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DEN ENDA U PPFÖ LJA RE DU BEHOVER!
VEM Ä r T ä C K tTLADD?

SECOND SAMURAI
Demonkungen har slagit till reträtt, efter att 
ha besegrats i en gigantisk kamp mellan 
världens goda och onda krafter. Han har 
tagit sin tillflykt till en fjärran tidsålder, där 
hans magiska förmågor ännu är okända. 
Här ska han stanna för att hämta krafter 
och slicka sina sår.
Men demonen hade inte räknat med en viss 
ung samurajkrigare, med en viljestyrka av 
stål. Samurajen är honom tätt i hälarna; 
han förföljer demonen både till forntidens 
och till 2300-talets Japan - och till sist 
dristar han sig till att utmana sin ärkefiende 
i dennes egen klippfästning. Här har 
demonen förskansat sig, beredd att förgöra 
sin motståndare med alla medel.
Mörkrets styrkor har frammanats till 
demonkungens hjälp; lömska tricks och 
fällor har försatts i beredskap; hela 
demonens samlade krafter har fokuserats 
på dig. Bara den mest intelligenta och 
ärofulla krigare kommer att ha en chans att 
besegra honom.
Historien om The Second Samurai är 
öppen - det är DU som skriver den...
"Tro mig - du kommer inte att bli besviken"
AMIGA FORMAT
"En fullständig knockout"
AMIGA POWER

INNOCENT UNTIL CAUGHT
Jack T. Ladd är en skuldtyngd man. Och 
skattmasen hatar att vänta på sina
pengar...

Distributed by: WENDROS AB, TEL, 08-7740425  
Published by: PSYGNOSIS Ltd., South Harrington Building,
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I en värld som omspänner hela tre planeter, 
en stad bland molnen och minst fyra barer, 
är det ditt jobb att rentvå Jack och se till så 
att han klarar att betala sin skatteskuld. Det 
är inget enkelt uppdrag - du kommer att bli 
indragen i ett otal besynnerliga, bisarra 
och onämnbara aktiviteter som inte ens 
den mest frisinnade skulle ge sig i kast 
med.
Försök att hålla huvudet kallt - även efter 
fem benknäckar-drinkar. Träffa roboten 
Klepto - och var glad om du lyckas få med 
dig mer än din heder från mötet. Uthärda 
en utfrågning hos Intergalaktiska 
skattemyndigheten - utan att tappa håret 
eller gnaga av dina fingernaglar.
Tro oss - detta är ett äventyr som du aldrig 
kommer att glömma!
INNEHÅLLER: *10 Mb data. ‘ Realistiska 
rörelsemönster i åtta dimensioner. 
‘ Intelligent inventarium. ‘ Raytracade 
animationer både i intro- och 
spelsekvenser. ‘ "INTERSPECTIVE" - nytt 
system för karaktärsgeneration. 
‘Perspektivskalning av figurer och föremål 
genom hela spelet.
PLUS: Det enda spel på marknaden som 
utnyttjar SmuttiText®, CensoRoundT®, 
CyniPlayT® 
samt Virtual 
PornographyP



Jo
ha

n 
Bu

ré
n,

 g
lö

gg
pr

ov
ar

e

Spelåret 
som gick

V ilka spel skulle ni vilja ha i 
bokhyllan efter det här året? 

Ja, skulle jag fritt få välja skulle 
nog en hel bokhylla fyllas.

Men det finns en del godbitar 
som står klassen över de andra 
spelen. Årets absolut bästa spel 
är nog i alla fall Aladdin till Mega- 
drive. Maken till snygg grafik får 
man leta efter. Aladdin är ett spel 
för hela familjen och som jag 
varmt rekommenderar.

Ska jag försöka lugna mina lite 
våldsammare tendenser skulle jag  
nog välja Mortal Kombat, i synner
het SNES-versionen, eller spelet 
Syndicate. Till Syndicate, som 
finns till Amiga och IBM/PC, kom
mer det lagom till ju l att släppas 
en tilläggsdiskett med nya även
tyr.

Att sätta sig ner med ett rejält 
äventyrsspel är aldrig fel. Mina två 
favoriter är Alone in the Dark på 
PC samt MYST på Mac CD-ROM. 
Eftersom jag inte har någon Mac 
hemma har åtskilliga av mina 
senaste kvällar gått åt här på 
redaktionen. Recensionen av Myst 
kan ni läsa längre fram i detta 
nummer.

Och så har vi givietvis Frontier. 
Det pågår jus t nu på redaktionen 
en blodig kamp om vem som har 
den bästa Elité-statusen. Vem 
som vinner avslöjas i kommande 
nummer.

Det har dykt upp ett antal väldigt 
tunga strategispel det gågna året. 
Men själv har jag främst fastnat 
för två lite enklare strategispel -  
Dune II samt Warlords II. Båda 
spelen har sin charm tack vare 
sin användarvänlighet, samtidigt 
som antalet olika taktiket du kan 
använda är i det närmaste oändli
ga.

En av årets trevligaste överrask
ningar var nog trots allt spelet Air 
Warrior. Air Warrior är en flygsimu
lator med ett inbyggt kommunika
tionsprogram. Har du ett modem 
så kan du ringa upp en databas i 
England och utöva luftstrider mot 
40 spelare samtidigt! Kalaset kos
tar dig visserligen 60-70 kronor i 
timmen. Men vad gör man inte för 
att få ha lite kul?

... och här är 
dödspatrullen!

Skriv till o
Har du någon åsikt om våra recensioner och recensenter? SI 
då ett brev till oss! Adressen är:
High Score
Box 12547  ™
102 29 STOCKHOLM

Jan Huss
Denne man har blivit rånad av 
en turkisk björn, antastad av en 
synskadad man -  och nu senast 
överfallen av en gran, även om 
vissa hävdar att det var en tall. 
Har Super Nintendo, Megadrive

Pontus
Berg

Om Pontus finns inget taskigt 
att säga -  det är nog synd om 

honom som är från Skåne. Före 
detta hacker som nu helst spe

lar spel, främst på Amiga och 
SNES.

Daniel
p jl Törnqvist

Jagar en ny PC. Den 
gamla kollapsade av uttråk- 
ning efter ihärdigt spelande 
av Tetris.

4* Ove Kau>
feldt

W  K Brukar tejpa fast
sina föräldras katt 
golvet, den sadis
ten. Spelar annars 

det mesta på Amiga, Megadrive, 
SNES och biljardkö.

Äntligen en snäll bild av vår 
sekreterare. Det kan hon 

behöva, så som hon har det.
Tycker att Barcode Battle 

är urfräck -  det säger väl en

Jesper
Almén
Den skäggigaste 

dagisfröken som vi känner 
till i alla fall. Diggar 
action pä Amiga 1
och Megadrive.

Göran
Fröjdh
Sveriges främste 
äventyrare. Har 
dock tappat ansik
tet efter alltför 
många timmars 
spelande. Tag lär
dom, kära läsare.

Sten
Eke(n)dahl

Flygmajor med stort 
intresse för modeller -  i 
trä. Gissa vem som får 
vara tomte hemma hos 

honom i år. Christer - n j  
Rindeblad

High Scores obotlige chef
redaktör. Bilden är från det historiska 

tillfälle då han lyckades spela ett 
shoot’em up i över en minut utan att dö 

mer än två gånger.
> I  Magnus Lindberg

Så ser han ut, High Scores egen fuskologie magis
ter. Det är till denne man ni vänder er om ni vill ha 

evigt liv eller skippa nivåer i ett spel. Det är också till honom ni 
skickar era bästa fusk. Adressen är:
Fusk
High Score 
Box 12547  
102 29 STOCKHOLM

Jansson
Förgäves har vi 
sökt en prinsessa 
som kan kyssa honom och 
bryta grodförbannelsen. 
Känner ni någon prinsessa 
dum nog att våga pussa 
honom, så skicka henne till 
oss.

Märk kuvertet med namnet på den recensent du skriver till.

HIGH SCORE EXPRESS 3
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SVERIGES LEDANDE

PC-CD ROM-MAC-AMIGA-CD3S

Winter Olympics
Det första officiella OS-spelet genom tiderna. Testa Din 

snabbhet, styrka, skicklighet och uthållighet i världens största 
vintersportspektakel. Tävla mot de bästa i världen eller mot 

klockan i någon av följande grenar; störtlopp, bob, puckelpist, 
skidskytte, backhoppning, skridsko m.m.

Ute nu till AMIGA och PC

Sam & Max Hit The Road.
De frilansande djurpoliserna Sam & Max försöker lösa mysteriet med den 
försvunne BIGFOQT. Ett komiskt äventyr i samma anda som succén Day of 
the Tentacle från Lucas Arts.
Finns till Din PC.

Campaign 2
Ta kontroll över 150 olika fordon. I en av de största krigssimulatorerna 
någonsin. 50 års krigshändelser med bl.a.Korea, Vietnam och Operation 
Desert Storm. Är Campaign 2 den bästa militärsimulatorn hitills?
Till PC och AMIGA i Din butik.

Arvidsjaur rElektronikbutiken 0960-135 97 Borås:Databutiken 033-12 12 18 EslövrDatalätt 0413-125 00 Färjestaden:Leksaksmagasinet 0485-345 70 
Gislaved:Datacentrum 0371-135 02 GävlerLeksakshuset 026-10 33 60 GöteborgrDatalätt 031-22 02 08, Tradition 031-15 03 66, JMT Datakällarn 031-11 25 24 
Halmstad:Amitech 035-10 82 40, Leksaksmagasinet 035-15 91 75 HelsingborgrLeksaksmagasinet 042-15 18 10, Musik & Radio City 042-12 75 20,
Micro Data AB 042-13 76 76. HudiksvalhHudik Data 0650-115 02 Järfälla:Leksaksmagasinet 08-580 180 90 Kalm ar:IB Data 0480-880 09
KarlskronarEdfeldts Radio & TV 0455-119 21 Karlstad:Video News 054-11 85 05 KatrineholmrJUV Products 0150-520 25 KopparbergrMGD Data 0580-220 25 
KristianstadrNydata 044-12 03 84 LidköpingrPetrini 0510-283 33 Ludvika:Databutiken 0240-800 35 LundrLeksaksmagasinet 046-15 01 75, Record 046-11 16 36 
Malmö:Computer Center 040-23 03 80, Databolaget 040-12 26 00 ,Hard'n Soft 040-93 12 00 NorrköpingrDatacenter 011-18 45 18
SkararLeksaksmagasinet 0511-643 20 SkellefteårLagergrens Bokhandel 0910-173 90 StockholmrDatakompaniet 08-21 57 30, Epic Games 08-730 20 03,
NK Leksaker 08-762 82 96, Stor & Liten 08-23 80 40, Tradition 08-611 45 35 SundsvalLGames & Comics 060-15 25 73 Södertälje:Hani-Ball Data 08-550 310 71 
Trollhättan:Elektronikhuset 0520-121 20 Tumba:Tumba Elhandel 08-530 314 50 TäbytGames are us 08-638 00 68 ,Stor & Liten 08-638 03 90 
Uddevalla:Datic Väst AB 0522-333 55 Umeå:BD Data 090-11 86 50, Marknadsdata 090-11 08 56, Åkerbloms 090-12 57 70 Uppsala:Datavision 018-12 40 09 
Västervik:V-Data 0490-336 40 Västerås:Datacorner 021-12 48 00, Zetterlunds 021-13 14 81 Växjö:DA Dataprodukter 0470-464 00 Ystad:MB Data 0411-131 77 
ÄngelhoIm:Leksaksmagasinet 0431-880 70 ÖrebrorLeksaksmagasinet 019-22 31 70, Power Tech 019-18 60 10 Ornsköldsvik:Domus 0660-107 30 

. ÖstersundrBig Marknaden 063-855 58.

ÅTERFÖRSÄLJARINFORMATION 08-774 04 25
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Eftertryck förbjuds utan skriftligt tillstånd 
från tidningen. För inskickat ej beställt 

material ansvaras ej. Pristagare i av 
tidningen anordnade tävlingar ansvarar själv 

för eventuell vinstskatt.

i n n e h å l l

7 Sim City 2000
action

9  Asterix
9  Haunting
1 0  Chuck Rock
1 0  Hook
1 1  Aladdin
12 Cannon Fodder
13 Thunderhawk
13 Lost Vikings
.  -  . . . Aladdin -  årets
14 Flashback bästa actionspel.

14 Wonderdog

simulator
1 5  Strike Commander 
Tactical Operations 
1 5  Dogfight

Nya halsbrytande flygäventyr.

sport
1 8  Premier Manager 2 
1 8  Brutal Football

Brutal Football -  läktarvåld även på planen.

äventyr
1 9  Innocent Until Caught (tävling sid 8)
2 0  Myst
2 1  Dracula Unleashed

Äventyrsakuten
Fastnar du ständigt i grottor och 

fängelsehålor? Blir du jämnt 
mobbad av drakar och demoner? 

Skynda då till Äventyrsakuten. Här 
finns lindring och bot för alla 

äventyrare och rollspelsfreaks.
sid 25

Frågor & Svar
Hjärtespalten för alla som fått 
problem med spel, finnar och 

flickor. Men vi svarar bara på frågor 
om spel, resten får du fråga din 

morsa om.
s id 26

Fakta om spelen
High Scores spelnyckel. Här hittar 

du alla fakta om spelen som

recenseras i detta nummer. Vad de 
kräver av din maskin, när de 

kommer till andra maskiner, plus 
allt annat smått och gott som inte 

fick plats i recensionen.
sid27  

Fusk
Så du vill ha evigt liv och obegränsat 

med ammunition? Då har du vänt 
dig till rätt ställe. High Scores 

fuskpatrull fixar som bekant det 
mesta...
sid 24

Nästa nummer
Sidan för dig som inte nöjer dig med 
att leva idag, utan alltid hoppas på 

något bättre av morgondagen.
sid 30

Så fungerar 
High Scores 
betygsystem

Vi har valt en skala mellan noll och fem. 
Funderar du på att köpa ett spel tolkar 
du betygen så här

SCORE SCORE SCORE SCORE

o  o < 2 < 3

S  £ b e

Ett toppenlir ingen får missa, Sannolikt 
ett av årets bästa spel. Buy or die! 
Betyget ges bara av High Scores 
redaktion i extremt sällsynta fall.

SCORE SCORE SCORE
;S E  Z E JJE
O  O O
iJSSS 525

2 C

Ett prisvärt som spel klart höjer sig över 
mängden. Rekommenderas varmt 
eftersom t.o.m. våra härdade 
recensenter är beredd att pröjsa för det, 
trots att dom egentligen inte har råd!

SCORE SCORE [SCORE

Ett genomsnittligt lir som alla riktiga 
garners självklart köper. Perfekt för 
mysiga hemmakvällar. IVIen ha ine för 
höga förväntningar.
Om du har pengar över så...

SCORE [SCORE

Ett spel som helt klart kunde blivit 
bättre om bara programmerna ansträngt 
sig lite. IVIed andra ord ett spel i B- 
klassen.

SCORE

Varning, nu är vi nere i korp-divisionen. 
Ett amatörlir som möjligen gör 
programmernas mamma stolt. Köper du 
det ändå så skyl! inte på oss. Endast för 
de som samlar på allt i spelväg.

SCORE

Ett totalt uruselt bottennapp som borde 
polisanmälas. Slå upp alla synonymer på 
skojeri, bedrägeri, sophantering, 
avfallsåtervinning, förräderi, 
ärekränkning etc så förstår du vad vi 
menar.

HIGH SCORE EXPRESS 5



Arrangören vann 
TV-spelstävlingen själv

Han hade räknat med 100  
deltagare. Det kom åtta.

Men arrangören av TV- 
spelsturneringen i Umeå 
den 20 november deppar 
inte för det. Han kammade 
nämligen hem förstapriset 
själv.

-  Jag hade det på känn 
och det blev en ganska 
lätt match, säger han.

Christer Tomasson heter han. 
Självförtroendet är det som sagt 
inget fel på. Inte driftigheten hel
ler. Han är lastbilschaffisen som 
på senare år blivit alltmer biten av 
TV-spel.

-  Vi har två TV-apparater 
hemma. Min sambo tittar på den 
ena och jag spelar på den andra. 
Ett par timmar per kväll blir det 
alla gånger, berättar Christer som 
är 22 år.

Sportspel med hetta
Han har tidigare vana av att 

anordna turneringar i tennis och 
innebandy. Nu tyckte han att tiden 
var moden för en i TV-spel också. 
Sagt och gjort. Lördagen den 20 
november blev den av.

Tanken var att cirka 100 spelare 
skulle anmäla sig men det blev 
bara åtta. Christer deppade inte 
för det utan resonerade som så 
att då blev det i alla fall jämn och 
hög kvalitet på deltagarna, som

-Jaaa! Nu är det 
avgjort! jublar 
Christer när han 
besegrar kompi
sen Christoff er i 
finalen.

Fyra samtidigt
■  Plugga in 
Electronic 
Arts adapter 
till IVIegadrive 
och vips kan ni köra fyra spela
re samtidigt i flera av EA:s spei. 
Dessutom försvinner några bug- 
gar i Hockey ’94. Pris: 495 kr.

Bucklor och TV-spel håvade förstapristagaren Christer Tomasson (t.h.) och 
tvåan Christoff er Lundgren in.

var killar i åldrarna mellan 22 och 
26 år från Lycksele, Nordmaling 
och Umeå med omnejd. Spelet de 
tävlade i var NHL PA Hockey -93 
från Electronic Arts. I semifinalen 
tävlade de om vem som var bäst 
av tre matcher, i finalen om vem 
som var bäst av fem.

Obesegrad
Christer inte bara vann turnering

en själv -  han gick obesegrad 
genom den! I finalen spelade han 
mot kompisen Christoffer Lund
gren som efter tapper kamp fick 
lov att se sig slagen.

Alla fick priser. Christer hade 
uppvaktat sponsorer flitigt och 
lyckats komma över väskor, tröjor 
och TV-spel till prisbordet.

-  Vinnaren, det vill säga jag 
själv, fick ett NHL Hockey -94 värt 
700 spänn. Inte illa. Till våren pla
nerar jag en ny turnering med det 
spelet. Vinnaren ska eventuellt få 
åka till Stockholm och spela riksfi- 
nal i Z-TV.

Efterlyser klubbar
Christer är förtjust i sportspel av 

olika slag och Segaspel i synner
het eftersom de riktar sig ill lite 
äldre. Hockeyspelen tycker han är 
bäst.

-  De ger en sådan känsla. Som 
om man är med på riktigt. Det är 
hett precis som under en riktig 
match. PGA Tour Golf 2 är också 
bra.

Christer har bildat Umeå TV- 
spelsklubb, men inte riktigt hittat 
formerna för hur en sådan klubb 
kan fungera. Klart är att han vill 
fortsätta anordna tävlingar och 
även ordna rabatt hos vissa video
butiker vid uthyrning av TV-spel.

Men mer då? Christer efterlyser 
kontakt med andra klubbar i lan
det för utbyte av erarenheter. 
Adressen är Skolgatan 76, 903  
30 UMEÅ och telefonnumret 090- 
14 34 44.

Text: Ulrika Streijffert 
Foto: Jan Lindmark

Grattis hockeylirare!
■  ■  Grattis Ted Wendt, Malmö 
och Christoffer Alderstrand,
Ösmo. Ni vann nämligen varsitt 
NHL Hockey-spel i vår tävling i 
nummer 19/93! Spelen kommer 
trillande i brevlådan vilken dag 
som helst. Och glöm inte att kolla 
in tävlingen på sidan 8!

Fe/, fel, fel, fel, fel!
■  ■  Av någon outgrundlig anled
ning har ett fel smugit sig in i High 
Score Express nummer 20/93. På 
sidan 18 står det att Kasparov’s 
Gambit ska finnas i Megadrive-ver- 
sion. Fel! Spelet finns endast till 
IBM/PC. Vi ber om ursäkt och 
hänger med våra huvuden i skam.

Barcode Battler marknadsförs 
i Sverige av Brio/Playmix och 
kostar 495 kronor.

Kan man 
ha kul med 

streckkoder?
■  Det finns människor som 
drömmer om att använda 
streckkoder på ett nytt och kre
ativt sätt. Det finns också män
niskor som gör fullkomligt urfå
niga datorspel. Skaparen av 
Barcode Battler kan räkna sig 
till båda kategorierna.

I Barcode Battler slåss du 
nämligen med streckkoder.
Olika streckkoder ger olika 
styrka för krigare och trollkar
lar.

Bakgrunden är den vanliga: 
bara du kan rädda galaxen 
Streckkod Nebula. En ond kej
sare vill ta över makten. Och 
han nöjer sig inte med att här
ska i nutiden -  han vill ta över 
historien och framtiden också. 
Bara sex invånare har lyckats 
undvika att bli slavar. Med 
hjälp av två av dem, en krigare 
och en trollkarl, ska du rädda 
galaxen.

Genom att vinna mot fienden i 
fyra epoker och i varje epok 
komma över tre nycklar kan du 
till slut utkämpa slutstriden 
mot kejsaren. Ska du lyckas 
besegra ondskan?

Kanske tycker du att det här 
verkar vara ett rätt intressant 
spel. Men tro mig -  inget kan 
vara mer fel. I praktiken finns 
ingen grafik, du slåss bara med 
siffror på en display.

Spelet har konstigt nog blivit 
en succé i många länder, bland 
andra Japan, där ett speciell 
sorts nudlar tog slut eftersom 
förpackningens streckkod gav 
mycket höga kraftpoöng.

Fast lite roande är det förstås 
i början. Visst kan det vara kul 
att kolla vad Liptons Te ger för 
poäng, eller hur mycket Kellogs 
Cornflakes är värda. Men man 
tröttnar...

Barcode Battler marknadsförs 
i Sverige av Brio/Playmix och 
kostar 495 kronor.

Christina Bäcker
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Sylvester Stallone i ”Demolition 
Man". Den 14 januari har filmen 
svensk biopremiär. Våren -94 
kommer datorspelet.

■  Sylvester Stallone är tillbaka 
i ”Demolition Man”, en action- 
laddad film med mycket humor, 
där hans motspelare är Wessley 
Snipes från ”Blodröd Sol”, ”Pas
sagerare 57” och ”New Jack 
City”. Filmen är producerad av 
Joel Silver, mannen bakom 
sucéer som ”dödligt Vapen”- 
och ”Die Hard”-filmerna.

”Demolition Man” handlar om 
kampen mellan en polis och en 
brottsling. Det är en kamp som 
kastar dem både fram i tiden, 
från ett korrumperat och sargat 
Los Angeles år 1996, till Kali
fornien år 2032.

Visserligen har ett nytt vänligt 
samhälle uppstått. Men detta 
hindrar dock inte korruptionen 
från att slå igenom i den till 
synes vänliga livsstilen. Resten 
slår Sylvester Stallone och 
Wesley Snipes sönder i en våld
sam kamp.

Filmen ”Demolition Man” har 
premiär den 14 januari och 
senare under våren dyker även 
datorspelet upp.

■  ■ ■
Ring och vinn biobiljetter till 

filmen Demolition Man 
Ring oss och svara på fyra frå

gor om filmen Demolition Man, 
så kan du vinna biobiljetter för 
två personer. Bland de som sva
rar rätt på alla frågor lottar vi 
dessutom ut 10 T-shirts och 
fem baskrar.

Tävlingen pågår mellan den 
16 december 1993 och den 26 
januari 1994.

Tel 0712-1 25 17. Samtalet 
kostar 4:55 kr/minut.

Akta er för. 
Litil Divil U
■  Passa er för den ► 
här filuren. Litil l ,
Divil kallar Grem
lin Graphics f
honom. Han uppträder 
snart på PC, sägs det.

Vinn biljetter 
till Stallones 
nya actionfilm

HIGH SCORE EXPRESS

Nya problem 
i Sim City 2000

Spelföretaget som
är mest kända för spelet 
Sim City och andra Sim- 
spel, är på gång igen. Den 
här gången har de återvänt 
till a tt planera städer och 
släpper nu Sim City 2000.
Även om grundidén är likadan som 
i Sim City, att designa en stad och 
hålla den igång, så innehåller nya 
Sim City oerhört mycket mer. Man 
kan själv ”tillverka” landskapet 
som man ska bygga staden i. 
Vattennivåer kan ändras och dalar 
tillverkas.

Tredimensionell spelplan
”Spelplanen” är tredimensionell 

vilket ger upphov till helt nya pro
blem i spelet. Det kostar pengar 
att platta till marken för att kunna 
bygga hus och man kan vara 
tvungen att bygga tunnlar för trafi
ken.

Nu är det inte bara trafiken som 
man kan skicka ner underjord. Nu 
kan man använda tunnelbana, och 
man måste även hålla ordning på 
underjordiska vatten- och avlopps
ledningar och andra tunnlar. Det 
finns även högvis med nya byggna
der, till exempel fängelser, biblio-

Sim City 2000 släpps till PC och Mac lagom till nyår. På bilden har en min
dre brand utbrutit i Hollywood.
tek och skolor. Sjukhus kan ju 
också vara trevligt för stadens 
invånare att kunna besöka. Skulle 
nu inte sjukhuset hjälpa så kan 
man ju alltid bygga en kyrka 
också.

till soldrivna kraftstationer. Sim 
City 2000 innehåller mycket mer, 
och med grafik som verkar storsla
gen så kommer alla ni som tyckte 
om Sim City att älska Sim City 
2000 .

Åtta kraftstationer
För att lyckas driva allt detta så 

måste man ju ha ström. Nu finns 
det åtta olika kraftstationer att 
välja mellan, allt från kärnkraftverk

Aldrig har det varit så mycket att 
hålla reda på för en stackars kom
munalpolitiker.

Sim City 2000 släpps till Macin
tosh och IBM/PC vid årsskiftet.

Recension inom kort.

Ta kontroll över flyget

I Tower från R.C. Simulations får du dirigera flygplan på både stora och 
små flygplatser. Finns ute nu till PC.

■ ■  R.C. Simulations ger dig nu 
chansen att inleda en karriär som 
flygledare i spelet Tower.

Nu har du chansen att på ett 
mycket realistiskt sätt agera flygle
dare med panoramavyer över fly- 
platser och digitaliserade flygplan. 
Du kan också höra piloterna röster 
när de tar emot dina instruktioner. 
Tower kan också kopplas ihop

med Flight Simulator 5 om man 
vill vara flera spelare samtidigt.
Då sitter den ena personen i kon
trolltornet medan den andra age
rar pilot. Om man sköter sitt arbe
te som flygledare på ett bra sätt 
så kan man även bli befodrad och 
få äran att ta hand om mer trafike
rade flygplatser.

Finns ute nu till IBM/PC.

Biologisk
krigföring
■  Unnatural selection är ett 
nytt spel från Maxis som till 
viss del liknar deras tidigare 
titel Sim Life. Här är dock både 
metoder och framför allt målet 
något helt annat.

Unnatural selection är ett 
stridsstrategispel där det gäller 
att på kemisk och genteknisk 
väg designa smittsamma virus, 
farliga bakterier och annat 
otyg. När man sedan har lyck
ats odla fram något elakt litet 
liv ska man släppa ut sina biolo
giska konstruktioner på slagfäl
tet för att ta kål på sina fien
der.

Spelet kan sägas vara en 
kombination av två olika typer 
av strategispel. Här gäller det 
inte bara att vara en fram
gångsrikt general, man måste 
vara en bra biolog och kemist 
också.

Unnatural selection släpps till 
Macintosh och PC i början av 
1994.
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V in n  e n  
ju lk la p p

Var med i  vår stora jultävling! High 
Score express har laddat säcken fu ll 
med julklappar. Du kan vinna Amiga- 
spelen Lotus III, Air Warrior, Wax- 
Works, Zool och Cytron. A llt du behö
ver göra är a tt ringa 071- 21 25 55 
och svara på tre frågor om julbilden. 
Av de som har alla rä tt drar vi elva 
vinnare som får varsitt spel. Du får 
också tala om vilket spel du helst vill 
ha. Tävlingen pågår från den 16 /12 - 
93 till den 4 /1-94. Vinnarna publice
ras i nr 3-94.

Ring 071- 21 25 55(4:55 kr/min)

Nu har du chansen a tt 
vinna det nya äventyrs
spelet INNOCENT UNTIL 
CAUGHT som recenseras 
på sidan 19 i detta num
mer eller en häftig svart 
bomberjacka. A llt du 
behöver göra är a tt ringa 
071 - 21 2 5 1 6  (4:55

kr/m in) och tala om vad 
Miss Fifi LaMour har a tt 
säga. Fem av förslagen 
kommer a tt belönas med 
var s itt spel och tre styck
en får varsin bomber
jacka. Tävlingen pågår 
mellan den 16 december 
1993 och 26 januari 1994.

Ring 071-21 2516
Vinnarna publiceras i  nummer 4-1994- 
(Spelet finns till både PC och Amiga) (4:55 kr/min)

Vad säger
Miss Fifi 
LaMour?
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Haunting
På den här översiktskartan 
ser du var dina offer håller 
hus. Nu kan du lägga upp 
din strategi. Vem står på 
tur?

Oooopsl Slut på Ectopias- 
ma. Då går jag ner i min käl
lare. Men här får man allt 
passa sig. Visst har man 
hört talas om att väggar 
har öron, men klor?

Hoppar man in i datorn och spökar runt lite med 
skrivaren (spökskrivare?) kan man få de mest lata 
människor att hoppa högt av skräck.

99Buuuuhskul!”

One down, three to 
go... Vito Sardini läm
nar kåken i en rasande 
fart när du finurligt ani
merar hans möble
mang.

Testversion: Megadrive 
Övriga format: -  
Tillverkare: Electronic Arts

aunting från Electronic Arts 
kanske inte släpps i Sveri
ge. Det vore ett stort, stort 

misstag.
I Haunting får man, i stället för 

att som brukligt är bli skrämd av 
allehanda monster, själv chansen 
att skrämmas. Vito Sardini är en 
ohederlig padda till skateboardfa- 
brikant som blivit förmögen på att 
sälja livsfarliga skateboards.

Ett av Sardinis offer, en ung 
snubbe som i efterlivet döpt sig till

Polterguy (skrämmande fyndigt!) 
har återvänt från graven för att 
skrämma Sardini och hans familj 
ur sitt hus. Detta gör man genom 
att fara runt i de olika rummen och 
animera möbler, verktyg och 
annan inredning. Man vet aldrig 
vad som skall hända när man ani
merar ett objekt. Det blir alltid en 
rolig överraskning.

Det kostar ektoplasma (det som 
spöken är gjorda av) att animera 
och det kan man få tillbaka genom

att skrämmas. När man har noll 
ektoplasma förpassas man ner till 
ett grottsystem där man får ladda 
upp sig, men illvilliga händer i väg
garna kan skada en.

Haunting har en härlig humor. De 
fyra familjemedlemmarna gallskri
ker, hackar tänder och kissar på 
sig av skräck, och det finns fyra 
hus att skrämma ut dem ur så det 
roliga tar inte slut i första taget. 
Buuuuuhskul!

Jesper Almén

Ramlar himlen ner över Obelix 
huvud? Nej det är Obelix som 

tar sig vatten över huvudet. 
Liret är lite av ett lågvatten

märke också.

Asterix
En av världens första 
trädkramare? Nej oh nej, 
det är bara Asterix som 
pucklar på romare.

”Vrålfrustrerande”

m m m Mi
r z r Fxr] rn r TET
T T" **"- "T ZLZ ZJZ ____

Lågprissticka
■  CH Products börjar säija en 
lågprisjoystick i början av 
nästa år. Jetstick, som joy- 
sticken kalias, är ett bra 
nybörjarval. Den kommer nog 
också att intressera de spela
re som inte vill lägga ner allt
för mycket pengar på en joy
stick.

Tyvärr har vi inte fått reda på 
vad den ska kosta -  bara att 
den kommer att bli billig. Vi 
återkommer när vi vet mer.

I tt göra spel som bygger på 
I filmer eller seriefigurer är 
1 alltid ett säkert kort. Man 

behöver inte anstränga sig för att 
göra ett bra lir, det säljer ändå på 
grund av kopplingen till figuren. Nu 
har (o)turen kommit till den tappre 
gallern Asterix att visa upp sig och 
han imponerar inte.

Spelet går ut på att leda Asterix 
ELLER Obelix (tabbe nr 1: Varför

inget 2-playermode?) genom ett 
antal världar för att rädda Miracu- 
lix och Idefix från Caesars slemmi- 
ga händer. Man har specialkrafter 
man kan plocka upp på vägen 
som eldklot, isblock, osynlighet 
och svävarkraft och färden går 
bl.a. genom byar, under vattnet, 
genom Tyskland och slutligen till 
Rom.

Grafiken är schysst men inte ani-

meringen. Nivåerna skall klaras på 
tid vilket är vrålfrustrerande.
Någon större atmosfär från serien 
finns inte heller.

Är du plattforms- OCH Asterix- 
freak kan du ju slänga ut dina surt 
förvärvade setsertier på liret. Själv 
plockar jag fram mitt sönderlästa 
”Asterix och britterna”-album och 
håller sålunda elräkningen nere.

Jesper Almén

Testversion: Megadrive 
Övriga format: -  
Tillverkare: SEGA
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Chuck Rock
yns slemmis Gary Gritter 
har kidnappat frugan Ophe
lia, så därför ger sig ölma- 

gade Chuck ut för att ta henne till
baka. Det sker över en mängd 
knäppa nivåer med alla tänkbara 
och otänkbara monster, såsom 
flodhästar, drakar i maskerad
dräkt och nykläckta fåglar. Om 
Monty Python skulle göra dator
spel skulle det sog se ut så här -  
Chuck Rock innehåller nämligen 
mängder av knäppa detaljer. Som 
att man drämmer till sina fiender 
med ölkaggen till exempel.

Spelet kräver också att man tän
ker till lite ibland och använder 
stenarna och klippblocken i spelet 
på rätt sätt.

Det enda som skiljer CD-versio- 
nen från cartridgeversionen är att 
Sony lagt med lite ny musik.

Tycker man inte att musiken är 
viktig kan man lika gärna köpa 
cartridgeversionen. För köpvärt 
det är det i alla avseenden.

Lars Jansson

Byns slemmis Gary Gritter 
släpar iväg stackars Ophe
lia. Chuck ger sig ut för 
att rädda sin fru.

Booing! Ännu en halvsöt otäcking får smaka på Chucks ölmage.
Testversion: Mega CD 
Övriga format: Amiga, 
Megadrive
Tillverkare: Sony________Klippblocken i 

spelet går att 
använda till mer 
än att mosa fien
der med. Tänk till!

Betyg: M 1

T T

Hook
T: o*

Grafiken är otroligt seg och ganska 
plottrig. Det enda som är bra är musi

ken -  men vad hjälper det?

Hook är föredömligt oblodigt; när 
man oskadliggjort en fiende ställer 
han sig helt enkelt med bönderna i 
luften.

Stjärna i sitt 
eget spel
■  Ekorren Mr 
Nutz blir stjärna 
i sitt eget spel 
till Super Ninten
do och Amiga 
som släpptes i 
slutet av november. Enligt till
verkarna Ocean är han oerhört 
stolt över huvudrollen.
-  Jag har alltid vetat att jag en 
gång skulle bli en stor stjärna, 
säger Mr Nutz.

i örst trodde jag att jag gjor
de nåt fel när jag spelade 

I Hook -  sedan insåg jag att 
spelet faktiskt ÄR fruktansvärt 
segt och så frustrerande tråksvårt 
att man till slut är i stånd att spar
ka in TV-rutan när kontrollerna inte 
lyder.

Storyn är som följer: Kapten 
Krok har kidnappat Peter Bannings 
barn och fört dem till Pirate Town. 
Nu gäller det för Petter Banning, 
eller Peter Pan som han heter i 
Neverland, att vinna tillbaka det

gyllene svärdet från den gamle 
rivalen Rufio och sedan befria sina 
barn.

Det hela är ett tämligen ordinärt 
plattformsspel med en mängd 
olika fiender såsom fiskar, pirater 
och skelett. Spelet är föredömligt 
oblodigt; när man oskadliggör en 
fiende innebär det bara att man 
avväpnar honom och han ställer 
sig med armarna i luften.

Grafiken är som sagt otroligt seg 
och ganska plottrig. Musiken som 
är av det neoklassiska slaget

Logisk joypad
■  Allt är inte all
tid så logiskt 
som det borde 
vara på spel
marknaden. Men 
nu börjar Spectra Video 
sälja sin Logipad.

De påstår att till och med Dr. 
Spock (den logiske Vulkan
mannen med vassa öron i Star 
Trek) skulle bli imponerad av 
den. Vi vet inte om det stäm
mer. Men vi vet att den inne
håller sex knappar för eldgiv
ning, autofire, Thumb control i 
åtta riktningar och så vidare.

Pris? Strax över 200 spänn.

”Totalt
kasst”

hämtas direkt från CD vilket natur
ligtvis innebär otrolig ljudkvalititet.

Men vad hjälper det när spelet är 
totalt kasst?

Lars Jansson

Testversion: Mega CD 
Övriga format: Megadrive 
Tillverkare: Sony________

3 B
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Underbar grafik och 
suveränt ljud gör Alad 
din till en totalupple
velse. Spring och 
köp!

Vad vore orientalisk mystik utan 
reptricket? Inte mycket. Nu är 

det bara några lättklädda damer 
som fattas för att tusen och en 

natt ska vara fullständig.

Så här trancherar man en fågel på ett effektivt 
sätt. Det är inte bara folk utan även fän som vill 
stoppa pyjamaspojken Aladdin.

I jakten på kärleken och 
den turbanprydde Jafar 

måste man ibland ta till 
annorlunda metoder. 

Hoppa på dromedarer kan 
vara ett bra sätt att bråka 

med motståndarna.

Jaha, så har man hittat en liten skatt då. 
Men vem kan bry sig om guld när den 
ljuva Jasmine är kidnappad av Jafar?Här kan du vinna en 

massa prylar som 
juveler och äpplen. 
Men till och med här 
kan Jafar visa sitt 
fula tryne. ”Minst sagt 

mycket bra Grafiken är utsökt och innehåller många festliga detaljer. I 
den oasen verkar Musse Pigg ha badat -  hans öron hänger

på tork på tvättlinan...

ler mycket festliga detaljer. Musse 
Pigg-öron som hänger på tork och 
på några stenpelare finns bilder av 
Långben inristade. Spelet innehål
ler också ett mycket välgjort per
songalleri med fiender. Ljudeffek
terna är mycket bra med en del 
trevliga samplingar. Musiken är 
välgjord och bidrar till att göra spe
let stämningsfyllt.

Aladdin är ett mycket bra platt- 
formsspel som innehåller det 
mesta. Bra? och framför allt under
hållande, grafik i kombination med 
bra musik och ljud gör Aladdin till 
lite av en totalupplevelse.

Möjligen är spelet lite för lätt, 
även på högsta svårighetsgraden.
Spelet tar slut lite för fort, men 
fram tills dess är spelglädjen stor.

Ove Kaufeldt

äpplen är synnerligen effektivt, vil
ket bevisar att ett äpple om dagen 
inte bara håller doktorn borta. Det 
håller alla borta om man kastar 
pricksäkert.

Nu gäller det alltså att på klas
siskt manår, dvs vilt huggande och 
hoppande, ta sig fram på gator 
och torg.

Man får även göra ett givande 
besök i fängelsehålorna och ett 
studiebesök inuti andens lampa. 
Till slut kommer man då till Jafars 
palats för en slutuppgörelse.

Grafiken i Aladdin är minst sagt 
mycket bra. Det märks att Disneys 
egna animatörer har varit inblanda
de. De mjuka och välgjorda anima- 
tionerna för genast tankarna till 
tecknad film. Även bakgrunderna 
är mycket snygga och de innehål-

Alla som inte har legat i
koma den senaste måna
den vet att Aladdin är 

ohyggligt populär. Nu har även 
spelet kommit till Megadrive.

Man ikläder sig alltså rollen som 
Aladdin. Aladdin har tre underliga 
polare; anden Genie, apan Abu 
och den flygande mattan. Det här 
gänget ska nu rädda Aladdins 
stora kärlek, prinsessan Jasmine. 
De ska även ge den onda Jafar på 
nöten. Till sin hjälp har Aladdin 
inte bara sina vänner som kan 
dyka upp på de mest oväntade 
.. ställen. Han har också sin

skarpslipade kroksa- 
bel. Man kan även ta 
kål på motståndare 

C med sina långdistans-
vapen äpplen. Kasta

3DO-maskin 
från Sanyo
■  Sanyo ger sig in i kampen 
kring 3D0. Företaget kommer 
att släppa sin maskin under 
namnet 3D0. Panasonic, som 
var först, kallar sin modell 
REAL. Sanyos smäckra och 
lätt vågiga 3D0 är betydligt 
läckrare än Panasonics REAL.

mb W# W
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ction Canno
Detta blodiga -  men mycket roliga -  spel 
kan bäst beskrivas som en lyckad bland
ning mellan Lemmings och Syndicate, 'Fodder

63 soldater har bitit i gräset. Nåja, 
man kan inte göra en omelett utan 
att ha sönder några ägg, så att 
säga...

Hi ho, hi ho. Vi hem från gruvan gå. Är 
detta filmen om snövit. Nej, knappast. 
Snarare Blodröd och de sju härjarna.

Den här bron verkar 
inte speciellt säker 
men tyvärr är det É i  
enda vägen över ravi
nen. Det är bara att 
försöka undvika de 
största hålen.

Fruktansvärt kul

Uppdragen går i huvudsak ut på två saker; skjut alla 
fiender och spräng alla deras hur. Inga krusiduller utan 

raka puckar bara. Så ska det vara.

Vad vore ett krig utan hjältar? Här är 
det Jools och Jops som firas. Tyvärr 
fick de ett tak i huvudet och dog på 
uppdraget efter. Sånt är livet.

HOME AWAY

i u är det dags att dra ut i 
krig i Cannon fodder från 

I Sensible Software. Den här 
gången är det knappast särskilt 
realistiskt utan väldigt humoris
tisk. Soldater som landar i träden 
när de blir träffade är knappast rik
tigt normalt. Spelet är också väl
digt blodigt, men även det med en 
komisk underton.

Ibland händer det att man bara 
skadeskjuter en fiende så han lig
ger och skriker och inte kan göra 
något. Vad göra? Ja, inte slösar 
man plåster på honom. Varför 
använda plåster när man har 
maskingevär?

Nu finns det faktiskt fler vapen 
än maskingevär. Man kan få tag 
på granater och bazookas också.

Alla de tre vapnen har olika förde
lar. Gevären har obegränsat med 
ammunition, granaterna kan man 
kasta över träddungar och andra 
hinder och bazookas har en räck
vidd som gör att man kan skjuta 
över hela skärmen.

På olika ställen i spelet kan man 
också hitta olika fordon man kan 
utnyttja. Det är bara att klättra in 
och köra iväg. Då kan man köra 
över och platta till fienderna. 
Mycket underhållande.

Det finns 30 uppdrag med totalt 
100 faser. Dessa uppdrag utspe
lar sig i fem olika landskap, där
ibland öken, djungel och engelsk 
landsbyggd. Man börjar spelet 
med ett visst antal soldater och 
efter varje klarat uppdrag får man

förstärkning. Om det är svåra 
och/eller många faser i uppdraget 
så kan förlusterna vara större än 
förstärkningarna, och då börjar det 
bli kämpigt. Turligt nog kan man 
spara spelet på disk efter varje 
uppdrag.

Grafiken i spelet är mycket väl
gjord. Den är detaljrik och innehål
ler många roliga påhitt.

Även ljudeffekterna och musiken 
är mycket välgjorda. Smattrande 
maskingevär och skrikande solda
ter och fåglar höjer spelstämning
en ordentligt.

Cannon fodder är fruktansvärt 
kul. Det är lätt att styra sina solda
ter vilket gör att man kan koncen
trera sig på att hitta en lyckad tak
tik. Det har det där lilla extra som

gör att man bara måste fortsätta 
bara ett uppdrag till. Och ett till. 
Och ett till. Spelet kan liknas vid 
en lyckad kombination av Lem
mings och Syndicate.

Nä, nu har jag inte tid längre, jag 
ska ut på slagfältet och skjuta 
sönder fler fiender.

UTGÅ, SOLDATER!!
Ove Kaufeldt

Testversion: Amiga 
Övriga format: -  
Tillverkare: Virgin Games
Betyg: m SS m m
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Thunderhawk

Graf ien i Thunder- 
hawk är fruktansvärt 
bra, även om den 
slöar till när det hän
der mycket samti
digt på skärmen.

Totalt finns tio 
olika uppdrag med 
upp till sex under
uppdrag att välja 
mellan.

"Bland det bästa jag  sett på en

0 u är en av helikopterpiloter
na i Merlin -  en specialstyr
ka som sätts in av FN i spe

ciella fall, till exempel för att utplå
na en skum vapenhandlare i Latin
amerika, sänka ubåtar i Alaska 
eller röja minor så att egna trans
portbåtar kan ta sig fram i Pana- 
ma-kanalen. Totalt finns tio olika 
scenarier med upp till sex under
uppdrag.

Det vore fel att kalla Thunder
hawk för helikoptersimulator, hell
re ett renodlat shoofenq up -  och 
ett mycket röjigt och fruktansvärt 
roligt sådant.

Helikoptern är enkel att manö
vrera och har olika beväpning 
beroende på uppdrag.

Grafiken är bland det absolut 
bästa jag sett på en Megadrive, 
även om den slöar till något när 
det händer mycket på skärmen 
samtidigt. Ljudet består av explo
sioner och kulsprutesmatter -  
musiken hämtas direkt från CD:n 
vilket innebär en ypperlig ljudkvali
tet.

Ändå saknar jag vissa saker i 
spelet. Efter ett fullbordat uppdrag 
gäller det till exempel bara att 
flyga över en streckad linje. Själv

har jag korsat linjen av misstag 
flera gånger under pågående upp
drag, kommit till debriefingen och 
fått en fet "FAILED”-stämpel i 
mina papper. Irriterande! Varför 
inte stoppa in en landningsse- 
kvens i spelet? Dessutom efterly
ser jag en karta när man sitter i 
helikoptern. Visserligen får man 
en slags kartbild på sin radar, 
men en översiktskarta med upp
dragsbeskrivning vore att föredra.

Med dessa detaljer åtgärdade -  
kanske i Thunderhawk II -  skulle 
spelet utan tvivel få betyg fem.

Lars Jansson

Los Vi kings
Ilaf, Baleog och Erik är tre 

vikingabröder som tillfånga
tagits av den stygga inter- 

galaktiska zooägaren Tomator. 
Tanken är att de skall ingå i hans 
utställning innehållande rymdens 
varelser. De hade lite tur och 
hamnade inte direkt i buren, och 
ska nu med gemensamma krafter 
fly från sin övervakare.

Bröderna är till naturen mycket 
olika; Erik kan springa, hoppa och 
skalla sönder inredningen, Baleog 
är vapenexperten som hanterar 
svärdet och bågen, Olaf är anka
ret med den stora skölden. Med 
dessa olika förutsättningar ska du 
som styr dem, alla tre, lösa logis
ka problem på de olika nivåerna.

Detta är ett spel vill man till 
varje pris spela igenom när man 
börjat, och när man lyckats vill 
man aldrig röra dem igen. Själv 
kom jag oroväckande långt redan 
på mitt första försök.

Spelidéen är rolig och väl ge-

1

Lost Vikings känns nytt och fräscht, men är kanske för lätt för att 
hålla i längden. Dock är det definitivt värt att titta närmare på.

nomförd. Lost Vikings känns nytt, 
fräscht och är roligt, men jag höjer 
en varningsflagg för att det kan
ske är för lätt för att hålla i läng
den.

Pontus Berg

”Fräscht 
och roligt

På radarn i cockpit marke
ras huvudmålen som röda 
eller vita fyrkanter. Här är 

det en ubåt som ska få stif
ta bekantskap med botten.

Testversion: Mega CD 
Övriga format: Amiga 
Tillverkare: Core Design
Betyg:

TV-spel ger 
inte epilepsi
■  Att spela Nintendos TV-spel 
ger inte epilepsi. Det Har en 
domstol i Detroit kommit fram 
till.

Det var en 20-årig kvinna 
som hade stämt Nintendo. Hon 
hävdade att epilepsianfallen 
hon fick berodde på att hon 
spelade TV-spel.

Juryn konstaterar att den epi
lepsityp som kvinnan har inte 
kan orsakas av TV-spelen,

Uäääh! Här 
har nåt up

penbarligen 
gått snett!

Testversion: SNES 
Övriga format: Amiga 
Ti I Iverkare: Interplay

M Betyg: m 91
rdj ►xrk—< 2 |
— H ““ ™ __ __
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Wonderdog har 
bra ljud och gra
fik, även om det 

inte bjuder på 
några nyheter. 

Ett helt ok spel.

Släng dig i väggen, Powell! Här 
kommer Conrad Harts dödsförak

tande 12-metershopp!

Ljudkort 
från Logic 3
■  Sound Power 
erbjuder avance
rad multimedia
teknologi till 
PC:n. Ljudkortet 
är kompatibelt 
med Adlib och * * £ £ ?  
Sound Blaster och 
har inbyggd förstärkare, midi- 
interface och joystickport.

Sampling kan ske i interval- 
let 4  kHz til! 44 .1  Khz -  vilket 
borgar för hifi-kvaiitet.

Priset? 60 pund, för Logic 3 
Sound Power.

”H elt ok"

Titta! En miniräknare från 
1979, eller kan det vara ett 
hologram? Strunt samma, jag 
är sakletare. Allt kan komma 
till användning.

Wonderdog
Man skall inte bråka 
med kaniner. Det vet 
Wonderdog. Om man 
gör det blir dom för
bannade och förökar 
sig som frögurkor...

Eller som kaniner allt
så...

Ett av världens tre mest korkade 
troll försöker skjuta sönder sin 
dörr. Conrad väntar tålmodigt.

”Stort spel 
som räcker 

länge"

Testversion: Megadrive 
Övriga format: Amiga,
PC, Atari (snart till Mac 
och SNES)
Tillverkare: Delphine
Betyg: M !i m M i m

p i r ■TT

ctionFlash
back
H å som läser High Score

och/eller spelar datorspel 
kan väl ha missat Flash

back -  Delphine softwares senas
te spel. Flashback är ett stort 
äventyrs-plattforms-action spel där 
man har lagt ner vansinnigt myck
et på animering och spelkänsla.

Året är 2142 och man skall hjäl
pa unge Conrad Hart genom en 
hög världar från Titans djungler, 
via jorden och slutligen till de onda 
rymdmonstrens egen värld för att 
stoppa en djävulsk plan att förgöra 
jorden.

Flashback är klurigt och frustre- 
rande -  ett stort spel som räcker 
länge. Play on!

Jesper Almén

Vänlig 
joystick
■  Nu presenterar 
Logic 3 sin nya 
ergonomiskt 
utformade joy
stick med själv- 
centrerande styrspak och hori
sonten och vertikal kontroll. 
Autofire release och diverse 
andra finesser gör Tornado till 
en av de mest användarväniiga 
joystickarna.

Säger alltså Logic 3 -  som 
säljer den för 15  pund.

serien om jönsiga djur i 
plattformsspel har vi idag 
kommit fram till männis

kans bäste vän -  hunden. Låt mig 
presentera WONDERDOG 

Detta spel var bland de första 
att komma ut på Mega CD:n och 
nu har det konverterats till Ami- 
gan. Det går ut på att som Wonder 
Dog -  en liten valp som injicerats 
med underserum -  ta sig från jor
den genom sju världar indelade i 
zoner, tillbaka till sin hemplanet 
K9 och kicka ut den tarvlige Gene
ral Von Ruffbone och hans pitbulli- 
es...

Man plockar upp ben och juveler

och vita tabletter -  smileys -  som 
mest ser ut som LSD (med tanke 
på Underhundens fåniga leende 
misstänker jag att det är det 
också...) som leder till dolda nivå
er. Det finns poäng att plocka, x- 
tra liv att få och end of level-bos- 
sar att puckla på.

Söt grafik, snygg animation, 
lagom svårt. Inget nytt under 
solen, men helt ok ändå.Om inte 
annat så för den groovy musiken 
som påminner om soundtracken 
till Bad Girls 2 och Wet Love. Sä
ger i alla fall nån jag känner lite 
som brukar se på sådana filmer.

Jesper Almén

Vilket hundliv! Underhunden har 
gått på pumpen igen. Men upp 

bara! På’rom så ’rom blööö’r!

Testversion: Amiga 
Övriga format: Mega CD 
Tillverkare: Core Design
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simulate!

S t r i k e  C o m m a t j s j i g f o p e r a t i o n s
Som man bäddar får man ligga. 
Komma där i gamla MIG 21:or och 
tro att man har någon chans mot 
en nyputsad F-22:a. Det kan ju 
bara sluta på ett sätt -  i  ett 
intimt möte med öknen nedanför. 
De förstår inte sitt eget bästa, de 
där turkiska piloterna.

”Oumbärligt”
I "Tactical Operations" flyger spela

ren oftast en F-22:a för de rena 
jaktuppdragen, medan F-16 Falcon 

utnyttjas vid bombraider.

tt utmärkt sätt att hålla liv i 
flygsimmar är uppdragsdis
kar. Den första till "Strike 

Commander” heter "Tactical Ope
rations” och innehåller 21 spril- 
lans nya uppdrag som utspelats i 
så skilda miljöer som i Mellanös
tern, Sydafrika och Sibirien.

Ytligt sett skiljer sig inte "Tacti
cal Operations” särskilt från origi
naluppdragen i "Strike” . Precis 
som i grund spel et krävs det att 
man spar på bomber och missiler 
och ser till att inte förlora för

många piloter eller plan -  allt beta
las ju ur egen ficka.

Men "under skalet” har det hänt 
en del. Uppdragen är betydligt tuf
fare att klara av i "Tactical Opera
tions" än i originalprogrammet, vil
ket till stor del beror på att motor
styrkan och styrförmågan har 
sänkts. Detta för att bättre korre
spondera med verklighetens 
stridsplan. Dessutom finns här fler 
stridsplan än bara F-16 Falcon att 
välja mellan -  för rena jaktuppdrag 
flyger man ofta en F-22:a -  och

skaran av fientliga plan har ut
ökats med exempelvis F-117 och 
B-l.

En bra finess med "Tactical Ope
rations” är att det nu finns stöd 
för att använda roderpedaler. Det 
går att plugga in en andra joystick 
och använda den för att styra sido- 
rodren. En mycket välkommen för
bättring.

"Tactical Operations” är förmod
ligen oumbärligt för den inbitne 
"Strike Commander”-fantasten.

Göran Fröjdh

Dogfight

Här är major Ekedahl på väg att få 
en extrem närbild av gräsmattan. 
Och han ska vara flygofficer!

Flygplanen i Dogfight 
är något förenklade 
när det gäller regla
ge och knappar. Här 

har tyngdpunkten i 
stället lagts på själ

va luftstriderna.

”Bra 
köp”

Spel med 
16-årsgräns
■  Robocop Versus Terminator 
blir det första spelet som Sega 
förser med 16-årsgräns. Spelet 
märks med ett klistermärke, 
som varnar spelaren att detta 
är ett mycket våldsamt spel.

-  Det här handlar om hård 
action och vi har diskuterat 
detta med Sega, säger Sean 
Brennan på Virgin. Genom 16- 
årsgränsen hoppas vi förhindra 
att videospel får en negativ 
effekt på konsumenten.

Dogfight kan man flyga tolv 
olika flygplantyper från sex 
olika epoker; första och 

andra världskriget, Korea-kriget, 
Vietnam-kriget, Falklands-kriget 
och slutligen i modern tid i Meller
sta Östern. Varje epok represente
ras av två tidstypiska flygplansty
per. Varje flygplanstyp har sina 
starka och svaga sidor som det 
gäller att utnyttja på rätt sätt. Flyg
planen är något förenklade när det 
gäller reglage och knappar och 
vapenalternativen är medvetet 
begränsade. Tyngdpunkten är lagd 
på själva flygningen och luft
striden.

Det finns tre olika varianter att 
spela spelet. Den allra enklaste är 
en ren "dogfight” , välj epok, sida 
och utgångsläge. Den som först 
skjuter ner den andre vinner.

I den andra varianten får man ett 
antal uppgifter som skall lösas 
och fördelar dessa på ett antal 
flygplan. Därefter startar man och 
deltar själv i flygstriderna.

Den tredje och sista varianten 
liknar den första, ren "dogfight” , 
men här väljer man helt fritt bland 
de olika flygplantyperna.

För er som har en A1200 eller 
snabbare dator är det här 

den perfekta första flygsi-

Ett av de svåraste momenten i 
"Strike Commander" var att preci- 

sionsbomba små markmål med 
"dumma” bomber utan någon styr

ning. I "Tactical Operations" har 
det dock blivit lite lättare, i och 

med att man nu kan plugga in en 
andra joystick för att styra planets 

sidoroder.

Testversion: PC 
Övriga format: -  
Tillverkare: Origin
Betyg: m m m Mi

TT TT rzr
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Interaktiv
fotboll
■  Hittills har Hugo väl varit det 
enda exemplet på interaktiv 
TV. Det ska det bli ändring på 
nu. I Danmark.

Nu har engelska programhu
set Renegade skrivit kontrakt 
med Triton Interaktive Televi
sion, De ska utveckla klassis
ka spel som Sensible Soccer, 
Chaos Engine och Speedball så 
att de passar för interaktiv TV.

Tritons system kommer att 
innebära att två tittare kan 
spela mot varandra i direkt
sändning.

Kul? Ja kanske. IVIen blir det 
inte jobbigt att spela på knapp
telefonen?

mulatorn eller en enkel sådan som 
alternativ till de mera tunga simu
latorerna.

Visserligen kunde ljudet och gra
fiken vara vassare men ett klart 
bra köp om man har en snabb 
dator.

Sten Ekedahl

Testversion: Amiga 
Övriga format: PC 
Tillverkare: Microprose
Betyg: m

r x r
mm
3 5

r z un __
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\ci MbH A K U U Ib K
AMIGA 1200 + 85 mb hårddisk 6799.
2.5” 127mb IDE Hårddisk + k a b e l  +  s o f t w a r e  3699:

•  1084 s Färgmonitor 2599:-

AMIGA CD32
Glöm dåliga tv- spel

AMIGA CDs?
är h är !

32- bitars CD-maskin 
som slår allt! Otroligt
LJUD OCH GRAFIK!
2 m b  r a m !

3899:-

1869 299 - JURASSIC PARK 339:-
4D SPORTS 299 - LEGEND OF SORASIL 289:-
ALFRED CHICKEN 279 - LIBERATION 339:-
BUBBLE &SQUEEK 299 - LION HEART 279:-
BURNIN RUBBER 299 - LITTLE DEVIL 299:-
CHAOS ENGINE 299 - LOTUS TURBO TRILOGY 339:-
DEEP CORE 299 - MANCHESTER UNITED 2 299:-
DEFENDER OF CROWN 319 - MICROCOSM 339:-
DESERT STRIKE 339 - MORPH 289:-
D-GENERATION 279 - NICK FALDO GOLF 339:-
DONK 299 - OVERKILL 299:-
EURO CHAMPION PINBALL FANTASIES 299:-

SHIP FOOTBALL 299 - RYDER CUP GOLF 299:-
EXILE 299 - SENSIBLE SOCCER 299:-
GENESIS 299 - SOCCER KID 299:-
GOLDEN COLLECTION 299 - SURF NINJA 299:-
INFERNO 299 - SYNDICATE 339:-
JAMES POND III 289 - T.F.X. 339:-

TROLLS 299:-
TV SPORTS DUO 2
UTOPIA II 2
WHALES VOYAGE 2
ZOOL 2
★  SPEL SOM SLÄPPS 

FRAM TILL DEC!

JUL ^

SPECIAU
a m i s a - p a ^
DELUXE PAINT4l-AB

SSS&*
■ S I

IGA GAMES

AMIGA 1200 
GAMES

1869 299 -

AIRBUCKS 339 -

ALIEN BREED 2 299 -

BODY BLOWS GALACTIC 299 -

CIVILIZATION 379 -

DIGGERS 279 -

ISHAR 299 -

JAMES POND III 249 -

JURASSIC PARK 289 -

MORPH 279 -

NIGEL MANSELL 299 -

OSCAR 259 -

OVERKILL 229 -

PINBALL FANTASIES 279 -

RYDER CUP GOLF 259 -

SABRE TEAM 279 -

SIM LIFE 339 -

SURF NINJA 299 -

TROLLS 259 -

TWILIGHT 2000 339 -

WHALES VOYAGE 299 -

ZOOL 259 -

US 320 USA EL EUROPE 
ALFRED CHICKEN 
ALIEN BREED 2 (ÅVEN AGA!)
A-TRAIN
A-TRAIN CONSTUCTION KIT
APOCALYPSE
B17 FLYING FORTRESS
BATTLE ISLE 93
BLADE OF DESTINY
NY! BODY BLOWS GALACTIC
BOBS BAD DAY
BURNIN RUBBER
CARDIAXX (TEAM 17)
CHAMPIONSHIP MANAGER 92/93 
CIVILIZATION -ÅVEN TILLAGA! 
COMBAT AIR PATROL 
DESERT STRIKE 
DISPOSABLE HERO 
DOGFIGHT 
DUNE 2
ELITE 2 -FRONTIER 
F1
F117A NIGHTHAWK 
FLASHBACK 
GOAL (K IC KO FF3)
GOBLIN 3 
GUNSHIP2000 
HIRED GUNS
INDY JONES /  FATE OF ATLANTIS (adv)
INNOCENT TILL GUILTY
JURASSIC PARK
MONKEY ISLAND 2
MORTAL COMBAT
OVERDRIVE
PINBALL FANTASIES
PREMIERE MANAGER 2
PROJECT X REMIX
QWAK (TEM17)
RAILROAD TYCOON 
REACH FOR THE SKIES 
SECOND SAMURAJ 
SENSIBLE SOCCER 92/93 
SIM LIFE
SIMON SORCERER 
SOCCER KID 
SPACE HULK 
STARDUST 
SYNDICATE 
W IZ 'N L IZ  
YO JOE 
ZOOL 2

319
279
279
289
189
299
289
269
339
279
299
279
129
259
329
299
309
279
289
289
289
299
289
289
289
369
289
339
339
299
279
339
319
249
279
269
149
149
199
289
319
249

339
369
289

199
349
319
279
299

Vi reserverar oss för slutförsaljning och prisändringar. P.g.a. att kronan flyter. (Sjunker?!)
Mätarv. 5B - mitt mot B &W
KUNGSÄNGEN 
Tel. 08-581 650 65
Måndag-fredag 11-18 
Lördag 10-14

B &W/Jägersro Center
MALMÖ
Tel. 040-94 74 73
Måndag-fredag 10-20 
Lördag 10-17/Söndag 12-17



SENSIBLE SOCCER I I92/93329 
SHADOW CASTER 499 
SILVER BALL 289
SPACE HULK 469
STRIKE COMMANDER 499 
STRIKER 329
STRONGHOLD 349
SYNDICATE 499
T.F.X. 499
TORNADO 429
ULTIMA VII-SERPENT ISLE 469 
ULTIMA UNDERWORLDS 2 379 
V FOR VICTORY 4 429
W.GRETZKY3 -HOCKEY 429 
WARLORDS 2 499
WING COMMANDER

ACADEMY 399: 
X-WING 429:
X-WING/IMPERIAL

PURSUITS 229: 
YSERBUIS 419:

i r  FRÅGA OSS OM 
ANDRA PC-SPEL!

AMOS CREATOR 429 
AMOS 3D 199
EASY AMOS 329
AMOS COMPILER 199 
AMOS PROFESSIONAL 449 
AMOS PRO COMPILER 329
SPECIAL!

AMOS 3D + COMPILER
2 9 9 : -

DESKTOP VIDEO

| HISOFT BASIC PRO 1049:-
HISOFT DEVPAC 3.0 799:-
HISOFT PASCAL 969:-
SAS/C 6.0 2849:-

SPREADSHEETS
CAN DO 2.5 
COMIC SETTER 
DELUXE PAINT AGA 
NY! BRILLIANCE 
VIDEO DIRECTOR 
VISTA PRO 3.0

1449
499
999

1799
1399

699
INTEGRATED

HOME OFFICE DELUXE KIT 699:- 
MINI OFFICE 499:-

ADVANTAGE 199:-
MAXIPLAN 4.0 PROF 369:-
WORDPROCESSORS
FINALCOPY II 899:-
PROWRITE 3.3 649:-

UTILITIES

MUSIC
BARS & PIPES PRO V2.02699:- 
SUPERJAM_ _ _ _ _ _ _ _ _ 999>

KINDWORDS 3.0 349
CROSSDOS 5.0 399
DIRECTORY OPUS 4.0 799
TURBOPRINT PROF. 999
X-COPY PRO 489

A1200 HARDDISK
EXTERN SUPERSNABB 
HÅRDDISK TILL DIN A1200
250 MB, 13 MS!

INGEN GARANTIT FOR LUST!

N Y H E T !

- HISTORY LINE 1914-1918 389
- INCA 2 519
- INDY JONES/FATE OF ATL. 359
- JURASSIC PARK 359
- KINGS QUEST 6 429
- LANDS OF LORE 379
- LARRY 6 499
- LEGACY 349
- MAXIMUM OVERKILL 439
- MORTAL COMBAT 389
- NHL HOCKEY '94 489
- PATRIOT 349
- PINBALL DREAMS 339
- PIRATES GOLD 429
- POLICE QUEST 3 389

POLICE QUEST 4 389
- PREMIER MANAGER 2 279
- PRIVATEER 489
- PROTOSTAR 389
- QUEST FOR GLORY 4 399
- RAILROAD TYCOON

DELUXE 429
- REACH FOR THE SKIES 349
- SAM & MAX 449
- SEAL TEAM 489
- MONKEY ISLAND 2 349

ACES OVER EUROPE 429
AIRBUS A320 usa el. Europe 399
ALONE IN THE DARK 429
A-TRAIN 389
B17 FLYING FORTRESS 289
BATTLE ISLE '93 289
BETRAYAL AT KRONDOR 429
BLADE OF DESTINY 389
BLUE FORCE 389
CHAMP.SHIP MANAGER 93 299
CIVILIZATION 389
DAY OF TENTACLE 419
DUNE 2 359
ELITE 2: FRONTIER 339
EYE OF BEHOLDER 3 389
EYE OF BEHOLDER

TRILOGY 469
F1 319
F15 STRIKE EAGLE 3 429
FALCON 3.0 429
FIELDS OF GLORY 429
FLASHBACK 359
FLIGHT SIM 5 MICROSOFT 529
FREDDY PHARKAS 389
GOAL 379
GUNSHIP2000 389

MONTERAS ENKELT I 
PCMCIA PORTEN! ENDAST: 5.699:-

TILLBEHÖR
•  4 SPELAR ADAPTER 8 9 : -
•  A1200 REAL TIME KLOCKA 2 9 9 : -
•  ACTION REPLAY III 7 9 9 : -
•  DAMMHUV A500/A600/

A1200/A2000 6 9 : *
•  DISKBOX M LÅS, 100 ST 3.5” 6 9 >
•  DISKETTER 3.5” DS/DD/ST 4 : 4 9
•  DISKETTER DS/HD S T/ 8 , 9 0
•  JOYPAD GRAVIS/ÄVEN TILL P C 2 4 9 :-
•  JOYSTICK SLIK STICK 9 9 : -

JOYSTICK TAC 2 1 1 9 : -
JOYSTICK WICO BAT HANDLE249:- 
j o y s t ic k  t o p  star  2 2 9 : -  
KABEL -  NULL MODEM 9 9 : -  
KABEL -  SCART 2 M. 1 2 9 : -  
KICKSTART SWITCH (e le k tr .) 2 9 9 : -  
KICKSTART ROM 2.04 3 4 9 : -
MUS -  OPTO MEKANISK 1 6 9 : -  
MUSMATTA 2 9 : -

Ny litteratur 
pa engelska!

•A M IG A  AMOS 320 sid  0 . 0
FULLMATAD MED VÄRDEFULL LÅSNING £ 4 8

•A M IG A  1200 ELLER 600 INSIDE GUIDE
2 BÖCKER SOM LÄR DIG DET MESTAl a  o n
2 5 6  s id o r / s t  1 s t . 1 8 9

•  MASTERING AM IGA 0 ,3 2 0  sid  OAn
BÄSTA NYBÖRJARBOKEN FÖR C! Z 4 8

•  MASTERING AM IGA SYSTEM 400 sid O C f t
FÖR DEN KUNNIGE ANVÄNDAREN AV C O 0 8

AMIGA VIDEO
•  WB 2.0 75 m in u t e r s  SVENSK

INSTRUKTION 199
•  WB 3.0 NY7: d e t  m e s t a  o m

NYA SYSTEMET! 90  MIN. SVENSKA 1 9 9

•A M IG A  DOS: iQ O
OM AMIGANS OPERATIV SYSTEM SVENSKA 1  8 9

•A M IG A  C: visar C på Amiga! svenska 189
•  DELUXE PAINT IV: „

lär Dig använda DP4 svenska Z 4 9

AMIGA TILLBEHOR
•  3.5” AV/PÅ VIDAREBUSS 689:-
•  3.5” INTERN A500 649:-
•  ROCGEN GENLOCK rg300 799:-
•  PAL GENLOCK hama 2989 :-
•A 5 0 0  512KB + KLOCKA 299:-
•A 5 0 0  PLUS 1MB 489:-
•A 6 0 0  1 MB + KLOCKA 599:-
•  A600/1200 PCMCIA 2mb 1699:-
• TECHNOSOUND

TURBOII STEREO DIGITIZER 489:-
•  SOUND ENHANCER 399:-
•  MIDI INTERFACE 329:-
•  CLARITY 16 1489:-
•  STEREO SPEAKERS (2) 199:-
•  PYRAMID HAND SCANNER 1399:-
•  VID112 AGA 1299:-
•  VID112 AGA REAL TIME 2299 :-
•  VID112 AGA REAL TIME 24 BIT 3999 :-
•  VIDEO MASTER

- VIDEO DIGITIZER + STEREO DIGITIZER 799:-

Postorder per brev: LANDBERGS, Box 70,196 32 KUNGSÄNGEN

Te*- 08 - 581 650 35 
Fax 08 - 581 702 50

LAN DBERGS är det ledande företaget 
i Sverige när det gäller dataspel & tillbehör! 

Vi är också den ständige prispressaren - 
för Din skull!



ort

PremieManager
F R IE N D L Y MAT CH
1 1 5 5 3  AT L E T  NA

S P A R T A  P R A G U E  2 v 3 5 P A R T I2 A N  B EO G R A D

SG U izek G Oneroui c
0 Haso» 0 Hi J a Ik o v ic
0 Hehoda 0 Brnovi c 1
0 Kr i z 0 Hi ia n ic
0 Senan ti Staoodkovi c
H öndra •  H Gude U
ti Gr i sa H H ia a to u i c
ti Jaro U n ti Hi le t  i c i

8 B Bi e It  k 1 8 H K renarevt c
fl Chaloupa 1 fl U orkap ic 1

•  fl Hasek fl Zahovic
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När spelet börjar består ditt lag av 
knappt 20 spelare och det är din upp
gift att plocka ut ett slagkraftigt lag.

w m m a a z M a ' -

”En höjdare”
Om du är tillräckligt framgångsrik får du 
möta en handfull europeiska topplag, 
inklusive en handfull svenska. Trist bara 
att de svenska lagen består av exakt 
samma spelare.

Grafiken som visas under matcher
na är väldigt enkel, men fungerar 

förvånansvärt bra. Ofta kommer 
man på sig själv med att sitta och 

skrika till sina spelare...

öregångaren till det här 
spelet var en riktig höjdare 
för alla fotbollsfantaster, 

och nu har Gremlin lyckats kläm
ma in ytterligare några finesser i 
uppföljaren.

Principen är dock densamma: du 
är manager för ett mediokert lag i 
engelska ligans division 5, och din 
uppgift är att få ordning på laget 
som ansvarig för både den ekono
miska och idrottsliga tillväxten.

Det ekonomiska ansvaret inne
bär att du måste fixa sponsorer, 
bestämma stadions biljettpriser, 
bekosta renoveringar av stadion, 
förhandla med spelare och hjälp- 
tränare om löner samt mycket 
annat.

När spelet börjar har du en spe
lartrupp på knappt tjugo spelare, 
och det är din uppgift att ta ut ett 
slagkraftigt lag. Spelarna i laget är 
olika bra på att tackla, passa och 
skjuta, så det gäller att ha rätt 
man på rätt plats. Du måste också 
välja en taktik och en spelstil som 
passar spelarmaterialet. Ska du 
spela offensivt eller defensivt? Slå 
långbollar eller använda kortpass
ningar? Spela zonförsvar eller 
man-mot-man? Möjligheterna är 
många, så det tar tid innan man 
hittar det rätta receptet för just 
sitt lag.

Förutom att spela i den engelska 
ligan har du också möjlighet att 
spela i de olika europacuperna,

om du är tillräckligt framgångsrik. 
Här får du möta alla de europeiska 
topplagen, inklusive en handfull 
svenska.

Lite trist är dock att alla de sven
ska lagen består av exakt samma 
spelare.

Grafiken som visas under mat
cherna är mycket enkel, men den 
fungerar överraskande bra. Mat
cherna är spännande, och det hän
der att man kommer på sig själv 
med att sitta och skrika på sina 
spelare.

Premier Manager 2 är ett mycket 
bra spel. Det liknar sin föregånga
re ganska mycket, men innehåller 
tillräckligt många nyheter för att 
göra det intressant. Det är ytterst

BrutaFoot bal I Brutal Football är en blodig vari
ant av amerikansk fotboll som 

enligt speltillverkarna växer fram 
under 2000-talet.

rutal Football är en extremt 
våldsam variant av ameri
kansk fotboll som, om man 

får tro speltillverkarna, växer fram 
under 2000-talet.

Precis som i amerikansk fotboll 
gäller det att föra bollen över mot- 
ståndarlagets kortsida samtidigt 
som man försöker förhindra dem 
att göra likadant. Men där slutar 
likheterna. Det finns praktiskt 
taget inga regler och blodet skvät
ter när spelarna brakar samman, 
till publikens stora förtjusning.

Tjusningen med det här spelet 
går ganska snabbt förlorad. Våldet 
och effekterna är substitut för den 
verkliga spelglädjen, och det kan 
aldrig fungera i längden. Spelet 
hade kunnat bli bra om program
merarna koncentrerat sig på spel
barheten istället för billigt effekt- 
sökeri.

Daniel Törnqvist

”Effektsökeri”
Våldet och effekterna i Brutal 
Football är substitut för den 
verkliga spelglädjen och det 
kan aldrig fungera i längden.

svårt att slita sig ifrån, och tillräck
ligt varierande för att hålla en sys
selsatt i veckor.

Om du är det minsta fotbollsin- 
tresserad är spelet en nödvändig
het -  om du inte är det, kan det 
mycket väl vara värt en titt ändå.

Daniel Törnqvist

Testversion: Amiga 
Övriga format: PC 
Tillverkare: Gremlin

Svart nyhet 
från Apple
■  Apple presenterade nyligen 
sin stora nyhet Black Mac 
som innehåller i princip allt 
man kan önska sig. Vad sägs 
om TV förberedd för 125  kana
ler, CD-ROM och vanlig dis
kettstation -  allt inbyggt i en 
mycket stylad Performa 600?

TV:n -  en Trinitron-skärm -  
sägs vara bra, men inte lika 
bra som en vanlig TV. Den har 
utgångar för video, kabel-TV, 
SCSI, modem och skrivare. En 
fjärrkontroll medföljer till TV 
och CD-ROM-spelare.
2.000 doilar, alltså 18 .000  

svenska kronor får man punga 
ut för Black Mac.

Testversion: Amiga 
Övriga format: PC 
Tillverkare: Millennium
Betyg: MU mm — — —
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Innocen
Unt

Detta spel har lysande story och innehåller ävent 
massor av garv -  tyvärr är det lite väl svårt.^ ^ ^ ^ ^ m a s s o r  av garv -  tyvärr ar aet nre vai svart.

Caught
Jack T. Ladd har en dragning till 
skumma barer och dåliga kvinnor. 
Dock har han ingen framgång på 
den lokala bordellen -  åtminstone 
inte förrän han letat upp en gam
mal vas som etablissemangets 
”Madam” vill ha.

Ingen undkommer Interga- 
laktiska skattemyndigheten 
(IRDS). Mästertjuven Jack T. 
Ladd trodde han kunde hålla 
sig undan -  men ack vad han 
bedrog sig. En dag när han 
just lyft från planeten Tayte 
väntade marin-fogdarna på 
honom, fångade in hans lilla 
skepp och satte honom i för- 
hörsstolen. Kvarskatten blir 
gigantisk -  Jack har nämli
gen inte betalt ett öre på 
sex år...

Det vanligaste sättet att tjäna pengar på i det universum som som 
”innocent Until Caught” utspelar sig i är rån, stöld, utpressning och 
korruption i största allmänhet. Den här uppgörelsen slutar för ovan
lighetens skull med att alla fyra maffialakejerna skjuter ihjäl varan

dra och lämnar en värdefull ring på golvet -  som Jack kan sno åt sig.

"Massor
av garv”

etta är Psygnosis första 
egentliga äventyr -  och 
dess första riktigt lyckade 

spel överhuvudtaget på flera år.
Äventyret utspelar sig i en avläg

sen och mörk framtid, där männi
skan spritt sig som en farsot över 
rymden, liksom korruptionen. På 
varje planet finns horder av brotts- 
syndikat som slåss om makten -  
men mest korrumperat all katego
rier är förstås "Interstellar Reve
nue Decimation Service” (IRDS).

Oturligt nog har Jack T. Ladd 
kommit på kant med just IRDS, 
och det är nu spelarens uppgift att 
på 28 dagar hjälpa honom att 
tjäna ihop till sin skatteskuld -  en 
uppgift som kräver både förslagen
het, list, bedrägeri, rån, hot och 
våld.

Det är ingen vacker värld som 
skildras i "Innocent Until Caught” . 
Jacks äventyr tar honom till de 
absolut sämsta barerna, han rör 
sig bland prostituerade, utslagna

och maffiabossar, han ljuger, stjäl, 
bedriver hor och är rent förskräck
ligt ohederlig. Men å andra sidan 
försöker han ju bara passa in i 
samhället, som ju är som det är -  
Jack blir faktiskt rånad på sina 
pengar av personalen inne på 
bank!

Men historien bjuder samtidigt 
på mycken humor och ett otal 
komiska situationer i all sin svart- 
synthet.

Tekniskt och grafiskt skulle väl 
knappast "Innocent Until Caught" 
vinna några priser. I princip är det 
ytterligare bara en variation på det 
gamla beprövade "Monkey Island”- 
gränssnittet, där verben ersatts 
med en rad ikoner som man kan 
välja mellan för att utföra olika 
handlingar.

Problemen varierar från löjligt 
enkla till nära nog omöjliga -  vissa 
föremål måste kombineras på sätt 
som ingen vettig människa skulle 
komma på. Detta gör äventyret

onödigt svårt och drar ner spelbar
heten betydligt. Dock är det en 
ganska kul idé med ett "flytande” 
inventarium -  man kan lägga pry
larna huller om buller i utrymmet 
nere i botten av skärmen. Fast 
även här kunde kontrollsystemet 
varit bättre -  det är ett rent helsi- 
ke att få tag i rätt pryl när de ligger 
tätt.

Men det spelar ingen roll -  jag 
gillar det här spelet. Det har en 
ovanligt bra story, lysande cyber- 
känsla och massor av bra garv. 
Sedan får jag väl stå ut med att 
kontrollsystemet är både talang
löst och bökigt, animationerna 
småtaffliga, personporträtten för
domsfulla och musiken ganska 
enformig. "Innocent Until Caught” 
har ändå atmosfär så det räcker 
för att få åtminstone mig att 
kämpa vidare för att betala av 
stackars Jacks skuld.

Göran Fröjdh

En lokal gangster betalar oför
skämt bra för en dyrbar staty som 

står utställd här på konsthallen. 
Tyvärr är larmsystemet betydligt 

bättre utbyggt än på Moderna, och 
det krävs en massa list för att få ut 

skulpturen ur sin lilla glasbur. Ett 
tips: en matta hjälper...

Jacks skatteskuld 
är större än vad en 

hel planet ir av 
med på mutor, sprit 

och skör levnad 
under ett år. Och 

inte blir det bättre 
av att den stackarn 

bara har 28 dagar 
på sig att skrapa 

ihop pengarna.

Testversion: PC 
Övriga format: Amiga 
Tillverkare: Psygnosis
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Missa inte den stora innocent Until Caught-tä vi igen sidan 8.
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ventyr

Sagolik grafik, fantastiskt 
ljud och en oslagbar 
atmosfär gör Myst till 
en spelupplevelse utö
ver det vanliga.

Här har vi funnit vad som kanske 
borde tolkas som ett mellanting av 
ubåt och tunneltåg. Det är bara 
sätta sig i skeppet och ge sig ner i 
mörkret för att hitta utgången i en 
labyrint av gångar. Du ska inte 
spela det här spelet om du har 
anlag för klaustrofobi.

Förutom på ön Myst ska du lösa 
gåtor i fyra andra världar av varieran

de miljö. Miljöerna består av fantas
tiska och surrealistiska raytracade 

bilder. Det är nästan som att befinna 
sig i en tavla målad av Salvador Dali.

Spel via kabel
■  Sega börjar snart provsända 
sina spei via kabel-TV direkt 
till hushållen. I Japan har S00 
hushåll valts ut och sändning
arna börjar i slutet av decem
ber. i USA kommer försöken 
att starta i mitten av januari. 
2.000  hushåll deltar där i prov- 
sändningama.

Sega laddar in SO - 1 0 0  
spel. Sedan kan SEGA-ägare 
ladda ner de spel han vill ha 
till sin IVIega Drive via en adap
ter i TV:n.

Kostnaden för att hämta hem 
ett program via kabel blir lägre 
än i jämförbara datornätverk. 
Det beror bland annat på att 
stora spel laddas ner extra 
snabbt i kabelnätverket.

Sega planerar också att 
utveckla olika interaktiva spel 
som spelas över nätverket.

” En upplevelse”

Det är inte bara grafiken som skapar 
stämningen i Myst. Musik och ljudef

fekter bidrar till att ge dig en närvaro
känsla i spelet. Det bästa är att dra 
ner belysningen och att sätta voly

men högt. Musiken är antingen smäk- 
tande mjuk eller dov och hotfull bero

ende på var du befinner dig.

änk att hamna mellan 
sidorna i en bisarr och sur
realistisk bok. Myst är ett 

”peka-klicka”-äventyr om en sur 
farsa och hans förstörda böcker. 
Det är också äventyret om kam-

Ett äventyrsspel är inget att ha 
om gåtorna och mysterierna inte 
finns där. De finns i alla fall med i 
Myst. Och vad jag gillar mest i 
Myst är att gåtorna i spelet är 
logiska. Det gäller alltså inte att

De båda sönerna får du aldrig träffa 
livs levande. Istället kommunicerar 
de med dig genom varsin bok. I bör
jan är det svårt att få något vettigt 
ur de båda herrarna. Men vartefter 
du förser de båda sönernas böcker 
med extrablad som du hittar i olika 

världar blir deras budskap tydligare.

pen mellan två söner.
Myst är inte bara ett äventyr -  

det är en upplevelse. Jag kan inte 
påminna mig att jag har fastnat i 
ett äventyrsspel tidigare som jag 
har gjort i Myst.

Grafiken är sagolik, mer behöver 
jag inte säga. Det är bara att ta en 
titt på bilderna på den här sidan. 
Musiken och ljudeffekterna är 
också fantastiska. Vart du än tar 
dig i denna värld, får du hela tiden 
nya ljud- och synintryck.

hitta de mest knäppa lösningarna. 
Det du behöver göra är att notera 
allt du ser omkring dig i Myst och 
sedan lägga ihop pusselbitarna.

Myst är bitvis mycket svårt och 
det är när du hittar lösningarna 
som du förstår logiken.

Jag har lagt ner åtskilliga timmar 
på Myst och är imponerad. Helst 
ska man spela detta äventyr med 
högsta volym. Det ger stämning åt 
spelet.

Johan Burén

Testversion: Mac CD-ROM 
Övriga format: -  
Tillverkare: Broderbund
Betyg: m m m m m
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ävent

racula Unleashed är ett 
drama som bygger på Bram 
Stokers originalhistoria, 

även om handlingen naturligtvis är 
en annan. Men doktor Abraham 
van Helsing finns med i bakgrun
den -  som en slags interaktiv 
guide.

Spelarens alter ego, Alexander 
Morris, kommer till sekelskiftets 
London för att undersöka de mys
tiska omständigheterna kring sin 
bror Quincys död. Under besöket 
går Alexander dessutom och blir 
kär i en ung dam -  Anisette -  som 
tråkigt nog visar sig vara en vam
pyr som är ute efter hans blod 
(och som redan skrämt livet ur sin 
far). Snart nog kan Alexander 
knappt gå ett steg innan han sna- 
var över lik; stympade, tömda på 
blod, vanställda, urrk...

Rent tekniskt är spelet upp
byggt av ett antal filmsekvenser 
på sammanlagt omkring 90 minu
ter (alltså som en normal lång
film). Själva problemlösandet är 
begränsat. Man är i princip 
begränsad till att besöka olika 
personer och platser, skriva ner 
sina iakttagelser och på så sätt få 
nya adresser att besöka. Olika 
prylar samlar man på sig hela 
tiden, men att använda dem är en 
bökig historia. Vid flera tillfällen 
måste man nämligen hålla ett 
visst föremål i handen när man 
besöker en person för att få hand
lingen att ta ett steg framåt.

Det finns alltså ingen tolk, inget 
system för att fråga folk om olika 
saker. Men även om man är gan
ska kringskuren av användar- 
gränssnittet, så är detta främst 
ett äventyr att se och lyssna på.. 
Som interaktiv filmupplevelse är 
det fullkomligt lysande, med bra 
skådespelare, utmärkt ljud och 
stämningsfull musik. Och själva 
filmproduktionen måste ha kostat 
en försvarlig summa pengar -  
både kläder och miljöer är mycket 
välgjorda och tidstrogna.

”Dracula Unleashed" är ett 
utmärkt exempel på vad CD-ROM- 
tekniken kan bjuda på. Om bara 
äventyrsdelen varit varit bättre 
skulle det kunnat ståta med en 
solklar femma. Nästa gång, kan
ske.

Göran Fröjdh

si
Alexander Morris flickvän Anisette 
tröstas av sin medkännande väninna 
Juliet. Anisette är tagen av sorg 
efter sin fars hastiga bortgång -  som 
hon själv är skyldig till, den falska 
ödlan.

nleashed
Detta är ett utmärkt exempel 
på vad CD-ROM-tekniken kan 
bjuda på. Hade bara själva även
tyrsdelen varit bättre så...

”Fullkomligt

Testversion: PC CD-ROM 
Övriga format: Mac CD 
Tillverkare: Viacom
Betyg: p f f i nia mm
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Stillbildsgrafiken i spe
let är ritad i Super-VGA, 

men antalet platser man 
kan färdas till är inte 

alltför många. Det här 
föreställer ett av Lon

dons dårhus, anno 1899.
Kul ställe, va?

Här är Alexander just på väg att få reda på varför hans flick
vän är ute och driver på Londons gator om nätterna. Anisette 
har tagit på sig de stora löständerna och ska just till att göra 

något riktigt kinky med sin pojkvän. Så kan det gå när man 
kärar ner sig i en blodsugare (ett alltför vanligt problem...).

”Nä nu! Det är till
räckligt illa att du 
håller på och går i 

sömnen varenda 
natt -  men du kan 

väl ändå försöka 
att låta bli blodpal- 

ten i kylskåpet!”

Vill man visa upp en sak för någon, måste 
man se till att hålla den i handen INNAN man gör 
sitt besök hemma hos personen. Omständligt!

Tiden tick
ar på och 
det gäller 
att utnyttja 
sina dagar 
effektivt.
Man har 
bara fyra 
dygn på sig 

att lösa mordgåtan 
och driva en påle 
genom Dracula.

HIGH SCORE EXPRESS 21



ter åt höger tills du kommer till en hiss. Ak 
upp med hissen och gå åt höger. Klättra ner
för avsatserna och ta hissen upp på den 
högra sidan av rummet. Gå åt vänster och 
plocka upp den exploderande musen som lig
ger på fotocellen. Åk ner med hissen igen och 
var beredd att skjuta slemmonstret som 
anfaller dig. När du dödat monstret, plocka 
upp nyckeln som det lämnade efter sig. Sätt i 
nyckeln i konsollen, så öppnas dörren ner till 
den sista uppgörelsen med slemmonstren. 
Innan du fortsätter bör du dock gå tillbaka 
upp och ladda upp din kraftsköld och spara 
spelet.

timing är rätt. Var beredd att hoppa åt höger 
takt med att de tre kraftfälten slås ifrån. Ta 
hissen ned, klättra ner för avsatsen och ställ 
dig på vänster sida på den nedre hissen. Åk 
upp med denna hiss. så sprängs minorna. 
Kasta sedan ner teleportermottagaren i 
avgrunden till höger och teleportera dig 
sedan ner.

1 Hoppa över till den högra sidan av
■ avgrunden och spara spelet. Hoppa till

baka, ta sats och spring åt höger. Hoppa upp 
och ta tag i plattformen ovanför avgrunden 
och klättra upp på den. Åk upp med hissen - 
och dra pistolen och sätt dig på huk redan på 
vägen upp. I skärmen ovanför väntar ett slem- 
monster som är ganska svårt att döda efter
som det finns väldigt lite plats för dig att rulla 
undan attackerna. När du dödat monstret, 
klättra upp på avsatsen till höger och ta de 
bägge exploderande mössen. Klättra ner 
igen. gå åt vänster och klättra upp till den 
översta avsatsen, där det hänger två minor i 
taket. Om du är smart kastar du iväg telepor
termottagaren åt höger, ner på andra sidan 
av minorna, och teleporterar sedan ner dig

6 Dra pistolen och var beredd att skjuta 
■ slemmonstret direkt när du teleporterat 

ner dig till botten av avgrunden. När du dödat 
slemmonstret, plocka upp teleportermottaga
ren och skjut på sfären med de organiska 
"inälvorna” längst till vänster. Det krävs att 
du skjuter ett bra tag på sfären innan den går 
sönder, och du måste huka dig emellanåt så 
att du inte träffas av elden från laserkanonen. 
När sfären är förstörd öppnas en lucka i gol
vet. som leder ner i ännu en avgrund. Det 
enklaste sättet att ta sig ner är med telepor- 
terns hjälp. Ställ dig längst bort vid vänstra 
väggen och kasta ner teleportermottagaren 
genom öppningen. Teleportera sedan ner dig 
till botten av avgrunden långt nedanför. Det 
går även att klättra ner, men det är svårare.

*1  igenom dörren och ta hissen ner
■ till avsatsen nedanför. Gå vidare till 

den högra kanten av skärmen och sätt dig pä 
huk. Släpp iväg alla dina tre exploderande 
möss, då sticker de iväg åt vänster och 
exploderar förhoppningsvis under 
de två slemmonstren som

2 Låt teleportermottagaren ligga kvar på 
■ marken. Gå istället åt höger och ta his

sen upp. När hissen stannat sätter den igång 
en laserkanon på avsatsen ovanför som hin
drar dig från att klättra upp dit. Gå av hissen 
åt höger och tryck på strömbrytaren 
(SWITCH) för att skicka ned hissen igen. 
Klättra upp på avsatsen med lasern, hoppa åt 
vänster och fortsätt gå åt vänster in i nästa 
skärm.

7 Nere på botten av avgrunden plockar du 
■ upp teleportermottagaren och går åt 

höger tills du stöter på en stängd dörr. Lägg 
ifrån dig teleportermottagaren här och gå 
sedan så långt åt vänster du kan komma, 
över avgrunden med hissen och förbi energi- 
konsollen. Fortsätt åt vänster tills du kommer 
till två hissar. Åk upp med den första och 
ladda upp din kraftsköld i konsollen som som 
står här. Ta sedan hissen ner till botten och 
spara spelet innan du fortsätter in i rummet 
till höger.

3 Gå åt vänster, hoppa över klyftan och ta 
■ hissen ned. Hoppa ner från hissen och 

rulla åt höger tills du kommer till en ladd- 
ningskonsoll. Ladda upp din kraftsköld och ta 
hissen tillbaka upp igen. Gå åt höger och 
klättra ned i klyftan där ett slemmonster 
patrullerar området runt en konsoli. Undvik 
att hamna i strid med detta slemmonster, 
utrymmet här nere är alldeles för trångt för 
att du ska kunna vinna kampen. Klättra istäl
let ner och tryck på strömbrytaren på konsol
len (SWITCH) och använd teleportern för att 
snabbt teleportera dig ner till platsen där du 
lämnade teleportermottagaren.

8 När du sparat spelet drar du pistolen 
■ och rullar in i rummet till höger, som är 

en slags kläckningskammare för slemmon
stren. Ta först hand om de bägge monstren 
som anfaller dig direkt när du kommer in. 
Eftersom de är "nykläckta" är de ganska 
lätta att ta kål på, det krävs bara ett skott 
för att döda dem. När du dödat de bägge mon
stren. klättra upp på avsatsen till vänster om 
den stora slemsäcken som hänger från taket. 
Skjut mot den tills en av biåsorna på säcken 
går sönder. Hoppa sedan ner och klättra upp 
på avsatsen till höger och skjut på slemsäck
en även från denna sida, så brister ytterligare 
en blåsa. Döda de slemmonster som kläcks, 
och fortsätt att skjuta på slemsäcken omväx
lande från vänster och höger, tills alla blåsor 
är förstörda och det inte kommer ut några fler 
siemmonster. Hoppa ner och gå åt höger tills 
du korsar en fotocell som öppnar den vänstra

5 Från stället där du sparade spelet, gå dörren ut från rummet med siemsäcken.
■ försiktigt ett steg åt höger, in i nästa

skärm. Här ser du tre kraftfält som hindrar dig Q  Gå till vänster, ta hissen upp och ladda 
från att gå till hissen på höger sida av rum- i #  »upp din kraftsköld om du behöver det. 
met. IVlen du kan hoppa förbi dem om bara din Åk ner igen och spara spelet innan du fortsät-

4 Plocka upp teleportermottagaren och 
■ var beredd på att slåss mot slemmon

stret som dyker upp. Döda monstret, hoppa 
ner till bottenavsatsen och gå åt höger. 
Plocka upp nyckeln som ligger på marken och 
sätt i den i konsollen till höger. Klättra upp 
genom luckan som öppnas och klättra sedan 
upp på hissen. Ta hissen upp, klättra upp för 
de bägge avsatserna och gå in genom dörren 
till höger. Spara spelet här innan du fortsät
ter.
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väntar dig där. Vänta ett tag på att mössen 
ska "verka” och dra sedan din pistol. Rulla åt 
höger och skjut för allt vad du är värd tills 
bägge slemmonstren är döda.

*4 *4 Nu är det bara själva slutet kvar av 
JLiaJLi ■ Flashback. Spring så långt åt höger 
du kan komma - oroa dig inte för kraftfältet, 
det skadar dig inte om du springer förbi det. 
När du hör rösten som säger åt dig att place
ra laddningen här, så lyd den. Ställ dig på huk 
och placera laddningen på marken längst bort 
till höger. Tryck sedan på strömbrytaren på 
konsollen, och laddningen åker iväg ner mot 
planetens innandöme. Aktivera snabbt din 
teleporter för att transportera dig tillbaka till 
stället där du lämnade teleportermottagaren. 
Dörren till höger är nu öppen. Gå in genom 
den och åk upp med hissen.
Ŵ ^ N U  VISAS SLUT AN IM  A TIONEN, OCH 

HAR KLARAT SPELET.
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fusk
Skicka dina bästa spelfusk till High Score. Box 12547. 102 29 STOCKHOLM. Märk kuvertet Tusk”

Huvva!:J Det till den här sidan du
____ __ t skickar dina bästa speltips,
fusk, nivåkoder och fina presenter till redaktionen.
Det bästa fusket i varje nummer vinner ett valfritt 

spel. Denna gång skickar vi NHL Hockey 94 till 
Björn Johansson I Kistaför hans fusk till slaktar- 
spelet Mortal Kombat.
Adressen hit hittar ni i den gröna plattan längst 

upp på sidan. Glöm inte att ange till vilket spel och 
vilken maskin fusket är till. Och glöm inte att tala 
om vilket spel ni vill ha.

PRINCE OF PERSIA
PC

När du ska köra igång Prince Of Persia från dos ska du skriva ”Prince 
Megahit” i stället för "Prince” . Då får du tillgång till följande tangent
kombinationer, varav de två första är användbara:

Shift-T Extra kraft
Shift-L Hoppa över en bana
Shift-I Dålig kameravinkel (?)
Shift-B Dåligt mörkerseende 
Shift-C Svammel på nederkanten

Bashar Adil, Uppsala

HELL FIRE
SEGA MEGADRIVE

Välj HARD och sitt sedan bara 
och lyssna på musiken i cirka en 
minut. Då plötsligt försvinner 
ordet HARD och ersätts med ordet 
YEA RIGHT. Nu har du 99 continu
es! Varsågod!

Emil Eriksson och 
Mattias Nyberg, Västerås

MORTAL KOMBAT
SEGA MEGADRIVE
Vid bilden där man kan välja mellan "Game Start" och "Options” ska 

man trycka NER, UPP, VÄNSTER, VÄNSTER, A, HÖGER, NER. När man
har gjort detta (rätt, alltså) kommer texten "Cheat Enabled” fram under 
options-rubriken. Vid denna nya meny kan man välja och ändra massor 
med olika saker.

Björn Johansson, 
Kista

ALIEN BREED ’92 EDITION
AMIGA
Här kommer ett gäng trevliga koder som komplement till levelkoderna i 

ett tidigare nummer. Gå till en dator och skriv någon av följande medde
landen (små bokstäver går fint): AHH BUT WILL SHE SWALLOW IT, ALI
ENS ARE BENDERS, ALIENS LIKE MICHAEL BOLTON, AMIGA FORCE, 
BANK RAID, ELVIS MODE, F ***  OFF, HARD BASTARDS.I JUST LOVE 
TEAM 17 SOFTWARE, JANUARY SALE ON NOW, JESUS THIS JIM BEAM 
IS GOOD STUFF, JUST CALL ME MOGGY, KATRINA HAS FARTED AND ITS 
A BEAUTY, KEY TO THE CITY, KNACKERED JOYSTICK, MR YALE OR 
WHAT, PC EMULATOR, SALMAN RUSHDIE PLAYS ALIEN BREED, ST EMU
LATOR, ST USERS, STEVIE WONDER, THE IRAQUIS MADE THE WEA
PONS, WHY NOT CALL ME MOGGY AS WELL, WON THE POOLS.

ROAD RUNNER
SNES
Följande fusk ger dig hela 75 liv! Tryck ner 

VÄNSTER, SELECT, R, Y och sedan på 
START. När skärmen som säger "Zippity 
Splat" dyker upp, tryck då på X så har du 
75 liv!

Daniel Andersson, Värmdö

SHADOW OF THE BEAST, SEGA MEGADRIVE
Kör spelet som vanligt och skaffa cirka 2000-3000 poäng. Låt sedan fienderna ta kål på dig (lätt!). När det 
blir game over har du möjlighet att skriva in tre bokstäver. Slå in ZQX (OBS: bokstaven Q ser ut som ett bak
vänt P). Tryck på START och börja på nytt. Nu är du odödlig! Tips: Glöm inte nycklarna i trädet, och dratta inte 
ner i någon avgrund, för då hakar spelet upp sig och du måste göra en reset.

Emil Eriksson och Mattias Nyberg, Västerås

HOOK
AMIGA

Gå till "Bait and 
Tackle”-affären och ta 
muggen som finns 
bredvid stearinljuset. 
Fortsätt med "pick up” 
på stället där muggen 
var, så har du snart 
alla saker du behöver 
för att klara spelet!

Daniel Aktius, 
Ytterby

FLASHBACK
PC

LEVEL EASY NORMAL HARD
JUNGLE JAGUAR BANTHA TOHOLD
N. WASHINGTON COMBEL SHIVA PICOLO
DEATH TOWER ANTIC KASYYK FUGU
EARTH NOLAN SARLAC CAPSUL
ALIEN PRISON ARTHUR MAENOC ZZZAP
ALIEN PLANET PT1 SHIRYU SULUST MANIAC
ALIEN PLANET PT2 RENDER NEPTUN NO WAY
Skriv BELUGA för slutscenen.

Patrik Eveborn, Kvissleby

STREET FIGHTER 2, SNES
För att få spela samma gubbe 
som din motståndare i two play
er mode, tryck NER, R, UPP, L, Y 
och B när du ser CAPCOM-log- 
gan.

Nicklas Nilsson, 
Kristianstad

STREET FIGHTER 2, AMIGA
För att få göra likadant som fus
ket ovan fast på Amigaversio- 
nen, gör så här: starta en match, 
och under spelets gång skriver 
du ”7kids”. Avsluta matchen 
som vanligt, och sedan kan ni 
välja samma gubbe.

Marcus Gustavsson, 
Rödeby

TETRIS, GAMEBOY
Om du trycker Nedåt och START 
spå titelskärmen får du +10 i 
svårighetsgrad på vilken level 
som helst. Ett litet hjärta visas 
vid levelnumret.

TITUS THE FOX, AMIGA 
Nivå Kod
1 2625
2 8455
3 2974
4 4916
5 1933
6 0738
7 2237
8 5648
9 6390
10 8612
11 4187
12 1350
13 9813
14 5052
15 2045

Fredrik Sandström, 
Vällingby

THE LOST VIKINGS, SNES
Om du har fastnat på en bana 
som du bara inte orkar fortsätta 
att försöka klara kan du skippa 
den (och andra) banor genom att 
trycka ner X, Y, A och B samti
digt.

"Anonym tipsare”

COOL SPOT
SEGA MEGADRIVE

När du befinner dig på introskär
men tryck a, b, c, c, b, a så får du 
välja vilken nivå du vill börja på.

JAMES 
POND 2
AMIGA

Skriv ”the little mermaid” på
titelskärmen så får du tillgång till 
följande fuskknappar under spe
lets gång:

P för flygplan 
F för vingar 
B för badkar 
C för bil 
S för ljus
G för att komma till början igen 
X för nästa bana 
K för självmord 
ENTER för evigt liv 
F6 för sköld
F7 för att Robocod ska gå snab

bare.
Du kan även trycka M för att få 

välja bana genom att skriva in ett 
tvåsiffrigt tal upp till 50. OBS! På 
en del banor fungerar bara F, X,
M, K och G.

Martin Eriksson i Gävle, Fredrik 
Andersson i Horred, Erik Öström i
Torshälla och många fler har 
skickat in detta fusk.
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äventyrsakuten
Har du fastnat i ett äventyr? Skriv då till High Score, Box 1 2 5 4 7 ,1 0 2  2 9  STOCKHOLM. Märk kuvertet "Äventyrsakuten

Äventyrsakuteif har denna vecka fått ta emot mas
sor av nödrop -  utifrån savannen och inifrån ett 
hemsökt hus i träskmarkerna. Besvärjaren™ och 
hans stab av specialister på rustningsriktning, 
sköld-uträtning och hillebard-utdragning rycker 
sålunda ut.

S y s t e r ,vi ska till tropikerna, packa den stora väs
kan. Ja, just det -  den med cyanväte, löddrande svin- 
to och insektsspray.

ALONE IN THE DARK
• Hur dödar jag monstret i badkaret? Jag har hört att det ska finnas en 
nyckel som det bevakar.
Monstret i badkaret går inte att döda, mig veterligt. Det räcker dock om 
du har lyckats ta bringa ren ("jug”) i badrummet -  den är det enda du 
behöver därifrån.

• Hur dödar jag riddaren så att jag kan ta hans svärd?
Kasta något tungt på honom -  en staty till exempel. Du hittar en bra 
sådan i rummet bredvid badrummet, det som är mörkt när du går in i 
det. Tänd en tändsticka eller lys med lampan så ser du statyn. Det är 
dock säkrast att du står en bit ifrån rustningen när du kastar den, kom
mer du för nära vaknar riddaren till liv och gör köttsoppa av dig.

• Vad gör jag med spökdamen som sitter vid den öppna spisen?
Håller dig undan. Hon har ingen betydelse för spelet, men du dör en 
plågsam död om du rör vid henne. Undvik, undvik...

• Hur dödar jag piraten?
Det är ganska svårt att ta död på honom, men det går om du slåss mot 
honom med sabeln som du hittade i ett av rummen på den översta 
våningen. Det ska tydligen gå med svärdet som riddaren bär också, men 
det har jag inte provat. Piraten har nyckeln till de stora dörrarna in till 
balsalen -  ta den.

• Var är nyckeln till dörren i rummet med askfatet som börjar ryka när 
man kommer in?
Den ska finnas bakom farfarsklockan i Jeremys sovrum, om jag kommer 
ihåg rätt. Detta rum ligger i bortre ändan av konstgalleriet, och för att 
komma så långt måste du när du kommer in i galleriet först täcka över 
tavlan vid ingången med en matta ("rug”) och sedan ställa dig och skjuta 
med din pilbåge mot tavlan på andra sidan rummet (som föreställer en 
indian). Därefter kan du lugnt gå ner till Jeremys rum.

• Var hittar jag skivan som jag ska spela för de dansande paren?
Den ligger inne på Jeremys kontor, innanför rummet med den rykande 
cigarren. Häll förresten lite vatten ur b ringaren på askfatet, om röken 
besvärar dig...

QUEST FOR GLORY 3
• Var får man tag i de tre gåvorna som man ska ge till leopard kvinnan? 
Jag spelar som krigare.
Du kan få tag i allt du behöver i basaren inne i staden. Du behöver en 
liten leopardstaty, lite mat och en kniv att ge kvinnan i buren. Först ver
kar det inte göra något intryck på henne, men var lugn - hon kommer att 
återgälda din vänlighet senare i spelet.

• Som tjuv lyckas jag aldrig komma så långt att infödingarna fångar 
leopardkvinnan. Vad gör jag för fel?
Du gör väl inget fel direkt, det är bara så att du behöver utforska djung
eln lite mer noggrant. Om du går och undersöker djungelområdet ända 
bort till randen av vattenfallet, och sedan återvänder till Simpanibyn, ska 
du se att det sitter en leopardkvinna i buren. Innan du kan befria henne 
måste du förstås först vinna respekt bland infödingarna -  genom att

utmana dem i olika sporter som brottning och knivkastning. Du kan öva 
på dessa grenar i området bakom hyddorna.

• Mina pengar börjar att ta slut -  vad ska jag göra för att få tag på 
mer?
Om du spelar som magiker eller trollkarl är det ganska enkelt att skaffa 
pengar. Apotekaren betalar nämligen bra för gifttaggar från de stora 
skorpionerna som huserar ute på savannen. Döda några sådana mon
ster, så är du snart stadd vid kassa igen (observera att du måste klicka 
med handen på skorpionen efter att du har dödat den för att ta loss tag
gen).

• Vilka symboler ska man välja i templet?
Vad jag vet så finns det inget förutbestämt mönster. Bara att du ska 
vara så sanningsenlig som möjligt i dina val (vad nu det kan innebära).

• Vad ska man göra i staden när man är tjuv?
Du får prova dig fram, en tjuv är alltid bra på att använda rep och olja för 
att ta sig in genom låsta dörrar och fönster. Dessutom finns det ett par 
andra tjuvar i basaren som du bör prata med -  vilka det är vet du inte på 
förhand, men gå omkring och gör tjuvtecknet till alla du stöter på så hit
tar du dem snart (de andra förstår inte vad du gör, så du riskerar aldrig 
att bli avslöjad).

KING'S QUEST VI
• Hur får jag med slavflickan till odjuret?
Flickan i rosenträdgården behöver lockas med något för att hon ska våga 
komma fram och tala med dig. Ge henne den vita rosen som du tog från 
Is le  of the Beast” så börjar hon prata. Om du ger henne ringen som du 
fick av odjuret så följer hon med dig till honom.

• Hur får jag tag i bokmalens son?
Han hänger i ett träd på ”,Isle of the Beast". Du kan se honom direkt när 
du kommer i land, om jag inte minns fel. För att fånga honom måste du 
locka med den halvfärdiga meningen som flöt omkring i vattnet utanför 
”Isle of wonder".

• Hur kommer jag till dödsriket?
Med hjälp av en svart märr. När du är klar med katakomerna och räddat 
dig från att bli bränd på bål på "Isle of Mist", återvänder du till toppen av 
De logiska klipporna. Nu står märren och väntar på dig -  kasta trollfor
meln "Enchant creature of the night" på henne, så tar hon dig till dödsri
ket.

• Var finns brunnen någonstans?
I odjurets trädgård på "Isle of the Beast". För att komma dit in måste du 
förstås först klippa ner den täta häcken med rosenbuskar. Snodde du 
inte åt dig en bra lie ("scythe") från "Isle of Mist"?

• Hur får man lappen av spindeln?
Enkelt -  lura iväg henne till motsatta delen av nätet genom att dra i den 
lösa tåten som hänger lös längst ner. När hon störtar dit för att se vad 
som fastnat i nätet, hinner du ta lappen och titta vad som står på den 
innan hon kommer tillbaka.

• Ska jag göra något vid väggbonaden i katakomberna?
Ja, här finns en hemlig ingång till minotaurens gömställe. Om du använ
de det flyttbara hålet på väggen i ett rum längre västerut (rummet där du 
får meddelandet om att du hör något som rör sig) så har du sett hur 
minotauren tar sig in i det hemliga rummet. Gör som honom för att 
öppna dörren.

• Är det den röda halsduken som man fick av schakpjäserna som man 
ska använda för att reta minotauren?
Ja, varför inte?
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KILLING CLOUD -  AMIGA
Jag har fastnat redan i det första uppdraget, det där man ska 
fånga in en robot. Kan du möjligtvis säga ungefär hur man ska 
göra här?

Simon Ekelöf, Spånga
Det finns tre robotar, men du är bara ute efter en av dem. Robo
tarna finns på platserna Marina, Nob Hill och Telegraph/Russian 
area. Den du är ute efter finns oftast i Nob Hill. Sätt en pup i en 

återvädsgränd (roboten förstör den när han går på den annars). Sedan 
smyger du dig bakom roboten, och när den har rundat ett hörn, skjut ett 
nät på honom. Åk nu efter resten.

DOUBLE DRAGON -  GAMEBOY
När jag har klarat bossen på tredje banan kommer det ett 
gäng otrevliga ninjor som jag har lite problem med att klara... 
Vad ska man göra med dessa?

K.F.
Knepet ligger i att ta sig an dem en och en. Gå alltså väldigt för
siktigt tills den första kommer fram. Döda den, så kan du sedan 
gå lite längre fram och ta kål på nästa. Fortsätt på detta sätt 

tills du har klarat av allihop.

ception, höj hans adrenalin till maxvärdet och öppna dörren. De vakterna 
som står på broar är lättast att klara av genom att köra över dem eller 
åka förbi dem med hög hastighet och skjuta ner dem.

RINGS OF POWER -  MEGADRIVE
Jag tar snart livet av mig om jag inte får reda på var ”The Ring 
of Intuition” är någonstans. Och det vill ni väl inte att jag ska 
göra?

Mark Hansson, Spånga
Den ringen hittar du genom att först färdas till 26'2, O'6. Leta 
rätt på en kristallkula där. Den ska du ta med dig till "Island Of 
Light In The Night" som finns vid 13'6, 4'7. Vila där tills det blir 

natt. Ställ dig sedan i mitten och zooma in. Om du står på rätt ställe ser 
du en bågskytt som du ska prata med för att dörren ska öppnas. Klättra 
ner och visa din kristallkula för mannen, så kommer du få en nyckel. Fär
das nu till Oxbridge och gå till Akademien. Visa nyckeln för mannen och 
lyssna på hans berättelse. Muta honom för att få en duva. Denna duva 
ska du ge till draken i Flamory's Cave vid 30'3, 11 '9. För att komma till 
draken måste du döda drakarna på bottenvåningen och ta stegen som 
du finner i övre högra hörnet. Stegen tar du till källaren.

ASSASSIN -  AMIGA
Jag har spelat detta spel tusen gånger men jag kommer bara 
till level 3. Jag vill ha fusk. Hjälp mig fort innan jag blir flint
skallig. Otroligt tacksam för svar.

”Going Bald"
Jaha, du vill ha fusk... Du kan ju  pröva att skriva MIDAN på 
highscorelistan så ska du få fortsätta där du dog. Jag vet inte 
om det hjälper dig med level 3, men du dör ju  inte i alla fall.

STREET FIGHTER II -  AMIGA
Snälla, snälla, snällaaa. Hjälp mig med Street Fighter II. Hur 
gör man bett, ”Spinning Pile-Driver” och ”head slam” med 
Zangief? Jag har försökt i flera månader.

"Förbannad"
Jag kan tyvärr bara hjälpa dig med Spinning Pile-Drivern: Grabba 
tag i din motståndare, dra spaken/styrknappen i en 360° -cirkel 
och tryck på knappen. Resten av dina frågor kanske någon 

annan känner till svaren på? Då kan du som vet skicka dem hit. Adres
sen står där uppe!

SYNDICATE -  PC, AMIGA
Jag har lite problem som är mäkta frustrerande... Jag har näm
ligen alltid svårt när jag träffar på sådana där vakter som står 
på broar eller bakom dörrarna och trycker... Det finns säkert 

något bra sätt att ta kål på dem som alla känner till, utom jag!?
Lennart Granström, Salen

Pröva att klara skivan på det här viset: när du kommer till en 
dörr där du vet eller tror att det finns en vakt som lurar bakom 
den, ställ dig då nära dörren, dra upp hans intelligens och per-

CASTLE OF ILLUS. -  MEGADRIVE
Jag har kommit till en jättesvår slutboss, den som finns på 
bana två och ser ut som en clown. Hur ska man besegra 
honom?

"G.I.C. (Gillar Inte Clowner)"
När han har slutat hoppa omkring kommer han att skjuta ut 
sina långa armar. Dessa undviker du lättast genom att ducka 
precis när han landar. När han sedan skjuter ut fyra fjädrar, ska 

du använda den som är närmast honom som ett avtramp och hoppa på 
hans huvud. Hoppa sedan direkt till säkerhet. Gör nu om detta tills han 
mular. När du har lärt dig mönstret och rytmen kommer det bli mycket 
lättare.

CHAOS ENGINE -  AMIGA
Jag hajar inte riktigt hur man ska göra på banan 4.3... Den 
verkar lite speciell. Man ska i alla fall tydligen lösa problemen 
i de olika rummen för att komma vidare, men jag fastnar efter 

att ha klarat de två första.
"Vilseledd"

I det tredje rummet finns det två monstergeneratorer som spot
tar ut ett gäng tuffa elakingar. Dessa måste du ta kål på först. 
Sedan förstör du generatorerna. När du har gjort det kan du 

börja klura på problemet; det kommer fram några siffror på övre väggen. 
Nu är det dags att tänka tillbaka ett tag, för när du klarade första rum
met fick du en ledtråd genom att titta vid lampan på norra väggen. Den 
har slutat blinka, och där finns nu en etta. Om du skjuter på siffran igen 
ändras den till en fyra. Dessa ledtrådar betyder att du ska skjuta på just 
ettan i det tredje rummet. Om du även skjuter på fyran, öppnas en hem
lig ingång till det femte rummet.

FA STN A T I FLA S H B A C K ! 
Ring 0 7 1 2 -1 2 5  54  (4:55 kr/m in)
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spelnyckel
Här berättar vi alla fakta om spelen som recenseras i detta nummer, till vilka maskiner 
de kommer, OM de kommer. Vad spelen kräver av din dator. Plus lite andra onödiga 
fakta.

Action

Titel: Disney’s Aladdin
Tillverkare: Disney Soft
ware
Pris: ca 675 kr 
Version i test: Sega 
Megadrive 
Manual: 66 sidor 
Språk: svenska 
Distributör: Playmix

Titel: Flashback 
Tillverkare: US Gold 
Pris: ca 765 kr 
Version i test: Sega 
Megadrive 
Manual: 11 sidor 
Språk: svenska 
Distributör: Playmix

Titel: Asterix 
Tillverkare: Sega 
Pris: ca 675 kr 
Version i test: Sega 
Megadrive 
Manual: 49 sidor 
Språk: svenska 
Distributör: Playmix

Titel: Haunting 
Tillverkare: Electronic 
Arts
Pris: Ej satt 
Version i test: Sega 
Megadrive 
Manual: 35 sidor 
Språk: engelska 
Distributör: import

Titel: Cannon Fodder
Tillverkare: Sensible 
Software 
Pris: ca 380 kr 
Version i test: Amiga 
Antal disketter: 3 
Språk: engelska 
Kopieringsskyddat: Ja, 
diskbaserat 
HD-installerbart: Nej 
Distributör: Wendros

Tillverkare: Sony 
Pris: ej satt
Version i test: Mega CD 
Manual: 15 sidor 
Språk: engelska 
Distributör: Sony

Titel: Lost Vikings

Tillverkare: Interplay 
Pris: 749 kr 
Version i test: SNES 
Manual 22 sidor 
Språk: svenska 
Distributör: Bergsala

Titel: Thunderhawk

Titel: Hook

Titel: Chuck Rock
Tillverkare: Core Design 
Pris: Ej satt
Version i test: Mega CD 
Manual: 19 sidor 
Språk: Engelska 
Distributör: Sony

Tillverkare: Core Design 
Pris: ca 550 kr 
Version i test: Mega CD 
Manual: ej satt 
Språk: ej klart 
Distributör: Playmix

Titel: Wonderdog 
Tillverkare: Core Design 
Pris: ca 320 kr

Version i test: Amiga 
Antal disketter: 2 
Manual: Ej satt 
Språk: engelska 
Kopieringsskydd: Ja, 
diskbaserat 
HD-installerbart: Nej 
Distributör: Wendros

Titel: Dogfight 
Tillverkare: Microprose 
Pris: ca 450 kr 
Version i test: Amiga 
Antal disketter: 3 
Manual: 120 sidor 
Språk: engelska 
Kopieringsskyddat: Ja, 
manualskydd 
HD-installerbart: Ja, krä
ver 2,5 Mb diskutrym
me
Systemkrav: 1 Mb RAM 
Övrigt: Joystick rekom
menderas
Distributör: Wendros

Titel: Strike Comman
der Tactical Opera
tions
Tillverkare: Origin/Elec- 
tronic Arts 
Pris: ca 260 kr 
Version i test: IBM/PC  
Antal disketter: 3 
Manual: Installations- 
häfte på 20 sidor 
SPRÅK: engelska 
Kopieringsskydd: Ja, 
manualfråga från origi
nalhandboken till Stri
ke Commander 
HD-installerbart: Ja, 
installation krävs och 
tar 7 Mb på hårddisken 
Systemkrav: 386D X/33  
Mhz, 640K basminne,

MS-DOS 5.0 eller 
högre, 4 Mb RAM,VGA, 
hårddisk och hd-disk- 
drive. joystick rek. 
Ljudkortstöd: Adlib, 
Roland MT-32/LAPC-1 
Sound Blaster/SB Pro, 
Pro Audio Spectrum 
för musik, Soundblas- 
ter och Pro Audio 
Spectrum för ljudef
fekter.
Övrigt: Kräver ”Strike 
Commander” för att 
fungera.
Distributör: Wendros

Titel: Premier Manager 
2
Tillverkare: Gremlin 
Graphics 
Pris: ca 330 kr 
Version i test: Amiga 
Antal disketter: 3 
Manual: 42 sidor 
Språk: engelska 
Kopieringsskydd: Manu
alskydd
HD-installerbart: Nej 
Systemkrav: 1 Mb 
minne
Distributör: Wendros

Titel: Brutal Football
Tillverkare: Millennium 
Pris: ca 380 kr 
Version i test: IBM/PC  
Antal disketter: 1 
Manual: 20 sidor, eng
elska
Kopieringsskydd: Nej 
HD-lnstallerbart: Ja, krä
ver 1,4 Mb 
Systemkrav: PC 386, 
590 Kb RAM, VGA, MS- 
DOS 3.3 eller högre 
Ljudkortsstöd: Sound- 
blaster, Ultrasound 
Distributör: Wendros

Titel: Dracula Unleas
hed
Tillverkare: Viacom New 
Media
Pris: ca 630 kr 
Version i test: PC CD- 
ROM
Antal disketter: 1 CD- 
skiva
Manual: 62 sidor + 
interaktiv hjälpfunk
tion på CD:n.
Kopieringsskydd: Nej 
HD-installerbart: Nej, 
hela programmet körs 
från CD.
Systemkrav: 386SX, 20 
Mhz, 450K ledigt bas
minne, 4 Mb RAM, 
VGA/S-VGA (512K) och 
mus. CD-spelare med 
150K:s läshastighet 
minimum.
Ljudkortstöd: Sound- 
blaster/SB Pro + kom
patibla, Soundmaster 
II, Microsoft Sound 
System och Pro Audio 
Spectrum.
Distributör: Wendros

Titel: Innocent Until 
Caught
Tillverkare: Psygnosis 
(Sony)
Pris: 570 kr
Version i test: IBM/PC
Antal disketter: 7 hd-dis-
ketter.
Manual: 66 sidor 
Språk: engelska. 
Kopieringsskydd: Ja, 
manualfråga i början 
av spelet. 
HD-installerbart: Ja, 
installation krävs och 
tar 18 Mb.
Systemkrav: 2 8 6 /20  
Mhz, 1 Mb RAM (570K  
basminne), VGA, hård
disk och hd-diskdrive. 
Mus rek.
Ljudkortstöd: Adlib, 
Roland MT-32/LAPC-1 
Sound Blaster/SB Pro.
Distributör: Wendros

Titel: Myst
Tillverkare: Brederbund

Pris: ca 500 kr 
Version i test: Mac CD- 
rom
Antal disketter: 1 CD- 
skiva
Manual:
Kopieringsskydd: nej 
Systemkrav: System 
7.01 eller högre, 256 
färger, 4Mb ram.
Distributör: Wendros
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C.B.I. ORDERTELEFON 016-131020
BO X 503, 631 0 6  ESKILSTUNA, SVERIGE
FAX 0 1 6 -1 2 1 3 0 0 TIO ARS JUBILEUM 1 9 83 -19 93

PC ACTION PRIS
EIGHT BALL DELUXE 499
GOBLIIINS 3 499
JURASSIC PARK 439
PINBALL DREAMS 449
SILVERBALL 369
SYNDICATE 529
TERM 1 NAT. 2 COIN-OP 379

PC FLYG PRIS
A320 AIRBUS N. AM. 529
ACES OV. EUROPE 529
C. YEAGERS AIR COM. 209
COMANCHE MAXIM.* 499
F15 STRIKE EAGLE 3 499
FALCON 3.0 529
FALCON 3.0 MIG 29** 329
FLIGHT SIMULAT. 5.0 599
REACH FOR SKIES 449
SUPER VGA HARRIER * * * 539
TORNADO 529
*=kräver +4 Mb RAM minne.
**=kräver Falcon 3.0.
***=kräver SVGA.

PC MOTOR PRIS
FORMULA ONE G.P. 499
INDIANAPOLIS 500 209
INDYCAR RACING 599
RALLY 429

PC ROLLSPEL PRIS
BANE COSMIC FORGE 279
BETRAYAL KRONDOR 529
CLOUDS OF XEEN 549
COMPAN. OF XANTH 549
DARKSIDE OF XEEN 549
DARKSUN SH. LANDS 529
DRAGON BLADE WIN. 449
DUNE 2 449
DUNGEON HACK 499
KRONOLOG 599
KYRANDIA 2 539
LANDS OF LORE 449
RULES ENGAGEM. 2 529
SHADOW CASTER 539
SILVERSEED* 269
SPACE HULK 529
THE IMMORTAL 189
ULTIMA 7 SERP. ISLE 529
ULT. UNDER. 1/2 Pris/st. 499
UNLIMITED ADVENT. 439
*=kräver Ultima 7 Serpent Isle

PC SIMULATOR PRIS
688 ATTACK SUB 209
B-WING**** 279
CYBERRACE 529
ELITE 2 FRONTIER 469
IMPERIAL PURSUIT**** 259
M1 TANK PLATOON 219
PIRATES GOLD* 499
PRIVATEER* 559
PRIVAT. SPEECH*** 269
SEAL TEAM 539
SILENT SERVICE 2 249
SIM CITY WINDOWS 429
SIM EARTH WINDOWS 499
SIM FARM 439
SIM LIFE 499
STRIKE COMMANDER* 549
STRIKE C. SPEECH** 269
STRIKE C. OPERAT.** 269
SUBWAR 2050 529
WING COMMANDER 1 209
X-WING 499
*=kräver +4 Mb RAM minne. 
**=kräver Strike Commander. 
***=kräver Privateer. 
****=kräver X-Wing.

PC SPORT pris
BANFF SPRINGS* 329
CHAMP. MANAGER 93 379
CHAMP. SEAS94DISK** 159
FIRESTONE* NYVER 329
FRONT P. FOOTB. PRO 499 
HOCKEY LEAG. SIM 2 449
INNISBROOK* 329
LINKS 386 PRO (SVGA) 529
MAUNA KEA* 329
NFL C.C. FOOTBALL 479
NHL HOCKEY 539
PEBBLE BEACH* 329
PINEHURST* 329
SENSIBLE SOC. 92/93 399
STRIKER 369
THE BELFRY* 329
WAYNE GRETZKY 3 499
*=kräver Links, Links 386 Pro 
eller Microsoft Golf. Utnyttjar 
SVGA på Links 386 Pro (VGA 
på Links och Microsoft Golf). 
**=kräver Champ. Manager 93.

PC STRATEGI pris
A-TRAIN 449
AIRBUCKS V1.2 429
BLUE AND THE GRAY 499 
CAESAR DELUXE 429
CHESSM. 4000 TURBO 439 
CIVILIZATION 449
CLASH OF STEEL 469 
CONQUERED KINGD. 549 
EMPIRE DELUXE 529
FANTASY EMPIRES 439 
FIELDS OF GLORY 499 
HEIRS TO THRONE 599 
HIGH COMMAND 539
HISTORY LINE 1914-18 469 
KASPAROV'S GAMBIT 539 
LUCKY CASINO ADV 599 
MASTER OF ORION 499 
PACIFIC WAR 469
POPULOUS 2 499
POWER MONGER 219 
PREMIER MANAGER 1 369
RAGS TO RICHES 499 
RAILR. TYC. DELUXE 499 
STRIP POK. PRO (SVGA) 499 
STRONGHOLD 439
THE PATRICIAN 429 
UTOPIA 179
V VICTORY 1 UTAH B.* 449
V VICTORY 2 VELIKI.* 449
V VICTORY 3 ARNH.* 529
V VICTORY 4 GOLD* 499
VIKINGS FIELDS CON. 429 
WAR IN RUSSIA 529
WARLORDS 2 529
WORLD WAR 2 549
*=kräver SVGA och +3 Mb 
RAM minne.

PC ÄVENTYR pris
ALONE IN THE DARK 529
ASHES OF EMPIRE 249
BLUE FORCE 529
BLOOD NET 529
DAY OF TENTACLE 499
FLASHBACK 449
FREDDY PHARKAS 499
GATEWAY 2 HOMEW. 499
HEART OF CHINA 499
INDIANA JONES 3 239
INDIANA JONES 4 439
INNOC. UNT. CAUGHT 539
JACK IN THE DARK 539
KINGS QUEST 6 529
LARRY 1 229
LARRY 5 399
LARRY 6 499
LEATHER GODDESS. 2 399
MONKEY ISLAND 1 249
MONKEY ISLAND 2 429
POLICE QUEST 3 499
QUEST FOR GLORY 3 499
RETURN TO ZORK 549
ROBIN HOOD 199
SAM & MAX 499
SEVEN CITIES GOLD 2 449
SIMON SORCERER 499
SPACE QUEST 5 499
THE LEGACY 499

PC SPELPAKET
AIR COMBAT CLASSICS
Their Finest Hour, Battlehaw- 
ks 1942, Secret Weapons of 
the Luftwaffe och 5 uppdrags- 
disketter. Pris 529 kr. 
CLASSIC ADVENTURES Ma
niac Mansion 1, Indiana 3 Last 
Crusade Adv, Secret of Mon
key Island 1, Zak Me Kracken 
och Loom. Pris 599 kr. 
COMBAT CLASSICS 2 F19 
Stealth Fighter, Pacific Islands 
och Sil. Service 2. Pris 449 kr. 
EYE OF THE BEHOLDER TRI
LOGY Eye of the Beholder 1, 
2 och 3. Pris 539 kr.
LORDS OF POWER Railroad 
Tycoon, Silent Service 2, Red 
Baron och Perfect General. 
Pris 479 kr.
PERFECT GENER. TRILOGY
Perfect General, World War 2 
Battle Set och Greatest Battle 
of 20th Century. Pris 599 kr. 
POWER GAME 2 Indianapolis 
500, Gunship 2000 och Jetfigh- 
ter 1. Pris 449 kr.
SIM CITY DELUXE Sim City, 
Sim City Terrain Editor och Sim 
City Architect 1. Pris 449 kr. 
SPACE LEGENDS Elite Plus, 
Mega Traveller 1 och Wing 
Commander 1. Pris 449 kr. 
SPELLCASTING PARTY 
PACK Spellcasting 101 Sor
cerers Get All Girls, Spellcas
ting 201 Sorcerers Appliance 
och Spellcasting 301 Spring- 
break.Pris 599 kr.
WING COMMANDER 2 PLUS 
Wing Commander 2 och Wing 
Comm. 2 Speech. Pris 499 kr. 
WIZARDRY TRILOGY 2 Heart 
of Maelstrom, Bane of Cosmic 
Forge och Crusaders of the 
Dark Savant. Pris 549 kr.

PC CD-ROM SPEL pris
7TH GUEST 899
ALONE IN THE DARK 549 
CHAOS CONTINUUM 1199 
CITY 2000 899
DARK SUN SH. LANDS 549 
DAY OF TENTACLE 549 
DRACULA UNLEASH. 599 
F15 STRIKE EAGLE 3 899
HELL CAB 1199
INDIANA JONES 4 549
IRON HELIX 1199
JOURNEYMAN PR. 799 
JUTLAND 749
KINGS QUEST 6 599
LORD OF THE RINGS 549 
LOST IN TIME 599
MAD DOG MCGREE 599 
MICROSOFT GOLF 699 
NIGHT OWL GAMES 299 
REBEL ASSAULT 599 
RETURN TO ZORK 649 
SECR. WEAR LUFTW. 479 
SUPER VGA HARRIER RING 
TORNADO 599
WORLD OF XEEN 649

PC CD-ROM SPELPAKET
SPELLCASTING PARTY 
PACK Spellcasting 101, 201 
och 301. Pris 499 kr.
THE GREATEST Dune 1, Lure 
of the Temptress och Shuttle. 
Pris 549 kr.
ULTIMA UNDERW. 1 & 2 Två
mycket bra rollspel. Pris 599 kr.

PC CD-ROM X-RATED pris
ADV SEYMORE BUTTS 799 
BARLOW AFFAIRS QT 879 
COLLEGE GIRLS 589
CONDO CUTIES 609
COVERGIRL STR. POK 569 
DEBBIE DOES DALLAS 589 
DEEP THROAT 799
DIGITAL DANCING 799 
DOORS OF PASSION 789 
GIRLS, GIRLS, GIRLS 499 
HIDDEN OBSESSIONS 799 
HOT PICS 3/4/5 Pris/st. 319 
INFERNO 879
LEGENDS OF PORN 2 649
PRINCESS OF PERSIA 609 
STORM 3 499
TH. CH. MY 1ST TIME 579 
TRACI I LOVE YOU 639 
TRANZ 569
WICKED WHISPERS 639 
WILD WOMEN 319
WHOM. W. LOVE MEN 499

PC CD-ROM NYTTOpris
CLIP ART WAREHSE 339 
DINOSAURS 699
ENCYCLOP. CLIPART 409 
FANT. FONTS (2000 St) 569 
GUINESS DISK REC. 399 
JFK ASSASSINATION 749 
MIDNIGHT MOVIE MADNESS 729 
NIGHT OWL 10 549
SHAREWARE OVERL. 339 
SHAREW. STUDIO 3 229
SUPER CLIPART 229
SUPER FONTS 229
UP ALL NIGHT 389
WORLD ATLAS 4.0 279
WORLD OF WINDOWS 279

BÖCKER pris
7TH GUEST 0FFIC. STR GDE 279 
A-TRAIN GUIDE BOOK 279 
AMIGA HARD. M. 3RD 449 
BANE COSM. FOR. HB. 159 
BARDS TALE 3 HB 159 
BLADE DESTINY HB 269 
BLUE FORCE HB 159
CHAMP. KRYNN HB 159 
CIVILIZAT. 640K A DAY 299 
CLOUDS OF XEEN HB 269 
CODENAME ICEM. HB 129 
COLONELS BEQ. HB 129 
CONQUEST CAM. HB 129 
CONQ. LONGB. HB 129 
CORISH C.G.GD. 3RD ED 249 
CRUS. DARK SAV. HB 269 
CURSE AZ. BONDS HB 159 
DAGGER AMON RA HB 129 
DARK SEED HB 129
DARK SUN SHAT. HB 229 
DARKSIDE XEEN HB 269 
DAY OF TENTACLE HB 159 
DEATH KN. KR. HB 159 
DUNGEON MAST. HB 159 
ELITE HELP BOOK 99
EMPIRE DELUXE GDE 279 
EYE B.1/2/3 HB Pris/st. 159 
FREDDY PHARKAS HB 129 
GATEWAY SAV. FR. HB 159 
HEART OF CHINA HB 129 
INDY J. FATE ATL HB 159 
KINGS Q. 1-6 HB Pris/st. 129 
KINGS Q. COMP. 3RD. 279 
LARRY 1/2/3/5H6 Pris/st 129 
LEGEND OF KYR. HB 129 
LEGENDS OF VAL. HB 159 
LINKS PRO TOUR GDE 269

ELITE 2 FRONTIER från Game- 
Tek. Du bestämmer själv hur du 
vill spela spelet, du har total fri
het. Du kan sträva efter att bli den 
högst rankade officeren, ha den 
mest framgångsrika gruvdriften 
i galaxen, ha den bästa taxi
servicen, bli den mest ökände pi
raten, den mest hänsynslöse 
lönnmördaren, den hetaste han
delsmannen när du köper billigt 
på en planet och säljer dyrt på en 
annan planet eller... Enormt stort 
spelområde. "It's certainly the hest 
gam e I have ever seen , on any 
machine." CU Amiga betyg 97%. 
"...will be talked about in awe and 
admiration for years to come. It's 
better than you could ever have 
dreamed it'd be." The One Amiga 
betyg 96%. Pris Amiga 369 kr, PC 
469 kr.

PREMIER MANAGER 2 från 
Gremlin. Bli manager för ett fot
bollslag. Köp och sälj spelare. 
Vinn ligan. Skador. Träning. Bygg 
ut läktaren. Avbytare. Avstäng
ningar. Fem divisioner och alla 
cuper. 1 6  olika spelformationer. 
4 8 6  kombinationer av spelsätt och 
matchtaktik. Förbättrad grafik, 
träning, sponsorer och match
kommentarer. Ordna vänskaps- 
matcher mot topplag från Europa. 
Bestäm biljettpriserna. "A superb 
football management sim that will 
have the fans singing in the terraces. " 
Amiga Force betyg 89%. För 
Amiga. Pris 329 kr.

HIRED GUNS från Psygnosis. 
Det slutgiltiga rollspelet för flera 
spelare. Du befinner dig i en värld 
av grymma varelser och högtek
nologiska vapen där terror finns 
runt varje hörn. "One of the best 
Amiga games ever made - miss it at 
your peril" Amiga Force betyg 97%. 
För Amiga. Pris 439 kr.

STRIKER från Rage. Mycket bra 
fotbollsspel i klass med Sensible 
Soccer. "Striker is probably the 
closest anyone has come to creating 
a realistic soccer simulation." CU 
Amiga betyg 94%. Pris Amiga 159 
kr, PC 369 kr.

LOOM HINTBOOK 149
LORD OF RINGS HB 159 
LOST FILES SHER. HB 159 
MANHUNTER N.Y. HB 129 
MANHUNTER S.F. HB 129 
MANIAC MANS. 1 HB 149 
MAPPING AMIGA 2NDED 399 
MIGHT M. 1/2 HB Pris/st. 159 
MIGHT & MAGIC 3 HB 249 
MONKEY ISLAND 2 HB 159 
OFFIC. GDE CIVILIZ. 249
OFF. GDE RAILR TYC. 249 
POL. Q. 1/2/3 HB Pris/st. 129 
POOL RADIANCE HB 159 
POOLS DARKNESS HB 159 
PROTOSTAR HB 159
QUEST FOR CLUES 4 349
QUEST FOR CLUES 5 269
QUEST FOR CLUES 6 269
QUEST G. 1 -3 HB Pris/st. 129 
RAILR. T. MAST. STR. 279 
RETURN TO ZORK HB 129 
RISE OF DRAGON HB 129 
SECRET MONK. 1 HB. 159 
SIM CITY PLANNING 299 
SIM LIFE STRAT. GDE 299 
SPACE Q. 1-5 HB Pris/st. 129 
SPACE QUEST COMP. 269 
STRIKE COM. PLAYT. 149
ULT. UNDERW. 1 HB 159 
ULTIMA 5/6 HB Pris/st. 159 
ULTIMA 7 BLACKG. HB 159 
ULT. 7 SERP. ISLE HB 159 
VEIL DARKNESS HB 159
WILLY BEAMISH HB 129
WING COM. 1 & 2 GDE 279
X-WING OFFIC. GDE 279

JOYSTICKS pris
BOSS (AMIGA) 229
FLIGHT STICK (PC) 669
FLIGHT ST. PRO (PC) 969
GRAV. ANAL. PRO (PC) 569 
GRAV. GAME PAD (PC) 349 
GR. GAME PAD (AMI) 279
MEGAGRIP 2 (AMI) 239
MEGASTICK 3 (PC) 169
NIGHT FORCE (PC) 299
QUICKJ0YTURB0 (AMI) 169
QUICKSH. 2 TURBO (AMI) 169
RED BALL (AMIGA) 269
SLICK STICK (AMIGA) 119
TAC-2 (AMIGA) 149
THE BUG (AMIGA) 199

MÖSS pris
AMIS 3 BUTTON (PC) 229
BEET. M. LADYB (AMI) 279
BEET. M. 2 TON. (AMI) 259
CHICK KWIK (AMI) 199

AMIGA ACTION pris
ALIEN 3 339
ALIEN BREED 2 339
AMERICAN GLADIAT. 329
ANC. ART WAR SKIES 399
ASSASSIN 329
BAT 2 429
BLASTER 329
BLOB 329
BOBS BAD DAY 339
CHAOS ENGINE 299
D-DAY 369
DEEP CORE 329
DESERT STRIKE 369
DISPOSABLE HERO 339
DRAGONS LAIR 3 379
MEAN ARENAS 339
SUBURBAN COMMANDO 339
SYNDICATE 439
TERMINATOR 2 C0IN-0P 379
THEATER OF DEATH 379
URIDIUM 2 329
WALKER 369

AMIGA FIGHTING pris
BODY BLOWS GALAC. 339 
STREET FIGHTER 2 229

AMIGA FLYG pris
A320 AIRBUS EUR.*** 399
A320 AIRBUS N AMER. 429 
AV8B HARRIER ASS. 439 
B17 FLYING FORTR. 399 
BATTLEHAWKS 1942* 219
BIRDS OF PREY** 439 
COMBAT AIR PATROL 369 
DOG FIGHT 429
F15 STRIKE EAGLE 2 249
F19 STEALTH FIGHT.** 249 
F117A NIGHTHAWK 429 
FALCON 209
FALCON MISSION 1**** 159 
FALCON MISSION 2**** 159 
FIGHTER DUEL PRO 499 
FLIGHT SIMULATOR 2 499
GUNSHIP 199
GUNSHIP 2000 399
JET STRIKE 339
KNIGHTS OF SKY*** 249 
REACH FOR SKIES 379 
THUNDERHAWK** 369
*=fung ej på Plus, 600 och 1200 
**=fungerar ej på A1200/ 
4000.
***=kräver 2 MB minne på 600. 
****=kräver Falcon.

AMIGA FOTBOLL pris
CHAMP. MANAGER 93 339
CHAMP. 94 SEAS DISK*** 159 
EUROP. CHAMPIONS 329 
EUR. SUPERLEAGUE** 299 
FOOTBALL DIRECT. 2 299
GOAL 369
KICK OFF 2 1 MEG V.** 299 
MATCH OF THE DAY 299 
PREMIER MANAGER 1 299
PREMIER MANAG. 2 329 
SENSI. SOCC. 92/93 299
SOCCER KID 369
TREBLE CHAMP. 2 269
WORLD CHAMP SOC. 299
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=kräver Champ. Manager 93.

AMIGA MOTOR pris
4D SPORTS DRIVIN 199
BIG RUN 299
BILL ELLIOT NASCAR 209
BURNING RUBBER 339
FORMULA ONE G.P. 399
MICRO MACHINES 329
OVERDRIVE 339
PRIME MOVER 339
ROAD RASH 339
**=fungerar ej på A 1200/4000.

AMIGA PLATTFORMpris
ALFRED CHICKEN 329
ALLO ALLO 339
ARABIAN NIGHTS 329
BART VS THE WORLD 339
B.C. KID 329
CAR-VUP** 299
CHUCK ROCK 2 329
CREATURES 2 329
DONK 349
FURYOFTHEFURRIES 369
FUZZBALL 249
GLOBAL GLADIATORS 339
GOBLIINS 2 369
KRUSTYS FUN HOUSE 339
LEMMINGS 2 369
LETHAL WEAPON 299
LOST VIKINGS 369
MAGIC BOY 339
MC DONALD LAND 339
NICKY 2 369
ONE STEP BEYOND 269
OSCAR 339
PAC LAND** 249
PREMIERE** 369
PUTTY 339
SINK OR SWIM 339
SUPER FROG 339
WONDERDOG 339
WOODYS WORLD*** 329
YO! JOE! 329
ZOOL 1 299
ZOOL 2 329
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=fungerar ej på 600 & 1200.

AMIGA ROLLSPELpris
ABAND. PLACES 2** 429
BANE COSMIC FORGE 279 
BARDS T. CON SET** 379 
BLACK CRYPT 199
BLADE OF DESTINY 469 
CHAMPIONS KRYNN 379 
DARKSEED 429
DAY OF THE VIPER 299 
DRAGON WARS** 299
DUNE 2 379
EYE OF BEHOLDER 2 439
GATEWAY SAV. FR. 379 
HIRED GUNS 439
KINGS BOUNTY** 369
LEGENDS VALOUR**** 469 
LORD OF THE RINGS** 339 
MOONSTONE** 369
POOLS OF DARKNESS 379 
RULES ENGAGEM. 1 339
RULES ENGAGEM. 2*** 439 
SECRET SILVERBLAD. 379 
SPACE 1889 379
SPACE HULK 439
SPACE ROGUE 369
STAR CONTROL 299
STELLAR CRUSADE 399 
SUSPICIOUS CARGO** 299 
TREASURES SAV.FR. 379 
WIND WALKER 369
WORLDS OF LEGEND 329
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=kräv. hårddisk eller2 drivar. 
****=kräver 1.5 Mb minne.

AMIGA SIMULATOR pris
AIR FORCE COMM. 369
ELITE 2 FRONTIER 369
M1 TANK PLATOON 219
PIRATES 199
SHUTTLE (EJA3000) 379
SILENT SERVICE 2 249
SIM CITY 1 MEG VER 499
SIM EARTH 429
SIM LIFE**** 429
SUBBATTLE SIMUL.** 299
TRACON 2 449
WAR IN THE GULF 369
**=fungerar ej på A1200/4000. 
***=fungerar ej på A600. 
****=kräver 1.5 MB minne.



EXTRA BONUSSPEL FÖR VARJE 600 KR SOM DU KÖPER FÖR. 
VÄRDE MELLAN 149 KR - 369 KR.*

*=Se alternativen i orderkupongen. Erbjudandet gäller endast vid köp av Amiga/PC-spel/böcker/tillbehör.

AMIGA SPORT pris
4D SPORTS BOXING 199
A. MACLEANS POOL 339
BLADES OF STEEL* 299
BRUTAL SPORTS 339
JOHN MADDEN 339
LINKS*** 249
NICK FALDO'S GOLF 429
TV SPORTS BOXING 199
WWF 2 EURO. RAMP. 329
*=fung. ej på Plus, 600 8 1200. 
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=kräv. 2 drivar eller hårddisk.

AMIGA STRATEGI pris
1869 369
A-TRAIN 399
ACTION STATIONS 369
AIRBUCKS V1.2 369
BATTLE ISLE 93 329
BRIDGE 6.0* 419
CAESAR DELUXE 369
CIVILIZATION 399
COHORT 2 369
COLOSS. BRIDGE 4.0 299
COLOSS. CHESS X** 299
CONFLICT KOREA 429
CONFLICT MIDDLE EA 379
HISTORYLINE 1914-18 429
HOYLES 1 199
MIDWINTER 2 249
RAILR. TYCOON*** 249
SPOILS OF WAR 449
THE PATRICIAN 399
THIRD REICH**** 449
VIKINGS FIEL. CONQ. 329
WARLORDS 499
WILD WEST WORLD 329
*=fung. ej på Plus, 600 och 1200. 
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=fungerar ej på A600. 
****=fungerar ej på Plus 8 600.

AMIGA ÄVENTYR pris
ANOTHER WORLD 329 
ASHES OF EMPIRE 249 
CODENAME ICEMAN 399 
COLONELS BEQUEST 399 
CONQUEST CAMELOT 399 
CRUISE F. CORPSE** 349 
CURSE ENCHANTIA 429 
DEJAVU1 299
DEJAVU2** 299
ELVIRA 2** 439
FLASHBACK 369
FUTURE WARS** 199
HEART OF CHINA 399 
INDY JONES 3 LC ADV 219 
INDY JONES 4 ADV. 399

KGB 379
KINGS QUEST 1 229
KINGS QUEST 5*** 499
LARRY 1 229
LARRY 2 399
LOOM 219
MANHUNTER N.Y. 399
MANIAC MANSION 1 199
MONKEY ISLAND 1 249
MONKEY ISLAND 2 399
OPERAT. STEALTH** 219 
PLAN 9 FR. O. SPACE 399 
POLICE QUEST 1 399
POLICE QUEST 3*** 499
QUEST FOR GLORY 2 399
RISE OF THE DRAGON 399 
ROBIN HOOD 199
SPACE Q. 1/2/3 Pris/st. 399 
SPACE QUEST 4*** 499
ZAK MC KRACKEN 199
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=kräv. hårddisk eller 2 drivar.

Al 200 SPEL pris
AIRBUCKS V1.2 429
ALIEN BREED 2 369
BODY BLOWS GAL. 369
CHAOS ENGINE 339
CIVILIZATION 469
DIGGERS 439
ISHAR 2 369
JURASSIC PARK 349
MORPH 369
OSCAR 339
OVERKILL 269
PINBALL FANTASIES 369
ROBOCOD 159
SIM LIFE 429
TROLLS 329
WHALES VOYAGE 369
ZOOL 1 299

CD-32 SPEL pris
D-GENERATION 339
DEEP CORE 339
MORPH 369
OVERKILL 369
PINBALL FANTAS. 399
ROBOCOD JAMES P. 2 369 
TROLLS 369
WHALES VOYAGE 369
ZOOL 369

AMIGA SPEL PRIS 
1 4 9  K R / S T .

BATMAN THE MOVIE, BUBB
LE BOBBLE, FIRST DIVISION 
MANAGER, HUDSON
HAWK**, JACK NICKLAUS 
GOLF, JAMES POND**, PIT 
FIGHTER, PRINCE OF PER
SIA, PRO TENNIS TOUR 1**, 
RBI 2 BASEBALL**, ROBIN 
HOOD LEGEND QUEST, 
TERMINATOR 2, TEST DRIVE 
2, TOYOTA CELICA RALLY, 
*=fung. ej på Plus, 600 och 1200. 
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=fung. ej på A600/1200/4000.

AMIGA SPEL PRIS 
1 5 9  K R / S T .

3D POOL**, ADDAMS FAMI
LY, ARNIE 1, ARNIE 2, BLOOD 
MONEY**, BLUE ANGELS, 
BULLYS SPORTING DARTS, 
CARDIAXX, CHASE HQ 2, 
COUNT DUCKULA 2, CRYS
TAL KINGDOM DIZZY, DE
FENDER OF THE CROWN**, 
F16 COMBAT PILOT, FACE 
OFF ICE HOCKEY**, FINAL 
FIGHT, FLIMBOS QUEST**, 
GO FOR GOLD***, GRAHAM 
TAYLORS SOCCER CHAL
LENGE, GRAND PRIX CIRCU
IT, HARDBALL 1*, HARD DRI- 
VIN 2*, HARD NOVA, HERO 
QUEST, HILL STREET BLUES, 
HUCKLEBERRY HOUND, 
INT’L SOCCER CHALLENGE, 
LASER SQUAD, LAST NINJA 
3**, LORDS OF CHAOS, LO
TUS 2**, MANCHESTER UTD 
EUROPE, MEGA TWINS*, 
MERCS, MOONSHINE RA
CERS, MURDER*, MYTH**, 
NINJA REMIX**, OPERATION 
HARRIER*, ORIENTAL GA
MES**, OUT RUN EUROPA, 
PANZA KICK BOXING**, 
PAPERBOY 1**, PARASOL 
STARS**; PINBALL MAGIC, 
PIXIE & DIXIE, PREMIER DIVI
SION, RICK DANGEROUS 2, 
ROBOCOD, ROCKET RANG
ER**, RODLAND, RVF HON
DA**, SANTAS X-MAS CAPER, 
SHADOW DANCER,
SHADOWLANDS, SIMP
SONS, SPACE CRUSADE, 
STREET FIGHTER 1, STRI
DER 2, STRIKER, STRIKER 
MANAGER, SUPER CARS 2**, 
SUPER MONACO GP**, SU
PER OFF ROAD**, SUPER 
SPACE INVADERS, SWITCH
BLADE 2, SWIV**, TENNIS 
CUP 2, TOKI, TV SPORTS 
FOOTBALL*, UTOPIA, VIDEO 
KID**, WATERLOO, WORK 
TEAM RALLY, WWF 1, XENON 
2, ZORK 3
*=fung. ej på Plus, 600 8 1200. 
**=fungerar ej på A 1200/4000.
* * *=GamesSummerEdition. EjA 1200.

AMIGA SPEL PRIS 
1 8 9  K R / S T .

688 ATTACK SUB, BUDOKAN, 
CHUCK ROCK 1**, F17 CHAL
LENGE, F29 RETALIATORY*, 
GUNBOAT, INDIANAPOLIS 
500, MIG 29 FULCRUM, PRO
JECT X REVISED, QWAK, 
STRIKE FLEET, THE CYCLES, 
THE IMMORTAL, THOMAS 
THE TANK ENGINE 2, 
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=fungerar ej på 600 8 1200.

THE PATRICIAN från Ascon. 
The Patrician är en episk saga om 
makt och pengar. Du måste stiga 
till toppen av den mäktiga Han- 
san. I ditt sökande efter makt och 
rikedom måste du sköta en inter
nationell handelsorganisation och 
bli en social och politisk kraft i sta
den. Se upp för pirater. "You will 
be playing for months!" PC Home. 
"Has to be the single most involving 
strategy game since Elite ...unbelie
vably good stuff. "  CU Amiga. Pris 
PC 429 kr, Amiga 399 kr.

SPACE HULK från Electronic 
Arts. Ett övergivet rymdskepp är 
infekterat med G enestealers. 
Dessa insektsbästar från helvetet 
har förökat sig genom att plantera 
sina gener i levande människor. 
Sätt på dig din pansardräkt och 
ta med dig alla vapen som du or
kar bära. Du ska in i skeppet. 
Skräckinjagande strider i realtid. 
Över 50 dödliga uppdrag. "Fä spel 
bjuder på sådan atmosfär söm Space 
Hulk..." Highscore Express betyg 4 
av 5. "The presentation on Space 
Hulk is amazing. Visually, it's su
perb... This will test every level of 
your gam eplaying ability"  
CU Amiga betyg 87%. Pris Amiga 
439 kr, PC 529 kr.

AMIGA SPELPAKET
10 INTELL. STRATEGY GA
MES Backgammon, Schack, 
Go, Bridge, Othello, Chinese 
Chess, Fyra i rad, Dam, Gomo- 
ku och Renju. Pris 369 kr. 
ACCOLADE IN ACTION** 
Grand Prix Circuit, 4th & In
ches, Fast Break och Blue Ang
els. Pris 369 kr.
ANIMATION CLASSICS Spa
ce Ace 1, Dragons Lair 2: Time 
Warp och Wrath of the Demon. 
Pris 529 kr.
COMBAT CLASSICS 2 Silent 
Service 2, F19 Stealth Fighter 
och Pacific Islands. Pris 379 kr. 
DIZZY EXCELLENT ADV** 
Bubble Dizzy, Dizzy Prince of 
Yolkf., Dizzy Panic, Spellb. Diz
zy och Kwik Snax. Pris 329 kr. 
FOOTBALL CRAZY** Kick Off 
2, Final Whistle och Player 
Manager. Pris 339 kr.
GARY LINEKER COLLEC
TION** Italy 1990, Internatio
nal Soccer Challenge, Footbal
ler of the Year 2 och Gary Li
nekers Hot-Shot. Pris 269 kr. 
LORDS OF POWER Railroad 
Tycoon, Silent Service 2, Red 
Baron och Perfect General. Ej 
A600. Pris 439 kr.
LOST TREAS. OF INFOCOM 
Infidel, Lurking Horror, Sus
pect, Ballyhoo, Hitchhikers Gui
de to the Galaxy, Suspended, 
Starcr., Deadl., Witness, Moon- 
mist, Planetfall, Stationfall, En
chanter, Sorcerer, Spellbrea- 
ker, Zork 1,2 & 3, Beyond Zork 
och Zork Zero. Pris 599 kr.
PHANTASIE BONUS EDI
TION Phantasie 1 & 3 och 
Questron 2. Pris 369 kr.
PGA TOUR GOLF PLUS PGA 
Tour Golf och PGA Courses. 
Sju olika golfbanor: Sawgrass, 
Avenel, La Quinta, Sterling 
Shores, Eagle Trace, Scottsda
le och Southwind. Pris 369 kr. 
PINBALL DREAMS & FANTA
SIES Två mycket bra flipper- 
spel. Läcker grafik. Pris 429 kr. 
POPULOUS 1 PLUS Populous
1 & Promis. Lands. Pris 189 kr. 
POPULOUS 2 PLUS Populous
2 och Populous 2 Challenge 
datadisk. Pris 439 kr. 
POWERMONGER PLUS Po- 
wermonger och Powermonger 
World War 1 datad. Pris 219 kr. 
POWERPACK 1* TV Sports 
Footb., Xenon 2, Bloodw.och 
Lomb. RAC Rally. Pris 299 kr. 
PRO SPORT CHALLENGE 
The Cycles, Powerboat, Jack 
Nicklaus Golf och Jack Nick-

laus Courses vol 1. Pris 369 kr. 
PSYCHO’S SOCCER** Kick 
Off 2, Manchester United, Int’l 
Soccer Challenge och World 
Champ Soccer. Pris 349 kr. 
QUATTRO FIGHTERS** Guar
dian Angel, Kamikaze, Mig 29 
och SAS Combat. Pris 149 kr. 
RAVING MAD** Rodland, Ro- 
bocod och Megatw. Pris 299 kr. 
SIM CITY & POPULOUS** Två 
av de bästa spelen någonsin till 
priset av ett spel. Pris 369 kr. 
SIM CITY DELUXE Sim City 
(512K ver.), Sim City Terrain 
Editor och Sim City Architect 
1. Pris 439 kr.
SPACE LEGENDS Elite, Mega 
Traveller 1 och Wing Comman
der. Pris 369 kr.
SPORT TOP 10 World Soccer, 
International Ice Hockey, Ame
rican Tag Team Wrestling, 
World Cricket, Kenny Dalglish 
Soccer Manager, International 
Tennis, Carnage, International 
Truck Racing, World Rugby och 
Graeme Souness Soccer Ma
nager. Pris 369 kr.
SPORTS MASTERS Indiana
polis 500, PGA Tour Golf, Ad
vantage Tennis och European 
Champ. 1992. Pris 369 kr. 
STRATEGY MASTERS** Batt- 
lemasters, Populous 1, Hunter, 
Spirit of Excalibur och Chess 
Player 2150. Pris 419 kr. 
SUPER ALL STARS** Robin 
Hood Legend Quest, Magic- 
land Dizzy, Captain Dynamo, 
CJ in the USA och Steg the 
Slug. Pris 329 kr.
TEST DRIVE 2 COLLECTION 
Test Drive 2 och alla fyra extra 
disketterna (California, Europe
an, Musclecars och Super
cars). Pris 369 kr.
THE GREATEST Jimmy 
White’s Whirlwind Snooker, 
Lure of the Temptress och 
Dune 1. Pris 399 kr.
TRIAD 2** Menace, Tetris och 
Ball. Pris 299 kr.
TRIPLE ACTION VOL 5 Grand 
Prix Master, Crazy Cars 3 och 
Battletech. Pris 189 kr.
*=fung. ej på Plus, 600 och 1200. 
**=fungerar ej på A 1200/4000.

AMIGA NYTT0 pris
3D CONSTRUCT. KIT 2 599
AMOS PROFESSION. 599 
AMOS PRO COMPIL.*** 429 
DEL. PAINT 4 AGA**** 1099
EASY AMOS 429
STEREO MASTER 499
***=kräver Amos Professional. 
****=endast för A 1200/4000.
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MINSTA BESTÄLLNING = 299 KR
Priserna är inkl moms, frakt, pf-avgift och emballage. Endast 45 kr exp.avg 
tillkommer. Inga andra avgifter tillkommer. Leveranstiden är 1-2 veckor. 
Ej utlösta försändelser debiteras med 149 kr. Alla reklamationer kräver 
vårt returgodkännande nummer. Reklamerade varor skall skickas som 
vanligt brev. Skicka INTE förpackningen/instruktionerna, endast disketten. 
Vi byter ej köpta spel till andra spel. Vi accepterar inte avbeställningar på 
varor som är skickade. Till Norge, Danmark och Finland tillkommer 
dessutom en extra avgift på 30 kr och tulldeklaringsavgift.

T
I
I
I
I

□  Jag beställer för mer än 600 kr och jag får då ett extra spel utan 
extra kostnad. Värde mellan 149 kr och 369 kr. Beställ för mer än 
1200 kr och du får två extra spel, osv. Välj bland nedanstående 
alternativ. Jag väljer:

’J U M  B o x  5 0 3  63 1  0 6  ESKILSTUNA

□  4D SPORTS BOX. (Amiga)
□  ACTION STATIONS (Amiga)
□  DELUXE STRIP POKER 1 

(Amiga, ej Plus, 600 & 1200)
□  DELUXE STR. POK. 2 (Ami)
□  DIE HARD 2 (Amiga, ej 1200)
□  FOOTBALL DIR. 2 (Amiga)
□  GARY LINEKER COLLEC

TION (Amiga, ej 1200. Fyra 
spel: Italy 90, Footballer of 
the Year 2, Int'l Soccer Chall 
och G. Linekers Hot-Shot)

□  HÄGAR THE HORRIBLE 
(Amiga, ej A1200)

□ HARLEQUIN (Amiga)
□  MC DONALD LAND (Amiga)
□  MYTH (Amiga, ej A1200)

□  PHANTASIE BONUS EDI
TION (Amiga. Tre bra roll
spel: Questron 2 och Phan
tasie 1 & 3. Begränsat antal)

□ WORLDS AT WAR (Amiga)
□  ACTION STATIONS (PC)
□ DELUXE STRIP POK. 2 (PC)
□ FIRETEAM 2200 (PC, rollsp.)
□  FOOTBALL DIRECT. 2 (PC)
□ PRO TENNIS TOUR 2 (PC)
□ WAXWORKS (PC, äventyr)



Aj kattsingen!

Nästa nummer kommer ut den 
5 januari och innbland 

mycket annadetta:

Shadow Caster
-  årets bästa actionspel?

Och det är ju faktiskt lite i senaste laget med tanke på att det snart är 
nyårsafton när denna tidning kommer ut. Nåja.

Rebel Assault
-  megafet rymdaction 

från LucasArt

Dessutom:
s p e l r e c e n s i o n e r , tävlingar, förträffliga reportage, lika förträffliga fusk till de allra spe
len, megasnygga bilder på redaktionen som ni kan klippa ut och kasta pil på, förhandstittar på 
kommande spel, äventyrsakuten för vilsna spelare, kloka frågor och dumma svar, spelnyckeln, 

nyheter för böveln och lite an nät som gör tidningen väl värd att köpa.
God Jul, förresten.

HIGH SCORE EXPRESS



C O N N E C T  Y O U R S E L F
-  Nå Helge,

du som är medlem får köpa 
Mortal Kombat för 299 kr, 

vad sägs?

Helge, en lycklig medlem.

SoS Connection - klubben för dig som spelar dataspel
I England och USA har dataspelsklubbarna hundratusentals 
medlemmar. Nu finns det en klubb i Sverige också - SoS Connection.

Bästa priser för PC, Amiga, Mac och CD 32
SoS Connection är en klubb för dig som vill köpa billigare 
dataspel. Vi har också bästa pris på allt inom multimedia från 
världens ledande tillverkare.

Först med nya spel
Som medlem får du först tillgång till nyheterna på spelmarknaden.

Medlemserbjudanden varje månad
Varje månad får du fyra erbjudanden att köpa spel och andra 
produkter till Sveriges absolut lägsta priser.

Priserna inkluderar alla avgifter
Hos oss slipper du dyra överraskningar. Alla avgifter och 
fraktkostnader är inbakade i priset. Frimärke behövs ej!

Månadens medlemserbjudanden. Jagar du något annat spel? Vi har det Ring för ditt medlemspris.

Rally
Amiga: 2 9 9 :-  
PC: 3 3 9 :-
Alla 35 etapper från 
1993 års RAC-rally. 
Digitaliserade 
videosekvenser från 
det riktiga rallyt. 
Årets bilsimulator!

Mortal Kombat 
Amiga: 2 9 9 :-  
PC: 3 3 9 :-
Ursinnigt snabbt 
actionspel! Slå dig 
fram, eller dö! 
Topprecensioner. 
Måste, måste, måste 
ha!

The Terminator: 
Rampage 
PC: 3 3 9 :-
3-D grafik och ljud i 
toppklass!
Hasta la vista, baby!

Inget köptvång
Du bestämmer själv när du vill köpa spel.

Du får en medlemstidning
Varje månad får du medlemstidningen Cyber Connection med 
komplett prislista, månadens erbjudanden och annat Cyber-kul.

Du betalar bara 50 kronor
Årsavgiften för medlemskap i SoS Connection är 50 kr. Det är 
ungefär vad du tjänar på att köpa ett spel till medlemspris.

- Ja, ja, hur gör jag?
Ring 08-592 592 88 och beställ, faxa 08-592 592 89 går oxå bra! 
Eller lägg kupongen i ett kuvert och skriv:
Frisvar
SoS Connection 
195 01 Märsta

/
/

/
/

/
/

/
□ Jag  vill ha mer 

information
y  □  Jag vill bli medlem. 

y  □  Jag vill utnyttja mitt 
y  medlemskap och köpa 

/  följande spel:

/R ally  □

/  Mortal Kombat | |

/  The Terminator Rampage Q

/ 7  t f x D
/  Önskat format:

/  AmigaD PCD CD-32D CD-ROM □
/  Amiga minst 1 Mb, P C  minst 386.

/

/ r

A
A

T F X 
PC: 3 9 9 :-  
C D -32: 3 3 9 :-  
CD -RO M : 4 5 9 :-
”Den bästa stridsflygs- 

simulatom hittils.”
PC Action

”...som att se på film.” 
PC-Review 

"...otrolig detalj-

/

/

rikedom.
/

The Edgey

/

Namn:., 
Adress:.... 

Postadress:
.Tel:

Ej utlösta försändelser debiteras med 149:-. Ev reklamationer kräver 
j vårt returnummer. Reservation för ev ändringar.




