Berl(eley Softwor11s 
Svensk distributör. HK Electronlcs 
Systemkrav: Commodore 64 med 
dlskdrlve 
Pris: 249 kronor '-
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10 REM---- ------- ----- ---- ---- -------
11 REM YET ANOTHER ONE PRODU CTION. 
12 REM THE MAGICAL -RAM DI SC-
13 " REM 1C 1 J ULY MCMLXXXIX 
14 REM-------------------------------
15 PO KE 52 , 128:POKE 56,128 
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PRINT " • CLR )" ::READ S . E :FOR S=S TO E STEP 
35:READ 0$:FOR N=l TO LEN lD$l STEP 2 
B= l ASC 1M ID~1D$,Nl l -64l*16+ASClM ID$lDI, 
N+lJl-64:POK E S+N / 2,B:C=C+B•N:NEXT:NEXT 
IF C-59557~0 THEN PRINT ~ERROR!" 
REM----------- - ------------
REM RAMD!SC DATA $8000 -$858 1 
REM --- -- -----------------
DATA 32768.34177 
DATA-@IH@AJHALCLBLMCHC@B@JCOMB@AEOMB@EKOOB@ 
GLHEEHDLJGNCJI@@JB@IJ@@GHMB@M@HN 
DATA BAM@HLHF@BF@JIH@JBEBHM@I@CHN@H@CHECHHE 
CDHMHD@BDLDDHADMDAEBDCDMECDLEBDK 
DATA GNHA@@HBMAHC CNHCK LHDCDHAJEGJDHJEG KDHJB 
@CLJC@AAB@GC@@MMCMH@O@OEFHHEGKFH 
DATA HEGJDLNDJGB@GC@@JB@FLJC@@OMMD@H@M@OHHJ 
@JFIDFHMGFHADLFGHEJB@BJl@MB@AFNG 
DAT.A J@EJON@@@O@@I LHK I J NH@M@OJ LJ M@OGLHK I J NH@ 
B@AFNGM@OGJIBAB@AFNGJBGODLFLHEEB 
DATA . DADMDFDJDLDEB@DDDODEECB@D~DO EbB@DEEHD I 
ECED@@EBDADMDFDIDLD EB@DADLEBDEDA 
DATA DDE!B@DEEHDIECEDEC@@ECEDEEE@DIDDB@EBDA 
DMB@ECEIDNEDDAEH@@DFDIDLDEB@EDDO 
DATA DOB@DLDODNDG@@DCDADNBGEDB@ECDAEFDEB@DM 
DOEBDEB@EDDHDADNB@CACFB@DFDIDLDE 
DATA EC@@B @KLOFB@ NAOOM@@OB@AEO MB@ JCOM B@Å HN E 
B@AIH@FL@BJ@DLGBONB@ECNDB@JHNEJI 
DATA @@HM@DH@JIIJDLAFNGJILCHM@DH@DLAIH@Bl@O 
Ll@Jl@@B F l @FFI C@DLAFNGDHDJDJDJDJ 
DATA B@DLHAFHDLDLHADHJIBDB@AFNGFHB@EIHAHJB@ 
EIHAF@@@FLDLH@B@GEHADLNDJGJl@@HM 
DATA GDHAJ@HGHMHLHAHLHMHAF@@@HGJLGDHAM@ACF@ 
HNINHAHMIOHAJBOONHKMCFHCB@AFNGM@ 
DATA OGF@HD@BJIHBJBODB@IDHAJ@@@JB@JKI@FHFB@ 
AFNG LHLJ M@ OFJ l @KHEMCKNOFHEKIOGHE -
DATA B@FEHAJIAAHEMCKIOFHEAHGIOHHEJJKIOGHEGI 
OIHEB@FEHAJIAGHEMCKNOHHEKIOIHEHD 

41 DATA ONB@KOHCJl@MB@AFNGJ EO NAH B IO@FIA@JHLF@B 
M@KBF@B@HNHAJ!HCJBAEB@IDHAJIHCJB 

42 DATA BDB@!DHAJl@@CHNMHLHAJJJIO@NMHMHAB@LMKM 
JIHCJBCFB@JDHAJIHCJBBMB@IDHAJECC 

43 DATA CHNEBMJJJECD NEB NB@LMKMJIHCJBCFDLIDHAJ@ 
@@HDE@HDEBJIO@JBL@HEECHFEAJBA@KA 

44 DATA E@DHKAEBIAE@FHIAEBLHM@OCNFECNFEALJM@NL 
F@JBAOKMC@OM!MMOHELJA@OGJM@@J@HM 

45 DATA OOH EF@JBAO KMMOH E IMC@OMLJA@OGJMOOHEH M@@ 
J@F@J@@JJl@@l!MDHEHHM@OJB@GC@@B@ 

46 DATA FOHEJDKGL@@Kl@@BJ@@JHHKAKKIIMDHEIHM@OG 
JLGDHAM@@BAHF@HHIH@J@J@J@JJHJB@@ 

47 DATA KMMDH EL IBJO@@KMl@ FHFM@@ LLHNHN @@J M@NNCH 
IHBIO@JH F@ IHBIO@CHNIA@JHK@MM!@MB 

48 DATA B@H KH BK@NOJB@@FHFHDLHGH@B@HKHBl@NCJB@A 
M@OB@MDFD!DLDEDNDADMD EB@B@B @EC ED 

49 DATA DA EBE DB@DEDNDDB@B@B@BMECDIEJDEBM@M@M@@ 
@MDFEBD EDEB@D MDEDMDO EBE ICJ@M @@EB 

5 0 f"\6 T 6 f ab nMnnr. t ~ rnr·c~@@DB D!'. ECD ! DCB@E~ B@~~E>~[~B 
E ! ED DEEC@M@@B@M OHBHDO!GHJICDH E@A 

51 DATA B@G!HBB@DBHBJDOIJ B@@Kl@@HFIEOJLHNHN@@F 
M@O EJEO KB! O@LIL@M@@G J!C @AHFEO KH E 

52 DATA OKJ@@@KÅONIAOJLFOLJEOLL!OOM@@DLFOMC@@O 
NFONM@@B NFOO NFO JM@ @BNFO KDL FNHC B@ 

53 DATA DBHBB@FGHBJDOIKl@AHFLI@HM@AKKN@@HFN@@A 
M@ADHFBKH EBLJE OJHEBMHEBOH ECAJ EO K 

54 DATA HEB NH EC@ HECBJICGHE@AEHLFGJF@NHM@@CAHFI 
@ADLLMKMB@GC@@B@HJJMDLOGKGJLGDHA 

55 DATA L@A@l@@ EJ B@DDLHGH@B@NKHBHDOI LF GJJIBLJ@ 
@AMAGJO@@OJI@HJB@AHFOJHEOKJEBNJD 

56 DATA BMDL@JHDB@GC@@B@LHHCHEOKHDOJB@LHHCLFGJ 
DHIHCHN EOJJJFHNEOKHEOMHFOLJ MH MHA 

57 DATA JNHLHAHEOOHFONDHHJAHFEOLJJFHF EOM l @@EJB 
@CDLHGH@L!O@K@OGNHM@@BFl@AHMHMHA 

58 DAT A HNHLHAJMGDHAHEOINNGDHA@FO!@FOl@FO!@FOI 
JDOIJ !@@JB@J I l@FHF LHLJM@OIJDOIN H 

59 DATA LHKMMCHEII@EHFM@OFJB@@JDO!KEOJ!l@@HFNH 
LHN@@FM@OEGHJICDHE@AB@DBHBJEOKB! 

60 DATA O@ L!L@M@@G J!C@AH FEO KH EO KJ@ @@ KAOJ!AONLF 
OLJEOLLI60M@@DLFOMC@@ONFONM@@BNF 

61 DATA OONFOJM@@B NFOKDL!AHDB@DBHBB@FGHBJ ICGH E 
@AEHF@B@MOHBHDOIJ MH LHAHEFJJMHMHA 

62 DATA HEFKLNGDHAKI@BHFHEFLKI@CHFHEFMJEFJAHNE 
FL HMH LHA J EF KN EFMH MHMHAKl@DHFH EFB 

63 DATA CHFEFLHEFDK!@ EHFHEF CF EFMHEFEIHDJDJDJDJ 
LMGDHAA @F@G HJ!CDHE@AB@G!HBB@DBHB . 

64 DATA JEOIJHAHFIA@JJN@@@O@BA KM@@HFI!@@HF NHLH 
!HBI @OM@OCKIODHEAH NEF LIIODHEK!O E 

65 DATA HENEFM!IO EHEDLAFH EJ@@ @KA FD IA F BNFFBM@@B 
NFFCNFFDM@@B NFFEJEFDLEFJM@ NJJ EFE 

6 6 DATA LEFKM@NDB@DBHBB@FGHBJ I CGHE@AEHLFGJF @FH 
FHDLGHHADLFLJDB@ EGN BJEKGO@@AF@JB 

57 DATA @HFL@@@CB@ECNDDLBIH@ 

RAMDisk-
64:a 
• RamDisk är inte oåtkomligt för 
64:a ägare längre. RAMDisk är ett 
mycket praktiskt program som läg
ger upp en ramdisk på ca 26K till 16 
filer i 64:an. Den klarar reset utan att 
innehållet försvinner. Totalt försvin
ner 28K varav 26K till själva ramdis
ken, den tar allt minne från $8000 -
$FFFF, utom de 4K RAM vid $COOO 
- $CFFF där många bra program 
som monitorer o dyl håller hus. 

Sex olika kommandon finns: 
RAMM - Visar 'directory' på ram

disken och filernas start och slutad
resser samt deras längd. Visar även 
kvarvarande Ramdisk och BasicRam 
utrymme. 

RAMC - Radera HELA Ramdis
ken. 

RAMS "Namn",a,b - Sparar en fil 
till Ramdisken. RAMS "Namn" Spa
rar ett Basicprogram. RAMS "Nam
n",a,b sparar givet minnesområde, a 
& b representerar start resp. slutad
ress. 

RAML "Namn" - Laddaren RAM
fil. Om filens startadress är $0801, 
laddas den in som ett Basicprogram 
($2B-$2E ändras). Detta sköts auto
matiskt eftersom alla Basicprogram 
man sparar har just den slutadres
sen. 

RAMR "Namn" - Tar bort en 
RAM-fil. 

RAMK - Stänger av RAMDisken, 
nödvänligt för att vissa program ska 
fungera. SYS 32809 s lår på den igen, 
eller sys 32777 om du vill reseta ma
skinen samtidigt. 

'*' kan användas till RAML och 
RAMR för att förkorta filnamn. Tex 
RAML "*" laddar senast sparad 
RAM-fil. 

Felmeddelanden: 
Ramfile does not exist! - Filen 

finns inte på i Ramdisken. 
Ramfile does already exists - Du 

kan inte spara flera program med 
samma namn. 

Can't save more than 16 files -
Max. Lagringskapacitet = 16 RAM 
filer. 

Filetoo Iong! - Minnet räcker inte 
för att spara filen. 

Stupid RAM syntax - program
met känner inte igen kommandot. 
T.ex RAMHejsan 

? Missning file name error - Du 
har inget filnamn, tom("") sträng. 

Spara aldrig filer från $0800-
$BFFF eller $DOOO-$FFFF, för då för
störs ramdisken när du försöker lad
da in dem igen. Filer mellan $COOO
$CFFF går däremot utmärkt att spa
ra. 

Inskickat av: Manne Landerholm, 
Surahammar. 

1 PR IN T "****************************** 
PRINT "* BORDER "COLOUR <2 SPACES> 
BY J ESPER.S * 
PRINT "****************************** 

10 FOR X=O TO 5:READ A$:FPR Y=l TO 15:FOR U=l 
TO 2:A(U) =ASC <M10$(AS,Y•2 -2+U ,1)l -65: NEXT U 

11 C=A<2l+A(1)•16 ~D=D+C;~OKE 49151+X•15+Y,C: 
NEXT Y:NEXT X 

12 IF 0<>11555 THEN PRINT "<CLR> FEL I bATA !! !" 
END 

13 PRINT "PROGRAMMET AR. INLADDAT":END 
4 DATA KJAAIFPNKJMBIFPOGACAAAMAHIKJDA 
5 DATA INBEADKJMAINBFADKCAAIOAONMlOBC 
6 DATA NAOIIOBKNiIOBJNAKNBBNACJHPINBB 
7 DATA NAFIGAKJABINBJNAKAAALBPNINBCNA 
8 DATA MILBPNINCANAKGACNAADINCBNAOGPN 
9 DATA OGPNKFPNMFPLNAADCAAAMAEMDBOKAA 

Border Colour 
• Detta program ger dig möjlighet 
till att lätt göra en split-screen med 
upp till ca 50 st ol ika färgavdelning~r 
och alla 16 färger ute på ramen. Sknv 
in programmet, spara det och starta 
det. Gör sedan så här: 

Vill man ha färgavdelningarna en
dast på ramen skriv 'POKE 2,1' -
skriv annars. 'POKE 2,0' så att färgav
delningaran sträcker sig över hela 
skärmen. (färgavdelningar = raste-
rinterupt) · .. 

Skriv sedan 'POKE251, antal far
gavdelningar * 2'. 

Färger och rasterinteruptrader Po
kas in på adresserna: 49408-49661 

Ex: 
POKE 49408, första rasterinterup

traden 
POKE 49409, första fägen 
POKE 49410, andra rasterinterupt-

raden 
POKE 49411, andra färgen 
osv, osv ... 
Rasterinteruptraderna måste vara 

i ordning med den lägst~ förs~ och 
den högsta sist om man inte vill ha 
en skakande bild. 

För att slutgilt igen starta program
met och se sitt verk skriv: SYS 49161. 

Inskickat av: Jesper Sjöström, 
Malmö 

SKICKA 
DINA 
BÄSTA 
TILL 

REGLER 
(1) Ditt bidrag sk ickas till Datormaga
zin Karlbergsvågen 77-81 , 11335 
STOCKHOLM. Märk kuvertet " PRG-· 
TIPS". 
(2) Programmen bör helst inte öv.er
stiga 100 rader. Någon undre grans 
finns inte. 
(3) Program längre än tio rader skall 
alltid skickas in på kasett eller dis
kett. Vi hinner inte sitta och knappa m 
alla hundratals programbidrag som 
skickas till tidningen varje månad .. 
(4) Bifoga alltid ett papper med en for
klaring av ditt program plus vilken d~
tor (vi publicerar endast program for 
C64, C128, Plus4 och Amiga) det är 
avsett för, samt ditt namn, adress te
lefonnummer och personnummer 
(skatteverket kräver det). 
(5) Ditt program_eller tips får inte ha 
varit publicerat I annan tidning, vare 
sig svensk eller utländsk, n~gCJn 
gång. I ditt brev måste du ocksa for
säkra att så är fallet, samt att du har 
upphovrätten till det. 
(6) Programbidrag belönas från 50 
kr- 1 000 kr i form av presentkort. 
Prissumman avgörs genom en kClm
bination av programmets längd, ongI
nal itet och syfte. 
(7) Upptäcker vi efteråt att ett bidrag 
" stu lits" betalas inget ut, samt att 
den skyldige utestängs för all framtid 
från Oatormagazins sidor. 
(8) Vill du ha din kasett/diskett i retu.r, 
bifoga ett färdigfrankerat och for
adresserat kuvert. 
(9) Det tar ungefär en månad innan vi 
kan lämna besked om ditt program 
platsar. Vi lagrar också för framtida 
bruk. Så även om ditt program inte 
publiceras omedelbart kan det kom
ma i framtiden. 



Nu har Du råd med 
en proffsskrive1re till 
Din Amiga -Atari! 
KX-P 1081 - Fördelarna: 
• Utskriftshastighet upp till 144 tecken/sek 
• NLQ i alla utskriftsstorlekar 
• Omkopplare för val av skrifttyper 
• Valbar IBM skrivar-emulering 
• Friktions- och traktormatning som standard 
• Ordbehandlingsfunktioner (såsom automatisk rad-

avslutning, centrering, vänster- och högermarginal) 
• Proportionell utskrift 
• Högupplösande punkt, adresserbar grafik 
• Upp till 40 programmerbara tecken 
• Kompatibel med standard PC-program 
• Svensk manual 

· • Arkivbeständiga färgband 
• Godkänd av Semko 

Har du en C 64 eller J 28? 
Vi har ett interlace för 295:
Printerkabel till Amiga/ Atari/PC 99:-

Välj en ATARI 520 STFM 
så får Du "POWER PACK" 
på köpet: 

20 häftiga originalspel 
och 5 nyttoprogram. 

OSLAGBART! 

ATARI 520 STFM med svenskttangentbord och handbok, 512 Kb RAM. 
Inbyggd TV-anslutning, MIDI, GEM, ST-basic, MUS och inbyggd floppy. 

ATARI 1040 STFM 5.495:
Floppy SF 314 1.495:
Monitor SM 124 1.495:-

Alla priser inklusive 23A6% moms. 
~nimiorder 200:- . Fraktfritt. 

Panasonic 
Office Automationrn 

~l)R·~ 
( s,eR,GES )J 

D ATORHANOLARES 
• RIK.SFORBUND 

Spelcar1ridgepaket till C64/128 39:-/st 
S titlar (Oilswell, La:zarian, Jupiterlander, Robotron, Donkey Kong) 

Musmatta 49:-
Textcraft ordbehandling till Amiga 99:-
Musmatta 49:-
TURBO Joystick 49:-
King Shooter, Joystick 99:-
TAC 2, Joystick 149:-
WICO Bat Handle, Joystick 245:-
WICO Red Ball, Joystick 245:-
HACK PACK, Toolkit till C 128, disk 125:-
PET SPEED, Basic compilator C128, disk175:
Calc Result Advcinced till C64, disk 145:
Star Texter ordbehandling till C64, disk 195:-
Printerpapper, vitt A4, 1000 st 199:-

maxelt 
Il - datalagring 

för extra säkerhet 

Disketter 10-pack 
MD 2 D, 51/4" 89:
MF 2DD, 31/2" 155:-

Diskettboxar 
D 40 L, 40 st 3 1/2", lås 65:
D 80 L, 80 st 31/2", lås - _ 95:
D 50 L, 50 st 5 1/ 4", lås 89:
D 100 L, 100 st~ 1/ 4'', lås 99:-

POSTORDER 
060-12 7110 

- Box 847, 851 23 Sundsvall 

41(' 

-
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f' STOR & LITEN BUTIKERNA. Avesta: AVESTA 
~ PERSONDATORER, 0226-554 49. Borås: ZACK-

\, ES INKOPS AB, 033-113700. Eskilstuna: DA
TORBUTIKEN, 016-122255. Eslöv: DATALÄTT, 
0413-12500. Gävle: CHIP SHOPEN, 026-
100900, LEKSAKSHUSET, 026-103360. Göte
borg: LEKSAKSHUSET, 031-806902, TRADI
TION, 031-150366, WESTIUM, 031-160100. 
Halmstad: ADEPT SOFTWARE, 035-119668, 
HALMSTADS BOKHANDEL, 035-149988. Här· 
nösand: DATABUTIKEN, 0611-16200. Kalix: 
HENRIKSSONS RADIO TV, 0923-15710. Kal
mar. RTD-ELECTRONIC, 0480-248 52, HOBBY 
DATA, 0480-88009. Karlstad: DATALAND, 054-
111050, LEKSAKSHUSET, 054-110215. Katri
neholm: KATRINEHOLMS DATABUTIK, 0150-
59150. Köping: DATALAND, 0221-12002. Kris
tianstad: NYMANS, 044-120384. Lidköping: 
LEKSAKEN ; 0510-28900. Linköping: TRADI
TION, 013-11 2104. Luleå: LEKVARUHUSET, 
0920-259 25. Mahllö: DISKETT, 040-9720 26. 
Mariestad: LEKHORNAN, 0501 -124 28. Mora: 
NOVIABUTIKEN, 0250-185 30. Norberg: VER
TEX AB, 0223-20900. Norrköping: DATACEN-

DE VANN FOTOTÄVLINGEN 
Nu är den ~vgjord. Datormagaziris festliga fototävling där ni, våra läsare, inbjöds att försöka se 
ut som Mayday Squad. Bland alla bilder som drällde in till redaktionen har vi hittat fem givna 

segrare. Håll till godo. Priserna komie[ per post. , __ .... ,..... .... 

Skellefteå: 

Avdelningen: "Det ska 
böjas i tid". Frv Erik, Er· 
land och Ville Raab, Hu
sarv. 16, 194 35 Upp· 
lands Väsby. 

GRENS BOKHANDEL, 0910-17390. Skövde: 
LEKNALLE, 0500-12406. Södertälje: OBS VA
RUHUSET, 0755-15080. Stockholm: BABY & 
LEKCENTER, 08-285131 , BECKMAN (Välling
by), 08-378500, BECKMAN (Gullmarsplan), 08-
912200, DATALAND, 08-331991, HOT SOFT, 
08-7039920, OBS VARUHUSET (Fittja), 08-
7100900, OBS VARUHUSET (Handen), 08-
7070535, OBS VARUHUSET (Rotebro), 08-
7540140, POPPIS (Fäl töversten), 08-612707, 
POPPIS (Globen), 08-6001020, POPPIS (Kista), 
08-7519045, POPPIS (Sollentuna), 08-964320, 
TRADITION, 08-6114535, USR DATA, 08-
304605. Sundsvall: DATABUTIKEN, 060-
110800. Trollhättan: LEKSAKEN, 0520-31133. 
Umeå: DOMUS, 090-104165, LEKBITEN, 090-
11 0909. Upplands-Väsby: LEK & HOBBY, 
0760-30933. Uppsala: SILICON VALLEY, 018-
1170 60. Visby: JUNIWIKS, 0498-1 1062. Väster
ås: DATACORNER, 021-125244, POPPIS, 021-
1285 30. Växjö: JM DATA, 0470-15121. Örebro: 
DATACORN ER, 019-12 3777. Östersund: 
ÅH LENS, 063-11 78 90. 

Avdelningen: "Viva Za· 
pata!". Frv Andreas 
Nordström, Martin Jo· 
hansson och Jan Tigers
tröm, samtliga från Lid· 
köping. 

Avdelningen: 
"Repgub· 
bar". Frv Mik· 
ko Natri, Esa 
Natri och Ju. 
ha Huttunen. 
Samtliga från 
Göteborg. All· 
mänheten 
varnas! 

TRÖSTPRISER 
Avdelningen: 
V/SOM 
VILL UPP 
Mayday-gänget som förtjänar ett 
tröstpris: Frv David Goldberg, Solna. 
Micke Keskinen, Bästa, och Johan 
Thore/1 från $pånga. Visst är dom SÖ· 
ta! 

LUMPARMINNEN 
Visserligen en man kort, 
men okej . Vi har ingen 
aning om vem som är 
vem på bilden. Men han 
som skickade in den he-· 
ter Jesper Schleimann
Jensen, vilket inte låter 
sannolikt. 



• Bloodbuck strikes again ! 
Hello fans. Jag såg att min förra 

insändare fanns med, det var skojigt 
att se att även vi intelek ... smarta 
personer har plats i tidningen. Hur· 
somhelst. När jag hade läst klart min 
fina insändare (i nr 14) gluttade jag 
lite grann till höger och fann där en 
insändare under namnet " Jörgen". 
Han skrev att alla som gör nyttopro· 
gram och tror att de är häftiga är löj· 
liga. · 

Clever grabb, tänkte jag och läste 
vidare, för hittills tycker han som jag. 
Men sedan spårar det ur helt; " . .. när 
landet styrts av diktatorer, kejsare el· 
ler andra personer som historien i ef· 
terhand har utsett till maktfullkom· 
liga galningar." Sant. Men vad har 
det med ordbehandlingsprogram att 
göra? 

Dessutom. Om inte någon kavajfi· 
kus (ursäkta) gör ordbehandlings
program, kompilatorer, kalkylpro
gram mm skulle din lilla (ganska fula 
leksak) Amiga ha ungefär samma 
status som Game&Watch. Nog om 
Jörgen,52. (Ha!) 

Öh, ursäkta att jag frågar men är 
alla insända teckningar norska? Inte 
för att jag har något emot dem eller 
så snanare tvärtom. Viss finns det 
en' och annan svensk teckning oxå 
men de brukar för det mesta vara av 
samma kvalitet som det nederst på 
sidan 14. Rena kultet alltså. 

På tal om kult så verkar löjliga 
täcknamn vara på modet. Tex " Bag· 
der of HORIZON". Kult, javiss. Hans 
insändare var, nu menar jag första 
spalten, däremot ganska bra. men 
sedan. Vi vill inte alls läsa om en 
krakker har gjort en FLD·rutin med 
framåtriktade högtalare. Det är för 
spe/recensionerna man prenumera· 
rar på tidningen. 

Kim i nr 12 kan spola ner sina och 
Olas tarmar i toan: Om det inte stör 
Kims "Spyke" (?????). 

Fler häftiga insändare typ: " Hej 
DMz. Jag är fem år och har klarat 
Commando utan att skuta. Hej då! " 

"Bigmounthstrikes again" s (???) 
åsikt delar jag. Om den här kommer 
in, vilket jag hoppas på, så skulle jag 
i sådana fall vara mi ljonär. 

Bara en sak till. Ibland hittar jag 
några konstiga saker typ den där an
kan eller vad det nu är längst ner på 
insändarsidan i nr 11. 

Bloodbuck of Umeå 
alias Daniel Fällman 
Häj, bloddollar! 
Här kommer en till av dina insän· 

dare. Du kan ju alltid klippa ut den 
och sätta upp den inom glasochram 
på väggen ovanför sängen, bredvid 
bilden på flickvännen i den där blå 
klänningen, duvet. 

Dom har ju billiga ramar på det s to· 
ra möbelvaruhuset från Ikea och 
tycket du att mitt svar är kymigt så 
kan jag sluta med en gå 

Jag är en mask 
a Hej DMz! 

Jag är en mask som lever på hjärn· 
celler. Just nu bor jag i Magareta Per· 
sons hjärna. Vet ni vad jag gör där!? 

Jag svälter! 
Hälsningar LMT6 
Vem gav dig ideen att ta sig dit? 

Skriv egna 
game-keys 
• Kom igen DM! 

Jag tycker att ni på redaktionen 
skulle skriva lite game·keys själva! 
Och den åsikten är jag nog inte en
sam om. Annars är tidningen super 
bra! Fast den kunde ju komma ut var· 
je vecka! Hoppas jag får svar den här 
gången. 

TACK! 
Stefan B. 
Varje vecka!! ! Är du från vettet? 

Om nu högsta hönset på förlaget 
(Mats Lindström, sluta läs!) läser 
detta kan han få en massa prilliga 
ideer som slutar i att vi slavar i Stock· 
holm får ännu mer att göra. 

Hu!!!! 

NYA REGLER: 

Datormagazins insändarsida är öppen för alla 
med åsikter. Av förekommen anledning måste 
samtliga insändarförfattare ange namn och ad
ress. 

Signerade insändare har företräde. Men vill du 
vara anonym går det också bra. Din anonymitet 
är skyddad av grundlagen. 

Skriv till "Datorposten", Datormagazin, Box 
21077, 100 31 Sto~kholm. 

SÅ GICI< DET UPP FÖR KLAUS 

VAD SOM EC.ENTU4EN HRDE: 

HiwT. sTRÖ111MlRorr!!! 

Chefredak
tören 
ärknäpp? 
• Gäääässsphhh! 

Jag är inte den som brukar vara 
den, men denna gång är jag den. 

Vem . . ja vem är denna Mac Lars· 
son, inkonsekvent, njae hurså, 
"Många av programmen finns på dis· 
kett och manualen berättar då inget 
nytt". Hur kan han efter denna slut· 
kommentar försvara Erming Datas 
startpaket, mutad? 

Innehållsmässigt är DM perfekt, 
just det. _ 

Christer Rindeblad, dig kommer 
jag aldrig att förlåta. 

" Om barnet är lite av en bokmal 
som ogillar sport, då kan det finnas 
hopp om ett gryende intresse för 
avancerade datorövningar" , fördo· 
mar vad är det? ! 

Det finn s bra spel och så finns det 
bättre spel och så har vi de BÄSTA 
spelen och så har vi ELITE; varför har 
ni aldrig haft något stort reportage 
om detta superspel. 

Litteratur: 

ogramm: i C 
vancerad C 
asic-handb 
asic i prakt. 
·u första 

260:-

NINTENDO 
inkl. häftig mössa 
bärväska, ett spel 

OETT.9 AA KLRUS. HAN HiiL
LEJ1. Jll~T P.I\ MfO SITT UV!:, 
u'\N (;,STR l'ROGfW-1 Ai SIN ~:A 

LRUS HM/ FVI-LT Slrl Df!TOR TILL 'f'fi' MED 
OLIKR . 8ASICl<0HMRNOO!i. VET HAK TAG.IT HO· 
NOM 3 MRNff)EJ?. OCH HE.D TRNKE. PR HAIJ5 PEK 
ANC.ERTU.VAIJDE. Jk DET AATT 811A PRESTE.MT. 

Jag slår vad om att varken Ola 12 
år eller Per 14 år snart 15 vet eller har 
förstått sig på ELITE, ni måste för· 
klara för dem. Känn ert ansvar för 
gött's sku ll. 

Och varför inte recensera lmpos· 
sible Mission och Rally Speedway 
också, just det. 

Som er mest trogna läsare sedan 
starten 1986 pärm till pärm hoppas 
jag verkligen på att bli publicerad. Ja, 
annars hade jag ju inte skrivit detta. 

SLUTKLAM: 
- Utlottning av spel borde omfat· 

ta alla prenumeranter, inte bara nya. 
- Gosh ! vilka elaka tanter det 

finns. Först Magareta och nu Gun· 
hild. 

- 64:an ligger i respirator men ing· 
en kommer lyckas slå av strömmen. 

- Skaka loss, ett skratt nummer 
borde ni kunna ordna, ett litet. Till 
sist, hur och vem ritar alla underbara 
reklamteckningar till alla spel (favo· 
ritomslag för DM 14·89). Ett repor· 
tage tack. By the way, I think your 
mag is great. 

Lars Andersson. 
M·stad 

Christer håller med dig. Han är up· 

4995:-
så får du en 

DATOR 

penbarligen inkonskvent. Dessutom 
retade han gallfeber på hela den hårt 
arbetande redaktionen. Att vi, Len· 
nart, Birgitta, Tomas och Ingela skul· 
Je vara ett förstockat och uttråkat 
gäng på morgnarna kan han inte sä· 
ga något om. Han är ju inte ens här 
före det vankas för lunch. 

Vi pratar om en man som har en 
care-phone, använder World Perfect 
med mera. Behöver jag säga mer??? 

Om man håller på med sport kan 
man arbeta upp en koncentrations· 
förmåga inför uppgiften. Det kan 
man då också applicera i program· 
meringsarbetet. 

När det gäller Ermings startpaket 
är det oss veterligen det enda som 
finns på svenska. Visserfigen Jämnar 
det mycket övrigt att -önska, m en 
med tanke på pris och vad man i öv· 
rigt får för samma belopp är det inte 
så förskräckligt. 

Datormagazin lottar ut tio spel. 
Tävlingsdeltagarna är de som skaf. 
far en prenumeration eller förnyar 
den. · 

Sen försöker vi skaka loss. Du 
skulle se hur lösskakade vi är på re· 
daktionen. Synd bara att det inte 
märks så himla väl i tidningen. 

på köpet !!! 
Ring för INFO!!! RING! 3895:-

Hjälp mig ~T 

hitta en stans! 
a HJÄLP! 

Min värld är i upplösning. Det hän· 
der nån gång att en fil inte längre går 
att ladda. Någon li ten bit information 

· på disken har försvunnit spontant 
t rots kvalitetsdiskett. Så här långt 
har jag kunnat återskaffa de försvun· 
na filerna från annat håll, men snart 
kommer den dagen då något försvin· 
ner för gått. Jag vill ha hjälp att skyd· 
damig. 

Jag tycks vara den enda som är 
knasig nog att spara alla sorters de· 
mos jag får och jag jagar sådana jaQ41"' 
inte har. Därför har jag världens 
största samling demos och vilken 
dag som helst kan jag förlora en de
mo som inte finns någon annans· 
tans. 

Jag behöver kontakt med någon 
någon som kan lära mig använda 
remstans/läsare. 
· Kan du också hjälpa mig köpa bil· 

tig utrustning så är det ännu bättre. 
En pappersremsa har naturligtvis 
inte heller evigt liv, men den klarar 
sig i åtskilliga decennierom den han· 
teras rätt. 

Den sortens läsare/stans jag an· 
vänt förr skulle kräva ca 1000 m för..,,.
båda sidorna på en 40 spårs disk. ' 
Finns det någon modern utrustning 
som stansar med komprimerat än ca 
395 bytes/meter så är det en viss för· 
del, för att uttrycka det milt. En rulle 
med 1000 m skulle få en diameter på 
300 mm. 1000 disketter blir en hyll· 
bred på 25 meter. Men vad gör man· 
inte för att spara sina älskade de· 
mos. 

Ring till Gunnar Kålbäck 0159· 
31581 

Hej Gunnar, 
Vad är det för demo du har, är det 

64:a eller Amiga eller både och? 
Det kanske finns ett bättre sätt att 

spara filer på än att gå tillbaka till • 
6().talets datorteknologi? 

Tillbehör: 

C 

Disketter: 
3.5 dsdd 110: 
3.5 Maxell 145: 
3.5 Sony 20 Pack 

i plastask 390: 
5.25 dsdd (,(): 

-------------""'5.25 Maxell 95: 
Skrivare: Star LC 10, Panasonic, Mannesman Tally, Epson mm. 

Monitorer: Philips CM 8833/8802, Highscreen mm. Diskettboxar: 1449 :-
Massor av 
speltitlar 

till 

Hårddiskar till Amiga:A590/20Mb,Skyline 20Mb: Vortex 20/40/flJ 
Handscanner, Video,Musik,Midi,Sampler mm. 

-5.25/(,() 65:-
5.25/100 95:-

Amiga, C64, Atari 
. RING 08-29 58 TEL: 08-295856 3.5 / 80 _ 95:-
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BBS-listan 
Nu inleds BBS-listan i dess 

nya skepnad. Som tidigare 
publiceras den fulla listan i 
vart annat nummer och änd-

- Lit, Jämtland 

menterad PD/Shareware. Många On
line spel! Körs på PC/XT med en 
hårddisk på 204 Mb. Sysop Giovanni 
Ferrari. Hastigheter 300, 1200 och 
2400 bps. Tel:040-974417 

Hederi BBS Kostnadsfri Amiga
bas för PD-program. Körs på Amiga 
20008 med hårddisk. Sysop Jan Ek
ström. Hastigheter 300-2400 bps. Tel: 
040-213262, Dygnet runt. 

lCl/1 ringarna ! vart annat. 

Jamten-QL och Jamten -TCL. För
eningsbas för JHDK, lokal förening 
under CCS. Jamten -TCL är ansluten 
till Fidonet. Körs på PC/Xt och Sin
clair QL. Hårddisken är på 30 Mb. 
Sysop: Michael Cronsten. Hastighe
ter: 300, 1200/75, 1200 och 2400. Tel: 
0642-10300. 

AUGS BBS 2 Medlemsbas för 
AUGS medlemmar. PD / Shareware. 
Körs på en PC30-AX med 40 meg 
hårddisk. Sysop: Jonas Peterson 
och Michael Janson. Hastigheter 
9600 och nedåt utom 1275 bps. 
Tel:040-977889 

·JIJ 

-

Bandhagen 

Micro-Chips Il. Gratis databas för 
Commodore, Atari, IBM komp, PC 
och at ägare. 2 linjer med fila reor och 
brev. Ca 140 användare. Basen körs 
påen Copam AT 10 MHz, 640 Kb 
samt EMS 2Mb. Hårddisken är på 
2x20 Mb. Sysop Jan Blomgvist. Has
tiheter 300, 1275, 1200 och 2400 (end. 
på tel nr 2). Tel: (1) 08-7495810 och (2) 
08-7495820. 

Barsebäck 

HPDatabas. Videotex bas med ca 
850 sid, prestelstandard, 7 databitar, 
jämn paritet. Bland annatCommodo
re avdelning. Basen körs på en QL 
med 640 kb minne. Sysop: Hans Pe
dersen Dambo. Hastigheter300-2400 
bps splitspeed. 

Göteborg 

.. Computer Club Göteborgs BBS. 
Oppen för alla datortyper. Inriktning 
programmering. Körs på en PC-Klon 

med en 32 Mb stor hårddisk. Sysop 
Patrik holmsten. Hastigheter 300, 
1200 och 2400 bps. Tel: 031-132310 

Möten för Amiga finns. TCL finns 
tillgängligt. Filareor, lokala möten. 
örs på en IBM med 40 mb inne. Sys
op: Peter Bohjort. Hastigheter:1200 
och 2400 bps. Tel:0750-218 38. 

Jönköping 
Basen BBS. Innehåller PD pro

gram och E-mail. Basen körs på en 
128:a med 64 kb minne. Sysop Per
Anders Larsson. Hastigheter 300 
och 1200bps. Tel:036-129385 

Kungsängen 

BB BBS En BBS för alla datorint
resserade. Körs på en Amiga !;iOO 
med 40 Meg hårddisk. Sysop: Biten
Bytes. Hastigeheter 300-2400 bps. 
Tel.0758-763 91 

Linköping 

AUGS BBS 1 Medlemsbas för 
AUGS medlemmar. Samma medde
landesystem som BBS 2. Körs på en 
CBM PC 40-111 med 40 meg hårddisk. 
Sysop: Jonas Peterson och Mickael 
Jansson. Hastigheter är 9600 bps 
och nedåt utom 1275. Tel:013261204 

Lund 

Rosa Pantern. En bas för Amiga 
och C64 ägare. För Amigan finns de 
PD- prg som recenseras i DMz. 
Basen körs på Amiga 500 men 1 Mb 
minne samt en hårdisk på 20 Mb. 
Sysop Magnus Håkansson. Hastig
heter: 300 och 1200 bps. Tel:046-
133576 

Malmö 

Prof. Baltazars BBS! En bas för al
la som är intr. av äkta och väldoku-

Mölndal 

Amigos BBS. Basen körs på en 
Amiga 500 med en. hårddisk på 32 
Mb. Sysop Michael Svensson. Has
tigheter 300 och 1200 bps. Tel:031 -
872134 (mellan 18-06). 

Ballantines Flaskhals Öppen hela 
dynet. Dessutom öppen för alla och 
envar. Är intresset stort kommer en 
större hårdisk att inhandlas. Basen 
körs på en Amiga 500 med 20 MB 
hårdisk. Sysop: Olle liljenzin. Has
tigheter: 300-2400 bps. Tel:031-
864282 

Norrköping 

Hot Dog. En bas med TCL system, 
mycket source-code till C och PD-prg 
till PC. Det hela körs på PC med 106 
mb minne. Sysop: Gösta Thozell. 
hastigheter 300-2400 bps. Tel. 011-
138259 

Skivarp 

Skriv om din BBS! 
Empire Base. Bas för färg och gra

fik intresserade. term-prg skickas 
mot disk + porto. Basen körs på en 
C64. Sysop är Daniel Wilby och Peter 
Frank. Hastigheter300 bps. Tel:0411 -
70540 

BBS-listan: 
Ort: ____ _ Basnamn: _____ _ 

Tele: _____ _ Hastigheter: ____ _ 

Dator: __ _ Minne: __ Hårddisk: _ _ 

Beskrivning: ____________ _ 

Sysops namn: ____ _ Tele: ___ _ _ 

Adress: ____ _ Postadress: ____ _ 

vr=1r:r~x - ~= = -....._ -
C O M P U T E A S Y S T E M E 

En ny serie hårddiskar för Amiga. Tillverkade i Tyskland. 

Utförande: • Fristående med separat interface och inbyggt 
nätaggregat. 
Passar både Amiga 500 och Amiga !(X~). 

Kapacitet: 20, 40 eller 60MB. 

Prestanda: • Autoboot under både Kickstart 1.2 och 1.3. 
• Snabb, använder DMA. 
• Accesstid 30ms (60MB versionen). 
• Bussgenomdragning för vidare expansioner. 

Återfinn~\ välsorterade databutiker. 

Distribueras av: 

• Har du en 88S och vill be
rätta om den? 

I så fall fyll i kupongen bred
vid eller skicka en avskrift till 
oss. 

Har du något mer att berät
ta än vad som finns plats går 
det lika bra med en avskrift. 

Vår adress: "BBS-listan", 
Datormagazin, Karlbergsvä, 
gen 77-81, 113 35 STOCK· 
HOLM. 

Skärblacka 

en amiga bbs öppen dygnet run. 
Basen körs på Amiga 2000 med 20 
Mb minne.Sysop: Robin Malmberg. 
Hastigheter: 300, 1200, 2400 bps. 
Tel:011-57055. 

Skövde 

Mr Frolic Group Gratis nystartad 
bas för C64/128 och Amiga/Atari äga
re. lnriktining på programmering, 
grafik och spel. Körs på en CBM 
PC40-III med en hårdisk på 204 meg. 
Sysop: Thomas Hellberg. Hast ighe
ter 300, 1200och 2400 bps. Tel: 0500-
19764 (mellan kl 12-19) 

System 2000/ AMIGA 

Prisexempel: 

L!0m kort: 

Amiga 500/1000 
Amig_a 500/1000 

20MB 
40MB 

6495 .-
7995.-

Atari ST/ MEGA 30, 60 MB 

fTTq ELECTRONICS & 
lLLWJ SOFTWARE AB 

Alla priser inkluderar moms (23.46%) 

Sollentuna 

Sektor 7. En science-fiction beto
nad bbs, ansluten till Fidonet. Körs 
på en Atari ST 1040 med en hårdisk 
på 30 Mb. Sysop Michael Lundgren. 
Hastigheter 300/1200 bps. tel:08-
7544441 (mellan 22.00-17.00). 

MaclineSweden. En bas för Mac 
och Amiga användare. BaJ,en körs 
med hjälp av en Maclntosh med 20 
Mb minne. Sysop: Peter Wiklner. 
Hastigheter: 300, 1200, 2400. Tel:08-
6268241 

Stockholm 

The Gosub. Nyöppnad bas för 
· Amiga och PC. Basens hårdisk är på 

. 21 Mb. Sysop är Michael Pålsson. 
Hastigheter 300, 1200 och 2400 bps. 
Tel:08-377932 (öppet 18.00-06.00 alla 
dagar) 

Camelot BBS inriktad helt på Ami
gadatorer. Körs på en Amiga .2000 
med 20Mbyte hårddisk, Bridgebo
ard, ANC 8X224-modem och BBS
programmet NT. Möten för Swedish · 
Amiga Group of Amiga. Hastigheter 
300-2400 bps. Tel: 08-348523, dygnet 
runt. 

Party Time Bas inriktad på amiga 
användare. Ca 170 användare och
stor filarea. Körs på en CBM PC-20 
med 30 mb minne. Sysop: Herman 
Ofenböck. Hastigheter: 300, 1200 
och 2400 bps. tel:08-6657054 

Onum BBS Nodenummer 201/127, 
har 60 meg docar till PC. Körs på 
PC386 med 300 meg hårdisk. Sysop: 
Franz Wennberg. Hastigheter 300-
2400 + split speed. Tel:08-7580849 

Wargame BBS Bas för intressera
de av av konflikt simuleringar, 
krigspse och liknande spel. Stor fil
sektion med PD och Shareware. 
Nodnummer ·i FidoNet är 2:201/126: 
Sup portar 77 EchoMail System: Körs 
på Atar i St Mega 4 med totalt 40 meg 
hårdisk. Sysop. Roerth lundin, Rob
box. Hastigheter: 1200 och 2400 bps. · 
Tel:08-456222 

Strömstad 

MayDay Software BBS. Filareor 
förlBM, Amiga och Atari ST. 9nline 
spel och meddelande areor. Oppe!\ 
dygnet runt. Basenkörs drivs med en 
MS-DOS maskin med 60 Mb minne. 
Sysopar: Mikael Kjellström och Jo
nas Lohmander. Hastigheter 1200 
och 2400 bps. Tel:0526-15326. 

Söderhamn 

Oxforgets BBS Nys_tartad BBS 
med fil och postareor. Oppen 21-10. 
Körs på en Amiga 2000 med 22 meg 
hårdisk. hastigheter 300-2400 bps. 
Tel:0270-17353 

Södertälje 

ARTLine Amiga inriktad BBS. Öp
pen dygnet runt. Körs på en Amiga 
200 med 80 meg hårddisk. Sysop: 
Niklas Kring. Hastigheter 300-2400 
bps. Tel: 0755-61537 

Uttran 

Poor man's BBS. Främst inriktad 
på Atari ST ochC64/128. Öppen dyg
net runt. Basen körs påen Atari ST 
520 med 30 Mb minne. Sysop Jan 
Larsson. Hastigheter 300 och 1200 
bps. Tel:0753-68407. 

Ängelholm 

Scandinavien ProCom BBS. En 
nystartad Amiga bas för Amigaäga
. re! Körs på en Amiga och en Skyline 
hårdisk för filarean. Sysop. Glenn 
Bjurestrand. Hastigheter: 1200 och 
2400 bps. Tel. 0431-40070 dygnet 
runt! 

Örebro 

South Bridge BBS. En bas med PC 
och Amigaprg, Tradewars samt en 
del annat godis Online. Körs på en 
AT med 640 kb minne samt en 80 
megabytes hårddisk. Sysop är Tom
mi Jansson. Hastigheter: 1200, 2400 
och 9600 bps. Tel: 019-120404 

Vasaskolans Databas. Databas 
för grundskole elever i Örebro kom
mun, undantagsvis utsocknes. 
Basen körs på en Compis med 12 M B 
hårdisk. Sysop Christer Söderbäck. 
Hastigheter: 300, 1200 och snart 
2400 bps. Tel.019-213362 



C64/128 USERS 

ANGERED 
DEMO-LIFE!!! En demo klubb för 0-20 år 
end. diskägare. medlemsavg. 15 kr/år. 
Medlemskort, var 5:e medlem gratis de
mokass. Vi byter, köper, säljer. Byter ock
så nyttoprg. För info ring 031-308148 (Ha
mid) eller031-314698 (Nadim) kl.12-19. De
mo-life, Saffransg. 1A, 242 42 Angered. 

INT CREW För C64/128. Medlemsbald 6 
ggr/år. Stor demosamling. Köper, byter 
och säljer prg. De tio första får en demo
disk. Endast för disk användare.För mer 
info: tel: 031-308148 (Hamid) eller 031-
314333 (Marko) mellan 16-18. Adress: lnt 
Crew c/o Hamid Raziullah, Saffarnsg.1A, 
242 42 Angered. 

BJÄRRED 
LACO Klubb för alla C64/128 ägare. Ingen 
avgift. Datoriserad klubbtidning 5-6 ggr/år. 
Stort PD-bibliotek med gratisprogram. 
Märkesdisketter säljes. Täckande över he
la Norden. Skriv till LAO, Bondev. 21,237 
00 Bjärred. Tel: 046-292847 (Martin). 

JÖNKÖPING 
JÖNKÖPINGS COMPUTER CLUB Klubb 
för alla åldrar med en C64. Seriös och riks
täckande klubb. Rabatter på spel , prg 
m.m. Säljer, köper, byter spel, demos, PD
prg m.m. Klubblad 8 ggr/år. Tidning 2 ggr/ 
år. Medlemsavg. 60 kr/år. Nya medlemmar 
får valfri demo eller PD-disk Skriv t ill: JCC 
c/o Hans Söderlund, Duvg. 1E,55249 Jön
köping. 

MALM KÖPING 
MEGA COMPUTER CLUB Lokalklubb till 
Computer Club Sweden. Möten ca 12 ggr/ 
år. Info mot dubbelt svarsporto. MCC, Box 
115, 640 32 Malmköping. 

RYDÖBRUK 
REAL ACTION CLUB klubb för ~128. 
Tidning 6 ggr/ år. End. diskägare. For mfo: 
R.l>..C., Hästskov. 9, 310 71 Rydobruk. 
Tel:034Sl20118. Bif. svarsporto. 

SKÖLLERSTA 
OEMOLINE Klubb för bandstations-ägare. 
Med demos som intresse. Har ca 150 de
mos. Klubblad 1 gång i måaden. Skriv för 
info: l>.ndreas Lundgren, Klockarv. 94, 690 
72 Skö/lersta. 

STOCKHOLM 
\.\OINGÖ COMPUTER CLUB Byter och 
säljer spel. Medlemsavgift 40 kr/kvartal. 
Klubblad varje månad. Obs! end. C64 med 
bandstation. För mer info: LC.C., Agirv. 5, 
181 31 Lidingö. 

SÖDERHAMN 
MASTER SOFT Söker medlemmar, byter 
spel och demos. Skriv till : Mattias kihl
ström, Lokförareg. 3, 826 00 Söderhamn. 
Eller till: Magnus Andersson, Stugsundsv. 
8, 826 00 Söderhamn. 

MMC Klubb för alla C64 ägare. Vi byter 
demos m.m. Skriv till: Hans-Olav Engren, 
Fålnäs 1402,82600 Söderhamn ellermika
el Mårtensson, rundviksv. 23,826 00 Sder
hamn. 

SÖDERTÄLJE 
SÖDERTÄUE DATOR KLUBB För alla 
C64 ägare. Byte av tips, spel och nytto. 
Ingen avgift. Obs! Skicka svarsporto! För 
info: Krister Häggkvist, Fjärlisstigen 23, 
15160 Södertälje. Tel: 0755--60569 

TORSLANDA 
FREMA DATORKLUBB Klubb för 
C64&128 ägare med disk. Elektronisk da
tortidning på disk 4-5 ggr/år. Prg-bibl. Dis
ketter säljes fr. 5 kr/st. Medlavg 50 kr/år. 
För info ring: 031-56 34 54 eller skriv: Fred
rik Löf, Mosskullestigen 20B, 423 43 Tor
slanda. Obs! bit. svarsporto. 

THE STREET-FIGHTER CLUB Söker 
medlemmar med C64 och diskdrive. För 
byte av demos och progra111. Ingen med
lemsavg. Skriv till Johan Orhn, Nickesv. 
39, 423 49 Torslanda eller Johan Håkans
son, Högstensg. 12, 423 47 Torslanda 
Ring 031-563496 eller561391 .0BS! Bifoga 
svarsporto. 

UPPSALA 
KEMIDISCO'S DATORKLUBB För alla 
C64/128 users. Vi byter, säljerprg, demos 
och nyttoprg. För info och medlemskap 
skriv till: KemiDisco's Datorklubb, Linre
pev. 20 nb, 756 48 Uppsala. Eller sätt in 50 
kr på BG 5437-6108-KemiDisco. 

VÄXJÖ 
DEMO FREAKS FEDERATION För 
C64/128 användare. Info + klubblad 3 ggr/ 
år och 1 demodisk/år Medlavg. 50 kr/år. 
Demodiskar 20 kr/st. Samplers och org. 
spel fr. 20 kr. Skriv t ill: CFF, Fäbodv. 8, 352 
53 Växjö. eller ring Henrik 0470-82351 . Bif. 
svarsporto. 

UserGroups 
YSTAD 
U-64 Byter demos och PD-prg på disk. 
Medl.disk 3 ggr/år. Försäljning. Medlem
savg. 40 kr/ år. Andreas 0411-18865 eller 
Ola0411-18732. 

FINLAND 

JAKOBSTAD 
THE C-64 JOYFIGHTERS Spel som huvud
intresse. Ingen medlemsavg. Skriv till: 
(disk)T .C.J ., Fjskaruddssvängen 12, 686 60 
Jakobstad, Finland eller (kass) T.C.J., Box 
852, 685 70 Larsmo, Finland. 

NORGE 

OSLO 
SCANCOM är en nystartadklubb med 3 
medlemmar. Vi söker fler kontakter som 
villbytademos m.m.Skriv till: Kristian Sky
berg, Dragonstigen 57 A, 1062 Oslo 10, 
No~a · 

AMIGA USERS 

ARVIKA 
STARLIGHT Rikstäckande klubb m stort 
PD-bibl.Bilig hårdvara, prg och spel säljes. 
Prg-<lisk 4 ggr/år, tidn 6 ggr/år, in_fo-<l iskar 
m PD-listor. Medl.avg 100kr/år. For mer in
fo: 0570-18216 ellei:. skriv: Starlight, Ut
blicksv. 28, 671 33 Arvika. 

BODEN 

BODENSUSERGROUPOF 
AMIGA 
Förening för alla Amiga intresserade. PD
Bibliotek, kurser i C, DOS, A-Rexx. Möten 
varje vecka Rabatter. Medlemsavg 75 kr/ 
år. Sätt in medlemsavg. på PG 461 31 31 -4. 
För info kontakta Ove 0921-522 47, Robert 
501 55, Bjarne 122 51 eller skriv till B.U
.G.A. c/o Robert pettersson, Herculesg. 
1 H, 961 00 Boden. 

GÖTEBORG 
COMPUTER CLUB GÖTEBORG Lokal
klubb inom Computer Club Sweden. Egen 
lokal, möten, studiecirklar, PD-bibl m.m. 
Märkesobunden för alla datorintressera
de. BBS tel: 031-132310. CCG, Vasagatan 
10, 411 24Göteborg. 

DEL TA Medlemsdisk 6 ggr/år, PD-bibl m 
ca 1500 diskar, nya medlemmar får virus
dödare + div. PD. Sätt in 20 kr på PG 
4243017-3 för info-<lisk, eller kontakta: Pe
ter Masuch, V. Palmgrensg. 79A, 421 77 
V.Frölunda 031-690938. 

HARPLINGE 
HARPLINGE AF Stort PD-bibliotek. Med
lemsdisk och prg på två diskar. Disketter 
och övrigt säljes billigt. Vi byter och säljer 
demos. Var tredje medlem får en demo
disk. Medlemsavg. 50 kr/år. För info disk 
skicka 20 kr. Skriv för info. Bif. Svarsporto. 
H.A.F. Vi bäcksv. 14,310 40 Harplinge. 

JÖNKÖPING 
JÖNKÖPINGS AMIGA CLUB Nybörjare i 
1:a hand. lnfodisk med PD-bibl, stadgar 
samt VirusX och Arc. 25 kr + porto. Årsav
gift 75 kr. Medlemsdisk 4ggr/år. Var tredje 
medlem erhåller valfri PD-<lisk gratis. 
Adress: J.A.C, c/o Pantzar, Murgrönsg. 17, 
552 45 Jönköping. Tel:036-175787 ett. 17. 
PG.375247-4 

KIL 
COMPUTER CLUB AMIGA Förening för 
Amiga och Atari ST ägare. Medlemstid
ning 6 ggr/år m fl olika erbjudanden. Vi 
söker även företag som säljer billiga data
prylar ex. disketter.För info: CCA-DATA, 
Skogsv. 9, 665 OOKil. Bif. 2.30 i porto. 

LINKÖPING 
AMIGA USER GROUP-SWEDEN Riksför
ening för Amigaanv. Störst i Norden m ca 
1600 medl. Seriös förening för att samla 
och sprida info om Amigan. Medlemsdisk 
4 ggr/år m DOS-kurs, C-kurs, prg, rabatter, 
annopnser m.m. Årlig Amigamässa Stort 
PD-bibliotek m tusentals program. Egen 
databas. Medlemsavg. 150 kr/år.PG 
693161-2. Adress: AUGS, Box 11055, 580 
11 Linköping. Tel. 013-72026 mellan 08-01 . 

MALMÖ 
MALMÖHUS AMIGA FÖRENING Stöds av 
ABF Malmö. Gratis C-kurser för alla stadi
er. PD-bibl, medlemsrabatter. Medlem
savg. 150 kr för studerande, ovriga 200 kr/ 
år. För info: MAF,Box 96, 230 30 Oxie. 

OXELÖSUND 
DELTA Se Göteborgs anno sen för info. 

STOCKHOLM 
SWEDISH USER GROUP OF AMIGA Stort 
prg-bibl. Förmåner, medlemsrabatter, 
klubblokal. Medlemsblad & disk. Medlem
savg. 100 kr/år. Eget möte i FidoNet. För 
info: SUGA, Disponentvillan, Verksatn, 
Norrtullsg. 12K, 113 27 Stockholm. PG 
134332-6 

THE LOST BOVS Rikstäckande för
ening för Amiga. Medlemstidn. 6 ggr/år. 
Ingen avgift. Vi byter, säljer prg, demos, 
bilder, disketter. För mer info skriv till: An
ders Hansson, Svängrumsg. 36, 421 35 V. 
Frölunda eller Daniel Delin, Sjömilsg. 7, 
421 37V. Frölunda Bifoga svarsporto. 

SUNDSVALL 
COMIC CRACKING CREW För alla Ami
gaägare. Ingen avg ift. Vi byter, säljer och 
köper. demos, prg, bilder m.m. För info: 
Dan Orre, Gran backen 8, 852 53 Sundsvall. 
Tel: 060-122237. Bif. svarsporto. 

SÖDERHAMN 
S.A.U. Klubb för alla datorintresserade. 
Medlemsavg. 25 kr/junior och 35 kr/senior. 
Pd-diskar 25 kr/st. Medlemsblad 12 ggr/år .. 
Sätt in medlemsavg på PG 4194159-2. För 
info: 0270-13377 (Johan) eller 0270-18296 
(Anders). 

VÄRNAMO 
AMIGA CLUB NO 1 Ingen avgift, med
lemsförmåner m.m. För info: Amiga Club 
No 1, Lasarettsg. 10, 33130 Värnamo ... 
Stenängsv. 15, 141 37 Huddinge. Tel: 
0370/165 80 el 08/774 73 82. SVARSPOR
TO! 

YSTAD 
YES Unga Forskare-förening i Ystad. Hål
ler kurser. Innehar hårdvara. Medlemsavg. 
50 kr/år. Klubbtidning. Ring 0411-746 26 
eller skriv till YES, Box 194,271 24 Ystad. 

ÖSTERLEN 
ÖSTERLEN Dataklubb som satsar på ut
bild i samarb m Studiefrämjandet. PD
bibl, tidning, medlrabatter. Medlavg 70 kr/ 
år. För merinfo:0414-73597 (Tommy), 0414-
32066 (Christer) eller 0414-420 25 (Henrik) 

C64/128 OCH AMIGA 
USERS 

BJUV 
CLUB 64, C64/128, Amiga och Nintendo 
users. Kliubbtidning 5-6 ggr/år, medlem
sträffar, PD-bibl C64/128. Medlemsavg 
gratis/Sju, 20 kr inkl infoblad 6 ggr/år. 
Rikstäckande. lrifo mot porto: Club 64, 
Humleg.5, 267 00 Bjuv. 

EKSHÄRAD 
CASC Tidning 6 ggr/år, klubbdisketter 3 
ggr/år. Avgift 40 kr/år (C64) och 60 kr/år 
(Amiga). De 20 första medlemmarna får 
gratis prg-<lisk. Ring eller skriv till Håkan 
Gustavsson, PI 4908, 680 50 Ekshärad. Tel: 
0563-404 49. 

GÄRSNÄS 
VIC BOVS DATORKLUBB C64 och Amiga 
500 förening. Klubbtidn. 9 ggr/år. Medlem
sträff varje mån. PD.bibl för C64 och Ami
ga fr.o.m sept. Medlemsavg. 30 kr. PG 
4887661-9. För info: (C64)0Ia Reslow, Jar
lehög, 272 92 Simrishamn. (Amiga) Mag
nus Persson, Kungsg. 15A, 281 48 Hässle
holm. 

HARPLINGE 
HARPLINGE COMPUTER ASSOCIATION 
Klubb för C64/128 och Amiga freaks. Vi 
säljer, köper, byter prg m.m. Litet f'D
bibl.Vi säljer även kartor till spel. Ingen 
avgift. Skicka med svarsporto. H.C.A, Fö-
erningsv. ·15, 31040 Harplinge. -

JÖNKÖPING 
COMPUTER ASSOCIATION OF SWEDEN 
Förening för Amiga och Atari ST ägare. 
Tidning 4 ggr/år (from 1990). PD-Bibl. Mö
ten 1-2 ggr/år. lnfodisk med PD-<lisk mm 
mot 19 krpå PG 365462-1. Avgift 100 kr/år. 
Info: 036-185342 eller 036-185643. 

KÖPING 
SWEDISH KELEE CODES Nystartad 
klubb för IBM PC och Amiga. Klubbtidning 
utkommer 6 ggr/år. PD-bibliotek. Medlem
savg. 50 kr. För info skriv till SKC IBM c/o 
Mattias Nyman. Bredablicksv. 4, 731 41 
Köping eller SKC Amiga /oTommy sjö
berg, Tunadalsv. 320, 731 40 Köping. 

LAGA 
SOFTWARE DRAGONS Klubb för Amiga 
och C64 ägare. Byter och köper demos. Vi 
har ett litet PD-bibliotek. Ny medlem får 
gratis demodisk och det senaste numret 
av tidningen. Medlavg 15 kr. Ring SWO 
0372-30781 för info. 

MALM KÖPING 
COMPUTER CLUB SWEDEN Sveriges 
största märkesobundna atorklubb! Vi har 
lokalföreningar på många platser i Sve
rige. Medlavg 100 kr/år. Tidning 4 ggr/år. 
För info: CCS, Box 115, 640 32 Malmkö
ping. 

NYKÖPING 
COPY MANIACS Vi söker fler medlemmar. 
Medlavg 20 kr/år. För Amiga och C64 äga
re. Vi yter prg, demos, tips m.m. 5 1/4 dis
kar och diskklippare säljes billigt. För info: 
Copy Maniac«b4»s, Örnsköldsv. 3, 611 36 
Nyköping. Tel:0155-68470. 

ORREFORS 
QUICK DATA & ELEKTRONIKS DATAK
LUBB. Medlemsavg. 60 kr.Tidning 12 ggr/ 
år. Produkter 10-30% under riktpriset, 
spelrec, topplista, månadspel (ej bind.) 
m.m. PD-och demo bibl till Amiga för 15 kr 
inkl disk. Klubben är till C64, Amiga, ST, 
PC och SEGA. Skriv eller ring för mer info. 
Källv. 3, 380 40 Orrefors. Tel: 0481-3Q620. 
Obs! End. org. prg! 

OSKARSTRÖM 
OSKARSTRÖMS COMPUTER CLUB 
Klubb för alla C64 och Amiga användare. 
Avgift100 kr/år vuxen, 50 kr/år ungdom och 
25 kr/år för familje medlem. Vi har möten 
varje måndag mellad 17-21 . Kommer att 
hålla en CLl-kurs samt en 64-assembler 
kurs. PD-bibliotek och egen BBS. ör info 
skriv till OCC, Hantverksg. 2, 313 00 
Oskarström. Ring 035-124715 (Mikael), 
66247 (Lars-Erik) eller 39435 (Veijo). 

SANDVIKEN 
SANDVIKENS COMMODORE DATAK
LUBB Användarklubb för C64/128, Amiga 
och PC. Medlemsförmåner, PD-prg, klubb
tidn ca 4 ggr/år. medlemsdisk 1-2 ggr/år. 
Medlemsavg. senior 100 kr/år, junior75 kr/ 
år. För mer info: Box 7013, 811 07 Sandvi
ken. 

SKARA 
THE AMIGA FREAKS Nystartad Amiga 
klubb med klubbtidn 6 nr/år. Alla nya medl 
får en PD-<lisk. Vi sysslar med byte av PD
rg och demos. Medlemsavg. 80 kr/år. För 
mer info: TAF, Sörbodalsv. 1, 533 72 
Lundsbrunn. Tel:0510-52121 

STOCKHOLM 
STOCKHOLM COMPUTER CLUB Stort 
PD-bibl för PC, C64/128, AMiga och Macln
tosh. Egen BBS, rabatt på QZs KOMsys
tem. Möten i Stockholm. Medlemstidn 5 
ggr/år. Medlemsavg. 100 kr på PG 
21301-7.lnfo tel 08-760 89 01 

PD-KLUBBEN Vio byter prg och demos 
på band och disk. Rabatter. Tidning 8 ggr/ 
år+ info-blad. Litet PD-bibliotek. Tomma 
diskar billigt. Nya medlemmar får gratis 
spel eller nyttoprg. Medlemavg 40 kr/år. 
För infoblad: (C64/128) Ulf eriksson, PD
klubben, Kruthornsv.13, 191 53 Sollentu
na. Tel: 08-353863.Amiga: Mathias Evha
ge, Tallbacken 3, 434 94 Kungsbacka. 

STÖDE 
GOLDEN INT FEDERATION C64/128, Ami
ga och Atari. Medlemsavg. 25 kr livstid 
inkl. 2 tidn. Klubbmöten. BG 7848-12-
00093 (Magnus Hansson). GIF, Mossv. 23, 
86013 Stöde. Tel: 0691-111 79 

ÖRNSKÖLDSVIK 
THE GRAPHIC EQUALIZER HACKERS 
Dataklubb med datatidning för Commo
dore. PD-bibl m 200 t itlar. Tidning 9 ggr/år. 
Medlemsvag 20 kr + ca 40 kr i frakt. Tveka 
inte, ring! 0660-70354, 51395, 52490 för in
fo. 

VIC-20 KLUBBAR 

LERUM 
WARP 525 + VIC-20 KLUBB Medlems
kass m toppspel, klubblad 6 ggr/år, org. 
spel fr. 10 kr, cartridges, expansioner, joy
stick m.m. Medlavg 80 kr/år. Skriv för mer 
info: Warp 525 + , Leiresv. 82, 443 51 Le
rum 

PLUS/4 

LUDVIKA/MALUNG 
NORDISKA PLUS/4 KLUBBEN söker alla 
Plus!/4, C16och C116 ägare i Norden. Ing
en medlemsavgift. För info: Nordiska 
Plus!/4 Klubben, c/o Reiner Lärka, Mara
tonv. 38C, 302 54 Halmstad. 

SPEL OCH ÄVENTYR 

THE INSANE ADVENTURE FREAKS 
Klubb för de som spelar Alternate Teality, 
Bards Tale eller Dungeon Master. Avg.20 

kr. Spelkartor säljes till medlemmar. !'Jöd
telefon ring: " Connor' ' 033-150810. Ovrig 
info: "Jason" Eksell, Fjällg.55B, 502 61 B2:,_ • 
rås. Tel:033-105617 ~ 

SVENSKA ÄVENTYRSKLUBBEN För 
äventyrs-och rollspelare. Klubbtidn, hjälp
tel, prgrabatt. Avgift 55 kr till PG 
4964649-0. För info, sänd svarsporto till: A 
Reuterswärd, lr)dustrig. 33B, 252 29 Hel
sinborg. 

SVENSKA SCHACKDATORFÖR-
ENINGEN För intresserade av schackda
torer och datorschack. Tidningen PL Y 4 
ggr/år på PG 418772-0. Skriv till: Thoralf 
Karlsson, Uttermarksg. 31 C, 633 51 Eskil
stuna. Tel:016-131396 

PROGRAM BIBLIOTEK 

SPIRIT PD PD-bibl förC64/128. Skicka disk 
med prg och vi skickar dig d in disk m~ 
PD-prg. Skicka en d isk och 10 kr, så får~
PD-prg. Prglista mot 5 kr. Spirit PD c/o Hå
kan Öqv]st, Körsbärsstigen 15, 951 45 Lu
leå. · 

SUPER SOFT«b4»S PD BIBLIOTEK 
C64/128. Priser 20 kr + diskett eller 40 kr 
inkl diskett. Stort urval bl a tysk och ameri
kanskt. PD info och gratis lista mot svar
sporto! Adress: Super Soft, Mellang
rindsv. 38 C, 612 00 Finspång. 

C64/128 EDUCATION PD-GROUP För
en. för undervisn ingsprg. 29 disketter m 
svenskspråkiga prg i ämnena Sv, Ma, Eng, 
No/So. Prg för särskola, specialundervis
ning, ella 3 grundskolestadierna Byter PD
prg. Prg-förteckning mot porto. Tel:0345-
11336 

NORDISKA PD-BIBLIOTEKET Nordens 
största och billigaste PD-bibl. Vi sköt~ 
PD-<listributionen för Norden. AUGS, SU
GA, CCS och i Norge ATLANTIS är anslut
na. Två diskar m lista 30 kr. Det mesta 
listat på svenska vilket hjälper dig att kom
ma igång med programmen, virusdödare, 
Diskman2 och Disksalv. övriga diskar 20 
kr för medlemmar i föreningar. Snabba le
veranser, porto ingår. Adress: Nordiska 
PD-Biblioteket, Solhem Grimstad, 590 62 
Linghem. PG 4942954-1 . Tel:013-72026 el. 
013-72126 mellan 08-01. 

AMIGA PUBLIC DOMAIN MALMÖ Info
d isk mot 19 kr på PG 4191440-9. Basen 
innehåller Fish, Panorama, CasaMiAmi
ga, Software Digest, SACC, AUGE, ACS, 
RW, Slides Hows, Camelot, FFaug m.m. 
Info: Megadisk, Box 5176, 200 71 Malmö. 

MULTI SOFT PD-prgtill Atari ST och 
C64/128. Stort prg-bibl. kopieringskostn~ 
20 till Commodore och 30 kr till Atari. Gra-
tis lista! Tel: 0753-52924 (Björn) eller 0753-
53911 (Patrik) mellan 16-21. 

DELTAs Amiga PD. Ca 1500 disketter. 
Pris 20 kr/st (SONY-dis.kar). Sätt in 30 på 
PG 4243017-3 för färsk lista, eller kontak
ta: Delta, V. Palmgrensg. 79A, 421 77 V. 
Frölunda Tel: 031-690938 

AMIGA ASH USER GROUP Vi har alla 
diskarna i lager. Skicka in ditt namn och 
adress till Fish User Group c/o Jörgen Ek
ström, Stortorget 3, 235 31 Vellinge med 
en disk plus returporto så skickar vi en 
lista_på disk över alla prg. plus info. 

GASAPÅGENS PD Förmedlar PD-prg till 
C64. Kostnad 30 kr/disk (ca 27 prg) Byter 
PD-prg. Du får tillbaka lika många valfria 
prg som du skickar in. Tomdiskar för 6 
kr/st. Skriv för lista och info: Gåsapågen
PD c/o Hansson, Kalasgr. 4, 222 51 Lund. 
Var god bifoga svarsporto! 

COOL'N FUN PD-BIBLIOTEK Vi har ett 
mkt litet PD-bibliotek. Säljer, köper och 
byter PD-<liskar. Skicka 20 kr + porto för 
info-<lisk. Cool'n Fun PD-bibliotek, Ny
ponv. 2, 312 31 Laholm. 

AMIARTPD-BIBLIOTEK Mer än 300ut
valda PD-<lisketter till Amiga. Pris per disk 
20 kr. Lista på disk kan beställas för 20 kr. 
Amiart PD-bibliotek, Box 282, 201 22 Mal
mö. 

CLUB 64:S PD-BIBLIOTEK C64 disk/ 
band. Gratis program! Prislista .gratis/ 
medlemmar i Club 64. 10 kr/icke medlem
mar. Skicka 10 kr, namn och adress till 
Club 64:s PD-bibliotek, Humleg. 5, 267 00 
Bjuv: 

DISK-O-TEKET PD-bibliotek för Amig...,. 
Vi har alla fish, RPD, Camelot mfl. Totalt 
628 disketter. Byter eller säjer till själv
kostnadspri s. 3 info-diskar mot 50 kr på 
PG 419 2519-9(J.Liljekvist). Ring 0760-527 
13. 

IBM PC 

PC-KLUBBEN Klubb för IBM PC och kom
patibla 80 kr/år. Klubblad 12 ggr/år. Medl 
får två diakr m valfria spel och program 
(PD). Skicka 6.60 i frimärken. PC-Klubben 
c/o T. Lennartsson, Box 52, 464 03 Dals 
Rostock. Välkommen! 

DATABASEN KANTARELLENS PD
prgbibl för IBM och kompatibla. Gratis lis
ta. Skriv till: Databasen Kantarellen c/• 
Bengt Hägg, PI 4866, 294 00 Sölvesborg. 
Modem tel:0456-303 38,300 el 1200 baud. 

PUBLIC DOMAIN bibliotek för IBM PC 
och kompatibler. Stor lista + uppi. mot 10 
kr i sedel. Föreningen Barken, Box 17069, 
200 10 Malmö. 

HERTZ PD Programbibl iotek för IBM PC 
och kompatibler. Klubbtidning utkommer 
ibland. För programlista och info skriv till: _ 
Anders Kaplan, Tort>jörnsg. 12, 753 -.i~ 
Uppsala. Obs! Mycket billigt! 
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DATORBORSEN 
KÖPES 

· --~ommodore User feb-maj 89 köpes för 10 
-rist. 

Tel:0481/144 03 

C64 disk Defender of the crown, Maniac 
Mansion, en tac 2 joyst. 

Tel:0456/25604 

Nyttoprg till Amiga köpes. Ring Joakim L. 
. .Tel:031/19 36 04 

2 MB-kort till Amiga 2000 köpes för 2500 
kr. 

Tel:013/14 02 58 

1541·1· köpes. Modellen 1541-11. Med elller 
utan utrustning. Ring Magnus. 

Tel:0500/361 26 

Amiga-drive köpes. 
Tel:013/14 02 58 

r~Skrivare och modem till Amiga köpes. 
Ring Pontus 

Tel:0455/144 49 

1541-11 m. manual köpes. Ring Niklas. 
. Tel:0477/160 11 

Amiga 500 med tillbehör köpes. Gärna i 
närheten av Ljungby. Ring Peter. 

Tel:0372/140 89 

SÄLJES 
Amiga 500 m extra minne, arg spel, nytto 
prg. Nästan ny. Pris 6000 kr el högstbj. 

Tel :033/12 94 36 

C128 m 1541 diskdr, joyst, litt, disk, 
J bandsp. Pris 4200 kr. Skrivare Siar NL 10. 

Pris2400 kr. 
Tel:0173/12360 

128 Machine language_lor beginners inkl 
disk m LAOS assambler 200 kr. Mapping 
the C128. Pris 200 kr. Tricks & Tips C128. 
Pris 150 kr. 

. Tel:0173/123 60 

C128D, joyst, arg spel, t idn, instr böcker, 
mkt fint skick, Cpm-disk. Pris 4000 kr. Ring 
e kl 16.30. 

Tel:0510/417 00 

Amiga 500, A 501, mtrisprt, AF-mod, joyst, 
disk m boxar, böcker. Pris 8000 kr. Ring 
Peter. 

Tel:019/944 54 

• Disketter. Japansk kvalitetsdisk DS/DD 
135 TPI. Full gar. Pris 10.75 inkl moms 

Tel:0758/75400 

-

Commodore skrivare MPS 1250 säljes. 
Ring Fredrik. 

Tel:033/856 22 

Public domain prg till Atari ST. Pris 40 kr 
inkl disk och porto. Sätt in 10 kr till pg 497 
96 33-7 så får du programlistat hemskick
ad. Glöin ej att skriva ditt namn och pos
tadress. 

Action Replay 4 m Graphic enhancement 
disk 300 kr. MPS 801 skrivare 900 kr. 

Tel:0370/196 43 

Amiga 500, AF-mod, tac 2, disk m prg, stor 
låsbar diskbox. Säljes billigt. 

Tel :0510/506 20 

C128, bandsp, band, böcker, joyst, dator
möbel ( + 300 kr). End 1700 kr. 

Tel:033/85818 

Populus 200 kr. 
Tel :031/31 41 04 

C64, diskstat m 10 mån gar, bandsp, arg 
spel, joyst. Pris 2550 kr. 

Tel:0457/11116 

1541 diskdrsäljes, diskbox, disk. Pris 1000 
kr. Ring e kl 18. 

Tel:019/23 45 06 

Nästanh ny MPS 1250 printer. Passande 
kabel till Amiga 500, 1000 och C64. Nypris 
2500 kr. Säljes för 1900 kr. Ring Jeppe mel
lan kl 16-20. 

Tel:0413/102 25 

Amiga 500, färg-TV, AF-mod mm. Pris 5000 
kr. 

·Tel:0520/36910 

Amiga 100, monitor 1081 , ·en hel del prg. 
Pris 6500 kr. 

Tel:035/12 92 16 

Super-reset-cartridge. Den bästa reset
knappen till C64/128. Två funktioner. Su
per-reset(resettar allt) coh vanlig reset. 
Passar alla C64 och C128. End 45 kr inkl 
porto och instruktioner. Sätt in 45 kr på pg 
28 12 62-6. Vid osäkerhet ring Johan el To
bias. 

Tel:0220/412 33 el 019/22 64 33 

Commodore Monitor 1084 S. Säljes för 
2000 kr. Nypris 4000 kr. Gar kvar. 

Tel:042/589 29 

C64, 1541, 1530, disk, diskbox, band, joyst. 
Pris 3000 kr. Billigare vid snabb affär. Ring 
Markus . 

Tel :0410/188 43 

Amigaprylar slumpas bort. 30 MB hård
disk, extraminne, Easyl ritbord, böcker. 

Tel:0491/813 21 

Amiga 500 m AF-mod, mus, org spel, disk 
m prg, diskbox, böcker, joyst. Pris 4800 kr 
el högstbj. 

Te l:0370/476 36 

Vortex 30 Mb Hdisk 5000 kr, 2 Mb minne f 
A 1000. Pris 4200 kr. Dig iview, diskdr. Ring 
Magnus. 

l'e1:04801111 30 

Böcker till C64: Machine language for be: 
ginners m fl. Ring Joakim. 

Tel:031/19 36 04 

Printer Seikosha SP-1200AS, passande 
Amiga, ST och PC. Nyskick. Pris 1700 kr. 
Skriv till: Stefan Bylund, Eskaderv 21 , 865 
OOALNÖ 

c.·a4 
PAKETET INKLUDERAR: SPEL 2 ST, 

JOYSTICK 2 ST. 

C128, monitor C1901, diskdrive C1571, 
bandspelare C1531, arg spel. Endast 4500 
kr. 

Tel:0764/279 48 

C128-D m inbyggd diskdr, fläkt, disk, 
bandstat, joyst, diskbox, t fdn mm. Pris 
4500 kr. 

Tel:0553/107 33 

C64 m bndstat, joyst, tac 2, Quick shot Il, 
arg spel bl a lndiana Jones och Worldga
mes (nästan ny). Pris 2000 kr. Ring e kl 17. 

Tel:018/3812 78 

Org spel till C64 på disk och dass, även 
TFC III och Freeze machine. 

Tel:0459/810 79 

1541-11, disk m spel. Pris 1100 kr el högstbj. 
Tel:019/831 84 

Amiga org spel Populus, Starglider Il m fl. 
Pris 150 kr. Ring Mats. 

Tel:031/82 23 78 

MPS 801 som ny. Pris 800 kr. Ring Mats. 
Tel :031/82 23 78 

C64, bandsp, joyst, tidn, 1,5 års gar, säljes 
pga resa. Ring e kl 19. 

Tel :031/53 73 35 

Har du problem med Sierraspel? Jag har 
lösningar till KQ4, LL 1, LL2, PQ1 m fl. Du 
får varje lösning för end 50 kr + porto. 
Ring för utförligare info. 

Tel:0144/107 13 

C64 m bandstat, joyst. Säljes för 1400 kr. 

Nya C64 säljes m load it bandsp, joyst, arg 
spel. Pris 1900 kr. Vid snabb affär 1800 kr. 
Ring Robin. 

Tel:08/46 00 59 

GEOS PowerPak 120 kr. 
Tel:08/717 81 83 

Xerox 4020 bläckstråleskrivare färg . Pris 
9500 kr. 

Tel :013/1402 58 

Atatri ST org spel säljes. Dungeon master
+ tips och kartor, 250 kr, Willow + lösning
en 250 kr m, Double dragon 200 kr. Allt för 
600 kr. Ring Johan. 

Tel:016/630 22 

C128, diskdr 1571 , TFC 111 , bandstat, joyst, 
kass, disk, manualer, 1526 Cprinter, 1 IBM 
monitor, litt. Pris 5000 kr. Ring Jocke. 

Tel:018/23 13 29 

C128, diskdr 1541 , bandstat, cartridge, 
sampler, diskbox, joyst. Pris 4000 kr. 

Tel:0290/37961 

C128 m bandsp, joyst, TFC 111, skrivare, arg 
spel och _prg . Pris 2800 kr. 

Tel:019/22 62 50 

PC-bridge A2088, FPU 8087. Pris 4000 kr. 
Og prg Deluxe paint 111 NTSC vers 500 kr, 
GOMF 3.0. Pris 300 kr. Diskmechanic 2.4. 
Pris360 kr. 

Tel:08176612 27 

DISKETTSTATION TILL C 64 ~ 
.OCEANIC 

PRIS: 

KOMPATIBEL MED COMMODORE 1541 
GRATIS MEDFÖLJER: 10 DISKETTER , DISKETTLÅDA 1 ST. 

1-ÅRS GARANTI 

"' "' 
ALLA PRISER INKL. 
MERVÄRDESSKATT. 

~ 

...... ...... 
BERGENGATAN 43 164 35 KISTA I. ---------·--

~ ORDERTELEFON 08: 703 99 20 DYGNET RUNT 

REGLER FÖR DATORBÖRSEN 
Datorbörsen är endast öppen för PRIVATPERSONER 
som vill sälja, köpa och/eller byta datorer, tillbehör 
och/eller ORIGINAL-program. Den är också öppeA för 
dem som vill skaffa sig en brevvän, har ett arbeta att 
söka eller ett arbete att erbjuda. 

EN annons kostar 20 kr per 55 tecken. 
Det är förbjudet att annonsera om piratkopierade 

sp~I och/eller nyttoprogram samt manualer. 
Overträdelser av bestämmelserna kan medföra 

rättslig prövning enligt svensk lag. Det innebär att 
annonsören riskerar böter eller fängelse upp till två år. 

OBS: Försäljning/byte av original-program och spel 
maximeras till två program per annons. Titlarna måste 
anges. . 

På grund av platsbrist i tidningen kan det ta upp till 
två nummer innan annonsen blir införd. 
Ingela Palmer 

C64 org spel, Gunship, Dragon ninja m fl. 
Kass. 

Tel:0381/213 95 

Tipssystem 64. Vill du mångdubbla dina 
chanser att vinna på Lotto, Stryk- och mål-
tips. Skriv till: Henrik Tomson, PL 2708, 
44196ALINGSÅS 

C128, cartridge, modem, böcker mm. Säl· 
jes billigt. 

Tel:0520/355 30 

Amiga 500, monitor 1084, mus, manualer · 
och disk. Högstbj. 

Tel:08/7398696 

Modem till Commodore, TFC 111, Calc re-
sult adv. 

Tel:0304/593 70 

Färgskrivare Commodore MPS 1500 C 
inkl. kabel och papper 
2500 kr. Roger. 

Tel:0550/292 41 

Atari 1040 STF, 1224, videodigitizer, sam-
plingsutrustn och massor av prg helt el i 
delar. Ring kväll. 

Tel:033/11 00 02 

Amiga 1000, Monitor 1081 , extra diskdr 
1010, printer Star NL 10 mm. Alltihop ca 
10000 kr. 

Tel:0155/308 95 

Amiga 1060 sidecar, 512 Kb, 20 Mb hård-
disk. säljes till högstbj. Ring Niklas. 

Tel:035/101514 

C64, 1541-11, bandsp, TFC 111, arg spel , 
disk, band, diskbox, joyst. Pris 3500 kr el 
högstbj. Ring Martin. 

Tel:0511 /700 60 

Sega TV-spel m spel+ ljuspistol. Pris 1500 
kr. Ring e kl 19. · 

Tel:0372/11243 

Spara Tusenlappar! Ami_ga PD-spreads-
heet, 18000 Rader X 18000 kolumnet! 30 kr 
m manual på disk! 130 kr m 80-sidig prin-
tad manual. sätt in på pg: 56 30 51 -2, porto 
ingår. 

Amiga orgspel Time bandit,Road rider 
mfl. ca 150 kr/st . 

Tel :019/533 41 

C64, 1541, TFC 111 , 1530, MPS 1200 P, Disc, 
band, startext, Assembler, Programmera 
6502, Basicböcl<er. Pris 3200 kr 

Tel:0.8/386032 

C64, bandstat 1530, TFC 111, 6 handböcker, 
joystick, spel. Pris 2000 kr. Ring e kl 16. 

Tel:036/41469 

Modem 300 baud, till C64 Pris:500 kr. 
Tel:0470/24408 

ASOO, 30Mb HD, 2 Mb Exp.m, Monitor, arg-
spel mm. Pris:17000 kr el. i delar. 

Tel:054/112090 

[COMBITEC] 
Autobootande hårddisk 
ASOO 30 Mb............. 5000:
ASOO 60 Mb............. 7000:
A 1000 30 Mb............. 5250:-
A1000 60 Mb ............. 7250:-
RAM-minne till hårddisken 
2 Mb (A500&1000} .... 5500:-

Kommer snart till Amiga 2000: 
* Minnesexpansion 2-8Mb 
* Hårddiskkort (fiJecard} 
* Autoboottillsats ti!! A2090 

Hing oss för bästa 
.ipri~e!tpå di~~~J~~Tl 

DELIKATESS-DATA 
TELEFON 031-300 580 

Nya C64, 1530 Bandstat, band, orgspel , 
Pris:1900 kr TFC 111, Pris:300 kr, 1351 mus 
Pris: 170 kr, arg spel Kindwords 350 kr, 
Goldnits 150 kr. Org spel (6 st) 250 kr. 

Tel:0380/414 78 

C64, arg spel, band bla Big 4, skaterock. 
25-75 kr/st el. alla f. 450 kr nypris ca 1200 
kr. Ring Martin e 18.00 

Tel:0758/149 48 

C64, bandstationer, joysticks,_ och arg 
spel lndiana Joneslll, Batman och The 
last Ninja Il. Pris:2000 kr. Ring Erik e. kl:16 

Tel:0581 /40541 

Skrivare Siar sg 10. Pris 1500 kr, Amiga 
1000 inkl skärm 8000 kr, Expansionsminne 
till Amiga 1000 2 mb. Pris 5500 kr. 

Tel:019/1382 77 

Freeze Machine, till C64kopierar allt ti ll en 
enda del på disc el. band + Massor av 
nytto funktioner till disc tex. turbo, 10 sek. 
formatering m.m. Pris:300 kr. 

Tel:0515/19230 

Sega Tv-spel, m. ljuspistol, controlpadds, 
Seg·a special joystick och action p"ackade 
sper. Pris:2200 kr. 

Tel:05151192 30 

Atari 520, stfm, tangentbord 512 1\6 ram, 
192 k6 rom inbyggd 3,5 Discdrive, Af-mo
dulator, midi, gem, st-basic, mus, svensk 
manual och discetter m. spel, helt ny 
oöppnad förpackning. Pris:3900 kr. 

Tel:05151192 30 

Disketter, i oöppnade förpackningar. Helt 
nya till C64 och en diskett klippare. 
Pris:400 kr. 

Te/:0515/192 30 

Slimline till C64, Byt ditt gamla bruna trå
kiga omslag på din C64 till ett nytt elfen
bens färgat lågt cool slirnline designat 
omslag, passar alla C64 modeller. Pris:300 
kr. · 

Tel:0515/192 30 

Atari PC 1, monokron monitor i Amber, 
tangentbord m. å,ä,ö. 640 k6, en floppy 
5,25, och en floppy 3,5. klock frekve_ns 
4,77/8 mhz. Egal hercules/ cga- upplos
ning.Pris:5900 kr. 

Tel:0515/192 30 

Nya C64 m åäö,bandst, joystick, arg. spel, 
prg. Pris 2000 kr el. högstbj. 

Tel:0155/278 42 

C64 spelsäljes. 
Tel :013/15 01 95 

Microbee dator m monitor, monitorställ, 
bandsp, handb, div prg, inbyggd ordeh, 
batteri-backup, skrivare. Pris 4000 kr. Ring 
Fredrik 

Tel:011/173020 

Printer MPS 1200 till C64/128 säljes för 
1900 kr. 

Tel:019/20 03 02 

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

QLlfC.1.:-D..4 T:"'¼ 
R EL.Ek'T.RON.IK 
----------------

MÅN-FRE 17-22 

0481-30620 
LÖR 13.:...1s 

DISKETTER 

8.90:-/st. 
MF-2D0 (minsta besL 50 sL) 

EX.MINNE 1400:-
NEC 1037A 1195:-

KÄLLVÄGEN3 
380 40 ORREFORS 
VI HAR MYCKET MER 
--- - ------- . - --
Priserna inkluderar allt. 
~et tillkommer. 



Amiga 1000, monitor 1081, extra diskdrive, 
modern 300/300, 1200/75, ArnigaDos 1.1 , 
1.2 och 1.3, Lattice C 4.0,bok, kablar ser 
och par. Pris 9500 eller del. Ring Kenneth 
mellan 19-23. 

Tel :046/15 78 52 

Atari ST 1040 Monitor SM 124. Pri 5500 kr. 
Ring Gunilla. 

Tel:046/853 34 

C64, bandsp, 1541 , G-pascal. Pris 1700 el. 
högstbj . RF-rnod till Arniga säljes samt 
A250 t ill högstbj. Ring Glenn ef. 18. 

Tel:031/13 89 00 

Böcker, 128 lnternals, The Kickstart guide 
to the arniga, Arniga with C, Arniga Machi
ne lang. Prgspråk Lattice 4.0 + manual. 

Amiga 500 rnRF-rnod, mus, WB, Arniga 
1 Basic, manualer. Pris 4500 kr. Ring kväll· 
' stid. 

Tel:477/206 16 

Amiga org. spel säljes. Roger Rbbit, Pur
ple Saturn Day och Rick Dangerous. Pris 
590 kr för alla el. 220 kr/st ing Henrik. 

Tel :431 /310 91 

C64, bandsp, tidn, spel, böck. Bra skick. 
1900kr. 

Tei :0470'693 39 

BREVKOMPISAR 

Tel.035/13 32 89 ! Amiga brevkompis sökes för byte av prg, 
' dernos mm. Svarar på alla brev. Skriv till: C64-spel kass. lncrowd, Arcade rnuscle 

rn.rn 80 kr/st. 
Tel:08/754 42 84 

Printer Star LC-10 färg. Säljes med 3 färg
band, gar. kvar. Alex. 

Tel:46/14 91 60 

C64 spel kass. Vigilante, Newz story rn.rn. 
60kr/st • 

Tel:08/754 42 84 

tari 1040 ST helt ny i oöppnad förp. svensk 
manual, svensk Tos, mus och tio disket
ter. Pris 5600 kr. 

Tel.0515/192 30 

C128, bandsp, 1571 , joys,spel, garanti 
kvar. Pris 4000 kr. Christer. 

Tel.0371 /173 62 

NyaC64, bandst, diskdrive, 1541-11, 1 joyst, 
spel. Pris 2500 kr. Ring el. 18.00. 

Tel:0155/309 55 

C128D, disketter, printer, 2 st joyst, TFC 111 
och instruktionsböcker. Ring Daniel. Pris 
4700kr. 

Tel:0381 /124 70 

Amiga monitor, DeLuxe Music, Dr.T's 
MRS. Ring efter 20.00. 

Tel:0500/383 58 

Shadowgatetill Amiga. Säljes eller bytes 
mot annat org 

Tel.0505/306 07 

Amiga org spel. 12 st 1000 rellerhögstbju
dande. Ring ef. 19.00 

Tel:060/57 02 71 

IBM PC, ritbord, scanner, olika kort rn.rn. 
Ring ef. 19.00. 

Tel.060/57 02 71 

Amiga 500 1 1!.r . 2 ioysticl<.s. disl<.box, spel. 
Pris4000 kr. 

Tel:0454/441 11 

--

Aleksander Vea, Varden, 4280 Skudenes
havn, NORGE 

Amigabrevkompisar önskas för byte av 
div prg, dernos mm. alla får svar. Skriv till: 
Ulf Borg ström, Hammarskiftet 3, 27 4 00 
SKURUP 

C64-ägare rn bandsp sökes. Svarar på alla 
brev. Skriv t i ll : Henrik Axelsson, Gäöstgi
varv 7, 552 77 JÖNKÖPING 

Brevkompis rn Arniga sökes för byte av 
prg mm. Skriv til l: A_nders L_undgren, Heirn
dallsv 25, 151 60SODERTALJE 

Jag är en kille på 13 år rn en Arniga 500 
som söker brewänner för byte av prg och 
tips mm. Skriv till:Tornas Hansson, Hatts
jöv 19, 570 20 BODAFORS 

Amigakontaktersökes för byte av prg mm. 
Skriv till:Erik Bern, Stackv 28, 667 00 
FORSHAGA 

Brevkompisar till Arniga sökes för byte av 
Jrg och tips rn.rn. End. brev rn prg listor 
:iesvaras. Stefan Mäkk, Yttre Ljunga
·urnsv. 93, 552 71 JÖNKÖPING __ _ 

Nybliven 120 söker brevkompisar. Skriv 
till: Daniel Karlsson. Kullgårdsv. 40, 443 35 
LERUM 

Brevkompisar med C64 sökes för utbyte 
av nye demon. Skriv till. Per Åkerblom, 
Storag. 67, 62012 HEMSE 

Brevkompisar sökes för byte av prg, de
mos rn.rn. Skriv till: Bård A. Kristiansen, 
Abel Meyersg. 18, 7800 Narnsos, NORGE 

Brevkompisar med Arniga sökes för byte 
av prg och tips rn.rn. Skriv t_ill: Jan Bertils
son, Sandstens. 32, 796 00 ALVDALEN 

~migaägare sökes. Skriv till : «d8»yvind 
Kristiansen, Steinr0ysa 25, 2300 Hamar, 
NORGE 

D 

.. .. 

Amiga kontakter sökes för byte av prg, 
tips rn.rn. Magnus Dahl, Limav. 58, 236 00 
HÖLL VIKEN 

Amiga ägare sökes för byte av prg. Svara 
alla! ohn Junker, Munkv. 26, 777 00 SMED
JEBACKEN 

Amiga kontakter sökes för byte av prg. 
Sriv till : Magnus Gr0nvoll, Fossvn. 7, 1405 
Langhus, NORGE 

Amigaägare sökes för byte av prg, dernos 
mm. Skriv t i ll: Fredrik Ramström, Dunder
bostigen 6, 778 00 NORBERG 

29-årig Amigaägare önskar byta prg, t ips 
mm. Lista på dina prg = svar. Skriv till: 
Conny Spring, Furug 65,827 00 LJUSDAL 

Amigabrevkompis sökes för byte av prg, 
dernos, tips mm. Skriv till :Fredrik Wasse
nius, Selma Lagerlöfs v 18, 682 00 FILIP
STAD 

C64-ägare sökes för byte av dernos, prg, 
,ips mm. På disk. Skriv till: Tomas Wester
lin, Grindtölpsv 27 3 tr, 18332 TÄBY 

Brevkompis rn bandstat och C64 sökes för 
byte av tips mm. Du får gärna kunna lite 
Sasic. Skriv till: Anders Wilhelrnsson, 
Poppelv 24, 275 31 SJÖBO 

Amigakontakter sökes för byte av prg, de
.nos. Skriv till : Robert Rodriguez, Brunnsv 
21, 731 42 KÖPING 

Modem- och brevkompisar ter Amiga sö
kes. Svarar på allt (2400 bps modem). Skriv 
!i ll: Fredrik Widfeldt, Björkg 22, 571 39 
•·JÄSSJÖ 

8revvän rn C64, bandstat sökes för byte av 
prg mm. Skriv till: Robin Smith, Rösa
i)ergsv 7, 822 00 ALFT A 

'.;64 brevkompisar rn drive sökes för byte 
-w prg. Skriv t i ll: Filip Engström, Mando
dng 29, 421 45 V FRÖLUNDA 

:3revkompisar m C64 och diskdrive sökes 
·ör byte av prg och demos. Skriv t i ll: Mag
'I US Svensson, Falkvägen 10, 831 62 ÖS
r ERSUND 

lmiga brevkompis sökes för byte av prg 
~,ch demos rn.m. Svarar alla brev. Skriv till: 
:>eter Lycksäter, Gamlarp, 571 93 NÄSSJÖ 

,1miga freaks sökes för byte av demos 
,n.m.Skriv snabbt till: Peter Lindberg, Pop
, ,elv. 18, 24400 KÄVLINGE 

-'l.miga kontakter sökes för byte av prg 
n.m. Skriv till Lars Mellberg, Runhällsg. 
: 4, 423 48 TORSLANDA 

, .ystring! C64/128 ägare med band eller 
iskdrive sökes. Skriv t i ll: Ronn ie Karls
on, Björnbärsv. 59, 664 00 GRUMS 
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REGLER FÖR DATORBÖRSEN 
Datorbörsen är endast öppen för PRIVATPERSONER 
som vill sälja, köpa och/eller byta datorer, tillbehör 
och/eller ORIGINAL-program. Den är också öppen för 
dem som vill skaffa sig en brevvän, har ett arbeta att 
söka eller ett arbete att erbjuda. 

EN annons kostar 20 kr per 55 tecken. 
Det är förbjudet att annonsera om piratkopierade 

sp~I och/eller nyttoprogram samt manualer. 
Overträdelser av bestämmelserna kan medföra 

rättslig prövning enligt svensk lag. Det innebär att 
annonsören riskerar böter eller fängelse upp till två år. 

OBS: Försäljning/byte av original-program och spel 
maximeras till två program per annons. Titlarna måste 
anges. 

På grund av platsbrist i tidningen kan det ta upp till 
två nummer innan annonsen blir införd. 
Ingela Palmer 

64 med bandspelare sökes för byte av prg, 
demos och tips. Sriv till: Lukas Oskarsson, 
Rockeskärsg. 13A, 456 00 KUNGSHAMN 

Brevkompisar med Amiga sökes för byte 
av prg. 100% svar. Skriv till: Tore Skobba, 
Tyribakken 14, 280 Oslo 2, NORGE 

Amigakontakter sökes för byte av prg. 
Skriv till: Thomas Torp, Skogsbrynet 16C 
0283 Oslo 2, NORGE 

Brevkompis sökes för byte av ev. prg, tips 
m.rn. Skriv till: Mikael Johansson, Salviag. 
7, 424 40 ANGERED 

C64 kontakter sökes för byte av demos, 
prg , m.m. på disk. Skriv till: Magnus An
t.lersson, Smultronv.15A, 597 00 ÅTVIDA
SERG 

Amigakontaktersökes för byte av prg. Ga
ranti : Brevsvar. Skriv till Anna och Ida Höy
<>r, Döbelstigen 3,253 67 HELSINGBORG 

Amigabrevkompis sökes för byte av prg, 
tips m.m. Skriv till: Tommy Bengtsson, 
_Klingbergsv. 16, 712 30 HÄLLEFORS 

Brevkompis C64 kompisar sökes för byte 
:J V prg m.m. på disk. Andreas Andersson, 
_Bågv. 43, 544 00 HJO 

Amigakontakter sökes dör byte av demos, · 
pg, demos m.m. Skriv t ill: Kalle Bengts
son, Skintabyv. 14, 310 40 HARPLINGE 

7AKfTPRIS 
AMl&A1'Rl\t+ 
20 D·l61(E r IER · 

BYTES 
VHS filmer bytes. Skriv till: Per Hånell, 
Midälvav 56, 852 48 SUNDSVALL 

Forgotten Worfds till Amiga bytes el säl
jes. Obruten förp. 

Tel:0322/17913 

Amiga Populous m sv manual bytes mot 
F16Combat Pilot. 

026/1417 45 

Kindwords och två org. spel (Golden Path 
& F-18) mot extraminne eller diskdrive (3.5 
med switchknapp). Ring Krister. 

Tel:031/25 66 27 

Amiga Freaks jag byter mina org. spel 
Manhattan dealers och P.O.W mot Amiga 
Hardware Ref. manual.. Skriv till: TMD, R. 
El lakstad ot. 7. 6600 Sundalsöra. NORGE 

"' ~- ARBETEN FINNES/ 
~, UTFÖRES 

Reklam? Gör ni reklam på er Amiga? Hin
ner ni inte med? har ni inget gen lock så att 
ni kan föra över bilderna till video? Ring 
Micke. 

Tel:033/1 1 77 17 

~ CITIZEN DRIVVERK ! 

KUNGALVS DATATJANST AB BOX 13 442 21 KUNGÄLV 

E3 0303-195 50 Pg 492 03 25-0 
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Prenumerera i dag och spara 
34 kronor på en helårsprenu
meratlon (17 nummer) för 238 
kronor. Vinsten på en halv
årsprenumeration (8 num
mer-120 kronor) räcker Inte 11· 
ka långt som till pizzerian. 
Möjligtvis till en kokt med 
bröd utan senap. 

Och den med otroligt flyt 
vinner dessutom ett tufft 
pel. Tio stycken delar vi ut, 

ska ni veta. 
För den som vill ha ett Ami

gaspel lottar vi ut Batman, 
scrsenstarvinnaren. För 64:a
ägarna finns Batman på kas
sett och diskett. 

Även folk som förnyar sin 
prenumeration kan vinna! 
Men alla har efteråt råd att 
käka en Calzone, eller Fun
ghl, eller vad nu pizzorna he
ter. 
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STOR SPELÖVERSIKT 

0 ' 

ARETSJOY· 
STICKTEST SIDOR 

)I ATARI PHILIPS ( : Commodore SEIKOSHA 

Du vet inte om Du har fått bästa pris .. ~ 

' -~·~ ~;! 

• - "!"l'•OP. . !!!! 

)I\_. Årets Återförsäljare 
. D f 

O 

t '' .... innan u raga oss .. Beckman Innovation AB 

ATARI 
mottog utmärkelsen Året~ Å:erförsäljare 

i Amsterdam 24/2 1')C:9 . 

Beckman Innovation AB 
Vi har varit med sedan 1970 och .. öppnade .. 
hemdatormarknaden i Sverige med Sinclair 
1980. Som grossist har vi sedan dess sålt mer än 
·so.ooo datorer för vilka vi har garantiansvar och 
lager på vitala reservdelar. Vi är bl.a. generala
gent för de japanska SEIKOSHA-skrivarna och 
förTANDY. USA-giganten med PC och tillbehör. 

Datorer på postorder .. 
Javisst, det blir billigare och med vår 14 dagars 
returrätt kan Du prova datorn hemma i lugn och 
ro. Vi har redan flera tusen ·nöjda kunder och har 
lång erfarenhet av ··Long-distance-support. 

... eller i butik. 
Vi har två butiker i Stockholm med marknadens 
kanske bredaste sortiment. Våra stora inköpsvo· 
lymer i Sverige och vår egen import från utlandet 
ger Dig låga priser. 

Vi ger Dig garanti!! 
Få konsumenter känner till att det ar säljaren som 
är ansvarig för garantin gentemot sin kund. -inte 
tillverkaren' ATARI, Commodore m.fl. säljer utan 
garanti till sina återförsäljare. Vi har de resurser 
som behövs, men hur är det med en del andra? 

Comniod·ore C-64 · 
Världens mest sålda hemdator genom tiderna. 
Den klassiska introduktionen till data. TV kan 
användas som monitor. Eftersom den är så 
spridd är det lätt att hitta ··datakompisar'·. 

Commodore Amiga 500 
Framtidens hemdator med multi-tasking . talsyn -
tes. animering . flerkanaligt ljud i stereo .. ..... . 
Ha,.inbyggd diskettestation och 512 Kbyte min
ne. Kan användas direkt på TV med Video- eller 
RGB-ingång . 

ATARI 520STFM 
Prestanda och tillbehör är av proffsklass. Har 512 
Kbyte minne, inbyggd diskettestation och MIDI 
för styrning av musikinstru:-nent. Levereras f.n . 
med Super-Pack inkluderat i priset._ Ett fanta
stiskt program-paket med 21 spel och 4 nyttopro
gram. TV kan användas som monitor. 

ATARI 1040STFM 
Nöje och Nytta i förening. Hela 1 MEGA-byte 
minne och inbyggd diskettestation. Spel, Musik 
via MIDI. Ordbehandling , Desk Top. Publishing , 
Bokföring . Order.Lager-Fakturering .... . . 
TV kan användas som monitor. 

ATARI MEGA "Jacintosh" 
Låt oss berätta hur ett proffesionellt Desk Top 
Publishing system kan byggas runt en ATARI 
MEGA med LASER-skrivare till halva priset med 
motsvarande eller bättre resultat . 

IBM-Kompatibla PC/XT/AT/386 
Vi har flera olika fabrikat att välja mellan . Både 
stationära och bärbara. Välj mellan direktimpor
terade eller TOSHIBA. TANDY. COMMODORE. 
GOLD STAR. ATARL m.fl. 

PHILIPS Monitorer 
Vi säljer PHILIPS hela sortiment av monitorer . 
med 2 års garanti och rikstäckande service. 

SEIKOSHA Skrivare 
Vårt eget skrivarfabrikat från Japan med 2 års 
garanti. Säljs också av återförsäljare över hela 
landet. Vi är av förklarliga skäl specialister på 
skrivare till PC. Atari och Commodore . 

Program och Tillbehör 
Vi säljer ett mycket brett sortiment av tillbehör . 
Disketter till lågpris från ledande tillverkare som 
3M. Maxell m .fl. Böcker. Program. Joysticks. Dis· 
ketteboxar . Kablar m .m. m.m. 
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GrossistaYdellW'lg - PoslOrdefaY~ 
Beckman lnnovatk>n AB Gamla DaJaröYägen 2 
Box 1007 Tetex: t0318 Beckman S 
122 22 ENSKEDE Tel: 08·390400 
Stockholm · SWEOEN Fax: 08·497020 

---ort JOHANNESHOV 
Gulmarsplan 6 
Tel: 08-912200 
Fax. 08-912206 
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