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... och här ar
dödspatrullen!
Jan Huss
PC-ägare med smak för hock
eyspel och snus. Bilden
tagen vid ett dator/colaexperiment på redaktionen.
Det misslyckades.

priserna
på
CD-sp
upp, alla talar vi om den stora
CD-revolutionen som väller
över oss. Och visst kommer det
mycket spel och nyttoprogram
som är kul att använda, spel som
verkligen utnyttjar det nya mediat.
Men vad jag vänder mig emot
är de spel som bara konverteras
över till CD-fornat utan någon
nämnvärd förbättring av varken
ljud eller grafik. Alla format har
samma problem, men i synnerhet
CD32:an och PC CD-ROM.
Jag tycker att det är att lura
folk, när man smetar på lite extra
grafik och lite nya musikslingor,
för att sedan marknadsföra spel
med termer som "cutting edge in
technology" eller "new advanced
sound and graphics
Det rör sig alltså om gamla spel
i ny tappning, men som inte för
ett ögonblick uttnyttjar CD-tekniken fullt u t
Nu kan man kanske tycka att de
som köper sitt nya CD-rom inte
tidigare har prövat de här spelen.
Och det kan ja g väl hålla med om.
Men faktum är att ett stort antal
som köper sig ett CD-ROMhar tidi
gare haft en dator eller konsol.
Många har blivit grymt besvikna
när de har köpt CD-versionen av
sitt tidigare favoritspel och inte
har fått något särskilt extra.
F15 Strike Eagle III för IBM/PC
är ett nog ett av de värsta skräck
exempel som ja g har sett vad gäl
ler ju s t konverteringar. Den diskettbaserade versionen kostar
runt 500 kr i handeln och CD-versionen kostar drygt 900 kronor!
Och inte är det mycket de har
gjort åt F15 CD. Det har Microprose själva erkänt för mig. Någon
måtta får det väl ändå vara.
Nej, dumpa priserna på de här
halvmesyrerna till spel. Halva pri
set av originalspelet tycker jag är
skäligt.

J
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Pontus
Berg
Stockholmsskåning som nyli
gen rakat av sig sin oerhört
avtändande och röda skepparkrans, till allas stora glädje.
Spelar främst actionlir på
Amiga, SNES och lite annat.

Tina
Malm
En närgången
tjej med intresse för skidåk
ning, squash och annat som
man får ont i ryggen av. Har
C64, Mac, PC, Lynx och en
röd bil.

Anders
Reuterswärd

Göran
Fröjdh
Chrizzzter
Rindeblad

Tycker att äventyr
och rollspel är hår
resande roligt.
Någon har frågat
varför vi alltid döl
jer hans ansikte.
Det är för er egen
skull, go’vänner.

High Scores pigge och nyhetshungri
ge chefredaktör. Vi hällde sömnmedel
i hans kaffe för att få lite lugnt på
redaktionen, men nu störs vi bara av
hans snarkningar.

Ove Kaufeldt

Ser varje nytt
spel som en gåva från
Gud. Gillar kluriga spel till

Inte vacker, men snä... nja, inte snäll
heller förresten. Pratglad typ med
sinne för spel på alla maskiner.
Älskar socker. Älskad av tandläkaren.

Daniel
Törnkvist
Go’ och gla’, mjölkcho- |
kla’ är den här killens
motto... not! Daniel hatar allt
mesigt och trivs bäst när han
för röja runt i nåt actionspel.

| Magnus Lindberg
High Scores oemotståndlige fusko. 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

Malin
A:sson
i Hon har tjatat och tja: tat om att få vara med
på den här sidan, och
till sist sa vi okej.
Malin är en av High Scores två
annonssäljare.

Pia Teeling
Pia sköter lönerna på tid
ningen, så det är bäst att
inte skriva nå’t taskigt om
henne. Älskar äventyrsspel
på PC och hatar våld, krig
och förstörelse. Peace!

Christer
Bau
High Scores kepsolog
och rave-fantast. Gillar
det mesta till PC och
Amiga.

Lars
Jansson
En färgstark jäkel som
spelar PC och Megadrive. Snäll, precis
som bilden visar.
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7 tidningen
där allt
kan hända!

itte i J o c k s o j

tidningen där allt
kan hända!
JO T a c k , |ag vill garna
prenumerera på OKEJ och köper

Frankeras ej
OKEJ
bjuder på

□ 6 nr fö r 99 kr

portot!
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Postnr:
Postadress:
Målsmans underskrift om du är under 16 år.
Gäller t.o.m 31 dec. 1994 och ej i samband med andra erbjudanden.

*0 9 :.!
“pp till

Namn:
Adress:

Svarspost
Kundnummer
110 257101
110 12 Stockholm

i n n e h å l l
Bli din egen
kongressledamot

REDAKTION
High Score,
112 85

STOCKHOLM

Så fungerar
High Scores
betygssystem
Vi har valt en skala mellan noll och fem.

Besöksadress: Industrig. 2A
Tel: 0 8 / 6 9 2 0 1 4 0
Fax: 0 8 / 6 5 0 9 7 0 5

Funderar du på att köpa ett spel tolkar

SCORE [SCORE SCORE SCORE SCORE

Redaktionen svarar inte på
frågor om spei per telefon eller fax.

Chefredaktör:
Christer Rindeblad

du betygen så här:
Ett toppenlir ingen får missa, Sannolikt
ett av årets bästa spel. Buy or die!
Betyget ges bara av High Scores

Ansvarig utgivare:
Ulla Carle

SCORE SCORE SCORE (SCORE

Redaktör:
Johan Burén

Layout:
Lars Jansson

simulator
Sekreterare:

1 4 Nigel Mansell

Kristina M alm

1 4 Indy Car Racing
1 5 B-Wing

ANNONSER

1 5 F-117

Annonskontakten AB
Att: M alin A n d e rs s o n /
Björn W enström
Nybodagatan 1
1 7 1 4 2 SOLNA
Tel: 0 8 / 8 3 0 9 1 5
Fax: 0 8 / 2 7 3 7 3 5

RIPPNING
OCH TRYCK

1 8 Fifa Soccer

Ett genomsnittligt lir som alla riktiga
garners självklart köper. Perfekt för
mysiga hemmakvällar. IVIen ha ine för
höga förväntningar.

1 9 Wimbledon Tennis
1 9 Pool
1 9 Ryder Cup

Fifa Soccer
-bollen är
rund.

SCORE (SCORE

strategi
2 0 Genesia
2 1 Battle Chess
2 1 Nippon Safes Inc.
Genesia - kluriga problem och tunn instruktionsbok.

Bröderna Lindströms
Förlags AB, Stockholm

äventyr
2 2 Dungeon Hack

Verkställande direktör
G unnar Netz

SCORE SCORE SCORE

sport

IGP, Stockholm
Hedemora-Bladet, H edem ora

UTGIVARE

redaktion i extremt sällsynta fall.
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!

-

-------

2 3 Larry 6

Om du har pengar över så...
Ett spel som helt klart kunde blivit
bättre om bara programmerna ansträngt
sig lite. Med andra ord ett spel i Bklassen.

SCORE

Dungeon Hack - bra
idé, men medelmåttigt
resultat.

Ekonomichef
Björn Sandberg

Annonschef

Larry 6 - pust, frust,
stånk etc.

Göran Backm an

Medföljer som bilaga till
Datormagazin nr 2/9 4.
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.

Aventyrsakuten

fick plats i recensionen.

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 2 7

sid 25

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

HIG H SCORE EXPRESS

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

jSCORE

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

K *
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.

Corker nytt
budgetmärke
från Core
■ Gamla spel från Core blir billi
gare nu. Core har beslutat star
ta sitt eget budgetmärke Cor
kers.
Först ut i budgetversion blir
Chuck Rock, Corporation, War
Zone och Torvak the Warrior.
Priset beror på spelet.

Framtiden
osäker för 3DO
■ 3DO har har fått en svag
start. Det ryktas att Sanyo till
och med lagt sin 3Do på is men det förnekas av Sanyo själ
va.
Tydligt är ändå att 3D0 sålt
betydligt mindre än väntat,
säkert beroende på bristen pä
spel som fanns tillgängliga vid
introduktionen. Det stora pro
blemet med de spel som
släppts är en enkel att lista ut.
De är enerverande långsam
ma...
I USA har en del köpare krävt
pengarna tillbaka på grund av
detta. Framtiden för 3DO är
med andra ord osäker.

Spelkonsol
från Sony
■ Sony satsar på hårdvara. I
alla fall utvecklar de just nu sin
Play Station X.
Själva menar de att deras
konsol är bättre än Saturn som
väntas från konkurrenten Sega.
Det blir en multimediamaskin
med 32bit RISC-chip och grafikchip 3D Graphic Engine. Det
gör det möjligt att hantera 360.
000 polygoner samtidigt. Inte
illa.
Men inte nog med det. Första
spelet är redan klart. Det heter
Warlock och har utvecklats av
Sony. De är noga med att ha
ett antal spel färdiga redan när
PS-X släpps. I november inledde
Sony därför ett samarbete med
japanska Namco. Därifrån vän
tas en hel del spel för PS-X.
Om allt går enligt planerna
introduceras PS-X i slutet av
1994.
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Alla nya delegater ska svära eden att alltid följa och arbe
ta för den amerikanska konstitutionen. Sen blir det party!

Guldgruva för nyba
■ ■ Minns du med fasa samhällskunskapstimmarna i skolan?
Råtrista lärare stod och malde och
malde med näsan nere i stenåldersböckerom hurvärldens poli
tiska system fungerade.
Tänk om det funnits program
som "Capitol Hill” på den tiden då hade säkert horder av andra
skoltrötta, färdigstoppade gymna
sielever kanske lärt oss något om
hur det låg till ute i världen. Och
vem vet - en och annan kanske
varit politiker.

I ”Capitol Hill” tar spelaren säte i
den amerikanska kongressen, vil
ket ju som alltför få vet är USA:s
motsvarighet till vår riksdag - den
främsta skillnaden är väl att kon
gressen har två kamrar (senaten
och representanthuset) och att
makten delas med presidenten.
Och byggnaden där kongressen
huserar kallas, ja just det, Capitol
Hill. Hit kommer man som nybakad kongressman/-kvinna, slår sig
ner bakom sitt stora skrivbord och
kastas direkt in i den hysteriska

värld som är maktens Washington.

Spelaren börjar med att utse
olika nyckelpersoner, alltifrån
presstalesmän till partisekretera
re, och därefter går den mesta
tiden åt till att springa och rösta i
olika frågor i kammaren, läsa brev
och svara i telefon.
"Capitol Hill” är långt ifrån något
spel, fast å andra sidan går det
inte riktigt att rubricera som nyttoprogram heller. Men som "infotain
ment” , eller utbildningsprogram,

Hur manlig är du

Fixar du en date med denna
donna?

■ ■ ”Man Enough”
Detta spel rubriceras som "det ultima
ta sociala äventyret” , vad nu det kan
betyda. I korthet går det ut på att man
(ja, spelaren är alltså man - kvinnor
göre sig icke besvär) har gått med i en
slags dataträff och nu ska ragga upp
fem tjejer som datorn valt ut.
Lyckas man få "dates” med alla fem

väntar en träff med Jeri, den storbystade sekreteraren som jobbar på själ
va kopplerikontoret.
Alla fem kvinnorna trånar, förlåt trä
nar, på samma gym, Iron Maiden, vil
ket ju är praktiskt när man ska ta sin
BMW och åka dit ner för att börja
ragga.
Recension i nästa nummer.

HIG H SCORE EXPRESS

Stickor
■ Joysticks för 3D0 är på väg
från CH Products. En 3D0-variant av IBM-kompatibla Flightstick Pro kommer ut på mark
naden till sommaren.
Jetstick är en lågprisjoystick
från CH Products och lämpar
sig kanske bäst för nybörjaren.
Passar för PC och kommer i
början av året.

Avhoppande
spelmakare
■ Spelutvecklarna i programhu
set Thalion har gått över till
Blue Byte Software. För Thalion
har de utvecklat spel som Dragonflight, Wings of Death och
Ambermoon.

Starlord
till Amiga
M MicroProse gör nu Starlord
tillgängligt även för Amigaägare. Det är det första av en
lång rad spel som Amigans vän
ner kan glädja sig åt. UFO, ett
strategispel i rymden följer, lik
som Field of Glory och Impossi
ble Mission.

Fusk för
fastkörda
Nej, den här mannen är inte nazist, han är officiell guide i
den gigantiska kongressbyggnaden och bjuder spelaren på
en rundtur genom alla rum och salar.
^ ^

kade kongressman
är det ovanligt lyckat.
Det är en fullkomlig guldgruva av
fakta att ösa ur. Här finns exem
pelvis kompletta förteckningar
över 1993 års samtliga senatorer
och kongressmän från alla USA:s
delstater. Här finns historiska
fakta och anekdoter samlade, och
för den som inte riktigt är säker
på hur en proposition blir till lag
förklaras detta lätt och överskåd
ligt. "Capitol Hill” finns ute nu till
IBM/PC CD-ROM samt Mac CDROM.

■ ■ Logic 3 Speedcard för IBM
och kompatibler har två joystickportar, fungerar med både
analoga och digitala
^
joysticks och kan
§ variera klockfreB
t*!!*!' kvensen mellan 25
och 66 MHz och
lämpar sig bland
annat för spel som kräver fyra
fireknappar. A llt för 15 engel
ska pund.
HIG H SCORE EXPRESS

■ Lust pä en bok med bara
fusk?
Home Grown Productions Ltd
ger nu ut precis en sådan bok
för PC-ägare. Utgivaren Kuma
lovar att boken innehåller raka
svar som varje spelare i nöd är i
desperat behov av. Teknisk jar
gong sägs vara portförbjuden.
Massor av spel ingår, bland
annat Indiana Jones i olika ver
sioner. Robocop, Monkey Island
I och II och Lemmings.

Nedåt för
TV-spel
Välkommen till ditt nya skrivbord. Härifrån utövar du den makt som väljar
na lagt i dina händer, och det är bäst att du sköter dig väl om du förväntar
dig att bli omvald om två år.

Jaga korrupta snutar
I spelet Liberation är det
något av omvända roller. Du
ska nämligen jaga poliser,
som är både köpta och elaka.
Ute nu till CD32.

■ ■ Liberation - Captive II
Jaga korrupta poliser med fyra robotar
låter väl kul? I Liberation - Captive II gäl
ler det att stoppa ett projekt av en sprillans ny polisdroid som sprider skräck och
död bland oskyldiga människor.
Med hjälp av fyra robotar ska du försö
ka finna olika ledtrådar för att till sist
fälla de elaka poliserna.

■ Nu går det sämre för tillver
karna av videospel.
På Tokyobörsen föll Sega med
500 yen till 9.520. Nintendo
minskade 50 yen till 8 190.
Anledningen till kursfallet tros
vara yenens starka ställning,
som gör att vinsterna minskar
för videospelstillverkarna.

Engelska
Sega-kanalen
■ Mycket tyder på att England,
precis som USA, snart får en
egen Sega-kanal. Den som hyr
en dekoder kan då hämta hem
egna spel och förhandstitta på
nyheter._________________ _

nyheter

Mixtra med det förflutna

32-bitars CDspel från Sega

Ungefär så här kommer Segas nya 32bitars konsoi Saturn a tt se ut. I alla
fa ll om man ska tro den engelska tid
ningen Edges tecknare Paul Kidby.

■ Glöm allt vad som sägs om
CD32. 3DO och Ataris Jaguar.
För nu mumlas det om att
Segas utvecklar en ny 32bits
konsol med enorma prestande.
Konsolen går, än så länge,
under namnet Saturn.
- Saturn blir betydligt kraftful
lare än Jaguar, uppger en källa
för engelska tidningen Edge.
Hårdvaran skräddarsys för att
klara mycket realistiska scener
- utan att göra spelen långsam
mare. För att klara detta utnytt
jar Sega kunskaperna frän
arkadmaskinen Virtua Racing.
Sega satsar nu stenhårt på
CD-ROIVI. På Saturn blir det inte
möjligt att använda cartridge.
Inte heller spel för Megadrive,
vilket var väntat. CD-driven
sägs i alla fall vara försedd med
4 Mb RAM cacheminne för att
minska de långa accesstiderna
som följer med användningen
av CD.
Hur det verkligen står till med
Segas nya konsol får vi veta
först om sex månader. Då ska
den börja säljas.

Vinn alla spel
i Lotus-serien
n ■ Nu har du chansen att köra
hem LOTUS TRILOGY till din
Amiga.
Allt du behöver göra för att vinna
detta super-spel är att ringa
0712-125 55 (samtalet kostar
4:55 kr/min) och svara på tre frå
gor om de tre spelen som finns
med i Lotus-samlingen: Lotus
Esprit, Turbo
I och Lotus III.
I Bland de som
f svarar rätt på
alla frågorna lot
tar vi ut ett ex av
I spelet. Tävlingen
pågår från den
2 0 /1 till den 2 /2 .
Vinnarna publice
ras i nummer 5-94.
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Hur skulle framtiden se ut om någon plöstligt började
mixtra med det förflutna? I Journeyman Project gäller

det att ställa historien rätt igen, annars vete tusan hur
det går. Stor recension i nästa nummer.

■ ■ Journeyman Project
Året är 2318, och folk har till slut insett att det inte
är speciellt smart att gå omkring och ha ihjäl varan
dra. Mänskligheten lever numera i den bästa av alla
världar, där det råder ständig fred och frihet och luf
ten är ren och fåglarna kvittrar och det är ett helvetes
jävla gulligull överallt.
Det enda orsomolnet på himlen i detta Utopia är
möjligheten att mixtra med tiden. Någon galen veten
skapsman uppfann för ett par decennier sedan ett
enkelt sätt att hoppa runt i tiden, vilket ju inte är så

bra om man betänker de paradoxer och förvecklingar
som kan bli följden av att någon dåre far tillbaka i
tiden och ställer till det.
Hur skulle framtiden se ut om någon började mixtra
med det förflutna? Hur skulle det bli om Hitler fick
hjälp att vinna kriget? Vad skulle ske om Bert Karls
son blev statsminister? Och hur skulle det se ut om
en galen högerextremist kapade åt sig en majoritet
av rösterna i det ryska valet? Huh!
Stor recension av Journeyman Project i nästa num
mer av High Scores Express.

Rädda universum - igen
You fin d yourself on $ snail, barren-looking
planetoid that is apparently floating somewhere in
space anon$ a cluster o f other asteroids. The
strange, turquoise atmosphere seems very th in yet
you are able to breathe normally. The g ra v ity on
this snail planetoid is Mery weak.
■ M lT r " ™

Universe heter uppföljaren till Curse of Enchantia. Spelet innehåller arkadsekvenser i 256 färger och släpps i februari.

■ ■ Universe
Uppföljaren till Curse of Enchan
tia, Universe, släpps snart. Univer
se handlar om den helt vanlige kil
len Boris. Han leker olovandes
med sin morbrors "Virtual Dimen
sion Inducer” . Plötsligt förflyttas
han till en annan dimension.

Väl där måste Boris störta den
grymme kejsaren Neiamises och
rädda hela universum. Storyn är
misstänkt välbekant.
Universe passar alla Amiga,
även A500. Den innehåller arkadsekvenser i 256 färger. Core släp
per spelet i februari.

■ ■ Letar du efter en konsol med inbyggd
CD-ROM-drive och eventuellt kompatibel
med CD-i standard? Då är Neo-Star, SNK:s
senaste 32 bitars system, rätt val för dig.
Priset är dock ännu okänt, liksom när för
säljningen startar.

Konferens
om datorspel
■ Den 6 - 9 mars 1994 arran
geras en stor konferens om
datorspel med deltagare från
hela Europa. Konferensen, som
döpts till Computer Arena, hålls
på Hotell Hermitage i Monte
Carlo, bara två minuters prome
nad från kasinot.
Konferensen arrangeras av
datorspelsbranschens egen
organisation ELSPA och är
inriktad mot dator- och datorspelsmarknaden. Den är inte
öppen för allmänheten utan rik
tar sig enbart till branschfolk.
Det blir förutom pandeldebatter också ett antal olika före
läsningar och debatter.

HIG H SCORE EXPRESS

Baseboll på CD

■ ■ Tony La Russa Baseball II
Det är inte första gången som det görs
datorspel av baseball. Och nu släpps det
dessutom ett baseballspel på CD-ROM. I
"Tona La Russa Baseball II” har du möjlighet
att styra spelet, både som manager och
direkt på planen.
Du har möjlighet att använda dig av över

2.000 kända och mindre kända spelare uppdelade på 54 olika lag.
Och eftersom en CD ger dig resurser kan
du givetvis välja hemmaplan, efter det att du
har studerat den i alla möjliga och omöjliga
vinklar.
”Tony La Russa Baseball II finns ute nu på
IBM/PC CD-ROM samt Mac CD-ROM.

■ ■ Engelska forskare har undersökt

vad engelska barn roar sig med. En
tredjedel av barnen sysslar helst med
sport. Två av tio spelar spel när de är
lediga. Knappt var tionde väljer att se
på TV. 97 procent av de engelska bar
nen kämpar hellre mot varandra i stäl
let för att samarbeta i ett spel.

Dags att ta på
hjältekostymen

Virtua Racing, det första spe
let till Megadrive som specialchipet DSP, Segas motsvarig
het till Nintendos Super FXchip.

Bilspel med
specialchip
■ Virtua Racing, som inom kort
släpps till Sega Megadrive,
innehåller en förvånande mängd
detaljer. Det har blivit möjligt
genom att Sega utnyttjat sitt
DSP-chip (Digital Signal Proces
sor chip). Det går att spela två
samtidigt också, utan att spe
let blir långsammare. Sällsynt
bra...
Håll utkik i april - då finns det
i butikerna.

HIG H SCORE EXPRESS

Galen
forskare
■ Under en serie hemliga mili
tära experiment med modern
genteknik har forskarna lyckats
framställa vilda konstgjorda
varelser, theroider. Alla artmed
lemmar isoleras sedan för att
användas om det skulle bli krig.
Tyvärr blir en av forskarna galen
och vill börja använda sin priva
ta armé av vilda theroider.
Du är Dr Jackson. Din uppgift
är att bygga upp en armé som
kan stoppa den galne forska
rens gäng.
Detta är Unnatural Selection,
släppt av Disney Software för
PC. Priset är 30 pund.

Mer S treet
Fighter 2
■ ■ Ground Zero, Texas
I Ground Zero, Texas är det dags
att bli hjälte igen.
Utomjordingar, av sorten Reticulaner, planerar nämligen att inva
dera jorden. Anfallet förbereds i en
liten by i Texas och din uppgift är
naturligtvis att stoppa detta grym
ma angrepp.
Mega CD:n innehåller 70 minu

ter riktiga filmscener filmade på
plats med skådespelare i de olika
rollerna.
Filmen, förlåt spelet, kostade tre
miljoner dollar att spela in. Så nu
utlovar Sony Imagesoft ljud- och
bildupplevelser utöver det vanli
gaste. Det verkar dessutom vara
ett rätt kul äventyrsspel.

■ Super Street Fighter 2, femte
versionen av det världsberömda
arkadspelet, innehåller några
viktiga nyheter.
Fyra nya personer har tillkom
mit. Nämligen Cammy, Dee JayT
T Hawk och Fei Lon. De gamla
slagsmålen har också förän
drats lite.
Street Fighter 2 finns också
till Sega Megadrive.

9
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irater, söderhavsöar, kluriga pussel
och Disneyfigurer har alltid varit
något jag uppskattat. Dessa ingredi
enser har det bärande temat i spelet "Goof
Troop", ett mycket trevligt spel där man
kan spela själv eller två för att ta sig ige
nom en labyrint av klurigheter för att rädda
sina kidnappade polare.
Välgjord grafik och hyfsad bakgrundslåt
gör sitt till för att skapa atmosfär i ett bra
spel.
Tyvärr är spelet för lätt, ja nästan pin
samt enkelt! Är man två och ritar lite karta,
så spelar man LEDIGT genom spelet på en
kväll, och alla vet vi hur roliga spelen är när
man klarat dem...
Hade det innehållit ytterligare ett dussin
nivåer med stigande svårighetsgrad så
hade det blivit en klassiker.
Pontus Berg

H
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För lätt

Gillar du pirater, söderhavsöar, kluriga pussel och
Disneyfigurer? Ja, då kan spelet Goof Troop vara
värt att titta närmare på.
Goof Troop är ett
mycket trevligt
spel där det gäller
att ta sig genom en
labyrint för att
rädda sina kidnap
pade polare.

Testversion: SNES
Övriga format: Tillverkare: Capcom
Betyg:

IM 1

Goof Troop är alldeles för enkelt. Spelar man
två samtidigt så klarar man det lätt på en kväll.

TT

Mer S treet
Fighter II
■ Street Fighter ll:The Chal
lengers är på väg. Nu kommer
spelet dessutom på Megadtive
med fyra nya hjältar. Cammy.
Dee-Jay, T Hawk och Fei Long
gör sitt bästa för dig. Dessut
om har Capcom plockat in en
hel del annat smått och gott
som glädjer. Vad det är får vi
veta först när spelet släpps i
slutet av året..

Fire & Ice är ett bra plattformsspel,
något som PC-ägarna inte är bort
skämda med. Har man inte redan
James Pond 2 är detta spel verkligen
värt att titta närmare på.

egarymdslemmisen Suten har flytt från
ett fängelse tolv ljusår bort och plane
rar nu att ta över hela jorden. Nu är det
bara Cool Coyote, dvs du, som kan sätta p för
hans otäcka planer.
Det hela är ett tämligen ordinärt plattformsspel lite i stil med James Pond 2 där det gäller
att samla ihop delar till en nyckel och hitta
nyckelhålet för att komma vidare till nästa nivå.
Fienderna består av skidåkare, valrossar, ping-
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viner, fiskar, eskimåer och annat snällt.
Grafiken är bra med fina färger, även om den
är lite grov på vissa ställen. Ljudet är okej,
men inget att skriva hem om, musiken går tack
och lov att stänga av.
Fire & Ice är ett bra plattformsspel till PC och
har du inte redan James Pond 2 är detta verkli
gen något att titta närmare på.

”Ett bra spel”
Testversion: PC
Övriga format: Amiga
Tillverkare: Graftgold
m

MM
TT

Lars Jansson

HIG H SCORE EXPRESS

actio n

T e rm inatQjt^page
I början av spelet är motståndar
na lätta att få stopp på. På bilden
nedan en Skimmer, behöver bara
några skott från din 9 mm Beretta
i plåten för att lägga av. På bilden
till vänster en uppförstoring av
den automatiska och genomprak
tiska målidentifieringen.

”Underbart
labyrintspel”
u är spelindustrin ikapp,
och har till och med kört
om, filmindustrin. "Termina
tor Rampage” motsvarar förmodli
gen Terminator 3, en film som
ännu inte finns. Rampage har tack
och lov inget gemensamt med det
totalsågade Terminator 2-spelet.
Skynet, den elaka datorn, är lite
förbannad för att tidigare försök
att döda Sarah och John Connor
har misslyckats. Därför har Skynet
skickat ytterligare en Terminator
tillbaka genom tiden, denna gång
för att förgöra hela mänskligheten
innan det överhuvudtaget finns

Blockbuster
köper Virgin?
■ Nu går det rykten om Block
buster och Virgin. Det sägs att
Blockbuster lagt ett bud på
1,5 miljarder pund för en del
av Virgin. Fördelen för Virgin
kan vara att de får möjlighet
att distribuera sina produkter i
Blockbusters videoaffärer runt
om i Storbritannien. Pengarna
skulle också hjälpa dem att
utveckla nya produkter.
Virgin vill varken bekräfta eller
dementera Blockbusters för
slag.
iserabelt. Det är ordet
som beskriver detta spel.
Det handlar om att styra
en stridshelikopter från sin hem
mabas och utföra olika uppdrag.
Helikoptern heter Valkyrie och du
är pilot. Ut i stridens hetta och
meja ned lastbilar, tanks och
andra helikoptrar med kulspruta
eller missiler.
Helikoptern styrs med både tan
genter och med mus. Det är
många tangenter att hålla reda på,
vilket leder till att det är svårt att

I

HIG H SCORE EXPRESS

någon John Connor.
Den framtida motståndsrörelsen
upptäcker vad som har skett och
lyckas ytterligare en gång skicka
hjälp till vår tid. Någonstans i före
taget Cyberdynes byggnad finns en
dator som innehåller hela Skynetprogrammet. Din uppgift är att leta
reda på först de delar som behövs
för att bygga en laserkanon, sedan
hitta datorn och spränga den i ato
mer.
Låter det som en tunn historia?
Jamenvisst! Men vad mer behövs?
Det är ett alldeles underbart laby
rintspel där man får skjuta allt

som rör sig. Byggnaden som ska
genomsökas är jättestor, och det
är gott om vaktrobotar och annat
elände som måste avlivas. Vapen
och ammunition hittar man efter
vägen. Spelet påminner mycket
om "Wolfenstein” men är mycket
större, 32 nivåer totalt som brer ut
sig över 18 Mb hårddisk. Rampa
ge får 3 D-sekvenserna i Jurassic
Park att se mer än lite bleka ut.
Det som drar ner betyget är seg
heten i spelet. Du måste slå av en
del av grafiken för att spelet ska
ha ett bra flyt.
Christer Bau

rie

Va

De två strids
vagnarna har
lång tid på sig
att sikta in sig
på din helikop
ter under dina
hopplösa för
sök att ställa in
siktet.

hitta rätt på tangentbordet när det
börjar hetta till. Som tur är går det
rätt långsamt när det börjar hända
saker. Datorn har fullt upp med att
rita upp polygongrafiken och hela
spelet blir slött.
Det verkar som om spelet är
skrivet av någon hobbyprogramme
rare som hört av sig till Gametek
och undrat om de är intresserade
av en enkel flygsimulator.
Tyvärr var de det, och världen
har fått ett urkasst spel.
Markus Dahlberg

n

i

rka sst

93

I Rampage gäller det att ha starka
armar. Ja, tänkt dig själv att
springa omkring på 32 våningar
med ditt vapen utsträckt framför
dig hela tiden. Med hjälp av kartan
till höger i bild kan du hjälpsamt
orientera dig var du befinner dig.

Testversion: PC
Övriga format: Tillverkare: Bethesda

Det går att skjuta på hus också.
Det är mycket enklare: de står stil
la och de skjuter inte tillbaka. Det
som brinner är en av dina egna
lagerbyggnader, men det spelar
ingen roll: det ger ändå poäng.

Testversion: Mac
Övriga format: Tillverkare: GameTek
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Syndicate:

AmericanRevolt
Scener från ett folkmord, del 1. Ett av
de mera spektakulära inslagen i
”American Revolt" är den till synes
oskyldiga lilla ikon som heter "air
strike ". Bakom denna knapp döljer sig
sanslöst mycket död och förödelse.

”Det
svåraste
spel jag
stött på”

örsta uppdragsdisken till
massmördarliret "Syndica
te ” , kan sammanfattas
med sju bokstäver: B-r-u-t-a-l-t.
• Brutalt svårt. "American
Revolt” utspelar sig några måna
der efter händelserna i "Syndica
te". Denna gång har både konkur
rerande syndikat på den amerikan
ska kontinenten gjort uppror och
måste kväsas snabbt och med
maximalt våld. Svårighetsgraden
har skruvats upp enormt jämfört
med "Syndicate” , och redan i det
första uppdraget (av 21) kör man
ohjälpligt fast. I "American Revolt”
är motståndarna fler och skickliga
re än någonsin förr, och det gäller
att välja exakt rätt vapen. "Ameri
can Revolt” är nog det svåraste
spel jag stött på.
• Brutalt snyggt. Grafiken är i
princip densamma som i "Syndica
te ” , det vill säga Super-VGA, men
antalet agenter, civila och effekter
har säkert tiodubblats.
Dessutom finns det finns högar
av nya vapen och kringutrustning

a

att hänga på sina fyra agenter.
Mest användbart är möjligheten
att kalla in en eskader bombplan
för att rensa upp bland fienderna.
Och så finns ju förstås de nya
"klonsköldarna" som förvandlar
ens agenter till förment oskyldig
civilbefolkning. Ha!
• Brutalt brutalt. Det pågår ett
massmord utan dess like i "Ameri
can Revolt” : folk skjuts ihjäl, skri
ker, bombas och brinner upp i
hundratal under ens agenters
framfart. Ärligt talat kan jag inte
förstå hur någon kan uppröras av
familjespel som "Mortal Kombat” jämfört med "American Revolt” är
våldet i det förra på ren dagisnivå.
• Brutalt bra. Tja, behövs det
verkligen fler argument för att
köpa "American Revolt” ? Det skul
le väl i så fall vara att det nu finns
möjlighet att massmörda över nät
verk med upp till åtta deltagare, i
tio specialdesignade scenarier.
Ett måste för varje patologiskt
lagd arbetsplats.
Göran Fröjdh

21 uppdrag finns
att massmörda sig
igenom i "Ameri
can Revolt”, och
alla utspelar sig
som namnet anty
der på den Norda
merikanska konti
nenten där befolk
ningen gjort upp
ror. Revolten ska
naturligtvis kväsas
- med maximal
blodsutgjutelse.
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ett folkmord, del 2. Har
gäller det att vara snabbt framme,
om man ska klara av uppdraget
som går ut på att försvara en rådgi
vare som kommer österifrån i bil.
Strax bakom honom närmar sig
nämligen en pansarbil, "Gauss gun"
är ett vapen som är effektivt även
på långa avstånd; ett skott och alla
i pansarbilen är historia.

Testversion: PC
Övriga format: Amiga
Tillverkare: Bullfrog
Betyg: « |: « l:
kr4_*
.-- rf

TT
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Tesserae består spelplanen
av en mosaik-bricka fylld
med röda, blå och gula
kvadrater, från 48 till 142 stycken.
Lättaste brickan för nybörjare har
endast grundfärgerna (röd, blå och
gul) medan de andra brickorna
också har en blandning av dessa.
Tesserae går ut på att försöka få
endast en kvadrat kvar på så få
drag som möjligt genom att hoppa
över en och landa på nästa kva
drat och samtidigt försöka behålla
eller få tillbaka grundfärgen.
Ett kul spel som kan ge timmar
av tidsfördriv.
Pia Teeling

Testversion: PC
Övriga format: Tillverkare: GameTek
Betyg:

H IG H SCORE EXPRESS

Arabian Nights
Den här killen måste ha ätit för
mycket surkål, hur kan han annars
sväva i luften på det där sättet?
Som det kanske hörs på namnet så
utspelar sig Arabian nights i de
södra förorterna, Närmare bestämt
Arabien. Ingen risk för halka här
inte, så välsandat som det är.

Fiendena i spelet (och vännerna
också för den delen) kan vara gan
ska ovanliga. Vad sägs till exempel
om en björn i gröna kläder. Vän eller
fiende?

inbad jr är trädgårdslärling i
Kalifens palatsträdgårdar.
Detta passar Sinbad jr gan
ska bra eftersom han då kan
smygkika på sin hemliga kärlek ingen mindre än prinsessan Laila.
Den fridfulla tillvaron tar dock
slut när den mindre trevlige Vizier
skickar en demon som kidnappar
Laila. Inte nog med det, Sinbad jr
blir fängslad anklagad för kidnapp
ningen. Otack är världens lön.
Nu ska alltså du som Sinbad jr
försöka hitta Laila igen, vad gör
man inte för kärleken. Arabian
Nights är i grunden ett plattforms-

spel, men det innehåller en hel del
klurigheter. Det gäller hela tiden
att hitta olika föremål som man
använda eller byta till andra saker.
När inget annat hjälper får man
samla juveler och köpa prylarna.
Visst låter 65 juveler för en orm
som ett riktigt fynd?
Arabian Nights är nu inte enbart
ett plattformsspel. Det finns även
inslag med flygande mattor och
vilda gruvvagns race, så spelet
innehåller lite av varje.
Den medelmåttiga grafiken i spe
let är inte något man glor storögt
på. Den verkar mest vara en

Mean Arenas

massa återanvänd grafik som inte
fick plats i andra spel. Visst är det
trevligt med återanvändning, men
kanske inte så lysande när det rör
sig om spelgrafik.
Ljudeffekterna låter ganska tunt
men fylls ut av hurtfrisk bak
grundsmusik som efter en stund
börjar kännas ganska irriterande.
Sinbad är ett småtrevligt spel
som man inte har något emot att
slå ihjäl några timmar med, men
det är inte något man sitter dygnet
runt med fram till påsk.
Ove Kaufeldt

”Sm å
trevligt**
Testversion: CD32
Övriga format: Amiga
Tillverkare: Buzz
Betyg:

Deep Core

Mean Arenas kan väl
närmast beskrivas
som en tredje gene
rationens Pacman
med lite inspiration
från TV-showen Ame
rican Gladiators. Här
i robotzonen är det
mest robotar och
andra futuristiska
monster som försö
ker hindra vår hjälte
från att plocka upp
de gula kluttarna.

i som känner till Pacman

I kan redan grundidén med
I Mean Arenas. Man ska
springa runt i labyrinter och samla
gula små kluttar som ligger som
långa pärlband i korridorerna. Här
och var kan man också hitta lite
bonusprylar såsom bomber och
andra trevliga saker.
En del av korridorerna är stäng
da så man måste antingen hitta
en nyckel för att öppna dörren
eller hitta en teleporteringsruta för
att komma förbi. Detta medan
olika motståndare springer runt i
labyrinterna.
För att undkomma monstren
HIG H SCORE EXPRESS

Spelet har klara
influenser av det
gamla suveräna
spelet Gods, men
har inte samma
charm och spelgläd
je som sin ”förla
gai”. Det här spelet
var inte roligt.

eep Core går ut på att göra upp
måste man utmanövrera dem runt
räkningen med Herr Utomjorväggarna, eller skjuta dem om
ding en gång för alla. Han göm
man skulle ha något vapen. När
mer sig förstås längst bort i en labyrint
man sedan har plockat upp alla
kluttarna har man klarat banan.
* som innehåller alla möjliga mekaniska
mordmaskiner, samt även en massa
Grafiken i spelet är ganska trev
lig men i enklaste laget. Även ljud- * dörrar med olika bokstäver på.
För att kunna öppna dessa dörrar
effekterna är mycket enkla.
krävs en nyckel med motsvarande bok
Ove Kaufeldt
stav. Tyvärr har dykardräkten inte spe
Testversion: CD32
ciellt stora fickor, så man kan bara
bära med sig tre stycken åt gången.
Övriga format: Det är med andra ord upplagt för pro
Tillverkare: ICE
blem.
Betyg: m
Ä j
Grafiken i spelet är ganska tråkig
TET T T
och animeringarna är inte heller spe
ciellt snygga. Tunna små ” plink” och

"zank” är allt man får i ljudväg.
Men om man har överseende med
grafiken och ljudet så får man ett spel
som kräver mycket av spelaren.
Deep Core är mycket likt det gamla
spelet Gods, men har tyvärr inte
samma charm.
Ove Kaufeldt

Testversion: CD32
Övriga format: Amiga
Tillverkare: ICE

13

Nigel MaruM
Det finns en mängd banor att
välja mellan i Nigel Mansell
World Championship, men banor
na i manualen stämmer inte alltid
överens med banorna i spelet...

”M ycket
igel Mansell World Cham
pionship, NMWC, är utan
tvekan ett mycket bra
racingspel. ” Känslan” , det vill
säga det magiska som uppstår
när ett spel känns rätt, finns där
och gör spelandet till en fröjd för
allt utom tummarna.
Det är ultrasnabba lopp på de
världsberömda arenorna i jakten
på en hägrande VM-titel man
jagar. Spelet erbjuder dock också
mycket andra alternativ; träningsrunda med Mansell själv som ”för
åkare” , enstaka lopp och övningar
mot klockan. Perfekta inställnings
möjligheter; man kan t.ex. hålla
joypaden upp och ner om man vill,

I

sm m

hampionship

4 fm m
* y M A ,w

w m rm w

s m r& s
u n t- up

vilket onekligen känns mer som
en ratt!
Mina invändningar är två; en i
övrigt bra manual, tar inte upp det
viktigaste: hur startar jag så att
jag inte tappar åtta placeringar
från min pole position, vilket är kri
tiskt i t.ex. Monaco?? Dessutom
tycker jag att banskissernas mar
kerade kurvor ibland överensstäm
mer dåligt med den ”verklighet”
jag kör i. På papperet lätta kurvor
är långt svårare än vissa av ” hår
nålarna” .
I övrigt är det ett fruktansvärt bra
spel.

Nigel Mansell är ett snabbt och
bra racerspel. Tips: vänd handkon
trollen upp och ner så får du bättre
ratt-känsla. Knäppt men sant.

Testversion: SNES
Övriga format: Amiga,

A1200, Megadrive, PC
Tillverkare: Gremlin
Betyg: KD SO SO M i
TT TT TT TT

Pontus Berg

Snabb fram tid
H Mega Race för IVIega CD är
första spelet som släpps I
samarbetet mellan Mindscape
och Software, Handlingen har
förlagts till en okänd framtid
och utspelas i mycket snabbt
tempo, CDms kapacitet utnytt
jas för praktfulla bakgrunder i
många färger,
I PC-versionen finns samma
bakgrunder med, men färgerna
är inte lika många. Tyvärr.

Indy Ca

” F a rt
fy llt”

Många olika banor finns
att välja på, och alla tar
upp minst 1 Mb vardera
på hårddisken. Före val
visas de som här med en
detaljrik flygbild.

En av otaliga malörer, /lär
i form av hoptrassling med
en av de andra tävlande
bilarna. Lägg märke till att
instrumenteringen kan fås
att visa olika data.

lndyCar sitter du nersjun
ken i din racerbil och susar
fram i höjd med asfalten.
Den digitala instrumenteringen
visar hastighet, motorvarv, bräns
leförbrukning och annat.
Växlingen kan väljas manuell
eller automatisk, turbo, fjädring
med mera kan ställas in och i
backspeglarna syns de andra bilar
na som kommer bakifrån för sjut
tonde värvningen.

O
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Detaljrikedomen är stor, bandetaljer med publik, reklamskyltar
och annat susar förbi, och till och
med texten ”Goodyear” på bilens
framhjul är fullt läsbar. Ändå
känns grafiken knapp och kantig
och ger en viss vindögdhet, åt
minstone i VGA. Ljudet är bra och
låter ganska äkta, särskilt smällar
na mot betongen...
Finesserna är få, det här är helt
enkelt ett spel för att köra fort.

Själva instruktionsdelen av manua
len består inte av många sidor,
resten är mycket bra detaljbeskriv
ningar av bilar och banor.
Själv är jag lite kluven i min in
ställning till det här spelet, det är
förvisso fartfyllt och bra, men man
måste nog vara verkligt racersportintresserad för att få ut någon rik
tig njutning av det - och gärna ha
en rattkonsol för styrningen.
Anders Reuterswärd

En rolig grej är möjligheten att stu
dera TV-inspelningar av sitt eget
lopp från alla möjliga olika kamera
vinklar. Här en slow-motion på
Anders när han dammat in i betong
vallen för förtonde gången...

Testversion: PC
Övriga format: Tillverkare: Virgin Games
Betyg: m
T,

SO M i
T*

TT
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simulati

B -W ing

I konsekvensens namn
borde väl B-vingen egent
ligen kallas för Korsvinge. För det är precis
vad skeppet ser ut som:
ett stående kors. Eller är
det någon annan som kan
få det till att bli ett "B”?

Det stundande uppdraget gås igenom in i minsta detalj. En
ny finess med ”B-Wing” är att det finns detaljerade taktik
tips att tillgå som beskriver hur de olika uppdragen ska
lösas.

rots att det hunnit bli ett år gammalt, håller "XWing” fortfarande positionen som marknadens
bästa rymdstridssimulator. Och med uppdragsdisken "B-Wing” blir spelet ännu ett snäpp bättre.
Disken bjuder på 20 nya kampanjuppdrag och sex nya
historiska "dogfighter” mot imperiets styrkor. Inget upp
drag är lätt, redan i det första svärmar fiendeskeppen
omkring en i dussintal. Fast så är ju också "B-Wing”
gjord för den dem som redan är inbitna "X-Wing "-Ii ra re
och alltså behärskar taktiken med att växla kraft fram
och tillbaka mellan sköldar och laserkanoner. Nybörja
ren gör därför klokt i att först köra igenom alla grundupp
dragen i "X-Wing” innan han/hon kastar sig över den här
datadisken.
"B-Wing” är lysande, precis som de bägge tidigare
delarna i serien. Och trots att grafiken kanske inte är
lika spektakulär som i "Privateer” eller "Strike Comman
der” så är den å andra sidan enormt mycket snabbare
och mjukare än i alla nya texture-mappade lir.
Göran Fröjdh

Q

En av imperiets korvetter får smaka på brännhet
plasma-död från B-vingens tunga kanoner. Till
skillnad från de lätta små X-vingarna är B-vingen
utrustad med kraftiga sköldar som gör det möjligt
att komma så här nära Imperiets stora skepp
utan att bli skjuten i småbitar.

” Lysande
Testversion: PC
Övriga format: Tillverkare: LucasArts
Betyg: H

H
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Mer slem från
yttre rymden
■ Dags får e tt nytt spel om cte
utomjordiska varelserna. Nu år
det ÅGcfalm som tillsammans
med Probe satsar på Alien
War,
Spelet utspelas I realtid oeb
3D, Det påminner faktiskt en
del om Spaee Oun som kom
får några år sedan, Men mer
atmosfår kan förvåntas.

” Väldigt ryckig t”
icroprose spel F-19 var
banbrytande när det kom
och F-117 är en uppdate
ring. Grundkonceptet är detsam
ma, skillnaderna är att Microprose
har utnyttjat all den information
som nu har släppts om flygplanet.
Cockpit har gjorts mer lik origina
let och ytterligare operationsområ
den har tillkommit. Annars är det i
stort sett samma utmärkta spel
som tidigare.
Det stora problemet är dock att
det nästan är omöjligt att landa.
Amiga 500 är för långsam vilket
gör att flygplanet uppför sig väldigt
ryckigt trots att man väljer lägsta
detaljnivå på grafiken. På Amiga
1200 går det däremot mycket
bättre men grafiken är inte anpas
sad till AGA.

HIG H SCORE EXPRESS

Här förstår jag inte hur Micropro
se har resonerat. Varför ge ut en
ny dyr version till A500 som i stort
sett inte skiljer sig från den ur
sprungliga F-19? I stället borde de
ha gjort en A1200-version med
AGA-grafik. Då hade det funnits
anledning att gradera upp sig till F117. Som det nu är så är budget
utgåvan av F-19 ett mera prisvärt
köp.
Sten Ekedahl

Testversion: Amiga
Övriga format: PC
Tillverkare: Microprose
S D M3i
TT

TT
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AMIGA MASKINER
•A M IG A 1200

DELUXE PAINT 4

-1 ÄRS SVENSK GARANTI

•A M IG A 1200
+127 mb hårddisk
• AMIGA 1200+ 85 mb hårddisk
• 2.5” 127 mb IDE H årddisk + k a b e l + s o f t w a r e
• 1084 s Färgmonitor

3989:

AMIGA CD32
är h ä r !

32- bitars CD- maskin
slår a l l t ! Otroligt

som

LJUD OCH GRAFIK!
2 mb ram!

3899: 299 359 289 289 279 289 299 289 219 289 279 289 359 279 279 -

ARABIAN NIGHTS
BODY BLOWS GALACTIC
CASTLES 2
CHAOS ENGINE
D-GENERATION
DEEP CORE
JOHN BARNES FOOTBALL
JURASSIC PARK
LABYRINTH
LIBERATION: CAPTIVE 2
LORDS OF THE RING 2
MEAN ARENAS
MICROCOSM

MORPH
NIGEL MANSELL
OVERKILL/LUNAR C
PINBALL FANTASIES
RYDER CUP GOLF
SENSIBLE SOCCER
SYNDICATE
T.F.X.
TROLLS
WHALES VOYAGE
WINTER SUPER SPORTS
ZOO L2

PC CD-ROM SPEL
I 7TH GUEST
399:DAY OF TENTACLE
469:DRACULA UNLEASHED 529:DUNE
329:JURASSIC PARK
419:-

OSCAR

VIP MASKIN
KÖPI

AMIGA TOPPLISTA

Glöm dåliga tv- spel

1869
AIRBUCKS
ALIEN BREED 2
BODY BLOWS GALACTIC
CHAOS ENGINE
CIVILIZATION
ISHAR 2
JURASSIC PARK
OVERKILL
PINBALL FANTASIES
RYDER CUP GOLF
SABRE TEAM
SIM LIFE
TROLLS
Z00L2

S E E S *

7499:6799:3699:
2599

A M IG A C D 32

AMIGA 1200
SPEL

TILL EXTRA!

KINGS QUEST 6
329:LEGEND OF KYRANDIA 269:MAD DOG McCREE 449:REBEL ASSAULT
529:T.F.X.
464:-

^ I E N BREED 2 (ÅVEN AGA!)
ARMOUR GEDDON 2
A-TRAIN
BIG 100 GAMES
BODY BLOWS GALACTIC
BRUTAL SPORTS FOOTBALL
BURNIN RUBBER
CAMPAIGN 2
CANNON FODDER
CHAMPIONSHIP MANAGER '93
CHAMPIONSHIP MANAGER DATA '94
CIVILIZATION -ÅVEN TILLAGA!
COMBAT AIR PATROL
CYBERSPACE
DISPOSABLE HERO
DOGFIGHT
DRACULA
DUNE 2
ELITE 2 -FRONTIER
F17 CHALLENGE
F117A NIGHTHAWK
FLASHBACK
GOAL (KICK OFF 3)
GUNSHIP 2000
HIRED GUNS
HISTORY LINE 1914-1918
INDIANA JONES 4 ADVENTURES
INNOCENT TILL GUILTY
JURASSIC PARK
MICRO MACHINES
MORTAL COMBAT
OVERDRIVE
PINBALL SPECIAL EDITION
PREMIERE MANAGER 2
PROJECT X REMIX
PUGGSY
QWAK (TEM17)
RAILROAD TYCOON
RALLY
REACH FOR THE SKIES
SECOND SAMURAJ
SIMON THE SORCERER
SPACE HULK
SPORTS TOP 10
STARDUST
199:SYNDICATE
369:TERMINATOR RAMPAGE
299:URIDIUM 2
279:W IZ 'N LIZ
319:WORLD CHAMP. ICE HOCKEY 279:ZOOL2
279:-

Vi reserverar oss för slutförsaljning och prisändringar. P.g.a. att kronan flyter. (Sjunker?!)

PC / A M IG A

N IN T E N D O • S E G A

M a ta rvagen 5B - m itt em ot B& W

Jägersro Center

KUNGSÄNGEN

MALMÖ

Tel. 08-581 650 65

Tel. 0 40-947473

Måndag-fredag 11-18
Lördag 10-14

Måndag-fredag 10-20
Lördag 10-17/Söndag 12-17 •

PC TOPP LISTAN
M

ac e s over Europe

ALONE IN THE DARK 2
A-TRAIN
BETRAYAL AT KRONDOR
BIG 100
BRUTAL SPORTS
FOOTBALL
CHAMPIONSHIP
MANAGER'93
CIVILIZATION
COMMANCH:
MAXIMUM OVERKILL
DAY OF TENTACLE
DUNE 2
ELITE 2: FRONTIER

439
439
399
439
199
299:319:289:399
429
359
339

P ^ E Y E OF BEHOLDER 3 299:-

EYE OF BEHOLDER
TRILOGY 469:
389
FREDDY PHARKAS
HISTORY LINE 1914-1918 399:
INDIANA JONES
ADVENTURE 379:-

JURASSIC PARK
KASPAROV'S GAMBIT
KINGS QUEST 6
LANDS OF LORE
LEGEND OF KYRANDIA 2
LEISURE LARRY 6
MONKEY ISLAND 2
MORTAL COMBAT
NHL HOCKEY'94
PATRIOT
PINBALL DREAMS
PIRATES GOLD
POLICE QUEST 4
PRIVATEER
RAILROAD TYCOON
DELUXE
RALLY
SAM & MAX
SEAL TEAM
SHADOW CASTER
SILVER BALL
SPACE HULK

359
489
439
359
359
489
359
359
489
489
359
439
399
499
399
339
429
489
499
299
499

STRIKE COMMANDER
STRIKE COMMANDER
SPECIAL OPS!
SUBWARS 2050
SYNDICATE
TERMINATOR
RAMPAGE 2025
T.F.X.
TORNADO
WARLORDS 2
WING COMMANDER
ACADEMY
WIZARDRY 5-6-7
X-WING
X-WING: MISSION
IMPERIAL PURSUITS
X-WING: MISSION
B-WING
YSERBUIS

AMIGA NYTTO
529-

AMOS CREATOR
AMOS 3D
EASY AMOS
AMOS COMPILER
AMOS PROFESSIONAL
AMOS PRO COMPILER

239:439:499:-

GENLOCK

•ROCGEN GENLOCK RG300
• PAL GENLOCK hama
MINNE

•
•
•
•

A500512KB + KLOCKA
A500 PLUS 1MB
A6001MB + KLOCKA
A600/1200 PCMCIA 2mb

I

MUSIC

• TECHNOSOUND
TURB02 STEREO DIGITIZER
• SOUND ENHANCER
• MIDI INTERFACE
•CLARITY 16
•STEREO SPEAKERS (2)
SCANNERS

• PYRAMID HAND SCANNER
VIDEO DIGITIZER

•V ID I12A G A
•V ID I12A G A REALTIME

689:649:-

PROGRAMMING

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

AMOS 3D + COMPILER

2991-

WORDPROCESSORS

379:469:469:-

899:649:-

FINALCOPYII
PROWRITE 3.3

KINDWORDS3.0
CROSSDOS5.0
INTEGRATED
DIRECTORY OPUS 4.0
HOME OFFICE DELUXE KIT699:- TURBOPRINT PROF.
MINI OFFICE
499:- X-COPY PRO

229:229:399:-

BÖCKER

★ FRÅGA OSS OM

• A M IG A 1 2 0 0

ELLER

2 4 9 :-

600

IN S ID E G U ID E
2 BÖCKER SOM LÄR DIG DET M ESTA!
2 5 6 s id o r / s t
1
•

JOYSTICKS

•

799:- •S L IK STICK
99
2989:- • TAC 2
119
1 • WICO BAT HANDLE
249
299:- • TOP STAR
229
489:599:- • 4 SPELAR ADAPTER
89:1699:- • A1200 REALTIME KLOCKA
249:1 • DAMMHUV A500/A600/
69:A1200/A2000
489 • DISKBOX M LÅS, 100 ST 3.5”
69:349 • DISKETTER 3.5” DS/DD
4:49/ST
329 • DISKETTER 3.5” DS/HD
8:90/ST
1599 •KICKSTART SWITCH/AUTO
299
199 • KICKSTART ROM 2.04
349
169
• MUS - OPTO MEKANISK
1399:- • M U S-O PTISK ALFA, M. MATTA
399
99
• NULL MODEM KABEL
1299: • SCARTKABEL AMIGA-TV
129
2299: • SWITCH JOY/MUS AUTO
229

2 4 9 :-

M A S T E R IN G A M IG A S Y S T E M 4 0 0
FÖR DEN KUNNIGE ANVÄNDAREN AV C

•A M IG A

•

1 8 9 :-

st.

SID

M A S T E R IN G A M IG A C , 3 2 0
BÄSTA n y b ö r j a r b o k e n f ö r C !

•

3999:• VID112 AGA REAL TIME 24 BIT
• VIDEO MASTER
- VIDEODIGITIZER+STEREODIGITIZER 799:-

349:399:799:999:489:-

VIDEO

&

• A M I G A A M O S 3 2 0 s id
F U LLM A TAD MED V ÄRDEFULL LÅSNING

ANDRA PC-SPEL!

Tel. 08 - 581 650 35
Fax 08 - 581 702 50

1

199:369:-

ADVANTAGE
MAXIPLAN 4.0 PROF

CAN DO 2.5
1449
COMIC SETTER
499
DELUXE PAINT AGA 999
NY!BRILLIANCE
1799
VISTA PRO 3.0
699

s id

3 6 9 :-

1200 NEXT STEPS

FÖRDJUPA DINA A 1 2 0 0 KONSKAPER

1 8 9 :-

M A S T E R IN G A M IG A A R E X X
BEHANDLAR OCH FÖRKLARAR AREXX

2 7 9 :-

M A S T E R IN G A M IG A D O S 3
ZVER 1 4 0 DOS K O M M A N D O N ! FINNS
ÄVEN TILL DOS 2

2 7 9 :-

• A M IG A G R A P H IC S
• A M IG A D O S

in s id e

• A M IG A P R IN T E R S
• A M IG A C

in s i d e

&

&

out

in s i d e

3 2 9 :1 9 9 :-

out

&

out

2 9 9 :1 8 9 :-

f o r b e g in n e r s

A M IG A V ID E O
•

1

W B 2 .0

75

minuters

SVENSK INSTRUKTION

1 9 9 :-

NY! •

W B 3 .0
DET MESTA OM NYA SYSTEMET! 9 0 MIN.

•A M IG A D O S:
OMAmigans operativ system
•A M IG A C
visar C på Amiga!

3 2

K U N G

svenska

SVENSKA

1 9 9 :1 8 9 :-

1 8 9 :-

svenska

• D E L U X E P A I N T IV
lär D ig anvånda DP4

5

UA t r

199
329
199
449
329

S P E C IA L !

359:439:439:499:-

AMIGA TILLBEHÖR
• 3.5” AV/PÅ VIDAREBUSS
• 3.5” INTERN A500

BARS & PIPES PROV2.0 2699:999:SUPER JAM

429

svenska

S Ä N G

2 4 9 :-

E N

Hos LANDBERGS h itta r du bara lägsta priser!
inga m inim igränser, inga fördyrande ”g ra tis ”spel, inga fö rtä c k ta p o rtoko stn ad er,
därför ä r vi störst § billigast!

FIFA

Inter

Aven om det har sina brister, så är FIFA
International Soccer det absolut bästa fotbollsspelet hittills till Megadrive.

occer

Målvakten tippar bollen över rib
ban. Skottet var hårt men tyvärr
inte speciellt välplacerat. Bättre
lycka nästa gång.

att Sverige verkar äga den här mat
chen? Inte målmässigt alltså, men i
övrigt.
inte klippte
naglarna i morse. Hade han gjort det hade den där bollen
gått i mål.

”Häftigaste
fotbollsspelet
till Megadrive

$$

rackarn rätt, annars får man inte ut speciellt mycket.
Skicklighet är det som gäller.

Jaaa. Där satt den. Bollen kom
farande som en SCUD-missil och
gick in nere i hörnet. Målvakten
hade inte en chans.

otboll är en konstig sport.
22 personer springer som
galna lämlar på en gräsmat
ta och sparkar på en uppblåst
trasa. Eftersom troligvis alla kän
ner till sporten så hoppar vi direkt
till de galna lämlarna i FIFA Inter
national Soccer från Electronic
Arts.
Spelarkontrollen känns till en
början lite annorlunda, mest på
grund av det annorlunda perspekti
vet. Efter en liten stund så är det
inga problem, det är bara att börja
göra sitt bästa för att välta målbu
rarna.
Tyvärr är passningsspelet i FIFA
inte det bästa. Visst går det att
passa bollen, men det är för okon
trollerade och fjösiga passningar
för att man ska kunna spela ett

I

snabbt och precist spel. Det lät
taste är helt enkelt att sparka iväg
bollen och jaga så mycket man
orkar.
Spelet innehåller även en rad
olika taktiker som kan kombineras
med olika strategier så man kan
få en lång rad olika spelstilar. Man
kan till och med ställa in vilka
områden man vill att försvar, mitt
fält respektive anfall ska hålla sig
till. Allt för den som vill snickra
ihop egna spelstilar.
Vill man spela turneringar så går
det bra. Det finns olika ligor och
cuper att vara med i.
Om man äger Electronic Arts fyrspelaradapter har man verkligen
något att se fram emot. Här kan
man spela fyra personer samti
digt, även i samma lag och spela

mot datalagen.
Grafiken i spelet är mycket bra.
Välgjorda animationer och många
olika rörelser får det hela att se
mycket snyggt ut. Klacksparkar,
glidtacklingar, ja i det närmaste
hela registret av rörelser finns
med.
Ljudet är mycket bra, och framför
allt publiken som med jubel och
hejarklackar verkligen höjer atmo
sfären i spelet. Flög volym rekom
menderas.
FIFA är ett klart ballt fotbollsspel.
Det enda som man skulle kunna
klaga på är som sagt det dåliga
passningspelet, men trots det så
är FIFA det häftigaste fotbollsspe
let till Megadriven.
Ove Kaufeldt

Testversion: Megadrive
Övriga format: Tillverkare: Electronic Arts
Betyg: MiTi jMiTi m
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K anonm at
till M e g a d r i v e
I I Sensible Software arbetar

m med att konvertera Cannon
Fodder ti» Megadrive. Det
handlar om a tt fora en trupp
genom e tt antal mer eller min
dre humoristiska uppdrag. Nar
amigaversionen recenserades i
High Score fick den betyg fem.
När Cannon Fodder ska släp
pas på marknaden är ännu inte
bestämt.
HIG H SCORE EXPRESS

WimbledoiTennis
Wimbledon Tennis är ett klart
godkänt spel, även om det
inte når upp i samma klass
som Davis Cup Tennis.

Verklighetens Wimbledon spe
las på gräs, men i Megadriveversionen kan man välja under
lag; dessutom kan man vara
upp till fyra spelare samtidigt.
Om man inhandlar en adapter,
vill säga.
Välj bland 24 olika tennisspelare
- alla med sina för- och nackdelar.

le t var inte särskilt länge
I sedan Megadriven var helt
1utan tennisspel av rang.
Men så kom Davis Cup Tennis för
några månader sedan och vi spe
lade tennis som aldrig förr. Och nu
dyker nästa stjärna på tennishim
len upp: Wimbledon Tennis.
Det handlar alltså om Wimble
don. Känslan i spelet är helt OK.
Forehands, backhands, stoppbol
lar, lobbar, sm ashar- hela reper
toaren finns med. De realistiska
ljudeffekterna och det samplade
talet höjer spelvärdet ytterligare,

liksom de fina animationerna.
Dessutom finns det 24 olika spe
lare att välja bland, alla med sina
olika för- och nackdelar.
Om man är ensam har spelet en
begränsad livslängd, eftersom
man ganska snart lär sig spela
skjortan av datorn. Det är betydligt
roligare att möta en polare.
Har man dessutom en speciell
adapter kan upp till fyra spelare
delta samtidigt i en dubbelmatch.
Kanske hade man kunnat göra
det lite intressantare för en ensam
spelare, genom att ha någon form

av världsturné där man reser runt
och spelar in prispengar.
Men Wimbledon Tennis är ett
klart godkänt tennisspel, även om
det inte riktigt når upp i samma
klass som Davis Cup Tennis.
Daniel Törnqvist

Testversion: Megadrive
Övriga format: Tillverkare: SEGA

Poo

ool är ett mycket realistiskt
spel med otaliga spelvarian
ter, inställningsmöjligheter
och synvinklar. Man kan spela
efter ett antal olika regler eller var
för inte helt utan. Turneringar (upp
till åtta personer) och utmaningar
hör också hemma i detta spek
trum.
Bland låtarna finner vi ett antal
trallvänliga ragtimelåtar som får
klart godkänt. Grafiken är dessvär
re inte lika fräck som musiken.

H

HIG H SCORE EXPRESS

Ryder Cup

Ryder Cup till PC - sky det som
pesten.

Pool är ett
realistiskt
spel med ett
otal inställ
ningar, spel
varianter och
perspektiv.

” B ä s t i s in

” K la rt
g o d kä n t”

g e n re ”
Bollarna och spelplanen är väl OK,
men det mesta andra är klart
under medel.
Pool är, som ni säkert förstår,
ett spel för de redan frälsta. Visst
är det välgjort och bäst i sin
genre, men det finns mängder av
spel jag skulle föredra att lägga
mina pengar på. Är du speciellt
förtjust i ”the real thing” kommer
du att älska detta spel, annars
sannolikt inte!
Pontus Berg

Pool är välgjort och förmodligen
det bästa spelet i sin genre. Är du
biljardfantast är detta spel ett
måste - annars sannolikt inte.

Testversion: SNES
Övriga format: Tillverkare: Mindscape
Betyg:

m mm Mm
TT TT
i
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I yder Cup är det absolut
sämsta golfspel jag någonI sin sett.
I spelet finns fyra olika banor,
en mängd olika valmöjligheter vad
gäller perspektiv, banor, klubbor
och slag, men det är mig fullstän
digt egalt. Grafiken är trist, ljudet
taskigt och animationerna ryckiga.
Lägg sedan ovanpå detta NOLL i
spelkänsla och ni börjar få en
hum om hur Ryder Cup är.
Efter att ha spelat Ryder Cup var
jag tvungen att ta en runda med
Links, bara för att återställa
balansen i hjärnan.
Undvik det här spelet som pes
ten och bojkotta Ocean tills de
lärt sig att göra riktiga spel.
Lars Jansson

Testversion: PC
Övriga format: Tillverkare: Ocean
Betyg: jSCORE

§

Här fanns det inte mycket att jubla
över. Det mesta ligger i botten.
Nåja, det fixar sig. Moralen är i
topp och befolkningen har trevligt
med varandra på nätterna. Det blir
bra det här.

Årstiderna spelar en stor roll i Genesia. På
somrarna är skogsbränder inte ovanliga, och
då kan det gå hett till. Har man otur kan både
hus och hem gå upp i rök.

Bjällerklang; bjällerklang... nja, tomtar
finns det nog inte i Genesia, men väl
snögubbar. På vintern arbetas det
nästan ingenting utomhus och befolk
ningens moral sjunker. Det är en mörk
tid - i dubbel bemärkelse.

”M ycket
Man kanske skulle bygga en taverna
till folket. Det är nog bra för mora
len. Nehepp, för lite material. Det får
bli en taverna lite senare.

s tä m n in g s fu llt”

Genesia

D e t här är ett bra
strategispel för d
som vill ha kluriga|
blem utan att beh
läsa tjocka manuale

Ilting började som en kär
lekshistoria. Landet Genesias prins öppnade guden
Neorts katakomb och stal sju juve
ler för att ge till sin älskade.
Gudarnas vrede drabbade Gene
sia och dess folk. Men nu är prin
sens tre arvtagare tillbaka för att
kämpa om vem som ska bli kung
över riket, och du är en av dessa
arvtagare. Det finns olika taktiker
man kan använda i sin jakt på tro
nen. Man kan skicka ut arméer för
att hitta alla ju juvelerna. Vanligt
vis brukar ju någon av de andra
också hitta en eller flera och då
måste man erövra juvelen från
motståndaren. Det brukar sluta i
vilt krig mellan alla tre arvtagarna.
Man kan också strunta i juveler
na och ta kål på sina motståndare
med både militära och ekonomis
ka medel. Men girig som jag är
väljer jag såklart att jaga juvelerna.
Det är nu jag upptäcker att jag inte
ens har en armé. Den får man

20

plocka ihop själv.
Med den lilla befolkning man har
från början blir det ingen armé i
alla fall. Jag måste alltså börja ta
hand om min egen befolkning
först. Nu gäller det att se till att
befolkningen har mat, vatten, rå
material, tak över huvudet och så
vidare. Och så kommer vintern och
med den kommer influensan. En
tredjedel av befolkningen ligger
och nyser och kan inte jobba. Det
är bara att ta hem skogshuggarna
och låta dem bli uppfinnare och
smeder.
Efter ett år har jag fortfarande
fullt upp med bönder och för små
förråd. Det är mycket att hålla
reda på. Min armé finns fortfaran
de bara i teorin.
Om man nu skulle ha några kam
rater så kan de också vara med
och spela. Man kan nämligen vara
tre stycken som spelar mot varan
dra.
Spelet kan installeras på hård

disk, men måste fortfarande star
tas med en diskett. Ett ganska
annorlunda system som man inte
ser så ofta.
Grafiken i spelet är ganska liten
men väl genomarbetad. Man kan
se de små människorna hugga
ned träd och hacka på åkrar på
”spelplanen” och grafiken inne i
husen är mycket snygg. Ibland kan
dock ” utomhusgrafiken” bli lite
grötig och stökig att jobba med.
Ljud finns det inte mycket av, men
det som finns är mycket stäm
ningsfullt.
Genesia är ett bra strategispel
för den som vill sitta med pannan i
djupa veck utan att behöva läsa
igenom en telefonkatalogstjock
manual. Och man kan spela tre
personer gör inte saken sämre.
Jag kan avslöja att jag fick ihop
min armé till slut. Den blev utplå
nad i första fältslaget.
Det är hårt att vara kung.
Ove Kaufeldt

Testversion: Amiga
Övriga format: Atari, PC
Tillverkare: Mindscape

F ilm e r till CD-i
■ Star Trek VI* Top Gun och
Naked Gun 2 1 / 2 är några av
de filmer som CD-i ägare i USA
kan titta på. Vissa av filmerna
har också Dolby Surround
Sound, vilket borgar för inten
siva filmupplevelser. Det redan
tidigare obehagliga ljudet från
takfläkten i Apocalypse Now
bör bli så obehagligt att det
drar några extra kalla kårar
längs ryggraden.
H IG H SCORE EXPRESS

strateg i

BattieChess

Löparen demonsterar hur man
effektivast dödar en drottning.
Battle Chess hjälpfunktion under
Windows är suveränt bra - pjäser
na spatserar själva ut på brädet
och berättar i ord och handling vil
ken funktion de har.

" Begränsat”
De olika pjäserna formligen excelle
rar i att hitta på bestialiska sätt att
ta livet av varann. Tornet, t.ex., dun
drar fram och sväljer helt sonika
fiendepjäserna levande, eller slår in
huvudet på dem.

i attle Chess är unikt i sin
I genre - beat ’em up-schack
- och det är en friskt fläkt
för den som tröttnat på att sitta
framför vanliga trista tvådimensio
nella bräden. Idén är ju enkel:
istället för att bara flytta pjäserna
mellan schackrutorna och låta
dem försvinna när de blir tagna
visar de olika figurerna i Battle
Chess hur det verkligen går till ute
på brädet. Bönder sablas ner bru
talt, springarna får armar och ben
avhuggna och drottningen pulvrise
rar sina offer.

Under vattnet
■ Efter en katastrof måste
människorna bosätta sig i
några undervattensstäder. Att
ieva på iand har blivit omöjligt.
Naturligtvis kan de inte hålla
sams nu heller - så nu får du
möjligthet att träna krigföring
under vatten.
Spelet S.U.B. (Strategic
Underwater Battles) har för
närvarande bara kommit ut på
den engelska marknaden.

Grafiken har ritats om i Super
VGA, vilket ger en enorm detalj
rikedom i animationerna (även om
det kan kännas lite trögt ibland).
Men det är musiken och ljudeffek
terna som imponerar mest.
Interplay har jagat in en hel hord
med skådespelare i studio för att
spela in bra skrik, diverse dödsvrål, gurgel, klangen av svärd och
påkar som landar på olika kropps
delar. Allt ljud är lagrat i hifikvalitet
på CD-skivan och det är synkroni
serat med pjäsernas rörelser. Och
jag lovar - det låter fantastiskt.

HIG H SCORE EXPRESS

Battle Chess kan köras både i
DOS och under Windows. Meny
raden är flådigare under DOS,
men i det finns fler finesser i
Windows-versionen.

Testversion: PC CD-ROM
Övriga format: Amiga, Mac
Tillverkare: Interplay
Betyg: m
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Nippon afes Inc.
tim « M, M UV MU IKt

Storstaden Tyoko ligger ”någonstans mel
lan Tokyo och Kyoto”, enligt instruktions
boken. Här bor miljontals japaner - och tre
småtöntiga, misslyckade västerlänningar
som åker in och ut ur finkan.

i ippon Safes Inc. handlar
om tre halvtöntiga figurer:
| Doug Nuts, ett teknikgeni
som inte lyckas särskilt bra med
att spränga kassaskåp; Donna
Fatale, en kabaréartist som stän
digt går över gränsen för de tillåt
na och blir insydd, samt Dino
Fagioli, en avdankad proffsboxare,
vars låga pannben ständigt får
honom att trampa i klaveret.

Battle Chess har dock ett gan
ska begränsat underhållningsvärde. När man har sett pjäserna
hugga ihjäl varandra något tiotal
gånger, blir bara animationerna ett
irritationsmoment som gör att spe
let blir långsamt. Visserligen går
alla animationer att stänga av,
men då är ju också själva anled
ningen att köpa Battle Chess
borta.
Och är det en schacksimulator
man är ute efter, finns det defini
tivt bättre val.
Göran Fröjdh

Vad vore japanska tun
nelbanor utan trängsel?
På morgnarna är t-banevagnarna så fulla av
folk, att det krävs speci
ella inkastare för att
trycka in passagerarna
och stänga dörrarna.

Här bor kejsaren. Det är hit
Donna Fatale måste söka sig
för att komma åt den dyrbara
vasen som skummisen vill åt.

När historien tar sin början sitter
alltså de tre på vanligt manér i fin
kan. Men en dag släpps de ovän
tat ut ur fängelset.
En skum typ har langat upp borgenspengarna, och kräver som
tack för hjälpen att trion snor en
gammal vas som han behöver till
sin samling och eftersom både
Doug, Donna och Dino är barskra
pade, finns det inte mycket att

välja mellan.
Både miljöer och figurer är gan
ska välgjorda. Karaktärerna är
stora, tydliga och uttrycksfulla.
Nippon Safes är en välkommen
avkoppling från alla strömlinjefor
made engelska och amerikanska
äventyr.
För nybörjaren är det ett till och
med utmärkt val.
Göran Fröjdh

V ä lk o m m e n
a v k o p p lin g ”
Testversion: PC
Övriga format: Amiga
Tillverkare: Dynabyte
Betyg: m
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ventyr

Trots en lysande idé är detta spel inte
mer än medelmåttigt. Tyvärr.

Gapa stort. Säg aaaaahl Bra. Hmmm, det ser inte
bra ut det här, jag tror minsann vi måste ta och rot
fylla. Syster, kan vi få in 200 liter bedövningtack det här blir en besvärlig operation.

SSI har långt om länge insett att det här med auto
matisk kartritning inte är så dumt. ”Dungeon Hack”
ritar själv upp en karta över den nivå som ens även
tyrare befinner sig på, men inte nog med det: den
visar också alla monster som är ute och rör sig i
gångarna samt alla hemliga väggar och teleportrar
(men bara sedan man själv ”avslöjat” dem).

”Ett i högsta grad medelmåttigt spel”
ungeon Hack” är en rollspelsgenerator, som har
förmågan att slumpa fram
otaliga katakomber med ständigt
nya problem, skiftande monsterfauna och allt mellan 10 och 25
nivåer att slå sig fram igenom.
Och chansen är mikroskopiskt
liten att man någonsin spelar sam
ma scenario två gånger - det finns
inte mindre än fyra miljarder (!)
olika katakomb-kombinationer...
Spelaren kan antingen välja att
låta programmet skapa scenarier
na, eller också går det bra att ge
sig in och detaljreglera punkt för
punkt. Massor av monster? Jaha,
då är det bara att dra upp monster-regeln här. Ska vi kanske
lägga tonvikt på problemlösning,
snarare än slembankning? Inga
problem, det ställer vi in med ett
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enkelt klick. Rädd att behöva sväl
ta nere i grottorna? Lugn, vi lägger
ut lite extra matpaket runtom i
gångarna.
Det finns en hel uppsjö med
andra saker som går att reglera,
men ungefär så här kan det går till
när man "customiserar” sin kata
komb. Dessutom ”döps” varje
äventyr med en unik sifferkombination - ge den till en bekant som
också har ”Dungeon Hack” , så får
han/hon möjlighet att spela exakt
samma äventyr som du själv.
Huvudpersonen kan naturligtvis
också stöpas i valfri form. Karaktärsklasserna är desamma som i
AD&D-spelen, likaså yrken och
trollformler.
Estetiskt sett är ” Dungeon
Hack” inte mycket att skryta med.
Mest påminner det om "Beholder

3 ” fast med ett ned krympt animationsfönster, och det är tydligt att
återanvändning är dagens melodi.
Övervägande delen av grafiken är
hämtad direkt från ” Eye 3 ” , det
syns inte minst på väggsegmenten
som verkar upprepas i evinnerlighet. En del monstertyper ser nya
ut, men de rör sig fruktansvärt
risigt och består av så få som två
tre animationsrutor. Något som
blir extra löjligt med tanke på att
det krävs en 3 8 6 :a för att köra
"Dungeon Hack” .
” Dungeon Hack” är en vällovlig
idé, men resultatet har blivit ett i
högsta grad medelmåttigt rollspel.
Och det skulle förvåna mig om ens
den mest inbitne AD&D-fantasten
orkar med mer än ett av de fyra
miljarderna äventyren.
Göran Fröjdh

”Dungeon Hack” har ett sinnrikt
system för att generera scenarier,
och spelaren kan bestämma över
det mesta som händer nere i kata
komberna. Från den här menyn går
det att ställa in allt från monstertätheten till mängden av illusoriska
väggar och hur mycket mat och
dryck som ens figur ska hitta nere
under äventyrets gång. Varje sce
nario ”döps” med ett speciellt
lösenord - på detta sätt kan även
andra spela ett scenario som man
uppfunnit. Nu finns det drygt fyra
miljarder olika scenarier att välja
mellan, så det är knappast troligt
att man spelar samma äventyr mer
än en gång...

och varje problem som kluras ut
tilldelas man poäng. Då och då kan
det ju vara intressant att kolla på
highscore-listan hur man ligger till i
konkurrensen. Hmm, ännu ser det
ut att vara långt kvar till toppen...

En kul detalj i ”Dungeon Hack” är
att spelet håller reda på EXAKT hur
många monster som spelaren tagit
död på under äventyrets gång. Lis
tan tar upp både monstertyp och
det antal som fått sitt, och listan
kan (förhoppningsvis) bli ganska
lång innan spelet är slut.

Testversion: PC
Övriga format: Tillverkare: SSI
Betyg:

mt
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även

Sjätte delen av spelen om Leisure Suit Larry är pinsam och inte
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I bluesbaren på La Costa Lotta finns
ett fönster som gör att gästerna kan
studera allt som händer i poolen.
Larry, bock som han är, blir naturligt
vis sanslöst upphetsad och rusar mot
bakdörren för att få se mer - men
upptäcker plötsligt att dörren leder
IN i bassängen. Denna typ av plötslig
död är typisk för Sierra-spelen, men
som tur är finns det numera en chans
att ångra sig om man gör något fel.

” Pinsam t”
Larrys tro på sig själv orubblig. Hans försök att få tjejer i säng kan räknas i tusental - men i nästan varje fall får
han nobben. Här har han lyckats supa countrysångerskan Burgundy aspackad och lura med henne till bastun.
Något som han inte har särskilt mycket för, snart kommer gymläraren och tar hand om henne.

örsta Larry-spelet var hyste
riskt roligt. I tvåan började
skämten kännas nattståndna och billiga, och närtrean kom
var det tydligt att Larry Laffer var i
akut behov av förtidspension.
Sedan dess har det bara gått
utför, och "Larry 5 ” var inte precis
någon höjdare.
Det är inte "Larry VI” heller - i
princip är det samma story som
ältats om och om igen i snart åtta
år vid det här laget.
Larry Laffer är - som vanligt ute efter att få i säng en massa
babes, denna gång på ett lyxigt
hälsohem. Det finns nio tjejer att
försöka med, och var och en av
dem måste lockas på olika sätt.
En ska mutas med en blomma, en

H

annan vill ha en fettsugning, en
tredje måste tankas med ett par
sexpack öl innan hon följer med in
i bastun.
Naturligtvis får Larry sällan
någon tjej i säng, och den som
väntar sig någon sex i spelet blir
grymt besviken. Något naket får
man aldrig se, bara en massa
utspända bikinitoppar och tajta trikåer och flåsiga kommentarer. Det
blir bara en massa pikar och hän
syftningar till sex, och efter ett par
timmars spelande är jag så trött
på att höra om hårda pistonger
och stora apparater att jag är
beredd att gå i kloster när som
helst.
Vad Al Lowe - och Sierra - inte
tycks besitta är självinsikt, att det

Det finns sammanlagt nio tjejer för Larry att ragga upp (och lägga ned) i
”,Shape Up or Slip Out”. Ingen av dem porträtteras precis som någon raket
forskare, och bara Larry mutar dem med rätt presenter så lovar de att göra
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gäller att sluta i tid. Det blir bara
pinsamt när spel efter spel vevas
ut på samma uttjatade tema.
Det här låter nog värre än det
egentligen är. "Shape Up or Slip
Out” är ett hyfsat medelmåttigt
äventyr, som säkert kan ge några
timmars förströelse för den som
kan stå ut med den idiotiska intri
gen.
Själv kan jag dock inte se "Larry
VI” som något annat än ett slag i
ansiktet på alla kvinnliga datorspe
lare - och på alla Sierras duktiga
kvinnliga spelskapare. Och något
fel måste det vara när ett spel
stänger ute mer än halva befolk
ningen.

Ett av de bästa inslagen i spelet är
när Larry på grund av ett missför
stånd råkar ut för rekto-massage.
Vad det betyder kan vi inte skriva
ut i klartext, eftersom det här är en
tidning för hela familjen. Men slå
gärna upp ”rektum” i en ordbok,
eller fråga din husläkare...

Testversion: PC Windows
Övriga format: Mac, PC

CD-ROM
Tillverkare: Sierra
Betyg:

Göran Fröjdh

ALLT för honom. När han lyckats avverkat dessa åtta väntar den verkliga
mega-baben, Larrys stora kärlek och spelets romantiska höjdpunkt (gäsp).
Henne visar vi dock inte på bild, lite spänning ska det ju ändå vara...

fusk

Skicka dina bästa spelfusk till High Score, Box 12547,102 29 STOCKHOLM. Märk kuvertet "Fusk & tips".

CHUCK ROCK

MJ f S k
fS
Det
ärtill den här sidan du skickar
mmC r jV
a dina
bästa
s
och fina presenter till redaktionen.
SEGA MEGADRIVE
När bandet spelar i början, "skriv” då ABRACADABRA (R gör du med
Den som kommer med det bästa fusket vinner ett
höger på styrknappen och D är neråt på styrknappen). Gitarristen kom
valfritt spel. Denna gång blev det Peter Johansson
mer då att le åt dig. Tryck nu A, B och C tillsammans så kommer han att
från Västervik som får spelet Syndicate som tack
le igen. Detta betyder att fusket fungerar. Börja nu spela, och använd
för fusket till Frontier - Elite II.
följande specialknep: A och Uppåt skippar ett helt level, A och Höger
skippar ett stage, A och Ner backar en level och A och Vänster backar
Adressen hit hittar ni i den gröna plattan längst
ett stage.
upp på sidan. Glöm inte att ange till vilket spel och
TERMINATOR (l, AMIGA
vilken maskin fusket är till. Och glöm inte att tala
Pausa spelet och tryck F l till F10 i ordning
och starta spelet igen. Nu kan du trycka på
om vilket spel ni vill ha.
ESC för att klara banorna.
Anders Fogelqvist, Oskarshamn

RODLAND

AMIGA
Pausa med hjälp av P, och tryck
sedan på HELP fem gånger. Tryck
P igen och fortsätt spela. Nu kan
du skippa banor med SPACE.
Jonatan Tjäder, Örebro

WOLFENSTEIN 3D
Skriv ”wolf3d -next” när du ska ladda in spelet så kan du trycka Tab-n
för att gå genom väggar, Tab-g för att göra dig odödlig, Tab-s för slowmotion, Tab-a för full energi, Tab-c för info om nivån, Tab-w för att warpa
till nivå 1-10 och Tab-e för att avsluta nivån.
”Columbus”

STREET FIGHTER II
AMIGA
Här kommer äntligen det efterlängtade fusket som låter dig spela
någon av de datorstyrda slagskämparna. Gör så här: Välj din gubbe (alla
utom E. Honda går bra). Slåss tills du kommer till kämpen du vill spela
som (ex. Vega), och låt honom besegra dig med ett "perfect”-resultat i
två ronder. Sätt nu in disk 2. Använd en continue och gå tillbaka till
menyn där du väljer karaktär. Välj nu E. Honda (du ska inte kunna välja
Ryu). Sätt nu igång igen, så ska du se att det är du som styr datorspela
ren.

MAGIC SWORD, SNES

Gå till options-skärmen och peka på
” EXIT” . Ta sedan handkontroll två och
håll ner L, R och START. Medan du hål
ler ner dessa knappar, tryck in START
på handkontroll ett. Nu kan du välja
startenergi och startbana.
REVENGE OF SHINOBI,
SEGA MEGADRIVE

På optionsskärmen väljer du 00 shurikens. Rör ingenting, men vänta ett par
sekunder. De två nollorna ändras efter
ett tag till en evighetssymbol. Du har
nu ett oändligt antal shurikens.

Kent Karlsson, Töcksfors

THE FUNTSTONES
SEGA MEGADRIVE
Välj fem liv, svårighetsgrad och
tryck sedan ner knapparna A, B, C
och START tillsammans och rote
ra styrknappen medsols. När du
kommer till titelskärmen, tryck
start så kommer du spela med
oändlig energi. För att även få
oändligt med liv, gör så här: Välj
fem liv som ovan och tryck A, B,
C och start. Nu ska du trycka vän-,
ster och höger på styrknappen
ända tills titelskärmen kommer
fram. Tryck start. När dina liv
sedan tar slut, kommer du få nio
nya.

FRONTIER
AMIGA, PC
Här kommer ett ovärdeligt tips till
höjdarspelet Frontier - Elite II.
När du har fått ihop tillräckligt
med pengar, köp en passagerarkabin. Ta upp en passagerare, gå
in på shipyard och sälj skeppet.
Då får du meddelandet att du inte
kan sälja skeppet när det är en
passagerare med, men du får
pengar ändå! Fortsätt att klicka på
"sell” så länge du har lust.
Peter Johansson, Västervik

ROCKSTAR ATE MY HAMSTER,
AMIGA

Skriv COLBOPS och tryck sedan F7 för
att få 100.000 pund, F8 för att få ban
det att spela så bra som möjligt och F9
för att få utsålt på spelningarna.

Tommy Ax, Rödeby
SUPER MARIO KART, SNES

Tryck in Y och A samtidigt när du väljer
spelare så får du börja som en minifö
rare. För att komma till Special Cup-tävlingen utan att behöva anstränga dig
väljer du bara time trial, flyttar markö
ren till Mushroom Cup och trycker L, R.
L, R, L, L, R, R och A. Nu går det att
välja bland fem nya banor.
I Battle mode kan man fortsätta köra
fast man har förlorat. Håll bara in B
knappen innan din motståndare har
sm ällt hål på din sista ballong, så kan
du köra vidare som om ingenting hänt.

ALIEN
BREED 2
AMIGA
Nivåkoder:
Level 2: 353828
Level 3: 108383
Level 4: 370101
Level 5: 982822
Level 6: 847404
Level 7: 737373
Level 8: 928112
Level 9: 287364
Level 10: 193831
Level 11: 090921
Level 12: 309383
Level 13: 101221
Level 14: 103992
Level 15: 998112
Level 16: 125332
Level 17: 091233
Johan Karlsson, Hallsberg

FINAL FIGHT, SEGA MEGA CD

TRAIN
AMIGA
Tryck ner CAPS-LOCK och skriv
”CHEATERCHEATERWIMP” så ska
du erhålla en miljon dollar. Detta
fungerar tills du har vunnit spelet.
Claes Verdoes, Vänern
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UONHEART

AMIGA
Gör så här för att få oändligt
antal liv i Lionheart: efter att du
har börjat spela ska du huka dig
ner och pausa spelet. Håll nu ner
CTRL och HELP tills skärmen ska
kar, så får du fler liv än hela Egyp
tens katter tillsammans! Du kan
även trycka CTRL när som helst
under spelets gång för att få Vla
dyn att flyga, men då måste du
emellertid använda musen.

Gå till options-skärmen och peka på
exit. Håll nu ner höger, A, B och start.
Välj sedan din gubbe (mest effektiv för
fusket är Guy), och starta spelet. Nu
kommer du kunna slå mycket snabbare
än vanligt.
STAR TREK, GAME BOY

Om klingonerna är bakom dig och du
vill undan kan du sätta dig i säkerhet,
bara genom att hålla ner vänster på
styrknappen samtidigt som du trycker
på select. Du kan bara använda detta
knep en gång per level.

POCKY & RO CKY
SNES
När du ska välja spelare kan du
hålla inne X och Y och sedan
trycka: A, A, A, A, B, B, B, B, A,
B, A, B, A, B, A och B så får du
välja bana att börja på.
Henrik Kokko, Nyköping
HIG H SCORE EXPRESS

SUPER

GOAL!
STARWARS

SNES
På level 5 (sandfolkets land) ska du ta dig fram till det andra stället av
två som går ut på att du ska hoppa på små plattformar. Ramla nu ner
och håll dig till vänster så hamnar du på ett säkert ställe. Gå in i grottan
och skjut i luften för att få fem extraliv. Ta sedan livet av dig (i spelet
helst) och ta liven igen. Håll på så tills du har 99 stycken eller tills du
tröttnar.

ALADDIN
SEGA MEGADRIVE
Om du har fått nog av en bana
och vill pröva nästa, gör då detta:
Pausa spelet och tryck A, B, B, A,
A, B, B och A. Du hamnar då på
nästa bana. Detta kan du göra hur
många gånger du vill.

AMIGA
Om du får en spelare utvisad,
kan du byta ut din utvisade spela
re mot någon av dina avbytare, så
du får fullt lag igen. Detta fungerar
troligen bara två gånger per
match, eftersom man inte kan
göra fler spelarbyten.
Janne, Bergshamra

JAGUAR XJ220
MEGA CD
Välj optionsskärmen, och peka på rutan med en etta i och tryck på vil
ken knapp som helst för att få skriva in ditt namn. Ta bort namnet som
är där från början och skriv ”MAR” istället. Gå nu tillbaks till huvudme
nyn och och välj World Tour. Välj land och börja loppet. Pausa nu spelet
och tryck A, B och C samtidigt. Nu kvalificeras du automatiskt.

CHAKAN, THE FOREVERMAN LOTUS TURBO
CHALLENGE

MEGADRIVE
Välj Practice och starta spelet. Gå till den lilla plattformen över luft
(air)-portalen. Använd sedan portal-magin som nu går att välja, så har du
klarat den jordiska nivån (terrestrial plain) och kan fortsätta spela på
den elementära nivån.
Kent Karlsson, Töcksfors

HUNT FOR
RED OCTOBER
GAME BOY
För att få välja bana, tryck på
titelskärmen VÄNSTER, HÖGER,
B, SELECT, VÄNSTER, HÖGER, B,
SELECT och START. För att få 25
extraliv ska du hålla ner SELECT
och tryck UPP. Tryck sedan NER
när kartan kommer fram.
Torbjörn Hagel, Hällevadsholm

THE LO ST
VIKINGS
SNES
I det här spelet önskar man kan
ske att man kan välja bana, men
det kan man ju! Vill du göra det är
det bara att på titelskärmen hålla
ner X, Y, A och B samtidigt, så är
det fixat!
Daniel Andersson, Värmdö

SPY vs SPY, ALLA FORMAT
Ett både klassiskt och fult knep
för att garanterat vinna hela tiden
kommer här: Se till att utgången
inte är gömd, och ställ dig i rum
met där utgången är. Sätt en
fälla på alla dörrarna som leder
in i rummet. När din motspelare
är klar och har hittat alla föremål
kommer han att gå genom en av
de minerade dörrarna, och tappa
föremålen. Gå då helt enkelt in i
det rummet han kom ifrån och
leta igenom det. När du har allt
är det bara att gå till utgången.

SHADOW OF THE BEAST II,
AMIGA
Ett ganska kul fusk till Psygnosis
Shadow of the Beast II kommer
här: Gå höger tills du stöter på
en person. Fråga där om ”TEN
PINTS”. Detta fusk gör dig odöd
lig, förutsatt att du har gjort rätt,
förstås.

BATTLE CLASH, SNES
Tryck A, L och SELECT när titel
skärmen visas. Nu börjar spelet,
och du ska ställa in siktet. När
du har gjort det kommer du
kunna välja bana med styrknappen.

Jonas Persson, Timmele

GODS, AMIGA
Skriv in SORCERY som lösenord
så får du oändlig energi. Kan
behövas för att kunna besegra
slemmisen i slutet på nivå fyra,
till exempel...

SLEEPWALKER
AMIGA
På titelskärmen när Ralph jagar Lee, tryck CAPS LOCK och skriv
”HOLY.ZARQUONS.SINGING.FISH” (glöm inte punkterna!). Om du gjort
allting rätt ska ska Ralphs och Lees näsor bli gröna. Nu kan du trycka L
för att få full sleep bar och RETURN för att hoppa till nästa nivå.
Verner Vedkap, Smygehuk
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SEGA MEGADRIVE
Nivåkoder:
Bana 2: SLEEPERS
Bana 3: HERBERT
Bana 4: APPLEPIE
Bana 5: BUSINESS
Bana 6: MALLOW
Bana 7: STANDISH
Bana 8: TEA CUP
Koden MANSELL gör så du alltid
kvalificerar dig, och koden SLUGPACE gör så du har turbo hela
tiden.

LEMMINGS

PC
Skriv EDIT L2.INI i dos och
skriv "Cheat = 0 ” längst ner
(OBS! Stort C och mellanslag vid
likhetstecknet). Spara filen och
starta spelet. Välj nu PREFS i
spelet. Där ska det nu finnas en
•ny ruta där det står "Cheat
Mode” . Tryck på rutan för att
aktivera fusket. Nu kan du välja
vilken bana som helst.
Kristofer Lecander, Vellinge

THE IMMORTAL
AMIGA
Nivåkoder:
Level 2: CDDFF10006F70
Level 3: F47EF21000E10
Level 4: B5FFF31001EB0
Level 5: D630F43000EB0
Level 6: 17BFF53010E41
Level 7: 84D0F63010EC1
Level 8: E011F730178C1
Jon Åslund, Karlstad

FIRE FORCE
AMIGA
Starta ett uppdrag utrustad med
en Bazooka Shell. Håll sedan ner
FIRE och ESC. Gå nu till Armory
och välj DROP ALL. Nu ska du ha
oändligt med vapen.
Lars Näsman, Haninge

SMASH TV
SEGA MEGADRIVE
Använd följande kombinationer vid introduktionen så kommer du säkert
mycket längre i detta svåra spel (använd styrknappen: H=Höger V=Vänster osv.).
U NV V H
UNUNVHV
UHNVUNVHU
NNVHUUHVNUN

-

Ger dig en extra credit på level ett.
Börjar vid Mutoid Man-bossen
Börjar på level två.
Börjar på level två med två extra credits.

WALKER A SSA SSIN
AMIGA
På nivå två, skriv ”Eat lead
muddy funter” innan du börjar
röra dig. Nu ska mängder av otro
ligt roliga saker dyka upp.
Svante Barbalander,
Slite

AMIGA
För lite knäppa effekter, skriv in
följande på high score-listan: Psionic Systems, Assassin, Superfrog, Body Blows, The one and
only, Project X samt Allen Breed.
Edor Tudor, Morö Backe
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Arbetsbördan har varit monstruös på senare tid,
och Äventyrsakuten™ har därför sett sig tvingad att
sätta upp e tt fältsjukhus i
i närheten
av det Vita tornet.
Inifrån byggnaden väller det ut en strid ström av
luggslitna äventyrare med stukade hillebarder, rosti
ga ringbrynjor och hjälmar indränkta i snigelslem.
Besvärjaren och hans stab lämnar en direktrapport
från frontlinjen.

LANDS OF LORE
• Hur ska jag ta mig förbi nivå 3 i White Tower? Nycklarna passar inte
och vid en dörr blir jag stoppad av en hand som skriker att jag inte har
någon ”faith”. Måste jag inte genom denna dörr för att komma vidare?
Nej, du måste inte in dit för att klara av spelet - men det finns en del
bra utrustning att hämta hem om du lyckas ta dig förbi dörren. För att
göra detta måste du dock ha fått tag på ”Crucible o f Faith " . Detta kruci
fix innehas av en gammal kvinna nere på sub-nivån av tornet (dörren dit
ner ligger på första nivån av tornet och öppnas med en ”Mystic key” - en
sådan kan du hitta i rummen med eldkloten på nivå två, eller i "Dark
Room”). Nere på sub-nivån ska du dessutom jaga fatt på ett par föremål
som rör sig runt en korridor. Sakerna ska sedan läggas i rätt alkover när du gjort detta deaktiveras en teleporter och du kan komma in i rum
met med kvinnan med krucifixet.
• På våning 2 av White Tower finns det en korridor med fyra tryckknap
par, men det händer inget när jag trycker på dem. Varför?
Vad jag kunnat upptäcka så är dessa knappar inte till för något särskilt.
Dock verkar det som om det genereras nya " strutsmonster” när man
trycker på dem. Men hör gärna av dig om du lyckas få ut något mer av
knapptryekandet!
• På samma våning (2) får man fram en dörr i ”Dark Room”, men den
leder ju bara tillbaka till trappan från nivå 1. Eller?
Fluh? Fick du fram en ny dörr? Kul, men inte riktigt rätt. Du ska nämligen
få tag i en ”Mystic key” i detta rum - se bara till att stänga dörren
bakom dig innan du trycker på knappen i väggen. Då ska det materialise
ras en nyckel som du behöver för att låsa upp dörren som leder upp till
nivå 3 av tornet.
• På nivå 1 finns det ett rum med ett altare. Vad ska jag göra här?
Detta är altaret där du ska blanda den magiska konkokt som ska väcka
kung Richard ur hans förtrollning. När du har alla ingredienser (och lagat
altaret - det fattas en bit) går du hit och lägger dem i huvudet på den
lilla stenfiguren.

ALONE IN THE DARK

• Hur kommer jag förbi spindlarna i vinterträdgården?
Du kan inte komma förbi dem - stick så snabbt du kan. Men innan du
flyr ut i hallen igen måste du först se till att plocka upp pilarna som lig
ger bland buskarna. Efter det behöver du inte gå in hit mer.
• Hur ska jag slippa bli nedstucken av sjörövaren?
Stick ner honom med ett bra svärd. Det finns en kavallerisabel i en kista
på övervåningen, och ett bra svärd nån annanstans i huset som du kan
använda för detta projekt.
• Vad ska man göra åt rustningen som står utanför ingången till biblio
teket?
Kasta något tungt på den. En talisman, till exempel (du hittar den i lönn
rummet bland bokhyllorna i biblioteket).
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• Hur tar jag mig förbi den stora masken i gången från vinkällaren?
För det första måste du gå ner genom luckan i Jeremys kontor, det fun
gerar alltså inte att ta vägen ner från vinkällaren. Väl nere i katakomber
na, när masken börjar jaga dig, springer du framför den och tar sedan
till höger in i den första sidogången. Vänta tills masken krälar förbi, och
fortsätt in i sidogången som löper runt i en cirkel. När du träffar på mas
ken igen, väntar du till den börjar jaga dig igen innan du vänder och
springer tillbaka genom sidogången. Närgången delar sig, tar du du
denna gång till höger så kommer du fram till en underjordisk damm.
• Var ska jag använda den stora nyckeln från balsalen?
Detta är nyckeln som öppnar det innersta altarrummet nere i katakom
berna under Derceto med. För att komma dit måste du först undvika
den gigantiska masken i tunneln och ta dig igenom en labyrint.

NIPPON SAFES INC.
• Jag spelar som Donna Fatale och har precis blivit släppt ur fängel
set. Jag har skylten och senapsburken, men hur kommer jag till stan?
Vinka med skylten framför en bilist (använd skylten på en förbipasseran
de bil) så får Donna lift in till stan.
• Hur undviker man att bli inlåst i museet tillsammans med Dino Fagioli?
Du kan inte undvika att bli inlåst, däremot måste du kämpa en hel del
för att ta dig ut. Direkt när du blir ensam i museet, plocka åt dig eldsläckaren och öppna panelen som finns bakom den. Här finns fyra
strömbrytare, och genom att ställa tre av dessa i på-läge öppnas dörren
på övervåningen. Gå in genom den övre dörren och titta närmare på alla
lådorna. Ta den andra och den fjärde lådan från vänster sett och
använd föremålen inuti dem på varandra - då får du en burk med bönor.
Ät bönorna så blir Dino superstark. Ta sedan Mona Lisa-tavlan och ter
mometern från väggen och öppna boxen längst till höger. Slå sönder
isen med din super-knytnäve och ta ut tändaren. Använd tändaren för
att sätta eld på Mona Lisa - och håll sedan den brinnande tavlan under
brandlarmet i taket. Nu öppnas dörren och du blir räddad, din kulturvan
dal!

ULTIMA UNDERWORLD 2
• Var finns alla ställen där ”The Guardian” tar sin kraft (alltså där man
ska använda Altaras stav)?
Det är olika för varje värld, som du kanske förstår. Nere i ispalatset ska
du slå staven i golvet nere i den gamla fontänen (där du träffade spöket
Beatrice). I Killorn Keep ska du leta dig ner till slottets ”maskinrum"
med de svävande ögonvarelserna och använda staven på golvet där. I
Talourus hittar du rätt plats i rummet innanför Bliuu Skup Ductorsnore
(du måste döda denna figur innan du kommer in dit). Resten av platser
na får du hitta själv - något kul ska du väl ha.
• Var någonstans kommer Mors Gotha att dyka upp? Trilkhunerna
säger ju inte var.
Thrilkhunerna ville ju att du skulle leta reda på någon som kunde berät
ta deras historia. Nåväl, bege dig till den sista världen (den med en
blackrock som ser ut som ett hjärta). Här finns en ande ("wisp”) ovanför
en blå teleporter, och genom att prata med den får du reda på en
massa information som du kan föra vidare till Thrilkunerna. När du åter
vänder till Killorn Keep och berättar för kattdjuren, upplyser de dig om
att Mors Gotha kommer att anfalla ett slott.

FREDDY

PHARKAS

• Hur får jag tuben med lustgas från barberaren?
Om du besökt bordellen har du kanske samlat på dig lite franska kort.
Ge några av dessa till barberaren, så låter han dig ta tuben med sig.

HIG H SCORE EXPRESS

Action

Titel: American Revolt (Syn
dicate Data Disk)
Tillverkare: Bullfrog Productions/Electronic Arts
Pris: ca 270 kr
Version i test: MS-DOS
Antal disketter: 1 hd-diskett
Manual: Referenshäfte, 8
sidor.
Språk: Engelska.
Kopieringsskydd: Nej.
HD-installerbart: Ja, kräver
installation och tar ca 2 Mb
på hd.
Systemkrav: Samma som
Syndicate (kräver att Syndi
cate finns installerat på hd).
Ljudkortsstöd: Sound Blaster
och kompatibla kort.
Distributör: Wendros

Titel: Arabian nights
Tillverkare: Buzz / Krisalis
Pris: ca 370 kr
Version i test: CD32
Antal CD-skivor: 1 stycken
Manual: 28 sidor
Språk: Engelska
Kopieringsskydd: Nej
Distributör: ComCon

Titel: Deep core
Tillverkare: ICE
Pris: ca 370 kr
Version i test: CD32
Antal CD-skivor: 1 stycken
Manual: 6 sidor
Språk: Engelska
Kopieringsskydd: Nej
Distributör: ComCon

Titel: Goof Troop
Tillverkare: Capcom
Pris: ca 750 kr
Version i test: SNES
Manual: 17 sidor
Språk: Svenska
Distributör: Bergsala

Titel: M e a n a re nas
Tillverkare: ICE (International
Computer Entertainment Ltd)
Pris: ca 370 kr
Version i test: CD32
Antal CD-skivor: 1 stycken
Manual: 6 sidor
Språk: Engelska
Distributör: ComCon

Titel: Terminator Rampage
Tillverkare: Bethesda Softwa
re
Pris: ca 480 kr
Version i test: MS-Dos
Antal disketter: 6
Manual: 38 sidor
Språk: Engelska
Kopieringsskydd: Ja, Manual
skydd
Systemkrav: 386SX/25M Hz,
4 MB Hårddiskutrymme , 2
MB expanderat minne, VGA.
Ljudkortsstöd: Roland,
Soundblaster, Ad Lib.
Distributör: Wendros

Titel: Fire & Ice
Tillverkare: Graftgold
Pris: ca 350 kr
Antal disketter: 1
Manual: 40 sidor + 20 sidor
PC addendum
Språk: Engelska
HD-installerbart: Ja, ej nöd
vändigt
Kopieringsskydd: Ja, manual
skydd.
Systemkrav: IBM /PC ATkompatibel, EGA, Dos 3.1,
640 K ram.
Ljudkortsstöd: Roland,
Soundblaster, Ad Lib.
Distributör: Wendros
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Titel: Tesserae
Tillverkare: GameTek
Pris: ca 320 kr
Version i test: MS-Dos
Antal disketter: 1
Manual: Ligger i programmet
Språk: Engelska
Kopieringsskyddat: Nej
HD-installerbart: Ja
Systemkrav: IBM /PC Tandykompatibla eller högre, MSDos 3.3 eller högre, 512 K
ram, Tandy-grafik
Ljudkortsstöd: Soundblaster,
Ad Lib.
Distributör: Wendros

Titel: Valkyrie
Tillverkare: Gametek
Pris: 549 kr
Version i test: Macintosh

Antal disketter: 1 stycken
Manual: 40 sidor + 1 sida
med tangentkommandon.
Språk: Engelska
Kopieringsskyddat: Nej
Systemkrav: 68020 eller
högre, system 7.0 eller
högre, 4MB RAM, 256 fär
ger.
Distributör: Wendros

Titel: B-Wing
Tillverkare: LucasArts
Pris: ca 280 kr
Version i test: MS-DOS
Antal disketter: 1 hd-diskett.
Manual: 14 sidor.
Språk: Engelska.
Kopieringsskydd: Ja, manual
fråga vid varje start.
HD-installerbart: Ja, installa
tion krävs och tar upp ca 2
Mb. OBS! Kräver X-wing för
att fungera!
Systemkrav: 386S X /16,
640K basminne, MS-DOS
3.1 eller högre, 2 Mb RAM,
VGA. Joystick rek.
Ljudkortsstöd: Adlib, Sound
Blaster/SB Pro/SB 16, Pro
Audio Spectrum, Roland MT32/LA PC -l och kompatibla
kort samt General midi.
Distributör: Wendros

Titel: F-117A, Stealth Figh
ter 2.0
Tillverkare: Microprose
Pris: ca 440 kr
Version i test: Amiga
Antal disketter: 3
Manual: 180 sidor
Språk: Engelska
Kopieringsskydd: JA, manual
skydd
HD-installerbart: Ja (rekom
menderas)
Systemkrav: 1 MB RAM (1,5
MB om man använder hård
disk
Övrigt: Supportar analog joy
stick
Distributör: Wendros

Titel: IndyCar Racing
Tillverkare: Papyrus
Pris: ca 550 kr
Version i test: MS-DOS
Antal disketter: 3 stycken
Manual: 132 sidor
Språk: Engelska
Kopieringsskyddat: Ja, manu
alskydd
HD-installerbart: Ja, kräver
11 Mb
Systemkrav: IBM /PC
3 8 6 /2 5 , 4 Mb RAM, VGA,

hd-diskdrive, HD med 12 Mb
ledigt diskutrymme
Rekommenderat system:
4 8 6 /3 3 , SVGA, joystick,
ljudkort, modem
Ljudkortsstöd: Adlib/Soundblaster
Distributör: Wendros

Titel: Nigel Mansell’s World
Championship
Tillverkare: Gremlin
Pris: ca 750 kr
Version i test: SNES
Manual: 22 sidor
Språk: Svenska
Distributör: Bergsala

Sport

Titel: FIFA International Soc
cer
Tillverkare: Electronic Arts
Pris: ca 670 kr
Version i test: Sega Megadrive
Manual: 128 sidor
Språk: Engelska
Övrigt: Supportar EA fyrspelaradapter.
Distributör: SEGA/Playmix

Titel: Pool
Tillverkare: Mindscape
Pris: Import
Version test: SNES
Manual: 22 sidor
Språk: Engelska

Titel: Ryders Cup
Tillverkare: Ocean
Pris: ca 370 kr
Version i test: MS-Dos
Antal disketter: 2
Manual: 16 sidor + 5 sidor
installationsguide
Språk: Engelska
HD-installerbart: Ja
Kopieringsskydd: Nej
Systemkrav: IBM /PC
386/33M H Z, 2 MB ram, 9
MB HD-utrymme, MS-Dos
5.0, VGA.
Ljudkortsstöd: Soundblaster,
Ad Lib
Distributör: Wendros

Titel: Wimbledon Tennis

Tillverkare: Sega
Pris: ca 570 kr
Version i test: Sega Megadrive
Manual: 52 sidor
Språk: Svenska
Övrigt: Kan spelas av upp till
fyra spelare samtidigt med
Distributör: SEGA/Playmix

Titel: Battle Chess
Tillverkare: Interplay
Pris: ca 550 kr
Version i test: PC CDROM/MPC
Antal disketter: 1 cd-skiva
Manual: 36 sidor instruk
tionsbok + referenshäfte.
Språk: Engelska.
Kopieringsskydd: Nej.
HD-installerbart: Ja, kräver
mellan 1 och 34 Mb, beroen
de på hur snabba animationer man vill ha.
Systemkrav: 386SX, 512K
basminne, MS-DOS 3.1 el.
högre, SVGA-grafik
(640X480X256) och mus.
Windowsinstallation kräver
3 Mb RAM och Windows
3.1.
Ljudkortsstöd: Ljudkort
behövs inte, musik och ljud
effekter spelas direkt från
CD-spelaren (stöder dock
Pro Audio Spectrum och
Sound Blaster).
Distributör: Wendros

Titel: Genesia
Tillverkare: Microids / Mind
scape
Pris: ca 370 kr
Version i test: Amiga
Antal disketter: 3 stycken
Manual: 64 sidor / Språk:
Engelska
Kopieringsskydd: Ja, Manual
skydd
HD-installerbart: Ja
Systemkrav: 1 meg minne
Distributör: Wendros

Titel: Dungeon Hack
Tillverkare: SSI (Dreamforce)
Pris: ca 500 kr
Version i test: IBM PC
Antal disketter: 4 hd-disketter
Manual: Instruktionsbok, 76
sidor + 4 sidigt referenshäf
te.
Språk: Engelska.
Kopieringsskydd: Ja, manual

fråga vid olika tillfällen i spe
let.
HD-installerbart: Installation
krävs och tar 12 Mb på hd.
Systemkrav: 3 8 6 /2 5 Mhz,
640K basminne, 2 Mb RAM,
MS-DOS 5.0 el. högre, VGAgrafik och mus.
Ljudkortsstöd: Soundblaster/SB Pro (för ljudeffekter),
Adlib, Roland och Soundblaster/SB Pro (för musik)
Distributör: Wendros

Titel: Leisure Suit Larry 6:
Shape Up or Slip Out!
Tillverkare: Sierra
Pris: ca 600 kr.
Version i test: MS-DOS/Windows
Antal disketter: 7 hd-disketter
Manual: Teknisk instruk
tionsbok, 38 sidor. Referens
häfte, 4 sidor.
Språk: Engelska.
Kopieringsskydd: Nej.
HD-installerbart: Ja, kräver
installation och tar ca 15
Mb.
Systemkrav: 2 8 6 /1 6 Mhz,
640K, MS-DOS 5.0 eller
högre, VGA och mus. 386SX
m. 2 Mb RAM och Windows
3.1 krävs för Windowsinstal
lation.
Ljudkortsstöd: Adlib, Sound
Blaster/SB Pro, Pro Audio
Spectrum/PAS 16, GUS,
MT-32/LAPC-1, MS Sound,
general midi.
Distributör: Wendros

Titel: Nippon Safes Inc.
Tillverkare: Dynabyte/The
Software Business
Pris: ca 370 kr
Version i test: MS-DOS
Antal disketter: 3 lågdensitetsdisketter.
Manual: 30 sidor.
Språk: Engelska
Kopieringsskydd: Ja, fakta
frågor ur instruktionsboken.
HD-installerbart: Ja, installa
tion krävs och tar ca 7 Mb
på hårddisken.
Systemkrav: 286, 640K bas
minne, mus.
Ljudkortsstöd: Adlib och
Soundblaster.
Distributör: Wendros

High Scores

i K lo t t e r p la n k
Ring

0712-125 56
'

(4 :5 5 k rim in )
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C.B.I.

ORDERTELEFON 0 1 6 -1 3 1 0 2 0

B O X 5 0 3 , 631 0 6 ESKILSTUNA, SVERIGE
FAX 0 1 6 -1 2 1 3 0 0
De flesta PC spelen krä
ver 386/486, DOS 5.0 (el
ler högre), +2 Mb RAM
minne, VGA grafik och
High Density 3.5 diskdrive. Flera spel är inte
kompatibla med Double
Space eller annan hård
diskkom primering.

PC ACTION
EIGHT BALL DELUXE
GOBLIIINS 3
JURASSIC PARK
LITTLE DEVIL
PINBALL DREAMS
ROBOCOP 3
SILVERBALL
SYNDICATE
SYNDICATE DATA*
TERMINAT. RAMPAGE
XMAS LEMMINGS
WW F2
*=kräver Syndicate.

PC FLYG

pris
499
499
439
499
449
229
369
529
269
499
229
159

pris

A320 AIRBUS N. AM.
529
ACES OVER EUROPE
529
BIRDS OF PREY
229
COMANCHE MAXIM.*
499
COM. OVER EDGE**** 339
F15 STRIKE EAGLE 3
499
FALCON 3.0
529
FALCON 3.0 MIG 29**
329
FLIGHT SIMULAT. 5.0
599
FLIGHT SIM. TOOLKIT 599
REACH FOR SKIES
449
SUPER VGA HARRIER***
539
T.F.X.
539
TORNADO
529
*=kräver +4 Mb RAM minne.
**=kräver Falcon 3.0.
***=kräver SVGA.
****=kräv. Com. Max. Overkill.

PC MOTOR

pris

INDYCAR RACING
RALLY

549
429

PC ROLLSPEL

pris

BETRAYAL KRONDOR
529
DARKSIDE OFXEEN
549
DARKSUN SH. LANDS 529
DUNGEON HACK
499
HIRED GUNS
499
LANDS OF LORE
449
SHADOW CASTER
539
SILVERSEED*
269
SPACE HULK
529
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
539
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 ANT
269
SIM CITY WINDOWS
429
SIM EARTH
269
SIM FARM
439
SIM LIFE
499
STRIKE COMMANDER* 549
STRIKE C. SPEECH**
269
SUBWARS 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. SEAS 94 DISK**
159
FIRESTONE* NYVER
329
HOCKEY LEAG. SIM 2 449
INNISBROOK*
329
LINKS 386 PRO (SVGA)
529
MAUNA KEA*
329
NHL HOCKEY
539
PEBBLE BEACH*
329
PINEHURST*
329
PREMIER MANAGER 2 439
SENSIBLE SOC. 92/93 399
THE BELFRY*
329
WAYNE GRETZKY 3
499
WINTER OLYMPICS
469
*=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

STÖRST 1 SVERIGE PÅ DATASPEL
pris

A-TRAIN
449
AIRBUCKS V1.2
429
BLUE AND THE GRAY
499
CAESAR DELUXE
429
CAMPAIGN 2
499
CHESSM. 4000 TURBO 439
CIVILIZATION
449
CLASH OF STEEL
469
DUNE 2
449
EMPIRE DELUXE
529
FANTASY EMPIRES
439
FIELDS OF GLORY
499
GLOBAL DOMINATION 499
HEIRS TO THRONE
599
HIGH COMMAND*
539
KASPAROV'S GAMBIT
539
KINGMAKER
469
LUCKY CASINO ADV
599
MASTER OF ORION
499
PACIFIC WAR
469
POWER MONGER
219
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
ASHES OF EMPIRE
BLOOD NET
COMPAN. OF XANTH
DAY OF TENTACLE
FLASHBACK
FREDDY PHARKAS
GABRIEL KNIGHT WIN.
GATEWAY 2 HOMEWORLD
INDIANA JONES 3
INDIANA JONES 4
KINGS QUEST 6
KYRANDIA 2 HANDS OF FATE
LARRY 1
LARRY 5
LARRY 6
MONKEY ISLAND 1
MONKEY ISLAND 2
POLICE QUEST 3
POL. Q. 4 OPEN SEAS.
QUEST FOR GLORY 3
QUEST FOR GLORY 4
RETURN TO ZORK
ROBIN HOOD
SAM & MAX
SEVEN CITIES GOLD 2
SIMON SORCERER
SPACE QUEST 5
STAR TREK 25TH ANI.
STARTREK 2 JUDGM. RITES
THE LEGACY

529
249
529
499
499
449
499
539
499
239
439
529
539
229
449
499
249
429
499
499
499
539
549
199
499
449
499
499
449
549
499

PC SPELPAKET
AIR COMBAT CLASSICS Se
cret Weapons of the Luftwaffe,
Their Finest Hour, Battlehawks 1942 och 5 uppdragsdisketter. 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.
EXCELLENT GAMES Jimmy
Whites Whirlw. Snooker, Popu
lous 2, Car & Driver och Robocod James Pond 2. Pris 499 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 Jetfighter 1. Pris 449 kr.
SPACE LEGENDS Elite Plus,
Mega Traveller 1 och Wing
Commander 1. Pris 449 kr.
SPELLCASTING
PARTY
PACK Spellcasting 101, 201
och 301.Pris 599 kr.
WING COMMANDER 2 PLUS
Wing Commander 2 och Wing
Comm. 2 Speech. Pris 499 kr.
WIZARDRY TRILOGY2 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
CITY 2000
899
CRITICAL PATH
999
CYBERRACE
699
DAEMONSGATE
609
DARK SUN SH. LANDS 549
DAY OF TENTACLE
549
DRACULA UNLEASH.
599
DUNGEON HACK
499
F15 STRIKE EAGLE 3
549
HELL CAB
1199
HOUSE OF GAMES 2
299
INDIANA JONES 4
549
IRON HELIX
1199
JOURNEYM. PROJ.
499
KINGS QUEST 6
599
LORD OF THE RINGS
549
MAD DOG MCGREE
599
MICROSOFT GOLF
699
MONKEY ISLAND 1
399
REBEL ASSAULT
599
RETURN TO ZORK
649
SECR. WEAP. LUFTW.
479
STAR WARS CHESS
369
TORNADO
599
WINTER OLYMPICS
529
WOLFPACK
499
WORLD OFXEEN
649

PC CD-ROM SPELPAKET
COMANCHE MAXIM. OVER
KILL PLUS Comanche Maxi
mum Overkill, Mission Disk 1
och Over the Edge. Pris 599 kr.
SPELLCASTING
PARTY
PACK Spellcasting 101, 201
och 301. Pris 499 kr.
STRIKE COMMANDER PLUS
Strike Commander, Speech
Pack och Tactical Operations.
Pris 549 kr.

PC CD-ROM X-RATED pris
ADV SEYMORE BUTTS
BIKINI BEACH
BUSTY BAB. 2 CALIF.
BUTTMANS EUR. VAC.
CALIFORNIA DAYDR.
CAMP DOUBLE DD
COLLEGE GIRLS
COVERGIRL STR. POK
DEBBIE DOES DALLAS
DIGITAL DREAMS 2
DIGITAL SEDUCTION
DOORS OF PASSION
DOUBLE PLAY 1/2
Pris/st.
DREAM GIRL
EROTICA
HIDDEN OBSESSIONS
HOOTER HEAVEN 1
HOUSE OF DREAMS
HOUSE SL. BEAUTIES
LEGENDS OF PORN 2
MAN ENOUGH
NIGHT TRIPS
PLUMBERS D0NT WEAR TIES
PRINCESS OF PERSIA
SEXIEST WOMEN
SINFULLY YOURS
STORM 3
WICKED WHISPERS
WILD WOMEN

799
679
569
949
499
499
589
569
589
459
499
789
699
679
659
799
699
949
949
649
969
949
339
609
409
499
499
639
319

PC CD-ROM NYTTOpris
CLIPART WAREHSE
GUINESS DISK REC.
JFK ASSASSINATION
MOTHER ALL CLIPART
NIGHT OWL 10
NIGHT OWL WINDOWS
WORLD ATLAS 4.0
WORLD OF WINDOWS

339
399
749
339
549
429
279
279

BÖCKER

pris

7TH GUEST 0FFIC. STR GDE
A-TRAIN GUIDE BOOK
ALONE IN DARK HB
AMIGA HARD. M. 3RD
BANE COSM. FOR. HB.
BLADE DESTINY HB
BLUE FORCE HB
CHAMP. KRYNN HB
CIVILIZAT. 640K A DAY
CLOUDS OF XEEN HB
CODENAME ICEM. HB
COLONELS BEQ. HB
CONQUEST CAM. HB
CONQ. LONGBOW HB
CRUS. DARK SAV. HB
DAGGER AMON RA HB
DARK SUN SHAT. HB
DARKSIDE XEEN HB
DAY OF TENTACLE HB
DUNGEON MAST. HB
ELITE HELP BOOK
EYE B. 1/2/3 HB Pris/st.
FREDDY PHARKAS HB
GATEWAY SAV. FR. HB
INDY J. FATE ATL HB
KINGS Q. 1-6 HB Pris/st.
LARRY 1/2/5 HB Pris/st.
LEGEND OF KYR. HB
LEGENDS OF VAL. HB
LOOMHINTBOOK

279
279
139
449
159
269
159
159
299
269
129
129
129
129
269
129
229
269
159
159
99
159
129
159
159
129
129
129
159
149

CAESAR DELUXE från Impres
sions. Rom byggdes inte på en
dag, hur lång tid tar det för dig?
Som en guvernör över en provins
i Romariket måste du bygga stä
der och härska vist. "Caesar goes

far beyond its Sim City origins and
provides the serious game player with
a real lion's feast " Computer Gaming
World. "Highly recommended...
near perfect." PC Entertainment.
Pris Amiga 369 kr, PC 429 kr.
CANNON FODDER från Sensi
ble Softw are. Tänk dig Lemmingsgubbarna med maskinge
vär, så har du Cannon Fodder. Du
kontrollera ett lag med små sol
dater på 24 olika uppdrag. Rädda
gisslan och förstöra speciella mål.
Använd missiler, granater, bazoo
kas, jeepar, stridsvagnar och he
likoptrar. Du kan till och med
simma. Se upp för kvicksand, fäl
lor, stängsel, artilleri, mm. "Can

non Fodder är fruktansvärt
kul" HighScore Express betyg 5 av
5. "It's bloody brilliant. It's better
than sex. " CU Amiga betyg 93%, "It
will keep you playing and playing
and playing for weeks and weeks, su
perb." Amiga Format betyg 95%.
"Game of the year" Amiga Power
betyg 94%. För Amiga. Pris 379 kr.
MORTAL KOMBAT från Virgin.
Bästa fightingspelet. Alla fightingrörelser och blod från spelhallsversionen är med. "...the best

beat-'em-up money can buy on the
Amiga" The One betyg 89%. "The
most addictive, playable and
gruesome beat-'em-up out there"
Amiga Force betyg 94%. 1 eller 2
spelare. För Amiga. Pris 379 kr.
SIMON THE SORCERER från
Adventuresoft. Mycket bra peka
och klicka äventyr i klass med
Monkey Island 2. "...fullkomligt

lysande... Det är suveränt berättat,
det formligen svämmar över med
hysterisk humor och ovanligt inspi
rerade problem. " HighScore Express
betyg 5 av 5. Pris Amiga 439 kr,
A1200 499 kr, PC 499 kr (Hintbook finns även, pris 139 kr).

LORD OF RINGS HB
LOST FILES SHER. HB
MANIAC MANS. 1 HB
MAPPING AMIGA 2NDED
MIGHT M. 1/2 HB Pris/st.
MONKEY ISLAND 1 HB
MONKEY ISLAND 2 HB
MORTAL KOMBAT BK
MS FL. SIM 5.0 GDE
OFFIC. GDE CIVILIZ.
OFF. GDE RAILR TYC.
POL. Q. 1/2/3 HB Pris/st.
POOLS DARKNESS HB
PRIVATEER PL. TEST.
QUESTB. BK CLUES
QUEST FOR CLUES 4
QUEST F. CL. 5/6 Pris/st.
QUEST G.1-3 HB Pris/st.
RAILR. T. MAST. STR.
RETURN TO ZORK HB
RISE OF DRAGON HB
SAM & MAX HB
SHADOWCASTER HB
SIM CITY PLANNING
SIM LIFE STRAT. GDE
SIMON SORCERER HB
SPACE Q. 1-5 HB Pris/st.
STAR TREK 25TH HB
STRIKE COM. PLAYT.
ULT. UNDERW. 1 HB
Pris/st.
ULTIMA 5/6 HB
ULTIMA 7 BLACKG. HB
ULT. 7 SERP. ISLE HB
X-WING OFFIC. GDE

JOYSTICKS
AMIS BLASTICK (PC)
FLIGHT STICK (PC)
FLIGHT ST. PRO (PC)
GRAV. ANAL. PRO (PC)
GRAV. GAME PAD (PC)
GR. GAME PAD (AMI)
MEGAGRIP 2 (AMI)
MEGASTICK 2 (AMI)
MEGASTICK 3 (PC)
NIGHT FORCE (PC)
QUICKJ0Y TURBO (AMI)
QUICKSH. 2 TURBO (AMI)
SLICK STICK (AMIGA)
THE BUG (AMIGA)

M ÖSS

159
159
149
399
159
159
159
139
279
249
249
129
159
159
279
349
269
129
279
129
129
159
159
299
299
139
129
129
159
159
159
159
159
279

pris
249
669
969
569
349
279
239
169
179
299
169
169
119
199

pris

AMIS 3 BUTTON (PC)
BEET. M. LADYB (AMI)
BEET. M. 2 TON. (AMI)
CHICK KWIK (AMI)

229
279
259
199

AM IG A ACTION

pris

ALIEN 3
339
ALIEN BREED 2
339
ANC. ART WAR SKIES 399
CANNON FODDER
379
CHAOS ENGINE
299
CYBERPUNKS
349
D-DAY
369
DENNIS
339
DESERT STRIKE
369
DISPOSABLE HERO
339
DRAGONS LAIR 3
379
JURASSIC PARK
339
MEAN ARENAS
339
RISKY WOODS
199
ROBOCOP 3
199
SKIDMARKS
339
STAR DUST
249
SUBURBAN COMMANDO
339
SYNDICATE
439
T2 ARCADE GAME**
379
TURRICAN 3
339
URIDIUM 2
329
WALKER
369
**=fungerar ej på A 1200/4000.

AMIGA FIGHTING

pris

BODY BLOWS
BODY BLOWS GALAC.
MORTAL KOMBAT
STREET FIGHTER 2

339
339
379
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
229
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
TORNADO
439
*=fung ej på Plus, 600 och 1200
**=fungerar ej på A 1200/4000.
***=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
**=fungerar ej på A 1200/4000.
***=kräver Champ. Manager 93.

A M IG A M O TO R

PRIS

BIG RUN
299
BURNING RUBBER
339
F1
349
FORMULA ONE G.P.
399
MICRO MACHINES
329
OVERDRIVE
339
PRIME MOVER
339
ROAD RASH
339
**=fungerar ej på A 1200/4000.

AMIGA PLATTFORM pris
ALFRED CHICKEN
329
ALLO ALLO
339
ARABIAN NIGHTS
329
BART VS THE WORLD
339
CAR-VUP**
299
CHUCK ROCK 2
329
COSMIC SP. HEADS
379
DINOSAUR DET. AG.
249
DONK
349
FANTASTIC DIZZY
349
FATMAN
349
FURYOFTHEFURRIES
369
FUZZBALL
249
GLOBAL GLADIATORS 339
GLOBDULE
379
GOBLINS 3
439
KRUSTYS FUN HOUSE 339
LETHAL WEAPON
299
MAGIC BOY
339
MC DONALD LAND
339
NICKY 2
369
ONE STEP BEYOND
269
OSCAR
339
PREMIERE**
369
SUPER FROG
339
WIZ 'N' LIZ
379
WONDERDOG
339
WOODYS WORLD***
329
YO! JOE!
329
XMAS LEMMINGS
229
ZOOL2
329
**=fungerar ej på A 1200/4000.
***=fungerar ej på 600 & 1200.

AMIGA ROLLSPEL pris
ABAND. PLACES 2**
429
BLACK CRYPT
199
BLADE OF DESTINY
469
CHAMPIONS KRYNN
379
DARKSEED
429
DAY OF THE VIPER
299
DRAGON WARS**
299
GATEWAY SAV. FR.
379
HIRED GUNS
439
ISHAR 2
369
KINGS BOUNTY**
369
LEGENDS VALOUR**** 469
MOONSTONE**
369
POOLS OF DARKNESS 379
RULES ENGAGEM. 2*** 439
SECRET SILVERBLAD. 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
SILENT SERVICE 2
249
SIM ANT
229
SIM CITY 1 MEG VER
499
SIM EARTH
259
SIM LIFE****
429
SUBBATTLE SIMUL.**
299
TRACON 2
449
WAR IN THE GULF
369
**-fungerar ej på A 1200/4000.
***=fungerar ej på A600.
****=kräver 1.5 MB minne.

AMIGA SPORT

pris

BRUTAL SPORTS
339
FAST BREAK
299
LINKS***
249
TV SPORTS BOXING
199
***=kräv. 2 drivar eller hårddisk.

EXTRA BONUSSPEL FÖR VARJE 750 KR SO M DU KÖPER FÖR.
VÄRDE MELLAN 149 KR - 369 KR.*
*=Se alternativen i orderkupongen. Erbjudandet gäller endast vid köp av Amiga/PC-spel/böcker/tillbehör.

De fle s ta Am iga spel
kräver 1 MB, vilk e t är
standard på bade A600
och A m iga 500 P lus.
A lla Amiga spel fu n g 
erar till alla Amigor (in
klusive 1200) om ej an
nat anges.

OPERAT. STEALTH**
POLICE QUEST 1
POLICE QUEST 3***
RISE OF THE DRAGON
ROBIN HOOD
SIMON SORCERER
SPACE Q. 1/2/3 Pris/St.
SPACE QUEST 4***
ZAK MC KRACKEN

219
399
499
399
199
439
399
499
199

**-fu n g e ra r ej på A 1200/4000.
***=kräv. hårddisk e lle r2 drivar.

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
CAMPAIGN 2
439
CIVILIZATION
399
COLOSS. BRIDGE 4.0
299
COLOSS. CHESS X*‘
299
CONFLICT KOREA
429
CONFLICT MIDDLE EA 379
DUNE 2
379
GENESIA
369
GLOBAL DOMINATION 499
HISTORYLINE 1914-18 429
HOYLES 1
199
KING MAKER
439
MEGALOMANIA**
299
MIDWINTER 2
249
OIL BARONS
399
RAILR. TYCOON***
249
SPOILS OF WAR
449
THE PATRICIAN
399
THE SETTLERS
439
THIRD REICH****
449
VIKINGS FIEL. CONQ.
329
WARLORDS
499
WILD WEST WORLD
329
*=fung. ej på Plus, 600 och 1200.
**=fungerar ej pä A 1200/4000.
***=fungerar e j på A600.
****=fungerar e j på Plus & 600.

AMIGA ÄVENTYR pris
ANOTHER WORLD
ASHES OF EMPIRE
CODENAME ICEMAN
COLONELS BEQUEST
CONQUEST CAMELOT
CRUISE F. CORPSE**
DEJA VU 1
DEJAVU2**
ELVIRA 2**
FLASHBACK
FUTURE WARS**
HEART OF CHINA
INDY JONES 3 LC ADV
INDY JONES 4 ADV.
KGB
KINGS QUEST 1
KINGS QUEST 5***
LARRY 1
LARRY 2
LOOM
MANHUNTER N.Y.
MANIAC MANSION 1
MONKEY ISLAND 1
MONKEY ISLAND 2

329
249
399
399
399
349
299
299
439
369
199
399
219
399
379
229
499
229
399
219
399
199
249
399

A l 200 SPEL

pris

AIRBUCKS V1.2
ALIEN BREED 2
BODY BLOWS GAL.
BURNING RUBBER
CHAOS ENGINE
CIVILIZATION
DENNIS
DIGGERS
FATMAN
ISHAR 2
JURASSIC PARK
MORPH
OSCAR
OVERKILL
PINBALL FANTASIES
ROBOCOD
SIM LIFE
SIMON SORCERER
SOCCER KID
STAR TREK*
TROLLS
WHALES VOYAGE

429
369
369
339
339
469
349
439
349
369
349
369
339
269
369
159
429
499
369
439
329
369

*=kräver hårddisk.

CD-32 SPEL

pris

ALFRED CHICKEN 2
339
CASTLES 2
369
D-GENERATION
339
DANGER. STREETS 369
DEEP CORE
339
LABYRINTH OF TIME
339
LIBERATION
439
MEAN ARENAS
369
MORPH
369
NIGEL MANSELL
369
OVERKILL
369
PINBALL FANTASIES
399
PIRATES GOLD
369
ROBOCOD JAMES P. 2 369
SENSIBLE SOCCER
339
TROLLS
369
WHALES VOYAGE
369
ZOOL 1
369

AM IG A SPEL PRIS
149

KR/ST.

HUDSON
HAWK**, JACK
NICKLAUS GOLF, MOONWALKER***, PIT FIGHTER,
PRINCE OF PERSIA, PRO
TENNIS TOUR 1**, ROBIN
HOOD
LEGEND
QUEST,
TOYOTA CELICA RALLY,
*=fung. ej på Plus, 600 och 1200.
**=fungerar ej på A 1200/4000.
***=fung. e j på 600/1200/4000.

AM IG A SPEL PRIS
159

KR/ST.

3D POOL**, ADDAMS FAMI
LY, ARNIE 1, ARNIE 2, BLOOD
MONEY**, BLUE ANGELS,
BULLYS SPORTING DARTS,
CALIFORNIA GAMES 2, CARDIAXX, CHASE HQ 2, CHUCK
ROCK 1**, CORPORATION*,
CRYSTAL KINGDOM DIZZY,
DEFENDER
OF
THE
CROWN**, F16 COMBAT PI
LOT, FACE OFF ICE HOCK
EY**, FINAL FIGHT, FLIMBOS
QUEST**, GO FOR GOLD***,
GRAHAM TAYLORS SOCCER
CHALLENGE, GRAND PRIX
CIRCUIT,
HARDBALL
1*,
HARD DRIVIN 2*, HERO
QUEST**,
HILL
STREET
BLUES,
HUCKLEBERRY
HOUND,
HUNGARY FOR
FUN, INT’L SOCCER CHAL
LENGE, LASER SQUAD, LAST
NINJA 3**, LORDS OF CHAOS,
MANCHESTER UTD EURO
PE, MOONSHINE RACERS,
MYTH**, NINJA REMIX**, OUT
RUN EUROPA, PANZA KICK
BOXING**, PAPERBOY 1**,
PARASOL STARS**; PIXIE &
DIXIE, PREMIER DIVISION,
PUSH
OVER**,
RICK
DANGEROUS 2, ROBOCOD,
ROCKET RANGER**, RODLAND, RVF HONDA**, SHA
DOW DANCER, SHADOWLANDS, SIMPSONS, SPACE
CRUSADE**, SPEEDBALL 2,
STRIKER, STRIKER MANA
GER, SUMMER CAMP, SU
PER CARS 2**, SUPER MONA
CO
GP**,
SUPER
OFF
ROAD**, SUPER SPACE IN
VADERS, SWITCHBLADE 2,
SWIV**, TENNIS CUP 2, TOKI,
TORVAK THE WARRIOR*, TV
SPORTS FOOTBALL*, UTO
PIA**, VIDEO KID**, WARZONE*, WATERLOO, WORK
TEAM RALLY, WINTER CAMP,
WWF 2, XENON 2,
*=fung. ej på Plus, 600 & 1200.
**-fungerar ej på A 1200/4000.
***=GamesSummerEdition. EjA 1200.

AM IG A SPEL PRIS
189

KR/ST.

688 ATTACK SUB, BUDOKAN,
F17 CHALLENGE, F29 RETALIATOR***, GUNBOAT, INDI
ANAPOLIS 500, MIG 29 FUL
CRUM, PROJECT X REVISED,
QWAK, STRIKE FLEET, THE
CYCLES, THE IMMORTAL,
THOMAS TANK ENGINE 2,
ZORK 2, ZORK 3
**=fungerar ej på A 1200/4000.
***=fungerar ej på 600 & 1200.

PREM IER 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. 16 olika spelformationer.
486 kombinationer av spelsätt och
matchtaktik. Förbättrad grafik,
träning, sponsorer och m atch
kommentarer. Ordna vänskapsmatcher mot topplag från Europa.
Bestäm biljettpriserna. "A superb

football management sim that will
have the fans singing in the terraces. "
Amiga Force betyg 89%. Pris Amiga
329 kr, PC 439 kr.
THE SETTLERS från Blue Byte.
Från ett litet slott, måste du bygga
ett komplett och fungerande sam
hälle som är tillräckligt självför
sörjande för att överleva. Bygg
vägar från ditt slott och etablera
jordbruk och gruvdrift. "Wow!
This game has it all - great graphics,

superb sound effects and tons of
playability. Settlers has to be a ma
jor contender for the game of the year
award/' Amiga Format betyg 94%.
"Very challenging, very addictive
and great fun... What a great game!"
CU Amiga betyg 90%. En eller två
spelare. För Amiga. Pris 439 kr.

AMIGA SPELPAKET
10 INTELL. STRATEGY GA
MES Backgammon, Schack,
Go, Bridge, Othello, Chinese
Chess, Fyra i rad, Dam, Gomoku 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.
DREAM LANDS Storm Mas
ter, Ishar 1 och Transarctica.
Pris 379 kr.
EXCELLENT GAMES Shuttle,
Populous 2, A. MacLeans Pool
och Robocod. Pris 439 kr.
FOOTBALL CRAZY** Player
Manager, Kick Off 2 och Final
Whistle. 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, Moonmist, Planetfall, Stationfall, En
chanter, Sorcerer, Spellbreaker, Zork 1,2 & 3, Beyond Zork
och Zork Zero. Pris 599 kr.
LOTUS TRILOGY Lotus 1, 2
och 3. Pris 379 kr.
PGA TOUR GOLF PLUS PGA
Tour Golf och PGA Courses.
Totalt 7 olika golfbanor: Sawgrass, Avenel, La Quinta, Ster
ling Shores, Eagle Trace,
Scottsdale och Southwind.
Bästa golfspelet på Amigan.
Begränsat antal. Pris 369 kr.
PHANTASIE BONUS EDI
TION Phantasie 1 & 3 och
Questron 2. Pris 369 kr.
PINBALL DREAMS & FANTA
SIES Två mycket bra flipperspel. 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.

POWER MONGER PLUS Powermonger 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 Nicklaus 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 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 W restling,
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.
TEST DRIVE 2 COLLECTION
Test Drive 2 och alla fyra extra
disketterna (California, Europe
an, Musclecars och Super
cars). Pris 369 kr.
THE GREATEST Lure of the
Temptress, Jim my W h ite ’s
Whirlwind Snooker och Dune 1.
Pris 399 kr.
TRIAD 2** Menace, Tetris och
Ball. Pris 299 kr.
TRIAD 3** Rocket Ranger,
Speedball 1 och Blood Money.
Pris 369 kr.
TRIPLE ACTION VOL 4**
Maya, Blues Brothers och Sa
tan. Pris 189 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
AMOS PROFESSION.
AMOS PRO COMPIL.***
DEL. PAINT 4 AGA****

599
599
429
1099

***=kräver A m os Professional.
****=endast fö r A 1200/4000.

RING NU! 016 - 131020. Personlig orderm ottagning. M åndag-Torsdag ^ 2^ F re d a g ar^ - W , ^ r ^ ^ ^ c ^ d a g L M - ^ ^

M IN S T A B E S TÄ LLN IN G = 2 9 9 KR

NAMN:_____________________

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. Alla produkter har endast instruktioner pa engelska.
Till Norge, Danmark och Finland tillkommer dessutom en extra avgift på

GATUADRESS:_______________
POSTNR;__________ORT;______
TELEFONNUMMER:__________ /
ARTIKELNAMN

30 kr och tulldeklaringsavgift.

DATOR

PRIS

P ^ S T n C o m p u t e r B oss n t e r n a t i o n a l
f e Z Z L Z O i a Box 503 631 06 ESKILSTUNA

____

□ Jag beställer för mer än 750 kr och jag får då ett extra spel utan
extra kostnad. Värde mellan 149 kr och 369 kr. Beställ för mer än
1500 kr och du får två extra spel, osv. Välj bland nedanstående
alternativ. Jag väljer:
□ CHUCK ROCK 2 (Amiga)
□ DOODLEBUG (Amiga, ej
1200. Plattformsspel)
□ FOOTBALL DIR. 2 (Amiga,
strategispel. Bli manager för
ett fotbollslag. Ta ut rätt lag
och vinn ligan. Köp och sälj
spelare. Träning. Skador.)
□ KINGS BOUNTY (Amiga, ej
1200. Rollspel från skaparen
av Might & Magic 3)
□ MIG 29 FULCRUM (Amiga, ej
Plus, 600 & 1200)
□ PHANTASIE BONUS EDI
TION (Amiga. Tre bra roll
spel: Questron 2 och Phan
tasie 1 & 3. Begränsat antal)

□ PREMIER MANAGER 1 (Am i
ga, nästa lika bra som 2:an)
□ WELLTRIS (Amiga)
□ BLITZKRIEG (PC, strategi)
□ CRISES IN THE KREMLIN
(PC, spelet som förutspådde
Gorbatjovs fall)
□ GLOBAL CONQUEST (PC,
bra strategi av Dan Bunten)
□ PRO TENNIS TOUR 2 (PC)
□ WWF 2 EURO. RAMP. (PC)
Vi har även spel till 3DO, C64/128,
SNES, Mac, Gameboy, Megadrive,
Mega CD, Gamegear, CDTV. MSX,
Atari ST/STFM/STE/130/800/2600,
VIC-20, ZX Spectrum och TI-99/
4A. Gratis prislista. Ange dator.

Sluta sura!

Nästa nummer kommer ju ut
redan den februari och
innehåller bland annat detta:

Journeyman
-

påspaning efter den tid

som flytt

Kingmaker
-

så bygger du
en egen kung

Dessutom:
cr'o
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Köp den!
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- Nå Helge,
Cannon Fodder får du som
medlem köpa för 319 kr,
vad tycks?

Helge, en lycklig medlem.
SoS Connection - klubben för dig som spelar dataspel

Inget köptvång

I England och USA har dataspelsklubbama hundratusentals
medlemmar. Nu finns det en klubb i Sverige också - SoS Connection.

Du bestämmer själv när du vill köpa spel.

Bästa priser för PC, Amiga, Mac och CD 32

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

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.

Du får en medlemstidning

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.

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.

- 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
/

Frimärke behövs ej!

/
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d u n å 9 o t a n n a t s p e l? V i h a r d e t R in g fö r d itt m e d le m s p ris
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/
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/
/ r□ Ja g vill ha mer
information
y □ Jag vill bli medlem.
✓ Q Jag vill utnyttja mitt
y medlemskap och köpa
/ följande spel:

14U -t;

Cannon
Fodder
Am iga: 3191War has never been
so much fun!
"Fruktansvärt kul..."

High Score
Amiga Format
Amiga Power
The One
Games Master
Amiga Force

95%
94%
93%
92%
90%

Innocent Until
Caught
Am iga: 349:PC: 420:"Massor av garv.."

High Score
Rån, stöld, skumma
barer och dåliga
kvinnor i detta minst
sagt annorlunda
äventyr.

Pirates Gold
PC (4 mb): 420:C D -32: 319:En blandning av
action och strategi,
kanoner och svärd.
-Say No More....

/
/

Tornado
Amiga: 349:PC: 420:-

/

Tornado | |

Pirates Gold

/^ C a n n o n Fodder)

y^

|

Innocent Until Caught O

En av de bästa flyg
/
Önskat format:
simulatorerna. Nu
AmigaD PCD CD-32D CD-ROM□
/
äntligen till Amiga! y

Amiga minst 1 Mb, PC minst 386.

/

/

/

N am n:................................
Adress:..
Postadress:
.Tel:

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

