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Tomtens brev 
till alla elaka barn 
God Jul på er alla elaka barn! 

Små som stora, förvuxna som 
lillgamla. Snart kommer jag 

och terroriserar er och skrämmer 
slag på de minsta i familjen. Det är 
härligt med traditioner. 

· Håll bara utkik efter en stor skum 
typ·med skägg, säck och käpp. Men 
släpp inte in vem som helst utan att · 
kolla legitimationen. Det kan vara en 
televerkare som kollar TV-licenser! 
Eller kronofogden. Den 24 december 
är rena julaftonen för kronofogdar. 

Många har skrivit brev till mig och 
undrat över varför inte snälla barn får 
julklappar längre. För det första; jag 
betvivlar starkt att det finns några 
snälla barn kvar. Åtminstone doku
menterat snälla. Dessutom brukar 
snälla barn önska sig så trista jul
klappar. Vantar; pussel,böcker och 
annat tjafs. 

Nej, Verkställande direktör8'l (tros
sen alltså) för Förenade Julverkstä
der lnc. beslöt, efter förra årets miss
lyckande, att lägga om företagets 
policy i den här frågan. Elaka barn 
önskar sig för det mesta mycket dy
rare och roligare julklappar än snälla 
barn. Det är med andra ord en myc
ket intressantare kundgrupp. Efter
som företaget har så kort säsong 
gäller det att tjäna grova klöver 
snabbt. 

Snälla barn kan klaga hos Barn
miljörådet om de inte gillar det här. 
Eller bli lite elakare till nästa jul. 

· Många barn har skrivit t:11 fir
man och önskat sig en Ami
ga i julklapp. Tyvärr, det kan 

bli knepigt. Vi har drabbats av leve
ransproblem. Commodore· ·vägrar · 
nämligen sälja till Förenade Julver
städer lnc. Enligt Commodore har vi 
nämligen inte tillräckligt med kom
petens för att ge bort deras datorer. 
De hävdar att vi inte kan handskas 
med Amigan. Att den är för komplice
rad för jultomtar. 

För komplicerad! Vi som precis 

har datoriserat hanteringen av öns
kelistor och förteckningen över alla 
elaka barn! 

- Ska det vara en dator i julklapp 
från Er får det bli en vanlig enkel C64 
med bandspelare och ett ordbehand
lingsprogram! Inget annat, skrev 
Commodore i ett brev till vår boss. 

Det löste åtminstone våra jul-

klappsproblem till Commodore. De
ras chef får en gratis kvällskurs i 
"God affärssed". Resten av företa
gets person får gratis snabblektio
ner hos !'SAS Charmskola". 

Frågan är bara vad vi ska göra med 
alla elaka barn som absolut måste 
ha en Amiga för att inte bli mobbad 
av kompisarna? 

Amigan populärare än PC och Maclntosh 
Amigan är både roligare, mer lättar
betad. och enklare att förstå än både 
Atari ST, Maclntosh och Ericssons 
PC-dator. 

Det anser en klar majoritet av 
högstadieeleverna vid Fröknegårds
skolan i Kristianstad enligt en ny un
dersökning. 

Mätningen utfördes av lärarna i 
skolan i samband med en utvärde
ring av "datorn i musikundervisning
en". I undersökningen fick 182 hög-

stadieelever besvara en rad frågor 
om olika datorer. Fröknegårdssko
lan är unik så tillvid att eleverna både 
har tillgång till Amiga, Atari ST, C64, 
Maclntosh och Ericssons PC. 

En fråga gällde "vilken dator arbe
tar du bäst med?" 

Hela 42 procent ansåg Amigan 
bäst medan 14 procent föredrog Ata
ri ST, sju procent C64, 26 procent 
Maclntosh och elva proc.ent Erics
sons PC. 
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Eleverna fick också följdfrågan: 
"Varför arbetar du bäst med just den 
datorn?" 

Hela 50 procent ansåg att Amigan 
var lättast att förstå sig på. Närmas
te konkurrenten var här Maclntosh 
som 37 procent ansåg var lätt att för
stå. Atari ST, Ericssons PC och C64 
tyckte bara 2 - 6 procent var lätt att 
förstå. · 

59 procent av eleverna tyckte att 
Amigan var "roligast". Maclntosh 
tyckte 27 procent var "roligast" och 
14 procent Atari ST. 

Atari ST.slog bara Amigan och de 
övriga datorerna på en fråga, näm
ligen vilken dator man haft erfaren
het av i musikundervisningen. Hela 
40 procent hade kommit i kontakt 
med Atari ST i musikundervisningen. 
Motsvarande siffra för Amigan var 
endast 23 procent. 
, Hela 75 procent av eleverna angav 
Amigan som "den bästa datorn". 

Enligt undersökningen förklarar 
eleverna sin positiva inställningen 
till Amigan med att "datorn är utrus
tad med färgskärm samt att det är 
lätt att komma in och ur program 
(dra-ner-menyer). Det visade sig även 
att många av eleverna, företrädesvis 
pojkar, hade en egen Amiga hem
ma". 

Atarin uppfattades enligt under
sökningen som "en svår dator". 

Undersökningen visade också att 
när det gällde Maclntosh var det en 
dator som tilltalade flickorna genom 
sin grafiska utformning. "Datorns 
annorlunda design tilltalade flickor
na". 

Ericssons PC var inte populär 
bland eleverna trots att man arbetat 
mycket med den i skolans datorsal 
och teknik· och svensk.undervisning
en. Eleverna uppfattade den som trå
kig. 
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Nyligen hade vi liten japan på 
besök här på firman från. ett 
företag som kallade sig Nin

tendos. De sålde något sorts ja
pansk billighetsvariant ·av Amigan. 
"Mlcket poppuler. VI ha solt 140.000 
av dem I Sverge." påstod han. 

Tro det den som vill. Men vår boss 
blev heltänd på den där japanska 
plåtburken. 

- Det är väl ingen som märker skill
naden. Och.det kommer att dröja in
nan de flesta upptäcker att den sak
nar tangentbord och sånt krafs och 
att man b,ara kan använda den för 
spel, sa chefen till oss. Och när de 
upptäckt det har vi ju stuckit på se
mester hela gänget. 

Själv gillar jag inte den här bluffen. 
Men vad ska vi göra? Klaga inte på 
oss. Det är inte värt fel. 

För övrigt kanske det här är sista 
julen vi slipper sådana här problem. 
Det ryktas nämligen att politikerna 
funderar på en ny lag som totalför
bjuder dataspel i Sverige. 

Enligt våra politi(kerna) finns det 
nämligen stora risker med dataspel. 
Det kan inte vara nyttigt att folk roar 
sig på egen hand, utanför Socialsty
relsens och Fritidsförvaltningarnas 
kontroll. Dessutom hotar det syssel
sättningen för tiotusentals svenskar 
som enbart arbetar med att hjälpa 
oss att fördriva vår fritid på ett "nyt-
tigt sätt" . · 

Själv funderar.jag på att emigrera 
ur landet för att slippa ifrån alla des
sa "nyttofascister" och börja om 
som tomte i något litet trevligt land 
där man fortfarande tillåts ha roligt 
på egen hand. 

Men jag stannar i alla fall den här 
julen. Så lätt slipper ni inte undan. 
Och glöm inte att det faktiskt är tra
dition an ge även tomtar,.drickspeng
ar . .. 

God Jul! Och glöm inte bort att ge 
något helt oanvändbart till dom ni 
i_nte gillar! Det är liksom vitsen med 
julen. 

Hårddisk 
till A-Max 

Tomten 

• lnteractive Video Systems är före 
ReadySoft (A-Max tillverkaren) med 
att erbjuda hårddisk till A-Max. Deras 
TrumphCard har' anpassats till A
Max. ReadySoft kommer själva att 
anpassa A-Max till olika HO-kontrol
lers, bla CBM 2090 och GVP. Andra 

· tillverkare sägs följa IVS och själva 
anpassa sina kontrollers. Pris: IVS 
TrumphCard $199.99 (ca 1300 kro
nor). Tel: 0091 714 994 4443. IVS, 
15201 Sanata Gertrudes #Y102, La 
Miranda, CA 90638, USA. 

IMG 
.Scan 
' • Nu kan man förvandla sin matrix

skrivare till en billiga scanner med 
· hjälp av SunRize lndustries IMG 

Scan. Denna hård/mjuka kombina
: tionen låter en scanna och digitalise

ra bilder i 256 gråskalor och 360dpi. 
Pris: 149.99 dollar (ca 970 kronor). 

. Tel:00914098461311.SunRizelndu

. stries, P.O. BOX 1453, College Sta
tion, TX 77841, USA. 

• De fem vinnare som har dragits i 
detta nummer vinner varsitt ex av 
spelet Terry's Big Adventure. Grattis 
önskar därför Datormagazin följan
de: Raimo Hartikainen, Vantra, Fin
land, Robert Johansson, Jönköping, 
Holger Andersson, Solbohed, Antho· 
ny Sundberg, Domsjö och Erik Nor· 
din i Söderhamn. 

Spelen kommer på posten så fort 
som möjligt! 
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Ökat 
bildminne 

· • Nu kan Alla Amiga 500- och 2000-
ägare (modell ·B) i Sverige uppgrade
ra sin dators minne till en megabytes 
ChipRam. Priset är 925 kronor .inklu
sive moms och montering Uppgrade
ringen görs av auktoriserade Com
modoreverkstäder. Att göra det själv 
rekomenderas inte av Coinmodore 
då man lätt kan ha sönder Amigan 
samt att man förlorar ev garanti. 

Ny version 
Amiga500 
• Den senaste versionen av Amiga 
500 kortet är revision 6.0. 

Datorn innehåller SuperFatAgnus 
(för 1Mb ChipRam) samt plats för yt
terligare 512K minne på kortet. 1 Mb 
ChipRam kan fås antigen direkt på 
kortet eller genom den vanliga 512K 
expansionen. Att ha minne på båda 
ställena går inte ännu så länge. 

_Professional 
Page 1.3 
• Nu finns nya versionen av Profes
sional Page 1.3 för leverans även i 
Sverige. 

Distributör: Karlberg & Karlberg 
AB. Flädie Kyrkoväg, 237 00 Bjärred. 
Pris: 3698 inkl moms. Tel: 046 47302 

Nyheter 
frånCOMDEX 
På COMDEX0mässan i USA 
presenterade Commodore en 
rad nya produkter. 

68030 
till Amiga 
• Commodore Amiga 2630 är ett 
68030-baserat accelerator kort med 
25MHz MC68030, 25MHz MC68882 
matte-processor, 68851 MMU och 
2MB 32-bitars minne (expanderbart 
till 4MB) I USA kostar kortet 2195 dol
lar, vilket motsvarar drygt 14 000 kro
nor. 

Ytterligare 
7 serieportar 
• Commodore Amiga 2232 är ett se
riekort med sju extra RS232 portar. 
Varje port kan köras i upp till 19200 
bps. Pris: 399 dollar (2600 kronor) 

Snabbare 
Autoboot 
• Commodore Amiga 2091 är Com
modores nya autobootande hård
disk-interface. Kortet har socklar för 
2Mb minne och är i princip en A200Ö 
version av A590 (Commodores hård
disk-interface för A500). Kortet skall 
till skillnad från A2090A kunna auto
boota direkt från FastFileSystem. 
Pris: 399 dollar (2600 kronor) 

Vär$ting
Amigan 
• Commmodore Amiga 2500/30. Vi 
har visserligen inte ens sett den van
liga A2500 i Sverige ännu, men 
A2500I30 år i princip en A2500 med 
ett A2630 kort (68030-processor) i 
stället för det A2620 (68020-kort) som 
sitter i en A2500. Pris: 4699 dollar (31 
000 kronor) 

·Stor 
prissänkning 
• Samtidigt sänker Commodore pri
serna på Amiga 2000-produkterna. 

Amiga 2000 kostar numera 1899 
dollar jämfört med tidigare 2195 dol
lar. (från 14.300 till 12.300 kronor) 

Amiga 2000HD (A2000 med hård
disk) är 300 dollar billigare. Då 2999 
dollar (19.500 kronor). Nu 2699 dollar. 
(17.500 kronor) 

Amiga 2500 (A2000 med 68020) 
kostar numera 3999 dollar (26.000 
kronor) jämför med tidigare 4699 dol
lar (30.500 kronor). 

A2620 (68020-kort) har sänkts från 
1995 dollar (13.000 kronor) till 1495 
dollar. (9.700 kronor) 

Undrar om även vi i Sverige (som 
troligen har de dyraste Amigorna i : 
världen) får känna av dessa prissänk- , . 
ningar? 

BKO 

s 

17 år-== Boss 
•• over datorspelen 
HELSINGBORG (Datorma

gazin) Han har inte slutat sko
lan än och är inte gammal 
nog för att ta körkort. 

Trots det driver han ett fö. 
retag som omsätter miljoner. 

Michael Svensson, 17 år, 
från Höganäs, säljer spelda- · 
torer. På kort tid har han fått 
kunder över hela landet. Af· 
färside: Importera själv och 
sälj utan mellanhänder. 

Michael Svensson har just flyttat 
in i sin första företagslokal på Övre 
Eneborgsvägen i Helsingborg. Loka
len ligger en halvtrappa ner i källar
planet i en hyresfastighet. Kartonger 
med datorer och skrivare står stapla
de och huller om buller. 

Kontoret är ännu sparsamt inrett 
och en gästsoffa upptar större delen 
av ena långväggen. 

- Mamma stod inte ut med alla 
kartonger i källaren och kunder som 
sprang ut och in hemma. Det här är 
väl inte det bästa läget i stan och 
skyltfönster saknas men hyran är 
överkomlig, säger Michael Svens
son. 

Hacker 

Michaels intresse för datorer bör
jade när han var elva och upptäckte 
dataspelen. 

- Jag tillhörde gänget speltokiga 
ungar. Vi som satt inne hela dagarna 
framför tv-rutan med en Commodore 
64 medan solen sken utanför. Och så 
bytte vi speldisketter med varandra. 

Har du aldrig varit en hacker då? 
- Jodå, men ingen stygg. Jag 

knäckte kopieringsskydden på spel
disketterna. Men jag kopierade spe
len bara för att kunna byta till mig 
andra spel, säger Michael Svensson. 

· Första affären 

Den första datoraffären gjorde Mi
chael efter ett tips av en kompis. 

- Jag fick veta att disketter var 
billigare i Västtyskland. Hemma kos
tade de 25 kronor stycket och det var 
dyrt. Så jag importerade 100 disket
ter (::\r 10 kronor stycket från en Väst
tysk g,·~ssistfirma. Sålde 80 för 14 
kronor stycket och behöll 20 själv. 

Efter att ha gjort så några gånger 
började återförsäljare i databransch
en ringa till Michael och beställa dis
ketter. Under tiden sålde han några 
speldatorer till kompisar. 

Vägrade köpa 

En dag kom pen STORA beställ
ningen. Ett företag ville köpa tio da
torer. 

- Tillsammans kostade de 50 000 
kronor att köpa in. Pappa gick i bor
gen för lånet. Jag skickade upp dem 

-Omsätter mer 

Michael Svensson, 17-årig datorföretagare från Höganäs, importerar och säljer spe/datorer. 
Genom Datormagazin når han kunder över hela landet. 80 procent är under 20 år. BILD: Tommy 
0/ofsson · · 

men företaget löste aldrig ut dem. De 
hade gått i konkurs och vägrade kö
pa dem. 

- Jag satte in en annons i Dator
magazin och la mig rejält under 
marknadspriset för att bli av med 
dem. Efter två dagar var de sålda, sä
ger Michael. 

Den snabba försäljningen gav Mi
chael blodad tand och i ett år har han 
nu sålt speldatorer till kunder över 
hela landet. 

Omsättning 

. Sortimentet växer och Michaels 
enskilda firma, MD Datakonsult, im
porterar numer från 40 olika tillverka
re och grossister i främst Västtysk
land och Asien. 

- Hittills har jag omsatt för 1,3 
miljoner i år .. Men innan året slut räk
nar jag med att ha sålt för drygt två 
miljoner. Under förra årets julrusch 
hann jag knappt med att sälja i takt 
med efterfrågan. 

Michaels försäljningskanal är fort
farande facktidningen Datormaga
zin. Han har provat andra datortid
ningar och dagspressen men resul
tatet har varit klent. 

- Mina kunder är till 80 procent 
under 20 år och fanatiskt intressera-

' 

de av dataspel. De läser Datormaga
zin. Jag har fått kunder över hela lan
det till och med från Norge. 

PC-marknaden 

MD Datakonsult är fortfarande ett 
företag i sin linda. Michael har inte 
definitivt bestämt företagets framti
da inriktning och har nästan ett läsår 
kvar på treårig naturvetenskaplig lin-
je. . 

- Att pula med datorer är min hob
by. Kan jag dessutom tjäna pengar 
på det är det inte så dumt. Helst vill 
jag bli grossist. Det är så mycket 
tidsödande arbete att vara återför
säljare. 

- Om jag ska gå in på PC-markna
den har jag inte bestämt ännu. Där är 
konkurrensen ännu hårdare och det 
gäller att vara först med det nya an
nars är man snabbt ute. 

Inför 90-talet 

Michaels framtidsvision inför 90-
talet är en ännu snabbare utveckling 

. inom datorteknik än under 70- och 
80-talet: Större minneskapacitet på 
mindre yta, biologiska datorer med 
bakterier som informationshållare 

och nya användningsområden för 
datorn. Men att spekurera i en alltför 
avlägsen framtid intresserar honom 
inte. 

- För mig är det som händer just 
nu eller inom de närmaste månader
na viktigast. På höstens och vårens 
datormässa får man en viss framför
hållning. 

Fascinerar 

Alla spel som Michael säljer har 
han själv testspelat. Dels för att kun
na demonstrera spelet för kunderna 
men även för att bli en.bättre - inte 
spelare - utan programmerare. 

- Jag är egentligen kass som spe
lare. Det som fascinerar mig mest är 
nya rutiner, det vill säga saker som 
händer på skärmen. Jag kan sitta 
länge och fundera på hur de löst ruti
nerna i programspråket, säger den 
unge datorföretagaren som behärs
kar fem olika programspråk. 

Michael tillhör vårt lands första ge
neration som genom lek lärt sig han
tera den mest förfinade tekniken nå
gonsin skapad av människan. På 90-
talet tar de klivet in på datormarkna
den. 

Marcus Petersson 

Nintendo 
0 garom 

Commodore 
Hotet från spelkonsolerna växer sig 
allt starkare. Enligt tidningen Vec
kans Affärer har nu Bergsala AB i 
Kungsbacka, generalagent för ja
panska Nintendo, en omsättning på 
200 miljoner kronor. Det är en tre
dubbling sedan 1986 och ca 30 miljo
ner kronor mer än svenska Commo
dore om~ätter varje år totalt på PC, 

, !'miga och C64 med tillbehör. 

Nintendo finns redan i 150.0Ö0 
svenska hem och har total sålts i 40 
miljoner världen över. Det ska jäm
föras med tio miljoner C64 och en 
miljon Amigor vorld wide. 

· Leksaksbranschen, dit även TV
spel räknas, omsatte i Sverige under 
1989 totalt 2.6 miljarder kronor och 
förv~ntas öka något under 1990. 

CR ' 



KÖLN (Datormagazin) Att 
Amiga'89 skulle bli hårdvaru
dominerad var väl inte direkt 
nån, överraskning. Hårdvara 
har alltid varit tyskarnas star
ka sida. Men att dominansen 
skulle bli så total som det vi
sade sig var nog ingen be
redd på. 

Och de'35 000 ivriga besö· 
, karna som kom under vecko
slutet 1 O - 12 november fick 
se det mesta .. 

Amiga'89 var en orgie i hårdvara. 
Visst fanns det mjukvara också, men 
större delen av denna var bara till för
säljning hos de många affärer som 
sålde mjuk och hårdvara över disk. 
De som ställde ut och demonstrera
de saker var mestadels hårdvarutill
verkare. 

Med tanke på den fruktansvärda 
piratkopieringen i Västtyskland var 
detta nog inte så konstigt. De flesta 
tyska företag har insett att det bästa 
kopieringsskyddet som finns är en 
hårdvara som krävs för att kunna kö
ra programvaran. Ett exempel på en 
sådan företeelse var Kupke (Golem) 
som planerar att släppa 6 spel - var
av inget fungerar utan deras ljuspis
tol. 

Chockade amerikaner 

För de nordamerikanska utställare 
som kom till mässan blev det en rejäl 

- chock. Man hade inte väntat sig så 
mycket folk. Av trängseln att döma 
hade inte heller mässarrangörerna 
väntat sig denna anhopning. 

Så underligt var det ändå inte att 
cirka 35 000 Amigafantaster sökte 
sig till mässan. Enligt Peter Keshis
hian på tyska Commodore har man 
enbart i iyskland sålt ca 450 000 
A500:or, 100 000 till 150 000 A2000:or 
och ett oräknat antal A1000. Detta 
gör att enbart Tyskland svarar för 
över hälften av den totala Amiga
marknaden. Att främst amerikaner
na inser detta kan få många fördelar 
och eventuellt några nackdelar. 

Till fördelarna hör att fler program 
anpassas efter europeiska Amigor 
och att produkterna snabbare kom
mer till Europa. Till nackdelarna hör 
att vi i Sverige riskerar att få program 
och manualer på tyska i stället för 
engelska. Detta är givetvis en nack
del bara för dem som kan läsa eng
elska men inte tyska, men eftersom 
engelska sedan många år tillbaka är 
obligatoriskt i svenska skolor och 
tyska bara är ett av många alternativ 
så får det rent generellt ändå ses 
som en nackdel. 

Nyheterna 

Eftersom praktiskt taget alla hade 
hårddiskar, floppydiskar, RAM-ex
pansioner, MIDl-interface osv så tän
ker jag bara ta upp dem som är speci
ella på något sätt. 

Alcomp heter en av de större hård
varutillverkarna i Tyskland. De visa
de på denna mässa en hel hög in
tressanta produkter. Till att börja 
med har de ett EPROM-kort som si
mulerar upp till 8 diskar. 

På kortet finns plats för 2Mb i 
EPROM (1Mb i A500/A1000 version, 
men expanderbar till 2Mb). Med hjälp 
av Alcomps EPROM-brännare kan 
man stoppa in tex en komplett Work
bench eller kanske en Kickstart för 
A1000-ägaren och sedan boota di
rekt från EPROM-disken. Fördelen 
med detta är att det går mycket fort 
och att virus, om de inte redan har 
infekterat programmen man lägger i 
EPROM, får svårt att smitta denna 
bootdisk. Priset på EPROM-kortet är 
298 DMark (1050 krqnor) och 
EPROM-brännaren 225 DMark. (800 
kronor) 

Leonardi 

Vidare hade man en variant på 
flickerfixern ti ll A2000 kallad Leonar
di. Detta kort använder digital RGB 
vi lket betyder att den bara klarar av 
16 färger, men detta är inte något 

0 . . • .• 
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stort problem för den som skall an
vända maskinen till Desktop och 
andra liknande tillämpningar. Förde
len med detta kort framför flickerfix
ern är främst priset (398 DMark utan 
RAM-kretsar (1400 kronor)) samt det 
faktum att det stöder upplösningar 
på upp till 732*568. Flickerfixern kla
rar max 704*510. 

Utöver detta hade man även mät
och styrkort, experimentkort och vi
rusdödare i hårdvara. 

Man utlyste också en tävling. Den · 
som lyckas göra en telefax-lösning 
på Amigan får en A2000, 40Mb HD, 
Leonardi, Multisyne-monitor och en 
3.5" drive. 

Maclösning 

M.A.S.T visade sin Amig-a-tosh, en 
Maclntosh kompatibel drive med . 
plats för Mac ROM:ar. Sen behöver 
man bara en AMax för att ha en kom
plett Mac på Amigan. Man pratade 
även om sin Flick Off (en till variant 
på flickerfixern), men hade ännu ing
en att visa. Denna skall kopplas in 
direkt i Denise-chippets sockel är det 
tänkt. Även denna skall, till skillnad 
från Flickerfixern, klara full PAL-upp
lösning. 

En annan sak man också pratade 
om, men inte visade, var The lnfinity 
Machine. Denna låda skall ha (plats 
för) en 68030 på upp till 50MHz, ett 
SCSl-interface, 8Mb minne, 68882 
matte-processor, sockel för Kick
start ROM och en hel del till. Allt det
ta till ett inte allt för högt pris. Hur det 
blir med den saken återstår dock att 
se. 

Comp Tec visade en ny låda att 
stoppa sin A500 i. Lådan påminner 
om A 1000, men har plats för två inter
na diskdrivar. Tangentbordet stop
pas i en separat låda och blir löst 
precis som på A 1000 och A2000. I lå
dan finns även plats för Comp Tecs 
kombinerade strömförsörjning och 
A2000-kortplatser. Detta kort · ger 
A500:an mer ström samtidigt som 
det erbjuder fyra A2000-kortplatser 
eller tre PC/AT-kortplatser plus en 
A2000-kortplats. 

A2000-kortplatserna kan använ
das till praktiskt taget alla kort för 
A2000, inklusive PC och AT Bridge
boarden. 

För den som har en ASOO och vill 
expandera kan detta vara ett alterna
tiv till att sälja 500:an och köpa en 
A2000. 

Autoboot-kort 

CombiT~ hade ett litet autoboot
kort för A2000 och A500/A1000. Med 
hjälp av detta kan man autoboota 
från hårddisk såväl under 1.2 som 
under 1.3. Kortet finns för många po
pulära hårddiskar, däribland A2090 
(den äldre versionen av Commodo
res hårddisk-kort till A2000). 

Commodores autobootande hård
disk-kort (A2090A) fungerar inte kor
rekt med vissa hårddiskar (de tar för 
lång tid på sig för att initialiseras). 
Detta problem existerar inte med 
CombiTecs autoboot-kort. För den 
som vill autoboota från hårddisk och 
har en A2090. och en kortplats över 
kan detta vara ett alternativ till att 
uppgradera till A2090A. A2000-ver
sionen av kortet kostar 129 DMark 
(450 kronor), A500/A1000 versionen 
149 DMark 525 kronor). 

GVP visade i ett stort bås sitt 
68030 kort. Två bås längre bort hade 
ett tyskt företag vid namn X-Pert 
Computerservice , sitt (betydligt 
mindre) bås. Här visade man också 
GVP:s 68030 kort. Dock en något mo
difierad version. Den tyska versionen 
körde i 40 MHz mot originalets 25 
MHz. Enligt X-Pert är deras kort drygt 
60 procent snabbare än originalet. 
Dock är priset ca 60 procent högre 
för deras kort. 

En GVP-representant uttryckte det 
dock såhär: 

- Visst, deras kort är snabbare, 
teoretiskt. Men på det sätt de gör det 
så får de waitstates till minnet, vi lket 
gör att deras 40 MHz version i många 
fall faktist blir långsammare än origi
nalet. 

X-Pert visade även laserdiskar till 
Amigan. Dessa fanns i 650 Mb och 
1.2 GB version. Till skillnad mot 

Ingenjör Köhler från Merkens EDV visar VD-200 kortet. 

många andra laserdiskar så är dessa 
av en typ som man kan skriva till flera . 
gånger. Priset på dessa är dock i häf
tigaste laget. 650Mb versionen !(os
tar 9998 DMark (35 000 kronor), 1.2 
GB versionen 12998 DMark (45 000 
kronor). 

För de grafikintresserade hade 
man även en framebuffer som klarar 
upp till 16 miljoner färger. 

Robotsystem 

Fischer Technik (känt för sina 
meccano-liknande byggsatser) visa
de flera undervisningssystem för 
Amigan. Bland dessa fanns en robot. 
Skillnaden mellan denna och de som 
t idigare visats är att en hel del arbete 
lagts ner på att skriva ett bibliotek 
med styrfunktioner. Detta bibliotek 
kan anropas från BASIC, C, Assem
bler, Modula-2 och alla andra språk 
som kan använda ett standard Ami
ga-bibliotek (typ graphics.library 
osv). 

Alla Fischer Techniks produkter 
använder liknande bibliotek, vilket 
gör det lätt att använda dem, oavsett 
vilket språk man föredrar. 

Hårddisk-Amax 

ReadySott lät meddela att en ver
sion av AMax (deras Maclntosh emu
lator) som stödjer flera olika sorters 
hårddiskar (bl.a GVP, Supra och 
A2090) kommer att släppas i Mars. 
1990. 

Kupke (Golem) visade sin SCSI-Il 
kontroller. Denna är en 16-bitars kon
troller vilket innebär-att den överför 
16-bitar åt gången, mot de 8-bitar 
som är det normala för hårddisk-kon
trollers på Amigan. Hagen Kupke, · 
VD för Kupke berättäde stolt att 
SCSI-Il klarar över 700Kb/s på en nor
mal 68000-Amiga. Han berättade 

också att en av orsakerna var att de 
utvecklat egna chip för ändamålet. 

SCSI-Il följer CBM:s nya standard 
för SCSI-kontrollers. (Denna stan
dard är så ny att inte ens CBM:s egna 
A2090 och A2090A följer den.) Vidare 
kan man autoboota från FFS. En 
skillnad i detta jämfört med andra fö. 
retags FFS-bootande hårddiskar är 
att SCSI-Il lägger FFS på disken, vil· 
ket gör att om det kommer en ny ver
sion av FastfileSystem så är det ba
ra att byta ut versionen på disken, så 
används den nya versionen. 

Vidare visade Kupke även ett spe
ciellt rack för 3.5 tums hårddiskar. 
Det speciella med detta rack är att 
man lätt kan ta loss hårddisken. Det
ta gör att man tex kan låsa in hård
disken i ett kassaskåp om nätterna. 
Det är också ett sätt att ge flera an
vändare av samma Amiga en person
lig hårddisk. 

Liten hårddisk · 

Gigatron visade just inte så myc
ket, utan pratade mest om vad som 
komma skall. Bland det som är på 
gång är en intern hårddisk ti ll A500. 

Själva hårddisken är den minsta 
hårddisk jag nånsin sett och mycket 
stöt tålig. (Klarar 10 G) 

Man talade även om en Laptop 
Amiga. Denna skall inkludera 1 Mb 
CHIP RAM, 20Mb hårddisk, LCD eller 
plasmaskärm. Man hoppades från 
Gigatron-håll på att kunna presente
ra denna på CeBit i januari. Samma 
sak gällde även deras nya moderkort 
för A500. Detta skall komma kom
plett med socklar för 68020/68881, 
plats för9Mb minne, 1 Mb CHIP RAM, 
plats för intern hårddisk och i slutet 
av nästa år även ett AT-kort. 

Man jobbar även på ett A2000-kort 
för att kunna utnyttja IBM PC/AT ex
pansionskort direkt från Amigan. 
Om detta blir bättre eller sämre än 

Splrit Technologies AX-S kort är nog 
förtidigt att säga, men det faktum att 
två företag presenterar två mycket 
snarlika produkter med bara tre 
veckors mellanrum gör att vi troligen 
får se minst en av dem snart. 

Personligen tror jag inte på ovan
stående produkter förrän jag kan ta 
på dem, men om _Gigatrons Gunther 
Preuth kan hålla hälften av vad han 
lovar så är redan det en bra början. 

Mycket intressant 

Sammanfattningsvis vill jag säga 
att hårdvarumässigt var Amiga'89 
mycket intressant. Det är bara be
klagligt att tyskarna inte är lika dukti
ga på att ta fram bra mjukvara. Visst 
är det trevligt med en massa hårdva
ra, men utan mjukvaras~ blir datorn 
bara en mycket dyr bordsprydnad. _ 

Å andra sidan förstår jag tyskarna. 
Efter att ha sett en fruktansvärd pi
rataktivitet på mässan har inte heller , 
jag nån större lust att sätta mig och 
jobba i flera månader på något som 
omedelbart blir piratkopierat och 
spritt till alla och hans elefant. 

Grafiken 

När det gäller bildef och design 
har Commodore tillverkat en special
upplaga på 25 000 Amiga 500. Dessa 
datorer har försetts med lite trevliga 
IT)önster på skalet. Eftersom dessa 
då är "designade" så finns det så
klart en namnteckning också. Kan 
detta vara något tör svenska Com
modore? Om så är fallet önskar jag 
mig en i svart marmorimitation. 

Mycket på mässan kretsade kring 
grafik och video. Det verkar som om 
denna sida av Amigan nu äntligen 
kommer att få den uppmärksamhet 
den förtjänar. Fler och fler företag ut
vecklar system som nog får anses 
ligga lite högt i pris för den vanlige 
användaren, men som för videostu
dior och TV-bolag är mycket attrakti
va. 

Detta är lätt att förstå då man för 
ett Amigasystem oftast betalar en 
fjärdedel t ill en tiondel av priset för 
motsvarande utrustning. 

Ett exempel på vad som kan åsta
kommas visade tyska Studio 5 med 
en kortfilm helt producerad på Ami-
ga. . 

Videoredigering har alltid varit en 
svår och dyr konst. Detta har nu 
Amerikanska RGB Computer & VI· 
deo Creations bot mot med sin Ami
link 1.2. Denna låter Amigan kontrol
lera inte mindre än upp till trett iotvå 
videobandspelare för redigering. 
Man kaQ blanda videoformat inom 
systemet, tex VHS, SVHS och Beta
cam. 

Andra finesser värda att nämna 
kan vara AREXX support, Time-lapse 
och siogleframe inspelning, obe
gränsat (minnesberoende) antal Edit 
Events och on-line hjälp alltid t ill
gänglig . . 

Om man använder SMPTE-tidskod 
är dessutom bildstyrningen EXAKT. 
Att det är ett seriöst företag förstår 
man av att tidigare kunder inkluderar 
NASA, Rockwell och kanadensiska 
försvarsdepartementet. 

Vidtech presenterade PAL-versio
nen av sitt Scanlock. En genlock vi
deomixer med " Broadcast-quality" 
(Det nya inneordet i Amigavideo värl
den).Den klarar även SVHS. 

Newtek var även på denna mässa 
en av de mest uppmärksammade ut
ställarna. 

Allen Hastings (Har tidigare skrivit 
Videoscape 3D) visade alster gjorda 
med sitt nya animeringssystem. Det 
är så pass nytt att det inte ens finns 
något arbetsnamn för programmet. 

Datormagazin lyckades dock få 
Hastings att avslöja vad som är på 
gång. 

Programmet kommer inte att ha 
någon inbyggd föremålseditor, utan 
man får använda sin egen favorit. 

Singleframe controller finns in-
, byggd. En separat version för turbo
kortanvändare. Föremål kan vridas 
och vändas i realt id med musen (wi
reframe), texturemapping· och möj
lighet att lägga IFF-bilder på 3D
objektens ytor. 

Programmet skall enligt uppgift 
vara mycket snabbt. Skall man döma 
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av mängden storögda tyskar som he
la tiden stod och tittade på de demo
filmer som gick på videoskärmar, 
kommer detta att bli en storsäljare. 

Newteks beryktade och sedan 
länge väntade Videotoaster drog 
också mycket folk. Mari visade 
mängder med trevliga effekter som 
Toastern fixar til.l ett pris som hem
användaren skall ha råd med. Nu vå
gade man dock säga ett ungefärligt 
pris på 1600 dollar (10 000 kronor), 
även om PAL versionen fortfarande 
inte var klar. 

En annan "kommer snart"-produkt 
är A-squareds LIVE!. även detta är 
ett videobehandlingskort till 2000-
burken. LIVE! i PAL-modell har varit i 
"kommer snart"-läget i två år nu. Nu 
finns" det uppenbarligen ett funge
rande prototypkort. 

En firma som däremot har en fun
gerande realtids digitaliserare för 
färg är österrikiska Merkensedv. lng
enjör Roland Köhler visade med inte 
helt missriktad stolthet sitt VD-2000 
kort. Detta har inbyggd RGB-splitter 
(för färgseparation av färgvideosig
naler). 

Kortet arbetar dessutom med sex
ton bitplan vilket ger65536 färger. Ef
tersom Amigan inte använder mer än 
4096 färger finns det en RGB utgång 
för monitor så att man kan se alla 
färgerna. 

Kortet är även tänkt att fungera 
som ett grafikkort. Men än så länge 
är det upp till var och en att skriva 
mjukvara som utnyttjar alla 16 bit
planen, eftersom det ännu är dåligt 
med färdiga applikationer för detta. 
Det skall tillägas att mjukvaran för 
att använda kortet som digitaliserare 
inte var helt färdig. 

Hagenau Computor fanns på plats 
och visade bland annat sin Deluxe 
View. Detta är en digitaliserare som 
är mest att jämföra med DigiView. 
Alltså inte riktigt realtid! Snarare 
trettio till sextio sekunder för en bild. 
Oe/uxe View, som har funnits på den 
tyska marknaden ett bra tag, är om
tycl<.t i tysl<. Amigapress. Hagenau 
gör även en audio digitaliserare som 
följdaktligen heter Deluxe Sound. 

En annan vanlig imponator som 
gick på monitorerna var Readysofts 
Space Ace demo. Readysoft lovar att 
det riktiga spelet skall vara klart 
inom några veckor. 

Hos Kupke visade Hagen Kupke 
bland annat deras nya ljuspistol. Ef
tersom det är dåligt med spel på 
marknaden som kan använda ljus
pistol, har företaget skrivit sina eg
na. De två spel som vi prövade verka
.de riktigt lovande. Det ena var av ty
pen "Space Harrier" med gott om fly
gande objekt att undvika eller skjuta 
ner. Det andra var ett jaktspel där 
man bara får skjuta de djur som är 
"godkända" och finns gott om. 

Lite viltvård inlagt i det hela, men 
tji elefanter alltså. Dessa spel tillta
lade min enkla humor. Dessutom 
höll de på att utveckla ett ganska 
stort rymdäventyr med både action 
och strategi. Detta var bara på ut
vecklingsstadiet, men de grafikex-

Addreser: 
RGB Computer & Video Creations 
3944 Florida Blvd, suite 102 
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA 

Vldtech lntemational lnc 
- - 2822 NW 79th Avenue 

Miami, Florida 33122, USA 

MerkensEdv 
Fuchstanzstrasse 6a 
6231 Schwalbach, BRO 

Hagenau Computer Gmbh 
Alter Uentroper Weg 181, 4700 
Hamm,BRO 

ReadySoft lnc. 
30 Werhheim Court, Unit 2 
Richmond Hill, Ontario 
Canada L4B 1 B9 

Kupke Computertechnik 
Burgweg 52a 
0-4600 Oortmund 1, BRO 

Joe's First Company lnc. 
P.O. Box 579, Station Z '-
Toronto, Ontario MSN 226 Canada 

empel vi fick se var mycket snygga. 
Spelet kommer att ligga på hela SJU 
diskar! Tyvärr är det omöjligt att sä
ga när de dyker upp. 

En ny tysk programproducent 
fanns också på plats. Företaget som 
heter Turtle byte har ett tiotal titlar av 
varierande slag. Det fanns rena sho
t'em up-spel, musikprogram av typ 
soundtracker och till och med ett 
glosöversättnings program. 

den skall svänga. Två mäss utställare 
hade enbart clipart till Amigan. Det 
ena företaget heter Joe's First Com
pany lnc. De hade något som heter 
Pic-Magic Professional Clip Art Seri
es. Första disksetet innehåller tio 
diskar med över tvåhundrafemtio bil
der. 

Dessa är större än normal bild
skärm för att man inte skall behöva 
förstora bilden och därigenom få så 
kallade "jaggies". En sak som hugade desktoppub

lishing-entusiaster på Amigan har 
saknat, är den mängd clipart som 
finns till andra system, tex Mclntosh. 
Nu ser det ut som om även den tren-

Bilderna täcker alla områden och 
mer är på gång. 

Björn Knutsson 
Christer Bau 

Gigatron hade världens for närvarande minsta hårddisk. Den
na ärpå 40 megabyte och får lätt plats i en ASOO. 
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KARLBERG KARLBERG KARLBERG KARLBERG 
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Intern-modem till Amigan 

Data-atlas 
Nu har den första atlasen 

kommit till Amigan. På ett en
kelt sätt kan man få fram en 
massa information om värl· 
dens länder. 

Men det finns problem. 

Dessutom finns information som 
rör allt från historisk bakgrund ti Il det 
nuvarande politiska och ekonomiska 
läget, saker av speciellt intresse (för 
Sveriges del handlar denna text om 
U-137 som gick på grund i Karlskrona 
samt om mordet på Olof Palme). 

På IBM PC har det sedan 
länge funnits interna modem. 
Nu har ett hittat till slut hittat 
till Amigan. 

Det som kanske avskräcker 
många från att köpa ett intermodem 
till sin Amiga är två saker. 

Det första är det enkla faktum att 
internmodemet sitter i datorn och 
därför kräver att man öppnar lådan, 
trycker ner kortet, sätter fast kontak

. ten på baksidan osv. 
Faktum är att denna bit är mycket 

enkel med Supra 2400zi. Man har 
skilt modemet från själva kontakter
na som man stoppar in telefonka
beln i. Detta gör att modemet inte blir 
så långt (mer om detta) men framför
allt gör det att man kan sätta kontak
terna i vilket som helst av hålen på 
baksidan av Amigan. 

Att kortet inte är så långt under-
lättar dels installationen, men gör 
också att man kan stoppa in mode
met bredvid ett så kallat hardcard 
(hårddisk och hårddiskinterface som 
sitter ihop på ett kort). Normalt bru
kar man få "offra" en extra kortplats 
eftersom hårddisken sticker ut, men 
Supra modemet är så kort att det får 
plats. 

Kräver arbete 

Den andra saken som kan , av
skräcka folk från att köpa ett internt 
modem är att nästan all mjukvara är 

Så här ser internmodemet till Amigan ut. Det placeras i en av 
A2000 tomma kortplatser. 

skriven för att använda Amigans in
byggda serieport. De flesta modem
program går inte att köra direkt på 
Supra modemet, även om nästan al
la nya program är anpassade för att 
kunna köras på vilken serieport som 
helst. Detta problem kan dock 
snabbt avhjälpas genom ett lit~t 

Programmet platsar inte på 
en hårddisk och det går inte 
att multitaska. 

För den som skriver en text 
i en ordbehandlare innebär 
det att man måste sluta bara 
för att slå upp något i atlasen. 

För den som är intresserad av USA 
finns även liknande information 
även för var och en av USA:s delsta
ter. 

Detta för oss till ytterligare en 
miss. Användarinterfacet. Program
met är ganska knöligt att att arbeta 
med. När man tar upp ett fakta-kort 
om ett land så scrollas den historis
ka informationen förbi. Detta gör att 
det kan ta lång tid innan man får läsa 
det man är intresserad av. Visst, det 
ser kanske imponerande ut vid första 
anblicken, men det är inte funktio
nellt. Den rena faktainformationen 
kan man dock läsa i sin egen takt. 

Ge Amigan dubbla 
serieportar 

patchprogram som följer med Supra 
modemet. Jag har testat detta pro
gram på ett flertal program 'och alla 
har hittills fungerat med Supra mo
demet efteråt. Jag vet dock minst ett 
terminalprogram som inte fungerar, 
Handshake och med största sanno
likhet fungerar inte heller något av de 
spel som kan spelas via modem (Fi
rePower, Jet, Flight Simulator 11, Fal
con, Populous osv). 

Vad man nu kan fråga sig är: Vad 
är det för fördel med att ha modemet 
inuti maskinen? Ja, till att börja med 
är det mycket bekvämare· eftersom 
man slipper att ha ett modem som 
står och ·skräpar. Vidare är det bra 
om man vill använda serieporten till 
annat. Många samplers använder World Atlas skulle kunna liknas 

vid ett kombinerat atlas och upp
slagsbok. Genom att klicka på län
der kan man få information om dem. 

Ett sånt här system är Amigan 
som gjord för - att göra information 
lätt tillgängligt. 

Siälva iden med programmet är rik
tigt bra. Man har till och med tänkt så 
långt att man placerat texterna om 
varje /and/stat i en separat textfil och 
gjort det enkelt att använda en text
editor (tex Ed eller MicroEmacs från 
WB/Extras 1.3) för att ändra eller läg
ga till information till texterna. 

Tar över burken 

Programmet faller dock på att det 
helt och hållet tar öv.er maskine-n och 
inte ens ·tillåteren att avsluta pro
grammet, utan man tvingas till att 
starta om maskinen efter man kört 
World Atlas. En annan sak som ock
så är en miss är att det inte går att 
köra från hårddisk. Jag har försökt 
att installera programmet på två oli
ka system med hårddisk och varje 
gång har det lett till samma sak: 
Krasch. 

Information finns om huvudstad, 
befolkning, storlek (area), de största 
städerna, språk, grannländer, valuta, 
försvarsutgifter, styrelseskick, läs
kunnighet och dominerande religion 
(er). 

Handboken duger 

Manualen tillhör inte det tjockaste 
jag sett i manualväg, men å andra 
sidan är den fullt tillräcklig. Program-
met är inte svårt att använda, bara Det har aldrig varit några 
knöligt. En uppdatering som skall pr:oblem att ha flera diskett· 
vara bättre på många punkter uti~- · stationer "till sin AmigJ. Vill
yas. Ja~ hoppas de hå_ller de~. f?r man..ha mer minrre eller kan-
iden är inte alldeles tokig. Tyvarr ar- - · · • • • .. 
de.n inte så väl genomförd. Mer in- ~ke ett par harddJSkar s~ ar 
formation om varje land, bättre an- mte heller det nagra storre 
vändarinterface, multitasking och problem. Men vill man använ-
fungerande HO-version är det som · . 
skulle kunna göra detta program värt Nu har .?oc~ ASDG gJort något åt 
att köpa. Den nuvarande versionen den beg_ransningen. Med deras_ s.k. 
tycker jag inte är värd besväret. dual-senal-b?ard får r:na~ näm!1gen 

... två extra seneportar till sin Am1ga.J 
BJorn Knutsson varje fall om man har en Amiga 2000. 

Test: 
WorldAtlas 
Tillverkare: Centaur Software, lnc., 
P.O. Box 4400, Redondo Beach, CA 
90278, U.S.A 
Pris: 59.95 dollar 
Kopieringsskydd: Inget 

Kortet är av fullängdstyp och har två 
nio-poliga serieportar av IBM-stan
dard. Med en vanlig sladd kan man få 
den att bli en -normal 25-polig port. 

Vilka har då användning av att ha 
. . flera serieportar på sin Amiga? De 

man först kommer att tänka på är de 
sysopar som har en egen BBS och 
vill utöka· med flera noder. Tyvärr är 
dock utbudet av BBS-program som 

ORDBEHANDLING & DTP 
TILLAMIGA 

VizaWrite Amiga 1995.-
Ett svenskt ordbehandlingsprogram till Amiga! 

• Olilca typsnitt direkt på skärmen 

• Klipp- & klistrafunktioner 

• Arbetar med flera dokument samtidigt 

• Tar in bilder från ritprogram 

Våra Åmigaprogram köper Du hos 
närmaste Am.igaåterförsäljare. 

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

• Hanterar ÅÄÖ 

• Blandar text & grafik 

• Aut01r.atiskt textflöde 

• Supportrar HP LaserJ et & Postscript 

Förlagsgruppen AB, Nygatan 85 
602 34 Norrköping Tel. 011-13 40 80 

· tex serieporten för strömförsörjning, 
MIDl-program använder serieporten 
för sitt MIDl-interface och sist men 
inte minst så har vi BBS-systemen. 

da ett par modem tillsam
mans me<!,_.en. seriell printer 
och kanske har ett MIDl-inter
f ace till sin Amiga, så har 
man snällt fått nöja sig med 
att använda endast en i taget. 

klarar av det väldigt tunt. En nödlös
ning är att ha två separata BBS-pro
gram. Man kan ju tex. ha en för mö
tessystemet och en för filareor. För 
tillfället finns, mig veterligen, endast 
ett program som ·klarar flera noder 
fullt ut. Det är NT, som för övrigt är 
skrivet av mig ... 

DisPatcher 

Även bland övriga program finns 
det inte många som utnyttjar de nya 
serieportarna direkt. Men det spelar 
mindre roll, för med kortet medföljer 
programmet DisPatcher. DisPatcher 
"tränger sig" emellan när ett pro
gram ska använda serieporten och 
frågar användaren om man vill an-. 
vända den vanliga porten eller någon 
av DSB's portar. Svarar man inte 
inom 15 sekunder väljer DisPatchern 
automatiskt den vanliga porten. 

De som vill använda Amigan till 
MIDl-produkter kommer att ha stor 
glädje av kortet. DSB'n klarar näm
ligen högre hastigheter än den van
liga porten. MIDI använder en hastig
het på 31,250 baud, något som den 
normala porten h.ar störa svårigheter 
att klara av. DSB'n däremot klarar av 
hastigheter på upp till 76,800 eller 
115,200 baud, beroende på om man 
har 6 eller 8 Mhz-versionen av kortet. 

Håller man själv på och utvecklar 
program som utnyttjar serieporten är 
detta kort en dröm! Att testa sina 
program genom att koppla ett noll
modem på sin dator är både enklare 
och mindre påfrestande än att plåga , 
sina vänner genom att låta dem ringa 
upp och testa. Detta vet jag av egen : ' 
erfarenhet ... 

För en programmerare ger kortet 
bra möjligheter, både om man an-

Forts. på sic/. 8 

Man kan koppla in upp till 5 interna 
Supra modem i en Amiga. Detta till
sammans med Amigans inbyggda 
serieport gör att man kan ha upp till 6 
modem på en och samma maskin. 
Allt som sen behövs är ett BBS-pro
gram som kan hantera flera samtidi
ga användare. Det interna modemet 
kan även användas av en SYSOP på 
en bas för att tillåta honom att ringa 
ut, utan att för den skull störa 
BBS:en. 

För den som står i valet och kvalet 
mellan ett internt och ett externt mo
dem bör jag kanske tillägga att Su
pra 2400zi endast fungerar i en A2000 
(eller rättare sagt, i en Amiga med 
Zorro-11 port). Det betyder att om du 
byter dator så kan du inte ta mode- . 
met med dig till den nya datorn. Mo
demet kostar dessutom (i USA) 30 
dollar mer än Supras vanliga mo
dem. 

Handboken räcker 

Manualerna är fullt tillräckliga för 
att få igång modemet. Det är dock en 
smula struligt eftersom man inte har 
en specifik Amiga-manual, utan kör 
sin vanliga manual plus ett Amiga
specifikt tolvsidigt häfte som hela ti
den hänvisar till delar av huvudma
nualen. 

Mjukvara som följer med är: 
Drivers för modemet (gör att mode
met ser ut som vilken serieport som 
helst), en handler för att simulera 
AUX: på modemet, ett patch-pro
gram som ändrar i program så att de 
använder Supra modemet istället för 
den vanliga serieporten samt ett pro
gram som simulerar lysdioderna på 
framsidan av ett vanligt modem. 

Tilläggas bör att modemet, till 
skillnad mot en del interna PC-mo
dem, faktist har en liten högtalare. 
Det låter inte bra, men man hör i alla 
fall vad som händer på linjen och det 
är det viktigaste. 

Björn Knutsson 

Test:· 

!~Para~t~:'c~2r~t. '1133 
Commercial Way, Albany, OR 97321, 
USA. Fax: 503-926-93?0,. Tfn: 503-967-
9075 
Generalagent: AlfaSoft 040-164150 
Pris: 2495 kronor(komplett) 



Starflight - Omfattande roll
spel till julhandeln från Elec
tronic Arts. 

Starflight 
• Electronic Arts kommer precis un
der julhandeln att släppa ett nytt roll
spel kallat Starflight. 

Året är 4619 och du är utsänd för 
att kolonisera och upptäcka världar. 
I spelet finns 270 solsystem och 800 
planeter att upptäcka och utforska. 
På varje planet finns dessutom 1.9 
miljoner ställen att undersöka. I hela 
spelet finns över 1.5 biljoner platser 
att upptäcka. Hur de lyckas klämma 
in det på ett par diskar kan man fråga 
sig. 

Hur som helst består din besätt
ning av sex man du handplockat från 
fem olika raser. Det är ditt jobb att 
träna dem både psykiskt och fysiskt 
innan ni ger er iväg. 

Spelet kommer till Amiga, C64 på 
disk och Atari .ST. 

The Untouchables - Kom
mer Ocean att lyckas göra 
något som är lika bra som fil
men? 

The 
Untouchables 
• Oceans kommande spel som byg
ger på filmen med samma namn har 

. varit omnämnd sedan september för
ra året. Varför.det tagit sådan tid kan 
man spekulera i, men förmodligen 
beror det på att Ocean vill göra ett så 
bra spel som möjligt, till skilnad från 
många filmspel. 

Spelet innehåller fem actionsce
ner, som direkt bygger på filmen. För 
er som sett filmen kan vi berätta att 
bland annat lagerhusrassian och 
konfrontationen .i stationshuset 
finns med i spelet._· . 

Filmen fick en Oscar för Sean Con
nerys skådespelartalanger. Att .dö

" ma av det· vi sett av spelet 'kommer 
k;,ms_ke Ocean också.att lyckas få nå
got pris för sitt spel. 

The Untouchables släpps inom 
första kvartalet 1989. 

Take'em Out - Artronic sat- ' 
sar på. Shoot'em Up i Com
mando-klass . .. 

Take'em Out. 
• • Krigsspel har'vi sett många men vi 

kommer att få se minst ett till. Det är. 
Artronic ~om kommer med ett nytt , 
spel som enligt reklamen kommer 
att innehålla en massa sanslöst våld 
och ostoppbar action. 

· I spelet k~m du välja vilka vap!;!n du 
ska anyända och du måtte. skjuta 
prick på en skjutbana för att kvalifi
cera dig till uppdragen. 

SpeJet kommer att kosta runt 250 
kronor när.det dyker upp till" A.migan. 
Atari ST verisor'leh kommer att kosta 

- lika mycket fast deh kommer senare: 

Starflight Amiga. Starflight C64. 
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Spelet har Realtime Software pro
grammerat på i ungefär ett år och det 
var ovisst om det över huvud taget 
skulle bli någonting av det efter för
säljningen av Rainbird. Tydligen har 
MicroProse som nuförtiden äger Ra
inbird beslutat sig för att det ska 
komma en 64:a-version. 

nen av spelet. I stället får man se allt 
ur fågelperspektiv. P47 Conqueror 

Carrier Command kommer att kos
ta runt 150 kronor för kassettversio
nen och runt 200 kronor för diskett
versionen. 

• Firebird fortsätter sin serie 
shoot'em-ups med flygplan från and
ra världskriget. P47 är ursprungligen 
ett ganska gammalt arkadspel som 
de beslutat sig för att konvertera. I 
spelet flyger du en Republic P47 
Thunderbolt som var ett av de mest 
omtyckta planen under andra världs
kriget. 

• Det här är vad Rainbow Arts kallar 
för den första tanksimulatorn t ill 
Amiga. Spelet är egentligen ingen 
"simulator" utan mer ett mycket in
formationspackat och realistiskt ac
tionspel i 3D. Spelet innehåller för
utom tre dimensioner också tre spel
typer, nämligen action, strategi och 
något som skulle kunna kallas nöt
ningskrig ... 

Carrier 
Cominand 

Carrier Command var ScreenStar i 
nummer 10/88. Spelet handlar om en 
övärld som du ska överta. Hindret i 
din erövring är en motståndare som 
spelas av datorn som också försöker 
ta kontrollen över övärlden. 

Ditt uppdrag är att klara dig ige
nom de åtta nivåerna och skjuta så 
många som möjligt av fienderna. 
Landskapet du flyger över rullar hori
sontellt. 

I spelet för du kommando över 16 
stridsvagnar som kan härhöra från 
"Ryssland", "England" eller "Tysk
land". Spelet tar hänsyn till tanksens 
prestanda såsom hastighet, pansar 
och eldkraft. 

• Slutligen börjar det se ut som om 
det verkligen skulle bli någonting av 
64:a versionen av Rainbirds toppspel 

För att göra det ännu knepigare är 
öarna sammanbundna i ett nätverk 
och för att öarna ska fungera och till
hqra dig måste de vara samman
bundna på något vis med din bas. 
Spelet innehåller mycket strategi 
och ett flertal actionsekvenser. Ty
värr har Rainbird strukit den tredi
mensionella grafiken i 64:a versio-

P47 Firebirds senaste 

I Amiga och Atari ST versionerna 
kan man dessutom spela två stycken 
samtidigt vilket enligt Firebird ger 

' non-stop fast action. 
Spelet släpps på C64, Amiga och 

Atari ST. 

Spelet går i det stora hela ut på att 
vispa fienden av·slagfälten antingen 
genom att spränga dem eller få dem 
att ge sig frivilligt. 

· Carrier Command. shoot'em-up. 

Scapeghost .................. Level 9 ........................... Oktober 
Sentlnel Worlds ............ Electronic Arts ............ Januari 
Seven Gates 01 Jam-

A.P.B . ............................. Domark ......................... Oktober . bala ........................... : .... Grandslam ................... November 
Alter The War ............... Dinamic ........................ November : 
Bar Games ...........•........ Accolade ...................... Mars 
Beach Volley ................ Ocean ........................... Oktober 
Blood Money ................ Psygnosis ..................... Oktober 
Blue Angels ..•..•............ Accolade ...................... December , 
Centiblast ..................... Gremlin ......................... November 
Chambers Of Shaolin .. Gtandslam .................. ·. November : 
Combo Racer ............... Gremlin ......................... November 

Snoopy & The Case ..... The Edge ... , ....... : .......... November 
Space Racer ................. Loriciels .... , ................... Oktober 
Starlord ...•.... ; ................ Microprose ................... Februari 
Super Sports .: ............... Gremlin ......................... September 
Super-League Soccer .. lmpressions ................. November 
Team Yankee ................ Empire .......................... Januari 
The Cycles .................... Accolade ...................... Februari 
Toobin' .......................... Domark ......................... November 

Cyberball ....................... Domark ......................... Januari Trlvia .............................. Grandslam ................... Oktober 

European Space.Shutt· 
le ..................................... Coktel Vision ............... November 
European Superleague 
. ......•....... : ......................... CDS Soltware .............. 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 
Il ...................................... Gremlin ......................... November 
Ganymed ....................... Readysolt ..................... , December 
Gary Lineker·s Hot 
Shots ............................. Gremlin ....... • .................. Oktober 

Spelet kommer till Amiga och Atari 
ST inom kort. 

Pirates ........................... Microprose ................... Oktober . 
Police Quest Il .............. Sierra On·llne ............... Mars 
Powerboat Usa ............. Accolade ...................... December 
Powerdrlft ..................... Aclivision ................. : ... Oktober· 
Ouartz ............................ Firebird ......................... Oktober 
Quasar ........................... White Panthar .............. Oktober 
Rainbo~ Islands .......... Fireblrd ......................... September 
RallySlmulator ............ Gremlin ......................... September 
Rambo 111 ....................... Ocean ....................... : .... December . 
Ramrod •...•...•............ , .... Gremlin _ •.............•.......... Augusti 
Rat Pack .................•.... ,. Mlcroprose ................... April 
Red Storm Rlsing ......... Micropr,ose ................... December 
Renaissance ................. lmpresslons ................. Oktober 
Reporter ........................ Satory ........................... November .Dart< Lord ···~················· Grandslam ................... November ~ur1.~~:::::::::::::::::::::::: T~:~~~~j;,ö;-·::::::::::::::::::: g~:~g:; '. -

Tusker ............................ System 3 ....................... Oktober 
· Ultimate Darts_ .............. Gremlin ......................... Oktober . 
Ultimate Golf ........ :.: ..... Gremlin ......................... November . 

Gazza's Super Soccer . Empire ................... · ....... Oktober 
Ghost Busters Il ........... Activision ..................... December 

Rock Challenge· ............ Readysoft ..................... December 
Rock'n Roll ................... Rainbow Arts ............... November 

Dr Doom's Revenge ..... Empire .......................... NoYember 
Dragon Spirit .........•...... Domark ........•............... Oktober 
Dragon Wars ..••.•.......... Electronic Arts ............ December : 
Dragons 01 Flame ... , ... U.S.Gold ....................... November 
Epoch ...•...........•..... '. ...... Rainbird ........................ November · 
European Superleague 
........ ______ CDS Software .•...........• November . 
Eye 01 Horus •.•.•••......... Logotron ••.....•......•........ Augusti 
Flre Power .•................•.. Microllluslons ..........•... Oktober 
Flight Ace ..........•........•. Gremlin .........•...•.•....•.... November · 
Football Fanatlcs •....... Gremlin ···----Juli 
Footballer 01 The Year 
Il .•••..................•.•••........... Gremlin ......................... November 
G.I.Hero •....• : ....•...•......... Fireblrd •..•.•.......•..•........ Januari 
Gazza's Super Soccer . Emplre •..............•.•...••... Oktober 
Ghouls'n'Ghosts .......... U.S.Gold ..................•.... December 
Grand Prix Master ...•..• Dinamlc ..........•....•.•.•.•.. Oktober 
Hard Drivin' ................... Domark .......•................. November 
Heavy Metal •................. Access ..........•............... December 
lnfinity ........................... White Panthar ........ , ....• December 
lron Lord ........................ Ubi Sofi ..................•...... Oktober 
Kings 01 The Beach .... Electronic Arts ............ September 
Lakers Vs Celtics ......... Electronlc Arts ............ Oktober . 
Laser Squad ................. Blade Soltware ............ Oktober 
Limes & Napoleon ....... E.A.S ............................. Oktober 
Liverpool ....................... Grandslam ................... November 
Madden Football ......... Electronic Arts ............ December 
Manchester United ...... Krisalis .......................... December 
Mazemania ................... Hewson ........................ Oktober 
Myth ............................... System 3 ....................... Oktober 
Operation Thunderbolt Ocean ........................... December 
Oriental Games ............ Firebird ........•............... Januari 
Panic Stations .............. Gremlin ......................... Oktober 
Panther .......................... Titus .............................. December 
Pictionary ...................... Domark ......................... Oktober 
Powerboat Usa ............. Ai:colade ...................... 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 

. . . 

Welrd Dreams .............. Firebird ......................... Oktober 
X-out .............................. Rainbow Arts ............... December 
Zapp Kaboom ............... White Panthar .............. Oktober 

Amiga 
Advantages •.........•.••.... E.A.S . .....•............•••....... OktobeR 
Alter The War ..••..•.•...... Oinamic ..... .-.................. November 
Albedo ..••.....•..•.•...•••.••••. Loriciels : ....................... November 
Allered Beast ............... Activision ..................•.. Oktober 
Amphibian ..•.........•....... lmpressions •..........•..... November 
Aquaventura ................. Psygnosls ..................... December 
Asterix ........................... Coktel Vision ............... Oktober 
Axel's Magic Hammer Gremlin ......................... November 
Ball Games .•................. White Panthar .............. November 
Bar Games .................... Accolade ...................... Mars 
Blue Angels .................. Accolade ...................... December 
Bomber .......................... Activision ..................... Oktober 
Butcher Hill ................... Gremlin .................. : ...... December 
Carthage ....................... Psygnosis ..................... November 
Centiblast ..................... Gremlin ......................... November 
Centrelold Squares ..... CbS Software .............. December 
Circus Games .............. Tyne Soft ...................... Oktober 
Combo Racer ............... Gremlin ......................... November 
Contact ......................... Firebird ......................... Oktober 
Cyberball ....................... Domark ......................... Januari 
Daley Thompson ·88 .... Ocean ........................... Augusti 
Damocles ...................... Novagen ....................... Oktober 
Dark Century ................ Titus .............................. November 
Dark Fusion .................. Gremlin ......................... Oktober 
Dark Side ....................... Titus .............................. December 
Datastorm Il .................. Bethesda Softworks ... November 
Day 01 The Vi per .......... Accolade ...................... November 
Debut ............................. lnterceplor ................... November 
Deluxe Strip Poker ....... CDS Software .............. Oktober 
Demons Winter ............ Ssi .................................. April 
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 ................. O~tober 
Epoch ............................ Rainbird ................ :: ..... November 

Ghouls'n'Ghosts .......... U.S.Gold ....................... December 
Gore ............................... P.sygnosis ..................... December 
Grand Prix Master ....... Dinamic ........................ Oktober 
H.A.T.E .......................... Gremlin ......................... Oktober 
Hard Orlvin' ..........•.....•.. Domark ......................... November 
Hardball 11 ..................... Accolade ...................... December 
Heavy Metal .................. Access .: ........................ December 
Hellbent ......................... Novagen ....................... Oktober 
Hound Of Shadow •...... Electronic Arts ............ December 
Hoyle's Book 01 
Games ........................... Sierra On·line ............... Mars 
lce Yachts ..................... Logotron ....................... November 
lnfestation .................... Psygnosls ..................... Oktober 
lnfinlty ........................... Whlte Panthar .............. November 
Jungle Book .................. Coktel Vision ............... November 
Kayden Garth ............... E.A.S . ............................ Oktober 
Kenny Dalglish •............ lmpressions ................. Oktober 
Killing Game Show ...... Psygnosis ..................... November 
Klng'sQuest lv ............. SierraOn·line ............... Januari 
Laser Squad ................. Blade Software ............ Oktober 
Limes & Napoleon ....... E.A.S ................. , ........... Oktober 
Liverpool ....................... Grandslam ................... November 
Magic ............................. E.A.S ............................. Oktober 
Man Hunter SI .............. 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 ............ December 
No Exil ........................... Coktel Vision ............. ,. November 
Oliver ............................. Coktel Vision ............... November 
Onslaught ..................... Hewson ........................ November 
Operation Thunderbolt Ocean ........................... December 
Oriental Games ............ Firebird ......................... Januari 
Outland ......................... lnterceptor ................... November 
Outlands ....................... lnterceptor ................... November 
Pacland ......................... Grandslam' ................... November 
Panic Stations .............. Gremlin ......................... Oktober 
Panther .......................... Titus .............................. December 
Peter Pan ....................... Coktel Vision ............... Oktober 
Pictionary ......... a, ...... ..... Domark ......................... Oktober 
Plnball l.i!agic ............... Loriciel .......................... Oktober 

Herr 
Hybners 
Hörna 

Rotor ..................•........... Arcana .......................... November 
Salnt'n'Greavsie .....• ; ..• Grandslam ................... September 
Scavenger •...•.•.•.•...•...... Hewson ........................ November 
Seven Gate& Of Jam· 
bala ............................. : ... Grandslam ................... November 
Sllpheed ........................ Activlslon ....•..•..••.•....... September 
Ska te Or Die ........•..•...... Electronic Arts ..•......... Januari 
Skateball ....•. , .•..••.•..••.•.. Ubi Sofi ......................... Oktober 
Skldoo ........................... Coktel Vision ............... Oktober 
Skidz .............................. Gremlin .............•..........• November 
Skweek Il ...••.•.•.•...•.•...•.• Loriciel ..................•.....•. Januari 
Slayer ............................. Hewson ...............•........ Oktober . 
Snoopy & The Case ..... The Edge ...................... Oktober 
Space Ace .................•... Readysoft ........•...•..•.•... November 
Space Racer ................. Loriclels ........................ Oktober 
Spitting Images ............ Domark ......................... November 
Star Blaze ...................... Logotron ....................... Juli 
Starball .......................... capcom ......................... November 
Starflight ....................... Electronic Arts ............ December 
Starlord ......................... Microprose ................... Februari 
Stryx ............................... Psyclapse ..................... September 
Super•LeagueSoccer .. lmpressions ................. Oktober 
Supercars ...................... Gremlin ......................... December 
Survivor ......................... Microstatus .................. Oktober 
Switchblade ........... , ...... Gremlin ......................... November 
Team Yankee ................ Empire .......................... Januari 
Terrific Island ............... Coktel Vision ............... November 
The Cycles .................... Accolade ...................... December 
The Executioner .: ......... lmpressions ................. November 
Time ............................... Empire .......................... Oktober 
Toobin' .......................... Domark ......................... November 
Tower Of Babel ........... , Microstatus .................. December 
Track Attack ................. Loriciels ..... ::: ................ Oktober 
Transfighter .................. Novagen ....................... Oktober 
Trivia ............ : ................. Grandslam ................... Oktober 
Tusker ............................ System 3 · ....................... Oktober 
Ultimate Darts .............. Gremlin ......................... Oktober 
Ultimate Golf ................ Gremlin ....... : ................. November 
Weird Dreams .............. Firebird .......... ,. ........ !!" ... Oktober 
Wild Streets ........ , ......... Titus .............................. Januari 
Wings Of Fury .............. Domark ......................... Januari 
Winnetou ...................... Rainbow Arts ............... November 
World Tour Golf ........ : ... Electronic Arts ............ Juni 
X·Out .............................. Rainbow Arts ............... December 

Tyvärr finns spelet än så länge ba· 
ra på tyska och Ariolasoft är tvek
samma till en engelsk version i och 
andra länder. En svensk version är i 
princip omöjlig i och med att mål· 
gruppen är alldeles för liten för att 
det ska löna sig att göra verisonen ... 

Billigast i Sverige? 
För en kort tid sedan hölls den 

första datorolympiaden i Park 
Lane Hotel i London. Deltagar- .. 

na kom från när och fjärran, till och 
med från Sovjet. 

Tävlingarna gick ut på att 86 " intel
ligenta" spelprogram skulle spela 
mot varandra. "Intelligenta" spel är 
sådana som schack, kortspel, othel
lo till och med Alfapet ... 

Om ni vill ha tag på spelet även 
fast det är på tyska kan ni skriva till: · 
AriolaSoft, Hauptstrasse 70, 4835 
Rietberg 2, Västtyskland. Telefon· 
numret är 00949·52 418 01. 

Tomas Hybner 

J-Y'JJ 
IL F ~u;@I 

Obeskrivliga skrivare 

Sveriges prisledande hård- · Billigast i Sverige på 
varuföretag med heltäck- Stor skrivare! 1 års 

· ande program av dator- garanti. Moms ingår. er, t illbehör och skrivare. 
Gör en bra affär! 9 nålars 2595:-Förse Dig med bästa tek- LC-10 
nologi till lägsta pris! 9 nålars färg 3195:-Katalogen från Kulramen LC-10 
Datorer saknar fikonspråk. 24 nålars 3995:-ADl's katalog ger allt Du LC-24-10 
begär. 24 nålars 

7950:-Sändes kostnadsfritt. XB-24-10 

BESÖK OSS GÄRNA PÅ VENDEVÄGEN 9 - FRI P ,'wx )i 

~RAMEN~ 
Kulramen Datorer AB 
Box 43 · 182 51 Djursholm 08/753 03 30 

[coMBITEC] 
Autobootande hårddisk 
AS00 30 Mb............. 5000:
AS00 60 Mb............. 7000:
A 1000 30 Mb............. 5250:
A 1000 60 Mb............. 7250:
RAM-minne till hårddisken 
2 Mb (A500&1000) .... 5500:-

Kommer snart till Amiga 2000: 
* Minnesexpansion 2-8Mb 
* Hårddiskkort (filecard) 
* Autoboottillsats till A2090 

!Ring oss för bäs 
(priset p~ ~i~~ett~··· 

DELIKATESS-DATA 
TELEFON 031-300 580 

Den som kom fram med ideen till 
tävlingen var den internationelle 
stormästaren i schack David Levy. 

Programmen delades upp i 16 
grupper och fick tävla i en utslag
ningstävling mot var.andra. Efter fi
nalerna delades tre priser ut till de tre 
topplaceringarna i varje gren. 

Det Japanbaserade datorföre
taget Acer som sponsrade 
tävlingen satte dessutom ut 

en belöning på 1.4 miljonerdollar(9.1 
miljoner kronor) till den som kan göra 
ett Go-program som klarar av att be
segra världsmästaren i Go. 

Med tanke på att vår egen Pekka 
Hedqvist lyckats besegra de pro
gram han testat vet man i förväg att 
det inte är någon som lyckats med 
bedriften så prispengarna finns 
kvar! 

Det tyska företaget Ariolasoft 
har gjort ett spel som har myc
ket stor anknytning til svensk 

historia. Spelet heter Hanse och till
drar sig under Hansaunionens tid. 
Det var under den tiden då danskar
na fortfarande ägde Skåne (Numera , 
ockuperat. Rödgul anm) samtidigt 
som Finland till stora delar tillhörde 
Sverige, 

Forts från sid 6 
vänder den i Exec-miljö eller i DOS. 
Kortet fungerar i praktiken som det 
vanliga devicet, med den ända skill· 
naden att DSB'n är mycket snabba
re. 

En nackdel med kortet är att det 
inte fungerar tillsammans med ett 
s.k. ALF-kort. ALF är ett hårddisk
interface som gör det möjligt att an· 
vända vanliga PC-hårddiskar till sin 
Amiga. Om felet är ASDG's eller AL
F'ens är svårt att säga, men hur som 
helst så vägrar ALF'en att fungera 
om man haren DSB i Amigan. 

Sammanfattningsvis vill jag säga 
att det här är en bra produkt. Under 
mina tester har allt fungerat som det 
borde; och alla program jag testat 
har antingen direkt, eller genom Dis· 
Patchern fungerat oklanderli.gt på de 
nya serieportarna. 

Har man en egen BBS, använder 
MIDI, och kanske har en seriell prin
ter, då är detta en produkt som jag 
kan rekomendera. 

Fredrik Pruzelius 

Dual Serial Board 
Tillverkare: ASDG lnc 
Importör. ProComp, Box 46, 340 36 
Moheda. Tel: 0472·712 70 
Pris: 2995 kronor exkl moms. 



Terrys big Adventure är ett så 
kallat Jump'n'Run spel. Du ska 
springa med din gubbe över 

det horisontellt rullande landskapet 
och hoppa mellan plattformar för att 
samla på dig saker. Du ska dess
utom akta dig för de monster som 
lullar runt i landskapet. 

Terrys har av många jämförts med 
· Giana Sisters. Visst är det samma 

typ av spel men Terrys saknar någon
ting samtidigt som det har saker 
som systrarna Giana saknar. 

Till att börja med innehållerTerrys 
bara 12 nivåer men de är desto läng
re. Han har dessutom en favoritlek
sak kallad jojo som i spelet används 
som vapen mot styggingarna. Han 
kan också kasta stenar mot dem. 
Stenarna måste man dock först 
plocka upp ... 
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Terrys big adventure är skojigt, men håller inte indragna Gia
na Sisters höga kvalitet. 

Dynamite Dux tillhör de roligaste spelen till C64:an 

r spelet är det dessutom en bonus
sak att plocka svamp. Svamparna 
ger dig poäng och när du plockat ett 
visst antal får du chansen att plocka 
en bokstav för att skapa orden TER
RY eller EXTRA. TERRY ger dig odöd
lighet och Extra ger dig ett extraliv. 

, 

Där finns också specialsvampar 
_som -ökar på--tidsbegränsningeiY'fo( .: 
banan du håller på med. 

_ _Terrys Big_Adventure är ett mycket 
bra spel men har ni väntat er ett nytt 
Giana Sisters kommer ni inte att bli 
riktigt nöjda. 

Dynamite Dux recenserade vi i 64:an. 
förra numr~j till Amiga. I detta. ___ Spe.let g.år ut på att man antingen 
nummer recenserar vi C64- ensam eller tillsammans med en 

finurligt sätt att slåss. De svingar sin 
- armtiils blodl:!t tiar flutlHill så myc
ket att handen är stor som en box
handske. Då går den utmärkt att an
vända som slägga. 

Nåväl, grafiken i spelet är riktigt 
snygg och jag har inte upptäckt någ
ra fel i den. Den är tyvärr lite grötig på 
vissa ställen men det är bara skön
hetsfläckar. 

versionen i och med att spelet gör sig kamrat ska rädda lilla Lucy som blivit Tomas Hybner 
bättre bland konkurrenterna på kidnappad av den stygga Achacha. 

Grafiken i spelet är förvånansvärt 
"ren" för att vara 64:a-grafik. Det vill 
säga att den inte är plottrig och att 
allt ser städat och snyggt ut. Några 
större grafikunder hittar man dock 
inte . .. 

0 

Hur själva räddningen går till är 
Företag: Activision oklart men spelet går ut på att du ska 

tag dig över det horisontellt rullande 
5 landskapet samtidigt som du aktar 

dig för alla stygga djur som finns i 
landskapet. 

Ljudet i spelet är av normal melo
dispelande klass med ett fåtal ljudef
fekter. Inget att hurra över men inget 
att kasta tomater på heller. 

~ 
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På gatorna man går på ligger dess
utom en hel del saker man kan ha 
användning av. Där finns bland an
nat stenar, bomber och hamburgare 
som ökar din styrka. (Don't eat stuff 
off the sidewalk! ! ! Cramps anm) 

Ljudet är tämligen simpelt. Under 
spelets gång blippar det lite emellan
åt och när titelskärmen visas ström
mar en sån där låt som egentligen är 
ganska fin en som alla efter ett tag 
hatar ut ur högtalarna ... 

Dynamite Dux hör till en av -de sa
ker som är ganska roligt att göra en
sam men en bra bit roligare att göra 
tillsammans med någon ... 

Jämför man nu Terrys med Giana 
Sisters kommer man fram till att Ter
rys är sämre, Terrys saknar Giana 
Sisters fart och höga höjder och det 
är lite svårare i och med att Terry inte 
alls är lika bra på att hoppa som Gia
norna. Spelet innehåller däremot fler 
gömda banor och bonusbanor än 
vad Giana Sisters gör. I alla fall om 
man räknar det relaterat till antalet 
nivåer. 

5 
Där finns också saker du inte har 

någon direkt nytta av. Till exempel 
skattkistor som ger dig poäng ... 

Figurerna du kontrollerar i spelet 
heter Bin och Pin. De har båda ett 

Prisma Disketter har 5 års garanti och varje 
diskett provas manuellt. · 

5 1/ 4" DS /DD 48 TPI - 4:- /st (vid köp av .minst 100 st) 

4:50 /slvid köp av 10-90 st. 

3,5" DS/DD 135 TPI - 9:50 /st (vid köp av minst 100 st) 

10:- /st vid köp av 10-90 st. 

Aegis Diga är ett avancerat kommunika
tionsprogram till Amiga. Programmet har 
telefonbok med möjlighet till scriptfiler. 
Automatuppringning med Hayesmodem. 

Pris inkl. svensk handbok: 

NU 199:-

• 

Tomas Hybner 

Citizen RF 302 C passar till-Amiga 500/1000 /2000 
och levereras komplett med kabel (72 cm). 
Den har utgång för ytterliga_re drive samt on/off 
knapp. · 

Pris inklusive 2 års garanti - '888:-
Paket med 20 st Prisma Disketter -1.075:-

I!'!\ .• 
Cl Hidem 1200 och Hidem 2400 är Hay~s kompatibla 

modem med hastigheterna 300 och 1200 bps resp. 
1200 och 2400 bps. 
Hidem 2400 har dessutom nattsvar. Båda modellerna 
har autouppringning och autosvar. Svensk handbok, 
S-märkt nätadapter, telekabel och TTY-program 
(Amiga) ingår. Godkända av Televerket. 2 års garanti 
(med möjlighet till 4 år). · 

Pris;_. Hidem 1200 - 1.593:
# Hidem 2400 - 2.951:-

Seriekabel - 95:-

Kungälvs Datatjänst 
Box 13, 442 2t Kungälv 
Utmarksvägen 8 

ni 0303-195 50 

Moms ingår i alla priser. Porto och postförskott tillkommer. 
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Spelfyndet I. 0. R. 
Amiga & Atari ST fr 89.00 
C-64 Kass 19.90 - Disk 49.90 

Alla som beställer ett spel inom 10 dagar får en present av oss !! 

D Captain Blood Am 99 D Sky Fox Il ST 99 

D Afterbumer Kass 49 CBM-64 D Bionic Commando Disk 79 

Ball/I ditt ept t:Zt:1Dplar av dr llgrilbå/01 
rrNllq ida1 ! Använd n,ars~upoopo ot:dao .. 

_KJIDpp_utJ1~1YmQllRIL skrtv ditt UIUDIL!..A.dl:!:!!lJ ____ C:J"'"<> 
~ Kllstra ett frtmArke och skicka den! ~ ·-·-·-· --Namn: _____ AdreM: _____ _ 

Post-Adress ____________________ _ 

Dato 

Vi säljer svenska Amigor med svenska manualer, 
ring om. priset. AMIGA 500 inkl. 10 disketter, 4 
spel, AF, 2 joysticks (Mega blaster) WB 1.3 (inkl. 
ordbehandling) SV t-bord, sv. manualer, 1 års 
rikstäckande garanti, SV lär dig själv diskett. 

(Hyrköp 249:-/månad) 

s,.ar,.••• 1.0.ll. 

Box49 57521 

Star LC 10 .... 2.695:
Star LC10 

·· färg ...... :: ..... ...... 3.295:- -
Star LC24 .... 4.395:-
Färgband LC 10 .. ............... 80:-

Färgband LC10C .... ......... 125:-

Färgband LC24 ...... ..... .... 120:-

Panasonic 1081 ............ 1.995:-

Parallellkabel .. ...... ....... .... 149:-

· Atari 520 ST säljer vi med 21 
spel, ordbehandling, register, kalkyl, 
first basic, musikmaker, 10 disketter, 

joysticks, sv. manual. 

det här spelet inte kommer 
ån proffsen i branschen 
ärks redan då man synar 

kartongen lite närmare. Man har 
nämligen valt totalt fel namn, "Flop
pigt" vore mera rättvist eftersom det 
inte kan klassas som annat än en 
flopp. (Spelet kommer ju dessutom 
på en floppydisk ... ) 

Att säga att det här är något in
novativt vore detsamma som att sä
ga att Zork har bra grafik. Framför 
dig har du sexton brickor som du ska 
vända så att de motsvarar ett visst 
mönster. Problemet är bara det att 
när man vänder en bricka så vänds 
det, upp till åtta andra och beroende 
på vilken svårighetsgrad man är på 
så vänds olika brickor. Det hela slu
tar med att man vänder brickor helt 
slumpmässigt i ren desperation för 
att få slut på det hela. Det mest effek
tiva är dock att vända på stolen och 
gå därifrån. · 

Att nämna Vic 20 i samband med 
grafiken eller ZX-81 i samband med 
ljudet (den hade inget ljud!) vore en
bart förolämpningar mot dessa ma
skiner, grafiken, inklusive " ladd· 
ningsbilden" utgörs till stora delar av 
64:ans grafiktecken och ljudeffekter
na är antagligen tagna ur användar

. manualen. OK,_ man har ritat några 
spritar som det står FLIPPIT på, men 
roligare än så blir det inte. · 

Det roligaste med det här spelet 
var min skadeglädje då jag via me
kinsk väg raderade Tomas bästa re
sultat från disken, hehe!, och till sist 
ett råd till alla försäljare: Ta bort de 
"pappersmojänger" som utgör kopi
eringsskyddet ur kartongerna, att 
försöka lista ut koderna till spelet 
bringar säkerligen mer nöje än själva 
spelet. 

Den som köper detta spel är an
t ingen nolltaxerare eller i behov av 
vård. 

Erik Engström 

Företag:Splash 

3.511 
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DUBBELSIDIGA 
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MARKES
DISKETTER 

8. 50/ST ~·~T 
I 9.00/ST UNDER 1 OOST 
N 

~-NONAME 
~ 7.80/ST :T 
M 
s 8.50/ST UNDER 100ST 

MTl'I,!! 
IIINIC TELEPRODUKTER 

BOX 12035 
75012 UPPSALA 
TEL 018-342861 

109390 
FAX 018-342861 



Fighting 
! så är hösten förbi. Utanför 

fönstret börjar stora vita snö
flingor sakta dala ned för att 

1 täcka marken med en vit, ullig matta. 
: Vintern är här. Inne på TV-skärmen är 
· det däremot helt andra saker som 

dalar: kvaliteten på datorspelen. Och 
, med det mitt goda humör. 
i ,Vintern är v~I knappast den sä
, song man . normalt förknippar med 

fotboll (utom i England, men där är 
' _de ju lite konstiga. : .). Här harv~ i alla 

fall ett ryki:iilde färskt fotbollsspel för 
, alla som inte orkar vänta till VM i Ha
. lien nästa år för att få sitt lystmäte! 
· Fast man måste nog vara totalt des

perat fotbollsfanatiker för att få nå
got utbyte av Fighting Soccer. 
' Detta är ännu ett spel typ Micro
prose Soccer, d.v.s. · man ser allt ur 
ett fågelperspektiv. Målen står i över 
respektive underkanten av en scrol
lande skärm. Man kontrollerar en 
gubbe i taget (den med en stor pil 
framför) ungefär som i alla andra fot-
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cer 

Competition 
Pro 

säga att den här joysicken utklassar 
de tidigare i serien samt att den till
hör en av de bästa joystickarna på 
dagens marknad. 

bollsspel. Man springer, sparkar, 
springer lite till. Har man tur lyckas 
man drulla in bollen i mål. Har man 
ännu mer tur drullar bollen in i mot
ståndarens mål. Och om man har rik
tig flax, ja då spelar man inte Figh
ting Soccer över huvud taget. 

Spelarna i Fighting Soccer är effektivt kamouflerade för att de 
som spelar inte ska hitta dem . .. 

• Denna Competition Pro-joystick är 
mycket ny. Så ny att vi inte hann få 
den innan förra numrets joysticktest. 

Utformningen av denna joystick är 
samma som de andra i Competition 
Pro-serien. Den enda skillnaden lig
ger i att den här joysticken faktiskt är 
skönare. Spaken är mycket mjukare i 
rörelserna och man behöver inte 
kämpa lika mycket som på de andra 
när man styr. · 

Efter hållbarhetstesten kunde vi 
inte märka några defekter annat än 
en mycket liten spricka i ena hörnet 
efter "tappa i golvet" testen. 

Joystickens färg kan man säga bå
de det ena och det andra om men det 
är bara personliga åsikter. Frågan är 
om den plast joysticken är gjord i hål
ler bättre eller sämre än vanlig joy
stickplast ... 

Sammanfattningsvids kan man 

Prisnivå: Dyr 
Knappar: 
Autofire: Ja 
Ställbar Autofire: -
Placering: 7 
Känsla: 7 
Bottenplatta: 
Greppvänlighet: 7 
Sugproppar: -
Fattning: Normal 
Spak: 
Längd: 7.5 cm 
Slagvinkel: Liten 
Greppvänlighet: 7 
K.-napp: Nej 
Ovrigt: 
Sladdlängd: 1.6 m 
Brytartyp: Mikrobrytare 
Hållbarhet: 9 
Spelkänsla: 8 
Helhetsintryck: 8 

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. 
Alla 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 

l!ImlDATA 
Tegnerg. 20 B, STOCKHOLM 
Tel. 08-304640 

Databite 11 A'B 
Sveavlgen 35-37 B<a 3104, 103 62 SIDCtbolm 

0-blna H0torp uppglng 0. Palmes Gall 

Det här spelet är fult. Det finns ing
et bättre ord för det. Allt är ryckigt, 
otydligt och svåröverskådligt. 

man skulle göra. Spelet går att spela, Företag: Activision 
men det är knappast någon njutbar 

Dessutom har hela planen en 
egendomlig gulaktig färg som effek
tivt kamouflerar alla spelare. De går 
knappt att urskilja, och det lilla som 
syns kan man lika gärna vara utan. 
Visst händer det att busiga åskådare 
kastar in rökbomber på fotbollspla
ner, men Fighting Soccers plan ver
kar nyligen utsatts för en smärre ar
tilleriattack. 

Den lilla kontroll man har över spe
laren inskränker sig till att kunna 
springa och sparka. Man skall visst 
kunna hoppa och nicka också, något 
jag aldrig lyckades med. För att vara 
helt ärlig kände jag mig inte över
drivet motiverad för att ta reda på hur 

upplevelse. 
Ar det bara som jag inbillar mig, · 

eller var spelen roligare förr? Jag 
skulle sätta mig ned häromdagen 
och skriva en lista för denna eminen
ta tidnings räkning över årets fem 
bästa datorspel till C-64:an, och en 
sak är säker: lätt var det inte. 

Spelglädjen har liksom börjat ur
holkas. 64:a-spelen har börjat drab
bas av samma symptom som de t.idi
gaste Amigaspelen, snygg grafik, 
bra ljud men inget spelvärde. Unge
fär lika effektfullt som att sätta Por
sche-karross på en polsk Fiat. 

Activisions Fighting Soccer är än
nu värre: en polsk Fiat med original
karross. 

Magnus Reitberger 

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 mestc1. 
4096 färger i högupplösande grafik, stereoljud,1 
professionellt tangentbord, mus samt förmågan 
att arbeta med flera program samtidigt 
(multitasking). · 

Ki ndWords-Ordbehandl i ng, PageSetter-Desktop 
Publishing, lnfofile-Databas, Calefonts
rubriktypsnitt, ett stort bibliotek med 
professionellt ritade illustrationer 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 MEi 

KONTAKTA 
DIN NÄRMASTE 

A TERFÖRSÄUARE 

5 
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PIRAilS 
Lårru:ia allt. ta med boskapen och hjälmen! Deltag I spännan
de åventyrombord på fartyget Plratesl Detta dramatiska 1600-
tals äventyr utspelar sig i farvattnen krtng centralamerikal 
Plrates återskapar de politiska. ekonomiska och teknologiska 
villkor som gållde under denna omvälvande tid! Navigera un
der svåra förhå.llanden, använd kanoner för att plundra det Du 
Inte kan köpa. flkta för g uld Du ånnu Inte äger .,led strategiska 
erövringar och handla med handelsmän från ollka nationer! Plr
ates lår Dig om platser som fortfarande lever och om tider som 
gåttl Allt i historisk och geografisk tidsanda! Nu till Amlga! 

Fl 6 COMBAT PILOT 
Ft 6 är det mest aggreslva stridsflyget inom US Air Force! F16 
Combat PIiot år en fantastiskt flygslmulator som både tränar 
upp Din manöverfönnåga. Ditt strategiska tänkande och Din 
fönnågaattagera I svårasituationer! Hå.Il Dig I stolen och slå på 
efterbrännkammaren! I Ft 6 Combat PIiot ger Du Dig ut på.strikt 
llvsfarllga uppdrag/ Ft 6 Combat PIiot år en mycket avancerad 

~ ~°:~t!yt:i~t~~~~i:I ~~:! ~~ ~~t:~~: ~Ff~ 
Combat PIiotfår Du bara Inte mlssaln nf -16Combat PIiot år heit 
enkelt bäst!n Ja vitsorden år många! Nu till Amlgal 

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. 

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

I I 

F lygsimulatorn lnterceptor le
der fortfarande ligan överbäst
säljande Amigaspel i Sverige. 

Men nu har lnterceptor fått en svår 
konkurrent. 

F-16 Combat Pilot från Digital 
Integration slår nämligen allt jag hit
tills spelat på Amigan. Här bjuds på 
en realism, action och omväxling 
som lnterceptor saknade. Det är ett 
spel som fått mig att sitta som klist
rad vid datorn i veckor. 

Sänd mig nya PROGRAM-EXPRESSEN gratis! I C Amlga C Atarl ST , C IBM PC C Madntosh 

Sänd mig omgående nedanståendeAmiga-spel:. - ~ u · 
Okej, nog med superlativ och in , 

med lite bakgrund. General Dyna
mics F16 Fighting Falcon är, för er 

I som inte är så haj på flygplan, ett 
. toppmoäernt amerikanskt. enmans-

~C Dragonsofflame/SSI -_(AD&D) _ 299::- C Ft6CombatP1Iot/BlacBox _._ 299:-
C Confllct: Europe/Mirrorsoft _ 299:- C Shinobl/Vlrgln ____ 249:-

• betjänat stridsflygplan främst av-

I sedd för närstrid och vissa typer av 
bombuppdrag (Vad är det för dem 

I som är haj på flygplan? En dubbel-
1 C Plrates/Micro Prose 299:- C Bomber/Acttvlslon 299:

C Red Storm Rlsing/Mlcro Prosc _ 299:- C ShadOW of the Beast/Psygnosls _ 349:-

1 C 9unShip/M\cro Prose ___ 249:- C Populous/ Electronlc Arts __ 299:-

1 
I 
I 

C ,Tower of Babel/Mlcro Prose 299:- D !ron Lord/ UBI ____ 299~-
[] UMS 11/Ralnb!td -349 C A501 512KMlnnesutbyggnad 1499:-

Namn 

Ad""5 

Postnummer 
DM 17/89 

Moltech Software 
Box 4072 
136 04 Haninge 

däckare? Red anm). Med en topphas-1 tighet på 2.1 gånger ljudets hastig-

• het förstår ni att det går undan (en 
MiG-31 Foxhound klarar dock 2.4 lju-

1 dets hastighet). IOIT 

~--------------------· 
Det som gör F-16 Combat Pilot så 

,autfOlll'EC/Ai/.r,; 
"' .t,VERfEX ~~ 

(: 
Commodore 

LARKMAN INVEST AB, BUTIK ENGELBREKTSGATAN 63, NORBERGS CENTRUM 

DISKETTER 3,5" 10 st BATMAN-PAKET 
COMMODORE 64 

· 1~~~?.~!~TION @~ 
ART.NR: 1606 

AMIGADRIVE 
med on/off
knapp ART.NR: 1605 

9,9:--

Batmanspel 1 995 • 
samt 10 andra spel • • -
ART.NR: 1601 Butikspris 

RING! 
0223-20900 

ATARI 520 ST MED 
POWERPACK 
Inkl. 3 st joysticks 

3.995:-
ART.NR: 1603 

)I~ 
ATARI 
C O It II u T I• 

ART.NR: 1602 

995:-
ATARI TV-SPEL 
Sensationellt pris 
på nya ATARI 2600 ! 

495:-

Inkl. joystick, adaptor, antenn
omkopplare och bruksanvisning 
på svenska. 

RING FÖR SPELNYHETER! 

BESÖK VÅR BUTIK 
ENGELBREKTSGATAN 63, NORBERGS CENTRUM 

TEL 0223-203 80 

·······-··········· ···-··-·······-·····------····-........ ·············· ······-········-·····"··················---····· .. ····-·····-···, . ··. >& . 
SKICKA MOT POSTFÖRSKOTT: 
•• ANTAL KASSIOISK MASKJN 

N 

TELNA 

ADRESS 

POSTADRESS 

UNDERSKRIFT / M.611Nn1 Ulldt l'lkrill om du.i, undu 18 ,, 

D JA, JAG VILL HA KATALOGEN! 30:- DM 17/89 

VERTEX 
S-77899 NORBERG 
SVERIGE 

l-:J 

Vår allas Christer är så såld på F16 att ha inte har pratat om sin 
segelbåt på, en vecka . .. 

överlägsen lnterceptor är helheten. 
Du börjar i squadron crewroom där 
du får ditt uppdrag. Det kan antingen 
gälla att stoppa fientliga MiG, spa
ningsuppdrag över fientl igt territori
um, bombning av fiendens flygplat
ser, fabriker etc eller bombning av 
fientliga stridsvagnar. . 

Datorn följer din karriär som pilot 
och skapar en loggbok. 

När du bli\/it riktigt duktig får du 
förtroende att basa över en hel rote 
med tre plan. Då gäller det att du ock-
så är en duktig taktiker. , 

A-U-~ ' 26978 l~s FUEL ' 

Men det är inte bara att lyfta när du 
fått ditt uppdrag. I taktikrummet får 
du först lägga upp din taktik och ska
pa s.k. waypoints på en karta. Precis 
som i verkligheten. Du bör ock'så ta 
ett snack med meteorologerna om 
de aktuella väer.förhållandena. 

Och ute på flygplatsen kan du väl
ja din beväpning i form av robotar, 
raketer och bomber. Vapenförrådet 

· har allt: Sidewinder AIM-9M, AMRA
AM AIM-120A, DURANDAL, MAVE
RICK AGM-65 eller HARM AGM-88A. 
Plus att F16 dessutom är utrustad 
med en M61A1 Vulcan kanon. Det är 
bara att peka med musen och välja 
bland godsakerna. (Andra gillar 
chips, öl och ostbågar ... Red anm) 

Så sitter du äntligen i ditt plan, re
do att lyfta. Framför dig ser du en 
exakt kopia av F16:s verkliga instru
mentering. Digital Integration har 
vart mycket noga med att allt ska föl-

. ja originalet. 
Du har också möjlighet att titta bå

de åt sidorna och bakåt, vilket ät vik
tigt i närstrid. 

F16 är ett modernt stridsflygplan. 
Instrumenteringen domineras därför 
av tre dataskärmar där du via funk
tionstangenterna kan välja mellan 
markradar, luftradar, landningsradar 
(ILS), flygdata, kartbild via Global Po
sitioning System, vapenstatus, digi
tal horisont och infraröd kamerabifd. 

Det kryllar också av varningslam
por och strömbrytare för ol ika funk
tioner. Utan den 100-sidiga handbo
ken är det hopplöst att lära sig flyga 

F16 korrekt. 
Väl i luften beter sig F16 Falcori · 

exakt som ett riktigt stridsflygplan. 
Har du lastat mycket bomber och ra
keter bl ir hon trögstyrd. Och du kan 
inte flyga högre än 62.000 fot. 

Att landa är precis lika hopplöst 
svårt som i verkligheten inbillar jag 
mig. Detta trots att man till och med 
kan få hjälp från flygledartornet som 
försöker "prata ner en" . 

Bäst av allt med F16 Combat Pilot 
är möjligheten att utkämpa en dog
fight mot en kompis. Det kan anting-

0 lbs ROUl•DS ' 0 MAX G' 

en ske via ett så kallat nollmodem 
eller ett riktigt modem och två sam
mankopplade Amigor. Vi har testat 
och det fungerar utmärkt. (Vi Chris· 
ter, med förlagets nåde ... Red anm) 

Några minus i kanten kan man 
dock ge F16 Combat Pilot. Det märks 
på både grafiken och ljudet att ur
sprungsversionen kommer från Atari 
ST. 

F16 stödjer inte analoga joystic
kar, så de nya häftiga "rattjoystickar
na" är värdelösa. 

Ko.pieringsskyddet är också lite 
överambitiöst. Nu måste man slå in 
en kod från handboken varje gång 
man ska lyfta! Trist. Men jag gör det 
ändå med glädje. Med spel i den här 
klassen står man gärna ut med den 
typen av dumheter. 

Christer Rindeblad 



Xenophobe är inget dåligt spel; men det håller inte Micropro
ses normala klass. 

Microprose, spelföretaget som· 
mest gjort sig kända för sina 
välgjorda simulatorer och 

strate.gispel (Gunship, Si lent Service 
mm) har bildat en underavdelning 
vid namn Microstyle. Detta företags 
alster är rena actionspel men ändå 
sägs de hålla den höga klass som 
övrigt Microprose-spel. Xenophobe 
är ett gammalt arkadspel från '87 
som nu kommit i datorversion. Det är 

,snabb, blodig rymdaction! 
~ Uppdraget är både uppenbart och 
enkelt ha ihjäl alla "Xenos" som in
vaderat rymdbaserna. Xenos är olika 
djur som rent utsagt är fördj .. liga! 

En del hoppar, andra rullar och en 
del beter sig som brunstiga hanhun
dar som Klänger sig \ast vid dig. För
utom att man pangar på allt som rör 
sig så kan man hitta andra roliga sa
ker. Det mesta är bonusprylar men 
man kan hitta ID-kort, nycklar och 
disketter som kan vara till nytta. Man 
kan med dessa öppna olika dörrar 
mm. Med lite tur så hittar man 
snabbt ett nytt vapen, det som man 
börjar med är inte· direkt det bästa 
mot dom här gelefigurerna i kolos
salformat! 

Xenophobe verkar klart roligt till 
en börjar men tyvärr, man tröttnar 
fort. Varför? Jo, det är helt enkelt lite 
för mycket monster hela tiden som 
kommer lite lustigt ibland. Man har 
fullt upp att panga ner dem men än
då så kan man inte ta alla direkt. Man 
dör inte direkt vid en · träff utan ens 
energi minskar en bit, det tar ett bra 
tag innan man dör men man är näs
tan hela tiden i blåsväder så kon
st,mt ligger energin väldigt sällan. 

Alla de skojiga prylarna som man 
hittar? Mja, så roligt är det inte. De 
har egentligen ingen direkt påverkan 
på spelet, utan finns bara som extra 

krydda. Man kan åka hiss till andra 
våningar, men där är det precis sam
ma elände. En fördel med spelet är 
dock att man kan spela två spelarna 

· samtidigt. Skärmen är delad och 
man kan dela på arbetet och gå åt 
olika håll. Se upp för att skjuta på 
varandra, ingen vidare bra ide. 

Spelet är i övrigt snyggt genomfört 
med lydig grafik och någorlunda bra 
ljud. Man väljer mellan ljudeffekter 
eller en melodi. Här kommer en lus
tig grej in i bilden. Man väljer ljud, 
antal spelare, svårighetsgrad när 
man laddat in spelet. Sedan går det 
inte att ändra. Vidare väljer man då 
också sin spelare bland nio olika 
män. Hur stor inverkan valet har på 
siälva spelet vet iag inte, förmodli
gen inte mycket. Det är lite trist att 
behöva ladda om spelet när man vill 
ändra spelare eller svårighetsgrad, 
svagt gjort! Slutligen vill jag säga att 
Xenophobe egentigen inte är något 
.dåligt spel men jag vet att Micropro
se kan bättre, åtminstone inom and
ra genrer. 

Johan Pettersson 

Företag: Microstyle 
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LEVERERAS TILLSAMMANS MED 
FÖLJANDE SPEL: 

BATMAN THE MOVIE, GOLD RUSH, 
PACMANIA,KICK OFF,POWE:RDRIFT, 
GHOST'N GHOULS,MAYDAY SQUAD, 
RED HEAT,GUNSHIP,MOONWALKER, 
RUNNING MAN, IRON LORD,PACLAND, 
SUPER WONDERBOY OCH ANDERS 
LIMPARS PROFFSFOTBOLL. 

ÅTERFINNS I VÄLSORTERADE DATABUTIKER 

OBS! DET GÅR INTE ATT BESTÄLLA ENBART MANUAL. 

am ELECTRONICS 
& SOFTWARE AB 

- 13 

~ I I 
' . 

'Da~s o~ 
1ll1e t:Jl1araos 
Pharaoh är ännu ett av de där 

äventyrs-action-spelen som 
mer och mer kommit under de 

senaste åren. Spel som ofta har en 
viss historisk anknytning där man 
dels ska använda sitt huvud och dels 
genomgå vissa actionsekvenser (så
som strider m.m.). 

I Pharaoh så utspelas allt (som ni 
säkert redan listat ut) i Egypten. Ditt 
uppdrag är att återvin!"la farao-tronen 
som din släkt förlorade för åskilliga 
sekler sedan efter att ha blivit helt 
utrotad. Att du finns kan du tacka 
Amon-Re, solguden, för. Han rädda
de dig och nu är det ditt ode att be
visa för honom att du är värdig tro
nen. 

Vägen till tronen är lång. Man mås
te först klättra på den sociala stegen. 
För att nå högt måste man tjäna 
mycket pengar. Detta gör man ge
nom att handla med varor utmed Ni
len. Marknaden bygger på "tillgång 
och efterfrågan". Vissa städer vill ha 
en viss mängd av olika material och 
säljer en viss mängd annat. Genom 
att hålla koll på vad som köps och 
säljs kan man tjäna grova pengar väl· 
digt fort. Till en början har du bara ett 
skepp, men samlar du ihop tillräck
ligt med material kan du bygga fler 
och fler skepp. Man får inte glömma 
att offra till gudarna. Har man inte 
det prästen vill att man skall ge så 
måste man skaffa fram det genom 
sina handelsförbindelser. Om man 
inte lyckas eller hinner så får man 
genomgå en speciell "reningspro
cess". 

En farao är ingen farao utan ettor
dentligen harem. Du kan gifta dig 
uppför den sociala stegen genom att 
välja högt uppsatta mäns döttrar. 
När du ber om deras hand får du i 
uppdrag att skaffa fram dels det dyr
bara materialet till hennes ring och 
dels all mat och dryck som krävs till 
banketten. När man har klättrat högt 
upp på stegen kan det vara dags att 
visa gudarna respekt genom att byg
ga dem ett monument, ett tempel. 

Som alla män som har makt och 
hög social status så kan du givetvis 
inte fatta alla beslut själv. Nejdå, en 
rådgivare kan anställas som ger dig 
tips om hur marknaden ser ut och 
hur krigsstatusen är för tillfället. 

Krig är oundvikligt men tyvärr _väl· 

Phäraoh är ännu ett äventyrs-action-spel. Förutom att spelen 
har en viss historisk anknytning måste man använda sitt hu

. vud(Tänka sig! Red.anm). 

digt tråkigt i detta spel. Man glider 
fram med sin kärra och ska skjuta 
ner fienden med pil och båge genom 
att helt enkelt släppa pilen i rätt till
fälle. Får de in tre träffar på dig är du 
död och spelet är över! Andra ac
tionsekvenser i spelet är när du seg
lar. Man ska då hålla undan för det 
skräp som kommer flytande mot dig. 
Tre träffar tål skeppet, sen sjunker 
det. När man seglar kan man bli an- · 
fallen av fenicier som man måste 
hålla bort från skeppet genom att slå 
ner dem med åran då de försöker 
klättra upp. Inte alltför svårt. Svårt är 
däremot kamelridningen som an: 
vänds då man satsar sin last i ett 
race. På något sätt ska man föra sin 
kamel framåt i inte alltför låg hastig
het men jag har ännu inte lyckats lis
ta ut hur. 

Pharaoh är i grund och botten ett 
bra spel men det har sina missar. 
Grafiken kan man inte klaga på, lju
det är acceptabelt om än lite tjatigt. 
Det stora felet med spelet är action
sekvenserna, man tröttnar på dem 

-ganska fort eftersso'm de är så en
kelspåriga och dessutom slöar de 
ner spelet något fruktansvärt. Som 
tur är kan man soara och ladda spe
let vllket är ett plus. Det roligaste 
med P~aoh är köpslåendet, jag re
kommenderar användande av pap
per och penna för att göra bra affä. 
rer. 

Johan Pettersson 
Företag: Rainbow Arts 

JULEXTRA 
AMIGA 3"5 DR/VE 

RF302C RF302C 
- 1 ÅRS GARANTI OCH 2 VECKORS RETURRÄ 
- GARANTERAT 100% KOMPATIBEL 
- ON!OFF KNAPP 
-VIDAREPORT FÖR YTTERLIGARE DRNE 
- EXTRA LÅNG KABEL 
- 880KB FORMATERAD 
-HÖGSTA KVALITET FRÅN CITIZEN 
- SVERIGES MEST SÅLDA 
- SUVERÄNA TESTRESULTAT I DM NR.6/88 

887: -

EXTRAMINNE 
512KB 

OBS NY TEKNIK 
- 1 ÅRS GARANTI OCH 2 VECKORS RETURRÄ 
- BARA 4 MINNES KRETSAR ( 1 MEGABITS 

SIEMENS) DÄRFÖR EXTREMT STRÖMSNÅLT 
- INTERNT FÖR AMIGA 500 
- KLOCKA OCH KALENDER 
- FULLT BESTYCKAT 
- ON/OFF KNAPP . 
-100% KOMPATIBELT MED A501 
- HÖGSTA KVALITET PÅ KORT.KRETSAR 

OCH KONTAKTER 

994: -
DGCOMPUTER 

SPORTV ÄGEN 20A 
183 40TÄBY 

08-792 30 53 

1 
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Tel. 0413-125 00 

Sveriges ledande på datatillbehör. .Nu finns vi även i Göteborg! 

PHILIPS 8833 

En Philips monitor 
gör.skillnad 

Scart kontakt . 
Stereohögtalare 
Bilden kan 
grönfärgas 
Kabel ~,,.__..., 

Diskettklipp 

SUPRA2400 MODEM 

Det kompletta terminal paketet till din 
dator. Alla delar du behöver finns med 
inkl. sladdar och program till. 
• C64/128 
• Amiga 
• Atari ST 
• PC/ AT 
Modemet klarar, alla normala överförings
hastigheter, dvs 300/300, 1200/1200 och 
2400/2400, även på C64/l28. · - · 
För övrig information, ring gärna! 

STARLCJO 
I 

En matrisprinter 

STAR LC 10 FÄRG 

STARLC24 

Amiga M.askinspråk 
3,5" MF 2 DD 7 .so AMI6A 1 ·· SV:~sk :tnaskinspråks.,Q..o~ __ .,. --' 

Vid köp av 100 st. 

Musik Video Titler 1395:- Batman - The Movie 
Zuma Fonts 525:- Battlehawks 1942 

Aegis Sonix 495:- Battle Squadron 

Dr. T Copyist 2 (Notutskrift) 2595:- Nyttoprogram Bomber 

Dr. T KCS level 2 3995:- A-Max inkl. ROM Chase HQ 

Dr. T KCS vl.6 2995:- (Mac emulator) 3495:- Colossus Chess X 

Dr. T MRS (Sequencer) 995:- AmigaBok (FAR-godkännt) 1895:- Fallen Angel 

M 1695:- Arexx & WShell -Paketpris 795:- F-16 Falcon 

Midi Interface 395:- ATalk III (Terminal program) 995:- F-16 Falcon Mission Disk 

Music X 2495:- Benchmark Modula 2 1895:- F-16 Combat Pilot 

Deluxe Print II 575:- F.O.F.T. 

Sampling Devpack Assembler v2.14 795:- Forgotten Worlds 

Akotini Stereo Sarnpler FACC II (Disk turbo) 195:- Ghostbusters II 

(inkl. prog.) 895:- FLOW (Ide processor) 1195:- Gunship 

Audio Master II HfSoft Basic v2 Heroes of the Lance 

(Sarnple redigering) 795:- (Basic kompilator) 995:- Hillsfar 

Mono Sarnpler 295:- Home Desktop Budget 495:- Iron Lord 

Trilogic Stereo Sarnpler Lattice C vS.04 3295:- Kick Off 

(inkl. program) 795:- Lattice C++ 4195:- Landcaster 

Maxiplan 500 1895:- Licence to Kill 

Bildhantering/Grafik Maxiplan PLUS 2340:- New Zealand stories 

Professional Page (DTP) 3685:- North & South 
Aegis Draw 2000 (Cad) 1495:- ProScript Oil Imperium 
Comic Setter 495:- (PostScript till ProWrite) 549:- Phobia 
Deluxe Paint Il 995:- Stick & Broderi Program Pool of Radiance (Januari) 
Deluxe paint III 1165:- (Svenskt!) 595:- Populous 
Digipaint 3 995:- SuperBase Personal ~- 495:- Populous - Promised lands 
Digiview Gold Pro Tennis Tour 

(Digitalisering!) 2295:-
SuperBase Personal 2 1295:-

Rick Dangerous SuperBase Professional 2295:-Fantavision (Animering) 945:- SuperPlan 1195:- Running Man 
Genlock Ring! Transscript (Texteditor) 495:- · RVFHonda 
kon Paint 295:- VideoTex 1295:- Shadow of the Beast 
Light, Carnera, Action 950:- _Shoot 'em up constr. kit 
Movie Setter 495:- Silent Service 
Photon Paint 2.0 1165:- Silkworm 
Pro Video Plus 2995:-

SPELAMIGA 
Sim Oty 

Sculpt 4D Space Quest'III (1 MB) 
(Raytracing & Anim) 49~5:- Altered Beast 269:- Steel 

Video Scape 3 D 2,0 1295:- Bards Tale Il 269:- Strider 

== 
D,.i,.i.~1. 
0413-125 00 
· Köpmansg. 12. Eslöv 
Vard 10-12, 13-18, Lörd 9-13, Sönd 13-16 ,l 

265:-
269:- Swords of Twilight ·269:- Adv. System Prog. Guide RING! 
295:- Turbo Out Run 269:- Amiga Applications 241:-
269:- Wayne Gretzky Hockey 269:- Amiga Assembly Language 
295:- Wiched 269:- Programming 229:-
269:- Voyager 269:- Amiga Basic I&O 325:-
295:- Zak McCracken 269:- Amiga C for adv. progr. 369:-
269:- Ring för övrig programvara! 

Amiga C for beginners 265:-
295:- Amiga Diskdrives I&O 265:-
175:- Amiga For _Beginners 265:-
269:- Samlingsspel Amiga Graphics I&O 265:-
345:- AmigaAction / Gremlin 269:-

Amiga Programmers 
269:- Birdie/ Access 269:-

Handbook vol I 295:-
269:- HitDisk2/MicroDeal 269:-

Amiga Prograrnmers 
299:- Kind Of Magic/Magic Bytes 269:-

Handbook vol Il 295:-
295:- KingsQuest Tripple/Sierra 269:-

Amiga Tricks & Tips 265:-
269:- Mega Pack II/TyneSoft 269:- More Tips & Tricks 265:-
295:- Precious Metal/Ocean 325:-

Programmera 68000 395:-
249:- PremierCol./Hewson 269:-

Amiga DOS handbok 
269:- Story So Far /Elite 269:-

(Svensk!) 269:-
269:- Triad 2/MirrorSoft 269:- Amiga Dos I&O 265:-
269:- American Dreams/ 

Amiga Dos Manual 295:-
269:- Infograrnes 269:-

Amiga Dos Quick Ref 135:-
269:- Harware Ref. Manual 1.3 369:-
269:- Rom Includes & 
299:-. Extra drive Autodocs 1.3 489:-
295:- Rom Kernal Libs & 
195:-

995:-
Devs 1.3 RING! 

269:- Inside Amiga Graphics 
269:- Kickstart Guide to Amiga 
269:- till Amiga Programmera 68000 
269:- (Svensk!) 
395:- Programmering i C 
295:- (Svensk!) 
269:- System Prograrnmers 
269:- LITTERATUR Guide 
295:- AMIGA Viruses 
345:- -A HighTech disease 

, 269:- 3D Graphics Prograrnrning 265:- PROGRAM DISKETTER 
269:- Abacus Machine Language 265:- (Abacus) 

Besök vår Datalättbutik i Göteborg 
som har "allt'' till Amiga/ Atari/PC. 
Backaplan (vid Mattlandet) 

· Vard 10-18, Lörd 10-14, Sönd 11-15 
Tel. 031-22 00 50 

241:-
195:-

395:-

360:-

369:-

265:-

195:-
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---------- ---- -- -- -- ---- ----r- ------- -- -------
Ledande leverantör av Commodore-produkter. 

Nu finns vi även i Göteborg! 

Vi har '~allt" till din dator. 
NYHET! 

1 MB Ramexpansion till A 500. 
"MiniMeg" 

3795:-
Extra minne 
Extra drive 
Monitor 1084 P 
Commodore 1500 C , 
Commodore MPS 1230 
SupraRAM 
Commodore 1541-II 

1295:-
från 995:-

3§9-~:..-
3495:-
2495:-
1695:-
1995:-

· Workbench 1,3 m manual 195:-

Kvalitets
s-krivare 

till Amiga/ 
Atari/JPC 

SK IM Rl LBEHÖ 
Arkmatare, 120 O/MPS 1250 1850:-
Arkmatare, LC 10 1240:-
Arkmatare, LC 24 1450:-
Färgband, 120 D/MPS 1250 95:-
Färgband, LC 10 85:-
Färgband, LC 10 FÄRG 122:-
Färgband, LC 24 141:-
Färgband, MPS 1500 C 165:-
Monitorkabel, Amiga 195:-
Monitorkabel, Atari ST 195:-
Mon\torkabel, 128/PC 195:-
Tabulatorpapper, 2500 st 295:-

SPEL TIL 6 /12 
kassett diskett 

Action Fighter 129:- 179:-
Altered Beast 129:- 179:-
Azure Bonds 229:-
Bards Tale II 229:-
Bards Tale III 179:-
Batman - The Movie 129:- 179:-
Bomber RING! 179:-
Citadel 129:- 179:-
Dominator 129:- 179:-
Dragon Ninja 129:- 179:-
Dynamite Diix 129:- 179:-
Fighting Soccer 129:- 179:-

Forgotten Worlds 
Ghostbusters Il 
Gunship 
Jaws 
Kick Off 
Last Ninja II 
Llcence to Kill 
MrHeli 
New Zealand Story 
Night Dawn 
Phobia 
Pirates 
Red October 
Rick Dangerous 
Shinobi 
Shoot'em Up C.K. 
Silent Service 
Sim Oty 
Speedball 
Sproting Triangles 
Star Wars Triology 
Strider 
Subbattle Simulator 
Super Scramble 
Tank Attack 
Terry's Big Adv. 
Thunderbirds 
Turbo Out Run 
Untouchable 
Wanderer3D 
War in Middle Earth 
Xenophobe 

129:-
129:-
169:-
129:-
129:-
129:-

129:-
129:-
129:-
129:-
179:-
179:-
129:-
129:-

· 129:-
179:-

129:-
129:-
129:-
129:-
169:-
129:-
149:-
129:-
149:-
129:-
129:-
129:-
129:-
129:-

DATALÄTT DREADNOUGHTS 
1. North & South/ Am 
2.· Shadow of the Beast/ Am 
3. Super Wonder boy / 64, Am, ST 
4. Xenon Il/ Am 
5. F 16-Falcon + Mission/ Am, ST 
6. Sim City/64O, Am 
7. Tusher / 64 
8. ProTennis/64, Amiga, ST 
9. Battle Squadron/ Am 
10. Untochables/64, Am 

Äntligen till Amigan 

179:-
179:-
229:-
179:-
179:-
179:-
179:-
179:.: 
179:-
179:-
179:-
229:-
229:-
179:-
179:-
179:-
229:-
229:-
179,:-
179:-
179:-
179:-
229:-
179:-
199:-

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

Lesiure Suit Larry 
Looling for Love in Several 

Wrong Places (Larry Il) 

345:-

kassett diskett 
Arcade Musde 149:- 179:-
Gold, Silver, Bronze 159:- 179:-
Supreme Challenge 

(soccer) 179:- 199:-
We are the champions 179:- 229:-
Game, Set & Match I 149:- 179:-
Game, Set & Match Il 149:- 179:-
Special Action 149:- .179:-
Flight Ace 179:- 229:-
The in crowd 179:- 229:-
Space Ace 179:- 229:-
History in making 279:- 319:-
Giants 129:- 179:-
Soccer squad 149:- 179:-
Christmas Collection 129:- 179:-
100% Dynamite 129:- 179:-

Videotextprogram 495:-
Cadpak 64 (sv manual) 475:-
Cadpak 128 (sv manual) 675:-
Chartpack 375:-
Vizawrite 128 1.195:-
Vizastar 128 1.195:-
Del taregister 199:-
V-bok 64 995:-
V-bok 128 1.395:-

PRISERNA GÄLLER T O M 23 DEC. 
Min beställning ar: 
Önskas The final Cartridae 111, 469:- JAD 

:«i Önskas Kina Shooter , JAD 
: co 

:!:: 
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KASSETTD c-o Alla priser inkl. moms CC 
,:, 

'"' Varoma __ sånds mot postförskott CC 

"' '"' Frakt tillkommer DISKETTD C "' cE 
E Q) 

. ., 
"' -0 ~~ Med reservation för slutförsåljniAg z <(: 

HIT RUTAN: 

• Golem extraminne 

till A 500 1)8$':- 1195:-

• Superbase Personal 
Helsvenskt register 

. ~- 495:-

• Helsvensk ordbehandlare . 

ProWrite ~:- 1495:-

V-fakt 64 995:- DISKBOXAR 
V-fakt 128 1.495:- 5.25 för 40 st 
Glosprogram 525för80st 

sv. bruksanvisning 149:- 3.5 för 40st 
StarTexter (Sv. ordbeh.) 295:- (ABA, svensk tillv.!) 
Super Pascal 128 560:- 3.5 för 80 st 
Super Pascal 64 560:-
Machine Llghtning 595:- DISKE11ER 
Bok 128 445:- 5.25" Maxell 

3.5" Eurodisc MF 2DD 

LITTERATUR 
3.5" Nashua MF 200 
3.5" Maxell MF 2OD w-

Vic 64 Grafikboken Sybex 198:-
C~64 prog ref.guide 269:- JOYCORNER 
Mitt första Basic program 179:- King Shooter 
C-128 Prog ref.guide 295:- Slick Stick 
C-128 Assembly language Tack Il 

programming 195:- VG200 
Computes first book of VGSO0 

C-128 215:- VG620 
Dataspel, basic 165:-. Wico3-way 
Vic 64 i teori och praktik 195:- Wico Bathandle 
MappingC64 245:- Wico Ergostick 
Mapping the 128 279:-
Programmera 6502 265:- First CD edition The Musical Commodore 149:-
C64 Sounds & Graphics 195:- 359:-

99:-
129:-

149:-
129:-

99:-
129:-
159:-
139:-

199:-
99:-

149:-
195:-
199:~ 
179:-
379:-
289:-
299:-

KABLAR The Final Cartridge 
Nollmodemkabel 199:-
SCART-kabel (till 8833) 199:- Julpris: 345:-
Centronics kabel 199:-

Skicka din beställning till: 
BUTIKER: 

Göteborg: 
Datalätt 

Postorder: 
Datalätt Postorder 

Backaplan, Färgfabriksg. 1 
031-22 0050 Box 119, 241 22 Eslöv 

0413-125 00 
Skåne: 

Datalättkonto Datalätt 
Köpmansg. 12, Eslöv Ring för vidare 0413-125 00 

information! 

15 , 
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__ __ - Superleague--Soccer har en-bra-spelfde-, -men-fö,verkl/gafs pir 
ett sätt som gör pr_ogramn,,et ospelbart. 

Superleague Soccer 
l Fotbo!_lssimulatorer är roliga sa-
l ker. Aven jag som inte alls gil-
1 lar fotboll är förtjust i Football 

sparka bollen om han nuddar den. 
Det blir en sjuhelvetes mas·sa klic
kande och ändå så blir det så -gott · 
som omöjligt att få spelarna att göra 
några vettiga saker: 

1 Manager. . 
l Det är inte själva fotbollsgrejen 
l som gör det. Det är makten man har, 

att kunna få sitt lag att klättra upp i 
I divisionerna. Att vinna FA-cupen är 
l en riktig höjdare, även om jag int~ _ 

t
----_. aj1As.1k1 ollarnär<le1 n gFår ptbå rv11 M. · . 

a som spe at oo a anager · 
skulle tro att Superleague Soccer är 
något liknande - fast bättre. 

Tyvärr . . . lmpressions som gjort 
spelet hade nog Football Manager 
som förebild men har beslutat sig för 
att lägga in en del extrafinesser. T.ex 
så finns det många fler värden för 
varje spelare som visar deras skick
lighet (tackling, nickning, skott, boll
kontroll och snabbhet). 

Utöver detta finns det fysiska fak
torer som längd och vilken fot man 
sparkar med (ev. båda). Dessa fakto
rer använder man för att bestämma 
var spelaren skall vara placerad på 
planen. Man handplockar alltså la
get helt själv. Ballt! 

Superleague Soccer verkar ju hit
tills vara suveränt. Tyvärr så är det så 
klumpigt att använda. Ett bra system 
med kortmenyer används men för att 
utföra viktiga uppgifter som tex att 
välja ut spelarna och deras place
ringar så måste man trycka en her
rans massa. Man kan inte få någon 
helhetsbild av laget utan måste gå in 
och titta på varje spelare individuellt. 
Att välja spelarna hipp som happ är 
ingen vidare ide, att ha tre libros, åtta 
centrar och två målvakter får nog de 
flesta att skratta. 

När matchen skall spelas kan man 
välja mellan tre saker. 

Antingen atf matchen simuleras 
och man får resultatet direkt eller att 
man medverkar i matchen antingen i 
en förkortad version eller full tid. Att 
medverka i matchen är inte alls ro
ligt. På bilden kan ni se hur det ser ut. 
Man väljer en spelare från listan un
der planen och klickar sedan på pla
nen för att spelaren skall springa dit. 

I nedre högra hörnet finns en mäta
re _som visar hur hårt spelaren skall 

Välj för guds skull inte att spela i 
full tid, det tar 2 x 45 minuter och det 
så är nog de flesta redo för psyket. 

,. l;n variant-lik-åeA-i Football 'Mamrger 
·vore det bästa. Där för man se klipp 
ur matchen "live" där man ser spe
larna springa omkring, datorstyrda 
- gudskelov. Klart roande! 

Ljud är obefintligt i spelet men gra
fik finns det. Den egentliga grafiken 
består av själva matchsekvensen 
(som man helst inte bör använda sig 
av) men i resten av spelat märker 
man en del annat som borde lämnas 
ogjort. ' 

En speciellt stilsort används ge
nomgående i spelet, denna är inte 
alls så lättläst som den' vanliga stan
dardfonten och i kombination med 
den randiga bakgrunden (som ska se 
ut som linjerat papper) blir det gans
ka jobbigt att läsa i längden. 

Superleague Soccer är säkert en 
suverän simulator innerst inne, ty
värr så har programmerarna klätt 
den i förskräckligt fula kläder och 
gjort den en aning svåranvänd. Skul
. le ni ändå vilja spela spelet så rekom
menderar jag er att använda penna 
och papper för att hålla reda på erc1 
laguppställningar på ett vettigt sätt, 
datorn klarar iallafall inte av det. 

Johan Pettersson 
Företag: lmpressions 

5 

DISKETTBOXAR 

a: 
w 
:i!: 
:i!: 
0 
~ 
...J 
...J 
i= 
C, 
> 
< 

I 

LL 
Q. 

+ 

~ 
< a: 
LL 

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

120ST 
30ST 
SOST 

125:-
99:-

119:-
GOLEM AMIGADRIVE 995:-

NAVIGATOR ,, 
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JOYSTICK MED KÄNSLA ! 
ORDINARIE CA.PRIS 249:-

en 
99:- !B 
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Passing Shot 
Sportspel är alltid populära och 

Tennis är en sport det gjorts 
otaliga datavarienter på. 

Nu har det populära arcadspelet från 
Sega - Passing Shot kommit ut till 
Amigan. 

Passing shot skiljer sig en del från 
tidigare tennisspel då man här ser 
spelet från två vinklar. Den "vanliga" 
är den då man ser sig själv bakifrån 
och motspelaren långt bort på andra 
sidan nätet. Den andra mindre van
liga vyn är då man ser spelet från 
fågelperspektiv, rakt uppifrån. Det är 
bara när man survar spelet visas som 
vanligt - bakifrån. 

När man spelar kan man göra alla 
slag som man är van att se Lendl, 
Wilander ,.J;<iberg..och-gfabbama på --· ~-· -

· -.vgör~'Man styr sin snubbe med joy-
sticken, när han ska slå trycker man 
på fire och drar spaken tex åt höger, 

'· då slår man bollen med topspin. Drar 
man bakåt lobbar man i stället osv. Passing Shot är ett segt spel och gubbarna rör sig inte natur-

ligt. De slår ofta till.bollen när den redan passerat. Man kan spela en eller två spelare, 
är man två så spelar man inte mot 
varandra utan med varandra i en niix· samplade röster som meddelar om 
ad dubblematch mot ett datorpar. En det-tex var en nätserve. Sampling~n 
ny kul grej men jag hade gärna sett är inte av högsta kvalitet men man 
att man även kunnat spela mot ·var- hör vad som sägs. · . ··. 
andra. Passing shot är kul som ·at~ad-

Grafiken är medelmåttig. Gubbar- spel, tyvärr är inte datasp'ellet lika bra 
na är inte så snygga men är bra ani- även det långt ifrån är- dåligt. Man 
merade. Man ser inte hela spelpla- . verkar_~!lAfUite .. bl:åttom när-inan-

_oen.under.spelets gång-,·cten-scrolrar- gjorde konverteringen, bollen verkar 
i stället upp och ner beroende på hur röra sig omväxlande för fort eller för 
bollen rör sig. Det är ganska irriteran- långsamt. Det är heller inte perfekt 
de, och scrollen är inte så värst mjuk "känsla" i slagen. Passing shot är 
heller. kul en stund men är långt ifrån så bra 

Ljudet är lite löjligt, när man träffar det kunde ha varit om de spenderat 
bollen låter det mer som i pingis än lite mer tid på att finputa det. 

. som riktig tennis. Det finns ett antal · Pekka Hedqvist 

Safari Guns 
Vilda dj~r och människor vi~lar 

det av I New Deal Product1ons 
nya spel Safari Guns. De vilda 

djuren är huvudtemat i spelet medan 
de vilda människorna är en biprodukt 
av djurens existes. 

Det hela går ut på att du ska foto
grafera vilda djur med din kamera. 
Du ska dessutom panga så många 
vilda människor som möjligt också, 
de är nämligen tjuvskyttar och det är 
skottpengar på dem. 

Själva iden att kallblodigt skjuta 
tjuvskyttar kanske tilltalar de allra 
största djurvännerna men för mig ter 
det sig aningen överdrivet. Även fast 
tjuvskyttarna faktiskt försöker skjuta 
dig också. ·-·· Jl 

ilflililllF" 

Spelet rullar horisontellt likt Ope
ration Wolf och du ska styra runt ditt 
sikte som antingen är kamerasiktet 
eller kikarsiktet och pricka de olika 
saker man ska pricka. Du får poäng 
för de tre första bilderna som är tag
na på samma djur men om du tar fler 
får du inga poäng för dem. Du får 
däremot poäng för alla tjuvskyttar, 
även fast det råkar vara en likadan du 
skjuter. 

Safari Guns är spelet för den-militante djurvännen. Djuren ska 
plåtas, tjuvskyttarna skjutas. 

I spelet finns också en hel del 

oskyldiga människor som står med 
kikare eller fyller på vatten i sina vat

. tensäckar. Dessa får man, liksom 
djuren, inte skjuta. De vanliga männi
skorna står>olyckligtvis inte nämnda 

JULKLAPPSDATORN 
A T ARI 520 med Power Pack ... .. .. .. 3 222:-
AMIGA 500 ....... ...... .. ...... .. .... .. ........ ........ .. · 4 888:-
PHILIPS 8833 Färgmonitor .... ....... 2 888:-
ST AR LC 10 Skrivare .. ....................... 2 666:-
Ovanstående priseri nkluderar moms. 

STOCKHOLM: 08-331991, Vanadisplan, S:t Eriksg. 108 

KARLSTAD: 054-154400, Skandiahuset, Ö:a Torgg. 16 

POSTORDER: 0550-822 00 

DATALAND 
AMIGA- och ATARISPECIALISTEN 

i manualen så man får knepa ut själv 
vilka man egentligen ska skjuta och 
vilka man inte ska skjuta . . . 

Nåja; grafiken i spelet är välgjord 
och det finns inget att klaga på för
utom det att man inte ser vilka av 
människorna som är lovligt byte och 
vilka som inte är det. 

Ljudet är ganska enkelt och.består 
av ett antal ljudeffekter som spelas 
med jämna mellanrum .. . 

Safari Guns är ett spel som inte 
inehåller många specialeffekter för
utom g_rafiken som ändras nivå efter 
nivå. Andå innehåller det inte så 
mycket ren spelglädje att det blir di
rekt roligt att spela det. Varför är 
svårt att säga men det är något som · 
inte känns riktigt rätt. Kan det vara 
det brutala mördandet av tjuvskyt
tar?? 

Tomas Hybner 



AlfaSofts 
TDK Disketter 
• AlfaSoft är numer generalagent 
för TOK disketter och släpper där
med Maxell. 

AlfaSoft Magazinsgatan 9 218 13 
Malmö. Tel: 040 16 41 50 

Nu kommer 
PageStream 
• DTP programmet som enligt 
många initierade bedömare är betyd
ligt bättre än Professional Page, men 
enligt samma personer också myc
ket buggigt har numer en Svensk Ge
neralagent för PageStream i Scandi
navien - ProComp, Box 46, 340 36 
Moheda. Tel 0472-712 70. Fax: 0472-
71680. 

Del två 
iROMKernal 
• Starkt försenad har även del två av 
nya Amiga Reference Manual serien 
från Addison-Wesley kommit. Det är 
delen som avhandlar Amigahårdva
ran. 

Amiga HARDWARE Reference 
Manual Revised & Updated. Pris 330 
kronor. Pagina Förlags AB, BOX 
7034, 191 07 Sollentuna. 

Lint-
C rättaren · 
• Lint letar buggar, felstavningar 
och andra småfel. Nya -versionen 
(3.0) ikluderar 50 nya felmeddelan
den, hittar bla oanvända eller ointie
rade arrayer och structurer, felaktiga 
varibler och mycket mer. Ger ifrån 
sig fyra olika felmeddelanden: fatal, 
syntatic, warning Qch informtional. 
Pris: 98 dollar (ca 660 kronor). Tel: 
0091215584 4361. Gimpel Software, 
3207 Hogarth Lane, Collegeville, PA 
19426,USA. 

Stick& 
Broderi 2.0 
• Version 2.0 av Stick & Broderlpro
grammet till Amlgan från Acus Data 
har släppts. Nyhter att nämna är att 
det numer Ar två separata program 
for st\c\mlng och broderi, anvåndar
vänllgare med inbyggd hjälp, räknar 
ut garnåtgång ifrom av maskor -
vikt och längd, ny bättre handbok, 
räknar ut grundmönstrets mått, man 
kan numer själv ställa in omskal
nlngstalet. Pris: 599 kronor inkl 
moms. Tel: 031 - 25 4312. Acus Da-

, ta, Annetorpsvägen 62, 437 33, Lin
dorna. 

SkyLine 
-Hårddiskar. 
• Dito-Data Sweden har numer Sky
Llne håddlskar till A1000 och A500. 
Hårddiskarna levereras med SkyLine 
Loads Faster och klarar ca 390KB/ 
Sec. Autobootande på 1.3 & 1.4. 
40MB och uppåt är Autoparkerande 
vid avstängning. Pris: 30MB 5495:-, 
60MB 7495:-. AUGS medlemmars 
pris: 30Mb 4995:-, 60MB 6995:-. 20MB 
och40MBtas In på begäran. Tel:013-
103164. Dito-Data, BOX 130, 581 02 
Linköping. 

Mer·ur 
128:ans basic 

• How to getthe mast Out of Basic8. 
Så heter en ny bok från Free Spirit 
Software som beskriver de mer avan
cerade finesserna I deras Baslc 8 till 
C128 mer Ingående. Områden som ' 
täcks är tex de olika grafiklägena, 
solid 3D grafik, animering osv. En 
programdiskett medföljer. Pris: 20 
dollar (ca 130 kronor). Tel: 0091 215 
683 5609. Free Spirit Software P.O 
Box 128, 58 Noble Street, Kutztown, · 
PA 19530, USA. 

Styrning 
av laserdisk 
• Laserdiskvideo är på frammarch 
och Viva ett interaktivt styrprogram 
påstår sig kunna erbjuda allt man 
drömt om när det gäller styrning a1/ 
Laserdisk, bildeffekter, textvisning 
osv. För mer information kontakta: 
MichTron, 576 S, Telegraph, Pontiac, 
Ml 48053, USA. Tel: 199.99dollareller 
599.99 dollar (professional). Tel: 0091 
313 334 5700 _ 

Är det inte dags för lite nya ideer, 
hörni? 

Lords of the Rising Sun känns som en upprepning av Defen
der of the Crown tycker vår recensent\ 

Förresten. Ska man spara en spel
situation går det bra. Men man mås
te boota om system·et eftersåt. Så se 
till att koppla ur telefonen när ni bör
jar lira . .. 

Lennart Nilsson 

Detta spel är ett fall för allmän
na reklamationsnämnden. 
I handboken utlovas möjlig

het att installera programmet på 
. hårddisk. Där står: 

"You can install Lords of the Ri
sing Sun on your hard disk. There isa 
file, 'Start Lords', in the S directory 
on Reel 1 that explains the procedu, 
re." -

Men väl på disketten står följande: 
"It i~ NOT possible to install this 

version of Lords of Rising Sun onto a 
hard disk." 

Dessutom ger man en adress och 
ett telefonnummer till Mirrorsoft i 
London för mer information. 

Detta betyder: 
Att man i den amerikanska upp

lagan har möjlighet att spela spelet 
från hårddisk. Då och då, inbillar jag 
mig, får man stoppa in originaldi
sketterna för att bevisa att man äger 
ett original. 

FOrdeten med att köra från hård
disk år att Cinemawares spel år 
packade med grafik och ljud. Att spe
la från hårddisken innebär att man 
sparar laddnlngstid, vilket J sin tur 
ökas tempot I spelet och gör det In-
tressantare. · 

tEuropa(lås på Mirrorsoft i Storbri
tannien) har jakten på pirater nått så 
paranoida dimensioner att varje för
SOk att underlätta för användaren 
slås ned med frenesi. 

Man kan tycka att det här proble
met bara rör de fåtal Amigaägare 
som har hårddisk, men det sträcker 
sig l.ängre än så. Att ta bort utlovade 
egenskaper utan vidare spisning 
borde vara förbjudet. Åtminstone 
borde de skriva om manualen eller 
skicka med ett skriftligt tillägg. Eller 

Litteratur: 

då sätta ut en varningsetikett på för
packningen. 

Hursomhelst. 
Lords of the Rising Sun tar spela

ren tillbaka till 1100-talets stamkrig i 
Japan. Man ikläder sig rollen som 

. härförare i jakten på att bli Shogun, 
överguru, i landet. 

Lords följer Cinemawares snitt i 
stora drag. Man har en gubbe som 
styrs med musen. Grafiken är strå
lande och påkostad, rörelsemomen
ten begränsade och speliden en va
riant av tidigare spel från samma fö. 
retag. . 

Liksom Defender of the Crown, 
Racket Ranger och King of Chicago, 
bara för att nämna tre, gäller det att 
erövra områden för att så småning
om ta platserna på hela kartan i be
sittning. 

Till sin hjälp har man några kring
strövande armeer och lite andra fi. 
nesser som ninjor. Den ninja man an
vänder kan bli "the Last Nlnja" såtill
vida att om den utskickade lönnmör
daren missar sitt mål tvingas man 
begå Seppuku, eller Harakiri som det 
heter på svenska 

Cinemawares spel har sedan fri
släppandet av Oefender of the 
Crown t tidernas begynnelse blivit 
mer och mer komplicerade a,tt be
mästra, med mer OCh mer handbok 
ätt IAsa. 

For den sakens skull känns det 
inte som om spelen blivit bättre utan 
bara mer och mer komplicerade. Vad 
Cinemaware har utökat i finesser har 
man plockat bort i användarvänlig
het. 

Exempffllvis bedöms generalernas 
styrka genom hur många gånger de 
lyfter armen och tjoar till. Fem tjo
hopp är bäst och ett är sämst. Detta 
sker dock samtidigt som den pampi-

ga musiken tonar ut över monitorfäl
tet, vilket gör att man får be stackars 
generalen att "ta det en gång till". 

Och där kan han stå och tjoa hur 
länge som helst. 

Lords of the Rising Sun är väl så 
skoj, men det känns som en återupp
repning av Defender of the Crown. 

·· Föfetäg: Cinemaware 
Slakt: Mlrrorsoft 
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Rock'n Roll är ett av de roligaste spel som släppts på mycket 
länge. · 

Rock'n Roll är ett något an- , 
norlunda spel. 

I stället för att slipa dina 
färdigheter som paranoid · 
massmördare så skall du här 
styra en liten kula genom en 
serie labyrinter. Vissa av våra 
blodtörstigare läsare kanske 
tycker det verkar töntigt, men 
faktum är att spelet är ett av 
de roligaste som släppts på 
mycket länge. Grafik och ljud 
är bra, men för en gångs skull 
inte på bekostnad av spelet. 

Många speltillverkare verkar inte 
ha insett att grafik och ljud är något 
som skall finnas där för att förbättra 

ett bra spel. Om man irite har ett bra 
spel så blir det inte bättre av en mas
sa vräkig grafik och bra ljud. 

I likhet med Marble Madness (ett 
av de allra första Amigaspelen som 
kom) så styr man kulan med musen. 
Skillnaden är att i Rock'n Roll så 
räcker det med att dra musen åt det 
håll bollen skall rulla för att få den att 
rulla i full fart åt det hållet. (I Marble 
Madness fick man rulla musen som 
en galning för att få den att rulla 
snabbt.) De som läser manualen kan
ske får ett annat intryck, men faktum 
är att det räcker med att dra musen 
jämt och ganska långsamt för att få 
maximal hastighet. Ett joystick läge 
hade varit trevligt, om inte annat så 
för jämförelsens skull. 

RuAt om i labyrinterna finns diver
se saker utplacerade. De viktigaste 

Bland de saker som finns utplacerade i labyrinterna är de viktigaste nycklar och affärer. 

är nycklarna och affärerna. Nycklar
na behöver · man, som de flesta sä
kert redan gissat, för att låsa upp lås
ta -dörrar för att komma vidare. Man 
bör dock se upp med vilka dörrar 
man slösar nycklar på. Vissa dörrar 
behöver man inte gå in genom. Det 
går ibland att ta en annan väg och på 
så sätt komma till utrymmet bakom 
dörren, utan att slösa bort nyckeln. 

Affärerna är lurigare än så. För att 
kunna köpa de saker som de säljer 
måste man ha pengar. Pengar hittar 
man lite varstans i labyrinterna. 
Samma regel som gäller pengar i 
verkligheten gäller även pengarna i 
labyrinterna: Man har ALLTID för lite. 
Det betyder att man skall försöka kö
pa de saker man behöver så billigt 
som möjligt och inte köpa saker man 
inte behöver. 

Priserna på de olika saker som 
finns till salu varierar beroende på 
var man köper dem. Har man inga 
pengar kan man betala i energl, men 
eftersom man behöver energin för 
att överleva så är det generellt sett 
ingen bra ide. 

Bland de olika saker som finns att 
köpa är pansar, reparationsutrust
ning (en hacka) och bomber de man 
oftast har nytta av. Med hjälp av pan
saret kan man köra rätt in i en svag 
del av en vägg och bryta igenom den. 
Hackan behöver man för att fylla ut 
hål i vägen framför en. Bomber an
vänder man för att spränga bort väg
gar till intressanta föremål. Man kan 
även köpa uppsnabbare som gör att 
bollen rullar fortare, fallskärmar som 

räddar en om man faller ner i ett hål 
och dubbar som gör det lättare att 
åka på istäckta områden. 

Utöver dessa finns även en -Sak 
som gör att man kan fortsätta spela 
på den nivå man senast förlorade en 
boll samt en hemlig affär. 

Jag nämde is här ovan, förutom is 
finns även en hel del andra spännan
de hinder. Dels vanliga hål i marken 
som man kan falla ner i, trasiga golv 
som, efter att man kört över dem en 
eller ett par gånger blir hål och små 
"kraftfält" som suger ut ens energi. 
Dessa är dock ganska lätta att iden
tifiera och komma runt. Värre blir det 
när det finns en fläkt eller en magnet 
i närheten. Då får man rulla som ald
rig förr för att komma dit man vill. 
Ungefär samma sak gäller för pilarna 
i golvet. Dessa tar dig åt det håll de 
pekar, oavsett vart du vill. Om man 
åker diagonalt över en serie pilar kan 
man ibland komma dit man vill, men 
det vore lögn att påstå att det är en
kelt. 

Mitt tips när det gäller isfläckarna 
är att man kör biljard-metoden för att 
komma fram. Man siktar så att man 
studsar på väggarna dit man vill. 
Man kan påverka riktningen och far
ten lite även utan dubbar, men det 
kräver att man är envis. 

För att göra spelet lite mer spän
nande finns det dessutom diverse 
"warpar" runt om i spelet. Det finns 
tex en på första banan som aktive
ras genom att man fyller ut hålet bak
om en hack-affär. Normalt finns det 
ingen anledning att fylla ut detta hål, 

så ingen normalt funtad människa 
skulle slösa en hacka på det. Men å 
andra sidan är vi på Datormagazin 
inte normala ... Ingen av warparna är 
dokumenterade nånstans, men om 
man prövar sig fram lite så hittar 
man dem (kanske). 

Det som imponerade mig allra 
mest med Rock'n Roll var dock det 
faktum att jag kunde gå hem, boota 
från disken och spela spelet utan 
problem. På min maskin (en A2000 
med 68020/68881, 7Mb minne, Kick
sJart 1.3 och en Super Fat Agnus) 
(Ahumm ... Red anm) går cirka 1 O pro
cent av alla spel som finns att över
huvudtaget ladda och hälften av dem 
blir svåra eller omöjliga att spela, Om 
ett spel fungerar normalt på min 
Amiga så har jag svårt att föreställa 
mig att det finns NÅN Amiga som 

· den INTE skulle fungera på, 
Björn Knutsson 

D 
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Välkomna äventyrare! Jag har 
använt mitt enorma intellekt 
(?) än en gång, och här är sva

ren på några av era senaste spelfrå
gor. Jonas och Jonas, Håvard Tjes
sem Norge, Per Ödehn Uddevala och 
Herr Max hör till de som får hjälp. 

Corrup~ion 

Hur får jag med mig stetoskopet 
från ambulansen? . 
. Tag på dig stetoskopet och vänta · 

tills du automatiskt hamnar utanför 
polisstationen! 

Jag visar dokumentet för knark
kungen, men får som tack en kula i 
nacken!? 

Visa kuvertet och påsen för kon
stapel Russell. Visa adressen för 
Goddard i intervjurummet och berät
ta för honom om Charpontier. Svara · 
sedan ja på hans fråga. 

Fish 

Hur kommer man ur skogen? 
Du måste gjuta en guldring. Börja 

med att befria fågeln! 

Guild of Thieves 

Hur får man tag på ädelstenen· i 
vaxet? 

Ändra riktning på den varma ljus-
strålen så att den träffar vaxet! 

Hur får man tag på honungen? 
Det går inte. 
Hur kommer man ur grottan under 

templet? 
Du måste först komma förbi stäng

. erna vid korsvägen i grottan. 
Hur öppnar man skrinet i det vita 

rummet? 
Rita en karta över rummen! Slå 

med tärningarna tills de visar en viss 
siffra, och sätt dem i skrinet! 

Vad ska jag använda lutan till? 
Kolla in konsten i slottet! 

Knight Orc (del två) 

Hur rekryterar jag musen? 
Om du har rekryteraren, så ska du 

fånga musen (täpp igen alla spring
or!) 
' Hur kommer jag in i slottet? 

Bjud vampyren på middag! 

Moonmist (gul) 

Var finns den fjärde ledtråden? 
I kistan i den hemliga gravkamma

ren. 
Hur hittar man bevis nog för att 

avslöja "spöket"? 
Titta under den personens säng! 

Police Quest 

Hur får man in fyllot i polisbilen? 
Lås hans armar bakom ryggen 

med handfängslet och säg åt honom 
att gå till polisbilen ("GO"). Sätt ho
nom i baksätet. 

SpaceQuest 

Vad gör man ute i rymden vid det 
fientliga rymdskeppet? 

Du måste ha ett jetpack. Var inte 
för ivrig när du säljer motorbåten vid 
Ulence Fiats. 

Space Quest 2 

Vad ska jag göra när jag gått ned i 
hålet vid de små dvärgarna? 

Du måste ha den glödande stenen 
med dig, men du måste också ha 
händerna fria. 

Spiderman 

Hur mycket ska vågen visa? 
För att få vågen att visa tillräckligt 

mycket måste man möblera om or
dentligt i huset. 

Behöver Du hjälp med ett äventyr 
eller ett rollspel? Skriv i så fall till 
Datormagazin, Besvärjaren Besva
rar, Karlbergsvägen 77-81, 113 35 
STOCKHOLM! 

:Quest for the Time Bird 
Om nio dagar släpps den fruk

tansvärde guden Ramor fri! 
. Då kommer den Fruktansvär-

de och hans lakejer besätta Akbars 
, tron och förvandla landet till spillror 
1 av sitt forna jag. Ni är dem enda som 

kan rädda Akbar! 
I Så lyder inledningen till det senas
. te av lnfogrames äventyr, som fak

tiskt inte är det sämsta av spel ... 
I spelet styr man en grupp på två 

och uppåt, som skall forslas till spe
lets lösning. petta är inte alltid det 
lättaste, då det spelar en viss roll vil-

. ken person man använder till de oli
ka handlingarna. Med hjälp av mu
sen får man fram en bild av gruppen. 

Efter ännu ett tryck kommer re
spektive handlingsmöjligheter upp, 
varefter man kan handlar "på" valfri 
person på platsen man ser. 

Det är med andra ord ikon-styrning 
för hela slanten. 

vilket kan ställa till lite besvär under 
spelet. 

Personligen är denna typ av spel 
ändå inte riktigt vad först av allt spe
lar, men du som inte har lika för
domsfull syn på denna typ av äventyr 
kan jag rekommendera detta äventyr 
till. Provspela dock innan för att se 
om det passar just dig ! 

Johan Birgander 

Dator: AMIGA 
Företag: lnfogrames 

De två huvudpersonerna i spelet är 
Roxanna och den burduse Bragon 
med sin fruktade yxa, men en bit in i 
spelet kan man träffa på den Okände 
Riddaren och Bulrog som gladeligen 
följer med på "utflykten". 

Fransmännen har tagit åt sig av kritiken och skapat ett bra 
spel i Quest for the Time Bird 

I äventyret förflyttar man sig mel
lan de olika delarna av Akbar och 
samlar upp information och medel 
som kan underlätta prövningen, tex 
den ·beryktade Tidsfågeln, en fågel 
med makt över, ja, du gissade rätt, 
tiden. 

När man skall förflytta sig mellan 
de olika delarna av Akbar, uppträder 
på skärmen en gubbe med pekpinne 
framför en karta. Med pekpinnen pe
kar man sedan ut sin destination, 
varefter man kan se följet förflytta 
sig, både i form av en röd prick på 
kartan och animerat, tex flygande på 
jättelika fåglar. 

Ibland stöter man på olika figurer 
under resorna som både kan hindra 
och hjälpa. 

När man väl kommit fram till lands
delen kommer dels en större bild av 

området, dels en mindre bild. På den
na bild ser du hur platsen du just be
finner dig på ser ut. Här kanske finns 
objekt att ta eller varelser att tala 
med. I annat fall kan du bara trycka 
på en punkt på bilden och du förflyt
tar dig r den riktningen. 

Spelet, som för övrigt bygger på en 
serietidning, har mycket bra grafik, 
men' det som mest överraskade mig 
var att det var mycket spelbart! För 
en gångs skull sköts allt på ett smi
digt sätt, vilket betyder att fransmän
nen förstått alla kommentarer och 
försökt förbättra sina spel. 

Däremot verkar de inte alls pigga 
på att försöka sig på ett riktigt text
äventyr, men det är hedervärt att de 
ändå försöker utveckla sig. 

En annan positiv faktor hos detta 
spel är ljudet som använts mycket 
förnuftigt och höjer stämningen. M~-

Spåmännen spekulerar 
•• Antligen kommer det livstecken 

från Magnetic Scrolls igen. 
Det är cirka ett år sedan Fish 

dök upp. Nu når oss nyheten att det 
kommer nya spel en bit in på nästa 
år. Vad dessa handlar om har man 
dock inte låtit meddela. 

Nu blir Magnetic Scrolls ensamma 
· att göra äventyr hos Rainbird. Det 
tunga namnet Level 9 slutar med 
vanliga äventyr i och med nya Sca
peghost. 

Därför kan vi väl ännu en gång pus
ha för de svenska spel som jag vet att 
många duktiga programmerare och 

· författare gjort uti den svenska ur
. skogen ... (Ta till vänster genom 

Klockrike. Red anm) 
Fortsätt att skicka in spel till oss! 

· Alla svenskproducerade (eller nor
diska) spel till Commodores datorer 
är intressanta! 

I skrivande stund har Per Ödehn i 
· Uddevalla, Håkan Zap Anderzon i Es

kilstuna och Gard Eriksrud fra Ran
foss i Norge skickat in spel till oss. 
Jag återkommer så snart jag kirrat 

en kassettbandspelare! 
Adressen för dig som är intresse

rad är: 
Datormagazin, Spåmännen spelar 

svenskt, Karlbergsvägen 77-81, 113 
35 STOCKHOLM 

Stoppa ner en kassett/diskett (jag 
ser helst det sistnämnda om du har 
bägge) i ett kuvert tillsammans med 
någon slags lösning och en eventu
ell manual. Ange om det går att köpa 
spelet. I dessa fall även pris och hur 
detta ska gå till! 

Vill du ha tillbaka kassett/diskett, 
manual och lösning måste jag be dig 
skicka med ett adresserat och fran
kerat kuvert så har du spelet i han
den när vi tittat färdigt på det. 

Vilket språk spelaren kommunice
rar med är inte viktigt. Efter grundligt 
övervägande går vi även med på 
Gard Eriksruds förslag att det går att 
skicka grejerna till "Spåmännen spe
lar norskt". Det sista gäller alla vara 
trogna läsare i Finland ... 

Sten Holmberg 

VI LAGAR DIN 
HEMDATOR & PC 

(: Commodore 
C64/128/d iskar/monitorer ... .. 350:-
AMIGA 500/2000 ................. 425:-

JllATARI 
- 130 XE .................. .......... : .... . 350:-

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

164 40 KISTA 

ST 520/1040/MEGA ............. 425:-

PC maskiner 
Grundpris ... ........................... 500:-

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

Ring oss på telefon: 08-750 51 59 

nu al.en gör också sitt, men inte mer. 
. Problemen i spelet är lite sämre än 

helheten. Ofta måste man chansa 
och ibland kan ett sämre val leda till 
att man måste börja om. 

En liten nackdel att man ofta an
vänder samma bild till olika platser, 

Lrer deg programmere 

AMIGA i MASKINKODE og C!! 
Nä kan du ta et brevkurs i hvordan man programmerer AMIGA! Hvert 
kurs består av 12 meget lettfattelige og ytterst informasjonrike brev, samt 2 
disketter med programeksempel. Fl<'rste disketten dekker BREV 1 til 11; 
andre disketten tilhl<'rer 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, BINJERT, COPPER, BLITIER, 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: - PÅ SVENSK I SVERIGE: 

ARCUS RADOX 
Box 10022 Postboks 336 

N-6401 MOLDE S-434 21 KUNGSBACKA 
telefon : ITT2-15298 telefon : 0340-53277 
postgiro MC : 4 {i() 05 99 
postgiro C : 2 83 51 55 

postgiro : 44 31 97-9 

DISKETTER D 
3.5" 2 DD 
100% ERRORFREE 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 6.90/st MINIMUM 

20 st/order Frankeras 

JAG BESTÄLLER 

HÄRMED ................ ST 
3.5 ''2 DD Disketter 
att sändas till mig mot 
postförskott 6.90/st 

Endast porto tillkommer 

Namn: 

Adress: 

ej 
TCK 
betalar 
portot 

5R TCK Trading & Co 

SVARSPOST 

Kunndnr: 750262600 
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karta över din gata i Paperboy. Som Några saker man borde hålla i hu- förlorar du deras prenumeration näs-
alla vet är målet i spelet att klara sig vudet är att man ska pricka så ta dag. Om du inte levererar någon 
igenom en vecka som tidnigspojke många bonussaker som möjligt tidning till en prenumerant säger 
på en gata. samtidigt som man inte ska slänga denne upp prenumerationen och 

Du får 100 poäng för att kasta en iväg sina tidningar helt planlöst. kommer inte att vilja ha den tillbaka 
tiding i någons brevlåda eller på nå- Man ska inte heller köra in i något. på ett par dagar. · 
gons dörrmatta. Du får dessutom 50 En del rörliga hinder kan man stoppa I bonusbanan ska du bara pricka 
poäng för att plocka upp en ny tid- med hjälp av en välplacerad tidning. måltavlorna. Du får inga poäng för 
ningsbunt. Om du prickar alla brevlådor får du någonting annat. Om du åker över 

Bonuspoäng får du i spelet om du en ny prenumerant nästa dag. Prick- ramper får du nya tidningar och om 
har sönder fönsterrutor, lampor och ar du däremot männen framför hu- du klarar banan inom tidsbegräns-
gravstenar (!?) samt för att knuffa av sen med brevlådor (prenumeranter) ningen omvandlas tiden till poäng. 

{¼Afr1(.-

fJ Kfyg@ 

Rick 
Dangerous 
• Ladda in spelet och reseta det. 
Skriv sedan in några av nedanståen
de pokes. 

POKE 2793,173 -Oändligt antal liv. 
POKE 10886,173 - Oändligt antal 

skott. 

POKE 11193,173 - Oändligt antal 
bomber. 

Starta spelet igen med följande: 
POKE 2048,169 : POKE 2049,55 : 

POKE 2055,133 POKE 2051,1 : SYS 
2048 

Poseidon 

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

Tegelsten 
i huvudet 
• Jag läste med intresse eran recen- · 
sion på Project Firestart som verka
de tillräckligt bra för att köpas_ Efter 
två timmars hårt spelande hade jag 
räddat tjejen, hämtat videobandet, 
dödat den vita mutanten och slagit 
ihjäl Annar i det gula rymdskeppet. 
Då kom slutscenen och allt tog slut. 

Det kändes som om jag fått en te
gelsten i huvudet. Var detta allt? Kan 
man inte göra mer? I så fall är ju spe
let superlätt! . 

Snälla ni, svara! Finns det verkli
gen inget mer man kan göra i detta 
suveräna spel? 

Jon 
· Jadu, Jon. Det finns tyvärr inte 

mycket mer du kan göra än att för
söka göra om det hela så fort det går. 
Tegelstenseffekten drabbas man 
nästan alltid av när man löst ett spel. 
Hur mycket man än spelat vill man 
alltid ha mer. Var tog de gamla goda 
spelen vägen som aldrig tog slut 
utan bara fortsatte i all oändlighet 
fast svårare och svårare? 

Wasteland 
till Amiga 
• Jag undrar om spelet Wasteland 
kommer till Amiga? Jag undrar ock
så vad adressen till Electronic Arts 
är. 

Hälsningar Hybner Fan. 
Det finns än så länge ingen plane

rad Amigaversion av Wasteland och 
det kommer förmodligen aldrig hel
ler att dyka upp någon. 

Adressen till Electronic Arts hittar 
du i förra numrets adresspecial men 
för att vara på den säkra sidan publi
cerar vi den igen: Electronic Arts, 
Langley Business Centre, 11-49 Sta
tion Road, Langley, Nr. Slough, 
Berkshire SL3 BYN, Storbritannien 

Hound 
till 64 
• Jag undrar om Electronic Arts spel 
Hound of Shadow kommer artt dyka 
upptill C64? 

Gengångaren 
Nej, tyvärr. Electronic Arts plane

rar ingen C64-version av spelet än så 
länge. 

The New 
Zealand Story I 
C64 
• Om du håller ned tangenterna 
"Space", "P" och"." (punkt) så kom
mer du till nästa bana. 

Markus W, Halmstad. 

Kassett
äventyr 
• Hej, jag är en 64-ägare som undrar 
vilket äventyrsspel jag ska köpa på 
kassett? 

DanielA_ 
Utbudet av äventyrsspel .till 64:an 

på kassett är tämligen minimalt så 
du har inte mycket att välja mellan. 

Först och främst bör man nämna 
lnfocoms klassiska äventyrsspel 
Zork I som var ett av de första även
tyrsspelen. Level 9 har också givit ut 
två av sin·a senaste spel på kassett. 
Det är Lancelot och Ingrid is Back. 
De tre spelen håller alla hög kvalitet 
så'det hela hänger helt enkelt på din 
smak. 

Köpvärda 
spel 
• 1- Är Shadow of the Beast ett köp-
värt ~pel? · 

2. Ar Mr. Heli ett köpvärt spel? 
3. Finns det något bra rollspel till 

Amiga? 
Kjell E. 
1. Shadow of the Beast är ett myc

ket köpvärt spel som fick Tilts pris 
för årets bästa grafik ... 

2. Mr. Heli är inget köpvärt spel. 
Det finns en hel mängd liknande spel 

· som är mycket bättre. 
3. Det nya Swords of Twilight är ett 

mycket bra och lite udda rollspel. 

KöpRocket 
Ranger 
• 1. Är Rocket Ranger värt att köpa? 

2. Kommer Sim City ut till C64? 
3. Finns Murder in venice till C64? 
Mikie 
1. Ja, Rocket Ranger är ett bra 

spel. 
2. Sim City kommer faktiskt ut till 

C64 men i något nedkrympt version. 
Spelet kommer till exempel inte att 
innehålla några katastrofer ... 

3. Murder In Venice finns inte till 
C64 och vi tror inte att det kommer 
heller. 

Hotlywood 
PokerPro 
• Tryck ned H + F9 så får du auto
matiskt 100 dollar om du vinner. 

Fredrik G, Grums. 

LASBARA 
DISKBOXAR 

lcoMSYSI Orderte~: 0758 - 15330 
Box 411T 17504 JÄRFÄLLA ALLTID OPPEN! Perso111Jrt Yilrd 18-21 

CYBERNOIDI 
Amiga 
• Skriv in "RAISTLIN" med ett mel
lanslag efter på "Credit Screen". När 
du startat spelet igen ska du pausa 
och kan då trycka N för att komma till 
nästa bana och L för att ändra bo
nussak. 

••• 3.5" ... 
20-@ 

8:90 so-,, 
8:30 
1:'"o/0 

InKL. MOMS 

n• 5.25" ••• 
20-ff 

3:20 
100-tff 

3:15 
3~1)5 

mKL.MOMB 
rr1sern1 1r givetvis Inkl, 
no"s, Disketterna ar dubbel
~id ig~ ooh ~u hog~b 
hvalilet. Vi laftnar ett ars 
51r1nt1, 1n1bb. leverans, 

~ 
• DISKBOXAR • 

PORIOM" 
75:0u 

POR 100 6 2S" 

7S:OÖ 
INKL.MOMS 

i"Ä:·i5ATA'titi"1: 
: SI • 14 ; 

lS)i';;'Ahm :• 
04+Z4nJZ . 
RJ.ng dygnet i. 

... ! · 
: Rlll'IA !1 • ............... .................... •! 

NYHET! 
UTBYGGBART STORSÄLJAREN till A500 

MINNESKORT ASOO JULPR IS I I 1035: 
med Klocka/Kalender 

0.5 Mbyte 1395:-
1. 0 Mbyte :1.995: -
1.5 Mbyte 2795:-
1.8 Mbyte 2995: -
-----------------

,B2000 4495:- 2Mb 
'.i';' Snabbt, Noll Wa/tstates 

-7 Auto-konllgurerande,valbart 

'"'i Utbyggbart, 2,4,6,8 Mbytes ste 
... 1,. 

1 Ful/socklat,svarvade socklar 
-', H6gsta lndustrlkvalltet 

MÅ.NGDRABA TTER 
2 5 t 915: ~ I 3-4 5 t 9:35: .~ 
T 512Kbyte m Klocka/Kalender 

'ft 100'¼ Kompatibelt med A501 * Av/På Knapp med 25cm kabel 

')T Str6msnåla,Snabba MEGA-Ram· 

t Svensk Bruksanvisning 

2 ÅRS GARANTI 
Vi anvlinder ENDAST Megabitchip 
Resultatet lir Snabbhet,Llg Str6m-
6rbrukning och Hög Driftsslikerhet 

Ila Priser I11/dusiYe Moms. }'rakt ocb Postiörskott tillko111111u med f11 3S: 

Mattias J, Vetlanda 

Silkworm 
• På skärmen där du väljer kontroller 
ska du skriva SCRAP 28. Om det fun
gerar blinkar skärmen och du kan 
starta spelet. Du har nu evigt liv plus 
att du kan hoppa mellan nivåerna ge
nom att trycka på 1-9. 

Dag Öivind Madsen, Norge. · 

Space Harrier I 
Amiga 
• Om du kommer näst sist i högpo
ängslistan skriv-då in RAF för att få 
evigt liv. · 

Anders H, Västra Frölunda. 



SPELPROGRAM TILL 
COMMODORE 64/128 

KASS DISK 
1942 
3DPOOL 
72fJ' 
ACEII 
ACEOFACES 
ACTION FIGHTER 
ACTION FORCE 
ADVANCED BASKETBALL 
AIRBORNE RANGER 
AIRWOLFI 
AIRWOLFII 
ALTERED BEAST 
AMERICAN ICE HOCKEY• 
A.P.B. 
ARCADE FLIGHT SIMULATOR 
ARCHON COLLECTION 
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL 
BAAL 
BALLISTIX 
BANGKOK KNIGHTS 
BARBARIANI 
BARBARIANII 
BARDS TALE I 
BARDSTALE Il 
BARDS TALE 111 
BARRY MCGUIGAN BOXING 
BATMAN THE MOVIE 
BATTLES OF NAPOLEON (SSQ 
BATTLESHIPS 
BEYOND DARK CASTLE 
BMX FREESTYLE 
BMX NINJA 
BMX SIMULATOR Il 
BOMB JACK Il 
BUFFALO BILLS RODEO GAMES 
BUSHIDO 
CABAL 
CAPTAIN FIZZ 
CAVEMAN UGH-LYMPICS 
CHAMPIONSHIP GOLF 
CITADEL 
COBRA 
COBRAFORCE 
COMMANDO 
CONTINENTAL CIRCUS 
CRAZYCARSI 
CURSE OFTHEAZURE BONDS (SSI) 

59 
149 
59 
59 
59 

149 
59 
59 

179 
49 
49 

149 
129 
149 

59 

149 
149 
149 
119 

59 
129 

69 

59 
129 

49 

59 
49 
59 
49 

149 
149 
129 
149 

149 
149 
59 
59 
59 

149 
59 

DALEY THOMPSONS DECATHLON 59 
DARK CASTLE 129 
DEATHLORD 
DEFENDER OF THE CROWN 
DEMONS WINTER (SSI) 
DRAGON SPIRIT 
DRAGONS LAIR I 
DRAGONS LAIR Il 
DYNAMITE DUX 
EAGLESNEST 
EARTH ORBIT STATIONS 
ELVEN WARRIOR 
EMLYN HUGHES INT SOCCER 
ENDURO RACER 
EUROPE ABLAZE (SSG) 
EUROPEAN Il (fotboll strategQ 
F-15 STRIKE EAGLE 
FALLEN ANGEL 
Fl'-ST BREAK (basket) 
FATHER CHRISTMl'-S 
FIGHTING SOCCER 
FIRE KING (SSG) 

159 

149 
59 
59 

149 
49 

59 
129 
59 

59 
149 
149 

69 
59 

149 

FIRST STRIKE 149 
FIST Il 59 
FLIGHT SIMULATOR Il 399 
FLINTSTONES (Flinta) 59 
FOOTBALL DIRECTOR 149 
FOOTBALL MANAGER I 59 
FOOTBALL MANAGER Il 129 
FOOTBALLER OF THE YEAR 59 
FOOTBALLER OF THE YEAR Il 149 
.FORGOTTEN WORLDS 149 
FRANK BRUNOS BOXING 49 
FRANKENSTEIN JR 59 
FRIDAY THE 13TH 49 
GARFIELD Il WINTERS TAil 149 
GARV LINEKERS HOT SHOT 129 
GARV LINEKER SUPERST. SOCCER 59 
GAUNTLETII 59 
GEMINI WING 149 
GHOSTBUSTERS I 49 
GHOSTS'N GOBLINS 59 
GO-KART SIMULATOR 59 
GRAND MASTER CHESS 49 
GRAND MONSTER SLAM 149 
GRAND PRIX MASTER 149 
GREAT ESCAPE 59 
GREEN BERET 59 
GUNSHIP 179 
HARRIER ATTACK 49 
HERCULES 59 
HERDES OF THE LANCE (SSI) 149 
HILLS FAR (SSI) 
HOSTAGES 
HUNT ·FOR RED OCTOBER 
HYPER SPORTS 

149 
179 

59 
INTERNATIONAL TEAM SPORTS 
INDIANA JONES & LAST GRUSADE 149 
J NICKLAUS CHAMP COURSEs•-
JACK NICKLAUS GOLF 
JAWS. 
JONAH BARRINGTONS SQUASH 
KAYDEN GARTH 
KICK OFF (fotbolQ 
KONAMIS PING PONG 
LASERSQUAD 
LAW OF THE WEST 
LEAGUE CHALLENGE (fotboll) 
LEGACY OF THE ANCIENTS 
LICENCE TO KILL 
LITTlE COMPUTER PEOPLE 
MACARTHURS WAR (SSG) 
MARBLE MADNESS 
MARS SAGA 
MASKI 
MASTERS OF THE UNIVERSE 
MAYDAY SQUAD 
MICROLEAGUE BASEBALL 

149 
59 

149 
59 

149 
59 
49 

149 
59 

59 

59 
59 

149 

199 

199 

249 

199 
179 
199 

129 
199 
199 
199 

179 
129 
249 
219 

179 
349 

249 

199 
199 
179 
199 
199 

199· 

199 

349 

199 

269 
199 

199 

129 

179 

349 

129 

199 
249 
179 

499 

199 
199 
89 

199 
179 

199 

199 
199 

249 

199 
269 
199 
249 

199 
199 
149 
229 
199 

199 
199 

199 

129 
199 

249 
129 
199 

199 
399 

MICROLEAGUE WRESlUNG 
MICROPROSE SOCCER· 
MINIGOLF 
MISSION ELEVATOR 
MONTY ON THE RUN 
"MOTOCROSS 
MRHELI 
NEMESIS 
NEUROMANCER 
NEW ZEALAND STORY 
OIL IMPERIUM 
OMEGA 
OMNI-PLAY BASKcml\LL 
OPERATION THUNDERBOLT 
OPERATION WOLF 
OVERRUN (SSQ 
PAPERBOY 
PASSING SHOT (tennis) 
PERISCOPE UP 
PHM PEGASUS 
PIRATES 
PITSTOP Il 
POOL OF RADIANCE (SSQ 

.. POWER DRIFT 
POWERPLAY HOCKEY 
PREMIER Il (fotboll strategi) 
PRO MOUNTAIJ-l BIKE 
PRO POWERBOAT SIMULATOR 

. PRO SKI SIMULATOR 
PROTENNIS 
PROJECT FIRESTART 
PROJECT STEALTH FIGHTER 
PUNCH &JUDY 
QUESTRON 11 (SSQ 
RACK'EM (biljard) 
RALLY GROSS CHALLENGE 
RALLY GROSS SIMULATOR 
RALLY DRIVER 
RALLY SIMULATOR 
RAMBOII 
RAMBOIII 
RAMPAGE 
RED HEAT 
RED STORM RISING 
RENEGADE I 
RENEGADE 111 
RICK DANGEROUS 
RISK 
ROADRUNNER 
ROBOCOP 

- ROCKET RANGER 
ROCKFORDS RIOT BOULDER 
ROGER RABBIT 
ROLLER COASTER RUMBLER 
ROLLING THUNDER 
RUNNING MAN 
SAMANTHA FOX STRIP POKER 
SCOOBYDOO 
SERVE & VOLLEY 
SHANGHAI WARRIORS 
SHARK 
SHINOBI 
SHORT CIRCUIT 
SILENT SERVICE 
SILKWORM 
SIM CITY 
SKATEOR DIE 
SKOOLDAZE 
SNOBALL IN HELL 
SOCCERBOSS 
SPEEDBALL 
SPHERICAL 
SPITFIRE 
SPOOKED 
SPY VS SPY (X och Y) 
STAR SOLDIER 
STEEL THUNDER 
STORM l'-CROSS EUROPE (SSI) 
STORM LORD 
STREET FIGHTER 
STRIDER 
STRIKE FLEET 
STRIKE FORCE HARRIER 
STUNT CAR RACER 
STUNT EXPERTS 
SUMMER GAMES I 
SUPERCYCLE 
SUPER DRAGON SLAVER 
SUPER WONDERBOY 
TERRYS BiG ADVENTURE 
TESTDRIVE I 
TESTDRIVE Il 
TEST DRIVE Il CALIFORNIA" 
TEST DRIVE Il SUPERCARs•• 

179 
129 

59 
59 

' 59 
149 
59 

129 

129 
129 

59 
149 

49 
69 

179 
59 

149 

59 
59 
59 
59 
59 

179 
59 

69 
149 
59 
49 
59 
59 

129 
59 

129 
179 
59 

129 
149 
179 

59 
129 

19 

149 
59 

149 
49 
49 
69 
49 
59 

149 
59 

129 
129 

149 
49 
59 
49 

149 
149 

49 
59 
59 
59 

149 
59 

149 

59 
149 
59 
59 
59 
59 

149 
149 

TETRIS 59 
THANATOS 49 
THE DOUBLE (fotboll strategQ 59 
THE GAMES SUMMER EDITION 129 
THE TRAIN 149 
THE UNTOUCHABLES (de omutbara) 129 
THEATRE EUROPE 59 
THREE STOOGES 
THUNDERCATS 
TIGERS IN THE SNOW (SSQ 
TIGER ROAD 
TIMES OF LORE 
TINTIN ON THE MOON 
TKO (boxning) 
TOPGUN 
TRACKSUIT MANAGER 
TRANSFORMERS 
TREASURE ISLAND DIZZV 
TREBLE CHAMPIONS (strategQ 
TURBOBIKE 
TIJSKER 
ULTIMAV 
US BASKET MASTER 
VIGILANTE 
WAR IN THE MIDDLE EARTH 
WARGAME CONSTRUCTION SET 
WASTELAND 
WICKED 
WIZBALL 
WORLD GLASS LEADERBOARD 
WORLD TOUR GOLF 
XENOPHOBE 
XYBOTS 
VABBA DABBA DOO (Flinta) 
YES PRIME MINISTER . 
YOGIBEAR 
ZAl< MC KRACKEN 

59 
59 

129 
149 
149 
69 
59 

149 
59 
59 

149 
59 

149 

59 
149 
149 

149 
59 
59 
69 

149 
149 

49 
59 
49 

299 
249 

89 

199 

249 
179 
199 
369 
199 
179 

.179 
349 

199 

129 
249 

349 
199 
199 

199 
249 

269 
129 

179 
89 

179 
249 

179 
199 
199 

179 
249 

299 
199 

199 

129 

179 
179 
249 
199 

199 

229 
349 
199 

199 
199 

199 

89 

199 
199 
199 
229 
149 
149 

179 

199 

179 
199 

129 

199 
349 

199 
199 
269 
219 
199 

129 
199 
199 

199 

Beställ för mer än 500 kr och_ 

\ du får ett spe~;,~~~~~;~~!:~~ s<~ 
• = tidigare utgiven som Superstar lce Hockey 
" = kräver TEST DRIVE Il 
- = kräver Jack Nicklaus Go~ 

SPELPAKET TILL 
COMMODORE 64/128 
100% DYNAMITE Afterburner, Last Ninja 11, Wec le 
Mans och Oouble Dragon. Pris kassett 199 diskett 
229 

ARCADE ALLEY Kung Fu Master, Breakthru, Tag 
Team Wrestling, Last Mission, Express Raider och 
Karate Champ. Pris kassetl 149 

CHARTBUSTERS 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 Ceti, I-Ball, Park Patrol, Thrust I, 
Harvey Headbanger och _War Cars. Pris kassett 149 

CHRISTMAS COLLECTION Eliminator, Cybemoid 11, 
Lightforce, Uridium, Sanxion och Exolon. Pris kassett 
179 diskett 229 

COIN-OP HITS Out Run, Thunder Siade, Road Blas
ters, Spy Hunter och Bionic Commando. Pris kassett 
199 diskett 229 

COMPUTER HITS V Sarnurai Warrior, Morpheus, 
Tarzan, Traz, Mega Apocalypse, Magnetron, Ninja 
Hamster, Mystery of the Nile, Frightmare och Druid Il. 
Pris kassett 179 

EPYX ACTION lmpossible Mission Il, California Ga
mes, 4 x 4 Off Road Racing, Street Sports Basket
ball och The Games Winter Edition. Pris kassett 199 
diskett 229 

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

GAMES CRAZY Super Sports, Galactic Games, Cali
fomia Games och Alternative World Games. Pris 
kassetl 179 disketl 199 

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

HOUSE MIX Artura, Oark Fusion, Motor Massacre, 
Night Raider, Skate· Crazy och Techno Cop. pris 
kassett 149 diskett 199 

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

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

SOCCER SPECTACULAR World Charnpions, Peter 
Shiltons Handball Maradona, Football Manager I, 
Peter Beardsleys lnternational Football och Soccer 
Supremo. Pris kassett 179 diskett 229 

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

STORY SO FAR VOL Il Overtander, Hopping Mad, 
Spaoe Harrier, Beyond the loe Palace och Live & Let 
Die. Pris kassetl 179 diskett 199 

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

SUPREME CHALLENGE Sentinel, Starglider, Ellte, 
Ace Il och Tetris. Pris kassett 179 diskett 229 

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

THRILLTIME GOLD I Paperboy, Ghosts'n Goblins, 
Bomb Jack I, Batty och Turbo Esprit. Pris kassetl 149 
diskett 179 

THRILLTIME GOLD Il Airwolf I, Scooby Doo, Battles
hips, Saboteur I och Frank Brunos Boxing. Pris kas
sett 149 disketl 179 

THRILLTIME PLATINUM I Buggy Boy, Thundercats, 
Space Harrier, Beyond the loe Palace, Live & Let Die, 
Great Gurianos, Overt8nder, Hopping Mad, Dragons 
Lair I och lkari Warriors. Pris kassett 179 diskett 199 

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

ULTIMA TRILOGY Ultima I, 11 och 111. Pris diskett 349 

WINNERS Thunder Siade, Led Storm, Indians Jones 
& the Temple of Doom, Blasteroids och lmpossible 
Mission Il. Pris kassetl 199 diskett 229 

NYTTOPROGRAM TILL 
COMMODORE 64/128 

KASS DISK 
BUDGET 179 199 
DESIGNERS PENCIL 149 199 
FIRMABOKFÖRING 795 
GAMEMAKER 229 
HEMBOKFÖRING 279 299 
MUSIC STUDIO 229 
PLANERINGSKALENDER 179 199 
SHOOT EM UP CONSTR KIT 199 249 
TEXTREGISTER 279 299 

· BÖCKER TILL 
COMMODORE 64/128 
&AMIGA 

PRIS 
BARDS TALE I CLUE BOOK 139 
BARDS TALE Il CLUE BOOK 139 
BARDS TALE III CLUE BOOK 139" 
C64 ADVANCED PROG. TECHNIQUES 149 
C64 ADVENTURES 149 
C64 GRAPHICS BOOK 149 
C64 MACHINE CODE GAMES ROUTINES 149 
C64 MUSIC 149 
C64 PEEKS & POKES 119 
C64 SIMULATION TECHNIQUES 149 
C64 WRITING STRATEGY GAMES 149 
CURSE OF THE AZURE BONDS CLUE BOOK 139 
DEATHLORD CLUE BOOK 
DUNGEON MASTER HINT BOOK 
FAERY TALE HINT BOOK 
GOLD RUSH HINT BOOK 
HEROES OF THE LANCE CLUE BOOK 
HILLS FAR CLUE BOOK 
KINGS QUEST I HINT BOOK 
KINGS QUEST Il HINT BOOK 
KINGS QUEST III HINT BOOK 
LEISURE SUIT LARRY I HINT BOOK 
MANHUNTER N.Y. HINT BOOK 
MANIAC MANSION HINT BOOK 
MARS SAGA CLLiE BOOK 
MIGHT & MAGIC HINT BOOK 
NEUROMANCER HINT BOOK 
POLICE QUEST I HINT BOOK 
POOL OF RADIANCE CLUE BOOK 
QUEST FOR CLUES I 
QUEST FOR CLUES Il 
SPACE QUEST I HINT BOOK 
SPACE QUEST Il HINT BOOK 
SPACE QUEST III HINT BOOK 
ULTIMA III HINT BOOK 
ULTIMA N HINTBOOK 
ULTIMA V HINT BOOK 
WASTELAND CLUE BOOK 
ZAK MC KRACKEN HINT BOOK 

JOYSTICKS 
BATHANDLE 
BOSS 
TAC-2 
QUICKSHOT Il TURBO 

SPELPROGRAM 
TILLAMIGA 
ACTION FIGHTER 
ALTERED BEAST 
AMERICAN ICE HOCKEY
A.P.B. 
BALANCE OF POWER 1990 
-BANGKÖK KNIGHTS 
BARBARIAN I 
BARBARIANII 
BATMAN THE MOVIE 
BATTLE SQUADRON 
BATTLEHAWKS 1942 
BEACH VOLLEY 
BLOODMONEY 
BLOODWYCH 
BUFFALO BILLS RODEO GAMES 
CHAMBERS OF SHAOLIN 
CONFLICT EUROPE 
CONTINENTAL CIRCUS 
DARIUS 
DRAGON SPIRIT 
DAYS OF THE PHARAOH 
DUNGEON MASTER (1 MB) 
DUNGEON MASTER EDITOR"·" 
DYNAMITE DUX 
ELITE 
.F16 COMBAT PILOT 
F16FALCON 
F16 FALCON MISSION DISK" 
FAERYTALE 
FERRARI FORMULA ONE 
FIGHTING SOCCER 
FIRE BRIGADE (1 MB) 
FLIGHT SIMULATOR Il 
FUSION 

139 
139 
119 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 

139 
139 
139 
99 

139 
269 
269 

99 
99 
99 

139 
139 
139 
139 
139 

PRIS 
279 
179 
179 
199 

PRIS 
299 
299 
299 
249 
299 
299 
149 
249 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
249 
299 
249 
299 
349 
149 
299 
299 
299 
349 
249 
249 
349 
299 
349 
499 
149 

GOLDRUSH 349 
GRAND PRIX MASTER 249 
GRIDIRON 299 
GUNSHIP 349 
HARDDRIVIN 249 
HILLS FAR (SSQ 299 
INDIANA JONES THE ADVENTURE 299 

. lr-lTERCEPTOR 299 
JACK NICKLAUS GOLF 349 
KEEF THE THIEF 299 
KENNY DALGLISH Il SOCCER MATCH 249 
KICK OFF (fotboll) 249 
KNIGHT FORCE 299 
LANCASTER 249 
LASERSQUAD 249 
LEISURE SUIT LARRY Il 399 
LOMBARD RAC RALLY 299 
MANHUNTER NEW YORK 369 
NEW ZEALAND STORY 299 
NIGEL MANSELLS GRAND PRIX 149 
NORTH & SOUTH 299 
OIL IMPERIUM 299 
OMEGA 369 
OMNI-PLAY BASKEfBALL 299 
OUT RUN (ej Kickstart 1.3) 149 
PAPERBOY 249 
PASSING SHOT (tennis) 249 
POLICE QUEST I 299 
POPULOUS 299 
POPULOUS PROMISED LANDS -- 149 
POWERDRIFT 299 
POWERDROME 299 
PREDATOR 299 
PRO TENNIS TOUR 299 
QUARTZ 299 
RALLY GROSS (mycket bra) 249 
RED LIGHTNING (SSQ 369 
RICK DANGEROUS 299 
ROBOCOP 299 
ROCK'NROLL 249 
ROLLER COASTER RUMBLER 249 
RVFHONDA 299 
SHADOW OF THE BEAST 399 
SHINOBI 249 
SHOOT EM UP CONSTRUCTION KIT 349 
SILKWORM 249 
'SIM CITY (1 MB) 369 
SPACE QUEST I 349 
SPACE QUEST Il 349 
SPACE QUEST 111 399 
STAR COMMAND (SSQ 369 
STELLAR GRUSADE (SSI) 399 
STRIDER. 299 
STUNT CAR RACER 299 
SUPER LEAGUE SOCCER 299 
SWORDS OF TWILIGHT 299 
TALESPIN ADVENTIJRE CREATOR (1 MB) 399 
TARGHAN 299 
TERRYS BIG ADVENTURE 249 
TESTDRIVE Il 349 
TEST DRIVE II CALIFORNIA" 179 
TEST DRIVE Il SUPERCARS" 179 
THE GAMES SUMMER EDITION 299 
TINTIN ON THE MOON 249 
TOOBIN 249 
TRACKSUIT MANAGER 269 
·rv SPORTS FOOTBALL 369 
WAR IN THE MIDDLE EARTH 269 
WAYNE GRETZKY HOCKEY 299 
WORLD GLASS LEADERBOARD 149 
XENON Il 299 
ZAK MC KRACKEN 299 

• = kräver F16 FALCON 
" = kräver TEST DRIVE Il 
*** = tidigare utgiven som Superstar /ce Hockey 
- = kräver Oungeon Master 
- = kräver Populous 

SPELPAKET 
TILLAMIGA 
KINGS QUEST TRIPLE PACK Kings Quest I, Il och 111. 
Pris 399 

LIGHT FORCE Voyager, IK+, R-Type och Bio Chal
lenge. Pris 299 

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

PRECIOUS METAL Crazy Cars I, Xenon, Captain 
Blood_och Arkanoid Il. Pris 299 

PREMIER COLLECTION Il Eliminator, Custodian, 
Backlash och Mercenary, Pris 369 

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

THRILLTIME PLATINUM Il Buggy Boy, Space Harrier 
I, Bomb Jack I, Live & Let Die, :n,undercats, Beyond 
the lce Palace, Battleships och lkari Warriors. Pris 
299 

TRIAD VOL Il Menace, Tetris och Baal. Pris 299 

WINNERS Thunderblade, Led Storm, Blasteroids 
och lmpossible Mission Il. Pris 369 

rm Computer Boss lnternational 
Il !A i • D Cl Box 503 631 06 Eskilstuna 
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~·············································································~······················································ 
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. 
Jag väljer: 

D LAST NINJA Il 
(C64 kass) 

D WESTERN GAME$ 
(C64 kass) 

D PAC LAND 
(C64 disk) 

D MILLENNIUM 2,2 
(Amiga) · 

D ROGER RABBIT 
(AmigåJ 

BESTÄLL PÅ TELEFON: 

016-13 10 20 
Personlig ordermottagning 
Måndag-Torsdag 9-21 
Fredagar .9-17 
Lördag & Söndag 14-17 

NAMN: ________ _ 

ADRESS: _________ _ 

POSTNR: ORT: 

TELEFONNUMMER: I 

I,;, !!1 

I~ 



Här får Björn Knutsson uppenbart stryk av Göran Bengtsson i budgetkampen. 

Bättre än en pizza • 
Tio shoot'em-up i budget

·tormat. 
Det är temat när Datorma

gazins redaktion reagerar på 
de billigaste spelen till 64:an. 

Tio var spelen till antalet 
och nio blev kritiskt granska
de. Ett av dem gick nämligen 
inte att ladda. 

Den stora frågan under kvällspas
set med budgetspelen var: 

- Skulle jag hellre köpa en pizza 
än detta spel? 

De allra flesta spelen skul_le om 
man får tro testresultatet vara betyd
ligt mindre intressant, även om det är 
tredje eller fjärde pizzan för kvällen. 

Frågan är i sig inte fel ställd, efter
som en nybakad pizza kostar unge
fär lika mycket som ett budgetspel. 

Breakthru 
• ldeen bakom Breakthru är att man 
för en bräcklig liten bil mot ett flyg
fält. Spelet är uppdelat i fem nivåer 
och det gäller att klarar man inte den 
nivån man börjar på tvingas man 
starta från senast klarade bana med 
nästa bil. 

Spelet innehåller mer action än 
vad datorn klarar. Grafik och ljud är 
medelmMtigt. Spelet är bara trist. 

Lennart Nilsson 

Grafik: 3, Ljud: 3, Spelvärde: 2, Total
betyg: 3. 
• Fruktansvärt frustrerande att man 
tas tillbaka till början av nivån när 
man dör. Ganska t rist. 

Björn Knutsson 
Grafik: 4, Ljud: 2, Spelvärde: 2, Total
betyg: 2 
• Ett spel där man ska åka och skju
ta med en jeep på en massa andra 
jeppar med jeepar som i sin tur skju
ter-på undertecknad jeep. 

Ganska kul men man tröttnar efter 
ett tag. Dåligt att man måste börja 
från början med varje jeep hela tiden. 
Grafiken är acceptabel, men är lite 
ologisk, ibland hamnar jeepar och 
skott på "fel sida". 

Erik Lundevall 
Grafik: 4, Ljud: 3, Spelvärde: 6, Total
betyg: 5 
• Rörig grafik och tråkigt. 

Anders Janson 
Grafik: 4, Ljud: 4, Spelvärde: 4, Total-

. betyg:4 
• Först ska man skjuta, förstås. Når 
man har skjutit på en massa minor, 
så ska man hoppa med den attans 
bilen. Sen ska man skjuta lite igen. 
Trist. · · 

Göran Bengtsson 
Grafik: 3, Ljud: 3, Spelvärde: 3, Total
betyg: 3 

Thunderbolt 
. • Om ni inte visste det så är :,tenar 

på marken en stridsflygares ·värsta 
hinder. I Thunderbolt kör man dub-. 
beldäckare som studsar mot sky
skrapor och stenar. 

Det gäller att ta sig från punkt a till 
b innan besinen tar slut. 

Spelet är tämligen charmlöst. Pia: 
net studsar spattigt mot allt i sin väg. 

Ett charmlöst spel som inte är värd 
en pizza. 

LN 
Grafik: 4, Ljud: 3, Spelvärde: 3,Toti!,I-
betyg: 3 · 

truligt att spela. Dålig kontroll över 
gubben. 

BK 
Grafik: 3, Ljud: 2, Spelvärde: 3, Total
betyg: 2 
• Thunderbolt är ett enformigt pang
pang-spel där det saknas en form av 
motiv att spela. Skärmen är för liten 
och plottrig och f lygplanet man fly
ger beter sig tämligen ologiskt, man 
krockar med stenar på marken, hus 
och allt annat som råkar vara i vägen. 

EL 
Grafik: 3, Ljud: 2, Spelvärde: 1, Total

' betyg: 2 
• Flygspel med "skjuta-skjuta" och 
tidsbegränsning (hinna till land
ningsbanar. Inget märkvärdigt men · 
inget bottenskrap heller. 

AJ 
Grafik: 4, ljud: 4, Spelvärde: 3, Total- ' 
betyg: 4 · 
• 'Det tar ett tag att fatta att själva 
spelet handlar om ·att det blivit en 
"spricka i tidsfären" coh därför så . 
blandas vanliga flygplan med model
ler från framtiden. Allt ska skjutas 
ne~ · 

Lite löjligt bara, att flygplan krock
ar · med stenbumlingar på marken 
och dessutom studsar. 

GB 
Grafik: 2, Ljud: 2, Ljud: 2, Ljud: 2 

Combat Zone 
• Här ska världen räddas med bom
bernas hjälp än en gång. Segt spel 
och . urusel grafik och mycket märk
liga ljud. 

LN 

Grafik: 2, Ljud: 2, Spelvärde: 1, Total
betyg: 2 
• Mycket tråkigt och dåligt spel. 

BK 
, Grafik: 2, Ljud: 1-, Spelvärde: 1, Total
betyg: 2 
• För liten skärm. Segt och dötrå
kigt. Grafiken är ganska plottrig och 
färgvalet dåligt. 

EL 
Grafik: 4, Ljud: 3, Spelvärde: 1, Total
betyg: 2 
• Trögstyrt. Grov grafik. Uurk! 

Grafik: 2, Ljud: 2, Spelvärde: 2, To-
talbetyg: 2 · 
• Ännu ett "skjut-på-allt-som-rör
sig"-spel. Fantasin har tagit oss dit
hän att vi ska bomba fiendeanlägg
ningar. Bomberna ser dock mest ut 
som k9kosnötter och roligare än så 
här kan man nog ha för pengarna. 

GB 
Grafik: 2; Ljud: 1, ·Spelvärde: 1, Total
betyg: 1.5 

DesertHawk 
• För tio år sedan hade detta varit ett 
OK spel. Men tiden har runnit iväg 
och det är inte längre aktuellt att räd
da amerikanska soldater i främman
deland (vad ska de där och göra?) 
med helikopter. 

Helikoptern är ömtålig, tål inte att 
krocka med palmblad och styrning
en är obefintlig. Grafiken ska vi inte 
prata om. 

. LN 
Grafik: 2, Ljud: 2, Spelvärde: 2, Total
betyg: 2 
• Uruselt blå uruselt. 

BK 
Grafik: 2, Ljud: 2, Spelvärde: 1, Total
betyg: 1 
• Spelet har helt klart hämtat inspi-

ration från Fort Apocalypse m~h fal
ler pladask i fråga om spelvärde. Helt 
uselt! 

EL 
Grafik: 5, Ljud: 2, Spelvärde: 1, Total
betyg: 2 
• Livlös styrning. Tråkig grafik och . 
enbart brus i varierande former som 
ljud. BAAH! 

AJ 
Grafik: 3, Ljud: 2, Spelvärde: 2, Total
betyg: 2 
• Flyg helikopter över palmer och 
pyramider för att rädda strandsatta 
soldater. För det mesta faller man 
dock offer för robotarna, eftersom 
helikopterskrället inte reagerar på 
kommando. Ibland kan det styras, of
tast inte. Klart sämst. 

GB 
Grafik: 2, Ljud: 2, Spelvärde: 1, Total
betyg: 1,5 

Terra Cognita 
• ldeen bakom spelet är OK. Flyg 
rymdskepp över landskap med olika 
rutor. Varierande av rutorna händer 
positiva eller negativa saker eller ing-· 
entingt alls. 

Men spelet är segt och tråkigt vil
ket gör det till en garanterad f lopp. 

LN 
Grafik: 2, Ljud: 2, Spelvärde: 3, Total
betyg: 2 
• Låt mig gissa. Nån på redaktionen 
behagar skämta med mig. Nån har 
knappat ihop det hår skräpet fem mi- · 
nuter innan jag·kom hit. 

BK 
Grafik: 1, Ljud: 1, Spelvärde: 1, Total
betyg: 1 
• Man kan inte skjuta själv och det 
är på tok för mycket hinder för att 
man ska kunna flyga ordentligt. 

EL 



·Grafik: 3, Ljud: 2, Spelvärde: 1, Tota.I- ,. 
betyg: 2 . . 
• Svårspelat, massor av' underliga 
rutor att köra på. Sl1,1tar s.å gott som 
alltid med en krasch i väggen. 

AJ 
Grafik; 2, Ljud: 2, Spelvärde: 2, Total
betyg: 2 
• Det här ser mest ut som ett luffar
schack tills man märker att det seg
lar en massa-bomber mot ens rymd
skepp. Köp ett luffarschack i stället. 

GB 
Grafik: 4, Ljud: 2, Spelvärde: 2, Total-
betyg: 3 · 

River Rescue 
• Samma spelide som Desert Hawk, 
men det hela utspelar sig på en flod. 
Helt OK-spelide, men tiden har runnit 
från grafik, ljud och utförande. Lite 
plågsamt att tvingas s.kjufa ner kro
kodjler som är i ens vfig. 

LN 

Grafik: 4, Ljud: 4, Spelvärde: 3, Total
betyg: 4 
• Gammalt spel med gammal grafik. 
Fult alltså. Hämta folk vid bryggor 
och lämna dem vid andra bryggor är · 
inte så värst kul i längden. · 

AJ 
Grafik: 3, Ljud: 2, Spelvärde: 4, Total
betyg: 3 
• Larma djurskyddsföreningen! Här 
ska man skjuta en massa stackars 
dillar som ligger i vägen. Krokodiler
na wser dock mest ut som kacker
lackor och spelet befinner sig på un
gefär samma.intelligensnivå. 

GB 
Grafik: 2, Ljud: 2, Spelvärde: 1, Total
betyg: 1.5 

1942 

Grafik: 4, Ljud: 3, $pelvärde: 4, Total
betyg: 3 
• "Känsla" i grafiken och hyfsad 
grafik. 

AJ 
Grafik: 6, Ljud: 5, Spelvärde: 6, Total
betyg: 6 
• Bäst av den här högen av spel. 
Snygg grafik, spelet reagerar bra på 

. kommandona. Klart värt att lägga ett 
par tior på. 

Kan säkert vara värt att spela fler 
gånger också. Riktig höjdare, fak
tiskt. 

GB 
Grafik: 6, Ljud: 5, Sp_!:!lvärde: 5, Total-\ 
betyg: 5.5 

Leviathan 
• Zaxxonkopia. Mer komplicerad 
och tråkigare. · · 

Rickig styrning på rymdskytteln. 

Anders Jan
son är ovan 
med joystic
ken ... 

lig. Speliden är dock ganska treviig 
och man tröttnar inte med en gång. 

EL 
Grafik: 6, Ljud: 6, Spelvärde: 4, Total- , 
betyg: 5 
• En Zaxxonvariant med "fram och 
bak" men något svårstyrd. Ser gans
ka flott ut, men är inte så värst roligt i 
längden. 

AJ 
Grafik: 5, Ljud: 4, Spelvärde: 4, Total
betyg: 4 

Shadow 
Skimmer 
• Det här är ett märkligt rymdspel av 
det snittet jag varken vill eller har lust 
att förstå. Men grafiken är OK. 

~ LN 
Grafik: 6, Ljud: 4, Spelvärde: ?, Total
betyg:? 
• Testets bästa spel. Klart godkänd 
grafik, hyffsat ljud och en (förhållan
devis) vettig spelide. Något svårstyrt 
men rätt roligt. 

_ . BK 
Grafik: 7, Ljud: 6, Spelvärde: 7, Total-
betyg: 7 ·. 

. • Ganska ·så kul att spela, grafiken 
och ljudet är relativt bra. · 

När man lärt sig att flyga mjukt så 

. Grafik: 3, Ljud: 4, Spelvärde: 6, Total-

• Spelet är baserat på slaget om 
Midway 1942 under Andra världskri
get. Men låt inte det avskräcka. Detta 
flygspel är roligt och man försöker . 
hela tiden bli lite bättre. Klart beroen
deframkallande. 

LN 
Grafik: 6, Ljud: 5, Spelvärde: 7, Total
betyg: 7 

LN 
Grafik: 5, Ljud: 4, Spelvärde: 4, Total-
betyg: 3 · · 

flyter"spelet bra. 
EL 

Grafik: 7, Ljud: 7, Spelvärde: 7, Total
betyg: 7 · 

J' 

betyg: 5 : 
• En gammal klassiker. Spelet är 
rätt så kul, men grafiken påminner 
om mitt gamla Atari 2600 TV-spel. 

BK 
Grafik: 1, Ljud: 1, Spelvärde: 5, Total
betyg: 5 
• Kul till en början, men_ b.lir snabbt 
enformigt. 

Åker man rakt på så klarar man sig 
panska länge. 

EL 

• Ganska ql. Rätt svårt utan auto-
fire. · 

BK 
Grafik: 5, Ljud: 4, Spelvärde.: 6, Total
.betyg: 5 
• Kul till en början, men blir snabbt 
enformigt när man lär sig hur planen 
flyger. 

EL 

• Grafik och ljud är rätt so OK .. Och 
spelet vE;}rkar vid första anblicken 
vara en hy,ffsad Zaxxonklon. · 

Tyvärr har man totalt sabbat Zax
xons spefide, vilket gör spelet till ett 
av de snyggaste misslyckandena i 
testet. 

BK 
Grafik: 7, Ljud: 5, Spelvärde: 2, Total
betyg: 3 
• En ·. Zaxxon-kopia, men sämre än 
originalet. Joystickkontrollen är då- · 

• Medelmåttig. grafik och malande 
· ljud under spelet. 

I Grafik: 5, Ljud: 4, Spelvärde: ?, To!t . 
· betyg:? 

J:;J 
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Sl?lBlL: NYTl'O: 

~ Tndiaa JC>Del/lbe .Ad.enture 260:- Animation Apprentice 2365:-
LaaerSqoad 21.5:- VideoScape 3D 2.0 1779:-
Stat Co1111naad 320:- Modeler3D 980:-

· Battle Sqoadron 240 ' :- Sca.lpt 4D Anirnate 4295:-
~ -

NeverMind 200:-
Snnat Car Racer 240:- Audiomuter Il 595:-
Pxo Teonis Toor 260:- Dr.T'1 KCS Leve! 2 3100:-
Futl.ane 180:- Devpac 2 Auembler 735:-
Power Drift 240:- LaniceC5.0 2445:-

~ -Babnan 260:- W ortbench 1.3 Enhancer 160:-
.. LeillJl'eSoitLany n 395:- Online! 2.0 620:-
Darios 240:- Inb'oead 650:-
ICeef The Thief pnnl Hisotr Buic Profeaaional 1145:,- ·f North&Sooth • Glosan 229:-Dllmoclea • IconPaint 195:-F'J9 Reialiator • Amigabot 1995:-Bomber • (Q) Interphale • MidiMagic 849:-
ScapeOhost • Amiga Gtaphi.ca Starler 

Kit 900:-
• • Bj ~ Väntar pris. RINOI PiJiePrint 325:-

~ Pri.ntMaster Plus 215:-

Stickor: 
. TAC-2 99:- HARDV ARA: , 

Slik3tik ' 69:- &syl Drawing Pad A-500 2995:-JoyBoa:nl 249:-
Competitioa PRO 149:- Extradrive NBC-1 C137 A 1195:-

~ S1ereo Samplar 695:~ 
Digiview Go.ld Digilizer 1995:- Z4} l!)iaketter: Super Modem 1895:-

Noname 10-pack Sj:- SupraModem . 2195:-
M~ MF-20D 10-pack 180:- Mcm till Amiga &: Awi 480:-

(Q) Maull MF-2HD 10-pack 400:- MouseMU1er 380:-
Sony 20-;,ack m. dilrkbox 325:-

AMIGA . , 
Under ju.len erbjuder vi så lange lagret ticket ett AMIOA-pabt innehallancle: 
Danlk och Engelat manual, W ortbe11chctimaer. -
RP-modulator. M111, 5'1, rabatt på hela virt mjutvaruaorti.ment under ett år, samt 1 
jayati.ct (SlitStik) och fem apel: Arbnaid, Terworpoda. Atron 5000, Drillet amt en 
spel som blir en övernatning. 

PRIS: 5595:-

Sumna aom ovan fut 11181'1 apel och pyatick. 

PRIS:50'J5:-

Alla som köper Amiga tiden 
20/11 - 31/12 

får ett dammakydd 
paköpetl 

Vi har b&rjat med rollspel och 
boatdgame&. Medlemmar i rollspels
föreninDen Ordo Sep1enari.111 lw 15'1, 
rabatt <l-ro1.lspe.laarti. Bli medlem! pa • .. 
Endast 501tr per ar. Aven 
~der. 

lRollapel: 
W arhammet Pamuy Rolepl.ay(SB) 226:• 
AD&D P.layen HB 2:nd Bditi.on 204:
AD&D Dungeon MUien Guide 184:-
Call of Cd~ulhu 119:-
Car Wan Deluxe 179:-
S1arWanRPO 184:-

• w,. •• 
OBS! ENDAST SA LANOB LAGRET RACKBRIII 

WizardWan 
Queatronn 
BloctMagic 
Barbarian Il 
Coogan1Run 
BioChallenge 
Wictecl 
Nighd>awn 
Defcon 5 
Afte1tJurner 
DaikSide 
P40Punuit 
Xorron 2001 
.The way of 1he little 
dragon 
Cuarodian 
Predator 
Inctedible 1hrinting · 
aphere 
ZeroGravity 
Premiete Co.lJection 
(Zynapa.Nelherwor.ld, 
Exolon &: Nebulu1) 
CoanicPi.rale 
Spaa, H:anier 
Detlektor 
Return of lhe Iedi 
.Phobia 
Buthcer Hill 
Cybernoidil 

99:-
99:-
99:-
99:-
49:.; 
99:-
99:-
99:-
99:-
99:-
99:-
99:-
99:-

49:-
99:-
99:-

99:-
49:-

129:-

99:-
99:-
99:-
99:-
99:-
99:-
99:-

MoaorMuuae 
Paranoia Complex 
Wanted 
Stag 
Bemn 
Circu1 Attraction1 
Deatroyer 
Platoon 
Subbattle Simulator 
Arcanaidl 
Atron5000 
Tenorpoda 
Eye 
Arena 
Photonpaint Cellanimator 
Deluxe Productions 
(NTSC) 

99:-
49:-
49:-

129:-
99:-
99:-
99:-
99:-
99:-
49:- . 
49:-
99:-
49:-
99:-

300:-

99:-

]mo frim Settor.40 
• Alla norgeordrar under 1000:- exp. endut 
mot bebt.lJling i fönkott. . . 
• Spel med fel bytes endast mot ett libdnt 
apel 
• Poatf&atanuvg. tilltommer med 40tr om 
varans vitt undeflliaet 10kg. Annan 100:-
• Virus 10m upptäcks lienare ån 10 dagar 
efter moaapndet av prog. ansvaras ej för. 
• Vi reaerverar cm för ev. prilandrinaar. 



OLD64:a 
• Ett program som basicprogram
merare alltid kan ha inladdat och 
rädda dem när de varit för flinka med 
'New'. Tar tiilbaka Basicprogram när 
man resetat eller skrivit new. Kör pro
grammet - aktivera med SYS 52992. 
Ett program som efterfrågas med 
jämna mellanrum .. . 
Insänt av: Andreas Hörberg, Asarum 

10 FOR 1=52992 TO 53016:READ A:POKE I,A:NEXT . 
20 DATA 169,8,141,2,8,32,51,165,164,174,166, 

175,132,45,134,46,132,47,134,48,132 
3Ö DATA 49,134,50,96 
40 REM OLD:SYS 52992 

RLDENS BÄSTA J 
• Bäst i test DM nr 16 -89 
• Bäst i test DM nr 15 -88 
• Bäst i test DM nr 10 -87 
• Sveriges mest sålda Joystick 
• Nu i vitt 

STOR & LITEN BUTIKERNA. A..U,; AVESTA PERSONDATQREl'I, 0229«>449. llori-= ZACKES INKÖPS AB: 033-113700. &ldlaluna: 0ATORBUTIKEN, 016-122255. 
Ealllr. DATALÅTT, 0413-12500. Glvle: CHIP SHOPEN, 026-100800, LEl<SAKSHUSET, 026-10~60. G61eborg: LEKSAKSHUSET, 03HI06902, TRADITION, 031·150366, 
WESTIUM, 031-.160100. Ka,... ADEPT SOFTWARE; 035-119666, HALMSTADS BOKHANDEL, 035-149988. Hlrnöaand: DATABUTIKEN, 0611-16200. Kall,1: HEN
RIKSSONS RADIO TV, 0923-15710. Kalmar.·HOBBY DATA, 048088009. KM!atacl: DATALAND, 054-111050, LEKSAKSHUSET, 054-110215. Katrlnellolm: KATRINE· 
HOLMS DATABUTIK, 01li069150. Kilplllg: DA:tAV.ND, 0221-1m02; Kllallllnafad: NYMANS, 044-120384. Ucltöplng: LEKSAKEN, ·0518-28900. Ll'*6plng: TRADITION, 
013-112104. LulN: LEKVARUHUSET, 0820-25925.JlalmO: Dl!\KETT, 040-9720~ Marlnwd: LEKHÖRNAN, 0501-12428. Moni: NOVIABUTIKEN, 0250-18530. NOfberg: 
VERTEX AB, 0223-20900. Nontiaplng: DATACENTER AB, 011-184518. Skellef!N: LAGERGRENS BOKHANDEL, 0910-173 90. Skilvcle: LEKNALLE, 050().124 06. SOdartllJa: 
OBS VARUHUS.El, 0756-15080. Sloddlolm: BABY & LEKCl:NTER, 06-285131, BE~MAN (Vlllingby), 06-378500, BECKMAN (Gullmarsplan), 08-912200, DATALAND, 
06-331991, HOTSOFT, 06-7039920, OBS VARUHUSET(Fltlja), 06-7100900, OBS VARUHUSET (Handen), 06-7070535, OBS VARUHUSET (Rotebro), 06-7540140, POPPiS 
(FlltOYeraten), 06-612707, POPPIS(Globen), 06-6001020, POPPIS (Kista), 06-7519045, POPP1S(Sollentuna), 06-96 43 20, TRADITION, 06-611 4535, USA DATA, 06-30 46 05. 
Sundnall: DATABUTtKEN, 080-11 0600. Tnillllttan: LEKSAKEN, 0520-311 33. Umd: LEKBITEN, 090-11 0909. Upplanda-V~ LEK & HOBBY, 0760-30933. Ui>i!Nla: 
SIUCON VALLEY, 01&-117060. Ylai.rk DATACORNER, 021-125244, POPPIS, 021-128530. Vhjil: JM DATA, 0470-15121 . °'9bro: DATACORNER, 019-123("n. Oater-
aund:,4H~NS, 063-117890. · . 

Double 
screenl64 
• Double screen är ett utmärkt hjälp
medel vid programmering. Man får 
två helt oberoende textskärmar att 
arbeta på som man kan växla mellan · 
med C = och F1. Mycket praktiskt 

100 REM************** 
110 REM * DOUBLl 
120 REM* <C) TOBiAS Pl 
130 REM* FREDRIK l 
140 REM************** · 
150 A=51968:FOR l=O ro 
160 FOR V=l TO LEN ( A$) 
170 C=ASC<LEFT$(X$,1)). 

1))-65 
180 POKE A+Y,C•16+D:Y=' 

190-Y"<LEFT,2 SPAC 
190 
200 DATA HIKJANINBEADK 

AAKKFMFMJEAPAAEMJA 
210 DATA MFINLHMLEMDBO 

AABGAKNCANAEIKNLJH 
220 DATA GIINLJMLKNIGA 

NAANLOINAPBKJAEIFP' 
230 DATA POKJAAIFPLIFP 

NMINAPDOGPOOGPMKFP 
240 DATA OJKCAALFNJEIL 

.ADPKFNEEIKNLMMLIFN 
250 DATA MLDICAPAPPl~E 

PGIINLLMLGIINLKMLG 
260 
270 SYS 5196~ 
280 PRINT "<CLR,9 SPAC 
290 PRINT "<DOWN>SWIJC 

TH: C= + Fl" . 
300 SYS 52020 
310 PRINi "<CLR,DOWN>S 

"READY." . 
. 320 SYS 52020 

RestoreX 
• Ger en möjlighet attställa in Data
pekaren till godtycklig rad. Data be
höver alltså inte läsas från första da- . 

. tasatseri i programmet. Restore X. 
anropas med 'SYS 49580,radnr'. Pro
grammet innehåller inga absoluta
adresser och kan flyttas till annari 
plats i minnet om så önskas. 

ti:isänt av: Kåre Bruniell, GRUMS 

10 REM *****j~!**~*j~• 
20 REM* 
30 REM *· REST 
40 REM* 
50 REM * <C> 1989 
60 REM• 
70 REM*************** 
80 REM 
90 ~~M 
100 A=49~80:PRJNT CHR$ 
110 ~ÖR N=lOQO TO 1090 
12o · s~~:PRINT CHR$(19) 
130 FOR 1=1 TO 10 
140 RE~D X:IF. X=-1 THE 
lS"O 'POKE A,X:S=S+X:A=A 
1_60 . NExT · 1 · 
170 ,READ X: IF S<>X THEI 
180 PRI-NT" OK." 
19·0 NEXT N 
ZOO PRINT CHR$(147> ;"Al 
210 END 
1000 DATA 32,253, 174, 3: 

· 1151 
1010 DATA 251,133,252, 

133,1572 
1020 DATA 254,160,2,17 

1709 -
1030 DATA 177,253, 197, . 

1737 
1040 DATA 72, 200, 1 77, 21 

169,1748 
1050 DATA . 0, 197 , 2 53, 20; 

162,1919 
1060 DATA 17 ,108,0,3,11 

1157 
1070 DATA 133, 64, 165, 21 

1431 
1080 DATA 56,165,65,23 

1094 
1090 DATA 66,96,-1,162 



om man tex vill titta på en rutin i and
ra änden av programmet. För att inte 
ta upp så mycket minne sparas bara 
texten på skärmen, inte färgen på 
bokstäverna. Skärmen ligger på 
CCOO-CFFF (52224-53247). Vill du by
ta mellan skärmarna i ett program 
kan du göra det med SYS 52020. 

Inskickat av: Tobias Persson och 
Fredrik Lundström, Köping. 

*********** 
SCREEN 
:RSSON AND 
,UNDSTRöM 

5 : READ A$ 
STEF 2:X$=MID$(A$,V,2> 
65:D=ASCCRIGHT$CXt, ,. 
'+1:PRINT "<HOME>"; 
:S>": NEXT: NEXT 

i LINBFADFlGAKNIOACMJACN 
,PAA I KF 
:CACMMLEMBOMLKNLHMLMJEAP 
,INCANA 
:KCAAJNAANIJNAANJJNAANKJ 
lKJMM IF 
IKAAALBPLEILBPNJBPLGIJBP 
IMJA I NA 
ILNMLJFNJGIJNLNMLOIOABJN 
:GI INLM 
JIEIKO~KMLKMLLMLBICAPAP 

,EAAAAAAAAAAAA 

1S>DOUBLE SCREEN ACTIVE" 
BETWEEN THE SCREENS WI 

:REEN TWO: ": PR I NT 

'** -************* 
'* IRE . JC. 

: BRUN_ZELL:. 

, * 
* 
* 
* 

I**'************* 

147) 
STEP 10 
"RAD 

I 170 

+ 
I PRINT "FELAKTlG!":END 

.. 
,LT OK!" 

,138 , 173,32,~,184,l32, 

6 5 ,43,133 , 253; 165~ 44, 

, 253 ,197, 25 1, 2 08,7,200, 

52, 2 40,28 , 160,6, 1 77,253, 

3 , 133~254,104,133 , 253, 

,222 ,197 ,254,208,218 r 

5 ,251,133 ,63 ,1 6 5 , 252, 

3,133,65,165,254,133,66, 

, 1,133, 65,176, 2,198, 

C 
~ C . uct-_. -zcn ~-=C::! cnam1-

25 

~ 

# 

\ 
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FRAN U.S. GOLD! 

STOR & LITEN BUTIKERNA. Avesta: AVESTA PERSONDATORER, 0226-55449. Borb: ZACK
ES iNKÖPS AB, 033-113700. Eakllatuna: DATOABUTIKEN, 016-122255. Ealöv: DATALÄTT, 
0413-12500. Giivle: CHIP SHOPEN, 026-100900, LEKSAKSHUSET, 026-103360. Göteborg: 
LEKSAKSHUSET, 031-806902, TRADITION, 031-150366, WESTIUM, 031-160100. Halmstad: 
ADEPT SOFTWARE, 035-1196 68, HALMSTADS BOKHANDEL, 035-14 99 88. Hiimöaand: DA
TABUTIKEN, 0611-16200. Kalix: HENRIKSSONS RADIO TV, 0923-15710. Kalmar: RTD-ELEC
TAONIC, 0480-24852, HOBBY DATA, 0480-88009. Karlstad: DATALAND, 054-111050, LEK· 
3AKSHUSET, 054-1102 15. Katrineholm: KATRINEHOLMS DATABUTIK, 0150-59150. Köping: 
DATALAND, 0221-12002. Krlatlanstad: NYMANS, 044-120384. Lidköping: LEKSAKEN, 0510-
28900. Linköping: TRADITION, 013-112104. Lulei: LEKVARUHUSET, 0920-25925. Malmö: 
DISKETT, 040-972026. Marlntad: LEKHÖANAN, 0501-12428. Mora: NOVIABUTIKEN, 0250-
18530. Nodletg: VERTEX AB, 0223-20900. Nonldlplng: DATACENTER AB, 011-184518. Ske!-

G 
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0 
u 
L 
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INI 
G 
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5™ 
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B 
0 
0 
u 
T 
R 
u 
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lefteå: LAGEAGAENS BOKHANDEL, 0910-17390. Skövde: LEKNALLE, 0500-12406. Södertll· 
je: OBS VARUHUSET, 0755-15080. Stockholm: BABY & LEKCENTEA, 08-285131, BECKMAN 
(Vällingby), 08-378500, BECKMAN (Gullmarsplan), 08-91 2200, DATALAND, 08-33 1991, HOT 
SOFT, 08-7039920, OBS VARUHUSET (Flttja), 08-7100900, OBS VARUHUSET (Handen), 08-
7070535, OBS VARUHUSET (Rotebro), 08-7540140, POPPIS (Fältöversten), 08-812707, POP
PIS (Globen), 08-60010 20, POPPIS (Kista), 08-7519045, POPPIS (Sollentuna), 08-9643 20, TAA· 
DITION, 08-811 45 35, USA DATA, 08-30 48 05. Sundsvall: DATABUTIKEN, 060-1, 1 08 00. Trol~ 
hlttan: LEKSAKEN, 0520-311 33. Umei: DOMUS, 090-104185, LEKBITEN, 090-11 0909. Upp
land•Vhby: LEK & HOBBY, 0780-30933. Uppsala: SILICON VALLEY, 018-117060. Vlaby: 
JUNIWIKS, 0498-11082. Vlateria: DATACORNEA, 021-125244, POPPIS, 021-128530. Vlxj6: 
JM DATA, 0470-15121. Örebro: DATACORNEA, 019-123777. O.t.,.und: ÅHLt:NS, 083-
117890. 

-' 
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Attackera dina spel 
-----. . .... --

Artikelserien om The Final 
Cartridge III rullar vidare, och · 
vi attackerar nu spelen. Läs 
här om hur The Final Cart
ridge III gör för att placera dig 
högst på prispallen. 

Ett av de vanligaste sätten att fus
ka på är att helt enkelt själv skriva om 

, programmen så att de inte kollar om 
rymdskeppet kraschar, om hjälten 
blir träffad av kulor eller nåt i den 
stilen. 

Om man inte själv klarar av att 
tränga in i spelens maskinkod så kan 
man ofta hitta olika former av fusk i 
datortidningar, tex här i DM. 

Oftast skall man starta spelet 
först, och sedan trycka på RESET
knappen _ på sin cartridge, som inte 

möäväridigtvis behöver vara en TFC. 
Etter RESETen skriver man in ett el
ler flera fusk-POKEs följda av RE
TURN och sedan startar man spelet 
med SYS xxxx, där xxxx är den start
adress som ange i tidningen. 

Men att sitta själv och leta i ma
skinkoden efter instruktioner att 
ändra på kan vara både svårt och 
tidsödande. Vore det inte bättre om 
detta slitjobb kunde utföras automa
tiskt av en cartridge, undrar man. Jo, 
och visst går det, men det är ingen 
lätt uppgift för ett program. 

I TFC finns istället ett par andra 
varianter av fusk inbyggda. "Sprite
killer" brukar de kallas, och de åter
finns i freezern. 

En spritekillers uppgift är att se till 
att spelen inte märker när en sprite 
kolliderar med någonting. Och att 
åstadkomma detta är betydligt enk
lare än att tex leta upp rutiner som 
räknar ned antalet liv. 

I cartridgen finns ett par speciella 

Datorma9azins läsarwizard sva
rar på fragor om din C64/C128. 
Det kan vara hårdvara, mjukvara, 
programmering eller tester. 

Skriv till "C64/C128-Wizard", 
Datormagazin, Box 21077, 100 31 
STOCKHOLM. 

Bra frågor belönas med bra 
svar. 

rutiner som letar igenom hela min
net, och ser om det f inns ställen där 
_en sådan ändring kan göras. Pär 
görs spelet om så ·att du tex blir ge
nomskinlig för fiendens skott. 

The Final 4 
Cartridge 111 

Ändrar i minnet 

Ändringen som görs i minnet är 
egentligen väldigt enkel. När sprite
killern hittar en maskinkodsinstruk
tion som läser in ett av spritekolli
sionsregistren till något av proces
sorns register, så ersätts den in
struktionen med "ladda in noll". 
Dessutom tillkommer en instruktion 
NOP (gör ingenting) på grund av att 
den utbytta instruktionen tar upp. tre 
bytes i minnet och "ladda-nolla"-in
struktionen bara behöver två bytes. 
Ett exempel hur det kan gå till: 

LDX $D01E kräver en byte för in
struktionen "LDX" och två bytes för 
adressen där värdet X skall finnas. I 
detta fall kollar programmet "sprite
mot-sprite" -registret på adress 
$D01 E, decimal adress 53278. 

LDX #$00, NOP är vad vi får efter 
att ha kört funktionen SPRITE 1. Ef
tersom vi nu alltid laddar in en nolla i 
X oavsett vad som står i spritekolli
sionsregistret kommer programmet 
aldrig att upptäcka några krockar. 

Funktionen SPRITE 2 gör samma 
sak, fast nu kollas istället adressen 
$D01F. Där kan programmen nor
malt märka om någon sprite kör in i· 
bakgrundsgrafiken. 

Spritekillern byter givetvis instruk-

Kan 128 bli 
A500? 
1. Varför vägrar en del av mina spel 
att ladda då man har TFC 111? 

2. Vad menas med att knäcka 
spel? . 

3. Kan man använda TFC III med 
min 1581? 

4. Finns det några program eller 
spel till 1581? · _ .. 

5. Går det bygga ut 128:ano:ti!! en 
A500? .. 

1. Du får 'döda' TFC 111 innan du 
laddar in dessa spel, då -går de in. 
Varför de inte laddar beror på många 
orsaker, oftast beror de på att de an
vänder samma minne. 

2. Knäcker spel gör man när man 
tar bort alla kopieringsskydd, gör om 
dem till vanliga programfiler osv. 

3. Ja det går bra, men vissa disk
baser_ade saker kommer inte att fun
gera. 

4. Nej, inte vad jag vet, eventuellt 
finns det några nyttoprogram. 

5. Nej. 
PH 

t ionerna LDA och LDY, men om spel
tillverkaren läser kollisionsregistren 
på andra sätt kommer TFC inte ~tt 
kunna göra något. 

Freezefusk 

___ I ett- textäventyr har du ju ingen 
som helst nytta av de inbyggda fu
skrutinerna. Men om det inte går att 
spara spelet kan du ju i värsta fall 
använda freezern när du kommit en 
bit på vägen till lösningen. Spara en 
freezad kopia och du kan sedan alltid 
återvända till den om äventyret skul
le gå snett. 

Det går naturligtvis bra att fusk
freeza actionspel. Om du lyckats 
kämpa dig upp till femtioelfte nivån i 
ditt favoritspel och helt plötsligt 
drabbas av kramp i din blodiga, ned
sl itna avtryckartumme så är det bara 
att kasta sig på freezeknappen: Spa
ra en fryskopia, så kan du ladda in 
den och kanske nå den femtiotolfte 
nivån den dag tummen läkt. 

Flyttar joysticken 

Freezemenyn kan också underlät
ta spelandet utan att det behöver 
vara direkt fusk. 

"Joyswap" är en funktion som pro-
. grammässigt flyttar joysticken från 

port 1 till port 2 eller tvärt om. Funk
tionen söker helt enkelt igenom hela 
minnet, och var gång den finner en 
maskinkodsinstruktion som läser in 
värden från adresserna $DCO0 
(56320) eller $DC01 (56321) så byts 
inläsningen ut mot en inläsning på 
den andra adressen. 

Den som kan s!n 64 väl inser ge-

Varför går 
spelen 
inte att ladda? 
• 1. Jag undrar varför en del av mina· 
nya och gamla spel inte går in på min 

. C64? En del har jag beställt i.DM bl.a. 
Chartbsusters som jag inte får in si
dan tre på. Dessutom får jag inte in 
Rambo 111. Varför gör den så? 

2 .• Hur mycket kostar ett bra cart
ridge? 

Tack för en bra tidning! 
MrKalle 

1. Prova föst att rengöra läshuvudet I 
dlskdrive/bandspelare. Om det Inte 
hjälper, så försök att ladda In pro
grammen hos någon bekant. Skulle 
det lyckas hos bekanten är det dags 
för service på din drlve/bandspelare. 
Det kan också vara spelets kople
ringskydd som Inte vill fungera på 
vissa diskdrlvar. Sedan kan det Ju 
faktiskt vara fel på dlsketter/kasset-
ter redan vid leverans. När en vara är 
felaktig har man alltid rätt att fi den _ 
utbytt. 
2. Från ca 200 kr och uppåt. 

AJ 

nast att program som använder egna ra detta på ett stort antal sätt. 'Det 
tangentbordsrutiner inte kommer att går alltså inte att garantera att _joy-
fungera efter en joysw~p, eftersom swap och autofire fungerar på alla 
tangentbord och joysticks båda an- spel. Ett spel jag provat detta på slu-
vänder dessa adresser. tade skjuta istället för att skjuta upp-

När joyswap finner en instruktion repat. 
somläserpådessa_adre~sersåfinns Prova också med autofire när du 
det ingen chans att veta om det är en fryst från BASIC-läget, så finner du 
tangentbordsrutin e·ller en j6ystick- att maskinen säger upp bekantska-
rutin som hittals. - pen med tan·gentbordet, samtidigt 

Autofire söker precis.som joyswap - ,som ·TFC själv släcker ljuset (röda 
igenom 'minnet och letar efter in- · lysdioden) och går och lägger sig. 
struktioner som läser på adresserna Det går alltså inte att RESETa ett 
$DCOO och $DC01. Skilloaden är.att - spel, trycka på freezeknappen och 
hela den funna instruktionen byts ut sedan välja autofire. 
mot ett hopp in i TFCs egna rutiner; Nästa gång skall vi sätta maskin-
alltså en autofirerutin. koäsmonitorn under luppen, och se 

Man skall komma ihåg att ett pro- vad den kan och inte kan. 
gram som använder joystick kan gö- Anders Jan~on 

Personlig 
kontakt 

med-dina 
framtida kunder! 

Nä dina framtida kunder pä Hobby & 
Fritid 90 - familjemässan för hobby
och fritidsprodukter. 

Vinn pä att vara med-------. 
* Sälj direkt på mässan! * Öka dina kunders kunskaper om dina produkter och ditt företogs 

profil! * Hitta nya samarbetspartners. * Demonstrera dina produkterinför en stor och intresse~d publik! * Provsälj en ny produkt! 

Branschavdelningarna pä Hobby & Fritid '90 

* Hobby, modellhobby, RC-modeller, spel, datorer, verktyg mm. * Slöjd & Hantverk, verktyg, material och färdiga produkter. * Trädgård . . * Sport, fritidskläder, utrustning. * Foto & Video. * Zoo & Husdjur. 

Sänd in din amälan nu! 

r..JioBBY 
l)l:_ ... EN_TID 

MASSA FÖR HOBBY· OCH fRITIDSPROD0KTER 

SVENSKA MlsHN GOTEBORG 

PÅSKEN 13-16 APRIL 1990 
Intresseanmälan: · 

D Ja, D Vi vill ha personlig kontakt för 
vi är intresserade av Hobby & mer. information om mässan. 
Fritid 1990! Sänd foldern. D Vi viil gärna låna videofilmen 
D Vi vill boka plats som utstäl- om Hobby & Fritid 1989 i 
lare. vecka '. .. . .. . . . ! 

Företag: .. . .. .. ........ . ... . .. . .. . . .. . .. . . . ... . .. .. . . . . . 
Adress: . ..... . .. . ...... . ..... .. . . ... ..... . . ~- .. . .. ..... . 
Postadress: .. . .. . .. .... . .... . Ort . .. .. .. . . : . .. ...... ... . . 
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefax: . .. .. . . . ....... .. . .. . 
Kontaktman:. . . . . . . . . . . . . . . . . Befattning: . .... ·_ . .. .. . . .... . 
ExpoMedia, Box 5177, 402 26 GÖTEBORG, Tel.031-17 02 05 
(efter 1/1-1990: 031-10 64 00) DATOR MAGAZINE NR 11 
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Nu .kommer de fria 

programmen till . 64:an 
- . 

64:a ägare har länge nog 
fått se hur Amigaägare över
sköljs med tusentals PD, 
Shareware och Freeware pro
gram. 

En stående PD-spalt för så
dana Amigaprogram har 
länge funnits i tidningen. 

I fortsättningen kommer 
Datormagazin även titta när
mare på program till 64:an. 
Två disketter från Stockholm 
Computer Club:s (STOCC) · 
64:a bibliotek kommer pre
senteras i varje nummer. 
Runt 400 disketter och ca 
1000 program finns att ösa ur. 

Datormagazinläsare kommer även 
kunna beställa disketter ur STOCC:s 
stora programbibliotek till på sam
ma sätt som Amigaägarna gör från 

J. Nordiska PD-biblioteket. 
I denna premiär av PD-spalten till -

64:an kommer vi även skumma lite 
på ytan av vad som finns på olika 
disketter. 

Som ett axplock kan dessa pro
gram nämnas: 
• Ordbehandlingsprogrammet 
SpeedScript och databasprogram
met WordWorker finns på disk "64.1" · 
• Music Construction Set finns inte, 
men ett program som liknar det myc
ket finns på disk "64 Freeware" och 
det är ett s.k Freeware program. 
• Registerprogram på svenska som 
man kan skapa register, söka, göra 
urval, få utskrifter och göra etikettut
skrift med. Programmet finns på disk 
"64.'26". 
• Science Fiction frågesport som 
behandlar Sci-Fi filmer. Kräver rätt 
goda kunskaper för att vara roligt. 
Disk "64.52" ' 
• Terminalprogrammen Term-64, 
vt52 40/80, Kermit, Xmodem, Mid
west Terms 1. Alla programmen har 
dokumentationsfiler. Två disketter 
till samma pris som en. Finns på disk 
"64 Terminal" 
• Bestäm läge för månen och olika 
stjärnor på himlavalvet eller tiden för 
solens upp- och nedgång vid god
tycklig tid och plats på Jorden. Pro
grammet finns på disk "PD.64.43 Sci
ence" 
• Musik i mängder finns det på en 

rad disketter. Disketterna 64'.42-51 
har massor av bra låtar, bekanta så
väl som obekanta. 
• Osv, osv mycket mer finns. Nume
ra nyproduceras det inte så mycket 
till 64:an. Trenden är att tidigare kom
mersiella program släpps som Pub-· 
lie Domain. Så det strömmar hela ti
den in nytt, varav många är riktigt 
bra. · 

Spel finns det massor av. I många 
fall innehåller disketterna spel som 
är minst lika bra som budgetspelen, 
och det finns flera spel på en diskett. 

Riktigt klassiska spel som Fort 
Apocalypse, Boulderdash, Skramb
le; Q-Bei;t och Aztec Challenge finns i 
programbiblioteket, och nya kom
mer hela tiden. 

De två disketter som presenteras 
denna omgånga är disketter nr 64.73 
och nr 64.85. Dessa två innehåller 
nästan endast spel. 

Disk nr73 

Fort Apocalypse - Enligt många 
det bästa actionspelet genom tider
na. Detta spel måste finnas i alla 
spelälskares programbibliotek, en 
höjdare! 

Bangers and Mash - Här springer 
man omkring i en labyrint och mons
ter förföljer en. Ett urgammalt Oce
anspel som är fög_a upphetsande. 

SpellBound - Annu mindre upp
hetsande än sistnämna spel, unger
fär samma spelide också. Även det 
ett urgammalt Oceanspel. 

Falcon Patrol - Gammal goding till 
64:an. Flyg omkring med din Jet och 
försvara en stad från andra f lygplan. 
En gång i tiden "State of Art" på 
64:an speciellt ljudet. Idag kanske 
inte så bra grafik. 

Falcon Patrol Il - I praktiken sam
ma spel som Falcon Patrol, men nu 
är även grafiken riktigt bra. Kul ac
tionspel. 

Disk nr85 

Fort Apocalypse: En gammal klassiker som håller ännu. 

5 UP - Enda ickespelet. Ett disknyt
toprogram med DOS kommandon 
som tex Delete, Copy och Rename 
osv. 

Loco - Gammal höjdare. Man åker 
ett tåg på ett spår och ska ta sig förbi 
alla hinder i form av flyplan, andra 
tåg osv. Musik i toppklass. Roligt. 

Stringer -Konstigt detektivspel där 
man går omkring och jagar gubbar 
och öppnar dörrar. Inte så värst bra. 

Det är bara att välja och vraka. Mer 
PD program kommer nästa num
mer ... 

Pek~a Hedqvist 

Spel/bound: Urgammalt Ocean spel som även är urtråkigt . .. 
Quinx- Påminner om Qix. Man ska ,--------------------------

försvara ett papper mot en massa 

t,,, .0diL 

malar, sedan ska man använda Tipp
Ex för att reparera det. Väldigt för
virrat spel. 

Falcon Patrol Il: Bra åldring i Shoot'Em Up genren, fortfarande 
roligt. 

Blue Thunder - Dåligt gammalt he
likopterspel, där man flyger omkring 

r-----
1/ BEST ALLNINGS-

// Genom ett .!e~~!:<!~2,khobn Com-
1: puter Club (STOCC) kan Datormagazins läsare 

I få köpa STOCCs PD-disketter fyllda ped PD
program för C64 för specialpris: 35 kronor per 
diskett. . 

I Den särskilda LIST-disketten, som innehåller 
- I en katalog över samtliga PD-program, kostar en

I dast 15 kronor. 
I Men du måste använda kupongen nedan. Fyll i 
I den och skicka in den till Datormagazin, Karl
I bergsvägen 77-81, 113 35 STOCKHOLM. Märk 
1 kuvertet PD-64. OBS: skicka inga pengar i ku-

vertet .. Du får en räkning hem. Programmen lev
ereras inom 14 dagar. 

och skjuter lite där och där. 

Jag vill bestäHa[JLIST-disketten för 15 kremor. Jag vill beställa följande PD-

disketter för 35 kronor styck, .......................................... ........................................... . 

Namn ........................... ; ........ ... ......................... ........................ . 

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

Postnr .... ............................... Postadress ........ ..... ......... ..... : ......... ..... .... ....... . 

Tel: ................. ....... .. ... .. ......... .. ..... . 
DM 17/89 , 

I i 
I ; 

r -------- ------------------ --------------- - ------------------· 

0223-209 02 /203 80 

GOLDSTAR DISKETTER 
49:-'1osT 

SVERIGES BILLIGASTE EXTRAMINNE? 
MED KLOCKA 995:-
ARTIKEL ANTAL PRIS 

z 
~ D TFC 111395:-
o z z 
C( 

~ 
111 
~ z 
C( 
a: ... 
:c u 
0 
a: 
::, 
a.. a.. 
::i 

ENBART 50:- TILLKOMMER VARJE ORDER 

NAMN: 

ADRESS: 

POSTNR: ORT: TEL: 

MÅLSMANS UNDERSKRIFT (OM DU ÄR UNDER 16 ÅR) DM 17/89 

D KATALOG GRATIS SÄTT KRYSS! ~-----------------------

.. 



. GRATIS PROGRAM 

Hitta rätt 
i Fish-disk-
djungeln 
Nu hjälper Datormagazin er att hitta rätt i det flöde av gratis
program som finns i de så kallade Fish-diskarna. Fish kommer 
från Amigaentusiasten Fred Fish i Arizona i USA som såg som 
sin uppgift att sammanställa bra och Qyttiga PD-program 
(public domain) på disketter. 

I den här sammanställningen har vi sammanfattat de första 
244 disketterna enligt de olika kategorier som programmen 
hamnar i. I spalterna förekommer olika bgrepp. Shareware är 
ett och innebär att utvecklaren vill ha betalt av användaren. 

Ekonomi 
Bokföring 

Bankn bokföring av checkar. Fish 
163 

Bbm Demo av BEST (43) 

Börsanalys 

Funds Spåra priser. Basic (74) 

Övrigt 

Names S_kapa utskickslistor. 
Shareware (122) 

Supermort cornpounding/arnorti
zation-rutiner (59) 

Databaser 
Program 

Cardfile i basic (90) · 
File IISG-Dem- Demo av Softwood 

Filellsg(86) 
File it Enkel databas i Draco (230) 
HyperBase Databas Management 

(131) -
MFF-demo Demo Microfiche Filer 

(89) 
MFF-update textimport utility. 

(103) , 
PersMait Demo av personregister 

(67) 
Qbas·e Adressregister (98) 
ReadmeMaster Hitta ett Fishpro

gram (163) 
Sdb Enkelt databasprogram (33) 

Relations databas 

RIM Komplett relationsdatabas 
för stora system med kod i Fortran. 
(143) 

Övrigt 

lsam Ett bibliotek med rutiner (203) 
Man Program liknande UNIX 

"Man" (241) 

Spel 
En spelare 

Adventure Originalet (82) 
Amoeba Space lnvaders-klon (120) 
Asteroids (122) 
Backgammon I AmigaBasic (28) 
Backgammon Resultatet av ett Al-

projekt (120) 
Bally III Amigaversion av arkad-

spel Click Shareware (232) 
BattleForce Robot-kamp (205) 
Black Box Hitta atomerna (178) 
Black Jack Kortspel. Ingen grafik 

(19) 
Break Out Kräver 3D-glasögon (50) 
Cards '0' Rama Kortspel för min

net (186) 
Castle Grafiskt äventyr. Enkelt. 

(174) 
Chess Schackspel v2.0 (205) 
Clue Cluedo brädspel (45) 
Conquest Bygg stjärnimperium. 

Flest människor vinner (24) 
Cos Som TV-program "Wheel of 

fortune" i basic (51) 
Cosmo Asteroids-klon. Shareware 

(40) 

Cribbage Abasic (28) 
Cycles Från filmen Tron (78) 
EFJ Escape from Jovi. Maskinkod. 

(148) -
EgyptianRun Sött Road race-spel 

(120) 
Emporos Bo på eri ö. Erövra ett 

land. (229) 
EOMS Expert only Mercenaiy si

mulator. Spela legoknekt (78) 
Fivelnline Luffarschack (163) 
Hacklite Amigaversion av UNIX

spelet HACK (187) 
lff2Pcs Interaktivt pussel (104) 
JAR Jump and run 3D-grafik 

Shareware (242) 
Labyrinthll Rollspel shareware 

(162) 
LARN UNIX-spel kul (63) 
Lite Ny version av gammalt spel 

(131) 
Lite 30 3D-version (70) 
Maze Bygg grottor (218) 
MileStone Från författaren av Mo-

nopoly i Abasic (28) 
Missile Missile defense-spel (50) 
Moria Grott-simulator (194) 
Mo_use -Bounce Muspekaren hop-

par (204) 
Ogre Taktisk markstrid är 2086 (57) 
Othello som det låter (90) 
Othello som det låter i Abasic (28) 
Paccer Pacman-klon med ban-edi-

tor (223) 
PacMan87 Pacman-klon (192) 
PetersQuest Följ ett spår av hjär

tan (224) 
PushOver Strategispel i Abasic 

(122) 
Puzzle Ett pusselspel (32) 
PuzzlePro Skapa ett pussel från 

IFF-bild (122) 
Pz1515-pussel (191) 
Quattro Tetrisliknande spel (230) 
Resersi Othelloliknande (38) 
Ristinolla Luffarschack. Finskt. 

(106) 
Rocket Workbench display hack 

(85) 
Rubik Animerad Rubiks kub (29) 
ShanghaiDemo Demo av Activi

sions spel (55) 
Sol Soliär-spel (103) 
Solitaire Abasicspel. Canfield och 

Klondike (32) 
SpaceAceDemo Shareware shoo

temup (90) 
Steinschlag Tetrisliknande spel 

(238) 
STEmulator Gör Amigan till en 

ST ... (43) 
Sword Textäventyr (32) 
Tarot ABasicprogram (124) 
Tetrix Tetris-klon (173) 
Tiles Som Shanghai eller GunShy 

(241) 
TrekTrivia Musstyrt triviaspel för 

Star Trek-fans (180) 
TriClops 3D space invaders (35) 
Tunnel Vision trevligt abasic-pro

gram (36) 
Wanderer Boulderdash-klon (216) 
WBLander Landa rymdskepp på 

WB(114) 
Wheel Wheel of Fortune-lik (67) 
World Textäventyr av lnfocom

snitt (184) 
Worm Klassiskt (218) 
Yachtc3 Yatzy-lik (158) 

Det är bara att kasta sig över gratisprogrammen. 

Två eller fler spelare 

Cosmic Intergalaktiskt krigoch
fred-spel (178) 

Empire Mångmånadersspel (118) 
GravityWars Sätt missilen i mot-

ståndarens häck (105) 
MirrorWars Laserspel. (235) 
Monopoly Monopol i Abasic (15) 
NetHack Stort spel. Kräver zoo 

(189-190) 

Övrigt 

Fme Fire Power Map-editor. Skapa 
egna banor (148) 

LGZ Editor för spelet LGZ (?) (161) 

Grafik 
Skapa bild 

AegisDrawDemo Demo (29) 
Bezier Rita bezier-kurvor (75) 
BSplines som Bezier (75) 
CardMaker Skapa kort (184) 
Cloud Fraktaler som ser ut som 

moln (216) 
ExP _0emo Express Paint-demo 

(117) 
FastGro Fraktalprogram (188) 
FracGen Fraktalgenerator (188) 
Fractal Genererar ruta (52) 
Freedraw litet ritprogram (1) 
HAMpoly Polygon i HAM-mode 

(52) 
IMandelVroom Fraktalprogram 

(90) 
Mandala med ljud (67) 
Mandel Ännu ett fraktalprogram 

(2'18) 
Mandelbrot Mandelbrotprogram 

(239) 
MandelVroom Ett Mandelbrot-pro-

gram! (215) 
Paint Skärmritarprogram (128) 
Poly Polygon-rit-demo (52) 
Polydraw ritprogram i basfc (15) 
Oman Mandelbrot i assembler 

(130) - -

Sc o!'e 
Li nes 
Le vets 

l[]~[~)lbd 
131 

l 
0 

Se Pseudoslumpartade scenerier 
(87) 

Surt Bezier (170) 
Terrain 30 Nästan slump. som Se 

(94) 
Vdraw1.19 Dpaintstilborstar (52) 

Visa bilder 

BigView Visa IFF (58) 
Ct visa från CT-scanner (235) 
Display visa HAM-bi lder (39) 
Dissolve Som ViewlLBM (73) 
DPS Demoversion, spara IFF-bil

der (184) 
Dpslide Bildvisning (11) 
HAM DISK HAM grafik demo-disk 

(17) 
IFFM2 Demoversion IFF-support 

Modula2-system (221) 
MacView Se Maclntoshbilder (35) 
Pcview PC-bilder (164) 
Plop IFF-läsare (35) 
PlotView se UNIX-plot-filer (165) 
Pyth Pythagoras träd (?) (238) 
QuickFlix IFF slideshow (106) 
Show slideshow-program (60) 
ShowHAM Visa HAM-bilder (32) 
ShowPrint Skärmdump (90) 
SlideShow Trevligt slideshow-pro-

gram (151) · 
View litet ILBM-visarprogram (58) 
Viewer visar IFF-bilder (199) 
YaiffrYet another IFF reader HAM, 

HIRES(87) 

Bilder 

FineArt Bra Amigaartister (30) 
Hampics Digitaliserat (196) 
Hawk Stereobild av hök (206) 
Heart3D För CT-skanner (236) 
HR136 Grafiskt i IFF(182) 
Images Blandat (12) 
JayMinerSlides Historiska Amiga-

bilder (19) 
Mandelbrots Mer Mandelbrotbil-

der (20) 
MoreArt Jepp, mer konst (106) 
Pictures Blandat (45) 
Pictures M~f blandat (11) 
PICTURES Anuu mer blandat (72) 

• •• • 

• • • • •• •• 
Tetrix är ett av de bästa PD-spelen. 

•• ••• ••• 

Clip Art 

Brushes 53 brushes för DPaint (81) • 

CAD-CAM 

MCAD Objekt-orienterat ritpro
pram version 1.2.4 shareware (7 4) 

RayTracing 

A-RENDER .3 Ray Tracing kon
struktion (99) 

C-Light Demo av kommersiellt pro
gram (146) 

RayTracePics Bilder (44) 
RayTracer Enkelt raytrac ingpro

gram (66) 

Kurvritningsprogram 

Airfoil Genererar Airfoil (150) 
DataPlot Sharewareprogram i ba-

sic (121) 
EGraph läser x och y-värden (58) 
Graphlt enkla funktioner (97) 
LineDrawer drar linjer (96) 
Plot 2D och 3D-kurvor (231) 
Splines rendering (97) 

Utilities 

ChecklFF Kolla IFF-strukturen (81) 
Claz Konvertera IFF till postscript 

(87) 
Draw map Rita karta (229) 
Fpic Bildprocessering (71) 
GetSprite Konvertera DPaint-brus-

hes (161) 
lff Läsa och skriva IFF-filer (10) 
lff2Ps Konvertera IFF till Post-

script (94) ' 
lff2Sun Konvertera IFF till Sun 

(223) 
lffDump Manipulera IFF-filer (38) • 
lfflib Färdigt bibliotek (173) 
IFFtoSUN Konvertera IFF till Sun 

(223) 
ILBMLib Bibliotek läsa IFF (237) 
lmagelab Laborera med IFF-bild 

(243) 
lmageTools Shareware-redskap 

(85) 
PatEdit Patterneditor (130) 
ScreenSave Spara normalbild eller 

HAM som IFF (55) -
Scrimper SCReen IMage printER 

(18) -

Övrigt 

IFF DISK Amigautvecklardisk från 
Commodore, nov 1988 (185) 

IFF DISK Amigautvecklardisk från 
Commodore (64) · 

IFF DISK Amigautvecklardisk från 
Commodore (16) 

LinesDemo Demoprogram (27) 
OkidataDump Okidata ML92-

driver (15) 
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AMIGA 

Genlocks 
Srnnlock, Broadcastkvalitct 
l'AL, S-VI IS in/ut _ 14.300.-
Elcctronic Design, Scmi hroadcast 
S-VIIS in/ut, RGB-splitter 6.875 .-

-Elcctronic Design 
utan RGB-spliucr & S-VIIS 3.995.
Magnt 4005,_ Begagnat 
med rcmotckontrol 8.000.-

DigitaHsering 
Snapshot Studio 18.295.
Snapshot RGB-för Studio 2.995.-

Stillvideokamera Canon ION 
med RGB-splitter. Passar ihop 
med DigiView 6.725.-

RGB-spli!..!..er Optivision 1.870.-

Digitalisering Realtid 
VD 2000, 65.536 färger 22.315.-

VD 4, med RGB-splitter _9.995.-

Videotillbehör 
VES, Video Effekt System 
16 olika effekter, 2 x S-VHS in 
1 x S-VHS ut 19.980.-

::; AMI LINK RGB 
Professionell Videoredigering 
med SMPTE kod och EBU tid 
kod kon troll Offereras 
EDLP, Edit Decision List Processor 
till ovanstående Offerera, 

MinnesExpansion: 
1,8 Mb Ram Amiga 500 4.700.-

PGXT uppgr. till 640 Kb 1.640.-

8 Mb till Amiga 2000 

Uppgradering t. 1 Mb chipminne 
Amiga 2000/500 1.200.-

Turbo kort 
Amiga 500; 68020/68881/14Mhz, 
med 1Mb Ram - 14.630.-

Amiga 2000; GVP 68030/68882/ 
25Mhz med 4Mb Ram och 
80 Mb Hårddisk 11 ms 26.730.-

Hårddiskar 
350 Mb 5.25 SCSI 7 /16 ms 36.375.-

702 Mb 5.25 SCSI 7 /16 ms 52.472.-

MO (r;iderbar) 

WORM 

Offereras 

Offereras 

Interaktiva program 
VIVA 2.425.-
VIVA Presents 1.195.-
VIV A Pr~fessional 9.750.-

Skräddarsy ditt eget utbildnings
verktyg !! Programmet heter: 
MicroEd Clas 1.875.-

~ 
Nu kan du hyra din dator med 
programvara och kringutrustning 

Moms tillkommer pd samtliga priser. 

Master Invision AB 
Skånegatan 87 116 37 Stockholm 
Tel 08-7145945 Fax 08-426632 

Palette Ändra färger (55) 
PopColours Ändra röd-grön-blå 

(43) 
SuperBitMap Använd ScrollLayer 

(28) 

Animering 
Skapa animering 

3Q-Ann Första steget i större pro
jekt (47) 

BasicBoing Visa animering i basic 
(43) 

Blobs Enkelt grafiskt program (15) 
Bouncer 3D-simulering av stud

sande boll (67) 
Cycloids Elektron is spirograf (49) 
Dbuf.gels Demonstrera Bob och 

Vsprite (33) 
GravSim Animera sex planeters 

massa(223) Surt ritar bilder enligt Brezier-metoden. 
Lmv Max 100 bilder i följd 19 bilder/ 

sekund (73) 
PtrAnim pekaranimering (170) . 
Rot Visa och generera 30-objekt 

(71) 
Shm Enkelt grafiskt demo (97) 
Vsprites Exempel på Vsprite (61) 

Visa animering 

Animations Animationer gjorda 
med Aegis Animator (53) 

· AnimPlayer Läsa och visa anime
ringar (96) 

Player Spela upp verk från Aegis 
Animator(29) 

Animeringar 

Amiga3d Roterand~ 3D Amigas-
kylt (14) . 

Arrow3d Roterande 3D pil (12) 
Balls Svårförklarlig rörlig boll (1) 
Berserk Ett måste för Amigaäga-

ren. Med kod (132) 
BoingThrows 50 Ham-bilder gjord 

med Sculpt-3D (134) 
Dazzle Åttavikt grej (15) 
Fish Demoprogram (15) 
Juggler Ett måste i Amigasamling

en (97) 
Machine Vacker animering (109) 
Multidim Rotera 2-6-dimensionell 

kub(18) . 
NewDemos .Nya (nåja) demor (90) 
RTCubes 16 3D-kuber (67) 
Sizzlers Ett antal grafikdemo (90) 
Snake Variant av gamla studsande 

linjerna (89) 
Spin3 Roterande kub. Enkelt (32) 

Utilities 

CirPlane Snurrande polygon (101) 

Demo 

Alice(212) 
AmigaWave(211) 
AntiCBS (217) 
AsteroidField (208) 
BeachBirds (112) 
Bounce (127) 
Bowl(209) 
Bully(112) 
Car(123) 
Charon (198) 
Coyote (207) 
Cucug(213) 
Dance(126) 
Dark(162) 
DogsWorld (212) 
EIGato Katten (125) 
GlobeDemo (151) 
HagenDemos (112) 

IUtA3ffi4i44441[i] 

Usage: a68k (source file) 
[-e(equate f i le)J 
[-h(header file)J 
[-i(include dirl ist)J 
[-l(listing file)J 
1-o(object file)J 
[-p(page depth) I 
[-q[(quiet interva I) I I 
[--wl(hash ~ize)H!(heap size)JJ 
[-z[ (debug start) I, (debug end) I I 
[-dl [-f) [-le) [-si r-tl r-xl [-yl 

Co""and-1 ine argu11ents can aeeear in any order, 
Heap size default: --w2847, 1824 · 

HAMmmm(118) 
HBHlll(126) 
Killer(115) 
Marketroid (115) 
Movies (116) 
Nemesis (127) 
NotBoingAgain (200) 
NuHand (210) 
OnlyAmiga (126) 
PeX(206) 
PictureGarden (206) 
Ripples (127) 
Stars (118) 
Stars(33) 
StereoDemo (206) 
Tank(200) 
Triple (206) 
WireDemo(118) 

Musik/Ljud 
Skapa musik 

AudioTools Demoprogram (94) 
PerfectSound Demo av kommersi

ellt program (50) 
Scales Demo av Amigans ljud

funktioner (6) 
SoundExample Dubbelt ljud (55) 
Tab Skriv bl a för banjo (145) 

Spela musik 

Sam spela IFF-ljud (182) · 
Smus2.6a Spela smus-ljud (167) 

Låtar 

AnimalSounds Djurljud (149) 
Sounddemos Visar vad Amigan 

går för (167) 
Synthemania Slagfärdig liten låt 

(153) 
UnknownGirl Litet musikstycke 

(162) 

Keyboardprogram 

DX-synth Voicefilter för Yamahah 
DX(82) 

DX-Voice-sorter Använd med Voi
cesorter (149) 

Glib editor (228) 
MIDlsoft överföra ljud mellan Ami

ga och Roland S-220 (199) 
VoiceFilter Voicefilter-program för 

Yamahah DX (38) 

M I Dl-applikationer 

Midi bibliotek och utilities (101) 
MidiLib diskbaserat bibliotek (227) 

3,FAST:ZooArc>' a68lc test,asn 
68888 Asse"bler - vers ion 2,42 (January 18, 1989) 
Copyright 1985 by Brian R, Anderson 
A"igaDOS convers1on copyright 1989 by Charlie Gibbs, 

Assellbl ing tesl.as11 

PASS 1 line 5 
PASS 2 line 5 
End of assellbly - no errors uere flllJld, 
Heap usage: --w2847 27 
Total hUllk sizes : å code, 8 data, 8 ess 
3.FAST:ZlfoArc> I 

A68k är den bästa assembler man slipper betala för. 

MidiTools Åtskilliga olika utility
program (159) 

MldiTools Enkla program för att . 
spela och spela in genom MIDI (54) 

Panl Midipatch. Skicka Midipara
metrer (82) 

Övrigt 

DSM Dynamic Sound Machine. 
Demo utan save-funktion (167) 

lnstlFF Konvertera samplat ljud 
till lFF (43) 

NewlFF Samplade röster (44) 
SonixPeek Lista instrument (217) 
Stairs Musikalisk illusion (121) 

Tal 
Pratprogram 

Piglatin Trött på "say"? (18) 
Speechtoy Kul pratprogram (5) 
Type and tell Pratar samtidigt som 

man skriver (73) 

Program
mering 

Basic 

ABdemos Amigabasic-demor (27) 
AmiBas Blandade Abasicprogram 

(71) 
AmigaVenture Gör egna äventyr i 

lnfocomstil (41) 
BASIC Pgms Blandade program 

(13) 
Basicprogs Mer basicprogram 

(105) 
BasicStrip Konvertera annan ba

si_c till AmigaBasic (121) 
PolyFractals Fraktalprogram (15) 

C (urval) 

Bison Ersätter UNIX-kommandot 
"yacc" (155) 

Blitlab Labba med blittern (191) 
Blk algoritm (191) 
C-functions fyra c-funktioner (164) 
Calls analysera flödet (160) 
Cc C-kompilator frontends för 

Manx och Lattice (43) 
ConPackets DOS-packets-demo 

(56) 
Copper Copper-list:disassembler 

(43) 
Cref Crossreferense (1 66) 
Dbug C debugpaket (232) 
Excption Felhantering 
Filereq Filerequester (242) 
Flex Byter ut UNIX " lex" (156) 
Gi DPaint brush-filer till C source 

(14) _ 
H2J Bra när man skapar egna li

braries (239) 
lcon2C Läser ikon och skriver ut 

fragment i C (56) 
ILBM2C Mycket användbart för C

programmeraren (173) 
ILBM21mage Genererar C-kod av 

IFF-bild (190) 
lnput.dev Fånga tangentbord eller 

musrörelser före intuition (5) 
1Po2C Muspekar-modul (105) 
MenuBuilder Automatiserar byg

gandet av menyer (65) 
MenuEditor Skapa och editera me-

nyer (30) · 
Mklib Bygga delat bibliotek (183) 
Pdc C-kompilator för 68000-pro

cessorn (110) 
Plplot Bibliotek med c-funktioner 

(222) 
PopUpMenu Popup-menyer (96) 

Random Slumptalsgenerator i C 
(74) 

Regexp Re-implementation av va 
(179) _ 

Scanner Kommenterad C-kod för 
alla intuition-strukturer i minnet (218) 

Sharedlib Så bygger man en 
shared library (79) _ 

SmallC Amigaversion av Small-C-
kompilator (141) · 

Sozobon C Ursprungligen AtariST
C-kompilator (171) 

SpriteMaker Göra sprite (35) 
StartUps Tre ersättningar för stan-

dard C-startup (101) 
Suplib Support library (126) 
VGad Ny gadgeteditor (137) 
WBDualPF Dual Playfield-exem-

pel (87) 
Zc Modifierad version av Sozobon 

C(193) 

Fortran 

Prep Fortran pre-processor (65) 
SciSubr Subrutinpaket från DE

CUS (142) 

Forth 

Cforth Forth-implementation (3) 
MVP-Forth Mountain View Press 

Forth (9) 
NeutralNet Exempel på Neutral 

Net-programmering (239) 

Assembler 

A68k 68000-assembler. Bra! (186) 
AnsiEcho Några kommandon (39) 
As6502 6502-assembler (92) 
Asm Shareware macro assembler 

(50) 
Asm68k Fullt utrustad macroas-

sembler (81) 
AsmExamples kod-exempel (155) 
AsmProgs assemblerverktyg (105) 
AsmToolBox verktygslåda för as-

sembler (136) 
CLIPrint Skriva ut från CLI (237) 
Dis 68000-disassembler (160) 
Examples Assembler och C-kod-

sexempel (203) 
FileSelect FilelO väljare (173) 
FixFd Uti I ity för .FD-filer (183) 
ParOut Allokera och komrriunicera 

direkt med parallellporten (237) 
ReSourceDemo demoversion av 

ReSource (232) 

Modula-2 

M2Amiga Demoversion av M2Ami-
ga (113) 

M2Error Kompileringsfel (79) 
Modula-2 Pre-release (24) 
ModulaTools Modula-2-rutiner 

(138) 

LISP 

AMXLISP Amigaiserad XLisptolk 
(181) 

Scheme Lisp-dialekt (149) 
Xlisp Liten tolk (39) 
Xlisp1.6 liten lisp (18) 

Pascal 

PascalToC Översätter Pascal till C 
(65) 

PCQ Implementation av Pascal
kompilator (183) 

Prolog 

SBProlog Stoney Brook Prolog 
(140-141) 

TinyProlog VT-Prolog (145) 

Pilot 

Pilot Implementering av PILOT
språket (150) . 

ADA 

Ada Adasyntaxkollare (154) 

Amigaprogrammering 

AmigaLine Tekniska noteringar av 
Bryce Nesbitt (138) . 

Execlib Bra för Lattice C-använda
re (150) 

-

• 
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-
1 ... Batman - The Movie Ocean C64, Amlga, Atari ST BODEN 

2 TT Tom & Jerry 2 Magic Bytes , C64,· Amiga, AtarLST, PC Orbit Information 0921-522 47 

3 ... Oil Imperium Rainbow Arts C64, Ami.ga, Atari ST, PC Oves Radio 0921-190 46 
BORLÄNGE 

4 TT · Pro Tennis Tournament .·Ubisoft Amiga, Atari,ST . Datashopen 0234-804 34 
5 TT 0xxonian Psygnosjs C64, Amiga, Atari ST, PC. .· BORÅS 
6 . ... Shadow of the Beast Psygnosis Arniga _ : Databutiken o~~-12121-s 
7 TT Volleyball Simulator Anco C64, Aniiga, Atari"ST, PC Huss Hemdata 033-12 6818 

8 ... Circus Attractions Rainbow Arts C64, Atari ST, PC - EKSJÖ 

9 · TT Space Quest 3 Sierra-on-line Amiga, Atari ST, PC · Chara Data 0381-104 46 
ESLÖV 

10 T Wayne Gretzky lcehockey Bethesda Amiga, PC Datalätt 
I. 0413-125 00 

11 T Kick 0ff Virgin C64, Amiga, Atari ST GÄVLE 
12 TT Leisure Suit Larry 2 Sierra-an-I i ne Amiga, Atari ST, Amiga Leksakshuset 026-1 0 33 60 · 
13 TT Superleague Soccer lmpressions Amiga, Atari ST GÖTEBORG 

14 T Bloodwych Mirrorsoft Amiga, Atari ST Leksaks huset , · 031 -80 69 02 

15 T Tintin på Månen lnfogrames -Amiga Datalätt (fd Mytech) 031-22 00 50 
Westium 031-.16 01 00 

16 TT Strider US Gold C64, Amiga, Atari ST Ljud & Data 031-17 01 25 
17 ... F-16 Combat Pilot Digital Integration Amiga, Atari ST, PC HANINGE 
18 '?.:I Roller Coaster Rumbler Tynesoft C64, Amiga, Atari ST Darica 0750-119 69 
19 T Sim City Broderbound Amiga, PC HELSINGBORG 

20 _/\.. Mystery of the Mummy Rainbow Arts Amiga, Atari ST DC Citybutiken 042-14 46 00 
H 

21 T Red Storm Rising Microprose C64, Amiga, Atari ST Sektor 40 042-24 04 40 

·22 A · Coin-up US Gold C64 
KARLSTAD 

)A( Leksaks huset 054-11 02 15 
23 A Hillsfar US Go!d C64, Amiga, Atari Sl KARLSKOGA )A( 

24 t~ Dragon Spirit Domark C64, Amiga, Atari ST Lio Produkter 0586-301 53 
25 Å Falcon F-16 Mirrorsoft Amiga, Atari ST, PC KISTA 

26 T Pirates! Microprose C64, Atari ST, PC, Mac Poppis Lek 08-751 90 45 
27 T Gemini Wing Virgin Amiga, Atari ST LULEÅ 

28 -'L Winner US Gold C64 
Lekvaruhuset 0920-259 25 

H LUND 
29 T New Zealand Story . Ocean C64, Amiga, Atari ST Ditt & Data 046-12 96 81 
30 u Never Mind Psygnosis Amiga, PC . MALMÖ 
31 T Licence to Kill Domark C64, Amiga, Atari ST, PC Computer Center 040-23 03 80 
32 T Rick Dangerous Firebird C64, Amiga, Atari ST, PC Diskett 040-97 20 26 
33 u Beach Volley Amiga Amiga NORRKÖPING 

34 u Sporting Triangles CDS C64, Amiga, Atari ST 
Datacenter 011-18 4518 
NÄSSJÖ 

35 Å Popolous Electronic Arts Amiga, Atari ST Ekdahls Data ' 0380-105 42 
36 • Honda RVF Microstyle Amiga: Atari ST,' ORREFORS 
37 TT Epyx Action US Gold C64 Quickdata & Elektronik 0481-306 20 
38 T~st Drive 2 - the Duel Accolade 

'·· SKÖVDE Å C64, Amiga, PC : 
39 T KULT lnfogrames . Am.iga, Atari ST, PC Westab 0500-850 25 

40 T Leonardo Starbyte C64, Amiga, Atari ST 
SOLLENTUNA 
Poppis Lek · 08-96 43 20 

41 TT Laser Squad Blade C64, Amiga, Atari ST STOCKHOLM 
42 T Grand Monster Slam Rainbow Arts C64, Amiga, Atari ST, PC Databiten 08-21 04 46 
43 T Silkworm Virgin C64, Amiga, Atari ST Poppis Lek 08-661 27 07 
44 TT Leisure Suit Larry 3 Sierra-on-line PC Tiat Trading 08-34 68 50 

45 T Spherical Rainbow Arts C64, Amiga, Atari ST USR-Data 08-30 46 40 
SUNDSVALL 

46 ... Phobia Mirrorsoft C64, Amiga, Atari ST Databutiken 060-11 08 00 
47 ... Premier Collection Psygnosis Amiga, Atari ST VÄSTERÅS 
48 T Shinobi Melbourne House C64, Amiga, Atari ST Datacorner 021-12 52 44 
49 T Gunship Microprose C64, Amiga, Atari ST, PC Poppis Lek 021-12 85 30 
50 u Tusker . Activision C64 VÄXJÖ 

JM Data 0470-15121 
Radar 0470-250 90 
ÖREBRO 
Lågprislek 019-27 26 30 
Ultimate Company 019-11 89 09 

Top 50"'bygger på försäljningsstatistik från våra främsta datorbutiker. Top 501 Msammanställs och ges ut av AlfaSoft. Top 50'}' och dess ÖSTERSUND 
grafiska utformning, illustrationer och text tillhör AlfaSoft. Alla rättigheter förbehårles respektive upphovsrättsman Top 501 "får e1 kopieras, 
lånas ut, förändras, ges bort eller på annat sätt avhändas utan skriftligt tillstånd·av AlfaS_oft AB, Magasinsgatan 9, 21613 Malmö 

Databutiken '063-12 12 22 
Vi ansvarar ej för eventuella felskrivningar eller andra ändringar som står utanför vår kontroll. Information 040-15b955. © 1989 Alfa.Saft. 
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Övrigt 

ADL DISK Program för att skriva 
äventyrsspel (91) 

AdvSys Äventyrsskrivarsystem 
(87) 

Booz Packar upp zoo-filer(176) 
BBBS För amatörradiobruk (241) 
FixObj Tar bort löst skräp (38) 
HunkPad Gör fil immun mot att 

"skräp" fastnar vid överföring med 
x-modem (92) 1 

CTags Skapa "tags-filer" (197) 
DSisassem Enkel 68000-disas

__., sembler (27) 
- DRACO SYS Chris Grays Draco-

Keep Ladda ner textblock från 
BBS:er och läs i godan ro (149) 

Pack•it Packar filer och bibliotek 
till en sändbar fil (103) 

distribution för Amigan (76-77) 
Draco Uppgradering av Draco sys 

(201) 
Foogol FoogoLkorskompilator (66) 
GurusGuide Källkod för exemplen 

i Guru's Guide Meditation (203) 
lncRev Ändrar versionsnummer 

automatiskt varje gång ett program 
kompileras om (161) 

La.bels Ett måste för debugging 
(111) 

Perl Practical Extraction and Re
port Language (161) 

Shar Packa och packa upp t~xt 
från ex. Usenet (92) 

Tracker Konvertera boot-load-disk 
(35) 

UnixArc Arc för UNIX-systemet 
(50)- - .. 

UUdecode Binär till text och vice 
versa (38) 

Vit VT100 och Tektronix 4014 (226) 
XprZmodem För Zmodem (236) 
Zoo Packnings och uppack-

ningsprg. (164) 

Teleregister 

·. ,,. Spreadsheet AmlcFonn Skapar telefonregister 
(178) ' 

/ 

Program . Bbsllst Lista över AmigaBBS:er 
(43) . 

Analytlcalc Stor och kraftfull spre-
adsheet (176) · - . · . l!BS-program 

SpreadSheet Enkel Visicalcliknan·:" -----=--------
de (53) Bbs En BBS för Amigan (30) 

Ve Visicalclik kalkylatorprogram . TagBBS Shareware'BBS (66) 
(36) 

Telekommu
nikation 

Övrigt 

AreaCode Var i USA finns riktnum
mer XXX? (40) 

David Haynle slctev berömda Disksalv. Haynie arbetar som 
-hårcfvaruutvecklare_på Commodore i USA. 

lcons Tänka sig. 300 ikoner till! 
(213) 

lcontype Fixa med lconEd. Byt typ 
med detta prg. Mycket användbart 
(69) 

användbart (236) 
MuchMore Som "more" och 

"less". Bra! (234) 
PopDir "Poppa fram" dir (204) 
Requester Som i DPaint (84) 

:~------------ KeySort Sortera meddelanden 
BBS:er (157) 

lmage·Ed lkon·editor (242) 
Jeanslcons Titta. Fler ikoner (137) 
Smartlcon lkonifiera fönster (134) 

Sb Strukturerad "browser" (69) 
Sed En GNU Sed (Stream editor) 

(231) 
Program 

Access Populärt 16 fårger(98) 
Afttenn IBM 3278-emulerlng (170) 
Ahost ANSl·tenninal (40) 
AmlcTenn baserat på "comm" (82) 
AmlgaDlsplay Emulera dum tenni· 

nal(l8) . 
Amlgatenn X·modem (1) 
ArgoTenn Macroassembler av Jez 

San(12) 
AZComm Modifierad versl8n av 

Comm z-modem (171) 
0-ltennit Portnlng av Kermlt (26) 
Comm Källkod.avcomm 1.34(75) 
Comm Trevligt tennlnalprogram 

v1.34 
Dg210 D·210-termlnal (40) 
Dnet Link·protokoll (220) 
Dtenn Intelligent gjord av Matt Dil· 

lon(73) 
Handshake En av de mest använ

da. VT220. Shareware (172) 
Kennlt Uråldrig Kermit (4) 
Ncomm Bra för svenska tecken 

(230) 
Pdtenn Enkel terminal ANSI DEC 

VT-'100(14) 
Smalltalk Smalltalk system (37) 
SpeechTenn Jermlnatemulator; X

")()dem (20) 

Vttest Testa kompabiliteten 
VT100-kompatibler (35) . 

Xprllb Extern filöverföringsproto
koll (240) 

Hjälpmedel 

Kalkylatorer 

Celc Vetenskaplig kalkylator (210) 
Hexcalc Hex/oct/dec/bln·kalkyla· 

tor(235) . 
Hp binloct/dec/hex/float/complex· 

kalkylator (130) 
Hp-10c Emulerar HP-10c (38) 
HP11 EmulerarHP·11 (153) 
MultlCalc Grafisk kalkylator med 

3000 siffrors noggrannhet. Display 
med 48 siffror (166) 

ProCalc Emulerar HP· 11 C 
Unlts Konverterar mellan olika tal· 

system(74) 

"Ikoner" 

Fonter och typsnitt 

Fontsedltor Editera fonter (30) · 
Fonts Åtskillig~ nya fonter (81) 
KlckFont För A 1000-ägare. Byt ut 

klckstartfonten (179} 
MacFont Konvertera Mac-fonter .. 

till Amlgan (138) . 
NewFonts 30 nya fonter (71) 
Peal1FontsSom Topaz, fast snyg-. 

gare(61) · 
PenPalFont Får sexåringar att 

känna sig som hemma (73) ' 
SetFont Byter font enkelt (182) . 
Slavlcfonts En hel radda nya fon· 

ter(202) 
TeXF 78TeX·fonter (135) 

Lista filer 

SpeedDlr Snabb dir-funktion (75) 
Text Display Visar text (244) 
Tslze Skriver ut "dir" (35) · 

Filmanlpulerlng 

Acp koplerlngsprog som UNIX·cp 
(36) . . 

ARCre For långa filnamn som 
· klippts I "arc" (53) . 
· Cmp Matt Dlllons "FlleComPar
slon'.' fil (168) 

CompNas komprimerar (51) 
DataToObJ Konvertera "Raw" data 

till objekt·kod (172) 
Dehex Konvertera Hexfil till binär-· 

fil (10) 
· Dlff Hämtat från UNIX·världen 

(231) 
-· Flles Matt Dillons filkatalog (168) 
Flndlt Ur Matt Dillons specialdisk 

Allst Av David Haynie (108) (168) 
Browser Programmerarens "work· FlxHunk Forcerar program in i 

bench" (180) Chip·mem (197) 
Browser2 Annan variant (59) Flow2Troff Förtroff.kompatibla la· 
CType Låsa textfiler (237) serskrivare (162) 
DlflDlr Jämför två likartade blblio- FtoHex File to Hex (168) 

Gar,lconsSamling symboler(190) tek(188) MatcLstuff Matcha mönster 
lconAasembler Byt WB-lkoner mot DlrMaster Snygg dlskkatalog. (102) 

StarTenn Trevligt telekomprogram 
/ (30) . 

tu: Utökad version av VT· 100 (108) 
tek4010 Tek-4010-emulator (52) 
TermPlus CRC, ASCII, Xmodem 

IFF·brush (101) Shareware (130) Pack Strtppa C-program från "whi-
lconlfy Skapar Ikon på WB·skår· DlrUtll Gå runt I blblioteksstruktu· tespace" (20) · 

(33) •. 
UUPc Ansl~r Amigan till Usenet 

(109) 
VT100 Två nya versioner av. VT100 

(138) I 

Wombat VT· 102 (50) 

Ut~llty 

men (126) ren (49) . Paste Från Unix-världen (136) 
lconlmage Byt gamla ikoner mot DlrUtll2 Variant av DirUtll (35) PlpeDevtce AmlgaOOS plpe-devl· 

nyabilder(120) DoTH Visa filer med storlek och ce(84) 
lconmergar Spara två brush·filer plats kvar på disk (70) QulckCopy Tre versioner (35) 

som Ikon (182) OUM2 Som DirUtll. Skriven I Modu· Remllb Tar bort ett speciellt bib-
lconMk Gör Ikoner (71) la·2, med käJlkod (75) liotek (178) 
lcons Blandade ikoner (44) Eless Snabb variant av dir (75) SlzeChecker Kollar förändringar. 
tcons Fler blandade ikoner (67) Fd Modifierad Eless (75) Hittar virus (244) 
lcons Ännu fler blandade Ikoner File Känner igen vissa typer av filer Spiff Som diff (172) 

(71) (231) Strlngs Hitta strängar i binära filer 
lcons Ytterligare blandade Ikoner FlleReq "Pattern matching" (85) (174) 

. (82) Flnd Leta filer (197) Strlpc Tar bort kommentarer från 
tcons Några rörliga ikoner (124) LcN.lstar bibliotek (10) C-kod (6) 

Arc Packa och packa upp program tcons Ytterligare ett antal blanda· Ld4 Som Ld (12) WarpUtll Hjälpprogram för Warp-
(70) . · de ikoner(151) Ls listar filer och bibliotek. Mycket ändamål (243) 

_,) . - -rr - - - ..... - - ~ - -- - - - -,,-- - - - ~- - - - - - - - - - - - - - -, 

HAR KAN DU BESTALLA. PD-PROGRAMMEN, 

/ 

Nordiska PD-biblloteket ·sköter distributionen av PD-disketter åt de större Amiga-föreningarna I E'VVLLJS1VT . I' 
Sverige och Norge~ Medlemmar i dessa föreningar kan köpa disketter för 20 kronor styck. An1 ' I 

Genom ett exl<lusivt avtal kan nu även alla Dätormagazms läsare skaffa PD-dis~etter till samma pris ERBJ!,JDAN· 
som medlemmarna I de olika föreningarna. Villkoret ar dock att du tillsammans med din beställning DE FOR 20 .• • I 
skickar in nedanstående kuponjl. Listan över PD-program ligger på två disketter som kostar dig 30 DATOR· I 
kronor. Med på dessa disketter finns även tre nyttiga program: VirusX, DiskSalv och Diskman2. MJ,\GAZINS 

Ett par texter för dig soin är nybörjare finns också med. 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: : 

. Namn ................................................................ : ..................... : ......... .. 
1 . . 

Adress ............................................................. ; ................................ .. 

I 
I 
I 
I 

·--' I . OM17/89. . . I 
• Po.stnr.................................................. Postadress ....... ;................................................................................. . _. ... ------------------------------------~------

Wherels Letar efter fil med givet 
namn(45) 

Textvisning 

AMC Skrollar text (182) 
Blitz som type (60) 
BlitzFonts Visar text sex gånger 

snabbare (60) 
FastText Blitterbaserad snabbtext 

(170) 
Less Som " more" i UNIX·världen, 

men bättre (149) 
MemoPad lntuitionbaserat komi· 

hågprogram (160) 
MorelsBetter Hack som gör More 

bättre (224) 
MouseReader Visa text och se 

IFF·bild med musen (97) 
PrintText Visa asciitext på skär· 

men(90) 
TextDisplay Som more och less 

(188) 
View Musorienterad textläsare 

(163) 
Vmore som more. Funkar från WB 

shareware (85) 
Vnews Filläsare (85) 
WarpText Snabbare än blitz (96) 

Diskhjälp 

AmCat Katalogisera diskar. Share· 
ware(67) - - . 

Backup Gör backup' som Amiga· 
DOS.filer (98) . 

.BackUp Matt Pillons backup·pro· 
gram (168) 

Bootlntro Skapar iritro på boot· 
blocket (188) 

CrossDOS Läs MS·DOS och Ata· 
riST formaterade diskar (240) 

D2D·Demo Disk to disk demo (82) 
DCDemo DiskCat 2.3 demo. Disk· 

katalog (98) 
DlskHandler Låser och skriver 1.2 

formaterade diskar (Z36) 
DlskMan "disk browser"·program 

(82) 
Dlskmapper Kartlägger sektorer 

på disketter (33) . 
Dlsltsatv Räddar disketter. Nöd· 

vändlgt program! (212) ' 
OlakX Sektorbaserad dlskeditor. 

Braf (158) 
. DlskZap Editera en disk.. Sektor för 
sektor(50) " 

DOSKwlk Sparar filer snabbt. Ej 
DOS-format (129) 

FIIIDlsk Hjälp till DiskSalv. Av Fred 
Fish (61) 

FlxDlsk Råddar disketter (223) 
Fm File Mapper. Kartligger filer 

(36) . 
GetVolume Var i systemet är filen 

XX.?(56) . 
HdDrlver för WD·1002·05 hårddisk 

(98) 
HeadClean Rengör diskettstation 

tillsammans med reng0ringsdlskett 
(239) 

KwlkBackUp Snabb t>ackup-pro
gram(~) 

MRBackUp Hårddiskbackup fil fOr 
fil (170) 

Muncho Spelar digitaliserat · ljud 
(137) 

MyUpdate Uppdateringshjälp för 
diskar(49) 

NoCllck Tomma diskettstationer 
blir tysta (243) 

NoCllck2 Ber diskettstationen hål· 
la tyst (231) 

, PcPatch Patchar PCCopy och 
PCFormat från Extradisken (218) 

RamCopy För folk med 1MByte 
minne eiler mer och bara en diskett· 
station (165) 

ScottOevlce MicroForge SCSI· 
driver(84) 

SDBackUp Hårddlskback'up CLI· 
enbart (128) 

Sectorama Rådda trasig eller för· 
lorad information på diskett eller 
hårddisk (108) 

TurboBackup Mycket bra diskett· 
kopierare. Snabb! (139) 

Xebec Hjälp för folk med Xebec· 
hårddisk (224) 

Finesser 
DropShadow Skuggor på WB· 

fönster (112) 
MoreRows Gör Workbenchskär· 

men större (54) 
MouseOff Får muspekaren att för· 

svinna(75) 
NewZAP Filsektor·editor. Bra att 

fuska i spel med (164) 
Pyro Skärmsläckare utöver det 

vanliga (199) 
Tralls Muspekaren lämnar " spår" 

efter sig (32) 
WBPlc Ersätter WB:s färg 0 med 

en hires IFF·bild i två eller fyra färger 
(234) 

Forts nästa num~er 

< 
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Många bidrag till 
sträng-utmaning 
Delsträngsutmaningen · blev stäver i en sträng till versaler. En en-

··kt 1·· kel och naturlig lösning, men tyvärr 
ma a popu ar. mindre bra. Den klarar nämligen bara · 

Vi fick in mängder av bi- bokstäverna a-z, inte våra svenska 
drag till denna relativt enkla tecken åäö. 
utmaning. Men det var också Det är med en viss sorg jag har 
många som blev diskade. varit tvugnen att underkänna bidrag 

efter bidrag för att programmeraren 
Många amigaprogrammera- inte har varit vaken för detta. På Ami-
re som inte klarade kraven, gan har man en stor fördel av att BA-
antingen för att de inte tänkte SICen innehåller så många nyttiga 
på att åäö också är bokstä- funktioner, men det g~ller oc~s~ ~!! 

d hålla reda gå vad funkt10Aen gör, inte 
yer, eller helt enk!_lt. struntjl e_ bara vad· man tror och hoppas att den 
I det.------- gör. 

Richard Westmans lösning var en 
Uppgiften var ganska enkel och egen funktion som konverterade 

rättfram. Det gällde att avgöra om tecknen, en funktion som tog tolv 
bokstäverna i en textsträng, ett ord extra bytes i anspråk. Som .. kontrast 
tex, fanns med i en annan sträng, el- kan jag niimna att Niklas Ostelius i 
ler inte. ~rogrammet . skulle · ocks~ ' Norrköping, som skickade in det kor
kunna avgöra.om boks.täverna låg I taste bidraget på 312 bytes behövde 
samma ordning, eller i rakt mots_att · 141 extra bytes för att klara åäö kor-
ordni~g -i de båda strängarna. _ ·., rekt. 

-Det blev många och korta bidrag. . Han utnyttjade däremot en annan 
Det är inte utan att man blir iinpone- av Amigans faciliteter för att minska 
rad av hur kompakt det går.att skriva längden. Att definiera att alla variab-
. program även i BA9IC. ler som börjar på en viss bokstav ska 

'Programmen kanske inte uppfyller · vara sträng_'@.(iabler..r.edaA-i-oorjarra 
· , · vad man ·menar med_JlQQ...pJ_ogram- ogramriiet med DEFSTR. På det 

- .--:--ffleringstekniR;, -_och med att de i sättet sparade han in ett stort antal 
många fall blir oläsl jga,och långsam- _ $-tecken i själva programmet. I stäl
ma· när man pressar ut. det allra yt- lef f pr att skriva A$ = 8$ kan han då 
tersta av kompakthet i programmet. . skriva A = B. Många dyrbara bytes i 
Men det är definitivt nyttigt att kunna besparing. 
det octi att kLJnha plocka fram.kor,n- Ett bidrag fick vi in i C också från 
pakta -algoritmer (sätt att lösa ett Peter Ström berg i Malmö. Att det inte 
visst problem'på). Och det är inte säl- flödar i C-bidrag i mängder är väl 
Ian den kortaste algoritmen också är tämligen förståeligt, med tanke på 
snabb och bra. ·· att·vi för närvarande inte delar ut nå-

Sammanlagt kom det in 22 bidrag got pris i den kategorin. Men finns 
till 64:an och 32 till Amiga. Vinnarpa- det ett intresse? Skriv ett brev ·och 
ret Lars Loeskow och Per-Erik An- kräv att vi inför en C-kategori i Ut-
dersson från Stenungsund tog hem maningen om det är detdu vill. Om ni 
en relativt bekväm seger i 64:a-pro- inte talar om vad ni vill bl ir det alltid 
grammering. Samtliga deras sex (!) svårare att genomföra det. 
bidrag var kortare än tvåans. Det var i Till sist kanske jag ska komma 
och för·sig inte· mycket som skiljde med en liten rättelse till den nya ut-
mellan dessa sex bidrag, de variera- maningen i nr 16. Det går givetvis 10 
de från 278 till 287 bytes i längd. · mm på en cm, inget annat. Glöm mitt 

Eftersom skillnaden i hastighet yrande på den punkten. 
var så pass markant mellan det kor- ·· Anders Kökeritz 
taste , godkända bidraget Pi3 280 
b'ftes och nästa på 283 bytes har vi 
valt att publicera det aningen längre 
bidraget. Även det slår Kjer:s (känd Topplistan: 
från demogruppen Horizon) bidrag. 

På tredje plats i 64:a-kategorin 
kom en gammal bekant, Richard 
Westman från Linköping som rätt ny
ligen kammade hem en dubbel seger. 
Denna gång får han nöja sig med en 
seger, i Amigakategorin. 

Många missade 

Hans bidrag var absolut inte det 
kortaste, men väl det kortaste god
kända. Tyvärr var det ett mycket stort 
antal som föll bort för att de inte ha
de klarat kraven. 

På Amigasidan krävde jag nämli
gen att stora och små bokstäver 
skulle behandlas lika, ett ganska tri
vialt krav kan man tycka. Men många 
har löst detta med hjälp av funktio
nen UCASE$ som gör om alla bok-

AMIGA-VINNARE 

C64 

1. Lars Loeskow och Per-Erik An
dersson i Stenungsund, 280 bytes 

2. Kjell Ericson (Horizon), Huddinge 
(311 bytes) 

3. Richard Westman, Linköping (315 
bytes) 

4. Michael S0rensen, Vänersborg 
(332 bytes) 

5. Ulf Lundbergh, Spånga (337 bytes) 

Amiga: 

1. Richard Westman, Linköping, 406 
bytes 

2. Niklas Östelius, Norrköping, 463 
bytes 

3. Christer Nordahl, Kinna, 514 bytes 

DIM a (255 ) : I NPUT " Huv udsträn g "; d $: IF d $=~"'THEN END 
1 j=l:GOSUB 2: h$=d$:INPUT"Del s träng";d$:IF d$= ""THEN RUN 
j =-1:GOSUB 2:t$= " 
I F INSTR(h$,r$) THEN t$="i omvänd o rdning 
IF INSTR(h$,d$) THEN t$="i rät t o rdning 
FOR i =l TO 2 55:IF a (i) <0 THEN t$="inte 
a (i ) =0: NEXT:PRINT d $ " f inns " t $" i "h$:d$=h$: GOTO 1 
2 r$= " 
FOR i =l TO LEN(d$) : a =ASC (MI D$ (d$ , i ))AND 223 : a (a ) =a( a )+ j 
r$=CHR$ (a ) +r$ :MID$(d$ , i ) =CHR$ (a ) :NEXT : RETURN 

64-VINNARE 
1 I NPUT "HUVUDSTR,li;NG" :HS: 1F H$ =""THENEND:DATA, l RATT ORDN ING, I OMVÄND ORDN lNG.~I 
2 RESTORE: READD $ : ! NPUT" DELSTRANG" : Ds: PR l NTDf.; : FORG=OT03: I FD$ ="" THENRUN 
3 READZ$: FOR! = 1 TOLENlHS l : FORJ = 1 TOL EN lDS ): lfM I 0$ t H$. l , J) = D~THENG=4: DATA I NTE 
4 QS : MJ DS(DS , J, l I: IFM I U$ (HS , I, Gl 2 >=QST HEN[ 1$ =LEF T1- \ 0$,J - 1 l+ MIDS< DS , J+l I :J =99 
5 BS =L EFT SlQS+8$,J I : NE XT: NEXL:D S = BS: NEX T :PRJ NT " F INNS "Z S " I "HS:GOT02 

Amiga 500 
Starterkit 

Perfekt startpaket meu· 
ordbehandling, ritprogram 

och 3 toppspel. 

5.995:-

Commodore 
64-paket 
Testpilot 

C64, bandspelare, 
joystick & 5 

simulatorspel 

Batman 
samma som ovan fast 

med Batmanspel 
och 10 andra spel 

Skrivarklappar 

·& övrigt 

MD2D ...... ........ .. 79:-
MD2HD 299:-
MF2DD .......... 165:-
MF2HD .... ... .. . 399:-
Musmatta .... ...... 99:-
Diskklippare .. .... 79:-
Diskettbox 40 ... . 99:-
Diskettbox 80 .. 149:-

maxelt 

MPS 1230 .................... 2495:-
Star LC10 .................... 2995:-
Star LC10 färg ............ 3495:-
Star LC24-10 .............. 4795:-

Amiga S00 
Home Qfficekit 
Kraftfullt paket för den 

proffessionelle med ordbe
handling, databas & DTP. 

6.990:• . I 

Amiga 500 
-tiHäggs_pake · 

AF-modulator, mus
matta, joystick & 
1 ö-pack disketter 

500:- · 

Norra Europas största spelsorti
ment hos USA DATA ?? 

VÄLKOMNA in för att avgöra!!! 

[!lffi)[]ATA 
Tegnergatan 208, STOCKHOLM 

08-304640 
08-302440 

3.3< 
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Så styr du mus och joystick 
Ska man skriva riktiga da

torspel är det helt nödvändigt 
att kunna läsa av data från 
musen och joysticken. Och 
det är exakt vad du får lära 

- ---> dig i detta femte avsnitt av as
semblerskolan. 

Dessutom får du lära dig 
den tråkiga men ack så nöd
vändiga konsten,att.ffl~ltipli~= 
cera tal i assembler. ·~---~. 

Det.ta avsnitt är tänkt att bli den 
avslutande delen i ren assemblerpro
grammering. I följande artiklar kom
mer vi gå in mer på hur man använder 
hårdvaran i Amigan samt hur man 
utnyttjar ROM-rutinerna i datorn. 

Vid det här laget ska du kunna de 
flesta instruktionerna, så denna 
gång tar vi upp lite mer programme
ringstekniska detaljer. Det kan 
ibland dyka upp någon instruktion vi 
tidigare inte diskuterat. Då förklarar 
vi givetvis vad denna gör. Dessutom 
publicerar vi en lista på samtliga 

del och decimaldel först. Som be
kant är ju 3.5 • 2.5 = (3 + 0.5) (2 + 0.5) 
= 3 .• 2 + 3 * 0.5 + 0.5 * 2 + 0.5 * 0.5 
= 6 + 1.5 + 1 + 0.25 = 8.75(pust!). 

Det är så programmet går till väga. 

Läs av musen 

läsa av mus, joystick och tangent
bord. 

Vi börjar med musen. Musknap
parna läses av på adress SBFE001 
samt $DFF016. Bit 6 i $BFE001 är ak
tivt låg för vänster musknapp. Bit 2 i 
$DFF016 är aktivt låg för höger mus
knapp. 

På adress SDFF00A ligger data för 
vertikala och horisontella muskoor-

~i'"!s_tr~ktioner. . . . , . För att göra programmeringen lite 
V1 har tIdIgare talat hte om mstru~ _ mer intressant ska vi nu lära dig att FORTS PÅ SID XX 

tionerna för multiplikation; MULU · 
och MULS. Dessa instruktioner kla- .----------------------------
rar tyvärr bara en storlek på 16 bitar. 
Vi ger här ett exempel som klarar 
multiplikation med longwords. Ruti
nen arbetar med 16 bitar heltal och 
16 bitar decimaler. 

PROGRAM5.1 
MULTIPLY: MOVEM.L D0-D4,-(SP) 

CLR.W D4 

TST.L 
BPL.S 

Positivt tecken 

Är D6 positivt ? 

, ~ NEG.L 

D6 
POSITIVE! 
D6 D6 • -D6 

Artikelförfattare: ®· .· 
Daniel Melln & 
Peter Llndström 
Tecknlnga·r: Björn Olln 

Hur representeras decimaltal i as
sembler? 

Det finns ett flertal sätt att klara 
den biten, men det enklaste sättet ar· 
att använda sig av s.k. "fixed point" 
tal. Dessa tal skiljer sig från flyttal
systemet där decimalkommat "fly
ter" i talet. 

I vårt fall använder vi fixed point, 
där de 16 mest signifikanta bitarna 
representerar ett tvåkomplements 
heltal. De 16 lägsta bitarna represen
terar decimaltalet X/65536. Talet 
$00018000 motsvarar 1.5 decimalt 
(1 + 32768/65536). Och talet 
SFFFC4000 är samma som -3.75 
(-4 + 16384/65536). Exemplet ovan 
multiplicerar D6 med D7 och spar 
produkten i 07. 

I och med att MULU bara använder 
16 bitar får vi dela upp talen i heltals-

assem 
Del 6: Allmänt om libraries och hur 
man använder de viktigaste rutinerna 
I exec.llbrary. 
Del 7: Rutiner I graphlcs.library och 
lntultlon.library. 
Del 8: Huvudbitarna I dos.llbrary. 
Del 9: Vad används coppern till och 
hur fungerar den? 
Del 10: Enkel grafik, hur bitplan fun
gerar, färger, skärmkoordlnater, visa 
en blld och hur man svajar en text. 
Del 11: Sprites, deflnlering, hur man 
flyttar sprites och känner av kollisio
ner. 
Del 12: Ljud med sampllngsteknlk, 
hur man använder samplingar I egna 
program samt lite om det Inbyggda 7 
KHz-llltret. 
Del 13: Introduktion av blittern, avan
cerad grafik samt scrollnlng av text. 
Del 14: Avancerad blltterteknlk, 
bombs, listning av DFF samt ett pro
gram som visar hur man flyttar bobs. 
Del 15: Sista avsnittet som lär ut g·run
derna I demoprogrammering. 

NOT.W D4 Byt tecken 

POSITIVE!: TST.L D7 
POSITIVE2 
D7 

Är D7 positivt? 
BPL.S 
NEG.L 
NOT.W D4 

D7 = -D7 
Byt tecken 

POSITIVE2: MOVE.W D6,Dl Dl • decimaldell 

SIGNOI<: 

SWAP 
. MOVE.W 

MOVE.W 
SWAP 
HOVE.W 

HOVE.W 
MULU 

MULU 
SWAP 
CLR.W 
ADD.L 

MULU 
ADD . L 

MULU 
CLR.W 
SWAP 
ADD .L 

TST.W 
BEQ.S 
NEG.L 

D6 
D6,DO 
D7,D3 
D7 
D7,D2 

D3,D7 
DO,D7 

D2,DO 
DO 
DO 
D0,D7 

Dl,D2 
D2,D7 

D3,Dl 
Dl 
Dl 
Dl,D7 

D4 
SIGNOI< 
D7 

MOVEM.L (SP)+,D0- D4 
RTS 

DO • .heltalsdell 
D3 = decimaldel2 

D2 • heltalsdel2 

D7 = heltall*decimal2 

D7 • D7+heltall*heltal2 

D7 • D7+decimall*heltal2 

D7 =D7+decimall*decimal2 

Vilket tecken? 

Byt tecken på produkten 

PROGRAM5.2 

READMOUSE: 

YMINOI<: 

YMAXOI<: 

XMI NOI< : 

XMAXOI<: 

EXIT: 

YPOS: 
XPOS: 
OLDMOUSE: 
NEWMOUSE: 

YMIN=4 
YMAX=196 
XMIN=O 
XMAX=319 

MOVE.W 

BTST 
BEQ.L 

MOVE .W 

MOVE.B 
MOVE.B 
SUB.B 
EXT.W 
ADD.W 

MOVE.B 
MOVE.B 
SUB.B 
EXT.W 
ADD.W 

MOVE.W 

CMP.W 
BGE.S 
MOVE. W 
CMP.W 
BLE.S 
MOVE .W 
CMP.W 
BGE.S 
MOVE . W 
CMP .W 
BLE .S 
MOVE.W 
BRA .L 

RTS 

$DFFOOA,OLDMOUSE 

t6,$BFE001 
EXIT 

$DFFOOA,NEWMOUSE 

NEWMOUSE,DO 
OLDMOUSE,Dl 
Dl,DO 
DO 
DO,YPOS 

NEWMOUSE+l,DO 
OLDMOUSE+l,Dl 
Dl,DO 
DO 
DO,XPOS 

NEWMOUSE,OLDMOUSE 

tYMIN,YPOS 
YMINOK 
tYMIN,YPOS 
#YMAX,YPOS 
YMAXOI< 
tYMAX,YPOS 
tXMIN,XPOS 
XMINOI< 
tXMI N, XPOS 
#XMAX,XPOS 
XMAXOI< 
tXMAX,XPOS 
READMOUSE 

DC.W YMIN 
DC.W XMIN 
DC. W 0 
DC . W 0 

Läser in startvärde 

Läs musknapp 
Sluta om nedtryckt 

Läs muskoordinater 

Addera skillnaden 
mellan nytt och 
gammalt 'i- värde 
till YPOS. 

Addera skillnaden 
mellan nytt och 
gammalt X- värde 
till XPOS. 

Nytt värde har 
blivit gammalt. 
Är YPOS mindre än 
.YMIN ? 

Är YPOS större än 
YMAX ? 

Är XPOS mindre än 
XMIN ? 

Är XPOS större än 
XMAX ? 

Läs vidare 

; 
. 

' 

' 

' 

: 

Instruktion Storlek Förklaring 

ABCD B Addera decimalt. 
ADD · B,W,L Addera binärt. 
ADDA W,L Addera adress. 
ADDI B,W,L Addera immediate. 
ADDQ B,W,L Addera fort (3-bits tal). 
ADDX B,W,L Addera med extend. 
AND B,W,L Logisk och. 
ANDI B,W,L lmmediate AND. 
ASL,ASR B,W,L Aritmetisk shiit. 
BCHG B,L Testa bit och invertera. 
BCLR B,L Nollställ bit. 
BSET B,L Ettställ bit. 
BTST B,L Testa bit. 
CHK ·w Instruktion för nantering av s.k. TRAP. 
CLR B,W,L Nollställ operand. 
CMP B,W,L Jämför binärt. 
CMPA W,L Jämför adress. 
CMPI B,W,L Jämför immediate. 
CMPM B,W,L Jämför minnesceller. 
DIVS w Dividera med tvåkomplement. 
DIVU w Dividera positi\/a tal. 
EOR B,W,L Logisk exklusivt eller. 
EORI B,W,L lmmediate EOR. 
EXG L Byt två register med varandra. 
EXT W,L Förläng tecken. 
LEA L Ladda adressregister med adress. 
LINK Spar adressregister på stacken och öka stack-

pekaren ett visst antal steg. 
LSL,LSR B,W,L Logisk shiit. 
MOVE B,W,L Flytta data .. 
MOVE w Flytta data till SR. 
:MOVE w Flytta data till/från SR. 
MOVEA W,L .Flytta adress. 
MOVEM W,L Flytta flera register. 
MOVEP W,L Flytta perifert. 
MOVEQ L Flytta fort (8-bits tal). 
MULS ·w Multiplicera med tvåkomplement. 
MULU w Multiplicera positiva tal. 
NBCD B Byt tecken decimalt. 
NEG B,W,L Byt tecken binärt. 
NEGX B,W,L Byt tecken med exte!7d. 
NOT B,W,L Logisk icke. 
OR B.W,L Logisk eller. 
ORI B.W,L lmmediaie OR. 
PEA L Spar adress på stacken. 

.. ROL,ROl'I B,W.L Rotera utan extend. 
ROXL,ROXR B,W.L Rotera genom X-flaggan. 
SBCD B Subtrahera decimalt. 
Scc B Ettställ villkorligt ( cc = -villkor) . 
SUB B,W,L Subtrahera binärt. 

' SUBA W,L Subtrahera adress. 
SUBI B,W,L Subtrahera immediate. 
SUBQ B,W,L Subtrahera fort (3-bits tal). 
SUBX B,W,L Subtrahera med extend. 
SWAP w Byt registerhalvor. 
TAS B Testa och ettställ. 
TST B,W,L Testa operand. 
UNLK Flytta adressregister till stackpekaren och hämta 

adress från. stacken. 
Bcc B,W Hoppa relativt och villkorligt. 
BRA B,W Hoppa relativt. 
BSR B,W Hoppa relativt till subrutin. 
DBcc w Hoppa relativt qch minska räknare. 
JMP Hoppa till adress. 
JSR Hoppa till subrutin. 
NOP Gör ingenting (No OPeration. 
RESET Återställ externa enheter. 
RTE Återvänd från exception. 
RTR Återvänd från subrutin/hämta CC. 
RTS Återvänd från subrutin. 
STOP Vänta på interrupt. 
TRAP Hoppa med hjälp av TRAP-vektor. 
TRAPV Gör TRAP om v-flaggan är satt. 

PROGRAM5.3 

LEA TEXT,AO 
LEA CODE,Al 
CLR.W DO 

READl<EY: BTST #6,$BFE001 Vänster musknapp ? 
BEQ .S EXIT 

BTST fO,$BFEC01 Är någon tangent 
BEQ.S READl<EY nedtryckt ? 

MOVE. B $BFEC01,DO Läs tangent 
ROR.B tl,DO Flytta ner de 7 
NOT.B D0 högsta bitarna och 
MOVE.B (Al,DO.W), (AO)+ flytta från tabell 

till textbuffert. 

RELEASEl<EY: BTST· f0,$BFEC01 Vänta tills 
BNE.S RELEASEl<EY tangenten släpps. 

BRA.S READl<EY Läs mer tangenter. 

EXIT: RTS 

CODE: DC.B ' ' 1234567890-=\ $00- $0F 
DC.B 'QWERTYUIOP [) $10-$1F 
DC.B 'ASDFGHJJ<L;" $20-$2F 
DC.B '<ZXCVBNM, ./ $30- $3F 
DC.B I $40-$4F 
DC.B $50-$5F 
DC.B $60-$6F 
DC.B $70-$7F 

TEXT: BLl<.B 200,0 

! 
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Nu har Du råd med 
en proffsskrivare till 
Din Amiga-Atari! 

Panasonic 
Office Automationrn 

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 128? 
Vi har ett interlace för 295:
Printerkabel till Amiga/ Atari/PC 99:-

.-------------- 1--~- .· ' > 
-~g~ 

• , • RIKSFORB~ 

((\e,41I ~, . : . ,L . ; . 5 titlar (Oilswell, La:mrian, J~pJ~rlander, Robotro~, "Do~~~r Koc"g) , ,. 
o\•' ll c.~ Spelcartridgepaket till C64/ 1 ~8 . . , . . ~ 39:-/ st 

fO~••"~~~~ · ·. ~~-:-!1:;::=::. ·· :::-:-ordbeh;J~ling till A.~i-g1~~~s:~~:::•,:·J:;:·· 
på köpet: 

20 häftiga originalspel 
och 5 nyttoprogram. 

OSLAGBART! 

ATARI 520 STFM med svenskt tangentbord och handbok, 512 Kb RA,.M. 
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 23,46% moms. 
Minimiorder 200:-. Fraktfritt. 

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 C 128, disk 175:
Calc Result Advanced till C64, disk 145:
Stai' Texter ordbehandling till C64, disk_ 195:-
Printerpapper, vitt A4, 1000 st 199:-

maxell 
Il · datalagring 

för extra säkerhet 

Disketter 10-pack 
MD 2 D, 51/4" 89:
MF2DD, 31/2" 155:-

Diskettboxar 
D 40 L, 40 st 3 1/2", lås 65:-
D 80 L, 80 st 3 1/2", lås 95:-
D 50 L, 50 st 51/4", lås 89:-
D 100 L, 100 st51/4", lås 99:-

POSTORDER 
060-12 7110 

Box 847, 851 23 Sundsvall 

it' fl&tJ 

J!~ 

, i 
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s·u läkare bekostade 
' ' 

--. by · gandet av Amigan 
Hur gick det egentligen till 
när den första Amigan skapa
des? 

Ur en "grotta" i det djupas
te Silicon Valley satt 18 per
soner på varandra under någ
ra år i början av 80-talet. 

Tanken var att bygga värl
dens bästa spelmaskin. 

Det blev en Amiga. 

Företaget Arniga grundades under 
hösten 1982 av sju läkare från Flori
da som hade sju miljoner dollar att 
investera. 

Läkarna övertygades att starta ett 
datorföretag i stället för en planerad 
varuhuskedja, berättar RJ Mical i ett 
föredrag i USA. · . 

De hittade Jay Miner och Dave 
Morse och under hösten 1982 grun
dades företaget. 

Jay Miner designade chip och ha
de tidigare gjort chipen till Atari 800. 

Dave Morse var vicepresident på 
leksaksfirrnan Tonka Toys. 

Tanken var att skapa världens bäs
ta spelrnaskin. 

Annan åsikt 

Men Miner och Morse var av helt 
annan åsikt, vilket de lyckades dölja 
för ägarna. 

Under de första månaderna före- · 
taget existerade utvecklade man 
hårdvarap. 

Samtidigt höll man på med några ..r 
andra projekt, vilka var mindre lycka
de. Bland annat utvecklade man en 
"joyboard", en rektangulär platta 
som lades på golvet. Det var tänkt att 
datorspelaren skulle styra spelet 
med fötterna. 

Till "joyboarden" följde ett Zenrne
ditations-prograrn där det gällde att 
balansera så bra som möjligt. 

Ur detta misslyckade projekt korn 
så småningom Arniganterrnen guru
rneditation. 

Det enda sättet att överleva men
talt många datorkraschar var att sät
ta sig på brädan och meditera en 
stund ... 

Så här såg den första Amigan ut, Amiga 1000. Den hade en
dast 256 Kb RAM-minne i grundutförandet och kostade 17 000 
kronor i Sverige med färgmonitor. 

Förutom den totalt misslyckade 
joyboarden gjorde Arniga även joy-
stickar. · 

I maj 1983 anställdes den första 
rnjukvaruexperten, Bob Parisau i Los 
Gatos, mitt i det legendariska Silicon 
Valley i amerikanska Kalifornien. 

I ett PD-program (!) berättar han 
hur det gick till: 

Grottmännen 

- Vi var upp till 18 personer i ett 
stort rum på 140 kvadratmeter. Och 
jag var en av dessa Arniga Grott män i 
djupaste delen av Silcon Valley. 

Under de följande månaderna för
sökte man hitta folk som ville jobba 
för Arniga, vilket var lättare sagt än 
gjort. · 

Samtidigt försökte man utveckla 
datorn. Antingen med primitiva eller 
icke-existerande verktyg. 

I september 1983 var Jay Miners 
lag färdig med utvecklingen av tre 
VLSl-chips. Men bara på papperet. 

Och med hjälp av ett stort antal pen
nor och suddgummin. 

Nästa fas i utvecklingen var att 
koppla ihop en maskin av kompo
nenter som emulerar-de tre chipsen. 
Varje chip-emulator formades som 
ett slags karusell. 

Detta skulle bli klart under tids
press. Meningen vara att projektet 
skulle visas under hernelektronik
rnässan, GES, i Las Vegas i januari 
1984. 

Fiaskot nära 

- Det kanske låter konstigt, men 
hade vi missat mässan hade vi lika 
gärna kunnat packa ihop och leta ef
ter nya jobb, berättar Parisau. 

Och det var nära att de misslycka
des. 

Men två minuter i åtta på nyårs
morgonen 1984 var den första pro
totypen klar. 

- Följande fredag åkte vi till Las 
Vegas med prototypen med prototy-. 

pen och en hel uppsättning derno
prograrn. 

Det var stillbilder, rörlig grafik, en 
an imerad sekvens och en talande 
an imation, en roterande boll, bara 
för att nämna några. 

- Vi jobbade 24 timmar per dygn i 
grottan. Dag ut och dag in. Det var 
otroligt. Folk sov där, folk stod upp 
och folk väntade på sin tur att få av
sluta sin del av arbetet. 

Väl i Las Vegas var succeri ett fak
tum. Och eftersom man var så uppe i 
högvarv stannade många kvar i Arn i
ga-båset på mässan på nätterna ba
ra för att kunna göra fler demo. Bland 
annat tillverkades den berömda de
mon med den studsande bollen just 
under en sådan nattlig seans. 

På "kontoret" blev de båda Arniga
anställda RJ Mical och Dale Luck 
kända som "de dansande idioterna" 

, eftersom de spelade musik på högs
ta volym och dansade under tiden 
programmen kompilerades, bara för 
att hålla sig vakna. 

Jobbade hårt 

- Vi hade arbetat med det här pro
jektet i över ett år och nu hade vi änt
ligen en maskin, berättar Parisau. De 
flesta anställda jobbade helt enkelt 
på tills de stupade. 

Men tre veckor efter mässan· upp
täckte man fler än sex olika allvarliga 
fel på maskinen. Den kunde helt en
kelt inte fungera som den då var kon
struerad. 

Men · trots de hårdvarumässiga 
motgångarna lyckades man reda ut 
problemen och göra om karusellerna 
till silikon under de kommande må
naderna. Dessa var klara under som
maren 1984. 

- På mjukvarusidan försökte vi 
hitta tillräckligt med pengar för att 
hålla företaget vid liv. 

Commodore kom in 

Efter GES i januari 1984 stod Arnga 
lnc. på ruinens brant. Det hade kos-
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. ,.. Han byggde 
Amigan1983 
SANT A CLARA, USA (Dator
magazin) - Det kommer att 
dröja innan Amigan slår ige
nom ordentligt. 

Det förutspår Jay Miner, 
mannen som byggde Amigan 
och med rätta kan kallas Ami
gans fader. 

Datormagazin fick en ex
klusiv intervju med honom 
under AmigExpo i Santa Cla
ra nyligen! 

Jay Miner rekryterades 1982 från 
Atari av det då nystartade företaget 
Arniga lnc. Hos Atari hade Jay desig
nat grafik/ljud chippen som satt i TV
spelet Atari 2600 och chips för dator
serien Atari 400/800. 

Själv tycker denna Arnigaveteran 
att Arnigans största fördel är att den 
redan från början ha både GLI och 
Workbench. 

- Själv använder jag GLI och 
• WorkBench lika mycket. Jag blir mer 

produktiv på detta sätt, än om jag 
hade fått nöja mig med bara den ena. 

Ett rykte som cirkulerat länge har 
varit att Arnigan egentligen aldrig 
skulle utrustats med GLI. Att man en
bart skulle kunna styrt Arnigan via 
Workbench om det inte bade varit för 

MetaGornGo. 
- Det är fel, förklarar Jay Miner. 

Den var inplanerad redan från början 
av den enkla anledningen att pro
grammerarna ville ha ett sådant 
kornrnand.o-interface. 

· Fläck på kortet 

Jay Miner passar också på att för
neka att han försökte ta ut HAM 
(Hold and Modify) ur chippen. 

- På sätt och vis är det sant. Jag 
ville ta ur HAM ur chippen eftersom 
de.t var instoppat för att användas 
med ·det amerikanska TV-systemet 
NTSG. 

- NTSG togs emellertid senare ut 
och då var bara RGB kvar. Med NTSG 
kunde HAM användas för att tex hål
la en färg och ändra intensiteten, vil
ket betyder att man kan gora olika 
nyanser av olika färger över ·olika 
intensiteter .• 

- Men RGB var ett helt annat kon
cept och jag förstod inte varför nån 
någonsin skulle kunna behöva HAM 
med RGB, så jag sa åt killen som 
gjorde själva layouten av chippet att 
ta bort det. 

- Han sa då att om vi tog bort 
HAM så skulle det bli ett stort hål i 
chip-layouten, en torn fläck, efter
som de inte fanns tid till att göra om 

' Jay Miner brukar kallas Amigans fader. Det var han som 1983 
konstruerade Lorraine åt företaget Amiga lnc. 

layouten så att det tomma området 
utnyttjades. 

- Jag sa då åt honom "Lämna 
kvar det, ingen kommer ändå att an
vända det." Det var så ryktet starta
de. 

- Det är sant att jag ville ta bort 
det eftersom jag inte trodde att nån 
skulle ha nån nytta av det. Men som 
det låter på folk som frågar så verkar 
det som om jag kämpade för att få 
bort det. 

Stor i mun 

Jay Miner är inte längre involverad 
i förbättrandet av Arnigans chips. 

- Jag ger Gornrndore råd ibland. 
Men om de tänker följa dem eller ej 
vet jag inte. De vet hur stor mun jag 
har. Och de vill inte att folk skall få 
reda på vad de arbetar på. 

Innan Jay Miner slutade på Gorn
rnodore-Arniga designade han de 
nya chip som kallas ECS (Enhanced 
Chip Set). Dessa, med undantag för 
den nya Agnus som redan släppts, 
kommer att släppas när version 1.4 : 
av operativsystemet släpps. 

- Ursprungligen tänkte jag göra 
ett customchip med 64 färger sam
tidigt, men de möjligheterna för-
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lrving Gould, Commodores 
. nuvarande ägare kastade ut 
grundaren Jack Trainiel 1984. 

TORONTO (Datormagazin) 
Commodore är i dag en mil
jardindustri med anläggning
ar över hela jordklotet. 

Men allt började började i 
en liten skrivmaskinsverk
stad på 84 Queens Street i To
ronto, Kanada, för 30 år se
dan. 

Det var där den före detta 
skrivmaskinsreparatören 
Jack Tramiel från Polen bör
jade bygga sitt imperium. 

Gornmodores historia är på många 
förverkligandet av den amerikanska 
drömmen om att börja med två tom
ma händer och sluta som miljonär. 

När Gornmodores grundare, Jack 
Tramiel, kom till USA i början av 50-
talet var han totalt utblottad. Sju år 
tidigare hade han räddats från ett av 
nazisternas koncentrationsläger. 
Resten av den judiska familjen Tra
miel dog i dödslägret. 

Jack Tramiel såg ingen framtid i 
Europa och tog värvning i amerikans
ka armen och flyttade till New York. I 
armen fick han reparera skrivmaski
ner. 

Karriären i armen tog dock slut när 
Jack Trarniel startade en liten skriv
maskinsverkstad i Bronx, New York. 
Den gick dock dåligt och han tvinga
des . arbeta som taxichaufför långa 
perioder. 

Efter något år flyttade han därför 
till Toronto i Kanada. 

En av Commodores första re
seskrivmaskiner från 1961. 

Där tog hans liv en ny vändning. 
Med ett litet sparkapital kunde han i 
mitten av 50-talet köpa en liten skriv
maskinsverkstad på 84 Queens 
Street i centrala Toronto. Ett hus 
som numera är rivet. 

Tramiel var.en driftig karl och ville 
expandera. Per brev fick han kontakt 
med en tysk skrivmaskinstillverkare 
och började importera skrivmaskiner 
till Kanada. 

Och nu tog affärerna fart. 

Commodore bildas 

1958 ombildades skrivmaskins
verkstaden till ett nytt företag med 
namnet Gommodore Business Ma
chines (GBM). Och två år senare köp
te Tramiel upp ett kanadensiskt före
tag som tillverkade elektriska räkne
maskiner. Gommodore började ock
så utveckla egna skrivmaskiner 
tillverkade i Tyskland. Bland annat 
en serie reseskrivmaskiner. 

- Vi satsade på allt som kunde ge 
pengar, berättar Rainer Scharnke, 
tekniker hos Gommodore sedan 
starten. Vi tillverkade t.o.m. en radio
grammofon vars delar köptes i Tysk
land och monterades ihop här i Ka
nada. 

Från 1958 och fram till början av 
70-talet satsade Gommodore hårt på 
både skrivmaskiner, kopieringsap
parater samt elektriska och manuel
la räknemaskiner. 

1965 drabbades Gornrriodore av 



Commodores grundare började som 
taxichaffis - slutade som Atariboss 

Commodores första dator, KIM-1, från 1975. En av de första 
persondatorerna med inbyggd BASIC och tangentbord. Rai
ner Scharnke, anställd hos Commodre i Kanada sedan 1960 
visar: stolt upp reliken. 
sin första skandal. Powell Morgan 
~a1 förutom företagets första styrel
seorcl\i:nande även VD förföretaget 
Atlantic-Acceptance Corporation 
som gick i konkurs efter att ha miss
lyckats med att återbetala ett kort
fristiskt lån på fem miljoner dollar. 

Tramiel drabbades av skandalen 
så ti llvida att han inte längre kunde 
skaffa krediter. 

Då vände han sig till den kanaden
siska finansmannen och affärsjuris
ten lrving Gould som hade både 
pengar och kontakter. 

- Du ger mig pengar att fortsätta. 
För det får du alla mina aktier i före
taget. Och jag lyckas ger du mig till
baka en del av aktierna. Hur många 
är upp till dig att avgöra. 

lrving Gould gav honom över 15 
miljoner kronor och Tramiel överlev
de krisen. Senare fick Tramiel till
baka åtta procent av aktierna. 

Det första steget mot datorer togs 
i början av 70-talet. Under en resa till 
Japan upptäckte Jack Tramiel en av 
de första elektroniska miniräknarna 
byggda på de nya mikrokretsar som 
utvecklats av datorindustrin. 

Jack Tramiel insåg direkt att här 
låg framtiden. Att de mekaniska räk
nemaskinerna sjöng på sista versen. 
Något som tyvärr svenska företag 
som Facit och Hugo kassamaskiner 
insåg för sent. 

Commodore .utvecklade en liten 
handflatsstor elektroniska miniräk
nare byggda på komponenter köpta i 
Asien. 

Nej, Commodores radio, 
grammofon blev aldrig någon 
succe. 

1974 togs nästa steg. Då köpte 
Commodore företaget Micro Office 
Systems Technology, Mps, för att 
-slippa kohandla med Japan varenda 
gång man skulle köpa mikrokretsar 
till sina miniräknare. Men köpet inne
bar mer än så. Grundarna av Micro 
Office Systems var nämligen f.d. 

Men Commodores miniräk
nare från 70-talet gav faktiskt 
klirr i kassa. 

konstruktörerChuck Peddle från Mo
torola. 

Och ett år senare kunde ,denna 
med hjälp av en skara tekniker pre
sentera en ny och förbättrad version 
av ett gammalt Motorolachip. Detta 
nya chip döptes till 6502 och skulle 
bli berömt. 6502-chipet kallades ock
så enkortsdatorn. 

Nu ska man minnas att 1975 var 
fortfarande begreppet mikrodator el-

Det var med de här mekaniska men ändå elektroniska räkne
maskinema som Commodore tog de första stegen mot dator
tillverkning. Ovan Commodores 202 räknemaskin från 1965. 

ler persondator inte uppfunnet. Da
torer var fortfarande jättelika kolos
ser som få hade tillgång t ill. 

KIM-1 

Teknikerna på Micro Off ice Sy
stems utvecklade också the Versati
le lnterface Adaptor (VIA-chipet) vil
ket möjliggjorde för dem att utveckla 
den första riktiga persondatorn kal
lad Keyboard lnput Monitor, KIM-1. 

res tekniker hade lyckats igen. 
VIC64 byggde på en vidareutveck

ling av den gamla trotjänaren 6502 
som döptes om till 6502-11, senare 
omdöpt till 6510. Men VIC64 hade 
också 64 Kb RAM-minne, ett nytt gra
fikchip kallad VIC-11 som klarade 16 
färger, högre upplösning och dess
utom ett nytt påhitt kallad sprites. 
Dessutom hade VIC64 ett nytt speci-

Jack Tramiel, grundade Com~ ...:_ 
modore 1958 och blev 1984 
ägare av Atari. 

modore 16 och Plus 4. I grunden 
CBM64 men med nerbantat RAM
minne. I Plus-4 hade man dessutom 
plockat in fyra nyttoprogram i ett för
sök att profilera den som nyttodator. 
Det blev en rejäl flopp. 

Folk ville ha mer RAM-minne, inte 
mindre. Så Commodores · tekniker 
plockade 1985 ihop Commodor.e 128, 
en sorts turboversion av gamla 
CBM64, med 128 Kb RAM-minne och 
tre operativsystem; CBM64, den nya __ ) 
C128 med utökad BASIC samt det"=- · 
redan då .föråldrade 0perat-ivsyste-
rnei CP/M. 

C128 sålde bra men kom aldrig ens 
i närheten av CBM64:ans succe. 

Året innan, 1984, skakades samti
digt Commodore av två kriser. Dels 
en ekonomisk. Dels en intern per
sonkris. 

Grundaren Jack Tramiel ville ha in 
sina tre söner på ledande·poster i fö
retaget. Men kompanjonen lrving 
Gould sa blankt nej. Bråket mellan 
dem två skakade företaget rejält, tills 
Jack Tramiel den 13 januari resolut 
tågade ut från ett styrelsemöte, sål-
de sina aktier och lämnade företa-.,.-
get. . 

Efter 20 år av samarbete förvand
lades de två ti ll bittra fiender. 

Jack Tramiel började söka ett sätt 
att hämnas de oförrätter han ansåg 

Det var denna enkortsdator, som 
faktiskt såldes i enorma kvantiteter 
till datorfreaks i USA, som var den 
riktiga fadern till Commodores be
römda datorserie PET. KIM1 var ock
så den första persondatorn som ha
de en inbyggd BASIC lagd i ROM, 
tangentbord och uttag för bildskärm. 

Det var för övrigt KIM1 som också 
inspirerade grundarna av Apple, 
Wozniak och Jobs, att börja bygga 
en egen dator i ett garage i Kal iforni
en . . . 

Efter KIM-1 började Commodore producera en riktig affärs
dator kallad CMB 2001 med 4 Kb RAM-minne, inbyggd BASIC 
och monokrom skärm. Plus en dubbel diskdrive kallad 2040. 

Men KIM1 var trots allt ingen dator 
som kunde användas t ill något " nyt-

. tigt" . Så teknikerna på MOS fortsatte 
sitt arbete. Och på Consumer Elec
tronic Show i Chicago juni 1977 kun
de Commodore släppa sin bomb: the 
Personal Electronic Transactor för
kortad till PET 2001. En riktig person
dator med 4 Kb RAM-minne, 14 Kb 
ROM med bl.a. BASIC, inbyggd 
bandspelare och monocrom skärm. I 
Sverige kostade den 6.800 kronor. 

Den följdes senare upp med PET 
8000 som hade 8 kb RAM-minne. Där
efter kom PET 500 med inbyggd disk
drive och löstagbart tangentbord. 
Den sista PET från Commodore var 
8296-D med 128 kb RAM-minne. 

Även om PET lockade många pri
vatanvändare utgjorde företagen 
den stora kundgruppen. Priserna var 
helt enkelt fortfarande för höga för 

· d6.flesta privatanvändare. 

VIC20 

Men Commodore ville inte släppa 
tanken på en hemdator. Det var en 
marknad som attraherade de f lesta 
datorföretag i slutet av 70-talet. 

Commodores tekniker arbetade vi
dare med 6502-chipet. Och 1980 pre
senterade man den första privatda
torn med färggrafik - Video lnter
face Chip - VIC20. En liten dator 
som kunde kopplas till en vanlig TV 
och som rymde hela 3.5 kb RAM-min
ne. Fast endast 2 Kb kunde använ
das för BASIC-program. Men VIC20 
kunde expander-as med lösa RAM
minnen med upp till 16 kb! 

Just möjligheten att få färggrafik 
på en vanlig TV från en dator var en 
revolution liksom priset. I Sverige 
kallade VIC20 för "folkdatorn" och 
såldes för 2.495 kronor. Det var. nu 
många fick sin första bekantskap 
med datorspel. 

VIC20 överlevde två år. I Januari 
1982 på Consumer Electronic Show i 
Las Vegas visade Commodore för 
första gången VIC64 inför förstum
made datorjournalister. Commodo-

aldesignat ljudchip: SID. I USA kos
tade VIC64 ca 4.350 kronor när den 
lanserades. I Sverige kostade den 
5.995 kronor! 

Många anser i dag att det var 
VIC64, senare omdöpt till CBM64, 
som räddade Commodore undan 
konkurs. Deras miniräknare var ut-

SX64 var en portabel C64 med 
inbyggd diskdrive och in
byggd femtums färgskärm. 
Den kostade ca 12000 kronor 
vid lanseringen och blev en 
rejäl flopp. · 

konkurrerade av japanerna. Och 
inom affärssektorn kunde en mängd 

· nystartade datorföretag erbjuda en 
stenhård konkurrens. 

CBM64 har ti ll dags dato sålts i 
mer än tio miljoner enheter och 9ett 
Commodore miljardvinster. 

Problem för Commodore 

Men det var nu Commodore börja
de få problem med produktutveck
lingen. Man gjorde en bärbar version 
av CBM64 med inbyggd färgskärm 
och inbyggd diskdrive kallad SX-64. 
Priset var dock för högt och SX-64 
blev en flopp. En bärbar version av 
CBM-64 med laptop-skärm tillverka
des endast i en liten prototypserie 

. och släpptes aldrig officiellt av okän
da skäl. 

Commodore försökte nu krama 
musten ur CBM-64 genom att 1984 
släppa två specialversioner; Gom-

sig blivit utsatt för. Verktyget fann 
han hos Atari Corporation, som just 
då också befann sig i kris. Jack Tra
miel köpte hela Atari och det beröm
da kriget mot Commodore tog sin 
början . . 

Amigan lanseras 

Gamla Commodoreanställda i Ka
nada, som Datormagazin talat med, 
hävdar att lrving Gould räddade <4(, 
Commodore från en katastrof i det 
läget. Att Jack Tramiel aldrig förstod 
hur allvarlig den ekonomiska krisen 
inom företaget var. 

På senhösten 1985 lanserade 
Commodore två PC-datorer och den 
numera välbekanta Amigan. Ingen 
av dessa datorer var utvecklade 
inom företagets forskningsavdel
ning._ 

Amigan hade man fått på köpet 
när man köpte ett litet utvecklings-

En lika stor flopp blev Com
modore Plus 4, en bantad C64 
med fyra inbyggda program. 

bolag i början av BO-talet : PC-tekno: 
login hade man köpt från Japan och 
amerikanska utveckl ingsföretag. 

Totalt sett har Commodore inte ...._ 
släppt någon egen större nyhet från 
sitt forskningslaboratorium sedan. 
1982. Det är kanske inte så konstigt 
om många undrar om Commodore 
någonsin mer kommer att presente-
ra en verklig teknologisk nyhet 
byggd på eget utvecklingsarbete. 

Christer Rindeblad ._, 
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SCREEN 1, 640,256,1,2:WINDOW 2,"INSPELNINGS HJÄLPEN",,1,1 
DIM namn$(50),redfi(SO),tid(SO) 

bandl: 

CLS:PRINT 
INPUT"Bandlän.gd (90/60 minuter)" ;bl% 

·IF bl%=90 THEN totl=2700 
IF bl%=60 THEN totl=1800 
IF totl=O THEN bandl 

avst: 

PRINT :INPUT"Avstånd mellan låtarna (max 10 sekunder) .";av% 
IF av%>10 THEN avst 
PRINT :PRINT" Skriv in låttitel och låtens längd" 
PRINT" (först minuter och sedan sekunder)":PRINT 
PRINT "När du skrivit in alla låtar avsluta med * . ":PRINT 
GOSUB skr 
CLS:LOCATE 10,23: PRINT "Var g od vänta!" 

huvudprog: 

y=l 

slumptal: 

i=O 
slump=I NT(RND* a nta l+l) 
FOR z = 1 TO y 

IF slump = r e dfi(z) THEN i =l 
NEXT z 
IF i=l THEN slumptal 

redfi(y) =slump 
summa=O 
FOR z =l TO y . 

summa=summa+tid(redfi(z) ) 
NEXT z 
summa=summa+av%*(y-1) 
IF y=antal AND summa· <= totl THEN utskr 
IF summa< totl-30 THEN y=y+l:GOTO slumptal 
IF summa> totl+30 THEN GOSUB nolla: GOTO huvudprog 

utskr: 

CLS 
PRINT SPC (7);"LÅT TITLAR";SPC(20);"LÅTARNAS LÄNGD" 
PRINT SPC (7 );"---- - - ----";SPC (20 );"--------------" 
FOR z = 1 TO y 

min= INT(tid(redfi(z)) / 60 ): sek = tid(redfi(z))-(min*60) 
LOCATE 3+z,8:PRINT namn$(redfi(z)): 
LOCATE 3+z ,41:PRINT min ;":";sek 

NEXT z 
min = INT(summa/60) :sek =summa -(min*60) 
PRINT:PRINT " Sammanlagd längd: ";min;":";sek; 
PRINT "("; av% ;"sek. me llan varje låt)." 
PRINT "k kalkylering s s kriva i n låtar 
PRINT "p - ut s kri ft r - rade r a l åt 

tangent: 

a$ =INKEY$ 
I F a$ ="k"THEN GOSUB n o lla : GOTO huvudprog 
IF a$ ="b"THEN RUN 
IF a$ ="~"THEN SYSTEM 
IF a$ = " s"THEN CLS:GOSUB skr:GOTO huvudprog 

b börja om" 
q - sluta " 

IF a $ ="r"THEN CLS:PRINT:PRINT" Avs luta me d *": GOTO rad 
I F a $ ="p"THEN GOSUB printer:GOTO utskr 
GOTO t a nge nt 

nolla: 

FOR z = 1 TO y: redfi(z) =O:NEXT z 
RETURN 

s kr: 

a nta l =anta l+l 
PRINT anta l:LINE INPUT "NAMN: " ; namn$( a nta l) 
IF namn$(antal) = "*"THEN antal=antal - 1 : RETURN 

1 INPUT"MINUTER "; min 
IF min>45 THEN PRINT"FEL!":GOTO 1 

2 INPUT " SEKUNDER"; s e k 
IF sek>5 9 THEN PRINT " FEL!":GOTO 2 
tid( a ntal) =min*60+se k : PRINT 

3 INPUT " Är det ta korrekt ( j /n) " ;b$ 
IF b$ = " j" THEN skr 
IF b $ = "n" THEN a ntal = a nta l - 1 : GOTO s k r 
GOTO 3 

rad : 

t =a ntal 
INPUT "Vilken låt vill du radera"; r$ 
IF r$ ="*"THEN huvudprog · 
FOR z = 1 TO t 

I F r $=namn$( z ) THEN namn$( z ) =n amn$( t ) : tid( z ) =tid(t ) : t =t - 1 
NEXT z 
IF antal=t THEN PRINT"Finns e j!":GOTO rad 
antal =t:GOTO rad 

printer: 

PRINT :INPUT "VILKEN SIDA SKA DU SPELA IN PÅ"; s id$ 
LPRINT TAB (24 ); CHR$( 2 7);'.'[4m" ; " SIDAN ";s i d$:LPRINT CHR$ (27 );"[ 2 4m" 
LPRINT:LPRINT TAB (8);CHR$ (27 );"[ 4m";"LÅT TITLAR"; CHR$ (27) ;"[ 24m"; 
LPRINT TAB (46); CHR$ (27 );"[4m";"LÅTARNAS LÄNGD"CHR$ (27 ) ; " [24m": LPRINT 
FOR z = 1 TO y 

min= INT(tid(redfi (z )) /60) : sek = tid( redfi( z )) - (min*60) 
LPRINT TAB(8 ) ;namn$(re dfi( z )); TAB(41);min;":"; sek 
LPRINT 

NEXT z . 
min = INT( s u~ma / 60) : sek =s umma - (mi n *60 ) 
LPRINT: LPRINT TAB (8); " ~amma nl a gd längd : ";mi n;":" ; sek; 
LPRINT "("; avl ;" s e k. me l lan varje l åt )." 

RETURN 
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Inspelnings-
-hjälpen 
• Detta program underlättar inspel
ningen på band från CP/LP skivor. 
Det räknar ut vilka låtar som skall ta
gas med på bandet för att utnyttja 
det maximalt. Du behöver veta läng
den på låtarna som ska spelas in, 
sedan är det bara att förlja program
mets anvisningar. När du skrivit in x 
låtar så kalkylerar programmet fram 
en tänkbar sammansättning. Är du 
inte nöjd med förslaget tryck 'k', och 
beräkningen görs om på nytt sätt. 
När du är nöjd kan du skriva ut resul
tatet på printer. Har du ingen printer 
kan du skriva direkt på tex bandfor
dralet. 

lnskickar av: Staffan Holmqvist, 
Norsborg 

SKICKA 
DINA 
BÄSTA 
TILL 

REGLER 
(1) Ditt bidrag skickas til l Datormaga
zin, Karlbergsvägen 77-81 , 11335 
STOCKHOLM. Märk kuvertet " PRG
TIPS". 
(2) Programmen bör helst inte över
stiga 100 rader. Någon undre gräns 
finns inte. 
(3) Program längre än tio rader skall 
alltid skickas in på kasett eller dis
kett. Vi hinner inte sitta och knappa in 
alla hundratals programbidrag som 
skickas till tidningen varje månad. 
(4) Bifoga alltid ett papper med en för
klaring av ditt program plus vi lken da
tor (vi publicerar 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 utländsk, någon 
gång. I ditt brev måste du också för
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 kom
bination av programmets längd, origi
nalitet och syfte. 
(7) Upptäcker vi efteråt att ett bidrag 
"stulits" betalas inget ut, samt att 
den skyldige utestängs för all framtid 
från Datormagazins sidor. 
(8) Vill du ha din kasett/diskett i retur, 
bifoga ett färd igfrankerat 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 
publiceras omedelbart kan det kom
ma i framtiden. 



Regler för demotävling 
Paragraf 1: Med varje bidrag måste 
det finnas namn, adress ock telefon
nummer till en kontaktperson. Alla 
disketter skall också vara ordentligt 
märkta med gruppnamn och adress. 

Paragraf 2. Rippade rutiner eller 
hela demo-delar medför direkt dis
kvalifisering. 

Paragraf 3. Musik, tecken-set, bil· 
der och annat som ni inte själva har 
gjort måste vara riktigt krediterade. 

Paragraf 4. Ett demo skall rymmas 
på max 1 disk. (2 sidortill 64'an.) Med 
det menar vi inte att alla demos ska 
vara STORA, vi vill ha kvalitet, inte 
kvantitet. 

Paragraf 5. Amigademona skall 
vara: virusfria, bootbara och fungera 
på A500, A1000 och A2000 med eller 
utan minnes expansion. Och funge
ra på Kickstart 1.2 och 1.3. 

Paragraf 6. 64'a demona skall vara 
körbara med LOAD"*",8,1, eller med 
LOAD"*",8: RUN. 

Paragraf 7. Demos som är spridda 
tidigare får delta i tävlingen och bi· 
drag som deltagit i de inledande täv
lingsomgångerna · får också delta i 
huvudtävlingen. 

Paragraf 8. Demons skall vara (om 
möjligt) försedda med ett FREEZE· 
MODE, dvs medelst tangent-tryck 
kan frysa delen för att lätt kunna av
fotograferas. 

Paragraf 9. Om disketterna skall 
returneras, skall adresserat och fran
kerat kuvert medfölja. 

Paragraf 10. Varje grupp kan delta
ga med ett fritt antal demos till 64 
och/eller Amiga. 

Paragraf 11. Alla rättigheter kvar
står hos upphovsmännen. Juryn för
behåller sig endast visningsrätt vid 
prisutdelningen. 

Paragraf 12. Final och prisutdel
ning kommer att ske på en datorkon
ferans i Juli-1990. 

Jay Miner, fortsättning från sid 36 
svann när de använde detta läge för där. Steve Jobs, som pä den tiden var 
halfbrite. Halfbrite var Bob Parisaus VD för Apple, korn förbi oss medan vi 
ide. Han drev igenom den över mitt utvecklade Arnigan. Han såg Arni-
huvud och trots mina protester. Jag gan och sa "Vem behöver färger? 
ville ha 64 färger och inte som nu 32 Multitasking? Vem bryr sig? Stereo-
plus halfbrite. ljud? Ni måste vara galna!" 

- Nu kan de inte heller ändra chip- - Det var hans reaktion på det vi 
pen eftersom det finns många pro- gjorde. Se på Apple nu. De har jobbat 
gram som använder halfbrite. Tyvärr i år för att få rnultitasking utan a~t 
är det antingen det ena eller det and- lyckas bra och de har sedan några ar 
ra, det går intekoffibtnera-de-två-:-- --...,. färg_på sin_g__qy_r:are modeller. Allt det 

Man skulle kunna bygga ut det exi- där hade Arnigänfeoannär""öen- in-
sterande chip-setet för att få fler fär- troducerades. 
ger, men det skulle kräva att man de- Jay Miner tror dock inte på en ex-
signade om chipsetet. Risken med plosibnsartad utveckling för Arni-
detta är att det inte skulle bli kompa- gan, utan snarare en långsam ut-
tib"elt med existerande mjukvara. veckling. Detta mestadels beroende 

Varje gång ett företag planerar en på Cornrndores problem med PR (i 
ny produkt som denna måste det be- synnerhet i USA). 
stämma sig för om man skall bryta - Jag är rädd att de nya arneri-
rned det förgångna eller om man kanska reklamfilmerna inte kommer 
skall binda sig själv genom att för- 'att få avsedd effekt. De är bra, så till
sökavara bakåtkompatibel. vida att de är välgjorda och roliga. 

Apple kopierade Amigan 

Jay Miner har inte särskilt höga 
tao\<.ar om Apple och IBM och berät· 
tar följande: 

- IBM och Apple har sällan gjort 
något nytt om inte omvärlden 
sprungit ifrån dem. När då något 
som Amigan med sina färger och sin 
multitasking dyker upp så måste dti 
också skaffa sig det. 

- Innan Amigan kom så har de 
ht>-~ tiden sagt att ingen behöver det 

Men jag förstår inte hur de skall kun-
na sälja Arnigor med dem. · 

- På reklamfilmerna verkar det 
snarare som om det vore en produkt 
typ Coca Cola de försökte sälja. Vad 
vet jag, jag kan ha fel, kanske det är 
sättet att sälja datorer. 

- Men även om de bara försökte 
sälja den som en ren spelmaskin så 
tror jag att det hade varit bättre om 
de hade visat en kille spelandes ett 
spel. En sådan reklamfilm hade tro
ligen sålt fler Amigor än de tre re
klamfilmer de har nu. 

Björn Knutsson 

Amigans historia, fortsättning från sid 36 
tat betydligt mer än de sju miljoner cent. Och när sedan Amiga sa 1.25 
dollarna att skapa Amigan. Och än- sjönk Ataris bud till 70 cent per aktie. 
nu mer pengar behövdes för att ro Och så fortsatte det. 
projektet i land. När tre dagar återstod före en slut-

Till råga på allt vägrade Floridalä- giltig konkurs ringde Commodore 
karna investera mer pengar i Amiga- och erbjöd fyra dollar per aktie. 
projektet, så man var tvingad att leta 
efter finansiärer. Och det snabbt. 

Trots det kritiska ekonomiska lä
get lyckades man hålla kreditgivarna 
på avstånd. 

I juni visades en Amiga som mer 
än mer komplett maskin på CES, den 
här gången med riktig silikon i Ami
gan. 

Folk blev så imponerade att de tit
tade under skynkena på borden för 
att hitta "den riktiga datorn som ge
nererar bilderna". 

Men det behövdes mer pengar. 49 
miljoner dollar för att vara exakt. Åt
minstone vad det den summan RJ 
Mical uppskattade att det behövdes 
för att få ut Amigan på marknaden. 

Atari-Amiga 

Amiga vände sig till Sony, Apple, 
Phillips, HP, Sears (stort postorder
företag) och slutligen Atari. 

Enligt Mical kommenterade Ataris 
ägare Jack Tramiel maskinen med: 

"En intressant produkt för det ka
. pitalistiska systemet." 

För att revanschera sig på sitt for
na företag försökte Atari och Tramiel 
köpa Amigan. Atari gav bort en halv 
miljon dollar bara för att förhandla 
under en månad. 

För Amiga lnc. tog det en dag att 
göra av med pengarna .. . 

Vid förhandlingarna mellan Amiga 
och Atari ansåg Tramiel att Amiga 
inte var i ett speciellt bra läge. 

Han erbjöd 98 cent per aktie, me
dan Amigas förhandlare ville ha två 
dollar. 

Och varje gång Morse försökte 
möta Ataris bud sjönk Ataris bud. 

Så når Morse kontrade med 1.50 
per aktie, ville Atari bara betala åo 

Is imagen 

Dave Morse, som uppenbarligen 
hade is i magen, awisade Commo
dores bud med att säga att det var för 
lågt och han ville inte svika de an
ställda. Och bara en dag före dead
line köpte Commodore Amiga lnc. 
för 4.25 dollar per aktie. 

- Från vår sida sett var vi fast be
slutl_"!a om att Amigan skulle överle
va. Aven om vi skulle knacka dörr 
med maskinen under armen skulle vi 
inte låta maskinen dö. 

Även om man var skeptiska till 
Commodore som företag började 
man underhandla om ett licensavtal. 
Detta för att Amiga skulle få tiilräck
ligt mycket pengar för att överleva. 

Commodore sköt in 27 miljoner 
dollar i Amigaprojektet. Och så myc
ket pengar hade man aldrig sett tidi
gare. 

- Vi blev faktiskt överraskade 
över hur proffsigt Commodore var. 
Och hur bra deras ingenjörer iar . 

I oktober 1984 gick företaget Ami
ga upp i Commodore. Och för de an
ställda på Amiga återstod bara det 
hårda arbetet att sätta ihop den förs
ta kommersiellt gångbara datorn. 

Robert J. Mical påbörjade arbetet 
med intuition januari 1985 och i sep
tember såldes den första maskinen. 
Amiga 1000. 

Vid lanseringen i juni 1985, berät
tar tidningen Amiga Format, visade 
Andy Warhol grafiken och Debbie 
Harry sjöng till ljudet av musikchip
pet. 

Resten år - som det heter - his
toria. 

Lennart Nilsson 

HENRIK. 15 ÅR, BROMSTEN, HAR EN AMIGA 500 OCH EN BLÄCKSTRÅLESKRIVARE. HAN ANVÄNDER AMIGAN FRÄMST 
TILL ATT TECKNA OCH GÖRA BILDER. VILL HELST BLI ILLUSTRATÖR ELLER ART DIRECTOR PÅ EN REKLAMI}YRÅ. 

------Om du ska köpa 

en dator åt dina barn 
så köp ingen leksak. 

Det är en myt att ungdomar vill ha datorer bara för att spela 

spel. De som skaffar sig en Amiga, har ofta en konstnärlig 

talang eller ett specialintresse som driver dem. De tecknar, 

komponerar musik, gör bildspel och videofilmer, samlar 

information om akvariefiskar, rockgrupper eller flygplan, 

programmerar och skriver berättelser. 

De väljer Amigan därför att den har ett ovanligt brett 

register: Färggrafik med över 4.000 nyanser. Inbyggt 4-ka

nalsljud i stereo. Bildväxling 60 gånger per sekund vilket gör 

det möjligt att animera (teckna film). Den är anslutningsbar 

till elektroniska musikinstrument och . videoutrustning. Den 

kan expanderas med bl a hårddisk och extra minne. Och den 

har multitasking, möjligheten att arbeta med flera uppgifter 

parallellt. Något som inte ens finns 

på vanliga PC som kostar 10,000-tals 

kronor mer. 

.Provkör både Amiga och andra 

hemdatorer innan du bestäm-

mer dig. Amiga finns hos 

Commodore återförsäljarna. 

AMIGA 
(::_Commodore 
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Beställ en pizza med hemdatorn 
Videotex vill erbjuda dator

användaren mycket. Börs
och aktieinformation, kredit
upplysningar, postorderpro
dukter och konferenssystem, 
telex och nummerupplys
ningar. 

Men hur användbart är 
egentligen Videotex idag för . 
en vanlig datorförsedd privat
person. 

Videotex liknar till viss del vanliga 
BBS system. Man ringer upp med en 
modemutrustad dator och kan se
dan läsa och skriva meddelanden. · 
För att kunna använda sig av Video
tex behöver man ett speciellt termi
nalprogram som klarar något som 
kallas Prestel. Det är en terminal
standard likt vt100, Tektronix osv. 
Med Prestel har man en skärm på 
40*24 tkn, 8 färger och möjligheter 
till enkel grafik. 

Videotex är enkelt sett ett nätverk 
du kan ringa upp och koppla in dig 
på. Till nätverket finns ett antal and
ra företag anslutna med sina dato
rer, vanligen via s.k Datapak X.25 an
slutning. 

Företagen säljer information av 
olika slag till privatpersoner eller fö
retag. Som exempel kan vi ta Gula 
Tidn i ngen..s.om .har er:i-386 PC inkopi,-
lad. Med Videotex kan man ansluta 
sig till den och söka på alla Gula Tid
ningens annonser. Vill man går det 
även att annonsera via Videtex. För 
denna service tar Gula Tidningen 9 
kronor, då kan du använda deras da
tabas obegränsat cäett dygn. Vill du 
efter ett par dagar koppla in dig igen 
kostar det ytterligare 9 kronor. 

Idag finns ca 40 datorer anslutna 
till Videotex, Bland dessa finns före
tag som Almarna AB, A.P.I, Trafiksä
kerhetsverket, Viking Line, Esselte, 
Fritids Resor, Gula tidningen, Re
servdelen Data AB osv. En del av des
sa företag sysslar enbart med att hy
ra ut -information och tjänster i 
Videotex till andra företag. · 

Videotex-tjänster 

Hur mycket man kan göra som pri
vatperson och normal.abonnent hos 

· dessa företag varierar starkt. Ett par' 
exempel: · 

Beställa hem en Pizza med Pizza 
Express, om man bor i Stockholms
området. 

Att skicka Telex, Fax och PostFax 

så kostar det 250 kronor i anslut- Då var Datavisionen namnet på he-
ningsavgift. Därefter är det en fast la tjänsten, dvs både användarhante-
kostnad på 25 kronor i månaden. Vi- ringen och bildlagringen. Ca 300 
deoTex numret är ett 020 nummer, abonnenter fanns nu. 
vilket innebär att det endast kostar I mars 1984 ökade man till fyra ma-
en markering (23 öre) att ringa och skiner och 192 ingående linjer. Hös-
inget mer - oavsett var i landet du ten 1984 öppnades den första kopp-
bor. När du sedan är inkopplad ti ll · lingen mot externdator (Trafiksäker-
Videotex kostar det 45 öre/min dag- hetsverket). 
tid och 30 öre/min under kvällar och Våren 1985 var kapaciteten åter för 
helger. Förutom detta så kostar olika liten och man utökade till dubbla fyr-
tjänster i Videotex, det ligger vanligt- datorsystem, ett i Stockholm och ett 
vis mellan 0-5 kronor. Men vissa sa- i Göteborg. 
ker kan ligga mycket högre i pris. Under 1986 tilltog kritiken från ex-

Priserna är inte avskräckande terndatabasägare. De ansåg att kon-
höga men vill man vara en någorlun- kurrensen om informationsprodu-
da aktiv användare (ca 30 min per centerna blev osund då televerket 
dag), läsa ett tiotal inlägg i Mikrovi- både ägde nätet de skulle ansuta sig 
sionens BBS a' 5 öre samt använda till och samt den största konkurren-
någon tjänst till som kostar, så blir ten - Datavision. Man skiljde nu på 
det pengar som märks framförallt Videotex (nättjänsten som sköter 
om man studerar och inte har fast kommunikationen) och Datavisio-
inkomst. Idag är jag tveksam till om nen (databas med information i). 

0000sera, l Vi'deTexgermig som privatperson så I Juli 1986 fick Videotex sin 10.000 
he 1, a uär l den· · . värst mycket. Situationen förändras abonnent. 

GEH - helt om det blir mer aktivitet på de Den första April 1988upphörde Da-
60 GULAl:-O · k ter olika konferenssystemen. tavisionen att vara en del av Video-
F rå 9 ° r& As 1 här! text1· än stens maskin park, det var nu-U i svarar 

\
~:~~::::::..::::______________ Lite histora om Videotex: mer helt separerat. Man bytte nu ock-

- 0 SMar t.MenY - Videotex i Sverige tog sina första så maskinpark till ett nytt IBM-base-
stapplande steg 1979 då en testdator rat system, för att kunna klara ännu 
med 8 ingångar öppnades. fler abonn_enter. 

Så här kan några av menyerna i Vietex se ut. Ovan Mikrovisio
nens huvudmeny, under Gula Tidningen som både bjuder på 
;,1111onser och klotterplank.- -- ---- -~-- ----

via Datavisionen går alldeles ut
märkt. Fax kostar mellan 5-20 kronor 
beroende på vart i världen den ska. 
Tyvärr upptar "DataVisionen" med 
stora tecken halva pappret vilket ger 
ett oseriöst intryck. 

Televerket erbjuder en datoriserad 
telefonkatalog där man lätt kan söka 
på allt som nummerupplysningen 
kan. Mycket billigt och bra då num
merupplysningen numer är så dyr. 

Blommogram kan skickas. 

Aktie och Börsinformation kan fås 
via ett antal företag. 

Olika typer av postorder-produkter 
kan bestä.llas via ett flertal företag. 

Andra mer professionella tjänster 
man kan ska,fta·sig ärt ex Kreditupp-· 
lysningar på personer 0<;:h företc:\g, 
Bilregistret m.m.· 

När det gäller vanliga BBS-liknan
de möten och diskussionsforum så 
är det inget överflöd man möts av. 
Gula tidning_en har något de kallar 
Klotterplanket, ungefär som elektro-

nisk hetalinje. Mikrovisionen har ett 
konferenssystem som liknar det 
man vant sig vid från BBS-världen. 
Där finns ca 15 möten av olika slag 
som Fritt Forum, Datorer osv. Olika 
typer av spel och frågesporter finns 
även och i många av dem finns det 
priser att vinna. Ett par andra kon
ferenssystem finns också. 

Det märks dock inte alls att det 
finns över tjugo tusen abonnenter av 
Videotex, små BBS:er med ett tiotal 
användare kan ibland producera lika 
mycket text per dag. 

Svenska Videotex en plutt 

Tyvärr kan man inte överföra filer 
och program via Videotex. 

I andra länder, framförallt i Frankri
ke och England är Videotex mycket 
större .bland vanliga hobby-datoran- · 
vändare. Kanske kommer det att 
ändras i framtiden nu när Televerket 
och Gula Tidningen satsar på att få 
iri många nya 'vanliga' abonnenter: 

Vad kostar då Videotex? Förutom 
dator, modem och terminalprogram 

1982 Oppnades tjänsten Datavi- __ I oktober 1?89 fanns det 21 402 an-
sionen. Nu hade man två maskiner vandareavV,deotex. ---~-- -
ocb.6..4.st-ir:igånga. . --- ... ---------- Pelcl<a Hedqvist. 

Videotex-paket 
för 64-ägare 
50 000 DATAPOLARE TILL VRAKPRIS! 

I Televerke ts Videotextjänst, "Sveriges största 
BBS': finns över 50 OOOanviindare. Du kan kommu
nicera med andra via brevlådor och klotterplank 
där alla kan vara inne samtidigt. I Videotex tutar 
det aldrig upptaget. Tidsavgiften är densamma 
över hela Sverige, med hapny-hour priser på kvällar 
och helger. Samtidigt har du tillgång t ill hundratals 
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tiänster; från telefonkatalogen till spel, tips och 
p izzabeställning. Allt i grafik och färg. 

Vi slumpar 500 startpaket för Videotex, som 
innehåller terminalprogramvara (C64l f28}, 
modem och anslutningsavgfft för otroliga 899:
(inkl. moms, porto tillkommer). Men vi har 
bara 500 paket, så först t ill kvarn . . . 

Sltid.a in svarskupongsn, .,,., ring OS-V 7900 

.,,...,-::--- ·--.8 
;.,.,irttraMrad.,,,,.,.t. D . 

I.,.,_ ... ..,,,, ,,_ Gula~ 
5,_1 
KllfldruNnet2.u.t0026 

: 11021 S1ockholm 

Videotex-paket till C64 för 899 kronor. Det erbjöd Gula Tid· 
ningenff eleverket nyligen i annonser i Oatorma_gazin. "Ett bra 
köp" men modemet kunde vara bättre tyckte var testare. 

Är man intresserad av 
Videotex och har en 64:a 
finns det nu ett billigt sätt att 
skaffa Videotex. 

Gula tidningen säljer ett 
fullständigt Videotex paket 
till 64:an. Det innehåller allt 
man behöver för att komma 

ång med Videotex. 

även 300/300 som nästan alla vanliga 
BBS-system klarar. Det innebär att 
du inte kan använda det för vanliga 
BBS:er. De som klarar 75/1200 är lätt
räknade. 

I paketet ingår även startavgiften 
för Videotex värd 250 kronor. 

Paketet kostar endast 899 kronor, I 
mitt tycke ett mycket lågt pris. Ar 
man intresserad av Videotex och har 
en 64:a så är det ett mycket bra köp. 

Hade modemet även klarat 
300/300 hade det varit ett mindre kap, 

Terminalprogrammet heter Mike- man hade fått pröva på Videotex 
Soft Dtex-64 v1.51 . Programmet kan samtidigt som man får tillgång till 
det mesta man kan begära av ett Vi- det stora utbudet av vanliga BBS:er. 
deotexprogram. Man kan lagra bilder Pekka Hedqvist 
i RAM, lagra och hämta bilder från ------------
disk, använda både splitspeed 
75/1200 och vanlig 1200/1200bps. 
Man kan skriva ut sidor på printer 
och endast få med text innehållet i en 
bild. En smidig finess då man slipper 
göra rena grafikdumpar eller skriva 
ut sidorna och få med styrtecken för 
grafiken. Ett riktigt bra program, om 
än inte helt lättanvänt. 

Du får även med ett modem typ 
Jackie1200 från TeleNova. Modemet 
är ett s.k splitspeed-modem. Det be
tyder att du kan ta emot tecken i 1200 
bps (bits per second) men endast 
sända dem i 75bps. Nackdelen är up
penbar. Kan du endast sända ca 7 
tkn i sekunden så är det inte så roligt 
om du ska skicka sidor eller text. Det 
är dock helt klart att föredra framför 
300/300. I den hastigheten hade Vi-

. deotex varit plågsamt långsamt. Mo
demet är helt "dumt". Den stora mis
sen är att det endast klarar 75/1200, 

· de flesta modem av denna typ har 

Videotex på Amigan 
Videotex program till-Amigan har 

det inte drällt av precis. Det har fun
nits ett par program men de har varit 
dyra och inte särskilt bra. 

Det finns dock ett svenskt Video
texprogram till Amigan. Det är ett s.k 
ShareWare program, det innebär att 
du fritt får sprida det, ladda upp till 
BBS:er osv. Använder du program
met så förpliktar du dig även att be
tala 100 kronor t ill upphovsmannen 
- Patrik Alm. Du får naturligtvis inte 
sälja det och tjäna pengar på det 
själv. 

Programmet heter AlmVtx 2.0. Det 
är inte späckat med finesset men har 
det nödvänligaste och är i mitt tycke 
snygg och smidigt gjort . 

Progr_ammet bör gå att få tag i på 
olika BBS system, PD-bibliotek osv. 

Pekka Hedqvist 
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kel generell metod finns det tyvärr beställa · PD-disketten Fish 162 om tur är dock något man kan skaffa sig Bästa 

C-kompilator 
• 1. Vilken är den bästa PD C-kompi· 
latom? 

2. Samma som 1 fast Assembler? 
3. Vilka PD-diskar finns de på? 
Energisk läsare i Tomtemåla 
1. PDC 
2.A68k 
3. PDC v3.30 kan du hitta på Came

lot 48. Där finns även A68k v2.42. 
Dock så finns det ingen dokumenta
tion för assemblern på denna dis
kett, så.vill du ha det så kan du titta 
på Camelot 40, där samma version 
av assemblern finns med dokumen
tation och källkod. 

Fel om 
Amigan 

EL 

• Jag ska köpa en ASOO. Men Jag vet 
inte om jag ska vänta och köpa en 
annan Amiga. I DatorMagazin nr 15 
säger du att framtida Amlga kommer 
att ha större diskkapacltet. Kommer 
det att vara någon annan skillnad, 
tex att spel Inte funkar m m. · 

Vad är virus? 
hälsningar Zulan . 
,Någon ny A500 med större diskett

kapacitet är det inte troligt att det 
kommer. 

De nya Amiga-modeler som är på 
gång (tex Amiga 3000) är inte inrikta
de på hemmaanvändarna octi kom
mer sannolikt att kosta många gång
er mer än en A500. 

Om några program Inte fungerar 
så beror det på att programmerarna 
inte följt Commodores direktiv. Har 
dessa dock följts, så ska program
men fungera. 

Ett virus är ett program som kan 
kopiera och sprida sig själv genom 
att haka på andra program. En del 
virus kan tänkas göra diverse elaka 
saker, som att förstöra disketter tex. 

Var är 
boken? 

EL 

• Var kan man få tag på "M68000 
Programmer's Reference Manual"? 
Den blev recenserad i DM 10·88. 

Niklas Hedlund , 
Ou kan få tag på den hos välsorte

rade bokhandlare. Om de inte har 
den kan du be dem beställa hem den. 
Du kan också prova att beställa den 
1rån Fritzes i Stockholm, tel 08-
23?>~0. 

Felnär 
lampan 
blinkar? 
• Jag läste i DatorMagazin 6/89 att 
om skärmen blir blå när man sätter 
på Amigan, så är det fel på custom· 
chipen. Lampan på Caps Lock-tan
genten blinkar en gång. 

Vad innebär det? 
Vadfårdetförkonsekvenser? 
Ska jag lämna in datorn för lag

ning? 
Datorn går att använda som van- • 

ligt, och har en extra-drive. · 
Vänliga hälsningar! 
Henrik Magnusson 
Lampan på Gaps Lock-tangenten 

blinkar alltid till en gång när man slår 
på datorn. När det är något fel, så 
kommer den att blinka kontinuerligt. 
Eftersom du inte märker av några 
problem så antar jag att det är denna 
enda blinkning du avser. 

Om lampan blinkar kontinuerligt 
kommer du säkerligen märka av det 
då inte tangentbordet fungerar or
dentligt och i så fall kan det vara ak
tuellt med l~gning. 

Ladda 
maskin kod 

EL 

• Jag skulle vilja veta några saker. 
1. Hur laddar man in program i ma

skinkod tex Scroll/Amiga I DM nr 9· 
89? 

2. Hur gör man när man listskyddar 
egna program? · 

3. Hur gör man när man printar ut 
listningen på sina egna program? 

4. Har spelet Califomia Games Il 
kommit? 

Två undrande Amiga fans. 
1. Jag antar att du vill kunna köra 

igång Scroll/Amiga eller något ~nnat 
maskinkodsprogram direkt utan att 
ladda in AmigaBasic och det tillhö
rande Basic-programmet. Någon en-

inte. Kan man lite assembler och en man inte har modem? efterhand. 
del om hur Amigans filer är uppbygg- 4. Vilken bok (helst svensk) ska 2. Om du redan har en dator kostar 
da kan det dock göras ganska enkelt. man köpa för att kunna läsa om C? den ingenting, likaså editorn. Skaffar 
Assemblerskolan och kommande ar- 5. var är det bäst att köpa PD-pro· du PDC kostar den dig ett par tior 
tiklar om Amigans fil system kan ge gram? bara, dvs priset för en PD-diskett. Det 
bättre information. En nöjd prenumerant dyra här blir i så fall litteraturen, där 

2. Enklast är att lägga till parame- 1. En dator, kunskap om C-pro- en bok om C kostar runt 200-300 
tern P när du sparar programmet, tex grammering, en C-kompilator, en kronor. 
SAVE "mitthäftigabasicprogram" ,P editor och gärna en del referenslitte- Ska man ha litteratur om Amiga-

3. Använd kommandot LUST. Det ratur. Dator har du förmodligen re- programmering sedan så kommer 
fungerar precis som LIST, fast list- dan och på de disketter du får med det att gå åt fler hundralappar. 
ningen skrivs ut på skrivaren i stället. Amigan har du ett par ' editorer. Av 3. Titta på User Group-sidan i tid-

4. Nej. dessa föreslår jag MicroEmacs på ningen. Där finns det.en spalt med 
EL Extras-disketten. En kommersiell C- rubriken Programbibliotek. Där kan 

Det behövs 
förC 
• Jag undrar en del om lite grejor på 
Amigan. 

1. Exakt vad behöver man för att 
kunna programmera i C? 

2. Hur mycket kostar det? 
3. Hur gör man för att exempelvis 

kompilator ligger i prisklassen du hitta distributörer av PD-program. 
2000-3000 kronor och är lämpligt 4. Det finns flera svenska böcker, 
att skaffa om man ska programmera en nybörjarbok jag kan rekommen-
mycket i C. En billigare start kan dera är "Programmera i C" av Kris A. 
dock vara att skaffa dig en fritt dis- Jamsa. 
tribuerbar C-kompilator, tex PDC. 5. Personligen har jag bara erfa-
Den hittar du bl a på PD-disketten renhet av Nordiska PD-biblioteket, 
Camelot 48. som jag är nöjd med. Men jag har inte 1 

Slutligen behöver du en 'del refe- hört några klagomål på de övrigas 
renslitteratur, bla till språket c, men i service, så det är nog svårt att säga 
synnerhet till Amigan omdu ska skri- vilken som är "bäst". 
va Amigaspecifika program. Littera- EL 

. 

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. 

Var professionell och stav~ som ett proffs! 
Handen på hjärtat. 
Hur många gånger har du inte fastnat mitt i en text 
bara för att ett ord har varit felstavat. Ska man arbeta 
professionellt med ord är det viktigt att de också blir rätt. 
De ska vara korrekt utvalda och rått stavade. 

Du kan blanda text och bild så att ditt arbete 

The Disc Company kan inte välja de rätta orden för din text. 
Däremot ser vi till att de blir korrekt stavade och riktigt 
avstavade. Med den nya versionen av KindWords har 
du tillgång till den enda riktiga svenska ordlistan. 

blir mer attraktivt och begripligt. Vi på The Disc Company 
vet att det inte är en slump att du valt just en Amiga .. 
Därför är det naturligt att välja en ordbehandlare son:i. 
är tillverkad på just aen maskin som den är avsedd for.,i 
Det är lika naturligt att programmet är P.å.svenska med 
svensk manual och svenska menyer. For inte ska n;ian 
behöva lära sig ett utländskt språk för att arbeta pa svenska ? 
För 695 kronor låter vi din Amiga bli ett professionellt Nämligen Svenska Akademiens Ordlista. I KindWords 

version 2.0 får du tillgång till 175 000 svenska ord. 
Det borde räcka i de flesta sammanhang. · 
Om detta inte är tillräckligt erbjuder KindWords också 
möjligheten att lägga in fargbilder i dina dokument. 

Bilder 
Stoppa in bilder och tabel ler 

, i din text. Det kan vara en bi ld 
på en välkänd serietidningskatt 
eller en tabell för att illustrera 
vad du vill berätta med din text. 

Utnyttja Amigans rullgardins
menyer för att göra ditt arbete 
till ett nöje. Allting finns där. 
Och det ar på svenska för att 
göra det enkelt för dig. 

verktyg för ordbehandling. 0 • 

Om du redan har KindWords 1.0 far du version 2.0 
för 199 kronor. 
Har du råd att avstå ? 

f~~:~:,~~~~~[~Ejj Utnyttja KindWords inbyggda 
typsnitt. Du har en lång rad 
typsnitt som får utskriften 

.,.., latlllen Sre1 ,cb!rie ftwi.sw 

' 

Lexikon 

tran den enklaste printern 
att se bra ut. Men använd 
inte alla på en gång. Det 
kommer inte att se proffsigt ut. 

a•,_, ... , --, ... , .... ,.,,. 
...... ,.,,,., Låt KindWords 2.0 föreslå ord 
P@AP!!iM=J [:::~~;; ~ att byta ut. Och vill du lägga till 

11-'"'_" ·-'".' =·==·-..:·--·rr"·---~ld egna ord går det också utmärkt. 
V1 låter dig dessutom bli en 
nittonde "medlem" av Svenska 
Akademien med exklusiv rätt 
att göra t\l lägg i ordlistan. 

!;do , .. ' " .. ..... ··-·· tl "' , .. ,t .... - ..... _ ..... , .... -i. .. , .... .................. ,, .. . 

~ ... :_.::i:-~:·:.:.:.:::.~ :.:~.:'!."..i!!. :i, .. 
r .. ,,,. ,,. ,"',';:'';'"'" - · ,.''" " '"~·--

...,,__,.,., ,1, .......... .... -,,. •. ,....,,._, 
~r .... ..: ,..:.:,' ... :::·'"'""' ··· ... ... ...... , ... , 

KlndWords 2.0 
* 

695•- Inkl. moms 
• * AMIGA 500 EXKL. 

· Om du skickar in kupongen med originaldisketterna av KindWords 1.0 
kostar den dig 199 kronor, inklusive moms och frakt. Skicka check till 
nedanstående adress. Företagen accepterar även Visa, MasterCharge 
och American Express. · 

Tillgängllga från : Kar/berg & Kar/berg Ag: 046-474 50; HK Electronlcs : 08-733 92 90; A/phasoft : 040-16 41 50; 
För mer i nformation kontakta The 0/sc Company i Paris 00933-145 5310 53. BP 435.16, F-75765 Paris Cedex 16 FRANCE. 

... -

< 
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Bara usla Amigademos _ 

Yeah, äntligen en ny omgång av de
motävlingen med stort D. 

Tyvärr så har jag som vanligt en 
massa att klaga på. Jag vet att det 
finns massor. med bra dem.os 'där 
ute'. Men vad händer?! Nästan inga 
skickar in sina demos till oss, jag me
nar först gnälls det som attan att det 
inte blir nån demotävling, och sen 
när den väl rullar så kommer det 
knappt in några bidrag. 

Har ni insett vad detta kan leda 
till? Nää, trodde väl inte det! 

Amiga dem.os? HAHAHA, bara två 
vill vi nämna, resten har vi utsett till 
veckans B-demos. Som jag nämde 

förra omgången så får jag stora tårar 
i mina redan av allt TV-tittande tårög
da jury-ögon, när jag ser de sorgliga 
försök att göra dem.os på Amigan. 

Så, ta nu tag i era små liv och visa 
vad ni kan. Dead Zone ha.r ju inte 
misslyckats med sina demodelar 
med Bamse (björnen ni vet), brudar i 
underkläder som har en viss drag
ning till motorsågar, )lektorgrafik 
och en del annat smått och gott. 

The Maffia, som har tagit -en lång 
semester, har nu slagit tillbaka med 
ett demo med bra musik, scones och 
skoj på onsdag nätterna(?). 

På 64:an kan jag däremot säga att 

det fi nns grupper som vet vad de vill. 
Förutom att det varit en ganska trev
lig oemotävling på Light:s copyparty 
i Bålsta, så har det tyvärr inte hänt så 
mycket som man kunde hoppats på. 

Fairlights demo 'Rutig Banan' hål
ler inte riktigt den vanliga klassen, 
men vad kan man begära av en sån 
hög' latmaskar? Rutiga bananer 
fanns det inte så många, men en 
massa andra gulliga rutiner fanns 
det. 

Light i sin tur ska nog vara glada 
att lilla Flamingo gnor som en ekorre 
att försöka övertala alla att 'Light e 
bäst, BAH!'. 

En del riktiga godbitar till dem.os 
med musik av anko i Fairlight. Logic 
har sedan förra nummret ramlat ner 
ett par pinnhål, men deras senaste 
demo är minsann inte fy skam det 
heller. Nu kommer vi till den riktigt 
tråkiga biten. Reglerna, som vissa 
tydligen har stora svårigheter att föl
ja. Så ta nu era dem.os och ideer och 

· skicka dem till oss. 
The Jury 

Regler och prislista finns på sid. 39 

Forts från sid 34 

dinater. Den första byten motsvarar 
vert ikal position, den andra horison
tell position. 

Här får du ett programexempel 
som läser in musens position i 
adresserna YPOS och XPOS och ser 
till att de-- hamnar inom ett fönster 
vars storlek bestämms av YMIN, 
YMAX, XMIN och XMAX. 

PROGRAM5.2 

De fyra översta raderna definierar 
konstanter. Konstanterna tar inte 
upp något minne, utan används för 
att öka överskådligheten i program
met. 

I exemplet-ovan förutsätter vi att 
du har musen inkopplad (det blir så 
myc~et enkl~redå), samt att .den be
finner sig i port-o. Om du kopplat mu
sen till port 1 byter du bara $DFFOOA 
mot· $DFFOOC och läser bit 7 i 
$BFE001. Styr omkring musen lite 
och kolla innehållet i YPOS och 
XPOS. Vi låter dig analysera detta 
program själv. Det bör inte vara för 
svårt att hänga med. 

Programmet gör inte vidare myc
ket i sig, men kan utnyttjas i ett stör
re program då mus-läsning behövs. 

Joysticken är lite knepigare att lä
sa. Man läser nämligen från samma · 
adresser som för musen. Man blir då 
själv tvungen att göra om musvärden 
till joy-stickvärden. För att läsa av de 
fyra riktningarna kollar du i $.DFFOOA 
/ $D FFOOC följande bitar. 
• Framåt: BIJ$KO9 eor BIT$KO8 
• Vänster: BIT$KO9 
• Bakåt: BIT$KO1 eor BIT$KO0 
• Höger: BIT$KO1 
' Joystickknappen läses som väns
ter musknapp (bit 6/7 i $,BFE001). 

Så är det då dags att läsa av tan
gentbordet. Ett sätt att göra detta på 
är att läsa från adress $BFEC01. Bi
tarna 1-7 i denna adress specificerar 
vilken tangent som är nedtryckt (var
je tangent har ett eget nummer) och 
bit 0 bestämmer om tangenten i frå
ga är nedtryckt (1 :a) eller uppsläppt 
(0:a). 
· Vilket nummer som hör till vilken 
tangent går inte att beskriva lätt. Det 
enklaste sättet att avkoda tangent
bordet är att ställa upp en tabell som 
hjälper dig att lätt och snabbt om
vandla tangentvärde till ASCII-teck
en. Vi ger här ett exempel på hur en 
sådan rutin kan skrivas. 

P_ROGRAM 5.3 

Pseudoinstruktionen BLK reserve
rar 200 bytes i minnet och fyller det i 
detta fall med nollor. 

Detta är en rätt så primitiv tangent
inläsring, s9m inte tar -~änsyn till 

.; shift-tangenter, repetenng, , bac~-
space, keymap etc. ; 

Vill man försöka sig på att göra en 
texteditor; bör l"(la"n,utnyttja ROM-ru

' tinerria, som, vi"för övrigt ska gå in p_å 
· i nästa nummer. -- • '. 

· Här följer' nu en lista 'på 'alla 68000 ' -
instruktioner, ,samt en liten beskriv-
ning av vad de gör. ,_. 

LISTAN - MED INSTRUK· 
TIONER 

Förklaringarna är bara . tän,kt att '. 
· kortfattat beskriva instruktionerna. · 
Att beskriva eri instruktion till fullo 
på eri rad är lon löst, så denna lista är ' 
mest till för att visa vilka instruktio- · 

·ner som finns till hands. · 
I-nästa nummer ska vi som sagt gå ·. 

'in på libraries, ·så du ska -nu kunna 
' det ·mesta inom assemblerns kom- , 
plicerade värld. Hitta gärna på egna 

-- programexempel och< försök skriva 
· dem. Testa också gä~na hur instruk

tioner- .påver_kar register så att. du 
verkligen kan utnyttja dem. Vi ses! 

Och gröm·inte att du kan skriva till -
oss, -Peter & .Daniel roed dina frågor . 
om assemble'rskolan. · Oet kan_ske 
finns·s,aker dci inte förstår, några de
taljer som du tycker, vi ska behandla 
mer utförligt. Men för att du ska få 
svar måste ditt brev gälla just frågor. 
kring våra artiklar. Vi hinner inte, be- -
svara alla andra brev som gäller all-

· männa assemblerffågor utån kopp- -
ling till vår skola. ' 

Skriv till Peter & Daniel, Datorma
gazin, Karlbergsvägen 77-81, 113 35 
STOCKHOLM. 

,_ 

. ', 
. . ~ 
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Med anledning av ledaren i nummer 
15 har tidningen fått in mängder med 
intressanta brev. Dessa behandlar 
problemet Piratkopiering ur olika 
synvinklar. Här nedan följer ett urval. 
Har du n~_gra synpunkter på piratko
piering? Ar det ensidigt den ena si
dans fel, har bägge del eller existerar 
problemet inte alls? Skriv!! 
Red. 

Inte värt 
besväret! 
• Jag räknade igenom min skivsam
ling häromdan: 136 lp och 19 CD-ski
vor. 

Alla original (Ha! Ha!). Vilket mot
svarar ungefär 10700 kr i inköpspris. 
Sedan slängde jag ett getöga mot 
min diskettsamling. Ca 250 disketter 
vilket motsvarar 2 500 kr i inköp. Allt
så priset förtomddisketterna - men 
de är ju inte toJTima! 

Ja, ni förstår nog vad jag menar. 
Hur kan det då komma sig att man 

har råd att köpa originalmusik men 
inte original program till sin dator? 

Svaret dröjer jag lite med. 
En kommentar i sammanhanget 

som jag många gånger har stött på 
är: "A program worth using isa pro
gram worth buying". 

Verkligen? Antag att jag har 2000 
kr samt en dator och vill använda den 
till ordbehandling, men jag har ingen 
printer. 

Givetvis köper jag ett ordbehand
lingsprogram för pengarna och gläd
jer mig åt detta tills jag får råd att 
köpa en printer? K_nappast! Då kan 
man ju fråga sig om "Ett program 
värt att använda är ett program värt 
att köpa"? och svaret blir ett rungan
de NEEEEEEJ! från världens alla 
hemdatorägare. 

Men varför har jag råd att köpa LP
sl<.i'lm, det är iu lika lätt att kopiera en 
LP som en diskett? Varför kopierar 
jag inte LP-skivor? 

Jo, helt enkelt därför att det inte är 
'<'årt besväret! 

Ocn där tror jag att vi har hela pro
blemet med dagens mjukvaruhan
de/. Handeln Sätter medvetet eller 
omedvetet för höga priser på sina 
program. 

Varför skulle handeln medvetet 
sätta för höga priser på sina pro
gram? 
. En orsak skulle kunna vara att de 
är rädda för förändring. Programmen 
säljer ju, så varför förändra något 
som är bra? · 

Sedan är det en fråga om resurser. 
Låt oss säga att priset på samtliga 
program sänktes till en femtedel av 
dagens. Deluxpaint 111 skulle då kos
ta 230 kr inkl manual!!! 

Omsättningen skulle utan tvekan 
kunna öka mer än de fem gånger 
som priset sänktes, men klarar pro
gramhusen en sådan kvantitetsök
ning? Troligen inte med dagens re
surser. Alltså blir det billigare att säl
ja svindyra program och låta de bli 
kopierade 20 gånger än att själva till-
verka 20 billiga. · 

Återstår bara· för oss dödliga an
vändare att hoppas på att någon tar 
si1t ansvar och genomför en PRIS
SANKNI NG ! 

Min uppmaning till användare -
kopiera, kopiera och kopiera till det 
inte är värt besväret längre. 

Min uppmaning till alla program
tillverkare - se till att det inte blit 
värt besväret (ingen kan göra det åt 
er!) NUUUU! 

Så vill jag berömma och tacka för 
er tidning - den blir bara bättre och 
bättre. · 

Hälsningar 
RuneW 

Programhusen 
ruinerar 
sig själva! 
• I vanliga fall brukar jag inte läsa 
ledaren på grund av att Rindeblad 
skriver på ett tråkigt och i högsta 
grad opersonligt sätt. I senaste num
ret läste jag dock ledaren, det alltid 

Datormagazins insändarsida är öppen för alla 
med åsikter. Av förekommen anledning måste 
samtliga insändarförfattare ange namn och ad
ress. 

ai~:v-~dr-,M C,URGEL .... t>o o SI\(;. N 'i ? 
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roligt att veta vad ni tycker om hack
ing. 

Denna gång höll jag på att sätta 
frallan i vrångstrupen när jag läste 
att det är vi ,;onda fulingar" till dator
användare som driver välmenande 
programvaruhus mot konkurs efter
som vi inte köper så hutlöst dyra 
skitspel som vi borde enligt deras 
kalkyler. 

g"rymma värderingar. 
Till sist: 
Skippa demotävlingen, det är ur

trist att se några bilder och läsa era 
bedömningar. 

Nej, jag tycker att en del sidor är 
positiva också! 

Till exempel: 
Assemblerskolan med Peter och 

Daniel. Där finns det gott om tips och 
det är berömvärt att ni försöker lära 
era läsare att bli goda programmera
re. 

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 Stockholm. 

dant skick att de lägger av precis där 
det börjar bli intressant. 

På detta sätt blir alla parter till
fredsställda, grupperna kan fortsät
ta tävla inbördes och även tjäna en 
slant. Vi vanliga "disk-krängare" får 
tillfälle att få ett stort antal jätte häf
tiga demos. Företaget får hjälp med 
att skapa mycket bättre demos och 
en ypperlig god marknadsföring. 

Hur detta ser ut helt praktiskt: 
Grupperna måste hålla sin del att 

inte lämna ifrån sig 100 procentiga 

ra kopierade program i sina boxal'IIII" 
Detta gäller inte bara privata använ
dare utan också företag. DIMIK hål-
ler i dagarna på med en informa
tionskampanj där man skickar ut 
prevtill olika företag. Men är detta en 
lösning? 
, Vilka är dessa pirater egentligen? 
Jo, det är du, jag och alla andra som 
haren kopia av någonting utan att ha 
originalet. Just det "kopia av någon
ting", glöm inte bort att du ären pirat 
vad gäller de skivor som du har ban
dat från dina kompisar, och dina vi
deofilmer. Kort sagt allt som du inte 
har original av är en piratkopia. 

Orsaken till att DIMIK och AUGS_. 
höjer rösterna mot kopierandet är att ' 
programhusen och de enskilda·pro
grammerarna förlorar pengar. Detta 
tror man ska leda till ett stagnerande 
av programutvecklingen. Kanske har 
de rätt, men är det du och jag som är 
de största tjuvarna? 

Nej, läs nr 15 av DM, där finns det 
klart och tydligt redovisat att största 
tjuvarna är de (i länder typ Thailand) 
som kopierar i stor mängd och lever 
på att sälja kopior. Med tanke på att 
du och jag orsakar miljonförluster 
enligt DIMIK och AUGS måste dessa 
orsaka triljard förluster. Det är rent 
av konstigt att programmerarna får 
något sålt överhuvudtaget. '-r 

Finns det då sådana här hot på 
hemmaplan? Ja, det pågår just nu en 
intressant rättegång mot en pirat 
som har levt på att sälja kopior, tu
sentals kopior. Vi har läst i DM om , 
TSN som tjänade 12000 kr i veckan 
skattefritt på kopior. Så visst finns 
piraterna här. Visst orsakar de stora 
förluster. Men det är INTE du och jag 
som är pirater i ordets rätta bemär-
kelse. -

Jag läste en artikel i "The Games 
Machine" som handlade om piratko
piering. Där kom det fram att många 
programmerare släppte betaversio
ner av sina spel som reklam genom 
sk "cracker-grupper": Borde inte 
dessa programmerare kunna åttalas 
för medverkan till brott eller dylikt! 

Behövs då denna "reklam"? Kan
ske inte, men ta tex carrier Com
mand. Det fick jag tillsammans med 
min begagnade Amiga. Det funkar i 
exakt 13 minuter, sedan dyker det. . 
Detta plus det faktum att jag tyckte 
om spelet gjorde att jag invenstera
de 365 kr i ett original. 

Vill du sen göra mer än spela på 
din Amiga då måste du köpa kompi
latorer, assemlatorer, extraminnen 
osv 

Är det rätt att programvaran får 
kosta 4 ggr mer än ett extraminn, 
eller nästan lika mycket som da
torn ??'!T! ! 

"- .. tänk att du snor 20-30 kr 
ur. .. ", jag önskar att det var två
hundra eftersom det är det priset 
programhusen i många fall lurar tio
åringar att betala för en vacker ut
sida och screen shots från arcadver
sionen. 

Och vad har fått honom att skriva 
en sådan jättelögn som att vi snart 
skulle vara utan program till våra 
Amigor, troligvis en fet summa från 
Ocean (det allra sämsta programhu
set). 

Magnus Reitbergers rättvisa betyg 
och att han vågar ge usla betyg. 

Att ni har väldigt nya och aktuella 
spelrecensioner i motsats till "Hem
dator Blaha". 

, v,ersioner. De som sprider spel och 
program måste ha samma ansvar att 
inte låta någon ta del av original-ko
piorna. 

Dessutom, vem köper lattice C för 
2 000-3 000 kr för att sedan konstate
ra att han inte tycker om att program
mera. Nej, vanligare är att man börjar 
på en taskig · piratkopia och sedan 
köper originalet för att man inte kom
mer så långt utan manualen. 

Personligen vill jag påstå att det är 
programhusen själva som_ driver sig i 
ruin genom att öka priset när de säl
jer för få ex bara för att tjäna mer på 
de ex som de säljer. Detta istället för 
att sänka priset på skiten så att folk 
vågar prova. I nio fall av tio går man 
på en nit. 

Och kom .nu inte med argumenet 
som "köp bara det som är bra". Det 
är svårt att avgöra när alla utsidor är 
små mästerverk i reklam och DM 
nästan ger alla spel bra betyg. 

Nästa argument är "det går inte , 
programhusen måste tjäna på det". I 
Singapore kan de göra bra program i 
god kvalitet, visserligen kopior, men 
det går säkert med vinst. 

Sen vill jag påstå att ni ger tama 
recensioner. Ta till exempel skitspe- · 
let "Tech" som fick samma betyg 
som det alldeles utmärkta Xenon Il. 
Detta visar att ni har ett svagt sinne 
för bedömningar. Ni borde visa stör
re skillnader i betyg mellan bra och 
dåliga spel. 

Svagheten i era bedömningar ger 
bara intrycket att ni inte längre vågar 
stöta er med spelvaruhusen och där
för hellre ger överbe_tyg än ärliga och . 

Ett vettigt pris på blaskan. 
Tack för ordet! Jag är säker på att 

ni funderar på ett dräpande svar som 
ja] på nytt kan kritisera och besvara. 

leve den fria debatten! 
Lamers, ge upp C64 och skaffa 

Amigaaaah! 

Låt bästa 
demotbli 
belönat! 

LindenAce 

• Jag vill göra ett inhopp i debatten, 
när det gäller piratkopiering av spel 
och program. Det pratas alldeles för 
mycket om vad som är förbjudet, vil
ken moral osv. Istället bör vi börja 
diskutera hur vi skall lösa problemet 
på bästa sätt. · 

Här är mitt förslag till en lösning 
som jag själv anser vara vettig och 
genomförbar utan några större kost
nader och nya lagar. 

Låt alla som sysslar med att 
"knäcka" spel fortsätta med detta, 
men de får ej sprida fullständig ver
sion. Den grupp som gör de.n mest 
intressanta "demoversionen" belö
nas med en liten penning av upp-. 
hovsmännen/företaget 

Vi skulle i fortsättningen få ta del 
av "knäckta original", men i ett så-

Företagen anordnar offentliga täv
lingar, där man utser det bästa 
knäckta originalet. 

Vi konsumenter kan komma att ha 
många fler original spel i diskboxar
na och tjocka manualer i bokhyllor
na. Priset kan sedan ·sänkas så att vi 
har råd att köpa de åtråvärda spelen 
utan bli ruinerade. 

Mvh Armando 

Det är INTE du 
och jag som är 
de 
stora bovarna! 
• Detta är ett öppet brev med några 
(förhoppningsvis) tänkvärda tankar 
om piratkopiering. Det finns idag tre 
stora grupper av piratkopierare, "Tai
landspiraterna"- de som kopierar allt 
inkl manualer i färg m m, "hemma
proffsen" -typ TSN (se tidigare DM) 
och "den storaallmänheten". 

Helt klart är att piratkopiering ska
dar marknaden, men vem skadar 
mest? 

Vore det möjligt att kontrollera var
je diskettbox i Sverige då fick vi nog 
låsa in 90 procent av våra datoran
vändare1 

Eftersom de flesta har en eller fle-

Slutord: · 
Det växer upp en ny generation nu! 

En generation som kan datorer se
dan 8-13 års ålder. Denna genera
tion kommer att inneha alla morgon
dagens datajobb därför att de har 
skaffat sig goda kunskaper och god 
maskinvana, hemma på sina rum, ._,_ 
med sina hemdatorer och sina pirat
kopior!! 

Sveriges ungdom har inte råd med 
en hobby som i original är dyrare än 
ralley!!! 

"Kriminell? Vem? Jag? 

Vilken rubrik 
påverkar 
mest? 
• Läste med uppskattning ledaren i 
nummer 15-89. Vänder några blad till<::_ 
sidan 6. Vad står det där? "Han tjä-0 

nar 12000 i veckan". En fullkomligt' 
kritiklös artikel om en 20-åring som 
kallar sig TSN. 

Min uppmaning till redaktionen är 
att ni ska tänka efter vilken artikel 
som påverkar en tonåring mest. 

Med hälsningar '-
. Anders Pettersson · 
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Nu inleds BBS-listan i dess 
nya skepnad. Som tidigare 
publiceras den fulla listan i 
vart annat nummer och änd
ringarna i vart annat. 

Bandhagen 

Micro-Chips Il. Gratis databas för 
Commodore, Atari, IBM komp, PC 
och at ägare. 2 linjer med fil areor 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 annat Commo
dore avdelning. Basen körs på en QL 
med 640 kb minne. Sysop: Hans Pe
dersen Dambo; Hastigheter300-2400 
bps splitspeed. Tel: 046--776013 

Göteborg 

· .. Computer Club Göteborgs BBS. 
Oppen för alla datortyper. Inriktning 
programmering. Körs på en PC-Klon 
med en 32 Mb stor hårddisk. Sysop 

• 
• I 

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 1200 bps. Tel: 036-129385 

Kungsängen 

BB BBS En BBS för alla datorin
tresserade. Körs på en Amiga 500 
med 40 Meg hårddisk. Sysop: Biten
Bytes. Hastigeheter 300-2400 bps. 
Tel. 0758-728 93 

· Lit, Jämtland 

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. 

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 
ocl\C64 ägare. För Amigan finns de 
PD- prg som recenseras i DMz. 
Basen körs på Amiga 500 men 1Mb 
minne samt en hårdisk på 20 Mb. 
Sysop Magnus Håkansson, Hastig
heter: 300 och 1200. bps. Tel: 046-

· 133576 

Malrriö 

Prof. Baltazars BBS! En bas för al
la som är intr. av äkta och väldoku
menterad PD/Shareware. Många On
line spel! Körs på PC/XT med en 
hårddisk på 204 Mb. Sysop Giovanni 

· Skriv om din BBS! 
88S-listan: 

Ort: ____ _ Basnamn: _____ _ 

Tele: ____ _ Hastigheter: ____ _ 

Dator: __ Minne: __ _ Hårddisk: __ 

Beskrivning: ____________ _ 

Sysops namn: ____ _ Tele: ____ _ 

Adress: ___ _ Postadress: ____ _ 

DISTRIBUERAS 

• Har du en BBS 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
HOL{VI. 

AV 

[lffl ELECTRONICS & 
SOFIWAREAB 

Ferrari. Hastigheter 300, 1200 och 
2400 bps. Tel: 040-974417 

Hederi BBS Bara Amiga PD-pro
gram. Körs på Amiga 2000 med 31 
Mb hårddisk. Sysop Jan Ekström. 
Hastigheter 300-2400 bps. Tel: 040-
292252, Dygnet runt. 

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: 
040-977886 

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-
760134 (mellan 18-06). 

Ballantines Flaskhals Öppen hela 
dynet. Qessutom öppen för alla och 
envar. Ar 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 

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. · Hastigheter 300 bps. Tel: 
0411-70540 

· 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. 

Sollentuna 

Sektor 7. En science-fiction beto
nad bbs, ansluten till Fidonet. Körs 
påen 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. Basen körs 
med hjälp av en Maclntosh med 20 
Mb minne. Sysop: Peter Wiklner. 
Hastigheter: 300, 1200, 2400. Tel: 08-
6268241 

Stockholm 

Camelot BBS inriktad helt på Ami
gadatorer. Körs på en Amiga 2000 
med 20Mbyte hårddisk, Bridge
board, 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
d€: av av konflikt simuleringar, 
kngspse och liknande spel. Stor fil
sektion med PD och Shareware. 
Nodnummer i FidoNet är 2: 201/126. 
Supportar77 EchoMail System: Körs 
p~ A~ar i St Mega 4 med totalt 40 meg 
hardIsk. Sysop. Roerth lundin, Rob
box .. Hastigheter: 1200 och 2400 bps. 
Tel: 08-456222 

Strömstad 

MayDay Software BBS. Filareor 
för IBM, Amiga och Atari ST. Online 
spel och meddelande areor. Öppen 
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 Nystartad BBS 
med fil och postareor. Öppen 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 • 

Attraction C64 Elite users only! 
With color graphics! Körs på en C64 
utan hårddisk.-Sysop: ~hark/Censor. 
Hastigheter 300 och 1200 bps. Tsil: 
0755-84281 

Uttran 

Poor man's · BBS. Främst inriktad 
P.å Atari ST och C64/128. Öppen dyg
net runt. Basen körs på en Atari ST. 
520 med 30 Mb minne. Sysop Jan 
Larsson. Hastigheter 300 och 1200 
bps. Tel: 0753-68407. 

Åtvidaberg 

Poor Man's BBS Den legendariska 
Amigabasen. Körs på en AT 286 med 
70 Mb hårddisk. Sysop: Håkan Etzell. 
hastiheter: 300, 1200 och 2400 bps. 
Tel: 0120-10584 

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! 

EDOX 665 En bas för Amiga och 
Pc-ägare samt en del Atari. Körs på 
en Amstard 1512 smt 32 meg i hård
disk. Sysop: Kenth Rosenqvist. Has
tigheter. 1200-9600 bps. Tel: 0431-
21843 . 

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: 019-239255 

Vasaskolans Databas. Databas 
för grundskole elever i Örebro kom
mun, undantagsvis utsocknes. 
Basen körs påen Compis med 12 MB 
hårdisk. Sysop Christer Söderbäck. 
Hast igheter: 300, 1200 och snart 
2400 bps. Tel. 019-213362 
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Svensk m-kod 
Nästan all programmeringslit

teratur till Amigan är på eng
elska. Nu har det dock kommit 

en bok på svenska om assemblerpro-
grammering. . 

Boken Amiga Maskinspråk är den 
första boken på svenska om assem
blerprogrammering på Amigan. Det 
är en översättning av den tyska bo
ken Maschinensprache Amiga som 
även säljs här i Sverige i en engelsk 
översättning. Då heter den Amiga 
Machine Language. Se även recen
sionen· i nummer 5-1989 av DatorMa
gazin. 

Boken börjar med en allmän ge
nomgång av olika begrepp och fort
sätter sedan med en beskrivning av 
68000-processorn. Man övergår se
dan till att beskriva hur man använ
der tre olika assemblers, MetaCom
co,<> Assem, Data Beckers Profimat 
(även kallad AssemPro) och Kuma:s 
K-Seka. 

I synnerhet K-Seka är väl doku
men\etaå, 'li\l<.e\ förmodligen är till 
för alla de som fått sin manual upp
äten av hunden (läs piratkopia). Se
dan börjar man med några enkla pro
g,a.mexempel som visar tex hur man 
kan scnera, omvandla tal mellan oli
ka talsystem etc. Efter denna inled
ning :3~ kommer man in på de A!11iga
spec1f1ka rutinerna. Först så visar 
man hur man kan läsa av mus och 
tangentbord, göra ljud etc genom att 
peta på hårdvaran direkt. 

Sedan går man vidare in på använ
dandet av Amigans operativsystem, 
där man huvudsakligen behandlar 
AmigaDOS och Intuition. Boken av
slutas med ett kapitel där man be
skriver lite hur man kan använda ex
ceptions. 

Tyvärr, har vi ingen intervju 
med någon klubb i detta num
mer, men vi har färska nyhe
ter från föreningarna runt om 
i Sverige och ovriga norden. 
.Några helt nya klubbar och 
somliga som bara vill ändra i 
sin text. Håll till godo! 

En klubb som verkar utanför Sve
rige är MegaAmlga Force lnt. Efter 
att ha tittat på deras medlemsdiskett 
kan man helt klart konstatera att de 
främst sysslar med demos och allt 
däromkring. För er som är intressera
de av en norsk, stor Amiga klubb är 
det bara att kontakta MegaAmiga 
Force lnt., PB 14, N-3629 Nore, Nor
ge. Man utlovar en medlemsdisk 6-8 
ggr/år (på enegelska) samt stort PD
bibliotek. Dessutom gör man egna 
spel. En intressant anmärkning är väl 
att Delta och MegaAmigaForce sam
arbetar på PD-sidan. Kanske ett al
ternativ t ill Nordiska PD-biblioteket? 

SAU har ändrat adress t ill Box 
40011, 826 04 Norrrala. 

En ny användarförening vilken an
namat samma namnide' som AUGS 
och SUGA är SAUG, en rikstäckande 
förening för Amiga. Klubben lovar 

_,medlemsdisk 5ggr/år mot en med-

Stort fält 

Det är ett stort område att täcka in 
när man ska beskriva programme
ring på Amigan. En enda bok räcker 
inte på långa vägar. Amiga maskin
språk försöker täcka ett ganska stort 
område, vilket bl a leder till att man 
inte går så djupt in på olika saker. 
Dessutom är det helt fel att börja lära 
ut att man ska peta på hårdvaran di
rekt utan vidare spisning. Detta bör 
ske under mer kontrollerade former 
och är inte det första man bör ta upp i 
en nybörjarbok. Författaren säger 
själv i inledningen att man bör und
vika att använda hårdvaran direkt, 
men är själv den första att bryta mot 
detta. 

Det som är bra med denna bok är 
dels att den är på svenska, dels att 
det trots allt finns en hygglig mängd 
mec;I programexempel, vilket är vik
tigt. Men den räcker inte på långa 
vägar ensam, utan behöver komplet
teras med annan litteratur. Eftersom 
den än så länge är ganska ensam att 
vara på svenska blir det ändå till att 
jaga utländsk litteratur. 

Sedan har vi den stora frågan: Var
för är det en person som spelar bas
fiol på framsidan av boken? (Det 

. visste dem inte på Pagina heller. Red 
anm) 

Erik Lundevall · 

Recension 

lemsavgift på 90 kr. Vill man endast 
ha två ex av disken betalar man bara 
40 kr. Om du är intresserad sätter du 
in pengarna på PG 4770784-9. Är du 
lite osäker och bara vill ha mer info 
kontaktar du Fredrik Jagenheim, 
Myllev. 11, 28064Glimåkra. Märkbre
vet SAUG och skicka med svarspor
to. 

Ännu en Demo klubb är The Amiga 
Demo-club. Medlemsblad och demo
bibliotek utlovas! Förmer info tar 
man kontakt med TADC c/o Henrik 
Greek, Perpersav. 5, 654 72 Karlstad. 

Svenska Schackdatorföreningen 
skickar ett litet brev med en försynt 
påpekningatt annonsen är en smula 
felaktig. Ett förtydligande är påsin 
plats alltså: Tidningen PL Y får man 4 
ggr/år mot ·medlemsavgiften 120 kr 
insatt på PG 418772-0. 

PD-Klubbben har .fått en ny kon
taktperson vid namn Jonas Johans
son, Fjärdebjurhovdag. 12, 723 52 
Västerås. Jonas kommer att ersätta 
Mattias Evhage . .. 

Copy Maniacs har gått över helt 
och hållet t ill Amigan och U64 med
delar att de har lagt av. 

Det var all information som skick
ats kommit in till det här numret. 
Nästa nummer kommer hela User 
Group listan med igen. 

Ingela Palmer 

Hårdvarubibeln· 1.3 
Hårdvarubibeln för Amigan har 

kommit ut i en ny, uppdaterad 
version för 1.3. DatorMagazin 

har tagit en titt på denna bok. 
Det absoluta referensverket om 

man vill ha information om Amigans 
hårdvara är boken Amiga Hardware 
Reference Manual. 

Där finns inte allt som är värt att 
veta, men man hittar ändock en hel 
del information i denna bok. Här står 
det beskrivet hur man använder cop
pern, blittern, hur grafiken på skär
men kontrolleras, kommunikation 
via serie- och par_allellportar, diskdri
var osv. 
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Den tidigare versionen av boken 
gavs ut när version 1.1 av operativsy
stemet var aktuellt. Några revolutio
nerande förändringar av hårdvaran 
har ju inte skett sedan dess, så man 
kan ju undra vad det är för skillnad 
mellan den gamla och den nya bo
ken. 

De flesta kapitel är i stora drag 
samma. Man har dock lagt in lite fler 
tabeller och bilder och på flera stäl
len kompletterat med lite mer infor
mation, bl a då det är fråga om skill
nader mellan PAL-och NTSC-system 
och skillnader mellan de olika Ami
ga-modellerna. 

· ska kunna stoppas in utan en massa 
krånglig installation med switchar 
på hårdvaran (användare av IBM PC
datorer är väl bekanta med detta 
krångel). I den gamla boken var ap
pendixet helt enkelt borttaget. 

· man absolut skaffa denna bok. Det 
. är dock INTE någon lärobok i pro
. grammering, utan ett referensverk 
· för de som redan kan programmera 
·. en hel del. 

Man har även skrivit om en del pro
gramexempel. Kapitlet som behand
lar blittern har dock skrivits om helt 
och hållet, till det bättre. Tyvärr så 
finns det ingen information om de 
nya registren i den nya blittern, som 
finns i Amigor med 1 Mb ChipRAM. 

En annan efterlängtad del är ap
pendixet om AutoConfig protokollet, 
som används för att extra hårdvara 

Många program som har använt 
hårdvaran direkt har orsakat pro-· 
blem på olika typer och konfiguratio
ner av Amigor. Det har föranlett Com
modore att även lägga in en del in
formation i denna bok hur man bör 
gå tillväga för att prata med hårdva
ran på ett riktigt sätt. Det skulle kan
ske ha varit på sin plats med fler pro
gramexempel på detta, men man har 
väl tänkt att det är ändock en refe
rensbok och inte en lärobok i Amiga
programmering. 

Om man inte redan har den gamla 
versionen av denna bok och är intres
serad av Amigans hårdvara, så bör 

Om man redan har den gamla bo
. ken så kan det vara bra med ett byte 

om ens ekonomi tycker au det är ok., 
Det är annars knappast den mest 

· nödvändiga uppdatering ifråga om • '"'" 
Amiga-litteratur som man behöver 
göra. 

Erik Lundevall 

[p)©~~~@(r 
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--,-,.,.-,----------------------- ACTIVEI Allt i datorvAg till din AMIGA - tiHabsolut bAsta pris - Kvalitet BOX 23010 DM18 
20045MALMO 

Super Erb)dande! ! 
100 Pack disketter "Hög kvalitet" 739:-/pkt 

Utförsäljning på SONY disketter!! 
SONYMFlDD 
SONYMF2DD 
SONYMF2HD 
Priset gäller vid köp av 100 disketter. 

9.45 kr/st 
12.45 kr/st 
28.45 kr/st 

Givetvis har vi också många andra tillbehör för Just Dig. RING. RING .. 

A J!a p riser är inkl. moms, frakt o c h postförsk . tillkommer. 
Priserna gäller tom 31/12 eller så långt lagret räcker. 

OrderTelef on: 040-190710 
_____ ______________ ..;,_ _____ .J« 
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DATORBÖRSEN 
KÖPES 

Musik prg., som grupper gjort köpes, el. 
bytes mot annat musik prg. Ring Raza. 

Tel: 08/36 98 16 

Extraminne 1750 (512 K) för C-128. Ring 
Lasse e.kl: 17. 

Tel: 0270/161 78 

Amlga.1000 + monitorköpesmax5000kr. 
Tel: 013/14 02 58 

Amiga 500 m. utrustning köpes till rimligt 
pris, helst omkring Växjö. Ring Fredrik. 

Tel: 0470/79111 

Atarl 520 ST köpes, ca.pris: 3000 kr. Ring 
Gustaf. 

Tel: 019/1212 87 

Amiga 500 m. tillbehör köpes. Ring Tho
mas. 

Tel: 0142/216 87 

2 MB extraminne. Internt till Amiga 500. 
Nytt m. gar. Pris: 5000 kr. Ring Dennis. 

Tel: 0221/239 98 

Dr. T's KCS v1. 6a m. gar.kort + manual. 

Amlga 500, RF-mod, Expan.min. Ex. drive 
3,5. de luxe paint m.m. Pris: 8500 kr. Ring 
Reza. · 

Tel: 036/16 06 79. E.kl: 17 

Pris: 2300 kr. ACUS Midi lnteface IN/OUT/ C128 D diskdrive, bandstat., manualer, 
OUT + 2 kablar. Pris: 400 kr. Ring Anders. · disk, org.spel, joystick. Fint skick. Pris: 

Tel: 0431/270 23 3490 kr. Kan diskuteras. Ring Felix. 
-------------- Tel: 08/919825 
C128 Dm. hand böcker. Pris: 2700 kr. Skri
vare Siar Gemini 160. Pris: 1500 kr. Mycket 
fint skick. Ring Tobias. 

Amigor, 64: or. Ring Kerst[n. 
Tel: 023/34215 

Tel: 019/1615 40 
C64, inkl bandenh. Diskdr C 1541, skrivare 

C64 + anläggning. Fintskick. Ring An- MPS801 , disk.Säljeskompl. 
dreas. Tel: 0481/1 1566 

Tel: 0500/818 62 

C128 m. diskdr., joysticks, kass, disks, 
org.spel. Pris: 4800 kr. Ev. i del. Ring Ro
ger. 

Tel: 0660/304 27 

C64 bandstat., diskdr., d iskbox, joyst., org. 
spel. Ring Fredrik. 

C64 (gar kvar), 1541 diskdr (gar kvar), 
bandsp, joyst, disk m 6rg prg, org spel, 
nytto prg, programmeringsböcker. Säljes 
för3500 kr. 

Tel: 033/12 69 71 

Kopieringsset, 1530, clonemaster, TFC Il. 
Pris 425 kr. 

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 

A 500, mus, joyst, TV-mod, org spel, prg. 
Allt 6 mån. Pris 4000 kr. 

1, 

> Reset knapp Pris diskuteras. Ring Göran. 
Tel: 08/97 35 09 

Amlga 500 m. tillbehör. Pris 6000 kr. Ring 
Martin. 

Tel: 0611 /149 36 

C64, 1541 Il, bandst, joyst, disk m div prg. 
Pris ca: 3000 kr. Modem 300 bps, 100 kr, 
printerkabel för C64-centronics 1('.') kr, 
RS232 interface 100 kr. Pris kan disk. Ring 
Mattias. 

Tel: 0431 /31 1 39 

C128, 1530, org spel, litt mm säljes för 
2500kr. Pris kan disk. Ring Magnuse kl 16. 

C128 diskdr.1571 bandstat., joyst., disk
box., disketter, org.spel. Mkt fint skick. 
Pris: 4000 kr el. högstbj. Ring Ted. 

Tel: 042/29 84 66 
Tel: 0290/107 91 

Amiga 500 m. tillb. köpes, max 3500 kr. 
Midi-interface köpes, max 250 kr. Ring 
Fredrik. 

Tel: 019/23 41 51 

Amiga org. köpes. Photon paint, seka, po
polous och andra bra prg. Ring Arne. 

Tel: 042/766 63 

2 MB-kort till Amiga 2000, köpes för max 
2500 kr. 

Tel: 013/14 02 58 

1581 disk drive köpes. Ring Kenneth. 
Tel: 0528/405 21 

Tel: 0340/50914 

Commodore 128, diskdr. 1570 TFC 111, dis
ketter + box. Pris: 3000 kr. Ring Christian. 

Tel: 0140/181 08 

3,5" Maxell disketter + box. Pris: 2000 kr. 
Ring Reine. 

Tel: .060/57 02 71 

Printer interface till C64. Pris: 200 kr. Ring 
Reine e.kl: 18.30. 

Tel: 060/57 02 71 

Org.spel till C64, The Deep.d. Pris: 120 kr. 
Football Manager Ring Claes. 

• TFC-111 m. sv:manual max 350 kr. Ring Mar
tin e. kl: 16. 

Tel: 0500/193 89 

C-bok "Programmering i C". Pris: 250 kr. 
Ring Jonas. 

( )Il 

--

ca-] 

Tel: 042/22 88 04 

Amiga böcker (allt utom basic). Stereo
mono sampler till Amiga 2000. Ring 
Micke. 

Tel: 054/18 38 32 

VIC-20 m. tillb. köpes. 
Tel: 013/14 02 58 

Sculpt-3D org. Ring Janne. 
Tel: 031/19 9111 

Programera 6502 el. Machin language for 
the beginers, ej över 100 kr/st. Ring Martin. 

Tel: 0415/12619 

Action replay cartridge. Action reply prof 
IV (4,2), el. Action reply prof V. Ring David. 

Tel: 0910/892 70 

SÄLJES 

Super raset ca,rtridge. Den bästa reset 
knappen till C-64/128. Två funktioner: su
per reset (ostoppbar), och vanligt-rese!. 
Pris endast 45 kr, inkl. porto. De fyra första 
beställningarna, halva priset. OBS! Pas
sar alla C-64/128. Ring Tobias e. kl.18. 

. Tel: 019/22 64 33 

Tel: 054/235 20 

Org.spel C64 kass, Out Run Och Rastan 
m.fl. Pris: 35-105 kr. DM, Delta register +· 
joysticks säljes. Ring Thomas. · 

Tel: 0533/620 83 

Amiga 500 m. RF-mod, joysticks, org.spel 
och ett ord behandlings prg. Ca: 10 mån. 
Pris: 4500 kr. Ring Peter. 

. Tel:031/553567 

C128 m. floppy, 1530, TFC 111, Freeze ma
chine joyst., diskettbox m. disk, org.spel 
och skrivare. Pris: 3500 kr. Kan diskuteras. 
Ring Patrike. kl.17. 

Tel: 0322/620 91 

Prlnter. Seikosha GP 550 A Centronics o 
RS 232 ingång NLQ, Grafik m.m. IBM 
komp. Pris: 1700 kr. 

Tel: 031/22 5911 

Amlga org.spel, Flight simulator Il, Batt
lehawks 1942 mfl. Pris: 100 kr/st. Ring Pe
ter. 

Tel: 054/429 78 

C64, 1541 disk, diskbox, bandspelare, the 
final catridge. Pris: 3500 kr. Ring Andreas. 

Tel: 0340/409 36 

0223-209 02 /203 80 
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Tel: 0470/636 98 

Diskdr 1541 och böcker och RS 232. Ring 
Mattias. 

Tel: 0640/103 45 

C64, bandsp, joyst, 1541 Il, org spel, böck
er. Pris 3000 kr. 

Tel: 0142/101 94 

C64, diskdr 1541 11, bandsp 1530, joyst, org 
spel, disk, band och böcker. Mkt fint skick. 
Nypris 5500 kr. Nu end 3200 kr el högstbj. 
Skriv till: Carl Johan Kjellander, Åbranten 
4,424 55 ANGERED 

C64, 0org spel m joyst och en bandsp. Pris 
1800 kr . . 

Tel: 0418/218 35 

C64 C, band stat, joyst,org spel, manualer. 
1 år gammal. Pris 1900 kr. Ring Dennis. 

, Tel: 033/699 05 

Amiga PD-prg, kopieringsavg 10 kr, 3.5 
disk. Ring e kl 16. 

Tel: 035/50416. 

A 500, exp 512 km klocka ex diskdr, moni
tor, printer, ordb och reg prg, div org spel, 
pappe(, böcker. Nypris 16000 kr. Pris 
11900 kr. Ring Ove. 

Tel: 0380/170 87 

C64 org spel: Zork Il, 111. Wasteland, Star
cros m fl. Pris 125 kr/st. Ring.Daniel. 

Tel: 019/730 59 

Supra modem 2400, 300-2400 bps, prg bart 
m tillb till Amiga, gar kvar. Pris 1800 kr. 

Tel: 0500/140 46 

C128 D, disk, diskbox, band, 1530. Säljes 
billigt. . 

Tel: 0159/12915 

Tel: 0303/802 92 

Skrivare säljes! Passar C 64/128. 900 ark 
printerpapper medföljer. Pris 1300 kr. 

Tel: 0470/91532 

C128 m 1571, bandsp 1530, org spel, d isk 
+ box. Bra skick. Pris 4100 kr. Ring Ste
fan. 

Tel: 044/24 30 00 

TFC 111, 250 kr el högstbj. 
Tel: 0510/920 96 

Garfjeld org på Amiga. Pris 110 kr. 
Tel: 0910/336 51 

C128 Dm inbyggd diskdr, bandst, TFC 111, 
org spel på disk, diskbox. Pris 4900 kr. 
Ring Peter. 

Tel: 08/91 95 26 

Amigaprylar, Amiga 1000, disk, A1010, 
xtraminne 1 Mb, mon A2084, prg, litt. Ring 
Kennel kväll. 

Tel:090/117663 

C128 D, bandstat, joyst, org spel mm. Pris 
3800 kr. Ring Mathias. 

Tel: 0552/310 63 

The New Zealand story säljes för 200-250 
kr el bytes bort mot annat bra spel. Ring 
Johan mellan kl 17-18 på torsdagar. 

Tel: 035/201 83 

C128 developers package Macroass, disk. 
Ny. 

Tel: 0528/405 21 

Hårddisk 3.5tums, Miniscribe 21 MB. Pas
sar PC-XT-AT samt Amiga m fl. OBS Inget 
kort medfölj. Pris 1200 kr. Dagtid. 

Tel: 08/42 00 54 

Printertill 64/128, MPS 1200. Ring Olof. 
Tel: 0304/615 81 

C64 garanti, bandsp,joyst.Org spel. Pris: 
2000 kr. Ring ULF. 

Tel: 0~701636 22 

Passa på!!! 
DISKETTER 10-100 st 100 st -

3 1/2" NoName MF-2DO 10.10 9.60 
GoldStar MF-2OD 12.10 11.00 
Maxell MF-2OD 15.00 14.50 
Sony MF-1DO 11.10 10.60 
Sony MF-2DO 14.10 13.60 

5 1/4" GoldStar M-2D 6.80 6.20 
GoldStar M-2HD 12.20 11.50 

· ERBJUDANDE! 40 Max~II.ME-2DD~+.q~tabox.620:'." - . 

JoySticks AMIGA 500 
Tac Il Attac WG 119 Monitor 
KingShooter Attac WG200 Philips CM 8833 
Wicq Bathandle Attac WG500 
Turbo mfl Ring för pris! 

Samtliga priser inkl. moIIlll. Frakt och postförskott tillkommer 

KJT-Datahuset 
- Box 10, 950 94 ÖVERTORNEÅ 

Ordertel: Övertorneå: 0927-112 80 (Kl 8- 21) 
Luleå: 0920-148 75 (Kl 16 - 21) 

Amiga 2000 m. Philips monitor. 11 mån. 
gar. återst. inkl. diverse program. Pris: 16 
920 kr. Ev.byte mot 286-AT. Ring Jens. 

Tel: 081751 73 53 

C64 m. bandstat., joyst., The Boss Org. 
spel bl.a Gunship, Alter burner + böcker. 
Pris: 2000 kr. Ring Johan e.kl: 17. 

Tel: 07601912 81 

Supra modem 2400 Baud. Kick start guide, 
Tidningar (Tex. DM, CU, Zzap, Oberoende 
comp. & compute's Gazette) Mkt. billigt. 
Ring Jonas. 

Tel: 063110 44 98 

C64, 1541, 1530, joysticks, diskbox, kass. 
box, org.spel, t idningar. Ring Fredrik. 

Tel: 0515/603 54 

Midipaket. Synth Yamaha, Midiinterface, 
midiprogr. Pris: 1700 kr. Ring Stefan. 

Tel: 0978/550 42 

Amiga org .. New Zeeland Story, Lombard 
Rally. Pris 250 kr/st. C64 org.spel. Siar 
Wars, Road runner, The Games, Mask, 
Rampage, 720, Livingstone. Alla sju för 
300 kr. Ring Steven mellan 17-20. 

Tel: 031 /27 47 38 

C64 m. diskdrive, bandstat., joysticl<.s, So
undsampler, cartridge, diskbox, modem, 
org.spel. 

Tel: 0911/305 77 

C64, bandstat. 1530, org.spel, joysticks, 
instruktionsböcker, 26 nr. DM. Pris: 2200 
kr. Ring Mikael. · 

-Tel: 031/28 67 38 

Amiga org.spel till otroliga priser. Bla: De
ja vu 11, The kristal, lnterceptor m.m. Kan 
även bytas. Ring Claes. 
. · Tel: 0515/49068 

Smart Cart utan manual. Pris: 200 kr. Olika 
kablar,t. C64. Pris: 50 kr. 

Tel: 060/57 02 71 

Nya C64, joyst, Tac 2, bandsp, band. Gar. 
Pris 1900 kr. 

Tel: 0455/593 91 

Printer Stor LC-10, 3 mån. Pris 2000 kr. 
Tel: 0456/148 58 

Atari 520 STm med SM124, extradrive, 
6500 kr. 

Tel: 0302/430 24 

Etiketter passande 3.5 tums disk, säljes 
för 1 kr/st. Minimum o rder 8 st. Betalning 
m frimärken + frankerat svarskuvert. 
Skriv till : Tobias Westblom, Sibeliusgång
en 40, 164 76 KISTA 

C64 org spel för 65 kr. Bl a Bangkok 
Knight, Last Ninja och disk org spel för 75 
kr. Skriv till : Nicolas Fuentes, Murstensv 

143, 186 36 VALLENTUNA 

Videotexkort till PC 6000 kr, Genius 
Mouse 6 +. Pris 300 kr. Ring e kl 18.30. 

Tel: 060/57 02 71 

Keyboard Yamaha PSR-36 säljes m MIDl
interface och program. 6 mån gar kvar. 
Pris 4500 kr. Nypris 6000 kr. 

Tel: 042/677 60 

C64, bandsp, joyst, org spel, böcker. Pris 
3000 kr. Ring e kl 18.30. 

Tel: 060/57 02 71 

C64, 1541 diskstat, 1530 bandsp, joyst, 
TFC 111, org spel, böcker, tidn mm. Pris 
3200 kr. 

Tel: 08/749 01 84 

RF Mod utan ljuskabel 100 kr. Drivverk 
NEC 1037 A 750 kr. 

Tel: 060/57 02 71 

MIDl-interface A500. Inkl midikablar. Pris 
300 kr el bytes mot F-16 Falcon/Combat 
Pilot. Ring Jens. 

Tel: 0140/168 89 

Styr och Regler kort 2500 kr, RS 232 Mini 
tester 100 kr. 

Tel: 060/57 02 71 

Datautrustning från Norge. Säljer disk 
(från 5 kr), boxar (från 75 kr), joyst (från 175 
kr) rnm. Skriv till: Havard Valderhavg, Ska
ret! 60@ Valqeröy, NORGE 
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DATORBORSEN ANNONS PRIS 
• Datorbörsen är endast öppen för 
privatannonsörer. Priset för en an
nons är 20 kronor per 55 tecken. 
Pengarna skickas till PG 117547-0. 

3.5 DS/DD från Norge, Sony 14 kr, Host 12 
kr, Maxell bulk 12 kr. Alla priser är Nkr. Gar 
kvar. Skriv till: Havard Valderhavg, Skare!, 
6050 Valderöy, NORGE 

Amiga 1000, monitor, ex diskdr, modem, 
ADOS 1.1, 1.2, 1.3 kablar, Lattice C40, bok. 
Pris 9000 kr el del. Ring Kenneth hem el till 
arb. 

Tel: 046/15 78 52, 30 31 00 

Extrvälv C128 (inb Jiffy dos), 1571 dr, 1351 
mouse, GP-100VC skriv, Goldstar monocr, 
mon säljes el ingå i byte till VHS-C kame
ra. Ring Nils e kl 18. 

Tel: 0223/148 54 

51/4", Highland disk, 10 st. Ring Tor-Einar 
Jarnbjo. 
Tel: + 476837118 

BREVKOMPISAR 

AMIGAbrevkompisar sökes för byte av 
prg. tips m.m. Alla brev besvarascSkriv till : 

. Tobias Österberg Ödängsv.13. 590 93 
GUNNEBO 

Amigabrevis sökes. Skriv_ till: Daniel_Delin 
Sjömilsgatan 7. 421 37 VASTRA FROLUN
DA 

Amigaägare sökes för byte av prg. Skriv 
till: Tommy Carlander Viskarshultsv. 48. 
515 00 VISKAFORS 

Amiga kontakter sökes för byte av prg. 
m.m. Alla brev besvaras. Skriv till: F'redrik 
Lin åker Saleby Antorp. 531 93 LIDKOPING 

Amigaägare söker liksinnade. S~_riv till: 
Anders Göran Valesv. 13. 723 55 VASTER
ÅS 

Brevkompisar med A T ARI ST sökes. -Alla 
får svar. Skriv till: Stefan Westin Tallåsv. 
12.80341 GÄVLE 

Hot trading on Amiga? Skriv till: Kenneth 
Svärd Nygatan 66. 453 00 LYSEKIL 

Amiga kontakt sökes för byte av tips och 
prg. Skriv till: Henri~ Klang Ektorpsgatan 
280. 60 354 NORRKOPING 

Kontakter m. G64 och diskdrive sökes för 
byte av demos och prg. Skriv till: Qhristof
fer Möller Hus 499. 430 84 STYRSO 

Mlt detqi ingår; 
• RF-modulator 
a 10 st Maxell MFlDD 

Coola 64 kompisar m. disk sökes. Alla 
brev besvaras. Skriv till: Carl Engelbrekts
son Olofsv .14. 433 62 PARTILLE 

Amigakontakter sökes för byte av prg., 
org.spel m.m. Svarar alla. Skriv till: Masse 
Frisk Rustmästaregatan 6. 561 43 HUS
KVARNA 

C64 brevkompisar sökes m. disk, för byte 
av prg. Skriv till: Tony_ Karlsson Sande
lättskroken 7, 424 36 GOTEBORG 

Brevkompism. C64 och bandspelare sö
kes, Skriv till: Robert Gunnarsson Gäst
givarev. 9,552 77 JÖNKÖPING 

C64-Coder söker coola 64: a och Amiga 
contacts. Skriv till: Daniel Nilssori Rör-
vångsv.27, 260 91 FÖRSLÖV . 

Amiga brevkompisar sökes för byte av de
mos m.m. 100% svar. Skriv till: Tor-Arne 
Norlun poppelv.20, 8200 FAUSKE, NOR
GE. 

C64 kontakter sökes för byte av prg., de· 
mos m.m. Skriv till: Henning Kubberöd 
Mellegård, 1580 RYGGE, NORGE. 

Amiga brevvänner sökes för byte av prg., 
demos. Alla brev besvaras. Skriv till: Peter 
Björklund, PL 2245, 96190 BODEN 

Amigakontakter sökes för byte av prg., 
tips m.m. Skriv till: Mika Vänskä, Björkg. 
17,546 00 KARLSBORG 

Amiga ägare sökes för byte av demos, 
prg., m.m. Skriv till: Petri Meldo, Lötgatan 
4 B, 632 23 ESKILSTUNA 

Amiga kontakter sökes för byte av prg. 
Skriv till : Marius Grönvold, Fossvn.7, 1405 
Langhus, NORGE. 
C64 ägare, disk sökes för byte av prg mm. 
Skriv till: Magnus Backman, Sörlyckan 6, 
433 69 PARTILLE 

Snabba Amigakontakter sökes för byte av 
prg. Skriv till: Mats Rusback, Tuna-Häst
berg 120, 780 24 IDKEBERGET 

Algerien teacher aged 28 wou Id I ike to cor· 
respond with Norwegen people, boys and 
girls, for a genuine friendship. Please 
write in English to Mr Omar Baiteche, PO 
Box 6, 354 70 Thenia, ALGERIA 

Amigakontakter sökes för byte av prg mm. 
Alla brev besvaras. Skriv till: Robe.rt Al
fredsson, Spannmålsg 15, 710 40 FRÖVI 

C64 kontakter sökes för byte av prg på 
disk. Svarar på allt. Skriv till: Terje Glenne, 
Blåklokkev 4, 2050 Jessheim, NORGE 

Brevkompisar m C64 sökes för byte av prg, 
tips mm. Alla får svar. Skriv till: lb Gade, 
Saudalskleivane 14, N-5088 Mjölkeråen, 
NORGE 

Amigabrevkompisar sökes för byte av prg, 
demos, tips mm. Skriv till: Niklas Sundin, 
Parkv 19,864 00 MATFORS 

Snabba Amigakontakter sökes för byte av 
nya prg. Skriv til_l_: Martin Larsson, Spack
elgr 21, 137 38 VASTERHANINGE 

Amigakontakter sökes för byte av prg, de
mos. Skriv till: Anders Hansson, Sväng
rumsg 36,421 35 V FRÖLUNDA 

Brevkompis m 64 och disk sökes för byte 
av prg, demos mm. Skriv till : Morgan 
Karlsson, Bang 2, 572 35 OSKARSHAMN 

Vår demo•grupp söker skickliga coders 
samt music-composers. Tveka inter att 
kontakta. Ring Peter. Skriv till: Peter Af.1-
dersson, Liljegårdsg 29, 521 45 FALKO
PING 

Amigakontakter sökes för byte av demos, 
prg mm. Skriv till_; Patrik Svensson, Hindv 
3, 296 02 YNGSJO 

BYTES 

Extradrive till Amiga bytes mot expan
tions minne. Ring Roger. 

Tel:0611/183 73 # 

Atari 600xl, m. bsp., org.spel, bytes mot 
Sega tv-spel. Ring Anders. 

Tel:0370/762 93 # 

Amiga prg. bytes. Ex. Shinobi, Elite m.m. 
Endast org. prg. Ring Arne. 

Tel:0421766 63 # 

Amiga Dr T's MRS bytes mot Sonix el Au
dio-Master 2. 

Tel:0303/468 71 # 

•Tac-2 

• Spel 
4.895:-

Bröderna Lindströms Förlag. Märk· 
talongen DATORBÖRSEN. 

~Landets lägsta priser! 
Disketter 
3.5" HMC MF 2DD 
3.5"Maxell MD 2DD 

20 
9.40 
14.00 

50 
8.40 
13.50 

Alla disketterna har livstidsgaranti mot fabrikations/el. 

Böcker 

100 
8.20 
12.50 

Programmering I C 555 Sidor svensk ..... .. ........ 349:-
Avancerad C 514 Sidor svensk ........................ 349:-
Amiga-Dos-Handboken 222 Sidor sv ................ 239:-

Hårdvar,a: 
Atari 520STFM Power Pack ......................... 3.595:-
Amiga 500 Pack ........................................ . 5.495:-
Star LC-10 ............. , .. .................. ................ 2.945:-
Star LC-24 ..... ....... ......................... ............ 4.345:-

Ge~Ef Dataprodukter 
Bergsgatan 52 Tel 0570-138 35 
671 51 Arvika Fax 0570-802 43 

5.495:-

Monitor Philips CM8833 2.995:-

GROSSISTPRISER PÅ DISKETTER 
Extern diskdrive Arniga Q~tec 1.295:-
SupraModem 2400 Baud 

Maxell 
MFlDD 
MF2DD 
Sony 
MFlDD 
KAO (färgade) 
No-Name 
Superbilliga 
No-Name 

SonyMF2DD 
I praktisk box med 
plats för 20 st disketter 

10 st 50 st 

11,90 11,40 
14,_40 13,90 

11,90 11,40 

9,90 9,60 

7,90 

295:-/20 st 

100 st 

. 10,90 
13,40 

10,90 

9,25 

7,60 

AT-DATORER - KANONPRISER 
AT-286 

• 12 MHz •1 MbRAM 
• 1,2 Mb Floppy 

• 20 Mb Hårddisk 
• Gränssnitt; 1 Parallell, 

2 seriella, 1 Gameport 

13.450:-

·inkl program och kabel 1.945:-
Joystick Tac-2 109:-
Diskettbox 80 eller 120 99:-
Musmatta 99:-
SupraRam 500, 512 Kb, klocka 

I 
1.295:-

SupraRam 2000, 2 Mb till A2000 5.495:-
Star LC24-10, 360 x 360 DPI 3.995:-
Star LC-10, 9 nålar 2.595:-
Star LC-10 CL, färg, 9 nålar 3.195:-' 
Extraminne AS00 995:-
Bläckstråle-skrivare Xerox 4020 
demoex. 11.500:-

MINST 20 % RABATT PÅ SPEL!!! 

Gratis musmatta vid köp över 500:
Gäller t o m 89122_3. Du tjänar 99:-

RING 042-411 91 l)1.\'lllf;Itf)SSIS'l1EN 

47 .. 

..,. 

---

Vard 9 - 18, torsd även 19 - 22 Alla priser inkl moms. Frakt tillkommer. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~ ~ 
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ARETS 
SPEL 
UTSETT 

''Ny'' DOS till 
din Commodore 64 

Reportage från 
känt spelhus 

GRATIS -·: - ,. . . -. . - · 
PIZZ~ Ny DATA-Kat~log 
Prenum~rera och sp~ra 40 Massor av k8.mpanipriser. 'if :,;-:i:: 
kronor pa Datormagazm. ~ '· · ·· " .. 

ya~~~! ~:~~::rie~C:~-: 8 e stä II den kostnadsfritt!!! .8 ff?fffll .. •,; ;~;:: 
inte missa ett nummer. Hel- · - 'lln P~~ · -·.·-... --

årsprenumeration (20 num- · i'>'i;_tr/,f,7'~ 

mer) kostar 280 kronor. Halv- >< 
år(10nummer)150kronor. N. 0 · k 

Förutomattmansparar40 •gra Sffl8 prOV. 
kronortillenpizzapå20-num- u· r katalogen·. 
mersvarianten slipper man 
oroa sig för dyrare julnummer 
och eventuella prishöjningar 
(usch!). 

Dessutom kan just du till
höra de lyckliga fem med ett 
otroligt flyt som vinner ett 
hett spel: 

Denna gång lottar vi ut PO
program till Amigan och · 
64:an. 

Observera att även de som · 
förnyar prenumerationen är 
med i utlottningen av pro- -· , · 
gram. 

,andY B 
Laser 1.5 Il 

14.900 
+moms 

TOSHIBA TANDY . SE:Il~OSHA • ~ : - • - - - - - • - • - • - • 1 
)I\.ATARI (:Commodore . . PHILIPS ; I Javisst ... Jag vill att ni skickar datakatalogen. I 

.. . ' . , I . • • I 
. ;.:~:.······· :··: !!;,~~!!!ti~g· cif! f,\10!./ ·· 1. Namn : ...... , .. .... ... . .. . . ....................... :.:ret:....... . ...... ... , 

' I < • • I 
Postorder-Försäljning Butik-Södero'rt · ,, l:luti k -Väst~;ort , I ·· · -. · / 
Beckman lnnoliation AB JOHANNESHOV VALLINGB Y Adre~s:.: .......... ... ......... ....................... ............................ ~ ................................ .. 
Box '1007 Gullm'arsplan 6 ' VailiAgb~pJa~ 3 · ' I 
S-122 22 ENSKEDE 'Tel : OB:9 f 22·00 ·· Tel '08 -37 .85 00 1 p t d. · I 
T.el ; OS-39 04 00 . o :ban_a Gu,llmarsplarJ 0 -bana Val tingby L osa ress: ........... ,, ...... , ............................................................................... . -----------------


