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Därför får ni inget 
veta om Commodore 
Det är inte enkelt att ge er läsare ny
heter om Commodores datorer. 

Problemet är Commodore. För till 
skillnad frän normala datorföretag vill 
Commodore inte berätta något för oss. 

Det enklaste för oss vore faktiskt att 
skriva om PC-nyheter. Dagligen 
överöses vi med PC-nyheter, ty i PC
världen vet folk vad det betyder att 
berätta om nyheter för tidningarna. 

PC-företagen ringer och berättar om 
nya produkter som de vill låna ut för 
test till tidningen. De blir förstås 
besvikna när de får reda på att 
Sveriges största datortidning enbart 
skriver om Commodore-produkter. 

Med Commodore-produkter fungerar 
allt tvärt om. Speciellt svenska Com
modore har utvecklat en suverän taktik 
för att heml ighålla det mesta. När vi i 
utländska tidningar kan läsa fylliga ar
tiklar om nya Commodore-produkter, 
då svarar svenska Commodores PR
chef Jan Swartling att han inte vet ett 
dugg. Under tidningens femåriga exis
tens har vi faktiskt aldrig fått ett enda 
pressmeddelande om nya produkter 
frän svenska Commodore. 

Men det är inte bara Datormagazin 
som irriterar sig på Commodore. En 
gäng ringde en annan datortidning och 
ville låna en bild på Swartling: 

- Har du någon där han ser riktigt 
bortkommen ut? frågade reportern. 

Presskonferensen om A3000 är den 
första vi upplevt. Men vad hjälper det 
när den enda Amiga 3000 man har för 
utlåning finns hos Mikrodatorn . Så nu 

vet du varför vi inte gjort en ordentlig 
testartikel. Svenska Commodore tyckte 
uppenbarligen tidningen Mikrodatorn 
var viktigare än Datormagazin. 

Historien upprepar sig när det gäller 
nya operativsystemet AmigaDOS 2.0. 
Att fä fram information om när och hur 
detta ska distribueras är omöjligt. Tid
ningen kan inte ens fä en kopia för test 
frän Commodore. AmigaDOS 2.0 är 
förstås hemligt. 

Dock verkar hemlighetsmakeriet inte 
enbart omfatta kontakterna med tid
ningarna. Det drabbar också 
marknadsfö~ingen, som faktiskt varit så 
svag att en del återförsäljare tröttnat. I 
ett fall gick återförsäljare till och med 
samman och betalade en egen annons 
för Commodores nya färgskrivare. 

Svenska Commodore har i dag en 
helt undermålig , för att inte säga 
obefintlig, PR- och marknadsföring. 

Vi tvingas därför till tidsödande och 
kostnadskrävande jakt på information 
för att få ihop minsta lilla notis. 

För återförsäljarna betyder det min
skade försäljningsintäkter eftersom 
kunderna helt enkelt inte får någon in
formation om nya produkter, annat än 
de artiklar Datormagazin publicerar. 

Är Commodores strategi att tiga sig 
själva till döds? Någon svar lär vi aldrig 
fä. Commodores vanliga reaktion på 
kritik påminner om strutsens. 

Vad tycker ni läsare? Skriv och tyck 
till. Vi kommer inte att tiga ihjäl era 
åsikter, det kan jag lova. 

Christer Rindeblad 
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RF-Modulator 225:-
501 Minne 512 kB 975:-
1011 Diskdrive 975:-

I 

Nya, helt genbmgångna enhe
ter som vid leverans från fabrik 

· varit defekta. Vi säljer dessa 
med 12 månaders garanti. 

Endast 100:-tillkommer i frakt och 
expeditionsavgift. 

Box 47,840 11 Lju.ngaverk 
Tel. 0691-320 95 

DISKETT 
3,5 11 MF2DD NoName 
LIVSTIDS GARANTI < 

Antal Pris/st -· 
500- I 4:70 
50-499· 4:90 
20-49 5:90 

Jag beställe,r st disketter å :-/st -· -- _,:--.- - - , 

Namn: ........ ~.................................................. =: 
Gatuadress: ................................................. . 
Postadress: ................................................. . 

_>- Tel 046-81814 
Fax, 046 - 25 79 09 

Alla priser inkl moms, endast 50kr i frakt tillkommer. 
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J & M Enterprise 
Hemmestorp 32 
270 35 BLENTARP 



J' On/Otl-knapp! "" 
,/ Klocka och kalender! 

. ,.'{ ,Batteribackup! • 
· 'il';Mycket ström~nål! 

./ Senaste telmologfn! 

,/ KYalitetstestad! 
,/ 2 års garanti! .'iif 

{ St~rre expansioner " 
~t Atarlexpan~o~er 
finnes. • ·, 

il:! HAl'4DSCA'MNEA 
.. F 

/ Upplösning: 400 punkterttum! 
.I Läsbredd: J-lela'.105 mm! 
,/ · Justerbar ljus/kontrast! 

.. ./·· Kraftfull prt?,gtfamvara! 
111/, ,t:, S-markt niitadapter! 

.I Sparar till: Degas, Neo, Fleet, deLuxe/Photon m • 

./ Levereras helt komplett! 
,/ I års garanti. , 

,,r· Liten och smidig! 
J' Hölje av plåt! 
~ Dammlucka! , 
i{ Kvalitetstestad! 
'tl 2 års garanti! 

,/ Gummibelagd kula för högsta precision! 
/ Erkänd kvalitet! 
.,( Optisk avkodning! 
-' 1 års garanti! 

.,.,,-,,,.,,.,.,!ii!.,,,,_·,"t . 1/ . 

1 Alla produkter på denna sida finns både till A,miga och'Atari ST. Kontaktll din datorbutik eller ELDA 
. , förmer informa,tJ~? angå!~de DATJ~:s pr;od~kter. Alla prod~kter levereras. med svenskainstruktioner.. ,, ·> 

FLERAATERFÖRSÄLJARE SAMT DJSTJUBUTÖRER SÖl',ES FÖR SVERIGE, NORGE, DANMARK OCH FINLAN~ • ' ' :k'. . _.,. •:t . ' .,._,, ·" ' ,, . . ·-·. . . . .,,, ' 



Stenmark, Amiga och hästar: 
Läs vad slalomkungen har gemensamt 
med Amigor och Rytta'r-VM i Stockholm. 

, Sidan 6 
Commodore fixar tekniken till ryttar

VM. Fem mjljoner kronor .har det kostat 
datorföretag~t. . 

Sidan 6 
Kärnvapel) ~är förbjudna ·au tillverka på 

en f.>,miga. Och du får inte ta med datorn 
till Osteuropa. Detta säger Commodore. 

' Sidan 7 
Studera i höst. Datormagazins Erik 

Lundevall har gått igenom vad som 
krävs för att~ plugga datorer och hur det 
går till. 

Sidan 7 

P R O G R A M M E R I N G . ··- _ 
Assemblerskolan har nu tagit sig 

fram till sista avsnittet. I slutdelen listas 
en hel Amigademo. Det är bara att 
knappa in och se vad som händer. 

Sidorna 52-55 
Utmaningen. Ny fräsch uppgift för er 

som är riktigt haj på det där med pro
grammering. 

Sidan 36 

Mastermind. Ett av de första tanke
spelen där det gäller att gissa mot
ståndarens kombination av färgade bol
lar. Ledtrådar får man och det gäller att 
vara riktigt haj på att komma på hur 
motståndaren har ställt upp sina kulor 
och vilka färger de är. Knappa in Mathi
as Anderss(;lns bidrag som Dator
magazin belönat med 900 kronor 

j Sidorna 48-49 

N Ö J E 
Damocles löser sommarlovsproblemen. 

I 

' • Escape from planet of Robot monsters 
Fyra år tog det. Men nu är den här. 66 •Imperium , 

•Nöjesnytt 
•Fråga Fröjdh 
•Fusk för fastkörda 
Recensioner C64 
•Adidas Championship Football 
•Blood Money 

56-57 
70 
61 

•lnt. Champ wres'tling 
•Kick Off 2 
• Last Ninja 2 
•Omni-play basketball 
•warhead 

62 Strategi 
73 •Omega/Amiga 

•Escape from the planet of Robot monsters 
•F-16 Combat pilot 

79 •Siorm across Europe/Amiga 
79 Äventyr 

•Ski or Die 
Recensioner Amiga 
•Chronoquest 2 
•Cluedo 
•Flood 

78 •Besvärjaren besvarar 
•Spåmännen spelar svenskt 

67 •Hero's Quest/Amiga 
73 •King's Quest IV/Amiga 
78 •Secret of the silver blades 

79 
59 
75 
61 
75 
62 
67 

63 
63 

69 
69 
68 
68 
69 

A N N O N. S Ö R E R . ___ .. 
Arbris Data 16 Hemdata kl 47 
A-Data 47 Huss Hemdata 51 
AlfaSoft 74 J&M Enterprice 3 
AveSoft 11 Copparberg Original 25 
BT Elodata 51 Kungälvs Datatjänst 29 
CBI 76, 77 MAST 13 
Chara 33 MD Datakonsult 64,65 
·Datakompaniet 33,87 Midgård games 60 
Datatalätt 38,39 Mi,ttex 3 
Datakraft 16 Mr. Data 16 
Data& Hifi 16 Mora Software 47 
Display Data 16 NTR 47 
Ecoline 11 Procomp 47 
Elda 4 Sverige Runt 20, 21 
Eljis Trading 21 Syscom 29 
Erming Data 16 Tricom 47 
FOS Dataprodukter 47 USA-Data 83 
GF Dataprodukter 87 Vertex 29 

ReLINE. D.et västtyska programföretaget 
som slår sig fram med hjälp av av
kläd.bara damer. 

Sidorna 8-9 
Proffsprylar till 64:an och 128:an 

finns det gött om. Det enda som krävs är 
lite tålamod och kunskap hur man 
beställer dem. Anders Reuterswärd har 
gått ig·eno hur man importerar själv. 

Sidorna 18-19 
Datormässorna startar på nytt för 

h0sten. Först ut är The Computer En
tE1rtainment. show som är tänkt att 
konkurrera ut den tidigare etablerade 
PCS, Personal Computer Show. Plats 
London. Tid l 3 - 16 september. 

Sidan 6 

T E S T E R 

Amos tar fram all 
skaparenergi, 

· anser Dator
magazins testare 

Amos. Månadens höjdarprogram som 
tillåter dig att bli speltillverkar!;l i topp
klass. Åtminstone blir spelen det! 

Sidorna 34-35 
Flygjoystickar. Två avancerade flyg

spakar för alla er som t.ar seriöst på flyg
simulat9rer i allmänhet och Flight Simu
lator Il i synnerliet. 

Sidan 17 
Pen Pal. Stilig oJdbehandlare till Amiga. 

Men är den vård sina pengar. Gunnar 
Syren har testat. -

Sidan 28 

AmigaBrenze. För al la er som tröttnat 
på den snabba Amigan och vill få spelen 
att gå i slowmotion. 

Sidan 32 
Laser Up. Hjälp ·till Amigaägare med 

tillgång till laserskrivare. 
Sidan 32 

Ö V R I G T 
•Hotspot 
•Insändare 
•Ledare 
•Läsarnas Bästa Amiga 
•Läsarnas Bästa C64 
•snabbtitten ' 
•PD-Amiga 
•PD-C64 
•Wizard Amiga 
•Wizard C64 
•user/BBS/Datorbör;s/Serier 

12 
14· 
2 

48-89 
42-43 

5 
26 
27 
46 

37,40 
80-87 
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Stenmark ett· 
nytt PR-vapen 
för Commodores 
A3000-satsnings 

Fem miljoner kronor 
och en inhyrd Ingemar 
Stenmark! 

Det var Commodores 
insats i PR-kriget under 
Ryttar-VM .i Stockholm 
nyligen. 

Allt för att marknads
föra nya Amiga-3000 till 
hästfolket. 

Ryttar-VM är ett av de största 
sportevenemanget i Sverige 
någonsin. Det var med den bak
gru·nden Commodore engager
ade sig som "guld-sponsor" un
der VM. En satsning som kostat 

· minst fem miljoner kronor enligt 
Commodores PR-chef Jan 
Swartling. , 

För dessa pengar fick Com
modore sitt namn i TV-rutan un
der sändningarna från . Ryttar
VM. Dessutom ett s.k. VIP'-tält 
plus en massa plakat och affich
er i VM-området. Commodore 
hade även engagerat · skidkun
gen Ingemar Stenmark som 
dragplåster u'}der den speciella 
pressvisning som begav sig un
der VM:s vilodag. 

En pressvisning $Om lockade 
så udda tidningar som Dator
magazin, Computer Sweden, 

· LM Ericsson dataklubbstidning 
samt Svensk Damtidning. Den 
sistnämnda tidningen visade 

dock inget större intresse för 
Commodores datorer, utan var 
stenhårt inriktade på skidkungen 
med vidhängande fästn:iö ... 

Syftet med presskonferensen 
var annars att visa massmedia 
Commodores speciella TV-buss 
plus Amiga 3000. 

Nu var skidkungen Ingemar 
Stenmark inte helt bortkommen 
när det handlade om datorer. 
Han berättade att han faktiskt 
har en Amiga 500 privat, och 
faktiskt köpte den 1nnan Com
modore kontakte honom för PR
jobbet. Så i framtiden kommer 
antagligen Commodore och In
gemars namn att synas tillsam
mans i fler PR-sammanhang . 

Hemligshetsfull 
Ingemar Stenmark var annars 

väldigt hemlighetsfull med vad 
han använder Amigan till, men 
avslöjar att det var 
grafikmöjligheterna som fick 
honom intresserad av den. Han 
berättade också att han har en 
skrivare samt att han använder 
den för ordbehandling ibland. 
Då och då har han också testat 
olika spel. Mer än så ville den 
förtegna skidkungen inte 
avslöja. 

Vad gjorde då Commodore på 
Ryttar-VM? Jo, försökte sälja 
datorer. Alla som besökte VIP
området kunde köpa en Amiga 
2000 med hårddisk eller en 
Amiga 3000 till specialpris. Vad 
sägs om A3025-100 med 25 
MHz M68030 utrustad med 100 
Mb hårddisk för 39.368 kronor 

Skidkungen Ingemar Stenmark med Vid
hängande fästmö. Datormagazins reporter glömde 
dock att fråga om hennes namn. 

mot normalt 43.750 kronor inklu
sive moms. Du sparar alltså 
4.382 kronor ... 

Problemet var bara att ytterst 
få hade tillträde till VIP-området 
(det krävdes en specie ll inbju
dan) . Inget för Svensson med 
andra ord. Ett kampanjerbjudan
de som klingar dåligt med Com
modores · (ö)kända slogan 
"datakraft åt folket" tyckte en del 
besökare. 

Amiga 3000 och Amiga OS 
2.0 ska finnas för leverans i 
September. Den version av OS 
2.0 som då följer med blir Beta 
6, som blir första släppta versio-

nen av 2.0. 
AmigaVisison ska även den 

snart finnas i Sverige. Både OS 
2.0 och AmigaVision ska 
översättas till svenska inom en 
sexmånadersperiod hoppas 
Commodore. När OS 2.0 och 
AmigaVision finns tillgängligt tör 
dagens Amiga 2000 och Amiga 
500 användare kan man ännu 
inte svara på. 

Några nyheter om CDTV eller 
den nya spelkonsollsvarianten 
av C64 hade Commodore inte 
att bjuda på. 

Pekka Hedqvist 

Commodores egen TV-buss Spelshow 
På plats under hela Ryt-

. , tar-VM fanns Commo
dores speciella TV-buss 
som ser till att tävlings
resultaten hela tic;len finns 
inmixade i TV-bilden. 

Bussen ser till att tider och 
resultat blixtsnabbt kommer ut i 
sändning. I bussen finns ett tio
tal CBM PC/AT-maskiner som 
är sammankopplade med ett 
par datorer uppe i tävlings
sekretariatet via Novell-nätverk. 
· Amigan används rätt spar-

samt med tanke på att Comm
dore marknadsför den som 
video/multimedia datorn framför 
andra. Grafiken som hamnar på 
TV är inte genererad av Amigan 
utan av en dyr professionell 
videografiksgenererator och 
paintbox. • 

Commodores egna tekn
ikerna i Commodore-bussen 
ansåg själva att Amigan grafik 
inte riktigt duger till interna
tionell direktsändning, men är 
utmärkt i semi-professionella 
sammanhang. 

Ett antal Amiga 2000 maskin
er används för att göra sju 
speciella info-kanaler som 
sänds till VM-områdets många 
monitorer; skärmar med de 
senaste VM-nyheterna, resultat 
och tider. Amigorna sköter sig 
helt autmatiskt ocfi får nya data 
via nätverk till PC datorerna i 
bussen och från dem seriellt till , 
Amigorna. 

Artiklar om TV-bussen har 
tidigare varit publicerade i Da
tormagazin i nr 11 -89 och 3-89. 

Glöm Personal Computer 
Show· i London. Den har i åf 
ersatts av två shower. Oct, 
spelbolagen satsar nu sten
hårt på "The Computer En
tertaiment Show" som hålli 
den 13 - 16 sel)tember i Earls 
Court, London. 

Allmänheten äger endast 
tillträde lördag den 15:e oc~ 
söndag den 16 september. 
Övriga dagar endast im
portörer och press. För ytterli
gare information ring 009-44-
438 316 561 , Simon Harvey. · 

6 DATORMAGAZIN 12/90 



Amigan - en riktigt kärn.vapenfri wn 
Commodore propagerar 
för Amigan som möjlig
heternas dator, "Only 
Amiga makes it possi
ble", "The Computer for 
the creative mind". 
· Men det finns en del 

saker som Commodore 
inte vill att man gör med 
sin Amiga. 
Det är t ex inte populärt att för
söka bli en ny Oppenheimer och 
snickra ihop en atombomb eller 
något annat explosivt som är 
baserat på kärnenergi. 

Man får inte heller använda 
Amigor för att på något sätt göra 
tungt vatten eller plutonium. 
Överhuvutaget får man inte an
vända Amigan till något som har 
med kärnbränsle och kärnenergi 
att göra. 

Stoppar forskare 
Commodore är inte det första 

företaget som har utverkat dy
lika villkor. Ett annat företag som 
har haft denna typ av villkor är 
Apple. På sina häll har det varit 
folk (tex forskare) som inte '4arit 
så glada över detta, då de inte . 

De{ är uttryckligen förbjudet enligt licensavtalet i Workbench 1.32 att tillverka kryssningsmissiler 
eller andra kärnvapen med Amiga .. BILD:Pressens bild 

kan använda den dator de ön
skat för sitt arbete. 

Andra begränsningar som 
finns är vilka länder som Com
modores produkter får säljas 
och distribueras till. Detta är be
gränsningar,som gäller generellt 
för amerikanska företag att hög
teknologiprodukter exempelvis 
inte får säljas till länder med 

kommunistregimer. 
Något överflöd av program 

frän Albanien och Kina lär man 
därför inte se, men i och med 
förändringen i Östeuropa kan 
det nog hända att det dyker upp 
mer därfrån så småningom. 

Juridiskt sett här hemma i 
Sverige åker du dock inte i fäng
else om du skulle få för dig att 

använda Amigan för att styra din 
kärnreaktor. Båda parter måste 
ha godkänt avtalet för att det 
ska gälla. Vad som är riktigt ur 
etisk och moralisk synvinkel är 

' dock en annan fråga. 
Erik Lundevall 

FOTNOT. Hellfire-missilerna i nr 
11 är inte kärnvapen, utan kon
ventionella missiler. 

Gå en kurs och bli datorguru 
Att gå en kurs i program
mering kan vara ett bra 
alternativ till att bara sit
ta hemma med en binge 
böcker och försöka för
stå vad som står där. 
Det finns ett flertal olika utbild
ningsföretag som erbjuder en 
mängd datakurser, men dessa är 
avsedda för näringslivet främst 
och kostar mycket mer än vad en 
privatperson har råd med. 

Det finns dock andra alternativ 
till mer rimliga priser. Det finns t 
ex universitet och 'högskolor, 
studieförbunden och användar
föreningar. Alla dessa kan tänkas 
ha en eller flera kurser som hand
lar om det du vill lära dig. 

Universitet 
PÅ universitet och högskolor 

finns det både enstaka kurser och 
he_la linjer aft välja på. En linje 

· . består av ett antal ol ika kurser 
och dessa omfattar i regel 1·.5 -
4.5 års heltidsstudier, beroende 
på vilken linje man väljer. 

En del av kurserna är s.k. en
staka kurser och kan läsas sepa-

rat. De flesta kurserna är inom 
områdena ADB och Datalogi, 
där det sistnämnda området är 
det som ligger närmast själva 
programmerandet. Det exakta in
nehållet i kurserna kan variera en 
del från skola till skola, i synner
het de programspråk man v~ljer. 
Dessa kurser kan omfatta sådant 
som: 
RGrundläggande program-
mering 
BGrundläggande datalogi (bl 
a algoritmer för sökning & 
sortering, träd, listor m.m.) 
•Objektiorienterad program
meri11g 
mProgrammering i interaktiva 
miljöer 
•Textbehandling, 
•översättarteknik (skriva kom
pilatorer etc) · 
•Simulering 

Programspråk 
Programspråken som an-

vänds kan som sagt variera, på 
Stockholms Universitet får man t 
ex använda Pascal, Sche me 
(Lisp) och Simula. Datorer som 
används kan vara något slags 
minidator, arbets station, PC 

eller Macintosh i regel. 
För alla dessa kurser och lin

jer på högskolorna krävs det 
dock att man läst minst tre år 
matematik på gymnasiet eller 
motsvarande på Komvux. På de 
tekniska högskolorna ska man 
ha läst matematiken på N eller 
T i gymnasiet. En del av kurs
erna kräver också förkunskaper 
frän andra högskolekurser. En 
del kurser börjar på vårter
minen, men de flesta brukar 
börja på hösten. 

Studieförbunden 
Ska man dock gå på en kurs 

där man inte behöver några 
speciella krav på skolgång in
nan så är det främst studieför
bunden man ska vända sig till 
och även de användarföreningar 
som anordnar kurser. 

Pga att det har varit semes -
lertider har vi dock inte fått infor
mationen frän alla studieförbund 
ännu då detta trycks och vi 
återkommer senare med en 
komplett översikt, plus en del 
råd för hur man kan starta en 
egen stuiecirkel om inte studie
förbundens kursutbud räcker till. 

Vi kan dock komma med en 
kort översikt vad som erbjuds 
från t ex ABF (Arbetarnas Bild
ningsförbund). Deras kurser om
fattar dels programmering , dels 
allmänna kurser och kurser som 
rör ordbehandling, kalkylpro
gram, bokföring och MS-DOS I 
ex. Prog'rammeringskurserna 
omfattar fö ljande språk: 
•sasic 
•Pascal 
•c 
•Prolog 
•Assembler 

Samtliga kurser körs på PC
datorer och är därför anpassade 
för den miljön. Detta gör att t ex 
assemblerkursen inte är speci
ellt användbar för C64- och 
Amiga-ägare. 

ABF ger datakurser på tre 
språk; svenska, engelska och 
spanska. Eventuellt kan lokala 
variationer förekomma. 

Vi beklagar att den kompletta 
översikten inte kunde komma 
med i detta nummer, utan får 
vänta till kommande nummer. 

Erik Lundevall 



Grabbarna gjorde succe 
med sina sexiga datorspel 
HANNOVER (Datorma
gazin) En sexig tjej vid 
namn lnes. Det blev 
lyftet för det tyska pro
gramhuset reLINE. Hon 
är en av fyra damer 
som du kan spela skjor
tan av i Hollywood Pok
er Pro. 

Nästa jättelyft blev Oil 
Imperium - en affärs
simulator i Dallas-stil. 
Och nu släpper det tys-

ka progran:ihuset en 
mängd nya, spännande 
spel. 

Precis som i TV-serien "Dal
las" är det champagne och 
fräscha solbrända tjejer med 
vita pepsodent-leenden som är 
västtyska reLINEs främsat 
varumärke. Enda skillnaden är 
att det här unga programmer
argänget tar det ljuva livet med 
en rejäl klackspark. Den enor
ma skumpabuteljen i foajen är 
bara en oskyldig attrap. Och de 
lättklädda tjejerna har hyrts in 
till en reklamkampanj för da-

Före detta Miss Västtyskland-kandidaten lnes blev en 
populär reklampelare för reLINE i samband med att hon 
lät kläderna falla i datorspelet Hollywood Poker Pro. 

taspelet Hollywood Poker Pro. 
Bakom den glättiga fasaden 

finns istället ett 20-tal hårt arbe
tande unga programmerare, 
musiker och grafiker. De jobbar 
i skift i en liten fyrarummare i 
Hannover - stan som blev känd 
i hela världen är polisen slog till 
mot en hackergrupp som levt 
på att plundra NATO:s databas
er och sälja uppgifterna ti ll sov
jetiska KGB. 

Hos reLINE behöver inga 
programmerare ta till sådana 
drastiska metoder, även om en 
och annan känner medlemmar i 
den sprängda hackergruppen. 
Här på Köningstrasse varvar 
istället killarna sina studier med 
att programmera simulatorspel 
som redan gjort lilla reLINE 
världsberömt. 

Det började med två poker
spel: Hollywood Poker och 
Hollywood Poker Pro. Sedan 
kom jättesuccen Oil Imperium 
som valts till bästa simulation
sspel och även begåvats med 
Screen-Star i Datormagazin. 
Det är affärssimulation med TV
serien Dallas som idegivare och 
bakgrundsstoff. 

Skumma affärer 
När Datormagazin besöker 

programhuset invid Hannover 
centralstation jobbas det för 
högtryck med spel i samma 
genre. Ett har arbetsnamnet 
Transatlantic och simulerar hur 
det går till på den stenhårda 
shipping-marknaden. Här gäller 
det att leda ett stort rederi som 
specialiserat sig på trafik över 
Atlanten och handlar med pas
sagerarafartyg. 

Om det var myckert intriger, 
maktkamp och fuffens i Oil Im
perium så bleknar det ändå i 
jämförelse med reLINEs nästa 
stora spelprojekt. I Transat
lantic vimlar det av det både av 
försäkringsbedrägerier, spi
onage, smutsiga reklamkam
panjer och skumma, invecklade 
bankaffärer. Dessutom lär 
spelet ha en grafik och en lyxig 
touche som slår det mesta. 

På gång i reLINES program
merarverkstad är också ett lik
nande spel om jumbojetar och 
stora internationella flygbolag 
som hänsynslöst slåss om 
luftrum och marknadsandelar. 

Framtiden lovar alltså gott ... 
Och det är om de här status

projekten som programhusets 
båda unga chefer helst låter sig 
intervjuas. 

- Pokerspelen var en en
gångsgrej, en gimmik som vi 
aldrig mer kommer att ta upp 
igen, försäkrar marknadschefen 
Uwe Grabosch med sänkt blick. 
Det verkar nästan som om han 
och kollegan Holger Gerhmann 
skäms en smula för att de har 
gett sig in på att göra 
klädpoker-spel. 

Och vi kan hålla med om att 
det finns betydligt viktigare och 
roligare saker att se hos re
LINE. 

- Det var först för knappt två 
år sedan som vi blev ett ak
tiebolag med helt egen produk
tion, berättar Uwe Grabosch. 
Tidigare konverterade vi spel 
som t.ex. "Rosa Pantern" åt 
Magic Byte. De skickade grafik 
från G0tersloh och så skötte vi 

reLINE har utarbetat ett 
eget datorsystem för spe
/utveckling. 

' programmeringen. Under den 
här tiden gjorde vi också några 
enklare shoot'em-ups. Bl.a. ett 
som hette "Hard and Heavy" 
och ett annat med titeln "Mario 
Brothers". 

Vektorgrafik 
I dag har reLINE ett tekniskt 

samarbete med det stora pro
gramhuset Rainbow Arts i 
D0sseldorf. Distributionen av 
spel ombesörjs av Rushware 
och Leisure Soft. 

Hos reLINE har man arbetat 
fram egna sinnrika system både 
för konvertering och program
mering av nya spel. Holger Gra
bosch har en gedigen dataut-
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bildning och flerårig erfarenhet 
av programmering både på 
Amiga, Atari ST och C64. Kolle
gan Uwe Gehrmanns spe
cialområde är bl a avancerad 
vektorgrafik. Tillsammans är de 
nästan oslagbara på den tyska 
spelmarknaden. Vi frågar dem 
hur det går att utveckla ett nytt 
spel och hur lång tid det dröjer 
från ide och koncept till 
försäljning och marknadsföring. 

Fräck grafik 
Först och främst måste vi 

ha en bärande ide, berättar Hol
ger. Som ett intressant tema, 
någon eller några . tekniskt 
avancerade grepp plus utkast 
och tänkta bild sekvenser till en 
originell, fräck grafik. 

- Sedan börjar vi jobba fram 
ett programkoncept tillsammans 
med våra programmerare och 
grafiker. Ofta blir det ett mycket 
omfattande koncept på två 
späckade pärmar. 

- Först när konceptet är 
färdigt till 80 procent kör vi 
igång med programmering och 
grafikframställning. Är heja 

· grundprogrammet klart kom
poneras ett passande sound
track av vår musiker Karsten 
Obarski och läggs in av pro
grammerarna. Tycker sedan 
våra programmerare att de är 
helt klara och att de levt upp till 
grundkonceptets krav så testas 
programmet för att vi ska se om 
det är spelbart och om det 
behöver ändras på någon 
punkt. 

Först när det nya spelet är 
riktigt genomtestat och finputsat 
skickas det för kopiering, man-· 
ualer skrivs och layoutas och 
programmet sänds till dis
tributörerna. 

- Hela den här processen tar i 
regel ett år och våra kostnader 
kan bara täckas av att vi lyckas 
sprida ut våra spel över hela 
Europa eller helst hela världen, 
säger Holger. Det innebär att vi 
måste konvertera spelen så att 
de går att spela både på Amiga, 
Atari ST, C64 och IBM
kompatibla PC-maskiner. Om vi 
ska sälja spelet i USA krävs 
dessutom extremt höga krav på 
action och en originell , bärande 

ide ... 
På vilka system programmer

ar ni era spel? 
- För att klara en så friktions

fri och snabb spelproduktion 
som möjligt så programmerar vi 
med hjälp av ett speciellt sys
tem som vi delvis själva har 
utvecklat. Så blir t ex spel för 
C64 utvecklade på IBM-PC och 
körs över via kabel till C64:an. 
För _ Amigspelen använder vi 
också två terminaler - på den 
ena Amigan görs själva pro
grammeringen, på den andra 
spelas de färdig programmer
ade sekvenserna upp. 

O~kså spel konverteringar 
sker med egna hjälp program 
och överföringssystem. 

- Grafiken i ett nytt spel 
måste oftast göras om en andra 
gång och förs därför över till en 
annan dator för efterbearbet
ning. På så sätt blir det rätt 
smidigt att klara grafikkonvert
eringar från Amiga till C64. 
Bilderna och animationerna 
måste emellertid efterbearbetas 
rätt så intensivt för att man ska 
få fram ett bra slutresultat till 

Samling kring cham
pagnebuteljen är det ottas 
hos reL/NE i Hannover 
idag. Programhuset har 
aldrig gätt sä bra -och 
sekreteraren Iris Lamotta 
har fullt sjä att räkna alla 
tusenmarksedlar som 
strömmar in. 

C64:an. 
- Numera koncentrerar vi oss 

nästan uteslutande på att fram
ställa avancerade simulations
och ro llspel, berättar Uwe. Då 
fångar vi också in en lite äldre 
spelpublik som inte är intresser
ade av att kopiera. De ger oss 
större försäljn ing och mer pen
gar i fickan . 

Denna satsning förklarar 
varför reLINE i dag med ljus 
och lykta söker begå~ade pro
grammerare och grafikeröver 
hela Europa. 

- Vi . har inget emot att 
anställa folk från Sverige och 
övriga Norden, berättar Holger 
och Uwe. Har de dessutom eg
na bra spelkoncept eller kan 
skapa fantasieggande vektor
grafik i science fiction-miljö så 
är det ett jätteplus. 

Lönen som reLINE erbjuder 
är inte så tokig. Eller vad sägs 
om en garanterad grundlön på 
5000 - 10 000 DM i månaden 
(17 500 - 35 000 kronor) . Om 
du kommer med ett eget helt 
färdigt spel som har en chans 
att sälja bra så kan reLINE lova 
dig 35 procent på brut
tointäkterna. 

De 20 programmerarna hos 
reLINE är i åldern 15 - 28 år. Vill 
du vara med i gruppen så är du 
välkommen med dina demos 
eller en färdig speldiskett ti ll 
nedanstående adress. 
TEXT: Lars Sjöqvist 
FOTO: Magnus Sjöqvist 
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Nytt avancerat DTP-program 
-Publisliing Partner 
tuff konkurrent till 
Professional Page 

extra i USA, alla är interna
tionella (svenska tecken). 
PPM har även en ny omar
betad manual. 

Professional Page har 
länge varit det enda rik
tigt professionella desk
stop publishing-progra
mmet för Amigan på 
den svenska marknad
en. 

Men nu är den ställ
ningen hotad - av ett 
nytt och mycket avan
cerat DTP-program från . 
Saft-Logik i USA. 

Datormagazin har tag
it en snabbtitt" på Pub
lish ing Partner Master 
och funnit mängder med 
finesser som gör pro
grammet till en allvarlig 
konkurrent till Profes
sional Page. 

Publishing Partner Master 
(PPM) kommer från Saft-Logik i 
USA och är den speciella eu
ropeiska versionen av deras 
PageStream-program. PPM är i 
grunden samma program som 
PageStream. Men för öka 
konkurrenskraften i Europa och 
göra programmet billigare att 
köpa här, istället för via pos
torder från USA, så har PPM 
över tio fonter extra som kostar 

Bli din egen 
Walt Disney 
Nu ger sig gigantföretaget 

Walt Disney in i mjuk
varubranchen. Och det med ett 
nytt animering och ritprogram 
för Amigan döpt till "The Anima
tion studio". 

Programmet liknar DeLuxe
Paint 111 och är ett ritprogram 
med avancerade cellanimer
ingmöjligheter. 

Helt nya tekniker och 
hjälpmedel finns som t.ex. 
"Lökskalsanimering" - en teknik 
där med man samtidigt kan se 
tre celler vilket underlättar my
cket; "Exponeringblad", låter 
dig bestämma varje cells plac
ering, tid osv; musik och ljudef
fekter; rit- och färgmöjligheter 
med ditherrutiner som ger mer 
än 4096 färger. 

Upgrade Editions i 
Frankrike är den Europeiska 
generalagenten, ProComp har 
den svenska agenturen. 

Publishing Partner har fun
nits ett tag till Amigan men har 
inte förrän i denna version 
(1 .82) blivit riktigt användbar. De 
tidigare versionerna var mycket 
buggiga. Denna version verkar 
dock riktigt stabil , om ändå ej 
helt felfri. 

Jämfört med argaste konkur
renten , Professional Page 1.3 
från Gold Disk (karlberg & karl
berg i Sverige), så erbjuder 
PPM betydligt fler professionella 
finesser. Text kan vändas och 
vridas nästan hur som helst och 
fonter kan "dras" och fås i en 

Publishing Partner Master har många finesser som ·inte Profes
sions/ Page har, t.ex. skriva text pi1 snedden, spegelvänt, for
msättning efter bilder och mycket annat. 

massa olika stilar som hög, svår konkurrent till Professional 
bred, kontur, skuggad m.m. Page. Man ska dock minnas att 

PPM har även betydligt kraft- de två programmen Profession-
fullare inbyggda ritverktyg. PPM al Page och Professional Draw 
har outline-fon!er som alltid från Gold Disk tillsammans kan 
använder skrivarens högsta up- erbjuda Publishing Partner 
plösning, det är dock Saft- konkurrens. Men då måste man 
Logiks egna system och inte skaffa två dyra program. Enligt 
Agfa-Compugraphic systemet uppgifter från Karlberg & Karl-
som PPage har. · berg kommer också snart ver-

PPM använder endast Out- sion 2.0 av Professional Page. 
line-fonter mot skrivare och inte Datormagazin har dock inte get-
på skärm som PPage. · Det går ts möjlighet att förhandsgranska 
snabbt på skärmen men är inte denna nya version och kan 
lika exakt och snyggt som därför inte uttala sig om vad den 
PPage. PPM har . även hår att erbjuda. 
postscript, fyrfärgs-färgssepar- Även Publishing Partner Mas-
ering m.m. · ter kommer snart i version 2.0. 

PPM är ett starkt - DTR- ': Denna nya version kommer 
program till Amigan som. blir en,\· _0ckså att erbjuda Compugraph-

ot 
mamwwl,~1uiml1wwmwra% 

_en helt ny Amiga 500 supportor
ganisation för nyblivna Amiga 
500 köpare som innefattare 
dygnetrunt gratis hjälpnummer 

Nu kan snart vem ~/;-i,; 'fielst där man kan få hjälp med in
göra sin egen Disney-ser/e. : tal!ation och_"kof!,1-i-g~ng" ·med 
med sin Am/ga. Äm1gan. Fri hamtning och 

· lämning av garantireparationer 

Walt Disney Computer Soft
ware, lnc. 500 S, Buena Vista 
Street, Burbank, CA 91521 , 
USA. 

Amerikansk 
Aiµigahjälp 

·via Federal Express ges även. 
Dessa förmåner ges i USA till 
alla som köpt Amigan efter den 
första februari 1990. 

Supersnabb 
Amiga 

Wow! När får vi 
Sverige Commodore? 

Nu är det snart dags för det 
detta i första 68040-kortet till Amigan. 

Commodore USA sätter upp 
Fusion-Forty som det kallas an

. nonseras ut av RCS Manage-

icFonter på både skärm och 
skrivare. Fri uppgradering av 
PPM 1.82 till 2.0 ingår när man 
köper PPM 1.82. 

Datormagazin testar 
just nu Publishing Partner Mas
ter och återkommer med en tes
tartikel inom en snar framtid. 

Generalagent · Pub
/ishing Partner Master: Pro
Comp, Box 46, 340 36, Mo
heda. Tel: 0472- 772 70, Fax: 
0472 71680. 

Pris: ca 4.350 inkl 
moms och fri uppgradering till 
2.0. 

Pekka Hedqvist 

ment i Kanada. Kortet påstås 
vara ungefär tio gånger snab
bare än en vanlig Amiga. 

RCS Management, 2075 Uni
versity Street, Suite 1712, Mon
treal, QC. Canada H3A 2L 1 , 
KANADA. Tel: 009-1 514-288-
7825, Fax: 009-1 51 4-845-1472 

Ny version 
avAMaxll 

Två -nya version av Macin
tosh-emulatorn AMax kommer 
att släppas, AMax 2.0 och 
AMax 2.0+. Den förstnämnda 
är en förbättring av gamla AMax 
och klara nu hårddiskar och ljud 
på Mac:en. AMax 2.0+ består 
av ett kort som stoppas i Amiga 
2000 och ger förutom 
ovanstående även möjlighet att 
använda Mac-disketter med 
Amigans interndrivar och ha 
MIDl-interface samt AppleTalk-
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U.S.Robotics 14.400 HST . 5,490:-
Externt 14.400b HST/V.42bis modem 

Star LC-10 2,290:- Maxell MF-2DD 125:-
9 nålar multifont, 144 t/s 3.5" I 10 pack. 

Star LC-10 Col. 2,590:- Magix MF-2DD 90:-
8 färger I 9 nålar 3.5" I 10 pack. 

Star LC 24-10 3,590:- Diskettbox 
Rymmer 80 st 3.5" disketter 

99:-
24 Nålar, multifont, LQ 

Epson LQ-400 3,390:- Philips CM8833 2,995:-
24 Nålar, multifont, LQ, 8 kb buffert 

DATIA Mus 249:-
Passar till alla Amiga datorer 

Rymmer 80 st 3.S- disketter 

Alla priser inklusive moms och styckepriser om ej annat angivits. 
Frakt till sjålvkostnadspriser. Ett års garanti. ·Levereras direkt 
från lager. 

042 23 · 81 69 
Sandgatan 1, 260 40 Viken, Fax 042 - 23 83 26 

Reservation f9r slutförsåljnlng 

---- ------ \ 

...... ---------:i--~ 

Äntligen ett säkerhetskoplerlngs system, med vilken nybörja• 
re kan ockaå lyckas. VI har. Inte funnit ett ända program, vars 
skydd skulle ha hejdat All Copy System (ACS) från att utföra 
en säkerhetskopla av det. 

Systemel fungerar som om det skulle använda en dubbel diskett 
station för att kopiera ditt program till en annan diskett. ACS störs 
ej av krångliga kodingssystem som försvårar säkerhets .kopiering 
utan den godkänner alla format. 
Du behöver en tillägs diskettstation i din Amiga, för att kunna 
använda all copy modet fullständigt. På grund av dess bill[ga pris, 
dess nyttoprogrammspaket och bf a. på grund av dess nya 
generations kopierings program, är ACS ett bra köp fastäri du inte 
äger en tilläggsdiskettstation. 

OBS! För att ACS kopierar alla Amlga program som vi känner 
- även snabbare än vanliga koplerlngsprogram - är de88 ·· 

I 
användlng f<)r spridning av olagliga kopior förbjuden! 

ACS kopierings och nyttoprograms paketet kan också nyttjas utan 
tilläggsdiskettstation. Systemet innehåller en mängd rådgivande 

· detaljer som underlättar granskningen och utförningen av l<opior. 
Avvikande från andra kopieringsprogram kan du följa rakt från 
skärmen i vilken diskettstation som helst, hurdant fel, vilken 
diskettstation, Vilken diskett sida, och i vilket ställe felet finns. 

... OCH ACS • MODULEN ÄR FÖRVÅNANDSVÄRT BILLIG. 
ACS kostar ändast 1/ka mycket som ett van/lgt spel. 

~ . \ ,---,-----, ' 

Ja, .. Jag beställer hem ACS · kopieringsmodulen (Tled program för 
priset 369 Kr + postavgift 29 Kr (sänds med postförskott). 
Om j~g inte' är nöjd med t'!rodukten har jag en 10 dagars ceturne
rrngs r~rt och 6 mån bytes rätt om det förekommer fet i apparaten. 

Namn: 

Adress: __________ :__ _____ _ 

Postnummer: 

Postadress: _______ Land: 

OBS! Om du köper 2 eller flera AGS-moduler sparar du 20 % av 
priset. Då får du varje modul för priset 295 Kr. Poståvgitten är 
29 Kr oberoende av beställd mängd. Jag beställer ___ ST 

· AGS-Moduler. 

Kan sändas 
ofrankerad 

inom Norden. 

Adressaten 
betalar 
portot. 

PL 65, SF-33721 TRE 



Den datoriserade kontrollpanelen hos VideoToaster har lik_a 
många finesser som s.k. Paintbox-maskiner" får hundratusen
tals kronor. 

Nu är årets 
Amigapryl här 

VideoToastern är änt
ligen här! Dock ännu så 
länge endast till NTSC. 

Videotoastern är en 
av de senaste årens 
mest omtalade produk
ter och .har gäng på 
gäng blivit försenad. 

Nu är den dock släppt och 
videofolk som sett den är smått 
lyriska. 

Ännu finns den endast till 
NTSC. Men meci 1 tanke på att 
folk såg smått hotfulla ut på 
AmiExpo i Köln, när NewTek 
berättade att en PAL-version in
te var påtänkt. Och att intresset 
verkar mycket stort, s~ kan man 
snart hoppas på en PAL-version 
också. 

VideoToaster är ett kort till 
Amiga 2000 plus mjukvara som 
klarar det mesta i Videoväg. De 
som sett den anser att den 
klarar allt som PaintBox och 
Videoeffektsmaskiner på ett par 
hundra tusen klarar idag ti ll en 
bråkdel av kostnaden. 

VideoToaster integrerar en 
Videoeffekts del, Teckengenera
tor, Framebuffer, Digitizer m.m. 

Det här har VideoToastern: 
Sjukanalig produktionss

witcher som klarar signaler ·från 
fyra BNC kontakter, två frame
buffers och en bakgrund
sfärggenerator. 

Luminance Key, en 
videooverlay teknik liknande 

Chroma-Key men mer lämplig 
för enklare kameror. 

- Digitala Videoeffekter som 
t.ex, Flips, spins, digitala 
mönster m.m. Allt i 60Hz realtid. 

- Färgprocessor maskin som 
klarar solarization, posterazion, 
färg vinjetter, färg negativ och 
mycket mer. 

- Tvåbilders frambuffer $Om 
kan ladda och visa 16.8 mulj0n
er färger på 1 /7 sek. 

- Genlock 
- Digital digitizer · som kan 

spara upp till 1000 bilder till min
ne/disk. 

- Fram Grabber som kan ta 
åtta NTSC bilder med 1/60 sek 
mellanrum. 

- Textgenerator med 20 stan
dardfonter och oändligt antal 
användardefinierade fonter. Ant
ialiasing på 35nS och upp till 
100 sidors online lagring, 
scroll/crawl/drop och cast effek
ter och mycket mer finns. 

Alla Toasterns funktioner ,är 
mjukvarukontrollerade, toast
erna använder Amigans skärm 
för styrning medans alla video
effekter m.m. genereras av 
Videotoaster obeoende av Ami
gans upplösning. 

Tillägsprodukter till 
VideoToaster som 24-bit ritpro: 
gram, 24-bit 3D Animar
ingspaket. 

NewTek, 115 West Crane St,. 
Topeka, KS 66603. Tel: 009 1 
913 354 1146. Pris cd 1600 dol
lar (ca 10 000 kronor). 

Commodore satsar 
på MIDI-marknad 

Commodore har upptäckt att 
Midi är en jättemarkriad och är 
en viktig del även i multimedia. 
Därför har CBM anställt en Midi 
expert på Commodore Amiga 
Technical Support (CATS) - Dar- J 

ius Taghavy. 
Han arbetar med "Com

modore Amiga Midi Driver" 
(CAMD). Ett Midi bibliotek som 
kommer underlätta framställ
andet av Midi-program till Ami
gan och låta dem samverka på 
samma Midi-data. Där finns en 
"Master Clock Server" som ger 
alla program samma timing
källa; interna klockan, Midi tid
skod, SMPTE tidkod. Olika 
SMPTE interfaces supportas via 
preferences ungerfär som olika 
printers väljs idag. (SMPTE är 
en styrsignalstandard för att 
styra videobandspelare, ljud
bandspelare och mycket annat). 

Multipla serieport kort kom
mer kunna styras via prefer
ences, varje ny serieport ger 16 
nya Midi-kanaler. 

CAMD kan låta utdata från ett 
midiprogram bli indata till ett an
nat och sända utdata från Midi
program till vilken kombination 
av serieportar man vill. 

Det kommer sättas en 
rekomenderad standarduppsät
tning av ARexx kommandon 
som Midi-program kan stöda. 
Man kan då skriva ARexx
macron som fungerar på flera 
olika Sequencerprogram. 

Bränn dina egna EPROM 
hemma till din Amiga. 

Bränn själv 
Vill du bränna dina egna 

EPRom? Nu finns lösningen för 
dig från Rex datentechnik. Med 
denna kan man läsa och bränna 
ROM av typerna 2716 till 27011 
på din Amiga. Programvara 
medföljer. Distributör: TriCom 
data, Birkagatan 17, 113 36 
Stockholm. Tel: 736 02 91~ 

NyAmiga 
En ny modell av Amiga 500 

släpps av Commodore i USA. 
Den heter Amiga 500P (P för 
Professional?) och innehåller 1 
Mb ChipRAM när den säljs. 

Hör det Beep-beep från datorn 
är det fara på färde. 

Elektronisk 
virus-varnare 

Virus är tyvärr en ohyra som 
är vanlig på Amigadisketter. 

Virus finns av flera arter, det 
vanligaste är bootblocksviruset 
som "lever" just i bootbocket på 
din diskett. Därifrån kopierar det 
in sig i minnet i din dator. Där 
ligger det och lurar ti lls du stop
par in en diskett som inte är 
skrivskyddad. 

Hur skyddar man sig .mot det
ta? Enklaste och billigaste sättet 
är förstås att skrivskydda sina 
disketter. Ett annat sätt är. att 
skaffa sig en virusvarnare. 

"Virus Detector" från tyska 
REX är just en sådan. Denna lil
la pryl kopplas in i diskdrive
porten på din Amiga. Den har 
också en kontakt för att koppla 
in eventuella yttre diskdrivar, 
och den vaktar då allihop. När 
sedan ett vi rus får för sig att 
föröka sig, ger varnaren ifrån sig 
ett tydligt "Beep". 

Den stoppar alltså inte 
viruset, men talar i all afall om 
att det finns där. Man får sedan 
stänga av datorn för att få bort 
viruset ur minnet, och använda 
kommandot "install" från CLI 
eller SHELL för att rensa disken. 

Det kan vara värt att nämna 
att man får en ljudindikering var
je gång någon diskdrive skriver 
på spår noll. Alltså även när du 
installerar eller kopierar en disk. 
Det är bara om det säger Beep 
vid andra tillfällen som man skall 
ana öglor i mössan. 

Svensk leverantör är Tricom, 
tel: Birkagatan 17, 113 36 
Stockholm. Tel: 08-736 02 91. 
Priset är ännu inte bestämt. 

Christer Bau 
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Vilka priser! ! ! 
Nu slår vi upp portarna i skandinavien också. Världens största postorderföretag för AMIGA 
ägare. Vi kan erbjuda fantastiska priser genom att slopa alla mellanled. Och då menar vi verkli
gen alla mellanled. Vi både uppfinner, tillverkar och säljer. Så gör som hundratusentals andra på 

tre kontinenter. Köp M.A.S.T. Ring vår OrderTelefon 040-190710. 

Diskett stationer ~wBiBlil~~ ~ i !~Bla~~ ~ 
Extra drive till din Amiga med genomkoppling, 
dammskyddslucka och On/Off knapp. 

Unidrive med Track display 1195:
Som ovan fast med Track display och virus skydd. 

Amigatosh 1695:
En fullt Mac kompatibel drive som kan anslutas 
direkt till din Amiga eller Mac. 

A2000 Intern drive 745:-

(Mic~o~egi•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••ng~~lf~ · 
512 kb intern minne till AS00 med klocka. Mycket 
lätt att installera. Låg strömförbrukning 

MiniMeg (A500) 2595:-
2 Mb extern mfune till Al000/A500. Fast .Ram, 
Auto konfigurerande. Pris till AlOOO 2795:-. 

MaxiMeg 2495:-
2.3 Mb internminne du får sammanlagt 2.8 Mb 

Octoplus A2000 2 Mb 3495:-
Internminne till Amiga2000 4 Mb 4995:-
kan populeras upp till 8Mb. 8 Mb 7995 ..• Fast Ram, Zero wait state. 

Tiny Tiger Il 
Externt SCSI interface till Amiga 500/1000/2000 med 
inbyggd strömförsörjning. 

Fireball A2000 
Äkta DMA suppon, Autoboot On/Off, 
Bursl/shared/throttle mode 
45 Mb . 6495:- · 90 Mb 
182 Mb 13995:- · 672 Mb 

9495:-
31995:-

Minnes expansioner 

Hd.rddiskar 

M.A.S.T. TECHNICAL 
EXCELLENCE 

MEMORYANDSTORAGETECHNOLOGY 
Box 23010, 200 45 Malmö, Tel 040-190710 Fax 040-84447 
USA tel (702)359-0444 ur. tel (QOnOB2) 234. Auslrallen (02)2717411 
V.T.vakland (211)6801288 Pris inkl 25% moms, frakt tiUkommer. 



äniednin" måste dock alla insänoarförfattare an e namn och adress. Si n-

Hej! Jl!g heter Ingela Palmer och är den per
son pa Datormagazin som sköter insändar
sidan. När ni skriver brev till oss, var snäll 
och texta tydligt. Du kan också skicka din 
insändare som en textfil på diskett. Men 
glöm inte att skicka med ett färdigfrankerat 
svarsbrev om du vill ha tillbaka din diskett. 

."Life 2" är 
stulet! 
• Jag vill bara upplysa er om en 
sak: På s. 37 i senaste DM (Lä
sarnas Bästa) finns ett program 
som heter "Life 2" , inskickat av 
Johan Forsberg, Åkersberga. 
Det programmet är en ren av
skrift från boken "Data spel i 
Basic" från Pagina Förlag (s. 
106-107). 

Programmet är skrivet av Bri
an Wyvill från Bradfor.d Univer
si ty i Yorkshire, England. 

Enligt regel nr~ får program
met inte ha varit publicerat tidi
gare, och att man har upphovs
rätten ti Il det. 

Visserligen har han satt ut 
Copyright Creative Cornputing, 
men jag tycker inte att han ska 
få 200 kr för ett program han 
inte har gjort själv.· 

Om ni inte vidtar några åtgär
der mot honom kan ju vem som 
helst kopiera ett program, änd
ra några rader och skicka in och 
tjäna en förmögenhet på det. 

I boken finns nämligen 101 st 
spel. 

Var vänlig, publicera detta 
brev, så att andra vet att det inte 
lönar sig. · 

Vänligen, 
En Amlga Hacker 

,rack så mycket för din informa
tion. Det är h~lt riktigt att det 
i[lte brukar löna -sig, det finns 
alltid någon som känner igen 
programmet och skriver/ringer 
till oss. 

Hårdare 
omslag ... 

IP 

• Hej, jag tycker att det nya for
matet är jättebra. Men varför 

· kan ni inte göra omslaget av 
hårdare material som Svenska 
Hemdator Nytt eller zi:ap. Jag 
tycker att det skyddar sidorna i 
tidningen bättre då. 
' Till sist vill jag säga något tiil 
alla som har modem, ring Ste
nens BBS. 

Jimmy Johansson· 

Vi tackar och tar emot: Många 
tycker som du och vill ha hårda-

Ingela 

re omslags sidor.Även allas vår 
chef. red Christer fick sin tid
ning Söf"/der riven av posten ... 
Trots det är hårdare omslag 
ingenting vi kan lova. Förslaget 
måste först tas upp och god
kännas av den högre makt som 
kallas " förlagsledning". Denna 
högre makt har för tillället se
mester . . . 

Ris och ros! 
• Ris och ros till Datormagazin 
var det ja . .. 

Sidformatet och innehåll har 
blivit mycket bättre. 

Däremot saknar jag riktiga 
rubriker. Tex sidan 25 (alla 
exempel gäller nr 11) hade det 
varit bättre att sätta ut Sim City 
istället för "Allan Larsson bäs
ta skatteknep". Visserligen kan 
man lista ut vilket spel det gäl
ler, om inte annat kan man ju 
läsa texten, men det är lättare 
med spelets namn om man är 
ute efter ett speciellt spel. 

Samma sak på sidan 76 (Be
svärjaren Besvarar). Namnen 
med spelen står i samma stil 
som frågorna, sätt ett streck på 
varje sida om namnet så blir det 
bättre översikt (som på sidan 8). 
Annars kan ni använda större 
stil. 

På sjdan 59 bakom Fröjhds 
spalt är hälften grå och hälften 
vit. Det gör att det blir jobbigt 
att läsa. Eftersom det är helt 
onödigt kan ni ta bort det i fram
tiden. 

Sidan 76 igen ... Att svära 
tycker jag är ganska onödigt 
(även om det i det här fallet var 
en ordvits). 

Att ni har börjat med flera 
screenstar i varje nummer tyck
er inte jag är positivt. 

Jag skulle gärna vilja ha fler 
sidor till Läsarnas Bästa. 

I en engelsk tidning (fråga 
mig inte vilken) gav de pris till 
läsarnas bästa brev varje num
mer. Det tycker jag ni kan ·börja 
med, förslagsvis mej . 

Om man röstar på topplistan, 
kan man vinna en musmatta. 
Jag tror ganska många har 
musmatta redan så jag tycker 
att ni kan lotta ut något annat. 

Förresten, på sid 74 undrar 
någon om Simcity finns på C64. 
Ni svarade nej, men jag har för 
mig att jag har sett en recen-

sion av det Uag skulle dock inte 
si:itta pengar på det). 

Trots att jag har skrivit mest 
negativa saker tycker jag att 
tidningen har förbättrat;,. Jag 
tänker förnya min prenumera
tion när den går ut. 

Hälsningar 
· Alexander Folkesson. 

• P.S. Vilket program använder 
ni när ni gör Datormagazin? 
D.S. 

Vi (försöker) använda Profes
sional Page när vi gör Datorma
gazin. 

IP 

Ett plus att 
vara säker ... 
• Recension av Dmz nr 11. 
. PLUS: Nya formatet. Mycket 

lättare att hantera tidningen i 
tex tidskriftställ. 

Nya layouten. Mycket trevli
gare teckensnitt än förut (nå
gon skum helvetica-klon). 

Nya indelningen av tidning
en. Mycket bra med Amigadel 
och C641128 del så man slipper 
sitta och läsa i en intressant ar
tikel och tro att den handlar om 
Amigan för att sedan se att den 
är till C641128 eler tvärtom, na
turligtvis. 
, MINUS: Omslaget. Tjockare 

papper i omslaget vore önsk
värt, alternativt en plastinpac
kad tidning. Åtminstone mitt 
omslag var sönderrivet på flera 
ställen. Skärpnin.g!-

Annars e're bra. 
Magnus Norrköping 

Varför så 
0 manga 

Screen
stars?! 
• Äntligen! I! Nu har ni äntligen 
gjort er tidning läsbar. Själv
klart var den det innan också, 

. men detta var en riktigt lyftning. 
Det nya formatet tycker jag 

var urbra. Nu är det mycket lät
tare att hitta i tidningen. 

Tyvärr finns det fortfarande 
en del saker som går att ändra 
på för att tidningen skall bli per-
fekt. · 

Innehållsförteckningen tex 
skulle stå på första uppslaget 
(sid 2 el. 3). Gärna lite fler spel
ret:ensioner till Amigan. Något 
som jag ofta undrat över är var
för det finns flera screenstars. I 
nummer 11 finns det inte mind
re än fyra stycken! Hur kommer 
det sig?! 

För övrigt tycker jag att be
tygssättningen är bra. 

" Nästa nummer" tycker jag 
borde vara allra sist i tidn ingen. 

Torts de här ändringsbara 
skavankerna tycker jag att nya 
DMz är jättebäst. 

Givetvis trogen prenumerant. 
Fredrik Johanzon 

Vi delar ut titeln Screenstar till 
. alla de spel vi tycker vara värda 
det. Många gånger kan det vara 
spel som tillhör olika genres 
men som inom sin genre är 
mycket bra. 
Att inte ge ett spel titeln 
Screenstar bara för att man 
kanske redan har utsett en 
scree_,:,star är inte speciellt rätt
vist. Annu tråkigare blir det om 
spelet inte får utmärkelsen ba
ra för att det tillhör " fel " genre. 
Tackar för övrigt. 
•• IP 

Antligen rätt 
format! 
• Kul att ni äntligen har hittat 
rätt format på tidningen. Jag 
har kommit fram till detta: 

• Torskfaktor är bra. Det visar 
hur användarvänligt det är. 
. • Varför gör ni en så suverän 
tidning pa dasspapper? Man 
kan knappt bläddra i den utan 
att någon sida får skavsår. 

• Höj priset på tidningen med 
två spänn och tryck på hårdare 
papper. 

• Ta ut 2-3 spel ur tidningen 
(alla under medelbetyget 4) och 
skriv längre recensioner på de 
andra spelen. Jämfört ex Kick 
Off och Tower of Babel. Som 
sagt skriv_ mer om spelen. 

• Skriv hur mycket minne ett 
spel behöver. 

Tack för ordet det var allt för 
den här gången. 

Cexon 
Att skriva hur mycket minne ett 

· spel behåver är en mycket bra 
,om inte ny, ide. Skall förmedla 
detta till Göran när han kommer 
tillbaka. 

IP 

Byt logo!!!! 
• Sitter just nu med Datorma
gazin nummer 11-1990 i handen 
och känner att "det här är tid
ningen jag har väntat på!" . 

Den är behändig att bläddra i, 
trots att det mycket tunna t id
ningspappret inte känns så 
värst exklusivt att hålla i. Men 
jag antar att pappret delvis bi
<:Jrar till att tidningen är en av 
Sveriges billigaste, och det är ju 
bra. · 

Er tidning är näst intill per
fekt. Lite negativ kritik också. 

Betygssytemet har ju inte 
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ändrats sedan förra numret 
men betygen publiceras på ett 
mer otydligt sätt. 

Bättre var det med de gamla 
" hastighetsmätarna" från tidi
gare nummer. 

Byt logo! Efter att ha pren u
mererat i närmare tre års t id har 
jag äntligen upptäckt att er DM
logo är sanslöst smaklös. Det 
skulle till exempel kunna fixas 
med en DM-logo tävling. 

En utmaning i varje nummer, 
jag känner på mig att det finns 
fler än jag som inte är så där 
super duktiga på programme
ring utan bara kan !%sic. 

Till sist en tråkig sak som 
måste få kritiseras: 

I senaste numret så fanns 
"De fem bästa extraminnena 
till Amigan" . Ett fåtal läsare är 
intresserade av dessa extra
minnen. Det extraminnen som 
jag köi;ite för ca ett halvår se
dan kostade 895 kr. Mer bör det 
inte kosta. 

Tack för mig! Erik L. 

Det kan vara lite känsligt att by
ta logo. Läsarna (det vill säga 
ni) har vant sig vid en typ av ut
sida på DM. Jag håller helt med 
om att man nog borde göra nå
got snyggare, men då kommer 
en hel del människor inte hitta 
tidningen och det vore ledsamt. 
Vi testade minnen som gav nier 
än de " vanliga" 512 kb minne
na. de 512 kb minnen som finns 
på marknaden är ofta relativt 
likartade och därmed inte så 
mycket att göra en jämförelse 
test på. 
Dock kan en övrsikt över de 512 
kb minnen som finns med god . 
säkerhet utlovas i framtiden. 
det kommer alltid att bli en hel 
del människor som inte hittar 
DM då och det vore ju trist. 

Bravo, Dator
magazin! 
• Det nya formatet är toppen!! 
För första gången kan jag läs 
DM i sängen utan besvär! 
. Förutom assemblerskola 
som vare sig jag eller m in 
kompisar förstår (vi är 15 år) s 
undrar jag varför ni har så lit 
färg i tidningen?? 

Recensera nya program oc 
inte gamla! 

Tidningen är ändå bäst i Sv 
rige! 

Tack för ordet! 
Stefan Bäckma 

VI får hoppas att du inte som 
nar när du nu kan Jäsa tfdnln 
en i sängen . . . . _______ ,,,, 

Jag vill ha 
hela 
tidningar 
• Det nya formatet på DM är 
bra, men ni måste göra pärmar
na av kraft igare papper. . 

När jag fick min tidning här
om dagen var både framsidan 
och baksidan sönderrivna, och 
det kan jag inte acceptera efter
som jag samlar på D~. 

Sker det ingen ändring får jag . 
sluta prenumerera och köpa . 
t idningen i kiosken istället för 
jag vill att den ska vara hel. 

. Med vänlig hälsning 
Toivo Kjellberg · 

Dranågot 
ammalt 

Otroligt ! Nu har ni lyckats 
igen! 

Först var det recensionerna 
och betygssytemet, nu är det 
tidningens layout och format 

NI har lyckats gör tidnjnge . 
till ett missfoster! 

pappret är av den sän:ista typ 
·ag skådat. Det går inte att hi tta 
och bläddra. 

Dessutom har ni krympt ihop 
allt så att det har blivit oläsbart! · 

Dra något gammalt över er! 
Hälsning 

Mats Bergluncfl ' 

Pappret är av samma typ S OfT/ 
förut .. . 
Om du inte ser vad som står kan 
!jag upplysa dig om att vi lever i. 
samhälle där glasögon inte 
längre är något att skämmas 
över. De flesta legitimerade op '· 
tlker som finns är mycket snälla 
och förstående. . 

IP 

Fy böveln för 
DMz! 
• Nu är jag verkligen upprörd! 
Nya Datormagazin är ju sk-t! 

Här är en top-tio-lista på kla
gomål. 

• Det är lite spel. Hela blas
kan är ju fylld av program! 

• 88 sidor. Oj oj oj då, va duk
tigt tänker man . . . Men halva 
tidningen fyller ni med skamlig 
reklam. 

• Hur vore det mecj fifti-fifti 
mellan Amiga och C64. Nänä, 

här är det bara Amiga som gäl
ler. 

• Ni ska inte kunna tvinga 
mig att skriva en top-tio-lista, så 
en top-fyra får räcka. 

Fy böveln för Nya Datorma
gazi n. I fortsättningen kommer 
jag att tjuvtitta i supermarketen 
på C64-spelen, så det så. 

Er till givne 
Simon Haircut 

Att man ändrar format på en tid
ning innebär inte att man byter 
innehållet över en natt. Det 
kommer inga program till C64 
nerdimpandes för att vi numera 
har A4 format, tyvärr. 
Jag vet inte riktigt var du drar 
gränsen mellan program re
spektive spel, men nog var det 
fler spel testade än program. 
Reklam mängden är för övrigt 
samma som förut, det vill säga 
35 _% annonser och 65 % redak
tionellt material. 

IP 

Seka är bäst, 
helt enkelt! 
• Jag skulle vilja säga några 
saker angående "Assembler
bråket". 

Jag hål ler fullständigt med 
Peter och Daniel på samtliga 
punkter. Självklart skall as
semblerskolan vara inriktad på 
Gr13fik och Ljud. 

90% av alla som vill lära sig 
Assembler vil l lära sig det för 
att kunna göra fräcka demos/ 
spel. Inte vill man lära sig As
sembler för att skriva nyttopro
gram. Om man vill ha ett kalkyl
program så ·gör man inte ett 
man köper (eller kopierar) ett! 
· Dessutom skulle man inte på 
långa vägar kunna beskriva hur· 
man gör ett kalkylprogram i en 
Assembler skola i en tidning. 

För att skriva fräcka demos 
så måste man ta till så kallade 
" fula knep". Man man ska hålla 
sig till reglerna säger en del. 

Man måste kunna multitaska 
osv: Vem behöver multitaska 
samtidigt som · han/hon tittar 
(lyssnar) på ett demo? 

Ingen som sitter och ordbe
handlar kan väl komma på iden 
att helt plötslig t titta på ett de
mo?! I al la fall inte samtidigt. 

Så till valet av Assembler. SE
KA är det naturligaste och bäs
ta valet, även i dagsläget. De 
allra flesta som sitter och gör 
demos använder SEKA. Dess
utom behöver man inte köpa 
SEKA, vill man få tag på det får 
man tag på det. 

Det är nog inte särskilt roligt 

att köpa en Assembler för 700 
kr och sedan komma på att 
man inte passar för det här med 
Assembler. 

SEKA är ju samtidigt mycket 
lätt att använda och om man får 
några problem är det ju bara att 
fråga någon kompis. 

Jag skulle därför vilja ge lite 
kr itik till Erik Lundeval l för att 
han inte använde SEKA i sin se
rie om Intuition! Det var tyd li 
gen en nybörjar artikel, då skal l 
man självklart använda SEKA 
(som är enkel att använda). 

Det är inte så svårt att kon
vertera programmen till SEKA 
men ·nybörjar.en kanske inte 
klarar det. Ert mål är väl att så 
många som möjligt skall kunna 
skiva in (och förstå) program
men som publiceras! 

Nu t ill något annat. Ibland 
svarar ni bara på hälften av frå
gorna någon ställer. Varför tar 
ni med detta brev i t idningen 
då? . 

Helt onödigt att läsa en fråga 
men inte se skymten av något 
svar. 

Hur många gånger har ni be
svarat frågor typ; "Vad är re
set?", "Vad är en font för nå
gonting?" Ta inte med dessa 
brev i tidningen. 

Ett tips tiil de som inte förstår 
ett vanlig,t förekommande ord i 
tidningen: 

Fråga, en kompis. Ni ·måste 
väl känna någon som vet. Om 
inte; klampa in hos datorhand
laren och fråga. Ni får svar di
rekt; ni behöver inte vänta på att 
DMz ska komma ut och ni be
höver inte betala porto. 

Jag tror samtidigt att perso
nen kan ge ett mycket mer ut
för! igt svar än några rader i tid
ningen. 

Ett snabbt inlägg i kopie
ringsdebatten; om det inte 
fanns så många piratkopior så 
skulle färre köpa en dator och 
istället kanske köpa en Ninten
do. 

Tack annars för en bra tid
ning! 

IKARUS 
• P.S. Mer programmering, 
mindre spel! D.S. 

Det naturliga valet för intuition
artikeln var att använda någon 
assembler som använder stan
dardformat och på den punkten 
avviker Seka en del. Lämpligen 
bör prograrrmen gå att as
semblera med någon PD-as
sembler också och inte förut
sätta att folk skaffar sig en pi
ratkopia av Seka som du verkar 
anse. Att Seka skulle vara lätta
re och bättre är DIN åsikt, jag är 
inte böjd att hålla med. 

Erik Lundevall 
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1 BOK3.0 Bokföringsprog AHIGA 295 Kr 
2 BOK3.il IJEIIO-diskett .....•..... .....• 25:- AMIGA 
3 Or111et Kruper 2.~ (P1askenl. .... ..... 95:-
4 Räknegunga 2.il (Träna mat tel •....... 95:- Sk ] 
5 Svar PA Ta l 2.il <Träna mattel. ...... . 95:- . 0 -
6 Glosexpe rten (Träna Glosor) . .. ..• •.. 95:- p 
7 Läsgunga (Lir Ditt Barn Läcal. .... . • 95:- rog 
8 AI CArt if Intelligens pl ckojl. . . . . . 95:- SS K / t 
9 KALAHA 2. il <P11tte1:pel l. . ... . . . . ....• 95:- r S 
!il Hultip l - experten_ mtna 1111tte l. .... 95:- Qb I I 
Il Skr1Y111ack 1nstrln1ng .... . .. .... . .... 95:- S . . 
Paketerb 4 prog (ej nr 1 l. .... .. . ..... 350:- p k t 
Paketerb 5 prog inkl nr! •••..••• • • .•. 195: - a e -
Pakaterb alla prog (lldisk) ... . .. ...... 695: - p ·. . 
Porto,Poatförskott och 10 Kr exp t il lko111111cr. r 1 Ser n a 
ABRIS ·DATA HB Te 1 031 -873131 

CELSIUSGATAN 8 431 42 HöLNiW.. 

SNAPSHOT!- Pro/RGB 7.995:-
Professionell digitizer för AMIGA 2000 och 3000. 
Mjukvaruvarianter för alla processorer - går som en raket med 030! 
Digitalisera bildsekvenser som grundmaterial för ANIM - tillverkning! 
SNAPSHOT! Studio 16.995:
som ovan, fast anpassad för S-VHS / RGB.Tillfredställer de högsta 
krav på bildkvalitet och snabbhet.Har även inbyggd färgprocessor. 
Digi.splitt Junior 2.950:-
Fortfarande den bästa automatiska RGB-splittern till Digi-View. 
Nödvändig för digitalisering av färgvideo-signal. Nu för SVHS! 
live 2000! 6.995:-
Mängder av Realtids Videoeffekter. Gör dina egna rockvideos! 

DisplayData Tel:040-233258 

Märkesdisketter RPS High Focus 
Prisexempel: 3.5" DD från 13:95 / st. 

HD från 24:25 / st. 
White Pack disketter 
Prisexempel: 5.25" DD från 

HO från 
3.5" DD från 

HD från 
Rengöringsdiskett: 5,25" 

3.5" 

Prisexempel: 3.5" för 80 st 
5,25" för 100 st 

3:75 /st. 
6:25 / st. 
6:75 /st. 

15:50 / st. 
48:00 / st. 
58:00 / st. 

98:00 
108:00 

Vid köp av 100 st 5,25" disk får du en box för 100 
disk på köpef. Vid köp av 50 st 3,5" får du en box för 
40 disk på köpet. 

Ring, faxa eller posta din beställning till: 

DATAKRAFT AB 
Box 101 714 01 KOPPARBERG . 

Telefon; 0580-127 05 Telefax: 0580-100 12 
Priserna ~ moms. Frakt och poslförskollsavgifl lilkoriimer. 

MÅNADENS PD till AMIGAI 
PRENUMERATION 
55:- I MÅNADEN 

Porto ingår, prisa! 

t;.\,r;...LVS 

Prenumerera på månadens PD diskett . 
Bara de bästa PD/Shareware program 
men är samlade på dessa disketter. 
Lättanvända program med dokument 
på svenska . Levereras i ett praktiskt 
plastfodral. Prenumerationen kan 
avslutas när du vill! 

Bestall vår gratis kataiog och läs mera om vad dessa månads 
disketter innehåller. . --c ~Y 
Skriv eller Ring lör PRENUMERATION~ --=- -

Målsmans ur<lersklilt kiåvs under 1 Bår 

~ ------
ERMING DATA Box 5140 S-20071 MALMÖ 

Tele 040-120700 FAX 040-267220 

VI LAGAR DET 
(:- Commodore 
C64/1 ~8/diskar /monitorer. . 350:-
AMI GA 500/2000 . . .... 425:-

)ll...ATARI 
130 XE... . . ... .. ...... 350:-
ST 520/1040/MEGA . . . .. 425:- ... -PC maskiner 
Grundpr is.. .. .. 500:-

Kostnader för reservdelar 
och frakt tillkommer 

Mr DATA AB /safjordsgatan 5 
164 40 KISTA 

Tel: 08-750 51 59 
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Glädjen att flyga med 
en riktig flygjoystick 

För den som vill bli ett 
flygaress finns nu det 
perfekta redskapet: Flyg
joysticken. 

Men för oss andra 
dödliga tycker Dator
magazins testare att 
prylen är onödig. De 
finns bara två program 
som fungerar bra till de 
båda flygstickorna. 
Skillnaden mellan analog och 
digital styrning i en flygsimulator 
är att man får större kontroll över 
planet med analog styrning. Det 
blir inget krångel med att planet 
inte vill hålla sig horisontellt. Vill 
du tex efter en skarp sväng räta 
upp planet igen, så blir det o~'.3-
med digital joystick att du drar for 
långt och planet vinglar ett antal 
gånger innan det rätat upp sig. 
Det är det inga problem med om 
man använder analoga signaler. 

Joystickarna fungerar än så 
länge bara på Flight Simulator Il 
och på Jet, så därför kan man 
undra om det verkligen är värt att 
köpa en sådan här joystick. Dom 
är ju faktiskt ganska dyra för att 
bara användas till att styra flyg
plan med, i två spel. 

För att överhuvudtaget kunna 
styra dessa joystick behövs båda 
händerna. Därför måste 
fastsättningen - joysticksen är för 

stora att hålla i handen - fungera 
perfekt. I båda fallen är 
fästningen dålig. 

Skruvas fast 
Maxx skruvas fast i bords

skivan på samma sätt som tex en 
skrivbordslampa. Skruvarna är 
däremot så dåliga och sitter så 
tokigt till att det är omöjligt att tex 
göra hastiga stigningar, dvs dra 
spaken mot dig. 

Zoomers fästanordning består 
av fyra sugkoppar. De lossnar 
efter ett tiotal ryck. Trots det sitter 
Zoomer både längre och bättre. 

Vad skiljer då dessa joysicks 
åt? Ja, förutom fästningen och 
priset - Maxx är 200 kronor dyrare 
- så sitter Zoomer mycket 
skönare i handen. 

Den är formad efter ett hand
grepp som enligt min åsikt är my
cket mer anatomiskt än Maxxs. 

Avtryckarna skiljer också betydligt, 
till Zoomers fördel . Maxxs avtryckare 
är något av de värsta jag känt Till det 
priset man får betala för en Maxx är 
det mycket dåligt att man inte får 
bättre knappar. 

Både "joyarna" har finesser -
förutom styrningen - som gör att 
de skiljer sig betydligt. 

Maxx har ett gasreglage 
bestående av en så kallad skjut
potentiometer som sitter mitt på 
joysticken. 

Zoomers möjligheter då? Dom 
är i det närmaste oväsentliga. Det 
enda som finns är steglöst regler
bar autofire på båda knapparna, 
oberoende av varandra. 

Att joystickama har två olika 
knappar. Vad de gör beror helt 
och hållet på programvarar. Med 
Maxx t.ex. måste man hålla ned 
en av knapparna när man 
användander gasreglaget. 

Enligt Zoomers fabrikant skulle 
den högra knappen vara den så 
kallade lire-knappen och pen an
dra en jump-knapp. 

Om man är ett riktigt flygf reak 
och litar på att det kommer att 
utvecklas fler analoga spel så kan 
man nog tycka det är värt' pengar
na. Som pilot kan man kanske 
också få utdelning på sina in
vesterande pengar, om man tex 
håller på att ta flygcertifikat. 

Jag tror dock inte att en 
"medel-dator-intresserad" kille/tjej 
skulle få ut särskilt mycket av 
dessa dyra tillbehör. , 

Matias Thinz 

ZOOMER VINNER klart över konkurrenten Maxx. Med 
det högre är denna flygjoysticka mycket bättre att hälla I handen. 

Maxx Zoomer 
Pris: 995 kr 795 kr 
Fäste: skruvas fast Fyra sugproppar 
Omdöme: Glider släpper 
Handtag: Dålig Bra 
Avtryckare: Dålig Bra 
Steglös 
gasreglage: Ja Nej 
Mått (mm): 290x220x270 250x150x230 
Distributör: ICTUSAB HK Electronics 

Box 15 Hemvärnsgatan 8 
810 60 Söderfor. 171 54 Solna 
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Så hittar du dina 
drömprylar till 64:an 

Tillhör du dem som en
vist håller kvar vid din 
gamla 64 eller 128, men 
vill göra annat än att 
spela spel? 

Letar du förtvivlat efter 
nyttoprogram och hård
varutillbehör och har bli
vit besviken på de sven
ska leverantörerna som 
slutat stöda din maskin? 

Lösningen är att im
portera själv. Och det är 
inte svårt om man vet 
hur. 

Både 64:an och 128:an är allde-
1 

les utmärkta maskiner, som 
förutom att spela på duger myck
et bra till mer seriösa 
tillämpningar. Enda problemet är 
att programdistributörerna i 
Sverige mer eller mindre har 
övergivit dessa datorer. 

Vissa program går fortfarande 
att få tag på, till exempel har HK 
Electronics kvar hela det utmärkta 
Geos-sortimentet och ytterligare 
några spridda titlar. En del andra 
program går att hitta hos andra 
leverantörer. 

På hårdvarusidan är det väl om 
möjligt värre. Diskdrivar av 1541-
typ eller kompatibla säljs i affärer 
som säljer 64:an, kanske lyckas 
man även hitta the final cartridge 
och 1351-musen. 

Riktigt uselt 
Men mer finns inte, 1571- och 

1581-drivarna, minnesexpansion
er och andra roliga extratillbehör 
som fortfarande säljs utomlands 
importeras helt enkelt inte. 64:an 
och 128:an är ju döda ... 

Om vi däremot går utanför 
Sveriges gränser är de i allra 
högsta grad livaktiga. I Väst
tyskland finns flera datortidningar 
som ägnar sig åt den nyttiga 
sidan av Commodore 64/128 och 
i dessa hittar man massor av an
nonser om program och tillbehör. 
Störst och mest känd av dessa 
tidningar är 64'er: 

Storbritannien kan skryta med 
de tre tidningarna Commodore 
Computing lnternational, Your 
Commodore och Commodore 
Disk User, av vilka den senare 
levererar en programdiskett med 
varje nummer. 

Allra största 
stödet finner vi 
längre västerut, 
i USA. Här 
regerar de två 
stora magasi
nen Com
pute!'s 
Gazette och 
Run Maga-
zine. Flera har 
funnits, bland 
annat Com
modore maga
zine och ahoy, 
men oet mesta 
tyder på att de 
har insomnat. 

När det se
dan gäller pro -
gramvara är ut
budet ännu 
ym nigare. här 
går bara att 
räkna upp en 
bråkdel som 
exempel: 
kopieringspro
gram av olika 
slag och för 
olika drivar, 
desk top 

Mindre pro- JiffyDOS till 64:an är en av 
fessionella, alla seriösa prylar som man 
men avgjort kan beställa utomlands på 
mest givande, egen hand. 
är den ut-

publishing-pro
gram, grafik
rit- och cad
program, as
semblers, pro
gramspråk, 
geos hur 
många nya 
program som 

helst, CP/M, basic 8 med till
behör, kalkylprogram och natur
ligtvis ordbehandlare. Allt till både 
c64 och c128. 

märkta 128-specifika tidningen 
Twin Cities 128 och den su
veräna Geos-inriktade Geoworld. 

De flesta av dessa tidningar, 
utom de två sistnämnda, går att 
hitta hos välsorterade svenska 
tidningsförsäljare. Och finns de 
inte så brukar de gå att beställa. 
Annars kan man ju alltid prenu
merera själv, se nedan om detta. 

Mycket nyttigt 
I samtliga dessa tidningar, vare 

sig de är från Tyskland, England 
f! ller USA, kan man hitta gott om 
nyttiga och användbara program. 
Och orkar man inte knappa in 
d.em själv går de i de flesta fall att 
beställa på diskett. hur detta går 
till kommer vi till senare. 

.Största glädjen med de ut
ländska datormagasinen är dock 
annonserna. De utgör nämligen 
en guldgruva för den som vill göra 
sig besväret att själv importera 
program och tillbehör. För sådana 
finn~ det gott om. 

Några exempel på hård varu
sidan: Sk-minneskort till 1541 -dri
ven för kopiering, C128 videoupp
gradering till 64k, hastighetskon
trollbox till diskdriven, stereocar
tridge,, färgband för tryck på t
shirts, 20, 40 eller 100 mbytes 
hårddiskar, minnesexpansioner, 
realtidsklocka, 4 Mhz-processor, 
jiffydos, 1571 fix rom, Dolphin 
dos, super snapshot cartridge, 
video byte videodigitizer, 128 su
per chip, Handscanners och så 
vidare. Alltsammans till 64:an 
eller 128:an, och mer finns. 

Listan kan göras hur lång som 
helst. och alltsammans går fort
farande att få tag på. 

Så beställer du 
Först gäller det naturligtvis att 

bestämma vad man vill ha. En del 
adresser finns efter artikeln, i 
övrigt är det bara att studera an
nonser. För den som vill beställa 
en katalog rekommenderas att 
skic~a med några internationella 
svarskuponger som finns att köpa 
på posten. 

När det gäller språket är det in
te så noga med korrektheten i era 
brev. Åtminstone i engelsktalande 
länder är man glada att folk över 
hela världen gjort sig besväret att 
lära sig deras språk, och bara 
budskapet går fram är det fullt 
tillräckligt för att man ska 
bemötas med hjälpsamhet. 

Det finns tre olika sätt att 
beställa på, av varierande 
svårighetsgrad. Absolut enklast är 
med hjälp av ett internationellt 
gångbart kreditkort, typ Visa 
eller Mastercard. 

En förutsättning är att firman 
accepterar kreditkort, men det är 
väldigt vanligt och står då alltid i 
a_nn?ns

1
er eller prenumerationsan

vIsningar. 
Skriv helt enkelt ett brev, tala 

om vilka artiklar eller vilken sorts 
prenumeration som önskas och 
uppge kreditkortets nummer och 

sista giltighetsdatum. 
Gäller det USA så skriv också 

att varorna ska skickas med flyg- . 
post. Klart, bara att vänta på 
leveransen! 

Näst enklaste metoden är 
postgiro. Skaffa ett eget post
girokonto, anmälan sker på 
posten och det kostar ingenting. 
Se också till att beställa de 
speciella utlandsgireringsblanket
terna. Eventuellt finns sådana 
blanketter även till personkonto. 

Vid beställning, se till att 
tillräckligt med pengar finns på 
kontot. 

Skriv sedan ner beställningen 
på en utlandsblankett adresserad 
till firman eller tidningen och 
räkna ut beloppet i den utländska 
valutan. Lägg till lite grann för 
frakten , ibland anges hur mycket 
de vill ha men annars brukar 
några dollar/pund räcka. 

Glöm inte att be om flygpost 
om beställningen är från USA. 
Posta blanketten i postgirots 
portofria kuvert och sitt sedan ner 
och vänta några veckor. 

Postgirot skickar pengarna i 
form av en check till mottagaren 
och tar 25 kronor för besväret, 
men det kan det ju vara värt. 

Den tredje metoden är egentli
gen onödig, eftersom de båda an
dra är så mycket enklare och 
bara kräver tillgång till en brev
låda. 

Skriv ett brev med' bes täll
ningen, räkna ut totalbeloppet 
med fraktkostnad i utländsk val
uta och gå sedan till närmaste 
bank och köp en check. Avgiften 
för ·sådana brukar vara cirka 20-
30 kronor. Posta brevet och 
checken tillsammans, och sedan 
är det bara att vänta. 

Handlar det nu om en prenu
meration så landar tidningen 
regelbundet i brevlådan precis 
som vilken svensk tidning som 
helst. 

Tullen 
Är det däremot varor som 

beställts finns risken att postens 
tullavdelning lägger sina fingrar 
på paketet. Det öppnas då, faktu
ran och innehållet kontrolleras 
och försändelsen beläggs med 
en liten tullavgift och full svensk 
moms, totalt cirka 30 procent. 

Ibland hör tullen av sig och 
kräver en värdeuppgift. Eftersom 
staten inte får begära tull på ideer, 
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Antalet saker att köpa till sin C64/C128 är näst intill o.begränsat. Eftersom de svenska företagen inte anser det lönsamt att ta hem allt, 
sä tär man beställa själv. Nägot som inte är speciellt svärt. 

det vill säga eventuella program 
på diskett, så kan det vara klurigt 
att räkna ut värdet. Manualer, 
handböcker, hårdvara och disket
ter ska förtullas. Program är 
gratis. 

Svårare är det inte, normalt tar 
det hela 3-4 veckor och man har 
fått sina åtråvärda prylar till ett l'.>e
tydligt lägre pris än vad de skulle 
ha kostat om de överhuvudtaget 
funnits i Sverige. 

Naturligtvis kan saker och ting 
gå snett om man har otur, 
försändelser kan till exempel 
försvinna eller vara felaktiga. Det 
gäller att vara medveten om att 
det finns vissa risker. Men enligt 

undertecknads ganska stora er
farenhet är sådant mycket ovan~ 
ligt. 

Skulle man ändå behöva byta 
en felaktig vara är det sällan 
något problem. Skicka tillbaka 
den tillsammans med ett för
klarande brev, så skickar de 
hjälpsamt utbytesprylar med vän
dande post. Det värsta som kan 
hända om turgudarna är avigt in
ställda är att man åker på att be
tala tull en gång till. .. 

Ett inte alltför komplicerat sätt 
att förlänga livet på sin gamla da
tor, eller hur? Och dessutom bil 
ligt. värt ett försök i alla fall? 

Anders Reuterswärd 

Har tullen tagit ut en för hög avgift ska man överklaga. Lättast är 
det om man ringer den tu/avdelning som behandlat paketet och 
frägar vart man vänder sig. 

Aktuella'a~esser 
Tidskrifter: · 11578, , Minneapolis, MN 

64, L . M rkt & ' 55411} USA. 
er,. eser-service, a. ·· . Pren. sex nummer 25 dol-

Techrnk Verlag, Hans.Pmsel/ . tar, (1~5;Ktantx). 
Strasse 2, 8013 Haar, G~wqrld 38 . Santa Ynez 
Vasttyskland. St t .... _. s' t B rb · CA 

Aktuell prenumerationskost- · ~fi:{ USÅ a a ara, 

nad sakna~, men ca _ 1 OO , Pre~; tolv nummer 50 dol-
Dma~. vllket motsvarar lar (325 kronor). 
ungefär 300 kronor. . . ; . . . ' . ,r ,. . ,.·· 
Commodore Computlng 'In~ , .. <" ' t"· 1 ··- • 
ternational, 120-126 La ven- • · Postorderfirmor: 
der Avenue, Mitcham, Surrey Finanöial Systems Software 
CR4 3HP, Storbritannien. ltd, . Masons ,Ryde, Defford 

Pren. ett år: 26.50 pund, · Roac!, Pershore, Worcs WR10 
(280 kronor). Mastercard. · ·· .. _ 1~, rttannien: 
Vour Commodore, lnfonef ' ·, , · #Visa och Master-
Ltd, 5 River Park ~state,_ .:; oard.,lii;:t ,.;;;; . 
Berkhamstead, Herts HP4 t J)at~lElec\l'(;)nlcs ltd, Fenton 
1 HL, Storbritannien. ,. , lndu$triaf ,,_; Estate, . Govan 

Pren. cirka 25 pund, (2(10 . Road;c;Fenton, Stoke-on-Trent, 
kronor). Mastercard. St · n. , 
Commodore Disk User, Ar-' Ka 'känt, har stora an-
gus Specialist Public,~ions, -.. ' non~r;.Vi~ oc~ Mastercard. 
Argus House, Boundary 'Wäy, · ' Utllitles' tlhllmlted, PO .Box 
Hemel, Hempstead HP2 ?ST, -· 532, Nortb P,lail'ls, OR 97133, 
Storbritannien. UpA'.\ t ' ' · . 
. Pren: ett år inkl. diskett 39 _ , · Katalog okän,t, har stora an-

pund, (41C kronor). nonser; Visa och Mastercard. 
Compute!'s Gazette, PO l:>px B Box 129/58 Noble 
3254, Harlan, IA 51593·2434; _str own, PA 19~30, 
USA. ', , U 

Pren. ett år 30 dollar, (200 
kronor). Visa och Mastercard. 
Run Magazioe, CW Comtnu- -
nications, PO box 954,' Fann
ingdale, NY 11737, USA, 

Pren. cirka 40 dollar, (?69 
kronor). . .. .... Vlsa' och Master-
1\vin Cities 128, PO Box · 
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SISTA CHANSEN FÖR "DATA-TIPSET"! 
Du har väl hämtat ett tävlingsformulär i någon av 
dessa butiker? Har du inte gjort det, så är det hög 
tid att du gör det nu. -Senast tjen 21/8 måste vi ha 
fått ditt svar. 
Du kan vinna en Commodore 24-nålars färgskrivare* (värde 5.495:-) 

*Sk~nkt av Alfa-Saft ,__ _______________________ __:___ 

- - . 
''De ledande Datorbutikerna,från Ystad till Haparanda'' 

ASKIM 

R.4oc JVNING UTBILDNING 

Datavägen 55 
436 32 ASKIM 

Tel. 031-28 46 60 

-HÖGANÄS 

BORÅS 

DATA 
BUTIKEN 
I BORÅS AB 

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSALJARE 
FÖR 

COMMODORE 
AT AR!, MAXELL 
ST AR, FERROTEC 

STANS STÖRSTA 
SORTIMENT PÅ PROCRAM 
ÅSBOGATAN 26,502 44 BORÅS 

TEl.033-121218, FAX033-112230 

.°i<ALMAR/ÖLAND/NYBRO' 

RTD 
electronic 

Kaggensg 37. 390 03 KALMAR 
Tel 0480-248 52 

FINSPÅNG HÄRNÖSAND 

D~t!!R§K MYA 
Stora Allen 27 · (Östermalm) fi\11 Jf,rf)[l~~f~l 

61202Finspång ~~ I.I l.l~IJ';~ 
Tel 0122-18842 

För 
Commodore - Atari -

IBM-PC komp. 
Hyra - Leasing - konto. 

Gratis katatog 

KOPPARBERG 

DATAKRAFT AB 

COMMODORE-ATARI 
PANASONIC·MAXELL 

Köpmang 10, Härnösand 
Tel: 0611-162 00 

LULEÅ 

Disketter till grossistpris. PHILIPS 

Tillbehör bl a reflexskydd. PANASONIC MITSUBISHI 

NAKSHA 

STAR DATIA 

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

Vi lagar din hemdator inom 24 tim 1 

Konstmästargatan 18 
714 00 Kopparberg 

Tel: 0580-127 05 
Fax: 0580-10012 

Ordermott dygnet runt 

[ 
HEMDATA,.HB T "'""'''°J i 

R001NGGRANO 2' _J__ 95' '5 LULE.l ; 

Butik: Kullag 35, Höganäs 

MALMÖ 

COMY 
. #Elllllllfff~ 

Sveriges snabbaste 
och bllllgaste?I 

Serviceinstans för de ledande 
hemdatormilrtranalll 
VI tar även hand om 

Commodore rlkagarantlservlce 
I samarbete md Scandblz 

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

ÄVEN POSTORDER. DE' DU! 

NORA 

ert~ 
VI her allt tlll din 

C64/Amlga och PC 
även postorder . . 

- Kvalitet och kunnande 
tär du pä köpet! 

Prästgatan 6, Nora 
0587-140 91 

Telefontider 10.00-18.00 

NORBERG 

~ ' 
'r,b~,. ... ,1 .,·x ·&:a',D a i 

l .!IL .1 . . I . .1.i. 
., lARKMAN INV(ST AB . )Il 

C• Auktoriserad ATARI 
con,modofw ilertördljare .. .. ... . 

~ommodore, Atari, Siar, Philips 

Tel 0223/209 00 
Butik · 

En11elllrektqatan 13 
NORBl:RG 

l 
NORRKÖPING 

Ledande på Atari & Commodore ---c - -
~ 

Drottninggatan 19, Norrköping 

011-18 45 18 

DATAClftTIR 
POSTORDER 
WYOIWYG 

What you order is what you get... 
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SUNDSVALL 

COMMODORE-ATARI 
PANASONIC-MAXELL 

Sjögatan 7, Sundsvall 
Tel: 060-110800 

ÖSTERSUND 

~TA 
~llJJfU~ ~ 
COMMODORE-ATARI 
PANASONIC-MAXELL 
Törnstensgr 11 , Östersund 

Tel : 063-121222 

Slå en 
signal redan 

IDAG 

STOCKHOLM 

Skandinaviens 
största datorbutik 

SVEAVÅGEN 47 STOCKHO!.M 304640 

TROLLHÄTTAN 

~~ARBERG Ll I G I N A L 

Oslagbara priser 
på Disketter m.m. 
Ordertel på 5 orter: 
STOCKHOLM 08-18 10 50 
GÖTEBORG 031-19 91 92 
SUNDSVALL 060-17 4414 
MALMÖ 040-30 55 43 
TROLLHÄTTAN 0520-814 60 
FAX 0520-337 80 

08-34 81 45 

tu 
annonskontakten 

STOCKHOLM 

UDDEVALLA 

Trading AB 
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0522/353 50. 
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Storgatan 36, 0470/151 21 

ORREFORS 
0481 /306 20. 
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Stockholm, Stu.regnllerla.u, 08-611 45 85 
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SENASrE NYTT 031-15 03 65 

UPPSALA 

STLICON VALLEY 
Fyristorg lU, /Yl. '.LO UPPSALA 

Uppsalas mest välsonerade datorbutik' 
Betydligt större spelsoniment än de 
som anser sig ha Sveriges stö~ta! 

Kan du inte komma in skickar vi 
gärna mot postförskott! 

Gå med i 
Sverige Runt 
redan nästa 

nummer. 

Även små annonser syns. 
Du såg ju den här' 



Här är 1nirakel
progra1n.1nen 

-Gör dina egna program utan att 
kunna ett dugg om programmering 
Drömmer du om att 

göra egna avancerade 
och lättanvända nytto
program? Men du 
kommer aldrig någon 
vart för att du inte kan 
programmera. 

Lösningen kan vara 
två nya program till 
Amigan kallade "Can
Do" och "UltraCard 
Plus". Med dessa red
skap kan du glömma 
krångliga och kom
plicerade kommandon. 
Det räcker med att du 
kan trycka på musen. 

Den här typen av program 
för att göra program är ingen 
nyhet. Maclntosh har sin 
motsvarighet i programmet Hy
perCard. 

Utgångspunkten för UltraC
ard Plus och CanDo är att det 
skall vara lätt att göra program 
som är användarvänliga. Aven 
för de som inte kan program
merqre. 

Till skillnad mot vanlig pro
grammering så skriver man in
te program med UltraCard Plus 
och CanDo. Man pekar istället 
fram sina program via mus
tryckningar och menyer. 

Vill man t.ex ha en knapp 
som man ska trycka på för att 
byta bild så skapar man en 
knapp, talar med musen om 
var den skall finnas och hur 
den skall se ut. Sen skriver 
man ett kort, allt från ett par 
rader till nån skärmsida, pro
gram som hoppar till nästa 
bild. 

Löser det mesta 
I CanDo består detta "pro

gram" av kommandot "Next
Card", i UltraCard av komman
dot "Jump ta frame 2". Istället 
för att ha ett stort program för 
alla funktioner, så har man ett 
litet för varje funktion som pro
grammet har. Detta gör det 
ganska lätt att utvidga pro
grammen, ändra på dem och 

även att skapa dem till att börja 
med. 

Givetvis kan programmer
ings-"språk" på denna höga 
nivå inte inkludera allt man 
behöver. Men det går att åstad
komma förvånansvärt avancer
ade mindre och medelstora 
nyttoprogram. Och tack vare att 
de på olika sätt går att integr
era med andra program, så kan 
det mesta lösas. 

I vissa fall blir resultatet att 
de program man skriver med 
hjälp av CanDo och UltraCard 
bara utgör en förenklande 
"framsida" till mer avancerade 
program. Det kan också vara 
frågan om hjälpmedel till andra 
program. 

Ett exempel är ett menysys
tem där man klickar på ikon
liknande rutor för att inte bara 
starta, utan även påverka olika 
program. 

En annan "självklar" sak att 
göra är olika presentations- och 
informationssystem. 

Slipper lära sig 
På AmiExpo i Washington 

D.C i våras användes program
met UltraCard för att presen
tera mässan, berätta vad olika 
utställare hade för sig osv. Det
ta är ett exempel på saker man 
kan göra. 

För den enskilde betyder 
denna form av programmering 
att han/hon slipper lära sig en 
massa om programmering för 
att kunna skriva relativt enkla 
program. Med hjälp av dessa 
verktyg kan man koncentrera 
sig på det man vill göra, vare 
sig det är att katalogisera hun
dar eller räkna ut hyran, utan 
att behöva ägna saker som 
öppnande av fönster, skapande 
av menyer, avläsning av musen 
osv. Det räcker med att fråga 
sig : "Hur vill jag att det skall se 
ut?". 

Vissa kanske tycker att det 
är fusk och att skrivandet av 
användardinterface är halva 
nöjet. Men de kommer sanno
likt gå samma väg som di
nosaurierna. 

Björn Knutsson 

Den här typen av menyer är mycket enkel att själv program
mera med program som Ultra Card och CanDo. Allt du behöver 
är en ide om vad ditt program ska göra. 

CanDo är tveklöst 
bäst! 

Det anser Dator-
magazins Björn Knuts
son efter en stor jäm
förelsetest av UltraCard 
Plus och CanDo till 
Amigan. 

UltraCardPlus har, som nam
net antyder, en hel del gemen
samt med HyperCard på Macln
tosh. Uppläggning av UltraCard 
Plus är dock inte identisk med 
HyperCard, men ändå så snarlik 
att den som tidigare jobbat med 
HyperCard, utan större problem 
kan börja jobba med UltraCard. 

En stor finess med UltraCard 
är att den har s.k. Rexx-port. 
Man kan också använda alla Ul
traCards kommandon från ett 
ARexx-program om man så 
önskar. Detta gör programmet 
till ett utmärkt användarinterface 
för ARexx-program. 

Normalt krävs en hel del jobb 
för att åstadkomma fönster med 
"gadgets" i ett ARexx-program. 
Väljer man att stoppa in sina 
ARexx-program i UltraCard, får 
man en mycket kraftfull hybrid. 

UltraCard lättjobbad 
UltraCard är också ganska 

lätt att jobba med. Att plocka 
ihop ett litet program är snabbt 
gjort, främst för att det bara är 
att välja några menyalternativ 
för att få ihop gadgets, tex
tfönster osv. Dock tycker jag att 
det kanske hade varit smidigare 
att lägga upp en requester där 
man på en gång kunde speci
fiera allt, istället för att vara 
tvungen att hoppa omkring i 
menyerna. 

Att · stoppa in grafik och ljud 
går också lätt eftersom UltraC
ard direkt kan läsa in IFF-bilder 
och ljud. För bakgrunden ritar 

man helt enkelt en bild i t.ex 
Deluxe Paint. Och för gadgets 
kan man importera "brushes" 
(penslar). De flesta, om inte alla, 
samplings-program stödjer IFF 
8SVX-formatet för digitaliserade 
ljud, så att importera ljud skall 
inte heller vara några problem. 

Tyvärr så "lider" dock UltraC
ard av vad jag skulle vilja kalla 
"leksaks-looken". Programmet 
kan en massa, är kraftfullt och 
har en massa finesser. Men lika 
förbannat så ser det ut som en 
leksak. Bara en sån sak som att 
göra kontrollpanelen . Det första 
man ser när man startar UltraC
ard, i lågupplösning (320 • 200) 
säger en del. Och att påstå att 
den ser proffsig ut vore att ljuga 
å det grövsta. 

En annan, i mitt tycke, stor 
miss är att det inte verkar gå att 
få UltraCard att öppna sina 
fönster på Workbench-skärmen. 
Man kan alltså inte på ett lätt 
sätt skapa en applikation på 
Workbenchen, utan man är tvin
gad att använda sig av en egen 
skärm. 

Risig manual 
Manualen lämnar också en 

hel del övrigt att önska. Visst 
finns det ett trevligt inbyggt 
hjälp-program som både 
demonstrerar vad man kan göra 
med UltraCard, samtidigt som 
man får hjälp. Men när man sit
ter och jobbar med sitt eget pro
gram vill man med största san
nolikhet slippa hoppa in i ett an
nat program bara för att ta reda 
på vad som händer. 

Att inte ha en bra manual i 
bokform gör också att man inte 
kan "läsa på" när man inte sitter 
framför datorn. 

En hel del saker finns över 
huvudtaget inte omnämnda i 
den vanliga manualen. Vad 
värre är, de finns inte ens 
omnämnda nån annanstans 
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C·anDo tveklöst bästa valet 

Säg att du vill visa olika bilder med ditt program. Bilder som 
ska in och ut trim skärmen .. Detta program skapas enkelt med 
nägra tryckningar pä musknappen. 

heller. 
Ett sådant exempel är ARexx

stödet. Detta är mycket, mycket 
sparsamt dokumenterat. Hur 
man talar med UltraCard från ett 
ARexx-program är t.ex inte 
dokumenterat nånstans. Det 
finns lite dokumentation om hur 
man stoppar in ARexx-program i 
ett UltraCard-program samt hur 
man startar ARexx-program från 
UltraCard, men det är allt. Det 
var bara tack vare att jag 

CanDo som en befrielse. 
Programmet är snyggt, snab

bt och proffsigt och det enda 
man saknar i användarin
terface:et är UltraCards menyer. 
I UltraCard bygger man näm
ligen upp sin applikation via re
questers. 

Detta tycker jag är ett plus, i 
princip. Men tyvärr så har man i 
CanDo gått till överdrift åt andra 
hållet. Det kan kräva en fyra-

jobbat med ARexx i snart 
två år som jag lyckades 
klura ut det: Skicka van
liga UltraCard-komman
don till adressen "UL-

"På praktiskt taget 
alla punkter är 
CanDo bättre." 

TRA 1 ". 
Mitt omdöme om UltraCard är 

därför: Bra ide, synd att det 
förstördes av det dåliga utför
andet och den urusla manualen. 
Programmet har dessutom 
kraschat ett flertal gånger när 
jag kört det. 

CanDo en befrielse 
CanDo är en av UltraCards 

konkurrenter. För dem som tidi
gare använt UltraCard kommer 

fem requesters innan man kom
mer fram till det man vill ändra, 
och sen måste man hoppa till
baka lika många nivåer innan 
man kan göra något annat. 

Detta, plus att det inte går att 
automatisera skapandet av ob
jekt (gadgets osv) och att 
ARexx-stödet bara består av att 
man kan starta ARexx-program 
och ta emot/sända medde
landen är det enda jag egentli-

En av de mänga undermenyerna i CanDo. Med menyer typ den
na styr du funktioner i dina program mycket enkelt. 

Glöm alla krängliga kommandon. CanDo styrs huvudsakligen 
frän olika menyer där du pekar ut vad du vill att ditt program 
skall göra. Enkelt, eller hur ... 

gen saknar från UltraCard. 
På praktiskt taget alla andra 

punkter är CanDo bättre. Man 
kan t.ex importera "animbrush
es", dvs färdiga små animation
er, direkt. Precis på samma sätt 
som man liksom i UltraCard 
kan importera grafik och ljud. 

En annan finess med CanDo 
är möjligheten att öppna 
fönster på Workbench-skär
men. Detta gör det möjligt att 
skriva små program som håller 
till på WB-skärmen. Ett exem-

gen håller på med. 
Programmen skrivna med Ul

traCard och CanDo kan köras 
utan huvudprogrammen, men 
sättet det görs på är lite olika. 
Med CanDo kan man göra sep
arata program som kan köras 
helt oberoende av annan pro
gramvara. Detta betyder dock 
en extra "last" på ca 1 00Kb kod. 
Detta är dock att föredra framför 
UltraCards metod, där man har 
en "nedstrippad" version av hu-

pel på ett ------------------, 
sådant program 
är den kombin
erade klocka 
och minnesvis
are som med
följer som ex

CanDo- bäst- i-Test 

ARexx 
Import grafik 
Import ljud 

ULTRACARD CANDO 

Begränsad 
JA 
JA 

empel. 

Hjälp direkt 
En liten miss 

Import animationer 
Kan använda WB 
Kan köras fristående 

JA 
JA 
JA 

NEJ 
NEJ 
JA 

Usel 

JA 
JA 
JA 

med CanDo är Dokumentation 
Minneskrav 
Pris 

1 Mb 
945 kr 

Utmärkt 
1 Mb 

1.495 kr 
att den inte kan 
öppna skärmar i 
overscan på ett 
tillfredställande 

'r~verantör (endast 
~F) 

HK Electronics, 
tel: 08-733 9290 

sätt. Förhopp-
ningsvis kommer detta att losas 
i en senare version. 

I CanDo kan man, till skillnad 
mot UltraCard, få hjälp direkt i 
huvudprogrammet. Detta bety
der bl.a att man kan dubbelk
licka på ett kommando i sitt 
program och få upp en kort 
sammanfattning av komman
dot. I de fall den beskrivningen 
inte räcker till så får man en 
hänvisning till vilken manual
sida kommandot beskrivs 
närmare på. 

Manualen som följer med är 
en av de snyggaste och mest 
lättlästa jag sett till något Ami
gaprogram. En jämförelse mel
lan CanDos och UltraCard 
manualer får en att undra vad 
folket bakom UltraCard egentli-

vudprogrammet. 
Även med CanDo har jag hatt 

en del problem, men oftast så 
har dessa bara inneburit att 
CanDo rapporterat ett fel och 
avslutats. Detta är helt klart att 
föredra framför en GURU. 

Björn Knutsson 

Att fä en flygande helikopter 
är enkelt med CanDo. 
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Bra ideprocessor med 
dålig ordbehandlare 

Låt ideerna flöda! Vad 
sägs om att peka på ett 
ord i en lång text och 
blixtsnabbt få upp en 
förklaring av ordet. 

Det och mycket annat 
kan man få med pro
grammet Thinker. 

Thinker är vad man 
kallar en kombination 
av ideprocessor och hy
pertextsystem. 

En bra ide som gått 
förlorad av en risig ord
behandlare tyckte vår 
testare 

En del minns kanske pro
grammet Flow till Amigan. Ett 
program som fick närmast 
lyriska omdömen av Dator
magazin för ett år sedan. 

Thinker har en mer avancer
ad uppbyggnad än Flow och 
kan vara ganska användbar. 
Den kan närmast betraktas som 
en kombination av en 
ideprocessor och ett hyper
textsystem. Två begrepp som 
förklaras separat nedan och är 
en naturlig och utmärkt kombi
nation. 

Thinker är ungefär som en 
ganska enkel ordbehandlare. 
När man startar programmet får 
man fram ett vanligt fönster att 
skriva i. 

En Thinker-text sparas dock 
inte som en vanlig text, utan den 
innehåller även en del "gömd" 
information. 

En text i Thinker delas upp i 
stycken. För varje stycke i tex-

ten kan man sätta dit en eller 
flera "etiketter" (labels) genom 
att skriva dessa först i stycket 
och omge dessa med par
enteser. 

En etikett behöver inte vara 
unik, utan man kan ha flera 
likadana om man så önskar. I 
och med att ett stycke har en 
viss etikett så skapas det au
tomatiskt en länk till stycket från 
alla förekomster av denna 
etikett i den vanliga texten . 

Precis varje ord i en text kan 
ha sådana länkar och det räcker 
med att dubbelklicka på ordet 
för att hoppa dit, antingen i sam
ma fönster eller i ett helt nytt 
fönster. 

Denna typ av länk är dock 
begränsad till etiketter i samma 
Thinker-dokument. Vill man ha 
länkar till andra dokument lår 
man lov att ange länken mellan 
tecknen "<" och ">". Med dessa 
kan man även skapa länkar till 
bilder, program, vanliga textfiler 
och Arexx-program. Man kan 
även med denna metod skicka 
kommandon till ett annat pro
gram (eller till Thinker själv) som 
stöder ARexx. 

Ypperlig kombination 
Dessa länkar aktiveras 

genom att ma.n dubbelklickar på 
dem. Om länken går till ett an
nat Thinker-dokument så kan 
man använda något som heter 
"see-thru", där de stycken som 
länkarna går ti ll automatiskt 
visas i stället för själva länken. 

Thinker kan förutom detta 
agera som ideprocessor och 
använda olika nivåer för olika 
stycken av texten. TIi isammans 
med hypertextfunktionerna blir 

Ett Thinkerdokument kan ha länkar till både texter och 
bilder. På så vis kan Thinker också fungera som en 
enkel databas. 

Engines of Creation: K.Eric Drexler Anchor P 
book review by Evez-itt Mickey, RR1t3 Box SO, 

What wi 11 the futuz,e be like? This, I SUP 
has asked, at one tiHe or anothel' , Sotte a 
authol's in particular, haYe atte~ted to a 
t:ratt~"~~ !Y~~,~~'~ · a~r!it~~tx atr!'1,l3i 
subJect. 

However his ~p11oach is soHewhat dirter>ent 

~r!k~Hter c~r~h.e~!0!~~\::!0!:1~> sY~i yv 
discussion priHarily on two eHerging areas 
Intelligence) and (nanotechno logy). Now e 
f~ ~~~s • : 

n:~~~~l:;:tt5:r:z:t::btt:'.':t tlt;t:J 
Verrl'rrr 
<Art/He t 

Dre><ler 
acCOMPli 
prt•cessi 
or wast 
Hould b 

(Arthur C. Cl..-kl Arthur C. 
Cl ark: Bri tish no1.1el i s t. 
Mri tes both (science 
fiction) and science fact, 
Inhrnationa l reputation .15 
an au thor i ty on space 
science , He ha.s wri tten 

Struktur på flödet i både program och tankar kan man få 
med Thinker. Tyvärr är det trögt och segt att ordbe
handla med Thinker. 

detta en ypperlig kombination 
för att hantera och organisera 
olika projekt, databaser etc. 

Vidare så har Thinker en 
stavningskontroll. Tyvärr så 
klarar inte denna svenska teck
en, vilket gör den ganska 
värdelös. 

Man kan även få texten i ett 
Thinker-Projekt utmatat till en 
vanlig textfil med valfritt antal 
nivåer av texten inkluderat. 
Thinker kan även lägga in en 
del styrkoder i denna text om 
man specifierar dessa. 

Tyvärr så lämnar Thinker en 
del att önska när det gäller att 
arbeta med den. Den har en bra 
uppsättning funktioner för hyper
text/ideprocessor-systemet. 
Men Thinker har sina egna ideer 
om hur ett lättarbetat program 
ska se ut. Det kan bli en hel del 
"onödigt" flyttande med musen 
och t ex lilrequestern har blivit 
bökigare att använda. Tanken 
var säkert god, men det blev in
te så lyckat 

Ordbehandlingsbiten är inte 
bra heller. Den kan förbättras 

med ARexx-funktioner, men bor-
de ha gjorts bättre från början. 

Thinker behöver göra en hel 
del diskaccesser och har därför 
möjlighet att "spara" inläst data 
från disken i minnet så att den 
inte behöver läsa in på nytt varje 
gång. Det kräver en del minne, 
så man bör nog ha minst 1 Mb 
RAM ifall man inte har hårddisk. 
Det bästa är både mycker min
ne och hårddisk förstås. 

Kombinationen ideprocess-· 
or/hypertext och med stöd för 
ARexx är ett mycket bra kon
cept och Thinker får ses som en 
liten pärla, trots att den har en 
del brister. Men förbättrar man 
hanteringen och användningen 
av programmet och jobbar lite 
mer på dokumentationen kan 
den bli en riktig diamant. 

Erik Lundevall 

Program: Thinker v2.0 
Pris: 995 kr 
Importör: ProComp, 
Tel: 0472-712 70. 
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BILLIGARE DISKETTER 
0 ' 

HITTAR DU KNAPPAST NAGON ANNANSTANS! 
Vi säljer ut ett restparti disketter till priser som verkligen tål att jämföras med andra. 
Lägg märke till att priserna inkluderar moms. Vi passar också på att ~rbjuda diskettboxar och 
rengöringsdisketter till sällsynt låga priser. Vänta inte för länge med din beställning. Priserna 
gäller så länge lagret räcker. Skicka in beställningskupongen idag 
- vi levererar så snart vi kan. 

DISKETTBOXAR 
HÅLLER ORDNING! 

. --;.: . . ~· ' 

För 40 st 31/2" disketter 39:
För 50st51/4"disketter 39:
För 100 st 51/4" disketter 49:-

A//a boxar har meta/lås. 

Minimiantal 
30 st disketter 

31/2"-DISKETTER 
TILL LIKA LÅGT PRIS! 

31/2" DD 1 Mb 

5:95 st 
OBS! 

0 

MOMSINGAR 
I ALLA PRISER 

RENGÖRINGSDISKETT 
TAR BORT SMUTS 

OCH DAMM! 

51/4" 

3 1 /2" 

35:-
35:-

' 0 

ORDERTELEFON PA 5 ORTER 
STOCKHOLM oa-1a·10 50, GÖTEBORG 031-19 91 92 
SUNDSVALL 060-17 4414, MALMÖ 040-30 55 43 
TROLLHÄTTAN 0520•814 60 I FAX 0520a337 80 I 

------------~ -===------~~= ==--=-~-
Jag beställer mot postförskott 
_ st 31/2" disk DD 1 Mb å 5:95 
_ st Diskbox 31/2", 40 disk, lås å 39:00 
_ st Diskbox 51/4", 50 disk, lås a.39:00 
_ st Diskbox 51/4", 100 disk, lås å 49:00 
_ st Rengöringsdiskett 51/4" å 35:00 
_ st Rengöringsdiskett 51/4" å 35:00 
_ Katalog utan kostnad 

Moms ingår i priserna. Frakt och 
postförskott tillkommer. 

Namn ______ _ 

Adress ______ _ 

Postnummer ____ _ 

Postadress _____ _ 

Telefon ______ _ 

Underskrift/Målsmans undersl<rift om 
du är under 16 år 

i:::::i,SARBERC. 
ffi:1 GIN A L 

Svarsposi 

Frankeras ej. 

Kopparberg 

Original 

betalar portot 

Kundnummer 460J u 1 36 00 
461 00 Trolihättan 



Visst är det djupt 
med fraktaler 
Nu kan vem som helst 
med en Amiga göra 
fraktaler som ser ut som 
bergsformationer. 

Mandelmountains är 
ett av några . nya gratis
program Björn Knut
sson presenterar i detta 
nummer. 
Praktisk editor 
medARexx 
• MG3a är en editor som jag 
personligen är mycket förtju~t i. 

Den är kompatibel med den 
omåttligt populär? editorn "Em
acs" som finns på nästan var
enda dator som går att upp
bringa. 

Största skillnaden mellan 
Commodor.es MicroEmacs (som 
ligger på Extras-disketten) och 
MG3a är antalet funktioner. 
MG3a har en uppsjö av funktion
er för alla upptänkliga saker. 

Skulle den sakna något kan 
nya funktioner dessutom ad
deras på ett av tre möjliga sätt. 
Det första är att helt enkelt 
ändra i programmet, vilket är rätt 
lätt eftersom källkoden (i C) 
medföljer. 

Det andra sättet är genom att 
skapa ett macro uppbyggt av de 
funtioner som redan finns. 

Det sista sättet är att an
vända ARexx som är ett kom
mersiellt macrospråk till Amigan 
och som kommer med i Kick -
start/Workbench 2.0. 

Med ARexx kan man få MG3a 
att kommunicera med andra pro
gram, som exempelvis en C-

kompilator eller assembler och 
få ett TurboC/QuickC liknande 
system där man bara trycker på 
en knapp för att kompil
era/assemblera och om det upp
stått nått fel , få markören att 
hoppa direkt till raden som in
nehåller felet. 

Detta, som på t.ex PC säljs 
som ett färdigt system, kan t.o.m 
en ganska oerfaren program
merare skriva ett ARexx-system 
för på ett par timmar. 

MG3a:s ARexx-interface är 
det bästa jag sett på Amigan till 
nån editor hittills. Detta, plus alla 
dess funktioner gör detta till min 
favorit-editor till Amigan. 

(Fish 352) 
Fraktaler i 
tre dimensioner 
• Fraktalfanatikerna får här en 
helt ny leksak: Mandelmoun
tains 2.0, ett program som tar 
(en del av) Mandelbro setet 

. (eller Julia set:et) och gör en tre 
dimensionell bild av det hela, i 
stället för de "vanliga" två di
mensionella. 

I den tre dimensionella bilden 
ser man de delar som normalt 
bara är färgade som förhöj
ningar och de olika mönstren bil
dar dalgångar och klippliknande 
formationer. 

Det är givetvis inte frågan om 
något som ser ut som riktiga 
berg, men det är ett nytt och in
tressant sätt att titta på "gamla" 
fraktaler. 

Visa detaljer framträder också 
på ett nytt och kanske mer 
spännande sätt än tidigare. 
Shareware. (Fish 354) 

Man kan göra 
imponerande 
fraktaler med det 
nya gratis pro
grammet Man
del mountains 
2.0 

Himlamånga 
småprogram 
• Kramden Utilities 2.0 är ett 
paket med ett par nyttiga små 
program. Den ursprungliga iden 
var att göra något i stil med de 
omåttligt populära Norton Utili
ties till MS-DOS maskiner. Pro
grammen som ingår är följande: 
• SI (System Information): Vis
ar all möjlig information om din 
Amiga, t.ex version av kickstart 
och workbench, vad du har för 
processor, flyttalsprocessor, 
videoläge, Agnus- och Denise
chippen, vad för minne och hur 
snabb den är. 
• Meter: Ett litet program som 
visar hur mycket minne du har, 
både grafiskt och me9 siffror. 
• Clk: En liten klocka i ett 

Här kan du beställa PD-programmen! 

fönster. (Visar även datum och 
veckodag.) 
• FF: File Find, ett program med 
vars hjälp man kan leta efter filer 
på en disk. Ex "FF SYS:#?.info" 
söker reda på alla Workbench
ikoner på systemdisken. 
• SetCon: låter dig ändra på 
storlek, placering och font i ett 
konsol-fönster ( detta är fönster 
som öppnats med CON:, men i 
praktiken fungerar det bara på 
CLI och SHELL-fönster) . 
• Stat: Detta program visar 
olika system-"listor", t.ex alla 
processer och task:ar, mm som 
är inladdade, vilka portar som 
finns, samt en del annat. Detta 
är något som jag saknat tidigare. 
Enbart detta program är värt 
besväret att skaffa Kramden Util
ities. (Camelot 55) 

DELTA Amiga User Group sköter distributionen av PD-disketter åt flera Amigaföreningar i Sverige och Norge. 
Medlemmar i dessa föreningar kan köpa disketter för 17 kr styck. 

Genom ett exklusivt avtal kan nu också Datormagazins läsare skaffa PD-disketter till samma pris. Villkoret 
är att nedanstående kupong skickas in ti llsammans med beställningen. 

Erbjudande för 
Datormagazins 

läsare! 
17 kr 

per PD-diskett 

Listan på PD-program ligger på två disketter som kostar 30 kr. Med på dessa finns nyttiga program : 
VirusX 4.0, etiketter samt ett par texter för nybörjaren. 
Skicka kupongen till: .. 
DELTA, AMIGA USER GROUP, c/o Peter Masuch, N Krokslättsgatan 15 A, 412 64 GOTEBORG 

o JA, jag vill beställa de två listdisketterna D JA, jag vill beställa följande disketter: 

NAMN .................... .. ... .......... ... ................ ........... ... ADRESS .. .............................................. ... ... .. ..... . 
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Katalog över 
5000 program 
• Software Information for 
Commodore Computer är en 
tjock "katalog" med över 
5000 program för Com
modoredatorer. 

Över 250 sidor är ägnade 
åt C64 och C 128 och täcker 
alla möjliga ämnesområden. 
Alla programbeskrivningar 
inkluderar vilken utrustning 
man behöver, pris och vem 
som säljer produkten. Denna 
katalog på närmare 450 sidor 
uppdateras två gånger per år 
och kostar 13 dollar (ca 80 
kronor) 

MENU Publishing, PO Box 
MENU, Pittsburgh, PA 
15241 , USA 

Tidningar 
slås ihop 

EL 

• Tidningarna Compute!, 
Compute! PC, Compute! 's 
Gazette och Amiga Resource 
har 
sålts till företaget General 
Media, som ämnar slå ihop 
dessa tidningar till en stor 
månadstidning. Det första 
numret beräknas komma ut i 
oktober. 

Midi för 
300 kronor 

EL 

• MIDI 64 är ett MIDl
i nterface för 64 :an från 
RIQ/Datel. Det har MIDI in, 
MIDI ut och MIDI thru och är 
kompatibel med Digital 
Sound Sampler från samma 
företag. Pris: 50 dollar (ca 
300 kronor) 
RIO/Datel, 3430 Tropicana 
Avenue #67, Las Vegas, NV 
89121 , USA. Tel: 0091 702-
454-7700 

Låt skön musik 
strömma ur din C64 
- bara Amigan 
ger bättre 
ljud på 
en dator 
Gillar du musik och har 
en C64? 

De två disketter som 
presenteras den här 
gången har musik till 
64:an i alla former på sig. 

C64 har ljudchipet SID (Spund 
lnterface Device) som betytt _my
cket för 64:ans framgångar. An i 
dag är det nästan bara Amigan 
som slår C64:ans interna ljudka
pacitet. 

När 64:an kom så blev den up
pmärksammad för sitt dina ljud 
och kunde då ersätta enklare 
hemsynthar. 

Disk "C64.46" är en dubbel
sidig disk som innehåller en 
väldans massa mer eller mindre 
kända låtar. De är alla i ".MUS"
formatet och på disken finns pro
grammet SIDPlayer som kan 
spela alla dessa låtar. 

Kvaliteten är varierande och ib
land har den som knappat in dem 
missat någon ton men överlag är 
de felfria. 

Med programmet SIDEdit kan 
man ladda musikfilerna och ändra 
i dem, eller göra helt egna låtar. 
Kända låtar på disken är exem
pelvis: Axel F, The Wall, Canon, 

KEYBOftl?:l) · l)Et;f\V 

Hff.CT · fiONf 

WAIJ[f'ORM : 1'., OCTAUE 4 

fc).1932 COHMOOOliff E:U'. CTf.tONICS l. n, . 
Det är mycket man kan ästadkomma med SID-chipet i 64:an. 
Kvalitetsmässigt överklassas den än sä länge bara av Amigans 
musikchip. 

Ghostbusters, Miami Vice m.m. 
Den andra disken är "C64.42" 

och har en mer blandad kompott. 
Här hittar man urgamla "Music 
Machine" från Commodore, ett 
rätt primitivt musikprogram. "Four 
Easy Pieces" är fyra bra låtar i ett 
program. "Sound Helper" är ett 
program som hjälper en experi
mentera med SID på ett lätt sätt. 
"Synthy" är ett mycket gammalt 
demo till C64 med ljud och kalej
doskopgrafik. "Music Driver 1-4" 
är exempel på interuptstyrda 
musikrutiner som spelar musik i 
bakgrunden .. 

En disk man kan hitta många 
exempel på hur SID program
meras, de är gamla och låter inte 
lika bra som de senaste C64-

demona men man måste ju börja 
nånstans .. 

Pekka Hedqvist 

Samla 
dina ljud 
• Digital Sound Sampler är just 
vad namnet antyder, 1en sampler 
för 64:an. Med samplern följer ett 
program för redigering av ljudet. 
Pris: 90 dollar (ca 540 kronor) 
RIO/Datel, 3430 Tropicana Av
enue #67, Las Vegas, NV 89121 , 
USA. Telefon : 0091- 702-454-
7700 

Så beställer du PD-program till C64 
Ring INTE Datormagazin om du vill beställa PD-programmen som nämns i artikeln här intill. Fyll i stället i 
den här kupongen. Genom ett specialavtal med Stockholm Computer Club (STOCC) får Datormagazins 
läsare köpa PD-disketter fyllda med program till C64 för priset 35 kr per diskett. . 

Den särskilda LIST-disketten, som innehåller en katalog över samtliga PD-program till C64, kostar en
dast 15 kr. 

Kravet är att du fyller i den här kupongen (eller en fotostatkopia) och skickar den till Datormagazin, Karl
bergsvägen 77-81 , 113 35 STOCKHOLM. Märk kuvertet "PD-64". OBS! Skicka Inga pengar i kuvertet. Du 
får en räkning samtidigt med disketterna. Leveranstid ca 14 dagar. 

O Skicka LIST-diskett för 15 kr o Sänd följande disketter för 35 kr/st 

NAMN ................. .. ............ ....... ................. ...... ....... ADRESS ........ ... .................... ... .................. ....... .. . 
POSTNR ...... ...... ......... ................................. POSTADRESS ......................................................... ..... . 
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Många fel ~ed 
snygg ordbehandlare 
Pen Pal är en ny ameri
kansk ordbehandlare 
som kan blanda text och 
grafik på ett enkelt sätt. 

Programmet kan han
tera blanketter, hämta 
data från en inbyggd da
tabas och som kan skriva 
ut alltsammans med ut
märkt kvalitet. 

Men trots det är den 
inte bra. För många kra
scher drar ner betyget. 
För de vanliga redigeringsfunk
tionerna får Pen Pal godkänt. 
Och möjligheten att ha flera do
kument öppna samtidigt och 
kunna kopiera text mellan dem 
är bra. 

Det sämsta är att program
met är alltför dåligt avlusat. Un
der testerna fick jag besök av 
den ökände gurun vid ett flertal 
tillfällen. 

Om ordbehandlaren kan man 
nämna att en utmärkt finess är 
att markören i många lägen i 
klartext talar om vad man kan 
göra. Ska man tex sätta ett tab
läge, pekar man med markören 
på Pen Pals s k "format bar", 
under linjalen. Då visas texten 
"Set tab" i markören. Om man 
pekar på ett befintligt tabläge 
visas istället "Reset tab". På 

Fakta: 
PenPal 
• Tillverkare: SoftWood lnc 

Produkt: Kombinerad ordbe
handlare med möjlighet att läg
ga in bilder och databas. 

Systemkrav: Amiga med 
minst 1 MB minne 

Leverantör: HK Electronics 
Hemvärnsgatan 8, 171 54 Sol
na. Tel: 08-73392 90 

Pris: 1495 kronor 
Innehåller: Två disketter, 

bruksanvisning och tillägg för 
version 1.3. 

Installation: Enkelt att instal
lera på hårddisk. 

Bruksanvisn ing: Lättfatt lig 
och välillustrerad, men på eng
elska. 

PenPal har goda ansatser att bli något stort. Men om 
företaget verkligen vill få programmet sålt måste man 
fixa alla buggar. 

samma sätt visas många andra 
saker som man kan göra. 

Grafikfunktionerna belstår av 
att ta in bilder i IFF-rormat, 
samt att rita streck och Boxar. 

Det är relativt enkelt att han
tera grafiken och att få grafik 
och text att "trivas" .tillsam
mans. 

En finess som Pen Pal är en
sam om, såvitt jag vet, är att 
den kan skriva ut grafik och än
då använda skrivarens egen 
font för att skriva texten. För
delen med detta är att det går 
fort att skriva, samt att texten 
blir tydlig. Vill man kunna an
vända olika fonter får man skri
va ut även texten som grafik. 
Det tar längre tid och ofta ser 
bokstäverna lite kanitiga och 
klumpiga ut, speciellt om man 
har en 9-nålars matrisskrivare. 

Enkel databas 

Databasdelen av Pen Pal på
minner mycket om gamla MiA
miga File. Det är lätt att definie
ra databaser. Det är även lätt 
att ändra definitionerna, samt 

att fylla i och ändra data. Det är 
även enkelt an söka i databaser 
samt att sortera på ett eller f le
ra fält, även om å ä ö sorteras 
fel. 

Utskriftsmöjligheterna från 
databasdelen är begränsade. 
Man kan skriva ut kolumnvis, 
på samma sätt som data pre
senteras på skärmen, eller som 
etiketter. Genom en "merge"
funktion kan man kombinera 
dokument med data från data
basen och få massbrev och lik
nande funktioner. Rena data
basprogram ger dock som regel 
betydligt flexiblare utskrifts
funktioner. 

Pen Pals ambitioner är lov
värda, men att man inte harkla
rat att leva upp till dem. Soft
Wood skulle behöva debugga 
Pen Pal ordentligt, tänka till lite 
mer på vissa funktioner samt 
kolla upp vilka krav internatio
nella användare ställer. Då 
skulle det kunna bli ett mycket 
bra program. I nuvarande skick 
tvekar jag att rekommendera 
Pen Pal, trots allt. 

Gunnar Syren 

Bra &Dåligt 
Bra: 
• Lättbegriplig 
ning. 
• Statistikf 
ord, meni 
tecken. • (I 

• • Skriver u 
• Enkel att 

bruksanvis-

ilder 

rsnabbt. 
gurera för an
·trustning. 

• Möjligt med många 
dokument samtidigt. 
• Kan göra blanketter med 
fasta ledtexter. 

Dåligt: 
• För många buggar. Datorn 
kraschar för ofta. 
• Förstår inte att små å-ä-ö och 
stora Å-Ä-Ö är samma tecken. 
• Sorterar å-ä-ö fel i databasen. 
• tum-
o blir 
3. . 
• Svårt spara dokument första 
gången. 
• Bara engelsk stavningskon
troll. 
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Efterföljaren till RF 302C. Nu ännu mindre. TJZ~N 
Storlek endast 23,5 x 104,5 x 187 mm. c t I~ 

Med on/off-knapp,vidarekoppling, 
dammskyddslucka, 65 cm kabel Pris ·• samt 2 års garanti. endast 

512 kb Extraminne_till 'Amiga 500. 
inkl. klocka med batteribackup. 
1 års garanti. NU • • . -

-/~~,~~\- Kungälvs· Datatjänst AB ~0303-195 so 
% 0 ~ Box 13, 442 21 Kungälv _ Fax. 0303-181 10 

. ® Butik: Utmarksvägen 8 Moms ingår med 25 %. Porto och postförskott tillkommer. 

ISYSCOMI 
BOX 4117 17504 JÄRFÄLLA 

Rl(:IGOSSFÖR_ ,. o~:0_1:130 
BASTA PRIS PA / JO J~ 

. BRA TILLBEHÖR I ORDERTELEFON ÖPPEN DYGNET RUNT! 

. 

MegaMix-2000 
NYTT SUVERÄNT MINNESKORT 

PRIS VÄRT-KOMPATIBELT-SNABBT 

<Jg-Kompatibel: A/B2000 alla Versioner 
Full Autokonf/guratlon * Avstlngnlngsb11r 
Sn11bbt:NOLL W11itstates * Drlftslkert * 
1exlbelt: T11 r 514256,511000,SIP1Mx8, 1Mx9 

VAD SÄGS OM PRISERNA ?I 
1 Mb 2595:- 2 Mb 3195:-

4 Mb 4895: - 8 Mb 8395:-
•, 0 ---·. 

. _-,HARDDISKAR 2000 
A, 

PRISVÄRDA SEAGATE I NEC 
Autoboot11r FFS from Kick 1.2 
Sn11bb >400Kb/s * A vstlngbar 
31Mb 5395:- 47Mb 5995:- 66Mb 6495:-- ---- - - - - - -
SNABBARE:8blts SCSI-QUANTUM 
LF2-SCS!- OUANTUM 19/11 ms 

42Mb 8195:- 84Mb 10885:- 105-210Mb Ring ------------ --
SNABBAST?16blts SCSI-QUANTUM 

RONOS: Med Dual- Por/ed 16blts Cache 
UTOBOOT och AUTOMOUNT from 1.3 

Sl"'ECIAU'RIS ,_,,.n#al a n t>al 40 M b T 495;-

* NYHET! BESTÄLL VIÅ MODEM! COURSE BBS 0758-72893 * 
MAXI-MINNE A580 

MESt MINNE FÖR PENGARNA 
, se Tes/resultat i DM nr 11/ 90 

2.3/2.5 MB TOTALT MINNE I AS00 
NU ÄNNU BÄTTRE PRISER 
* Utbyggbart * Internt * Klocka * 
Avtagbar Av/PA * Valbar Chlpram * 

0. 5Mb 1265:- 1. 0Mb 1695:-
1. 8 I 2. 0Mb 2395:-

H•r Du SFA,Klckf.3? K6p f/1/ PLUSADAPTERN 
1 Mb Chlpram UTAN Mod11rkortslndrlng 

STEREO SOUNDSAMPLER 
NYHET:PERFECTSOUND 3.0 * Samp/t1 & Hold 

Mlkrololng. * Bra Program lngAr 785:-

HURRICANE 68020 
ÄKTA 32 bits TURBOKORT 

MANGDRABATTER 
för 585Kr/st, 3-4 f6r 575Kr/st 

* Mycket Lltt/nstallerat * Internt * 
*Avtagbar Av-PJ Knapp * Klocka * 
SVENSK BRUKSANVISNING • 2 ARS GARANTI 

GEDIGEN TOPPKVALITET 
" OMGAENDE LEVERANS 

SISTA MINUTEN 
Ptuur A500/B2000 * ln/Bgreral 32Bif.,R•m * Nytt fakturenngsprogram, NOVAFAKT 

p,;.,yarf * 68000 KYllr * 500" Mabb.m.32/J.Ram il!ll!!l!llllllllllllllllllllPrl!llllolf:lillllls Fl!IIIILIIIIIIIICKl!IIIIEIIIIIIIRFl!lill/XIIIIIIIERl!llll21111111001!11110 illllilllll!!llillllllllll!lllllllllllll!lllllllllllllll 

ORT MED 68020 14,7MHz 4695:- N 
1TO MED 1 Mb 32BitarsRam 5495:- I! FÖR DIG SOM BOR I ORGE 

68882-20 1995.-- r,LJ..GANG R,·ng· A"-540A"" 
8881-20 1695:- sEGAAN5>-D • V""' I' V""'""' 

MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL OCHPR!Si.:NDRINGAR ALLA PRISER INKLUSl'IE MOMS. FRAKT OCH POSTFÖRSKOTT TILU<OMMER MED 45.-



1,::l::l::l::!::ffl::l:::l::l::!::l::!H~ltffl::l::l:::!::~:l&:;l:l~l:;ffl:;l;:IM;:;l;:;~~~1M~l~M;:;l;:l::~~~MI: 
~~~ SPEL .. AM K . ~ ~: SKRIVARE ~~· 
;:~ ITAL Y 1990 269 134 179 ~ Japansk ::: * :: kvalitetsskrivare par ......... 1.695:- '• 
;:?, LAST NINJA Il 269 134 179 3 Serieinterface c 64/128 ...... 269:-
:;~ K.ICK OFF Il 319 134 179 :!Skrivarkabel par 5 m .... ...... . 169:• 
,,.. . Star LC 10 ....... ............... .. . 
::2:REDSTORMRISING 319 179 219 :;SLarLClOC...................... . .,i 
::~ ). Star LC 2410.......... ... .. .. .. . ·F 
::~IMPOSSAMOLE 229 134 179 ::Panasonic 1081... ... .......... 1.995:-t;t. 
::~ :: Panasonic 1180 ................ 2.595:- .,, 
::~ INT 3D TENNIS Z69 134 169 :: Panasonic 1124 ..... ........... 4.495:-

~:~ HAMMER FIST 134 179 ~: 

:;~MIDWINTER 369 :j ·•· 
~~~L SVIT LARRY III 449 i P~ilipS 88332 895 • • 1~~ 
:~~THEIR FINEST HOUR 299 :1 morutor (hyra 144:-/män.)........ • • \:1:· 

~=~ PROJECT STYLE 269 ~i: DISKETTER ~:j ~ ~ ~-
~:~FLIMBOS QUEST 269 134 179 l3.5" DISKETTER HJO st. ......... . .-............................... ........ 595:- €,~: 
:;~ALL TIME FAVORITE 

319 
ij5.25" DISKE'ITER.,100 st. Media ..................................... . 42~j~: 

•••. ~ •. DISKETIBOX 3.5 80 st.. ........ ...... ... .................... , ........ .. 129. ,c. 
~~~ . SEGA SPEL ~~~DISKETIBOX 5.25" 100 st. ........... ................................. : 129:· j~;~ 
:::: ~=~ NYTTOPROGRAM ~;~ 
::~ · ' ::::AMIGABOK 1 795,3:~ 
~~~Gå med i Arcade club, du får 10% rabatt på alla ~~!DE LUXE PATNT"fr.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.· ... 446:°- f:j; 
::~spel plus massor med specialerbjudanden i vår~::DE LUXE PAINT m ... ......... .......................................... l.166:_- ~=~ 
::;:klubbtidning som kommer ut varanann månad.Pris ~::DIGIP AINT III... .. ... ........................................................... 896:·~:~ 
····so /å B t 1 . å PG 54 09 96 6 M ·-~ . ,: •. DIGIVIEW GOLD 4.0 ... ..... ......... ... ................... ............. 1.796.- ••• 
:-:- :- r. e a as m p - . er 111.10 nng "':KINDWORDS 2 o 626· :-·= ·=·o fi 048130620 ' r.:, · ..... ....... .. .......... .. ..... .............................. •• .-:~ 
::: rre ors - . t,:LAITICE C 5.04 ................ .. : .... ..... .. ....... ....... ........ ......... 2.606:-~:~ ••• • •• , INUM , ::: ::::ONLINE PLAT , ...... .......... .......... : .......................... 626:· i. 
:,: ~::SUPERBASE PERSONAL.. ...... : .............. ................. : ....... 446:· :-;: 
:l: ~::SUPERPLAN ..... ................................................ .... ......... 1.166:- ~: 
:,: ,:::THE PUBLISHER (KW 2.0, PS, C-ART) ...................... 1.166:-~· 
::: SEGA SPEL l~:TV TEXT ... ......... ................... ............................................. 896:- ~ 
::: ,:svIDEOTITLER .... .............. .... ............................... .. ........ 1.346:·~: 
::: DYNAMITE DUX............................. 305 ~:: ::: 
-:· •:-: DIVERSE :-: 
:::PSYCHO FOX.................................... 305 i::: . ::; 
:~ ~==: ::: 
:::CALIFORNIA GAMES................... 305 (::: 512 KB SUPRARAM............................... 745:- ::: 
::: . ::: 3495:- ~== ::: TENNIS ACE.. ............... ,.................... 3(,)5 . ::: 2 MB RAM EXTERNT A500................ ::: 

l:lwoRLD GAMES.............................. 305 } 2 MB RAM A2000 (8MB KORT)......... 3495:- Il; 
l!lsLAPSHOT......................................... 305 :I GENLOCK ED HÖG KVALITET.... 3995:- 1\l 
::: . ~: INKL HÅLLARE 495 ::::, :,:RC GRAND PRIX............................ 305 -:: NAKSHA MUS ....... :- ::: ... ' ····• 
:::FREEDOM FIGHTER..................... 305 MUSMATTA............................................. 79:- :::~ 
~ N 

:::GOLFMANIA 305 :: MAXELLDISKETTER............ ............. RING ::::1 
•• 4 ••••••• • ••••• •••••••••••••••••• • •••• ••• ····1 
::: ::: . .~~ 
:,: ··: TAC2...................... ................................ 149. - .-:•1 
::: .:: :- -~:: 
•:•:-a-=-;--;-;--a,-;--;-.-=,...-..-.-....-...-;-;-;r.~=~=~=.-...=~.-.-a-:.1·!· -:-: ::=:=:!:=:=:=:!:=:=:::::::::!:=:=:!:::!:!:::::::=:::=:::!:::!:::::::::::::::!::::::;~·-:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::~~=~=~=~=~=~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::;:;:;:::::::::: 
. -. . . . . . . . . . UDDEVALLA: Post -, But ik- och Grossförsäljning. Box 672,45 1 24 

Uddevalla. Hesöksadress: (;erles Väg, Kuröd (f'.d. Bilspetl.1. 0522/JSJ 
50. Fax 353 44. 

VÄXJÖ : Butik. Storgatan 36. 0470/151 21. 
ORREFORS: Post- och Butiksförsäljning. 

Källvägen 3. 048-1/306 20. Fax 300 40. 

· r 

Jag vill beställa: .... .. ........ ... ............. ........... . 

·············· ························································ 
········· ········· ······ ··········································· ·· · 
··· ····· ······ ··· ·············· ··································· ··· 
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•• 
Ar inte Amigan långsam noff! 

För den som är sugen 
på en riktigt långsam 
Amiga är räddningen 
här. 

Om ni inte faller för 
turbokort och annat 
dyrt finns tyska Amiga
Bremze som försätter 
datorn i ide. 

Datormagazin har pro
vat och testaren letar 
fortfarande efter en or
sak till att produkten ex
isterar. 

Amiga-Bremze är ett kort som 
sätts i expansionsporten på en 
Amiga 500. Konstruktionen är 
idiotisk eftersom själva bromsen 
är pålödd i vertikalt läge på ett 
antal ömtåliga kontakter. 

Dessa är mycket lätta att vika 
och åstadkomma skada på ko-

Vem tusan behöver 
en långsammare 
Amiga? frågar sig 

Datonnagazins 
testare Stefan Ja-

cobsson. 

rtet. Framför allt med tanke på 
att hela kortet är helt öppet och 
fritt. prylen inte är inbyggt i en 
låda .. Detta gör också att man 
ganska lätt genom ett misstag 
kan åstadkomma en kortslut
ning. Vad resultatet av en sådan 
skulle bli törs jag inte tänka på. 
Att dessutom manualen är ett 
A4 papper som är skrivet på 
tyska gör inte saken bättre. 
Manual förresten , den informa-

tion som man får på det pappret 
kan man nästan ta reda på 
genom att titta direkt på brom
sen. 

Jag vet inte riktigt vad man 
ska säga om funktionen. Nog 
bromsar den Amigan alltid, från 
full hastighet till helt stilla
stående efter vad det verkar 
som. Men jag kan inte för mitt liv 
komma på något tillfälle när 
man skulle ha nytta av det. Man 

skulle ju kunna tänka sig att 
svåra spel kunde bli lite enklare 
genom att man bromsade ner 
dem. Men inte då, med tanke på 
att grafiken blir ryckig när man 
bromsar så ser jag ingen nytta 
med den ens på det området. 

Det här tycker jag personligen 
är ett mycket bra exempel på 
hur produkter inte får se ut. Jag 
kan inte se något positivt i det 
hela. Jag tycker att det mest 
verkar som ett försök att lura 
pengar av folk. 

Varning utfärdas härmed för 
'bromsar' i allmänhet och 
'Amiga-Bremze' i synnerhet. 

Stefan Jacobsson 

Utnyttja någons laser effektivt 
Nu är det här. Program
met som låter dig med 
en Amiga utnyttja arbets
platsens, kompisens el
ler din egen dyra laser
skrivare. 

Laser Up, heter pro
grammet som hjälper till 
att bättre utnyttja all 
fördelar som det innebär 
att ha en skrivare som 
klarar postscript. 

Postscript är ett slags program
språk som används främst för 
laserskrivare och fototypsättare. 

Postscriptfiler är vanliga textfil
er och kan editeras som sådana, 
som beskriver hela sidor. Det är 
dock mycket få som "program
merar" i det, utan postscriptfilerna 
skapas i stället av andra program 
som Desktop Publishing-program 
och liknande. 

Fördelen med postscript är att 
man kan styra många olika laser
skrivare på ett enhetligt sätt. En 
postscriptfil som är gjord med en 
Amiga skiljer sig inte tekniskt sett 
från en MS-DOS- eller Mac -
lntosh-dito. 

De fyra paketen som ingår i 
Laser Up!-serien är av två olika 
slag. Laser Up! Plot 1.2 och 
Laser Up! Print 1.2 är program 
som skapar en postscriptfil av en 
Aegis Draw ritning respektive en 
IFF-bild. 

Bästa delen 
Plot tar en Aegis Draw-ritning 

och gör om till postscript. Detta är 
enormt användbart om man inte 
har tillgång till en plotter, men 
däremot en postscriptprinter. 
Kvaliteten blir mycket bättre än 
man annars kan få med de funk
tioner som finns i Aegis Draw och 
väl i klass med en bra plotter. 

Print gör samma sak fast med 
IFF-bilder. Dock blir i allmänhet 
kvaliteten sämre än om man 
hade gjort en vanlig skärmdump 
av bilden, förutsatt att man har 
lasern inkopplad på Amigan. 

Laser Up Print har dock den 
fördelen att man kan skicka 
bilden till en fototypsättare och 
det kan också göra 
fyrfärgsseparationer, en normalt 
dyr process som krävs för att 
kunna trycka färgbilder. 

Små rutiner 
Laser Up! Utilities och Fonts är 

av en annan typ. De är till för den 
som själv skriver texter som 

Laserup består av 
fyra olika program 
som är bra att ha 

fördenmed 
tillgång till en 
laserskrivare. 

postscriptfiler. Utilities innehåller 
en mängd små subrutiner skrivna 
i postscript som underlättar tex
thantering. 

Nyttan av dessa två paket är, 
som jag ser det, mycket 
begränsad. Vill man ha snygga 
utskrifter och snygg layout på en 
sida är det i allmänhet alldeles för 
besvärligt att skriva den i 
postscript. Man får i allmänhet ett 
snabbare och snyggare resultat 
med ett riktigt DTP-program, eller 
en hyffsat kvalificerad ordbehand
lare. 

Det enda program som jag ser 
någon egentlig nytta med av 
dessa fyra är Laser Up! Plot, som 
kan vara till stor hjälp om man 
använder Aegis Draw att göra rit-

ningar med, men saknar en bra 
plotter att få ut dem på. Program
met är inte helt utan fel, men det 
fullgör i många fall sin uppgift. 

Anders Kökeritz 
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Stockholmare! 
Skandinaviens största 

datorbutik ger dig 
skäl till att inte 

handla på postorder! 

* Över 400 kvm välsorterad 
datorbutik. 

* 20 kvm spel~ylla med 
alla heta nyheter. 

* Massor med tillbehör. 

* 8 års branchvana ger 
Dig bästa support. 

* Stockholms bästa priser! 

Här hittar du oss: 

I DATA 
KOMPANJBT 

G) 

+ mot CIIY 
47 

SVEAVÅGEN 

Chara~ l)ata AB 
l\ :.t:1./ Poslo:,,,·: J::.,:'·. I' Sh ll 11-:SJo · 

• • • 
Kompletta Hårddiskar A500/ l000 · · 
33 MB autoboot . RLL. 40 ms. metallbox. 5.895:-
65 MB autoboot. RLL. 25 ms. metallbox, 8.895:-
120MB autobootRLL.28 ms. metallbox, 13.995:-

Kompletta Hårddiskar A2000 
30 MB autoboot. RLL. 40 ms, filecard . 
40 MB autoboot. SCSI. 19 ms. Quantum. 
60 MB autoboot. RLL, 28 ms. filecard 

GörDetSjälv system 500 I 1000 I 2000 

4.995:-
8.395:-
6.995:-

ALF2 autoboot. Harddiskbackup. Multiuser. etc. MFM. 2.695:
ALF2 ha systembusgenomföring. hanterar 2 HD:s. RLL. 2.995:-

(Vi har även SALE pä ReBool-syslemen - RING!) 
ALF S..JLE prisema gå/ler I.om. J/ Augusti /990 

NORDIC POWER 
Gudomligt Kraftfull A miga Cartridge ! 

Tester J alla länder har visa t ål\ Nordic Power ger mest för pengarna. 

•Begär separat produk tblad om du tvivlar. 

-Nu med SVENSK MANUAL! 795:-
Amiga 3.5" drive. ON/OFF. Slim Size. RF302c 

GOL_EM Track Display drive 3.5" NEC (otroligt tyst) 

512 KB Expansion m ON/OFF. CMOS-krelsar 

TRILOGIC STEREO MK2. sampler. prin tergenom föring 

TRILOGIC MONO sampler (vår absoluta runner) 

JOY/MUS-omkopplare. 30 cm kabel oumbärlig!! 

Designer Joysl1ck. GörDetSjälv. en av de 5 bästa· i testen 

T AC-2 Vit. Sver1ges mest sälda .... 

Passa diskettbox med pla ts för 150 x 3.5". stape lbar 

AMOS The Game Creator otroligt men sant ! 

AMOS demo för tv ivlande - erhåll -10% vid arg.best. 

799.00 
1595.00 
855.00 
695.00 
395.00 
.199.00 
169.00 
190.00 
259.00 
575.00 

39.00 

AS00EXP-8OOO Minnesexp. 0/2/4/6/SMB 
se test i D.M. 11/90 . 

fr. 3.995:-
VIOi:... Amiga Videograbber 

Bäst i test i alla länder. 
Vidi-Chronw colour utility 11395.oo 1 

ger 4096 färger för endast 259.00 
RGB-splitter. fr. 1795.00 (Dig1spiit Jr. 3295.00) 

HIT ACHIS/V -kamera650linjer3-LUX, 2995.00 

OBS ! T.f. Moms-höjning ger 1.5% pristillägg! 

Det glädjande företaget i Eksjö med de låga pnsema. ·~;"'-~-~--_...,~-~ 
0381/10400-10446 
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AMOS räddningen om du 
vill göra egna proffs-spel! 
Nu behöver du inte vara 
proffs på assembler för 
att skriva riktigt roliga 
spel. 

Räddningen heter 
AMOS, ett basicliknande 
språk, gjort för att göra 
män av pojka'r. 

Datormagazins störste 
pojk, Stefan Jakobsson, 
har testat. 

Så har den då kommit, 
AMOS! Ett av de största pro
gramsucceer någonsin på Atari 
ST som nu finns till Amiga. 

För vad sägs om över 450 
kommandon? Avancerade spri
te- och bob-rutiner, mjuk- och 
hårdvaruscrolling, dual play
field scrolling (parallaxscroll), 
interruptdriven musik plus myc
ket, mycket, MYCKET mer. Och 
allt detta i BASIC! 

AMOS har en BASIC-liknan
de kommandostruktur, men är 
trots det snabb, fruktansvärt 
snabb. När sen kompilatorn 
kommer i höst är detta defini 

. 

tivt något att titta närmare på. 
AMOS skapades av frans

mannen Francois Lionet som 
ansåg att Atari ST:n hade en 
trist basic. 

Lionet döpte programmet till 
STOS, som numera finns med 
som standard när man köper en 
ST. STOS har blivit ett av de 
mest säljande ST-programmen 
någonsin, Helt plötsligt kunde 
man skriva avancerade spel i 
BASIC! 

När Francois sen lade vantar
na på en Amiga kan ni tänka er 
resten själva. · 

Han bestämde sig för att 
Amigan också kunde ha nytta 
av en ny BASIC. Han behöll 
grunderna i STOS och gjorde en 
kraftig omarbetning av grafik 
och ljudkommandona. Samt la
de till en hel del. Resultatet kan • 

Så här ser editorn i AMOS ut. •Det är här du skriver in 
dina program. 

bara beskrivas med ett ord, ly- inte multitaskande. Med andra 
sande! ord, laddar du in editorn kan du 

inte köra något annat program 

Dålig editor 

Det enda jag kan komma på 
att klaga på är editorn där man 
skriver !n sina program, Den är 

samtidigt. 
Det är synd. Men vi får hop

pas att någon ordnar detta, 
Med tanke på att AMOS-klub

ben redan finns och har ett tio
tal disketter i sitt PD-bibliotek 
så kommer det kanske att dyka 
upp en lösning, AMOS-klubben 
är en klubb·som bildats för och 
av AMOS-ägare. För 12 pund 

' (ca 120 kronor/år) blir du med
lem och får då 6 nummer av 
AMOS Newsletter, en liten tid
ning med tips, tricks, buggrap
porter med mera, Dessutom får 
du tillgång till deras PD-bibllo
tek. Ett av programmen som 
finns i PD-Biblioteket är möjlig
heten att läsa ST-diskar så om 
du bli'r med i STOS-Klubben 
9ckså kan du köpa och ladda 
STOS-program direkt i AMOS 
också. 

Avancerad 

Det är mycket bökigt att lad
da in bilder i Amigan med basic. 
I AMOS använder du bara ett 
enkelt kommando. Och det är 
lika enke lt med musik. 

Dessutom har AMOS ett an
tal kraftfulla kommandon för 
just ljud och musik. Dels vad 
gäller samplade ljud men även 
för att manipulera ljudkretsen 
direkt. 

även kommandon av typ: SET 
WAVE, NOISE och SET ENVEL. 
Du kan även utnyttja talsynte
sen från AMOS. Det finns även 
ett kommando för att göra så 
kallade VUMETERS. Du kan få 
ett antal sprites att röra sig· i 
takt med musiken på dem fyra 
ljudkanalerna. 

Text kan du också manipule
ra på ett antal olika sätt. Bland 
annat genom att använda olika 
typsnitt. Men även på vilket sätt 
texten skall visas på skärmen. 
Det finns kommandon för inver
terad text , skuggad text, under
stryken text m.m. 

Det största antalet komman
don finner du dock inom avdel
ningen grafik. Där finns det en 
uppsjö av mer eller mindre nyt
tiga kommandon. 

AMOS kommer med två disketter och en tjock hand
ledning på engelska. Allt för 545 kronor! 

Det f inns även en del inbygg
da ljud som BOOM (explosion), 
SHOOT (skott) och BELL. Men 

Bland annat har du möjlighet 
att öppna skärmar och fönster i 
ett antal olika moder. Exempel
vis kan du i AMOS använda dig 
av HAM (Hold And Modify) och 
kan då använda alla 4096 fär
gerna, från BASIC. Du har även 
möjlighet att utnyttja EXTRA
HALFBRITE och kan då ha 64 
färger på skärmen samtidigt. 
Sen finns det naturligtvis ett an
tal sätt att manipulera dessa 
skärmar och fönster. Bland an
nat finns det kommandon för 
både mjuk och hårdvarusk,roll
ning. Du kan även mycket en
kelt använd dig av den så kalla
de DUAL PLAYFIELD. Med and
ra ord kan du få mycket avan
cerade skrollar. 

Nu kan alltså nästan vem 
som helst skapa effekter av den 
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"AMOS 
kommer 
att .bli en 
stor 

., 
succe 
typ som finns i berömda spel 
som Silkworm och Xenonll. 
AMALs kommandon för att ska
pa, visa och man ipu lera spri tes 
och blitter objekt är också 
avancerade. Framför allt är 
dom mycket enkla att använda. 

Titta på programmet i f igur 1. 
Detta visar ett exempel på hur 
en~elt det är att använda sig av 
hårdvaruskrollning. 

Vanliga kommandon 

Sen f inns det även en bunt 
" vanliga" BASIC-kommandon. 
Jag tänker då närmast på olika 
typer av loopar, procedurer, 
mattefunkt ioner m.m. Vad gäl
ler menyer så har AMOS allt det 
som borde ha funnits i Amiga
BASIC. Det f inns även ett antal 
kommandon för att hantera di
verse olika typer av filer på dis
ken. Så även inom detta områ
de är AM OS genomtänkt och 
väl understött. 

En av de mest kraftfulla funk
tionerna hos AMOS är AMAL. 
AMAL står förthe AMos Anima
t ion Language. Det är ett spec i
ellt litet språk som är inbyggt i 
AMOS just fö r att hantera ani
mering av Sprites och BOBs 
som automatiskt animerar och 
f lyttar dina spriteobjekt eller 
REM Figur 1 

bli tterobjekt varje 50-dels se
kund. Så du anger bara vilken 
spritedata som skall visas och i 
vil ken bana den skall röra sig. 
Sen kan du glömma den . AMAL 
tar hand om resten. 

Mycket trevligt 

Personligen tycker jag att 
AMOS är en mycket, mycket 
trevlig bekantskap som säkert 
kommer att bli mycket trevliga
re vad det lider när lite bra hjälp
program och andra rut iner dy
ker upp i AMOS-klubbens PD
bibliotek. Det enda jag kommer 
på så här direkt som drar ner 
helhetsintrycket är som sagts 
t idigare att. Editorn fungerar 

if\-ElM Det~a program visar hur enkelt det är att sKapa en 
"REM sXr ollande bakgrund med hjälp av. de inbyggdi skr&ll 
REM kommandona i AMOS - · 

REM Öppna en ext ra bred skärm 
.Screen Open 0, 9601 100, 8, Lo.wres 

'~!i:~~e0t ~l1L ~2fi~s~;g;nt1;~~ 'S6&6; $777 
Flash Off 
:.i,.EM S)';apa t,f\ ,f in regnbåge t),11 bakgrunden 
Set R,1inbow· 0,1,~4 , " (8,2,'$)'" , '" ', "' " 
Rainbow 0,1 , 150 , l -0 0 
rEM Anropa l andskaps-proc\<furen 
i"LANDf640 , 0 , 50) 
REM Ladda den sista de l en av landskapet med en 
REM av för&ta biten 
screen Copy 0 , 0,0 , 319,100 To 0,63'9 , 0 
,Rem H.årdva.rn SkroHning 
!1/0 4 

ForM!"'cO 'l'o . 159 If 
Screen Offset O,I•4,0 : Wait Vö1 
Next I 

,Loop 
REM Proced\11: 1:ör at t generer a landskapet 
Procedure L.AND [W,X,NJ 
Inkl : Bar X,Ö To w+~,99 
For T=O T O N. 

;~~~1if~i2 
TW: Rnd(W/8}~ 4 : T'l'l"":Rm:t(SÖJ 

Polygon TX, 99 To TX+TW/2,99-T!i To TX+TW, 99 
Next T 

End? oo 

inte i multitasking-miljön. Samt 
att konverteringsprogrammen 
för SoundTracker och Sonix 
inte följer med från början. 

Den som har allvarliga planer 
på att sätta sig ner och börja 
skriva lite spel eller i princip vil 
ket annat program som helst. 
Men som inte har vare sig tid 
eller motivation att lära sig C 
eller Assembler bör ta en titt på 
AMOS. Det är kraftfullt , snabbt 
och mycket användbart. Låt ab
solut inte det stora antalet kom
mandon avskräcka dig. Dom 
flesta är tämligen självklara när 
man tittar på dom. AMOS kom
mer säkert att bli en stor succe. 
Det är vad som behövs om det 
skal l komma bra program t ill 
och runt AMOS. När du köper 

AMOS får du ett erbjudande om 
att skriva" ett spel och skicka in 
det t ill Mandarin. Vinner du be
lönas du med 50.000 kronor och 
dessutom royaltys på försälj
ningen. Trevligt in itiat iv som 
säkert betalar sig själv. 

Stefan Jakobsson 

För att åstadkomma en effekt som bilden ovan visar 
räcker det med att skriva det korta AMOS-program
met som finns listad här bredvid. 
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Lär din dator tala .klarspråk 
Låt din dator förklara 

sig. Qressera datorn att 
läsa ut tal i klarspråk på 
svenska istället för med 
siffror. Mata exempelvis 
in siffran "1" och datorn 
ska skriva ut "ett" som 
svar. 

Där har du detta num
mers Utmaning. Skriv 
det kortast möjliga pro
grammet som löser 
uppgiften och vinn våra 
fina priser! 

För att inte överanstränga 
geniknölarna efter en hård 
semester har jag gjort denna ut-

, maning ganska enkel. Uppgiften 
är a!J skriva ett program som 
skriver ut ett tal det får in i bok
stäver. 

Programmet ska klara alla 
heltal mellan -999 999 999 999 

999 och+ 999 999 999 999 
999, dock behöver det inte klara 
positiva tal med plustecken före, 
däremot givetvis minustecknet 
på negativa tal. Tänk på att van
liga flyttal inte klarar så stora tal, 
i alla fall inte på 64:an. Du kan 
bli tvungen att lagra talet i en 
sträng, eller matris istället. 

De räkneord som används blir 

Utmaningen 
;~;::~LCX~K11Ii1fa:Witifäti;~;L.~@r:t@1SJ 

AMIGA / C64 

då: biljoner, miljarder, miljoner, 
tusen, hundra, tjugo-nittio, ett -
nitton och minus. 

Programmet ska· skriva ut en 
prompt i form av ">" och hämta 
in ett tal. Gör det dig gladare får 
du ha ett frågetecken efter > 
också. 

Är talet utanför området eller 
inte ett heltal ska programmet 
ge felmeddelandet "Ogiltigt tal.". 
Ar det inte alls ett tal ges 

Så här ska det se ut på skärmen om du klarar att lösa Utmanin
gen .i detta nummer. 

felmeddelandet "<texten> är in
te ett tal!". Efter felmeddelandet, 
eller det utskrivna talet 
fortsätter programmet med en 
ny prompt (">") för att få ett nytt 
tal. Slår man bara RETURN vid 
prompten avslutas programmet. 
Se vidare i skärmdumpen hur 
jag vill ha det. 

Liksom tidigare är tävlingen 
öppen för både 64q_ och Ami-
gaprogrammerare. Klasserna · 
Amiga och 64 kommer att 
bedöm mas oberoende av 
varandra och en vinnare kom
mer att utses i varje klass. Det 
kortåste programmet i varje 
klass får pris . Till Amigan vill vi 
främst ha program i AmigaBa
sic, men du kan också skicka in 
ett program i tex C. 

Det är längden på den okom
menterade källkoden som 
räknas. Om du ihte använder 
AmigaBasic måste du tala om 
vad det är för språk du har skriv-

it programmet i, vilken kompila
tor du har använt och om det 
ska kompileras eller länkas på 
något särskilt sätt. 

Har du ideer på nya ut
maningar som du tror vi kan 
använda så skriv gärna ner dem 
i ett brev märkt "MIN UTMAN
ING" och skicka till adressen 
nedan. Du vinner 100 kronor om 
vi använder iden. 

Jag vill ha ditt bidrag senast 
den 21 september, skickat till 
adressen i regelrutan. 

Förstapris i varj~ klass är ett 
presentkort på 400 kronor samt 
Datormagazins unika Hacker
diplom som visar att du segrat i 
Datormagazins Utmaning. 

Vinnaren, tillsammans med 
det vinnande bidraget i varje 
gren, presenteras i Datormagaz
in nummer 16 / 1990 och vin
narna kommer också att medde
las per post. 

Anders Kökeritz 

EXQUISITE C64 BASIC v4.0 
Exquisite Basic v4.0 är en vidareutveckling av Sys
Basic v3.3, programmet som vann Datormagazins 
programmeringstävling 1987. 
Med Exquisite Basic v4 .0 kan du utnyttja allt C64:an har 
att erbjuda, utan att bekymra dig om det får plats. 114 
nya kommandon över många områden ger dig bland an
nat två textskärmar, en högupplösningsskärm, 512 egna 
tecken, 48 spritedefinitioner, 16 melodier samt två egna 
Basicprogram. Allt detta i minnet samtidigt! Utnyttja 
flerfärgsmod, scrolla, rita sprites och tecken med de in
byggda ritprogrammen, komponera musik ... 
Möjligheterna är många, och enkla att utnyttja. 
Exquisite Basic v4.0 finns endast på diskett och kostar 
135 krono,: 

Du beställer ett exemplar genom att sätta in 135 kronor 
på PostGiro 4875151-5 . Betalningsmottagare ska vara 
Mac Larsson, och glöm inte skriva ditt namn och din 
adress. 
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Kurser 
till 64:an 
• Jag är en 14-årig 64-ägare 
som undrar om det finns 
datakurser i Sverige till 64an 
(helst i Stockholm!). I så fall 
vart??? 

lnderjit Singh, Vällingby 
Ta Gula sidorna och slå upp 

ämnes området Studieförbund. 
Studieförbunden ägnar sig åt 
kvällskurser i alla möjliga ämnen 
och datorer är ett viktigt sådant. 
Prova att rmga runt tills någon 
svarar att de har 64-kurser. 

P.S. Wizard brev besvaras IN
TE per fax!!! 

Program till 
1581-drive 
• Jag har en 1581 diskdrive 
med 3.5"-disketter. Var får 
man tag i program på detta 
format? 

Eftersom 1581 :an inte blev 
speciellt spridd finns det inte 
mycket pry lar ti ll den. Tala med 
din lokala handlare och fråga 
om inte han kan ta hem lite pry
lar till den. Alla butiker kan 
beställa hem om någon av 
grossisterna tar hem program 
på 3.5". Du kan ju alltid ringa di
rekt till AlfaSoft (040-164150) 
eller HK (08-7339290) och höra 
vad de har att erbjuda. 

Knappar 
på cartridge 
• Jag har en resetknapp med 
två knappar. Det står "Game" 
respektive "Master". Vad är 
dessa till för? 

Hälsningar Nisse, Uppsala 
En resetknapp är en knapp 

som ansluter datorns resetled
ning med jord. Du har uppen
barligen ett cartridge med denna 
funktion. Eftersom jag inte vet 
vad det är för cartridge kan jag 
inte svara på din fråga, men läs 
i den manual du fick med. 

V~en cartridge 
är bäst? 
• JAG tänker köpa en TFC 111. 
Är det den bästa cartridgen i 
den prisklassen? 

Christoffer Nyberg 
Jag är förespråkare av Action 

Replay efter att ha använt båda 
ganska länge. Action Replay är 
bättre för alla utom de som 
använder turbotape. 

Datormagazins läsar-trollkarl svarar på frågor om din C64/128. Så undrar du över något som 

Kortare 
form av list 
• Jag har en Action Replay 
MK IV. När jag skriver SLI 
"Programnamn" och trycker 
på RETURN så listar den mina 
Basicprogram. Varför gör den 
så och varför står inte kom
mandot i min manual? 

Trogen läsare 
Det du har skrivit in är egentli 

gen en kortare form av SLIST, 
d.v.s. listning av ett program till 
en device (i detta fall screen 
men PLIST skickar till skri
varen!) . Detta kommando står i 
min manual under "Toolkit com
mands". 

Bästa 
listskyddet 
•Jag undrar om det finns ett 
idiotsäket sätt att listskydda 
sina program så att de inte 
går att lista innan de startas? 

Ett sätt är att använda en 
packer. Det är ett program som 
packar ihopa andra program så 
att de blir kortare. Man får då 
bara fram en enda basicrad som 
innehåller ett SYS och inget an
nat. Det finns många andra sätt 
av skiftande kvalitet, men detta 
är nog det jag föredrar. Packers 
finns det gott om hos alla 
användar föreningar om du inte 
redan har någon. Titta på USER 
GROUP listan och kontakta en 
av dessa. 

Lämna tillbaks spelet om det 
inte fungerar trots 
/addningshjälpen Load-lt 

' 
Lämna tillbaks 
kassetten 
aJag har spelet Defender Of The 
Crown och jag får inte utslag på 
min loadit. Därför kan jag inte 
ladda. Vad skall jag göra?? 

Lämna tillbaka kassetten. Det 
var fel på flera sändningar en 
DOTC, så det är troligen fel på 
bandet och inte din band
spelare. 

Bästa boken 
om sprites 
• Finns det en bra bok då det 
gäller sprites? 

Nitendo Hater 
En av mina favoritböcker het

er "64 Grafikboken" och tar upp 
precis hur man gör sprites, 
högupplösning, egna fonter och 
allt annat man skulle kunna 
tänka sig behöva för grafik
ändamål. Den är givetvis på 
svenska! ! (Sybex förlag, skriven 
av Charles Platt) 

Helt korrekt 
diskdrive 
• Vilka diskdrivar passar 100 
procent till TFC 111? 

IQ 
Jag har inte provat alla, men 

det kan du ju fråga i den affär du 
tänkt köpa driven i. Lovar de att 
driven funkar 100 procent till en 
TFC 111 så har du rätt att lita på 
det. Skulle de ha lurat dig skall du 
kräva att få pengarna tillbaka. 

Använda 
ArtStudio 

• I vilka program kan man 
använda bilder från ArtStu
dioll? 

I första hand givetvis Ad
vanced ArtStudio (dvs. det du 
kallar ArtStudioll) . Alla bilder 
från alla ritprogram kan 
användas i alla program! Frågan 
är bara i vilket format bilderna 
ligger på disken. Vi kan börja 
med at dela upp bilderna i två 
kategorier; Multicolour och 
HighRes bilder. Båda har 8000 
bytes i picture data och 1024 
bytes i screendata. Multicolour
bilder har dessutom 1024 bytes 
i ett extra colourmemory. Vet 
man hur dessa ligger i filerna 
kan man lägga dem precis som 
man vill i minnet och sedan visa 
dem från vilket program som 
helst. Då man köper the Expert
Cartridge får man med konvert
eringsrutiner mellan de flesta 
existerande ritprogram. 

Ladda 
turbotape 
•Kan spel som er sparade 
med GCL-Turbotape laddas 
medTFCIII? 

Eftersom jag irite sett annat är 
piratkopior sparade på turbo
tape (oavsett typ!) och jag Inte 
har intresse av något dera, kan 
jag inte svara på din fråga. 

Bra musik
program 
• Vilka musikprogram finns 
till C64? 

Det finns en mängd program, 
men väldigt få finns att köpa. 
Det mest spridda bland demo
makare heter "Future Compos
er", som bygger på en 
musikrutin av Charles Deneen. 
CD, eller TMC som han också 
kallas, arbetar nu på Maniacs of 
Noice. M.O.N. är det bästa 
musikbolaget för 64an idag och 
har gjort sig kända genom att 
göra låtar till spel som Tur
boOutRun, Mr. Hell och Alter 
The War för att nämna ett par, 
sagt som en parantes för att 
visa på den kvalitet som FC 
håller. 

Skriv ut 
fryst bild 
• Hur får man en TFClll-fryst 
bild i färg eller svartvit på en 
Star LC 10-skrivare med Cen
torion-interface? 
I printermenyn väljer du Cen
tronics interface och sedan 
väljer du YES eller NO på 
färgvalet. Allt enligt manualen. 

Hur mycket 
Midi finns det? 
•vad finns det för MIDl
möjligheter till en C64? 

Hilsen Zetextre 
Det har sålts MIDl-interface 

till 64:an som gjort att cfu kunnat 
använda 64:an att styra dina 
midi-instrument. Kontakta din 
lokala handlare, de vet säkert 
mera om var du kan köpa dem. 

Vad är 
Microassembler 
• snälla ni kan ni berätta vad 
en "MICRO ASSEMBLER" är 
för något och vad man 
använder det till? 

Mattias Johansson, Alingsås 

Microassembler är en assem
bler till 64:an som använder den 
vanliga BASIC-editorn. En as
sembler använder man för att 
skriva maskinkodsprogram (as
semblerprogram), vilket dock 
kräver att man kan maskinkod. 

AK 
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Grafik/Bildhantering 
Deluxe paint 111 995:-
Deluxe Photolab 945:-
Deluxe Print 249:-
Digipaint 3 895:-
PhotonPaint 1.0 249:-
Photon Paint 2.0 1095:-

3-D, Raytracing 
& Animering 

ANIMagic 
ComicSetter 
DigiMate 111 (kräver ARexxl 

•. Forms in Flight Il 
MovieSetter 
Sculpt40 
Turbo Silver 
VideoScape 30 
Real 30 

Presentation 
Deluxe Video 111 

Director 
tian Performer 
Lights, Camera, Action 
TV Show 

Videotextning 
Pro Video Plus 
TV Text 
VideoTitler 

Ordbehandling 
Exce\lence 
KindWords 2.0 

795:-
499:-
395:-

1595:-
499:-

4495:-
2345:-

895:-
4495:-

875:-
495:-
495:-
495:-
495:-

2695:-
495:-

1295:-

1895:-
695:-

Databas/Register 
Fami\y T ree (släktforskning) RING! 

395:-
1295:-
2395:-

SuperBase Personal 
SuperBase Personal 2 
SuperBase Professional 

Glos program 
Läxan 199:-

Terminalprogram 
ATa\k 111 845:-
0nLine1 Platinum Edition 595:-

Musik 
Aegis Sonix 
AMAS 
AudioMaster Il 
Bars & Pipes 
Dr. T KCS Leve\ 2 
Mid~lnterface (inkl. kablar) 
Stereosampler 
VoRecOne (röstigenkänning) 

575:-
1295:-

795:-
2595:-
2195:-

395:-
495:
RING! 

Programmeringsspråk 
AMOS 595:-
ARexx & WShell 695:-
Arg Asm Assembler 895:-
0evPack Assembler V2.14 795:-
GFA BASIC 3.0 895:-
HiSoft BASIC 995:-

POSTORDER 
ilAfALÄrr 
Box U9, 241 38 Eslöv 

Tel. 0413-125 00 

-·· . 
.·. 

HiSoft Extend 
Lattice C V5.04 

395:
RING! 

Desktop publish.ing 
PageSetter Il 875:-
Professiona\ Page Vl.3 3595:-
CG Outline Fonts 1695:-
Pixe\Script Vl.l PS Emulator 995:-
Publishing Partner Mas1Er Vl.82 3495:-

CAD /Vektorbaserade 
ritprogram 

Aegis Draw 2000 
lntroCAD 
Professiona\ Draw V2.0 

Kalkyl 
MaxiPlan PLUS 
SuperP\an 
Advantage 

Bokföring 
AmigaBok (FAR godkänt) 
Home Desktop Budget 

Mac-Emulator 
A-Max (inkl. 128KB Mac ROM) 

Spel Amiga 
688 Attack Sub 
Cönquerer 
Dragon's Breath 
Dungeon Masrer (1 Mb) 
F-29 Retaliator 
Future Wars 
lnrerphase 
Knights of the Crystallion 
Leisure Suit Larry Il 
It Came From The Desert 
Midwinter 
Pro Tennis T our 
Shoot 'em Up Construction Kit 
Sim City (512 Kb) 
Sorcerer's Apprentice 
Their Finest Hour 
X-Out 
Xenomorph 

Nyheter! 
Bomber Mission Disk 
Champions of Krynn (1 Mb) 
Chrono Quest Il 
Colone\' s Request 
Comboracer 
Conquest of Camelot 
Crackdown 
Cyberball 
Damocles 
E-Motion 
Escape from Robot Monsrers 
Fire & Brimstone 
Flood 
Footbal\ Manager WC Edition 
Ghosts & Goblins (1 Mb) 
Harley Davidson 
Imperium 
ltaly '90 

SKÅNE 
UHiH;.X:: 
Bruksg. 32, 241 38 Eslöv 
Vard 10-18, Lörtl 9-13 
Tel. 0413-125 00 

2395:-
495:-

2495:-

1895:-
1195:-

RING! 

1795:-
499:-

3495:-

295:-
275:-
345:-
295:-
295:-
275:-
159:-
345:-
245:-
345:-
345:-
275:-
295:-
345:-
295:-
325:-
275:-
295:-

199:-
345:-
345:-
345:-
295:-
34S:-
295:-
249:-
295:-
295:-
249:-
295:-
295:-
249:-
295:-
345:-
280:-
295:-

I/ --

I 

... 

Jumping Jackson 
Kings Quest IV 
Klax 
Leisure Suit Larry 111 

Lite & Dea1h 
Might & Magic Il 
Operation Stealth 
Po\ice Quest Il 
Projecty\e 
Resolution 101 
Ring of Medusa 
Rotox 
Storm Across Europe 
1ennis Cup 
Turrican 

Möss/Tillbehör 
AmTrac Trackbal\ 
Trådlös mus 
Boing! - Optisk mus 

Joysticks 
Competion Pro (röd/grön/transp.l 
T ac Il svart/vit 
Wico Bathandle/Redbal\ 
Wco Super Three :Way 
Zip Stik (Auto fire) 

Disk boxar 
3.5" för 40 st 
3.s· för 80 st 
5.25" för 100 st 

Litteratur Amiga 
Amiga Applications 
Amiga DOS Manual 
Amiga Programmer' s HB l 
Amiga Programmer's HB 2 
lnside Amiga Graphics 
Nyckeln Till C 
Programmera 68000 
Viruses - A High T ech Disease 

Abacus Böcker 
l Amiga for Beginners 
2 Amiga BASIC I & 0 
3 3-0 Graphics Prag. in BASIC 
5 Tricks & Tips 
6 Sysrem Prag. Guide 
7 A(JII. System Prag. Guide 
8 Amiga DOS lnside & Out 
9 Disk Drives lnside & Out 
l O C for Beginners 
11 C for Adv. Programmers 
12 More Tricks & Tips 
13 Graphics lnside & Out 
14 Desktop Video Guide 
Amiga DOS Quick Reference 
Datadiskar vid boköp 

UltimaV 
·Last Patrol 
Pirates! 
Kick Off 2 
Red Storm Rising 

GÖTEBORG 
-:=.;;.;;,!r; 

249:-
345:-
245:-
345:-
295:-
345:
RING! 
345:-
269:-
295:-
345:-
295:-
345:-
275:-
249:-

1095:-
1095:-
1295:-

179:-
149:-
249:-
349:-
179:-

79:-
99:-
99:-

235:-
295:-
295:-
295:-
235:-
195:-
395:-
265:-

199:-
325:-
265:-
265:-
399:-
399:-
265:-
375:-
265:-
365:-
265:-
369:-
265:-
149:-

99:-

345:-
280:-
285:-
295:-
345:-

Backaplan, Färgfabriksg. 1 
Vard 10-18, Lörtl 10-14 

el. 031-22 00 50 



CIiier tom 12/9 

--- - - - - ----- ,__ __ - ----- - -- - - - ·- ......._... 

- " • ft i.ft • • 
Tel. 0413-125 00 

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

SupraRam 
500 

Extra minne/klocka 

Ordbehand. med 
sv. ordlista 

Endast 795:-

; • Universalmus nak:)hO 
• • Ami?a, M O U S E · 

• i Atart, 5T IMMNtWIHMI 

I • rzMöPi)ision ··--~---11 
• Musmatta 
• Mushållare 

2400MODEM 
1 kompletta modempaket 

Från 1895:-

DISKETTER 
3,5" MF2 DD 7.99/st 
vid köp av 1()() 6.90/st 

fiJ~~Ll~Cl 
Raytracing/3D 

CAD på toppnivå! 
Poffesional 4495:-
Beginner 1495:-

Ring för info! 

DICil-VIEW ........ 
DIGIVIEW GOLD 4.0 
Amiga digitaliserings hård
& mjukvara+ Digipaint 1 

1495:-

LCl0 2399:-
LC 10 C 2895:
LC 24-10 3785:-

NECP6 
24-nålars faktura

skrivare kompl. m. 
kablar, sv. manualer 

AMIGA 
extra drivar från 895:-

I 

' 

' 

I 

A2000 
Hårddiskar 

Ci\lP 
G REAT VALLEY PRO0UCTS INC. 

45Mb Hardcard 

Ring! 
, OBS! Begränsat antal 

MPS 1224 C 
0 .. 

24-NALARS FARG-
MATRISPRINTER 

4895:-
Datorpapper ingår! 

Hardware 
Ref Manual 1.3 249=-
Libraries & 
Devices 1.3 379:-
Includes & 
Autodocs 1.3 399:-
Amiga 
Maskinspråksboken 255:- . 
AmigaOOS 
Handbok 225:-
Programmering i C 295:-

Helsvenskt 
registerprogram 

395:-

~--



Musik och 
hoppiga bollar 
Hur gör man för att kombin
era studsande rasterlinjer, 
musik och scroll i maskinkod. 
Har det något med IRQ att 
göra? . 
Den fule, onde och okunnige! 

Du har rätt i en sak; det har 
med IRQ att göra. IRQ betyder 
interrupt request och innebär att 
datorns ordinarie programkör
ning avbryts för att köra ett litet 
sidospår. Det finns ett antal 
olika källor till dessa IRQ och 
det som är vanligast förekom
mande är rasterinterrupt. 

Man ställer in en form av 
alarm (d.v.s. själva interruptet) 
att "ringa i klockan" då en viss 
rasterrad på skärmen ritas ut. 
Van ligas! är att man då ställer 
IRQ:et att utlösas för att man 
skall rita ut något på skärmen, 
som colourbars (rasterlinjer!) . 
Innan man lämnar tillbaka kon
trollen till datorns ordinarie pro
gram, hoppar man en runda till 
scroll- och musikrutinen vilka i 
allmänhet är uppbyggda för att 
uppdateras en gång per skärm. 

För att sätta på rasterinter
ruptet använder du: 
LDA#$7F 
STA$DCOD 
LDA #$01 
STA$D019 
STA$D01A 
och sedan ställer du in en 
lämplig rad med 
LDA #$43 (Exempel på en rad) 
STA$D012 

Då man kommer till rad $43 
utlöses IRQet och datorn hop
par via IRQ-vektorn på $0314 
och $0315. Om denna pekar på 
din egen rutin kan du själv göra 
vad du vill en gång per skärm. 
Kom ihåg ett par tummregler 
bara .. Börja din rutin med: 
INC $D019 (Initialisera IRQet!) 
och avsluta med: 
JMP $EA31 (Dit pekar $0314 
och $0315 i vanl iga fall !) 

Väldiga 
sprites 
Jag vet hur man gör en sprite 
dubbelt så stor, men hur gör 
man för att trippeldubbla den, 
osv? 

Det kan du inte göra med 
VIC-11, grafikchipet, utan måste 
göra för hand genom att ändra 
spritedefinitionen. (Dessutom är 
den korrekta termen trefaldiga. 
Besserwisser anm) 

Datormagazins läsar-trollkarl svarar på frågor om din C64/128. Så undrar du över något som gäller 

Färgade 
sprites 
Hur gör man för att fixa 
flerfärgssprites på 64:an? 

ME 
Flerfärgade sprites gör man 

till en början precis som vanliga, 
dvs man definierar hur spriten 
ska se ut antingen för hand eller 
i ett spriteritprogram, lägger 
denna bild i 64 bytes i minnet, 
talar om för videochipet var den 
ligger (För sprite O lägger man 
spritedataadressen delat med 
64 i adress 2040) , slår på vis
ning av spriten (POKE 53269, 1) 
och lägger lite värden·på x- och 
y-positionen i rätta register ( tex 
POKE 53248, 1 00 POKE 
53249, 100). För flerfärgade 
sprites måste man dessutom ta
la om att denna sprite är 
flerfärgad (POKE 53276, 1 (fort
farande för sprite 0)). 

Skillnaden med flerfärgade 
sprites är när det för enfärgade 
bara krävs en bit i spritedefini
tionen för en punkt på skärmen, 
använder flerfärgade sprites två 
bitar. Det gör också att fler
färgade sprites bara är 16 punk
ter i bredd, men dubbelt så 
breda punkter som enfärgade. 
De två bitarna som representer
ar en punkt kan ha värdena 00, 
01 , 10, eller 11 , vilket motsvarar 
fyra olika färger. 11 är den van
liga spritefärgen för den spriten 
(från adress 53287 för sprite 0), 
00 är bakgrundsfärgen och 01 
resp 1 O är färger .från register 
53285, resp 53286, vi lka delas 
av alla flerfärgade sprites. 

Titta på 
spelkoden 

AK 

Jag är en kille som har haft 
64:an ett par månader och 
undrar hur· man kommer in i 
listningen för spel? Vad är en 
maskinkodsmonitor? 

ME 
De flesta (för att inte säga al

la) spel till 64:an är skrivna i 
maskinkod så för att "komma in 
i listningen" behöver du ett pro
gram som översätter maskinkod 
i sin binära form till något mer 
läsbart, nämligen en maskin
kods monitor. Maskinlmdsmoni
torer finns dels på disk, dels 
finns de inbyggda i många car
tridges typ Final Cartridge. Men 
även den "läsbara" listningen 
verkar antagligen kryptisl(t för 
dig om du inte kan maskinkod. 

Var kommer alla data-siffror 
frän, undrar en läsare 

Spara 
vc;1riabel 
Jag undrar om man kan spara 
en dimensionerad variabel på 
en fil. Delar av mitt program 
ser ut så här: 
10 OPEN 1,1,1 ,"DATA" 
20 FOR i=1 to 300 
30 PRINT #(i,0) 
40 PRINT #(i, 1) 
60 NEXT i. 
70 CLOSE 1,1 ,1,"DATA" 

Men nu blir det fel på rad 
30, och jag undrar varför. 

Frågande 
Jodå, det går bra att spara en 

dimensionerad variabel, bara 
man gör rätt. För det första 
utgår jag från att du har en rad 
av typ DIM a(300,2) i början av 
ditt program för att dimension
era variabeln . Sedan måste du 
använda variabeln rätt i 
PRINT#-satserna, du ska skriva 
PRINT #1 , a(i ,0) på rad 30 så 
datorn vet att den ska skriva på 
fil nummer 1 och att det är 
variabeln a som avses, ingen 
annan. 

Till sist räcker det att skriva 
CLOSE 1 på rad 70 för att 
stänga filen. 

AK (Svarande) 

Svårt 
starta spel 
Om man resetar ett spel med 
TFC 111, hur kommer man då 
på SYS-adressen som tar en 
tillbaka till spelet? 

Det är lite svårt och kräver att 
man kan maskinkod och har en 
monitor (vilket du har i TFC 111). 
Principen är att antingen söka i 
minnet efter en "typisk" början, 
tex instruktionerna SEI, LDA 
#$xx, (vilket blir 78 A9 f hex) 
och söka lite runt den punkten, 
eller följa hela laddrutinen som 
laddar in spelet och se vart den 
tar vägen. Läs gärna mer i Da
tormagazin nr 7/90. 

AK 

Var kommer 
alla siffror från? 
I många listningar på era 
sidor ser man massor med 
DATA-satser. Var kommer alla 
siffrorna från? Någon bok, 
eller? Själv kan jag bara göra 
sprites och musik me.d 
datasatser. 

Datasatser kan vara så my
cket. I de flesta fall är det 
värden som man POKEar in i 
minnet, vilket i sin tur kan vara 
allt från musik, spritedata och 
teckenuppsättningar till hela 
maskinkodsprogram. 
Maskinkodsprogram är nog det 
som är vanligast i våra list
ningar och de har i allmänhet 
gjorts med en assembler eller 
monitor på vanligt sätt och 
sedan konverterats till 0ATA
satser för att gå att knappa in. 

En färg 
på spriten 

AK 

I en gammal DM såg jag en 
artikel om enfärgade spr_ites, 
som talade om hur man 
känner av kollisioner . mellan 
sprites och text, eller andra 
sprites. Jag har dock tappat 
bort tidningen och skulle 
ändå vilja ha en m~r 
lättförståelig förklaring. 

Det finns två register i 
videochipet som är till för att 
känna av om en sprite har kol
liderat med något annat 
föremål, nämligen 53278 och 
53279. I dessa två register har 
varje ~prite en bit, sprite O har 
bit O med värdet 1 , sprite 2 bit 2 
med värdet 2, srpite 7 bit 7 med 
värdet 128 osv. Om · en sprite 
har kolliderat med en annan 
sprite sätts bitarna för de . två 
spritarna i adress 53278, om -en 
sprite kolliderar med förgrunden 
sätts den bit som motsvarar den 
inblandade spriten i adress 
53279. De är alltså bara aft läsa 
av den adress man är intresser
ad åv, med tex PEEK(53278) 
och kolla _om spriten har kollid
erat och i så fall göra något åt 
det. · 

Om man programmerar i 
maskinkod 'kan man också få 
en IRQ när en kollision inträffar 
om man sätter bit 1 resp 2 i ad
dress 53274, för sprite-text, re
sp sprite-sprite-kollisioner. 
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MUSENS BÄSTA VÄN 

Ge din mus ett längre, mjukare liv. Datormagazins ·tjocka ex
klusiva musmatta ger bästa tänkbara friktionen. Musen rea
gerar snabbare och mer exakt: 

Antistatbehandlad. Specialpris endast för Datormagazins 
läsare! Betala bara in 55 kronor (inklusive moms) till postgiro 
117547-0, Bröderna Lindströms Förlag. Din nya .musmatta 
kommer inom 14 dagar. Ps. begränsat antal musmattor! 
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Testa ditt 
• minne 

Detta är en version av seelet 
memory, där man ska vånda 
upp två "kort" i taget och för
söka hitta de kort som hör ihop. 
Programmet styrs med joy
sticken i port 1 och korten väljs 
med fire-knappen. Trycker man 
på H får man fram koordinater 
längs kanterna som minnes

11 ··1' fk .i! lk 
,ll__ .. ::11· 

TI~· ii FS 
;J: JL 

hjälp. 
Insänt av: 

Anders Olsson, Kinna 
Så här ser spelet Memory ut på skärmen. "Kortet" ärde rutmönstrade fyrkanterna. 
Och du vänder på dem med hjälp av joysticken. 

10 FOR 1=15360 TO 15422:READ A: POKE I,A:NEXT 
20 HS=75:N$= "ANDERS" 
30 DIM B(7 , 8) , P(7 , 8) , UV(2) 
40 PRINT "<CLR>"TAB(7)"<WHITE>H1GHSCORE :"N$;HS"TRIES": 

POKE 53281 , 0 : POKE 53280 , 0 
50 POKE 53248+21 , 0 
60 PRINT "<5 DOWN> "TAB(l5) "M E "10 R Y" 
70 PRINT TAB (15) " <11 CBM - U> " 1 

80 PRINT TAB(l9)"<DOWN>BY " 
90 PRINT TAB(l4) " <DOWN>ANDERS OLSSON " 
100 PRINT TAB (18) " <2 DOWN>l990 " 
110 PRINT TAB(l2 ) " <DOWN>PRESS FIRE TO START" 
120 PRINT TAB(l2) " <DOWN>PRESS 'H' FOR HELP " 
130 IF PEEK(56321)<>239 THEN 130 
140 PRINT " <CLR>" 
150 PRINT TAB(5)"<3 DOWN>PLEASE,WAIT WHILE I SET UP" 
160 PRINT TAB(l7) " <DOWN , CBM-A,4 SHIFT - C,CBM- S> " 
170 PRINT TAB(l7) " <SH IFT-B,4 SPACES,SHIFT-B>" 
180 PRINT TAB(l7) "<CBM-Z , 4 SHIFT-C,CBM-X , UP>" 
190 FOR I=O TO 7 
200 FOR T=O TO 6 
210 B(T,!)=78:NEXT T,I 
220 FOR I=O TO 26 : PRINT TAB(l8) "<UP , 3 SPACES,3 LEFT> 

"27-I:0$(1)="": 0$(2)="" 
230 Al=INT(RND(l)*7) 
240 A2=INT(RND(l)*8) 
250 Bl=INT(RND( l )*7) 
260 B2=INT(RND(l)*8) 
270 IF B(Al,A2)=78 THEN B(Al,A2)=I:0$(l)=" OK " 
280 IF B(B1,B2)=78 THEN B(Bl,B2)=I:0$(2)="0K" 
290 IF 0$(l)<>"OK " THEN Al=INT(RND(l)*7): 

A2=INT (RND ( l) * 8) :GOTO 270 
300 IF 0$(2)<>"0K " THEN Bl=INT(RND(l)*7) : 

B2=INT(RND(l)*8) : GOTO 280 
310 NEXT I:PRINT " <CLR>" ; 
320 PRINT " <WHITE,CBM-A, 23 SHIFT - C,CBM-S>" 
330 FOR I=l TO 20 
3 40 PRINT " <SHIFT -B,2 3 SPACES,SHIFT-B> " 
350 NEXT I 
360 PRINT "<CBM-Z,23 SHIFT-C,CBM-X>" 
370 1=1065:T=O 
380 POKE 54296,15:POKE 54278 , 88:POKE 54277 , 0:POKE 

54272 , 50:POKE 54273 ,50 
390 POKE 54276 , 129 
400 POKE I,102 : POKE I+l, 102:POKE 1+40,102:POKE 

1+41 , 102 
410 POKE 54276,0 
420 1=1+120:IF 1<1863 THEN 390 
430 I=I-837:T=T+l 
440 IF T<8 THEN 390 
450 REM************************** 
460 REM *******SPELET************* 
470 REM************************** 
480 V=53248:POKE 2040,240:POKE V+21,l 
490 POKE V+23 , U: POKE V+29 , 0 :POKE V+28,0:POKE V+39,13: 

POKE V+27,l 

·500 X=31:Y=57:PX=l:PY=l : UV=l:XK=0:YK=O 
510 POKE V,X :POKE V+l,Y 
520 GET AS:IF AS= " H" THEN GOSUB 1200 
530 P=PEEK (56321): IF P=255 THEN 520 
540 IF P,=247 THEN Xl=X+24 : GOSUB 660 
550 IF P=251 THEN Xl=X-24:GOSUB 660 
560 IF P=254 THEN Yl=Y - 24:GOSUB 720 
570 IF P=253 THEN Yl=Y+24:GOSUB 720 
580 IF P=239 THEN 600 
590 GOTO 510 
600 IF XK=X AND YK=Y THEN 510 
610 IF PEEK((PY*40)+PX+l024)=32 THEN 510 
620 UV(UV)=(PY*40)+PX+l024:B=B(PY/3,PX/3) :P=UV(UV) 
630 POKE P,B:POKE P+l , B:POKE P+40 ,B: POKE P+41 ,B 
640 UV=UV+l:IF UV>2 THEN 780 
650 XK=X:YK=Y : GOTO 510 
660 IF Xl <31 OR Xl>205 THEN RETURN 
670 IF Xl<X THEN PX=PX-3:FOR I=X TO Xl STEP ~1 
680 IF Xl>X THEN PX=PX+3:FOR I=X TO Xl 
690 POKE V, I 
700 NEXT I:X=Xl 
710 RETURN 
720 IF Yl<57 DR Yl>210 THEN RETURN 
730 IF Yl<Y THEN PY=PY-3:FOR I=Y TO Yl STEP -1 
740 IF Yl>Y THEN PY=PY+3 :FOR I=Y TO Yl 
750 POKE V+l , I 
760 NEXT I:Y=Yl 
770 RETURN 
780 REM******* UV=2 ******** 
790 POKE V+21 , 0:F=F+l:PRINT " <HOME , 6 DOWN> 

"TAB (30) "TRIES " : PRINT TAB ( 31) F: XK=O: YK=O 
800 UV=l : IF PEEK(UV(l))=PEEK(UV(2)) THEN 920 
810 POKE 54272,10 : POKE 54273 ,1 0 
820 POKE 54276 , 33 
830 FOR I=l TO 200:NEXT 
840 POKE 54276,32 
850 IF PEEK(56321)=239 THEN 850 
860 IF PEEK(56321)<>239 THEN 860 
870 IF PEEK(56321)=239 THEN 870 
880 POKE V+21,l 
890 POKE UV(l) , 102:POKE UV(l)+l , 102:POKE UV(l)+40 , 102: 

POKE UV(l)+41,102 
900 POKE UV(2),102:POKE UV(2)+1,102:POKE UV (2)+40,102: 

POKE UV(2)+41 , 102 
910 GOTO 510 
920 FOR I=O TO 100 STEP 3 
930 POKE 54272 , 0:POKE 54273,I:POKE 54276,17 
940 NEXT 
950 POKE 54276 , 16 
960 FOR I=l TO 50 
970 PRINT " <HOME> " TAB(30) " <WH ITE>PAIR" 
980 PRINT " <HOME> "TAB (30) " <GRAY 3>PAIR" 
990 NEXT 
1000 PAR=PAR+l 
1010 PRINT " <HOME> "TAB (30) " <WHITE>PAIR " 
1020 PRINT TAB(3l)PAR 
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1030 POKE UV(l) , 32:POKE UV ( l ) +l , 32 :POKE UV(1)+40 , 32 : 
POK E UV (1) + 4 1 , 3 2 

1040 POKE UV(2) , 32 : PO KE UV(2 ) +1 , 32: POKE UV(2)+40 , 32 : 
POKE UV(2)+41 , 32 

1050 POKE V+21 , 1 
1060 IF PAR=28 THEN 1080 
1070 GOTO 510 
1080 REM******* SLUT******•** 
1090 PR=INT((PAR/F)*lOO) 
1100 PRINT " <CLR>":POKE V+21 , 0 
1110 PRINT " <8 DOWN> "TAB (l O) " YOU MADE " PR "% 
1120 PRINT " <DOWN>"TAB ( lO)F "TRIES " 
1130 I F HS>F OR HS=O THEN HS=F:GOTO 1160 
1140 I F PEEK(56321)<>239 THEN 1180 
1150 PAR=O:F=O : GOTO 40 
1160 PRINT "<2 DOWN>CONGRATULATIONS,YOU HAVE A HIGHSC 

ORE " 
1170 INPUT " <2 DOWN>NAME "; NS 
1180 IF PEEK(56321)<>239 THEN 1180 
1190 F=O: PAR=O:GOTO 40 

' 

BIN-DEC+ 
Detta hjälper en att räkna ut vad 
ett binärt tal blir. Först frågar 
programmet var det ska läggas 
i minnet. Det bör lämpligen vara 
något utrymme som man inte 
kommer att använda för pro
gram. En adress kan vara 
49152. 

Därefter lämnar programmet 

10 REM* OMVANDLING BIN TILL DEC * 
20 REM 
30 REM*** BYK BRUNZELL 1989 *** 
40 REM 
100 PRINT CHRS(l47) 
110 INPUT " STARTADRESS "; S 
120 XS=S 
130 FOR N=lOOO TO 1040 STEP 10 
140 CH=O : FOR I=l TO 15 
150 READ X: POKE XS,X : CH=CH+X:XS=XS+l 
160 NEXT I 
170 READ K: IF K<>CH THEN PRINT "FEL RAD " ;N:END 
180 NEXT N 
190 POKE S+58,S-256*INT(S/256) : POKE 5+59,INT(S/256) 
200 PRINT CHR$ (147) 
210 PRINT TAB(4) ;"0MVANDLING BIN - TAL TILL DEC-TAL ." 
220 PRINT 

1200 REM***** HELP ******* 
1210 I F PEEK(1905 ) =1 THEN 1250 
1220 T= l: FOR I=l905 TO 1927 STEP 3:POKE I,T:T=T+l: 

NEXT I 
1230 T=49 : FOR I=1089 TO 1889 STEP 120:POKE I , T:T=T+l: 

NEXT I 
1240 RETURN 
1250 FOR I=l905 TO 1927:POKE I,32 : NEXT 
1260 FOR I=l089 TO 1889 STEP 40 : POKE I,32 : NEXT 
1270 RETURN 
1280 DATA 255 , 255 , 192 , 192 , 192 , 192 , 160,193, 64,144,194, 

64 ,1 36 , 196 
1290 DATA 64 , 132 , 200 , 64 , 130 , 208 , 64,129 , 224,64,255,25 5 , 

192 , 255 
1300 DATA 255 , 192 , 129 , 224,64 , 130 , 208 , 64 , 132,200,64, 

136 , 196 , 64 
1310 DATA 1 4 4 , 194 , 64, 1 60,193 , 64,192 , 192,192,255,255, 

192 , o, 0 
1320 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 

två adresser att använda med 
SYS-kommandot. Den ena 
adressen omvandlar ett tal med 
8 ettor och nollor (dvs 1 byte) till 
ett decimalt tal, den andra 24 
ettor och nollor (dvs 3 bytes) till 
ett sådant. 

Insänt av: 
Kåre Brunzell, Grums 

REGLER: 
• Bidrag skickas till Qatorrna· 

, gaziQ, Karlbergsvägen 77-81, 
i i 1sassTOCKHOLM.Mlir1<kU· 
: " vert~t PRG·TIPS. 

230 PRINT " EN-BYTE<2 SPACES>= SYS"; S+44 ;", 8 ETTOR/NOLLOR " 
240 PRINT " TRE-BYTE= SYS "; S+50 ;", 24 ETTOR/NOLLOR " 

· • ?rogran"lmen bör Inte över, 
sllg'a 10() rader och ska skick
as In på kassett eller diskett. 
• Bifoga alltid en förkla[ing tl!I 
dit t program och vilken dat-0r 
det är till (vi pubficerar bara 
program till 064, c12s, Prus4 
o,cl\Amiga). Skrfvj\ven ut, dltl 
''naiilfi, din adress, tefefon• och 
personnummer. 250 PRINT : PRINT 

260 PRINT "EXEMPEL EN - BYTE: SYS "; S+44; ", 00011101 " 
270 END 
1000 DATA 169, 0 , 133 , 2 ,1 62 , 8 , 32 , 121 , 0 , 201 , 48 , 208 , 3 , 24 , 144,1255 
1010 DATA 12 , 201 ,4 9 , 208 , 3 , 56 , 176,5 , 162 , ll , 108,0 , 3 , 38 , 2 , 1034 
1020 DATA 32 , 115 , 0 , 202 , 208 , 229 , 169 , 0 , 166 , 2 , 32 , 205 , 189 , 96 , 169 , 1814 
1030 DATA l , 133 , 251 , 208 ,4, 169 , 3 , 133 , 251 , 32 , 253 , 174 , 32 , 0 , 192 , 1836 
1040 DATA 198 , 251 , 208 , 4 , 32 , 157 , 170 , 96 , 169 , 44 , 32 , 210 , 255 , 208 , 238 , 2272 

FÖRKLARA DINA PROGRAM! 
Nu vill vi veta hur ditt program 
fungerar! 

I fortsättningen kommer vi 
att prioritera insända bidrag 
som också har dokumentation 
och programförklaring rad för 
rad . Orsaken är helt enke lt att 
många läsare vill lära sig mer 

om programmering. Och här 
kan Läsarnas Bästa program 
fungera som en programme
rings-skola. 

Skicka därför med en text till 
ditt program som rad för rad för
klarar vad de olika delarna i pro
grammet utför. 

Förklaringen kan se ut så här: 
Rad 10-40 Utskriftsrutin för 

meny. 
Rad 50-90 Subrutin från rad 

160, räknar ut antalet nedslag. 
etc, etc . 
Tack på förhand. Och är ditt 

bidrag dokuemnterat betalar vi 
dessutom lite extra för det. 

• Programmet får inte ha pub
licer,tts i andra tidningai -
sver.iska eller utländska. I ditt 
brevqnåste du också försäkra 
att duttan.1pphovrätten till pro-

,gramrnet, , 1,..,. , 
• 8icl'rag befönaS rriea tire
sentkort på mellan 50 och 
1000 kr. 
• Upptäcker vi efterhand att 
ett bidrag "stulits" betalar vi 
inte. eit öre. Dessutom stängs 
synqi¼ren ute från Datormaga-

1:zlni#'Sidor i atl framtid. 
li C)r;n du vll I ha kassett/diskett 
ifetur - blfoga frankerat och 
adresserat kuvert. 
• Det tar ungefär en månad In
nan vi kan lämna besked om 
ditt program platsar. Vi lagrar 
också för framtida bElhov, så 
dltt program kanske inte publl, 
cer~ ,direJ<t. 
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~~. SUPRA HÅRDDISKAR 

Äntliiien här till 
Am,ga & ST 

AMIGA 289: -
ATARI ST 289:-

LOST PATROL 
Blodi9t, Svettigt 

HARLIGT! 
AMIGA 289:-
ATARI ST 289:-

Qvantum Drive, 11 ms till A500 
30MB 6 295:-
40MB 7 295:-
80MB 9 495:-

1 05 MB 1 0 99 5: -
SUPRA MODEM 

2400 Baud, inkl kabel & Program 

~~DAST 1 69 5:• 
A.IV\A.S 

Stereo Sampler 
med inbyggt MIDI lnterface 

ENDAST l 195:-
MASTERSOUND 

Monosampler med mycket bra ljud 

ENDAST 475:• 

-ORIGINALET 

INKL. BATTERIER, , 74 5 BATTERIELIMINATOR, t 
CALIFORNIA GAMES, •• 
l -ARS GARANTI. 
Spel till LYNX: 
GATES OF ZENDOCON 
BLUE LIGHTNING 
ELECTRO COP 
CHIP'S CHALLANGE 

279:-
279:-
279:-
279:-

ORDERTELEFON: 

0223 - 209 00 

TITEL 64K 64D AMI AST 
Flood 289 
Hommerfist 139 189 289 
Theme Park Mystery 289 
Op. Thunderbolt 129 169 269 
Their Finest Hour 329 
Resolution l O l 289 
Ini. 3D Tennis 139 179 289 
KLAX 139 189 289 
SuP1'r Cars 239 
Sk,dz 139 189 239 

COMMODORE 
MPS 1224 

289 
289 
289 
269 

289 
289 
289 
289 
239 

24-Nålars färgskrivare 

4 995:• 

AMIGA 
EXTRADRIVE 

LARKMAN 

M 
Amiga 500 Pake 
Sv. Manualer, 3 i 

Mus, 2 st Joystid 
10 Maxelldisketti 
Diskettbox (40) 
Musmatta 

TITEL 
Projectyle 
lmpossomole 139 189 
Vendetta 139 189 
Pirates 179 229 
Flimbo·s 139 189 
Pro Tennis Tour 169 219 
lntoct 
Frontline 
WipeOut 
Rotor 

NYTTOPROGRAM AMIGA 
ORDBEHANDLING 
Excellence 
DTP 
Page Stream l ,8 
Publiching Partner M . 
KALKYLERING 

~1G1~'rER 
Superbase Personal 2 
Superbose Prof. 
TERMINALPROGRAM 
BBS Pc 
On Line Plotinum 
INTEGRERADE PROGRAM 
Works Platinum 
CAD 
A,ts Draw 2000 

~IT~~g~~ 
Amiga Starter Kil 
De Luxe Paint 111 
Photon Paint Il 
ANIMERING 
Animagic 
Director 
Vi deo Effects 3D 
TEXTNINGSPRGRAM 
TV-Text Pro 
Video Titler 
PRESENTATION 
De Luxe Video 111 
TV-Show 
Light Camero Action 
DIGITALISERING 
Digiview Gold 4.0 
Digidroid 
LJUD & MUSIK 
Audio Moster 11 
Musik X 
Sonix 
PROGRAMERING 
AMOS 
Arexx 
ArgAsm 
DevPac 2.14 

339 
289 
289 
239 
339 
239 
239 

339 

289 

339 
239 
239 

2495 

2395 
4349 

1295 

1295 
2795 

1295 
649 

2395 

2495 
1745 

795 
1195 
1195 

845 
645 

1795 

1495 
1495 

945 
995 
895 

1795 
1295 

895 
2795 

595 

589 
495 
895 
795 ............................... · . ·•· .. ·.·········-·.·-····-···-··· 

AMIGA 
AMIGA HARDWARE REFEREN 
AMIGA ROM KERANAL: INCL 
AMIGA ROM KERANAL: LIBR. 
PROGRAMMERA 6B000 
INSIDE AMIGA GRAPHICS 
AMIGA SYSTEM PROGRAMM 
AMIGA BASIC INSIDE & OUT 
AMIGA TRICKS & TIPS 
AMIGA C FOR BEGINNERS 

Du kon även skicka din beställning 

TILL VERTEX 
778 0 l NORBERG 



ITEL 64K 640 AMI AST 
:,mbi 
ood Money 
ood Wych 
ki Or D,e 
didos Football 
-16 Combat Pilot 
pace Bike 
,rn· lt 
hodow Worrior 
nreol 

Seko Assembler 
ottice C 5.04 

139 189 
139 189 
139 189 

239 
139 189 
189 239 
139 189 

139 189 

MCINTOSH EMULATOR 
,-Max Inkl. Mac-Ram 
>VRIGT 
>e luxe Print Il 
tickning & Broderi 
Vorld Atlas 
WIGA TILLBEHÖR 
,\idi Master 
rsättningsmus 
,terea Sound Sampler 

~2K0R~~k~~s OPOPULERAT 
i l 2K Ramkart med klocka OFOP 
:;enius Hondy Scanner 
'ro Genlock 

289 

289 

289 
289 

239 
289 
389 

:64 NYTTOPROGRAM DISK 
:;EOS 2.0 (Ordb ., rit, ordl.) 
:;eafile 64 lreg .prg) kräver Geas 
:;eacolc 64 lt-alkyt) kräver Geas 
:;eapublish 64 IDTP) kräver Geas 
3eaprogrommer (ASS) kräver Geas 
:64 TILLBEHOR 
)igital Sound Sampler 

~di6;( 64 

~eset Cortrid_ge 
, mor! Cord 32K 
16K Eprom Board 
)i skdrive C 1541 -Il 
3ondstotion C 1530 
DIVERSE TILLBEHÖR 
'vlon itorfot 14" 
)ammskydd A500 Mjukt 
) ammskydd A500 Hart 
:iammskydd A 1 000 
Dammskxdd A2000 
Printerstall 
Diskettbox 3,5" !401 
Diskettbox 3,5" 80 
Diskettbox 5,25' 1100) 
Dotoswitch 2-port 
Do~c,sy;it~h .j-port 

E MANUAL 255:-
IDES & AUTODOCS 305:-
RIES & DEVICES 315:-

295:-
235:-

RS GUIDE 399:-
325:-
265:-
265:-

289 
289 
289 

289 

3295 

545 
595 
595 

PRIS 
399 
395 
909 
699 
399 
499 

3045 
1345 
PRIS 

501 
401 
401 
401 
401 

PRIS 
699 
699 
455 
80 

499 
155 

1919 
299 

PRIS 
199 
105 
135 
175 
175 
180 
70 

100 
100 
255 
305 

TITEL 
Thunderstrike 

64K 640 AMI AST 

Chess Champion 217 5 
Kings Ouest 4 11 MB) 
Police Ouest 2 (1 MB) 
Imperium 
Midwinter 
Leisure Suit lorry 3 
Life & Deoth 

339 339 
389 389 
389 389 
389 289 
289 289 
389 389 
389 489 
289 289 

ltoly 1990 
Conqueror 

139 189 289 289 
289 289 

TECO VP 2410 
9-nålars matrisskrivare 
240 t/ s, 80 kal, NLQ, 
IBM/EPSON m.m 

2 295:• 
DISKDRIVE 

TILL C64 

GENIUS 
HANDSCANNER 

EXTRAMINNE 
TILL ATARI ST 
512 Kb 

1 313:• 

... 
=-

·le~PH1L1Ps GILLAR 
,:-KVALITETSMONITORER K ONl'O-

,: CM 8833 2 895:- KORT' 
CM 8802 2 495:- • 

"'" onitorerna levereras Det gör även vi! 
med kabel & 1 års garanti RING! 

Så skickar vi 

maxelt 
-NÄR INGET ANNAT DUGER 

MD 2 - D 5,25" 10-PACK 59:-
Mf 2 - DD 3,5" 10-PACK 119:-
Mf 2 - DD 20-PACK INKL. BOX 239:
Mf 2 -.PD 3,5" COLOR 10-PACK 139:
RENGORINGSDISKETT 3,5" 69:-

SEIKQSHA 
-SKRIVARE ÅT FOLKET 

SP -180 1 695:
SP - 2000 2 696:
SL - 80 3 695:
ALLA SKRIVARE. LEVERERAS 

MED KABEL & 2 ARS GARANTI 

MDI DISKETTER 
10-PACK 
10-PACK 

AMIGA 
ACTION REPLAY 

ENDAST 995:• 
ACTION REPLAY MK6 
TILL C64 

ENDAST 549:-
JOYSTICKS 

Wico Bathandle 279:-
Wico Red Ball 279:-
Wico Three-Way 379:-
Wico Boss 185:-
Slik Stik 80:-
Tac-30 185:-
Tac-50 279:-
1 -controller l 25 :-

8 

fmax. '""' 

EJ 
·4--·· t.tJ 

RIKSKORT 

[E 

" l\u1k~1111 

EGET 
KONTO 

Ja, just det! 
För er som 

inte har konto
kort, kan vi 

ordna ett 
VERTEX-konto 



Konstiet 
tecken7 
Har har ett litet problem. 

Vilka tangenter använder jag 
för att få fram tecknet # 
(brädgård), med svensk teck
enuppsättning? 

Andreas 
Prova med att samtidigt 

trycka på <SHIFT>, <ALT> och 
<3>. På en av de disketter du 
fick med datorn finns annars ett 
program kallad "Keytoy" som 
visar vilka tecken man får fram 
med olika tangentbordskombi
nationer. Lek lite med det. 

Vilket 
språk? 

SJ 

Jag undrar vilket språk 
som används mest för 'köpe
program'? 

Vilken är den bästa boken 
för att lära sig C? 

Deathangel 
Vad gäller spel är det nog As

sembler. Nyttoprogram skrivs 
nog mest i C. För absoluta 
nybörjare på C rekomenderar 
jag 'Programmering i C' av 
Waite, Prata och Martin. 

Utländska 
minnen? 

SJ 

Kan jag använda ett ex
traminne köpt i England i min 
Svenska A500? 

Resenären 
Ja, det går alldeles utmärkt. 

Men betänk att du kan få garan
tiproblem om minnet är trasigt 
vid hemkomsten. 

SJ 

Läsa 
bilder? 

Hur gör man för att läsa in 
en bild i DevPack? Finns det 
något liknande Sekans BLK
kommando? Är det farligt att 
adressera direkt i Amigan? 

Varför gör ni program an
passade till den otroligt 
dåliga Seka-assemblern? 

ML-mannen 
Prova med INCBIN "Filnamn" 
Farligt och farligt? Det är väl 

olämpligt med tanke på att pro
grammet med . största sanno
likhet inte fungerar på alla 
Amigor. 

Varför SEKA? Enkelt. Sekan 
är den mest spridda assem-

blern. Men vi tycker också den 
är ganska risig. 

SJ 

Bra kurser 
och annat? 

Hur gör man när man skall 
få igång en ny diskett och vill 
börja programmera på den? 

Finns det några klubbar el
ler kurser som man kan gå på 
för att lära sig programmera? 

Kan ni rekommendera någ
ra bra böcker om program
mering? 

Nybörjaren 
Du måste göra vad som 

kallas för att formatera disket
ten. Stoppa in disketten. När en 
diskettsymbol kommer upp på 
skärmen pekar du på den, 
trycker på vänster mustangent 
så diskettsymbolen blir svart. 
Sedan vljer du andra menyn i 
workbench "disk" och "initial
ize". Sedan går det hela som en 
dans. Du kan läsa mer hur man 
gör på sidan 4-37 i handboken 
till Amiga 500. 

Nja, klubbar finns det väl ett 
antal för Amigan. Men kurser är 
det väl lite sämre med. ntta i 
Datormagazin under 'User
Groups'. 

Det beror på vad du menar 
med programmering. Menar du 
Assembler vill jag nog rekom
mendera 'Amiga Assembly lan
guage programming' från TAB 
Bocks. Gäller det Basic rekom
menderar jag 'AmigaBASIC ln
side&Out' från Abacus. 

SJ 

Var finns 
Action? 

Var kan man köpa Amiga 
Action Replay? Vad kostar 
den? 

Är Terry's big adventure ett 
bra spel? 

Wiz 
Du kan köpa den hos: ELDA 

Electronics telefon: 0523/510 
00 och priset är 995 Kronor. JA, 
det tycker jag. 

Koppla 
Amigor? 

Vad behöver man för att 
koppla ihop två Amigor så att 
man kan köra t.ex. Stuntcar 
Racer för 2 personer? Jag har 
skaffat ett nollmodem men 
det räcker väl knappast. 

Racer 
Har du ett riktigt nollmodem 

så behöver du bara en seriell 
kabel. En sådan kan köpas i de 
flesta datorbutiker. Sedan är det 
bara att koppla ihop och köra. 
Har man inget nollmodem kan 
man göra en själv. Det är bara 
att koppla om en vanlig serieka
bel. Fråga om hjälp i din dator
butik. 

Atari
modem? 

Kan man använda samma 
modem till Amigan som till 
Atari ST? Och måste jag ha 
en speciell Amiga-Kabel? 
Sedan undrar jag om det 
behövs något program för att 
använda modemet? 

MrA 
MADet går alldeles utmärkt 

vilket modem som helst. Det är 
bara 64-ägare som behöver 
speciella modemanslutningar 
som har problem med detta. 

Det är lätt att få fel kabel till 
Amigan. Md fel kabel kan du 
bränna sönder datorn. Fråga 
därför i en datorbutik så hjälper 
de gärna dig med rätt kabel. De 
kostar mellan 120 - 150 kronor. 

Ja, du behöver ett terminal
program. Det finns ett antal 
sådana som Public Domain. 
NComm är ett bra och enkelt 
sådant program. Beställ det via 
vår PD-kupong. 

SJ 

Ett externt modem som stäls 
bredvid datorn. 

Interna 
modem? 

Vad är det för skillnad mel
lan Externa och Interna mo
dem? Vilket är bäst? Vad är 
det för skillnad på 300, 1200 
och 2400? Vilket är bäst? Och 
vad kostar det att ringa till 
Falun med modem? 

Kan man kontakta andra 
sorters modem än vad man 
själv har? Kan man kontakta 
datorer utan modem? 

Telekillen 
Externa modem är en sepa

rat låda som står på bordet, in
terna är sådana som stoppas 

ned på en kortplats i datorn. 
A500 har dock ingen plats för 
interna modem, har du en A500 
måste du köpa ett externt mo
dem. 

Tja, interna skulle jag vilja 
säga. Vi har nyligen haft en test 
av ett internmodem till A2000. 
Observera att internmodem för 
PC inte fungerar på Amigan. 

Jag antar att du menar Baud, 
det vill säga överförings
hastigheten. Ju högre siffror de
sto fortare går det att läsa och 
skriva text och filer. 2400 som 
är snabbast är så klart bäst. 

Som ett vanligt rikssamtal. 
Det hänger ju på varifrån du 
ringer också. Det är alltså ingen 
skillnad att ringa med modem 
eller ringa ett vanligt "prat-sam
tal". 

Ja, bara dom kan använda 
samma överföringshastighet 
(Baud) 

Nej, det går inte, om dom inte 
står i samma rum förstås och 
kopplas samman med kabel. 

Varför funkar 
inte spelen? 

SJ 

Varför fungerar inte en del 
spel (Orginal), Demos och 
nyttoprogram på V1 .3 som 
har fungerat utmärkt på V1 .2? 
Går det att göra något åt det? 

Hur mycket kan man bygga 
ut minnet i Amiga 500. Vart 
vänder jag mig? 

Går det att koppla samman 
en videokameran med Amiga 
500? 

Knäckt 
Därför att programmeraren 

har varit och petat direkt i 
hårdvaruadresser när han skrev 
programmet. När Commodore 
sen släppte nya versionen så 
fanns kanske inte riktigt alla 
adresser på samma ställe. 
Därför blir programmet förvirrat 
och gurun kommer och hälsar 
på. Bästa lösningen är att köpa 
en kickstart-switch och sätt dit. 

Mximalt kan du bygga ut da
torn till 8.5 Megabyte. Gå till 
närmaste datorbutik eller ring 
runt till olika postorderföretag så 
hittar du minnen i alla prisklass
er. 

Ja, om du skaffar en Digitizer. 
Sådana säljs av exempelvis 
Elljis Trading AB. Läs deras an
nons i Datormagazin nr 8/90 
sidan 39. 

SJ 
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RING DYGNET RUNT: 

044-24 72 32 
DISKETTER 100-199 200-499 
3,5" Mitsubishi (Noname) 6:90 5:90 5:70 
3,5" Mitubishi (Märkes) 9:40 8:80 8:60 
3,5" Mitubishi (Noname) 17:00 16:00 15:50 
3,5" 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" HD Noname 8:00 7:40 7:00 
HO Mitsubishi (Märkes 10:00 9:40 9:00 

11 
Priserna är inkl. moms. Snabb leverans. 5 års garanti på samtliga produkter. 

A-DATA HB, Slupvägen 14,296 00 Åhus 

FINA STARTPRISER 
512 Kb Extraminne 689:-
Diskdrive Oceanic (C64) 1.199:-
MPS 1224C liggande, fO s DATA 
stående A4 · : PRODUKTER 

4.799:- Pl.1441,69394Åtorp 

Spel till otroliga priser 

Tel. 0551-320 18 

9 81 DISKETTER 
i.nklusivomoms 3 5" MF 2DD 1MB 10st/förpackn. I 

100% ERROR FREE 

Order tel: 033-575 50 
Fax nr: 033-549 39 

NTR IMPORT HB 
BOX78 

510 41 SJÖMARKEN 
Fr•lit och postlörsJc.ott tillJcozruner 

Stereosampler med inbyggt 
. MIDI interface till Amigan 

Endast 995:-
': Fråga efter AMAS i din Amiga butik 

Levereras med programvara 

Moms, frakt och post!Orskottsavgift tillkommer 

Fax:- PRQ0'>'C5'1i\lil 1Dl -Telefon: 
0472-716 80 181\8/lRi\Jlr 0472-712 70 

HEMDATA Kl HB --..--- 0920-624 60 ---

. Discdrive ?SS . Etiketter 
till A500 .- 12 st 5:-
Disketter Q Diskettbox 
3,5" per st 5 :5 för 40 st 69 :-
Skrivare inkl. kabel (:: Amiga 500 
Panasonic KXP 1081 "Oswald" 

1.995:- 5.295:-
inkl. 10 disketter, mus
matta RF-mod , joysticks 

RÖDINGGRÄND 21 -~--- 951 45 LULEÅ 

MORA SOFTWARE 
Senaste nytt till Amiga till otroliga priser ex: 

Colorado 265 Lite & Death 269 
Imperium 269 Pirates 265 
Last Ninja 2 265 Resolution ' 265 

Plus mycket mer. RING för info 0250-146 26. 
ENDAST Pf & frakt tillkommer. INGEN EXPAVG. 

OBS! Titlar som släppts efter 1 /8 finns inte med i 
annonsen pga presstopp. Vi har även C64, Atari. 

ORDERTEL: 0250-146 29. 

DET FIXAR VI ! ! 
'1rrnJr(g(Q)}NI 

-aata 
CENTRALT I STHLM. T-bana St.Eriksplan 

Vi reparerar Commodore ATARI 
ST 5 20/1040 375, Alla priser inkl. moms. 

. · · · · · · · · · : • Vid reparation tillkommer 
C64 / 1 28 / D i skar .. ·· 320 · - kostnader för reservdelar 
AMIGA 500 / 2000 .. 375:- och trakt. 
PC / AT . ... .... ........... 495 :- Tel. 08-736 02 91 
TRICOM DATA, BIRKAGATAN 17, 113 36 STOCKHOLM 
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Maste:r- Mind 

Skicka dina 
bästa hit 

REGLER: 
• Bidrag skickas tlll Datorma
gazln, Karlbergsvägen 77-81 , 
113 35 STOCKHOLM. Märk ku
vertet PRG-TIPS. 
• Programmen bör Inte över
stiga 100 rader och ska skick· 
as In på kassett eller diskett. 
• Bifoga alltid en förklaring till 
ditt program och vilken dator 
det är till (vi publicerar bara 
program till C64, C128, Plus4 
och Amiga). Skriv även ut ditt 
namn, din adress, telefon- och 
personnummer. 
• Programmet får inte ha pub
licerats I andra tidningar -
svenska eller utländska. I ditt 
brev måste du också försäkra 
att du har upphovrätten till pro
grammet. 
• Bidrag belönas med pre
sentkort på mellan 50 och 
1000 kr. 
• Upptäcker vi efterhand att 
ett bidrag " stulits" betalar vi 
Inte ett öre. Dessutom stängs 
syndaren ute från Datormaga
zlns sidor I all framtid . 
• Om du vill ha kassett/diskett 
i retur - bifoga frankerat och 
adresserat kuvert. 
• Det tar ungefär en månad In
nan vi kan lämna besked om 
ditt program platsar. Vi lagrar 
också för framtida behov, så 
ditt program kanske inte publl· 
ceras direkt. 

MASTER 
MIND 
Funktion: 

På skärmen syns två rutsys
tem, ett till höger och ett till 
vänster. 

Det till höger spelar man 
med. Överst på skärmen finns 
det 9 (nio) bollar i ol ika färger. 
Dessa bollar skall man placera 
in i rutnätet så att det till slut 
ser ut som det som man inte ser 
(de gömda bollarna). 

När man startat ser man en 
liten vit, blinkande fyrkant. Här 
kommer nästa boll att placeras 
så fort du har valt vilken färg 
den skall ha. 

Färgen väljer man genom att 
klicka en gång på den färgen 
man vill ha, någonstans på 
skärmen där den färgen finns. 
När raden är klar, kommer det 
upp vita och svarta fyrkanter i 
vänster rutsystem. De vita inne
bär att bollen är i rätt färg och 
på rätt plats. 

Insänt av: 
Mathias Andersson 

Ängelholm 

InitSc r een: 
SCREEN 2 , 320 , 256 , 4 , 1 
WINDOW 3 ,"Master Mind ",, 16 , 2 

start : 
GOSUB GetColors 
GOSUB GetHiddenColors 
GOSUB InitVariables 
GOSU B BackGround 
GOS UB DrawPlayboard 
GOSUB NextRoute 
GOSUB Game 

GetColors : 
PALETTE 0 , 0, 0,0 
PALETTE 1 , 1, 1, 1 
PALETTE 2 , 1,0,0 
PALETTE 3 , 0,. 7, 0 
PALETTE 4 , 0,0 , 1 
PALETTE 5 , 1,1, . 2 
PALETTE 6 , . 7 , .4, 0 
PALETTE 7 , . 4 , . 4, . 4 
PALETTE 8 , 0 , 1,1 
PALETTE 9, 1,0, . 5 
PALETTE 10 , 0 ,. 7 ,. 4 
PALETTE 11,0, .4 , . 1 
PALETTE 12 , 1 , 1, . 6 
RETURN 

GetHiddenColors: 
RANDOMIZE TIMER 
FOR a=l TO 7 

hid(a)=INT(RND* 9+1) 
NEXT a 
RETURN 

InitVariables : 
DIM b% (100) 
t=O : tlim=l7 : tplus=l 
x=O:y=l 
move=O : col=O 
white=l 
cyan2=10 
blue2=11 
route=l2 
RETURN 

BackGround: 
FOR a=O TO 308 STEP 6 

LI NE (a , 240)-(0 , a*.78) , cyan2 
LINE (308-a, 0) - (308, 240- (a*. 78)) , cyan2 
LINE (a, 0 ) - (0, 240 - (a *. 78)) , blue2 
LINE (3 08 -a , 240) - (308, a* . 78) , blue2 

NEXT a 
RETURN 

DrawPlayboard: 
FOR a=l TO 15 

LINE (25,a•15+5)-(130,a•l5+5) , route 
LINE (1 65 , a•lS+Si -(270,a*l5+5), rou e 

NEXT a 

FOR a=l TO 8 
LINE (a*l S+l0 , 20)-(a*lS+l0 , 230) ,route 
LINE (a*1 5+150 , 20) - (a*l5+150, 230) , route 

NEXT a 

FOR a=l TO 9 
CIRCLE (a* 20+47 , 10), 7, 0, ,, 1 
CIRCLE (a* 20+47, 10), 6, a ,,, 1 
PAINT ·(a*20+47, 10) , a 

NEXT a 
RETURN 

Game: 
WHILE 1 

t=t+tplus 
IF t=tlim THEN GOSUB mark: tplus= -1 
IF t=O THEN GOSUB unmark:tplus=l 
z=MOUSE (0) 
mx=MOUSE(l) 
my=MOUSE(2) 
I F z<O THEN 

IF POINT(mx,my) >O AND POI NT(mx,my)<lO THEN 
t=G:tplus=l:col=POINT(mx,my) 
GOSUB SetCirxiGOSUB NextRoute 

END IF 
END IF 

WEND 
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mark: 
GET (xl,yl)- (xl+8 , yl+8) , b% 
LI NE (xl , y l )-( xl+8 , yl+8),white,bf 
RETURN 

unmark: 
LI NE (xl , yl) - (xl+8 , yl+8) , O,bf 
PUT (xl , yl) , b% 
RE TU RN 

SetCirx : 
CIRCLE (xl+4 , yl+4) , 6, 0,,, 1 
CIRCLE (xl+4 , yl+4) , 5 , col,,, 1 
PAI NT (xl+4 , yl+4) , col 
use(x)=col 
RETURN 

NextRoute : 
move=O 
FOR a=7 TO x+l STEP - 1 

I F fl(a)=O THEN x=a : move=l 
NpXT a 

xl=x *l5+153 
yl= (16 - y) *15 - 7 

I F move=O THEN 
x=O : y= y+l 
GOSUB c heckline 
GOSUB writestatus 
FOR a= l TO 7 

I F fl (a)=l THEN fl(a)= O 
NEXT a 

END IF 

I F move=O THEN GOTO NextRoute 
IF move=l THEN fl(x)=l 
RE TURN 

checkline : 
r=O 
FOR a=l TO 7 

used(a)=O 
NEX T a 

FOR a =l TO 7 
mar( a)=O 
I F use (a) =hid(a) THEN mar(a)=l:used(a)=l:r=r+l 

NEX T a 

FOR a =l TO 7 
IF mar(a) =O THEN 

FOR ,b=l TO 7 
I F us~d (b)=O THEN 
· IF hid(b) =use(a) THEN mar(a)= - 1:used(b)=l 

EN D IF 
NEXT b 

END IF 
NEXT a 

IF r <>7 THEN 
FOR a =l TO 7 

IF ma r (a) =l THEN 
x3=a *l5+153 
y3= (16- (y )) *15 - 7 
CIRCLE (x3+4 , y3+4) , 6, 0 ,, , 1 · 
CIRCLE (x3+ 4, y3+4) , 5,hid(a),,,l 
PAINT (x 3+4, y3+4) , hid (a) 
fl( a ) =2 
use (a)=hid(a) 

END IF 
NEXT a 
END IF 
REl'URN 

writestatus : 
r=O 
FOR a=l TO 7 

x2=a*l5+13 
IF mar (a)= - 1 THEN 

LINE · (x2 , yl)-(x2+8 , yl+8) , white,b 
LINE (x2+1 , yH 1) - (x2+7 , yl+7), 0, bf 
LINE (x2 - l , yl-1) - (x2+9 , yl+9) , ·O,b 

END IF 

IF mar(a)=l THEN 
LINE (x2 , yl)-(x2+8 , y1+8),white,bf 
LINE (x2 - l , yl-l) - (x2+9,yl+9),0,b 

END IF 

IF mar(a)=l THEN r=r+l 
NEXT a 

IF r=7 THEN a$= "GAME OVER " :GOTO ready 

RETURN 

ready : 
DIM a% (500) 
GET (100 , 108) - (189 , 116), a% 
FOR a=l TO 7 

LOCATE 13 , 11· 
PRINT a$ 
FOR b=l TO 700 : NEXT b 
L INE ( 10 0 , 108) - ( 18 9 , 116) , 0 , b f 
PUT (100 , 108) , a% 
FOR b=l TO 700 : NEXT b 

NEXT a 

FOR a =O TO 250 STEP 2 
LI NE (0 , a) - (320 , a) , O 
LI NE (0,250-a - 1) - (320 , 250-a-l),0 

NEXT a 

CLS 
CLEAR 
GOTO start 

A ,,.::•• 

Nu vill vi veta hur ditt pro
_gram fungerar! 

rad förklarar vad de olika de
larna I programmet utför. 
• Förklaringen kan se ut så 
här: 

I fortsättningen kommer vi 
att prioritera insända bidrag 
som också har dokumenta

' ti0fl och programförklaring 
' rad för rad. Orsaken "är helt 

enkelt att många läsare vill 
lära sig mer om programme
ring. Och här kan l,:äsarnas 

, Bästa progr-am fungera som 
en programmeringsskola. 

Skicka därför med en text 
till ditt program som rad för 

ad 10-40 Utskri ftsrut in 
menY,,t .. 
ad 50-90 Subrutin från 
160, räknar ut antalet 

slag. 
te, etc. 
ack på förhand. Och är 
bidrag dokumenterat be, 

talar vi dessutom lite extra 
för det. 
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ANTLIGEN 
KAN DU 

PA 

• Få tidningen först, 
direkt hem i brevlådan! 

• Det är billigare att prenumerera .. 

. • Du riskerar inte att den är slutsåld ... 

------·-------------------------~ Ja tack! Jag vill prenumerera : · D 111 - år, s1 nr 460:-
ee1a1ar gOr Jag först nAr Inbetalningskortet kommer. D 1 /2 - år, 26 nr 240:-

D Kvartal, 13 nr 125:-
Namn ........ : __________ _ 

Adress ....... :----------,------
Postadress: __________ _ 

Tel. ............ :-----------

rt ,_ 



Ring 033-12 68 18 ~c.h~Ji~ 

Billigast i Sverige?! 

Kvalitetsminne till Amiga 
med klocka och kalender! 

DISKETTER 30 st 6,00:-/st 
20 st 6,50:-/st 

3,5" dubbelsidiga 10 st l,00:-/st 

,. -- ·- .. - . - ., .... , ... '' .. ,. ' ' 

::TOK .-. l\!farknadens bästa diskett! • i . . ' ' 

Introduktionserbjudande; 
Med genomkoppling, on/off-knapp llil• -· 

samt bästa drivverk! Självklart Slimline 

MF2-DD (3,5") 

MD2-D (5,25") 

Bästa skrivarna är från STAR 

Satsa pd bästa kvalitet direkt! 
Star LC-10 •JW.j Star LC-10 färg 

Skrivarkabel med vinklat huvud för endast 119:-
1 

)}I;j$.~'f)Jt vå1: butik! Yxhammarsgatan 10, 502 31 BQ ~~"'.-s. 
Ji'~.>){:,;1r:, .' Öppet tnån -fre 10-18, lör 10-14·.··. ·· .. ~-:~:~er.· 
. ";- . ' ' ,,1,. ~~ 

EXTRAMINNE 512 KB 
DATIC 699· 2 ÅR GARANTI • -

ON/OFF KLOCKA 
KALENDER 

2 MB 

AMIGA ACTION REPLAY 
CARTRIDGE N0: 1 TILL AMIGA 500 

895:-
DAMMHUV A500 149:-

DAMMSKYDD A500 99:-
t::.==.z~-.z.~--;=...--=----_-:.,."1.,..~DISKETTBOX 80 3,5" 89:-
1-.------=w-~n---~...........,.__ MUSMA 'IT A 59:-
~===~'.:'i;::;~~~===~~-;;:--"'- SCARTKABEL 179:t======~~~a~~~~..r~~- RF-MOD . 295:-
,___ ___ ,,,_____ _______ TAC 2 129:-

J 
'·;, 

J 
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Knappa in din egen demo! 
-Final för 
assembler

skolan! 

Äntligen framme vid 
målet! 

Nu kan du knappa in 
din egen Amigademo. I 
detta sista avsnitt av 
Datormagazins assem
blerskola publicerar vi 
den kompletta demon 
som Peter och Daniel 
skapat under 14 avsnitt. 

Hur demon ser ut kan 
du själv se i färg på 
sidorna 54-55. 

I detta sista avsnitt ska vi inte 
gå igenom något nytt. Istället 
kombinerar vi allt som vi lärt ut 
under tidigare avsnitt till ett 
komplett demo. Om du har 
hängt med ända hit i de tidigare 
avsnitten bör inte listningen i 
detta avsnitt välla några större 
problem. Om du redan har 
knappat de tidigare listningarna 
kan du utgå frän dem så slipper 
du sitta och skriva in hela list
ningen. Observera dock att vis
sa förändringar skett för att pro
grammet även ska fungera på 
en expanderad Amiga. 

Om du har ett modem och är 
prenumerant kan du ringa till 

DatorMagazins BBS och hämta 
alla programlistningar frän as
semblerskolan. Telefonnumret 
dit är 08-728 85 90. Ring gärna 
på förmiddagarr då det är minst 
belastning. 

Du kan också beställa en 
diskett med den kompletta pro
grammet i både körbar och redi
geringsbar kod för 17 kronor. 
Skicka in din beställning på ett 
vykort till: Delta, c/o Peter Ma
such, N Krokslättsg. 15 A, 412 
64 Göteborg. Ange "Assem
blerskolan" på vykortet. 

Du kan även beställa kopior 
av tidningsartiklarna direkt frän 
tidningen, vilket kostar tio kro
nor per artikel. Beställningarna 
görs så här: betala in beloppet 
på Pg 11 75 47-0, Bröderna 
Lindströms Förlags AB. Glöm 
inte att ange vilka avsnitt av as
semblerskolan du beställer. 
Hela Assemblerskolan, 14 avs
nitt, kostar 140 kronor. 

Skriv gärna till oss och ge 
oss din åsikt om assembler
skolan. Har det varit något som 
fattats eller något som man 
skulle gå in djupare på? Vad för 
artiklar vill du se i 
fortsättningen? 

Förhoppningsvis har du nu 
lärt dig tillräckligt för att kunna 
börja göra dina egna demos. 
Sedan ligger vägen öppen för 
att fortsätta med mer avancer
ade saker än de vi visat i as
semblerskolan. 

Lycka till med dina demosl 

; Detta är sista delen av assemhler,ik o l ,m, ••t1 11 •,mpl •·t l •l•·ITI ' , 

ALLOCMEM: EQU -198 
fREEMEM: EQU -21 0 
OPENLlBRARY : EOU -552 
MEMF CIIIP: EOU 510002 
LlNES : EOU 200 1'.nLal skärmrader 
COLUMNS : EOU 320/8 Antal skärmkolumner 
BPLSIZE : EQU LI NES • COLUMNS Bytes/bitplan 
OBOBOFFSET : EOU COLUMNS• I LINES/2-J2 J Skårmof!set till bob 
D 
MBOBOFFSET: EOU DBOBOFF'SET I 18 •CQLUMNS I Skärmor[set till bob 
M 
ZBOBOFFSET : EOU MBOBOFFSET+ (24*COLUMNSJ Skärmoffset till bob 

' 7XTOFFSET: EOU 184 *COLUMNS Skärmo!fset till 
SCl'"Oll 

ALLOCM: MACRO 
MOVE. L f ?l,D0 
MOVE . L 1?2 , D1 
JSR ALLOCMEMlA6) 
ENOM 

FREEM : MACRO 
MOVE. L 11,D0 
BEQ . S MEMfREE ?O 
MOVE. L 00,Al 
MOVE. L 1'?2,00 
JSR FREE:MEM (A6) 

MEMFREE?O : 
Et-"DM 

OPENLIB: MACRO 
LEA.L ?l(PC),Al 
HO\IEQ 1?2,00 
JSR OPENLIBRARY (A61 
ENOM 

BLTWAIT: MACRO 
BLTBUSY?O: BTST 1 6, $02 (A6l 

BNE . S BLTBUSY?O 
EMDM 

SYNC: MACRO 
RASTWAtT?O: MOVE. L $04 (A6), 00 

ANO.L ISlFF00,00 
LSR.L '8,00 

CMP.W t?l,00 
BNE.S RI\STWA JT?O 
ENDM 

UfJDEF : MACRO 
DC.B 000000 0 0 

odefiniera.de 
DC.B 100000000 
DC.B ,00000000 
DC.B \00000000 
DC . B \00000000 
DC.B \000110 0 0 
OC . B \00011000 
DC.B D 
ENDM 

BEGlN: MOVEM.1. D0-07 / A0-A6,-( SP) 

WIT : MOVE .L S4 .W, A6 
ALLOCM 4•BPLStZE,MEMF CHI P 
MOVE.L D0 ,BPLP TR -
BEO lNITFAI LEO 
MOVE.l. D0, DBOBPTR 
MOVF.:.L DO, MBOBPTR 
MOVE.L D0 , ZBO~PTR 

ALLOCM COPSIZE,MEMF_CHI P 
MOVE,J, D0, COPPTR 
BEO INITFAJL.ED 

ALLOCM MYGFX S J l E, MEMF _CH I P 
MOVE. L DO,M'l'GF l<PTR 
BEO !N J TfAILEO 

OPENL I 8 GFXNAME, 0 
qraphics . library 

copperpekare 

WITBPL: 

bitplanspekare 

!NITBARS: 

IN I TCOLORS : 

COP 2CH!P: 

ti 11 BOEl -:1J t , 1 

BOB-data 

MYGFX2CH JP: 

MAIN: 

data 

MOVE.L 
BEO 
MOVE.L 
MOVE.L 

LEA.L 
SYNC 
MOVE . W 
MOVE .W 
BSET 
MOVE.W 
MOVE.L 

MOVE.\11' 
MOVE.W 
MOVE.W 
MOVE.W 
MOVE.W 
MOVE.W 
MOVE.W 

LEA.L 
MOVE.L 
MOVEQ 
SWAP 
MOVE. w 

SWAP 
MOVE . W 
ADD.L 
AODQ. L 
DBF 

LEA.L 
MOVE.L 
MOVEQ 
MOVE. L 
ADD . L 
ADDO . L 
OBF 

LEA. L 
LEA . :. 
MOVEO 
/>'!OVE .W 
OBf' 

00,GFXBASE 
TNITFA I LEO 
D0,A6 
$26(A6! , OLOCOP 

SDFfO OO , A6 
SOFF 
fS4000, $9A(A6) 
S02 {1\iil, DW\ENAA 
17 , DMAENAA 
IS 7 FFF, S96 {A61 
COPPTR t PC ), S8 0 ( A 6 ) 

IS2C91, S008E (A61 
tSF4B1, S0090 (~61 
ISOOJB, S0092 (A61 
1S0000, S0094 (A6J 
1$4000, S0100 (A6) 
150000, S0104 (A61 
tSOOOO, SOlOA IA6l 

8PL1PTR"2 (PC), AO 
BPLPTk tPC ), DU 
13,D7 
DO 
oo, (AOJ 

DO 
D0 ,4 {AOJ 
fBPLS IZE, 0 0 
t8,M 
0 7 , 1 UJ T OL 

BARS (PCJ, A0 
fS6807f'f'FE, DO 
179,07 
D0, (AOJ 
f SO l OOOOfJll , 00 
J8,AO 
0 7, : tHfbARS 

cc:...:-RTBi. !?'"!.;.. 

;;~~ 6~61 ,;.: 
!Ml) •, 1Al1 • 
~;' ' 1:~. -:-:: ):...:;.~ 

LEA. L C.:'?PER l?':I , A . 
MOVE . !. "'P PTR !PC 1 1 ;. . 

MOVE .W , ._.,: p s : .:e,· 4-;, . 
:OVE .: c,;.:1 - , 1;, :\ • 
:;ef ~-,:?:~:-:·;, 

.. ? ·.·;::. ., • '"· 
At:':>. ~ , :•;:5,:.f \ , ;.. 
-.:.:"\"E.:. ;; . , '-:Y~E !:r'-:0 
:-'!~'VE .: ;. : ,;,,.; 
ADt. . ~ •M<•,'B,;~·\.;. 
M) VE. L ;.,, ,M yr,.:p'p.;'-;::. 
~lO\'E.L ,; ; ,;. 
ADD . i 1:p.~ e,,:n; , ;.. 
MllVE . L AO .~:Y :fl l•i -:-;;: 

LEA . L :iPR~1n:1· •1 ,;.. 

MOVE.W 
MOVE. t. 
oer 

MOVE ,lo. 

BT~ T 

fM \' if'' . •t ~ · 
(AO ) • . 1A l I • 

C°' ,MYlif'X : ,·!11i' 

I S63EJ, S4t- IAt 1 

H , se r r.001 
BEQ l:.XlT 

SYNC 

HOVE.W 
AOOQ,W 
MOVE.W 
LSR,W 
LEA.L 
M()VE.L 
LEA . L 
MOVE, L 

SOEO 

SPRCOUNTER {PC), D0 
I 2, SPRCOUNTER 
00,01 
12,Dl 
SINTBL (PC) , AO 
COPPTRIPC) ,Al 
OffS SPRS+2 (Al I , Al 
MYGf'xPTR(PCI, A.'J 

Grafik tö , 

Lecken 

: Allok e ra bitplan 

: Allokera copper 

; ö ppna 

Spar gamma l coppel'" 

V.inta på rad SOFF 
Stäng av interrupl 
Spar gammal OMJ\ 

5 1.å av all OMA 
Ställ i n 

DIWSTRT 
DIHSTOP 
DDFSTRT 
DOFSTOP 

; BPLCONO 
BPLCON2 
BPLMOD2 

Ställ in 

lr. ! ti era copper l 1sta 
f:::. r ba l'"S 

; !::J; •• 

:;d \'.lA bpl, b lt, c op 
.JC'h sp r OMA 
V.u'lste r musknapp ~ 

Vant a på rad SOEO 

Ra knare föt sprites 
Öka rAknare 

Spr.1.tepekare 
Adl'"ess till sprite-
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PUTSPRiiES : 

spr i tepek.are 

sprltepeka re 

bi t.a :-- n a 

CLRBARS : 

PUTBARS : 

MOVEO f7, D7 
AND.W 1511, 00 
AND ,ff 17, D1 
MOVE .W " 01 ,02 
MULU 172 , 02 

ADD . L 
SWAP 
HOVE , W 

SWAP 
MOVE .W. 
SUB.L 
AODO .. L 
1'10VE .W 
MULS 
ASL. L 
SWAP 
ADD . W 
MOVE . B 
AOD .B 
MOVE , B 
HOVE . W 
HVLS 
ASL.L 
SWAP 
ADD.W 
ROR . W 
~!OVE.B 

ROL . W 
AND . B 
MOVE . B 
ADO.W 
hOOO . W 
DBF 

MOVE . L 
LEA . L 
MOVE . L 
MOVEO 
MOVE . L 
ADDQ . L 
DBF 

MOVE .W 
AOOO . W 
ANO . W 
LEA . L 
MOVE . L 

~0EA. L 
!':OVEO 
W' '/ E, ;,; 
MULS 
AS L . L 
StoAP 
'~ULS 

LEA , :. 
MOVE .W 
AOC .W 
~ 'JE _;. 
:.EA.~ 
'.~:;.·e: :: 
:-1c ·;s: . i
:,:c .,; 

A2, 02 
02 
D2, {Al l 

02 
02 ,4 (11.1) 
h 2 , D2 
18 ,A l 
(A0 , 00 .W) , D3 
180 , DJ 
t2,D 3 
03 
1S2C+92 , 03 
D3 , S00 (A2 , 0 2.W) 
11 6 , 03 
D3, S02 (A2, 0 2,W) 
-1 28 (AO, OO .WI , 03 
#40 , D3 
1 2 , 03 
03 
,se1-1-1s 2 ,0J 
ll , 03 
03,SOl {A2, 02 . WJ 

tl , D3 
fSO l , 03 
DJ., SOJ(A2, 02 .l<i ) 
fl6 , D0 
tl , Dl 
D7 , PUTSPRITES 

COP PTR!PC),Al 
OFFS BARS+4 (All , Al 
ISO i'lOOOO Q,D0 
179 ,07 
00 , (All 
1 8 ,A l 
07 , CLRBARS 

BARCOUNTER(PC), 00 
14, BARCOUNTER 
1511 , D0 
S INTBL(PC) , AO 
COPP TR (PC ), Al 
OfFfBBARS+5 !A• V, Al 
f3 , D7 
(AO,D0 . W) , Dl 
#32 , 0l 
12 , 01 
Dl 
, e , 01 
f 8 " 32 , o: 
·,;ttJTE !PCl , A. 2 
07 , 02 
:,2 , 02 
t A2 , ~2 . 1-.' l , :2 
9ARGfX f?::'.J , ,; ;_ 
• : $, ::~ 
!A2 1 • , ::; 
:'2 , :lJ 
:3 , 111.: , : : .;; , 
• :: , : : =-~ . ?:.: :-?,;:: .. ;. . : : 
~- , P., . =n:-, : 

• : : • • " ' E.; . : : : :· : :: : : .. "' . 
:--:-= :=-; :-;;: c;:1. ;- :_, ;. 

'·'. n:. ,; • · .:. . .;, E--
1>:--,.;;-.:. 
1-' "\;f. .;,; • ;-, .! , _; ... l. , ,; . 

,:,'VE . : "'.P. ·r;:-;;: 1r : 1 , _,..: , :, . 
·~.:-VE . ;,,,- , ,,.: · .; ~ . .. ,.,._ - ,:,.., 
p.;_~ .-; ,;: -
~'Vf. -... • ~ ,':- , ::'t',:1,;~, 
~! ··vE.L .:e-,"'et'7R1r·1 , :'-.; , :,. 
M,'VE. 'h 1 D.; • 1.:- . 1, ~<- .:1:.. •-l 
PLT..:AJ"." 

l>K'VE .;,; 
APDO , w 
A!W . 'n' 
LEA . ~ 

EF'8\0 ,'l:~:7 ER ,;·; 1 , :• 
' .:-, B-0e C'\'ll"NTER 
l !, l\ , .:'0 
S !NTBL IPl-l , A1' 

MOVE . \o.' !AO, D0 . W) , M 
MUL~ i l 12 , Dl 
AS L . I. t2 , 0 l 
CLR .W Dl 
SWAP Dl 
AOO. W 1320/2-24,01 
OSR CALCXPOS 
ADD . L BPLE>TR(PC) ,02 

Räkna ut 

; S t.U l in 

Sinus för 00 
y-radic 

Centrera 
y-start 

y- s top 
Cosi nus f ö r 00 
x-r adie 

Centt"er a 

x - s tar t h ögst a 

x - st a r t. lägst a biten 
Ök a vi nk e ln 

; Pekare t ill bars i 
; copperlist a n 

: Nollställ listan 

, Räknare f ö r bars 
Ök a räk na ren 

Sinus f ö r 00 
Amplitud 

:ia:- : a -: :·.1r. :i f ä r g 

; : :s: era ~ lr~ 

:J :--:.J b cb M 

. , i .- : · . 1 .. m."n b o b z 

:-.1<r: an.• f ö r bobs 
,' k. 1 1· .i kn ;i r e 

:i inus f b r 00 
Amp! i t ud 

Centrera 
Ställ in x-position 

ADD.L fl•BPLSIZE-tOBOBOffSET,02 ; Bitplan 2 
MOVE . L 0 2, OBOBPTR 
MOVE . L MYOBOBPTR(PC), SS O (A6} 
MOVE . L D2, S54 (J\6) 
MOVE .L fS0000 002 0 , S64 (A6) 
MOVE. W f6 4•48 -1- ,1,S58{}1,6 ) 
BLTWAIT 

SUB , W 164 ,D0 
MOVE.W (AO,D0 . W) , Dl 
MULS 1112 , Dl 
ASL . L t2,D1 
CLR.W Dl 
SWAP Dl 
ADO .W 1320/2 -3 2 ,Dl 
BSR CALCXPOS 
ADD . L BPLP TR (PC ) , 0 2 

' 

ADD,L I 2 • BP LSI ZE-1-MBOBOFFSET, D2; 
MOVE. L 0 2 , MBOBPTR 
MOVE . L MYMBOBPTR( PC ), S5 0 !A6 ) 
MOVE . L 02 , $5 4 (A6) 
MOVE. L tSOOOOOOlE , S6 4 (A6) 
MOVE . W 164• '1 8 -1- 5 , S58 (A 6 ! 
BLTWAI'l' 

SUB . W f64 , D0 
MOVE .W (AO, D0 . WJ , Dl 
MULS 1112 , 01 
ASL . L 12 , Dl 
CLR . W Dl 
SWAP Dl 
ADO .W f 320 / 2- 16, Dl 
BSR CALCXPOS 
ADO. L BPLPTRI PC J,02 
ADO . L f) ' BPLSlZE-1-ZBOBOH SET, D2 ; 

Rita b o b O 

Minska vinkel 
S i nu s tö r 0 0 
Altp li tud 

Centrera 
Ställ in x-posi t i o n 

Bi tplan 3 

Ri ta bob M 

Mi nska v i nkel 
Sinus f ö r D0 
Amp litu d 

Cen t rera 
Sti ll i n x•po s i t ion 

Bi tpla n 4 

sc r o llte xt 

ONLYSCROLL : 

ho ri sont e ll 

DOSCROLL : 

CA':.CXP0S ; 

;,:,1 ;:;:·1:;,:- : 

l'UTCH ,"I R : 

EXIT : 

INITfAILEO: 

RETURN : 

COP PER : 

BPLlPTR : 

BPL2 PTR : 

BPL 3PTR : 

BP L<IPTR : 

SPROP TR: 

SPRlPTR: 

$PR2PTR: 

SP RJ PTR: 

SPR4PTR: 

SPRSPTR : 

SP R6PTR: 

SPR7PTR: 

BARS: 

SCROLL : 

MIRROR: 

MIRROREUD: 

COPEtlO: 

COPSIZE : 

MOVE . L O:l, ZBOBPTR 
MOVE.L M'tZBOBPTR(PC) , S50(1\6) 
MOVE . L Df, S54 (A.6) 
MOVE, L f $00 00 0022, S64 (A6) 
MOVE . W '64 • )2-1-J,SS8(A6J 
BLTWAIT 

MOVE.W TXTCOUNTER (PC) , 00 

, ADDQ. W I 1, TXTf':OUNTER 
ANO .W 17,00 
BNE. S ONLYSCROLL 
BSR E'Rlt;ITCHAR 
MOVE . L BPLPTR(PC),00 
AOO, L I TXTOFF'SET, 00 
MOVE ,W ISF9f0 , S40 (A6) 
CLR . L S64 (A.6) 
MOVE . L D0,S50 1A 6 ) 
SUBQ . L 12,DO 
~OVE.L D0 , S54 (A.61 

Rita bob z 

Räknare f'ör 

Öka räkna r e 
Nytt tecken? 

Skriv nytt .tecken 

Scrolla e n pixel åt 
vänster 

HOVE.W 164 • 8-t (COLUMNS / 2] , S58 (A6J 
BLTWAIT 

MOVE.W 

ADDQ . W 
LEA.!.. 
MOVE . !.. 
LEA . L 
LEA . !.. 
MOVEQ 
AND .W 
MOVE. W 
:-!OVE .W 
ADDQ . W 

ADD . !. 
SUB 
JBF 

SAA 

:-!OVE~ 
ROR .:. 
MC\·t .;; 
AD.:' . ·..; 
,; ;;;.,;, 

R . ;; 
,: ··::: . :.· 

SCRCOUNTER (PC), 00 

12 , SCRCOUNTER 
SCROLLTBL CPC), AO 
COPPTR (PC ) ,Al 
OffS SCROLL• 6 (A l1 , Al 
MI RRÖREtlD-SCROL!. {A l I ,A 2 
.7 , 07 
t63 , 00 
(AO, D0 .W I , IA~ I 
(A0 , 0 0 . WI , (l..21 
• 2 , DO 
•12 ,k l 
• !! , A2 
::, ~ , OOSC RO!.:. 

•.:,; : N 

• C, C2 
, .; , o: 
:: , :.2 
:: ,: 2 

, .;: ;:: , :- : 
. : , .;.; "' 4;,,: , 

: :cr:-;. ,;·:1 , .; 
• . . :-x:-: : ~ 

:-: ..'.' 7E:-:-; ::-~·x:
• TE;.;7, :-x:-t : :
;,i- ::.::-.· ::.;R 
, . •, :-: 
• ~' r'.' 
F'~' N,7 [i'\.' I , ,;: 
~rl.PT!- li' ~· , , A: 

Räknare ! a r 

copper-sc rol l 

Sc :-cllv ä rde 
Spe i;l i ng 1 

: . .1s :e- .:- <en 
S '..;: tå : ext? 
~ -- : · .'I -~~ 

''. " : :::'. .. 
;,,:-:- ,:-.· 
::.;. .·..; 
:-!C'"SE . :' 
BNE . S 
MOVE . L 
eRA . S 
SUB . 8' 
ASL .;.' 
LEA . l. 
MOVE . L 
LEA . L 
MOV EQ 
MOVE . e 
AOOQ ,\o.' 
AOO . L 
DBF 
RTS 

TXTC-FFSE7 • .:',':.:·~;:,.;; 
17 , 0 ... 

, . ,;.: 

IAO, L'C . ..:1 , 1A 0 

J 1, 0 0 
• coLUMN S , ,; ; 
07 , PUTCHAR 

LEA. L SOfFOOO , A.6 
MOVE . L OLOCOP (PCJ,$80(A6) 
MOVE.W l$1FFF , S96(A6) 
MOVE . W OMAENAR(PC) ,S96(A6) 
MOVE.W fS COOO , S9A{A6J 
MOVE.L $4 ,W,A 6 
FREEM MYGFXE'TR, MYGFXS I ZE 
FREEM COPPTR,COPSIZE 
Fi(EEM BPLPTR, 4 • BPLSI ZE 
MOVEM.L (SPJ +-,00·07/AO-A.6 
RTS 

DC . W $010 2, $0 00 0 
OC . W $01 08,SO OOO 
DC . w SOOEO , SOOO O 
DC. W SOOE2 , SOOOO 
DC. W SOOE4, $0000 
DC.W SOOE6, SOOOO 
DC.W SOOE8, S0000 
DC. W SOOEA , S000 0 
DC . W SOOEC , S0000 
oc ·.w SOOEE , sooo o 
DC .w S0120 , SOOO O 
oc.w S0122 , 50 0 00 
OC .W S0124 , SOOOO 
DC,W $0126 , S0000 
OC. W S0128 , SOOOO 
OC.W $012A, SOOOO 
OC . W S012C,SOOOO 
DC.W ,$012E, $0000 
DC.W S0130, SOOOO 
oc.w S0132, $0000 
o c.w S0134,SO OOO 
DC. w SO 136, SOOOO 
DC .W $0138 , $0000 
DC. W $01 )A , SOOOO 
DC.W S013C , $0000 
OC .W SOlJE,S 00 00 

DC . W S0180, S0 00 
BLK . L 2•00.0 

: :.: -:: t ecken 

Atec-ställ copper 

, Aterstä l l OKA 
Slå på interrupt 

Deallokera c:opper 
Deallokera bitplan 

Sc:roll • 0 
Modulo • 0 
Bitplanspekare 

; Sp"rit.epek.are 

; Sva rt bakgrund 
; Area f'ö r ba?°s 

oc .w 
o c . w 
oc . w 
OC .W" 
DC• 
oc .w 
oc .w 
DC.W 

SE401, SfFFE, $01 02, $0000 , $0182, $888 
SE507, SF'Ff'E, S01 02, S0000, $0182, S999 
SE607, SfFfE , SOl 02 , SOOOO, S0182, SAM 
SE707 , $FF'fE, $0102 , $0000, $0 182, SBBB 
SE807, SfFFE, S0102, S0000, $0182 , SCCC 
SE907, SFfFE, so 102, $0000, $0182 , Sooo 
$EA07 , SFffE , S0102, S0000, S0182, SEEE 
SEB01, SFfFE , SO 102 , $0000, $0 18 2, SFH 

oc .w 
DC .W 
oc .w 
oc .w 
oc .w 
DC .W 
oc .w 
oc .w 
oc .w 
oc .w 

oc .w 

EQU 

$0108, -COLUMNS 
SEC07 , SFFFE, SO l Od , -t • COLUMNS 
$01 80 , SOOF , SOl 82, S 112 , SOl 02 , $0000 
SE00 7 , SFFFE, S0102, S0000 
SEE07, SFffE, S0102 , SOOOO 
SEf 0 7 , SfFfE , SO l 02, $0000 
SF00 7, SfFFE, S0102, SOOOO 
SF107, SffFE, $01 0 2, SOOOO 
SF207, SFFFE, SOI 02 , S0000 
SF) 0 7, SfFFE , S0102, SOOOO 

SFF'Ff, Sf'fFE 

·-COPPER 

; S l u t pA c:oppern 
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OF:S BARS: 
OFFS-SPR'S: 
orrs:sCRoLL: 

BARCOUNTER 
SPRCOUNTER 
BOBCOUNTER 
TX'i'COUNTE:R 
SCRCOUNTER 

COLORTBL : 

COSTBL: 

SINTBL: 

BARGFX: 

WHITE: 
RED: 
MAGENTA: 
färg 
CYAN: 
U.rg 

' SPRGFX: 

EOU 
EOU 
EOU 

DC.L 
~C .B 

DC .:. 

:ic.:. 
:c. ~ 
i:C . :. 

::,c . :. 
:c . :. 
::,c . :. 

:,c. i\' 
:>~ .w 
:,c . ·,.; 
DC .W 
:ic.w 

oc.w 
DC .W 
oc .w 
OC .'t 

DC ,L 
DC . L 
DC.L 
nc .L 
OC . L 
OC. L 
DC. L 
DC.L 

OC.L 
OC.L 
OC . L 
DC . L 
DC .L 
(?C.L 
DC.L 
OC.L 

OC.L 
DC.L 
OC.L 
OC.L 
DC.L 
OC.L 
OC.L 
DC.L 

DC.L 
OC.L 
OC.L 
OC.L 
OC.L 
DC . L 
DC.L 
DC . L 

DC.L 
OC.L 
DC.L 
OC.L 
DC.L 
OC . L 
OC.L 
OC . L 

DC.W 
DC,W 

oc .w 
oc. w 
oc_.w 

DC . W 

oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc .w 
oc.w 
DC.W 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc .w 
DC.W 
oc.w 
DC.W 
oc.w 
oc .w 
oc .w 
oc .w 
oc.w 

91-.RS-COPPER 
SPROPTR-COPPER 
SCRO:.L - C::)?r'ER 

• 

':}!'!sE::::s lnO~ ccpper
::s:.a 

?e,(a :-e . • . BOB-data 
?e~ar.- BOB-data 
?eo(.are 50B-da:;a 

.::a::-r.a : :)Y.A 

.'.;a:--:---a: :oppe :--pei<a:-e 
\'å:- c=ippe r-pekare 
\'år bnplans-pel<are 
.;dre sse r ~Or 
~-:-e-:åe:-.de b.:-t-s 

;;.,1,c:~:~· :'" ::- ba :- s 
,;:.,H:"',.,!'t." spntes 
;:;_4<:-:a:i:> ~::r bobs 
1'-..li<:".a:~~ f.:'? ~('X:; 

;;,1<:-.aro'> :er sr-rol l 

scoc . .:.:.:.:,3:. , .. _ ... H_., :-.~.-::,srcs,scc1..· 
SOFF, SCCC, $f5<-, ,:,: .·~·. ff~:-·, .:,:,::, Sf5A, SCCC 
~000 , SCi1'9, s:-:·, $.'FF, .:::.",, .:~r:i , scoc , SfOF 
SOC!O, SQO;'I, SC':.".', .:: : • , .~ • • , $-"'9~, SCCC, SffF 

SC!OOOC l 92, se 3. _,;: .; !:':- , s :-t-.; ~c-:is , S096~ OAF'i 
SOC"COEC5, s o r sc: ~: '., s: :'.',l .;; 413 , Sl S8Fl '708 
S 18'7D19EF, S l 850 ICC O, S l F.281 F8B, S20E722 30 
S231!E24DA, S261 f2i5f, $28 9929CO, S2AFA2C2 l 
52D~ l 2E5A, S2F'bS J0'76 , S)l 7 93274, 5 )36 73453 
S35363612, S36E5)1AF, S 381 l 392A, $ 39DA)A82 
S3820 38B6, S 3C~2 JCCS, S 3DJE30AE, $)El OE?l 
S3EC53FOE, S3F!Elf84, S3FBI )FOJ, $3FEC3FfB 

S40003FFB, S3FEC3FD3, SJFBI 3F84, S3F~E3FOE 
S)ECSJE11, S3El 4 3DAE, SJDJEJCCS, $3C423BB6 
53B203A82, S39DA)92A, 5387137AF, $36E53612 
S35363453 , $3367 )274, $31 793076, $2F682ESA 
S2D4 l 2C21, S2AFA29CD, S2899275F, $2 61F24DA 
5238E22)0, S20E71F8B, S 1 E281CC6, $185D1 9EF 
S18701708, Sl 58Fl 413, $12941111, S0F8COE05 
SOC7C0AF1, 5096407D5, S06450465, $03230192 

$0000FE6E, SFCDOFB48, 5F9BBF82B, SF69CF50F 
SF)84FlFB, SF074EEEF', 5E06CEBED, SEA 71E8F8 
SE7BJE61 l, $E4A3EJ3A, S°E105E0'7!.i, SOFI 9DOC3 
SDC72DB26, S09E1D8Al, S0767063), $D506D3DF 
S02BFD1A6, SD095CF8A, SCE87CD8C, SCC99CBAD 
SCACAC9EE, SC91BC851, $C78FC6D6, $C626C57E 
SC4EOC44A, SCJBEC33B, SC2C2C252, SCIECC18F 
SCl 3BCOF2, SCOB2CC7C, 5C04FC020, SCO l 4C005 

SCOOOCOOS, SCO I ~C02D, SC04FC07C, SC0B2COF2 ' 
SCl JBCl 8F, SCl ECC252, $C2C2C33B, $C)BEC44A 
SC4EOC57E, SC626C606, SC78FC851, SC9I BC9EE 
SCACACBAD, SCC99CD8C, $CE87CF8A, SD095D1A6 
SD2BfD)DF, SD5060633, S>Y67>YAI, SD9El0B26 
SOC72DDC3, SOFI 9E075, $El OSEJJA, SE4AJE611 
SE783E8F8, SEA 71 EBEO, SED6CEEEF, SF074FlFB 
SF384FSOF, SF69CF82B, SF9BBFB4B, SFCDDFE6E 

S00000192, $03230485, $06450705, 509640AFI 
SOC7COEOS, SOFBCl 111, S129'11U3, Sl58Fl108 
SI 87019EF, $185D1CC6 , $ I E2BlF'8B , S20E7223D 
S238E24DA, S26J,F2'75F, 5289929CD, $2AFA2C2 l 
S2D'l 12ESA, $2F6B3076, $)1193274, S33673453 
S35363612, S36E537AF, S)87 l 392A, $)90A3A82 
$38203886, S 3C423CCS, S303E30AE, $)El 43E71 
SJECS)FOE, $3F4E3F84, S3FB1 3FD3, $3FECJFFB 

S999, SCCC, SFFF, SEEE, SDDD, SCCC , $88B, SAAA 
$999, S888, S 777, $'666, $555, $4 44, $333 , S000 

SfFF 
SFOO 
~,-oF 

50ff 

S0000 , $0000 
$07EO,S07EO 
$1818,S1FF8 
$2000, SJFFC 
S4002, $7FFC 
$4002, S7FFC 
$8001, SFFFE 
$8001,SFF'FE: 
58001, SFFFE 
S8001, SFffE 
S8001,SFFFE 
S80Ql, SFfFE 
$4002, S7FFC 
S4002, S7FFC 
$0004, S3ff8 
S1818,S07EO 
S07EO, S0000 
S0000, S0000 

; Mask för vit färg 
Mask för rö! fårg 
Mask fOr vi o lett 

M&sk tör ljusblå 

Grafik för sprite~ 

oc.w 
DC .',oi 
DC.W 
DC.W 
DC.W 
oc.w 
oc .w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
DC .~ 
oc .w 
oc.w 
oc ,w 
oc .w 

OC ,1-.' 
DC.'f'> 
oc.w 
oc.w 
oc.:.i 
OC .W 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
OC.W 
oc .w 
OC.'fi' 
oc.w 
oc.w 
oc. w 
OC. W 
oc.w 

oc . w 
DC .W 
oc .w 
oc.w 
oc .w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc . w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
o'c.w 
oc.w 
oc.w 
DC,W 
oc .w 

oc.w 
DC.W 
oc.w 
DC,W 
oc.w 
oc,w 
oc . w 
oc.w 
oc .w 
oc.w 
oc .w 
oc. w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
bc.w 
oc.w 
DC,W 

OC.W 
oc .w 
oc .w 
oc . w 
oc . w 
oc .w 
oc.w 
oc .w 
oc.w 
oc .w 
DC,W 
oc.w 
oc .w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc.w· 
DC.W 
oc.w 
DC.W 
DC.W 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc .w 
oc .w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc .w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 
oc.w 

50000 , 50000 
soooo , 50000 
SOJCO, SOJCO 
SOCJO,SOF:O 
$!000, SlFFB 
~2004, SlffB 
S200.; , SJFF8 
54002, S7FfC 
.54 002 , s,FFC 
$.;Q02, S'7:FC 
54002,S"FF:: 
52-00 4, S3FF5 
5200<:, SJF:'8 

:i~~t ;~~~; 
SOJCO , se::.~ 
SCOGc , s:::,· 
! r'ICOC, s" ~ 

SOOOC' , s~ ,'. 
s:iooo ,s occ: 
SOOOO, S000('1 
SOJCO, SCJC~ 
SOCJO, SOFF(' 
51008, SifrO 
S1008, SlffO 
S2004, SJFFS 
S2004, S3FF8 
S2004, S3FF8 
S200~, S3FF8 
Sl008,S1Fr0 
S1008, SlffO 
SOCJO , SOJCO 
SOJCO, S0000 
SC000 , soooo 
SOOOO, S0000 
S0000, S0000 

$0000, soo oo 
$0000 , $0000 
$0000, $0000 
S0000, $0000 
S03CO, SOJCO 
50C20, 50Ff0 
$0810, SOF'EO 
S1008, SlFFO 
$1008 , SlFFO 
$1008, 51FFO 
S1008,51FFO 
S0810,SOFEO 
$0430,SOBCO 
503CO , S0000 
50000 , S0000 
50000, $0000 
$0000 , S0000 
S0000, $0000 

S0000, S0000 
$0000, $0000 
$0000, $0000 
$0000, S0000 
S0000, S0000 
SO)CO , S03CO 
$04.00, S07E0 
50810, SOFEO 
$0810, SOFE0 
$0810,SOFEO 
$0810, SOFEO 
$0020, SO?CO 
S03CO, $0000 
$0000, S0000 
50000, $0000 
50000, 50000 
S0000, 50000 
SOOOO, S0000 

$0000 , 50000 
S0000, S0000 
50000, soooo 
$0000,$0000 
S0000, 50000 
S0000, S0000 
S0180, $0180 
50200, SOJCO 
S0420, $07CO 
50420, S07C0 
S0000, SOJCO 
$0180, S0000 
S0000, S0000 
$0000, $0000 
$0000, $0000 
S0000, SOOOO 
S0000, $0000 
$0000, S0000 
S0000, S0000 
$0000, $0000 
S0000, S0000 
$0000, S0000 
$0000 , S0000 
S0 000 , 50000 
S0000 , S0000 
S0190 , 50180 
S0240, S038 0 
S0240, S0380 
50180, S0000 
50000 \ S0000 
S0000, S0000 
50000, $0000 
S0000, S0000 
$00 00 , $0000 
S0000, S0000 
$0000, $0000 

DC . W SOOOG , SOOCO 
DC.W S0000 , S0000 
oc.w 50000, soocc 
DC . w SOOCO, SOCO 
oc .w scooc , scco~ 
oc .w s0000 , scoc 
oc.•,.;o SOOOO, ~GQ0'1 
OC,W 50000 , SQ 
oc .;.; so1oc,scar 
OC,W S0080 , S"l~ 
OC ,W S0000 , SCO 
OC. 'N S0000, S"C " 
oc. w soooc , s~c.; 
DC. W S0000 , S[1C 
oc _.,.; s0000, soor.: 
OC .'fi' 50000 , $0000 
DC .W $0000 , SOOOC 
DC. W S0000, SOQl'O 

DBOBGFX : EOU • -SPRGf>. 
oc .w 

SFF"F!" . sn·J-·a, :;or. )0 , sooo , s2000, sooo"'. 
oc .w 

SI 7f'f , ~ .. n·s , ;bO 0 , SOOt'fl, Sl 7FF, sn ff, S.:l~{l 
oc. w 

Sl 7F8 , SOOlF , Sft.00 , $000 , 51 iFB , SFF'E7 , SrfHh , :h .' 
oc. w 

Sl 7F'A, $0019 , :,F -~o , SOOOO, $1 "ffA, 50006, $H"4'', S' 
OC. W 

Sl7F'A, soon1 , S'/f-AO , 50000 , Sl?F'A, 50000 , SBFA:', C (l1'C' 
oc .w' 

$17FA. $- 0000 , z•.rno , $0000, Sl 7FA , $000(, , S~fES, 5t'l0('0 
oc.w 

SI ?FA, SOOOO, S?FE8 , S0000, SI 7fA, S0000, S2FF.;, S,10 'O 
DC.W 

Sl 7FA, S0000, SI 7F4, S0000, $l 7FA, 50000, $l 7FA, 50000 
DC.W 

$17FA, $0000, Sl 7FA, S0000, $17FA, $00 00 , St 'IFA, 50000 
DC . W 

$17fA, $0000, 50BFA, 50000, $17FA , SOOOO, SOBFD, S0000 
oc . w 

$17FA, S0000, SOBFO, 50000, $ l 7FA , $0000, SOBFD, S0000 
DC,W 

S1 7FA, S0000, SOBFO, S0000, $17FA, 5000 0 , SOBFO, $0000 
DC.W 

S 1 7FA, 50000, SOBFO, $0000, $ l 1FA, S0000, SOBfD, S0000 
DC.W 

S l 7FA, S0000, SOBFO, 50000 , S 1 7FA, 50000, SOBFO, S0000 
oc.w 

S 17FA, $0000, SOBFD, $000 0 , S l 7FA, S0000, SOBFA, SOOOO 
oc .w 

S17FA, 50000, Sl 7FA, S00 00 , S1'7FA, S0000, Sl"?fA, S0000 
oc.w 

SliFA, S0000, Sl 7F'A, 50000, 51 7FA, S0000, 517F4, S0000 
oc .w 

$1 7FA, 50000, S2Ff4, S00 00 , 5 l 7FA, S0000, S2FE8, $0000 
oc.w 

Sl 7FA, S0000, SSFE8, S000 0 , Sl 7FA, s:iooo, S5FOO, s'oooo 
oc .w 

$17FA, S0000, SBFAO, 50000, S17FA, S0001. S7F.:-.0, S0000 
OC.W • 

51 7FA, 50006, SFF40 , 50000, SI ?FA , S0019 , SFC80, 50000 
oc,w 

Sl 7FB, SFFE7, SF'BOO, S0000, Sl '7F8 , SOOlF , SEoiOO, $0000 
oc.w 

S l 7fF, SFFFF, S9800, S0000, $ I ?ff, SffFS , $6000, 50000 
oc.w 

S2000, S0007, 58000 , S0000, SFFff, ~FF8, 50000, S0000 

MBOBGE'X: EOU •-SPRGFX 

oc.w 
$3FFE, $0000 , 5000 1, SFFFC, S0000, S0802, SOOOO, SOOO l 

oc.w 
$0010, $0000, SOSFO , $0000, $0002, 5FFA0, S0000, SOSFD 

oc.w 
S0000, 50002, SFFAO, S0000, SOSFE, 58000, S0005, SH'AO 

oc.w 
$0000, SOSFE, S8000, sooo~, 5FFA0, S0000 , SOSFF, S4000 

oc.w 
$000B, 5FFAO, S0000, SOSFF, 54000, SOOOB, SFFAO, S0000 

oc.w . 
SOSFF, SAOOO, S0017, SFFAO, S0000, SOSfF, SAOOO, $0017 

OC . W 
SFFAO, 50000, SOSFF, $0000, $002D, SFFA.0 , S0000, S05FF 

DC.W 
S0000, 5002A, SF~AO, S0000, S05EF, SE800, $0055, S 7fAO 

oc.w 
$0000, S0507 , SE800, S0055, S7FA0, S0000, SOSAB , SF 4 00 

OC.W 
S00A9, S7FAO, S0000, SOSAB, SF400, S001'.9, S7FA0, S0000 

oc.w 
S05A5, 5FAOO, S0151, S'7FAO, 50000, S05A5 , SFAOO, SOI 5 i 

oc.w 
S7fAO, S0000, $05A2, SFDOO, $02 Al, S7FAO, soo:io, S05A2 

o.c,w 
SFDOO, $02Al, 57FAO, S0000 , s0;1-.1, S'7E80 , sos.; I, $7FAO 

• oc.w 
SOOOO, SOSAl, $71::8 0 , S0541, S?FAO, S0000, SOSAO , SBF40 

oc .w 
SOA81, S7FAO, S0000, S05AO, SSF 40 , SOASI , SiFAO , S0000 

oc .w 
S05AO, SSFAO, Sl 501, S7f;.Q , 50000, SO~AO, SS:'AG, S : 50:. 

DC .W 
$7FA0, $0000 , S05AO, S2FDO , S2A01, S"ff;..Q , S000", SC5AC 

oc .w 
S2FD0, S2AO 1, $7FA0, 50000, S05AC, S. i'ES, $,;.;":, S "':;.;,, 

oc .w 
s0000. 5 05AO , Sl 7E8, ss.;01, S';fAQ, S"!"!OC, se::;. , s::-2 : .; 

DC .W 
SABOl, S?FAO, S'}O! 0, SOSA~, Sf-Bfoi, S:A6 • , • =" , . 
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I.I\...~ . 
S05A0, S05F3, S5001, S7FA0 , S0000 , S05AC, S '.' :':"::, SC OO: 

oc.w 
S7FA0, S0000, S05AO, S02ff", SAOOL S.,:"A .. , s;:.c " , S •:,;: 

oc.w 
S02fF, SAOO 1, S7FAO, S000 0 , SC5AO, s:: ~F, $.;'.:, s--rA: 

oc .w 
S0000, SOSAO, S011F, S4 001 , S~FAC, S" :"·' , $. ':A •; ,,!'I:'. 

oc .w 
ssoo:, S7FAO, S0000, S05AO, sco1n: . so:,: . r:',; , =' 

DC .W 
SOSAO, S005D, S0001, S7FA0, S0 000 , 505A0, $:, '":' , ~ 

oc. w 
S7FAO, S0000 , $05AO, 5002A, S0001, sirAO, S:JON", ~ •A, 

OC .W I 

S002A. $0001, SiFAO, S0000, S05AO, $0014, S0001 , s· r;., 
DC .W 

50000, SOSAO, S00 l .Il, 50001, 57FA0, S0000 , SOS~ C, S-i:" .,. 
oc.w 

s0002, soo10, s0000, sJrrc, sooo a, sooor, sr:·f-..:', s, : • • 

ZBOBGFX : EOU • -SPRGFX 
DC. W 

5FF'FF , SfFFF, s0000, S8000, 50002, S0000, SBff"F, SFHA 
oc.w . 

50000, 5BFfF", 5fFF'.ll, S0000, 58000, S)FE8, S0000, SBFFF' 
oc.w 

SDF'OO, 50000, 5COOO, 52FDO, 50000, 58000, 55FA0, 500 00 
DC.W 

58000, 5BF'.ll0, 50000, 50000, 5BF'.ll0, 50000, S0001, $7E80 
oc.w 

50000, $0002, 5f'ooo, S0000, S0005, 5FAOO, 50000, 50005 
oc.w 

SFAOO, SåOOO, SOOO~c~~~OO, S0.000, S001 i, SE800, 50000 

5001?, SEBOO, 50000, S002F, S0000, 50000, SOOSF, SAOOO 
oc.w 

S0000, SOOSF, $A000 , 50000, SOOBF, S4000 , S0000, SO l 7E 
oc.w • 

58000, S0000 , S02FO, 50000 , S0000, 502FD, 50001, $0000 
oc.w 

S05FA, 50001, S0000, 50BF4, S0003, 50000, SOBFB, SFFFO 
DC.W 

50000, S l 7FC, $0001, S0000 , S2F'FF', SFFFO, $0000, S5FFF 
oc.w 

SFFFÖ, $0000, 54000, S0001, S0000, SFFFF, SFFFF, S0000 

MYGFXSIZE: • -SPRGFX 

SCROLLTB.L: ,., 
EOU 

oc.w 588,599, 5BB, scc, soo,-SEE, SEE, 5H' ; Sinul'tabell 

f'ONT: 

DC.W SF'f',SEE,5EE,SOO,SCC,SBB,S99,S88 horisontell 
OC.W S77,S55,544,S33,S22,511,Sll,SOO scroll 
DC. W S00, Sl l, Sl 1, S22, SJ), 544,555,577 

DC .8 500 , 500, S00 , 500,500,500,500,500 
OC.B 516, S16, S18 , Si 8,500,518, Sl.8, 500 
UNDEF 
UNDEF 
UNOEF 
UNOEF 
UNOEF 
UNDEF 
UNOEF 
UNDEF' 
UNOEF 
UNOEF 
UNDEF 
DC.B 500, S00 1 S00, $FE, 500,500, S00, 500 
UNOEF 
UNOEF 
UNOEF" 
UNOEF 
UNDEF 
UNOEF 
UNDEF 
UNDEF 
UNOEF 
UNDEF' 
UNOEF 
UNOEF 
UNDEF' 
UNOEF 
UNDEF 

Grafik !Or 
tecken
uppsättning 

TEXT : 

UNOEF 
UNDEF' 
UNDEF 
UNDEF 
OC . B 
DC.B 
OC . B 
OC.B 
DC . B 
oc.e 
oc.e 
DC . B 
OC.B 
OC.B 
OC.B 
DC.B 
OC.B 
oc.s 
OC.B 
DC.B 
OC.B 
OC . B 
DC.8 
DC.B 
oc.e 
OC.B 
DC.B 
OC.B 
oc.e 
oc.a. 
UNOEF 
UNOEF 
UNDEF 

• UNDEF 
UNDEF 
UNDEF 
UNDEF 
UNOEF' 
UNDEF 
UNDEF 
UNOEF' 
UNDEF 
UNDEF 
UNOEF 
UNDEF 
UNOEF 
UNDEF 
UNOEF 
UNDEF 
UNDEF 
UNDEF 
UNOEF 
UNDEF' 
UNOEF 
UNDEF' 
UNDEF 
UNOEF 
UNOEF 
UNOEF 
UNDEF 
UNOEF 
UNDEF' 
UNOEF 
UNOEF 
UNDEF 
UNOEF 
UNOEF 

OC.B 
DC.B 
DC,B 
O~.B 
OC.B 

S7C, 'SC6 , SC6, SC6, 5FE , 5C6, 5C6, S00 
SFC , SC6 , SC6 , SFC, 5C6, SC6, src, 500 
S7C , 5C6 , SCO, SCO, SCO , 5C6, S7C, S00 
5F8, SCC, 5C6, 5C6, SC6, SCC, SF8, 500 
SFE, SCO , SCO, $FE, 5CO, 5CO, SFE , 500 
SFE , 5CO,SCO , SFE , 5CO,SCO,SCO,S00 
SiC , SC6 , SCO, SCE, SC6 , SC6, 5iC, S00 
SC6, 5C6, SC6, 5f'E, SC6 , 5C6, SC6, 500 
SJC, 518 , 518,518, $18,518, 53C , 500 
S06 , S06, S06, 506, $06, SC6, S7C, S00 
5C6 , 5CE, 50C, 5t"8, soc, SCE, SC6 , soo 
SCO, SCO, SCO, 5CO, SCO , SCO, SFE, 500 
582, SC6, SEE, SFE, 506, SC6 , SC6, S00 
SC6, SE6, 5F6, SOE, SCE, SC6, SC2, S00 
5"7t, 5C6, SC6, SC6, 5C6, 5C6, 57C, 50 0 
src, SC6, 5C6, SC6, SFC, sco, sco, S00 
57C, SC6, SC6, 506, SOE, SCC, S76, S00 
SFC , 5C6, SC6, SC6, 5F'C, SC6, 5C6, S00 
S7C, SC6, 5C O, sic, 506, SC6, sic, S00 
S7E, S18, 516, S18, 518,518, S16, S00 
SC6 , 5C6, SC6, SC6, 5C6, 5C6, S?C , 500 
SC6, SC6, SC6, SC6, 56C, 538, S: C, 500 
SC6, 5C6, 506, Sf'E, SEE, SC6, S82, SOO 
SC6, SEE, S7C, 536, S7C, SEE, SC6, SC(' 
SC6, 5C6, $C6, S"'E , 506, SC6, S?C, SOO 
SFF., SOE, S?C, na, 5"'0, SEC, SFE:, S{'C' 

' DETTA AR SISTA DELEN l ASSEM3LE:R-' 
'SKOLAN . VJ HOPPAS ATT DU HAR LJ.R; ' 
'DIG SA. PASS MYCKET ATT DU KAN GCRA 
'DITT tGET . OEMO. LYCKA TILL!' 
• ', 0 
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När spelföretagen Grand
slam och Tynesoft gick i gra
ven för [1ågra månaaer sedan 
var det mot bakgrund av en 
mer eller mindre katastrofala 
försäljnngssiffror. I Grand
slams fall hade företaget inte 
haft några säljande titlar på 
länge, medan Tynesoft hade 
pumpat in vartenda öre i 
skräckisäventyret Elvira. 

Nu är det dock klart att 
åtminstone vissa · av spelen 
företagen arbetade på kom
mer att ges ut. Elvira har 
köpts av Acco/ade som kom
mer att släppa det på GES
mässan i London nästa 
månad. 

Grandslam å sin sida höll 
nästan på att dra med sig 
tyska programhuset Thalion i 
fallet - ett tag såg det ut som 
om varken rollspelet Dragon
flight eller det kluriga arkad
spelet Atomix skulle släppas 
utanför Västtyskland. Men 
Thalion har hittat en ny euro
peisk/skandinavisk distributör 
i form av Active Sales & Mar
keting, så dessa båda lär 
komma till Sverige. 

Frågan är bara om inte 
detta är början ~ en- trend 
som kommer att innebära 
många programhus död. För 
samtidigt som marknaden 
svämmas över av nya spel, 
blir dessa allt dyrare att ut
veckla. Dessutom kräver folk 
mer idag - få lägger ui ett par 
hundra om spelet inte är bra. 

Frågan är bara om spel
företagen inser detta. Idag 
skyller de .flesta taskiga för-

. säljningssiffror pä piratkopier
are, vilket inte bara är löjligt, 
utan oärligt mot dem som 
faktiskt köper spel. För det 
ÄR faktiskt inte olagligt att 
kopiera ett spf?I, lika lite som 
det är olagligt att spela in en 
LP- ellerkompaktskiva. 

Och kan ni tänka er skivbo
lagen upprätta speciella tjal
lartelefoner dit folk skulle 
ringa för att kompisen. spelat 
in senaste Madonnaalbu,met? 

VAD BETYDER BETYG EN? Datormagazin har valt en betygsskala mellan 
ett och tio. För dig som funderar på att köpa ett spel kan de olika siffrorna_ tolkas ungefär sä här: 1-2: 
Disken/kassetten förmodligen värd mer som formaterad. 3-4: Ratas troligen av p1ratkop1erare. 5-6: 
Har du pengar över, så ... 7-8: Kanske inte årets bästa, men väl värt pengarna. 9: Rekommenderas 
varmt. 10: Historiskt - köp och rama ini . 

Massor med mariga mord 
• MURDER/US Gold • För alla Agatha Christie-fans därute är 
det nu bara att gå och köpa en dator av valfritt format. US Gold 
har nämligen tagit sig omaket att göra en interaktiv mordhistoria 
som det är upp till den stackars datorspelaren att lösa. Stackars, 
eftersom spelet innehåller över 3,5 millioner unika mord som du 
måste klara upp inom två timmar. Sedan kommer Scotland Yard 
och tar ät sig hela äran. Det vimlar av villospår, potentiella mord
vapen och misstänkta finns det i högar. Som tur är finns fyra 
svärighetsgrader, alltfrån amatördeckare till bästa Marlowe-klass. 

Amiga/C64 diskett, september 

Mitt liv 
som insekt ... 
• RA/Rainbow Arts • Att 
det är farligt att reta upp gudom- · 
ligheter visas i detta ark ad/ 
strategi-spel, som utspelar sig i 
det gamla Egypten. Du har gjort 
RA, solguden, förbenad och har , 
därför blivit förvandlad av den 1 

senare till en Scarabe, en liten 1 

skalbagge som satts i en maffig 1 

labyrint. Så det gäller att ta sig 
1 

ut En massa nivåer finns ; mer 1 
än 175 nivåer. Puh ... 

Amiga/C64, September 

Barden 
fäktar vidare 
• The Bard's Tale lil/EA • 
Äntligen är den på väg , tredje 
delen i Bard's Tale-trilogin; Thief 
of Fate. Den här gängen är' det 
en herre vid namn Mad Dog Tar
jan som är på hämnarstråt och 
som måste stoppas En finess i 
trean är att man kan föra över 
sina karaktärer inte bara från BT 
I och Il, utan även grupper från 
Ultima 3-4 samt Wizardry 1-3 
kan föras över. Smart! 

Amiga, september 

------- ------------ ---- --- ------
KONSOLL
PREMIÄR: C64-
konsollen som vi 
skrev om i förra 
numret, väntas 
visas på CES i 
september. Des
sutom kommer en 
rad cartridgespel, 
bl a Klax och Flim
bo's Quest 

TIDNINGSPOJ
KEN JUBILER
AR: Frän Storbri
tannien meddelas, 
oss att spelet Pa
perboy, fyller 100. 
Inte 100 är, alltså, 
utan 100 veckor 
på de engelska 
topplistorna. Grat
tis! 

FRÖJDH 
KLANTAR TILL 
DET: I förra num
ret skrev vi felak
tigt att Sim City in
te fanns till C64. 
Det finns det visst 
det. Vi beklagar så 
väldigt för klanteri
et. 

• Yolanda/Millenium • 
"Det svåraste och snabbaste 
plattformsspelet hittills". Stora 
ord som kräver mycket för att de 
inte sk'all anses uppblåsta. Man 
får som uppgift att agera den 
store hjälten Hercules (det har 
lyckligtvis inget med PC grafik 
att göra ... ). 50 mytologiska 
nivåer ligger framför dig · och 
nivåerna slumpas fram för att 
det inte skall bli enformigt. 

Amiga, augusti 

• Codename lceman / 
Sierra • Enligt pressmed
delandet så var Sierra On-Line 
oroat för att Codename lceman 
skulle spelas över av utvecklin
gen i världen. Men enligt sam
ma källor har det kalla krigets 
slut istället ÖKAT intresset för 
denna spionhistoria som ut
spelar sig är 2000 i en värld 
med nedisade supermaktsför- . 
bindelser. 

Amiga, augusti 

• Shadow of the Beast 
/Psygnosis/Gremlin • Nu 
låter väl inte det här som någon • 
nyhet, men det är det faktiskt. 
Gremlin Graphics har nämligen 
köpt rättigheterna till att göra en 
8-bitarsversion av detta be
römda spel, vilket innebär att 
det ser ut att bli tillgängligt 
också för C64-ägarna. 

C64, hösten -90 

• Countdown to Dooms
day /TSR/SSI • I detta num
mer av DMz uppmanar vår roll
spelsrecensent Mattias Melin 
SSI att tänka om när det gäller 
sina framtida rollspel. Nu verkar 
det faktiskt som SSI har 
hörsammat åtminstone någon 
med samma uppfattning. Nästa 

· rollspelsäventyr baseras på se
rietidningshjälten Buck Rogers 
äventyr. Countdown är bara det , 
första i raden av Suck Roa
ersäventyr, TSR/SSI gör näm
ligen en storsatsning tillsam-· 
mans med Penguin Books, , 
vilket innebär att det kommer att 
drälla av pocket- och bilder
böcker förutom spelen. 

Storyn: 2400-tal, uppdraget 
du (Suck) har är att som ledare 
för NEO (New Earth Organisa
tion) hindra RAM ~Russo
American Mercantile) från att 
återerövra Jorden. 

Amiga/C64, september 
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TOPP 
1 (1) Kick 0ft 
2 (2) Shadow of the 

Beast 
3 (NY) Kick 0ft 2 
4 (3) Pirates 
5 (4) Stunt Car Racer 
6 (9) F29 Retaliator 
7 (NY) Sim City 
8 (9) Dungeon Master 
9 (NY) Operation 

Thunderbolt 
1 O (5) Pro Tennis Tour 

TOPP 
;,::;t ;::i:,::1~;;:l :;::a;::u::: 
1 (3) Giana Sisters 
2 (9) The Last Ninja 2 
3 (5) Bubble Bobble 
4 (NY) Super Won-

derboy 
5 (7) Panzer Battles 
6 (10) Grand Prix 

Circuit 
7 (1) lron Lord 
8 (NY) Rolling Thun

der 
9 (NY) The Munsters 
1 O (2) Microprose Soc

cer 

• Giana Sisters lobbyister har var
it framme igen, tätt täljd av ninjans 
anhängare som bombarderat oss 
med vykort. 

Amigaägarna röstar fortfarande 
inte lika mycket, vilket är däligt. 

Vill du rösta sä gör det genom 
att skicka in ett vykort där du 
röstar pä TRE spel. Märk vykortet 
med "C64" eller "Amiga". 

Tur i denna omgäng hade 
dessa Amigaägare, som tär varsin 
musmatta: 

David Kifarkis i Norrahammar, 
Lars Numrin i Degerfors och 
Fredrik Johanzon I Viklng!?.tad. 

64-vinnarna Caroline Ostman i 
Väja, Alex Rahman i Norsborg och 
Patric Carlsson i Mariestad kan ä 
sin sida se fram emot varsin t
tröja. Grattis! 

iJ 

Namnet var Glames ... John Glames 
• Operation Stealth/Delphine/US Gold • Äntligen ser nu 
uppföljaren till äventyrssuccen Future Wars ut att vara på väg . US 
Gold har nämligen kapat åt sig samarbetsavtalet med franska 
Delphine från Palace Software, som annonserade Operation 
Stealth så tidigt som i april. 

Operation Stealth är gjort i operativsystemet Cinematique som 
tidigare bara använts i Future Wars. I Operation Stealth har dock 
mycket av det många reda! sig på i Future Wars förbättrats. 
Bland annat visas nu små objekt i särskilda inklippsbilder så de 
blir lättare att hitta (alla som letat efter blåslampan i FW vet vad 
jag talar om). 

Storyn är följande: John Glames, CIA-agent, får i uppdrag att 
hitta ett bortfluget s k Stealthflygplan. CIA tror att det är diktatorn 
General Manigua i den sydamerikanska bananrepubliken Santa 
Paragua som ligger bakom. Problemet är att KGB tror detsamma. 

Den här interaktiva James Bond-historien innehåller naturligtvis 
en massa hi-techprylar, precis som det ska vara. 

Amiga, september 

• FLYG FÖR GORBY: Engelska programhuset 
Domark satsar stort på Sovjet. Snart flyttar företaget in i 
sitt nya högkvarter, kallat The Kremlin . Dessutom satsar 
Domark på en ny flygsimulator - som baseras på ett sov
jetiskt jaktplan. 

Arbetet med den nya flygsimulatorn, som baseras på 
det sovjetiska flygvapnets jaktplan MIG 29 Fulcrum, sker 
enligt uppgifter från engelska Computer Trade Weekly i r 
samarbete med nyhetsbyrån TASS. 

Simulatorn kommer att släppas till alla 16-bitarsformat 
lagom till jul och programmeras av folk som kan sitt jobb. 
Det är SIMIS, en grupp programmerare/designer tidigare 
anlitade av British Aerospace. 

"Chucken" 
är tillbaka 
• Chuck Yeager's 
Advanced Aight 
Trainer 2.0/EA • 
Den här flygsimulatom 
är redan en klassiker 
på PC och &-bit- ......, __ ............... ~=:...::..""'-~ 
arsmaskiner, men nu 
är det dags även för 
Amigaägarna att få glädje av flygle
gendens goda råd. I denna utökade 
version finns nu tillgång till 18 onka 
flygplan samt realistisk 30-grafik 

Tillsammans med simulatorn 
följer ett ljudband där Chuck guidar 
soffpiloten genom det animerade 
luftrummet. 

Amiga, augusti 

• Days of Thunder /Mind
scape • Aktuella filmen Days 
of Thunder med Tom Cruise blir 
nu datorspel. Fi lmen handlar om 
Formel 1-racing på bland annat 
amerikanska racerbanan Day
tona, och i det vektorgrafik
baserade spelet är det menin
gen att det ska kännas riktigt 
spännande att fara fram i uppåt 
400 km/h. Vektorgrafik kommer 
det dock bara att handla om på 
16-bitarsformaten, enligt vad vi 
kan utläsa. 

Amiga/C64, September 

• Dragon Wars/lnterplay • 
För alla som suttit och väntat på 
Dragon Wars till Amiga kan vi 
bara meddela att spelet redan 
borde vara ute. Enligt press
meddelandet kunde vi vänta 
spelet i jul i, men säg det 
pressmeddelande som hittills 
stämt. .. 

I al la fall är Dragon Wars ett 
äventyrsrollspel som blev gan
ska uppskattat av Dator
magazins recensent när C64-
versionen testades. 

Amiga, augusti 

Här ser vi gamle Bond (Roger 
Moore) i tull färd med att se 
hård ut. Barbara Bach spelar 
KGB-pudding. 

• The Spy who loved 
me/Domark • Till skillnad 
från Delphine/US Gold satsar 
Domark på äkta vara och 
släpper ytterligare en filmlicens, 
om än lite sent: Älskade Spion 
med allas vår James Bond i hu
vudrollen. Fastän spelet säger 
sig följa filmens story blir det 
naturligtvis mest action. Biljak
ter, båtjakter och slagsmål med 
ärkeskurken Karl Strombergs 
kumpaner utlovas. 

Mannen med världens största 
tandställning, Jaws, sägs också 
ha konverterats . Slåss mot hon
om, om du vågar. 

Alla format, september 
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Ring 

-
Då får du de senaste "heta" 
tipsen, från landets främsta 

experter, till 

Dagens Dubbel 
En jättechans till storvinst 

med en låg insats! 

. _ .,:.i ·Endast·AXE-anslutna telefoner kan användas för denna specialservice. 
··· Kostnad 3,65 kronor per minut. 
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Så kan det gå ... Får du jnte tag i livselixiret Nostrum i tillräckliga mängder lever du inte 
länge. Och vänta dig inte att få behålla makten ... 

Jorden förintas. Så illa kan gå för ditt Im
perium om du inte sköter dina kort. 

Konsten att ta död 
på en· bra spelide 

Stjärnkartan visar de olika maktcentr

Sen jag som ~exäring började 

läsa Asterix har jag alltid hyst en 
viss beundran för det romerska 
imperiet. Ok, att de inte kunde 
spöa den där lilla byn är smällar 
man får ta, men de regerade 
trots allt hela den "civiliserade" 
världen under flera ärhundran
den. Ända till Sverige kom de 
aldrig, men det romerska imperi
et har ändå satt vissa spär även 
hos oss. 

Spelet .Imperium har, på ytan , 
ganska lite med det romerska 
imperiet att göra. Det går i kort
het ut på att erövra universum. 
Ett gammal beprövat tema i da
torspel. Men att uppnå detta i 
Imperium kräver mer än flinka 
joystick-fingrar. Faktum är att 
dylika inte är till mycket hjälp 
alls . Här behövs nämligen 
strategi , diplomati, politik och 
ekonomi istället. För att kunna 
leda ditt imperium till framgång 
krävs att du har en god 
ekonomi, en stark krigsmakt och 
kontroll över dina underlydande. 
Diplomati är bra, men inte nöd
vändigt. I alla fall inte i början. 
Lite senare i spelet kan dock en 
allians med ett annat imperium 
vara skillnaden mellan liv och 
död. 

För varje är som går får man 
möjlighet att fatta ekonomiska 

beslut om bistånd 
till egna planeter, 
hur produktionen 
ska läggas upp, 
hur befolkningen 
ska flyttas runt, 
om du ska bygga 
skepp och var du 
i så fall ska skicka 
dem. Det är mån
ga beslut som 
ska fattas. 

Till din hjälp har 
du underlydpnde. 

BJÖRN. 
KNUTSSON, hobby
despot med imperia
listisk läggning, lär in
te gå på erövrarstråt 

inom den närmsta 
tiden. Imperium 

dämpade maktfull
komligheten rejält. 

Låter det in
vecklat? Tja, det 
var ingen som sa 
att det skulle vara 
lätt. att hålla igång 
ett imperium. 

Spe liden är 
både intressant 
och rolig, och 
spelet är bitvis 
mycket trevligt, 
särskilt i början. 

Själv spelade 

Dessa sköter enskilda planeter, 
flottor och ambassader. Du be
höver aldrig själv bry dig om hur 
dessa ska skötas frän dag till 
dag, utan du koncentrerar dig 
på den övergripande strategin. 
Problemet är bara att dina un
derlydande kraftigt varierar i 
fråga om kompetens, utstrålning 
och lojalitet. En inkompetent 
fjant kan vara aldrig så lojal, 
men som befälhavare för en flot

jag spelet i över 
800 "är", vilket tog åtski lliga da
gars spel, innan jag slutl igen 
blev så irriterad över spelets un
dermåliga användarinterface att 
jag gav upp och kastade spelet 
åt sidan. Redan när man har en 
20-30 planeter så blir det om
ständligt att hålla reda på alli
hop. Det hade dock kunnat gå 
med ett bra använ darinterface. 
Att nu i stället vara tvungen att 
"brottas" med spelet för att få 

ta vill du nog inte 
ha honom. Då är 
det troligen bättr.e 
med någon som 
är dokumenterat 
illojal, men duktig. 
Genom befordran 
och mutor kan du 
kanske vinna 
hans lojalitet i det 
långa loppet. 

TORSKFAKTOR: 7 
Detta spel BORDE multi
taska, da att det tar DA
GAR att spela igenom och 
det aldrig nagonsin gör 
nagot som skulle motivera 
att denna stängs av. Vidare 
gör det hemsnickrade fön
stersystemet att spelet blir 
näst intill ospelbart. 

nåt gjort gör att 
det enbart känns 
som · ett slöseri 
med tid att hålla 
på. 

Ett exempel: 
Om man vill rek
rytera en arme, 
måste detta gö
ras individuellt för 
VARJE planet, 

istället för att kunna ge order om 
att ALLA planeter ska omfattas 
av beslutet. Detta får mig att un
dra om upphovsmännen nånsin 
spelat igenom sitt spel. Om de 
hade gjort det hade de själva in
sett hur vansinnigt detta var. 
Som det nu är kommer mctn 
ganska snart att lämna över allt i 
sina rådgivares (läs: datorns) 
händer och själv bara sitta och 
rulla tummarna. 

Min åsikt är att upphovs
männen dödat speliden genom 
att göra det snudd på omöjligt 
att spela spelet. 

IMPERIUM 
GRAFIK: 5 
LJUD: 3 
VARAKTIGHET: 7 

Tillverkare·: 
Electronic Arts 

Format: 
Amiga/ST/PC 

Pris: 299 kr (Amiga) 

A M I G A 
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FMN 
VI STÖDJER 

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA 

När du köper en 
AT ARI 520 STE får du 
Power Pack på köpet 
med 20 nya häftiga 
originalspel och 4 lätt
använda nyttoprogram. 
Du får också program
språket 1st Basic och ett 
kreativt musikprogram. 

Värdeca 5,000:• 

Jll 
ATARI. 
COMPUTER 

ATARI 520 STE tangentbord, 512 KB RAM, 192 KB ROM, 
inbyggd 3,5" Aoppy 720 KB, TV-anslutning, GEM, mus, 
processor Motorola 68000. 

SM 124 Monokrom monitor 1.495:-
SC 1224 Färgmonitor 3.995:-
SF 314 Extra diskdrive 1.495:-
Megafile 30 Hårddisk 30 MB 4.995:-

Panasonic 
SKRIVARE 
KX-P 1081Y2 
Till Amiga/Atari/PC 
144 tkn/sek 

Printerkabel ~••••....: 
Paketpris: (ff;fk? 

maxell 
DISKETTLÅDO~ 
DD40L 40 st 3 1/2" ca 
DD80L 80 st 3 1 /2" -

DiSKETTER 
MF2DD 31/2" 

(10-pack). 

Storgatan 31, 852 30 Sundsvall. Tel. 060-17 55 22 
Fraktfritt vid order över 500:-, annars tillkommer 50:-



Trots all hjälp gärdet ät pepparn för Malmö FF. 1-2 mot AIK är Inget vidare för skiJnlngarna-

Inte bra -men ändå bäst 
LENNART NILSSON 
har återigen lagt sina 
skånska fingrar på ett 
fotbollsspel. Denna 
gång är det Kick Off 2 
som går genom man
geln. 

Vem är denne mystiske Dina Di
ni? 

Först gjorde han utmärkta Kick 
Off som kom förra sommaren. 
Och nu kommer hans Kick Off 2, 
med massor av nya finesser. 

Kick Off 2 som är gjord tillsam
mans med Steve Screech (?) är 
något av det bästa jag sett i fot
bollsväg. 

Det går -- som sig bör -- ut på 
att med ett lag med elva spelare 
göra fler mål än motståndarens 
lag. Tycker man det är trist att 
spela ensam, kan man spela fyra 
personer samtidigt. Det krävs 
visserligen en adapter, men det 
går. 

Som deltagare, vare sig man 
är en eller fyra, kan man spela 
antingen hela laget där man styr 

TORSKFAKTOR: 1 
En diskett. D1skettstat1onen 
later konstigt nar spelet lad
dar Kan det vara kop1er-
1ngsskyddet? 

den spelare som är närmast 
bollen, eller en enskild gubbe. 
Gör man det styr datorn de övriga 
spelarna efter de riktlinjer man 
tidigare gett när man väljer taktik. 

Sen kan man sparka, hoppa, 
passa och rusa med gubben allt
efter smak och behov. 

För att få kläm på Kick 0ft 2 
rekommenderar jag att man star
tar med att bara agera en gubbe. 
Är man två blir det dessutom be
tydligt roligare då man -- som ni 
säkert räknat ut -- kan vara ett 
radarpar som Claudio Caniggia 
och Diego Maradona i Argentinas 
lag, eller har var sin gubbe i olika 
lag. 

Det blir himla kul och 
spännande, ska ni tro. 

Om detta inte duger så finns 
det en fotbolls-VM-avdelning, där 
hela VM-turneringen kan upp
levas på nytt. Vem vet är man rik
tigt duktig och har tränat länge 
kan man kanske förmå Sverige 
att slå Costa Rica? 

Fördelen med tvåan är att det 
finns ett gäng olika underlag att 
spela på, man kan få det att 
blåsa, är man nära mål ställer 
försvararna upp i en mur och så 
finns det ett gäng olika domare 
med olika bra förmåga att blåsa 
frispark och visa ut de skyldiga. 
Dessutom kan man skruva bollen 
och byta in två avbytare. 

Jag råkade dock ut för ett litet 
missöde. Mina benknäckare 
gjorde allt för att fälla blåbären till 
motståndare. Det började med att 

Här fär man reda pj allt före avspark. Malm6 vinner slant
singlingen, S. Screech är domare, det bliJser en del och planen är 
blöt. Det är bara att sparka /gäng. --- ------~ 
jag fick sex spelare utvisade· i 
snabb takt. När jag fortsatte i 
samma vilda stil blev mot
ståndarna skadade till den grad 
att matchen slutade med fem ute
spelare per lag. Vad jag minns så 
blev en av mina spelare varnad 
tre gånger utan att få röda kor
tet... 

Det trista med Kick 0ft 2 är 
bruksanvisningen. Det står 
utförligt hur man laddar tränare, 
sparade sekvenser och en massa 
andra fina finesser, men jag fick 
leta med lupp efter hur dessa 
saker sparas. Jag anser att ett 
bra spel som Kick Off 2 ska göras 
med en bra manual. Varför ska 
man annars betala pengar för 
spelet? 

KICK OFF2 
GRAFIK: 7 
LJUD: 6 
VARAKTIGHET: 8 

Tillverkare: 
Anco 

Format: 
C64/Amlga 

Pris: 299 kr (Amiga) 

AMI G A 
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I basket 
börjar 
livet 
vid 42 

LENNART NILSSON 
dribblar mot högre mål 
och fler födelsedagar i 
OM NI-Sport 
basketball. 

livet är bäst vid 42. 
Så funkar det, åtminstone om 

man får tro Ed Ringler, mannen 
bakom Omniplay Basketball, ett 
sportspel med samma stuk som 
det tidigare recenserade häst
spelet med likartat namn. 

Spelet är konstruerat s~. att 
man har ett lag i en serie av 24. 
Målet är att vinna basketfinalen 
och man har nio år (minst) på 
sig. 

Som nybliven tränare har 
man ett gäng degpåsar att ar
beta med. Visserligen är de rätt 
unga, men de är degpåsar 
likväl. 

För att få upp lagets samman
lagda styrka kan man kasta 
gänget på ett träningsläger per 
säsong. Detta kan kombineras 
med inköp och byte av spelare. 

Problemet -- det klassiskt 
datorspelsmässiga -- är att man 
har begränsade resurser som 
lagets ägare. Spenderar man 
allt på träning finns det inte my
cket att köpa lirare för, och vice 
versa. 

Så varför är livet bäst vid 42? 
Jo, för fram till dess kan en 
spelare utvecklas och bli bättre. 

· · En sak som förbryllar mig är det 
faktum att en spelare kan harva 
runt i ligorna hur många sä
songer som helst med max
poäng och fortfarande vara 42. 

Spelet har ett stort antal fi
nesser som gör det till en fröjd 
att spela. Man kan vara coach 
(tränare) och kasta in och ut 
gubbar från plan, formera dem i 

I UH;:,l\t"AI\ I UH: 

Det är lätt att skriva in 
fel ord ur bruksanvis
ningen. Disketter ej 
kopieringsskyddade. 
Gar ej att spela med 
mus, eller harddisk. 

All tänkbar informatior,, serveras i detta utmärkta basket
spel. 'fyvärr har amerikanerna inte förstått att den europein
ska TV-bilden är större än i USA Därav den lilla raden 
människor i botten av bilden. 

Nick 
och Bob 

ärde 
två 

prat
glada 
kom

menta
torerna 

vid 
mäster

skapen i 
basket

boll. 

olika koreografiskt .korrekta 
rörelsemönster. Man kan även 
slita joystick och agera gub
barna på plan. Detta är aningen 
segt, men fullt acceptabelt, men 
framför allt lätt att lära. 

Skulle detta inte räcka kan 
man sitta och glo på "the Nick 
and Bob show". Dessa båda 
sportkommentatorer pratar före 
matchen och i pausen tills man 
trycker på F8-tangenten. 

Omniplay Basketball är ett 
proffsigt utformat spel, där ska
parna har lagt ner all möda på 
att få fram den rätta känslan för 
proffsbasl<et. 

Ett spel att köpa, spela och 
visa för barnen, när de fyllt 42. 

1 » ""'A' .. )~ tH1 a.-,
\<·1. I >\'>t ",. j l.. t, 1 1 •<+ 
•. I. ..-• ., .. ,tJ "l • ( ..... i-~ ( ~·(· 
VG{-i, tf I ~~SI I• t J.-;, 

I<) -;. t , 11· l•U <;h,'>M 

"•' 11 ,:1 ruc ·;;·c:: 
__ t;ll,Jl ·fO N t~"..,.'rl ~t; ., 

Det är 
alltid 
fullt 
med 
folk 
när 
Sport
times 
42-
åriga 
lirare 
spelar 

OMNI-PLAY 
BASKETBALL 

GRAFIK: 7 
LJUD: 7 
VARAKTIGHET: 8 

Tillverkare: 
Sporttime 

Format: 
C64/ Amiga/PC 

Pris: 299 kr (Amiga) 

AMI G A 

Roligare än så här är inte 
grafiken ... 

Fy för 
0 sangegga 
LENNART NILSSON 
stirrar sig blind på Adi
das Championship 
football. 

Ådidas championship football 
är faktiskt inget vidare. 

Inte ens för att komma från 
Ocean. 

I fotbollsspelet kan man välja 
lag, matchlängd, en eller två 
spelare. Dessutom finns små fi
nesser som staplar som rör sig 
för att visa hur hårt man skjuter, 
eller lobbar bollen. 

Men vad spelar det för roli när 
man inte kan skilja spelarna åt? 

Och då har jag trots allt en 
datormonitor att glo i. Med en 
vanlig TV är det helt omöjligt att 
se vad som händer. 

Planen och spelarna är så 
grötiga att man skulle tro att det 
hela utspelar sig i engelska lig
ans division fyra, en var dags
kväll i februari då planen och 
spelarna har fått den där leriga 
färgen över sig. 

Hade Ocean koncentrerat sig 
på fotbollsspelet hade det kan
ske blivit roligt. 

TORSKFAKTOR: 1 
Laddar långsamt. An
nars OK. Spelet går att 
spara. 

ADIDAS CHAMP. 
FOOTBALL 

GRAFIK: 2 
LJUD: 3 
VARAKTIGHET: 3 

Tillverkare: 
Ocean 
Format: 

C64 kassett/diskett 
Pris: 149kr (K)199 kr (D) 
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Kan du planera 
bättre än Hitler? 
En ny våg av fanatism har svept 
in över Europa. 

Klackarna från tusentals sol
dater ekar runt om i de europeiska 
städerna. · 

Det är de väldrillade tyska strid
skraftema som rullats igång. De 
skulle sätta skräck i Europa under 
sex år .. 

Som alla vet misslyckades 
Hitler att bygga upp sitt tusenåriga 
rike. Kanske lyckas du bättre? Här 
har du i alla fall chansen. 

Storm across Europe täcker 
hela Andra världskriget i Europa. 
Det spelas på strategisk nivå. På 
det viset blir det lättare att en
gagera andra till att spela. Det 
räcker med att du har en övergri
pande bild. 

En av anledningarna till att jag 
aldrig tröttnat på att spela Storm ... 
är att det finns så många finesser. 
Det är inte bara att ta ut dina trup
per i strid. Här måste du även 
planera produktionen av vapen· 
och trupper. Du bestämmer själv 

HANS 
EKHOLM har 
fastnat i Andra 

världskriget 
som tysk. 

. Spelel heter 
Storm across 
Europe och är 

bäst. 

vilka 
vapenslag du 
vill satsa på. 

Och om 
du inte är 
nöjd med 
kvaliteten på 
utrustningen 
kan du 
utveckla den. 
Du kan även 
ut veckla 
atombomber. 

För att 
kunna producera något måste det 
finnas råvaror och arbetskraft. Det 
gäller alltså att satsa på rätt 
område när du anfaller. Allt det här 
gör att spelet är så mycket mer än 
bara striderna. 

En nackdel med spelet är att 
Tyskland måste spelas av en 
mänsklig spelare. 

Till en början kan Storm aanses 
ganska invecklat. Men det ·upp
täcker man snabbt att det inte är. 
Du får väldigt bra hjälp av man
ualen. 

En fulländad tank( e) 
Omega är ett spel med Bruks

anvisning. 
Omega som är en tanksimula

tor behöver en ordentlig bruksan
visning. En på 300 sidor. 

Så här är det. Man har pengar. 

mig själv att i totalt irrelevanta 
sammanhang fundera ut 
lösningar för att förbättra Al
programmet som styr strids
vagnen. 

När man sen har fixat ihop en 
För dessa bygger man 
en tank. Sedan skriver 
man ett kort datorpro
gram för att styra 
tanken. Tanken ger sig 
ut på ett slagfält som 
man själv har kompon-

LENNART 
NILSSON 

vagn och ett program 
och testat alltihopa 
många gånger kan 
man försöka stiga i 
graderna. 

erat/valt. . 

läser man
ualer och 
blir lyrisk 

Då förs man till en 
speciell bana för 
utvärdering. I en serie 
slag gäller det då att 
vinna minst sju gånger 
av tio. Därefter flyttas 

För att utnyttja pro-
grammets kvaliteter 

över 
Omega. 

krävs en ordentlig 
handbok. Och det är 
precis vad man får. Under mina 
tre år på Datormagazin har jag 
aldrig sett en så bra och lättläst 
manual. 

Boken går igenom, steg för 
steg, hur man utformar sin tank, 
hur man skriver ett kort Al
program (artificiell intelligens). 
Och sedan hur dessa moment 
kan förbättras. 

Omega tar fram upp-
täckarglädjen. Jag kommer på 

man upp en "viktklass" 
och får tusen pengar mer att köpa 
grejer för. 

· Omega kostar enligt uppgift 
399 kronor. Det är lika mycket 
som vilket urtrist slaktarspel som 
helst. 

Till Stuart B. Marks som gjort 
detta program vill jag ge årets Os
car, Nobelpris, Guldpalmen, eller 
varför inte ett Pulitzerpris? 

För bättre och roligare program 
får man leta efter. 

J~ 't:'t<-(>fi~c.( t Jl { y_"6 !,1.,P } ' _ ~ 
f,r~d1~..:, 'f l'-~ ·\.t t :, 3 ,\ h l t 1- t '-r>: ? 

Storm across Europe erbjuder 
mer än bara strider. Här gäller 
det att planera produktionen 
under Andra världskriget. 

Grafiken är mycket bra. Det är 
synd att man inte kan säga 
likadant om ljudet. 

När du spelat det här 50 gånger 
ska du inte slänga det åt sidan. 
Prova i stället att göra ett eget sce
narie. På det sättet kan du ju 
prova vad som hänt om 
förutsättningarna varit annorlunda. 

Det här är ett av de bästa 
strategispelen som gjorts. 

'.~,. 

Torskfaktor: 0 · 
Inga problem. , · . · ... .. ' 

1<1'tt:~ l 
• . ..i 

Nu är tanken ute p/J vift. Och 
man kan inte göra n/Jgot It det 

James Cagney är en riktig hel
jare p/J att programmera ... 

TORSKFAKTOR: O· 
Snab'tiladdad'.di;kett, möjlig 
att säkerhetskopiera och in
stallerbar på hard disk. Ett 
foredöme. 

EUROPE 
GRAFIK: 9 
LJUD: 
VARAKTIGHET: 10 

Tillverkare: 
SSI 

Format: . 
C64/Amiga/PC 

Pris: 399 kr (Amiga) 

A M I G ·A 

... 'OMEGA 
GRAFIK: 
LJUD: 
VARAKTIGHET: 

Tillverkare: 
Origin 
Format: 

9 
8 

10 

Amiga/ST/C64 
Pris: 399 kr (Amiga) 

A M I G A 
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575:-

EXTRADRIVE 
• Passar Amiga500/1000/2000. 
• Super slim endast 23.5 mm. 
. hög, marknadens minsta! 
• Extremt strömsnål. 
· 3 ms spår till spår! 
· Genomgång 
· On/off knapp 

Skolstartspris 

995:-

MPS 1224-C 
0 

Super-skrivaren från Commodore 
• 24 nålars färgskrivare 
• En av de mest prisvärda 
. skrivarna på marknaden! 
• Färgband och kabel ingår! 

Skolstarts pris 48 7 5 : -
NU! Vid köp före den 31/8-90 ing 0 

även 500 data-papper! 

\/ -
'"" 

NU! 
T AC II J oystick 

SVART 109:
VIT 119:-

SUPRA-MODEM 
2400BAUD 

· Inklusive kabel & program 
· Lätt att använda 
· Tillgång till många 
databaser. 
Lågt pris! 

Skolstartspris 

1595:-

NAKSHA-MOUSE 
Den bästa extramusen till 
Amiga/ Atari/PC? 
0 Hög upplösning (280 punkter/tum!) 
0 Musmatta ingår. 
0 Lågt pris! 

Skolstartspris 4 25 : -

D DATAKONSULT 
042~33 33 33 

Besök gärna vår butik på 
Kullagatan 35 i Höganäs. 
Öppettider: Mån-Fre 9- 18 

Lör 9-13 
Alla priser i är inklusive moms (20%), 
endast frakt tillkommer. Alla priser 
gäller tillsvidare, med förbehåll för 
prisändringar. 
Fax 042-34 14 44. 



EXTRAMINNE AMIGA 2000 2995:-
2 MB minne till Amiga 2000, med plats för 8 MB. OBS! Begränsat antal. 

Monitor Commodore 1084 2995:-
Inkl b blarlill Amiga, PC och C-128 

Musmat.ta Maxell Röd 59:-
Diskettbox för 80 3.5" disketter 99:-
Diskettbox för 120 3.5" eller 5.25" 99:-
Competition 5000 195:-
joystick i de hiftigasle färgerm! COOck-rosa, iJtgrönoch transparent! 

Dator-monitor ställ 295:-
Praktisk platsspera rdc desig n 

Vi har hårddisk-lösningen för dig RING! 

ST AR-SKRIVARE 

STARLC 10 
9 nålars s/v skri vare. 

STAR LC 10 Färg 
9 nålars färg-skrivare 

STAR LC 24-10 
24 nålars s/v skrivare 

2350:-

2750:-

3650:-

I alla skrivare ingår Färg band, kabel och 
svensk snabbhandledning ! 
NU! Vid köp före den 31/8-90 ingår även 
500 data-papper! Värde ca 100:-

Posso-box. 195:-
Utdragbar diskettbox för 150 3.5 " disketter. 

VIDI-Amiga framegrabber 1395:-
Färgband STARLC 10 69:-

STAR LC 10 Färg 99:-
STARLC 24-10 79:-
MPS-1224 99:-
MPS-1224 Färg 129:-

Atari LYNX. 1795:-
Marknadens håf\igaste spc:lmaskin. Inkl spc:I, transformator och Com-lynx kabel! 

PRESSTOPP! 
Mannesmann Tally, 
MT-81. 
• 130 tecken/sek snabbskrift 
0 26 tecken/sek Brevskrift 
°؆Klarar original+ 2 kopior! 

SUPER-PRIS 1695:-

AMIGA-PAKET Köp till erbjudande 
(gäller endast vid köp av Amiga-paket) 

Allt detta ingår: 
0

_ Amiga 500 (självklart med I års riksgaranti) 
0 RF-modulator 
0 

10 tomma disketter 
0 1 Joystick 
0 Musik-, Grafik- och 
. Ordbehndlingsprogram. 
0 11 Spel 

SkolstartsRris 5 2 7 5: -
Ord pris 6899:- Du sparar 1624:-! 

Slim-line extradrive 
Extraminne med klocka 
Endast 1295:-
Ord pris 2290:-
Du sparar 995:- . 
Köp till erbjudande 2 
(gäller crdast vid köp av Amiga-pak:ct) 

Monitor Philips 8833 
Slim-line extradrive 
Extraminne 
Endast 3895:

Ord pris 6482:-

PASSA PA ATT UTNYTTJA SKOLSTARTS-PRISERNA HOS 

MD DATAKONSULT 042-33 33 33 



Inflygning mot Snow Island pä Eris. Pä 
denna höjd gär det otroligt snabbt. 

I professor Wantzens arbetsrum pä Metis är allt öde. Vid horisonten syns kometen. 

Detta var värt 
fyra års väntan 

Presidentpalatset pä Eris. Alla har eva
kuerats frän planeten. 

innan katastrofen är ett faktum. Bleksiktig, hålögd och med 
alltför många sömnlösa nätter 
kan jag bara konstatera det här 
är fullt i klass med den värsta 
drog. 

Nu finns det ett otal sätt för 
dig att lösa spelet på. Den en
klaste är att spränga kometen i 
bitar innan den träffar Eris. Det
ta hade planetens regering re
dan beslutat sig för och en pro
fessor Wantzen hade redan 
tillverkat fyra s k Nova-deto
natorer som tillsammans med 
vanligt sprängämne skulle göra 
slut på kometen. 

eterna i solsystemet 
(nio planeter, 19 
månar. Puh) kan du 
ta dig med rymd
skepp. Problemet är 

En sportbil som den här, professor 
Wantzens, tar dig snabbt över planeten. 

Så vill ni hålla er pigga och 
krya så sluta läs här och glöm 
allt om Damocles. 

Kunde inte sluta, eh? 
Nåväl, Damocles är ett minst 

sagt efterlängtat spel. Det är up
pföljaren till programmeringsgu
run Paul Woakes megahit Mer
cenary som kom för fyra år sen. 

Men därefter gick det snett. 
För det första slarvade posten 

bara att när du kommer upp i 
hastigheter som närmar sig 
ljusets, så går tiden också fort
are (allt enligt Einstein) . Så 
blåser du iväg ut i rymden rullar 
timmarna iväg på några sekun
der och Eris sprängs i små
smulor. 

Sedan dess har hela 
branschen ivrigt väntat på 
uppföljaren, den engelska 
datorpressen har vallfärdat 
till Birmingham bara för att 
få recensera de första be
takopiorna av spelet och 
ALLA har ringt och tjatat på 
stackars Paul : NÄR KOM
MER DAMOCLES? 

Alltså måste det finnas andra 
sätt att ta sig mellan plan
eterna. Det finns det med. GÖRAN FRÖJDH får numera 

hämtas av polis om han ska kom
ma till jobbet. Och större delen av 
semestern gick också åt till att 
spela Paul Woakes comeback 
Damocles. 

Grafiken är inte den allra 
bästa jag sett, men den 
återskapar som inget jag 
sett för KÄNSLAN av att 
befinna sig på främmande 
världar. När solarna går upp 

Paul Woakes är dock typen 
som inte hetsar upp sig så lätt, 
och därför har han suttit och tes
tat och testat och testat sitt spel 
i åratal. Men nu är det klart. 

Scenariot: du, legosoldaten, 
har kallats till Dialis solsystem 
av presidenten på planeten Eris 
som hotas av en komet på kolli
sionskurs. Genom oförutsäg
bara händelser på vägen så tog 
det dock lite längre tid än väntat 
att komma fram (fyra år, vilket 
sammanträffande ... ). Väl nere 
på den nu evakuerade planeten 
Eris återstår endast 3 TIMMAR 

bort detonatorerna. För det an
dra blev statspresidenten och 
professor Wantzen ovänner 
över ett parti schack varvid pro
fessorn försvann utan att lämna 
någon adress. 

Så det blir till att leta, leta, leta 
och leta. 

På planeten Eris tar du dig 
med bil, flyg , eller kombinerad 
flyg-/rymdkryssare. Mellan plan-

TORSKFAKTOR: 2 
Programmet kraver en helt "ren" 
500 annars dyker det I ovrrgt 
noll problem Hela programmet 
laddas in samt1d1gt 

eller ner övar de ödsliga 
pla neternas ytor så kan man 
bara beundra denne Paul 
Woakes som lagt ner ett enormt 
arbete på detta spel. Och enligt 
manualen så utgör den ovan 
beskrivna lösningen bara cirka 
20 procent av spelets innehåll. 

Ett exempel: man KAN ut
forska alla de 17 miljonerna indi
viduellt numrerade pyramiderna 
på planeten Midas. Om man har 
ork ... 

Styrningen är suveränt enkel 
och mjuk. Joystick och tangent
bord, precis som en bra flyg
/bilsimulator ska vara. 

Det enda som står emellan 

Damocles och betyget 10 är en 
ren klantighet. Programmet dyk
er om man har expansionsmin
ne i. Klantigt, eftersom program
met är helt minnesresident. 

DAMOCLES 
GRAFIK: 
LJUD: 
VARAKTIGHET: 

Tillverkare: 
Novagen 
Format: 

9 
6 

10 

Amiga/ST 
Pris: 299 kr (Amiga) 

A M I G A 
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Snabbutbildning 
för rymdhj ältar 

ERIK 
ENGSTRÖM 
faller inte för 

vad som helst. 
Men på Glynn 
Wiliams rymd
strids-simulator 
Warhead har 
han inte myck
et att anmärka. 

Har du alltid önskat 
dig att gå en kurs i 
2050-talets rymd
strids teknik förenat 
med praktisk övning? Bra, då är 
det här något för dig. 

Warhead är ett avancerat 
rymdspel (simulator?) som vän
der på tesen bra spel = stora 
manualer. Manualen har bara 
tolv sidor text, vilka bara 
förklarar knapparnas funktioner. 
Förutom mus används nämligen 
tangentbordet. För att undvika 
telefonkataloger till manual har 
programmeraren istället gjort så 
att du måste klara några små 
uppdrag innan du får ge dig ut 
på fiendejakt. 

Detta kan ses som en utökad 
funktion av lnterceptors kvalifi
ceringsuppdrag och måste verk
ligen berömmas. Det kräver 
visserligen någon timmes tåla
mod innan man kan bränna 
iväg, men det innebär också att 
man inte behöver fumla med 
kon !rollerna då det verkligen 
gäller. 

Här har vi alltså ytterligare att 
spel i raden av dem som kan 
hålla intresset uppe en längre 
tid och ger mer tillbaka ju längre 
tid man ägnar åt det. En trevlig 
anmärkning är att detta spel 
skapats av en enda person, 
något som borde uppmuntras i 
speljättarnas allt större slag
skugga. 

Grafiken är en ganska lustig 
kombination av vektorgrafik och 
pixelbaserad sådan och som 

TORSKFAKTOR: 0 
Minnesresident program, allt 
laddas in samtidigt. 

har slagit ganska väl 
ut. Den bjuder inte på 
några direkta över
raskningar men den 
rör sig på ett snyggt 
sätt då man snurrar 
runt. Hade jag befun
nit mig ute i rymden 
hade jag formodligen 
kunnat säga att den 
är naturtrogen, men 
tyvärr ... l rymden inget Instrumentpanel a la Alien. Här får du 
ljud, nästan inget i al- dina order från Solbase 
la fall. Några få ljud-
effekter finns inlagda men en 
ski va på stereon utgör en 
önskvärd utfyllnad i tystnaden. 

Warhead ger dig ingen adre
nalinkick men ändå ett smygan
de abstinensbesvär efter en tid. 

"Det mest irriterande med denna konflikt är att vi inte känner vår 
fiende. Vi vet inte varför de attackerar oss och vi vet inte vem 
de är". 

Så börjar historien bakom Warhead, programmeraren / de
signern Glynn WIiiiams rymdepos. I mitten av det 21 århun
dradet har jorden plötsligt anfal-
lits av en insektsliknande art från 
Sirius. Dessa varelser är var och 
en mycket primitiva och på
minner om Jordens förhistoriska 
livsformer. Det märkliga är dock 
att de verkar kunna "koppla 
samman" sina medvetanden till 
en hyperintelligens som som fått 
det jordiska systemet att rasa 
samman. 

Efter Sirianernas attack har 
dock Jordens befolkning lagt alla 
sina konflikter åt sidan och till
sammans bildar nationerna The 
Fist of Earth World Government. 
Och det är du som utsetts att 
leda korståget mot de otäcka 
inkräktarna. 

WARHEAD 
GRAFIK: 8 
LJUD: 4 

-=-V:....:A.:..:.R:....:A:....:KT.c..:l=G:.c..cH=E'-'--T:'--_8 
Tillverkare: 

Motion Picture 
House/ Activision 

Format: 
Amiga/ST 

Pris: 299 kr (Amiga) 

A M I G A 

Vackert är det. 
tråkigt. 

Tristare lär 
det inte bli 
Äventyrsspel har alltid legat 
mig varmt om hjärtat och har 
för mig varit 
synonymt med 
kartritande, up
ptäckarlust och 
hjärnbryderi 
ända tills nu. I 
ett enda dråp
slag har CQ 
släckt denna 
eld inom mig. 

Totalt finns 
femton världar 
med ungefär 
tre scener i 
varje och mel
lan dessa ska 
du resa med 

ERIK 
ENG

STRÖM 
har upp

täckt 
hur tråkigt 
ett äventyr 
kan vara 
Chrono
quest Il 
står för 

rekordet. 

den otroliga tidsmaskinen. 
Denna tar dig till olika 
tidsåldrar beroende på vilket 
metallföremål du lägger in i 
dess motor. Spelet går alltså 
ut på att experimentera fram i 
vilken ordning du ska stoppa i 
föremålen för att kunna nå 
den sista scenen - nutiden. 

Visst, det driver en i en 
kvart, men när man sett de 
flesta scenerna (naturligtvis 
inte den sista) så känns det 
mer som skolmat som gått i 
repris en vecka. 

CHRONOQUEST Il 
GRAFIK: 9 
LJUD: 4 
VARAKTIGHET: 3 

Tillverkare : 
Psygnosis 

Format: 
Amiga/ST/PC 

Pris: 399 kr (Amiga) 

A M I G A 

FLER ÄVENTYR PÅ 
NÄSTA UPPSLAG 

DA TORMAGAZIN 12/90 67 



Prinsessan på alerten 
PIA WESTER slår ett 
slag för jämställdheten 
och kräver fler äventyr 
som Roberta Williams 
Kings Quest IV. 

Det här är det fjärde Kings 
Quest spelet och den här gången 
är det prinsessan Rosella som är 
ute på vift. Hon ska leta reda på 
en magisk talisman och en 
förtrollad frukt för att rädda sin far 
och den goda fen Genesta. 

Tyvärr har jag inte spelat något 
av de tidigare Kings Quest spe
len, till min stora sorg får jag väl 
säga, om alla är lika bra som det 
här. Rosella knallar omkring i ett 
väldigt fantasirikt scenario, som 
innehåller en massa roliga och 
konstiga typer, enhörningar, 
dvärgar och annat löst folk. 

Landskapet är en perfekt 
blandning av verklighet och fan
tasi, man får verkligen en känsla 
av att befinna sig i en saga när 
man spelar. Jag har ingenting att 
anmärka på tolken, man skriver 
kommandon som Rosella ska 

Dags för 
Sierra 
att banta 

GÖRAN FRÖJDH 
filosoferar kring pro
blemen med övervikt. 
Sierras Hero's Quest 
är orsaken. 

K ommer någon ihåg Jim 
Steinman, den amerikanske 
musikproducenten som bland 
annat lyckades förstöra Meat 
Loafs alla skivor. Han tog helt 
enkelt och lade på 78 synthar, 
33 gitarrstämmor plus ett antal 
dubbade kastratröster på var
enda låt, vilket naturligtvis lät 
pampigt som f-n, men var urtrist 
att höra. 

Elefantiasis, kallas det visst. 
Detta verkar tyvärr också ha 
drabbat Sierra. 

Låt mig förklara. Sierra on
line har gjort flera · historiska 

Här har hjältinnan hamnat på en ruggig plats. Den här kyrlcogärden 
vimlar av gamla spöken och zombier på jakt efter prinsessor. 

utföra, det tycker jag är bra när 
det gäller äventyrsspel. Man upp
täcker ganska snabbt vilken typ 
av ord tolken förstår och inte 
förstår. 

Att sedan allting ska skrivas på 
engelska (som vanligt) gör ju 
förstås att man bör vara utrustad 
med ett bra lexikon. 

TORSKFAKTOR: 1 
Spelet ligger pa fyra disketter, 
sa nagra drskbyten blir det. 

Att manualen även innnehåller 
en bra beskrivning av hur man 
spelar äventyrsspel i allmänhet 
och Kings Quest i synnerhet får 
en att undra om det måste till en 
kvinnlig spelkonstruktör för att få 
vettiga instruktioner till ett spel. 

Jag hittar faktiskt ingenting att 
klaga på i Kings Quest IV (attans 
också) utom att jag fick ont i en 
viss kroppsdel (hjärnan? Red. 
undr.) efter att ha suttit timmar i 
sträck och spelat. 

Här har vär hjälte James Cagney hittat in till tjuvarnas gille, där 
medlemskap i facket krävs och knivkastning är vist att kunna. 

äventyrsspel. Men med åren så 
har spelen blivit större och 
större, disketterna allt fler och 
laddningstiderna olidligt långa. 

Värst av allt är dock att stor
hetsvansinnet har drivit Sierra 
att tro att deras äventyr ska kun
na konkurrera med arkadspelen. 

I Hero's Quest spelar du 
frifräsande hjälte som ska åta 
dig en rad uppdrag i och kring 
den lilla staden Spielburg, som 
härjas av en massa råa typer 
under ledning av en ännu råare 
typ. Antingen väljer man att vara 
fighter, magiker eller tjuv. Vilken 
roll man spelar har viss bety-

delse för hur spelet utvecklar 
sig . TIii exempel löser tjuven 
problemet med pengar genom 
att göra nattliga räder i fint folks 
hem (ganska kul, faktiskt) , 
medan fightern slåss med 
avskum och på så sätt kommer i 
besittning av andras pengar. 

Däremot är det INTE kul att 
knappt kunna gå en meter 
förrän högar av fiender anfaller 
en. Klarar man inte att slå sig ur 
striden (med tangentbordet, fy 
sjutton vad segt) så är det bara 
att återhämta spelet, vilket tar 
sina modiga fem minuter plus 
två, tre diskettbyten. 

Rose/la kan det mesta. Sätt till 
exempel tjejen framför en orgel i 
vilket spökhus som helst och hon 
river av en aria. 

KINGS QUEST IV 
GRAFIK: 8 
ATMOSFÄR: 7 
PROBLEM: 9 
TOLK: 7 

Tillverkare: 
Sierra On-Line 

Format: 
Amiga 1 MEG/ST/PC 
Pris: 399 kr (Amiga) 

A M I G A 

HERO'S QUEST 
GRAFIK: 8 
ATMOSFÄR: 7 
PROBLEM: 7 
TOLK: 7 

Tillverkare: 
Sierra On-Line 

Format: 
Amiga 1 MEG/ST/PC 
Pris : 425 kr (Amiga) 

A M I G A 

68 DATORMAGAZIN 12/90 



.. 
l1&'&\il1@\t'.f;:twtl1: :'.l:ii1,1Kwh,fliw1ill1tl%i.tlti1*l.llli Wii1;1~ -\- {~lti~~lilfltlitt~[t1~Tuti @%1\tt1fwi@tU{W:11i;t;fäifä~1MiTiiiliiW?.itMI 

De nakna och de tröga 
MATTIAS MELIN 
spelar IQ-befriat och 
löser Secrets ot the 
silver blade 

The game must go on .... 
Detta är SSl:s devis. För nu 
släpper företaget en fjärde del i 
Aqvanced Dungeons and Drag
ensserien med titeln Secret of the 
Silver Blades. En serie som star
tade med Pool of Radiance. Detta 
utan att ändra på systemet eller 
uppläggningen. 
Scenariot är inte det fantasilösa 
rädda-världen-från-ondskan utan 
det lika fräscha rädda-byn ... Lite 
variation skadar aldrig. 
En by i bergen anfalls av stora 
grupper av hemska och onda 
monster. 
Byn står tills byborna offrar en 
kista ädelstenar. Som tack får de 
sex nakna hjältar. 
Nakna eftersom det vore för lätt 
om gubbarna redan var 
beväpnade från tidigare mon
sterfångarbravader: .. 
Hur som helst, nakna hjältar är 
bättre än inga hjältar alls. ·och 
eftersom hjältarna har hjärtan av 
guld och hjärnor av cement så 
antar de uppdraget. 
Secret.. . är ett ganska tradionellt 
AD&D-äventyr, gå dit, ta död på 

'Besvärjaren 
~ tl-rfpfl/:+~ ss.t:<Cl1rf:•,;,:PiiT%'. 

Välkomna till en ny frågestund 
där Besvärjaren besvarar be
svärligheter från äventyrs
världen ! 

FUTUREWARS 
Hur hittar man tidsmaskinen? 
Undersök kartan på chefens kon
tor, sätt den lilla flaggan i hålet 
sorri finns mitt på kartan! 
Hur får man blåslampan att 
funka? 
Gå ned genom gatubrunnen och 
gå österut tills du hittar en 
gaskran! 

INDIANA JONES 
Hur lurar jag vakten i slottets 
kontrollrum? 
Ge honom boken "Mein Kamp!"! 
Hur kommer man förbi vakten 
vid vägbommen? 
I dokumentskåpet på Vagels kon
tor i slottet finns ett passerkort. 
Ge kortet till Adolf Hitler så signer-

Hjältarna har 
hjärtan av guld 
och hjärnor av 
cement för att 
ens fundera pä 
att anta den 
utmaning de 
ställs inför 

allting och kom tillbaka hit så ska 
vi hylla er. Den kritik som-som rik
tats mot de andra AD&D
rollspelen gäller även här; för my
cket biceps och för lite IQ. · 
Tänkandet består i att lista ut vart 
man ska gå härnäst. Det vimlar 
av monster, det dyker upp mon
ster innan man hunnit säga Flinta 
och Fnöske. 
Hela äventyrets uppläggning ser 
ut som vanligt. SSI får lugna ner 
sig och tänka efter vad som kan 
förbättras. 
Men varför ändra på något som 
ändå säljer? 
Jo, för att det kan sälja ännu mer! 
Fortsättningen lär följa ... 

TORSKFAKTOR:0 
Lite laddrnngst1der och vissa disk 
byten men det ar sadant man far 
rakna med 

ar han det! 
Hur kommer man förbi vakten i 
luftskeppet? 
Be Henry på flygplatsen att fråga 
mannen med tidningen om hans 
barnbarn! Använd dina färdig
heter i att "låna" ur fickqr! 
Hur förstör jag radion på Zep-
pelinaren? .. 
Radiooperatören lämnar sin post 
om han hör musik. 
Hur kommer man förbi det 
första testet i slutet (såg-· 
klingan)? 
Gå en bit fram i gången och bara 
vänta sedan! 
Hur kommer man förbi det 
tredje testet i slutet (stupet)? 
Klicka direkt på högra utgången 
och gå snabbt över! · 

JOURNEY 
Vad ska Praxix säga vid run
porten i Dvärgberget? 
Säg "Lorem"! 

LEATHER GODDESSES 
Vad ska man erbjuda försäl
jaren? 
Ficklampan. 
Hur får man tillbaka båten till 

SECRET OF THE 

SILVER BLADES 

GRAFIK: 5 
ATMOSFÄR: 5 
PROBLEM: 6 
TOLK: 6 

Tillverkare: 
. SSI 

Format: 
C64 diskett/Amiga/PC 

Pris: 299 kr (C64) 

Royal Docks? 
Det går inte, men en uppblåsbar 
flotte finns i Sultanens kata
komber. 
Hur bygger man fällan för 
flugfällan? 
Lägg spaljen över hålet, lägg 
löven på spaljen och täck sedan 
den med löven! Löven och 
spaljen finns i Cleveland (alterna
tivt sätt; lös chiffret i Tiffanys cell. 
Drar du ifrån bokstäverna för 
samtliga prylar som du behöver 
samla in framträder meddelandet 
"hissing frightens flytrap". Så skriv 
"hiss" när flugfällan anfaller. Den 
kommer då att tro att du är en in
sektsspray och dö av chocken. 
Red anm.) 

SPACE QUEST 2 
Hur får man händerna fria för 
att använda den lysande ste
nen efter dvärgarnas grotta? 
Det är bara att bita ihop och ta 
nya tag ... 
Problem med ett äventyr? Då kan 
det löna sig att skriva till Dator
magazin, Besvärjaren, Karlbergs
vägen 77-81 , 113 35 STOCK
HOLM. 

Varför 
sover 
alla på 
Datonnagazin? 
Skam den som ger sig. Det gör 
inte AroSoft i Västerås som 
skickat två spel till 64:an. 

Jag kan tänka mig att många 
av er sett på och skrattat åt den 
oefterhärmlige lnspector Gad
get. Västeråsarnas första spel 
har denne som huvudperson. I 
det andra spelet vågar jag inte 
avslöja vem som är huvudper
son. Men spelet heter En 
förrädare på Datormagazin. 

Spåmännen 
,pe~11P0ltlelfflfB~@ 

Medan det. första, det eng
elskspråkiga lnspector Gadget 
går ut på att ta reda på tjuvarna 
som stal allt stadens vatten 
gäller det sista att undersöka 
varför alla skribenterna helt 
plötsligt somnat på vår redak
tion. 

Två klart udda spelideer som 
kanske blivit två lite väl små 
spel. Detta med tanke på 
ideerna, alltså. 

Spelen saknar inte humor, 
men är lite stela och någon 
atmosfär att tala om infinner 
sig inte. 

Det går inte med förkort
ningar och det behöver ju inte 
vara negativt, men ibland är det 
lite svårt att referera till det man 
vill. Det är i alla fall bra att man 
måste ange "bullen" och inte 
"bulle". 

Lite mer text hade inte ska
dat, framför allt när man 
försöker med misslyckade 
kommandon. I detta fall får man 
bara rumsbeskrivningen av det 
ställe man befinner sig. Tyvärr 
går inget annat än det som är 
tänkt att göra. 

Är det värt att lägga ner 30 
kronor för att få båda dessa 
spel? Nej, inte om man är inte 
är mycket desperat efter 
textäventyr. 

Sten Holmberg 

ADRESSER. 
AroSoft, Spikverksgatan 12 
eller Rörverksgatan 74, 724 79 
Västerås. 
Adressen hit är: Datormagazin, 
Spåmännen spelar svenskt, 
Karlbergsvägen 77-81 , 113 35 
STOCKHOLM 
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Vilken 
ubåt 
skjuter 
b .. t? as . 
VIiken ubåtssimulator är bäst 
till Amiga och vilka finns det? 

Jag är inte så värst intresser
ad av de som utspelar sig un
der andra världskriget (typ Si
lent Service). De enda som jag 
känner till är Red Storm Rising 
ocl'I 688 Attack Sub. 

AND. 
Du räknade i princip upp de 
ubåts simulatorer som finns ti ll 
Amiga. 688 Attack Sub tycker jag 
personligen är helt suveränt - och 
den utspelar sig i nutid. Denna 
simulator har i princip allt som en 
riktig ubåt av Los Angeles
klassen har. Köp! 

Tillbaka till 
framtiden - igen 
1. När i sommar kommer Back 
to the Future Il och kommer 
den på C64-kassett? 
2. När kommer Back to the Fu
ture III och kommer den också 
på kassett? 
3. Finns lngrid's Back på C64-
kassett? 
4. När kommer CD-ROM till 
Norge? 
Hilsen fra en 15-årig gutt fra 
Norge 
1. Tvåan ska lanseras samtiigt 
med videolanseringen av fi lmen i 
England. Jag tror det blir i juli. En
ligt uppgifter jag fått ska spelet 
komma till samtliga format, alltså 
även 64-kassett. 
2. Trean skulle komma ut sam
tidigt med att Back to the Future 
111 går upp på biograferna i Eng
land. Vad betyder det då? Filmen 
har ju haft premiär, så spelet 
kommer i höst, kan man tro. 
3.Nej. 
4. Det får du fråga din datorhand
lare om. CD-ROM finns redan, så 
det skulle förvåna mig om det inte 
var någon som importerade spe
len (det är väl dem du tänker på) 
till Norge. 

Ytterligare en 
Police Quest? 
Har Sierra några planer på att 
ge ut en tredje del av Police 
Quest? I så fall när och vad 
kommer det att kosta? 

3DC 

Inte ens Moses 
såg brinnande fartyg 

Aldff~ f IJr n,a~ ?!Jta dlfq! gl~d ~,n: l'l&.1 I& lm q1i?l}fi S:i<U:t 
wmarnågat. 

688 Attack Sub recenserades i Datormagazin 9-90 och fick himla bra betyg, tycker Mr. Cagney 
. , 

Inte vad jag vet. Det senaste Sier
ra-äventyret som skrevs av folket 
bakom Police Quest-spelen är 
Codename lceman. Men det är 
väl inte helt omöjligt att det kom
mer en trea - det beror väl på hur 
bra tvåan säljer. Pris? Tja, mellan 
350 och 450 kronor brukar ju 
Sierraliren kosta nuförtiden. 

Tidsbegränsad 
odödlighet 
1. Är Rainbow Islands C64-
version någotsånär lik Ami
gaversionen i grafik? 
2. Vad ska man göra i Rick 
Dangerous när man befriat alla 
fångarna i Europa? 
3. Ungefär hur länge varar 
odödligheten i Super Wonder
boy? 
4. Var kan jag få rubinen i 
SWb? 
5. Finns det några bra flygsim
ulatorer till C64/diskett? 
6. Är Silkworm ett köpvärt 
spel? 
1 . De båda versionerna är mycket 
lika grafiskt och spelmässigt. 
C64-versionen är alltså mycket 
bra. 
2. För din skull publicerade vi en 
komplett karta i nr 9/90. Studer
ade du inte den? 
3. Ungefär tills den tar slut 
4. Efterlysning härmed utsänd. 
Jag vet det i alla fall inte. 
5. Jodå, det finns ett par stycken. 
F-16 Combat Pilot heter den 
senaste. Dessutom kan man välja 
t ex Bomber eller F-14 Tomcat 

från Activision. 
6. Tycker du om denna typ av 
spel, så är det nog köpvärt. 

Vilket äventyr 
är det bästa? 
Hej, jag undrar vilket även
~rsspel ni tycker är bäst. 
Aventyrare 
Alla lnfocoms äventyrsspel är 
bäst. Bäst-bäst är Leather God
desses of Phobos. 

Läderkvinnor 
i Amigamiljö 
1. Finns lnfocoms "Leather
godess of Phobos" till Amiga, 
och var köper man program
met? 
2. Finns det någon svensk lnfo
comdistributör? 
3. Kan man få tag på äldre lnfo
com äventyr, t.ex. Hollywood 
Hijinx? 

Mattias i Småland 

Med lnfocom är det dessvärre så 
att de inte finns längre. bet var 
dock på ett betydligt tidigare sta
dium som man slutade tillverka 
de gamla äventyren. 

Har du tur så kan någon hand
lare råka ha kvar en liten spillra 
av den mäktiga lnfocom upp
sättningen,- men hoppas inte för 
mycket... . Därav följer att det inte 
finns någon svensk distributör. 

Pontus 

Himla bra · 
röjarspel 
Vad går X-out ut på? 

Jakob 
Det är ett mycket avancera1 
Shoot'em up spel där du kan 
köpa vapen och byta de gamla. 
Det är ganska bra faktiskt. 

Pontus 

Läs en 
bruksanvisning 
Jag och en polare spelade 
Populous per Modem. I början 
går allt bra men så får vi ett "in
compatible landscape" medde
lande. Vad har hänt? 

Marcus Nilsson 

Det framgår väldigt tydligt av 
manualen. Har du ingen sådan 
tycker inte jag att det är vår 
uppgift att hjälpa dig. 

Pontus 
PS. Ha samma landskap för 171 

Vendetta 
finns redan ute 
När kommer Vendetta från Sys
tem 3 till C64 och vad är det för 
typ av spel? 

Vendetta finns redan ute till C64. 
Typ av spel? Bang! Tjoff! Smack! 
Uhh! Läs Preview i nr 9/90 för at1 
få reda på mer. 
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Dogs ofWar/Amiga 
• Inne i spelet skriver du "tim
bo" och trycker på F5. Nu är du 
odödlig för allt utom minor. 

Thomas J, Mölndal 

Robocop/C64 
• Level1 :Skriv "dissapointed" 
på highscorelistan när den blin
kar. 
• Level2:Skriv "suedehead" på 
hslistan då den blinkar. 

Mattias Persson, Lindome 

Rambo III/C64 
• Skriv "renegade" på high
scorelistan. När titelbilden kom
mer fram trycker du på 1 ,2 eller 
3 för att välja nivå. 

Mattias Persson, Lindome 

Dyter-07 / Amiga 
• Skriv "gib" på highscorelis
tan. När du sedan kör spelet 
kan du trycka på "w" för alla 
vapen och "s" för full energi. 

Olof Ljung, Sollentuna 

Fighter Bomber 
• Skriv "buckaroo" på high
score listan, då kan du välja 
vilken nivå man vill spela utan 
att ha klarat de föregående. 

Anri Chirazi 

After the war 
• Koden till del 2 är 101069 

Jonas Christoffersson, 
Vellinge 

Batman-The 
Movie/ Amiga 
• Då titelbilden dyker upp, skriv 
"jammmm" varpå bilden spe -
gelvänds och 'du får oändligt an
tal liv. F1 O hoppar bana. 

Jonas Christoffersson, 
Vellinge 

RallyCross/ Amiga 
• På bana 5 skall du ställa dig 
på tågrälsen och köra mot mit
ten . Då får du evigt liv och kan 
välja 4 på alla ikoner. 

Daniel Edberg, Lessebo 

Blood Money/64D 
• LOAD "code",8 
• POKE 14399,0 (Evigt liv!) 
• POKE 14330, 189 (Evig en
ergi!) 
•RUN 

Pontus Lindberg, Lund 

Finta dig fram 
i utmärkta Eii·te 

Vilket tror ni ·är det 
klurigaste spelet som 
existerar? 

Elite, är vårt svar. 
Åtminstone om man går 
efter den brevhög med 
frågor som vi hittills fått 
till Datormagazin. 

Stefan Jakobsson har 
gått igenom högarna 
och här är hans ex
pertsvar: 

Säkert med 
extra energi 
Vad har man för nytta av en 
Extra Energy Unit? 
EEU:n gör så att sköldarna lad
das upp mycket fortare om man 
blir träffad vid strid. 

Ett litet 
Trumble-djur 
Vad är "Trumble" för djur och 
vad har man för nytta av 
dom? 

'Lars Melander' 

En 'Trumble" har du absolut in
gen nytta av. Råkar du ut för 
dom är det enda sättet att bli av 
med dem att flyga tillräckligt 
nära en sol. 

Elite 
utan uppdrag 
Hur får man uppdrag i Elite? 
Det första får du när du dockar 
med en rymdstationer och har 
mer än 5000 crediter. 

Landa på 
en planet 
Hur landar man på planeter? 

'Mattias' 

Det kan man inte. Du skall landa 
(Docka) på den rymdstation 
som ligger i en bana runt plan
eten. 

Mera soppa 
i kärran 
Hur tankar man? 
Antingen köper du soppa på en 
rymdstation eller ... Om du har 

köpt ett fuel scope kan du tanka 
genom att flyga nära en sol tills 
fuel scope aktiveras · och du 
fyller på tankarna gratis .... 

Alla har 
en station 
Är det bara planeten man 
startar på som har en rymd
station? 

Nej. alla planeter har en rymd
station. Flyg mot planeten till ett 
S tänds på instrumentpanelen, 
sen följer du bara radarn mot 
rymdstationen och dockar. 

Finns det 
flyktvägar? 
Finns det någon slags kata
pultstol som man kan 
använda i nödlägen·? 

Ja, den kallas för Escape Pod 
och kostar ganska mycket. Men 
då ingår försäkring så att du får 
ett nytt skepp minus lasten du 
hade för tillfället. 

Sara fixar allt för dig 
Alla bra spel går att fuska 
i. Och Elite är definitivt in
get undantag. 

Upphovsmännen har till 
och med skapat en 
speciell hackermeny. 

När spelet ber om ett lösenord ur 
bruksanvisningen skriver den 
händige in SARA och trycker på 
"Enter". Därefter skriver man in det 
korrekta ordet. 

Genom att trycka på 
stjärntangenten längst upp till 
höger på Amigans numeriska tan
gentbord kommer man in i pro
grammet '"Hacker version 1.0". 
Skriv då in vad du vill ändra på. För 
att fortsätta spelet trycker man på 
Esc-tangenten. 

Observera att det i princip går att 
ändra på allt. i byte 97 ändrar man 
spelarens status från harmlös till 
elit. Men om man går utöver värdet 
i tabellen kan omvärlden se en 
som extra bränsletank ... 

Byte 

18 
19 
1A 
1B 
1F 
21 
22 
2B 
20 
2F 
30 
31 
32 
34 
3A 
3C 
3E 
89 
80 
97 
9F 
9F 
9F 
9F 

Kod 

FF 
FF 
FF 
FF 
46 
04 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
00-08 
10 
20 
31 
40 

Resultat 

~assor av pengar 
Annu mer pengar 
Ohyggligt med pengar 
Lite mer oenuar 
Himla mycket soppa 
Raketer i drivor 
Extra lastutrymme 
En "Fuel scoop" 
Räddningskapsel 
Energibomb 
Energienhet 
En "Naval Energy"-enhet 
Dockningsdator 
Galaktisk hyper-drive 
Retro-raket 
ECM Jammer (aktiveras med "L") 
Cloaking-pryl (aktiveras med "Y") 
Otröstliga flyktingar 
Hemligt papper 
Harmlös-Elite 
Uppdrag 1 
Uppdrag2 
Uppdrag3 
Uppdrag 4 
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4 GODA SKÅL ATT PROVA 

1. Du blir en bättre 
golfspelare 

2. Du reser med oss ut i världen 
3. Du är med bakom tävlingskulisserna 
4. Du träffar _golfens personligheter 
Prova GOLF DIGEST SVERIGE i fyra 
nummer för bara 1 ~6:-. Direkt hem 
i brevlådan, före alla andra och 24 
kronor billigare än om du köper 
lösnummer. 

SLÅ TILL! Skicka in kupongen 
redan idag! 

GARANTI 
Om du inte tycker om tidningen 
efter att ha läst ditt första num
mer meddelar du bara oss på 
telefon 08-743 27 77. Då stop
par vi din prenumeration ome
delbart. 

---------------- • 
1 ~~-I 

Frankeras 

I Nam"-----.=-----

1 Adress----'-------

I 
I Postadress .···· 

I Tel. _--4\=:t:•<wr::Jt+ttt:n: .::t·•:::·•·•·•:::r>···=•·•?•·· 

I 85 

e, I 
GD 

betalar 

llll portot I 

IIGESII 
Svarspost 

Kundnummer 76411008 

110 21 STOCKHOLM 

I . 
I 
I 
I ------------------



Hårdkokt Plommon 
skyldig till rått· mord? 

PIA .WESTER har 
satt sina små grå celler 
i arbete på jakt efter en 
mördare. Cluedo heter 
spelet. 

Ålla har väl någon gång spelat 
Cluedo, det är ju ändå ett spel 
som är fyrtiofyra år· gammalt 
(läste jag i manualen). Nu har då 
dator-varianten kommit på detta 
gamla hederl iga detektivspel. Vad 
ska det nu vara bra för?. 

Jo, man slipper samla ihop en 
massa kompisar för att kunna 
spela, utan kan sitta helt ensam 
hemma och behöver inte vara det 
minsta social. (Naturligtvis kan 
man släpa hem några dumskallar 
att spela med, man kan vara upp 
till tio personer faktiskt). 

Handlingen: Ett brutalt mord 
har begåtts på Boddy Manar! Mr. 
Boddy himself har hittats död. 
Men var, med vad och av vem 
har han blivit mördad? Huset 
består av tolv rum, det finns åtta 
möjliga mordvapen och tio miss
tänkta personer. Nu gäller det att 
genom uteslutningsmetoden ta 
reda på mördaren, mordplatsen 
och mordvapnet. 

Dessa fakta "gömmer" alltså 
datorn och sedan delas resteran
de "fakta-kort" ut till deltagarna. 
Genom att titta på dina egna kort 
så kan du ju raskt utesluta vissa 
rum, misstänkta och vapen (det 
blir lite knöligt om man är flera 
som spelar, eftersom man ju inte 
ska se varandras kort, som visas 
på skärmen). 

Sedan slår datorn med tär
ningarna och deltagarna går i tur 
och ordning in i något av rummen 
och gissar på en misstänkt och 
ett vapen. Om någon av de andra 
deltagarna har ett kort med något 
av de föreslagna alternativen så 
måste han eller hon visa det för 
den som gissar. 

Det bli r lite rörigt att hålla reda 
på vem som har visat sina kort för 
vem, själv satt jag med ett stort 
block i knät och antecknade och 
då försvinner lite av "data-spel"
känslan, om ni förstår vad jag 
menar. Då kan man lika gärna 
plocka fram det "riktiga" spelet 
och själv slå med tärningarna. 

Okej, det är gulligt att se · 
profes sor Plommon och överste 

Nu är det dags att komma med anklagelserna. Till skillnad frän i 
verkliga livet räcker det med en felaktig slutledning för att man ska 
fä sparken ur spelet ... 

Senap springa ut och in i rum
men, grafiken påminner om ett 
barnprogram, det är så sött så! 
Och visst är det minst lika 
krångligt att gissa vem mördaren 
är i den här varianten, men ändå. 
Personligen tycker jag att om 
man spelar ett dataspel så ska 
man inte behöva sitta och anteck
na ihjäl sig med papper och pen
na vid sidan om. 

Ja, meningen med att det 
tillverkas dataspel av "gamla hed
erliga" sällskapsspel är väl att 
man ska kunna spela det ensam 
(mot datorn, dvs). Sedan kan 
man ju, som jag då, vara lite 
fjantig och faktiskt tycka om att 
spela sällskapsspel med sina 
kompisar. (Nej, jag VILL INTE ha 
en datorvariant på Trivial Pursuit!) 
(Finns redan! Red anm) 

TORSKFAKTOR: 0 

CLUEDO MAS
TER DETECTIVE 
GRAFIK: 
LJUD: 
VARAKTIGHET: 

Tillverkare: 
Virgin Mastertronic 

Format: 
Amiga 

5 
5 
6 

Pris: saknar importör 

AMI G A 

SkramlalO&', 
irymden 

PONTUS LINDBERG 
skjuter loss i Blood Money 

Minns ni Mr Heli, Katakis och aJ .. 

la de andra snyggare scramble
spelen? 

Nu får de ytterligare en 
följeslagare i genren. 

Spelet innehåller fyra nivåer 
med stigande svårighetsgrad. 
Från klurig till j-ligt omöjlig och al
la är de väldigt långa. Under re
san har man tillgång till vapenbu
tiker som erbjuder allt från bom
ber och kanoner till liv och energi. 

Detta är ett ypperligt spel för 
folk som vill spela spel för att till
fredställa sitt avtryckarfinger och 
sin reaktionsförmåga. Jag före
drar Mr.Heli som var klart snyg
.gare, medan BloodMoney har 
fördel i att man kan lira två styck
en samtidigt. Grafiken är ganska 
snygg och detaljerad, men känns 
aningen färglös. 

Musiken är en angenäm över
raskning av den svenska musik
gruppen System6581. Fredrik 
Seger falk heter musikern och 
hans editor, "system editor", ~r 
ti llverkad av Fredrik Hederstierna 
(alias Moppe och Zizyphus). Änt
ligen svens.kar som lyckats inter
nationellt (Aven om jag tyckte att 
"lntact" förtjänade ett betydligt 
bättre öde!!) 

TORSKFAKTOR: 3 
Seg laddning. Stryp pro
gramföretag som säljer origi
nal freezade med "Expert3.1 "! 

BLOOD MONEY 
C64 

Psygnosis, 149 kr (k) 199 (d) 
GRAAK: 6, WUD: 9, 

VARAKTIGHET: 5 
MEDELBETYG: 7 
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supraRam 
500 
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• 1/2 Mb RAM-board till Amiga 500 
• Ökar upp datorns minne till 1 MbRAM 
• Klockkort/kalender med backup 
• Lätt och smidigt att installera 
• Du far tillgång till de läckraste spelen 

och nyttoprogrammen som kräver 1 Mb 

SupraModemTM 

21100 
• 300, 600, 1200 eller 2400 Baud/sek 
• AT-kommandon 
• Hayes-kompatibelt 
• Marknadens smidigaste modem 
• Nu även internt för Amiga 2000 
• Nätadapter, telekabel, telepropp 

samt utförlig bruksanvisning 

•• . •• 0 

BASTA TlllBEHOREN FRA 
SUPRA, USA I&• SUpraC:orporatiOn I 

·~ -· ~ 
~ -~-

StpraDn've 
• ses.I samt genomkoppling 
• Expandera datorns internminne upp till 

2 Mb RAM i medföljande interface 
• Autoboot under workbench 1.3 samt 

förberedd för 1.4 
• Kompatibelt med FFS (FastFileSystem) 
• Komplett med kablar och programvara 
• Externt eller internt från 20 till 250 Mb 

supraRam 
2000 

• 2, 4, 6 eller 8 Mb konfigurationer 
• Bygg ut från 2 Mb upptill 8 Mb 
• Mycket lättare att skapa stora, 

snabba RAM-diskar 
• Programvara för test medföljer 
111 Nu möjlighet att köra de stora, 

kraftfulla programmen 

~1r:r 
ALFASOFT 

"The innovator - not the imitator" 

Magasinsgatan 9, 21613 Malmö 
Telefon 040-16 41 50 

!. 
I 
I 

I 



Den siste ninjan går igen. • • 
Frågor har haglat in om när 
Spelet med stort S skall komma 
tillAmigan. 
Gamla 64-ägare med Spelet som 
sin absoluta favorit har velat få 
det på Ämigan också i den fulla 
förvissning att det skulle vara lika 
övelägset alla andra spel på Ami
gan som 64-versionen var i sitt 
format. 
Nu har det kommit och med följer 
en besvikelse. 
Last Ni nja Il på Amigan är ett syn
nerligen bra spel, men till skillnad 
från 64-versionen är det bara ett 
mycket bra spel utan att för den 
skull vara det bästa spelet som 
gjorts till Amigan (vilket troligen al
la väntat sig !). 
Grafiken är snygg men inte 
speciellt mycket bättre än på 
64:an och ljudet består bara av 
ljudeffekter ([Tlanualen talar om 
att man kan stänga av musiken 
på F1. Jasså säger vi; vilken 
musik??). 
Kvar finns ju också det läckra och 
utmanande spelet med 
klurigheter som drev 64 v.ärlden 
till vansinne för ett par år sedan. 
Vissa företee lser i spelet gör mig 
förundrad; 
• Ska "nunchukas" verkligen se 
ut som om ninjan slåss med 
öronen? 
• Ska Ninjan i butiken på level 
2 verkligen irra runt i rummet 
som en osalig ande utan att bry 
sig om inredningen man själv in-

PONTUS LIND
BERG slår ett slag för 

Last Ninja 2 

Med lite tur, mycket skicklighet och en cattridge lyckades Datonnagazins expert pA sista ninjor ta sig 
ända fram till denna avancerade nivä. Här är vär Japanske vän pA god väg att lyckas besegra fulingarna. 

te kan gå igenom? 
Animeringen när man klättrar är 
ju inte någon direkt fröjd heller, 
men det var ju det enda fula i 
"Shadow of the Beast" så jag är 
härdad. 
Storyn kan ni väl alla, eller? Nin
jan skall oskadliggöra den elake 
snubben som vill göra livet surt 
för alla, fast omskrivet med sed
vanlig System3:s elegans. 
Trots allt är det ett fantastiskt 
arkadeadventure-spel och bland 
det bättre som gjorts på Amigan. 
Jag blir bara så otroligt besviken 
eftersom LN2 på 64:an var och 
är fullständigt överlägsen allt 
som gjorts. 
LN2 på 64:an är en legend men 

Hur mänga sista ninjor finns 
det. Detta är tväan ... 

på Amigan "bara" ett mycket bra 
spel. Hjärtligt tack för uppvisn!n• 
gen till den konsulterade Ninja- · 
experten Johan. 

Last Nlnja 2 recenserades till 
C64 I nr 15, 1988 och fick 4,3 
pä den femgragida skalan 

TORSKFAKTOR: 1 
Pc1 64an t,ck man forsatla pa den 
n1vd man kom1111t till da man dog 
v,11 11c1 pa Arrngan ocksa 1111 

THE LAST 
NINJA 2 
AMIGA 

System 3, 299 kr 
GRAFIK: 8, LJUD: 3, 

VARAKTIGHET: 9 
MEDELBETYG: 7 

Roligare Illed en pinne i ögat ... 
Om ni har sett en sport på 
kabel-TV som kallas Wrestling, så 
vet ni vad det här handlar om. För 
er andra kan den närmast beskri
vas som teaterbrottning där 
matcherna är på förhand 
uppgjorda. 

Brottarna är enorma och bär 
namn som American Amigo eller 
Scandinavian Sciddo. I USA 
verkar folk digga sporten hel, 
hjärtat. Själv tycker jag att det en
bart är larvigt. 

Åter till spelet. När jag läste 
igenom manualen tyckte jag att 
spelet verkade ganska okej. 

Efter inladdningen insåg jag att 
hade fel. 

Manualen lovar digitaliserat 
ljud och välanimerad grafik. Lögn! 

Manualen lovar kamp och 
spänning. Lögn! 

Grafiken är grötig och det går 
inte att urskilja vilka olika rörelser 
gubbarna utför. Ljudet, samplat 

LARS 
JANSSON 
sågar lnter

national 
champ
ionship 

wrestling. 

;u 

sådant, är uruselt; det låter som 
om någon lagt en näsduk för 
monitorns högtalare. Och så det 
värsta: spelet går helt enkelt inte 
att spela!! 

Jag förundras över att någon 
orkar skriva ett sånthär dååååligt 
och, i det närmaste, pinsamt spel. 

Hellre en pinne i ögat än en 
kväll med lnternational Champi
onship Wrestlingl 

TORSKFAKTOR: 8 
Enligt manualen tar spelet lite 
minne och " det passar därför 
bra att spela det medan man 

. laddar ner program eller kom-
_-. pilerar " . 
. ·. Om . spelet tar lite minne, 
.·· varför tvingas man da byta 
. diskar hela tiden? Och varför 
·: försvinner en del ljudeffekter 

om man har mindre minne än 
51_2 _kB?? 

Enligt Amerikanska Sports Il
lustrated tror 97 proc. av de 
läsarna att proffsbrottningens 
matcher är uppgjorda .. 

INT. CHAMP. 

WRESTLING 
GRAFIK: 
LJUD: 
VARAKTIGHET: 

Tillverkare: 
HEWSON 
Format: 

Amiga/ST 
Pris : 299 kr (Amiga) 

AMI G A 

3 
3 
2 
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Beställ för mer än 500 kr och 
du får ett spel - värde 129 kr 

SPELPROGRAM TILL INHARMSWAY 499 TIME SOLDIER 149 199 
INDIANA JONES & L. CA. 149 199 TKO 69 129 

COMMODORE 64/128 INDIANA JONES & T. D. 59 TOM &JERRY Il 149 
INT 30 TENNIS 149 199 TOP GUN 59 

KASS DISK INT SOCCER (=CUP FINAL) 99 TOURNAMENT OF DEATH 59 
ITALY 1990 149 199 TRANSFORMERS 59 

19BOOTCAMP 59 89 JACK NICKLAUS GOLF 229 TURBO OUT RUN 149 199 
2 PLAYER SUPER LEAGUE 69 JAWS 149 TURRICAN 149 
30 PINBALL 59 JET BOOT JACK 59 TUSKER 149 199 
4 x4 OFF ROAD RACING 59 JOHN LOWES ULT. DARTS 149 199 VENDETTA 149 199 
ABC MONDAY NIGHT FOOTB. 369 KICKOFF Il 149 199 VINDICATOR 59 
ACE OF ACES 59 KLAX 149 199 WANDERER 30 59 
ACTION SERVICE 59 LA CRACKDOWN 199 WAR OF THE LANCE (SSIJ 299 
ADIDAS CHAMP FOOTBALL 179 229 LEAGUE CHALLENGE 59 WASTELAND 219 
AIRBORNE RANGER 179 249 LITTLE PUFF 59 WINTER GAMES 59 
AMERICAN ICE HOCKEY- 129 LIVE AND LET DIE 59 WIZARD WILLY 59 
ARKANOID I 59 LONG LANCE 499 WONDERBOY 59 129 
BARBARIAN I 59 MANCHESTER UTD 149 199 WORLD GLASS LEADERB. 59 
BARDS TALE I 69 129 MANIAC MANSION 199 WORLDCUPII 59 
BARDS TALE Il 249 MATCH DAY Il 59 WORLD CUP SOCCER 149 199 
BARDS TALE 111 219 MICROPROSE SOCCER 179 249 WORLDGAMES 59 
BATMAN THE MOVIE 129 179 MIG 29 SOVJET FIGHTER 59 WORLD SOCCER LEAGUE 69 
BATTLE CHESS 199 MIGHT & MAGIC Il 249 YOGIS GREAT ESCAPE 59 
BATTLES OF NAPOLEON (SSI) 349 MYTH 149 199 ZAK MC KRACKEN 199 
BEYOND THE ICE PALACE 59 NEMESIS 59 ZOMBI 149 199 
BIONIC COMMANDO 59 NEUROMANCER 249 
BLACK TIGER 149 199 NEW ZEALAND STORY 129 179 · = tidigare utgiven som Superstar lce Hockey 
BLOOD MONEY 149 199 NINJA SPIRITS 149 199 •· = kräver TEST DRIVE 11 
BLOODWYCH 149 199 OMEGA 369 
BLUEANGELS 149 229 OMNIPLAY HORSERACING 199 
BOMB JACK Il 49 OPERATION THUNDERBOLT 129 179 
BOULDERDASH CONSTR KIT 59 OVERLANDER 59 
BOXING MANAGER 69 PAPERBOY 59 129 
BUGGYBOY 59 PARALLAX 59 
CABAL 129 PASSING $HOT (tennis) 149 
CAPTAIN BLOOD 59 PIPEMANIA 149 199 
CARRIER COMMAND 199 229 PIRATES 179 249 
CASTLE MASTER 149 199 PLATOON 59 
CAULDRON I & Il 59 POOL OF RADIANCE (SSI) 349 
CHAMPION$ OF KRYNN (SSI) 299 POWER BOAT 149 229 
CHAMPIONSHIP GOLF 149 POWERPLAY HOCKEY 199 
COBF\A 59 PREDATOR 59 129 
COMBAT SCHOOL 59 PRINCE CLUMSY 59 SPELPAKET TILL 
CRACKDOWN 159 199 PROBOXING 59 

COMMODORE 64/128 CURSEOFTHEAZUREBONDS 349 PRO TENNIS TOUR 149 199 
DAILY DOUBLE HORSE FIAC. 149 199 PROJECT FIRESTART 199 
DIE HARD 249 PROJECT STEALTH FIGHTER 179 249 
DOUBLE DFIAGON Il 129 PUB GAMES 59 
DRAGONWARS 249 RAINBOW ISLANDS 129 179 
DRAGONS LAIR I 59 RAMBOII 59 100% DYNAMITE Last Ninja 11 , Wec Le Mans, 
DRAGONS LAIR Il 59 RASTAN 59 Afterburner och Oouble Dragon I. Pris kassett 
DT'S OLYMPIC CHALLENGE 59 RED STORM RISING 179 199, diskett 229. 
DYNAMITE DUX 149 RICK DANGEROUS 149 199 
DYNASTY WARS 159 199 ROAD RUNNER 59 CHARTBUSTERS Agent X2, Ghostbusters, FA 
E-MOTION 159 199 ROBOCOP 129 Cup Football , Kane, LA Swat, Ninja Master, 
EMLYN HUGHES INT SOCCER 129 179 ROCK'N ROLL 149 199 Rasputin, Ollie & Lissa, Zolyx, Ricochet, Explo-
ESCAPE FROM DOOMWORLD 59 ROCKSTAR ATE MY HAMSTER 59 ding Fist , Dan Dare I, Formula 1 Simulator, Brian 
ESCAPE ROBOTMONSTERS 149 199 SALAMANDER 59 99 Jacks Superstar Challenge, Tau Ceti, 1-Ball, 
EVENING STAR SOUTHERN 179 229 SAMANTHA FOX STRIP POKER 59 Park Patrol, Thrust I, Harvey Headbanger och 
F15 STRIKE EAGLE 149 SECRET OF SILVER BLADES 299 War Cars. Pris kassett 149 
F16 COMBAT PILOT 199 249 ~ENTINEL WORLDS 199 
FALLGELB 499 SERVE & VOLLEY 69 129 EPYX ACTION 4 x 4 Off Road Racing, Sir Sports 
FASTFOOD 59 ' SEVENTH FLEET 499 Basketball, lmpossible Mission 11 , California 
FERFIARI FORMULA ONE 149 199 SHADOW WARRIORS 149 199 Games och Games Winter Edition. Pris kassett 
FIENDISH FREDDY 149 199 SHAO LINS ROAD 59 199 diskett 229 
FIFTH ESKADRA 499 SIEG IN AFRIKA 499 
FIGHTER BOMBER 199 249 $\LENT SERVICE 149 199 FOOTBALL MANAGER Il GIFT PACK Football 
FLIGHT SIMULATOR 11 499 SIM CITY 249 Manager Il och Football Manager Il Expansion 
FLIMBOS QUEST 149 199 SKATE OR DIE 149 199 Kit. Pris kassett 149 diskett t 99 
FOOTBALL CHAMPION$ 69 SKIE OR DIE 199 
FOOTBALL DIRECTOR 149 SLAPFIGHT 59 HEROES Licence to Kill, Barbarian Il, Running 
FOOTBALLMANAGERI 59 89 SOCCER 7 69 Man och Star Wars. Pris kassett 199, diskett 
FOOTB. MAN. WORLD CUP 149 199 SOCCERBOSS 59 249. 
FOOTBALLER OF THE YEAR Il 149 199 SOCCER DIRECTOR 69 
FOUR SOCCER SIMULATOR 59 SPACEACE 59 QUATTRO POWER Molo X, Super G-Man, Pro 
GALAXY FORCE 149 199 SPACEROGUE 249 Powerboat och ATV. Pris kassett 69 
GARV LINEKER SUP. SKILLS 59 SPAGHETTI WESTERN 59 
GARV LINEKER SUP. SOCCER 59 SPOOKY CASTLE 59 SOCCER SPECTACULAR World Champions, 
GAUNTLETII 59 SPY VS SPY 111 (X och Y) 59 Peter Shiitens Handball Maradona, Football 
GAZZAS SUPER SOCCER 149 199 STALINGRAD CAMPAIGN 499 Manager 1, Peter Beardsleys lnternational Foot-
GHOSTBUSTERS I 59 STAR FLIGHT 199 ball och Soccer Supremo. Pris kassett 179 dis-
GHOSTBUSTERS Il 149 199 STORM ACROSS EUROPE 349 kett 229 
GHOSTS'N GOBLINS 59 STRIDER 149 199 
GHOULS'N' GHOSTS 149 199 STRIKE FLEET 199 SUPREME CHALLENGE Sentinel, Starglider, 
GOLAN FRONT 499 STRIP POKER I 59 Elite, Ace Il och Tetris. Pris kassett 179 
GREY SEAS, GREY SKIES 499 STRIP POKER Il 59 
GUNSHIP 179 249 STUNT CAR RACER 149 199 THRILLTIME PLATINUM I Buggy Boy, Thunder-
HAMMERFIST 149 199 SUMMER OLYMPIAD 59 cats, Space Harrier, Beyond the lce Palace, 
HEAVY METAL 149 199 SUPER STOCK CAR 59 Live & Let Die, Great Gurianos, Overlander. 
HEROES OF THE LANCE (SSI) 149 199 SUPERTRUX 59 Hopping Mad, Dragons Lair 1 och lkari Warriors. 
HILLS FAR (SSI) 269 T-8\RD 59 Pris kassett 179 diskett 199 
HOTROD 149 199 TERRYS BIG ADVENTURE 149 199 
HYPER SPORTS 59 TEST DRIVE Il 149 229 TOLKIEN TRILOGY Hobbit, Lord of the Rings 
ICE HOCKEY 59 TEST DRIVE Il CALIFORNIA •• 149 och Shadows of Mordor. Pris kassett 179 
IK+ (karate) 59 89 TEST DRIVE Il EUROPEAN'" 149 
IKARI WARRIORS 59 TEST DRIVE Il MUSCLE CARS" 149 WORLD CUP 90 COMPILATION Kick Off I, Gary 
IMPOSSAMOLE 149 199 THE UNTOUCHABLES 129 179 Unekers Hot-Shot och Tracksuit Manager. Pris 
IMPOSSIBLE MISSION 11 59 THUNDERCATS 59 kassett 179, diskett 229. 

NYTTOPROGRAM TILL 
COMMODORE 64/128 

KASS DISK 

BUDGET 179 199 
FIRMABOKFÖRING 795 
GRAPHIC ADV CREATOR 299 
HEMBOKFÖRING 279 299 
PLANERINGSKALENDER 179 199 
PROGRAMMERS TOOLBOX 229 
SWIFT SPREADSHEET 229 
TEXTREGISTER 64 279 299 
TEXTREGISTER 128' 349 
· = kräver monitor 

BÖCKER TILL 
COMMODORE 64/128 
&AMIGA PRIS 
688 ATTACK SUB CLUE BOOK 149 
ADVANCED AMIGA BASIC 249 
AMIGA BASIC INSIDE & OUT 299 
AMIGA BEGINNERS GUIDE 249 
AMIGA C BEGINNERS 249 
AMIGA C FOR ADV PROG 349 
AMIGA COMPANION 269 
AMIGA DESKTOP VIDEO GUIDE 249 
AMIGA DISKDRIVES I & 0 349 
AMIGA DOS INSIDE & OUT 249 
AMIGA GRAPHICS I & 0 399 
AMIGA LIB & DEVS 429 
AMIGA MACHINE LANGUAGE 249 
AMIGA MORE TRICKS & TIPS 249 
AMIGA PROGRAMMERS GUIDE 249 
AMIGA SYSTEM PRG GD 399 
AMIGA TRICKS & TIPS 249 
BARDS TALE I CLUE BOOK 139 
BARDS TALE Il CLUE BOOK 139 
BARDS TALE III CLUE BOOK 139 
BECOMING AN AMIGA ARTIST 249 
CHAMPION$ OF KRYNN CLUE BOOK 139 
COMPUTER VIRUSES 249 
COLONELS BEOUEST HINT 99 
CONQUEST OF CAMELOT HINT 99 
CURSE OF AZURE BONDS CLUE BOOK 139 
DF\AGON WARS CLUE BOOK 139 
DUNGEON MASTER HINT BOOK 139 
ELEMENTARY AMIGA BASIC 199 
ELITE HELP BOOK 99 
F19 STEALTH FIGHTER HAND BOOK 199 
GOLD RUSH H INT BOOK 99 
GUNSHIP ACADEMY 199 
HARDWARE REF MANUAL 299 
HEROS QUEST HINT BOOK 99 
HILLS FAR CLUE BOOK 99 
INDIANA JONES ADV HINT 139 
KEEF THE THIEF CLUE BOOK 139 
KINGS QUEST I HINT BOOK 99 
KINGS QUEST Il HINT BOOK 99 
KINGS QUEST III HINT BOOK 99 
KINGS QUEST IV HINT BOOK 99 
LEISURE SUIT LARRY I HINT BOOK 99 
LEISURE SUIT LARRY Il HINT BOOK 99 
LEISURE SUIT LARRY 111 HINT BOOK 99 
MANHUNTER N. Y. HINT BOOK 99 
MANHUNTER S.F. HINT BOOK 99 
MANIAC MANSION HINT BOOK 139 
MAPPING THE AMIGA 269 
MIGHT & MAGIC Il HINT BOOK 149 
NEUROMANCER CLUE BOOK 139 
POLICE QUEST I HINT BOOK 99 
POLICE QUEST Il HINT BOOK 99 
POOL OF FIADIANCE CLUE BOOK 139 
QUEST FOR CLUES I 269 
QUEST FOR CLUES Il 269 
SECRET SILVERBLADES CLUE 139 
SENTINEL WORLDS CLUE BOOK 149 
SPACE QUEST I HINT BOOK 99 
SPACE QUEST Il HINT BOOK 99 
SPACE QUEST III HINT BOOK 99 
STARFLIGHT CLUE BOOK 149 
SWORDS OF TWILIGHT CLUE BOOK 139 
THE LARRY STORY 179 
ULTIMA V HINT BOOK 139 
WASTELAND CLUE BOOK 139 
ZAK MC KRACKEN HINT BOOK 139 

JOYSTICKS PRIS 
BOSS 179 
QUICKSHOT III TURBO 179 
TAC-2 179 



SPELPROGRAM GUNSHIP 349 
HAMMERFIST 299 

TILL AMIGA PRIS HARD BALL Il 299 
HARLEY DAVIDSON 369 

688 ATTACK SUB 299 HEROES QUEST (1 MB) 399 
AIRBORNE RANGER 299 HOCKEY LEAGUE SIM 299 
AMOS - THE CREATOR 599 
ANT HEADS DATA DISK... 199 
BARDS TALE 11 349 
BATTLE CHESS 299 
BATTLEHAWKS 1942 299 
BATTLE TANK (Barbarossa lo Slalingrad) 499 
BLACK TIGER 299 
BLADES OF STEEL 399 

HOLE IN ONE MINI GOLF 369 
HOTROD 299 
HOUND OF SHADOW 299 
HUNT FOR RED OCTOBER 299 
IMPERIUM 299 
IMPOSSAMOLE 249 
INDIANA JONES THE ACTION 249 
INDIANA JONES THE ADVENTURE 299 

BLITZKRIEG AT THE ARDENNES 499 INFESTATION 299 
BLOCK OUT . 249 
BLUE ANGELS 299 

INT 3D TENNIS 299 
INTERCEPTOR 299 

BRIDGE 6.0 369 
BUDOKAN 299 
CARRIER COMMAND 299 
CASTLE MASTER 299 
CHAMPIONS OF KRYNN (1 MB) 369 
CHESS CHAMPIONS 2175 369 

IRON LORD 299 
IT GAME FROM THE DESERT (1 MB) 349 
ITALY 1990 249 
JACK NICKLAUS GOLF 349 
JUMPING JACKSON 249 
KEEF Tl:IE THIEF 299 

CHESS MASTER 2000 399 
CHRONO QUEST Il 369 
COLONELS BEQUEST (1 MB) 399 
COLORADO 299 
COMBO RACER 299 
CONOUEROR 299 
CONQUEST OF CAMELOT (1 MB) 399 
CORPORATION 299 
CREATURE 299 
CYBERBALL 249 
DAMOCLES 299 
DATASTORM 249 

KHALAAN 299 
KICKOFF Il 249 
KINGS QUEST IV (1 MB) 399 
KLAX 249 
KNIGHTS OF THE CRYSTALLION 349 
KURSK CAMPAIGN 499 
LAST NINJA Il 299 
LEISURE SUIT LARRY Il (1 MB) 399 
LEISURE SUIT LARRY 111 (1 MB) 399 
LORDS OF RISING SUN 349 
LOST PATROL 299 
MALTA STORM 499 

DEFENDER OF THE CROWN 399 MANCHESTER UNITED 299 
DOUBLE DRAGON Il 249 
DRAGON FORCE (1 MB) 399 
DRAGONS BREATH 369 

MANHUNTER S.F. (1 MB) 369 
MANIAC MANSION 299 
MICROLEAGUE WRESTLING 369 

DRAGONS LAIR I (1 MB) 499 
DRAGONS LAIR Il 499 

MIDNIGHT RESISTANCE 299 
MIDWINTER 369 

DRAKKHEN 369 
DRIVIN FORCE 299 

, DUNGEON MASTER (1 MB) 349 
DUNGEON MASTER EDITOR... 149 
DYNASTY WARS 299 

MIGHT & MAGIC Il 399 
MINDROLL 249 
MOON WALKER 299 
NEUROMANCER (1 MB) 299 
NINJA WARRIORS 249 

EAST VS WEST 299 
ELITE 299 

NUCLEAR WAR 299 
OMEGA 369 

EMLYN HUGHES INT SOCCER 299 
ESCAPE PLANET OFROBOT MONSTERS 249 
Fl 6 COMBAT PILOT 299 
Fl 6 FALCON 349 

OMNIPLAY HORSE RACING 299 
OPERATIQN THUNDERBOLT 299 
PIONEEAPLAGUE 299 
PIPEMANIA 299 

F16 FALCON MISSION DISK Il" 249 PIRATES 299 
F29 RETALIATOR 299 PLAYER MANAGER 249 
FEDERATION OF FREE TRADERS 199 POLICE QUEST I 299 
FIGHTER BOMBER 349 
FIGHTER BOMBER MISSION...... 199. 
FIRE & BRIMSTONE 299 
FLIGHT SIMULATOR Il 499 

POLICE QUEST Il (1 MB) 399 
POPULOUS 299 
POPULOUS PROMISED LANDS •••• 149 
PO~TS OF CALL 299 

FLIMBOS QUEST 299 P.O.W. 369 
~LOOD 299 POWERBOAT 299 
FOOTBALL DIRECTOR Il 269 POWERDROME 299 
FOOTBALL MANAGER WORLD CUP 249 PRO TENNIS TOUR 299 
FUTURE WARS 299 PROJECTYLE 299 
GARFIELD Il WINTER TAil 299 
GHOSTBUSTERS Il 299 

RAINBOW ISLANDS 299 
RED STORM RISING 299 

GHOSTS'N'GOBLINS 249 RESOLUTION 101 299 
GHOULS'N'GHOSTS 299 ROMANCEOFTHE3KINGDOMS(1 MB) 599 
GOLD RUSH 349 ROMMEL AT EL ALAMEIN 499 
GRAVITY 299 ROMMEL AT GAZALA 499 
GREG NORMANS ULTIMATE GOLF 299 RORKES DRIFT 299 

ROTOX 299 
SHADOW OF THE BEAST 299 
SHADOW WARRIORS 299 
SHERMAN M4 299 
SIDESHOW 299 
SILENT SERVICE 299 
SILK WORM 249 
SIM CITY 512K 369 
SIM CITY I MEG VERSION 399 
SIM CITY TERRAIN EDITOR'.... 199 
SIR FRED 299 
SKIDZ 249 
SNOOPY (Snobben) 299 
SORCERERS APPRENTICE 249 
SPACE ACE 499 
SPACE QUEST I 349 
SPACE QUEST 11 (1 MB) 349 
SPACE QUEST 111 (1 MB) 399 
SPACE ROGUE 369 
STAR COMMAND (SSI) 369 
STAR FLIGHT 299 
STARBLADE 299 
STELLAR GRUSADE (SSI) 399 
STORM ACROSS EUROPE 369 
STUNT CAR RACER 299 
SUPER CARS 249 
SWORD OF ARAGON 369 
SWORDS OF TWILIGHT 299 
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 369 
TENNIS CUP 299 

. TEST DAIVE Il 349 
TEST DAIVE Il CALIFORNIA.. 179 
TEST DRIVE Il EUROP. CHALL (1 MB).. 179 
TEST DRIVE Il MUSCLE CARS.. 179 
TEST DRIVE Il SUPEACARS.. 179 
THE CYCLES 299 
THE PLAGUE 299 
THE PUNISHER 299 
THEIR FINEST HOUA 349 
THEME PARK MYSTERY 299 
THUNDERSTRIKE 299 
TO THE AHINE 499 
TOM & JEARY Il 299 
TOWER OF BABEL 299 
TOYOTTES 249 
TAEASURE TRAP 299 
TREBLE CHAMPIONS 249 
TURRICAN 249 
TUSKER 299 
TV SPORTS BASKETBALL 349 
UNIVERSAL MILITARY SIMULATOR 299 
UNREAL 369 
VENUS THE FLY TRAP 249 
WAR HEAD 299 
WAYNE GRETZKY HOCKEY 299 
WEB OF TERROR 249 
WELLTRIS 299 
WHITE DEATH (1 MB) 499 
WINGS OF FURY 299 
WORLD CUP SOCCER (1 MB) 249 
WORLD CUP SOCCER (512K) 249 
ZAK MC KRACKEN 299 

' = kräver Fl 6 FALCON 
., = kräver TEST DRIVE Il 
... = kräver It Game from the Desert 
· ... = kräver Populous 
..... = kräver Sim City 
•••••• = kräver FIGHTER BOMBER och 1 MB 

AMIGA SPEL 149:-/ST. 
BARBARIAN I (PAL), BARBARIAN I (PSYG), 
BARDS TALE I, BATTLESHIPS, BEYOND ICE 
PALACE, BOMB JACK, BUGGY BOY, GARV 
LINEKERS HOT $HOT, GARRISON Il, GAUNT· 
LET Il, HOLLYWOOD POKER PRO, IKARI 
WARRIORS, IMPOSSIBLE MISSION 11, JOAN 
OF ARC, OUT RUN, ROAD BLASTERS, 
STREET FIGHTER, THUNDERCATS,, WANDE· 
REA 3D, WORLD GLASS LEADERBOARD. 
WORLD TOUR GOLF 

AMIGA SPEL 79:-/ST. 
ACTON SERVICE, ADV SKI SIM, ARCHIPELA· 
GOS, BAD COMPANY, BMX SIM, CAPTAIN 
BLOOD, CRASH GARRET, DIZZY DICE, 
EAGLE$ NEST, EYE OF HORUS, FAST LANE, 
FOOTBALL MANAGER I, GRIM BLOOD, HUN· 
TER KILLER, ICE HOCKEY (=FACE OFF), ITA· 
LIA 1990, JOE BLADE 11, MOTORBIKE MAD· 
NESS, NITRO BOOST CHALL, ON SAFARI, 
OUT LAW, PRO TENNIS SIM, PROSPECTOR, 
QUADRALIEN, ROAD WARS, ROCKSTAR ATE 
MY HAMSTER, SAS COMBAT SIM, SCREA· 
MING WINGS, SIDE WINDER Il, SPEEDBOAT 
ASSASSINS, SPIDERTRONIC, STARBLAZE, 
STARGOOSE, STAR RAY, SUMMER OLYMPI
AD, T-BIRDS, TARGHAN, TIME BANDITS, 
TREASURE ISLAND DIZZY 

SPELPAKET 
TILL AMIGA 
FLIGHT COMMAND Slrike Force Harrier, Sky 
Chase. Eliminator, Lancaster och Sky Fox Il. 
Pris 369 

FOOTBALL MANAGER Il GIFT PACK Foolball 
Manager Il och Football Manager Il Expansion 
Kil. Pris 249 

HEROES Ucence to Kill, Barbarian Il , Running 
Man och Siar Wars. Pris 369 

MAGNUM 4 Balman the Caped Crusader, Af
terburner, Operation Wolf och Double Dragon!. 
Pris 369 · 

THRILLTIME PLATINUM Il Buggy Boy, Space 
Harrier I, Bomb Jack I, Live & Let Die, Thunder· 
cats, Beyond lhe lce Palace, Battleships och 
lkari Warriors. Pris 299 

TRIAD VOL III Speedball, Blood Money och 
Rocket Ranger. Pris 369 

WORLD CUP COMPILATION Kick Off I, Track
suit Manager och lnternational Soccer. Pris 299 

-----------------------------------------1 
~---• Computer Boss lnternational 

Box503 631 06 Eskilstuna 
•• 0 

BESTALL PA TELEFON: 016-13 1.0 20 
Personlig o_rdermottagning: Måndag-Torsdag 9-21, Fredagar 9-17, Lördag & Söndag 14-17 

NAMN:--- ----------- POSTADRESS: _______ _ 

ADRESS: _____________ _ TELEFONNR: ________ _ 
D Jag beställer för mer 'än 

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

D RICK DANGEROUS 
(C64 kass) 

D TUSKER 
(C64 kass) 

0 WALL STREET 
(C64 disk) .· 

D CAPONE 
(Amiga) 

D RICK DANGEROUS 

-
ARTIKELNAMN DATOR KASS/DISK PRIS 

. 

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. 

Till Norge, Danmark och 
Finland tillkommer 
dessutom en extra av-

(Amiga) gift på 20 kr. L----------------------------------------J 



Taskigt göra 
ett sånt bra spel 
När Electronic Arts JOHAN PET- ger ett extraliv. Jag 
släpper ett spel så kan har alltid hävdat att öl 
man vara nästan säker TER~SON går är rena hälsodrycken! 
på att det är en upp till ytan efter (Jepp. Och helt veg-
höjdare. Nya Flood är luft j Flood etarisk. Grön anm) 
gjort av Bullfrog, ett ll!lll!lllllll!lll!IB Flood är välgjort! 
gäng på åtta grabbar Man märker det då 
som vet hur ett spel ska vara. man spelar. Styrningen är så gott 

Flood är inte helt originellt men som perfekt, man får faktiskt 
det har ändå DET. gubben att gå dit man vill! 

Iden är simpel. Grafiken är snygg 
Vår hjälte Quiffy måste ta sig ut och framförallt rolig 

ur sin underjordiska värld. ~ans att se på. 
fränder har redan dödats av hem- På vissa nivåer 
ska elakingar och nu försöker de kan man hitta 
dränka Ouiffy. Quiffy måste ta sig frågetecken som ger 
igenom 42 olika nivåer och på ett lösenord. Med 
varje nivå samla ihop en massa lösenordet kan man 
skrot för att komma vidare. sedan hoppa direkt 

Precis som oss kan inte Ouiffy till niv·ån när man 
vara under vattnet särskilt länge börjar om, något 
så det blir lite brådis ibland när som jag värderar 
vattennivån stiger. lill skillnad väldigt högt i ett spel. Kopier-
från oss är Quiffy en hejare på att ingsskyddet består av frågor där 
hoppa och klättra. Den rackaren man hittar svaret på en speciell 
kan klättra både på väggar och plansch. , 
tak. Jag kan lova er att jag kommer 

På varje nivå finns det hemsk- att fortsätta spela Flood även 
ingar men och annat lajbans. Min efter denna recension. Grabbarna 

' favoritsak är ett glas Stout (en en- på Bullfrog borde ha stryk, jag har 
gelsk öltyp, t.ex Guinness) som , inte tid med sånt här! 

Flood är det första spel frän 
Bul/frog sedan Populovs kom 
förra äret. 

TORSKFAKTOR: 1 
Racker det inte med ett kopier
ingsskydd -· planschen? Jag vill 
ha spelet pa harddisk! 

Insnöad i -sonunarvärmen 
Ok, det är väl egentligen inte rik

. tigt rätt säsong att recensera ett 
skidspel - sensommaren är ju inte 
den första årstid man kommer att 
tänka pä när skidåkning nämns 
(vänta bara, snart uppfinner de 
någon sol-valla så man kan åka 
skidor året runtl). (Jag hajar ga
loppen. Red anm) 

Electronic Arts kom förra året ut 
med Skate or dle och Ski or die 
funkar enligt samma princip. 

Som glad skidentusiast börjar 
man i en affär i centrum av en 
större skidanläggning. Olika vägar 
leder till olika grenar som var och 
en utgör ett spel i spelet a la Sum
mer/Winter games. Detta är ett 
ganska trevligt spelkoncept tycker 
jag, där alla borde kunna finna 
åtminstone en gren som faller 
dem på läppen. 

Låt oss börja från början med 
"Snowball blast", d.v.s. snöbolls
kastning. Här gäller det att dra 
hårdkramade isbollar i huvudet på 
en massa småglin som försöker 
göra samma sak mot dig. Man flyt
tar runt ett sikte och skickar iväg 

snöbollar i en takt som för 
tankarna till Operation wolf. Roli
gare spel har jag spelat, men det 
väcker en del barndomsminnen ... 

I "lnnertube trash" glider man 
nedför en backe på innerslangen 
till ett traktordäck och försöker hin
dra en motståndåre med diverse 
verktyg. Ett bottennapp. 

Då är "Aero aerials" betydligt 
roligare. Det här är samma som 
"Hot dog" i Epyx' Winter games 
d.v.s.treestyle-backhoppning med 
akrobatiska inslag. 

Här är det viktigare att hoppa 
högt än långt, och tro mig, det gör 
man! Hopparen skulle kunna ex
traknäcka för NASA genom att· 
lägga ut vädersatelliter. 

I "Downhill blitz" handlar det 
om störtlopp där det bär utför ett 
hiskeligt brant berg och en inte 
alltför välpreparerad pist. 

"Snowboard half-pipe" är den 
klart lysande stjärnan i samlingen .• 
Det går ut på att åka monoskida 
utför en u-formad backe, ungefär 
som en skateboardramp och där 
utföra diverse tricks. Man har gan-

MAGNUS 
REIT
BERGER 
tänker på 
vintern och 
Ski ordie 

ska fria händer och kan släppa 
loss kreativiteten, klart roligt! 

Ski or die har ett högt un
derhållsvärde, särskilt om man 
kan spela flera mot varandra. 
Grafiken håller genomgående hög 
klass och ljudet är klart godkänt. 
Spelet ger ett gediget och geno
marbetat intryck. 

Trots årstiden är alltså Ski or die 
klart att rekommendera sysslolösa 
och inregnade 64-ägare! 

TORSKFAKTOR: 0 
Inte mycket strul. Enda jobbet 
man har ar att vanda disken. 

FLOOD 
GRAFIK: 8 
LJUD: 7 
VARAKTIGHET: 9 

Tillverkare: 
Electronic Arts 

Format: 
C64/Amiga 

Pris: 299 kr (Amiga) 

AMI G A 

SKI OR DIE 
GRAFIK: 7 
LJUD: 6 
VARAKTIGHET: 8 

Tillverkare: 
Electronic Arts 

Format: 
C64 diskett/PC 

Pris: 249 kr (C64) 
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JU n 

Flyg 
och far 

MAGNUS REIT-
BERGER har hittat 
bästa flygsimulatorn till 
64:an, F-16 Combat 
pilot. 

Åmigans lillebrorsa kan 
också flyga flyplan! 

Det är 64-versionen av F-16 
Combat' Pilot ett tydligt bevis 
på. Kanske inte riktigt lika bra 
som Amigaversionen, men vi 
64-ägare, som inte precis 
vadar upp till knäna i bra fly
gsimulatorer, tackar och tar 
emot. _ 

F-16 Combat Pilot i Ami
gaversionen var en ovanligt 
redig flygsimulator med en del 
nya grepp som förmådde in
tressera trots spelets likhet 
med F-16 Falcon, huvud
konkurrenten. F-16 har i jäm
förelse med Falcon, offrat lite 
av simulering och realism på 
spelbarhetens altare, vilket inte 
är fel. De flesta föredrar lite fart 
och underhållning framför ab
solut verklighetstrogenhet. 

Min största invändning är att 
det är . för lätt. Det absolut 
svåraste är att landa, inte att 
skjuta ned tjogvis med fiender. 
Men så är det kanske i levande 
livet också? 

F-16 är den klart bästa fly
gsimulatorn till C64:an just nu. 

F-16 
COMBAT PILOT 

C64 Digital Integration, 
199 kr (k) 249 {d) 

GRAFIK: 5, LJUD: 6, 
VARAKTIGHET: 6 

MEDELBETYG: 7 

Datorspelens hyllning 
till alla roliga c--filmer 

PONTUS LINDBERG 
kämpar sig igenom 
oändliga kamper mot 
robotema som tvingar 
människor att göra nya 
robotar, Escape from the 
planet of the Robot 
monster! Och det både 
till 64 och Amiga. 

Jaha Johc1n. Så var det dags att 
spänna fast säkerhetsbältena och · 
bli min vapenbroder i "spelet med 
en titel så lång att man måste an
das fyra gånger innan man sagt 
hela namnet". 

64-versionen kanske 
vi inte skall tala så myck
et om, för då blir man 
bara på dåligt humör. 
Taskig grafik, risigt ljud 
och segt spel. Gillar 
man det har man blivit 
mutad (hint, hint....). 

Amigaversionen är 
betydligt trevligare men 
jag har inte sagt att den 
är trevlig för det. 

I Amigaversionen erbjuds vi klara 
färger och en ganska trevlig bak
grundslåt, som man inte ens hör när 
man är väldigt inne i spelet. Gub
barna rör sig kanske lite i ryckigaste 
laget men "so what''? Kul är det 
framför allt när man springer in i 
väggen och måste ruska om hjärnan 
för att kunna fortsätta. 

Storyn talar om människor fångna 
av robotar som tagit över. 
Människorna Mngas arbeta i fabriker 
som tillveri<ar nya robotar ... (Nu kan 
ni vakna igen ... !) Spelet går ut på .. 
meja så många robotar du ori<ar. 

Roligast blir det att lira två då man 
kan fördela arbete (Johan satte alltid 
på rulltrapporna!) och inte ta mer 
stryk än nödvändigt. 

Mellan de ordinarie nivåerna finns 
extra liv att hämta i tex. ett 
labyrintspel. 

Spelet känns lite "tunnt'' kvalitet
sm~igt men gillar man att brassa 
på utan eftertanke så gillar man 
säkert detta spel, och då framför allt i 
tvåspelaresmoden. En detalj som 
Maggan P skulle vilja titta på är nog 
då man stiftar nännare bekantskap 
med de tre vassa spjut som blocker
ar vägen för en. Jag skrattade så jag 
kiknade då det hände och därför blev 

Att spela Escape ... pä två personer kan vara himla kul. Och för er som 
gillar SO-talets science-fictionfilmer i värsta kalkonk/asss är detta spel en 
riktig höjdare. 

Spelet är fyllt 
medsmå 
roliga upp
maningar i 
bästa 50-tals 
stil . 

TORSKFAKTOR: 3 
Turbo stavas som det later Se 
och lar Tengen .. 

ESCAPE ... 
GRAFIK: 3 
LJUD: 5 
VARAKTIGHET: . 6 

Tillverkare: 
Tengen 
Format: 

C64 kassett/diskett 
Pris: saknar importör 

Ännu har ingen 
spe/importör tagit in 64-

. versionen av Escape from 
the planet of the Röbot 
monsters. Av recensionen 
att döma har de gjort ett 
bra val ... 

TORSKFAKTOR: 0 
No problems. Vål genomfort ocl1 
inga kranhgheter 

ESCAPE ... 
GRAFIK: 
LJUD: 
VARAKTIGHET: 

Tillverkare: 
Tengen 
Format: 

6 
6 
6 

Amiga/ST/MS-DOS 
Pris: 249 kr (Amiga) 

A M I G A 
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Snygg 
Amigaklubb 
• För övrigt bör det påpekas att 
Digital den norska Amigaklub
ben lägger ner ett enormt jobb 
på en snygg och innehållsrik 
t.idning. Skulle man vara intres
s.erad av en seriös klubb med 
"medelstort'; PD-bibliotek så 
rekommnderas kontakt med Di
gital. För 30 kronor på BG 
6272.05.22689 får man en kata
logdisk och ett nummer av tid
ningen. PD-posten som klubb
tidningen kallas utkommer 6 
gånger per år. Adress till klub
ben är: Norsk PD-bibliotek, 
Ranviksvlngen 7A, 3200 Sande
fjord, Norge. 

Ny adress 
för Delta 
• Delta har bytt adress och · 
finns numera i Göteborg igen 
på adressen c/o Peter Masuch, 
·Norra Krokslättsgatan 15A, 412 
64 Göteborg. Delta är en Amiga 
förening med ett program bib
liotek med ca 2000 disketter. tre 
nordiska föreningar är anslutna 
till föreningen. För listadisket-. 

Alpha Basen, 300-2400 bps. · 
Tel :08-708 9911 

Amiga BBS, Amlga Inriktad, 300, 
1200 och 2400 bps. 

Tel:011-570 55 

Amigus BBS, Amiga bas, öppen fre
sön 22-06, 600-2400 bps. 

Tel:0435-313 49 

ARTLlne, Amlga bas, 300-2400 bps. 
Tel.0755-615 37 

Attraction, C64 Ellte users on ly, 300 
och 1200 bps. 

Tel:0755-842 81 

AUGS BBS 1, medlemsbas för 
AUGS, 9600 bps och nedåt utom 
1275. 

Tel:013-26 12 04 

AUGS BBS 2, medlemsbas för 
AUGS, PD/Shareware, 9600 och 
nedåt utom 1275 bps. 

Tel:040-97 78 86 

Basen BBS, PD-prg och E-mail, 300 
och 1200 bps. 

Tel :036-129385 

BB BBS, öppen för alla, 300-2400 
bps. 

Tel:0758-728 93 

Camelot, Amlga bas m möten för 
SUGA med I, 300-2400 bps. 

Tel:08-34 85 23 

Computer Club Göteborg, program
mering, 300, 1200 och 2400 bps. 

Tel:031-13 2310 

Empire Bas, för färg och grafik in
tresserade, term-prg skickas mot 
disk + porto, 300 bps. 

Tel :0411 -70540 

ter (2 st) sätter man in 30 kr på 
PG 4243017-3. För mänsklig 
kontakt kan man prata me Pat
rik Skavö, Hällegatan 26, 502 62 
Borås. Telefonnummer t ill Pe
ter är 031 -40 07 04. 

Newsdiskär 
en bra disk 
• Megamiga Force int har för- · 
bättrat sin disktidn ing News
disk. Dessutom kommer alla 
nya medlemmar att få sista 
numret av " tidningen", som för 
övrigt är en mycket välgjord och 
färggrann sak. Medlemskap 
kostar 100 kr/år och medlem 
bli r man lättast genom att kon
takta Megamiga Force lnt, PB 
14, N-3629 Nore, Norge. 

TheBeast 
• The Beast är främst en Ami
ga bas, men har även areor för 
Atari, Pc och Mac användare. 
Öppettiderna är mån-fre 00.30-
19 och lör-sön 23.00-13.00. Sys
op är Torbjörn Aronsson och 
han kör det hela på en Amiga 
2000 med 20 Mb HO. Hastighe
ter är 1200 och 2400 bps. Tele
fonnum ret är: 0472-14417. 

Erotlca BBS, 30-talet olika konferen
ser i olika ämnen, öppen 18-24, hel
ger 12-01. 

Tel:0486-114 24 

FEDOX 665, Amlga och PC bas med 
en del för Atari, 1200-9600 bps. 

Tel:_0431-218 43 

HBB, öppet mellan 16-09, 1200-2400 
bps. 

Tel:0240-198 07 

HEH-BBS, Amlga, PC, Atari och 
Mac inriktad bas, 2400 bps. 

Tel :0758-332 38 . 

Hot Dog, TCL system, mkt source
code t ill C och PD-prg till PC, 300-
2400 bps. · 

Tel:011-138259 

HP Databas, Videotex bas, 300-2400 
bps splitspeed.Tel:046-77 60 13 
Jamten-QL, föreningsbas för JHDK, 
300, 1200/75, 1200 och 2400 bps. 

Tel :0642-103 00 

Kvisten, Amfga, Ata-ri och PC bas, 
300, 1200 och 2400 bps. 

Tel:0520-288 88 

Macline Sweden, Mac och Amiga 
bas,, 300, 1200 och 2400 bps. 

Tel:08-626 82 41 

MayDay Soflware, filareor för IBM, 
Amiga och Atari ST, 1200-2400 bps. 

Tel:0526-153 26 

Micro-Chips, CBM, Atari, IBM komp 
PC och AT inriktad bas. 300, 1275, 
1200 och 2400 (end. på tel nr. 2). 
:fel:(1108-749 5810 el (2) 08-749 58 20 

Orion, allmän bbs m AMiga, PC, 
Mac och Atari areor, 300/1200 och 
2400 bps. Tel :0910-761 82 

TheWabb 
• Ny bas i Storvreta innehållan
de ST-filer och snart även Ami
gafiler. Basen körs på en Atari 
ST med en 40 meg HO. Sysop är 
Mike Janney och hastigheten 
är endast 2400 bps. Telefon
nummer är: 018-31 40 33. 

FunForum 
• Unga forskare i Umeå har 
startat en databas. Basen heter 
Fun Forum och är baserad på 
konferanssytemet TCL. Man ut
lovar många mötesareor, samt 
filareor för Amiga, PC och Mac. 
Hastigheterna är 300 bps och 
nedåt. Sysop är Svante Drugge 
och hans bas håller öppet dyg
net runt. Tel: 090-14 4469. 

Apropå ... 
... Delta så har deras tidning änt
ligen kommit ut, något förse
narl . ... 
• The Banana Team har skick
at ett relat ivt intet sägande 
meddelande om att medlem
mar kan vänta sig "med lems
pryl" som kommer lite då och 
då. Tål att undersökas .... För in
fo : Marcus Almgren, Kälkv. 4, 
440 06 Gråbo. 

OCC-BBS, C64/128, Amiga och PC 
fil, 1200 och 2400 bps med CCITT 
protokoll , 300 bps med Bell proto
koll. 

Tel:035-609 70 

Oxtorgets BBS, Amiga och PC/MS 
DOS filer, öppen mellan tre och lör 
mellan 18-24, 300-2400 bps. 

Tel:0270-173 53 

Party Time, Amiga bas, 300, 1200 
och 2400 bps. 

Tel :08-665 70 54 

Peter Bohjort, Amiga, 1200 och 2400 
bps. 

Tel:0750-218 38 

Poor Man's BBS, Atari och C64 bas, 
300/1200/2400 bps. 

Tel:0753-684 07 

Poor Man's BBS, den legendariska 
Amigabasen, 300, 1200 och 2400 
bps. 

Tel:0120-10584 

Prof. Baltazars BBS, PD/Shareware . 
inriktad, 300, 12000 och 2400 bps. 

Tel :040-97 4417 

Qwerty's Mistake, 2400 bps. 
Tel:0750-267 22 

Read-Error BBS, en bas för alla da
torer, 300-2400 bps. 

. Tel:0760-73113 

Sektor 7, science-fiction betonad 
bas, öppen mellan 22-17, 300/1 200 
bps. 

Tel:08-754 44 41 

Sierra, Inriktad på Sierra spel men 
öppen för de flesta intressegrupper
na, 300, ·75/1200, 1200 och 2400 bps. 

Tel :0766-687 90 

• Du som har en C64/128 och 
tycker om att programmera kan 
kontakta klubben "C64 128". 
Det är en heltnystartad klubb 
för 64 och 128:a ägare med 
bandstat ion och ett intresse för 
programmering. Info får man 
om man skriver till C64 128, 
Planterarv. 19, 121 63 Johan
neshov. Tidning med listningar 
och dylikt kommer att dyka upp 
ca 1 ggr/mån. 

• Hertz har sal igen insommnat 
på grund av bristande intresse 
från allmänheten. Enligt den 
forna ledningen har de få tapp
ra medlemmar som fanns fått 
ersättning för uteblivet materi
al. 

• ... Power Station · meddelar 
att de numera kör på en Amiga 
3000 vilket också innebär att de 
numera har en hårddisk på 700 
meg ... 

DMZ-basen - för 
trogna läsare 
• Datormagazin har ·öpp
nat en BBS för alla prenu
meranter. Där finns möten 
för allt som rör tidningen, 
senaste numrets PD-pro
gram, prg-listningar m rn . 
Tel: 08-728 85 90. 
Hastigheter: 200-2400 bps. 

· South Bridge BBS, PC och Amiga 
bas, 1200 - 14400 bps. 

Tel:019-11 32 29 

ST-Burken, Atari och PC bas, 300, 
1200 och 2400 bps. 

Tel:018-260696 

Stenens BBS, En bas för IBM kom
patibla (PC), C641128, Atari och Ami
ga, stängd på onsdagar! 300/300, 
120011200 bps. 

Tel :019-729 98 

TaxFree, Amigabas, 2400 bps. 
Tel :07501110 56 

The Power Station, Amiga bas, 
1200-14400 bps. 

Tel:0522-293 60 

The Red Llne, Amiga OCR IBM/PC, 
1200-2400 bps. 

Tel :026-16 7156 

The Regional Force, öppen fre-lör 
18-24, PC och Amiga, 1200 bps. 

Tel:026-324 05 

The Wall, 300, 1200, 2400 bps. 
Tel:0155-376 78 

Thulos BBS, ansluten till ACG, Ami
ga bas med en del för Atari, 1200-
·14400 bps. 

Tel:0526-261 91 

Vasaskolans Databas, bas för 
grundskole elever i Örebro kom
mun, 300, 1200 och 2400 bps. 

Tel:019-213362 

Wargame BBS, inriktad på krigs och 
konflikt sim, nodnummer i Fido
Net2:201 /126, 1200-2400 bps. 

Tel:08-456222 
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·~~~ 
Köpe~:;~~~11 

Datormagazln köpes i bra skick äld
re än 9/88. Pris kan disk, högst 5 kr/ 
st. Ring Ronny kvällar eller helger. 

Tel:0520/980 57 

Modem 2400 bauds till Amiga kö
pes. 

Tel:0476/231 73 

Printer är bra! Printer köpes till 
lämpligt pris. {C64). Ring Fredric. 

Tel:0421504 97 

Diskdrive 1570, 1571 köpes. 
Tel:0528/405 21 

Dragons Lairll Dungeon Master, Le
ather Godness of Phobos ti l Amiga. 
Ring Pål. 

Tel:044/531 93 

Billig Amiga 500 och dataspel lik
nande Bardstale och Dungeon Mas
ter. Gärna Ult ima serien. 

Tel:0500/349 68 

Skrivare Siar LC-10 el. dyl, 0,5-1,5 Mb 
minnesexpansion med klocka och 
2400 baud modem Hayes kompati
belt samt monitor öpes till Amiga 
500. Magnus. 

Tel:042120 52 02 

Battle Force, tillbehörs prg. Factory, 
Warrior och Units t ill PD-spelet Balt
le Force köpes. Efter kl. 18. 

Tel:031/45 93 58 

Lattlce C manualen önskar jag köpa 
eller låna, kof!lplett eller de viktigas
te delarna. Aven " C:A Reference 
manual" köpes. Fredrik. 

Tel:044/24 27 88 

Garrison 1 och 2 köpes t il l Amiga. 
Kontakta Anders. 

Tel :042114 24 21 

Enhanement disk till Action Replay. 
Alex. 

Tel.0176/740 11 

Hårddisk till Amiga 500 önskas kö
pa. 20 eller 40 Mb. Max 4000 kr. Ring 
Marcus efter kl. 18. 

Tel:040/18 67 08 

Superstar lcehockey till C64 köpes 
på disk för 150 kr. Lars. 

Tel:0431/184 11 

Säljes ·. · ' : 

Amlga 500, monitor Philips CM 8833 
skrivare Okl Microllne 182, 2 joy
stick, diskbox, div. prg, papper tll 
printer (500 ark). Pris 7995 kr. 

Tel :0430/207 01 

C64 bandspelare, spel m.m säljes 
pris 995 kr. 

Tel:0454/48351 , 

Screen Star spelet F-16 Combat Pi
lot 150 kr eller bytes mot G,unship, 
Dungeoon Master, Space Quest 3. 

Tel:019/20 07 40 

Skrivare Citizen 120D 1200 kr Bert. 
Tel:0301/433 72 

Vlc 20 Böcker Vic Revealed Prg 
handbok, Grafi & Ljud på Vic 20, 
bygg ut din Vic. C64 böcker: C64 
prgRef. Guide, The Anatomy ot the 
C64. Simons Basic, Comal 80. C128 

Böcker: Progr Refer Guide, lntrod 
Guide, Systf:!m handb, Trick & Tips, 
lnternals. Ovrigt: PD64 prom & 
Eprom programmerare till C64. 

Tel:031/30 63 34 

En CBM PC-1 säljes mkt billigt. Med 
3.5" drive, skärm, mus. Säljes för 
5000 kr. Kan disk vid snabb affär. 
Ring Tord Jönsson. 

Tel :04131162 40 

Amlga 500 paket inkl 11 spel, joy
stlck, ordbehandlare m.m. Pris 4995 
kr. 

Tel.023/342 15 

Prog earl t ill C64/128 Comal 80 300 
kr, Forth 100kr. 

Tel:090/510 85 

Org spel säljes. Mechbrigade 150 kr, 
Gunshlp 150 kr prislista. 

Tel:090/510 85 

Joystlck 1 joystick "The Boss" säl
jes för 120 kr. Ring efterkl. 17. 

Tel:0500/862 66 

C128D, TFC 111, bandstation 1530,. 
Joystick, 10 band och ca 50 disketter 
med spel och prg. Pris 4500 kr. 

Tel :044/412 70 

Ny bläckstråleskrivare HP Quietjet 
Plus, ligg A4160 t/s, grafik 192 * 192. 
Pris 5000 kr el högstbjudande. 

Tel:036/50813 

C128, monitor 1901, bands! 1530, 
diskdrive 1541, Seikosha SP-180, 
prlnter, band, disketter, böcker m.m. 
Pris 7000 kr. 

Tel:0393/108 59 

C64, 1541, 2 diskettboxar med dis
ketter, bandspelare, TFC 111, 2 joy
st icks, spel. Säljes för 3500 kr. 

Tel:018/35 23 27 

C128D inkl. bandspelare, Joystick, 
diskettbox, disketter, svenska in
struktionsböcker. 2900 kr. 

Tel:0421717 53 

Amlga Deja Vu och Shadowgate 90 
kr/st. Jan. 

Tel:0303/127 40 

Amlga org. spel 2 Wayne Gretky 
Hockey 150 kr/ st. Robocop 50 kr. 
Ring Johan. 

Tel:0380/127 69 

ltaly 1990 fotbollsslmulator chans 
tl 11 VM-biljetter 200 kr. 

Tel :035/1117 45 

Amlga 1000 med Amlga1081 , färg
monitor, TECO 9-nålars matrisskri
vare, mus, disk, org. spel , 2 joy
sticks. Pris 7500 kr. 

Tel:01 9/129396el.106998 

Dlskdrlve 1541-11 spel till C64. Pink 
Winter, Tiger Mission och Western 
Games. Ring efter kl. 16. 

Tel:06201207 98 

AMlga 500 extraminne on/off knapp 
. till x-minnet och _!judfilter. dls~etter. 
diskettlådor, extra drlve, tärgprinter 
MPS 1500 och tre Joystlckar. Nypris 
för allt 11700 kr. Mitt pris 9500 kr. 
Skriv till: Gjergj Jonuzi, Vallåkrav. 7, 
24135 Eslöv 

C128, 1571 diskdrive, bandsp 1531 , 
org. spel. 4000 kr. Ring Mats. 

Tel:06121421 74 

Amiga org. säljes. Ellte, Firezone le
vel 9 och Rocket Ranger 150 kr. 

Tel:0911/411 62 

MPS 1500c Printer med papper. Pris 
3500 kr. 

Tel:0520/408 50 

Amlga 2000 skärm 1084, hårddisk 20 
Mb, programvara 13000 kr. Ring Jör
gen efter kl. 18. 

Tel :0278/155 43 

C64, drive, band, TFC 111, org. spel 
m.m. Pris 3800 kr. 

Tel:019/14 70 23 

20 Mb hårddisk till Atari ST. Splitter 
ny, helt oanvänd. Programdisk in
går. En~ast 2700 kr. Skriv till : Pär Ek, 
Häggv. 3,333 00 Smålands stenar 

Speclalarbi hlstorlapå M-DOS dis
kett. Mycket väl genomfört. Högt be
tygsatt. Kan lätt ordnas utskrivet. 
Endast 500 kr. Skriv til l: Pär Ek, 
Häggv. 3, 333 00 Smålands Stenar 

C64, diskdrive, bandspelare, TFC 111, 
joystick, boxar, flera org spel. Pris 
3000 kr. 

Tel:031/41 21 90 

Soundsamplar till C64 säljes för 269 
kr. 

Tel:040/15 9814 

C128D m sv handbok, GEOS 128, Pr. 
Ref guide, disketter, joyst, mus. Pris 
4000kr. 

Tel:0522/125 95 

Amlga 1060 sidecarPC-tillsats till 
Amiga 1000. Pris 2000 kr. 

Tel:08/755 96 55 

ASOO, monitor 1084S, disketter, dis
kettboxar, 2 Wico joystlcks m.m. 
Pris 6750 kr. 

Tel:0587/70095 

Nytt A501 x-minne till Amlgan säljes 
695 kr. ring Magnus. 

Tel:040/94 75 77 

Nlntendo med tillbehör 2700 kr eller 
bytes mot en Atarl. 

Tel :0524/405 33 

Hårddisk A590 20 Mb till Amiga 500. 
3500 kr. 

Tel:040/21 75 64 

Amlga 2000 extra drive, monitor 
1084, stereosampler, joystlck. Pris 
13800 kr. 

Tel:036/924 96 

5.25" disketter säljes för 3 kr/st. 
Tel:0156/107 27 

Modem säljes HST 14.4 resp Hidem 
2400 { + garanti) med tillbehör. Ring 
Peter och köpslå! 

Tel:0303/113 90 

Archlmedes A3000 m tbh. Ring 
kvällstid. 

Tel.031/14 76 82 

Amlga 2000B 1 Mb chipmem, Wb ver 
1.3 endast 10 500 kr. 

Tei:033/126005 

Extraminne, extradrive, 12 st böcker 
{assembler och C), tidningar. 

Tel:063/1251 26 

Devpack Asembler v 2.14 nypris 795 
kr, nu 500 kr 

Tel:0500/800 57 

PrylarMinisynthSHS-10. Nypris 
1200 kr nu 600 kr. Midiinterface och 
midiprg. Nypris 1200 krnu 600 kr. 
Diskdrive m NEC drivverk nypris 
1200 kr nu 700 kr. Ring efter kl.17. 

Tel:09781550 42 

Amlga 1000, monitor 1081, extra 
drive, joyst, Lattice C 5.04, RKM 
man, 1.3, spel, tidningar m.m. Pris 
7000 kr. 

Tel:019/16 28 83 

C128, 1530 bandsp, TFC 111 , prg 
böcker, org. spel, joystiek. Pris 2300 
kr. 

Tel:05051307 08 

Org. spel War in the Middle Earth, 
Dower Struggle, F18 interceptor till 
Amiga 100 kr. Skriv till: MAgnus 
Jönsson, Fllaresstigen 14, 240 13 
Genarp 

Amiga 2000 extra drive· PC/XT kort 
5.25" drlve Monitor1081 P + pro
gram 6 mån. Nypris 26 000 säljes för 
13 500. 

Tel:0418/28237 

Amlga 2000B, 2 diskdrives, 1084S, 
monitor, manual diskar, 'Midi. 

Te l:0502/131 20 

Supra modem 2400 3 st fabriksnya i 
oöppnade förpackningar med allt 
du behöver {inkl transformator, da
tor & telefonkabel, mjukvara etc). 
Obs! otrongt endast 1595 kr/st. Ring 
Peter. 

Te l:031122 38 60 

Reglsterprg för Amigan. Mkt effek
tivt samt enkelt att använda. Origl- . 
nai, helt nytt. Broschyr medföljer. 
För namn och adresser, telenr.m.m. 
Ord 295 kr nu 100 kr. 

Tel:031/223860 

C64 med dlskdrlve 1541 Il, baildsta
tlon, joysticks, org. spel. Pris 3300 kr 
eller högstbjudande. Ring DAnlel 
mellan 17-19. 

. Tel:040/831 29 

Bok: Anatpmy of the C128, 125 kr. 
C64 databas "FlrstBase". Nypris, 
nu 225 kr. 

Tel:03113119 43 

C64 Il med åäö, mus, joystick, flop
PY 154111, BSP 1530, doc. 2800 kr. 

Tel:0960/126 24 

C64 med bandstatlon och joystlck, 
org. spel, 2 böcker ocg Datormaga-
zln. Pris 2500 kr. · 

Tel:0755/312 64 

Disketter märkesdisketter 3.5" 
MF/2D0 med tio etiketter. Pris 11 kr/ 
st + porto och postförskott. Ring 
eftre kl. 18. · 

Tel:04807266 32 

Amlga 500 med tillbehör, SUp.ra mo
dem 2400, MPS 1500c. Allt ska bort. 
Högstbj. 

Tel.0455/144 49 

Modem hast 300/1200, 1200/1200 + 
prgoch manual säljas för 800 kr eller 
högstbj. Ring kvällst ld. 

Tel:0512/612 65 

Amlga 500extraminne, org. spel, RF
mod, 2 st Wlco Joystlcks, 1 st Tac-2, 
2 st möss, musmatta. Pris 5500 kr. 

Tel:0521/62611 
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ASOO Retallator + Fighter Bomber 
200 kr/st. Original m. manual. Ring 
Thomas. 

Tel:026/2510 96 

Amiga kontakter sökes för byte av 
prg, demos m.m. Svara på alla brev. 
Joakim Vendelbrlng, Vlntervädersv. 
11,417 36 Göteborg 

Amlga kontakter sökes för byte av 
prg och demos. Skriv t ill: Robert 
Blomgren, Torsholmsv. 12, 372 74 
Ronneby 

Slerra-on-llne Intresserad Amiga 
galning. Skriv till: Johan Wlllhelms
son, Fältv. 32, 681 00 Kristinehamn 

AMlga ägare sökes fOr byteav prg 
och demos. Alla brev besvaras. 
Skriv 1111: Vidar Saittem, N-2150 Ar
nes, Norge 

Amlga brewAn sökes för byte av de
mos och prg. Skriv till: Kjetll Naiess, 
postboks 142, 3191 Horten, Norge 

Amlga kontaktar sökes IOr byte av 
prg och demos. Alla får svar. Trond 
Brudeseth, Flaggspettvn. 15, 6400 
Molde, Norge 

Amlga kontakter sökes för byte prg 
och demos. Ola Lindgren, Järnål
dersv. 38, 291 65 Kristianstad 

Spelgalna brevkompisar med C64 
och dlskdrlve sökes. Björn Johans
son, von Döbelsv. 10, 44334 Lerum 

Atari ST ägare sökes för byte av 
prg.Skriv till: Mlcael Franzen, Södra 
skogsv. 35, 57139 Nässjö 

Amlga kontakter sökes för byte av 
prg. Mikael Axenhag, Säljgatan 17, 
811 60 Sandviken 

Amlga kontakter sökes för byte av 
prg. Kaj Elgeland, N-8481 Blelk, Nor
e 

Yo Amlga freaks. För byte av prg. 
Kenneth Revheim, Revheimsstien 
24, 4042 Ha frijord, Norge 

Amlga ägare. Byte av demso och 
prg. Skriv till Jimmy Persson, Klock
arev. 8, 425 30 Hisings Kärra 

SE HIT! Amigaägare sökes för byte 
av prg. 100% svar. Björn Thyrberg, 
Nunnebanan 4,618 00 Kolmården 

VI er to gutterpå 14 år som 0nsker å 
bytte programmer, demoer och tips. 
Har du en CBM 64 så skriv til: Hen
nethFrafjord, Gamle stenvel 7, 4320 
Hommersåk, Norge 

C64 kontakter sökes för byte av prg. 
Per Eiv,ind S. Vågnes, P.B. 9085 veg
-sund, 6022 Ålesund, Norge 

Brevkompis 

med C64 disk sökes för byte av prg. 
demos. Skriv till: Ronny Elnarsen, 
Nordbergvn. 75, 1740 Borgenhau
gen, Norge 

Brevkompis med C64 disk sökes för 
byte av prg och demos. Jo Henning 
Myhrvang, Skolegatan 5B, 1740 Bor
genhaugen, Norge 

Amlga ägare sökes. Vad väntar ni 
på? Skriv till: Mikael Danielsson, 
Blåbärsv. 5, 774 00 Avesta . 

Kontakter sökes för byte av Amiga 
prg. Tommle Nilbecker, Parkv. 2 240 
32 Flyinge 

Amlga kontkter sökes för byte av 
prg. Dick Roström, Hornsg. 7 uppg. 
10, 415 03 Göteborg 

Amlga 500 kontakt sökes, skiv till: 
Ole A. Bakke, Solbergsv. 5, 3770 Kra
gerö, Norge 

Amlga kontakter sökes för byte av 
prg och demos. Skriv till: Henrik 
Borgvall, Hallav. 21, 430 50 Kållered 

C64 ägare med dlskdrive sökes för 
byte av prg. Skriv till : Håkan Anders
son, Maltkornsv. 1,352 51 Växjö 

Amlga brevkompis sökes för byte av 
prg. Alla får svar. Hans Markstedt, 
Åsdammsv. 1,427 00 Billdal 

Amlga konatakter sökes för byte av 
prg och demos. Skriv till: Daniel Ed· 
lund, Furumov. 12,803 41 Gävle 

Coola C64 ägare sökes för byte av 
prg. Skriv till: Thomas Fleischer, 
Sagersv. 18,565 00 Mullsjö 

Amlga konatkter sökes för byte av 
demos. Kenneth Solberg, Beve
run10, 2030 Dannestad, Norge 

R_EGLER FOR DATORBORSEN 
Datorbörsen är endast öppen för PRIVATPERSONER 
som vill sälja, köpa och/eller byta datorer, tillbehör samt 
ORIGINALPROGRAM. Den är också öppen för dem 
som vill skaffa sig brevvänner samt för dem som söker 
arbete eller har jobb att erbjuda. 

Annonspriset är 20 kr per 55 tecken. 
Det är förbjudet att annonsera om piratkopierade spel 

ocb/eller nyttoprogram samt manualer. 
Overträdelse av dessa regler kan medföra rättsl ig 

prövning. Det innebär att annonsören riskerar böter eller 
fängelse i upp till två år. 

Forsäljning/bY!e av program eller spel maximeras till 
två per annons. Titlarna mäste. anges. 

På grund av platsbrist i tidningen kan det ta upp till två 
nummer innan annonsen blir införd. 

Ingela Palmer 

.. 

Amiga kontakter sökes för byte av 
prg. Skriv till : Stelnar Str0m, Nils 
Langhellesv. 29, N-5033 Fylungsda
len, Norge 

Amlgos sökes förr byte ay prg. Skriv 
snabbt, alla brev besvaras. t)Jlklas 
Olsson, Skogstjärnev. 6,372 38 Ron
neby 

C64 ägare med disk sökes för byte 
av prg. Alla får svar. Johan Englund, 
Kastanjev. 16, 244 00 Kävlinge 

Amigaägare sökerkontakter för 
byte av prg. Skriv till: Marcus Ols
son, Skåneg. 322, 432 30 Varberg 

Amlga ägare söker brevkompisar 
för byte av prg. Roger J0hannessen, 
Tolo, 5600 Nordheimsund, Norge 

C64 kontakter med disk sökes för. 
byte av prg. Skriv till: TedWolfram, 
Hagv. 21, 570 03 Vrigstad 

Brevkompisar med Amiga sökes ~ör 
byte av prg och demos. Skriv till: 
Thomas Hansson, Hattsjöv. 19, 570 
20 Bodafors 

C64 med diskdrive sökes för byte av 
prg. Alla får svar. Skriv t ill : Jarmo 
Laakkonen, Vommedalsv. 54, 43050 
Kållered 

Amlga kontakter sökes för byte av 
prg. Skriv till : Niklas Sundin, Parkv. 
19, 864 00 Mattors 

Coola kontakter sökes för byte av 
demos och prg. Svarar på alla brev. 
Morgan Karlsson, Bangatan 2, 572 
35 Oskarshamn 

Amlgakontakter sökes för byte av 
prg, source koder, demo och t ips. 
Skriv till : Carl Johanlejdfors, Bran
teränd 5,352 43 Växjö 

Amlga kontakter sökes för byte av 
demos. Skriv till: Karl Inge Larsson, 
Weldermannsvei 23, 7014 Trondhe
im, Norge 

MAlga kontakter sökes. Svarar ala 
brev.Skriv till: Explorer/Flame,Ovri
lia 24, 20 92 Minnesund, Norge 

amlga kontakter sökes för byte av 
source koder och rg . Skriv till: Johan 
Hultgren, Fortunav.21, 352 43 Växjö 

Amlga kontakter sökes. Jqnas Lind
blom, Slind 6435, 931 98 Sk~llefteå 

Amiga kontakter sökes. Skriv t ill : 
NHenrikJonsson, Åsvägen 5, 67133 
Arvika 

Amiga kontakter sökes för byte ~v 
prg . Skriv t ill: Ingemar Andersson, 
Torvav. 16C, 439 00 Onsala 

Amiga kontakter sökes. Skriv till : 
Kent Persson, Gårdtveten, 672 00 
Årjäng eller till Ton:t Ryman, Trane 
Lennartfors, 672 00 Arjäng 

Kul amlga kontakt sökes för byte av 
demos och prg. Skriv till : Tryrn Tho· 
resen, Malm0yvn. 25, 0198 Oslo 1, 
Norge 

Amiga och C64 ägare med coola 
prg. Fatta pennan och skriv til l: Mi
kael Wiik, Baskemölleg. 3e, 21 4 40 
Malmö 

Kontakter med C64 sökes för byte 
av prg, demos och tips. Skriv till: 
Patrik Nyqvist, Sjöhagav. 9, 641 95 
·Katrineholm 

Internationell demogrupp söker pro
fessionell programmerare. Ring 
Torbjörn. 

Tel:0930/212 24 

Jag söker musikkompositörer för 
byte av musik m.m. Ring Raza. . 

Tel:08/36 98 16 

Postscript laser utskilt Amlga, Ata
ri, MS-DOS 20 kr/utskrift {ev. foto-
sättning). · 

Tel :033/12 60 05 

Skicka era demos/intros t ill mig så 
sprider jag dem. Fredrik Airiman, 
Tisslingeplan 44, 163 61 Spånga 

Datagrupper m.m. Vi trycker pen
nor,tändare, disketter m.m. Låga 
priser, lågt miniantal. 

Tel:0221/421 35 

Superbas professional Behöver du 
hjälp med modeller till detta pro
gram så ska du höra av dig hit. Fär
diga modeller; faktura, lager, kund, 
bild & ljud register fin nes som ut
gångsläge. 

Tel:040/12 07 00 

GOR SA HAR: ,-_ · . ,s;--··t~.(z , - ,. , ' - "'"' ~ ... • ~ •.1 ._p,.~. # 4 , ,J :.m;. ,• ,lrci, 

Som tidigare är annonserna ENDAST för privatpersoner. 
Pengarna skickas till Pg. 11 75 47-0. Br. Lindströms 
förlag. Märk inbetalningskortet med Datorbörsen . 

.POSTGIROT SVl!A!GI. \31-------
~ /"j Il 
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Auktoriserad Commodore återförsäl. are 

AMIGA 500 
• Amiga 500 Dator 
• Mus 
• Svensk Manual 

4.888:-
KÖP-TILL-PAKET-1 

Gäller endast vid köp av A500 

• Ghostbusters 2 
• 10 bra. spel 
• 1 joystick 388_ •• 
• RF Modulator 

KÖP-TILL-PAKET-2 
Kan även köpas separat! 

• Minnesexpansion 512 Kb 
• 3,5" Diskettstation 
• 10 Disketter från TDK 

1.488:-

A590 HÅRDDISK 
20 Mb Autobootande 
Expanderbar till 2 Mb RAM 

5988:-
• Expansion kostar 588:- per 

ytterligare 512Kb RAM 

MINNESEXPANSION 
• SupraRam 500, 512 Kb 
• Klocka 788:• 

. DISKETTSTATION 
• 3,5" - Extra anslutning 
• Av/på knapp 888:.• 

MONITOR 1 0845 
Den perfekta bildskärmen 
med Stereoljud! 
Kablar för Amiga, C64 och 
PC kompatibler 

2. 8 8:-

MPS1224-C 
Skrivaren som har allt från 
början. 24 nålar, färg, plats 
för liggande/ stående A4 
Parallellkabel och färgband 
medföljer 4.888:• 

MPS1230 
Den perfekta matrisskrivaren 
Dubbla interface, passar bå
de C64, Amiga, PC och STE 
Parallellkabel och färgband 
medföljer 1.888:• 

MPS1550-C 
Den perfekta färgskrivaren 
Dubbla interface, passar bå
de C64, Amiga, PC och STE 
Parallellkabel och färgband 
medföljer 2.888:• 

SUPRA 2400-X 
Modem för Amiga, C64, STE och PC 

• Standard AT Kommandon 
• Använder sig av 300, 600, 

1200 och 2400 baud 
Autosvar och uppringning 
Modemkabel och telepropp 

medföljer 1.888:• 

Datorpaket - C64 

~~!p:r~~~~~~~.~~' .. ~.~.!~!.~~~~.~ f;'ill38 
C64, 1 cartridge, 1 joystick ... 1.488 
Ring för olika paket! 
Disketter i 1 0-pack 
TOK M2D · för C64, PC ............... 98 
TOK-M2HD - AT och A2000 ..... 148 
TOK MF2DD - Amiga, Atari STE, PC 
och Apple Macintosh ............... 148 
TOK MF2HD - AT och Apple 
Macintosh Il & SE ................. ... 288 
Diskettboxar 
ABA 3,5" för 35 disk., låsbar .... 88 
ABA 5,25"för 50 disk., låsbar ... 88 
Posso 3,5" för 150 disketter .... 188 
Joysticks 
Bathandle · Wico ........ ..... ... .... 248 
Competition Pro, svart ......... .... 148 
Competition Pro med autofire finns i 
genomskinlig, grön och rosa .... 168 
Kingshooter ................. , ........... . cJt3 
Tac 2, svart ............................. 128 
Tac 2, vit ........................... : ..... 148 
Joystick & kort för PC/XT ......... 338 
Joystick & kort för PC/ AT ........ 368 
Kablar 
Nollmodemkabel ..................... 188 
Modemkabel ....................... ... . 108 
Scartkabel, Amiga ................... 188 
Skrivarkabel, rak kontakt ........ 148 
Minnesexpansion 
SupraRam 500 · 512Kb inklusive 
klocka med batteri ............... ... 788 
SupraRam 2000 · 2 Mb, expander-
bart upptill 8 Mb .................. 3.888 
Möss 
Genius Mus F301 - PC ............. 688 
Naksha Mus - Amiga, Atari STE och 
Commodore PC3 ..................... 488 
Naksha Mus - PC & PS/2 ........ 648 
Program - Amiga 
Digi-View Gold 4.0 ........... ... 1.888 
Photon Paint 1.0 .. ; .................. 188 
Program - C64 
F.iJ,al Cartridse 3 .................... . 388 
Ovriga tillbehör 
Diskettstation 3,5" - Amiga ...... 888 
Monitorställ, vrid- och tippbar . 188 
Mouse Master - byta mellan mus 
och joystick med en knapp ...... 348 



TV-bolaget valde Atniga 
och.tjänade niiljoner 
Här är TV-företaget som sparat 
miljoner kronor. 

Genom att'använda Amiga! 
TV-Stockhoim/DataVision gör lokala TV

prögram som kan ses i Stockholms kom
mun. 

Per Grever är ansvarlg på TV-företaget: 
- Vi insåg snabbt att vi behövde bland an-

TEST OCH PROGRAMMERING 

GEOS - ett bra sätt att använda 64:an 
I USA är GEOS näst intill reli
gion för C64- och C128-ägar
na. 
Anledningen är att detta avancerade 
operativsystem gör att arbetet med dessa 
Commodoredatorer blir enklare och proff
sigare än de hittills varit. 

I USA finns en hel uppsjö program och 
hjälpmedel. Bland annat så gl)S det ut tid
ri ingar bara för GEOS-användare. 

För den som vill vara seriös med sin 
C64/C1 28 är GEOS oundviklig. 

Datormagazins GEOS-fantast och 
tillike C 128-expert, Anders Reuterswärd 
förklarar vad man ska med Berkley Soft
works produkter till och varför han har 
svårt att vara Ytan dem. 

nat text-TV. Så vi tittade på lite olika da
torlösningar och kom fram till att Amigan 
kunde erbjuda mest till lägst pris. 

Som bonus fick vi ju då med multitasking 
och hyggliga grafiska prestanda som ju är 
ganska viktigt inom vår verksamhet. 

N Ö J E 

Äventyrsspecial 
••conquests ot Camelot. Styr" Kung 
Arthur genom runda bord och gyllene 
slott på jakt efter den heliga gralen. 
aaPolice Quest 2. Sonny Bonds är 
återigen på jakt efter datorvärldens värste 
knarkbrottsling. 
••Colo11el's Bequest. Agatha Christie
inspirerad deckare i 20-talsmiljö. Låt Lau
ra leva, och ta absolut ingen dusch ... 

~-------------------------------7 , 
F Å D A T O R M A G A Z I N H E M ·. I .. B R E V L Å D A N 

I 
f DATORMAGAZIN kommer 20 · JAG VILL HA: 

gånger om året. Helårsprenumeration (20 o Helår (20 nr) för 280 kronor 
t utgåvor) kostar · 280 kronor. 1 O nr kostar o Halvår (1 0 nr) tör 150 kronor 
i 150 kronor. Dessutom kan jj vinna en av fem hemliga vinster. 
,: Fortast får du tidningen genom att AG HAR 
J __ skicka in talol)gen, eller en avskrift, eller : 

l
-• att ringa prenumerationsavdelningen Titel 

O 
C64 0 Amiga 3000 o Yttre 

Data (08-743 27 77), vardagar kl 08.30- C128 0 Atari ST diskettstation 
12.00, 13.00-16.30. D 

~ Det går också bra att ge bort tidningen D Amiga 500 D PC D Hårddisk 
1: som present. Enklaste sättet är att ringa o Amiga 1000 D Annan dator D Skrivare f Titel Data. o Amiga 2000 D Modem D Monitor 

...--------____,,,,,.......,, I 
Skicka kupongen 
Datormagazin 
Prenumeration 

I 
I 
·, 

Box 21077 _, • ~· 
100 31 STOCK,HG?.LM,:1· I· 

-------- --------------------------- ------- ----- ------ - - , J r 
- ' ~ .. _ ,, 

______ _;,.......,. _______ .,,... Adress: '-__ . --'----------------'--- I 
I 
t I-Postnummer: . 

FMålsmans underskrift om du är u~der 16 år: 

Postadress: _______________ _ 

. lp 
L __ ______________ _ - - -------;?< -----'·. 
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G r a t t i s Fem vinnare har vi dragit bland det här numrets 
, prenumeranter. Alla vinner de varsitt hemligt pris n i V a n n J som kommer med posten så fort som möjligt. 

by BRucE HAMMor-.d' 

Grattis Gunnar Wikström, Sundbyberg, Kim Nielsen, 
Malmö, Morgan Nilsson, Bromölla, Lars Strandqvist, 
Bjuv och Sten Erik Wroldsen i Helsingfors, Finland. 
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3.5" MF2DD DISKETTER 
100% ERROR FREE 
JAPANSK KVALITE 

5 ÅRS GARANTI 

4.98 
MINST 50 ST 

LEVERANS INOM 24 TIMMAR! 
Med reservation för slutförsäljning 

Minne, Drivar, Böcker, Action, Replay, 
Diskettboxar m.m. RING FÖR PRIS! 

Ge~Ef Dataprodukter 
Bergsgatan 52 
671 51 Arvika 

Tel 0570-138 35 
Fax 0570-802 43 

Hur mycket framgång man än har i livet är det ändå hälsan 
som betyder mest. Den är en gåva som man kan visa sin 
tacksamhet för genom att underlätta för dem som är svårt 
sjuka. För barn med cancer är hälsa och liv en fråga om 
resurser. Vi borde alla hjälpas åt att skapa dem. Om inte vi 
friska ställer upp, vem skall då göra det? Köp Barncancer
fondens märke du också! Det kostar 20 kronor och säljs bl.a. 
genom Husmodersföreningarna och scouterna. 

HELT APROPÅ GÄNGET 

®FERROTEc · 
Diskettstationer 
för Amiga 500/2000 

Extern för A 500 
Chinon-drivverk 
O~Off, genomföring 895 • • 
stromsnål • 

Intern för A 2000 
Chinon-drivverk 

795
: • 

strömsnål 

• !t.S 
\ ~~'t\\ 
G~~ 

Ovanst!ende priser innehlller 25% moms. 



c.l l.JOI UUI 

KRYLBO BIBLIOTEK 

M~JERIG 6 
775 00 KRYLBO 

1-,,_o,c.n 

• 
PILOT "'J');·.-

(i) 
., 

>• 1 I ) ) ) ) ) ) ) ) ' 

QUICKJOY, en av marknadens hetaste joystick. 
En kvalitetsjoystick med mängder av finesser, eller 
vad sägs om ..... . 

Reglerbar autofire, Pilothandtag, Jethandtag, Slad
dlös joystick, Inbyggd tidtagarur, Upp till sex 
firekna ppar. 

Order, ring skriv eller faxa. 

~ ,,,,,.~ 
Trading AB 

UDDEVALLA_: Post-, Butik- och Grossförsäljning. Box 672, 451 24 
Uddevalla. Besoksadress: Gerles Väg, Kuröd (f.d . Bilsped.). 0522/353 

50. Fax 353 44. 

Vi söker återförsäljare. 

Ring 0522-353 50. 

POSTTIDNING 

Tipsprogram helt på Svenska till Amiga. Programmet 
bygger på statistik eller slump, du väljer. Måltips, 
stryktips och lotto finns med. 

Finns inte programmet i din butik , beställ det direkt 
från oss. 

ENDAST 199:-


