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Absurt angrepp av Barnmiljörådet 

Barnmiljörådet nöjer sig inte 
längre med att angripa dator
spel. Nu har äyen Datormaga

zin blivit måltavla för rådets byråkra
ter. Nyligen skickade barnmiljörådet 
ut ett pressmeddelande som, med 
hjälp av Tidningarnas Telegrambyrå 
(Tl), spreds och ledde till publicitet I 
en mängd svenska tidningar. 

Budskapet i pressmeddelande är 
groteskt. Enligt barnmiljörådet är det 
Datormagazins fel att det fortfaran
de säljs våldsamma datorspel! 

I sin kolumn förklarar Datormaga-

Chefledaktör 
Christer 
Rindeblad 
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m .. arknaden ~vråat att sanera D r. h '' n sp / et är svårt t k or ärligar våld k e som rätta med markna t omma till 
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slå att ett vid gen och före. 
da/l. Där ~':Våldsråd bi/
dataspelen amns även 
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LEDARKOMMENTAR 
Datormagazinet fick ingen chans att kommentera Bammiljörådets angrepp på tidningen. 
Ovan: TT-telegrammet som publicerades i Sydsvenska Dagbladet. 

zins spelredaktör Göran Fröjdh det 
absurda i Barnmiljörådets attack 
och därför avstår jag från att kom
mentera detta på ledarplats. Person
ligen reagerar jag inte så mycket på 
barnmlljörådets angrepp. Det var 
väntat. Däremot är jag förvånad och 
besviken på TT:s journalister, som 
helt struntat i grundprincipen att låta 
de anklagade försvara sig. Datorma
gazin fick inte en chans att kommen
tera barnmiljörådets påhopp, vare 
sig före eller efter publiciteten. Syss
lar man med datorspel gäller tydli
gen inte de vanliga spelreglerna 
längre. 

Barnmiljörådets Gunilla Bodin be-

Cirkeln sluter 
sig 
• Nolan Bushnell, mannen som star
tade Atari, är numera anställd av 
Commodore som chef för dess 
'' lnteractive Consumer Products Di
vision", eller interaktiva konsument
produkter om man så vill. 

Cirkeln sluter sig i och med att 
mannen som startade Commodore, 
Jack .:rramiel, äger bittra konkurren-
ten Atari. ' 

Rätt 
piratnummer 
• ·Numret till Heta linjen mot pirat
kopiering blev desvärre fel i förra ut
gåvan av Datormagazin. 

Korrekt nummer är: 08-82 46 66. 
Det är Datorprogramföretagens In

tresseförening mot illegal kopiering 
(DIMIK) som håller i anti-piratlinjen. 
På det angivna numret kan folk ringa 
och anmäla misstänkta brott mot 
upphovsrättslagen angående pirat-

klagar sig i pressmeddelandet över 
att rådet inte kan stoppa Datormaga
zin, eftersom tidningen skyddas av 
Sveriges grundlag som ger oss frihet 
att skriva och publicera utan in
blandning. Det kallas tryckfrihet och 
blev nyligen t illåtet i Sovjetunionen. 
Men se upp. Censur av o1ämpliga tid
ningar blir kanske nästa ämne för 
Barnmiljörådet ... 

Men låt oss lämna Barnmiljörådet 
och gå över till den fortsatta krisen 
inom svenska Commodcire. 

I tidningen Datavärlden den 7 juni 
avhandlas krisen på ett helt uppslag 
under rubriken "Desperat Jakt på en 
Image - Commodore har fastnat i 

Konkurrent 
till ProPage 
• Nu kommer Publishing Partner 
Master. Första leveransen kommer i 
slutet av juni och blir version 1.8. 

Dessvtom ligger det med en gratis 
uppgradering till kommandeversion 
2.0. 

I USA kostar uppgradering 75 dol
lar, dessutom kommer den europeis
ka versionen att vara billigare än den 
amerikanska (inte om man jämför 

kopierade datorprogram. 
På förekommen anledning måste 

Datormagazin betona att det inte går 
att ringa och beställa piratkopior. 
Däremot är telefonen öppen dygnet 
runt för angiverier. 

Datormagazin beklagar att fel tele
fonnummer publfcerades i förra 
numret. 
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barnhagen - vinsten kan halveras". 
Enligt Datavärlden har Commo

dores försäljning av PC-datorer hal
verats och är nere i 5000 maskiner 
nu. Dessutom förväntas vinsten hal
veras! Reklamen mot företagskun
derna har helt misslyckats. 

Enligt en attitydundersökning 
kopplar de flesta konsumenter fort
farande ihop Commodore med lek
saksmaskiner och spel. 

Samtidigt går Commodore i Norge 
och Danmark lysande. Och därför 
har Commodores USA-högkvarter 
gett order om att VD:n för i:iorska 
Commodore, Reidar Elle, sl<a gå in 
och röja hos svenska Commodore. 

pris rakt över för grundpaketen men 
om man räknar in tilläggskostnader
na för att få PageStream lika den Eu
ropeiska (antalet fonter mm)). 

Mer info från: ProComp, tel: 0472- • 
71270 

Två nya tunga 
ordbehandlare 
• De två stora grafiska ordbehand
larna till Amiga kommer nu i nya ver
sioner. 

New Horlzon har just släppt ver
sion 3.0 av ProWrite . Den kommer 

Den norska kvasten har plockats 
fram" som Datavärlden uttrycker 
det. 

Många har försökt. Det återstår at 
se om Reidar Elle kan lyckas. För
ändringar är alltid svåra eftersom det 
alltid handlar om mänskligt beten
den till syvende og sldst. Vad jag 
framför allt skulle vilja uppleva är en 
mer ödmjuk hållning från svenska 
Commodore gentemot omvärlden. 
Kliv ner från de höga hästarna. Be 
real, som man säger i USA. 

Christer Rindeblad 

med företagets "buggfri garanti" 
som betyder att OfTl man hittar en 
bugg i programmet så åtar sig New 
Horizon att fixa den inom en viss tid 
eller så får man pengarna tillbaka. 

Ungefär samtidigt släpper Micor 
System Software (MSS) en ny ver
sion av Excellence! .Version 2.0 ska 
vara betyaJiglsnaböare j)a definier
bar avstavning, obegränsade grafik
möjligheter per dokument med mera. 

Distributör ProWrite: ProComp, 
tel: 0472 - 712 70. 

Distributör excellence!: HK Elec
tronics, 08 - 733 92 90. 

Datormagazin 
. ' 

i ny skepnad 
För första gAngen sedan starten i 
maj 1986 ska Datormagazin föränd
ras rejält. FrAn och med nästa num
mer kommer Datormagazin i nytt for
mat. Det nya formatet är s.k. skuren 
tabloid (lite mindre än A4). Dessutom 
blir det fler sidor och mer färg. Priset 
blir dock detsamma som tidigare, 16 
kronor. 

Även innehAllet i tidningen kom
mer delvis att förändras. Men inte 
mer än att du som läsare kommer att 
känna igen dig. 

Nya Datormagazin är ett resultat 
av dels alla läsarbrev till redaktionen 
och dels flera oberoende läsarunder
sökningar. Dessa undersökningar 
har gett oss värdefull information. 

Till vAröverraskning är exempelvis 
intresset f6r programmering betyd
ligt större än vad vi tidigare trott. Och 
därför ska vi nu satsa rejält pA denna 
typ av·materlal. Dels kommer vi att 
presentera fler produktöversikter 
och artiklar om hur Amigan och 
C64:an kan användas. 

Annonsörer 
A-Data .............................................. 37 
Alfa Soft ........................................... 44 
BT Elodata ....................................... 27 
CBI .............................................. 19, 21 
Datacenter ......................................... 9 
Datakompaniet ............................... 25 
Datalätt ............................................ 39 
Datavision ....................................... 21 
Delikatess Data .............................. 38 
Electronic Bazar ............................. 38 
Elljis DAta .................................. 32, 33 
GF Dataprodukter .......................... 27 
Huss ................................................. 36 

Räkna inte med att att nästa nummer 
blir perfekt. Att göra om en etablerad 
tidning som Datormagazin är inget 
lätt Jobb och tar tid. Men med din 
hjälp hoppas vi hitta stilen fortast 
möjligt. Skriv och tyck om nya Dator
magazin. 

• Fem pinfärska prenumeranter har 
åter igen lyckats med l<onststycket 
att vinna varsitt exemplar av våra fi
na priser. Tre Amiga ägare får varsin 
eminent musmatta och två 64-ägare 
får T-tröjor. 

De fem lyckliga är följande: Göran 
Elnemo, Hällnäs, Joakim Bergwall, 
Hudiksvall, Daniel Pllsctnet, Rön
ninge, Jocke Johansson, Norrköping 
och Thorbjöm Håkanss.on i Växjö. 

Grattis önskar vi er och vinsterna 
kommer naturligtvis per post fortast 
möjligt! 

J&M Enterprice ............................... 37 
KJT Datahuset ................................ 40 
Källberg Olof ................................... 38 
MO-Data' ........................................... 43 
Midgård ................... '. ........................ 36 
Mr. Data ........................................... 40 
Procomp .......................................... 42 
Sv. Luffarschacks förb .................. 42 
Sverige Runt ...................................... 7 
Syscom ............................................ 37 
TCK Trading .................................... 27 
Tricom Data ..................................... 40 
Vertex ............................................... 15 

På Omslaget: 
Jeff Minters program ..................... 35 
68030-kortet ....................................... 4 
Bokspecial ......................................... 5 
Leisure Suit Larry 111 ....................... 28 
Larry-tävling .................................... 28 

Nyheter: 
CDTV .................................................. 3 
Ny Commodore chef ........................ 3 
sHotspot ............................................ 6 

C64-programmering: 
Hemliga meddelanden .................. 24 
Utmaningen ......................... , ........... 27 
Läsarnas Bästa .............................. 38 

Amiga-programmering: 
Utmaningen ..................................... 26 
Assemblerskolan ..................... 30, 31 
Wizard .............................................. 34 
Läsarnas Bästa .............................. 37 

C64-tester: 
1764 .. , ............................................... 26 
P0-64 ... , ............................................ 29 

Amiga-tester: 
Master Sound .................................... 8 
Lattice Communicatlon Library ..... 8 
TACL ................................................. 25 
PD-Amiga ......................................... 2:~ - -
Turt;>o Print 11 .................................... 34 
Mindlight ......................................... 35 ;4i 
Trlp-a-tron ........................................ 35 -,""" 

Bokrecensioner: - · 
Guru's Guide to the Amiga ............. 6 

Snabbtitten: 
Amos .................................................. 6 
Kickstart 1.2 ...................................... 6 
Quaterback ........................................ 6 

Övrigt: 
BBS-lista .......................................... 40 
Serier ................................................ 41 
Insändare ......................................... 41 
Datorbörsen .............................. 42, 43 

Spel: 
Game Squad Corner ...................... 16 
Game Keys ...................................... 16 
Görans spalt .................................... 10 
Preview ............................................. 10 
Topplistan ....................................... 10 

Screen Star: 
Midwinter ......................................... 17 
Tower of Babel ................................ 17 -
C64-spel: 
Crackdown ...................................... 13 
Dr Dooms Revenge ........................ 13 
Footballer of the Year .................... 22 
Heavy Metal .................................... 12 
ltaly 1990 .......................................... 22 
Risk ...................................... : ............ 13 
Ultimate Darts ................................. 14 
World Championship Boxing mana-
ger ..................................................... 14 
World Cup Soccer .......................... 22 

Amiga-spel: 
Airball ............................................... 18 
Blue Angels ..................................... 21 
Cast le Master .................................. 20 
Crazy Shot ........................................ 20 
Crossbow .: ...................................... 18 
Dan Dare .......................................... 21 
Dr Dooms revenge .......................... 13 
Footballler of the Year ................... 22 
Gonzo Games ................................. 18 
Heavy Metal .................................... 12 
ltaly 1990 .......................................... 22 
lvanhoe ............................................ 23 
Manic Miner .................................... 18 
Pipe Manla ....................................... 23 
Rings of Madusa ............................ 20 
Sonic Boom ..................................... 12 
Ultimate Darts ................................. 14 
Ultimate Golf ................................... 14 
World Champlonship Boxing mana-
ger ................................................... :. 14 . 
World Cup Soccer .......................... 22 



Elle ny 
chefpå 
Corri
modore 
Efter sex månader utan verk
ställande direktör har nu 
Commodore utsett en ny VD. 
Det är Redar Elle, 41, som får 
uppdraget. · 

Elle som även är VD för 
Commodore i Norge kommer 
att pendla mellan sina upp
drag i Oslo och Stockholm. 

Det var vid årsskiftet som förre 
VD:n Erik Schale sade upp sin an
ställning på Commodore. Som offici
ell anledning angavs att "personke
min" inte stämde mellan h0nom och 
koncernledningen. 

I klartext innebar det att Schale 
inte kom överens med Internationel
la Commodores VD All. . 

Redar Elle började under hösten 
1988 på norska Commodore. Som 
VD i Norge lyckades han göra 1989 
till det norska företagets hittills bäs
ta år, meddelar svenska Commo
dore. 

Svenska Commodore har under 
åren haft svårt att få sina chefer att 
stanna. 

Först var det Lars Molander som 
tillsammans med två nära medarbe
tare gick över till konkurrenten Atari. 

Nästa VD, Anders Staaf, slutade 
för ett och ett halvt år sedan efter 
något som kan liknas en kremlsk 
maktkamp med Erik Schale. 

Dessutom har en rad chefer på 
mellannivå slutat under de senaste 
åren. Exempelvis ärdef inte länge se
dan vice VD Michael Dorsch lämna
'de Commodore. 

Redar Elle har ännu inte presente
rat sin plan att tå svenska Commo
dore lika tramga.ngsrikt som sina 
systerbolag i Norge och Danmark. 

Tyne
soft i 
kon
kurs 
För alla er som suttit och vän
tat på Elvira - Mistress of 
the Dark, kan vi meddela att 
ni kanske får vänta länge. 

Tynesoft, som gjort spelet, 
har nämligen begärts i kon
kurs. 

Den främsta anledningen till att 
Tynesoft råkat i finansiella svårighe
ter är just Elvira, skräck-äventyret 
som skjutits upp gång på gång och 
ännu inte kommit ut på butikshyllor
na. 

Newcastlebaserade Tynesoft ver
kade först ha tagit hem en säker vin
nare när företaget lyckades köpa rät
tigheterna t ill USA:s skräckdrottning 
nummer ett för Horrorsotts räkning. 

Men Elvira-projektet har blivit dyra
re och dyrare, alltmedan kostnader
na sprungit iväg. Dessutom har inte 
företaget haft några ytterligare titlar 
på gång, vilket lett till ett akut tinan'
siellt underskott. 

Hittills har Tynesott fått permitte
ra 15-20 anställda, de flesta på ut
vecklingssidan. 

Som om inte detta skulle vara illa 
nog drabbades Tynesofts lager av en 
brand i slutet av maj, vilket förstörde 
mycket av de disketter och band som 
utgjorde de enda egentliga ti llgång
arna. 

I dag är det oklart vad som kommer 
att hända med företaget och de li
censer som Tynesoft hatt. 

Vad gäller Elvira så är det också 
osäkert vad som kommer att ske. 
Spelet var i det närmsta klart, och har 
till och med recenserats i vissa tid
ningar. 

• 
I 
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I och med att Commodore nu 
ger sig in i CD-kampen ser 
framtiden för datorunderhåll
ning ljus ut. 
För första gången kommer 
datorn att bli en naturlig del i 
hemmets "underhållnings
centrum" tillsammans med 
TV och video. 
Åtminstone är detta vad 
Co~modore hoppas på. 

Om Commodores löften i press
meddelandena står sig så kommer 
det att finnas åtminstone 100 titlar 
till Amiga CD-TV när den börjar säl· 
Jas, och ytterl igare 100 till jul. 

Hittills har, inga spel- eller nyttopro
gram annonserats till CD-TV, men 
brittiska tidningen ACE, som har koll 
på läget gissar att några av de spel 
som kommer till ll'Yc:lskinen blir Lu
casfilms nya äventyr Loom, Virgin 
lnteractives North Polar Expedition 
och CRL:s Herewith the Clues. 

Men det kommeF inte bara spel till 
CD-TV:n. Maskinen kommer också 
att kunna fungera ett slags datorise
rat uppslagsverk. Amerikanska bok
förlaget Rand-McNally planerar en 
interaktiv bilatlas att lägga på CD
skiva. Med CD-TV blir det i princip 
bara att knappa in orten du letar efter 
och du får snabbt fram platsen/plat
serna på kartan. 

Dessutom kommer det nu för första 
gången möjligt att lägga ett kom
plett interaktivt utbildningsprogram 
på en CD-skiva. Med CD-TV blir tex 
en kurs i franska mycket lättare än 
att bara höra på ett ljudband. På 
CD:n klickar du bara på det ord du vill 
lära dig och en RIKTIG röst uttalar 
ordet - alltså; Inga konstgjorda, 
syntetiska stämmor utan äkta vara. 

Uppslagsverk 

Dessutom planeras läkarlexikon, 
encyklopedier mm till CD-mediet. 
Mjukvarutillverkarna har legat i start
groparna ganska länge och bara vän
tat på att hårdvaran skulle dyka upp. 

Nu är den här, och frågan är om det 
inte blir· Commodore som kommer 
att ta hem spelet om företaget sköter 
sina kort rätt. 

För åtminstone de flesta speltillver
kare kan Amigan mycket väl och har 
stora kunskaper om hur den ska pro
grammeras. De närmsta konkurren
terna på CD-marknaden Philips och 
Sony har system som ingen egent
ligen har jobbat med förut, även om 
de är mer tekniskt avancerade. 

Så frågan är nu hur det går med CD-I, 
alltså interaktiv CD, som Philips sat
sat hårt på. 

Commodor.es Amiga CD-TV är ingen 
interaktiv CD, utan helt enkelt en da
tor med möjlighet att läsa kompakt
skivor i stället för disketter. Detta in
nebär tex att det inte blir möjligt att 
visa rörliga filmsekvenser på maski
nen (dock vanlig Amiga-animering) 
- åtminstone inte i grundutföran
det. 
Vad som är olyckligt är dock att sam
ma sak verkar hända som så många 
gånger förr i elektronikbranschen -
alla satsar på sitt eget system istäl· 
let för att jobba för att få till stånd en 
standard, som i fallet med audio-CD. 

När jag talade med Cinemawares 
Bob Jacob för ett tag sen trodde han 
så här: 

-1 framtiden kommer datorunder
hållningen att bli så avancerad att 
det kommer att kosta miljoner för 
varje titel. Och då vill det till att 
många köper spelen. 

Med andra ord: det håller inte att till
verka dyra CD-titlar för en enda ma
skin. 

En standard måste till, förr eller se
nare. 

Göran Fröjdh 

' 

3 
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Detta är Commodores hittills hemligaste projekt. I två år har man arbetat på Amiga-CD:n, den 
så kallade CDTV. Bild: ACE. . 

Två års arbete 
bakom nya CDTV 
CDTV - Commodore Dyna
mic Total Vision är namnet 
på nya Amigan som varit 
hemligare än Amiga 3000. 

· Ryktena om den har gått heta 
de senaste månaderna ... 

Den nya maskinen visades 
på senaste CES mässan i 
Chicago. Enklast kan den be· 
skrivas som en hopbyggd 
Amiga och CD-ROM spelare. 

CD-ROM är datavarianten av van
liga CD skivor. En CD-ROM skiva 
rymmer ca 600M B data, eller nästan 
700 vanliga Amigadisketter. Med ett 
så stort och relativt snabbt media 
kommer spel, undervisning och öv
riga dataprogram inte att vara sig li
ka så som vi känner dem idag på da
gens hemdatorer ... 

CDTV ser ut som en helt vanlig CD
spelare och innehåller en Amiga 
med 1 MB och en CD-ROM spelare. 
Styrningen sker via en fjärrkontroll 
med 10-knappar. 

Alla Amigans ljud och grafikmöj
ligheter finns kvar och·förutom Ami
gans interna ljud kan riktigt CD kvali
tets ljud mixas in samtidigt med det 
vanliga Amigaljudet. Som exempel 
kan man tänka sig ett spel med ett 
riktigt bra CD soundtrack i bakgrun
den och de vanliga spelljudet i för
grunden. Animerad grafik, typ den 
som finns i Dragons Lair och Cine
maware-spel, kan läggas på CD· 
ROM skivan i mycket stora mängder. 
Spelen kommer att likna filmer mer 
än någonsin. 

Spara på Smartcard 

På fronten kommer det att finnas 
en plats för cartridges kallade 
"Smartcard". De ser ut som kredit
kort och rymmer 64KB data, där spe
l inställningar och andra data för oli
ka tillämpningar sparas. 

Tillbehör 

Det kommer att komma en hel del 
tillbehör till CDTV. Kopplas tangent
bord och diskdrive in så blir den helt 
Amiga 500 kompatibel. Till CDTV föl
jer en tioknappars IR fjärrkontroll. 

Till ett tillbehör kallat "the card" 
kan tangentbord, mus, trackboll, joy
sticks kopplas in och så att allt blir 

fjärrstyrt. Ett nytt tangenbord med in
byggd trackboll (en mus med kulan 
uppåt) kommer att finnas. På baksi
dan finns Amigans vanliga serieport, 
parallelport; diskdriveport osv. I ma
skinen finns en expansionsbuss för 
mer minne, hårddisk, nätverk osv. En 
intelligent videokortplats finns även 
där genlock kan anslutas och styras 
via mjukvara. 

Enligt engelska tidningen ACE är 
äv~n en ''Full Motion Video" adapter 
utlovad av Commodore. Med den in
kopplad kan inspelade filmsekven
ser på CD visas samtidigt med 
CDTV. 

Klarar vanliga CD skivor 

CDTV är helt kompatibel med van
liga CD skivor och kan ersätta den 
vanliga CD spelaren hemma. Den 
klarar även nya CD + G-standarden 
som ger både CD-ljud och graf ik. Av 
skivbolagen är den tänkt att bli fram
tidens singelskiva: 20 minuter musik 
och video ryms på en skiva. 

Hemligt sammarbete? 

Commodore har arbetat med 
CDTV i snart två år. Mycket av dess 
teknik är lik den från Japansk hem
elektronik industri. Engelsk press 
spekulerar i om Commodore har ett 
hemligt sammarbete med något 
större Japanskt företag. Ryktet sä
ger att Japanska Sanyo ska distribu
rer CDTV i Japan, ett samband kan
ske? 

Vad kostar CDTV och när finns den 
i Sverige? 

Enligt pressmeddelande från 
Commodore ska den lanseras inter
nationellt på samma sätt som Amiga 
3000. Det betyder att den kommer att 
finnas tillgänglig ungefär samtidigt i 
USA, England och Sverige. Till hös
ten ska den börja tillverkas och ska 
finnas fullt tillgänglig till julen. Priset 
är ännu inte fastställt men ryktet sä
ger 900 dollar i USA och 700 pund i 
England vid lanseringen. En giss
ning är att det blir 7-8000 kronor i 
Sverige. 

De som säljer Amiga idag kommer 
antagligen också att sälja CDTV. No
lan Bushnell - chef för "lnteractive 
Consumer Products Division" på 
Commodore säger att CDTV även 
kommer att säljas via traditionella 
TV/HiFi kedjor i USA. Hur Svenska 
Commodore kommer lansera den är 

ännu inte känt. 

Uppgradera dagens Amigor 
till CDTV! 

En modul som ger CDTV kompabl· 
litet till Amiga 500 kommer enligt 
Engelska ACE att finnas till Amiga 
500. Pris, när den kommer och even
tuella begänsningar är ännu inte 
kända. 

,_ 

Pekka Hedqvist 
' 

Teknisk Data: 
CPU: 68000 7MHz 
Operativsystem - 512K ROM Amtga 
Kickstart 

Minne -1 MB Chlp8am. 2KB batteri• 
minne för klockannatällnlngar m.m, 
64KB SmartCard ca~rtdges. 512K 
ROM. 

ISO 9680 t0syatem med hlSghasUg
hets dekomprimering för gtaflk, ljud 
och annan data. Sony/Phlllpa CD· 
ROM standard mode 1, mode 2 kom
patibel. 
Läshastlghet CO,ROM: 153KB/eek 
(mOde 1), 171KB/sek (mode 2), 2MB/ 
sek(burst) 

3. CD ligen - CD-ROM, CD IJud, 
CD+Graflk. 
CD ljud har 18 bit och 8 ggr översam
pllng. Amlga och CD ljud kan mlxas. 

Storlek CD-ROM: ca 560MB (ca 700 st 
Amlgadlsketter) 

IR·kontroll: 10 knappar + Shlftknapp 
(20 at totalt). 

Graflkutgingar: RGB Analog, ROB 
Dldltal, Compc,alt PAUNTSC, Super• 
VHS(Y•Cl, RF-Utgi~. 

Standardutgångar 
Baksidan: Serieport, Parallellport, 
Floppy 
Framsidan: Hörlursuttag, SmartCard 

Grafik: Alla Amlgaupplösnlngar. 
L)ud: CD + Amlgans Interna. 

Expansloner: 
Intern buss för Hårddisk, Minne, Nät
verk m.m. 
Genlockkortplats för gen lock med tre 
lägen CD, Video, eller Mix - mJukva· 
rustyrd. 

Möjliga tillbehör. Floppy, Trackboll 
(IR), Joystick (IR), Midi, Genlock, Ex
panslonsmodul som rymmer HO/ 
dlskdrlve/modem etc, Tangentbord 
med trackboll (1ft), Tartgentbord, Mo
dem, Prlnter, tvåmans IR lntertace. 
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,TICfär pengar. .'· ,: , 
l\t1assor av pengar: 30 000 · 

kronor närmare-bestämt 
För $å my~et kostar kor

ten som. . gör Amigan · 
-~~~
~n~testal . 
. . . 
Det går -inte att göra. e.n nom:ial test ·av · 
e~ p_ryl som /(ostar A1er är)_va~ .. en vanlig 
dödltg har råd ll)ed.. • · • , 

. Men Jikv~I finns ·de.· Oom.rnodor.~ -har 
en. HK l;lectronics säljer GVP:~. Ah ·så · 
länge har · det ungefär så~ 50 sådana • 
kort. · Maximalt gåt det att säljå ·200 i . 
S 

. ,1 .. • ~ ~ venge. . , . . · < • , 

Anledningen-att mån köper ert 68030- . 
kort är att det ska.gå snaöbare. En van-

0 • 
, .. 

, lig ."vanilf"-Amiga · arpetar n:,ed .' en 
-hastighet ay 7 MHz. G9m~ore~ kort , 
A3001 är på 25 MHz, amerikanska 

· GVP:s 28. · · ' . • 
Men man ska inte stirra sig bl(nd på-

klockftekvenser. , • • • ; . ' . , ·• , 
Jobbar• ,man med ett. erogram -som 

Deluxe l?aint III mär1<s skillnaden kAap-
past. . \ .. 

Ska man -tläremot vända, forma öm· 
eller göra något ann,at som kräver tµng.a 
matematiska beräkningar går det myck- •. 
ef snabbare. . ' · .• 

Anledningen är nämligen· att Amigans 
specialchip tar hand o.rn·r~na grafikoper-. • 
ationer. Men eftersom .de . flesta , 
grafikprogram gör :beräkningar går 'pro; 
grammen sna~bar~--- ' • ' , 

Vinner mest ., 
Mest \linner , man på r;iytrcice:

program .. Def· är sådana bilder måd 
massor av speglin~ar där datorn måste 
räkna ut exakt tiur IJuset.faller. · 

Dessutom spar· man både , tid och 
_nerver i cfesktop-publishihgpr6Qram . 
Man sparar långa väntetider' och sä kan 

· mah experimentera· m·er eftersom man 
slipper.sitta och vänta. .• . . 
. Om man nu har 30 000 kronor och 

anser att det är roligare med ett kort än 
en bil, vilket kort ~ka man då köpa? • 

Båda är enkla att installera och några 
egentliga problem förutom med ett antal 
icke-fungerande spel finns inle. 

GVP är är snabbare oct, billigare. Kor
tet rymmer mer minne och har ett inbyg
gt kontrollkort för en AT-hårddisk. Med 
GVP-kortet kan man dessutom ha åtta 
megabytes minne och hårddisk utan att 
använda någon av de vanliga expan
sionsportama. Därför är GVP det mest 
prisvärda kortet. . 

Commodorekortet är något dyrare 
ocli långsammare. Och vill man ha en 
hårddisk får man även köpa ett kontrol
lkort. 

Den enda finessen är att man kan 
använda 68000-processorn till program 
som inte fungerar med den större pro
cessorn. Dessutom har man möjlighet 
att köra Unix. GVP säger sjäM att Com
mqdores Unix även fungerar till dess ko
rt när väl UNIX släpps. 

Amiga3000? 
För den som'har is i magen kan det 

vara väl värt att vänta. på Amiga 3000. 
Dels innehåller den en 25Mhz 68030-
processor, dels en hårddisk (40 eller 100 
megabyte) och en del finesser man inte 
kan köpas till Amiga 2000. Som kronan 
på verket kostar den runt 30 000 kronor 
för allt ihopa. 

Med tanke på att Amiga 3000 kostar 
lika mycket som dagens 68030-kort ska 
man inte utesluta att de två testade ko
rten kommer att rasa i pris när den nya 
snabba datorn lanseras. Men detta är 
än så länge bara s~kulationer. 

Pekka Hedqvist 

68030 
GVPA3001 

Importör: HK Electronics, 
Hemvärnsgatan, 17-1 54 SOLNA. Tel: 
08 - 733 92 90 

Priser: A3001 4Mb minne - 23 560 
kronor inkl moms. Med 40Mb 
hårddisk 29 990 kronor inkl moms. 
Med 80Mb hårddisk 33 220 inkl 
moms. 

HK Electronics har även 33MHz 
och 40Mhz kort från GVP 

Commodore A2630 
Commodore. Tel: 08 - 760 25 50. 
Priser: A2630 4Mb minne - 30 240 

kronor inkl moms. A2630 2Mb minne 
- 22 216 inkl moms. 

Amiga 3000: Dator, 68030, 68881, 
40 Megabytes hårddisk, 3Mbyte min
ne, ca 30 000 kronor. 

68030 är en dröm för de allra flesta Amigaägare. Och när den kostar runt 30 000 kronor förblir den en 
dröm för många. BILD: Matz Oscarsson. 2 

·, • •· ---:;..:;., • , ~: 
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Snabba Fakta: 
• 

Processor 
Matteprocessor 
Klockfrekvens 
Max minne på kort 
Burstmode 
Inbyggd HD-kontroller 
Asynkron design 
Unix-möjlighet 
68000/68030 val 

A3001 
68030 
68882 
28Mhz 
8Mb 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Hårdvara 
Orförklaring 

A2630 
68030 
68882 
25Mhz 
4Mb 
Nej 
Nej 
Ja 
Ja 
Mjukvara 

Asynkron design. Kortet kan köras på hastighet helt separat från resten av datorn. Detta 
minskar eventuella problem med genlock. 
Inbyggda HD-kontrollern i A3001 är av AT typ (vanlig i AT datorer) och fungerar 
direkt mot 32 bit minne. 
BurstMode, en snabbare typ av minnesaccess. 
Unix finns ännu inte till Amiga Att det kommer fungerar med Commodores A2630 kort 
är klan, enligt GVP så kommer det även fungera till deras kon. 
A2630 kan kopplas mellan 6800(_) och 68030 med en musknapptryckning vid start, 
A300J behöver en speciell omkopplare. 

Hastighet jämfört 
med vanlig Amiga 

8 

6 

4 

2 

1 

8.3 

6.5 

Vanlig Amiga CBM A2630 GVP A300.1 

Här ser man hastighetsskillnaden mellan vanlig Amiga, Ami
ga med CBM A2630 kortet och Amiga med GVP A3001 kortet. 
Värdena har fåtts med programmet Speed av Jez San . 

• 

' >, -jV 'J , 

• 

Därför är 
68030-kortet 

snabbare 
68030 klarar fler in

st,uktioner per sekund 
(klockfrekvens), nästan 
50Mhz i de snabbaste 
versionerna. 

Dessutom har 68030 en 
32-bit buss. 68000 har 
bara en 16-bitars. 

68000 kan hantera 32 bitar i 
många av sina instruktiner men 
har bara 24 adressbitar som 
hämtar och lämnar data till minnet 
med 16 bitar åt 9ången. 68030 
gör det med 32 bitar åt gången. 
Detta ökar hastigheten avsevärt. 
. 68030 har 256 bytes instruc
tions-cache· och 256 bytes data
cache. Cache är ett minne .som 
finns i samma chip som proces
sorn. Dit flyttas kod och data in
nan det används av processorn. 
Detta gör att program med exem
pelvis små loopar kan kan gå my
cket snabbare i cachen. 

. 68030 har burst-mode. Normalt 
tar det tre klockcykler för 68030 
att få tillgång till något från min
net. Med burst-mode tar det första 
32-bit-ordet tre klockcykler, men 
de tre följande tar endast en 
klockcykel var (speciella, snabba 
minnen krävs för burst-mode). 

68881 /68882 matteprocessor 
(FPU) kan anslutas till 68030. 
FPU gör beräkningsintensiva pro
gram mycket snabbare. 

Matteprocessor 
Det går att ansluta en mattepro

cessor till 68000, men den blir inte 
alls lika effektivt som på en 
68030. För att utnyttja mattepro
cessorn fullt ut måste program
men vara specialskrivna men van
liga program som anv~nder Com-

modores mattebibibliotek går 
även snabbare med FPU. 

68030 har även ett par 
förbättrade och nya instruktioner. 
Program som använder dem 
måste vara specialskrivna (kom· 
pilerade) för att utnyttja dem och 
fungerar då inte på vanlig 68000. 

68030 har inbyggd Memory 
Managment Unit (MMU). 

Denna enhet har egentligen in
get med hastigheten att göra. 
MMU är något som skyddar och 
tar hand om minnet. Detta gör t.ex 
att ett program inte kan skriva 
över ett annat av misstag. 

Amigans operativsystem 
använder inte MMU idag men ska 
man köra Unix det ett krav. 

Problem med 68030 
· Alla välskriva program fungerar 
med 68030. Men alla prqgram är 
inte skrivna enligt Commodores 
"regler". Många spel med exem
pelvis självmodifierande kod är fel 
enligt beskrivningarna och funger
ar således inte . 

Självinodifierande kod används 
ofta som kopieringsskydd i spel 
för att göra program svårare att 
följa. Liknande kod används oc
skå för att göra programmen min
dre och snabbare. 

Problemet med den 
självmodiefierande koden uppstår 
i cachen eftersom programmen 
ändrar koden i minnet. Men efter
som koden i cachen inte ändras 
leder detta oftast till att datorn 
kraschar. ' 

Andra problem är program som 
använder processorn för timing, 
använder de åtta sista adress
bitarna till annat än adressering 
med mera. 

PH 

• 
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Äntligen, alla läsare, kan ni få 
svar på era bokfrågor. 

I tabellen nedan får ni en 
snabborientering i alla böck
er _Dat.o~magazin recenserat. 
Där hittar ni omdö~en om 
böckerna, pris, språk, typ av 
bok och mycket mera. 

Sommar ... 
Ofta betyder det en tid utan dator, 

hårt men sant. Man kan inte ha med 
sig datorn överallt. Tyvärr räcker Da
tormagzin kanske inte hela Somma
ren. Låt ingen tid gå förlorad, böcker 
kan läsas i hängmattan, båten, bilen 
osv. Välj rätt sommarlektyr med Da
tormagazin:s stora boköversikt. Alla 
böcker DM hitills recenserat finns 
med bär. 

OBS! Tabellen 
forts. på sid. 26 

Tltel: 

.Adyana:d C Programming 

l\dvancc,d ~502,progrl!lllmering 

Arbcta medC 
Artificial Intelligence 
Avancerad C .. 

Basic handboken 
Basic 10 C conversion manual 
CA refereoce manual 
Common C Functions " 
Completc C Rcfereoce. the 

Computer Graphics 
Compuicr Viruses 
CP/M Plus Handl>ook 
C Programming Långul\SC, the 

Datale)(icon 
I •· 
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e1ectronic Battlcfield . , 
Experiments in Al for microcomputers. 
From Bask till C 
Home computer wars, the 

Introduktion till Pascal 

Koppla v.24/RS-232 
Mitt fOrsta basicprogram 
M68000 
Nyckeln till C 
Nyckeln till datom 

Pro~ammera I C 

Programmera i C 
Programmera 68000 
RS232madeea.sy 
Sub banle Commander 

Uppslagsbok for datafreaks 
Users guide 10 GEOS 
Using Deluxe Paint Il 
40 great flight simulation adventures 
68000 Reference Guide 

-
Advanced AmigaBasic 

Amiga applications 
Amiga assembly lanuage programming 
AmigaBas,a lnside & Out 
Amiga C foradvanced programmors 

Amiga Companion, lhe 
Amiga Oiskdriver Jnside & Out 
ArnigaOOS inside & Out 
ArnigaOOS Quick Reference 
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Amiga hardware reference guide I .3 
Amiga machine language 
Amiga maskinspråk 
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Amiga MicroSoft Jlasic Programmers Guide 
Amiga Programmcrs Handbook .... 
Amiga Programmers Handbook vol: 2 G) 

.i.:: Amiga ROM kernal rcrerence manual, (.) 
lncludcs & Autodocs :o 
Amiga ROM Kernal reference manual, .c Libraries & Devices 1.3 • 
Amiga System Programmers Guide «I 
Amiga Tricks & Tips 0) ·-E 
Amiga 3D in Basic ~ 
Compute AmigaOos reforence guide 
Compute's Amiga programmers Guide 

Compute's first book of Amiga 
lnside Amiga Graphic • 

lnside the Amiga 
KickStan Guide 10 the Amiga 
Programmers's Guide 10 the Amiga 

Basic CJ28 training guide 
CADonCl28 

CBM collection V.2 
CBM 128 Programmers Rerercnce Guide. 
Commodore pcripherals 

Com;'lilcr design & Implementation for .. 
C64 Cl28 Q) 
Compute's first book of Cl28 .i.:: u 
Compute's Second book of C64 :o 
Compute's Second book of Cl 28 .c 
Compute's t28 Programmers Guide ~ co 
Creating Adventures on C64 
C64 Computing 
C64 Games book 

C64 
Matematik på Vic64 
C64 Programmers rererence gui.de 
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Omride: Boktyp:· SprAk: 

C programmering Ulrobok. 
Avancctad 

engelska 

6502-maskinspråk Avancerad 
lärobok 

engelska 

C-programmering Referens svenska 
Al Ulrobok engelska 
C-programmcring Lärobok svensk~ 

Basicprogr. Referens svenska 
C-programmering Ulrobok engelska 
C-programmering Referens engelska 
C Program- engelska 

listningar 
Cprogrammering Referens engelska 

Grafikprogrammering Ulrobok engelska 
Datavirus Referens engelska 
CP/M Allmän engelska 
C-programmering Referensbok engelska 

Dataordbok Refer4'0$ svenska 

Spel Strategitips engelska 
Artificiell intelligens Ulrobok engelska 
UlroboldC Ulrobok. Svår engelska 
Datahistoria Commodores engelska 

historia. 
Pascal Lärobok svenska 

Serieportar Referens svenska 
Basicprogrammering Lärobok svenska 
68000-referens Referens engelska 
C-progammering Referens svenska 
Om datorer Introduktion svenska 

C Ulrobok svenska 

C-programmering Ulrobok svenska 
68000 maskinspråk Ulrobok. Svår- engelska 
Kommunikation Ulrobok. Enkel engelska 
Spel Strategiiips engelska 

Ordbok data Refere.ns engelska 
GEOS Lärobok. Enkel engelska 
Grafik Lärobok engelska 
Spel Strategitips engc.lska 
68000 Referens engelska 

Basicprogrammering Ulrobok. 
Avancerad 

engelska 

Basicprogrammcring Listningar engelska 
asscmblerprograinmering Urobok engelska 
Basicprogrammering Lärobok engelska 
C-progammering Lärobok. eng!lska 

Avancerad 

Amiga Nybörjarbok engelska 
Oiske11sta1ioner Referens engelsk.a 
OOSochCLI Referens engelska 
cu referens engelska 
Nybörjarbok Lärobok engelska 

Programmering Referens engelska 
Maskinspråk Lärobok engelska 
Maskinspråk Ulrobok svenska 
Basicprogrammcring Ulrobok engelska 
Programmering Referens engelska 

Programmering Referensbok engelska 
programmering Referens engelska 

Programmering Referens engelska 

Programmering Allmänt engelska 
Basicprogrammering Allmänt engelska 

Basicprogrammering Listningar engelska 
AmigaDos Referens engelska 
Programmering Allmänt engelska 

Programmering. Allmänt Ulrobok engelska 
Grafikprogrammering Lärobok engelska 

Programmering C-listningar engelska 
Programmering Översikt engelska 
Programmering Referens engelska 

Basicprogrammering Nybörjarbok engelska 
CAD Allmänt engelska 

C64/Vic20 Listningar engelska 
Om datorn Referens engelska 
Tillbehör Referens engelska 

Programmering Allmänt engelska 

Programmering Nybörjarbok engelska 

Programmering Listningar engelska 
Programmering Ulrobok engelska 
Programmering Allmänt engelska 

Spel programmering Lärobok engelska 
C64 Nybörjarbok enaelska 
Spel Listningar engelska 

Basic Lärobok sYCnska 

allmänt Referens engelska 

gamla nummer kanske inte finns 
längre. Priserna på gamla böcker 
kanske inte heller stämmer längre. 

Tänk även på att det är skillnad på 
C64 och Amiga. C64 är fortfarande 
nästan exakt samma dator som när 
den kom, men Amigan förändrai; he
la tiden med nya versioner av opera
tivsystem, chip och datormodeller. 
Vissa gamla Amiga-böeker är idag 
väldigt inaktuella, ofta har dock sam
ma bok kommit f ny uppdaterad ut
gåva. 
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Compute . . 0-87455-026-2 . . . . 
Sybex 295 k.ronor 412 sidor 3-88745-207-9 

Sybex 145 kronor . . 
Sybex 190 kronor 200sidor 3-88745-300-3 
. . . . 
Pagina 125 kronor . . 
Sybex 99 kronor 55sidor . 

Pagina 360 kronor 560sidor 91-86200-35-6 

Columna 298 kronor . 91-7942-011-7 
Pagina , . . . 
Prentice Hall . . . 
Compute . . 0-87455-127-7 

Tiden . . 91-550-2976 
Compule . 165 sidor 0-87455-080-7 
Compute . 212 sidor 0-87455-111-0 
Compute 189 kronor 152sidor 0-87455-022-X 
Melbourne-
House 

219 kronor . 0-86161-166-7 

Computc 241 kronor ~sidor 0-87455-045 

Compute 241 kronor 438 sidor 0-87455-053-X 
TABBooks 19Skronor . 0-8306-2711-1 
Abacus 335 kronor 550sidor . 
Abacus 335 kronor ' 1-55755-046·8 

AmigaWorld . . 0-928579-01-8 
Abacus 350kronor . 1.55755.042,-5 
Abacus 260 kronor . 1.55755.041.7 
Abacus 125 kronor . 1-55755-049-2 
Abacus 245 kronor 177 sidor . 

Addison Wesley 330kronor . 0-201-18157 
Abacus 265 kronor 250sidor l-55755-25-5 
Pagina 290kronor . 91-86200-84-4 
. 289 kronor 354sidor 0-673-18523-0 
Sybex . 650sidor 0-89588-367-8 

Sybex . 400sidor 0-89588-384-8 
Addison Wesley 450kronor . . 

Addison Wesley 480 kronor lOOOsidor . 

Abacus 399 kronor . 3-59755-034-4 
Abacus 265 kronor 340sidor 0-916439-88-7 

Abacus 265 kronor 358 sidor 1.55755.044.J 
Compute . . . 
Compute . 450sidor . 

Compute 250kronor . . 
Compute 219 kronor 300sidor . 

SAMS . 450sidor 0-672-22468-2 
Adriane 185 kronor . 0-9512921-02 
Sybex 295 kronor 351 sidor . 

Abacus 245 kronor 295 sidor 0-916439-54-x 
Abacus 265 kronor 310sidor 0-916439-36-4 

Compute 185 kronor 267 sidor 0-942386-70-1 
Bantam . 300sidor 0-553-34292-4 
Compute . . . 

Abacus ' . 0-916439-35-6 

Compute 215 kronor 217 sidor 0-87455-0S9-9 

Compute 185 kronor 289sidor 0-942386-44-2, 
Compute 245 kronor 297 sidor 0-87455-0TT-7 
Computc . . . 

. 79 kronor 172sidor . 
Compute . . . 
Melbourne 119 kronor 210sidor . 
House 
Förlagsgruppen . . 91-86398-44-X 

. 300 kronor 300sidor . 

Fört'atlare: 

JT. Derry 

R. Zaks 

JA lllik 
H. Schildt 
S. Prata 

OA. Lien 
R J. 'lraister 
Harbison, Steele 
K J. Brand 

H. Scbildt 

0 . Hearn, M. Pauline 
. 
A.R. Miller 
B W. Kerninghan, 0 
M. Ritchie 
J Troell 

. 
8. Guerra 
J Krutch 
H M Templcton 
M S. Tomczyks 

R. Zaks 

J. campbell 
R. Zaks . 
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G.Redmalm 

M. Walte, S. Prata, 0 
Manin 
KA.Jamsa 
S. Williams 
M D. Seyer 
. R G. Sheffield 

G L. Steele 
N J. Salkind 
S.Anzovin 
C. Gulick 
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J T. Berry 
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. 
Knott, Prochnow 

V.Sasse 

. 

. 

. 
O.Cowper 

Girrord, Youns 
I Sinclair 
0. Ramsbaw 

C. Kosniowski 
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Test I Nr: VI tycker: 
. 

11/8'8 Välskriven, tar vid där andra böcker slutar . 

3/88 Utf!Srlig och grundlig men gammal och tråkig. 

4/88 Hyfsad som uppslagsbok, mycket Unix-inriktad. 
2/89 Bra om AJ, Expertsystem och hur de skrivs i C. 
9187 PC-inriklad, inget för andra datorägare, 

16/88 Bra referensbok för konvertering mellan maskiner. 
14/-88 Bra komplement cill C läroboken. 
14/88 Ett måste för erfarna C-programmerare. 
9189 'l\lcksamt om denna bok behövs. 

• 
1/88 Ett gott C-köp. Det mesta om C finns här. . 
13/88 Bra om datagrafik, goda mattekunskaper krävs. 
7/89 For virusintresserade PC-ägare. 
4-5/87 Bra, utförlig eP/M-handbok 
12/88 Definitionen på C. Utmärkt referensbok för proffs. 

' 
15/88 Bra men väl "smal" dataordbok . 

15/88 Ett måste ror strategi fans 
7/88 Vettig bok i basic. Ulr ut grunder i Al. 
10/88 Bra C lärobok, krtlver goda Basickunskaper. 
11/88 Rolig och intressant om Tramiel på Commodorc, bör lllsas med 

en nypa salt. 
5/89 Bra Pascllllllrobok. 

9/87 Saklig r0ra om ännu rörigare standard. 
1/88 Bra lärobok om enkel llasic för nybörjare. 
10/88 Utmärkt uppslagsbok om 68000 för proffs. 
11/89 Om ANSI C. finns bllnre refernsböcker. 
2/87 Det finns bllme säll au introducera sig till da1orer. 

8/89 Valskrivcn, IHttläs1 och rolig bok om C. 

13/88 Bra (bästa?) lärobok till C på Svenska. 
6/.88 Inget för amatörer eller Amigaägare. 
I t/88 Värdelös. 
7/89 Rolig och intressant för ubåtssimulalor-älskarc . 

4/90 Rolig bok om datauttryck typ FOO. 
13/88 Onödigt simpel bok om redan enkla GEOS 
16/88 Bra med onödig bok. 
16/88 Hitta godbitarna i Flight Simulator Il 
6/89 Hyrfsad referensbok om 68000-processorn. 

6-87 Mycket bra fl)r de som vill behärska AmigaBasic fullt ut. 

7/87 Många bra program, men vem orkar knappa in? 
9189 Assembler för nybörjare. Lite inaktuell, skrapar eodast på ytan. 
8189 , Bra valuta for pengarna, det mesta om AmigaBasic 
12/89 Veuig kursbok om mer avancerad C. 

• 

4/90 Välskriven bok för nybörjaren. 
13/89 Bra men smal bok om diskettstationerna.-
10/89 Utförlig CU-handbok lite 0111 AmigaOOS 
7/89 Fel namn på bra bok, bra om CLl-kommandon. 
2/89 För nyblivna Amigallgare. 

17/89 Hårdvarubibeln, Ett måste. 
5/89 Inget ror nybörjaren. F\tll av brister. 
17/89 Ingen komplen lärobok, inget för nybörjare. 
6/87 Bra f'Or nybörjare i AmigaBasic 
1/88 Mycket bra referensbok, inget för nybörjare. 

2/88 Mycket bra referensbok, inget för nybörjare. 
7/89 Bra referensbok. Det mesta finns på diskeu. 

6/90 Eu m~te för seriösa Amigaprogrammerare, 

11/89 Onödigt rörig. för mycket fakta på för litet utrymme. 
5189 Bra bok för de som pysslar med Amigabasic 

12/89 ISO sidor basiclistningar. Goda mauekunskaper krävs. 1, 
3/86 uurauligt om CLl-kommandon 
1/87 Prisvärd om programmering i Basic, C, Assembler samt 

AmigaOos. 
4-5/87 Dålig blandning om programmering. Ej priSvl!rd. 
4-5/87 UIU om grafikprogrammering på· Amigan i Basic, C och 

assembler. 

2/88 Värdelös, bllst som bokstöd. 
4/88 BOKEN. Etl måste i var seriös programmerares bokhylla. 
4-5/87 Bra för C-programmerare. Alternativ till ROM-kernal. 

12/89 Inget fl)r nybörjare liven om det är en nybörjarbok. 
11/89 Ulttlllst om CAD (Computer aided design), många pro-

gramlistningar. Men vem behöver denna bok? 
8/87 Många långa listningar. Vem orkar knappa in alla? 
4/86 Allt om Cl28, även C64. Svårgenomtränglig 
10/87 Förbaurad prislista, inget mer 

1/87 Krångligt om kompilatorer till C64. 

8/88 Sedvanligt hög Compute klass om Cl28 programmerins 
allmänhet. 

4/88 Många mycket bra program men ack så långa. 
4/88 Mycket bra bok, många bra men långa programlistningar. 
3/86 Bra och lllufattligt om C I 28 programmering 

2/87 Bra för kommande äventyrsskaparc. 
3/88 Batlre än C64 instruktionerna som följer med, inget mer. 
2/87 Roliga med långsamma spel i Basic. · 

. 
1/86 Bra bok för maueimresserade 

3/87 Etl måste för alla C64 ägare som vill kunna allt om C64. 
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Bli en inter
rupt guru 
Denna handbok i Amiga inter

rupts är skriven av ingen 
mindre än Carl Sassenrath, 

m~nnen som skrev Exec.library, 
grunden för hela Amigans OS. 

Bokens fulla titel är "Guru's Guide 
to the Commodore Amiga, Medita
tion # 1 - lnterrupts". Den skrevs av 
Carl Sassenrath. Mannen som skrev 
själva kän.,an till Amigans operativ
system - Exec.Library. Han, om 
nån, borde veta hur interrupts fun
gerar på Amigan. 

Boken är ganska tunn, men inne
håller ändå all den information som 
de officiella manualerna saknar. För 
en programmerare är denna bok rena 
drömmen. Hår förkla(as hur man gör 

· program som på ett systemvänligt 
sätt utnyttjar int!:)rrupts. 

Han förklarar hur man gör både i 
assembler och C, tyvärr är dock alla 
exempel till för Manx C. 

De går Inte att köra som de ser ut i 
Lattice C. Med lite assemblerkun
skaper kan man dock få det att fun
gera även med Lattice C. C-delarna 
av programmen är inte så väldigt 

avancerade, så de som bara pro
grammerar i assembler borde inte ha 
några större problem att översätta c, 
koden till assembler. 

Jag kan inte göra annat än rekom
mendera folk att köpa denna bok om 
de är intresserade av int!:)rrupts. 

Att boken kallas "Meditation # 1" 
får mig hoppas att detta bara är den 
första i en rad av böcker från Carl 
Sassenrath om Amigan. Det här är 
den sortens manualer som Amigan 
(hittills) saknat. 

Björn Knutsson 

Fakta: 
Guru's Guide to the Amlga, Medlta· 
tlon # 1 - lnterrupts 
Av: Car1 Sassenrath 
För1ag: Sassenrath Research, P.O. 
Box 1510, Ukiah, CA 95482, USA 
Pris: 14.9_5 dollar(90 kronor) 
Svensk Importör: saknas 

Sn8bbtitten 

Se så vackra bilder man kan göra med programmeringssprå-
ket AMOS. , 

Gör dina 
egna proffsspel 
• AMOS är .ett programmerings
språk för att göra spel. Det utveck
lats ur STOS som funnits till Atari ST 
i ett par år. AMOS är en mycket avan
cerad BASIC-dialekt. 

AMOS har mycket att erbjuda. Vad 
sägs om över 400 kommandon. Man 
kan hantera upp till 400 hårdvaruspri
tes samtidigt. AMOS kan hantera åt
ta olika skärmar i i HAM, Extra-Half
Brite och alla andra grafikmoder 
samtidigt. Programmet klarar att kö
ra interruptdriven musik skriven med 
Sound Tracker. Dessu~om medföljer 

en avancerad sprite-editor, en ljud
editor och ett speciellt animerings
packet. 

Enda nackdelen jag kunde se i de
monstrationen var att den verkade 
slöa ner lite grann när man hade 
många BOBS aktiva på skärmen 
samtidigt. 

Håll ögonen öppna efter en full
ständig test som kommer så fort 
AMOS släppts. 

Stefan Jakobsson 

Smidigare 

Quarterback v 4.0 kostar 795 
kronor och distribueras av 
Ksrlberg & Karlberg. 

• Version 4.0 av Quarterback är inte 
ett stort steg framåt, men den är lät
tare och smidigare att arbeta med än 
tidigare versioner. 

Det populära backupprogrammet 
"Quarterback" har nyligen släppts i 
en ny version (v 4.0) från Central 
Coast Software. De som köpt pro
grammet och registrerat sig bör re
dan ha fått ett brev från CCS där de 
erbjuds uppgradera för 10 dollar. 

Den nya versionen innehåller inte 
så många nyheter som man skulle 
ha väntat. De viktigaste förändring
arna är: 
• Alla hårddiskar visas numer som 
med sina namn för att förenkla valet 

• 

Me,.,. .,,tation# 
1 -tn• ,e.rruprs 

• 

Guro's Guide innehåller all den information som den officiella 
manualen saknar. 

Dubbel 
KickStart 
Vissa felskrivna program fungerar 
endast med Kickstart 1.2 eller med 
Kickstårt 1.3 (mest spel). Nu när 2.0 
kommer beräknas komma i höst/vin
ter så kommer betydligt fler program 
att ha problem. Uppgraderar man till 
2.0 så kommer även ett antal nytto
program ha problem under en över
gångsperiod (tills nya versioner kom
mer). 

Ett lätt sätt att då kunna byta mel
lan olika OS versioner kommer då att 
bli mer aktuellt än tidigare. 

En del bränner även sina egna 
ROM med olika ändringar och patch
ar I och .vill lätt kunna byta mellan två 
ROM. 

Med en så kallad KickStart-switch 
kan man lätt byta mellan två olika 
ROM i Amiga 500 och Al'Tliga 2000. 
Man kan bara byta då datorn är av 
slagen, gör man det då den är på kan 

den skadas. 
Den kickstartswitch vi testat kom

mer från Silvex-Videoteknik. Den är 
enkelt byggd och är ett litet kort som 
placerasJlär, ROM ~hipet nor:malt sit
ter. P-å kortet tinns plats för två 
ROM:a·r som man kan byta mellan 
med en liteitel'Tlkopplare. . 

Omkopplaren sitter på en sladd. 
På en Amiga 500 kan man tex borra 
ett hål bredvid diskuttaget och pla
cera omkopplaren där. 

En kickstartswitch är en enkel pryl 
man kan ha stor nytta av ibland, den 
här fungerar utan problem. 

Pris: 445 kronor inkl moms inkl ett 
ROM. 

Leverantör: Silvex Videoteknik, 
Lambohov Centrum, Tröskaregatan 
5, 58330 Linköping. Tel: 013-2135 40, 
Fax: 013-214541. 

Den här kickstartswitchen lär fungera utan problem. 

uarterback 
av disk att g(5ra backup på. 
• Bättre kontroll av disknummer för 
backupdiskarna. Detta gör det enkla
re att hålla reda på vilken disk som är 
vilken när man återställer. 
• Programmet piper till för varje disk 
som är klar, istället för när båda är 
fulla. 
• Programmet kan numer hantera 
upp till 1000 backupdiskar och 
100000 filer. 
• Mätare adderad för att man lätt 
skall se hur full en backupdisk är. 

Dessutom har ett antal buggar fix
ats. 

Det är inte direkt frågan om några 
revolutionerande förbättringar, men 

den känns helt klart lättare och smi
digare att arbeta med nu. 

Intressant att notera är att ver
sionsnumret hoppat från 2.3 direkt 
till 4.0 trots att det bara är smärre 
skillnader. Orsaken till detta är att 
det finns en piratkopia ute som nå
gon ändrat i och kallat 3.0. Jag vet 
inte vad som är ändrat i denna ver
sion utöver versionsnumret, men 
med tanke på att det är samma sorts 
tolk som ändrar i program som skri
ver virus så skulle jag inte våga an
förtro min hårddisk till en icke offici
ell version av något så viktigt som ett 
backup-program. 

Björn Knutsson 

Ataris grundare 
till Commodore 
• Cirkeln sluter sig i USA där Com
modore nu anställt Ataris grundare 
Notan Bushnel som marknadsstra
teg. Som många känner till är Com
modores grundare numera ägare till 
Atari. 

Faxa 
medAmigan 
• Från Michtron finns nu tillbehör 
för att skicka och ta emot fax via 
Amigan. 

Programvaran kan programmeras 
att skicka flera olika fax per dag och i 
programmet finns en telefonbok på 
1 000 nummer. Inkomna meddelan
den kan sparas på disk. Paketet kla
rar faxmaskiner av typ 3 Pris inkl 
9600 bps modem 690 pund (ca 7 600 
kronor). Tel: 00944-76259692. 

Gör Amigaprogram 
0 • 

pa en PC 
• Lattices nya version· av Amiga 
cross kompiler till PC kan man göra 
Amigaprogram i C på en PC. 

Det kan vara en fördel då man ska 
skriva om PC-program så de passar 
Amigan. 

Kompilatorn är nu helt Lattlce 
C5.0-k0mpatibel. Pris -för uppgrade
ring 350 dollar (ca 2200 kronor), ny
pris 750 dollar (ca 4 6Q0 kronor). Lat- -
tice lnc. 2500 S Highland Avenue, 
Lombard, IL 60148. Tel: 
00917089161600. 

Två nya tunga 
· ordbehandlare 
• De två stora grafiska ordbehand
larna till Amiga kommer nu i nya ver
sioner. 

New Horizon nar just släppt ver
sion 3.0 av ProWrlte . Den kommer 
med företagets "buggfri garanti" 
som betyder att om man hittar en 
bugg i ·programmet så åtar sig New 
Horizon att fixa den inom en viss tid 
eller så får man pe,ngarna tillbaka. 

Ungefär samtidigt släpper Micor 
System Software (MSS) en ny ver
sion av Excellence! .Version 2.0 ska 
va1a. o,~tydligt snij,btia.re, ha definier
bar avstavning, obegränsade grafik
möjligheter per dokument med mei;.a. 

Dis'tributör ProWreite: ProComp, 
tel: 0472-712 70. 

Distributör excellence!: HK Elec
tronics; 08-733 92 90. 

Desktopkriget 
rasar vidare 
• PageStream (Publishing Partner) 
2.0 har just aviserats av Soft Logic. 
De största skillnaderna från .1.8 för
utom buggfixar är Agfa Compugra
phics outlinefonter som ger större 
noggrannhet på både skärm och 
skrivare. 

Professlonal Draw 2.0 från Gold 
Disk förväntas nu vara klar. Största 
skillnaderna förutom buggflxar från 
1.0 är att 2.0 är mellan fem och tio ggr 
snabbare, text kan nu skrivas utefter 
friritad linje och it ex cirklar. Speciel
la "ditheringrutiner" gör att man kan 
se över 1 000 färger på skärmen sam
tidigt. 

Professional Page 2.0 är aviserad 
med kommer troligen inte förrens i 
höst. 

Distributör PageStream: Pro-
Gomp, tel: 0472-71270. 

Distributör Gold Disk produkter: 
Karlberg & Karlberg, tel: 046-47450. 

Nya modem 
till Amigan 
• Applled Englneerlng är har gjort 
ett internmodem till Amiga 2000 
(Supra har ett sedan tidigare). Mode
met heter Datallnk2000 och är ett 
2400 bps modem med MNP 5 kom
pression och felkorrigering som ger 
upp till 4800 bps. Med modemet leve
reras även ett kommunkationspro
gram. Modemet kan kompletteras 
med programvara för at sända fax. 
Datllnk Express är externt modem 
som fungerar med de flesta datorer
na idag. Alla modemen har fem års 
garanti. 

Pris :Jata Jnk 2000: 159 dollar (ca 
1000 kronor), med MNP 5: 189 dollar 
(ca 1200 kronor). SändtAX-program 
39 dollar (ca 240 kronor). 

Datalink Express: 249 dollar (ca 
1600 kronor), med MNP 5 - 299 dol
lar (ca 1 800 kronor), sändfax-pro
gram 79 dollar (ca 500 kronor). 

Applied Engineering, P.O. Box 
5100, Carrollton, TX 75011, USA. Tel: 
0091-214-241-6060. 



•• 
STOR PRISTAVLING, ''DATA-TIPSET''!! 
Var med och tävla. Vinn en Commodore 24-nålars färgskrivare (Värde 5.495:-) 
Hämta ditt tävlingsformulär i någon av de nedanstående 
butikerna under rubriken "Sverige Runt". Tävlingen pågår 
under hela sommaren, ända fram till den 16:e augusti, så 

Vinn vinn vinn vinn vinn vinn vinn vinn vinn vinn vinn 
1 :a pris: Commodore 24-nålars färgskrivare* 
2:a pris: Supra Ram 500* 

ta chansen. Du kan vinna många fina priser. 
• 

3:e 5:e pris: 20 st TOK-disketter med magnetask* 
Vinnarna presenteras i Datormagazin nr 13 (13/9) 

OBS! Tävlingsformulären finns endast i butikerna nedan. * Priserna har skänkts av Alfa Soft. 

''De ledande Datorbutikerna, från Ystad till Haparanda~' 
BORÅS 

DATA 
BUTIKEN 
I BORÅS AB 

AUl<TORlSERAD ~ TERFÖRSÄLJARE 
FOR 

COMMODORE 
AT ARI, MAXELL 
STAR, FERROTEC 

STANS STÖRSTA 
SORTIMENT PÅ PROGRAM 
ÅSBOGATAN 26,502 44 BORÅS 

TEL033-121218, FAX033-112230 

KALMAR/ÖLAN D/NYBRO 

RTD 
electronic 

Kaggensg 37, 39003 KALMAR 
Tel 0480-24852 

VI ÄR STÖRST OCH BÄST PÅ 
C-64 • Amiga • Atari • Sega • PC 

Vi lagar din hemdator inom 24 tim! 

ÄVEN POSTORDER, DE' ~U! 

NORBERG 

' -'~olrr ·1-::·x ~ ~ --.1 . .J_pt_·J.. . J , . 
LARKMAN INVEST AB 

(:: Aukloris~rad )I~ 
convnodot'e Alerförsäljare ATAAf 
Commodore, .Atari, Star, Philips 

Tel 0223/209 00 
Butik 

Engelbreklsgalan 63 
NORBERG 

STOCKHOLM 

BROMMA 

DIN HEMDATORHANDLARE 
I VÄSTERORT 

COMMODORE e ATARI 

ULVSUNDAV 181, 161 30 
BROMMA(INTILL B&W) 

TEL. 08-28 78 68 

KOPPARBERG 

DATAKRAFT AB 
' 

Disketter till grossistpris. 
Tillbehör bl a reflexskydd. 

Konstmästargatan 18 
714 00 Kopparbe~ 

Tel: 0580-127 05 
Fax: 0580-100 12 

Ordermott dygnet runt 

NORRKÖPING 
Ledande pa Atari & Commodore 

Drottninggatan 19, Norrköping 

011-18 45 18 

DATACEftTER 
POSTORDER 
WYOIWYG 

What you order is what you get... 

SUNDSVALL 

FINSPÅNG 

NHE 
DATA-ELEKTRONIK 

Stora Allen 27 - (Östermalm} 
61202 Finspång 
Tel 0122-18842 

För 
Commodore - Atari -

IBM-PC komp. 
Hyra - Leasing - konto. 

Gratis katalog 

LINKÖPING 

DATAMASKINEN AB 
Östergötlands Amiga Centrum 

Amiga -Archimedes 

Nyttoprogram, spef och 
tillbehör. 

Kom in och ta en titt! 

Nygatan 22, 582 24 Linköping 
Tel 013-11 25 77, Fax 013-11 06 16 

S:TOLOF 

UDDEVALLA 

HÄRNÖSAND 

COMMODORE-ATARI 
PANASONIC·MAXELL 

Köpmang 10, Härnösand 
Tel: 0611-162 00 

· MALMÖ 

COMY 
HEIOIWBSEB~-

Sveriges snabbaste 
och bllllgaste?! 

Serviceinstans-för de ledande 
hemdatormärkenal 11 
VI tar även hand om 

Commodore rfksgarantlservlce 
I samarbete md Scandblz 

Ridspögatan 10,213 77 MALMÖ 
Tel: 040-211315, 494794 

STOCKHOLM 

Norra Europas 
största datorbutik 
Över 400 kvm datatillbehör 

DATA 
KOMPANIET 

. SVEAVÅGEN 47 STOCKHOLM 304640 

UPPSALA 

SILICON VALLEY 

HÖGANÄS 

. 
Butik: Kullag 35, Höganäs 

NORA. 

1;:t_~ 
Vi har allt till din 

C64/Amiga och PC 
även postorder . . 

- Kvalitet och kunnande 
tär du pä köpet! 

Prästgatan 6, Nora 
0587-140 91 

Telefontider 10.00-18.00 

7 

Fyristorg 10, 752 20 UPPSALA --------------. 

Uppsalas mest välsorterade datorbulik! p D D Is K E R 1000 st dataspel C64 

fr.19:-
SPELSPECIALISTEN 

lRAtJITION 
Stockholm•Sturcgallcrian •OS-61 1 45 35 
Götcborg• Fcmmanhusct •03 1-15 03 66 

• Linköping•Gyllcnhusct•013-11 21 04 

SENASTE NYTT: 031-150365 

COMMODORE-ATARI 
PANASONIC-MAXELL 

Sjögatan 7, Sundsvall 
Tel: 060-110800 

Trading AB 

· UDDEVALLA 
0522/353 so. 

VÄXJÖ 
Storgatan 36, 0470/ 151 21. 

ORREFORS 
0481/306 20. 

Betydligt större spel sortiment än de som anser sig ha • 
Sveriges största! 

Amiga, Atari ST, 

C64, Mac, PC 
Tel 018 • It 70 60, Fax 018 - 11 S4 70 

15,- pr. stk! 
(Medlemspns) 

VI har det mcate I PD·dlsker til Alnf4!al Blant 
annet FJSH 1-320, ACS 1-150 oev. Kjep vår 
doble katalogdisk (25 krl for neennerc Info! 

Normalpris IS.-
Medlemskap 150.-

t-----;;--------ll--------------4----------4-----------IDobbel katalogdisk 25.-
ÖSTERSUND Tomdlsker 7. 

COMMODORE-ATARI 
PANASONIC-MAXELL 
Törnstensgr 11, Östersund 

Tel: 063-121222 

Denna ruta 

kostar endast 

350:-

.08-34 81 45 

annonskontakten 

Gå med i 
Sverige Runt · 
redan nästa 
nummer. Då 
kör vi vidare 

'. m~d .. D~tat_; pset . 
. '. -- ~- .. _.:... ·,,,. ' _ .. ·,;.: .. ' - .. -· 

Prisens er lnldudert por1A 
Som medlem P.u- du t1lsendt bladet PD-poet,,n 
med klubbdlak. graua 6 g,mger årlf4!, Det felger 
e t grausnummer med katalogdlskenel 

~@~lk IrfID~Th>ftTh>llft@~@lk 
Ranvlkavlngen 7 A 

3200 SANDEFJORD 
NORGE 

Tlf: +34 67004/63504 
Dlskcnc forskuddsbctalcs tll: 
· Postgiro: 0824 0951399 
Bankgiro: 6272.05.22689 
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_Hjälpen i 
Samplerdjungeln tätnar mer 
och mer. Men du.behöver inte 
gå mycket längre in än så här. 

Datormagazins testare an
ser nämligen att Microdeal's 
senaste två samplers, Mas
tersound och AMAS, är myc
ket prisvärda. Båda har dess
utom bra ljudkvalitet och 
mjukvara. 

Efter att ha lyssnat på diverse 
soundtrackersnuttar och demolåtar 
blir man kanske sugen på att göra 
något liknande (och förhoppningsvis 
bättre) själv. Otta kan man tycka att 
de ljud som används blir lite tjatiga 
etter ett tag,· alltså behövs det NYA 
ljud hela tiden. Det är då behovet av 
en sampler dyker upp. 

En vadå, va'fårå, undrar Du. (Och 
om inte du undrar så kan du vara sä
ker på att någon annan gör det). 

En sampler är en liten låda som 
anslutes till parallelporten i din da
tor. Den har alltid minst en kontakt 
för anslutning till din stereo eller 
freestyle odyl. Det det handlar om är 
att göra om analoga signaler till digi
tala motsvarigheter som datorn kan 
använda sig av. När man har digitali
serat sitt favoritljud kan man använ
da det I en uppsjö av.program för att 
skrämma slag på sin omgivning. 

Oscilloscopefunktion 

Mastersound heter Microdeal's 
billigare modell av soundsampler. 
Den kommer komplett med mjukvara 
och kostar i skrivande stund cirka 
400 kronor. Mjuvaran är väl genom
tänkt och har mängder med finesser. 
De vanliga klipp, kopiera och klistra 
finns givetvis med. 

Därtill finns det bla. verktyg för att 
göra "fadein" och "fadeout", vilket 
är mycket användbart när man har 
klippt ut ett ljud ur en låt. Man får 
nämligen lätt ett "klick" i början eller 
slutet av ljudet beroende på att nivån 
inte är noll. 

Det finns en oscilloscopefunktlon 
för att man lätt ska kunna ställa In 

rätt ljudnivå innan sampling. Man 
kan spela ljuden baklänges och göra 
loops. Det är möjligt att ställa in en 
nivå som inljudet måste nå innan 
samplingen börjar. Maximala sam
plingsfrekvensen, en viktig faktor när 
man väljer sampler, är mycket hög, 
55,9 Khz! (Att jämföras med CDski
vor som nöjer sig med 44Khz) 

Viktigaste poängen 

En av de viktigaste finesserna är 
dock att progfammet kan använda 
sig av Fastram för sampling. Detta 
betyder inte så mycket om man har 
en-stani:Jard Amiga, men har man 1 
meg eller mer minne tår man plats 
med lååånga samples. 

När jag först startade programmet 
och laddade något av de medföljan
de ljuden, kunde jag inte förstå varför 
ljudet inte syntes på skärmen fast 
det lät i högtalaren. Det visade sig att 
ljudet fanns där om jag zoomade in 
vägdisplayen maximalt. Med 5Meg 
minne fick jag in fyra minuter och 
fyrtiofem sekunder musik med hyff
sat ljud. Ganska imponerande. 

Den absolut viktigaste poängen 
med programmet har jag inte sagt 
något om ännu. Det har en inbyggd 
sequenser som låter dig spara en 
tvåhundra sekunder (max) lång se
kvens komplett med ljud, och dess
utom en egenhändigt gjord IFF-bild 
som visas samtidigt. Man kan ladda 
in ett ljud på varje tangent på den 
numeriska keypaden. Det blir hela ar
ton olika ljud! 

Man kan sedan spela in dessa ljud 
ett efter ett på fyra spår. Spelar gör 
man på det vanliga keybordet. Inte 
riktikgt som att spela piano, men än
då. Man kan på detta sätt göra sina 
egna demodiskar utan att behöva 
pyssla med Soundtracker eller andra 
obskyra halvpirat-program. 

Allt man kan begära 

AMAS, storebrodern från samma 
företag ser i stort likadant ut. De sto
ra skillnaderna är att AMAS kan job
ba i stereo, plus att den även har ett 

mplerdjungeln 

Ljud i mono får du om du kö
per Mastersound. 

AMAS 
Pris: 1230 kronor Inkl. moms exkl. 
frakt 
Distributör: ProComp. Box 46, 340 36 
Moheda . 
Tel 0472-71270 

MasterSound 
Pris: 490 kronor inkl. moms exkl. frakt 
Distributör: ProComp. Box 46, 340 36 
Moheda 
Tel 0472-71270 

inbyggt MIDI interface för anslutning 
till ett keyboard. Sequensern finns 
tyvärr inte med, men det vägs upp av 
att man kan ladda upp till tio stereo
ljud samtidigt. Dessa kan splittas 
över keybordet lite hur som helst. 

För 900 kronor får' man alltså, för
utom sampler och MIDlinterface 
som går att använda i mängder av 
program, en multitimbral quadrofo
nisk synthmodul. Julafton! En annan 
skillnad mellan programmen är att 
AMAS har en "Quit"knapp som sak
nas på Mastersound. En fånig grej 
att klaga på kan det tyckas: men om 

AMAS har två oscilloskopfönster, medan Mastersound av för· 
klarlig anledning bara har ett. 

AMAS ockuperar som synes både seriell- och parallellporten. 

man har startat upp hårddisken osv. 
är det lite irriterande att behöva boo
~a om helt. 

I mitt tycke finns det inte några 
sampiers på marknaden som ger dig 
mer för pengarna. Bägge har bra ljud-

kvalitet och duktig mjukvara. Så ge 
dig inte längre in i samplerdjungeln i 
onödan. Mlcrdeal's modeller har allt 
man kan begära. 

Christer Bau 

ndeprodu 

Trots den till synes ärevördiga förpackningen (bilden är en lätt 
förvanskning av Michelangelo's kända fresk i Sixtinska kapel
let) är Lattlce Communlcatlon Library en dyr och dålig pro
dukt. 

Lattice Communication Lib· 
rary är säkert en bra PC-pro
dukt, men på Amigan är den 
en katastrof. Gratis källkod 
från PC-disketter gör ett bätt
re jobb än denna dyra pro
dukt. 

Lattice Communication Library 
(LCL) är ett tillbehör till Lattice C. 
LCL innehåller rutiner för :;eriekom
munikation såväl som filövertörings
protoko)len XModem, YModem och 
Kermit. 

Tanken med detta bibliotek är att 
det skall gå snabbare att skriva pro
gram som på något sätt använder 
modem för att överföra data. Det kan 
vara allt från generella terminalpro
gram och BBS-program till speciali· 
serade program som ringer upp ett 
speciellt modem och sedan talar 
med programmet på andra sidan. 

Det idag mest populära filöve_rtö
ringsprotokollet är sannolikt ZMo
dem. Detta protokoll är snabbare än 
något av de protokoll som LCL erbju
der. Om du planerar att skriva tex en 
BBS eller ett terminalprogram så 
kommer du vilja ha ZModem också. 

Detta minskar kraftigt värdet av de 
protokoll som LCL förser dig med. 
Vidare finns källkoden till de tre pro
tokoll som LCL erbjuder fritt ti llgäng
lig på många PD-diskar. Denna kod 
måste dock troligen anpassas till 
ditt program, vilket kan ta lite tid. 

LCL förser dig också med rutiner 
för modemkontroll och seriekommu
nikation. Mycket av modemkontrol
len är bara en fråga om att skicka de 
rätta text-strängarna till modemet, 
så i grunden är det fråga om serie
kommunikation. 

Från serieporten 

Här stöter vi på lite problem. I LCL 
har du funktioner som du anropar för 
att läsa tecken från serieporten. Att 
det är funktioner betyder att du mås
te anropa dem gång på gång i en 
loop för att kunna hämta data. Pro
blemet med detta är detta inte är det 
sätt som man skriver program på 
Amigan. Ett program som ligger och 
försöker läsa från serieporten en 
massa gånger per sekund kommer 
att "äta" upp en massa processor
kraft som andra program kunde ha 
använt. 

Det normala sättet att läsa någon
ting på Amlgan är att skicka iväg ett 
"paket" till ett " device" där du talar 
om för det att du vill läsa X tecken. 
Ditt program lägger sig sedan och 
sover tills ett "meddelande" från det
ta devlce väcker ditt program. Under 
tiden som det inte funnits något att 
läsa har ditt program inte tagit nå
gon processorkraft alls. Andra pro
gram som körs samtidigt har då kun
nat köra tör tu lit. 

När ditt program får de tecken det 
väntat på kan de behandla dessa och 
sedan lägga sig och sova och vänta 
på att nästa X tecken skall komma. 

PC-produkt 

Det hade inte varit omöjligt att gö
ra något i stil med detta i LCL. Men 
LCL är i princip en IBM PC-produkt 
som konverterats till Amigan. I prin
cip allt I LCL fungerar likadant på så
väl PC som Amiga. 

Detta är en fördel på sätt och vis. 
Vill man flytta kod mellan IBM PC 
och Amiga så behöver väldigt få änd
ringar göras. Tyvärr sker detta på be
kostnad av en av Amigans största fi
nesser. Att göra som LCL gör är helt 
OK på en IBM PC. Där finns inga and
ra program att ta hänsyn till. På Ami
gan kan detta sätt att göra saker på 
mest liknas vid att dra på sig ett par 
leriga stövlar och knalla in på gran
nens äkta persiska matta. 

Att Lattice dessutom har mage att 
begära 250 dollar (1 600 kr exkl 
moms) är närmast skrattretande. Det 
mesta av det som dett~ bibliotek er
bjuder finns att tå gratis på PD-dis
ketter. Dessutom är det på Amigan 
ganska enkelt att själv skriva bättre 
rutiner. 

Björn Knutsson 

Test: 
Lattlce Communlcatlon Llbrary 
Pris: 250 dollar (1600 kronor) 
Tillverkare: Lattlce, lnc 
Adress: Lattlce, lnc., 2500 s. Hlgh· 
land Avenue, Lombard, IL 60148, 
USA. Tfn: 0091·312-916-1600. Fax: 
0091-312-916-1190 

' 
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Monitor 
Ingår ej 

Atarikabel •••• i 19:-

e Atari 1040-STE 
e Musmatta 

rFaklas ----. 
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011-18 45 18 
Box 1404, 600 44 Norrköping 
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Momshöjnir{g 1 /7 POSTORDER . 



10 

~ 

.Bevara oss från humorfria ämbetsmän 
••• Nägot som slagit mig många gånger under mina är som journalist är 
hur lite humor som finns hos många ämbetsmän och -kvinnor. 

Häromveckan kunde vi läsa i de större dagstidningarna att "våldet i da
taspelen finns kvar''. I en TT-intervju intervjuades Gunilla Bodin, kapslichef pä 
Barnmiljörådet och hon tycker inte alls or.n Datormagazin. Enligt Bodin sä 
sysslar Datormagazin med MARKNADSFORING av spel och tidningen inne
häller SPELBESKRIVN/NGAR (våldsamma, naturligtvis) men enligt Bodin så 
gömmer vi oss bakom den joumaflstiska integriteten och därför kan Bam
mifjörådet tyvärr inte stoppa oss. 

Som exempel tar Bammiljörädet nägra rubriker ur Datormagazin: "Bomba 
din granne", "Skjut en sjukvärdare" och "Det roliga Nucfear War''. Bodin 
menar på fullt allvar att vi här på tidningen tycker det skulle vara trevligt med 
ett kärnvapenkrig, att vi uppmanar unga pojkar till att slänga Haag-konventio
nen i sjön samt att vi älskar att kasta granater omkring oss. 

Ovan nämna rubriker är satiriskt formulerade, vilket många mycket yngre 
läsare än Gunifla Bodin säkert observerat. 
. För övrigt tycker jag Barnmiljörådets argumentation är ren tjurskit (fritt 
översatt från engelskan). 

För det första: Datormagazin RECENSERAR spel, precis som nöjesredak
tioner på dagstidningar recenserar skivor. Detta har inget med marknadsfö
ring att göra, lika lite som Expressen marknadsför skivorna som recenseras. 

För det andra så kan Gunilla Bod in eller vem som helst anmäla Datormaga
zin till Pressombudsmannen, PO, om hon anser vi brutit mot de etiska regler
na med våra sk spe/beskrivningar. 

För det tredje: barnmifjörådets ståndpunkt är att våld i dataspel skadar 
barn så att dessa senare gär ut och slär väletablerade medborgare pä käften. 

Detta är inte bara helt uppåt väggarna utan också en grov underskattning av 
ungdomars förmåga att tänka och att skilja på dikt och verklighet. 

Lät oss ta spelet Nuc/ear War, som faktiskt går ut på att man ska bomba 
sina grannländer. Det är fruktansvärt roligt, eftersom det är gjort som en 
satirisk skildring av det omöjliga i att vinna ett kärnvapenkrig. Spelet gavs ut 
redan på 60-ta/et, men då var det ett vanligt brädspel och det upprörde natur
ligt'(is ingen. 

Bammifjörädet förbiser att väldet faktiskt är en del av våra liv och att vi af/a 
påverkas av våld i en eller annan form. Och så länge det finns våld i världen sä 
kommer det ocksä att finnas i dataspelen. · 

Dessutom HAR faktiskt Datormagazin ett slags roll som konsumentupply
sare - därför försöker vi recensera aflt som kommer ut - även skräpet. 

Det skulle dock vara intressant att veta precis var Barnmiljörådet anser att 
gränsen för våld i spelen ska gå. Till och med i flygsimulatorerna så handlar 
det ju ofta om att skjuta ner fiender. 

Fast om man nu ska försöka tänka i bammiljörådets banor, så finns det 
mycket som borde förbjudas, tex: 

Värnplikten - här får ju unga verkligen lära sig dödandets konst. För de lite 
mindre knattarna finns ju hemvärnet eller sommarläger där barnen fär be
kanta sig med de fina dödsmaskinerna. 

Det fria ordet har faktiskt vissa baksidor. Tilf exempel våldsamma videof/1-
mer eller rasister som vrälar slagord. Men detta är ju faktiskt priset vi betalar 
för vär demokrati - att även de med de mest föraktfulla åsikter faktiskt får lov 
att uttrycka dem. 

Censur löser inga problem. Däremot undergräver censur demokratin. 

Loom - som lnfocom 
men helt utan text 

Salming, stå inte där och 
häng! LIRA! 

Tjoff, bang, 
slap, boom! 
• Kommer ni ihåg "Air Hockey"-spe
len som fanns på arkadhallarna förr 
(de kanske finns än, vad vet jag?) Där 
flöt en puck om kring på en luftkud
de, och man skulle gör mål på mot
spelaren genom att rikta en luftstråle 
mot pucken. 

Ungefär samma ide bygger Projec
tyle på, Electronic Arts senaste 
sportspel, som kan spelas av så 
många som fyra spelare (med en joy
stickadapter, förstås). Dessutom lo
var programmerarna Eldritch the Cat 
att musiken kommer att bli det bästa 
som hörts i ett Amigaspel med en 
halv megabytes digitaliserad musik. 
Läs förresten en intervju med Eld-. 
ritch the Gat i nästa Datormagazin. 

Projectyle kommer i juni till Amiga. 

Allå,allå, ännu 
mera franskt! 
• Franska grafikvirtuoserna Sllma
rils (Targhan, Colorado) släpper i mit
ten av juni ytterligare en, som det ser 
ut, smakfull produkt. Starblade heter 
spelet och är en rymdopera som ut
spelar sig år 3001 i Orions galax. 

Mänsklighten år hotad (som van
ligt), din uppgift är att ta död på en 
slags mutant som heter Genolyn in
nan hon börjar producera super-kri
gare som skulle vara döden i grytan 
för dig och dina medmänniskor. 

För att få reda på var Genolyn 
gömmer sig måste du hitta ett gäng 
disketter på olika planeter. På dis
ketterna (jag som trodde det skull bli 
CD för hela slanten på 3000-talet) 
finns koordinaterna om var elaking
en gömmer sig. 

Ryssen kommer 
- tack och lov 
• Efter Succen med Tetris har nu 
ryske matematikprofessorn Alexej 
Pajitnov kavlat upp armarna igen 
och gjort uppöljaren - Welltris. Nu 
handlar det om att placera ut pussel
bitarna när de ramlar ner i en brunn, 
därav namnet. Så nu kan man place
ra bitarna på samtliga sidor av brun
nen, vilket lär gör spelet mer än fyra 
gånger svårare. 

Alexej Pajitr:iov lär vara den förste 
medle.mmen av Sovjets vetenskaps
akademi som gör succe på den väst
liga dataspelsmarknaden. Alexej, 32, 
gör dessutom alla sina spel själv 
hemma på sin PC. Ta lärdom, lata 
engelsmän. 

Welltris kommer till Amiga i som
mar och publiceras i Europa av tn
fogrames. 

Ett av de ovanligaste äventyrs
spelen som någonsin gjorts 
heter Loom, och är Lucasfilms 

bidrag till den långe efterlängtade 
förnyelsen av dataspelsgenren. 

Att kalla Loom för ett dataspel är 
räcker inte riktigt till - det är faktiskt 
ett slags tecknad film där man styr 
de animerade figurerna genom 
handlingen. · 

Mannen bakom Loom är den inte 
helt okände Brian Moriarty, en av ln
focoms främsta äventyrsförfattare 
med bland annat Wlshbringer och 
Beyond Zork på sin meritlista. 

Men när Moriarty lämnade lnfo
com övergav han även textäventy
ren. l Loom styrs all handling genom 
att klicka på olika ikoner. 

Handlingen utspelar sig i en fanta
sivärld i de Stora Gillenas tidsålder, 
när herdar, smeder och glasblåsare 
styr världen. Qet finns även ett fjärde 
gille, som omges av mycken mystik 
- Vävargillet. Vävarna har isolerat 
sig ute på en ö, där de utvecklat sin 
vävarkonst till sådan perfektion att 
de till och med lyckats få kontroll 
över tidens och rummets väv. Den 
vävstol (Loom) som glimmar och 
gnistrar av tidsvävens skiftningar är 
själva centrum för vävarna, som med 
hjälp av sin insikt i tidens hemlighe
ter har skaffat sig i princip odödlig
het. 

Därför hade det inte fötts något 
barn hos vävarna på hundratals år 
när Bobbin kom till världen. Det tala
des mycket om Bobbin bland vävar
na, vissa sa till och med att barnet 
hade fötts ur själva tidsväven. Hela 
denna historia berättas på ett 30 mi
nuter långt kasettband som följer 
med spelet. 

I början av Loom befinner sig Bob
bin ensam i vävarnas by, efter att he
la befolkningen på ett mystiskt sätt 
försvunnit. Allt han kan göra nu är att 
leta efter ledtrådar. 

När Bobbin hittar sin "distaff", ett 
slags trollspö som liknar en grovt till
huggen promenadkäpp, börjar så 
äventyret på allvar. 

Käppen är nämligen nyckeln till att 
styra hela handlingen i Loom. Käp
pen kan både upptäcka och generera 
trollformler, som alla byggs upp ay 
fyra toner av olika frekvenser och i 
olika kombinationer. . 

Detta är själva iden bakom spelet, 
och utmaningarna och problemen 
handlar om att hitta rätt tonkombi· 
nationer att använda vid rått tilltäl· 
len. 

Brian Moriarty har själv uttryckt 
det såhär: 

"I de flesta äventyrsspel ägnar 
man alltför mycket tid bara åt att hål
la ordning på tillhörigheter, utvärde
ra statistik och försöka komma på 
vilket ord tolken kan förstå. Vad 
äventyrsspelare egentligen vill göra 
är att röra sig över stora exotiska 
landskap och kasta trolltormler på 
olika saker för att se vad som händer. 

Därför har tolken koncentrerats till 
tre funktioner - man ~an röra sig, 

'· 

Här har Bobbin hittat en herde som står och sover bredvid sina 
lamm. Bobbin undersöker hur lammen låter. 

Milsvid utsikt har man här över smedernas stad, som passan
de nog byggts som ett jättelikt städ. 

undersöka saker och kasta troll form
ler. 

Det låter kanske magert - men 
det år det faktiskt inte. Tvärtom så 
har jag knappast suttit så här klist
rad framför något spel tidigare. 

Den version som vi testat är dock 
PC-versionen. Denna version har fått 
en del kritik för att vara lite för lätt att 
lösa, vilket enligt Lucasfilm dock 
kommer att förbättras hos Amiga
versionen som kommer i sommar. 

Men inte desto mindre är det en 

• 

Här är det glasblå
sarnas gille som får 
påhälsning av Bob
bin. Allt i den här 
staden är gjort av 
glas. 

fascinerande och vacker saga som 
Lucasfilm berättar. 

Dessutom finns det nästan inget 
våld i spelet - i alla fall kan Bobbin 
inte göra någon illa, och själv har jag 
försökt länge och väl att hoppa ner
för stup eller reta gallfeber på en dra
ke. Det lönar sig inte, tolken påpekar 
att det inte vore så lyckat att gå åt det 
hållet och draken år mest intresse
rad av att konversera och är dess
utom livrädd för eld ... 

GF 

Göran Fröjdh 

AMIGA 

1 (3) Shadow of the 
Beast 

2 (NY) Drivin' Force 
3 (NY)X-Out 
4 (1) Kick Off 
5 (22) Sim City 
6 (9) F-16 Combat 

Pilot 
. 7 (6) FIA:18 lntercep

tor · 
8 (5) Stunt Car Racer 

N 
V 
T 
T 

9 (NY) Pro Tennis T our 
1 O (NY) Double Dragon 

Il 

1f(O)]F]F 
::::::::: :::IE-i: 

1 (3) Giana Sisters 
2 (2) M icroprose Soc

cer 
3 (5) Super Wonder-

boy 
4 (34) lron Lotd 
5 (10) Bubble Bobble 
6 (1) The Last Ninja Il 
7 (9) Skate or Die 
8 (16) Test Drive Il 
9 (4) Footballer of the 

Year Il 
10 (41)Football Mana

ger 

• Ordningen återställd - Giana Sis
ters är åter damer på täppan, efter en 
insats från C64-fanklubben som 
bombarderat oss med vykort. Ninjan 
är nere på en sjätteplats vilket åt
minstone bör glädja barnmiljörådet. 

Amigaägarna röstar inte lika myc
ket, vilket är lite synd. Men å andra 
sidan så har bland annat X-Out fått 
en välförtjänt tredjeplats, tack vare 
invånarna på Parkgatan 17 i Borås. 

Vill du rösta så gör det genom att 
skicka in ett vykort där du röstar på 
TRE spel. Märk vykortet med "C64" 
eller "Amiga". Har du tur kan det bli 
ett litet pris. . 

Tur i denna omgång hade dessa 
Amigaägare, som får varsin musmat
ta: 

Fredrik Brostad i Boden, Tobias 
Olsson i Silverdalen och Hanne Ste
rup-Hansen i Borås. 

64-vinnarna Ingrid Jakobsson i 
Sundsvalll Henrik Andersson i Ved
dige och Ase Ericsson i Skog kan å 
sin sida se fram emot varsin t-tröja. 
Grattis. 

' 
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Commodore-produkter på postorder 

USA DATA AB 
Box 8189, 163 08 Spånga 

Tel 08-795 9815 -
På Commodore-produkter lämnas 1 års rikstäckande 
garanti, dvs Du lämnar/skickar in varan till av Commo- . .... _______ _ 

· dore auktoriserad verkstad. Förteckning medföljer. 

Vi lämnar 10 dagars returrätt på samtliga varor (varor
na måste returneras i samma skick som vid leverans). 

Moms ingår. Endast frakt och PF-avgift tillkommer. 
Med reservation för slutförsäljning. 
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Är man inte nöjd med utvecklingen i Östeuropa kan man ju alltid låtsas det är som förut och 
puckla på de stackars sovjetama med full kraft. Här är utsikten från en Amiga. 

-~ 

Dålig kvalitet på Abrams stora tanks. En träff och 
rutan pajar i 64-versionen. 

Aterigen.en Abrams. Här med förbättrad Amigagrafik. 

Självmordsattack nummer 1. 
Kör i Amigaminfält. 

Bosse Engberg är ute och fly· 
ger ... . (64-version) 

• 

Nos lgiför 
ssha re 

D~t kan inte vara lätt att vara 
amerikan. Här har de nu gått 

. runt i 45 år fast övertygade om 
att det är ryssarna och kommunister
na som representerar ondskan på· 
jorden, och så kommer glasnost, pe
restrojka och Östeuropas frigörelse 
och pajar hela deras världsbild. 

Heavy Metal 
(Access/C64/ Amiga) 

Vilka ska man nu skälla på, skjuta 
ihjäl på film, varna små barn för när 
de inte äter upp sina grönsaker, 
kapprusta mot och skylla all värl
dens elände på? Ryssarna har Ju 
plötsligt blivit människor igen. Ram
bo får väl förtidspensionera sig eller 
något ... 

För dem som antingen inte hängt 
med riktigt i världspolitiken eller är · 
helt låsta i sin McCarthyism och sina 
50-talsvärderingar ( eller som helt en
kelt bara tycker det är kul att skjuta i 
största allmänhet ) finns nu Heavy 
Metal, ett krigsspel som gör anspråk 
på att vara "det fullständiga action
strategi-spelet". Det handlar om 
land- och luftstrid där öst ställs mot 
väst på dagens högteknologiska 
slagfält ( spelets namn syftar för
modligen på M1A1 Abrams-strids
vag·nen som spelet simulerar - ett 
nätt litet fordon på 59 ton). 

Spelet innehåller egentligen tre 
olika spel som försöker simulera var 
sitt modernt stridsfordon: en strids
vagn, . ett luftvärnsfordon och en 
snabb attackjeep. Dessutom finns 
e~t "taktik-spel" som kombinerar de 
tre vapenslagen på ett slagfält. Må
let är då att hindra fiendestyrkorna 
att nå fram till väststyrkornas hög
kvarter. Att kalla Heavy Metal för ett 
strategispel eller en simulering är att 
ta i - det rör sig om ett ganska me
delmåttigt action-spel med få över
raskningar. 

Delen där man kör stridsvagn är 
klart överlägsen de två andra både 
vad beträffar spelvärde och verklig
hetskänsla ( jag skulle dock knap
past använda uttrycket "realistiskt" 
). Man kör omkring alldeles ensam på 
ett stort, platt slagfält och skjuter vilt 
på allt och alla. Bästa sättet att klara 
sig verkar vara att hålla maxfart, 70 
km/h, heta tiden och mer eller mindre 
ramma fienden med kanonen innan 
man skjuter dem i småbitar. Ganska 
underhållande, i alla fall.ett tag. Det 
verkar som Access koncentrerat sig 
på stridsvagnsbiten och låtit de två 
andra delarna i spelet komma till mer 
som en eftertanke. 

I del två styr man en ADATS, ett 
tuftvärnsrobotfordon, och skjuter 

ned svärmar av anfallande MiG-flyg
plan. Det hela är på tok för lätt egent
ligen, innan spelet är över och för
bandet förbrukat har man säkert 
skjutit ned 200 flygplan . 

Del tre är inte mycket bättre, sna
rast tvärtom. Här kör man man rakt 
igenom fiendens linjer med en snabb 
liten jeep, ungefär som ett bilbud ge
nom Stockholmstrafiken I rusnings
tid. Sådan här standard höll spelen i 
mitten av 80-talet, med kluddig grafik 
och en spelide lika omväxlande som 
en akvariefisks vardag. 

Det s.k. "taktiska befälsspelet" 
som man sedan kan få spela och där 
kombinera de tre delarna är även det 
en klar besvl kelse. Det är extremt en
kelt och kräver lika mycket strate
giskt tänkande som Fia med knuff. 
En medioker final på ett mediokert 
spel skulle man kunna säga . 
. Att köpa datorspel på måfå idag är 

som att fiska med kastspö och drag I 
en grund sjö fylld med stora, murkna 
trästockar: det är att tigga om ett bot
tennapp. Och råkar man få Heavy 
Metal på kroken är det nog bara att 
ge upp, kapa reven och gå hem. Ett 
spel som lovar runt men håller tunt. 

Magnus Reitberger 

Heavy Metal är ett strategispel 
där du styr olika fordon. M1A1 
Abrams Main Battle Tank 

(MBT), Air Defence Anti-Tank (ADAT) 
system och Fast Attack Vehicle 
(FA V) heter fordonen. De två första är 
pansarfordon och det sista något 
som liknar en buggy. 

Spelet går ut på att du ska avan
cera i graderna genom att först ha 
tränat så duktigt i simulator att du 
fått minst 5000 poäng, då är du färdig 
att rycka ut i krig. 

Med lite finare ord heter "kriget" 
Tactical Command Centre (TACC), 
en karta med massor med knappar. 
Härifrån styr du dina trupper, fötser 
dem med förödenheter såsom am
muriition och brän~le ( ... vadå 
mat???), anfaller fienden och, för
hoppningsvis, försvarar ditt högkvar
ter. 

Du börjar med en enhet var av 
tanks, ADAT och FAV. Du har även 
en "underhållsenhet". 

När du börjar är du underlägsen 
fienden I styrka. Den försöker ta sig 
till högkvarteret och du ska bryta 
dess väg. 

Du kan nu välja mellan att själv sty· 
ra dina trupper eller också låta da
torn göra det. Men risken finns då att 
du förlorar. Datorn tar nämligen hän
syn till antal fordon i varje styrka och 
har du då färre fordon än fienden för-
lorar du. . 

Grafiken är ganska medelmåttig. 

Sven Dufva, år 2118 Ninja rövardrottning 
Vektorgrafiken i M1 A 1-delen kunde 
ha bytts ut, tycker jag. 

Ljudet var däremot bra. En uppro
risk låt med militär anknytning och 
diverse explosioner och smällar. 

Gissa vad Sonic Boom är för 
något ... ja just det, Shoot'em 
Up!! 

Sonic·eoom 
(Activision/Amiga) 

Du flyger över ett uppåtscrollande 
landskap. Hela tiden kommer det for
mationer med flygplan emot dig. 

Grafiken är rätt hyfsad, ett bra 
färgval och en snygg bakgrund höjer 
betyget på det här spelet betydligt. 
Det motstånd man möter, i form av 
flygplan och.ett fåtal tanks, kommer i 
ett bra "flöde", det vill säga att man 
har en chans emot dem och man är 
inte omgiven av ett oändligt antal ar
meer (menar du eskadrar? Red. 
anm). 

I Sonic Boom så är skärmen gans
ka ren. Bra tänkt. 

Ljudet däremot är medelmåttigt, 
vilket är synd. Om man hade lagt ner 
lite mer tid på att gö~a en bättre bak
grundslåt, så hade man nog fått ut 
mer i långa loppet ... 

Ljudeffekterna är inte så många, 
men i det här fallet är det bara bra -
för många hade bara irriterat. Det en
da jag saknar är en ordentlig smält 
när ditt eget skepp blir träffat, nu lå
ter det nästan likadant som när de 

i.........-Bara en modem Sven Dufva 
skulle anfalla så mycket på 
en gång. 

andra skeppen exploderar. Det gör 
att man ibland inte märker att man är 
död ... 

Mathias Thinsz 

J aha, då var det dags för ännu en 
arkadkonvertering. Tyvärr har 
Jag inte spelat arkadversionen 

men ovanstående datorversion är 
ingen direkt hit. 

Shinobi 
(Virgin/Amiga) 

Läser man manualen blir man på
erackad en massa tjafs om ninjas. 
Aven om historien på sina håll verkar 
vara lite ironiskt skriven så är den 
ganska poänglös och har inte myc· 
ket med spelet att göra. 1-!ela spel
iden är av "knalla-åt-vänster-och-ha
ih jäl-al la-du-ser" -typen. 

Skillnaden mellan detta och andra 
spel är att du istället för att skjuta 
använder kaststjärnor. Man hoppar; 
går, duckar och som tidigare sagt -
kastar. Om spelet skulle vara väl ge
nomfört kunde det ändå vara ganska 
roande att spela men tyvärr ... 

Anim'eringen är Inte särskilt 
snygg, och resten av grafiken påmin
ner mest om C-64, man tror ibland att 
det är fråga om en ren konvertering. 
Ljudet ligger i samma klass som gra
fiken. 

Det enda som räddar spelet i fråga 
om spelbarhet är nyfikenheten man 
har att komma vidare och se mer av 

Ninjan är.i farten på nytt. Han 
är inte släkt med Ronja. 

spelet. Efter ett tag d~mpas dock 
denna upptäckarglädje och då ham
nar spelet på hyllan. 

Johan Pettersson 

0 

0 

VARAKTIGHET 

AMIGA: 
5 

Mathias Thinsz 

VARAKTIGHET 

C64: 
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Dr Dooms snodde kärnvap
net. 

Spindel
mannen är lös 

Nu har Spindelmannen och 
Captain America blivit in
trasslade i dumheter igen. 

Den här gången har den elake Dr. Do
om stulit en atombomb från en ame
rikansk militärbas. Nu är det alltså 
våra hjältars tur att rycka in. 

Dr Dooms revenge 
(Empire/C64/Amiga) 

Till sin hjälp har de ... ingenting, 
mer än Spideys spindelnät och Gaps 
sköld, men mot sig har de en otålig 
skara elakingar under Dr. Dooms in
flytande, utrustade med de hems
kaste vapen. Hu! 

Med spelet följer en specialtryckt 
serietidning, utgiven av Marvel Co
mics, förlaget som ger ut alla eng
elskspråkiga tidningar om tex Fan
tastic Four, Spiderman osv. Kul grej . 

Där får man bakgrundsinforma
tion om spelet. Tidningen slutar med 
de uppmanande orden: "And now ... 
it's your turn garne-player! The fates 
of Spidey, Cap ... and America are in 
your hands! LET THE GAME BE
GIN !" (Och nu ... det är din tur spel
spelare! Spideys, Caps ... och Ameri
kas öden är i dina händer! LÅT SPE
LET BÖRJA!). Läskigt va? ... 

Spelet är utformat som ett kara
tespel där du, i form av Spidey eller 
Cap slåss mot Dr. Dooms fighters. 
Du spelar både Spidey och Cap, fast 
inte på en gång. Dom har nämligen, 
innan spelet började, i tidningen, 
kommit överens om att sära på sig 
och ta sig in i Dr. Doorns slott på 
egen hand. Ganska dumt, för i figh
terna man läser om i tidningen, hjäl
per dom varandra hela tiden . .f',_nnars 
~~r,e dom dött. Hade dom hjäl'pt var-

. "~~p~ra' här också hade man ~Fl.rt~ke 
kunnat komma längre. 

Skillnaden mellan 64:a och Arniga 
, versionen är minimal, om man bort

ser från grafiken så klart, inte ens 
betygen skiljer dem åt. 

Grafiken ja, hur är den? Bättre har 
man defenitivt sett. Men den duger. 
Och Ljudet då? Det är så gott som 
obefintl igt. Ett par effekter (i form av 
vanliga samplade ljud, färdiga för 
Soundtracker), är allt. De ska beskri
va hur det låter när diverse vapen av
fyras och dyl. En bakgrundslåt från 
en av de många tecknade filmer med 
tex Spindelmannen skulle vara per
fekt. 

Spelet är i sin helhet mycket bättre 
än det spelet med Superman som 
korn för tag sen. 

Mathias Thinsz 

0 

0 

Uppdrag: Hämta skräpet. 

Serietidning bifogas. 

Nu gäller det 
att sno sig på. 
Tiden går och 
bomben håller 
på att spräng
as. 

•• or 
Med omdömet från förra DMz 

för ögonen, "Den bästa arka
dekonverteringen som 

gjorts", skred jag till recenserings
wket. 
vrackdown 
(US Gold/C64) 

Huvudpersonerna, Ben och Andy, 
har gan'ska enkla uppgifter; "Nita 
dom som försöker nita dig". Enklare 
kan det väl inte bli?? Man startar så 
sin bärsärkagång och börjar nita ela-
k. Gä 111 ingar... sp ... 

Skjuta, gå, plocka bomber och hit
ta utgången så har du klarat banan. 

Inspirerande?? Nej, knappast! 
Irriterande?? Ja synnerligen! 

'
1 Sklrlnaderna mellån · 64-verslönen 
och dess Arnlga-rnotsvarlghet är ju, 
som väntat grafiken och~Judet. Båda 
versionerna har hyfsat ljud och an
ständig grafik, men jag höjer inte på 
ögonbrynen åt det jag hör och ser. 

64:an hade en synnerligen irrite
rande scroll som hackar, men så blir 
det ju om man försöker lägga två 
skärmar bredvid varandra. Ingen av 
versionerna är dåligt programmerad, 
men visar på dåligt omdöme hos den 
som valt spel motiv och uppläggning. 

Efter att ha spelat en runda och 
kommit till fjärde nivån tog mitt in
tresse definitivt slut. Ett spel som 
inte är varken roligt, snyggt, omväx
lande eller speciellt spelbart är INTE 
ett bra spel! 

Möjligheten för två att spela räd
dar väl detta spel undan ett botten
betyg för med en polare kan man ha 
riktigt kul nästan en hel spelomgång. 
Då är det ju förstås inte den obefint
liga intellektuella stimulansen utan 

gemenskapen som förnöjer. Om det
ta är den bästa konverteringen nå
gonsin kan jag bara konstatera att 
den inte var värd besväret. 

Originalet förtjänade i så fall inte 
alls att bli konverterat. 

Pontus Lindberg 

GRAFIK 

0 
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C64-versionen av Crackdown gör ingen människa glad. 

Amiga 
till 
väns
ter, 64 
till hö
ger. 

Risk llt spela 64-version 

Enkel grafik men '64-versionen av Risk är en höjdare. 

Det anrika bordsspelet Risk lär 
väl knappast vara okänt för 
någon. Amiga-upplagan av 

spelet recenserades här i Datorma
gazin för några nummer sedan, och 
nu kan också ägarna till C64 erövra 
världen. 

Risk 
(Virgin/C64) 

Det hela går ·ut på att placera ut 
arrneer och spöa motspelarna, som 
kan vara datorn eller upp till fem av 
dina (o)vänner. 

Oet är himla ku l, faktiskt. Grafiken 
i Risk består endast av en världskar
ta med olika rullgardinsmenyer, men 
ändå så finns spelkänslan där. 

Uppbyggandet av armeer, utplace
ring av styrkor och erövringskrig mot 
grannländer kan tillfredsställa den 
mest kräsne strategispelare. 

Risk skiljer sig dock mycket från 
normala dator-strategispel. Det är 
enklare att komma in I, men ganska 
tufft om man har ambitionen att vin
na. 

Det går att spela dels amerikansk 
(lättast) eller engelsk version, och 
dessa båda kan sedan spelas i lång 
eller kort variant. 

Jag kan inte se att C64-versionen 
av detta spelet skulle vara mindre ly
sande än Amiga-varlanten. 

Det enda jag själv saknar är fusk
funktionen, som fanns på Amigan. 
(Du skulle väl 1'1te vinna annars. Red 
anm) · 

C64-ägarna får nöja sig med rent 
spel. 

Dator: C64 

0 
s 

0 
s. 

5 o.,...--
VAR"KTIGHET 

GF 
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Vet ni vad det betyder om man 
är sexistisk? Jo, då har man 
ett betraktelse- eller hand

lingssätt som är könsdiskrimineran
de. 

World Championship 
Boxing manager 
(Goliath Games/C641Amiga) 

Jag har länge uppfattat boxning 
som gravt sexistiskt. I boxningen har 
kvinnor underordnad betydelse. När 
de dyker upp struttar-de oftast runt i 
ringen, klädd i några få smala kläd· 
streck och ·håller upp fåniga skyltar 
som anger vilken rond som är stun
dande. 

World Championship Boxing faller 
inte ur ramen. Som manager sitter 
man på sitt kontor. Därifrån styr man 
sina boxare med järnhand. Man 
tvingar dem att träna och bestämmer 
helt vilka motståndare de ska upp 
mot. 

Och hittar man inte sina uppgifter i 
sin filofax ( == bordsalmanacka för 
viktiga-direktörer) kan man leta i ar
kivskåpet. 

Men tro inte att man själv lämnar 
stolen. Nej, den flitiQt arbetande sek
reteraren skickar man fram. Anled
ningen är att hon vickar på häcken 
när hon hämtar kontrakten längst 
ner i arkivet. Och när hon sedan kas
tar över papperna på bordet blir man 
som betraktare medveten om henner 
svällande byst. 

Lyckligtvis finns det en liten knapp 
i filofaxen, som också innehåller 
uppgifter om ens boxare, motstån
dare och veckans schema. Trycker 
man på den kan sekreteraren ägna 
sig åt sina arbetsuppgifter och låter 
sig inte styras av bossen. 

Om man undantar detta är box
ningsspelet rätt roligt. 

Man har ett stall boxare, matchar 
dem mot diverse boxare, skriver kon
trakt och släpper upp dem i ringen. 

Lillens blåtira 
1 

fixas med nå- , " 
got av de fyra 
bl askelemen
ten. 

Eftersom boxarspelet är ett rent 
managerspel ser man inga slag de
las ut - och, väl är detta. Spänning
en hålls vid liv av de kommentatorer 
som berättar vad som händer. Vem 
som slår och om slaget träffar. 

Spänningen i detta spel hålls vid 
liv tack vare god programmering och 
en väl genomförd ide. Man kan spara 
ställningen i både Amiga- och 64-ver
sionen. Ett fel i Amigavarianten är att 
man inte får klart besked om man har 
sparat eller inte. Ska spelet ladda 
från disketten och man har spardis
ketten i slutar spetet att fungera och 
startar inte förän man stoppar i rätt 
diskett. 

Grafik och ljud är av underordnad 
betydelse. Och i Amigaversionen 
drar den de sexistiska bilderna ner 
helhetsintrycket. 

Det hjälper inte att i bruksanvis
ningen klart betona att sekreteraren 
vägrar sitta i managerns knä. 

Lennart Nilsson 

Det är lättare 
att se vilken be· 
handing 64-Lil· 
len behöver. 

Amiga- och 64-kontoren. Sex
istsekreteraren sänker spe/
betyget i övre Amigarummet. 

Amiga: C64: 

Låt caddien göra grovjobbet 

Greg svingar efter caddiens råd. 

Precis som hos proffsen är 
det caddien som tänker .. . 

Banan är överskådligt ritad 
före varje utspel. 

•• 
Annu ett spel i Grernlins serie 

"Någons-Ultimate-någon
sport". 

Den här gången är det golfaren Greg 
Norman som lånat ut sitt namn, och 
med all säkerhet fått sina bankkon
ton gödda (hm ... man kanske skulle 
slå sig på namnutlåning - Lars 
Janssons plockepinn, hur mycket får 
jag för det? 10 000? 100 000? Hörde 
jag 200 000 där borta?). · 

Ultimate Golf 
(Gremlin/ Amiga) 

Nåväl, detta är enligt förpackning
en alltså det ultimata (svenska: yt
tersta, slutgiltiga. Besserviss. anm) 
golfspelet, och jag är faktiskt tvung
en att hålla med till viss del. Här finns 
alla - och då menar jag ·ALLA -
finesser. 

Spelet kan spelas på tre olika sätt; 
som ett "vanligt" golfspel, som ett 
lite mer avancerat golfspel och slut- . 
ligen, som en fullfjädrad golfsimula
tor. 

Den enklaste varianten är int,e så 
värst rolig att spela - det är bara att 
uppskatta hur hårt slagen ska gå. · 

Då är optionerna semi-pro och pro 
både betydligt roligare och svårare. 
Här påverkas bollen av väder och 
vind, du har en caddy med dig som 
rekommenderar klubbor mm. Dess
utom kan bollen "hookas" eller " slaj
sas" (försvenkade golftermer). 
Swingen kan också påverkas på oli· 

ka sätt. 
För spelare som liksom underteck

nad är totala golfidioter, kan simula
toroptionen vara väl så svår. Men jag 
tror ändå att den golffrälste kan hitta 
sin guldgruva i Greg Normans Ulti
mate Golf. 

Grafiken är medelmåttig - golf
banorna ritas ut relativt fort - och 
bjuder inte på några sensationer. 
Ljudet är också medelmåttigt, men 
fungerar ändå ganska bra. 

Manualen som medföljer är detal
jerad och skriven på lättförståelig 
engelska, även om golftermer an
vänds lite väl flitigt. På spelisken lig
ger två kompletta golfbanor, men 
tydligen planeras för ytterligare ba
nor på framtida diskar. 

Spelet rekommenderas v;umt till 
golfentusiaster. För oss vanliga få
töljlirare passar nog gamla hederliga 
Leader Board fortfarande bäst. 

Lars Jansson 

0 

0 

• 

Mitt i prick. Datorn slår trip
pel-20. 

Sätt fart 
på din dart 
•• 
O let skummar och cockneydia-

lekten ringer i mina öron. Jag 
befinner mig på en engelsk 

pub där mästerskapen i dart snart 
(ursäkta rimmet) ska börja. 

Ultimate Darts 
(Gremlin/Amiga) 

. Spelet heter John Lowe's Ultimate 
Darts och kommer från programhu
set Gremlin och är, mycket riktigt, ett 
rent dartspel (ordvits: dartaspel (nu 
ska jag sluta med mina parenteser)). 
John Low_e är visst en engelman som 
är hejare på att kasta pil. 

Till att börja med ska jag välja " Ar· 
cade" eller "Real" . I " Arcade"-mode 
spelar både Jag och motståndaren 
på datorn. I "Real"-mode ska jag kas
ta på en riktig darttavla och•skriva in 
mina poäng. Motståndaren spelar 
fortfarande på skärmen. 

Vem är motståndare då? Jo, enligt 
manualen, som för övrigt är ganska 
bra, har programmerarna studerat 
ett antal engelska dartspelares spel
stilar och programmerat datorn att 
spela som dessa spelare. Fast själv 
tycker jag alla spelar likadant. 

Grafiken och ljudet är inte överdå· 
digt, men fyller sina respektive funk
tioner. 

C64-versionen skiljer sig bara mar
ginellt från Amigaspelet. Lite ~orni
gare grafik, lite färre ljud och natur
ligtvis · lite längre laddningstider. 
C64-versionån har dock fördelar, ef
tersom programmerarna här skippat 
alla onödiga menyer och stillbilder 
som tar en massa tid att ladda in på 
Amigan, och som bara blir jobbigt ef
ter ett par gånger. 

Jag hade ganska kul med spelet 
ett tag, men det är.trots allt roligare 
att kasta pil i verkligheten. Undrar 
vad John Lowe tycker? 

Lars Jansson 

Amiga 

C64 

"°""· .._c.;:;.=;;......,.J,i,r,a 

Spelet är fyllt av varianter •. 
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När kommer 
tredje superungen? 
• Jag skaffade Super Wonderboy tlll 
64;an för några månader sen. Kom
mer Actlvlston att släppa trean till 
64:an? Denny Johansson 

Jag har Inte hört talas om att trean 
skulle vara på väg. Men Activision 
hår ju licensen på Sega. Så helt 
omöjligt år det väl inte. 

Vilket är det 
bästa fotbollsspelet? 
• Jag är en kille som har en C64. Jag 
undrar vilket det bästa fotbollsspelet 
år? Var kan man köpa det? John L 

Jag tycker att Microprose Soccer är 
mycket bra, annars kan du ju titta på 
Kick Off från ANCO. Kontakta när
maste databutik eller ring ett postor• 
derföretag. 

Är tyska 
spel något bra? 
• 1. Kan man köpa ett spel I Tysk• 
land och spela det på en 64:a utan 
Å,Ä,Ö? 

2. När kommer The Last Nlnja 111? 
3. Finns Rocket Ranger tm 64:an? 
4. Ar det bra grafik och ljud på Ope

ratlrm Thunderbolt tlll 64:an? 
Patrlck Welchert 

Här kommer lite mer fusk för 
er som inte gitter spela hela 
natten! 

Tryck på rätt knappar, eller 
ge er in i blindo med poke
kodema. Tryck då på reset
knappen, skriv in koderna 
och återgå till spelandet med 
en SYS-kod. 

Gianna Sisters/C64 
• Anslut två Joystickar. När första 
banan börjat, tryck ner <SHIFT
LOCK >. Ta sedan den joystick som 
ej används. För spaken åt vänster. 
Nu skall bana 2 komma. Du kan fort
sätta att dra spaken ·åt vänster tills 
du fått fram den bana du vill börja på. 

Andreas Hellström, Spånga 

0 • 

IGAMEI ISQUADI ICORNERI 
Undrar du över spel och spe/programmerare. Skriv då och 
fråga vår Game Squad Leader Göran Fröjdh, Datonnaga
zin, Karlbergsviigen 77-81, 11335 STOCKHOLM. Märk 
kuvertet "Game Squad". 

Var tar alla 
andra delar vägen? 

1. Ja, det kan man mycket väl göra. 
2. Inte en aning. 
3. Ja det gör det. 
4. Ja, Jag tycker det. 

Himla många 
spelproblem 
• Jag har precis fått Knlghtmare och 
Garfield. Men Jag har två problem, på 
Garfleld vet jag Inte vad Jag ska göra. 
På Knlghtmare kommer Jag Inte ut ur 
första rummet. Snälla hjälp mig. 

HybnerFan 

Visst ska vi hjälpa dig. Köp orig1nal
spelen i stället då får du en manual 
som talar om hur du ska göra. 

Har ni 
testat spelen? 
• 1. Har ni testat krakout och vad 
fick det för betyg? 

2. År lron Lord ett bra spel till 
64:an? . Datorjöns I Trångsund 

1. Vi testade Krakout I nummer 2187. 
Med 9amla betygs-systemet så fick 
det 3 1 medel. 

· 2. Ja, det tycker jag_. 
• 

Wings of Fury/AMIGA 
• Prova med att trycka på M så tår 
du 99 av alla vapen. 

Tryck även på D för att fylla på 
bränsle. 

Daniel Rosenholm, Matfors 

The Untouchables/ 
AMIGA 
• Skriv 'SOUTHAMPTONGAZETTE' 
när titelskärmen visas. Tryck sedan 
< F10>. Hoppa över scen eller hjälp 
för att klara en scen lättare. 

Ninja Warriors/AMIGA 
• Tryck på <CAPS LOCK> under 
spelets gång och skriv sen 'MAY 
THE FORCE BE WITH YOU' (glöm 
inte mellanslag). Tryck sen på 
<CAPS LOCK> igen. Nu skall du ha 
evig energi. 

Atte Kuuttl, Huddinge 

Rainbow lsland/AMIGA 
• Tryck ned högra musknappen i 
början av demot. 

Tobbe, Dennis och Jimmy, Vilhel
mina. 

X-Out/AMIGA 
• Köp det billigaste rymdskeppet 
och placera det där du brukar. Välj 
sedan det billigaste vapnet. För sen 

Dessa konstiga 
ord I datorn 
a 1. Jag undrar vad file name bety
der? 

2. Jag undrar om Double Dragon Il 
är vårt att köpa? 

Fredrik, Gnesta 

1. Det betyder filnamn. En fil är nå
gonting som datorn samlar informa
tion i på disketten. För att datorn 
skall kunna hitta informationen igen 
ger man flelen ett namn. Därför, fil. 
namn. 

2. Ja, om man tycker om spel som 
går ut på att sparka och slå så myc
ket som möjligt. (läs= Vf gillar det 
Inte. Red anm) 

Monster
monitor-test 
• 1. Finns Echelon till Amigan? 

2. När kommer det ett monltortest I 
DM? 

1. Nej, det finns ännu så länge bara 
till MS-DOS maskiner vad Jag vet. 

2. Vad menar du med monitor? 
Bildskärmar eller maskinkods-moni· 
tor? Hur som helst. något att ta upp 
med chefredaktören ... 

upp markören på det stora m.onst
rets huvud och tryck på knappen. Du 
skall nu ha 500000 pengar att leka 
med. 

• 1. Hur gör man I Thunderbirds. 
Man kan Ju Inte hoppa eller skjuta, så 
jag undrar var man ska gå och vad 
man ska ha med sig. 

2. Kommer del två på något av des· 
sa spel? Ellmlnator, Rlck Dangerous 
eller Mlcroprose soccer? 

3. Den 'gamla' varianten att sätta 
betyg på spel var mycket bättre. Var
för slutade ni med den? 

JohanC 

1. Det står vad det går ut på och vad 
dom olika sakerna är i manualen om 
jag inte missminner mig alldeles. 

2. Inte vad jag vet l alla fall. (Inte 
vad spelbolagen vet heller. Red anm) 

3. Ja du, redaktionen tyckte att det 
blev lättare med en bredare betygs
skala. 

Femte 
ultimata spelet 
• När kommer UL TIMA V till Aml• 
gan? 

Blg Boss of Crimers 

I april. Det vill såga om för två rriåna
dersedan. 

Spelet är försenat och kommer när 
som helst. 

Quintic Warrior/C64 
• Reseta och skriv in följande POKE: 
• POKE 8547., 173 - Evigt Liv 
SYS 8233 - Aterstartar 

Bat~le,Squa~ron/AMIGA . Flyin·g Shark: 
• Sknv CASTOR under spelets • Reseta och skriv in följande PO-
gång. Blinkar skärmen till i grönt är KE's 
fuskmoden aktiverad. Du kan nu inte POKE 7929 173 _ Evigt Liv 
bli träffad av fienden. Dessutom kan SYS 2061 _: Aterstartar 
du välja vapen med < F1 > · < F4 > 
~ct1tt;'.kan på vapnet med <F6>· Saboteur/C64 

Daniel Bozl, Partille 

Defender of the Crown/ 
AMIGA 
• Tryck ned H,J,K och L samtidigt 
under spelets gång så får du 1024 
riddare både hemma och i armen. 

Pär Thunström, Matfors 

Zorro/C64 
• Tryck ned S,F,J,3 och 4 samtidigt 
för att samla ihop alla saker auto
matiskt. 

, 

Stealth/C64 
• Reseta och skriv in följande POKE: 
POKE 30298,1·255 - Antal liv 
SYS 53055 - Återstartar 

Hunchback 11/C64 
• Reseta och skriv in följande POKE: 
POKE 54200,20 - Ofarliga fiender 
POKE 4328,55 - Evigt liv 
POKE 6098,98 - Startar på sista ni· 
vån. 
SYS 20062 - Återstartar 

Space Harrier/C64 
• Reseta och skriv in följande PO
KE's 

• Reseta och skriv in följande POKE: 
POKE 56325,255 - 255 llv 
SYS 30735 - Återstartar 

Spy H unter/C64 
• Reseta och skriv In följande POKE: 
• POKE 35914,1255 - 255 llv 
SYS 32782 - Aterstartar 

Terminator/C64 
• Reseta och skriv in följande POKE: 
POKE 8323,255 - Evigt liv 
SYS 6704 - Återstartar 

Pac man/C64 
• Reseta och skriv in följande POKE: 
POKE 57371,254 - Evigt llv 
SYS 2064 - Återstartar 

Tobias Sjöström, Sundsvall 

Giganoid/AMIGA 
• När du har 'Select Player' på skär
men, tryck ner <CAPS LOCK> och 
starta spelet så får du evigtJiv. 

Frightmare/C64 
• Reseta och skriv in följande POKE 
för odödlighet 
POKE 21829,169 
POKE 21830,0 
POKE 21831,234 

/ 
~ : 

Var hälsade,'0 alla Frågare! Det 
är fullt möjligt att öppna Hen
rys kista i Indy 3! Tack till 

Björn Ryttergård, Upplands Väsby, 
Fredrik Wikström, Norsborg och Bo 
Bengtsson som avslöjade hur man 
gör! 

Må Edra svärd alltid träffa sitt mål! 
Fredrik Nylander & Tom Tingstadius 
Bromsten, Robert Johansson Åby, 
En Förtvivlaq, Nicklas Simonsson 
Rosersberg, Dag Thomas Norge 
med flere ställer frågorna denna 
gång. 

DEJAVU2 

Vad ska man göra på bårhuset? 
Tag på polisuniformen från Sugar 

Shacks lägenhet, och undersök låda 
nummer fem! 

. Ska ma·n använda tvättkorgen tlll 
något? 

Har du inte alltid undrat hur en 
tvättkorg ·ser ut från insidan ... 

FRANKENSTEIN 

Hur undviker man björnen I sko· 
gen? 

Se dig omkring och klättra upp i en 
fura! Hoppa sedan ned, men se upp 
så att du inte hamnar i ravinen I 

FUTUREWARS 

Jag vet att man skall hitta en tids
maskin, men var oci, hur? 

Sätt flaggan i hålet mitt på kartan! 
Vad ska man göra för att Inte tryck

as Ihop av taket och golvet? 
Tryck in siffrorna som finns på 

skrivmaskinen! 
Vi kommer inte förbi vargen?! 
Fyll plastpåsen från papperskor

gen i sjön, använd sedan påsen på 
vargen! 

Hur gör man när man har tagit 
fjärrkontrollen och kortet I klostret? 

Använd fjärrkontrollen på tunnan 
vid stegens övre del, i vinkällaren! 

Hur klarar man av det gröna 
monstret i kloakerna? 

Du behöver en eldkastare! En blås
lampa finns I ruinerna. 

Var finns osynllghetsplllret? 
Undersök flickan tre gånger när du 

har oskadliggjort crughonerna och 
ledaren! 

INDIANA JONES OCH DET 
SISTA KORSTÅGET 

Hur öppnar man kistan I Henrys 
hus? 

Som jag nu vet går den att öppna. 
Riv ned högra bokhyllan i Henrys 
hus, spetsa sedan ögonen så ser du 
en tejpbit i form av en mikroskopisk 
brun fläck på hyllans baksida! Ta tej-

gar1gen 
POKE 2375,234 - Evigt liv 
POKE 14212,234 - Autoflre 
POKE 6060,60 - Flyg Igenom allt 
SYS 2128 - Återstartar. 

Dare Devil Tennis/C64 

SYS16384 

Nomad/C64 
• Resetta och skriv in följande PO
KE: 

pen och åk tillbaka till skolan! Lägg 
tejpbiten i glasburken på andra hyl
lan till höger om skrivbordet, och du 
får en nyckel! 

Jag har Ingen graaldagbok?! 
Det beror på att du har rörigt på 

skrivbordet. Självklart ligger dagbo
ken under alla andra papper ... 

Våra vänner på lnfocom, vilka som 
bekant ägnade sig åt att producera 
rollspelsliknande historier före ned· 
läggningen, hann göra en ny sådan, 
nämligen Circuit Edge. 

påmännen 

Man spelar en "cybernetiskt för· 
bättrad privatdetektiv" i det islams
ka ghettot Buda Yeen. 

Marid Audran, som deckaren he
ter, måste söka rätt på en stulen an
teckningsbok för att återställa den 
förmodligen något tvivelaktiga men 
dock ordningen i Buda Yeen. 

Med möjlighet att förbättra sina 
färdigheter på elektronisk väg och 
dussintals bipersoner i form av dan
serskor, nasare och tjuvar verkar det 
röra sig om en vagt orientalisk cyber
punkmlljö man rör sig i. 

Spelet är först och främst planerat 
till PC, men andra versioner lär för
modligen dyka upp. 

Hur det blir med utgivningen efter 
lnfocoms nedläggning är ännu 
ovisst, men .förvåna er inte om den 
ändå dyker upp inom kort. 

Crl planerar släppa ett spel med 
det förtjusande namnet Psycho Kli
ler, även det ett rollspel, där man ska 
göra sitt bästa för att undvika närma
re bekantskap med en galning långt 
ute i ödemarken, miltals från närm
sta granne ... Om ni har starka ner
ver kan ni lägga vantarna på den god-
biten inom kort. Å 

Jan berg 

• Reseta och skriv in följande PO
KE'S 
POKE 29173,255 
POKE 17958,1·255 - Hastighet 
SYS 39700 - Återstartar 

Falcon Patrol/C64 
• Reseta och !kriv In följande POKE 
för evigt liv • 
POKE 16764,234 
POKf: 16765,234 
POKE 16705,2 
SYS 16640 - Återstartar 

Flak/C64 
• Reseta och skriv in följande POKE: 
POKE 4798,36 

:~~E 9524,255 
POKE 9525,255 
SYS 3072 - Återstartar 

Vita Hästen 

POKE 4469,76 
POKE 4470,124 
POKE4471,17 
SYS 310 - Återstartar 

Thrust/C64 
• Reseta och skriv in följande POKE: 
POKE 6139,234 
POKE 6140,234 

Hur får man tag på vattnet så man 
kan komma förbi facklan I katakom
berna? 

En flaska finns på restaurangen, 
vatten finns i fontänen. 

Hur öppnar man dörren vid de sex 
dödskallarna? 

Många har ställt denna fråga. Kol
la I graaldagboken (den du hittade på 
skrivbordet) i detta rum, så ser du en 
notradl Varje dödskalle motsvarar POKE 6141,234 

SYS2304 

Cylu/C64 

• ~ en not. Tryck på skallarna i samma 
, , följd som noterna, och dörren ska 

öppnas! Funkar det inte första gång
en så pröva igen! • Reseta och skriv in följande POKE: 

POKE 39409, 173 - Odödlig 
SYS 49152 - Återstartar 

Sonny of Piraya 

Sim City/C64 
• För att få mer pengar trycker du på 
<F1> 

Hans-Olov och Patrik, Söderhamn. 

Hur ger man ölen tlll Biff? 
Tag trofån på Vogels kontor och 

fyll den i köket! Byt om till tysk uni
form och ge trofen till Biffen! 

Hur kommer man loss från stolen i 
rummet med rustningen? 

Flytta på stolen tills den står bred
vid rustningen! Ge sedan rustningen 
en känga! 

f 
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Ovan: Drakflygning är en av de 
färdigheter man måste behärska 
för att ta sig fram över Midwinter
ön. Längst. tv: På den utmärkta 
kartan i spelet syns bland annat 
var ens "rekryter" befinner· sig. 
Tv: Sabotage ären konst som ska 
bemästras för att spöa General 
Masters. 

Här syns vilka som ingår i din 
motståndsrörelse. 

= A 

,.--, 
Snow FoJ< - snabbaste sät
tet att ta sig fram. 

C 
, 

iL! § 
•• ' J 

Vyn från linbanevagnamas 
fönster är fantastisk. 

·· · ·-Midwinternattens· 
köld· är hård . . .. : ' 

, 

• 

General Masters vann den 
här omgången. 

', 

E ny istid har drabbat jorden 
och gjort den till största delen 

beboelig. En ny ö har bildats i 
Atlanten. Invånarna kallar ön IVJid
winter och har lyckats bygga upp 
samhällen, fabriker oeh, viktigast-av 
allt, vårmekållor i form av gruvor. 

Midwinter · 

Allt är frid och fröjd, de fredsbevar
ande ·styrkorna, under ledning av 

· kapten Stark, har bevarat lugnet, än
da tills nu ... 

Den otroligt elake general Masters 
har landstigit på ön och invaderar 
det ena samhället efter det andra 
och förstör de livsviktiga värmekäl
lor,na. Nånting måste göras! 

När spelet börjar befinner du, kap
ten Stark, dig mitt under en fientlig 
attack. Allt du är utrustad med är ski
dor och ditt gevär. Du måste snabbt 
ta dig därifrån och hämta hjälp. 

Fredsstyrkornas radiosåndare år 
saboterade, så du måste själv ta dig 
till si!'la kolleger och informera dem 

- . 

G i liar du att lösa problem? Då 
kanske Tower of Babel kan .. 

. , vara _spelet för. dig. Micropro-
ses programmerare har lyckats koka 
ihop en suverän komb,ination av en 
gnutta action, en hel del strategi och 
en grafisk tramstålling som får det 
mesta att blekna. 

T ower of Babel 
(Rainbird/Amiga) 

I korta drag går spelet ut på att 
man med hjälp av sina tre robot
spindlar ska klara av olika "torn'J. Vid 
varje torn får man ett uppdrag, an
ti17gen att,plocka på sig ett visst an
tal "klondikes" eller att skjuta sön
der ett visst antal objekt. I vissa fall 
krävs både dessa saker för att klara 
sig. Dina tre spindlar~ Zapper, Grab
ber och Pusher, är inte alltid alla med 

. i ett torn. Ibland har du bara två eller 
rent utav bara den ena. Under spe
lets gång växlar du hela tiden mellan 
spindlarna, när den ena rör sig kan 
du flytta en annan. 

Namnen på spindlarna säger vad 
· de kan göra. Zapper sköter den of

fensiva biten och skjuter sönder 
objekt. Grabbar är den som plockar 
på sig "klondikes" samt kan utnyttja 

... meri här 
_ gäller det:: 
att hålla 
sig vaken_· 
om läget. Du måste också värva ci
vilbefolkningen för att få tag i till
räckligt med folk. 

Som tur är har du en detaljerad kar
ta som visar exakt var du, dina kolle
ger, civilbefolkningen och fienden 
befinner sig. Kartan visar också alla 
samhällen, garage, linbanor, förråd 
och diverse andra byggnå9er. 

Eftersom ön till största delen be
står av bergskedjor så är det omöjligt 
att ta sig fram på ,s~idqr. ,hela tiden. 
Vad du måste göra är aH. leta reda på 
snow-buggys, linbanor och drakfly-

. gare för att ta dig fram. 
Nu gäller det alltså att så snabbt 

En mask ska det här förestäl
la. 
vissa specialobjekt i spelet. Pusher 
kan putta på saker, ibland för att fixa 
skydd och ibland för att utlösa minor 
och annat. 

Exempel på objekt som finns är 
Zappers, Pushers, hissar, minor, 
glasblock, prismor, maskar och kon
verterare. Zappers står still eller 
snurrar och skjuter på allt som kom
mer i dess våg. Pushers gör motsva
rande fast knuffar istället. Hissarna 
används för att ta sig mellan olika 
plan. Grabber kan även kontrollera 
dessa hissar via speciella kontroller i 
spelet. Minor sprängs när man kom
mer för nära. Glasblocken och pris
morna reflekterar samt bryter laser
strålar och knuffstrålar. Maskarna år 
lustiga kryp som knallar fram och till
bal<a och är ivågen. Konverteraren 

som möjligt dra ihop ett gäng folk 
och sätta igång ett gerillakrig mot 
generalen. Du kämpar mot tiden ock
så, lyckas generalen förstöra alla 
värmekällorna så år det kört! 

När du rekryterat någon så kontrol
lerar du den personen också. Du kan 
bygga upp ett heit -nätver.k med per
soner som alla kan ha olika uppdrag, 
beroende på vad dom behärskar, alla 
har·sina speciella talanger. Målet är 
att'. ta· sig till general Mast~rs hög- . 
kvarter och spränga det i tuften. · 
· Det är lite Roadwar-känsla över 

Midwinter, om man nu ska jämföra 
med något annat spel i samma divi
sion. Det är alltså inte timmar, utan 
snarare dagar, som man spetar (åt· 
minstone tills man vinner). En sorts 
besatthet griper tag i en, man glöm-

Men ska man tjafsa om petitesser, 
så kan man ju lika gärna ifrågasätta 
sannolikheten i att en ny istid skulle 
påbörjas om femtio år. Jamen, vem 
bryr sig? Jag förlåter i alla fall till-
verkarna! Pia Wester 

-----
5 

0 

mer tid och rurT) (och att mata hus- 0 
djuren) i den svettiga :kampen mot · 1· .' 

fienden. • . • ' · · , • · 
Visst kah man'hitt-asaker atfgnäl- L._·_J,~-...,J_--

la på. För att tex. kunna rekrytera en I · 
tillfångatagen person, så må&te·mån o - ? · · 1 o 
spränga fängelset i atomer, men na- /- - - -
turligtvis lyckas personen ifråga VA_ RAK T_!9~T 
överleva. ___ .... 

Här syns två av dina tom - en Zapper och en Pusher. 

omvandlar laserstålar till knuffstrå
lar och tvärtom. Vissa objekt kan 
knuffas, en del kan skjutas och and
ra rår man inte på. 

Spelplanen är tredimensionell och 
man ser allt. från spindlarnas ögon. 
Man kan också använda kameror 
och se tornet från de fyra väder
strecken. 

Tower of Babel är ett svårt spel 

som tar lång tid att spela sig igenom, 
man blir lätt sittande i flera timmar 
och ändå år spelet inte slut. 

Grafiken är mycket bra. Allting är i 
äkta 3D och man kan se tornet, 
objekten och spindlarnas rörelser 
från alla synvinklar. 

Jag rekommenderar spelet till de 
lite äldre spelarna. Det är viktigt att 
man kan läsa engelska och förstå 

• 

-Det här. 
·-spelet·har 
nästa·Fi 0llt 

I MldwiAter finns tillräckligt 
för alt hålla den mest er

. farne strateglspelare sys
selsatt i månader ~ motsvaran
de 160 000 kvadratkilometer kan 
man tinqersöka runt Midwinter
ön. 

Här har programmerarna tänkt 
på det mesta. Personerna i spelet 
uppför sig precis som folk gör i 
verkUgheten - s,tavar do dig 
fram på skidor uppe i bergen 
tröttnar du snabbt, medan du kan 
hålla på hur länge som helst på · 
de låglänta områdena. Med jäm
na mellanrum måste du också 
äta och sova för att klara av dfna 
uppgifter. : 

Men det som kanske impone
rar mest år att pro9rammerarna 
till och med lyckats simuter.a de , 
vind förhållanden som råder övec 
olika terräng. Detta är vlktig't när 
du är ute och drakflyger. 

Håller du dig kring .kanterna av 
de höga bergskedjorna, så ·kan 
du dra nytta av de uppåtg'äe,nde 
luftströmmarna som alltid finns 
vid bergskedjor, också i vefklig
heten. Eller ocl<'så kan du håila 
dig v!C:f kµstbandet, där termlken 
också är stark. Kommer du In 

·· över låglänt terräng räcker Vin
'(f.arna dock Inte til! så länge. . • 

• ·oessutom är det viktigt att lära . 
. sig personkemin mellan de 32 

person~r som <Ju kan, rekrytera i 
Midw1nter. Alla tycker inte om al
la, och skickar du iväg Grazzlnl 
lör att rekfytera mannen som 
stött gå den fc5rres flickvän, så är 

· det Inte Särskilt lyckat: · · 
Tilf sist ska MiKe Singleton och 

l:Jans medhjälpare ha en stor elo· · 
ge tör d~n förstklassiga manual 
som t4tjer med Midwinter. Den är 
som en mindre roman1 mycket 
Välskriven och Informativ. ) Mid
wi11ter tog det bara ungefär 50 år 
tills en nedisning var e1t faktum. 
Qen siffran ·ät rnte bara tagen qr 
luften - flera kUma-tfocskare f)ar · 
pekåt på bland annat det scena- • 
do som beskrivs i MidWioter. . 

Persopligen tycl<er jag.detta är 
det bästa som gjorts titt en dator. 

GF 

t.iimm1 Inte din snöskoter vj~ en 
llnbanestatton, om du Inte är llä• 
ker på att titt lnte kommer ,.att~
höva den mer. Snöskotern för
svinner när du stigit ur den. Detta . 
är enligt J',1fcroP,rO" lngen t>i,19, 
utan spelet är dQelgnat så. 
Oessut9m "f~rsvlnnef' dfoa 
medpassagerare på snöskotem 
om du går ut till valmenyp uilder 
färden, Vlsserll09n- finns med-

. passagerarna kvar, men de kom
Qlera {nte alt "sY.«'as'' då du åter· 
upgtar resan 

manualen. Tycker ni att spelet år in
tressant så tveka inte att köpa_ det. 
Tower of Babel år det bästa spelet -
jag sett på länge och varaktigheten 
hos detta spel är enorm. Samman
lagt har jag spelat i över tio timrpar 
och det blir bara roligare och roliga
re, snart kommer det nog män. i vita 
rockar och plockar upp mig. KOP! -

Johan Pettersson· 

5 
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GRAFIK 
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Skämtarna på Gonzo games skickade inga /Jilder. Så vi fick ta dessa själva. 

Surfa i Universum 
T ill alla er som har saknat ett 

riktigt bra intergalaktiskt ska
teboardspel kan jag meddela 

att räddningen är här. 

WipeOut 
(Gonzo Games/Amiga) 

Fräs runt på din svävarbräda på ett 
tjugotal olika banor och gör livet surt 
för dina motståndare genom att 
stänga In dem med den kraftvägg 
som följer i ditt spår. När du känner 
att det inte finns någon värdig mot
ståndare kvar på någon av planeter
na i ditt solsystem åker du bara vida
re till något av de andra 1100 solsys
temen i din galax. Men var försiktig, 
ju närmare galaxens mitt du kom
mer, desto vassare blir motspelarna 
(dessutom har dom säkert bättre brä
dor än du kommer att få råd med på 
mycket länge). 

Wipe Out har jobbig musik och 
grafik under pen nivå som man har 
vant sig vid i dagens läge, och kan 
vid första anblick se både trist och 
enformigt ut, men har man väl kört 
ett par omgångar så är man ohjälp-

Utvär
dera 
surlan
det. 

ligt fast. Det är lagom lätt att få grepp 
om själva speltekniken, men precis 
så svårt att behärska den att man 
sällan kan slappna av under en 
match. Själva grundiden påminner 
om Tron, Tech och uråldriga Wall In, 
men Wipe Out är .mycket mer än så 
med alla sina variabler och med per
spektivet nere på banan. 

På det hela taget ett mycket char
migt och mycket långvarigt spel från 
de engelska nykomlingarna Gonzo 
Games. 

Jhon Thelin 

0 

Helt tomt i bollen 
En ond trollkarl har förvandlat 

dig till en basketboll och gett 
dig i uppdrag att hitta en bok 

med trollformler i hans slott. För att 
vara riktigt jävlig fipplade han även 
lite med basketbollens ventil så lite 
av dig försvinner i tomma intet varje 
sekund som går för att du ska hitta 
hans bok. 

Airball 
(M icrodeal/ Amiga) 

Tursamt nog så finns det emeller
tid automatiska bollpumpar i en del 
rum så du kan pumpa upp dig med 
jämna mellanrum. Här gäller det 
dock att vara lite försiktig. Glömmer 
man bort sig och stannar kvar för 
länge på pumpen exploderar bollen 
och man får börja om från början. 

För att vara riktigt jävlig i kvadrat 
(onda trollkarlar älskar att vara det) 
så har den onde trollkarlen prytt vis
sa rum med tvivelaktiga skulpturer 
av glas och annat jäkelskap. Basket
bollar gillar inte sådana konstverk 
som formligen får dem att tappa luf
ten och därför är ett hett tips att inte 
vidröra dem om du vill fortsätta att 
studsa omkring. 

En mycket irriterande detalj i Air
ball är (förutom att det är så förtrol
lande tråkigt) att slottets rum alltid är 
vridna 45 grader. Detta gör att man 
också måste vrida Joysticken 45 gra
der för att ha en viss chans att styra 
basketbollen rätt. Otaliga är de 
gånger då jag fumlat lite med joy
sticken och av misstag valsat in i en 
hög glas och på det visat spruckit 
upp i atomer. Ingen trollkarl , inte ens 

den ondaste och påhittigaste, kan 
uppfinna en värre plåga än detta joy
stickstyrningsfenomen. 

Magnus Friskytt 

Företag: Microdeal 

0 

0 

.VARAKTIGHET 

Som en gummiboll studsar 
jag tillbaks till dig, sjöng (?) 
M.A. Nummlnen på sin tid. 

Willie, heter den lilla krabaten som traskar runt i datorminor
na. 

Gruvliga Spectrumminnen 

För länge sedan i tidernas be
gynnelse så fanns ett spel till 
Spectrum vid namn Manic Mi

ner. Det var hejdlöst populärt och 
framförallt engelsmännen var galna i 
det. Så galna att spelet även gjordes 
till C64, tör att känslan skulle behål
las gjordes spelet nästan exakt lika
dant som originalet. 

Manic Miner 
(Software project/Amiga) 

Nu upprear sig historien. Gamla 
Spectrumägare som nu har Amiga 
drömmer om gamla Manic Miner och 
har tjatat så mycket på Software Pro
ject nu gjort spelet även till Amigan. 
För att alla sk-a få en riktig nostalgi
tripp så är spelet EXAKT s0m Spec
trum-versionen, varken bättre eller 
sämre, inte en pixel mer, inte en falsk 
ton mindre. 

Manlc Miner i originalversion är 
inget för dagens datorägare, möjli
gen som rolig kuriosa. För gamla 
Spectrum- och C64-ägare så är den 
blandad upplevelse som möjligen 
lockar fram en nostalgisk tår. 

På samma diskett finns även en ny 
Manic Miner i tull Amigatappning. 
Manic Miner är ett traditionellt platt-

formsspel. Det gäller att ta ett antal 
nycklar i varje rum, när man gjort det 
kan man gå vidare till nästa rum. Till 
skillnad från originalversionen så ser 
man inte hela ~ummet samtidigt, 
utan bara hälften. Här scrollar skär
men med gubben åt det håll man rör 
sig. Grafik och ljud är mycket bra 
men känslan som fanns i originalet 
har delvis försvcmnit. 

Kortfattat kan man säga att Manic 
Miner i originalversionen är en kul 
grej för gamla C64- och Spectrum
ägare. Den "riktiga" versionen har 
bra ljud och grafik men jämfört men 
det finns ett flertal bättre plattforms
spel till Amigan. 

Pekka Hedqvist 

0 
5 

0 

Wilhelm Tel/ var den första holländska skyttekungen. 

Gammal holländsk skyttekung 

De av er som såg Wilhelm Tell
serien som gick på TV tör ett 
tag sedan och tyckte om den, 

ni kanske mot förmodan tycker om 
det här ikon-drivna äventyrsspelet. 

Crossbow 
(Screen 7/Amiga) 

Spelet är alltså baserat j3å serien 
om den hjältemodige smeden som 
med en armborstspil genomborrade 
ett äpple på sin sons huvud (vilket 
hjältemod!) och påminner om den på 
många sätt; det är inte vackert, det 
händer väldigt lite av intresse och 
man frågar sig hur den här mannen 
kunde lyckas bli holländskt national
helgon. 

Nåväl, man är alltså Wilhelm Tell 
som ska slåss ,not den elake Gess ler 
som har tillfångatagit ens son, man 
ska fäktas med svarta riddare, vårt
svin, munkar, hundar och annat löst 
folk (narren tex. som kommer invol
tande i bild och dödar en på fläcken). 
Man ska plocka upp svärd, nycklar, 
pergament osv. Ni kanske känner 
igen principen ... 

Men även om spelet är både fult 
och monotont så känns det nån
stans som om någon har haft- goda 

Wilhelm Tel/. En forntida Mar
co van Basten. 

avsikter med det hela, något som ty
värr inte räcker för att rädda Cross
bow från att hamna i centralarkivet 
(soptunnan, alltså). 

Jhon Thelin 



' 

SPELPROGRAM TILL 
COMMODORE 64/128 

KASS DISK 

19 BOOT CAMP 59 89 
1942 59 
2 PV,YER SUPER LEAGUE 69 
30 PINBALL 59 
3DPOOL 149 
72rJ' 59 
ABC MONOAY NIGHT FOOTBALL 369 
ACE OF ACES 59 
AIRBORNE RANGER 179 249 
AIRWOLFII 49 
AMC 149 199 
AMERICAN ICE HOCKEY· 129 
ANDY CAPP (tuffa Viktor) 59 
ARKANOID I 59 
ASSAULT COURSE 59 
BANGKOK KNIGHTS 59 
BARBARIAN I 59 
BARDS TALE I 69 129 
BARDS TALE Il 249 
BARDS TALE 111 219 
BATMAN THE MOIIIE 129 179 
BATTLE CHESS 199 
BATTLES OF NAPOLEON (SSQ 349 
BEYOND THE ICE PALACE 59 
BIG TROUBLE LITTLE CHINA 59 
BIONIC COMMANDO 59 
BIONIC NINJA 59 
BLACK TIGER 149 199 
BLINKYS SCARY SCHOOL 59 
BLOOD MONEY 149 199 
BLUE ANGELS 149 229 
BLUE THUNDER 49 
BOMB JACK I 49 
BOMB JACK Il 49 
BOULDEROASH CONSTR KIT 59 
BOXING MANAGER 69 
BRITISH SUPERLEAGUE 89 
BUGGYBOY 59 
BUSH IDO 149 199 
CABAL 129 179 
CAPTAIN BLOOD 59 
CARRIER COMMAND 199 229 
CASTLE MASTER 149 199 
CHAMPION$ OF KRYNN (SSQ 299 
CHAMPIONSHIP GOLF 149 
CHASE H.O. . 129 
CHUCK YEAGERS AFT 149 249 
OLOUP KINGDOMS 149 199 
COBRA 59 
COBRA FORCE 59 
COMBAT SCHOOL 59 
COMMANDO 59 
CRACKDOWN 159 199 
CRAZYCARSI 59 
CURSE OF BABYLON 249 
CURSEOFTHEAZUREBONDS(SSI) 349 
OAILY DOUBLE HORSE RACING 149 199 
OALEY THOMPSONS SUPERTEST 59 
OEFENDERSOFTHEEARTI-l 149 199 
OIEHARD 249 
OOUBLE DRAGON Il 129 
DRAGON WARS 249 
DRAGONS LAIR I 59 
DRAGONS LAIR 11 69 
DYNAMITE OUX 149 199 
E-MOTION 159 199 
EMLYN HUGHES INT SOCCER 129 179 
EUROPEAN Il (fotboll stra1eg9 59 
F15 STRIKE EAGLE 149 
F16 COMBAT PILOT 199 249 
FALL GELS 499 
FANTASTIC SOCCER 59 
FANTASY WORLO OIZZY 59 
FASTFOOO 59 
FERRARI FORMULA ONE 149 199 
FIENOISH FREODY 149 199 
FIFTH ESKADRA 499 
FIGHTER BOMBER 199 249 
FINAL WHISTLE (fotboll stra1egQ 69 
FIVE A SIOE FOOTBALL 59 
FLIGHT SIMULATOR Il 499 
FOOTBALL CHAMPJONS 69 
FOOTB&LL OIRECTOR 149 
FOOTBALL MANAGER I 59 89 
FOOTBALL~ERWORLDCUP 149 199 
FOOTBALLER OF THE YEAR Il 149 199 
FORGOTTEN WORLDS 149 199 
FOUR SOCCER SIMULATOR 59 
GARV LINEKER SUPERST. SOCCER 59 
GAUNTLETII 59 
GAZZASSUPERSOCCER 149 199 
GHOSTBUSTERS I 59 
GHOSTBUSTERS Il 149 199 
GHOSTS'N GOBLINS 59 
GHOULS'N' GHOSTS 149 199 
GOLAN FRONT 499 
GRAVE YARC\6.GE 249 
GREY SEAS, GREY SKIES 499 
GUNSHIP 179 249 
HAMMERFIST 149 199 
HEAO OVER HEELS 59 
HEAVY METAL 149 199 
HEAOES OFTHE LANCE (SSI) 149 199 
HILLS FAR (SSQ 269 
HOPPING MAD 59 
HOT ROD 149 199 
HOWARD THE DUCK , 59 
HYPER SPORTS 59 
ICE HOCKEY 59 
ICE TEMPLE 59 
IK + (karate) 59 89 
IKARI WARRIORS 59 
IMPOSSAMOLE 149 199 
IN HARMS WAY 499 
INDIANAJONES&LASTCRUSADE 149 199 
INOIANA JONES & TEMPLE DOOM 59 
INT 30 TENNIS 149 199 
INTERNATIONAL FOOTBALL 69 
rTALY 1990 159 199 
JACK NICKLAUS GOLF 149 229 
JOHN LOWES ULTIMATE DARTS 149 199 
KENNY OALGLISH SOC. MATCH 149 J99 
KGB .SUPERSPY 59 
KNIGHTS OF LEGEND 249 
KONAMIS PING PONG 59 
KONG STRIKES BACK 49 
LA CRACKDOWN 199 
LASER SOUAO 149 199 
LEAGUE OHALLENGE 59 
LONG LANCE 499 
MACARTHURS WAR (SSG) 249 
MANIAC MANSION 199 
MICROPROSESOCOER 179 249 
MIG 29 SOVJET FIGHTER 59 
MIG BUSTERS 59 
MIGHT & MAGIC I 399 
MIGHT & MAGIC Il 399 

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

MIKIE 
MOONWALKER 
MOTOCROSS 
MYTH 
NEUROMANCER 
NEW ZEALAND STORY 
NINJA SPIRrTS 
NINJA WARRIORS 
OLLIE & LISSA 111 
OMEGA 
OPERATION THUNDERBOLT 
0\/ERLANDER 
0\/ERRUN (SSQ 
PACLAND 
PA"JZER BATTLES (SSG) 
PAPERBOY 
PARALLAX 
PASSING SHOT (tennis) 
PERSIAN GULF INFERNO 
PIPEMANIA 
PIRATES 
PLATOON 
POOL OF RADIANCE (SSQ 
POSEIDON PLANET ELEVEN 
POWERBCV\T 
POWERPLAY HOCKEY 
PREC\6.TOR 
PREMIER Il (fotboll strateg0 
PROBOXING 
PRO TENNIS SIMULATOR 
PRO TENNIS TOUR 
PROJECT FIRESTART 
PROJECT STEALTH FIGHTER 
PUB GAMES 
RAINBOW ISLANDS 
RAU.Y CROSS SIMULATOR 
RAMBOII 
RAMBO III 
RAMPAGE 
REO STORM RISING 
RICK OANGEROUS 
RISK 
ROAD BLASTERS 
ROAORUNNER 
ROBOCOP 
ROCK'NROLL 
ROCKSTAR ATE MY HAMSTER 
ROULETTE SIMULATOR 
SCOOBYOOO 
SAMANTHA FOX STRIP POKER 
SCOOBYDOO 
SCRAMBLE SPIRrTS 
SENTINEL WORLOS 
SERVE & VOLLEY 
SEVENTH FLEET 
SHAO LINS ROAD 
SIEG IN AFRIKA 
SILENT SERVICE 
SIM CITY 
SKATECRAZY 
SKATEOA OIE 
SKOOL C\6.ZE 
SLAPFIGHT 
SOCCER7 
SOCOERBOSS 
SONICBOOM 
SPACEROGUE 
SPITFIRE 

59 
149 
59 

149 

129 
149 
149 
59 

129 
59 

129 

59 
59 

149 
149 
149 
179 
59 

59 
149 

59 
59 
59 
59 

149 

179 
59 

129 
59 
59 

129 
59 

179 
149 
179 

59 
59 

129 
149 

59 
59 
49 
59 
49 

149 

69 

59 

149 

59 
149 
49 
59 
69 
59 

149 

199 

199 
249 
179 
199 
199 

369 
179 

349 
179 
249 
129 

199 
199 
249 

349 

229 
199 
129 

199 
199 
249 

179 

199 
199 

179 
199 

199 
199 
129 
499 

499 
199 
249 

199 

199 
249 

SPELPAKET TILL 
COMMODORE 64/128 
ALL TIME FA~RrTES Test Drive I, Hardball I, Mini 
Putt och Apollo 18. Pris diskett 249 

AMERICAN DREAMS Bubble Ghost, Super Sid och 
Hostages. Pris kassett 149 diskett 199 

CHARTBUSTERS Agent X2, Ghostbusters, FA Cup 
Foolball, Kane, LA Swat, Nlnja Master, Raspulin, 
Ollle & Lissa, Zolyx. Rleochet, Explodlng Fist, Dan 
Para I, Formule 1 Simulator, Brfan Jacks Superstar 
Challenge, Tau Cell, 1-Ball, Park Patrol, Thrust I, 
Ha,vey Headba119er och War Cars. Pris kassett 149 

EPYX 21 World Games, Wlnter Games och The Ga
mes Summer. Pris kassett 199 diskett 229 

EPYX ACTION 4X4 Off Road Racing, Str Sports 
Basketball, lmpossible Mission Il, Calffornla Games 
och Games Wmter Ed~lori. Pris kassett 199 diskett 
229 

FLIGHT ACE Hea1hrow Air Traff'IC Control, Ace I, 
Tomahawk, Spitflre 40, Strike Force Harrler och 
Advanced Tactlcal Fighter. Pris kassett 199 

FOOTBALL MANAGER Il GIFT PACK Football Mana
ger Il och Football Manege< 11 Expansion K~. Pris 
kassett 149 diskett 199 

MAGNUM PACK Turbo Boat, BMX Kldz, Pogostlck 
Olymplcs och Skateboard Joust. Pris kassett 69 

OUATTRO SPORTS Grand Pnx Sim, Pro Ski Sim, 
BMX Sim och Pro Snooker. Pris !<assett 69 . 
SOCCER SPECTACULAR Worid Champlons, Peter 
Shlltons Handball Maradona, Football Manager I, 
Peter Baardsleys lnternational Football och Soccer 
Supremo. Pris kassett 179 diskett 229 

SUPREME CHALLENGE Senlinel, Starglicler, El1te, 
Ace Il och Tetris. Pris kassett 179 diskett 229 

THRILLTIME PLATINUM I Buggy Boy, Thundercats, 
Space Harrler, Beyond the lce Palace, Live & Let Ole, 
Great Gurianos, Overfander, Hoppin9 Mad, Dragons 
Lalr I och lkari Warriors. Pris kassett 179 diskett 199 

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

WORLO CUP 90 OOMPILATION Kick Off I, Gary 
Linel<ers Hot-Shot och Trecksult Manager. Pris kas
sett 179 

NYTTOPROGRAM TILL 
COMMODORE 64/128 

KASS DISK 
179 

POUCE OUEST I HINT 800K 
POLICE OUEST Il HINT BOOK 
POOL OF RADIANCE CLUE BOOK 
OUEST FOR CLUES I 
OUEST FOR OLUES Il 
SENTINEL WORLOS OLUE BOOK 
SPACE OUEST I HINT BOOK 
SPACE OUEST Il HINT BOOK 
SPACE OUEST III HINT BOOK 
STARFLIGHT CLUE BOOK 
SWORDS OF TWILIGHT CLUE BOOI< 
ULTIMA V HINT BOOK 
WASTELAND CLUE BOOK 
ZAK MC KRACKEN HINT BOOK 

JOYSTICKS 
BATHANDLE 
BOSS 
TAC-2 

SPELPROGRAM 
TILLAMIGA 
688 ATTACK SUB 
ACTION SERVICE 
ADVANCED SKJ SIMULATOR 
AMOS - THE CREATOR 
ANT HEADS C\6.TA DISK"' 
AXELS MAGIC HAMMER 
BARBARIAN I (Psygnosls) 
BARDSTALEI 
BATTLEHAWKS 1942 
BATTLESHIPS 
BATTLE TANK (Bart>arossa to Stallngrad) 
BATTLETECH 
BEYOND THE ICE PALACE 
BLACK TIGER 
BLADES OF STEEL 
BLITZKRIEG AT THE ARDENNES 
BLITZKRIEG AT THE ARDENNES ( 1 MB) 
BUDOKAN 
CASTLE MASTER 
CHAMPIONS OF KRYNN (1 MB) 
CHRONO OUEST Il 
CLOUD KINGDOMS 
COLORADO 
CONOUEROR 
CRACKDOWN 
CREATURE 
OYBERBALL 
Q<\RK CENTURY 
C\6.TASTORM 
DEFENDER OF THE CROWN 
DEFENDERS OF THE EARTH 
OEMONSTOMB 
DOUBLE DRAGON Il 
DRAGONS BREATH 
DRAGONS LAIR I (1 MB) 
DRAGONS LAIR Il 
DUNGEON MASTER EDITOR"" 
DYTER07 
EMLYN HUGHES INT SOCCER 

99 
99 

139 
269 
269 
149 
99 
99 
99 

149 
139 
139 
139 
139 

PRIS 
279 
179 
179 

PRIS 

SPY VS SPY 111 {X och Y) 
STALINGRAD CAMPAIGN 
STAA FLIGHT 

49 
59 

499 
199 
349 

BUDGET 
FIRMABOKFÖRING 

199 
795 
299 
299 
199 
229 
229 
299 
349 

ESCAPE PLANET OF ROBOT MONSTERS 

299 
79 
79 

599 
199 
249 
149 
149 
299 
149 
499 
369 
149 
299 
399 
499 
499 
299 
249 
369 
369 
299 
299 
299 
299 
299 
249 
299 
249 
399 
249 
299 
249 
369 
499 
499 
149 
249 
299 
249 
299 
349 
249 
299 
349 
299 
499 
269 

STORM ACROSS EUROPE (SSO 
STREET FIGHTER 
STREET WARRIOR 
STRIDER 
STRIKE FLEET 
STRIP POKER Il 
STUNT CAR RACER 
SUMMER GAMES t 
SUPER HANG-ON 
SUPER LEAGUE 
SUPER LEAGUE SOCCER 
SUPER TANK SIMULATOR 
TERRYS SIG AOVENTURE 
TEST DRIVE Il 
TEST DRIVE Il CALIFORNIA" 
TEST DRIVE Il EUROPEAN" 
TEST DRIVE Il MUSCLE CARS" 
TEST DRIVE Il SUPERCARS" 

59 
59 

149 

59 
149 

59 
59 
59 

149 
59 

149 
149 

TETRIS 59 
THE FOOTBAU.ER 69 
THE UNTOUCHABLES (de omutbara) 129 
THUNDERCATS 59 
TIME SOLOIER 149 
TINTIN 0N THE MOON 149 
TKO 69 
TOPGUN 59 
TRANSFORMERS 59 
TREASURE ISLAND OIZZV 59 
TREBLE CHAMPION$ (strategQ 149 
TURBO OUT RUN 149 
TUSKER 149 
TV SPORTS FOOTBALL 
VENDETTA 
VINDICATOR 
WAR OF THE LANCE (SSQ 
WARGAME CONSTAUCTION SET 
WASTELAND 
WINDWALKER 

149 
59 

WINTER GAMES 59 
WIZARD WILLY 59 
WONOERBOY 59 
WORLO OHAMP. BOX. MANAGER 149 
WORLO CLASS LEADERBOARD 59 
WORLD CUP SOCCER 149 
WORLD GAMES 59 
WORLD SOOCER LEAGUE 69 
WORLO TOUR GOLF 69 
YOGIS(;REATESCAPE 59 

199 
199 

199 

199 

199 
229 
149 
149 
149 
149 
129 

179 

199 

129 

199 
199 
249 

299 
269 
219 
249 

129 
199 

199 

129 

ZAK MC KRACKEN 199 
X-OLrT 149 199 
• ,• tidigare u1given ~m Superstar lce Hockey 
., = kräver TEST DRIVE Il 

GRAPHIC ADVENTURE CREATOR 
HEMBOKFÖRING 
PLANERINGSKALENDER 
PROGRAMMERS TOOLBOX 
SWIFT SPREADSHEET 
TEXTREGISTER 64 (Ordbehand.) 
TEXTREGISTER 128 (Ordbehand.)' 
• a kräver monitor 

279 
179 

279 

BÖCKER TILL 
COMMODORE 64/128 
&AMIGA 

PRIS 
688ATTACK SUB CLUE BOOK 
AMIGA DESKTOP VIDEO GUIE 
AMIGA MACHINE LANGUAGE 
AMIGA MORE TRICKS & TIPS 
AMIGA ROM KERN.LIB. & DEV. 
AMIGA TRICKS & TIPS 
BARDS TALE I CLUE BOOK 
BARDS TALE Il CLUE BOOK 
BARDS TALE l[I CLUE BOOK 
BECOMING AN AMIGA ARTIST 
C64 PEEKS & POKES 
C64 PROGRAMMERS REFERENOE GUIDE 
CHAMPION$ OF KRYNN CLUE BOOK 
CURSE OF THE AZURE BONDS CLUE BOOK 
DRAGON WARS CLUE BOOK 
OUNGEON MASTER HINT BOOK 
ELITE HELP BOOK 
F19 STEALTH FIGHTER HAND BOOK 
GOLD RUSH HINT BOOK 
GUNSHIP ACADEMY 
HEROES OUEST HINT BOOK 
HILLS FAR CLUE BOOK 
KEEF THE THIEF CLUE BOOK 
KINGS OUEST I HINT BOOK 
KINGS OUEST Il HINT BOOK 
KINGS OUEST III HINT BOOK 
KINGS OUEST IV HINT BOOK 
LEISURE SUIT LARRY I HINT B09K 
LEISURE SUIT LARRY Il HINT BOOK 
LEISURE SUIT LARRY III HINT BOOK 
MANHUNTER N.Y. HINT BOOK 
MANHUNTER S.F. HINT BOOK 
MANIAC MANSION HINT BOOK 
MAPPING THE AMIGA 
MIGHT & MAGIC Il HINT BOOK 

149 
249 
249 
249 
429 
249 
139 
139 
139 
249 
119 
229 
139 
139 
139 
139 
99 

199 
99 

199 
99 
99 

139 
99 
99 · 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 

139 
269 
149 

F16 COMBAT PI.LOT 
F18 FALCON 
Fl8 FALCON MISSION DISK' 
F29 RETALIATOR 
FIGHTER BOMBER 
FIRE & BRIMSTONE 
FLIGHT SIMULATOR Il 
FOOTBALL OIRECTOR Il 
FOOTBALL MANAGER I 
FOOTBALL MANAGER WORLD CUP 
FOOTBALLER OF THE YEAR Il 
FUTUREWARS 
GAZZAS SUPER SOCCER 
GHOSTBUSTERS Il 
GHOSTS'N'GOBLINS 
GHOULS'N'GHOSTS 
GOLD OF THE AMERICAS (SSG) 
GOLDRUSH 
GRAND NATIONAL 
GRAND PRIX CIROUIT 
GRAND SLAM TENNIS 
GRAVITY 
GREG NORMANS ULTIMATE GOLF 
GRIM BLOOD 
GUNSHIP 
HAMMERFIST 
HAROBALL II 
HARDORIVIN 
HEAVVMETAL 
HEROES OUEST (1 MB) 
HIGHWAY PATROL Il 
HOLLYWOOD POKER PRO 
HOTROD 
IMPOSSAMOLE 
INDIANA JONES THE ADVENTURE 
INFESTATION 
INT 30 TENNIS 
INT CHAMP WRESTLING 
IRONLORD 
IT CAME FROM THE OESERT (1 MB) 
ITALIA 1990 
ITALY 1990 
IVANHOE 
JACK NICKLAUS GOLF 
JOANOFARC 
JOURNEY 
JUMPING JACKSON 
KENNY OALGLISH Il SOCCER MATCH 
KICKOFF Il 
KINGS QUEST IV (1 MB) 
KLAX 
KNIGHTS OF THE CRYSTAU.ION 
KURSK CAMPAIGN 
LEISURE SUIT LARRY I 

79 
249 
249 
299 
299 
299 
249 
299 
299 
349 
249 
349 
199 
299 
299 

79 
349 
299 
299 
249 
299 
399 
299 
149 
299 
249 
299 
299 
299 
299 
299 
349 

79 
299 
299 
349 
149 
399 
249 
249 
249 
399 
249 
349 
499 
299 

LEISURE SUIT LARRY Il (1 MB) 
LEISURE SUIT LARRY 111 (1 MB) 
LOST OUTCHMANS MINE (1 MBJ 
MALTA STORM 
MANCHESTER UNrTED 
MANHUNTER S.F. (1 MB) 
MANIAO MANSION 
MICROLEAGUE WRESTLING 
MIDWINTER 
MINOROLL 
MOSCOW CAMPAIGN 
NEW YORK WARRIORS (1 MB) 
NEW ZEALAND STORY 
NINJA WARRIORS 
NORTH & SOUTH 
OPERATION SPRUANCE 
OPERATION THUNDERBOLT 
OUTRUN 
PACMANIA 
PERSIAN GULF INFERNO 
PINBALL MAGIC 
PIPEMANIA 
PIRATES 
PLAYEA MANAGER 
POLIOE OUEST I 
POLIOE OUEST Il (1 MB) 
POPULOUS 
POPULOUS PROMISED LANDS ... . 
PRO TENNIS TOUR 
PROJECTYLE 
RAINBOW ISLANOS 
RALLYCROSS 
RICK C\6.NGEROUS 
RINGS OF MEDUSA 
ROCK'NROLL 
ROCKSTAR ATE MV HAMSTER 
ROMANCE OF THE 3 KINGOOMS (1 MB) 
ROMMEL AT EL ALAMEIN 
ROMMEL AT GAZALA 
SAS COMBAT SIMULATOR 
SHADOW OF THE BEAST 

' SHERMANM4 
SILENT SERVICE 
SIM CITY 512K 
,SIM CITY I MEG VERSION 
SIM CITY TERRAIN EDITOR'""'" 
SIR FRED 
SKIDZ 
SNOOPY (Snobben) 
SONICBOOM 
SPACEACE 
SPACE OUEST I 
SPACE OUEST Il 
SPACE OUEST 111 (1 MB) 
SPACEROGUE 
SPIDERTRONIC 
STAA COMMAND (SSO 
STAR FLIGHT 
STEUAR CRUSAPE (SSO 
STRIP POKER Il 
STUNT CAR RACER 
SUPERCARS 
SWORD OF ARAGON 
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 
TENNIS CUP 
TESTORIVE Il 
TEST ORIVE Il CALIFORNIA"' 
TEST DRIVE Il EUROPEAN CHALL (1 MB)" 
TEST ORIVE Il MUSCLE CARS" 
TEST ORIVE Il SUPERCARS" 
THECYCLES 
THE GAMES SUMMER EDITION 
THEIR FINEST HOUR 
THEME PARK MYSTERY 
TIME SOLDIER 
TOTHERHINE 
TOWER OF BABEL 
TOYOTTES 
TREASURE TRAP 
TREBLE CHAMPIONS 
TURBO OUT RUN 
TV SPORTS BASKETBALL 
TV SPORTS FOOTBALL 
UNIVERSAL MILITARY SIMULATOR 
WARHEAD 
WAYNE GRETZKY HOCKEY 
WELTRIS 
WIPEOUT 
WOALD OHAMP. BOXING MANAGER 
WORLO CUP SOCCER (1 MB) 
WORLO CUP SOCCER (5121<) 
WORLO TOUR GOLF 
X·OUT 
XENOMORPH 
ZAK MO KRACKEN 
ZANYGOLF 
ZORKZERO 

• = kräver F16 FALCON 
·· = kräve< TEST DRIVE Il 
••• • kräver It Came from the Oesert 
.... • kräver Populous 
..... • kräve< Sim City 

SPEL PAKET 
TILLAMIGA 

399 
399 
299 
499 
299 
369 
299 
389 
369 
249 
499 
399 
299 
249 
299 
399 
299 
149 
149 
249 
299 
299 
299 
249 
299 
399 
299 
149 
299 
299 
299 
249 
299 
369 
249 

79 
599 
499 
499 
79 

299 
299 
299 
369 
399 
199 
299 
249 
299 
299 
499 
349 
349 
399 
369 

79 
369 
299 
399 
199 
299 
249 
369 
299 
299 
349 
179 
179 
179 
179 
299 
299 
349 
299 
299 
499 
299 
249 
299 
249 
299 
349 
369 
299 
299 
299 
299 
249 
269 
249 
249 
149 
249 
299 
299 
299 
369 

ALL TIME FAVOURITES Test Orive I, Hard Ball I, 
Mean 18 och Mean 18 Famous Course Disks vol I & 
Il. Pris369 

FLIGHT COMMAND Strike Force Harrle<, Sky Chase, 
Ellminator, Lancaster och Sky Fox Il. Pris 369 

FOOTBALL MANAGER Il GIFT PACK Foolball Mana• 
ger Il och Football Manager Il Expansion Kit. Pris 249 

KINGS OUEST TRIPLE PACK l(ings Ouesl I, Il och 111. 
Pris 399 

MAGNUM 4 Batman the Caped Crusader, After
burner, Operation Wolf och Double Dragont. Pris 369 

POWER UP Chariots ot Wrath, Cosmlc Pirete och 
Kenny Dalglish Soccer Manager. Pris 249 

STAR WARS TRILOGY Empire Slrikes back, Ster 
Wars och Return of the Jedi. Pris 299 

THRIU.TIME PLATINUM Il Buggy Boy, Space Harrier 
I, Bomb Jack I, Live & Let Ole, Thundercats, Beyond 
the lce Palace, Battleships och lkarl Warriors. Pris 
299 

TRIAD VOL 111 Speecfball, Blood Money och Rocket 
Ranger. Pris 369 

WORLO CUP COMPILATION Kick Off I, Tracksult 
Manager och lnternatlonal Soccer. Pris 299 

Comp~ter Boss lnternational 
Box 503 631 06 Eskilstuna -------------------------------... ---------------------------BESTÄLL PÅ TELEFON: 

MINSTA BESTÄLLNING 
= 150 KR 

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

Endast 40 kr expediti
onsavgift tillkommer. 
Inga andra avgifter till
kommer. 

1, 

ARTIKl;LNAMN 

• 

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 BEVERLY HILLS COP 
(C64 kass) 

D TERRYS BIG ADV 
(C64 kass) 

D SUPER WONDERBOY 
(C64 disk) 

D BEVERLY HILLS COP 
(Amiga) . 

D MANHUNTER N.Y. 
(Amiga) 

' 
016-13 10 20 

Personlig ordermottagning 
Måndag-Torsdag 9-21 
Fredagar 9-17 
_Lördag & Söndag 14-17 

NAMN:_ 

ADRESS: _ ____._ 

POSTNR: ___ _ ORT: 
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Hjärngympa 
för de små grå · 
Din far, kungen, ligger för dö

den och då lagens långa arm 
blir svagare passar den onda 

guden Medusa på att erövra landet. 
Som prins får du i uppdrag att göra 
någonting åt det hela. 

Ring of Medusa 
(Starbyte/Amiga) 

För att befria riket ska du söka ef
ter de magiska ringar som finns ut
spridda över hela kontinenten och 
slutligen tillkalla Medusa med dessa 
för en sista strid. Nu börjar det roliga. 
För att finna ringarna måste du först 
anställa spanare som kan söka efter 
eventuella skatter och om du hittar 
någon krävs att du finansierar ut
grävningarna. Dessutom finns två av 
ringarna på öar utanför kontinenten 
så du måste även skaffa dig fartyg. 

Men som i verkligheten kostar all
ting pengar och av det har du inget, 
så ett besök i banken för att låna 
ihop lite är ?tt rekommendera. När 
du har skaffat dig startkapital kan du 
antingen satsa allt på kortspel eller 
handla varor i en stad för att sedan 
frakta dem (med häst och vagn som 
även det måste köpas av dig) till en 
annan stad där du förhoppningsvis 

kan sälja det dyrare. På vägen mellan 
städerna kommer du snart att stöta 
på fientliga karavaner vilket kräver 
en mindre arme att klara. 

Legosoldater av alla raser och yr
ken finns i städerna, men de kräver 
sin lön varje månad, annars är det 
slut med dig och dessutom skall de 
utrustas med vapen för att att kunna 
bita ifrån sig i strid. 

I samma anda fortsätter spelet 
och vad som slår en (Aj!, inte så hårt. 
Dum.anm.) är att spelet är så kom
plext och genomtänkt. Det är en stor 
utmaning att försöka lägga upp dels 
en riktig handelstrategi och dels en 
genomtänkt arme och flotta. 

Varken grafik eller ljud spelar en 
särskilt framträdande roll i ett spel av 
det här slaget, men är båda lyckade. 
Grafiken är detaljerad och har ett 
drag av pastell över sig, men tyvärr 
upprepas den lite väl mycket sam
tidigt som det inte skulle sitta illa 
med lite fler animationer. Musiken 
skapar den absolut rätta atmosfären 
och upplevs den I stereo så har den 
en närmast hypnotiserande effekt. 

Lite av tjusningen med RoM är 
dess attraktionskraft. I frustration 
över nederlag svär man på kvällen 
och lämnar spelet i ilska för att näst
följande dag återvända, fast beslu
ten om att övervinna problemen. Är 

, 

Det finns en enorm spelplan att röra sig över i Rings of Medusa. Här finns floder att korsa, 
städer att utforska och fartyg att borda. 

. *'' t1 

r- - -i· 
l ... ~~.t~•:, :: :~ ~ ~ ~ 

,,,.,..,.,_,... .... •«: ~~-

Kortspel - ett sätt att skaffa 
pengar. 
du lite av en strateg och tycker om 
spel som kräver mer av de grå än av 
reaktionsförmågan så är Rings of 

I templet hör du talas om 
gömda skatter. 
Medusa något för dig. 

Erik Engström 

Knäppt att skjuta grillade kycklingar 
•• 
A

r du den sortens människa -·····-----....,..,- ~--.......,.-.,=--=--.......,.=~ ----,,-~rn.Jll~-~'fililiili'ilr;:T""~ 

som genast springer till skyt
tebanorna när du går på tivoli? 

Kan du knappt vänta ti Ils Gröna Lund 
öppnar för säsongen? Hängde du på 
spelhallar när du var liten, innan du 
köpte en dator? Är du egentligen 
ganska barnslig? 

CrazyShot 
(Loriciel/Amiga) 

Svarar du ja på ovanstående frågor 
så kommer du nog att gilla Crazy
shot. Du står vid en skyttebana på ett 
nöjesfält och har fem olika banor att 
välja mellan. På en bana ska du skju
ta på ankor som simmar fram och 
tillbaka, ibland kommer det också 
ankor flygande ovanför de andra, då 
gäller det att vara snabb! (Lycl<as du 
träffa en flygande anka förvandlas 
den till en grillad kyckling och faller 
ner i vattnet, fascinerande!) 

En annan bana består av en massa 
kritpipor som åker runt. Piporna har 
tecken på sig som betyder olika sa
ker när du träffar dem, tex. extra ku
lor, ökad hastighet osv. Ju snabbare 
du lyckas panga alla pipor desto 
bättre. 

En bana som är något förvirrande 
är djungel-banan. En massa djur, 
blommor och frukter dyker upp ur ett 
buskage. Du ska försöka träffa dju
ren, men INTE de som är fridlysta, då 
får du minuspoäng. Mitt i allt ståhej 
kommer då och då en vilt skrikande 

, Tarzan-figur svingandes i en lian. 
Vi går vidare till ballong-lådan. En 

massa olikfärgade ballonger virvlar 
runt i en låda. Vissa färger betyder 
bonus om du träffar, andra poäng
avdrag. Färgerna skiftar också hela 
tiden, naturligtvis, så det är minsann 
inte så lätt som det låter. 

Så till Special Police-banan. Den 
består av tre måltavlor som du ska 
försöka träffa mitt i prlcl<. 

Men inte nog med det, ovanför tav
lorna kommer det up.p 'Små -s'kyltar 
som ger dig antingen extra skott, bo
nus eller drar av hela din dåvarande 
poäng. 

Tydligen finns det en speciell pis
tol som man kan använda till det här 
spelet och "skjuta" direkt på skär
men. Tyvärr känner jag inte till om 
den finns här, men det låter ju avan
c_erat. 

Okej, jag erkänner att jag är jätte
barnslig, men jag hade fciktiskt ex
tremt kul när jag spelade. Ett perfekt 
spel när de dagar man inte känner för 
något djupare engagemang utan ba
ra behöver rensa skallen, tex. efter 
en hård dag på jobbet, gräl med 
pojk-/flickvännen, eller om det inte är 
något bra på TV. 

Pia Wester 

Ovan: Rökarens mardröm 
kallas den här skjutbanan. 
Gissa varför. . . T h: Mitt un
der djungels,tfar,n d_är man 
ska PIÅ TA (i11te sk/lita) olika 
djur, så kommer Tarzan 'fa
rande i egen hög person. Hel
knäppt, tycker Pia. 

Pia sköt 
lika bra 
somen 
sån här 
Mech. 
Applåder, 
om vi får 
be. 

• 

Väl värt 
ett åter
besök 
J ag har skrivit det förut och det 

tål att skrivas igen - Castle 
Master är ett i sanning först

klassigt spel. 

Castle Master 
(Domark/Amiga) 

Det har mycket av riktig äventyrs
känsla i sig, och ~r till på köpet inte 
särkllt våldsamt, vilket får ses som 
ett säljargument i dag. 

Vi recenserade 64-versionen av 
·castle Master i förra numret av Da
tormagazin (9-90), och det överväldi
gande berömmet står sig även I Ami
gaversionen. 

Dock finns det en del som skiljer 
- till det bättre. Förutom att grafi
ken är mer detaljerad och det alltså 
är lättare att identifiera föremål som 
ligger utspridda i Freescape-land
skapet, så går Amigaverslonen att 
styra med Joystick. Detta gör att man 
tar sig fram bra mycket snabbare än 
genom att använda tangentbordet, 
som på 64-upplagan. 

~ övrigt så har Amigaversionen un
gefär ::;_amma känsla som 64-veriso
neA, vllkel inn$är att Castle Master 
är ett spel att rekommendera, oav
sett vilket format man väljer. 

Göran Fröjdh 

0 
5 

0 

5 
0 

VARAKTIGHET 
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Dan Dåres dumheter 0 

~ 
~ 

· Dan Dare är en gammal hjälte 
från 50-talets serietidningar 
som alltid lyckas hamna i kon

flikt med gröna utomjordingar som 
heter treener och har en ledare som 
ser ut som en uppsvälld groda. Gro
dan, eller Mekon som han egentligen 
heter, tröttnar på Dan Dare och hans 
hjältetramsande och tar honom till 

. fånga. Dan Dare rymmer dock och 
får som genom ett under tag på en 
plasmakanon som händelsevis råkar 
ligga och skräpa någonstans. 

Dan Dare 111 
(Vir9in/Amiga) 

Spelet är en fröjd för ögat, men 
knappast kul att spela. ·Jag går helt 
på Magnus Reitbergers linje i C64· 
recensionen (se DM nr 9-90): origina
litet saknas 0ch man har inte ersatt 
det med något bättre. Amigaversio
nens grafik är dock bättre. 

Magnus Friskytt 

Att skjuta och stå i . .. 

Upp och pro
va dina ving
ar. 8/ue Ange/ 
är ett riktigt 
stil prov. ,.,4-..,.,'-''"'"---=-- ---

··r ,dig flyga! 

Kladdigt kungadöme 

Accolade har nu presenterat 
Blue Angels för Amigapubll· 
ken. För dem som inte brukar 

hänga över flygtidningar kan jag be
rätta att det är den amerikanska flot
tans uppvisningsgrupp, -som består 
av sex F/A 18 Hornet med tillhörande 
piloter. Nu är dock en plats ledig -
din! (Vad! Har jag slutat? Red anm) 

BlueAngels 
(Accolade/Amiga) 

C loud Kingdoms är en massa 
labyrinter som svävar omkring 
i luften och ingen skulle väl 

egentligen sätta sin fot där om det 
inte fanns en massa gnistrande kris
taller att knycka. Nu är det så ordnat 
att du själv inte kan knalla runt i laby
rinterna och samla kristaller utan du 
ska istället hjälpa din vän Terry (som 

Jåg har varit mycket nyfiken på det 
här spelet. En rad problem som pro
grammerarna borde haft dök upp i 
mitt huvud. Med stor förväntan satte 
jag igång och si - jag fann ett riktigt 
trevligt spel. • 

av en outgrundlig anledning är en Sågat som 64-spel. 
boll) att göra det. 

En del brasklappar bör dock läg
gas in: Grafiken är dålig. Ordet PC
grafik har nämnts någon gång i min 
närvaro. Det stämmer bra. Svårig
hetsgraden är också hög. Att flyga 
med joystick är inte att tänka på de 
första månaderna. Istället är- det tan
gentbordet·som gäller och det är till
räckligt svårt bara det. Detta är de 
annars de enda nackdelar jag funnit 
hos spelet. 

Spelet är svårt. Det tar ett tag innan man. går över till joy
sticken. 

uppvisning med Blue Angels. Till din 
hjälp har du många hjälpmedel. För 
det' första har du möjlighet att fö(st 
se showen från marken. Sedan är det 
dags att på egen hand pröva på ma
növrerna. Du kan själv välja vilken 
position du vill flyga i. Rekommenda
belt är att börja som 5:a eller 6:a, dvs 
du flyger i solouppvisningen. 

att felprocenten blir så låg som möJ· 
ligt innan du går vidare. Vänta dig 
dock inte att klara hela programmet 
inom de närmsta månaderna. 

Cloud Kingdoms 
(Logotron/ Amiga) 

Terry är en liten vimsig och passiv 
stackare så du måste helt bestämma 
vad han ska göra och klarar du inte 
av att guida honom runt i gångarna 
så att han hittar alla kristallerna 
inom en viss tid så dör han (vilket mer 
känns som en seger än ett nederlag, 
för spelet t.lar ett underhållningsvär
de som en gråsten). 

Skillnaden mellan Amiga- och C64-
versionen är troligtvis inte stora. Det 
rör sig möjligen om att Amigagrafi
ken är lite bättre. Båda är dock lika 
tråkiga. 

Magnus Friskytt 

TEXTREGISTER 
COMMODORE 64/128 

TEXTREGISTER är program
met för dig som inser fördelarna 

med text• och ordbehandling 
I kombination med reglster-
hant_erlng i samma program. 

C64 arbetar med scrollning i höjd
och sidled i 40-teckenläge. · 

C 128 endast i 80 !eckenläget. 

Nyttoprodukter från 
BODENS DATA: 

TEXTREGISTER 64 ' kid 
TEXTREGISTER 128 d 
FIRMABOKFÖRING 64 d 
FIRMABOKFÖRING 128 d 
HEMBOKFÖRING 64 kid 
BUDGET 64 krd 

279/299:-
349:-
795:-
795:-

279/299:-
179/199:-

PLANERINGS
KALENDER ' s4 kid 179/199:-

Priserna inkluderar moms. 
Endast 40:- exp.avgift 

tillkommer. · - -w3 M ... -re CII 
Box 503 • 631 06 Eskilstuna 

Tel :016/131020 

0 

0 

Din uppgift är att genomföra en hel 

I 
l 

Utvärdering får du på två sätt. Dels 
kan du se manövern presenterad i en 
kub där du kan jämföra din flygbana 
med den ideala. Dels kan du se dig 
själv i luften från ett efterföljande 
flygplan. När alla manövrer sitter är 
det dags att binda ihop det .. hela. 

Avslutningsvis: Spelet AR svårt! 

Bosse Engberg 

0 

VARAKTIGHET 

Men ge inte upp för snabbt. I takt 
med att du kommer igenom manöv
rerna ökar också ditt självförtroende. 
Nöt dem om och om igen och se till 

Litteratur: 

gramm. i C 
AvanceradC 
Basic-handb ,. 
Basic i prakt 
Mitt första 
Basic-program 
Dataspel i Bas 

390: 
390:-
390:-
165:-

197:-
190:-

290:-

-

Tillbehör: 

• • • 
Megablaster 125:-
Tac-2 Svart 125:-
Tac-2 Vit 165: 
Wico Boss 145: 
Wico Bath.. 215:-grammera 

000 
Amiga-Dos 
Handbook 

Wico Ergostick 215:-
295: 1-------------o ________ Pr_m_· _tr_a_r_-------1 Wico 3 Way 295:-

DISKDRIVAR: HARDV ARA StarLC-~Os/v 2295._ WicoTrackb. 395:-

P
V~~/ teori och 

195
._ 1011 1295:- A500 :4995:- Star LC-10 C (fllrg) 3495;. (endast Amiga) 

Vic 64 Grafboken 195;- ofex DL1015 . 1395:- A500 (Starter Kit) 5995:-Star NX-1000 (C64) 2495:- Pro comp5000 165:-
Amiga c · enator · 1495:- A500 (Office Kit) 6995:- MPS 1250 1995:- • 
for beginners 260:- 1541-11 (inkl.GEOS) 1995:-c64 (Sport master) 1995:- MPS 1550 C (fllrg) 3295:- Disketter: 
A . Mask.i 8995·.- 3.5 dsdd 90: m1ga !) Nintendo + 1 Spel 1495:-Nec 'P7 
Sp~ 260:- xpansionsmiooeo: Atari 520 STE ,P.P. 3795:- ~ec P2200 4495:- 3,5 Fuji 140.: 
~Jea SyStem Prof©.- 01 (0,5 Mb) 1449:- Atari 1040 S1FM 4495:- Panasonic ~1180 2995:- 3.5 Maxell 145: 
Advanced System ram (0 Mb) 895:- Panasonic PI 124 5995:- 3,5 Maxell Färg 165: 
rogr. Guide 249:- oram (0,5 Mb) 1425:-Mooitorer: 3.5 Sony 20 Pack 

Amiga Graphics Inside oram (1,0 Mb) 1995:- Cl084 2995:- Geolock: i plastask 295: 
& Out 399:- BS! Proram är expander Cl084 S 3295:- Mini Gen 1695:- 5;15 dsdd 40: 
Amiga Diskdrives 8 MB 111 5 "5 p .. 90 
Inside & Out 249:-lbara till l, ··· CM 8802 2495:- ,... UJl : 
AmigaDos Inside & CM 8833 2995:- Mus tillbehör: 5,.25 Maxell 95: 

ut 249:- årddiskar: Vi har även mjukvara till Musmatta 89:-
Amiga 30 Graphic 90 (20 Mb) 5995:- Amiga,Atris ST,C64,PC Mus Hus 59:- Diskettboxar: 

gr. in Basic 199:- kyline 20 Mb 4695:- Mouse master 395:- 5;25/100 95:-

Am~~~~ Ad~ kyline40Mb 549.5:-TEL: 08-295856 3,5/40 65: 
3,.5 I 80 95: 

' 



Fotbolls-VM är ju i full gång, och i skrivande stund 
vet vi väl inte om Nordins grabbar åkt ut eller inte. 

För dem ·som vill bättra på resultatet finns det ju 
(som tur är) fotbollssimulatorer där du själv kan re
parera landslagets klantigheter. 

Datormagazins fotbollsexpert Lennart Nilsson 
har lång erfarenhet både som bollvirtuos och som 
joysticksvippare. Hans k~rriär som proffsspelare i 
Malmökorpens division . fem, .fick sig dock ett 
abrupt slut samtidigt med hans vikariat på tidning
en Tempus (taskmörtar - han gjorde Tempusla
gets första mål - innan dess hade de släppt in 23 
mål på tre matcher). 

·sedan dess har Lennart fått kompensera sina 
proffsdrömmar med att slita i joysticken där hem
ma. Han tycker nästan inte om något, den surskun
ken, med undantag för Kick Off. 

Red. 

Officiellt 64-spel. Lika orörliga i Amiga. 

Lägg märke till mAlvaktens oförmåga att ta bollen. Målvakten 
k~stade sig åt höger. 

Bästa 
köpet 

• 

• World cup soccer, Footballer of 
the year Il, ltalia 1990. Det är titlarna 
på de nya fotöollsspelen. Men vilket 
ska man egentligen köpa om man vill 
vara en ny Maradona? 

Svaret är: Inget. Köp Kick 0ft till 
Amiga. 

Anledningen är att det ~r enklare 
att lära. Dessutom har programme-

rama ansträngt sig med att göra ett 
spel där det går att passa bollen. 
Spelarna ställer sig snyggt i rätt po
sition. 

Till C64 rekommenderar jag Emlyh 
Hughes superstar soccer. Detta är li
te segare i styrningen. Men kvalite
terna ligger i möjligheten att göra 
otroliga frispelningar, samt osanno
likt snygga mål gör mig lyrisk. 

Vill man vara fotbollsmanager är 
Footballer ot the year Il det hittills 
bästa, både till C64 och Amiga. LN 

Varför kan aldrig spelföretagen 
lära sig att göra riktiga fot
bollsspel? 

Som i går till exempel. Jag och Guran 
spelade de båda fotbolls-VM-spelen. 
I 1örsta försöket med ltaly 1990 (det 
inofficiella) från US Gold slog mitt 
rumänska lag hans kamerunare med 
13-2. Visserligen är väl inte afrikaner
na bland de allra bästa, men det till
hör knappast kamerunsk sed för 
målvakten att sitta på läktaren bak
om målet ... 

ltaly 1990 
(US Gold/C64/Amiga) 

World Cup soccer 
ltalia 1990 
(Virgin/Amiga) 

När jag och Guran spelade det offi
ciella spelet, ltalla 1990 låg mitt Itali
en under med 4-3 mot hans Belgien. 
Då ringer telefonen 0a, Sten. Men det 
är inte lätt att vara enda norske tot
bollsspelaren i Malmö FF.) Och när 
jag släpper joysticken blir plötsligt 
Italien mycket bättre och vinner med 
5-4. 

Varför är då båda spelen usla? 
I båda spelen springer spelarna 

omkring som yra höns. Att få igång 
något slags passningsspel är näst 
intill omöjligt. Spelarnas akrobatis
ka egenskaper är heller inte trovärdi
ga. Att rusa i 180 med bollen rakt 
fram för att sedan tvärnita på en tio
öring och rusa åt andra hållet med • 
samma koll över bollen gör bara des
sa fotbollsspelare. 

En annan likhet mellan spelen är 
de hysteriska resultaten. Vem tusan 
har hört talas om en VM-match som 
slutar 7-5 eller 3-8, eller varför då inte 
13-2. Och allt detta på tio minuter? 

Om man ska bena upp det ytter
ligare harVirgin Mastertronic betalat 
dyra pengar tör att sätta VM:s offici
ella symbol på förpackningen. Men 
vad tjänar det till om man utformar 
omslaget på ett sådant sätt som 
skulle få vilken förstaterminselev på 
Arne Skiölds målarskola att skäm
mas. 

Det är ingen överdrift att säga att 
Virgins fotbollsspel har det i sär
klass fulaste omslag som hittills pre
sterats. 

Vad som finns i förpackningen år 
heller inget att glädjas åt. Någon
stans i plastpåsen finns en bruksan
visning som är tunnare än ameri
kanskt kaffe och innehåller lika myc
ket som en svensk kyrka under hög
mässa. 

Spelet är heller inget att jubla över. 
Det finns, så långt jag kommit bara 
fyra lag i VM. 

Planen ser man ur kortsidesper
spektiv. Och gubbarna är föredöm
ligt stora. 

·spelarna rör sig däremot bara på 
direkt kommando. Den spelare som 
man inte styr, står oftast bara helt 
stilla och beundrar utsikten. 

Om man mot förmodan driver upp 
bollen (glöm det där med att passa) 

mycket 
Har det slagit er hur orättvist 

det egentligen är? Ta exem
pelvis den hur unge lovande 

fotbollsspelaren, Lennart Nilsson? 

Footballer of the 
Year Il 
(Gremlin/C64/Amiga) 

När han började sin karriär i brittis
ka superligan i Kirseberg 0a, jag är 
från Malmö) gjorde han åtta mål på 
sju matcher. Sedan såldes han till 
Glasgow-laget Rangers och såg till 
att det överlägset vann ligan, samt 
skytteligan. 

Resultat: 2:a i tävlingen om årets 
. fotbollsspelare. 

År 2: 
Den brilliante Lennart Nilsson 

dundrar in 96 mål på 40 matcher och 
ser till att Rangers vinner ligan, FA
cupen, Gremlin-cupen (spelet kom· 
mer från Gremlin), Europacupen, 

samt VM för Sverige. 
På 20 ligamatcher gör målkung 

Nilsson 50 mål. 
Och ... 
Tvåa i tävlingen Footballer of the 

year. 
Visserligen heter spelet Footballer 

ot the Year Il, men det innebär väl 
ändå inte att man ska komma tvåa? 

Hursomhelst. 
Spelet är en strategisimulator till 

Amiga och C64. Man är spelare som 
ska vinna den åtråvärda bucklan. 
Och man har tio år på sig. 

För att vinna måste man göra mål. 
Men målen kostar pengar. Uppen
barligen måste man muta motstån
darlaget med 600 pund för att få en 
målchans. Och man kan maximalt få 
tre chanser. För att göra mål måste 
man dessutom följa ett visst taktiskt 
mönster. 

Gör man mål läggs dessa till det 
slumpmässigt valda resultatet. 

Men eftersom ett skott kostar 

pengar gäller det att håva in stålar 
från annat håll. Och då är det frå
gesporten som gäller. · Man satsar 
pengar och får trE! möjligheter, samt 
tidsnöd på att besvara frågor som 
"Vilket år blev Billy Bremner årets 
fotbollsspelare?", samt "vilket lag 
spelar på Carror Road?". 

Turligt nog finns en sparfunktion. 
Trots att den funkar lite knöligt är 
den klart användbar. 

Spelet bär den klassiska engelska 
utformningens märke. Grafiken är 
bitvis överarbetad, ljudet är allergi
framkallande och styrningen av mus, 
joystick och tangetbord (man måste 
i princip använda alla tre) borde ha 
stoppats av lagrådet. 

Men trots det går nattsömnen för· 
lorad. Var så säker. 

Lennart "skyttekungen" 
Nilsson 

Fotnot. Bremner vann 1972, och Nor
wlch spelar på Carrow road. 

Glenn Hysen driver med bollen (US Gold). Småbildema till höger , 
svenskar i Amiga, Sverige åker ur Amiga-VM, Sverige 1'ar "1" i aggre. 
64-versionen. 

och kommer i skottläge kan man räk
na med att sju gånger av åtta skjuta 
bollen i ribban. 

Virgin Mastertronics VM-spel ger 
inte "rätt" känsla för fotbollens vä
sen. Kopplingen till VM är uppenbar-
ligen bara tillfällig. · 

I US Golds fall har företaget be
mödat sig om att göra en snygg för
packning med ett gäng kända fot
bollsspelare. 

I Sverige finns spelet med svensk 
bruksanvisning, samt ett informativt 
häfte och snyggt utformat häfte med 
all möjlig information om de delta
ganda länderna, dess spelare och ett 
fåtal spelare man ska hålla ögonen 
på under VM. 

VM-häftet som följer spelet inne-

US Gold Amiga: 

C64 

0 

håller en del missar. Exempelvis har 
man missat att Rumänien tagit bort 
det Ceausescu-inspirerade socialis
tiska landsvapnet från flaggan. 
Dessutom har man missat klubbad
resserna på några spelare. Att man 
kanske inte kunnat få med Sveriges 
största hopp Tomas Brolin i lagupp
ställningen måste förlåtas. Och att 
man har bemödat sig om att ta reda 
vem Sveriges reservmålvakt är och i 
vilken klubb han spelar i är beröm
värt. 

Även i US Golds spel ser man pla
nen ur kortsides-perspektiv. Gubbar
na är mindre, men de är lättare att 
styra. Och det är enklare att slå en 
passning. Trots det får jag mer käns
lan av amerikansk fotboll. Driver man 

C64: 

Amlga 

\ 

upi: 
re ! 
and 
blir 
dei 
led 
kon 

lr 
lanc 
ärc 
pre1 

)(J 

sed 
Oct 
Bra 
beh 

Vlr 

E 
E 

Vt 

60l 
ba, 



'r i tur och ordning: Välj 
sivitet (C64)och planen i 

>ollen ska man ha två medspela
>m springer framför och håller 
In tör motståndarna. Dessutom 
,pelarna kvickare i fötterna om 
>ringer diagonalt. Rusar de i sid
:1.r det hur lång tid som helst att 
na fram ... 
1an man börjar tår man välja 
att representera. Ju bättre man 
:sto svagare nation kan man re- · 
~ntera. 
n man spelar Sverige petar man 
n ut rätt lag och rått formation. 
sedan går första matchen mot 
ilien. Men det kanske jag inte 
iver påminna om ... 

Lennart Nilsson 

~AKTIGHET 
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6 4-versionen av Virgins fotbolls
spel är varken bättre eller säm
re än den större Amigavarian

ten. 

World Cup Soccer 
ltalia 1990 -
(Virgin/C64) 

Gubbarna rör sig på samma sätt, 
resultaten blir lika bisarra och sättet 
som spelarna rör sig på år lika tvek
samt som i Amigan. 

LN 

0 

0 
__ ___,l ____ ·~ ,<:: 
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tkung 

pund, och du får en målchans (överst tv). Sedan är det 
1 att rosa (bild 2). Ovan är samma bild på C64. 

Dra rör - fort som attan. Det är hemligheten bakom gubben på förstasidan och spelet 
pipeline. (Amiga) 

Rör inte min pipeline 
I Pipemania gäller det att lappa 

ihop en massa rördelar till ett en
samt sammanhångade rör. 

Pipe Mania 
(Empire/Arniga) 

Spelet börjar med en timer som 
räknar ner - nu kan du börja bygga 
din ledning. Når timern nått noll bör
jar olja flöda i ledningarna och nu blir 
det jäktigt. Når oljan når rörslutet år 
omgången slut. Kom man tillräckligt 
långt går man vidare till nästa nivå 

Man kan inte välja rördelar utan de 
slumpas fram, man ser dock de fem 
nästkommande delarna och kan där
med planera sitt byggande. En fel
placerad rörde! kan bytas ut mot en 
ny, men man förlorar då 50 poäng. 
När omgången är slut dras 100 
poäng av tör varje överflödig rörde!. 

Pipemania är ett simpelt spel. Det 
har dock alla ingredienser för att helt 
och fullständigt klistra tolk framför 
skärmen. Det är lätt att lära, svårt att 
bemästra och det kräver fingerfär
dighet och ett skärpt sinne. Man år 
som förhäxad när man spelar, man 
måste hela tiden tänka ett par drag 
framåt eller så tår man aldrig några 
högre poäng. 

Både Amlga- och C64-versionema 
är välgjorda med bra grafik och ett 
ljud som fyller sin uppgift utan att 
man känner sig tvingad att dra ner 
volymen. Inga häftiga effekter dock, 
utan endast det nödvänligaste så 
man inte tröttnar på grund av dålig 
grafik och ljudeffekter. Pipemania le
ver på sin spelide och år mer fängs
lande än många betydligt "häftiga
re" spel. 

Pekka Hedqvist 

Den lille rönnokaren i full ak
tion. C64 överst. Amiga t h. 

C64 
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0 
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Arnlga 

Mossigt lvanhoe 
Ocean som gjort sig kända för 

att göra actionspel av kända 
filmer och sagofigurer slår nu 

till med lvanhoe. Det är ett sant ac
tionspel och jag kan inte påstå att 
jag känner igen filmens lvanhoe sär
skilt mycket. 

lvanhoe 
(Ocean/Arniga) 

Spelet går ut på att slåss med 
svärd, slakta, slåss med svärd och 
skjuta båge. För att klara av alla sina 
fiender krävs det också en sköld att 
värja sig med. 

Grafiken och animeringen år 
snygg och rolig, och lvanhoe och 
hans fiender påminner om seriefigu
rer. Spelet är ett vanligt slaktarspel 
där man'tar sig igenom nivåerna från 
vänster till höger och ger sig på allt 
som rör sig, inte alltför sällan flera på 
samma gång. Ljudet domineras av 
en melodi med ljudeffekterna i bak
grunden. Jag skulle föredra att man 
kunde stänga av melodin. 

Då och då i spelet dyker det upp 
specialvapen. Det i särklass roligas
te är "The Triple" som trefaldigar din 
gubbe så han slåss på tre olika stäl
len. Klart crazy! 

• 

lvanhoe år roligt men något enfor
migt, variationsnivån år låg. Det år 
ett bra spel att plocka fram om man 
>till spela ett par minuter då och då 
Aven om id~n i detta spel år gammal 
och sliten så har lvanhoe en viss 
charm, mycket tack vare grafiken 
och animeringen. 

Johan Pettersson 
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Ta fram v~rktygen och börja hacka i 64:an. Det finns många roliga meddelanden att läsa. 

räv i spe ens hemlighet•r 
När du köper ett spel i en bu
tik får du ofta med mer än du 
tror. 

Djupt inne i programmen 
finns det ofta gömt text. Da
tormagazins utsände guidar 
dig till några av dem. 

Att hitta skatter tillhör väl varje 
. människas högsta drömmar och de 

datorintresserade drömmer om att 
hitta saker i sina spel som ingen an
nan hittat. 

Det enda man behöver är en vanlig 
maskinkodsmonitor. 

Beståndsdelarna 

För att titta på ett standardspel 
måste man först skilja kassettspel 
från diskettspel. 

Generellt sett finns en loader-fil 
och sedan en huvudfil. Därefter följer 
en mängd, i det här sammanhanget 
helt ointressanta, nivåfiler. Dessa in
nehåller näligen i stort sett aldrig 
några meddelanden. 

Loader-filen är för det mesta gjord 
av ett fristående bolag och medde
landen i dem uttrycker oftast en all
män hatstämningar mot alla som lä
ser, då man förutsätter att endast 
knäckare kan läsa dessa meddelan
den. 

Inne i själva huvudfilen kan man 
däremot hitta de riktiga guldklimpar
na. 

Tillvägagångssätt 

En kassettloader startar automa
tiskt då man kör igång den. Så det 
krävs specialknep för att få program
met att lämna ifrån sig sin informa
tion. Skriv därför: SYS 63276 Tryck på 
play. När det står "FOUND" trycker 
ni på mellanslagstangenten för att få 
tillbaka markören. 

Gå in I maskinkodsmonitorn. Har 
du inget cartridge är det mycket me
ra komplicerat så för att inte krångla 
till det ytterligare förutsätter vi att ni 
har ett cartridge av något slag. 

Väl inne i monitorn skriver ni: 
M033C 
Ni får då upp ett antal siffror (och 

bokstäver även om dessa nu råkar 
betraktas som siffror i de hexadeci
mala talsystemet) och troligen börjar 
denna rad med: 
03 A7 02 34 03 . 
Oavsett om detta stämmer eller inte 
kan du skriva upp siffrorna som du 
får. Siffrorna betyder: 
03 - En filtypsmarkering (03 = En ej 
·relokerbar fil) A7 02-Adressen $02A7 
i omvänd ordning. Här hamnar pro
grammet som skall laddas in. 34 03 -
Slut adressen för programmet (I det
~!i fall $0334) 
Andra raden till att lyda: 
03A7123413 
Nu har du flyttat upp laddrutinen så . 
att du kan titta på den utan att riske
ra att den startar framför näsan på 
dig. Förstod ni det föregående inser 
ni att andra halvan av laddrutinen nu 
ligger på $12A7 då den laddats in. 
Det är nu lämpligt att tömma minnet 
så att ni inte läser era gamla basic
program som eventuellt ligger kvar: 
F 0800 3000 00 
Så där ja! Nu var det mycket tomt 
och ledigt. Gå ur monitorn och skriv: 
SYS62828 
Bandet fortsätter nu att ladda och då 

du återfår markören kan du gå in i 
monitorn och titta på båda delarna i 
loadern. Den ena ligger mellan 
$033C och $03FB och den andra där 
du lade den ($12A7 i exemplet ovan!) 

Något spännande 

Fanns det något spännande i den 
första loadern du tittade i? Om det 
inte fanns någon text alls, fast du ser 
att det kommer en scroller efter en 
stund kan du vara säker på att den 
laddrutinen du hittat bara ladda in en 
ny som innehåller scrollern. 
.,., I alla Oceanspel är det Paul Hug
hes som gör skydden. Han lägger ett 
litet meddelande i texten som inte 
syns i scrollern. Ladda in ett Ocean
spel och resetta då du ser att scrol
lern kommer. Gå så in i monitorn och 
skriv: 
I 0A48 
Här ser du scrolltexten (Jag tittade 
på "Red Heat"). l Red Heat finns 
meddelandet på $0AB1 och lyder: 
"Hello hacker! Paul H here again, 
Have a nlce day !" 

Pontus Lindberg 

Så funkar 
din cartridge 
• Ladda maskinkodsmonitorn i 
cartrldgen enllg1 instruktionsbo
ken. 

Använd I-kommandot för att tit
ta på minnet. Detta fungerar inte 
med The Final Cartridge 2 som 
saknar denna funktion. Använd 
då den betydligt klenare funktio· 
nen M. Det finns två "modes" 
som texten kan vara i, Pokekoder 
eller ren ASCII. 

I Floal cartridge 3 ses pokes 
som reverserad text och ASCII är 
som vanOgt. Action Replay kan 
välja vilka man skall leta efter ge
nom att sätta preflXet • efter I 
kommandot. Experten (4.1 R ver
sionen) har möjlighet att växla 
genom att man trycker på F4. En 
sista anmärkning: Skriv 04 som 
första kommando i TFC för att du 
·inte skall titta på Kemal och Ba
sicRomen. 

,~ 

Barnspelet .fick hemlig ''ful'' nivå 
' 

Det finns massor av spän· 
nande information i de spel 
som finns på marknaden. 

Och i ett finns till och med 
en censurerad del. 

Vendetta fick väl inte någon st9rre 
spridning men var ett försök att lan
sera ett helsvenskt spel i Sverige 
(Förväxla inte detta med System 3:s 
nya spel!). Killen som programmera
de heter Björn Nilsson och hans 
adress hittar man på $E000. Vidare 
kan man konstatera att det färdiga 
spelet var samma version som Björn 
skickade in som preview till U.S.
Gold, allt enligt denna text. 

Teny's Blg Adventure blev ju för· 
hållandevis populärt eftersom det är 
så likt jättehitten Great Giana Sis
ters. Mammagrisen som författat 
spelet skriver så här i sin Eledikation 
på$: "This program is for you, mom. / 
will love yo always .. TBA C64 V1.0" 

Thalamus är ju känt för att vara 
spelföretaget som inte släppt ett en
da dåligt spel. Delta, Armalyte, Sanx-

xlon och Hunter's Moon är spel som 
kräver en hel del av efterföljarna. 

Thalamus själva var tydligen inte 
helt nöjda med Retrograde, så därför 

· kan man titta på stacken vad de gav 
för omdöme: "We think Retrograde 
is the bo/locks - 11.11.89". Stack
en =$0100 .. 

Gömd mode 

Ett spel som egentligen toppar li
gan då det gäller gömda meddelan
den är spelet Dynamlte Döx. Det 
fjnns en gömd mode i detta spels in
ledning som inte är lika oskyldigt söt 
som den ordinarie. 

Hur man får fram den vet jag inte 
men resetta och leta igenom minnet 
med I-kommandot som vanligt. 

Skyll inte på mig, detta borde be
traktas som barnförbjudet!! 

Jag bör kanske lägga till att disk
versionen innehåller det kompletta 
spelet men av någon anledning är 
det bara på bandversionen man ser 

• inledningen. En· klar spelbug med 
andra ord. Var i· minnet? Jo kring 
$AB00 börjar det. Visa det inte för 
någon annan. (Alla ord finns inte i 
ordlistan!) 

Hel uppsats 

I spelet Blue Max finns en hel upp
sats av programmeraren Bob Per
kins. Det är en snyftvals om hur synd 
det är om honom om någon skulle 
kopiera hans spel. Den är faktiskt rik
tigt läsvärd! Resetta efter en stunds 
laddande och börja läs kring $1000. 

I M.Y.T.H kryllar det av roliga med
delanden. Prova själv att titta i introt 
på adress $8880 och framåt. I andra 
nivån $5800 och framåt finns också 
lite läsning för den textgirige. Den 
som lämnat efter sig alla dessa spår 
är en kul kille som heter Markus Wi-... 
derstein på Radwar/Dlgital Marke
ting. 

Predator h'ar en teature som inte 
många känr:ier till. För att man inte 

• 

. 
skall kunna lägga in någon lite smart 
rutin någonstans i minnet fylls detta 
med texten: Thank for showlng lnter· 
est In our product. Nlce tryl Love 
from BJ/NJ. Hela minnet är fullt av 
denna tex1 så du kan inte missa det. 

Vissa av texterna är givetvis syn
liga i spelet och inte alls den typ av 
"gömda meddelanden" som vi 
egentligen söker. För er som bemö
dat er om att spela "Dragon Nlnja 
utan framgång kan vi ju ge den rad 
som kommer fram då man klarat spe
let. På $9914 kan vi läsa "Hey dude. 
Thanx for rescuing me. Lets go fora 
b " • urger ... 

I spelet Vikings av Sören Grön
beck, alias Sodan of The Flying 
Crackers, hotar han några av sina go
da vänner med frasen: "Dynamic 
Duo: Don'.t crack this game. You 
know I have your adresses!". Sam
ma killar, Dynamic Duo, jobbar nu på 
Ocean vilket man kan se i en del av 
de samlingar Ocean ger ut. Vissa av 
filerna i dessa kompilationer har den 
något malplacerade texten: "Crun
ched by The Dynamic Duo" . 

Kommer ni ihåg Army Moves. Pro
grammeraren hette Zak Townsend 
och är bekant även i en del nyare 
spel, tex. Batman-The Movie. I del 
två av Army Moves har har skrivit en· 
liten uppsats om sig själv och livet. 
Där står tex. hur man fick bra recen
sioner i engelsk press genom att gå 
ut med tidningarnas redaktörer. FY! 
Så funkar det inte i Sverige! (VI kräver 
mycket mer än så. Red anm) · 

Så åvslutningsvis en liten sporre 
till er. De som gör programskydden 
vill inte att ni skall vara och rota i 
programmen medan programmerar
na gillar att man hittar deras med
delanden. Det som får mig att tycka 
att hemliga meddelanden är roliga är 
något jag hittade i PowerRama i 
dess Cyberload: 

It you are reading this, you must be 
a hacker! It you are a hacker, you're 
breaking the /aw, if you are breaking 
the law, you ought to be shot!" 

Heikki Karbing kunde inte uttryckt 
det mustigare. 

PL 
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lntocom, se Opp!! Nu har Da
tormagazins testare fått ett 
verktyg som han kan skriva 
häftiga äventyr med. 

T ACL är mycket bra, men 
definitivt inte lätt att lära sig. 

Det är flexibelt och har en 
avancerad kommandostruk
tur. Det är förberett tör att kö· 
ras mot hård-disk och du kan 
använda vilken editor som 
helst. Typ: Ed, Memacs eller 
vilken du nu föredrar. Dess
utom stödjer det grafik & ljud 
i IFF-format. Detta låter för 
bra för att vara sant. 

Visst finns det minus också. Bland 
annat att det är svårt att lära sig. Det 
tar LÅNG tid om du vill göra något 
avancerat. Manualen är mycket 
krånglig. (Du bör vara duktig på eng
elska). 

Den grafik-editor som följer med är 
inte mycket att hurra för. Samt att 
efter kompilering av ett äventyr mås
te en speciell run- modul finnas med 
på disken för att ditt äventyr skall 
kunna fungera. 

Hur fungerar då TACL. Jo, som 
sagt. Du skriver ett antal olika modu
ler i en vanlig texteditor.-Dessa mo
duler kopplas sen ihop med hjälp av 
en kompilator. När ditt äventyr kom
mit så långt är det bara att lägga det 
på en disk, stoppa dit PADV (Run
modul) och sälja det för en massa 
pengar .... Allvarligt talat är det lite 
svårare än så. Varje äventyr består av 
upp till sex olika moduler. 

Modulerna 

En huvudmodul, som talar om för 
systemet vad dom andra modulerna 
heter, variabel namn och vilket rum 
spelet startar i. De andra modul-ty
perna är IMAGE, ROOM, OBJECT, 
SUBROUTINE och VOCABULARY. 

IMAGE: Här lägger du namnen på 
dom eventuella bilder som spelet 
skall använda. 

ROOM: Innehåller alla rumsbe
skrivningar. Varje fil kan innehålla 

"- ett antal rum och du kan ha flera 
rums-moduler. 

OBJECT: Liknände rums-filer, men 
innehåller Istället beskrivningar på 
de olika 'saker' som skall finnas i 

~ äventyret. 
SUBROUTINE: Denna fil innehål

ler ett antal 'under-program' som du 
kan anropa för kommandon som an
vänds ofta. Att spelaren dör eller lik
nande 

VOCA8ULARY: Den-na fil innehål
ler allairaser, ord och special funk
tioner 60m du kan tänkas behöva i 
ett äventyr 

När du skrivt·r-'d1tt äventvr kan du 
nästan van~omhelst i koden lägga in 
kommentarer som bara syns i din 
källkod. Det gör det lättare för dig att 
vid ett senare tillfälle kunna tyda vad 
det är du har gjort. Det finns ett antal 
ord och fraser som är reserverade i 
TACL, tex. Riktningar att gå i och 
andra 'standard- kommandon' i ett 

Test: 
T.A.C.L. 
(The Adventure Constmctlon Lan· 
guage) . 
Företag : Mlcro Momentum lnc. 
Importör: Saknas 
Pris: Okänt 

'. , ' ' • ' ,,,. ', < 

' .. •",';, 

: . " ·~ ', , ' f;:· ' ' ' 

Här är ett utsnitt ur en bild i ett spel, kreerat av äventyrs
generatorn. 

' 

TACL är bö.'<ig att komma igång med. Men sedan kan man 
göra mycket. 

äventyr. Dessutom finns det en vill 
ltors-sats av typen IF .... 

THEN .... ELSE, som alla säkert 
stött på förut. Med hjälp av den kan 
du ställa upp mycket avancerade an
taganden. I stil med ... 

IF PLA YER HAS Svärd THEN 
IF USING Drake THEN 
T Du anfaller draken och Dödar 

den .... 
T Men svärdet förkolnar i din hand. 
SET Drake Dead 
PLACEÖBJ Drake Limbo 
PLACEOBJ Svärd Limbo 
ELSE 
T Men draken finns inte här .... 
ENDIF 
ENDIF 

Förutom vanliga saker som du kan 
plocka upp, använda o~h undersöka 
klarar även TACL av att automatiskt 
hantera så kallade NPC's. (En typ av 
figurer som utför handlingar obero-

TACL saknar än så länge 
svensk distributör. 

ende av vad du själv sysslar med). 
Dessa behöver inte vara levande fi. 
gurer utan du kant ex. låta din spela
re hitta ett talande svärd. Eller varför 
inte en kaffebryggare som citerar Vo
gon-poesi (Hemska Tanke). 

Debuggern 

Hur mycket klarar då TACL av 
egentligen? Tja, du behöver absolut 
inte vara rädd för att skriva ett för 
stort äventyr. Du kan definiera 65000 
olika rum, bilder, saker, subrutiner 
och variabler: Dessutom får du skri
va 4,294,967,295 tecken för att be
skriva allting. Detta räcker som du 
förstår ganska långt. Så det som be
gränsar är minnesutrymme och disk
utrymme. Sjäva kompilatorn är gans
ka minnes- snål men, du bör ha åt
minstånde 1 Megabyte RAM-minne 
för att kunna jobba effektivt. 

När du väl skrivit och kompilere.t 
ditt äventyr kommer det roliga. Av
lusning!! Som tur är innehåller PADV 
(Körmodulen) en kraftfull debugger 
som du har tillgång till i samband 
med att du provspelar dit äventyr. 
Det låter jtJ inte bra, då kan ju vem 
som helst titta hur Jag skrivit mitt 
äventyr. WJaej, -inte så lätt. Eftersom 
du kan sätta ett passord på ditt även
tyr som måste anges för att få till· 
gång till avlusnings-moden. Passord 
kan även sättas för att skydda din 
grafik i spelet. Så att ingen k~n stjäla 
dina vackra bilder till andra äventyr. 

Hur sammanfatta en produkt som 
T.A.C.L.? Tja, det är lite krångligt att 
lära sig. Ganska tidskrävande att 
jobba med. Vid tiden för denna arti
kel vet jag inte vad det kommer att 
kosta. MEN, om du är villig att avstå 
från grafik- möjligheterna så finns ett 
alternativ. Det finns ett PD-system 
som heter ADL. Detta system är helt 
gratis och är minst lika avancerat 
vad gäller rena text-äventyr. 

Stefan Jakobsson 

~ 
•, 

,• 
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MPS 1224C 4495:-
24-,uJ/an flirgsluiWJn liggOllde/st4ende A4 (Nonnalpris 5495:-) 

MPS 1550C · 2295:-
9-n4/ars flirgsluivare st4ende A4 (Normalpris 2995:-) 
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,, MPS 1230 1495:-
} 9-,uJlan mallissluivare st4ende A4 (Nonnalpris 1995:-) 

,:: ., 

Ferrotec 
Amigadrive 

A2000 
Intern drive 

, ·:·. 

;,;. :-:- . ..: .,, 

795:-

695:-

1000:- I RABATT lr-: . ~ .·. 

om du byter in din gamla. C64, } 
Nintendo eller SEGA mot en AMIGA 500! :; 

Passa pd att göra sommarens klipp! I 
1li; 

Gör det du drömt om sil länge, 

Köp en AMIGA 500 för 4395:
(Ordinarie pris 5395:-) 

, , , 
,::, 
::: • • • t 
i ·,:, 

-; .. 
Samtliga 01111nsJilt11U pristr illkluderar 23.46% IIW/IIS. Samlliga } 

ovansl&IIU erbjlllltuuk11 giilkr sd 1411gt lagret rilcktr, dock längst Lo.111- 9()()630. ::' 
·,: 

, . 
. ::,. 

I DATA 
KOMPANIBT 

(j) 

<· mot Cfl'( 
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Dubblerae 
Commodores 256K expan
sionsminne till 64:an, det så 
kallade 1764, såldes nog ald
rig i någon större utsträck
ning här i vårt land. 

Men säkert finns en eller 
annan lycklig ägare av detta 
minne, som väl främst är an
vändbart ihop med G EOS. 
Och än mera användbart blir 
det, utökat till 512K! Här be
rättar vi hur man gör. 

De expansionsminnen som finns 
till Commodore 64 och 128, 1764 på 
256K till 64:an och 1700 och 1750 på 
128 respektive 512K till 128:an är ju 
inte direkt användbara till program 
eftersom datorn inte kan adressera 
detta minne direkt. 

En hel del "minnesskyfflande" 
fram och tillbaka är nödvändigt och 
Inte många kommersiella program är 
anpassade för detta. 

Något som är väldigt tråkigt, efter
som man vinner en enorm snabbhet 
på att använda extraminnet som en 
RAM-disk. Ett exempel på detta är 
GEOS som lyfter till nästan profes
sionella höjder med en REU (RAM 
Expansion Unit, som extraminnet 
kallas) ansluten. 

raminnet 
stycken 16-pinnars IC-socklaroch åt
ta stycken 256K dynamiska RAM
minneskretsarav typen M41256-15, 
till exempel Elfa nummer 73-700-75. 
Dessa kretsar rymmer vardera 256 kl
lobits data, därför ger åtta stycken 
256 kilobytes kapacitet. 

Öppna datorn 

Börja med att ta isär höljet, det är 
inte skruvat utan endast hopsatt 
med " snäppkoppling" . Ta det försik
tigt bara, så att ingenting går sönder. 
Där innanför finns en skärmburk av 
plåt, som också ska bändas isär så 
att kretskortet blir åtkomligt. Ta för
siktigt ut detta och placera det på en 
bordskiva med komponentsidan 
uppåt 9ch kortkontakten mot dig. 

Längst upp syns då en rad med 
åtta av de minneskretsar som nämns 
ovan. Under dessa finns en rad med 
åtta gånger sexto11 tomma hål och 
det är här vi ska placera vår minnes
utbyggnad. Nere till vänster, åt kon
takten till, sitter en stor fyrkantig 
krets, RAM Expansion Controllern. 
Denna hanterar allt extraminnet och 
är samma som sitter i 1750, det vill 
säga den klarar 512K utan modifie
ringar. Längst upp i vänstra hörnet 
finns platsen för motståndet R4, 
som nämnts tidigare. Se figur. 

mycket lätt att råka böja ett ben och 
då kommer ingenting att fungera. 
Sätt sedan ihop det hela igen i om
vänd ordning, kretskort, skärmburk 
och plasthölje. Klart! Plugga in och 
testa. 

Skriv om 

Det testprogram som medföljer 
1764:an klarar inte omodifierat att 
testa 512K minne, men är ganska en
kelt att skriva om. ·Eller använd GE- j 

OS, version 1.3 eller högre, för att 
prova att allt fungerar som det ska. 
Gör det inte det, öppna minnet igen 
och kontrollera alla lödningar och 
komponenter. 1 

Värre än så är det inte. Samma me
tod kan för övrigt användas för att 
expandera 1700-REUns 128K till 
512K. Skillnaden är att även de atta 
kretsar som redan sitter på kretskor
tet måste bytas. De är' nämligen av 
64K-typ och åtta kretsar rymmer allt
så åtta gånger 64 kilobits, vilket är 
128 kilobytes. Byt alltså dessa mot 
256K-minnen och komplettera med 
åtta till enligt metoden ovan. 

Dessutom måste en kapning gö
ras på kretskortet. På dess undersi
da finns ett ställe markerat " J1" och 
" CUT 512K" . Här ska förbindelsen 
brytas för att tala om för RAM Ex
pansion Controllern att 256K-min
nen används i stället för 64K-kretsar. 

GEOS-användare med en 1764 
REU har säkert många gånger öns
kat att minnet var ännu större. Och 
det är inte alls omöjligt att ordna! 
Det nya strömförsörjningsaggregat 
som medföljer 1764:an räcker gott 
och väl till för att driva ytterligare 
256K och ombyggnaden är ganska 
enkel att utföra själv. 

Motstånd R4 -J D I· (1G U M ~ la ll19 Bl j Minnes· 

I . Il.Il llill llll ll!l lilll llill 1111 r kretsa, 

Sug upp tennet 

Troligen är de åtta gånger sexton 
hålen igenfyllda med lödtenn och 
måste i så fall öppnas innan vi kan 
montera något i dem. Med t illgång 
t ill en tennsug går detta raskt, an
nars duger en vanlig rund spetsig 
tandpetare av trä. Värm försikt igt 
tennet i varje hål och snurra sedan 
tandpetaren i hålet medan det hela 
kallnar. Var bara noga med att inte 
skada metallfolien på kretskortet, i 
och omkring hålen. 

Expansionsminnena till Commo
dore 64 och 128 är ett utmärkt sätt att 
göra världens kraftfullaste 8-bitars
datorer ännu bättre. GEOS-använda
re som saknar REU rekommenderas 
verkligen att jaga rätt på en på be
gagnatmarknaden, eller varför inte 
beställa från USA eller England? 

DDDDDDDD 4 ~e~~~g=~-
Samma krets 

1764:an använder nämligen exakt 
samma kretskort som sin större ku
sin 1750. Det går för övrigt alldeles 
utmärkt att använda detta större 128-
minne även till en C64, under förut
sättning att man har tillräcklig 
strömförsörjning. 

REC-krets .. 

\ 

Slutligen förtjänar det väl att på
pekas att Datormagazin inte tar nå
got ansvar för misslyckade ingrepp i 
dator eller extraminne. Det ni gör gör 
ni på egen risk, men det kan definitivt 
vara värt besväret. 

Anders Reuterswärd 

Använd Inte den transformator 
som levereras med datorn, då finns 
det risk för att saker och ting för
störs. 

.. 
1764 REU. Overst, som det ser ut i verkligheten. Underst en 

Sedan alla hålen öppnats, sätt qe 
åtta IC:hållarna på plats med den lil
la bågen som markerar åt vilket håll 
kretsarna ska vändas riktad uppåt. 
Vänd sedan hela kretskortet och löd 
fast varje ben på IC-hållarna till krets
kortet. Använd särskilt elekroniklöd
tenn (60-40) och var mycket nog
grann, så att det inte blir några över
bryggningar. Kontrollera allting en 
gång extra för säkerhets skull. 

Extra 
minne 
Komponenterna kan beställas från 
välsorterade elektronikaffärer, tex.: 

För att få en 1700 eller 1750 REU 
att fungera ordentligt med 64:an kan 
det också bli nödvändigt att klippa 
bort det 390 ohms motstånd som är 
placerat i position R4 längst upp i 
vänstra hörnet på REU:ns kretskort 
(se figur). 

schematisk skiss av kretskortet. 
ELFA Radio & Television, 17117 SOL· 
NA, Telefon: 08 - 730 07 00 För att ge sig på en ombyggnad 

bör man inte vara helt obevandrad i 
elektronikarbete och lödning på 
kretskort. Det är ett ganska pilligt ar
bete och risken finns alltid att man 
förstör något. De verktyg som be-

hövs är en lödkolv av det spetsigare 
och inte alltför effektfulla slaget och 
eventuellt en skruvmejsel för att bän
da upp plasthöljet runt minnesex-
pansionen. · 

De k_omponenter som krävs är åtta 

När detta är klart är det bara att 
vända kortet rätt igen och plugga in 
de åtta minneskretsarna i sina hålla
re. Även här krävs försiktighet, det är 

ELFA:s komponentnummer: 
IC-hållare (48-1209-5), ca 6 kronor 
styck 
RAM-kretsar 73-700-75, pris/st ca 74 
kronor Inkl. moms 

Forts. från sid. 5. Rädda sommaren med rätt datorbok 
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Utmana elektriciten \ 
\ . -
~ 

DISKETTER 
3.5'' 2 DD 
100% ERf:IORFREE 

--

Inom elektrotekniken är det 
vanligt att man har flera kom
ponenter som motstånd, spo
lar och kondensatorer in
kopplade i ett nät och vill för
enkla dessa till ett enda mot
stånd. 

Man måste då räkna ut vär
det detta enda motstånd 
skulle ha som kan ersätta al
la de andra~ Det går tämligen 
lätt att göra i de flesta fall, 

) men kan bli trista räkningar. 
Därför vill jag att du ska skri
va ett program som utför des
sa beräkningar som nästa ut
maning. 

Detta är utmaningen ni alla 
n programmerare ställs inför. , 

I grunden finns det två kopplingar 
som man kombinerar på olika sätt i 
alla kopplingar, nämligen serie och 
parallell-koppling. I en seriekoppling 
kopplas två komponenter efter var
andra i en följd. Motsvarande värde 
för ett enda motsånd fås genom att 
addera värdena på de två. 

Vid en parallellkoppling kopplas 
motstånden brevid varandra, så 
strömmen kan gå båda vägarna sam
tidigt. Värdet på det "sammanlagda" 
motståndet blir då mindre än det 
minsta av de två, exak1 får man fram 

' det enligt formeln i figuren (2 = 
(21 *22)/(21 + 22) om man kallar mot
stånden 21 och 22 och det motsva
rande enda motståndet Z). 

En hake 

Det finns ytterligare en lite hake 
som komplicerar räkningarna, näm
ligen att en del komponenter är be
roende av frekvensen på den ström 
man kör igenom dem. Normalt bru
kar man lösa det genom att dela upp 
motståndet i en del som är beroende 
av frekvensen och en del som är obe-

1.; 1 , reonde. Rent matematiskt räknar 
man sedan med komplexa tal, men 
det behöver du inte bry dig om, Jag 
har skrivit ner färdiga formler du kan 
använda dig av. Ett motstånd som 
består av dessa båda delar brukar 
man kalla en impendans (Z), en helt 
frekvensoberoende kallas resistans 
(R) 0ch en helt frekvensberoende re
aktans (X). De är de beteckningarna 

I 
Jag har använt i figuren. 

Ditt program ska klara av att analy
sera ett uttryck som beskriver ett an
tal hoppkopplade impendanser och 
räkna ut ett motsvarande värde. 

Uttrycket består i grunden av två 
tal med en operator mellan ( + eller 
//). För seriekoppling används + och 
för parallellkopplling används //. I 
stället för ett ensamt tal ska det kun
na förekomma en parentes med ett 

Regler 
C64 
• Programspråk: BASIC 2.0 
(64:ans BASIC). Maskinkod och an
rop av rutiner i ROM är inte tilllåtna. 
• Ingen programrad får överstiga 
79 tecken inl<lusive radnummer. 
• Programmet ska sändas in på 
band eller disk. VIII du ha tillbaka 
bandet/disken måste du skicka 
med ett frankerat, adresserat 
svarskuvert. 
• Bifoga en beskrivning av pro
grammet, dess användning och 
hur det fungerar. Har du använt nå
got specialknep som du tycker att 
är extra listigt, beskriv gärna det. 
• Märk alla papper du skickar in 
med namn och adress. 
• Bidraget skall skickas in Ull Ut
maningen, Datormagailn, Karl· 
bergsvägen 77-81, 113 3S STOCK· 
HOLM, senast 10 augusti 1990. 
Mätk kuvertet64-utmantngen, "IM
PENDANS'' och det antal bytes 
söm programmet tar upp, tex IM· 
PENDANS~ 1317 bytes 
• Har du problem att avgöra hur 
långt programmet är kan du göra 
så här: 

Lägg In raden 9999 PRINT-2664-4· 
FRE(O) I programmet. Gör sedan 
RUN 9999 så skrivs antalet bytes 
ut. Radera raden. 

Vi förbehåller oss rätten att pub
licera Insända bidrag. . 

10 ohm 
-<> 

.020 Henry 
w =1000 (159 Hz) 
(0, 20) 

<1 o. 20> 

[ 5•9Q!l t MINIMUM 
I • IS 20 st/order 

\ 
. \ 

Frankeras I 
ej I 

TCK 

> 10 + <0, 20> 
. t~ l~ 1~ . 

betalar I . ~ 
portot I 

Seriekoppling: 

Z - 21 + 22 

2 = , R, X > 

R = A1 + R2, X = X1 + X2 

21 = < R1, X1 > Z2 = < R2, X2 > 

471 ohm 

22pF = <0, - 45.45> 

> 471 // <0, 45.45> 

<~> 
<4.3453, -45.0307> 

Parallellkoppling: 
2 = 21 •22 2 = <R, X> R och X enligt nedan· 

21 +22 

R = A1 *R1 *R2 + R1 *R2*R2 + R1 •x2•x2 + R2*X1 *X1 
{R1 +A2)*(R1 +R2) + (X1 +X2J*(X1 +X2J 

X = R1 *R1 •x2 + R2*R2*X1 + X1 •x1 •x2 + x2•x2•x1 
(R1 +R2)*(R1 +A2) + (X1 +X2)*(X1 + 'X2J 

Formler som krävs till utmaningen. 
Skriv ditt uttryck. <RETURN> på tom rad avslutar. 
> 10+<0,20> 
<10.0000, 20 . 0000> 
> 471//<0,-45.45> 
<4.3453, -45 .0307> 
> (10 + <0,20>) // (471 //<0,-45 . 45>) 
<27.1999, 22.1279> 
> <12,> 
Syntax fel 
> 
Ok 

• 

Exempel på hur programmet ska se ut då det körs. 
nytt- likartat uttr,yck, · eller ~n impen
dans ihnanför < >. Etf ensamt tal 
motsvarar en resistans, för att be
skriva en impendans skriver man två 
tal åtskilda med komma och med 
< > runt. (Ex: < 10, 23 > ) Program
met behöver inte klara mer än 8 nivå
er parenteser och inte längre rader 
än 80 tecken. 

Mellanslag ska få förekomma mel
lan alla tecken, men inte krävas nå
gonstans. Alla fel i uttrycket ska re
sultera i felmeddelandet "Syntaxfel" 
och programmet ska fortsätta med 
en fråga om en till beräkning. Ett en
samt RETURN på en rad avslutar 
programmet. 

Se skärmdumpen för exempel på 
uttryck och på hur programmet ska 
svara. Antalet siffror i svaret tår va
riera från program till program, men 

Amiga 
• Programspråk: AmigaBasic 
• Ingen rad får överstiga 79 teck
en. 

ett par decimaler ska i alla fall vara 
med. 

Liksom tidigare är tävlingen öppen 
för både 64- och Amigaprogramme
rare. Klasserna Amiga och 64 kom
mer att bedöm mas oberoende av var
andra och en vinnare utses i varje 
klass. Det kortaste programmet i var
je klass tår pris. Till Amigan vill vi 
främst ha program i AmlgaBasic, 
men du kan också skicka in ett pro
gram i tex C. 

Det är längden på den okommen
terade källkoden som räknas. Om du 
inte använder AmigaBasic måste du 
tala om vad det är för språk du har 
skrivit programmet i, vilken kompila
tor du har använt och om det ska 
kompileras eller länkas på något sär
skilt sätt. 

Jag vill ha ditt bidrag senast den 
10 augusti, skickat till adressen i re
gelrutan. Vinnaren, tillsammans 
med det vinnande bidraget i varje · 
gren, presenteras i Datormagazin 
nummer 13 1990 och vinnarna kom
mer också att meddelas per post. 

Anders Kökeritz 

JAG BESTÄLLER 

HÄRMED ................ ST 
3.5"2 00 Disketter att 
sändas till mig mot 
postförskott 5:90/st. 
Levereras inom 14 dagar. 
Endast porto tillkommer 

Namn: 

Adress: 

Tel. nr: 

~TCK Tradlng&Co 

SVARSPOST 

Kunndnr: 750262600 · 

751 00 UPPSALA 

LAGERRENSNING !!! 
Värstingpriser! 

3 1 /2" DISKETTER 
Maxell MF-2ÖD 
Sony MF-2DD 
Sony MF-1DD 
GoldStar MF-2DQ 
GoldStar (vita) 

5 1/4" DISKETTER 
GoldStar M-2D 
GoldStar M-2HD 

MAXELL 
Rengöringsdisketter. 
Musmattor 
Databox 40 
Databox 80 
Databox 100 

JO V-STICKS 
Tac Il (vit) 
King Shooter 
Wico the Boss 
Turbo 

11.50:-
12:-
10:-
10:-
8:-

6:-
11.50:-

35:-
65:-
80:-
80:-
85:-

149:-
99:-

169:-
69:-

MONITOR 
Philips CM8833 
(inkl scart) 

Monitorfot 
(till CM8833) 

Scartkablar 

SKRIVARE 
Star LC 10 

EXTRADRIVE 
Citizen RF-302 

EXTRAMINNE 
512Kb 

2795:-

160:-

139:-

2445:-

900:-

900:-

Samtliga priser Inklusive moms, 
trakt till självkosb'ladspris -

tillkommer. 

5-års garanti på samtliga disketter 

RING eller SKRIV in Din beställning till 
KJT-Datahuset, tel 0927-112 80 (säkrast kväll) 

Box 10, 950 94 Övertorneå eller 
Övertorneå Telestuga AB, tel 0927-114 80 

• Programmets längd är filtäng
den på den sparade ASCII-filen, 
dvs den fil man får om man sparar 
med SAVE ''FILNAMN",A. 08$!! 
LIST från CL! anger längden. 
• Märk kuvertet "Amlgautmanlng
en IMPENDANS" EXTRAMINNE 699:-

års aranti • I övrigt se tillämpliga delar av 
reglerna till 64. Beträffande övriga 
språk, se texten. 

Övrigt: 
• Är du tveksam om just ditt speci
alknep är tillåtet, skiQka med flera 
versioner av programet, med och 
utan knepet. Skriv särskilt varför du 
skickar med flera versioner, och 
dess olika längder. Är du osäker på 
vad vi menar på någon punkt kan 
du också skicka in fler versioner. 
Skicka hellre in för mycket än för 
Ute! 
• Har du synpunkter på utmaning
en? Vill du påpeka fel, eller brister? 
Skriv det I brevet med ditt bidrag, 
eller ett separat brev. 
• Har du ideer till nya utmaningar? 
Skicka in dem! Du kan vinna pre
sentkort på 100 kronor för ideer 
som används. Märk kuvertet tydligt 
"MIN UTMANING". 

512 KB on off klocka kalender batteri 2 

699:-
2 års aranti 

48 5:-
inkl. mus 3 sv manualer, WB 1,3 , 
2 joystick , ordbeh. , musik , spel 
36 PD-program , 1 års garanti 

10 spel , 
, ritprogram, 

MODEM 2400 BAUD 
MONITOR 1084 P 
PRINTRAR 
.EXTRAMINNE AMIGA 2MB 
DAMMSKYDD AMIGA ATARI 
DISKETTER MF2DD 3,5" 
DISKETTBOX 80 ST. 3,5" 
MUSMATTA 

Alla riser inkl.moms 

1645:-
2695:
RING 
2590:-

99:-
6:95 
79:-
49:-

Frakt o 

TRASIG AMIGA I 
Vi fixar den för max 350:-. ' 

exkl. reservdelar 

BT 0587-70303 
ELODATA RING OU PRISIJSTA 

Vita huset 
713 92 G ttor 

ostf örskott tillkommer 
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Vem har åtminstone inte någon 
gång känt sig som Larry Laf
fer, mannen vars tankeverk

samhet till största delen emanerar 
Irån-de nedre kroppsregionerna. 

Leisure Suit Lany 3 
(Sierra-on-linelAmiga) 

Larry Laffer vill bli lycklig, rik, vill 
träffa snygga, kurviga brudar (helst i 
horisontalläge) men paradoxalt nog 
är han ändå innerst inne en romanti
ker som inget hellre vill än att slå sig 
till ro med fru och barn och villa och 
hund och akvariefiskar och bridge 
varje måndag. 

Precis så komplicerade och mång
facetterade, för att inte säga veliga, 
är världens pojkar och män innerst 

· inne . 
. Inte undra på att Larry går hem hos 

alla. Säg det kontor där inte folk sit
ter och spelar Larry när chefen är 
borta ... (Är det DÄRFÖR vi fick svart
vita monitorer utan ljud!? Red anm) 

-,. -·· 
. . , ( 

' ' . 

• 

• • 
arm1 

Nåväl, i den tredje (och till sann0-
'1ikhet gränsande visshet sista) delen 
av Larry-trilogin börjar det som det 
brukar - Larry går på pumpen. Kala
lau, som han skulle leva lycklig med 
hela livet, har tagit ut skilsmässa och 
kastat ut maken från lyxvillan på No
ontpnyt lsland (enligt gammal sed 
räcker det att gå tre varv runt sängen 
för att en skilsmässa ska vara effek
tuerad). Sen använder Larrys chef (f ö 
Kalalaus pappa) honom som bow
lingklot. 

Efter en underbar natt somnar Larry och Patti in. Larry drömmer om den perfekta kvinnan han funnit - Patti funderar på hur hon 
ska göra slut med sin nuva~ande pojkvän Arnold. Dessvärre råkar hon mumla just "Arnold" när hon somnar in. Larry knäcks ... 

Efter dessa äventyr funderar Larry 
på att lämna om inte livet så åtmin
stone civilisationen bakom sig. Dock 
kommer han på andra tankar när han 
tänker närmare på hur många kvin
nordet finns kvar att erövra. 

Blås Tawni ,.,.,-;;,_ " 

I Leisure Suit Larry 111 - Passi0na
te Patti in Persuit of the Pulsating 
Pectorals, som spelet heter, är Larry 
återigen i toppform efter en liten 
svacka i 11:an. Visserligen är vår hjäl
te både skalligare och fetare, men 
sånt här ös har det inte varit i karln 
sen han för första gången satte sin 
fot på Lefty's bar i Lost Wages. 

(var inte . hon 
med i ettan 
också?) på 
stålar genom 
att sälja en 
egenhänpigt 
tillsnidad 
souvenir. Lar
ry är skicklig 
med kniven ... 

, 

Men han känner ändå att det sak
nas någon i hans liv och han letar 
fortfarande efter, kvinnan med stort 
i<. 

Aldrig förr har Larry träffat så. 
många kvinnor (och· aldrig. förr har 
han misslyckats så totalt när det 
verkligen gällt). Och här träffar han taktiskt sin 

drömkvinna. Patti heter hon och är 
barpianist på det kasino där Larry ge

J nom en rad omständigheter uppträtt 
i kvinnokläder tidigare. 

Patti är inte enkel att få en träff 
med, dock. Det krävs både träning 
9ch gåvor för ~tt de två till slut ska bli 
ett par. 

•• . . 
• 

Ar·du 
Sveriges Larry? 
Är du Sveriges Larry Laffer? lovein several wrong pl~ces, hanmar 

Titta på bUdema, läs om Larry på en nudiststrand. Förskräckt 
utropar han: dom har ju inga kläder 

Lårrys bra,va~er ·och slutligen P4 sigt!! _. 
. ro\ai ·gardr;9ben. - .· .. ·· ·.. Ochnärhanvält)ittarenkvinnaså 

Kanske- du är _iätt person ., är d_et·allti<;l ha·n·-som [ag'gas upp. Det 
' O är sällan tvärtom. , , 

och med rätt snits-pad.~nvita' · · Episoderna med kvinnorna· slutar 
polyesterkostymen for att .alltid med att hon stick13r·och lämnar 
vinna Datormagazins tävling.! · honom i en underlig situation efler 

. , · position. 
'Reglerna ·för tävlingen är enkel. Exempelvis blev han lämnad bun-

Det gäller att skicka in en bild på dig den vid en säng vid ett tillfälle. Vid ett 
där du intar _cjen rätta "Larry Laffer- senare· tillfälle lämnar hon honom 
stilen". Ärdu tjej så får du gärna age- när han plötsligt blir biten aveh krab-
ra som Passionate Patti, Larrys ba, något som .hor:i misstolkar å det 
drömtjej. grövsta ... 

Men det är inte bara att likna L:.a'rry. Vad vinner man då? , 
Ni ska även uppslukas av Larrys vä- Ja, den som det visste. . . . . 
sen. Eftersom det är en Larry-tävling 

Det firins inte,mycket .berä~tat om . måste priserna v~ra lite speciella. 
Larry. Vad vi vet är att hans mor kas- När Larry vinner- massor av pengar . 
tade ut honom vid 36 års ålder (Larry går företaget i konkurs.. . ' 
inte mamman). Larry var för trist och · Så skriv vad du tycker att du vill 
mamman skulle ragga upp en riktig vinna. Men det måste också vara i 
karl. Larry-klass. 

Efter att ha levt sitt liv som en su- Annars får du Dåtormagazins 
pertönt i sin ensamhet har Larry, ef- spaghettipris. Det vill säga en burk 
ter det att första delen, Leisure Suit krossade tomater, en burk billiga 
Larry, in the land of the lizard lounge, champignioner, konservsardiner och 
klätt upp sig och givit sig ut i nöjes- stans billigaste makaroner. 
världens virvlar. Men tönt är han fort- Skicka bidragen till: Larry Laffer, 
farande. Datorrnagazln, Karlbergsvägen 77-

Larry är trots alla utsvävningar 81, 113 35 Stockholm. Vi vill ha ditt 
me'd kvinnor ovanligt blyg. I del två, bidrag före 3 juli i år. PS. Berätta ock-
Leisure suit Larry goes looking for så vad som gör dig till årets Larry. 

• 

Patti råkar dGck prata i sömnen 
och yttra det ödesdigra ordet "Ar
nold". Arnold är Pattis numera ex
pojkvän, men när hon jigger där och 
drömmer om hur hon ska ta farväl av 
pojkvännen för Larrys skull, så slin
ker det bara ur henne. 

Larry tror dock något helt annat 
och flyr ut i djungeln fqr att leta reda 
på sina drömmars man och får både 
använda list och· en hel del av sina 
und~rkläder för att k0mma fram till 
Larry. 

Om ni inte har märkt det tidigare 
så älsKar jag det här spelet. Visser
ligen är det samma gamla PC-grafik, 
om än med lite, snabbare bildbyten 
än tidigare. 

Men känslan finns där. Att man se
dan spelar Larry 111 både som Larry 
och som Patti är ytterligare en höj
daride, bland alla andra från pro
grammeraren Al Lowe. 

Förresten finns Al själv med i spe
let - han och några kompisar är på 
Noontonyt ·på semester. Det går till 
och med an prata med Al . 

Gå dessutom in i the Comedy Hut 
och : njut av Paul . Pauls etniska 
skä'mt.-Du får själv välja vilka etniska 
gupper som ska få sina fiskar varma. 

'Wnderbart, är ordet. 
Och spelet SKA spelas på "Totally 

Raunchiest Level". 
Göran Fröjdh 

' 
. . • 

• 

Patti har dock bestämt sig för att inte släppa iväg den man 
som hon så länge längtat efter, trots att han flytt ut i djungeln. 
Men Larrys polyesterkostym glänser miltals omkring. Och här 
hinner Patti få syn på honom innan han försvinner in i bam
buskogen. 

Efter att ha använt de flesta av ·sina ·underkläder på vägen 
genom djungeln, har Patti nu nått fram till ett stup. Med lite 
god vilja går det att få ihop ett rep· av nästan vad som helst . 

• 

Tawnis intresse för Larry avtar snabbt när han råkar få en 
krabba i byxan. Men "crabs" kan betyda mer än en sak, och 
naturligtvis tror tjejen att det betyder just precis det som Larry 
INTE menade, stackarn. Så det var ingen större ide att vara 
frikostig mot den här dumma turistbruden, 

. ' 

..,. 
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Mus blir joystick 
Nu har den analoga joystick
en kommit till Amigan. 

Vad ska man med den till? 
kan man tycka. 

Mycket, anser Björn Knuts
son som gillar att ha en joy
stick som funkar som en 
mus. 

Advanced Gravis MouseStick är i 
korthet en joystick som låtsas vara 
mus. 

Varför skulle man nu vilja ha en 
sådan? Förklaringen är att det inte 
finns någon standard för hur en ana
log joystick skall bete sig på Amigan. 
En analog joystick är en joystick som 
inte bara känner av åt vilket hål man 
drar pinnen, utan också hur långt 
man drar pinnen. 

Tanken är att man i tex en flygsimu
lator skall kunna tala om hur IT,lan vill 
ha rodren genom att dra joysticken 
till en viss position, i stället för att 
försöka simulera detta med en digi
tal joystick. 

Många program som skulle ha fun
gerat bäst med en analog Joystick 
stödjer i stället musen, eftersom den 
är det närmaste man kan komma en 
analog joystick. , 

MouseSticken drar nytta av detta 
genom att simulera att en mus är in· 
kopplad. 

Eftersom olika program löser det
ta på lite olika sätt så kan man pro
grammera sin MouseStick att bete 
sig på olika sätt. I en del spel så är 
det bäst att låta MouseSticken simu
lera att man rullar musen åt det håll 
man drar joysticken. Ju längre man 
drar MouseSticken åt detta håll, ju 

fortare rullas den simulerade musen. 
Det finns ett antal inställningar. För 
de flesta muskontrollerade program 
har det funnits en " bästa" inställ· 
ning som ger bra resultat. 

Inte bara spel 

MouseSticken duger inte bara till 
spel. För allt (inklusive WorkBen· 
chen) som är muskontrollerat kan 
MouseSticken användas. För en del 
saker (som Workbenchen) fungerar 
MouseSticken helt enkelt inte bra. 

. För andra fungerar den alldeles ut· 
märkt. 

Det är mycket en fråga om att hitta 
rätt inställning, men det är också en 
fråga om tycke och smak. I vilket fall 
som helst så är MouseSticken ett bra 

Så här ser den ut MouseStick. 

(om än dyrt) köp ifall man har något 
som "vet" att den skulle passa till . 

Att den sen troligen kommer kun
na användas till ett flertal andra 
funktioner (inklusive vanlig digital 
joystick) är en bonus. 

Björn Knutsson 

MouseStick 
Pris: 1095 kronor Inkl. moms 
Distributör: HK Electronics, Hem
vämsgat. 8, 171 54 Solna 
Tel. 08-7339290 

Norsk höjdare i PD-floran 
PC-spalten rullar vidare. 

Denna gång bjuds ett ut
märkt terminalprogram, 
dessutom program om be
kväm fil- och fönstermanipu
lering och disketter med pro
gramexempel till ROM KER
N EL Reference Manual-böck
erna. 

RKMCompanion 

ROM KERNEL Reference Manual
böckerna från Commodore/Addison 
Wesley är som de flesta vet ganska 
tjocka luntor. De innehåller också en 
mängd programexempel. Dessa är 
inte alltid så roliga att knappa i'[h 
Dels för att de är ganska långa, oo,h 
dels för att det finns en del feltryck i 
böckerna. 

" . Räddningen är RKMCompanion. 
Tve diskar sammanställda av Com
modore och släppta som Freeware 
(dvs, du får kopiera dem fritt, under 
vissa villkor). 

På dessa finns inte alla, men 
många av de exempel som finns med 
i RKM-böckerna. För den som vlll lä· 
ra sig mer om hur man programme
rar Amigan är detta mycket värde· 
fullt. Visserligen har man ju exemp· · 
len även i böckerna, men att ha dem 
direkt körbara är en klar fördel. 
RKMCompanion kan även tjäna som 
bibliotek med nyttiga rutiner när man 
'sitter och programmerar. Exemplen 
må kanske inte vara såna att de bara 
är att kompilera och länka in i sin 

1,a, 1,,e »anlel 8looh a oe. 

Terminalprogrammet NComm v 1.9 är helt i klass med sina 
kommersiella motsvarigheter; 
egen kod, men det finns ändå gar]S· 
ka mycket man kan ta och använda i 
sina egna program. (Flsh 344) 

SID (1.06) 1. 

En "dirutility" är i princip ett-pro· 
gram som låter dig manipulera flfer 
på ett bekvämt sätt. Om man bara är 
bekant med Workbench är en dirutili· 
ty ett bra sätt att få många av för· 
delarna med cu; utan att behöva lä· 
rasig CLI. 

SID 1.06 är, i min mening, den bås· 
ta PD/ShareWare "dirutility" som 
finns att få tag på just nu. Det som 
gör den så bra är att den har alla vikt i· 
ga funktioner och är lätt och smidig 
att arbeta med. Ett exempel är om 
man dubbelklickar på !;ln fil. Om det 
är en textfil så visas den, är det en 
packad fil som SID känner igen, så 
tar den en lista på innehållet I filen 
och är det nån fil som SID inte känner 
igen så får man upp istället en 111as
sa information om filen. 

Att förklara riktigt vad det är som 

gör SID så bra är svårt. Den har helt 
enkelt rätt "känsla". När man kon
figurerat upp den är det bara att tuta 
och köra. 

SID är Shareware och upphovs
mannen förväntar sig 25 dollar ifall 
man använder programmet. I detta 
ingår även nästa version av program
met. (Flsh 338) 

NComm(1.9) 

Jag fick ett brev från Norge härom 
veckan. I brevet låg en diskett med 
programmet NComm 1.9. Jag kan 
bara gratulera vårt (inte alltid fullt så 
kära) grannland till de uppenbara be· 
gåvningar de har. NComm har sedan 
jag fick det blivit det terminalpro-· 
gram jag helst använder när jag mo
demar. 

Inte nog med att programmet har 
de flesta av de finesser man förvän· 
tar sig av ett bra terminalprogram 
idag: Funktiostangenter, script-filer, 
X/Y/ZModem, en bra telefonbok osv. 
Det har dessutom ett inbyggt alter-

,~ 
Tetris ännu en gång 
Dags för ännu fler PD pro
gram till C64. Den här gången 
är det två speldisketter som · 
presenteras. 

På,disk "64.94 Tetrys" finns en ver
sion av Tetris ett av de senaste årens 
mest framgångsrika spel. Nu finns 
det en Shareware version av Tetris 
t1II C64, Tetrys. 

nativ för att få svenska tecken kor· 
rakt. 

Därtill är det i särklass det smidi· 
gaste terminalprogram jag nånsin 
kört på Amigan. En stor finess är att 
programmet multitaskar även 
internt.. Det betyder tex att jag, me
dan Jag håller på och ringer runt till 
olika baser, kan ändra i telefonbo· 
ken, titta på "scrollback" bufferten, 
ja i princip köra vilka funktioner som 
helst i programmet samtidigt. 

Det är i princip två saker som gör 
att jag inte helt kan övergå till 
NComm. Dels saknar NComm rikti
ga terminalemuleringar, vilk~t inte 
spelar nån roll om man bara kör på 
BBS:er, dels så finns det inte något 
stöd för ARexx. Stöd för ARexx skall 
dock komma i nästa version. 

Mitt intryck rent generellt av 
NComm är "Wow!". NComm är helt 
klart i klass med de flesta kommersi
ella terminalprogram och slår" dem 
dessutom på många punkter. Jag 
måste gratulera Daniel Bloch m.fl til l 
ett mycket bra terminalprograll]. Ska 
du moderna och inte BEHOVER 
ARexx eller terminalemuleringar så 
ta en mycket noggrann titt på 

Ingen 
PD-~upong 

NComm. 
(Camelot 71) 

XSize 

XSize är ytterligare ett trevligt litet 
program från Mikael Karlsson, upp
hovsmannen till ett av mina person· 
liga favoritprogram: Sriap. 

Vad XSize gör är en smula svårt att 
förklara. Programmet hjälper till när 
man ändrar storleken på fönster. Ge· 
nom att hålla in CTRL-knappen och 
hålla ner vänster musknapp så får 
man upp ett rutmönster på skärmen. 
Om man sen för ut pilen till ett av 
fönstrets kanter så tar man tag i den 
kanten. Man kan sen flytta denna 
kan av fönstret hur man vill. Normalt 
kan man ju bara ändra storleken på 
fönstret relativt nedre högra hörnet. 
Med hjälp av XSize kan man ändra 
den relativt vilken kant eller vilket 
hörn som helst. Detta gör att det blir 
mycket enklare att "passa in" föns
ter och få precis den storlek man vill 
ha. 

(Camelot 69) 
Björn Knutsson 

I avvaktan på ny leverantör för PD-program till Amlga kan Oatormagazln Inte publl· 
cera någon beställnlngskupong. 
VI hoppas däremot att vi kan presentera en kupong för Oatormagazlns läsare I nästa 
nummer. 
Som vanligt går det dock att hitta PC-program genom användarföreningar och 
BBS:er. 

av spel. 
Den andra disketten är "C64.95 

Donkey Kong Jr". Här finns naturligt
vis Donkey Kong Jr, ett hejdlöst trå
kigt spel som saknar allt det som 
brukar. göra spel roliga. Ett flertal 
andra halvdåliga spel finns även 

som tex Ringside Karate - ett en
kelt karatespel, Pool - ett rätt bra 
flippar, Huncback - ett gammalt 
med ganska roligt plattformsspel 
och ett par andra onämnbara spel. 

Ingen direkt höjdardiskett. 
Pekka Hedqvist 

• 
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Nu när endast tre delar av as· 
sembler·skolan återstår är 
det dags nämna blittem. 

I denna trettonde del visar 
vi grunderna för blitterpro· 
grammering. Som exempel 
har vi bland annat ett pro· 
gram som visar en enkel 
scrolltext. 

Blittern år en del av Agnus-chippet 
som år till för att manipulera minne 
med hjälp av skiftregister och logik. 

Blimmern (Block I Mage Manipula
tor) som den också kallas år liksom 
coppem en DMA-baserad krets och 
går på samma cykler som proces
sorn och coppern. 

Dess prioritet kan varieras så att 
den har full prioritet över processorn, 
alternativt samkörning med proces
sorn. Coppern har dock full prioritet 
över blittern. 

Blittern har tre källor (sources) för 
att låsa i minnet och en destination, 
vilket sammanlagt ger fyra DMA-ka
naler. 

Genom att logisktkombinera flera 
källor kan många intressanta resul
tat åstadkommas, inte minst inom 
grafik och animering. 

Blitter-DMA jobbar likt bitplans
DMA med rader och kolumner. 

Når ett visst antal ord låsts från/ 
skrivits till en rad adderas modulo till 
varje kanalpekare. · Detta förfarande 
spar tid vid bearbetning av grafiska 
objekt vars storlek är mindre ån skär
mens. 

Hårdvaruregister 

• 
EEMBLER 

-
Artikelförfattare: @ 
Daniel Melin & 13 

· Peter Lindström 
Teckningar: Bjöm Olln 

För att möjliggöra blitterverksam
het måste bit 11 6 i DMACON vara 
satt. Du uppfyller detta med instruk
tionen 
MOVE. W Il $8240,$DFF096 
För varje källa finns en pekare till en 
Jämn adress I ChipMem där data ska 
hämtas. Dessa register är 
$DFF048 BL TCPTR Pekare till sour
ce C 
$DFF04C BL TBPTR Pekare till sour
ce B 
$DFF050 BL TAPTR Pekare till sour-
ce A · 
$DFF054 BL TDPTR Pekare till desti
nation D 
Dessa pekare ställs in som två words 
eller ett longword. 

rme minnet 
Bit Il /Innehåll/Funktion 
15/ASH3/Bit 12-15 anger skift åt hö· 
ger av data från A 
14/ASH2 
13/ASH1 
12/ASH0 
11/USEA/Använd source A 
10/USEB/Använd source B 
09/USEC/Använd source C 
08/USED/Använd destination D 
07/LF7/ABC 
06/LF6/ABc 
05/LFS/AbC 
04/LF4/Abc 
03/LF3/aBC 
02/LF2/aBc 
01/LF1/abC 
00/LF0fabc 
Med LFO-LF7 bestäms hur de tre käl
lorna ska kombineras. Källor skrivna 
med gemener (a,b & c) anger den in
versa funktionen av respektive källa. 
Med hjälp av boolsk algebra kan ett 
uttryck för D formuleras. Om min
term (LF0-LF7) % 10101100 får man: 
D = ABC+AbC+ aBC+aBc 
D = AC(B + b) + aB(C + c) 
D = AC+aB 
vilket innebär att 
D = BomA = 0 
D = ComA = 1 
Uttrycket gäller för varje databit i sig. 
Registret BL TCON1 ($DFF042) inne-
håller följande: . 
Bit ///Innehåll/Funktion 
15/BSH3/Bit 12-15 anger skift åt hö
ger av data från B 
14/BSH2 
13/BSH1 
12/BSH0 
11/-/Bit 5-11 används ej (nollställ) 
10/· 
09/· 
08/· 
071• 
06/· 

Program 13.1 
LINES: 
WORDS: 

EQU 4 
EQU 3 

; Antal rader 
; Antal ord 

BLTWAIT: MACRO 
BLTBUSY?O: BTST #6,$02(A6) ; Blitter färdig? 

BEGIN: 

I 

READ: 

WRITE: 

! 

BNE.S BLTBUSY?O 
ENDM 

MOVEM.L D0-D7/AO-A6,-(SP) 

LEA.L $DFF000,A6 
MOVE.W f$8240,$96(A6) ; Slå på blitter DMA 

MOVE.L 
MOVE.L 
MOVE.L 
MOVE.L 
MOVE.L 
MOVE.W 
MOVE.W 
BltWait 

l$05300000,$40(A6) ; D = NOT(B} ANDA 
#$0FFFFFF0,$44(A6) ; Mask 
tREAD,$4C(A6) ; Från B 
IWRITE,$54(A6) ; Till D 
t$00020002,$64(A6) ; Modulo för A & D 
#$FFFF,$74(A6) ; Data för A 
l64*LINES+WORDS,$58(A6} ; Starta blittern 

; Vänta på blittern 

MOVEM.L (SP)+,D0-07/A0-A6 
RTS 

DC.W $AAAA,$AAAA,$AAAA,$AAAA 
DC.W $AAAA,$AAAA,$AAAA,$AAAA 
DC.W $AAAA,$AAAA,$AAAA,$AAAA 
DC.W $AAAA,$AAAA,$AAAA,$AAAA 

DC.W $illl,$1111,$1111,$1111 
DC.W $1111,$1111,$1111,$1111 
DC.W $1111,$1111,$1111,$1111 
DC.W $1111,$1111,$1111,$1111 

00/LINE/Sätter blittern i fine drawing 
mode 

blitter-rad. För varje kanal finns ett 
separat moduloregister: 

f "descending mode" (DESC = 1) 
minskas pekarna med 2 för varje cy
kel och modulon subtraheras. Detta 
kan vara användbart vid grafikscro/1-
ning åt höger, då överlappning mås
te undvikas. Pekarna ställs då in på 
blockets sista ord. Vanligtvis skrivs 
$0000 till detta register. 

$DFF060 BL TCMOD Modulo för so-
urce C · 
$DFF062 BL TBMOD Mod ufo för so
urce B 
$DFF064 BL TAMOD Modulo för so
urce A 
$DFF066 BL TDMOD Modulo fördes
tination D 

l 

Tillsammans med blittern finns en 
krets för linjedragning (line drawing) 
och en funktion för ytfyllning (area 
filling). 

Liksom andra pekare ökas/minskas 
dessa successivt under blitter-ope
rationen. Under varje DMA-cykel 
hämtas ett word från den aäress re
spektive pekare står inställd på. Ge
nom möjligheten att välja vilka kana
ler som ska arbeta under blitter-ope
rationen kan ordningsföljden i vilken 
de olika kanalerna jobbar ej alltid för· 
utses. 
I regel läser A ett ord först, följd av B 
och C, samt en skrivning av D. För att 
bestämma vilka kanaler som ska 
vara påslagna, skriver man till 
BL TCON0 ($DFF040). 

05/-
04/EFE/Fy// exklusivt (för ytfyl/ning) 
03/IFE/Fyl/ ink/usivt (för ytfyllning) 
02/FCI/Väljer startfyl/ning 

Det finns två register som hjälper dig 
att "klippa" bort data. Dessa är 
BLTAFWM ($DFF044) och 
BLTALWM ($DFF046) med vars inne
håll logisk AND med källa A görs för 
första repsektive sista ordet på varje 

Modulon mäts i jämnt antal bytes 
och läggs till respektive pekare efter _ 
varje rad. 

Dessa två begrepp går vi dock inte 
in på här i assembler-skolan. 

• • • - - I 

- . . ~ ~~ ~;' . . . . . . ---~ ~·- ' : 
-.~.-.,"- ... :..·-: 

-· • • " ,~ ... ! 

LYNX 
Minsta speldatorn! 

,.:~: 4096 färger! . ' .. 

Levere·ras med 
California Games! 

• 

' \ 
\. 

.. 
r 

'I ' 

~ 

Transformator 99:-
(Gäller vid köp av Lynx, normalpris 195:-) 

Snabbhetspremie! 
Vid köp inom 10 dgr 
medfölier 

· batterier! 

l • 

01/DESC/Anger blitter-riktning 
(0=framåt) 

. 
. . 

. . . -. . 
. . - .. 

. . . 

Hårddisk 30 Mb 
Supra, autoboot, genomkoppling, 

utbyggbart till 2Mb Ram 

' -
·, . .. 

· ·_ .. Spelprogra.m 99:-
~ T.errorpods ......•.. ~·•·:·············~···· Psygnosis 

C...-y.$tal Hornmer ..........•....... ~Micropartner 
Atron 5000 ~ ... ~~ .........•......... ; .. lmpressions 
X-out •.• :.. •••••••• :·~ •• : •.••••.••••.•••••• Rainbow Arts 
Rock ·'·n'Roll ......................... Rainbow Arts 
Oxx9nian .................•..•....... Rainbow Arts 
Volleyboll simulator ............. Rainbow Arts 
Turbo Outrun ...•........•.................. US Gold 

Ring och beställ 
040-15 00 -87 

.. 

Order skickas postförskott, p d • 1· 
moms ingår, frakt och PF-avgift tillkommer. OStOr erspeCla _ISten 

För varje källa finns ett buffertregis
ter .. Genom dessa register slussas 
data från källorna till destinationen . 

Diskdrive 5,25'~nkl 2 spel 

995:-
The Final Cartridge 3 

375:-

Dammskydd ...................................... 99:-
Naksha Mouse (Amiga/ST) .............. 495:-
T ac 2 JoystiGk • . . • •. • . • • • • • . • • . • • • • . • . . • • • • • • • . . 1 09:
Pri nterstä 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 99:-
4-färgsband MPS 1224C ..••••....••.•...• 195:
färgband (svart) MPS 1224C ..........•.. 145:
Skrivarkabel 3 meters ..•..•........••.•.•.. 149:
Scartkabel för Amiga ..............•........ 149:-

I 

MP·S1224C 
24-nålars· färgskrivare, 
stående/liggande A4, 
inkl kabel & färgband 

4.895:-



• 

• 

Om en källa ej är påslagen motsvarar 
dessa register data för respektive 
källa för varje ord under blltteropera
tionen. Om du tex vill göra ett bitplan 
randigt behöver du inte sätta upp ett 
lika stort fält med randigt mönster. 
Du skriver bara ditt mönster till buf
fertregistret för A, B eller C och väljer 
lämplig minterm. Adress för respek
tive buffertregister är: 
$DFF070 BLTCDAT 
$DFF072 BLTBDAT 
$DFF074 BLTADAT 
För att slutligen sätta igång blittern 
skriver du till . BL TSIZE ($DFF058). 
När du skriver till detta sätter blittern 
automatiskt igång. Bit 0-5 anger an
talet words per rad och bit 6-15 anger 
antalet rader. 

Värt att veta 

Skrivning till något av blitter-re
gistrena under en blitter-operation 
kan medföra oförutsägbara resultat. 

Därför bör man vänta på att blit
tern jobbat färdigt innan program
met fortsätter exekveras. Bit# 14 
(BBUSY) i DMACONR ($DFF002) är 
1 :a under hela blitter-operationen 
och läses tills den blir 0. 

Blt #13 (BZERO) i DMACONR sig
nalerar om blitter-operationen i 
samtliga fall medförde 0 som resul
tat. Denna funktion kan vara använd
bar för att jämföra stora datablock 
med varandra. Om A och B pekar på 
varsitt datablock, sätts LFO-LF7 så 
att uttrycket A XOR B realiseras. I 
detta fall behövs ingen destination. 

Bit # 10 i DMACON ($DFF096) be
stämmer prioritet mellan processor 
och blitter. Om denna bit (BL TPRI) är 
satt har blittern full prioritet över pro
cessorn. Denna bit sätts tex om pro
cessorn väntar på ett svar från blit
tern, så att minimal tid sils. 

Bit # 1 i COPCON ($DFF02E) sätts 
tlll 1:a om coppern ska ha möjlighet 
att använda blittern. Att skriva till 
blitter-registrena med hjälp av cop
pern medför risken att coppern "hin
ner ikapp" blittern och skriver igen 
innan blitten är klar. Därför bör en 
WAIT instruktion inkluderas med 
BFD (bit# 15 i I R2) nollställd. 

Användningsområden 

Eftersom blittern läser och skriver 
data mycket snabbare än proces
sorn är det naturligt att använda den 
till animering. När sprites inte räcker 
till används blittern för att skapas k 
"BOBS" (Blitter OBjectS) som vi 
kommer ta upp i nästa del. Med hjälp 
av d~ logiska funktionerna kan man 
mycket smidigt bearbeta data på ett 
kraftfullt sätt. T ex kan aritmetiska 
operationer som multiplikation ut
föras av blittern, krympning av gra
fiska föremål kan effektivt åstad
kommas i line dr~wing mode, verti
kala förflyttningar av grafik kolumn
vis (ända ner på xelnivå) med mera. 

Titta på de båda programexemp
len som finns här på sidan. 

Program 13.1 flyttar data från ett 
minnesblock till ett annat. Minterm 
är satt så att indata inverteras. Källa 
A används enbart som mask, där de 
fyra första och sista bitarna på varje 
rad maskas bort. Resultatet erhåller 
du med Seka-kommandot Q.W 
WRITE. 

Detta var ju en ganska enkel blit
ter-operation. För att ge dig något 
nyttigar~- har vi skrivit ett program 
som visar en scrolltext. . 

PROGRAM 13.2 

För att scrolla texten 1 xel åt väns
ter ställs D in på bitplanets startad
ress och A på D + 2. 

Med ASH0-ASH3 skiftas sedan all 
data 15 xeis åt höger eftersom data 
redan förflyttats 16 xels åt vänster. 

Bitplansmodulon är satt till $0002 
för att skapa en area där tecknen kan 
skrivas ut, så att de glider in på skär
men. Grafik har endast definierats 
för tecknen A, B och C samt mellan
slag. Vi överlåter åt dig att knappa in 
grafik för resten av tecknen. 

Mycket nytt 

Det blev en hel del nytt i den här 
artikeln. Du har nu några veckor att 
smälta detta, så kommer vi tillbaka 
och visar hur man använder blittern 
på ett mer avancerat sätt. • 

Prova gärna att skriva om ·scroll
textrutinen för varierande font-stor
lek och hastighet. 

Program 13.2 
AllocMem: EQU -198 
FreeMem: EQU -210 
OpenLibrary: EQU -552 
MEMF CHIP: EQU $10002 
LINES: EQU 8 
WORDS: EQU 24 ; Max 24 
BPLSIZE: EQU LINES* 2*WORDS+2 ; Storlek på bitplan 
OOFSTRT: EQU $28 
OOFSTOP: EQU DDFSTRT+[8*[WORDS-2]] 

ALLOCM: MACRO 
MOVE.L i?l,00 
MOVE .L #?2,01 
JSR ALLOCMEM (A6) 
ENDM 

FREEM: MACRO 
MOVE.L ?l,D0 
BEQ .S MEMFREE?O 
MOVE.L D0,Al 
MOVE.L #?2,DO 
JSR FREEMEM (A6) 

MEMFREE?O: ENDM 

OPEN~IB: MACRO 
LEA.L ?l(PC),Al 
MOVEQ #?2,00 
JSR OPENLIBRARY(A6) 
ENDM 

BLTWAIT: MACRO 
• 

BLTBUSY?O: BTST f6,$02(A9) 

31 

-• 
- - -

·NEWCHAR: MOVE.L TXTPTR(PC),AO ; Pekare till text 

ASCII: 

ADDQ.L #1,TXTPTR 
CLR.W 00 
MOVE.B (AQ),00 
BPL.S ASCII 
MOVE. L itTEXT,TXTPTR 
BRA.S NEWCHAR 

SUB.B 132,00 
ASL.W 13,DO 
LEA.L FONT(PC),AO 
MOVE.L BPLPTR(PC),Al 

; Slut på text? 
; Bör ja om 

; Multiplicera med 8 

ADD.L l2~~0RDS,Al ; Startposition för 
MOVEQ 1 7., 07 ; tecken 

PRINTCHAR: MOVE.B $00(AO ,OO.W), (Al) ; Skriv ut tecken 
ADDQ.W fl,00 
ADD.L f2*WORDS,Al 
OBF 07,PRINTCHAR 
BRA . S PRINTED 

; Näst,a rad 
• 

; Klar ! 

EXIT: LEA.L $0FF000,A6 
MOVE.L OLDCOP(PC) ,$80(A6) ; Återstäl l copper 
MOVE .W l$7FFF , $96(A6) 
MOVE.W OMAENAR(PC),$96(A6) ; Återställ DMA 

INITFAILEO: MOVE.L $4 .W,A6 
FREEM COPPTR,COPSIZE ; Deallokera copper 
FREEM BPLPTR,BPLSIZE ; Oeallokera bitplan 

RETURN: MOVEM.L (SP)+,00-D7/A0-A6 
RTS 

COPPER: 
BPLlPTR: DC.W $00E0,$0000 · ; Bitplanspekare 

OC.W $00E2,$0000 
DC.W $8007,SFFFE,$0182,$800 ; Textfärq BNE.S BLTBUSY?O 

ENOM • DC.W $8107,$FFFE,$0182,$900 

SYNC: MACRO 
RASTWAIT?O: MOVE.L $04(A6),D0 

ANO.L f$1FF00,D0 
LSR.L 18,00 

UNDEF: 

BEGIN: 

!NIT: 

,, 

CMP.W l?l,D0 
BNE.S RASTWAIT?O 
ENDM 

MACRO 
OC . B %00000000 
DC . B %00000000 
OC . B %00000000 
DC . B %00000000 
DC . B %00000000 
OC.B %00011000 
OC . B %000110'00 
OC.B 0 
ENDM 

; Grafik för odefinierade 
; tecken 

• 

MOVEM . L D0-D7/AO-A6,-(SP) 

MOVE.L $4 .W,A6 
AllocM BPLSIZE,MEMF CHIP 
MOVE.L 00,BPLPTR -
BEQ.L INITFAILEO 

AllocM 
MOVE .L 
BEQ.L 

COPSIZE ,MEMF CHIP 
00 , COPPTR -
INITFAILEO 

; Allokera bitplan 

; Allokera copper 

OpenLib 
MOVE.L 
BEQ.L 
MOVE . L 
MOVE.L 

GFXNAME, 0 
00,GFXBASE 
INITFAILEO 
00 , A6 
$26(A6) , 0LDCOP 

; öppna graphics.library 

; Spa~ gammal copper 

LEA.L $0FFOOO ,A6 
~ISABLEl: AND.L it$0001FF00,$04(A6) 

BNE . S OISABLEl 
MOVE.W $02(A6) , DMAENAR ; Spar gammal OMA 
BSET 17,0MAENAR 
MOVE. W l$7FFF, $96 (A6) ; Slå av all DMA 

OISABLE2: AND.L l$0001FF00,$04(A6) 

. 
BNE.S OISABLE2 
MOVE.L COPPTR(PC),$80(A6) ; Ställ in copperpekare 

MOVE.W 
MOVE.W 
MOVE.W 
MOVE.W 
MOVE.W 
MOVE.W 
MOVE.W 
MOVE.W 
MOVE.W 

MOVE . W 

' 
l$8061,$008E(A6) ; DIWSTRT 
l$88El,$0090(A6) ; OIWSTOP 
IODFSTRT , $0092(A6) ; OOFSTRT 
fDOFSTOP,$0094(A6) i DDFSTOP 
1$1000, $0100 (A6) i BPLCONO 
1$000.0 , $0102 (A6) ; BPLCONl 
l$0000,$0104(A6) ; BPLCON2 
l$0002,$0108(A6) ; BPLMOOl 
1$0000, $0":i.OA(A6) ; BPLM002 

l$000,$180(A6) i Svart bakgrund 

BPLPTR (PC) I 00 
#2 , 00 ; Spar ett ord i början 

MOVE.L 
ADOQ . L 
SWAP 
MOVE.W 
SWAP 
MOVE.W 

00 
D0,BPL1PTR+2 
D0 
DO,BPL1PTR+6 

; Ställ in bitplanspekare 

LEA.L COPPER(PC),AO 
MOVE.L COPPTR(PC),Al 
MOVE.W #COPSIZE/4-1,07 

COP2CHIP: MOVE.L (AO)+, (Al)+ 
OBF D7,COP2CHIP 

; Flytta till Chi pMem 

MOVE.W 1$83C0,$96(A6) 
MAIN: BTST t6,$BFE001 

; Slå på bpl+blt+cop OMA 
; Vänster musknapp? 

BEQ.L EXIT 

Syne $88 ; Vänta på raster-rad $88 

AND.W 17,COUNTER ; Nytt tecken? 
BEQ.S NEWCHÅR 

PRINTEO: ADDQ.W 11,COUNTER 

MOVE.L 
MOVE. L 
MOVE.L 
MOVE.L 
ADDQ.L 
MOVE.L 
MOVE.L 
MOVE.W 
BltWait 

BPLPTR (PC),00 
l$F9FOOOOO, $40 (A6) ; O = A SHR 15 
f$FFFFFFFF,$44(A6) ; Mask 
00,$54(A6) ; BLTDPTR = BPLPTR 
12,00 
00, $50 (A6) ; BLTAPTR = BPLPTR+2 
l$00000000,$64(A6) ; Ingen modulo 
l64*LINES+WORDS,$58(A6) ; Scrolla 

; Vänta på blittern 

BRA.$ MAIN 

,. 

DC.W $8207,$FFFE,$0182,$A00 
DC.W $8307,$FFFE;$Ol82,$B00 
OC .W $8407,$FFFE,$0182,$COO 
DC.W $8507,$FFFE,$0182,$D00 
OC.W $8607,$FFFE,$0l82,$EOO 
OC . W $8707,$FFFE,$0182,$FOO 

~OPEND: DC.W $FFFF,$FFFE 

COPSIZE : 

GFXBASE: 
GFXNAME: 
EVEN 
DMAENAR: 
OLDCOP: 

EQU *-COPPER 

OC.L 
DC . B 

0 
'graphics.library' ,O 

0 ; Gammal OMA 
O ; Gammal copper-peka~e 

COPPTR : · 
BPLPTR: 

DC.W 
DC.L 
OC.L 
OC . L 
DC.L 
DC.W 

O ; Vår copper-pekare 
0 ; Vår bitplans- pekare 

TXTPTR : 
COUNTER : 

FONT: 

• 

TEXT ; Pekare till text 
O ; Räknare (0-7) 

DC.B %00000000 ; Grafik för tecken
; uppsättning OC.B %00000000 

DC . B %00 000000 
DC .B %00000000 
DC.B %00000000 
DC .B %00000000 
DC . B %00000000 
DC.B 0 

UnOef 
UnDef 
UnOef 
UnOef 
UnOef 
UnOef 
UnOef 
UnOef 
UnDef 
UnDef 
UnDef 
UnDef 
UnDef 
UnDef 
UnOef 
UnOef 
UnOef 
UnOef 
unoef 
UnOef 
UnDef 
UnDef 
UnDef 
UnDef 
UnOef 
UnDef 
UnDef 
UnDef 
UnOef 
UnDef 
UnOef 
UnOef 

DC.B 
DC.B 
OC.B 
DC.B 
OC.B 
DC.B 
DC.B 
OC.B 

DC.B 
DC.B 

%01111100 
%11000110 
%1100·0110 

· %11000110 
%11111110 
%11000110 
%11000110 
0 

• 

; Odefinierade tecken 

, Grafik för A 

I 

; Grafik för B 

, DC.B 

%11111100 
%11000110 
%11000110 
%11111100 
%11000110 
%11000110 
%1111110Q 
0 

DC.B 
DC.B 
DC . B 
OC.B 
OC . B 

OC.B 
OC.B 
OC .B 
DC . B 
OC .B 
DC.B 
OC.B 
OC . B 

TEXT: 
EVEN 

%01111100 
%11000110 
%11000000 
%11000000 
%11000000 
%11000110 
%01111100 
0 

OC . B 'ABC' ,$FF 

; Grafik för C 

• 

; Vår text 

• 

' 

• 

' 
• 
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VI FLYTTAR TILL NYA LOKALER I UDDEVALLA. FR.O.M. 1/6 ÄR BESÖKS-
•• 0 •• 

ADRESSEN GERLES VAG ( F.D. BILSPEDITION) PA KUROD I UDDEVALLA. 
;" "•'f•••'"••l":t'•••"l,'---. .. ',"··::. ·~ 

.! I UDDE.V ALLA OCH VÄXJÖ KOMMER VI HA MÄNGDER MED SPECIAL 

PILOT 

L)}))) 
INFRA RED sladdlös 

0 •• •• 

ATERFQRSALJARE 
11 ................... ~ ............................ .. ........... ~ .. 9~~~! .. .. ... .. ........ ........ . 129:-
III ....................................... .. ....... .................. .. ... ... ... .... .. ..... 149:-
INFRA RED sladdlös .. .. ..... ... .. ..... .. ......... .......... .. . 395:-
JET FIGHTER ............ ...... ....... .... ......................... 199:-
JUNIOR ............... ........ ............ ........ ................. : ..... 99:-
PILOT ...................... .............. .............. .............. .. .......... . 395:-. 
SUPERBOARD .................................................... 249:-
TAC 2 BIEGE ...... ... .............................................. 1.49:-

WICO 
BAT HANDLE ............................. ......... ............... 279:-
BOSS .. ......... .. ..................... .. ...... ... ........................ 179:-
ERGOSTICK ........... .... ........... .......................... .... 179:-
RED BALL .. .. ....................................... .. .. ........ .... 279 :-

Trading AB 
UDDEVALLA: Post-, Butik- och Grossförsäljning. Box 672, 451 24 

Uddevalla. Besöksadress: Gerles Väg, Kuröd (f.d. Bilsped.). 0522/353 
SO. Fax 353 44. 

VÄXJÖ: Butik. Storgatan 36. 0470/151 21. 
ORREFORS: Post- och Butiksförsäljning. 

Källvägen 3. 0481/306 20. Fax 300 40. 
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N·YHETER 
ELLJIS TRADING AB -

OCHTEAM7 
PRESENTERAR 

TIPSEXTRAS (A 500) 
PROGRAMMET SOM GOR DET ROLIGA-

RE OCH LONSAMMARE ATT TIPPA. 
MÅLTIPS, STRYKTIPS OCH LOTTO 
SLUMPRADER 
STATISTISKA RADER _ 
STATISTIK PÅ VARJE LAG OCH 
LOTTONUMMER 
OBEGRÄNSATANTALLAG 
SYSTEM 
OCH MYCKET MERA 
HELSVENSKT PROGRAM 

• 

PRIS 199:-
HEMREGISTER (KOMMER INOM KORT.) 

- REGISTERPROGRAM T.EX. SKIVOR, 
ADRESSER M.M. 
VALFRITT ANTAL FALT 
SORTERAR Å Ä Ö 
HELSVENSKT PROGRAM 

PRIS 199:-
AMIGA MUSIC CREATOR 

KOMMER INOM KORT 
SAMPLINGAR 
V ÅGFORMSEDITERING 
MIDIANPASSAT 
MENYSTYRT 
HELSVENKT PROGRAM 

PRIS 695 
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AMIGAS00 
•inkl.~ spel• ordbehan<,lling ··musikprogram· pussel• grafik
program• WB 1:3 • Basic • sv. lär dig själv disk• 10 disketter 

• 2 Tac II •musmatta• RF modulator• 3 sv. manualer 
· • sv. tangentbord• rikstäckande garanti 

-• • Hyrköp 255:-/mån. 

Ring 

1040 STE ....................................... 5.995:-
520 STE POWER PACK ................ RING 
MEGAFILE 30 MB .......... ............. 4.495:-. 
SM 124 sv /v monitor ...................... 1.695 :-

IIU 
FLYGPLANSJOY till Sega .. .' .................. . 
MASTER SYSTEM inkl. 3 spel ............ .. 
MASTER SYSTEM .... 

299:-
795:-

inkl. 3 spel o. pistol ................................... 995:-

Försäljningsvillkor: Vi säljer per post eller direkt. 1-års gar~nti på all 
hårdvara. Frakt (Postens kostnad) och exp.avgift (14:-) tillkommer. 

Betalningsvillkor: Kontant, PF; Hyra, Konto eller Leasing. 

Namn ........................................... · ...................... . 
Adress ........................... ~ .......... · ......................... . 
Postadress ........................................................ . 
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SKRIVARE 
Japansk 
kvalitetsskrivare par. ........ 1.695:-
Serieinterface C 64/128 ... .' .. 269:-· 
Sharp laser ......................... RING 
Skrivarkabel par 5 m ........... 169:-
Star LC 10 ......................... RING 
Star LC 15 .... , ................ .... RING 
Star LC 1 0C ...................... RING 
Star LC 24-10 .................... RING 
Panasonic 1081. ............... 1.995:-
Panasonic 1180 ........... .. ... 2.595:-
Panasonic 1124 ................ 4.495:-

COMMODORE 
1541-11 inkl. Geos............................................................ 1. 795 :-· 
C 1084·S inkl. kablar .................................. .' ..................... 2.995:-
C 64-,paket, spel, band, joy, VM-paket............................ 1.895 :-
MPS 1550 C färgskrivare inkl. kabel. .. ............................ 2.395:-

DISKETTER 
3.5" DISKETTER 100 st. röda/vita ................................. ... 650:-
5 .25" DISKETTER 100 st. Media .. ... .......... .. .......... .. ......... 425:-
DISKETTBOX 3.5" 80 st. ............. , .... ..... ..................... ........ 129:-
DISKETIBOX 5.25" 100 st. .............................................. 129:-

NYTTO PROGRAM 
AMIGABOK .......... ............ ... .. .-.................. ...... ............. .. . 1.795:-
DE LUXE PAINT 11. .. .. ........................................... .. ......... 446:-
DE LUXE PAINT III. .......... ... ....... ..... ............... ............. .-1.166:-
DIGIPAINT III. ................................. .. ....... ......................... 896:-
DIGIVIEW GOLD 4.0 ..................................................... 1.796:-
KINDWORDS 2.0 .. ............................................................ 626:-
LA TTI CE C 5 .04 ................ .............................. ; ............... 2.606:-
ON LINE PLATINUM ................ ....................................... 626:-
SUPERBASE PERSONAL ..................... ............................ . 446:-
SUPERPLAN ................................................................. .. 1.166:-
THE PUBLISHER (KW 2.0, PS, C-ART) .............. ......... 1.166:-
TV TEXT ........................................................... ................ . 896:-
VID EOTITLER ................................................ :............... 1.346 :-

SPEL 
AMIGA 64/D 64/K AMIGA 64/D 64/K 

688 Sub simulator ............. 269 
All time heroes ................. ·. 314 

Hot Rod· .............................. 269 
Impossamole .... ........ .......... 224 
lnfestation .......................... 269 Beverly Hills Cop .............. 269 

Blue Angels ....................... 269 
179 134 
179 134 
179 134 

ltaly 1990 ........................... 269 179 134 
Bobo ........................ .. ........ . lvanhoe .................. ..... ....... 269 
Budokan ............................. 269 J. Nicklaus Golf.. .......... .... . 269 203 134 
Cabal.. ................................ 269 179 134 Kick Off ............................. 224 179 134 
Crackdowi:i ......................... 269 Limpar Fotboll. .................. 269 179 134 
Cyperball.. .......................... 224 
D. D Horse racing ............. . 224 179 134 
Datastonn ........................... 224 

Manhunter Il ...................... 314 
Mazernania ........................ . 
Midwinter .......................... 359 

Defender of the earth ......... 224 Rainbow Warrior ............... 134 
Die Hard ....... - ................. .. 
Double Dragon Il ............... 269 
Dragon Lair Il .................... 536 
Emotion ............................. 269 
First Contact. ...................... 269 

2-25 
179 134 

Skidz .................................. 224 
Tennis Cup ........................ 225 
Test Drive 11.. ..................... 269 
Their Finesl Hour ............... 269 
Timin .... .. ... .. .... .. .............. ... 269 

Gravity ............................... 269 
Hammerfist.. ........... ........... 269 

Vendetta .......... .................. . 
Wall S1rcc1. .................... .... 269 

Trading AB 
0 • • • • 

AF/BUTIKSF()RSALJNING 
FAGERSTA: WENDELL 0 . BJÖRK 

BRINNELLVÄGEN 27. 
S<)LLEFTEÅ: KN DATASERVICE, 

DJUPÖV ÄGEN 29. 

179 134 

179 134 
134 

179 134 

• .. ... •••• . :::::: ::::::::: ••• •••••• :::;::::: 
:::;:::: 
::::;:::: 
~:::•=::: :::::::: ···=····· ::::::::: 
•••• ••••• :::::::: 
···==···· ::::-:::: . 
::::::::: 
::::=:::. ::::::::: ::::·==:: ::::::::. :::;::::: 
•••• ••••• •••• ••••• :::::::• 
::::=· ... 
:• 

• .. ... 
• •••• .:::::: ::::::::: 

····=···· ••••• •••• ••••• •••• ••••• •••• ::::::::: 
::::::::: ····· .... ••••• ••••• ····=···· ••••• •••• ••••• •••• , ....... . ····• ... . ····• ····· ····=···· ••••• •••• ••••• •••• ••••• •••• ····· ····· .... :···· ••••• •••• ::::::::: 
••••• •••• ·····=···· ••••••••• ••••• •••• ::::::::: 
:::::;:::: 
::::::::• ::::::· .... 
•• • 

" ~>.:ti=:::{:·: 

,:,:-. •. 
:;; :, 
~ .. ,} 

• 

1 

• 

I 

1 
~ 

' 



> 

,..._i?l 

I 

_i 

34 
lllltfiIDffi)I I 

• 
I 

Har du också upptäckt att det 
finns massvis med snygga 
bilder i flertalet Amigaspel, 
och att det är omöjligt att 
komma åt dem på nagot en
kelt sätt. 

Här beskrivs ett program 
som till stor del råder bot på 
detta problem. 

Anledningen till att det inte går (of
tast) att bara leta igenom speldisken "" 
med ditt favoritritprogram, är att bil· 
dema ligger inkodade I själva spelet. 
Alltså måste man på något sätt 
"packa upp" spelet i minnet om man 
kan skall kunna hitta något. 

Det enklaste sättet är naturligtvis 
att "boota" maskinen med speldis
ketten. 

Jaha, tänker du, men det är ju inte 
så fiffigt eftersom det då blir svårt att 
spara önskad bild på diskett eller att 
få den utprintad. Det är här Turbo
print Il från tyska lrseesoft kommer 
in i bilden. 

När man startar programmet får 
man en "preferences"-lik skärm i an
siktet. Om man har bekantat sig med 
Workbenchens preferences så kän
ner man igen de flesta valmöjligheter 
som erbjuds. 

Det finns olika ditheringrutiner så
som Halftone och Floyd-Steinberg. 
Möjllgh~t att välja vilken ledd man 
vill ha bilden på osv. I stort sett allt 
finns beskrivet ingående i din Work
benchmanual, vilket gör att man inte 
behöver lusläsa den tyska manua
len. 

Programmet i övrigt är på engels
ka tack och lov. Och nu kommer fi. 
nessen ! När man har ställt in allt 
(printersort, alt. vilken diskett man 
vill spara till osv) resettar man ma
skinen! 
• Programmet ligger kvar i minnet 
och kan fortfarande jobba Det finns 
diverse knappkombinationer som 
aktiverar de olika möjligheterna. Ctrl
Alt-S tex. sparar den främsta skär-

Datorn stjäl 
minst 100 K 
• Hur mycket minne "stjäl" datorn 
vid uppstart? 

Exakt hur mycket minne datorn 
stjäl vid uppstart beror · på hur du 
startar upp den och vad du laddar in i 
minnet. Att bara få upp en work
bench kräver ca 100 kilobytes om du 
har en drive. Varje extra drive tar ca 
24 K, en hårddisk i allmänhet mer. 
Gör du Addbuffers på en drive för att 
få snabbare diskaccesser kräver det 
minne, gör du kommandon residenta 
kräver det en i:tel och så vidare. Stor
leken på skärmen avgör'oc)<så min
nesåtgången, en PAL-skärm på 256 
rader kräver mer än en NTSC-variant 
på 200 rader. Om man har ännu stör
re skärm (vilket man kan få med PD
programm·et morerows) ökar min
nesslukandet i motsvarande grad. 
På min egen 2000 med Bridgeboard 
och hårddisk "saknas" 665 K vid 
uppstart. 

Sraoch 
dåliga köp 
• 1. Är Panasonics skrivare KX· 
P1081 ett bra köp? 

2. Är KlndWords ett bra ordbe· 
handlingsprogram, eller rekommen
derar du något annat? 

Amlga-ägare 
1. Ja, det tycker jag nog. Jag kan inte 
på rak arm säga att det är den bästa 
9-nålarsskrivaren på marknaden, el
ler den billigaste, men det är en skri
vare av god kvalite med hyffsad kvali-
te på wts~r,lfterna. · 

..,,. , 2~ Oet fiMS de-som ahser att Kind
Words är'bra, men·jag;·hör inte till 
dem. Själv föredrar jag Transscript 

I 
eller ProWrite. 

AK 
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Detta är ett exempel på vad Turbo Print Il åstadkommer. 

men till disk. Ctrl-Alt-P skriver ut bil-
den osv. . 

Man kan även med tljälp av musen 
specificera ett område som skall 
sparas. 

När man sparar till diskett får bil
derna sekvensiella nummer i sitt 
namn. Det här låter väl nästan för bra 
för att vara sant, eller hur? Det finns 
en liten hake även med detta utmärk
ta program. 

Det fungerar såklart inte på alla 
spel, men väl många av alla de som 

Bra att ha. 

Vad ska jag 
köpa först? 
• VIiket är nödvändigast som tillbe
hör? Extradrlve, extraminne eller mo
nitor? 

En lika bra som omöjlig fråga. Alla 
tre är mycket bra att ha, och man kan 
också lägga hårddisk till listan tör 
det är också nästan oumbärlig ext
rapryl. 

Vill du arbeta med grafik.behöver 
du i allmänhet mer minne, och gärna 
en monitor för att tå bättre bild. Har 
du·en mycket bra TV kan du kanske 
klara dig utan monitor. 

Ska du arbeta med text i någon 
form, programmering eller ordbe
handling är en monitor viktig. 

Vill du programmera eller kopiera 
diskar är en andra diskdrive nästan 
oumbärlig om du inte vili bli galen av 
dlskbytande, eller väljer att skaffa 
hårddisk i stället. 

För spel klarar man sig i allmänhet 
med 512K och en drive, men m.er min
n_~. kr\vs för E;Jn ~el spel. 

För &!)',µlandning av allt vilket det 
är detsom de flesta använden,in da
tor till är nog extraminne av högsta 
prioritet, tätt följt av extradrive. 

AK 

startar med att öppna ett DOS-föns
ter. (alltså den där rutan som det står 
"Commodore, all rights reserved etc. 
i) Här skall jag kanske tillägga att det 
fungerade på flera program med dy
lik start som jag prövade. Detta för 
att skydda mig mot den möjlighet att 
någon, någonstans hittar ett spel 
som det inte fungerar på. 

Jag vet inte något annat program 
som så enkelt låter en komma åt bil
derna i spelen. Det finns såklart ett 
PD-program, 3rd-Day, som gör något 

Fler än fyra 
färger i Obj Edit 
• Jag har ett par frågor jag gärna vill 
ha svar på: 

1. Hur gör man för att få fler än fyra 
färger i ObjEdlt? 

2. Finns det något annat sätt att 
göra sprites och bobs på än ObJEdlt? 

Tacksam försvar 
1. I början av programlistningen till 
ObjEdit finns det ett par rader som 
börjar med"' It BOBSs are to be crea
ted with otherthan 2 bit-planes" . Om 
man tar bort den inledande apostro
fen på de fyra raderna under kom
mentaren kan man få flera färger. 
Hur många avgörs av siffran efter va
riabeln Depth. Maximalt är 4, vilket 
ger 16 färger. 

2. Ja, det finns andra sätt. Du kan 
tex använda Shareware-programmet 
Image-Ed som finns på fishdisk 242 
(och 211), vilket är ett mycket bra pro
gram för att generera-alla sorters bil
der, BOBs, sprites, ikoner etc. Kon
takta Nordiska programbiblioteket 
om du inte har något annat sätt att få 
tag på programmet. 

AK 

Billiga och 
dyra assemblatorer 
• Vad kostar en assembler? 

Varierande. En kommersiell 
assembler kostar uppemot tu
sen kronor, men vill du ha en 
billig assembler finns A68k på 
bla fishdisk 186, som år gratis 
så når som på kopieringskost
nader. 

liknande. 
Skillnaden är att detta program ba

ra låter dig leta igenom minnet efter 
bitmappar. Dessa måste du oftast 
pussla ihop tör hand till en färdig 
bild. Med 3rd-Day kan man dessutom 
bara lyfta ut en bild i taget, eftersom 
man skall resetta maskinen innan 
man börjar leta. 

Kort sagt: I mitt tycke ett strålande 
program utan konkurens. Enda nack
delen är att. det mej veterligt inte 
finns någon svensk återförsäljare, 

Är Amiga 2000 
värd pengarna? 
• Jag är en 74:a som funderar på att 
köpa en A2000. Skälet att jag Inte kö
per en ASOO är att jag har hört att 
ASOO Inte är lika bra till programme
ring. Jag tänker också köpa PC-kort 
till den. Bllr A2000 verkligen helt 
kompatibel med en IBM PC AT om 
man har PC-kort? Kan man I sådana 
fall köra tex IBM PC BASIC eller IBM 
PC spel på en Amiga 2000 då? 

Hur många spel kan man inte köra 
på ~2000 som man kan köra på 
ASOO? Finns det några fler skillnader 
mellan A500 och A2000 förutom kort
utrymme, 1 meg inbyggt och utseen
de? 

Erik D 

Den enda principiella skillnanden 
mellan Amiga 500 och Amiga 2000 är 
som du nämner, mer minne, och 
bättre expansionmöjligheter. Det har 
talats om att det också är bättre kva
lite på ingående detaljer som disk
drivar etc i Amiga 2000, men sådant 
kan också variera mellan olika till
verkningsserier. 

Med ett PC/AT-kort blir Amigan 
100 procent kompatibel med en stan
daro 8 MHz A T, med PC/XT-kortet får 
du en 4,77 MHz XT. Enda skillnaden 
skulle kunna vara att en "vanlig" AT i 
allmänhet är snabbare än standard 
och har bättre grafikkort installerat. 
(Med Bridgeboardet får du CGA-gra
fik om du inte stoppar i ett annat gra
fikkort.) . Grafikuppdateringarna kan 
dessutom bli lite långsamma med 
Bridgeboardet om du använder 
många färger. 

I stort sett alla spel ska fungera på 
A2000 som fungerar på A500. Det har 
tidigare varit problem med program 
som inte klarar extraminnet, varken 

n 

, 

utan man blir tvungen att skicka en 
check till Västtyskland. 

Christer Bau 

Test: 
Turbo Print Il 
Faktaruta: TIiiverkare: lrseeSoft 
SPCS, Grilntenstra8e 6, 8951 lrsee. 
Tel (Ytyskland) 00949-8-341-74327. 
Fax 00949-8341-12042 
Pris: 98 D-mark. (350 kronor) 

Datormagazlns läsarwizard sva
rar på frågor om din Amiga. Det 
kan vara hårdvara, mjukvara, 
programmering eller tester. 

Skriv tlll "Amlga-Wlzard", Da
tormagazin, Box 21077, 100 31 
STOCKHOLM. 

Bra frågor belönas med bra 
svar. 

det extra på 500:an (A501), eller det 
inbyggda på 2000-maskinen, men 
programmerarna är mer uppmärk
samma på det problemet nu och skri
ver spelen rätt i det avseendet. 

Ingen inbyggd 
hårddisk i A2000 

AK 

• Jag ska köpa en Amiga 2000 och 
undrar om det finns inbyggd H-dlsk 
när man köper den? 

Krille 
I grundutförande finns det inte nå
gon inbyggd hårddisk, men I prakti
ken levereras många A2000 med en 
monterad hårddisk. · 

AK 
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Mindlight borde vara något för discon, anser Datormagazins recensent. Med hjälp av en videoprojektor kan man få nya roliga 
effekter. 

Äntligen! 
Nu har de kommit. Pro

grammen som inte gör något 
vettigt alls. 

Mindlight och Trip-a-tron. 
Båda ger psykedeliska effek
ter på monitorn. Ett. är bra. 
Det andra dåligt. Det anser i 
alla fall Datormagazins testa· 
re. 

Så här är det. 
Mindlight och Trip-a-tron är inga 

spel med heliga uppdrag som skall 
utföras för att rädda civilisationen 
(as we know it) genom att "zappa" 
aliens tills tummen går ur led. 

Det är inte vad Jag skulle kalla ar
betsprogram, om man inte jobbar 
som lightjockey på något disco, ett 
yrke som nuförtiden är betydligt van
ligare än för 100 år sedan. 
. Vad alltihop går ut på är att åstad
komma psykedeliska mönster på 
bildskärmen. Ordet psykedelisk för
knippas oftast med blinkande lam
por i olika färger som var populära 
under 60-talet för att förhöja effekten 
av en del droger som var populära då. 
För närmare information får du ',!ål 
fråga någon föräl.der som var "aktiv" 
under petta decennium. Det är oftast 
dessa som förfasar sig över "drog
glorifieringen" i modern musik. (Acii
idl, eller senare på kvällen Taxii!) 

· Men vi vi tar väl ett program i taget 
för ordningens skull. . 

Kultper~on 

Trip-A-Tron från Llamasoft är skri
vet av Jeff Minter, som av många sä
kert anses som lite av en kultperson. 

Andra kanske anser honom som 
en kul person på grund av hans för
kärlek för lamadjur. 

Hans produktioner brukar oftast 
ha små gulliga dylika, där man minst 
anar någon användning för dem. 

Om du inte vet vad ett lamadjur är 
för något så får du väl köpa program
met och se. Ett billigare alternativ är 
förstås att köpa en kopia av serieal
bumet "Tintin i Tibet' ', där man ock
så kan glutta på dem. 

Men nu börjar jag verkligen kom
ma igång utanför ämnet här. Tillbaka 
till.realiteten. 

Trip-A-tron kan nog beskrivas som 
ett av historiens dyraste kaleido-

• 

• 
I 

skop, om man tar med priset på Aini
gan i beräkningen och bortser från 
en del påhitt som Jean-Micheal Jarre 
h.arhaft. 

För effekterna ser mest ut som nå
gon form av kaleidoskop. Det finns 
två sätt att använda programmet. 

Vispa vilt , 

Antingen sitter man och vispar 
med musen "live" tfll sin favoritmu
sik och känner sig väl då antingen 
lite flummig av effekterna, eller lite 
trött i handen av vispandet. 

Genom att trycka vilt på tangent
bordet under det ovan beskrivna 
handmomentet får man olika effek
ter, typ stjärnfält, fyrverkerisimula
tioner och dylikt. 

Det andra sättet att styra effekter
na är genom att använnda sig av får· 
digskrivna scripts. Programmet har 
nämligen sitt eget lilla språk, KML, 
som används enkom för att skriva dy
lika scripts. Dylika har J detta faH ing
enting med markstruktur att göra. 

Problemet är då förstås att effek
terna blir ungefär lika synkade med 
musiken som en del av de personer 
man kan se på de tidigare i texten 
nämnda diskoteken och klubbarna. 

Man har alltså ingen direkt kopp
ling till musiken med Trip-A-Tron. En 
anna·n anledning till att jag liksom 
"sågar" programmet, är att det tyd
ligen fortfarande finns personer 
"over there" som inte har fattat att vi 
har PAL-standard i större delen av 
Europa. 

Eftersom de flesta av världens alla 
Amigor står i denna världsdel borde 
kanske någon tala om för program
merarna att vi har lite fler linjer i vårt 
videosystem, och att vi gärna använ
der dem! 

Mindlight bättre 

Mindlight däremot är en annan . 
femma. Den kostar onekligen gans
k~ mycket mer, men är och andra si
dan ungefär lika mycket roligare. 
Prisskillnaden beror till största delen 
på att det är en del hårdvara med i 
bilden. 

Man får med en liten box som man 
pluggar in i Joysticksporten. Denna 
har dels en inbyggd mikrofon som 
kan ta upp ljudet direkt, och dess
utom en kontakt som kan anslutas 
med kabel till ljudsystemet (oftast 
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stereon). 
Vidare finns tre rattar som an

vänds för att ställa in känslighet och 
dylikt. 

Mindlights effekter är mer avance
rade och fängslande. Man kan an
vända brushes från vanliga ritpro
gram som sedan fladdrar omkring, 
oilka bitplan drar iväg åt olika håll, 
man kan genlocka effekterna ovan
på video, bara för att nämna några ... 

Mindlight har dessutom ett super
plus. 

Den kan nämligen ta emot MIDI· 
data med ett medföljande program 
och konvertera detta till ljuseffekter. 
Ett riktigt spektakel vid scenframträ
dande alltså. 

Förutsatt att man har någonting I 
lagom storlek att visa effekterna på. 
Det går nog inte komma ifrån att det 
kan vara lite opraktiskt om alla skall 
ta en nummerlapp för att komma 
fram till monitorn och se ljusshowen. 
En videoprojektor bör man alltså kö
pa samtidigt för bästa effekt. Dessa 
har ju rasat i pris på sista tiden, och 
man bör kunna hitta en för runt fem
tiotusen. Men tänk bara på impo
nansvärdet av det hela! 

Kul pryl 

Men allvarligt talat tycker jag att 
Mindlighten är en "kul pryl" om man 
råkar ha tvåtusen pengar över av nå
gon anledning. Den är helt klart nå
got för de discon som redan har en 
videoprojektor och vill-ha mer roliga 
effekter. I dessa sammanhang är det 
billigt även om man tar med Amigan i 
priset. Den kan ju faktiskt göra en del 
annat av värde dessutom. 

Christer Bau 

Test: 
Mindlight 
Importör: Datamaskinen. tel 013 - 11 
2sn 
pris: 1995 kronor 

Trip-a-tron 
Importör: saknas 
Pris: clr1(a 50 pund (500 kronor) 

' 
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Mindlight är ca fyra gånper så dyrt som Trip-a-tron. ~en det 
är å andra sidan lika manga gånger roligare. 

Tyvärr får inte Trip-s-tron godkänt. Bland annat för att man 
inte fattat att vi har PAL-standard i Europa. 
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·maxell® 
DISKETTER · 

-
MF2D~ 3 1/2" <10 pack> 99:-

.Köp 20 st så får du en 
Box på köpet!! 

····· D ., t · . . 
'----' ·~ . . . . .. .. .. .... ... . . . . .. . ... 
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DISKETT LADOR 
DD40L 40 st 3 1/2'' 65:
DDSOL 80 st 3 1/2'' 95:-

Commodore 
AMIGA PAKET 
~ Amiga 500, mus sv. manualer 

~ 2 Joysticks 

~ Oswald spelet 

O 10 olika spel 
I 

O Appetizer; Ordbehand, Musik, 

Grafik, Pussel 

0 Golden Hits; Jinks. Capcom 

Rolling Thunder, Leader Board 

O 1 års riksgaranti 

Paketpris: 5.495:- · 
Scartkabel Amiga-TV 149:

RF Modulator 295:-

Panasonic 
SKRIVARE 
KX-P 1081Y2 
Till Amiga/Atari/PC·, 
144 tkn/sek 
P_rinterkabel 

P~ketpris: 1.895:-

Commodore 
Skrivare MPS 1230 
Till Amiga/C64/Atari 
Printerkabel 

Paketpris: · 1.995:-

Vi har även: 
* Rollspel , 
* Konfliktspel 
* Tennfigurer 
* Beställ prislista 

• 

Har vi flest tillbehör till Din dator?! 
Vi levererar snabbt och effektivt!!! 
Ring·o33-12 ·6s 18 och beställ! .. 

SupraModetn . 2400· 
·sEGA Master System 

.. 

• 
Sänd direkt! Komplett med 

kablar, telepropp och programvara! 1.995:-

Kvalitetsminne till Amiga 
med klocka och kalender! 

Kör igång direkt! Pistol & 3 spel medföljer! 

Billigast i Sverige?! 995:-

DISKE141ER 
3,5" dubbelsidiga 

30 st 6,00:-/st 
20 st 6,50:-/st 
10 st 7 00:-/st 

TDK - lVI~trknadens lJästa diskett!·. Am.igadrive ' 

895:-. . 

Introduktionserbjudande; 

MF2-DD (3,5") 

MD2-D (5,25") 

169:-11ost 

129:-11ost 

Satsa pd bästa kvalitet ·direkt! 

Med genomkoppling, on/off-knapp 
samt bästa drivverk! Självklart Slirnline 

Bästa skrivarna är från STAR 

Star LC-10 2.995:- Star LC-10 Cårg 
1 

' 

3.695:-
Skrivarkabel med vinklat huvud för endast 119:-

Besök vår lJt1tik! Yxl1arrima1·sgatan 10, 502 31 BORÅS. 
. . 

Öppet mån· -'f1·e 10 - 18, lö1··10 - 14. 

• 
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Ett 
liv till 
• Life 2 är ett spel för två. Det är en 
variant av gamla Lite. 

Man börjar med att placera ut tre 
"celler" var. Sedan förökar de sig 
som i ''life" med ett undantag. Om en 
ruta har tre grannar i olika färger föds 
en cell i den färg det fanns två gran
nar av. 

Insänt av: Johan Forberg, 
Åkersberga 

2 I.OCATE 1, 37 :PRINT "Life 2" 

............... { 

i 
• • ---·1 

I 
... .•.. ......... 1 

I 
··---··--········..! 

4 LOCATE 2 , 8 : PRlNT "c Creative Computing . Non-prehistoric version by Johan 
Forsberg." · 
7 DIM n(6,6),k(l8),a(l6),x(2),y(2) 
8 DATA 3,102 ,103, 120, 130, 121 , 112 , lll,12 
9 DATA 21,30, l020, l030,10ll,1021 ,1003, 1002,1012 
10 FOR m•l TO 18 :READ k (m) :NEXT· m 
13 oÄTA -1, o, 1, o, o,-1,o,1, -1, ~i';1~-1, -1 , 1, 1, 1 
14 FOR ol•l TO 16:READ a(ol ) :NEXT ol 
15 FOR x=lO TO 310 STEP 60 : LINE(x, 20) -(x, 170) , 3:NEXT x 
16 FOR y=20 TO 170 STEP 30 : L!NE(lO,y)-(310,y) , 3 :NEXT y 
20 GOTO 500 
50 FOR j=l TO 5 
51 FOR k=l TO 5 
55 IF n(j,k)>99 THEN GOSUB 200 
60 NEXT k 
65 NEXT j 
90 k•O :m2•0 :m3•0 
99 FOR j•l TO 5 
100 FOR l<•l TO 5 
HO GOSUB 300 
120 NEXT k 
125 NEXT j 
126 RETURN 
200 b=l:IF n(j,k)>999 TREN b•lO 
220 FOR ol=l TO 15 STEP 2 
230 n(j+a(ol) ,k+a(ol+l))•n(j+a(ol) ,k+a(ol+l))+b 
231 NEXT ol 
239 RETURN 
300 IF n(j , k)<3 THEN 399 
305 FOR ol=l TO 18 
310 IF n(j , k) • k(ol) THEN 350 
315 NEXT ol 
320 GOTO 399 
350 IF ol>9 THEN 360 
351 n ( j , k) • 100: m2•m2+ 1 : PAINT ( (j-1) *60+15, (k-1) *30+25) , 1, 3 

•355 RETURN 
360 n ( j , kl •1000 :m3=m3+ l: PAINT ( (j-1) * 60+15, (k·l) *30+25), 2, 3 
365 RETURN 
399 n ( j , k) =0 : PAlNT ( (j-1) •60+15, (k-1) *30+25), O, 3: RETURN 
500 LOCATE 5 , 51 : PRINT •u.B. Life Game" 
SOS m2•0 :m3•0 
510 FOR j•l TO 5 
511 FOR k•l TO 5 
515 n(j ,k) •O 
516 NEXT k 
517 NEXT j 
519 FOR b•l TO 2:pl•3:IF b•2 THEN pl•30 
520 LOCATE 7,45 : PRINT"Player"b" - place 3 cells" 
535 FOR kl=l TO J:GOSUB 700 
540 n(x(b),y(b))=pl:NEXT kl 
5 42 NEXT b:LOCATE 7,45 :PRINT" 
5"59 GOSUB 90 
560 PRINT :m2•0 :m3•0:GOSUB 50 
570 IF m2=0 THEN IF m3•0 THEN 574 
571 IF m3=0 THEN b=l:GOTO 575 
572 IF m2•0 THEN b•2:GOTO 575 
573 GOTO 580 
574 LOCATE 11,45 :PRINT"It's a draw!":END 
575 LOCATE 11 ,45 : PRINT"Player••;b;"won! ": END 
580 FOR b•l TO 2 : LOCATE 7,45:PRINT"Player"b:GOSUB 700 
581 IF b=99 THEN 560 
582 NEXT b 
586 n(x(l) , y(l))=l00:n(x(2),y(2))•1000 
596 GOTO 560 
700 WH!LE MOUSE(O)>•O:WEND 
701 x(b)•INT((MOUSE(l)-10)/60)+l:y(b)•INT((MOUSE(2)-20)/30)+1:LOCATE 
9,45:PRINT" " 1 
702 LOCATE 8,45:PRINT"X•"x(b)" Y• "y(b) :PAINT((x(b)-1) *60+15, (y(b)-
1)*30+25),b,3:PAINT((x(b)-l) *60+15, (y(b)-1) 0 30+25),0,3 
705 IF x(b)<• 5 AND x(b)>O THEN 708 
706 GOTO 750 
708 IF y(b)<•S AND y(b)>O THEN 715 
710 GOTO 750 
715 IF n(x(b) , y(b))<>O THEN 750 
720 IF bal THEN RETURN 
725 IF x(l) • x(2) AND y(l)=y(2) THEN 740 
730 RETURN 
740 LOCATE 9,45:PRINT"Same coords . NO cell." 
741 n(x (b)+l,y(b)+l) • O:b• 99:RETURN 
750 LOCATE 9,45 : PRINT"Illegal coords ." :GOTO 700 
999 ENO 

• ,• -. J' ~. .. • .... ~., ... ~·-" .',l~-·~-
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SKICKA 
DINA •• 
BASTA 
TILL 

/'~. 
REGLER 

(1) Ditt bidrag skickas till Datormaga
zln, 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 vilken da
tor (vi publicerar endast program för 
C64, C128, Plus4 och Amlga) 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-1000 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) VIII du ha din kasett/dlskett I retur, 
bifoga ett färdigfrankerat och för
adresserat kuvert. 
(9) Det tar ungefär en månad innan vi 
kan lämna besked om ditt program 
platsar. VI lagrar också för framtida 
bruk. Så även om ditt program inte 
publiceras omedelbart kan det kom
ma i framtiden. 

• • ., - ~.;;>:i. ... ;._•(:ri1'l'":(''~•4·.. 0 
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RING DYGNET RUNT: 

044-24 72 32 
DISKETTER 20- 99 100- 199 200- 499 

3,5" Mitsubishi (Noname) 6:90 5:90 5:70 
3,5" Mitsubishi (Märkes) 9:40 8:80 8:60 
3,5" HO Mitsuhishi (Noname) 17:00 16:00 15:50 
3,5" HO Mitsubishi (Märkes) 22:50 21:50 21 :00 

5,25" Noname 3:20 3:15 3:05 
5,25" Athana (Märkes) 6:50 6:00 5:70 
5,25" HO Noname 8:00 7:40 7:00 
5,25" HD Mitsubishi (Märkes) 10:00 9:40 9:00 

DISKBOX för 80 st 3,5" el 100 st 5,25" - 75:00 

Priserna är inkl. moms. Snabb leverans. 5 års garanti på samtliga 
produkter. 

A-DATA HB, Slupvägen 14,296 00 Åhus 

D.ISKETTER 
Antal Pris/st 

NONAME 500- 4:90 
3,5MF2DD 100-499 5:90 
LIVSTIDS GARANTI 50-99 6:50 

• 
20-49 6:90 

MITSUBISHI 100- 8:90 
3,5MF2DD 50-99 9:50 
LIVSTIDS GARANTI 20-49 9:90 

.. , .. 
BASTA KVALITE TILL LAGSTA PRIS 

J & M ENTERPRISE 
HEMMESTORP 32 
270 35 BLENT ARP · 

TEL046 - 818 14 
F AX046 - 25 79 09 

Alla priser är inkl moms endast frakt och postförskottsavgift tillkommer 

SYSCOM ( 0758-15330 
Box 411? 1?504 JÄRFÄLLA DYGNET RUN17 P•r.1011.ll I P-anl 11-21 

HURRICANE EXTRAMINNE 
32 BITARS TURBO 

ANIMERA med FART I 
PASSAR A500 & B2000 
68020 m 68881/68882 
1/4 Mb 32B/TSRAM pi KORTET 

8000 llge = All• spel fungerar 
Med Testprog o (Jf/lities-d/skett 
C4 500" snabbare m 32Dlfsra 

FlJr 7695:- tår Ou 
68020+68881+1MbRAM 

°ANIGADRIVE: 875--;=-

utoboot•r FFS from Klcksl•rf f.2 
Sn•bb >400Kbls * Avsllngbar 
rlflskl•r * Form•f•r•d m«I Wbf.3 
7lf1Card Amig11 2000: 

43 Mb 5?30:- 66 Mb 6585.·
Tlll AMIGA 500 Pris e klart. RING 

1001' AMIGA kompaf/be/1,Av/PJ 
Su~rsnabbl,lnga walfsfaf•s 
Tar:5U25G, 511000, S/P fMxB, fMx9 
Med: 5f2Kb-fMb-2Mb-4Mb-8Mb 

EX· 1 Mb 3195:- 2 Mb 3965:-

HARD I MJllKVARA * SNABB * * ALLA llPPLÖSNINGAR & FÄRGER * PERFEKT 1/0 EMULERING 
A500/f000/2000 PRIS CA 2495:-

NÄNGDRABA TTER 
2 st 615:-, 3-4 st 655:
* lATTINSTALLERAT *INTERNT* • * AV-PA KNAPP * KLOCKA * 
SVENSK BRUKSANVISNING 

2 ÅRS GARANTI 
• 

OMGAfNR€ LEVERANS 
MAXI-MINNE 
2.3/2.5Mb i A500 
* LÅTTINSTALLERAT *INTERNT* 

* AV-PÅ KNAPP * KLOCKA * 
0. 5Mb 1365:- 1. 0Mb 1895:-
1. 8/2 Mb PRISVÄRT 2795:
BYGG VIDARE III PLUS-ADAPTERN 
1Mb CHIPRAM DIREKT m 8/GAGNUS 
Totall:f.0Mb ChlpRsm 1.5Mb FaslR•m 

SKÖT OM AMIGAN 
RENGÖRINGSDISKETT 65: -
J0YSTICKINUS 0NK0PPLARE 
med INDIKERINGSLANP0R 245: -

TAC-2 Joysttck 125:---------
ir 1 NORGE 02~/~22 
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Intelligent 
packare 
• Puncher är en intelligent packare 
som kortar program som innehåller 
flera block av likadana bytes i följd. 
Block med mindre än 256 bytes iden
tiska data kortas till tre bytes, större 
sammangängande block kortas till 
fyra bytes. 

Puncher kan användas före 
"crunchning" av program för maxi
mal optimering och kortar även ner 
basicprogram en bit. 

Koden ligger relativt säkert vid 
$F800-$FA58, dvs "under" kernal
ROM. Startrutinen ligger i stacken 
och tål till och med rese.t. 

Program packat med puncher får 
en inbyggd depacker, så dessa star
tas enkelt med RUN. 

Skriv In och spara listningen. 
Instruktioner: 

1. Ladda in och starta Puncher 
2. Ladda programmet du vill packa. 
3. Skriv SYS 384, detta aktiverar Pun
cher. 
4. Vänta 
5. Spara den packade koden. 
Körning av packade program. 
1. Ladda programmet 
2. Skriv RUN 
3. Vänta en stund. 
4. Programmet startar. , 
Puncher förutsätter att programmet 
har Basic-start. Maskinkodspro-

Datorn 
skriver själv! 
• Slumpmeningar består av olika 
ord och satser som bildar riktiga me
ningar hur dom än sätts ihop. 

Insänt av: Edvar Fäldt, Bäckefors 

Allt 
om 
reglerna 
tlll läsamas bästa finns pi sidan 37. 
PS. Vi betalar fortfarande bra för eg
na påhittade program. 

100 REM 
101 REM PUNCHER V 1,0 
102 REM C0DED BY M. LANDEH0LM 
103 REM 
104 REM "UR LED äR TIDEN!" 
105 REM 
501 CS=3203859:READS,E 

• 

502 FORA=STOESTEP34:READD$:FORN=iT0LENCD$lSTEP2:H=ASCCMID$CDS,N)> 
503 L=ASCCMIDS<DS,N+1)>:L=L - 48+7•CL>6 4>:H=H-48+7w(H >64>:B =L +16MH 
504 POKEN/2+A,B:CS=CS-B•N:NEXTN,A:IFCS<>0THENPRINT"DEFEKTA DATASATSER!":STOP 
505 SYS49152 : DATA 49152,49861 

grammeraren bör därför tilläga en 
SYS-rad innan programmet packas 
med Puncher. 

Slutadressen hämtas $2D/$2E 
(sköts automatiskt av Basic), här 
skriver alltså maskinkodsprogram
meraren in slutadressen innan pack
ningen om detta in redan är klart. 
Slutadress större än $F400 rekomen
deras ej. 

Efter packning ska programmet 
genast sparas, tillägg av Basicrader 
förstör packningen. 

Tips: Puncher använder skärm
minnet för depackning. De översta 
raderna fylls med konstiga tecken, 
kan vara bra att rensa skärmen först. 

Vill man inte att depackern ska 
flimra med färgregistren skriver du: 
POKE 2240,12 efter packningen, in
nan du sparat programmett 

Ljudmodulering vid depackningen 
kan även stoppas på samma sätt 
med POKE2237,12. 

506 DATA A200BD6EC09D00F8BD6EC19D00F9BD6EC29D00FACADOEBBD2EC09D8001E8E00ED0F5 
507 DATA A2FFE8BD3CC02016E7D0F7S078A9348501201DF9A937850158S09305111111205055 
508 DATA 4E43484552205S312E3020494E5354414C4C4544210DOD2053595320333834203D20 
509 DATA 5041434B0DODODOOA203852B9D4BFACA10F8A000989900F788D0FAB12BAABD00F7C9 
510 DATA FFF003FE00F7E62BD002E62CA52BC52DD0E7A52CC52ED0E18884FE84FFA20.0BD00F7 
511 DATA C5FEB01148A5FE85FFA5FC85FD86FC6885FE4C59F8C5FFB0048SFF86FDCAD0DDA0OO 
512 DATA A9F885FB84FAC6FAASFAC9FFD002C6FBC62DA52DC9F FD002C62EB12D91FAA52EC907 
513 DATA D0E2A907A209852D862E18A5FA690285FAA5FB690085FBB1FA850284A084A184A2E6 
514 DATA A0D002E6A1E6FAD002E6FBA5FBC9F8F008A502D1FAD004F0E6E6A2ASA1D023A5A0C9 
515 DATA 05B034AAA502200DF9C5FCF004C5FDD00498200DF9CAD0ECASA2F0B7204FFA60ASFC 
516 DATA 200DF9A5A1200DF9A5A0200DF9A502200DF94CDCF8A5FD200DF9A5A0200DF9A50220 
517 DATA 0DF94CDCFB912DE6018D21D0C601E62DD002E62E602000F8A200BD48F99D0008CAD0 
518 DATA F7A206BD48FA9D0009CA10F7A906E6018D21DOASFCA6FD8D62088EA00860000B08C6 
519 DATA 079E3230363100000078A9348501A52D85FCA52E85FDA9FF85FE8SFFA000C6FCA5FC 
520 DATA C9FFD002C6FDB1FC91FEC6FEASFEC9FFD002C6FFASFCC907D0E2A5FDC909D0DCA2B3 
521 DATA BD53089DFF03CAD0F74C0004A901A20885FC86FD2075048502C900D03A207504D006 
522 DATA 205D044C3E0485A12075048SA02075048502205D04C6AOFO0BA5A0C9FFD0F3C6A14C 
523 DATA 2804ASA1D0EAA5FEC9FFDOC4CSFFD0C04C7E04C900F002D0C5207504F0C085A084A1 
524 DATA 4C2304AS0291FCE6FCD002E6FDE6018DJ.8D48D20D08C11DOC60160E6FED002E6FFB1 
525 DATA FE60A203BDAF04952BCA10F8A9378501A90EA2188C18D48D20D08E11D0A20686C6BD 
526 DATA A9049D7602CADOF7584C9DE352554E3A0D01080E08A908A201852C862860 

REA DY . 
Insänt av: Manne Landerholm 

0 REN ~~~--~A•RA•• • ••A••••··· 
l REM*** SLUMPMENll~GAR ••~ 
2 REM*** B~ EDVARG FELDT ••• 
3 REM *"* CC) 1990 • • • 
4 REM ****M*M*M*****M*M**M*** 
5 DI M A$(7,6) 
10 PRINT "<CLR>":DE~ FN A<X>=INT<7•RND<0>> 
12 JNPUT "HUR MANGA MENINGAR":L : JF L=0 THEN END 
14 FOR P=1 TO L:RESTORE:PRINT "<2 DOWN>" 
20 FOR Z=0 TO 7 
30 FOR A=0 TO 6:READ A$:AS<Z.A>=A$: NEXT A 
40 NEXT Z 
50 FOR E=0 TO 7:PRINT A$<E.FN A(7)>" "::NEXT E 
55 NEXT P 
60 DATA "NöR DET GÄLLER•, " BETRÄFFANDE" , 

"MOT BAKGRUND AV","RöRANDE" 
70 DATA '' I TERMER AV","UNDER PAVERKAN AV" , 

"Pe,RALLELLT MED" 
80 DATA K0NSTRUKTIV,KONSEKVENT,OBJEKTIV ,SER löS 
90 DATA SUBJEKT IV,K0 NVENTIONELL.DYNAMI SK 
100 DATA INFORMATI0N,RATIONALISERING,EFFEKT, 

SAMORDNING 

Rutin för 
diskbyten 

. 

• Diskbyte är en liten rutin som kan 
användas i egna program. Program
met känner av diskbyten (endast 
skrivskyddade) och är bra för att upp
täcka när ett diskbyte skett .• 

Rutinen kräver att filnummer 127 
och variablarna A$, A, IN och Binte 
används i resten av programmet. När 
IN= 1 väntar programmet 3 sekun
der innan den återgår till huvupro
grammet. 
Insänt av: Tor-Einar Jambjo, 

Lilleström 

1170 : 
ll.80: 
1190 
1200 

I . , 
- ' 

110 DATA INSTRUKTION,öKNING,KRAVANALYS 
120 DATA GENERALISERAS,VERIFiERAS , UTVECKLAS , FöRORDAS 
130 DATA K0MPRIMERAS,MODIFIERAS.REALISERAS 

4998 PRINT"<CLR>BYTT<SPC>DISK":I N=0:GOSUBS000:IN=l 
:G0SUB5000 
4999 END 

140 DATÄ PRINCJP JELLA,REELLA,FUNDAMENTALA,LATENTA 
150 DATA GODTYCKLIGA , INFORMELLA . PARTIELLA 

5000 0PEN127,8,15 
5010 PRINT#127,"M-R";CHRSC0>;CHRS<28> 
5020 GET #1 27,A$:A=ASCCA$ ) :A=A AND 16 
5030 IF A THEN 5010 

160 DATA RUTI NER,STRUKTURER,TENDENSER,HYPOTESER 
170 DATA IDEOL0GIER.K0NKLUSIONER,RESTRIKTIONER 
180 DATA "I SAMBAND MED","MED HÄNSYN TILL", 5040 PRINT#127,"M-R";CHRS<0>;CHR$(28) 

5050 GET#127,A$:A=ASC(A$) :A =A AND 16 
5060 IF A=0 THEN 5040 

"INOM RAMEN FöR"."HED AVSEENDE PÄ" 
190 DATA "I VAD AVSER","( FRAGA 0M" ,'' MED TANKE PA" 
200 DATA "ADMINI STRAT I ON.","NÄRINGSLIVET. " , 

"MYNDiGHETEN.","PERSONALEN." 
5070 IF I N=1 THEN 8=180:TIS="000000" 
5080 IF T l <B THEN 5080 , 

2 10 DATA "INTRESSENTERNA.",''UTBUDET.","UTFALLET." 5090 A$="":A=O: IN =0:8=0:CL0SE 127:RETURN 

(Mö.DEM ... , 
- -- -- -- -g till Amiga, Atari. PC mm. E - -- -- -= = 
: Supra 2400 I_ 
§ Med 220V transformator, 
§ seriekabel och telefonpropp. 
~ 1800:-

-
US Robötics HST -

§ 14400 bps på vanliga telefon-~ 
§ ledningar. Har dessutom ~ 
§ automatisk felkorrigering ~ 
§ och datakomprimering. ~ 

~ asoo:- I 
Alla priser är Inklusive 

moms och porto. -
_ DELIKATESS-DATA§ 

\ TELEFON 031-300 sso.j ~1;,, .... ; ..... , ... 11111111111111111111111111111111111111111•''~ 

SVERIGEPREMIAR! 
Ninte.ndo GAME BOY 
Vänta inte till september! Beställ Ditt 
nya NINTENDO-spel redan NU! 
Handburet fickspel ger Dig möjlighet 
att spela överallt! 
Hörlur och spelet TETRIS medföljer! 
~, J;,;;~~-;;~:;~7_-;;:;-;;~ Boy) 7 
I samt fOtJancte spel a 225:· I 
I Tennis ....... , Baseboll ....... , Alleyway ....... , I 
I SOiar strtkes .......... , Super Mario 3 . . . . . .. . . .. . I 
I Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I . I 
1 Adress .... .................................. .. .J 
'----------------------

Kupongen sändes till: 

·E1ectronic Bazar, Oslovägen 44, 
452 00 STRÖMSTAD 
Ppsttookott och porto llllk6mme( m9d 45:-

. 

-

' 
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Gäller tom 19 /7 .-odore c.orn"· 
Sveriges ledande på datatillbehör. Nu finns vi även i Göteborg! 

AM GAS00 
Extra minne/klocka • 

10 pack Maxell 3,5 MF 20D 
10 pack Maxel13,5 Colour 

20 pack Maxe.11 + box 
Maxell musmatta 

109:-
149:-
249:-

59:-

0 • • 

9-NALARS FARG-
1\AAT S rur,.r ... ER . 

. Commodore 1500 C. 2495:
(Komplett med kablage) 

D GIVIEW GOLD- 24-NÅLARS FÄRG
MATRISPRINTER PROWRITE 

Ordbehand. med sv. ordlista 25 ex 

Endast 795:-

Amiga digitaliserings hård
& mjukvara + Digipaint 1 

MPS 1224 C. 4895:-
1495:-

• Universalmus 
• Amiga, Atari, ST 

IL . ~ 
~~IF-. BOKREA! 

• Hög precision (280 DPI) 
• Musmatta 
• Mushållare 

nak)ha 
MIOIUISIE. 
UPGRADE 
V ERSION 

LC10 
LCl0C 

' 

.LC 24-10 

2350:-
2790:-
3690:-

Hardware Ref Manual 
Amiga Dos Handboken 
Amiga 

Maskinspråksboken 
Rom includes & 

Autodocs 1.3 

249:-
225:-

225:-

399:-

2400MODEM CITIZEN AMIGA DRIVE Rom Kernel Lib & Devices 379:-

kompletta modempaket 

Från 1795:- Helsvenskt 
registerprogram 

Diskette:rtl'T!8 .,1->0 1-1, ~ "'· ., 

r, ' , 
,,. tr ; .. ~...,.,;-::,,~ 

Ring för info om vårt breda 
64-& A T ARI sortiment 

. . ' ·,~ 
3,5" MF2 DD 7.90/st 
vid köp av 100 6.90/st 

Deluxe paint III 
Deluxe Photolab 
Deluxe Print IT 
Digipaint3 
DigiView Gold 

(inkl. DigiPaint 1) 
PhotonPaint 1.0 
Photon Paint 2.0 

• .,,, g 
995:-
945:-
525:-
895:-

1795:-
199:-

1095:-

3·0, ll~tra,ing 
& Animering 

ANIMagic 795:-
ComicSetter 495:-
DigiMate 111 (kräver ARexx) 375:-
Forms in Flight Il 1645:-
MovieSetter 495:-
Sculpt 4D 4495:-
Turbo Silver 2295:-
VideoScape 3D 1295:-

Presentation 
Deluxe Video Il! 
Director 
Elan Performer 

Videotextning 

845:-
595:-
795:-

Pro Video Plus 2695:-
Video Title.r 1295:-

Ordbehandling 
Excellence (1MByte) 2295:-
KindWords 2.0 645:-
ProWrite 995::. 
Works 2145:-

, ...... · /Il iste 
SuperBase Personal 2 1195:-
SuperBase Professional 2295:-
Family Tree (släktforsk-

ningsprogram) 489:-

Glosprogram 
Läxan 295:-

Terminalprogram 
ATalk JII 825:-
0nline! Platinum Edition 595:-

Musik 
Aegis Sonix 625:-
Amiga MIDI Power Pack 795:-
AudioMaster Il 795:-
MIDl-lnterface 345:-
M usic X 2445:-

Programmeringsspråk 
ARexx & WShell 695:-
Arg Asm Assembler 895:-
DevPack Assembler V2.14 795:-
HiSoft BASIC 995:-
1..attice C V5.04 2625:-
Lattice C++ 2895:-

Desktop publishing 
PageSetter Il 850:-
PageStream V1.8 2195:-
Professional P~ge V1.3 3500:-
CG Outline fonts 1650:-
PixeIScriptvl.1 Postscriptemu-

lering till martisslcrivare 995:-

AMIGA 
CAD/Vektorbaserade 

• ,,. rogram 
Aegis Draw 2000 
lntroCAD 
Professional Draw V2.0 

Kalkyl 

2395:-
645:

RING! 

MaxiPlan PLUS 1895:-
SuperPlan 1195:-

Bolcföring 
AmigaBok (FAR godkänt) 1795:
Home Desktop Budget 495:-

Ma,•Emulofor 
A-Max 

(inkl. 128KB Mac ROM) 3395:-

Spe/ Amigo 
Black Tiger 269:-
Dragon's Breatli 345:-
F-16 Combat Pilot 269:-
F-16 Falcon 295:-
F-16 Falcon Mission Disk 175:-
Future Wars 269:-
Infestation 345:-
lnterphase 149:-
It Came From The Desert 345:-
North & South 269:-
Popolous 295:-
Pro Tennis Tour 269:-
Qua* 99~ 
Shoot 'em Up Construction kit 295:-
Sim Citf (512 KB) 345:-
Space Quest 111 345:-
Shlnt Car Racer 269:-
X-out 275:-

.. -~ 

OBSI Den tillfälliga momshöjningen 1/7 tillkommer (1,2S%) 

Nyh.,ler! 
688 Attack Sub 
Antheads (Desert datadisk) 
Battle of Britain 
Crackdown 
Dragon's Lair Il 
E-Motion 
F-29 Retaliator 
First Contact 
ltaly '90 
Jumping Jackson 
Knights of the Crystallion 
Leisure Suit Larry III 
Midwinter 
NuclearWar 
Pirate 
Rainbow Islands 
Shennan M4 
SpaceRogue 
Tower of Babel 
TV Sports Basketball 
Warhead 
Xenomorph 

Möss/Tillbehör 
Musmatta 
Naksha universalmus 
Tråd.lösmus 
Boing! - Optisk mus 

Joystl1lt1 
King Shooter (3 handtag) 
TAC Il svart/vit 
WICO Bathand.le/Redball 
WICO Super Three -Way 
ZipStik (Auto fire) 

295:-
175:-
269:-
295:-
545:-
295:-
295:-
295:-
275:-
249:-
345:-
345:-
365:-
295:-
280:-
269:-
295:-
345:-
295:-
295:-
295:-
295:-

79:-
495:-

1095:-
1295:-

199:-
149:-
249:-
349:-
179:-

OlskbOJCllt 
3.5" för 40 st 

· 3.5" för 80 st 
5.25" för 1()() st 

Litteratur Amigo 

79:-
99:-
99:-

Amiga Applications 235:-
Amiga DOS Manual 295:-
Amiga Programmer's HB 1 295:-
Amiga Programmer's HR2 295:-
Inside Amiga Graphics 235:-
N yckeln Till C 195:-
Programmera 68000 395:-
Programmering i C 295:-
Viruses 

-A HighTech Disease 265:-

AboR11 Bö,lcer 
1 Amiga for Beginners 199:-
2 Amiga BASIC I & 0 325:-
3 3-D Graphics P.rog. 

in BASIC 265:-
5 Tricks & Tips 265:-
6 System Prog. Guide 395:-
7 Advanced System 

Programmer's Guide 395:-
8 Amiga DOS Inside & Out 265:-
9 Disk Drives lnside & Out 365:- "'·' 
10 C for Beginners 265:; · '] !, 
11 C for Adv. Programmers · 365:-
12 More Tricks & Tips 265:-
13 Graphics lnside & Out 265:-
14 Desktop Video Guide 265:-
Amiga DOS Quick Reference 135:-

POSTORDER 
0 

SKANE == OBS! Ny adress! 
.. 

GOTEBORG 
!95! §=~== .ar;e • n ara.11 i 

Box 119, 241 38 Eslöv 

Tel. 0413-125 00 · 

,__ - """:-____ _ = =-.=- - --- - ·- == = .= ~=----==-.,.;..,.., .... 
Bruksg. 32, 24138 Eslöv 
Vard 10-18, Lörd 9-13 

Tel. 0413-125 00 

== - - - := = =s -== == -== ~ - - - :;:::a.---::r. --- - - - -, -----.... 
Backaplan, Färgfabriksg. 1 
Vard 10-18, Lörd 10-14 

Tel. 031-22 00 50 
• 

. • 

.. _ 

• 

._ 

'-.f 



• 

.. 

40 

VI .LAGAR DIN 
HEMDATOR & PC · 

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

JI\-ATARI 
• st 130 XE .................................. 350:-

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

Mr DATA AB lsafjordsgatan 5 
164 40 KISTA PC maskiner 

Grundpris .................. ............ 500:-

ALLA priser inkluderar moms. Vid reparationer tillkommer 
kostnader tör frakt och reservdelar! 

Ring oss på tel!!fon: 08-750 51 59 

3.5'' MF2DD DISKAR 
MADE IN JAPAN 

100 °/o ER ROR FREE 
1 ÅRS GARANTI 

4 • 
Minst 50 st 

• 

EA REA REA REA REA REA REA 

HMC DISKE I I ER ... ~ ........... 6.98:-
·AMIGADRIVE RF302C ........ 788:-
EXTRAMINN E 512KB ......... 788:-

Produkterna ovan levereras inom 24 tim. 

Ge~Ef Dataprodukter · 
Bergsgatan 52 Tel 0570-.138 35 
671 51 Arvika Fax 0570-802 43 

-

BABA GURU??? 

~~ 
~ 'r/if-
~ 
~\ 

·-~. 

X -----~,~ ~ .. 
• 1. , 

DET FIXAR VI I I • • 

St_. Eriksplan 

Vi reparerar Commodore ATARI 
. Alta priser inkl. moms. 

ST 5 2 0 / 1 0 4.0 · .. .. · .. · 3 7 5 : - Vid reparati.9n till kom mer 
C64/ 128/D1skar .... 320.- kostnader for reservdelar 
AMIGA 500/2000 .. 375: - och frakt. 
PC/AT ....... .......... . . 495 :- Tel. 08-736 02 91 
TRICOM DATA, BIRKAGATAN 17,' 113 36 STOCKHOLM 

• 
Falun 

Lug Net BBS Kors på prg Opus 1.03<:. Används 
främst av PC, Amlga och Atarianvändare. Men 
det finns en 8·bltars Area. Basen körs på en Nitto 
XT med en HO på 80 Meg. Sysop: Anders Norberg 
och Kenneth Lehto. Hastigheter. 300-1200 bps. 

Tel:023-11948 

Gävle 
The Regional Force BBS Endast Oppen IOr·sOn 
18-24. PC delen på en Amiga 2000, BrldgeBoard. 
det finns en extra fllarea med PO program från 
USA. Ett snabbare modem kommer att l(Opas In 
om Intresset är stort. Amigan har 1 Mb minne och 
PC delen har 512 Kb. Sysop är Johan Englund och 
enda hastigheten är 1200 bps (än så länge). 

Tel:0261324 05 
The Red Line BBS En bas med program for 

Amiga och IBM/PC. Öppen dynet runt. Kors på en 
386:a med 20 Mb hårddisk. Sysop är Johan Bet
tander. Hastigheter är 1200-2400 bps. 

Tel:026/16 71 56 

Göteborg 
Computer Club Göteborgs BBS. ~ ppen fOr alla 
datortyper. Inriktning programmering. KOrs på en 
PC-Klon med en 32 Mb stor hårddisk. Sysop Pat
rik Holmsten. Hastigheter 300, 1200 och 2400 
bps. 

Tel:031-13 23 10 
Möten för Amlga finns. TCL finns tillgängligt. 

FIi areor, lokala mot en. Körs på en IB~ med 40 Mb 
minne. Sysop: Peter Bohjort. Halltrgheter.1200 
och 2400 bps. 

Tel:0750-216 38. 
Ballantlnes Flaskhals Öppen hela dygnet. 

Dessutom Oppen för alla och envar. År Intresset 
stort kommer en större hårdisk att Inhandlas. 
Basen körs på en Amiga 500 med 20 MB hårdisk. 
Sysop: 0lle LIIJenzln. Hastigheter. 300-2400 bps. ' 

Tel:031-864262 
The E.llte BBS 100 procentlg inriktning på Aml· 

gan. online-spel, fllareor och möten I mängder. 
öppen dygnet runt. Körs på en Amlga 500. med 
enHO på 105 Mb. Sysop: Paul Sahlin. Hastighe
ter: 1200 och 2400 bps. 

Tel:031-35 80 39 

Halmstad 
Kask BBSBasen ar STÄNGD! Sysop och övriga 
ber er att INTE ringa eftersom basen Inte längre 
existerar och ej heller kommer att Oppnas. 

var vanliga sprid detta så att så få mannlskor 
som möjligt ringer. Tack! 

Jönköping 
Basen BBS. Innehåller PD program och E-mall. 
Basen körs på en 126:a med 64 kb minne. Sysop 
Per-Anders Larsson. Hastigheter 300 och 1200 
bps. Tel:036-129385 

Kungs ängen 
BB BBS En BBS for alla datorintresserade. Kors 
på en Amlga 500 med 40 Meg hårddisk. Sysop: 
Blten·Bytes. Hastlgeheter 300-2400 bps. 

Tel:0758-726 93 • 

Lit, Jämtland 
Jamten·OL och Jamten -TCL Förenlngsbas fOr 
JHDK, lokal förening underCCS. Jamten ·TCL är 
ansluten till Fldonet. KOrs på PC/Xt och Sinclair 
QL. Hårddisken är på 30 Mb. Sysop: Michael 
Cronsten. Hastigheter: 300, 1200/75, 1200 och 
2400. 

Tel:0642·10300. 

Linköping 
AUGS BBS 1 Medlemsbas fOr AUGS medlemmar. 
Samma meddelandesystem som BBS 2. Kors på 
en CBM PC 40-111 med 40 meg hårddisk. Sysop: 
Jonås Peterson och Mlckael Jansson. Hastighe
ter Ar9600 bps och nedåt utom 1275. 

Tel:013-261204 

Ljungkile 
The Power Station Basen körs med BBS·pro
grammet Paragon. Endast inriktad på Amlga. 
Basen är ansluten till A.C.G. Basen har även On· 
llne-spel. Körs på en Amlga 500 med 120 Mb hård· 
disk. Sysop: Bengt Hellström. Hastigheter. 1200-
14400 bps. 

Tel:0522-293 60 

Ludvika 
HBB Amlga BBS. Körs med Paragon. Öppet mel· 
Ian 16-09. On·line spel finns. Basen körs på en 
Amlga med 1 meg l minne. Sysopär Per Åkerman. 
·Hastigheter: 1200·2400 bps. 

Tel:0240-198 07 

Lund 
Rosa Pantern. En bas fOr Amlga och C64 ägare. 
FOr Amigan finns de PD· prg som recenseras I 
OMz. Basen körs på Amiga 500 men 1Mb minne 
samt en hårdisk på 20 Mb. Sysop Magnus Hå· 
kansson. Hastlgheter.300och 1200bps. Tel:046-
13 35 76 

HPOetebas. Vldeotex bas med ca 850 sid, pre
stelstandard, 7 databitar Jämn paritet. Bland an
nat Commodore avdelning. Basen körs på en OL 
med 640 kb minne. Sysop: Hans Pedersen Dam· 
bo. Hastigheter 300-2400 bps splltspeed. Tel:046-
776013 

Malmö 
Prof. Baltazars BBSI En bas fOr alla som ar intr. 
av äkta och väldokumenterad PD/Shareware. 
Många Online spelt Kors på PC/XT med en hård
disk på 204 Mb. Sysop Giovannl Ferrari. Hastig· 
heter 300, 1200 och 2400 bps. 

Tel:040-97 44 17 
Heden BBS Bara Amlga PD-program. KOrs på 

Amlga2000 med 105 Mb hårddisk. Sysop Jan Ek· 
ström. Hastigheter 300-14400 bps. Öppen dygnet 
runt. 

Tel:040-29 22 52 
AUGS BBS 2 Medlemsbas för AUGS medlem

mar. PD/Shareware. Kors på en PC 30-AX med 40 
meg hårdisk. Sysop: Jonas Peterson och Michael 

• 
Janson. Hastigheter 9600 och nedåt utom 1275 
bps. 

Tel:040-97 78 86 

Norrköping 
En Amlge BBS Oppen l'lygnet run. Basen körs på 
Amiga 2000 med 20 Mb minne. Sysop: Robin 
Malmberg. Hastlgheter-.300, 1200, 2400 bps. 

Tel:011-570 55. 
Hot Dog. En bas med TCL system, mycket so· 

urce-code till C och PD·prg till PC. Det hela körs 
p'å PC med 106 mb minne. Sysop: Gösta Thozell. 
hastigheter 300-2400 bps. 
' Tel:011-138259 

Nässjö 
Aurore BBS Basen är Oppen dygnet runt med are
orfOr Amlga och IBM. OBS I Ej Atarl ! Den körs på 
en Amlga 2000 med sammanlagd HO kapacitet 
på 54 Mb. Sys.op är Christian Halvarsson och has· 
tlgheterna är 1200-2400 bps. 

Tel:0380/913 50 

Oskarström 
OCC·BBSC64/128, AMlga och PC-fil och medde• 
lande areor; online-spel. Öppen dygnet runt.Körs 
på en FTC 286 ATmed en HO på 40 meg. Sysop är. 
lennart Nelkter. Hastigheter är 1200 och 2400bps 
med CCITT protokoll. 300 bps med BELL proto· 
koll. 

Tel:035-609 70 

Oxelösund 
The Wall Öpppen mellan23-08. Körs på en PC 
med en HO på 20 Mb. Sysop är Mikael LOnnerud. 
Hastigheter: 300, 1200 bps. 

Tel:0155-376'52 

Perstorp 
Amlgus BBS En bas för Amlga ägare. Öppen fre
sOn 22-06. Basen körs på en Amlga 500 och sysop 
Patrik Carlsson. Hastigheter S00-2400 bps. 

Tel:0435-313 49 

Skellefteå 
Orton En Allmän BBS med Amlga, PC, Mao och 
Atari areor samt mOtesareor inom olika områden . 
Basen drivs av Skellefteå Computer Club. Det he· 
la körs på en Commodore PC20 med 640 kb min
ne och en hårddisk på 40'meg Sysops ar: Magnus 
BrännstrOm och Peter Jonsson. Hastigheter. 
300/1200 och 2400 bps. 

Tel:09101761 62 

Stockholm 
Sektor 7. En science-fiction betonad bbs, anslu
ten till Fldonet. KOrs på en Atarl ST 1040 med en 
hårdisk på 30 Mb. Sysop Michael Lundgren. Has
tigheter 300/1200 bps. öppen mellan 22.00-17 .00. 

Tel:08-754 44 41 
MacLlneSweden. En bas fOr Mac och Amlga 

användare. Basen körs med hjälp av en Macln· 
tosh med 20 Mb minne. Sysop: Peter Wlklner. 
Hastigheter. 300, 1200, 2400. 

Tel:08-6268241 
Mlcro·Chlps Il. Gratis databas för Commodore, 

Atari, IBM komp, PC och AT ägare. 2 linjer med 
lllareor och brev. Ca 140 anvandare. Basen körs 
på en Copam AT 10 MHz, 640 Kt> samtEMS 2Mb. 
Hårddisken är på 2x20 Mb. Sysop Jan Blomgvlst. 
Hastiheter300, 1275, 1200och2400(end. på tel nr 
2). 

Tel:(1) 08-7495810 och (2)08-7495820. 
The Gosub. Nyöppnad bas för Amiga och PC. 

Basens hårdisk ar på 21 Mb. Sysop ar Michael 
Pålsson. Hastigheter 300, 1200 och 2400 bps. Öp
pet 18.00-06.00 alla dagar. 

Tel:08-37 79 32 
Camelot BBS Inriktad helt på Amlgadatorer. 

Kors på en Amlga 2000 med 20 Mb hårddisk, 
Bridgeboard, ANC 8X224-modem och BBS·pro
grammet NT. Möten för Swedlsh Amlga Groupof 
Amlga. Hastigheter 300-2400 bps. Dygnet runt. 

Tel :08-34 85 23 
Qwerty's Mlstake Basen körs på en Amlga med 

60 meg HO. Sysop är "Owerty of the The Tom· 
myknockers" Tar 2400 baud. 

Tel:0750-267 22 
Party Tlme Bas Inriktad på Amlga användare. 

Ca 170 användare och stor lllarea. Kors på en 
CBM PC-20 med 30 mb minne. Sysop: Herman 
OfenbOck. Hastigheter. 300. 1200 och 2400 bps. 

Tel:08-685 70 54 
Onum BBS Nodenummer 201/127, har 60 meg 

docar till PC. Kors på PC366 med 300 meg hår
disk. Sysop: Franz Wennberg. Hastigheter 300-
2400 + split speed. 

Tel:08-758 08 49 
Wargame BBS Bas för Intresserade av konflikt 

simuleringar, krigs sim och liknande spel. Stor 
lllsektlon med PD och Shareware. Nodnummer I 
FldoNet ar 2:201/126. Supportar 77 EchoMall Sy
stem: Kors på Atar I St Mega 4 med totalt 40 meg 
hårdisk. Sysop. Roberth Lundin, Robbox. Hastig· 
heter: 1200och 2400 bps. 

Tel:08-45 62 22 
Alpha Basen körs på en AT med 122 meg HO. 

Sysop ar Mats Dahl. Hastigheter. 300-1200 bps. 
Tel:08-708 99 11 
HEH·BBS Bas fOr alla Amlga, PC, Atrl och Mao 

användare även om Amiga arean är störst. ANSI· 
grafik, massor av message-areor och Intressant 
struktur. Basen körs på en 266 AT med 1 ml!lJ I 
minne och med en HO på 40 meg. Sysop: 5sfT0r 
att basenska kunna köras ordentligt. Hastlghe· 
ter: 2400 bps. 

tel:0758·332 38 
Read•Error BBS En bas (Or alla datorer. Första 

St basen med 64 grafik. Sphere & Royalty & TCA 
of ( R] HO. Supersnabba basrutiner gjorda av 
Chrlstln Rllser. Körs på MlchTron 3.0. Som vbas· 
dator används en Atarl Mega ST2 med en HO på 
20 meg. Sysop är Klmpa Rosenberg och hastig
heter ar 300-2400 bps. 

·Tel:0760/73113 
TaxFree Amlga bas Inriktad på nyttoprogram. 

Kors på en Amiga 2000 med en HO på 80 meg. 
Sysop ar Roger Andersson och hastigheter är 
300-1200 bps. 

Tel:0758/477 76 

Strömstad 
MayOay Software BBS.Fl!areor fOr IBM, Amlga 
och Atari ST. Online spel och meddelande areor. 

0 

Öppen dygnet runt. Basen körs med hf~lp av en 
MS·DOS maskin med 60 Mb minne. Sysopar: Ml· 
kael KJellstrOm och Jonas Lohmander. Hastig
heter 1200 och 2400 bps. 

Tel :0526-15326. 
Thulos BBS Ansluten till ACG. Basen är lnrlk· 

tad på Amlga men har llte fOr Atarl. Det finns ett 
flertal On·llne spel. Den körs på en Amlga 2000 
med en HO på 105Mboch med programmet Para
gon. Sysops: Fredrik och Rikard Thulin. Hastig· 
heter 1200-14400 bps. 

Tel:0526-261 91 

Söderhamn 
Oxtorgets BBS Körs på en Amlga 2000 med 22 
meg HO. Med BBS-programmet Atredes (skyplx· 
grafik finns). Iller till Amlga och PC/ms-dos finns 
oxo. Hastigheter 300-2400 bps. Öppet mellan kl. 
21-10. 

Tel:0270·173 53 

Södertälje 
ARTLlne Amiga Inriktad BBS. Öppen dygnet runt. 
Kors på en Amlga 2000 med 80 meg hårddisk. 
Sysop: Niklas Kring. Hastigheter 300-2400 bps. 
Tel:0755-615 37 

Attractlon C64 Ellte users onlyl Wlth color gra
phlcs! Körs på en C64 utan hårddisk. Sysop: 
Shark/Censor. Hastigheter 300 och 1200 bps. 
Tel:0755-842 81 

Torsås 
Erotlca BBS Erbjuder ett 30-tal olika koferenser 
med diverse ämnen. Framförallt ett diskusslns
forumsamt en god del Gt F och MAC bilder. Körs 
på en Copam PC286S·100 med 21 meg hårddisk. 
Sysop: Frank Lorvik. Hastigheter: 2400 bps. Öp· 
pen 18.00-24.00, helger 12.00-01.00. 

Tel:0486-114 24 

Trollhättan 
Kvisten Bas for AMiga, Atarl, PC. Öppen dygnet 
runt. Körs på en PC med 32 meg hårddisk. Sysop: 
Mikael Stode. Hastigheter. 300, 1200 och 2400 
bps. 

Tel:0520-288 88 

Tumba 
Poor Man'; BBS Huvudsakligen fOr Atarlägare. 
FtdoNet 2:20/260.7. Körs på en Atarl 520 
STmed30 Mb HO. Sysop: Jan Larsson. Hastig· 
heter. 1200/2400 bps. 

Tel:0753-684 07 

Uppsala 
ST-Burl<en Basen är framst avsedd fOr Atarl och 
PC-ägare. Körs på en Atarl med 40 meg hårddisk. 
Sysop: Andreas Bonln. Hastigheter. 300, 1200 
och 2400 bps. . 

Tel :018-26 06 913. ... 

Uttran 
Poorman's BBS. Framst Inriktad påAtarl ST och 
C64/126. Öppen dygnetrunt. Basen körs på en 
Atarl ST 520 med 30 Mb minne. Sysop Jan Lars· 
son. Hastigheter 300 och 1200 bps. 

Tel:0753-684 07. 

Värmdö 
SlerTa en bas fOr de flesta Intressegrupper är det 
galler möten etc. Specielllt Slerra•spel•mOte. 
Många Echo-mall möten. Online-spel. Körs på en 
PC AT 386 med två årddlskar på sammanlagt 130 
Mb. Sysop: Arne Blomkvlst. Hastigheter: 300, 
75/1200, 1200 och 2400 bps. 

Tel:07661687 90 

·Åtvidaberg 
Poor Man's BBS Den legendariska Amlgabasen. 
Kors på en AT 286 med ;o Mb hårddisk. Sysop: 
Håkan Etzell. Hastlheter. 300, 1200och 2400 bps. • 
Tel:0120-10584 

Ä_ngeJholm . ' 
Scandlnavlen Pro<::om BBS. En nystartad Amlga 
bas for Amlgaägarel Kors på en Amiga och en 
Skyllne hårdisk fOr fllarean. Sysop. Glenn Bfu· 
restrand. Hastigheter. 1200 och 2400 bps. Öppen 
dygnet runt. 

Tel:0431-400 70 
EOOX 665 En bas fOr Amlga och PC-ägare samt 

en del Atarl. Körs på en Amstrad 1512 smed 32 
meg HO. Sysop: Kenth Rosenqvlst. Hastigheter. 
1200-9600 bps. 

Tel:0431-218 43 

Örebro 
South Bridge BBS. En bas med PC och Amlgaprg, 
Tradewars samt en del annat godis Online. Kors 
på en AT med 640 kb minne samt en 80 n\ega. 
bytes hårddlsl<. Sysop är Tomml Jansson. Has
tigheter. 1200, 2400 och 9600 bps. 

Tel:019-23 92 55 
Vasaskolans Databas. Databas fOr grundsko)e 

elever i Örebro kommun, undantagsvis utsock· 
nes. Basen körs på en Compls med 12 MB hår
disk. Sysop Christer SOderbäck. Hastigheter: 
300, 1200ochsnart2400bps. 

Tel:019-21 33 62 
Stenens BBS En bas fOr IBM kompatibla (PC), 

C64/128, Atarl och Amlga. Körs på en Ericsson 
PC med 32 Mb hårddisk. Sysop: M lkael Karlsson. 
Hastigheter. 300/300, 1200/1200bps. Obs! Basen 
ar stängd på onsdagar!! 

Tel:019-72998 

DMZbasför 
trogna läsare. 
• Datormagazin har öppnat en 
88S för alla prenumeranter. Där 
finns möten för allt rörande tid· 
ningen, senaste numrets PD·pro· 
gram, prg-listningar mm. 

Tel: 08-728 85 90. Hastigheter
na är 300-2400 bps. 

BBS-KUPONG PA SIDAN 43 
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Fjönsaroch 
socialfall . 
• Till att börja med; skjut alla krä
kers och krackare som sitter och 

• fjönsar med sina amigor. Antingen är 
a, de heltids korkade och lQ-befriade 
1 eller också är de förslöade socialfall 

som inte har råd att köpa original-
spel. . 

Nej, i så fal)kan ni köpa en Vic-20 
istället den passar väl er intelli· 
genskvot. 

Ni som klagar på Nintendo kan ta 
första bästa SJ-buss till Eslöv. 

s Till sist vi.Il jag hälsa till alla Amiga 
diggare. · 

Amiga is the 9esf, fuck the tElSt. 
. MAD MIKE 

P.S. Den som stal min cykel är så 
gott som dpd ..... D.S. 
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Datormag'azins insändarsida är öppen för alla 
med åsikter. ~v förekommen anledning måste 
samtliga_ insändarförfattare ange namn och ad
ress. 

Signerade insändare har företräde. Men vill. du 
vara anonym går det också bra. Din anonymitet 
är skyddad •v grundlagen. 

Skriv till "Datorposten", Datormagazin, Box 
21077, 100 31 Stockholm. 

mindre assemblerskola samt Läsar
nas Bästa, du har lika lite minne som 
en Vic20!!!! 

Tror du att vi bryr oss om ifall du 
gått tre år på gymnasiet eller inte? 

Jag vill ha det som det är dvs inte 
för lite och inte tör mycket av något. 

Det är fler än jag som tycker att 
DMz är något i särklass. 

Nu får det vara bra men jag skulle 
gärna vilja veta om det komm'er att 
komma någon recension på hårddis
kar till Amiga 500 mfl?! 

Mr Zapp of The Amiga Force 

Alla h'ar inte 
7 5 000 kronor 

·, 

• 
; ,· ·•. 

( .,. . 
' 

. . • 

' ·Iron Lord. Kalle har ,sparat 300' järn- vecka, nu är det 1 (max) var fjärde ytterst sällan man behövf}r läsa ·om 
fört med Johan. Som $agt man· blir vecka, fy fan. • Amlgan. 
frestad. Ni var förut min -favorit tidning, För klubben skulle det vara .samma 

Är man barn brukar man inte ha så men jag börjar tröttna nu! sak som att självdö. 
mycket pengar över som Johan, n:ian Till och med medlemstidningen Som medlem får man alltså läsa oin 
har kanske råd med ett spel varan- hos en datorl<lubb (Club 64) på 12 si- det som intresserar en - C64. Är 
nan månaä - högst. • dor är bättre och den innehåller även dessutom klubben en uttalad pro-

Har ni tänkt på det? Jag tänkte väl Nintendo. grammeringsinriktad klubb är det 
det. Nä, nu tycker jag att ni ska börja bara att gratulera. Dt,J har hittat en 

Accolade och UBI-Soft och.al'rt vad skärpa er! . klubb som är intresserad av exakt 
de nu heter ~lagar på att "de förlora·r Och ett t!PSi . , • sam,ra saker som du själv. Följdakt-
enorma summor. på piratkopiering- . Gö(en egen tidning åt de där Ami- /igen måste även tidningen vara bra 
en". .. . • ga-fjönsatna och eh åt oss eftersom den vänder sig till just Dig. 

Skitsnack! .. 64/128-fantaster. Och sen; 48 'Sidor Vi har över 100000 läsare och förvå-
Commodore och spelföretagen . skadetvara! lnte36ellerså! Förom nansvärtmångaavdemserändåDa-

tjänar på piratkopieringen! Täok, ef- · tidningen är tunnare borde den ju tormagazin som just sin egen tid· 
ter! · , . vara billigare.., eller h'ur?! · ning .. Dejta måste trots allt betyda 
· Hur många skulle tia Köpt en dåtor ' Till sist en fråga·: · något. . · : 
pm piratkopiringen inte fanrr~?!• Då Finns det ptogram för att se Text- Vi är ihtresserade ay kritik och vi 
skulle man jstälre.t köpt -sig en'Nin: TV med C64·an? · - , . kommer att vara det. Men det ska 

K2Nu hoppas jag verkligen att ni tar tendo eller inget alls. Det köps ju än- , . ' •.. Peter ~arlss.on ya;a /kritik' som har någon grund. 
med det här! Det gäller debatten om· då rätt många svindyra öriglnjilSP.el ! P.S. 0ch Vi:lrt .tog Oris~erutirien vä· Ylande i största allmänhet om att det 
piratkopierade spel och prgram. FöT· Herr Spelfabrikant, tänk på --qet · gen?.D .. S. • ·är för mycket av de,t och för lite av det 
ut då jag hade en C64 tyckta jag att nästa gång ni klagar! , leder ingen annanstans än att bre-En sommar det var dyrt med spel (då ca 130 kr/st). . Dessutom testas ju spelen ·effek-- Vi tycker att det'är hemskt tråkigt att · -ven får ett likartat innehåll fast mot• 

Den är nu såld och jag har skaffat tivt tack vare piratkopieringeh. . du' inte fi(lner något nöje av ått läsa satta åsikter. . ·· · UT AN · ' en Amiga 500. Skärpning! • . Datorrnagazin. Vi vill ju helst se och Vi är väl medvetna om; att det varit 
· När jag ska köpa ett spel tår jag ta Fredrik, Täby ~ v[ "försökef få _alfa våra läsare glada lite C64, men det ti'.nns inga nya pro-Datormag ! : ett djupt tag i plånboken, pa 300-/i50 ' och nöjda. gram att få tag på i Sverige. I Tysk-

''· . kr för ett bra spel, ca 1000 kr förett Club. 64' Men (och detta är viktigt) vi har fler land finns en del program på tyska, 
K2Det är ju,truktansvärt att behöva rit-program. . , och mer varierade läsare än tex Club oöversatta. 
vänta hela 4 eckor mellan numren! Jag är helt emot piratkopiering är bättre! ' 64._Våra läsare har högst olika ideer Angående programmering så kan vi 
Det gamla systemet med treveckors men jag blir ofta frestad. . . . ' om varför man har en dator och det naturligtvis_ skriva om det, vilket. vi 
utgivning var bättre! Visserligen blir Ett exempel: K2Nu börjar jag surna på er Datol'ma- är vårt jobb att försöka se t[/1.att alla också gtJr. 
man glad när tidningen kommer var: "Kalle" vill ha I ron Lord och ''Sven- gazin ! . får sitt. , Tf/1 råga på allt är det snart fika svårt 
annan vecka, men detta uppväger Bertil" har tron Lord som piratkopia.- Vad är det för tidning som ni gör? Datakluqbama· håller en mycket hög att hitta.kompetent C64-folk som det 

is'}nte den yanmakt och fr~stration Kalle har inte 75 000 kr i rnånadspeng Jo, en som inte.innehåller annat än kvalitet på sina tidningar (de seriösa är att hitta nya,program. , · 

11 man känner då det är fyra veckor och därför kopierar han lron Lord av spel, spel, spel, spel, spel, spel, spel, · i varje fall) och de hår dessutom en Dock hoppas vi att du fortsätter att 
mellan numren. Jag tror nog att tid· Sven Bertil. spel och åter.spel! ·• relativt lite'n och väl utvald krets av läsa Datormagazin och på så sätt ger 
ningen kan komma ut varan han Däremot Johan, han får allt han . Det var bättre förr! Då kunde:{li ha medlemmar. oss en chans bättra oss . .Skriv 9ärna 
vecka om året utan att tolk slutar kö- pekar på och då "köper" han såklart 5-6 sidor programmering va( tredje Är man medlem i en C64 klubb är. det och berätta mer exakt vad du vill ha. 

paden.Åtminstone·kundeni väl änd- .. ----------------------------------------------------------.. ra· til 2-3 etJer 3-3 vad som helst är 
1 

bättre än 2-4. 
Tänk er ett sommarlov med endast 

fvå Datormagazin! Det var ju åratal 
sedan ni låg på den primitiva nivån! 
För övrigt är d~t en mycket bra tidt 
nr~g, in med mer.hårdvaru testerna-! 
ra; och var lite snabbare ute mEld nyt. 
toprogrm recensioner. 

Jakob Ström 
VI tror också att folk både köper och 
läser Datormagazin om vi kommer ut 
varannan vecka. Men alla på redak
tionen jobbar inte hela sommaren, 

; så vi skulle alltså inte kunna ta n_ågra 
'n semestrar om tidningen kom ut ofta
, re. 

Alla kan inte 
. men alla vill 

K2Jag har här några åsikter som jag 
gärna vill framföra ..... 

Robert Buki är du bombad, eller 
" vad? 

Du påstår att Svenska data-använ
dare inte vill lära sig programmera, 
utan de vill spela spel hela tiden. Alla 
Vl LL nog programmera, man alla kan 

~~ inte, så det bra mycket av Datorma-
1 gazin att lära ut det. Läsarnas Bästa 

är ju suveränt för de som inte kan 
programmera, de lär sig ju från des
sa. 

' 

( 
VÅLKOMMEN ! 1)(TTA '/\R '10RAKLfr~ 

" " . ' ·Dlf:~rl(ONOM iSK-1, rR00.N,OOOOGRAM-
., ~ n· .- M ET." --~..- -, t----- . . 
;i1; <- j I 1 

lAQ Fö'Rs,AR 
INTE ... OEN TAR 
,NTE EMCTT" DET' 
50M 'JAG HATAR 

HHM .•• INTE 
KONSTIGT! DEr 
;rrR JU EN FRUK
TAN S~RD M4SS1 
. PA EN IN 1 

• GANS ... 

.. 
I • 

! 

i .. 
® l 
"' :1 C .. 
0 ! ,, .. 

I ,, .. 
"' o · .. .. 

... MEN CEf 
A'R L}ffl"' 

AT-
6A~! 

, 

by BnucE HAMMoNd 

KONSTISl. .. 1 INSI RUK
TI0 N S 80 KEN S\OO 
oer INGET"OM All" 
MAN SKULLE FA 
CEN Alf RAPA! •• 

Du frågar varför en Nintendo an
vändare läsare DMz och detta frågar 
också dig. 

r .;f Gillar du inte DMz men SH N så läs 
eten då och klaga inte! Du skriver att 
du inte gillar tjatet om mer p9h mer 
av något och lika förb .... skriver du att 
du vill ha MER spelrecensioner och avJeff 

. MacNel/y 
'• 

All -

< 

• 
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. ~-:...,_ 
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REGLER FÖR DATORBÖRSEN 
Datorbörsen är endast öppen för PRIVATPERSON ER 
som vill sälja, köpa och/eller byta datorer, tillbehör och/ 
eller ORIGINAL-program. Den är också öppen för dem 
som vill slcaff a sig en brevvän, har ett arbete att söka 
eller ett arbete att erbjuda. 

EN annons kostar 20 kr per 55 tecken. 
Det är förbjudet att annonsera om piratkopierade spel 

och/eller nyttoprogram samt manualer. 
Överträdelser av bestämmelserna kan medföra rätts

lig prövning enligt svensk lag. Det innebär att annonsö
ren 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. 

/ 

Köpes 

Indians Jones the Adventure till Amiga. 
stefan. 

Tel:0504/11993 

Pascal till Amiga 500 original prg med ma- · 
nuallinstruktionsbok och kompileringe
möjllgheter. Ring Magnus. 

Tel:0:414/505 89 el. 0451/132 71 

Chuck Yeagers advancedFlight trainer kö
pes till C64. Ring Matte. 

Tel:0901440 14 

Extraminne 1111 C128 Ram Expansion Mo
dule (REU) 1750 el. 1764. Kjell. 

Tel:0486/340 56 el. 301 76 

Shoot em up const. Kli Q Bert och Tetris 
till C64 kass. 

Tel:0311146010 

Geos Tricks o Tips. Anne Svensson. 
Tel:0413/30592 

Mlnneskarta för 1541. Ring Jesper. 
Tel:08/37 54 02 

Säljes , 

10 st musmattor säljes för endast 39 kr/st. 
Niklas. 

Tel:0485/11489 

C128, bandst, org. spel. Allt I org. förpack
ning. 

Tel:03701806 78 

AMlga org The Games Wlnter ed. 150 kr 
eller bytes mot Indy the Adv. stefan. 

Tel:0504111993 

C128 m band station, org spel. Pris 2000 kr. 
Skriv till MArtin Forsgren, Ljungv. 8, 186 34 
Vallentuna 

C128D, disketter, 2 joysticks m.m. Pris 
3800 kr. Ring Niklas. 

Tel:054156 6716 

DlglVlew + videokamera 1900 kr. 
Tei:013/14 02 58 

Amiga 500, mus, Tac 2, dlskbox, disketter, 
böcker. Pris 5600 kr. 

Tel:04511152 76 

Amlga PD Doc. FIi utskrift utföres billigt. 
PD-dlskar från 15 kr. lnfodisk inkl. 5 roliga 
spel 15 kr. PG 56 30 51-2 H Vikander. 

C64, disk, box, en joystick spel. 2800 kr. 
Tel:044/33-1201 

Disketter 3.5", 135 TPI DS/00. Basolut 
högsta japanska kvalitet. Memorextill
verkning. 9.90 kr/st. 

Tel:07581754 00 

TIii Amlga Mystery of the Mummy & Lords 
of the Rislng .Sun 150 kr/st. Jan. 

Tel:0303/127 40 

Ingela Palmer 

Extraminne 512 Kb till A500 600 kr. Väst
tysk kvalitet. Ring Jerzy . 

Tel:011/18 96 63 

Skrivare Star Geminl 15X (40 cm vals
bredd)mkt fin. obet beg m Secus interface 
för C64I128 slumpas för 1400 kr. 

Tel:04761280 70 

Amlga 20008, 1 diskdrlve, Helt ny, aldrig 
använd. Pris 9500 kr. Ring idag! 

Tel:04011135 45 

Amlga 10001 monitor 1081 samt flera böck
er etc. Ring Erik. 

Tel:046111 6518 

C64 monitor, disk, plottar, TFC Il, joystlck, 
spel. Välskött. Nypris ca 9000 kr. Säljes för 
2500 kr. 

Tel:0340/507 02 

C64, b,andstation, dlskdrlve, TFC 111, prin
ter, prg böcker m.m. Pris 4000 kr. Ring Jo
han. 

Tel:031/93 25 91 

Soundsampler till C64/128. 269 kr. Bernt. 
Tel:040115 9814 

C64, 1541-11, 32 disketter, TFC 111, bandsp, 
2 st Joyst, reng. disk. Pris 2500 kr. 

Tei:031/57 4766 

C64 prg The Pawn, Wltness, StarCross 
mkt billigt. fredrik. 

Tel:0304/653 09 

Amlga prg Devpac 2.14 500 kr, Dr Lair 11400 
kr, bok, ARK:lntuition 100 kr. Fredrik. 

Tel:031/18 82 68 el. 653 09 

C64, bandstatlon, OC 118N m.m. Pris 3000 
kre kl 17. Peter. 

Tel:0522/133 23 

Amlga 500, monitor, el$traminne, prlnter, 
disketter. Pris 9000 kr. Aven separat. Ring 
Mats. 

Tel:0220/43515 

Amlga 1000 med tangentbord, mus och 
totalt 2.6 meg mln!Je säljes. Ring efter kl. 
18. 

Tel:081724 97 99 

A2000, 2 st 3.5" drlvar, monitor Philips cm 
8833, 1.5 Mb minne, böcker, disketter, 
samplar m.m. Pris 13000 kr. skriv till: Jo
nas Karlsson, Kappeg. 3, 781 62 Borlänge 

C128D, bandst, dlskb0xar, TFC 111, disket
ter. Pris 2900 kr. 

Tel:0586/417 26 

C64-II, 1541 diskdr, TFC Il, skrivare, joyst, 
disketter, spel, manualer m.m. Fredrik. 

Tel:05841205 41 

C128D, nyttoprg, disketter, d.box m.m. Ef
ter kl. 17. 

Tel:0975/210 79 

Amlga 500 med 1 Mb, extra drive, AF mod, 
disketter, boxar. Garanti kvar. Pris 5500 kr. 
Ring kvällstid: 

Tel:04701254 85 

C128 dlskdrlve, bandspelare, joystlcks, 
disketter, band. 

Tel:0303/91912 

Ny monitor 1084 S. 2800 kr. Mats. 
Tel:013/213706 

10 st musmattor säljes för endast 39 kr/st. 
Niklas. 

Tel:0485/114 89 

CM med dlskdr, bandsp, 2 joyst, 50 spel 
på disk, cartridge, disk, box. Pris 1500 kr. 

Tel:081774 49 95 

NEC P2 plus, 24-nål skrivare, 7 typsnitt, 
360x360 dpr supergrafik. Helt ny 3900 kr. 
A1010 origlnaldrive I nyskick 750 kr.Mats. 

Tel:0500/500 76 

30 Mb HO-kort till Amlga/PC. Nypris 6700 
kr. Nu 4900 kr. 

Tel:0220/33211 

Amlga 2000 m 2 st 3.5". Fd exkl. monitor. 
Pris 9900 kr. 

Tel:0220/33211 

Amlgaspel Shadow of the Beast 150 kr, 
lnfestatlon 100 kr, Stryx100 kr, Chrono Qu
est 11100 kr. Tony. 

Tel:040/49 60 94 

Nya Supra 2400 aud modem 1495 kr. Nya 
Amlga 00 512 k minnen 695 kr. Tony. 

Tel:040/49 60 94 

MAST Twlndrlve, NY 1995 kr. US Robotls 
14400 baud modem, NYA5495 kf, 512 k till 
ASOO 695 kr. Tony. 

Tel:040/49 60 94 

A2000 Wordsync SCSI lnterface 1495 kr, 
156 meg SCSI hårddisk 7995 kr, 105 meg 
SCSI Quantum 6995 kr. Tony. 

Tel:040/49 60 94 

C64, 1541 diskdrive, prlnter, Joystlck, 
bandspelare, dlskkllppare, spel, program, 
disketter, diskbox, litt. I mycket gott skick. 

Tel :035/445 88 

Amlga 500 CM 8833, Citizendrlve, A501 
minne, dlsklådor, prg, org. spel, demos, 
joystick, mus, musmatta. Pris 9000 kr. 

Tel:0660/451 67 

PC-AT kort A2086 m mattepr + 5.25" + 
MS-DOS. Nypris 14000 kr. Nu 8900 kr. 

Tel:0220/33211 

PC/XT-kort m mattepr + 5.25" + MS
DOS. Nyrpls 8000 kr. Nu 4900 kr. 

Tel:0220/33211 

Resetknappar säljes 30 kr/st. 
Tel:03031713 31 

Amlga 500, monitor 1084, monitor ställ , 
extra minne, extra drlve, AF mod, 2 joy
sticks, manualer, disketter. 1 månad gam
mal säljes på grund av tidsbrist. Ring på 
kvällen. 

Tel:05001383 58 el. 0502/152 30 

C64 diskdrlve, disketter, spel, 2 Joysticks, 
reset, bandspelare, diskbox, litt. 

Tel:0151/112 29 

Amlga 1000, extra minne, extra drive, mo
nitor, fullständig systemlltt, disketter, div 
prg. Fint skick. Pris 10 000 kr. Ring efter kl. 
18. 

Tel:013/13 35 63 

Action replay Mk5300kr, Flight sim Il C64 
150 kr. Skriv till: Lars lngebrigtsen, Svevel
en 34, N-8520 Ankenesstrand, Norge 

C64 med två joysticks, 1541, band, org. 
spel. Pris 1800 kr. 

Tel:019/144283 

A1000. mus, Joy, mkt bra skick! 3900 kr. 
Tel:0510/66493 

Etiketter tlll 3.5" disks 10 st - 10 kr, 25 st 
- 20 kr, 50 st - 30 kr, 100 st - 50 kr + 
frank. svarskuvert. Daniel Nilsson, Dimv. 
23, 175 38 Järfälla 

• 
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Den rätta lösningen visas till vänster. 
OBS! Om kryss drar en trea vinner ring 
omedelbart genom att sätta i rutan 014. 

1 :a pris - Commodore 64 
till Stefan Hildingstam, Västerås. 

2:a pris - helårsprenumeration på 
Datormagazin till Johan Hemberg, Deje. 

3:e pris - halvårsprenumeration på 
Datormagazin till Martin Berglund, Långhyttan. 

Vi tackar för det 
visade Intresset! 

•• 

H D 20 Mb 2300 kr, Supramodem 2400 1300 
kr, Exdrlve 650 kr. Allt till Amlga. 

Tel:031/541508 

Amlga äg digitaliserar foton färg eller sv/v 
även sv/v från videoband, VHS, Video 8. 

Tel:0278/531 52 

C128D, TFC 111 , bandst, 3 st joystick, mus, 
75/1200 modem, 2 st Vlc-swltchar, disket
ter, 2 diskboxar, rengörlngsdisk, spel, Su
perbox 64, bok 128, böcker, DMZ. Pris 2900 
kr. 

Tel:07531530 59 

Gamla nummer av DMZ(8/88- 4/90 säljes 
för 10 kr/st. Ring Per-Erik endast helger. 

Tel:0303/815 21 

Org. spel C64 Wizball, Thundercatz, 
Point-X, Thunderblade m. fl. 75 kr/st. Ring 
Mlcke . . 

Tel:021/33 21 48 

' 

Brevkompisar 

AMlga kontakter sökes för byte av demos, 
prg m.m. Skriv til l: Peter Forsgård, Bäck
stigen 11, 546 00 Karlsborg 

C64 ägare med disk sökes för byte av prg 
m.m. alla får svar. skriv til l: Hans-Johan 
Håland, Fjällbruden 94, 424 50 Angered 

C64 kontakter sökes för byte av demos 
och prg. Skriv till: Henrik Lowemark, Box 
120, 820 46 Ramsjö 

Coola Amlga ägare sökes för byte av prg, 
demos m.m. Skriv till: Magnus Persson, 
Bygårdsg. 23, 230 30 Oxie 

Amlgafreaks sökes för byte av prg, demos 
m.m. Skriv till: Fredrik Tiller, Pilevallsv. 45, 
230300xie 

Amigakontakter sökes för byte av prg, de
mos och tips. Skriv till: Joakim Wil:lerg, 
Gammelsv. 11C, 311 38 Falkenberg 

Amlga 500 brevis sökes för byte av prg. 
Skriv till: Ronnie Sunde, Höstvädersg. 71 
V, 417 33 Göteborg 

Amlga kont!lkter sökes för byte av prg, de
mos m.m. Skriv tlll: Mathias Ahl[n, Sand-
hemsv. 18, 544 00 Hjo -

Amlga kontakter sökes. Skriv till Kent 
Persson, Gårdtveten, 672 00 Årjäng. En
dast bra kontakter besvaras. 

Amiga kontakter sökes för byte av demos 
och prg. Jörn Tore Bratil, Rosenleendun 
21A, Hobitebekk, Norge 

Amlga ägare sökes för byte av demos ocg 
prg. Skriv till: Frode Solvoll, Fogdvn. 43, 
N-8014 Hunstadmoen, Norge 

Amlga kontakter sökes för !Jyte av prg och 
demos m.m. Alla får svar. Jörgen Eriksen, 
Ekebrogatan 134, 265 00 Åstorp 

Amlga kontakter söks för byte av prg m.m. 
Alla får svar. Skriv till Tran To, Gamlav. 7B. 
265 00 Åstorp 

Demos och prg bytes. Skriv till: T. Gunder
sen, Båtsöjordet 121, 1322 Hövik, Norge 

64 ägare med disk sökes för byte av de
mos, prg m.m. Sriv till: Mattias Sundling, 
Vargv. 163, 902 38 Umeå 

64 kontakter med disk sökes för byte av 
demos. Skriv till,Percy Rydh, lngengörsv. 

85, 572 60 Oskarshamn 

Amlga konatkter sökes för byte av de mos, 
prg etc. Gunnar Ugland, Dalvn. 1B, 4890 
Grimstad, Norge 

Amlga brevkompisar sökes för byte av de
mos m.m. Johan Hansson, Llljedalsv. 4, 
310 40 Harplinge 

Amlga kontakter sökes för byte av spel 
och program. Skriv till: Torbjörn Häst
backa, Jeansborgsv. 12,669 00 Nykarleby, 
Finland 

Amlga kontakter sökes för byte av prg 
m.m.m Skriv till: Raymond Svanberg, Sels
vel 47c, 5077 Loddesfjord, Norge 

Amlga kontakter sökes för byte av prg och 
demos m.m. Alla sår svar. Skriv till: Einar 
Ögreybrandedal, Hyllebakken 11 , 4622 Kr. 
Sand, Norge 

Amlga kontakter sökes öfr byte av demos 
och prg m.m. Skriv till: Erland Svingen, 
2422 Nybergsund, Norge 

Brevkompis till C64 och Amlga sökes för 
byte av prg, demos m.m. Skriv till: benny 
Kechmir, Gösv. 29, 663 02 Hammarö 

Amlga ägare sökes för byte av prg. Skriv 
til l: Jonas Lamsten. Sundeslättskroken 
109, 424 36 Göteborg 

Brevkompisar sökes för 29 årig Amlga 
ägare för byte av prg. Jörgen Ljungberg, 
Skolgatan 23, Norrköping 

Amlga kontakter sökes för byte av prg och 
demos m.m. Magnus Larsson, backrun
dan 38, 803 42 Gävle 

Amlga 500 ägare sökes för byte av demo, 
prg etc. Skriv till: Roy-lnge Sivertse, Fjelll
veien 21, 9900, Norge 

Amlga kontakter sökes för byte av prg. 
Skriv till: Henrik Svensson, Mossfyndsg. 
51,423 46 Torslanda 

Amlga konatker sökes. Henrik B. Aron sen, 
Nyhaugvn. 12, 9032 Minde, Norge 

Amlga 500 kontakter öns~as. Demos, spel 
m.m. Geir Hovind Opsahl, FossOmberget 
50, 0983 Oslo 9, Norge 

C64 kontakter sökes med dlskdrive för 
byte av prg,,demos m.m. Skriv till: Mathias 
Björklund, Yttejeppo 66900 Nykarleby, 
Finland 

Amlga kontakter sökes för byte av spel, 
prg och demos. Svarar på alla brev. Skriv 
till: Magnus Dahlman, Höstaglllesv. 34, 
22251 Lund 

C64 kontakter sökes för byte av demos 
och prg. Skriv till: Pontus Ländell, Fyrver
kareg. 4, 252 61 Helsingborg eller Pawel 
Ländell. 

Amlga kontakter sökes för byte av prg och 
demos m.m. Skriv till: Asle Kaulum, T. Se
gerstedtsgt 34, 2300 Hamar, Norge 

Brevkompis med Amlga sökes för byte av 
prg m.m. Skriv till: Andreas Hultman, 
Kapplandsv. 4, 743 00 Storvreta 

Amlga kontakter sökes för byte av prg Alla 
får svar. Skriv till: Idar J. Dragnes, 6012 
Åkesund, Norge • 

Brevkompis till Amiga sökes. Skriv till: 
John M. Torp, Mldtberget 2, 6520 Rensvik, 
Norge 

Amlga brevkompisar sökes för byte av 
prg. Alla får svar. Skriv till: Thomas Torp, 

Skogsbrynet 16C, 0283 Oslo 2, Norge 

Amlga 500 kontakter -sökes för byte av 
tips, demos m.m. Alla får svar! Skriv till: 
Bo Ceder, Hedgatan 4b, 230 23 

Amiga kontakter sökes för byte av prg, de
mos m.m. Skriv till: Jimmy Larsson, Löv
tjära 434, 820 23 Bergvik 

Amlga kontaktersökes för byte avprogram 
m.m. Tveka inte! Skriv till: Christian Jo
hansson, Gamlav. 41,36014 Väckelsång 

The Lamers söker Amiga kontakter för 
byte av prg, demos etc. Skriv till : Tigern, 
Nedre Utslktsvel 20, 1450 Nesoddtangen, 
Norge 

Amlga prg bytes ev. säljes. Skriv till: Mar
tin Jonason, Aprikosg. 17, 421 56 V. Frö
lunda 

Amlga kontakter sökes. alla får svar. Skriv 
till: Ronnie Egeries, Refstie, N-4485 Feda, 
Norge 

Moms, frakt och postförskottsavgift tillkommer 

Fax:--
0472-716 80 PRO©©~f -- Telefon: --1 

0472-712 70 



Amlga sökes för byte av demos och prg. 
Alla får svar. Skriv till: Hans Åhl, Högsjö 
345, 860 25 Kovland 

Brevkof1'plsar med C64 sökes. Skri~ till: 
Tommy Overlier, Mimesv. 11, 2800 GJövlk, 
Norge 

Amiga kontaktersökes för byte av prg 
m.m. Skriv till: Fredrik Johansson, Skå
neg.316, 432 30 Varberg 

C64 ägare med disk sökes för byte av prg, 
demos. Skriv till: Stefan Höglund, 646 10 
Övermark, Finland 

. 
·c54 kontakter med dlskdrlve sökes för 

1 byte av prg. Skriv till: Johan Törnhult, 
1 Rlngv. 13, 810 41 Forsbacka 

Amigafreaks skicka brev/diskar för byte 
av tips/prg. Allt besvaras. Carl Larsson, 
Brobergsg. 9, 431 Mölndal 

,. Amiga kontakter sökes för byte av prg, de
mosm.m. Alla får svar! Skriv t ill: Geir Ny
bruket, 2344 Jlseng, Norge 

•• 

Amlga brevis sökesför byte av prg m.m. 
Alla får svar. Andreas Borgenstam, Vat
tenverksv. 20, 453 00 Lysekil 

Amlga kontakter sökes för byte av prg, de
mos m.m. 97 % får svar! Skriv till: Jimmy 
Andersson, Granebo, 640 25 Ju lita 

C64/128 ägare med disk sökes för byte av 
prg m.m. Marcus Almgren, Kälkv. 4, 440 06 
Gråbo 

Amlga ägare sökes för byte av demos och 
prg. Skriv till: Marcus Gustavsson, Ham
bostigen 5,574 34 Vetlanda 

C64 ägare med dlskdrive sökes för byte av 
demos och prg. Skriv till: Kjetil Johansen, 
Skenlia. 46, 50 79 Olsvik, Norge 

Amlga kontakter sökes för byte av prg 
m.m. av två killar (16 år). Om det finns nå
gon i Halmstad området som kan maskin
kod så skriv! Magnus Apelqvist, Morgonv. 
36,302 59 Halmstad 

• 

Arbeten finnes 

Codersökes till demogrupp I södra Sve
rige. Tveka inte ..... 

Tel:04541706 75 

Amlga grafiker, programmerare sökes av 
Amigagrupp. 

Tel:0258/104 61 

Arbeten utföres 

Datagrupper m.m.m Vi trycker pennor, 
tändare, klistermärken m.m. med erat 
namn på. Låga priser, lågt min tantal. 

Tel:0221/421 35 

Jag lär dig Basic eller Masklnkod på C64! 
Ring Jesper för info. 

Tel:08/37 54 02 

' 

, 

ANNON·SPRIS 
Som tidigare är annonserna endast 
för privatpersoner. Pengarna skickas 
ti ll Pg. 117547-0. Br. Llndströms För
lag. Märk ,inbetalningskortet med 
DATORBÖRSEN. 

Amlga ägare sökes för byte av prg. Alla får 
svar.Skriv til l: Erland Costyson, Solhem 
Djurkälla, 591 96 Motala 

• 
Brevkompisar Jag vill byta prg på C64. 
Skriv till: T. Sjögren, PI 526,566 00 Habo 

Amlga kon taktersökes för byte av prg. Har 
en massa kompisar med Amlga 500. Mor
ten Evensen, P. 0 Bo,: 20, 1521, Sperre
botn, Norge 

Amlga kontakt önskas för byte av prg. 
Malts Johansen, Studsdalsv. 10, N-3770 
Kragerö, Norge 

Skriv· om din BBS! 
Amlga kontakter sökes för byte av prg 
m.m. Alla får svar! Kjell Kauppi, Geisdals· 
velen 19, 5875 Årdalstangen, Norge 

Jag söker brevkompisar med Amiga 500 
för byte av prg och demos. Skriv Ull: Patrik 
Björk, Skogsgatan 12, 273 32 Tomelilla 

Amlga kontakter sökes för byte av demos. 
Skriv ti ll: Joakim Drugge, Nygatan 12,570 
32 HJältevad 

Amiga kontakter sökes för byte av prg, de
mos m.m. Skriv till: Göran Andersson, Ha
kefjordsv. 22, 440 64 Rönnäng 

Amlga ägare sökes för byte av prg, demos. 
Skriv ti ll: Magnus Wassenlus, Radhusg. 
39C, 682 00 Filipstad 

Amlgaägare sökes för byte av prg, demos 
och tips m.m. Skriv till: Linus Griekspoor, 
Ådalsv. 9, 270 59 Vitaby 

Amlga kontakter sökes för byte av prg 
m.m. Skriv til l: Yngve Nordgård, Skytterv. 
9A, 8400 Sortland, Norge 

Amlga kontaJ<ler sökes för byte av prg. 
Skriv till: Henrik Svensson, Mossfyndsg. 
51, 423 46 Torslanda 

Brevkompis Amiga kontakter sök.!JS för 
byte av prg. m.m. Mikael Brorsson, Ortv. 9, 
361 00 Emmaboda 

Amiga ägare sökes för byte av prg, demos 
m.m. Skriv til l: Jalfa-Crew, Sprlnterg. 9,273 
35 Tomelilla 

C64 kontakter sökes. Robert Tll lander, Ka
prisg. 20, 424 44 Angered 

Amlga ägare. Byle av demos, prg m.m. 
Skriv till: Fredrik Sandgren, Klockarev. 90, 
425 30 Hisings Kärra 

• Har du en 88S och vill 
berätta om den? 

I så fall fyll i kupongen 
bredvid ell'er skicka en 
avskrift till oss. 

Har du något mer att 
berätta än vad som finns 
plats går det lika bra med 
en avskrift. 

Vår adress: "BBS-lis
tan", Datormagazin, 
Karlbergsvägen 77 -81, 
113 35 STOCKHOLM. 

Brevkompis med C64 och diskdrlve sökes. 
Björnar Jakobsen, Box 67, 7820 Spillum, 

~ orge 

Amlga kontaker sökes för byte av demos, 
prg. Skriv till Erik Lindgren, Stenrikev. 10, 
671 33 Arvika 

1 

MPS 1224C 
Commodore-skrivaren som har allt! 
• 24-nålar 
• . Färg 
•liggande/ 

ståendeA4 
4.875:-

Kabel och färgband medföljer! 

50 % Rabatt på alla spel! 
·,. Gäller alla lagerförda spel! 

Pris per styck vid köp av: 

88S-listan: 
Ort: _ ___ _ Basnamn: ______ _ 

Tele: ____ _ Hastigheter: ____ _ 

Dator: __ _ Minne: __ _ Hårddisk: __ _ 

Beskrivning: _____________ _ 

Sysops namn: _____ _ Tele: _____ _ 

Adress: ____ _ Postadress: _____ _ 

STAR-S J\RE 
LC 10 2.290:-. 
9-nålars svart/vit 

LC 10-CL 2.650:-· 
9-nålars Cårg 

LC 24-10 3.590:-
24-nålars svart/vit 

Kabel medföljer alla skrivare! 

Atniga 500 
Tillverkare 10 st SO st 100 st 400 st 1.000 st Paket som innehåller: 
SonyMFlDD 9,90 9,40 8,90 8,30 7,80 • RF-modulator 
Maxell MF2DD 13,90 13,40 Mängdrabatter ... • 10 Sony disketter 
Maxell MF2DD Color 15,90 15,40 Mängdrabatter ... 
NoName 7;40 6,90 6,40 5,70 5,00 
IDKmedbox 14,90 14,60 14,20 Mängdrabatter ... 

• 2 jo-ysticks 
• Super Oswald 
• 10 spel 
• Musik/Grafik/Ordbehandling 

MD DataKonsult 
OBS!!! Nytt telefonnummer! 

• 5.175:-
Kullagatan 35 i Höganäs. Öppettider: Vard. 9 - 18, Lör 9- 13, Fax 042-414 44 

• 
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042-33 33 33 Alla priser inkl moms. Frakt tillkommer. Om inget anges gäller priserna per styck. il 
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Nr 11 ute 19 juli 

Datormagazin 
byter 
' 

utseende! 

En Amigaprodukt. Men ska det va något? 

Vad ska man 
meddesktop 
video till? 

Våra bästa 
knep till ·_ 

• 

dinC64 
D JA, jag vill prenumerera på Datormagazin och 

betalar när inbetalningskortet ko,nmer. 
D Helår (20 nr) för 280 kronor. 
D Halvår(10 nr) för 150 kronor. 

Jag haren: 
D C64 D Bandspelare 
0 C128 ~ D 1541/1571 D ......... , .......... .' ................................ . 
D Amiga D Modem 

D JA, jag är Amiga-ägare och vill ha ett hemligt 
pris om jag vinner. 

D JA, jag har en C64/C128 och vill ha ett hemligare 
pris om jag vinner. · 

Namn ______________ _ 

Adress ______________ _ 

Postnr _____ Postadr ______ _ 
Målsmans underskrift om du är under 16 år. 

_________________ Nr10/90 

Skickas till 
DATORMAGAZIN, Prenumeration, Box 21077, 10031 STOCKHOLM 
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,: Commodores ~ 
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1
~PS 122 4( I 

ALFASOFT AB, Mogosinsgoton 9, 21 6 13 Malmö 

Företog 7 

Adress 

Postnr/Ort 

ALFASOFT I mod I ALFAGROSS Com ·ore 
L- - - - - - - - - - - ·...I 

Distribueras ov ALFASOA AB, Mogosinsgoton 9, 21613 Molmö, Telefon 040 · 16 41 50, Telefax 040 · 16 3915 
AlfAGROSS AB, fogerstogaton 7, 163,53 Spångo, Telefon 08 · 795 99 IO, Telefax 08 · 76112 11 

... 
' 


