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Ja tack Frankeras ej. 
Automobil 

betalar 
portot.

jag vill böija prenumerera!

□  6  n r  1 9 8 : - ,
* jag sparar 39:- mot lösnummerköp,

□  12  n r  3 9 6 : - ,
6 jag sparar 78:- mot lösnummerköp.

□  3  n r  9 9 : - ,
6 jag sparar 19:- mot lösnummerköp.

Jag heter: __________________________ _____

Adress: __________________________________

Svarspost
Kundnummer 110 257 101 
110 12 Stockholm

Postnr/Ort:

Telefonnr:________________________________
Erbjudandet gäller t.o.m. 30/6 -94, endast i Sverige och ej ihop med andra erbjudanden

Du får sex nummer till

Läs om entusiast-, sport 
lyx-och specialbilar 
av alla åldrar och 
typer.

★  Intressanta reportage
frän hela Europa.

★  Tester och provkörningar
av olika bilar.

★  ”Mest bil tor pengarna”
Vi tipsar om dom bästa köpen.

★  "Bilomania”
Marknaden med Sveriges 
läckraste bilar.

A llt d e tta  och m ycket, m ycket m er
★  ” Rendezvous”, spännande 

bilnyhcter på marknaden.
★  ”Collection”, där vi berättar

om egna bilproblem, renoveringar 
och tekniska tips.

★  Automobil Club som bara är
till för prenumeranter, där du kan 
handla till förmånliga priser:

Prenumerera nu — det tjänar du på!
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Nu blir det 
lättare att få 

tag i spel
W endros skriver avtal med 

Bokia, en stor svensk kejda 
av bokhandlare, och vips så får vi 
etthundra nya potentiella återför
säljare i Sverige. Det är en av de 
trevligaste nyheter jag har hört på 
länge. För fler butiker som säljer 
spel behöver vi.

Sverige har länge dragits med 
piratkopieringen. Ja, det har blivit 
så illa att vi är ett av de värst 
drabbade länderna i Europa. Och 
just en bidragande orsak till pirat
kopieringen har varit brist på buti
ker. Folk har inte kunnat köpa 
spelen och har då istället tankat 
hem dem från piratbaser. Jag får 
varje vecka brev från läsare som 
undrar var de ska kunna få tag på 
sina spel.

Problemet finns inte i storstäder 
som Stockholm, Göteborg eller 
Malmö. Nej, problemet finns ute i 
vårt avlånga land. Det är väl inte 
meningen att spelsugna ska tving
as åka flera mil för att kunna 
köpa sina så hett eftertraktade Hr. 
Vi får kanske acceptera att det 
inte kan finnas datorbutiker i 
varenda samhälle ute i landet. 
Däremot är det mycket vanligt 
med bokhandlare.

Ett varningens ord till er bok
handlare som ska börja plocka 
upp spel på era hyllor. Garners är 
kräsna kunder. Det krävs ett stort 
kunnande för att framgångsrikt 
sälja datorspel. Ni måste känna 
till produkterna. För att frågorna 
kommer att hagla över er.

... och här är 
dödspatrullen!

Björkman

i i i |  Jan Huss
j l |  Redaktionens skön-

1 f i l  hetsdrottning.
Säger inte så myck
et nuförtiden, utan 
går mest omkring 

och småskrattar. Mördarspelet 
Doom till PC torde vara orsaken. Ove

Kaufeldt
Detta ljushuvud kliade 
sig i ansiktet efter att 
ha råkat sätta handen 
i klister och nu sitter 
kardan där den sitter. 
En klar förbättring av 
utseendet, eller hur?

Lars 
Jansson
Ser ut så här efter 

helgens slagsmål med dörr
vakter. Är nu portad på två 
ställen. Som ni alla vet är 
denne skönhet egentligen 
en hygglig prick, som helst 
plockar blommor och dekla
merar dikter. Mesigt va’?

Magnus 
Lindberg

Här har ni alla desperata spelares 
frälsare. Det är nämligen 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

Skriv
oner och recensenter? SkrivHar du någon åsikt om vara i 

då e tt brev till oss! Adressen är:
High Score 
Box 1 2 5 4 7  
1 0 2  2 9  STOCKHOLM 
Märk kuvertet med namnet på den recensent du skriver till.

c ''•*? High Scores flygan
de sjukskötare. Älskar allt vad 
flygsimulatorer heter, så länge 
hans barn inte äter upp instruk
tionsböckerna.

: | b m  ||É . IlÄ»•• v .■ : - ■
| | Ä Ä. ■■WwSSwM

UFF: U

r v r i d i m a

Malm
”Måste ni vara så taskiga 

mot henne i tidningen?” är
det många som har frågat oss. Kära 

läsare, hon ser ut så här. Det är inget vi 
kan göra någonting åt. Spelar squash 

och samma låt på CD:n om och om igen.

Goran 
Fröjdh i
Så glad blir han, denne 
Sveriges främste äventy
rare, när det släpps ett 
nytt, tungt PC-spel han 
får sätta tänderna i.

Christer
Rindeblad
Tycker själv att han är lik 
Chuck Norris -  övriga 
redaktionen finner honom 
mest lik en fågelholk, en 
obebodd. Har en A1200.

Jesper 1 
Almén

Okej att man klättrar utanför 
fönstren och apar sig på sin 

skola när man går i trean -  men 
det är inte lika okej när det sker 

i trean i gymnasiet, Jeppe! 
Nåväl, denne genommusikaliske 
skägglurk spelar helst actionlir 

på CD32 och Megadrive.

Daniel 
Törnkvist

Snäll pojke som gillar elaka spel. Har i 
skrivande stund dock inte lämnat den 

där spelrecensionen som han lovat.

HIGH SCORE EXPRESS
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j a  TaCK, |ag vill garna 
prenumerera på OKEJ och köper
□  6 nr för 99 kr
165

□  Halvår, 13 nr för 230 kr
166

□  Helår 26 nr för 450 kr

Frankeras e
OKEJ 

bjuder på 
portot!

S P A R A
»PP fill

*  0 9 : . !

Namn:

Adress:

Postnr: Svarspost
Kundnummer 
110 257101 
11012 Stockholm

Postadress:

A /tå /sm a n s  underskrift om du är under 16 år.
Gäller t.o.m 31 dec. 1994 och ej i samband med andra erbjudanden.

7 tidningen 
där allt 

kan hända!

tidningen där allt 
kan hända!



REDAKTION
High Score,

112 85 STOCKHOLM 
Besöksadress: Industrig. 2A 

Tel: 08/692 01 40 
Fax: 08/650 97 05

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

Chefredaktör:
Christer Rindeblad

Ansvarig utgivare:
Ulla Carle

Redaktör:
Johan Burén

Redigering och layout:
Lars Jansson

Sekreterare:
Kristina Malm

ANNONSER
Annonskontakten AB
Att: Björn Wenström 

Nybodagatan 1 
17142 SOLNA 

Tel: 08/83 09 15 
Fax: 08/27 37 35

RIPPNING 
OCH TRYCK

IGP, Stockholm 
Hedemora-Bladet, Hedemora

UTGIVARE
Bröderna Lindströms 

Förlags AB, Stockholm

Verkställande direktör
Gunnar Netz

Annonschef
Göran Backman

Medföljer som bilaga till 
Datormagazin nr 6/94.

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.

fasta avdelningar
Fusk

Jaså, du vill ha evigt liv och 
obegränsat med ammunition? Tja, 

vad finns annat att göra än att raskt 
bläddra fram till våra fusksidor? 

Sveriges bästa, för övrigt. 
sid 26

Spelnyckel
Här hittar du alla fakta om spelen 
som recenseras i detta nummer. 
Vad de kräver av din maskin plus 

allt annat smått och gott.
sid 27

Aventyrsakuten
Fastnar du ständigt i grottor och 

fängelsehålor? Blir du mobbad av 
drakar och demoner? Skynda då till 

Äventyrsakuten.
sid 25

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

något bättre av morgondagen.
sid 30

simulator

action

7  Premiär för 
spel på TV3

1 9  Sensible Soccer

strategi
2 0  Airlines
21 Merchant

2 3  Daemonsgate

Prince
Merchant Prince -  lysande spel,

tycker Johan Burén. Ö  O ---- ZZ

Ett av de bästa fotbolls
spelen -  nu äntligen till 
Sega Megadrive.

äventyr
2 2  Conspiracy 
2 2  Red Crystal

1 2  Bubba’n’
1 3  Lawnmower 

Man
1 4  Cyberrace

Bubba’n ’Stix -  vårens bästa 
plattformsspel.

1 5  Brian the Lion 
1 8  Prey

1 8  Flight Simulator Toolkit

Så fungerar 
High Scores 
betygsystem

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

SCORE SCORE SCORE SCORE SCORE

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

SCORE SCORE SCORE SCORE

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

SCORE SCORE SCORE

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

SCORE SCORE

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

SCORE

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

SCORE
14 ^  å

* A

Ett totalt uruselt bottennapp som borde 
polisanmälas. Slå upp alla synonymer på 
skojeri, bedrägeri, förräderi etc så 
förstår du vad vi menar.
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Anna Valdsoo, känd från Z-TV, blir nu programle
dare i TV3:s nya lördagssatsning Funhouse.

Premiär för spel i TV3
Lördagen den 19 mars smäller det i TV3. Då blir det en 

hel timme på bästa sändningstid med recensioner av 
nya datorspel, nyheter om spel, tävlingar och mycket 
annat!

Och tidningen High Scores dödspatrull står givetvis för 
speltestandet i TV3.

Det blev alltså TV3 som kom 
först till skott med ett helt nytt TV- 
program om datorspel. TV2 och 
TV4 har hittills bara funderat på 
liknande projekt. I England finns 
det däremot två mycket populära 
TV-program på samma tema, näm
ligen Gamesmaster och Bad Influ- 
cence.

I Sverige har programmet döpts 
till "Funhouse” och kommer att 
sändas varje lördagkväll i tio veck

or under våren med start den 19 
mars. Och TV3 har valt bästa tänk
bara sändningstid; kl 19 -  20.

Programledare för Funhouse, 
som programmet döpts till, blir 
Anna Valdsoo, 22 och känd från Z- 
TV. Där har hon tidigare gjort pro
gram som Funhouse i Z-TV,
Swatch Ahead och Listan.

Enligt Trash Televisions produ
cent Patrik Wetter kommer Fun

house att handla om cyberspace, 
virtual reality och inträngande 
reportage om hur ny teknik kan 
påverka vår framtid.

I Studion blir det tävlingar i 
datorspel mellan kändisar, dueller 
mellan riktiga TV-spelsmästare 
och dessutom frågesporter där tit
tarna själva kan delta.

Dessutom blir det recensioner av 
nya datorspel med kända speltes
tare från High Scores dödspatrull, 
tidningen Interface samt Gunnar J 
Johansson från Expressen.

Att TV3 nu satsar på ett program 
om datorspel beror på de publik
framgångar som Z-TV:s motsvarig
het fick.

Rebel Assault till CD32?Barn bäst 
på datorer
■  En undersökning beställd av 
IBM visar att det i 37 procent 
av de undersökta familjerna är 
barnen som kan mest om dato
rer.

Det kan kanske vara något för 
föräldrar att tänka på när de 
har problem med sin dator.

■  ■  Håller Commodore UK och 
George Lucas programvaruhus på 
att gå samman om att släppa 
Rebel Assault och Day of the Ten
tacle till CD32?

Källor inom Commodore har sagt 
att så är fallet. Inga detaljer har 
avslöjats och uppgifterna har inte

bekräftats från varken Commodore 
eller Lucas Arts.

Om dessa spel släpps så kom
mer de att höja standarden för 
CD32-spel betydligt, och det råder 
inga tvivel om att de skulle bli två 
av de populäraste spelen till 
CD32.

Otrogen
med sexspel
■  En israelisk man har begärt 
skilsmässa från sin ”otrogna” 
hustru på grund av att hon har 
spelat snuskiga datorspel.

Genom sitt datorspelande har 
låtsats vara tillsammans med 
andra män, och det är ingen 
skillnad på fysisk och fantise
rad otrohet, anser mannen.

SWIV till Sega

Snart kan även Megadrive-ägare 
njuta av Swiv, e tt av tidernas 

bästa shoot’em up-spel.

■  Först var det bara amigaäga- 
re som kunde njuta av SWIV. 
Sedan kom det till SNES med 
namnet Super SWIV.

Nu kommer spelet även till 
Sega att kunna njuta av ett av 
tidernas populäraste shoot’em 
up-spel, men ni kommer att få 
vänta ett tag, för det kommer 
inte att släppas förrän långt 
senare i år.

■  Drygt 80 miljarder kronor läg
ger amerikanarna ner på dator
spel per år. Trots det säljer ett 
topprankat spel i snitt enbart 
drygt 250.000 exemplar i USA.

Det kan låta mycket, men det 
innebär att bara drygt en pro
cent av de potentiella spelkö
parna verkligen köper spelet.

Freewheel 
till konsoler

Freewheel -  Wk M
nu även till j j ^
konsoler.
■  Den något annorlunda joy- 
sticken freewheel finns nu även 
till Sega Megadrive och SNES. 
Joysticken, som liknar en ratt, 
känner av hur man vrider den 
och styr utifrån det. Man kan 
alltså använda joysticken unge
fär som en vanlig ratt. Rekom
menderas främst till bilspel 
även om den går att använda 
till plattformsspel också.

6
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Datorspel hett i finansvärlden
Finansvärlden kastar allt hungrigare blickar mot dator- 

spelsindustrin. Det senaste numret av den amerikanska 
affärstidningen 'International Business Week”  (IBW) 
ägnar åtta helsidor åt att analysera SEGA:s framgångar i 
kampen mot Nintendo.

Enligt IBW är SEGA på väg att gå 
om Nintendo på världsmarknaden 
genom en bred satsning på hög- 
teknologisk underhållning. Och då 
handlar det inte bara om TV-spel, 
utan också nöjesparker, interaktiv 
TV och samarbete med företag 
som teleföretaget AT&T och tillver
kare som Hitachi, Yamaha och 
JVC. I Europa har SEGA redan 59 
procent och Nintendo 41 procent 
av TV-spelsmarknaden. Samma

sak i USA där SEGA har 49 pro
cent. I Japan dominerar dock Nin
tendo fortfarande med 78 procent 
av marknaden.

Enligt IBW omsatte SEGA under 
1993 totalt 32 miljarder kronor 
och gjorde en vinst på 2.4 miljar
der kronor.
I senaste numret av International 
Business Week ägnas åtta sidor 

till a tt analysera SEGA:s fram
gångar i kampen mot Nintendo.

Överdrivna risker med spel
Enligt en undersökning 

gjord av Communications 
Research Group så är ris
kerna för att datorvåld ska 
vara våldsframkallande 
överdrivna.

Enligt undersökningen som inklu
derade 150 barn så var det bara 
19 procent som ansåg sig ha blivit 
våldsammare men det resulterade 
enbart i låtsasbråk.

72 procent erkänner att de kan 
tappa humöret när de spelar 
datorspel, men det var bara 41 
procent som ansåg att de var mer 
lättretade när de spelade dator
spel.

Nästan alla trodde att spe
lande kunde vara beroendefram-

kallande, men 84 procent trodde 
att det inte var mer beroendefram- 
kallande än någon annan hobby.

Man upptäckte också att de fles
ta barn spelar mindre än en timme 
per dag. Bara tre barn påstod att 
de ägnade mer än fyra timmar per 
dag åt datorspelande. Mer än två 
tredjedelar föredrog andra aktivite
ter och hade datorspel bara som 
utfyllnad mellan andra aktiviteter.

Det som är mest oroande 
enligt ELSPA:s generalsekreterare 
Roger Bennett, är föräldrarnas 
bristande intresse för vad deras 
barn egentligen spelar. Det var till 
exempel bara 41 procent av föräl
drarna som hade tidsgränser på 
hur länge barnen fick spela. 58 
procent av föräldrarna bestämde

vad som var lämpligt för deras 
barn att se på TV medan bara 3 
procent brydde sig om vad barnen 
spelade på datorn. De flesta bar
nen trodde inte ens att deras för
äldrar kunde tillräckligt mycket om 
datorer för att kunna prova spelen 
själva.

Enligt Roger Bennett så
visar rapporten att föräldrarna för 
det mesta bestämmer hur länge 
barnen får spela istället för att 
undersöka vad barnen egentligen 
spelar.

Rapporten motsäger inte bara 
flera av de argument som oroade 
föräldrar har, utan visar även att 
vuxna sätter väldigt få gränser när 
det gäller datorspel, tycker Ben
nett.

Unikt avtal 
mellan Sony 
och Ocean
M Världens största speldistribu
tionsavtal har skrivits under av 
Sony Electronic Publishing och 
Ocean Software,

Detta meddelar de båda före
tagen i ett gemensamt uttalan
de. Avtalet berör över 1 miljon 
spelkassetter till ett värde av 
580 miljoner svenska kronor.

Distributionsavtalet berör tio 
titlar till varierande format. 
Bland titlarna finns kända namn 
som Jurassic Park 11, The Flints- 
tones. Elite samt Addams Fami
ly Values.

Sony kommer att ta ansvaret 
för försäljning och distribution. 
Marknadsföringen och reklam
kampanjer ska de båda företa
gen sköta tillsammans.

100 nya svenska åter
försäljare av datorspel
Sveriges största distri

butör av datorspel, Wen- 
dros, ska börja leverera 
spel till bokhandelsked- 
jan Boki a. Det kan inne
bära ett hundratal nya för
säljningställen av spel 
över hela Sverige.

-  Avtalet mellan oss och Bokia 
ligger fortfaranda i sin linda, säger 
Lennart Martling på Wendros. Dis
tributionen kommer sannolikt inte 
att komma igång förrän efter som
maren.

Försäljning av datorspel i bok
handeln är relativt ovanligt i Sveri
ge. Bokhandlare som Åkerbloms i 
Umeå och Lagergrens i Skellefteå, 
som just är medlemmar av Bokia,

Glad idag. Lenn
art Martling från 

speldistributören 
Wendros som får 

100 nya kunder 
över hela Sveri

ge efter somma
ren.

har sålt spel under ett par år med 
framgång. I länder som England 
och Finland är just denna typ av 
försäljning mycket mer organise
rad.

Bokia har ett hundratal medlem
mar spridda över hela landet. Och 
Lennart Martling hoppas kunna 
börja leverera spel till ett fyrtiotal 
butiker till att börja med.

Cyberpunk 
till Megadrive
■  Ett mycket bra spel som tidi
gare har kommit till SNES, kom
mer nu även att släppas till 
Megadrive. Spelet heter Sha- 
dowrun och är ett cyberpunkin- 
fluerat rollspel som utspelas är 
2053.

Efter att ha drabbats av min
nesförlust måste man samarbe
ta med andra karaktärer och 
anställa så kallade Shadowrun- 
ners för att ta reda på vem man 
egentligen är. Spelet kommer 
förhoppningsvis att släppas i 
april.

Drakar och 
demoner till 
Amiga
■  Core design släpper ett roll
spel med alla klassiska attri
but, vid namn Darkmere. I rol
len som Ebryn, son till den 
gamle krigarhjälten Gildorn, 
måste du ta dig an de onda 
krafter som har anlänt till byn 
Darkmere.

Spelet kommer att ha en 
interaktiv stil, och man kan 
välja mellan traditionellt roll
spelande eller ett mer stridsbe- 
tonat spelande. Darkmere 
beräknas släppas i mars till 
Amiga.

Slagkraftigt 
spel på CD
■  Golfspelet Links, som av 
många anses vara ett av mark
nadens bästa, kommer nu även 
att släppas till MegaCD.

Precis som på datorversioner
na kommer spelet att innehålla 
digitaliserad grafik och anima- 
tioner gjorda med rotoskoptek- 
nik. Spelet kommer förhopp
ningsvis att släppas någon 
gång under våren.

Yo, dudes!
■  Bart Simpson kommer tillba
ka än en gång i Acclaims spel 
Virtual Bart.

Spelet ska innehåll serietid- 
ningsliknande grafik och kom
mer inte enbart att vara platt- 
formsspel utan kommer även 
att bjuda på en del överrask
ningar.

Virtual Bart släpps tidigast 
någon gång under sommaren.

HIGH SCORE EXPRESS
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Return to Zork 
släpps till 
MegaCD

Äventyrsspelet Return to 
Zork. Snart släpps det till 
Mega CD och kommer förmod- 
ligen a tt stöda Segas mus 
MegaMouse.

■  Äventyrsspelet Return to 
Zork som släpptes till PC för 
ett tag sedan, kommer nu även 
till Mega CD. Skådespelare liar 
anställts för att gestalta spe
lets karaktärer och spelet kom
mer att utnyttja Mega CD:ns 
grafikmöjligheter till max.

Spelet kommer förmodligen 
att stöda Segas MegaMouse 
utöver den vanliga joypaden, 
och om man tycker om peka- 
trycka-styrning sä kommer man 
att trivas bra i Return to Zork.

Ishar 3 kommer a tt innehålla över 
april.

Slutet på
100 olika karaktärer, var och en med sin speciella personlighet. Spelet sälpps i

Ishartrilogin snart ute
■  ■  Ishar tre är den avslutande 
delen i trilogon om landet Ishar, 
och Shandar är på väg tillbaka. För 
att spelaren ska kunna besegra 
honom igen måste han ta med sitt

spelargäng genom olika tidsporta- 
ler. Spelet kommer att innehålla 
över 100 olika karaktärer, var och 
en med sin egen karaktär, och 
man kan även slå följe med olika

djur. Har man spelat Ishar 
och/eller Ishar 2 så kan man 
ladda in sina äventyrare och 
använda dem. Spelet beräknas 
komma i april.

Beniga soldater från Core

■ ■  Skeleton Krew är ett 
blast’em-up-spel som Core design 
just nu håller på att producera. 
Spelet utspelar sig under 2070- 
talet och i huvudrollen finns du 
som ledare för de smått makabra 
legoknektarna Skeleton Krew i

kamp mot genetiskt manipulerade 
monster och annat otäckt. Detalje
rad grafik, tunga ljudeffekter och 
actionpackat spelande utlovas.

Spelet beräknas komma i juni till 
A1200 och CD32, så då får vi se 
om det stämmer.

Spel sätter fart på chiptillverkning
■ ■  Datorspelstillverkare uppskat
tar att man kommer att sälja totalt 
40 miljoner spelmaskiner de när
maste fem åren.
Och eftersom varje maskin ska ha 
åtminstone en mikroprocessor var 
vädrar tillverkarna av chip morgon
luft.

Men nu duger inte längre gamla 
avlagda chip som blivit omoderna 
för datortillverkare. Datorspelare 
kräver den mest avancerade tek
nologin som finns.

De fyra stora aktörerna på mark

naden har därför slutit en rad avtal 
det senaste året. Silicon Graphics 
ska göra microprocessorer åt Nin
tendo och Sony (Sony planerar att 
bygga en helt ny TV-spelsmaskin). 
NEC utvecklar också något åt Nin
tendo, det handlar om en ny mys
tisk spelmaskin baserad på NECs 
V800-chip.

Hitachi ska bygga microproces
sor åt SEGA. Och Advanced RISC 
Machines ska bygga åt Matsushi
ta, som planerar att tillverka en 
egen 3D0-maskin.

■ ■ Äntligen är den på gång, uppfölja
ren till Virgins spel- 
hit Another world. 
Uppföljaren kom
mer att heta Anot
her world II: Heart 

of the Alien och kommer till en början 
bara att släppas till Segas Mega CD. 
Man kommer dels att få en utbyggd 
version av Another world, men uppföl
jaren tar vid där den gamla historien 
slutar. Nu gäller det att som Lesters 
storvuxna kompis, ta sig tillbaka hem. 
Spelet kommer att släppas någon 
gång under våren.

Spelen som är 
rena reklamen
■  Nu kommer dataspelen som 
är rena reklamen. I Helicopter 
Mission handlar det om att 
slussa fram hjälpsändningar i 
ett krigsområde. På köpet är 
det meningen att spelaren ska 
upptäcka hur spännande det är 
att vara soldat. Spelet är nämli
gen beställt av försvarsminis
tern i Tyskland och ska distribu
eras gratis till datorspelare.

Thorsten Rauser är bara 21 år 
men redan marknadsledande 
när det advertainment-spel, allt
så spel som i själva verket är 
reklam för olika företag. Men 
kanske kul att spela ändå...

Spelen handlar om det mesta, 
från att bygga sin egen Walk
man till att renovera hus miljö- 
vänligt.
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Pinball Fantasies innehåller fyra olika banor; 
Party I and, Speed Devils, Billion Dollar Games- 
how samt Stones’n ’Bones.

edan Pinball Dreams kom ut till Amiga 
för ett par år sedan har datorspelsvärl- 
den drabbats av flipperfeber.

Nu har alltså uppföljaren till detta redan klas
siska spel hittat till PC:n, och det är en stark 
konkurrent till de otaliga flipperspel som redan 
finns på marknaden. Intressant i sammanhang
et är också att det svenska företaget Digital 
Illusion från Växjö ligger bakom spelet och 
denna flipperboom (men det visste ni väl 
redan).

Någon närmare förklaring hur ett flipper
spel går till behövs väl knappast. Det gäller att 
hålla kulan vid liv så länge som möjligt och träf
fa så många mål som möjligt i rätt ordning. I 
Pinball Fantasies finns fyra olika banor att välja 
bland:

Partyland -  variationsrikt tivoliflipper och tilli
ka personlig favorit av de fyra.

Speed Devils -  racinginspirerat flipper som 
är den klart snabbaste och svåraste banan.

Billion Dollar Gameshow -  bingolotto i flipper- 
version, fast utan lok.

Stones n Bones -  stämningsfullt skräckflip- 
per med snygg grafik och kusliga ljudeffekter.

Samtliga banor är väl genomtänkta och håller 
mycket hög klass. Det dröjer länge innan man 
tröttnar på det här spelet (jag har inte gjort det 
än, trots flitigt spelande av Amigaversionen allt
sedan den dök upp) och det är fartfyllt, roligt 
och lagom frustrerande.

Pinball Fantasies är ett mycket, mycket 
bra spel och det skiljer sig från de flesta andra 
trista flipperspel till PC:n på den avgörande 
punkten att det har den där rätta flipperkäns- 
lan.

Det alldeles utmärkta ljudet höjer också spel
värdet ett snäpp (förutsatt att man har ett ljud
kort) och grafiken är också den mycket bra.

Den enda faran med spelet är att allt annat i 
livet kan förlora sin betydelse, men vad gör väl 
det när man kan spela Pinball Fantasies?

Daniel Törnqvist
Testversion: PC 
Övriga format: Amiga,
A1200, CD32 
Tillverkare: Digital Illusions
Betyg: S E m m m

T T T T T T T T

Pinball 
Fantasies är 

mycket, 
mycket bra, 

med ut
märkt ljud | 

och förträff
lig grafik.

HIGH SCORE EXPRESS 9



11111

iction

HIGH SCORE EXPRESS

Naughty Ones

Spelet är ganska klurigt 
och det gäller a tt kunna 

styra med precision emel
lanåt. Det underlättar i 

alla fall betydligt.

Spelet liknar mest en 
kusin eller brylling till det 

klassiska, gamla Bubble 
Bobble. Om nu någon av 

er skulle vara tillräckligt 
gamla för a tt komma ihåg 

det spelet.

I  Mystic Midway gäller det a tt pricka yxor 
och skelett på en skjutbana. Det blir snabbt 
enformigt. Det roligaste med spelet är den 
odräglige ”programledaren ” Dr Dearth (till 
höger), som formligen vräker ur sig förolämp
ningar och ordvitsar.

Om man inte har några 
kompisar så får man gå ut 
och hyra någon a tt spela 
tillsammans med. Det blir 
ju  alltid roligare om man 
spelar två stycken samti
digt.

’Sm åtråkigt

□ Mystic Midway ska man 
skjuta på yxor och annat 
som fladdrar förbi. Gravste- 

* nar ska man undvika att slösa 
: skott på, de finns bara där för att 
« krångla till skjutandet.

Den som träffar flest yxor får 
• flest poäng och vinner. Så enkelt 
: är det.

Både grafiken och ijudeffek- 
terna i spelet lider av samma syn- 

: drom; det både låter och ser bra 
ut men det är för lite av bägge.
Det förstås, med en skjutbana 
som ser likadan ut nästan hela 
tiden så kan man ju inte packa in 

* hur mycket som helst.
Den enda riktiga nöjet med Mys

tic Midway är den totalt urflippade

doktor Dearth som är spelets 
"programledare” . Han formligen 
vräker ur sig ordvitsar och föro
lämpningar i en hejdlös ström.

Tyvärr är spelet alldeles för 
enformigt för att vara kul. För att 
få ut något som helst nöje av det 
krävs det både polare att tävlings- 
skjuta mot samt mycket potatis
saft att dricka. Då räcker det en 
liten stund i alla fall.

Ove Kaufeldt

Testversion: CD-i 
Övriga format: -  
Tillverkare: Philps

m 1

T T T T

Monstren i spelet kan ibland vara ganska underliga, eller vad säga om 
en väggklocka med kamikazetendenser?!

u är det dags att spela bus
unge igen. Den här gången 
är det de två busfröna John 

och Jim som ska ut och besegra 
en oliktänkande, för att inte säga 
elak, kung. För att klara av detta 
måste man fnatta runt och kasta 
skarpladdade studsbollar på elaka 
gökur och vandrande dammsuga
re.

Dessa mystiska motståndare 
finns utspridda över fem nivåer.
För att underlätta hackandet 
genom nivåerna är det bara att 
plugga in en extra joystick och 
bjuda över en kompis, om man 
har någon. Nu är det bara att 
sätta joysticken i handen på ho- 
nom/henne och spela två perso
ner samtidigt. Mycket underhållan
de, främst när man börjar stjäla 
bonusprylarna från varandra.

Det är ganska medelmåttig 
grafik i spelet, men allt rör sig 
snyggt och är lättstyrt så man har 
ingenting att klaga på.

Musiken är ungefär lika inspire
rande som att lyssna på testbil
den. Det är bara en liten musiks
linga som upprepas om och om

och om och om igen. Underbart 
nog kan man stänga av den. Ljud
effekterna är mycket, och då 
menar jag mycket, tunna. Nåja, 
hellre tunna ljudeffekter än den 
där musiken i alla fall.

Sammanfattningsvis kan
man säga att Naughty Ones är ett 
ganska småtrevligt spel och om 
man spelar tillsammans med en 
polare höjs nöjestermometern lite 
till, men spelet känns inte färdig- 
programmerat. Man kunde ha lagt 
till mycket roliga extraprylar och 
balla effekter. Det finns det inte 
nu. En väl beprövad idé och sock- 
ervaddssöt grafik räddar inte det 
här spelet. Är man inte två styck
en som spelar så blir det lite små
tråkigt.

Ove Kaufeldt

Testversion: Amiga 
Övriga format: -  
Tillverkare: Interactivision
Betyg: m M i

T T T T
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Det här spelet har all 
ingredienser som 
pampigt actionäventyr 
ska ha. ether

Det där var e tt fult litet monster. Oj, hopp
san. Sluta bitas! Var lade jag  pistolen nu då?

99Klurigt och  u n d e rh å lla n d e

Grafiken i de filmliknande avsnit
ten är för det mesta mycket bra, 
och grafiken i själva spelet kan 
man inte klaga på heller.

Att flyga över en stad är relativt 
lätt. Men att flyga genom den är en 

helt annan sak. Hur kommer man 
härifrån? Andra tvärgatan till 

höger, tack. Akta trafiksignalen.

Hoppsan, den där 
asteroiden såg 
jag  inte. Var

för svävar 
jag  här?

Och där?
Och där 

borta? Och 
där?

För att få komma in i templen 
måste man klara vissa tester. 
Här gäller det a tt vända på två 
brickor åt gången och försöka 
pricka två likadana -  på tid.

Här är templet Netzach, helt 
klart ritat av en romersk arki
tekt. Var det inte Julius Caesar 
som sa ”,Ett kungarike för en 
flaska med Rom”?

Testversion: CD-i 
Övriga format: -  
Tillverkare: Philips

__
m m mm mm

T T T T T T T T

Cliffhanger 
till Mega CD
■  Sony kommer att släppa 
Cliffhanger som interaktivt CD- 
spel till Sega Mega CD. Spelet 
kommer att innehålla digitali
serade klipp från filmen i 
sekvenser om totalt 20 minu
ter.

Mega CD-versionen av Cliff- 
hanger kommer att skilja sig 
en del från övriga format, och 
lär bli något alldeles speciellt.

ether har alla ingredienser 
som ett pampigt action- 
äventyrsspel ska ha. Det 

har en vacker prinsessa, en ful 
skurk och mystiska tempel, och 
alla dessa har namn som mest lik
nar affischen med syntestet hos 
optikern.

Nåväl, visdomens prinsessa Eta 
Carena är fånge hos Khork. För att 
befria henne måste du flyga ett 
rymdskepp till fyra olika tempel.

När du har flugit till templet 
måste du klara av ett test. Varje 
tempel har olika test, och det gäl
ler att klara av bland annat logik
test och reflextest. Klarar man tes
tet kommer man in i templet. Här

ska man smyga runt i labyrinter 
och slåss mot monster för att till 
slut hitta något mystiskt föremål. 
Sedan är det bara att ge sig ut i 
rymden igen.

När man har klarat av de fyra 
templen åker man till ett femte 
tempel för att kämpa mot Khork 
själv.

Grafiken i flygsekvenserna är 
mycket välgjord med mjuka rörel
ser och snabb styrning av rymd
skeppet.

Och här gäller det verkligen att 
hålla tungan i rätt mun, för annars 
kommer man inte långt. I de övriga 
sekvenserna är grafiken däremot 
ganska medelmåttig.

Ljudet är bra med en hel del tal. 
Lite tyngre ljudeffekter hade inte 
suttit fel även om det som redan 
finns räcker.

Det som är riktigt stämninghöjan- 
de är musiken -  den är välgjord 
och passar in i spelet på ett bra 
sätt.

Kether är ett underhållande 
spel med skicklighetskrävande 
arkadsekvenser och klurigt pyssel 
för att komma i labyrinterna.

Tyvärr är just labyrinterna ganska 
tråkiga. Det är ju tur att det finns 
kartor i manualen så att man kan 
skynda sig genom dem och kasta 
sig ut i rymden igen.

Ove Kaufeldt

HIGH SCORE EXPRESS 11
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■  I  Underbar grafik ochBubbanutmärkta ljudeffekter i kombanition 
gör detta till ett oslagbart spel.

Stix

Nintendo rasar
■  Den japanska TV-spelstillver- 
karen Nintendo har tagit emot 
storstryk i julhandeln av värsta 
konkurrenten Sega. Det upp
ger Finanstidningen.

Enligt de senaste rapporter
na har Nintendos växande pro
blem länge oroat börsen i 
Tokyo, och sedan början av 
september har aktiekursen 
rasat från dryga 10.000 yen 
till en bottennotering på 6.230 
yen i slutet av november.

Nu ser emellertid nedgång- 
strenden ut att vara bruten 
sedan Nintendo presenterade 
sina framtidsplaner på att 
utveckla en 64-bitars spelkon
sol före 1995 i samarbete med 
Silicon Graphics.

f Bubba’n ’Stix gäller det inte bara att 
springa omkring och banka skiten ur 
monster. Spelet är egentligen ett pus- 
selspel, som kräver att man använder 
den där lilla svulsten mellan axlarna.

”En fröjd 
för ögat”

Tjohoo! Äntligen 
ett bra plattforms- 
spel.

På nivå två tar man 
sig mellan olika 

våningar genom denna 
futuristiska damm- 
sugare/hiss. Hm... 

var är trapporna?

Ta mjölkflaskan till en annan sån 
här liten filur så kan du hoppa på 

den filuren för att komma till 
nästa nivå. (Och så kallar dom 

mig knäpp... layout.anm)

Bubba kan vara nog så 
klurigt. Det tog recensen
ten två timmar att lista ut 
att det gäller a tt få den 
gröna filuren a tt slå den 
blå i pallet för att man sen 
ska kunna ta sig upp på 
avsatsen. Hängde ni med?

När man brutit upp tunnan och den 
röda filuren hoppar ned i den ska 
man -  just det -  hoppa honom på 
rumpan för a tt komma åt mojängen 
i taket. Puh!

Testversion: Amiga 
Övriga format: -  
Tillverkare: Core Design
Betyg:

Iubba ’n’ Stix är ett platt- 
formspussel, där det förut
om det vanliga hoppandet 
och monsterbankandet också ges 

utrymme för en hel del tankeverk
samhet.

Den kepsprydde ynglingen Bubba 
har av någon anledning hamnat i 
den enormt elake Waldos klor, 
och hans uppgift är att ta sig ige 
nom otaliga faror för att hitta hem. 
Till sin hjälp har han en mycket an
vändbar liten käpp, Stix. Först och 
främst används den till att slå ihjäl 
de fula monster som dyker upp titt 
som tätt. Den kan också kastas 
på monstren med samma resultat, 
och har dessutom den goda egen
skapen att den återvänder till Bub- 
bas hand. Käppen måste också 
användas till en rad andra saker 
under spelets gång för att Bubba 
ska lyckas lösa de problem han 
ställs inför.

Problemen är av varierande 
karaktär och svårighetsgrad, men 
det handlar oftast om att trycka på

knappar och dra i spakar på rätt 
ställe. Naturligtvis krävs det också 
lite vältajmade hopp och en del 
monstermulande, men tyngdpunk
ten i spelet ligger snarare på pro
blemlösning än action.

Grafiken är bra, med snygga och 
komiska animationer som tillsam
mans med ett varierat monstergal- 
leri ger spelet en känsla av teck
nad film. Ljudmässigt bjuder spe
let på en hel del roliga ljudeffek
ter, som också dessa är av hög 
kvalitet.

Bubba ’n’ Stix är inget spel 
för den som vill ha ett snabbt 
plattformslir med mycket action, 
för i det här spelet är kreativitet 
och logik mer värt än snabba reak
tioner. De kluriga och varierade 
problemen håller hjärnan ordent
ligt sysselsatt, och de finfina ani- 
mationerna gör spelet till en fröjd 
för ögat. För plattformspysslare 
med gott tålamod är Bubba ’n’
Stix ett utmärkt val.

Daniel Törnqvist
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Lawnmower Man är ett spel som spränger alla 
barriärer och sätter nya gränser för spelupple
velser. Köp det! Man

rtliltlV

En av de svåraste banorna att ta sig 
igenom är flygscenerna. Det gäller 
att styra sitt skepp genom tunnlar 

utan att krocka med väggarna.

Cyberjobe har blivit en attans ful fisk. Förutom a tt kid
nappa Dr. Angelo har han dessutom fångat nära anhöri
ga till honom som han har stängt in i små bubblor.

Det här är inte vilket kretskort 
som helst. Det gäller för Dr. 

Angelo att hitta utgången genom 
att följa rätt ledning. Misslyckas 

han blir han elekrifierad.

------ -------------■ H H I  — J i l lH  m
Cyberjobes värsta fiende Dr. Angelo i bild. Mel
lan de olika actionsekvenserna i spelet poppar 
det upp minnessekvenser baserade på filmen.

Sätter nya 
gränser för 

spelupplevelser*Av och till måste man lösa kluriga pus- 
iWr» .. sel för a tt kunna ta sig vidare. Här gäl

ler det a tt hitta rätt kombination av 
tecken för a tt komma förbi glasdörren.f t i M

ärlighetens namn var jag 
skeptisk när jag fick det här 
spelet i handen. Men det 

har jag fått äta upp. För Lawnmo
wer Man är ett riktigt bra actionlir. 
Kanske ett av de bättre på PC CD- 
ROM just nu.

De flesta av er känner säkert till 
att detta spel är baserat på filmen 
med samma namn. Job, en lätt 
utvecklinsstörd grabb tillbringar 
sina dagar med att klippa gräsmat
tor åt människor i ett litet samhäl
le.

En av hans kunder, Dr. Ange
lo, använder Job som försökskanin 
i ett topphemligt försök. Det hela 
resulterar i att Job blir en männis
ka med övernaturliga krafter. Den 
tidigare så passiva och snälla Job 
blir en destruktiv psykopat som 
tänker ta över världen genom att

ta kontrollen över vårt globala 
datanätverk.

Så långt sträcker sig filmhistori
en. Job, eller Cyberjobe som han 
nu kallas vill hämnas på Dr. Ange
lo. Genom hans fantastiska krafter 
lyckas han kidnappa Dr. Angelo 
och hans närmast anhöriga till 
hans virtuella värld. Och det är 
som Dr. Angelo som du ska 
spränga gränserna för din spel
skicklighet och stoppa galningen 
Cyberjobe.

Lawnmower Man tar med
dig till en cybervärld fylld av ljud 
och grafiska effekter. Som Dr. 
Angelo ska du försöka forcera de 
allt svårare hinder som Cyberjobe 
skapar vartefter du kommer längre 
in i spelet. Och jag kan lova dig att 
det inte blir lätt. Det är inte fråga 
om att skjuta och springa hur som

helst, som i många andra action
lir. Nej, Lawnmower Man går ut på 
tajming. Det gäller alltså att trycka 
på rätt tangent vid rätt tillfälle.

Och här kommer vi till den 
lilla negativa kritik jag har om det 
här spelet. Det kan bli lite långtrå
kigt att vara tvungen att starta om 
spelet och spela om från början 
om och om igen. För som jag sa 
blir spelet progressivt allt svårare. 
Att behöva gå igenom de lättare 
nivåerna är bara tidsödande. Nivå
koder är något jag definitivt efterly
ser.

Lawnmower Man är ett av de här 
spelen som spränger barriärer och 
sätter nya gränser i fråga om spel
upplevelser. Jag ser fram emot 
nya actionupplevelser av liknande 
art inom en snar framtid.

Johan Burén

Testversion: PC CD-ROM 
Övriga format: -  
Tillverkare: Sales Curve
Betyg: B i B i B l M l

T T T T T T T T

Nintendo blir 
aggressivare
■  ”Under 1094 kommer Nin» 
tendons marknadsföring I USA 
att bli aggressivare än någon
sin tidigare”.

Det säger den amerikanska 
Nlntendo-chefen Hiroshi 
Yamauchi i ett uttaiande. Bak
grunden är att Nintendo tappat 
stora marknadsandelar till 
SEOA det senaste året,
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r Cl
lie bli ett

fartfyllt actionlir -  tyvärr liknar det mest ”Flåklypa Grand Prix”.

Equipment Option:
Pop Bun flissiles
Cost: BOO [Rounds: 203
Nunber On Bled: 0
Purchase? j j j l i i   No
T otal Credits: Z000

” Intressant spelidé”

Mannen bakom den 
visuella designen i 
mellanscenererna är 
Syd Mead, samme 
man som skapade de 
futuristiska miljöerna 
i filmen Blade Run
ner. Det är dock inte 
Syd Mead vi ser på 
bilden...

Förmodligen var det programmerarnas avsikt a tt göra 
Cyberrace till e tt fartfyllt actionspel. Den guppiga och 

svårkontrollerade färden gör dock a tt det hela mer liknar 
ett högteknologiskt "Flåklypa Grand Prix".

Mellan loppen har spelaren 
möjlighet a tt hotta sin 
rymdsläde med fetare vapen7 
tjockare pansar och piggare 
motorer. Dessutom kan man 
placera en bomb i den värste 
konkurrentens släde, hehe...

riktigt samma framgång. Illusionen 
av tre dimensioner är fortfarande 
mycket bra, men färgvalet kunde 
definitivt ha varit intressantare.

Det är nog meningen att Cyberra- 
ce ska vara ett fartfyllt actionspel, 
men den guppiga och bitvis svår
kontrollerade färden gör att det 
hela mer liknar ett högteknologiskt 
”Flåklypa Grand Prix” . Spelet har 
trots detta en hyfsad livslängd, 
eftersom den ganska intressanta 
storyn gör att man vill se vad som 
händer efter nästa lopp.

Cyberrace når inte riktigt 
upp till de höga betygen, men tan
ken är god och spelidén intres
sant. Det bådar gott inför framti
den, och jag ser fram emot Cyber- 
dreams nästa titel.

Daniel Törnqvist

Testversion: PC 
Övriga format: A1200 
Tillverkare: Cyberdreams
Betyg: m SE SE

TT TT TT

Mellan loppen har man möj
lighet att uppgradera sin släde för 
de prispengar man kört in. Det är 
det vanliga: fetare kanoner, tjocka
re pansar och kraftigare motorer. 
Den skrupelfrie kan dessutom anli
ta en sabotör, som exempelvis 
kan placera en bomb i den värste 
konkurrentens släde. Mycket

effektivt. För gamblern finns också 
möjlighet att satsa pengar på del
tagarna.

Det finns också en samman
hängande story i spelet, som 
utvecklar sig annorlunda beroende 
på hur bra man kör. Storyn är 
intressant och spännande, och 
med tiden lär man sig känna de 
personer som finns i spelet. Man
nen bakom den visuella designen i 
dessa mellanscener är Syd Mead, 
samme man som skapade de obe
hagliga futuristiska miljöerna i fil
men Blade Runner. Kanske är det 
hans inblandning i spelet som gör 
att atmosfären och närvarokäns
lan är så bra.

Grafiken i spelet använder sig av 
samma teknik som Commanche 
Maximum Overkill, men inte med

Svenskt flipper- 
spel till Atari
■  Obsession, ett nytt flipper- 
spel ser snart dagens ljus, Den 
här gången är det ett spel för 
Atari, utvecklat av Unique 
Development,

Bakom står Peter Zetterberg i 
Norrköping, Om 
allt går enligt 
planerna släpps 
spelet 1 april 
och kommer att 
kosta 349 kro
nor.
Obsession -  
släpps i april till 
Atari.

Storyn i Cyberrace 
är både intressant 

och spännande, 
och med tiden 

lär man sig 
känna de per

soner som 
finns i spelet.

yberrace kan sägas vara en 
kombination av ett racing- 
spel och en stridssimulator. 

Man kör en slags släde som är 
bestyckad med diverse vapen. Det 
går ut på att komma först över 
mållinjen, men detta underlättas 
om man skjuter ner några av sina 
konkurrenter på vägen. I viss mån 
liknar spelet en enkel flygsimula
tor, fast här håller man sig hela 
tiden på marken.

14
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actic

BriaH i n nfortfarande går att göra bra plattformsspel. ’IB B lIilB liiB  | | j |  111

Varje ordinarie bana i spelet 
till en bonusbana där man kan hitta inte bara bonus- 
prylar utan även lösenord till de olika banorna.

”Spelkänsla humor”
Det finns en del myck
e t underliga typer 
man kan springa på. 
Vad sägs till exempel 
om basketspelande 
apor?

Testversion: Amiga 
Övriga format: -  
Tillverkare: Psygnosis

Det finns visst någon mer som vill kal
las djurens konung. Men han ska få. 
Sedan får han skicka fram hur många 
apor på hoppbollar som helst. Upp
blåsbara hoppbollar mot lejonklor, vil
ket tror ni vinner?

För a tt heta 
spökruinerna så 
är den här nivån 
väldigt -  trevlig, 
om man bortser 
från järnklot 
och spikar.

Man ska inte lita för mycket 
på Brian. Det här spelet är 
inte tråkigt, även om Brian 
själv verkar tycka det.

en här gången har någon 
manisk mjukisdjursälskare 
fått möjligheten att göra ett 

spel, och resultatet är blivit Brian 
the Lion från Psygnosis.

Lejonet Brian är nämligen inte 
alls som sina savannlevande släk
tingar som brukar visas på TV. 
Brian liknar mer Björne, även om 
Brian inte är lika tråkig.

Spelet är ett plattformsspel 
där man styr lejonet Brian, som 
iklädd sina färgglada kalsonger 
ska rusa runt bland palmer och 
gruvor. Om någon eller något skul
le vara dum(t) nog att komma ivä
gen är det bara att använda stilet
terna (eller klor som det heter hos 
lejon) och ge dem vad de tål. Allt 
detta ska man förstås också helst 
klara inom en viss tid för att få 
extrabonus.

På sin väg genom ruiner och vul
kaner gäller det också att samla 
på sig juveler för att kunna handla 
till exempel rytningar(?!) i harens 
affär.

Ett plus i kanten är att spe
let är hårddiskinstallerbart och 
installationen är så enkel att man 
måste vara hopplöst dunderklum- 
pig för att misslyckas (Vem hjälp
te dig då? red.anm). Det är bara 
att se till att ha drygt tre meg fritt 
på hårddisken och köra igång.

Spelet har också två olika svår
ighetsgrader för att kunna ge de 
flesta en utmaning. Skulle utma
ningen bli övermäktig finns det 
också lösenord som man kan ha 
turen att springa på så att man 
slipper göra om allting igen.

Grafiken i spelet är mycket trev
lig och framför allt är lejonet Brian

en riktig charmknutte. Det är svårt 
att avgöra om Brian är ball eller 
gullig, så vi får väl kalla honom 
bullig.

Ljudet är trevligt utan att 
vara ståpälsframkallande på något 
sätt. Varför ska det till exempel 
alltid låta ”fjoing” när någon hop
par? Musiken har stora likheter 
med hissmusiken på varuhusen, 
den finns där men ingen lyssnar 
på den.

Psygnosis har lyckats göra ett 
mycket charmigt spel som både 
innehåller spelkänsla och humor. 
Brian är en trevlig huvudperson 
och spelet innehåller mycket extra- 
banor som ibland är allt annat än 
lätta att komma fram till. Brian the 
Lion visar att man fortfarande kan 
göra bra plattformsspel.

Ove Kaufeldt

Betyg: Mill! Mil! 1 —

r«L* TT

Tre miljoner
svenska
PC-användare
■  En dryg tredjedel av alla 
svenskar har tillgång till per- 
sondator, 16 procent har en 
dator på jobbet, 7 procent har 
en hemma. Och 10 procent av 
alla svenskar har tillgång till 
en PC både hemma och på job
bet.

Allt enligt Intel Swedens 
undersökning november -  
december 1993.

HIGH SCORE EXPRESS 15
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DELUXE PAINT 4
WORDSWORTH fru

DENNIS THE MENACE 
OSCAR .

d ib ita  pr in tm a na

PRESSTOPP
A m ig a  1 2 0 0
3. 699: -
OBS! Begränsat antah

PC /AMIGA NINTENDO ■ SEGA

AMIGA MASKINER
■ •  A M I G A  1 2 0 0  1 ÅRS GARANTI 4>29$

vm.MED DISCOVERY PACK!
MED 120 MB HÅRDDISK 7.299
MED 60 MB HÅRDDISK 5.699

•  HÅRDDISK, INTERN 120 MB! 2.999
•  HÅRDDISK, INTERN 60 MB! 1.699
•M U LTISYNC MONITOR TILL A1200!
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4.699
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AMIGA 1200 
SPEL
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NICK FALDO GOLF

549
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GABRIEL KNIGHT 489 - MICROCOSM 699 _
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PINBALL SPECIAL EDITION 
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PC TOPP LISTAN AMIGA NYTTO
449ACES OVER EUROPE 

ALONE IN THE DARK 2 
B17 FLYING FORTRESS 
BIG 100 (100 olikaspel!) 

CHAMP. MANAGER '93 
CIVILIZATION 
CLASH OF STEEL 
COMMANCHE:

MAX. OVERKILL 
DAY OF TENTACLE 
DELUXE STRIP POKER 2 
DUNE 2
ELITE 2: FRONTIER 
EYE OF BEHOLDER

TRILOGY
FLASHBACK 
FLIGHT SIM 5 Microsoft 

FLIGHT SIM 5:
SCENERY-NEW YORK 289 
SCENERY- PARIS 289 
SCENERY-SAN FRANCISCO 289 

FORMULA 1 GRAND PRIX 369 
GABRIEL KNIGHT 399 

OF FATE 399

219
199
299
319

469
439
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379
339

469
389
499

INDIANA JONES IV
ADVENTURE 389 

INDY CAR RACING 499 
JURASSIC PARK 339 
KINGS QUEST 6 459
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LEISURE SUIT LARRY 6 399
MASTER OF ORION 449 
NETWORK ORALLY 339 
NHL HOCKEY'94 499
PINBALL FANTASIES 369 
PIRATES GOLD 459
POLICE QUEST 4 3
PREMIER MANAGER 2 339
PRIVATEER 499
PRIVATEER SPEECH PACK 239 
QUEST FOR GLORY 4 399
RAILROAD TYCOON 199 
RAILROAD TYCOON DELUXE 399 
SAM & MAX 439
SECRET OF MONKEY

ISLAND 2 379 
SHADOW CASTER 499 
SHADOW OF YSERBUIS 399

SIM CITY 2000 399
SPACE HULK 499
STRIKE COMMANDER 549 
STRIKE COMMANDER

SPEECH DISK 239 
STRONGHOLD 369
SUBWAR 2050 459
SYNDICATE 499
SYNDICATE DATA DISK 239 
TERMINATOR

RAMPAGE 2025 369 
T.F.X. 399
TORNADO 449
WARLORDS 2 499
WINTER OLYMPICS 3 
X-WING 469:
X-WING:

MISSION IMP. PURSUITS 239:- 
MISSION B-WING 239:-

FRÅGA OSS 
OM ANDRA 
PC-SPEL!

PRINTRAR
•STAR LC-100

9-NÄLAR FÄRG 2.399:- OLIVETTIJP150W
BLÄCKSTRÅLE

AMIGA TILLBEHÖR
DISK

1 3.5” AV/PÅ VIDAREBUSS A500/A6OO/A1200 689 :-
3.5” INTERN A500

•A 5 0 0  512KB + KLOCKA
•  A500 PLUS 1MB 
•A 6 0 0 1  MB + KLOCKA
•  A600/1200 PCMCIA 2mb

MUSIC
•  TECHNOSOUND 

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

SCANNERS
•  PYRAMID HAND SCANNER

•  VIDI12AGA
VIDEO DIGITIZERS

649 :-

299
489
599

1699

489
399
299

1489
199

1499:'

1299:-

•  VIDI12AGA REALTIME
•  VID112 AGA REAL TIME 24 BIT
•  VIDEO MASTER

-VIDEO DIGITIZER + STEREO DIGITIZER
VRIGT

•  4 SPELAR ADAPTER
•  A1200 REAL TIME KLOCKA
•  DAMMHUV A500/A600/

A1200/A2000
•  DISKBOX M LÅS, 100 ST 3.5"
•  DISKETTER 3.5” DS/DD
•  DISKETTER 3.5” DS/HD
•  KICKSTART SWITCH/AUTO
•  KICKSTART ROM 2.04
•  M U S -OPTO MEKANISK
•  M U S-O PTISK  ALFA, M. MATTA
•  NULL MODEM KABEL 
•SCARTKABELAMIGA-TV
•  SWITCH JOY/MUS AUTO

2.799:-

2299 :-
3699 :-

799 :-
89;

1 9 9 :-

6 9 :-
6 9 :-

4 :49/S T
8:90 /S T

2 9 9 :-
2 9 9 :-
1 7 9 :-
3 9 9 :-

9 9 :-
1 2 9 :-
1 9 9 :-

AM OS CREATOR 
AM OS 3D 
EASY AMOS 
AM OS COMPILER

429
199
349
199

AM OS PROFESSIONAL 469 
AMOS PRO COMPILER 349

MUSIC
BARS & PIPES PRO V2.0 
SUPER JAM

2699:-
999:-

S R E C I A L !
AMOS 3D + COMPILER

299:-
DESKTOP VIDEO

CAN DO 2.5 
COMIC SETTER 
DELUXE PAINT AGA 
BRILLIANCE 
VISTA PRO 3.0

1399
299
999

1799
699

PROGRAMMING
HISOFT BASIC 349:-
HISOFT DEVPAC 3.0 799:-
HISOFT PASCAL 969:-
SAS/C 6.0 2999:-

SPREADSHEETS
ADVANTAGE 199:-
MAXIPLAN 4.0 PROF 399:-
WORDPROCESSORS

FINALCOPY II 799:-
PROWRITE 3.3 689:-

UTILITIES

INTEGRATED
HOME OFFICE DELUXE KIT 599:- 
MINI OFFICE 499:-

KINDWORDS 3.0 299:-
CROSSDOS5.0 399:-
DIRECTORY OPUS 4.0 799:- 
X-COPY PRO 489:-

BOCKER & VIDEO
•A M IG A  AMOS 3 2 0  s id 1cri

CM

FULLMATAD MED VÄRDEFULL LÄSNING

•A M IG A  1200 ELLER 600
INSIDE GUIDE

2 BOCKER SOM LÄR DIG DET MESTAl 
256 SIDOR/ST 1 ST. 1 8 9 : -

•  MASTERING AMIGA C, 320 sid
BÄSTA NYBÖRJARBOKEN FÖR C! NY 1 APRIL!

•  MASTERING AMIGA SYSTEM 400 sid

2 4 9 : -

3 6 9 : -FÖR DEN KUNNIGE ANVÄNDAREN AV C
•A M IG A  1200 NEXT STEPS iå

i
oo

FÖRDJUPA DINA A 1 200 KUNSKAPER

•  MASTERING AMIGA AREXX
2 7 9 : -BEHANDLAR OCH FÖRKLARAR AREXX

•  MASTERING AMIGA DOS 3
ÖVER 140 DOS KOMMANDON! FINNS 
ÄVEN TILL DOS 2 2 7 9 : -

•  AMIGA GRAPHICS inside &  out 3 2 9 : -

•  AMIGA DOS inside &  out 1 9 9 : -

•  AMIGA PRINTERS inside &  out 2 9 9 : -

•  AMIGA C FOR BEGINNERS 1 8 9 : -

AMIGA VIDEO
•  W B  2 .0

75 MINUTERS SVENSK INSTRUKTION

•  WB 3.0
DET MESTA OM NYA SYSTEMET! 90 MIN. SVENSKA

•A M IG A  DOS:

1 9 9 : -

1 9 9 : -

1 8 9 : -OM AMIGANS OPERATIV SYSTEM SVENSKA
•  AMIGA C ■cri

oovisar C på Amiga! svenska
•  DELUXE PAINT IV

2 4 9 : -  |lär Dig använda DP4 svenska

PORTO + PF TILLKOM M ER!
Postorder per brev: LANDBERGS, Box 70,196 32 KUNGSÄNGEN
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att få vårt nyhetsbrev med special

erbjudanden! VILL DU HA DET?
Sänd in en lapp med namn § adress!



iction

n Alien

Inte 
nog
med att 
man måste 
höra sina egna 
flåsljud i högtalarna 
hela tiden, den här 
kepsprydde tönten 
kommer i tid och otid 
med dumma råd som 
ekar i din hjälm.

Plötsligt står du öga 
mot öga med en 
blå/röd/gul alien! Rip, 
rip, rip and destroy...

Gasen i botten, ner mot 
den övergivna rymdsta

tionen. Men vänta lite  
nu... Är inte det där 

misstänkt likt Hallon
bergens centrum?

Testversion: CD32 
Övriga format: -  
Tillverkare: Almathera

Sa öppnar vi luftslussen 
och vad hittar vi väl där? 
Åh! Ser man på, ett dub- 
belsolarium. ”Dödstråkigt”

Betyg: M S i
TT TT

Hupps! F la t , fel dörr. Visste 
inte a tt Woody Allen höll på 

att spela in en film här...

Sim ulat ^

Flight Simulator Toolkit är en riktig  
kalkon. Visserligen är idén bakom 
programmet bra -  tyvärr fungerar 
det inte.

omarks senaste flygsimula
tor är en riktig KALKON!
Att kalla detta för en flygsi

mulator tyckert jag egentligen är 
fel. Det är snarare ett designer
program som kan anpassas till en 
flygsimulator... Om det nu funge
rade, för jag lyckades i alla fall 
inte.

Till att börja med är manualen 
urkass. Att korrekturläsa sitt 
manuskript torde vara det minsta 
man kan begära av utgivaren.
Eller så kan den som skrev manu
alen inte skilja på vänster och 
höger.

Flight Sim Toolkit består av 
fem delar eller verktyg som var för 
sig ser mycket bra ut. Programmet

Peter Gabriel 
på Philips C D-i
■ Peter Gabriels multimedia- 
projekt "All about us” lanseras 
inom kort på CD-i digital video. 
CD-skivan kommer att innehål
la sju stycken musikvideos, 
däribland låtar som ”Steam”, 
’Blood of Eden” och ”Kiss that 
frog”.

Skivan kommer också att 
innehålla intervjuer med Peter 
Gabriel och några av de video
regissörer och videoproducen
ter han har arbetat med 
genom åren.

Skivan kommer att släppas 
första kvartalet -94.

rey är ett ypperligt exempel 
på hur man kan försöka 
bullshitta folk att köpa spel 

genom att skriva något tufft på 
baksidan av boxen.

Jag citerar: "Prey är ett av de för
sta spel som utvecklats enbart för 
CD-ROM. Det innehåller över 100 
megabytes grafik och ljud.”

Håhåjaja...
Spelet är ett simpelt 3D gå-runt- 

oc h-l eta-oc h-s kj ut-ä I ga r-s pe I.

Det har snygg, stämningsfull 
grafik och ännu snyggare och 
stämningsfullare ljud. Enligt texten 
på boxen skall det finnas voice
overs på bl.a tyska, franska, nor
ska, grötspråket och svenska men 
Fan tro’t, sa Relling.

Jag begriper mig inte på pro
grammerarna. Varför lägga ner tid, l 
pengar och arbete på snygg grafik • 
och häftigt ljud och sedan göra 
spelet långsamt, svårstyrt och 
utan möjlighet att spara?!

Hade det funnits en save :
funktion i spelet hade jag faktiskt • 
kunnat tänka mej att pina mig ige- l 
nom, för en viss Alien-stämning •
infinner sig ändock så småningom t 
i de mörka korridorerna. Men så *
stöter man på en blå/röd alien 
och ritsch-ratsch-f i 11 i kl art så är 
man Norrlandspölsa och får börja l
om från start.

”Dödstråkigt” , if you catch my I
drift. *

Jesper Almén

installeras och körs under Micro
soft Windows. Om du sedan ska 
köra simulatorn måste du gå ut 
ur Windows och köra under DOS.

Som programidé är detta verk 
välkommet. Och ambitionen tycks 
ha varit att var och en ska kunna 
rita och flyga sina egna örnar.
Men med det du får för pengarna 
när du köper FST kan inte ens rita 
fjädrarna till kalkonen.

Pål Björkman

Testversion: PC 
Övriga format: -  
Tillverkare: Domark
Betyg:
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Sen
Hade bara ljudet varit bätt 
hade detta spel varit en I 
femma. Nu får det ” bara occer

Bara för a tt man 
inte ska glömma 

bort vad knapparna 
har för funktioner 

visas hela tiden den 
här joypaden på 

skärmen. Mycket 
praktiskt om man är 
glömsk. Nej, vi bara 
skämtar. Det här är 

bara en demomatch. 
Man slipper joypa

den när man spelar 
själv.

”G rym t bra

Sverige möter Skottland, och här 
har helt klart en av svenskarna 
blivit skottskadad. Tur ligt nog 
var det inte allvarligt, utan alla 
kan fortsätta som om ingenting 
har hänt.

En mycket farlig frisparkssituation, men ingen panik. 
Sveriges stabila försvar stoppar det mesta. Vår egen 
gummitarzan i målet lyckas styra ut trasan.

u slipper jag vänta längre. 
Sensible Soccer har äntli
gen kommit till Megadriven.

Sensible Soccer har ju varit känt 
för att nybörjare tycker att det är 
en pest och pina att försöka drib
bla med trasan. Framåt har varit 
okay, sedan ändrar man riktning 
på spelaren och bollen fortsätter 
rakt fram. Ny behöver inte nybör
jarna gråta längre, för nu finns det 
tre olika svårighetsgrader. På 
nybörjarnivån har man flugpapper 
på skorna och motståndarna spe
lar som packade höns. På expert
nivån krävs det just en expert.

Spelet innehåller en rad
olika serier och turneringar, allt 
från mästarmöten till korpfotboll 
är möjligt. Det finns inte mycket 
som kan få en att sluta spela, 
men skulle det nu inträffa en terro
ristattack eller något sådant, så 
har spelet batteribackup så att 
man ska kunna fortsätta senare. 
Extra plus i kanten för det.

Grafiken är mycket bra med figu
rer som trots det lilla formatet är 
tydliga och ett ganska stort antal 
rörelser även om man inte kan 
göra bissy eller några andra boll- 
trollarhyss. Rörelserna, både hos 
spelarna och "kameran” är både 
snabba och mjuka.

Ljudet är en sorglig historia. 
Det som egentligen borde vara ett 
vrålande publikhav av fans i extas 
låter mest som en brusande, felin- 
ställd radio. Det går att göra myck
et bättre än så här.

Spelarkontrollen är mycket bra. 
Det är lätt att göra exakta pass
ningar och det dröjer inte länge 
förrän man har fått igång ett 
snabbt passningsspel ä la Pinball 
Fantasies.

Hade ljudet varit bättre hade det 
varit en given femma, nu får det 
"bara” en fyra. Men trots det 
kassa ljudet så är det fortfarande 
ett grymt bra fotbollsspel.

Ove Kaufeldt

Har du tröttnat på de 
vanliga turneringarna 
kan du ju  alltid skapa 

en egen turnering. 
Maräng Cup kanske?

1 Hbnwtt.
ti SOUND - 2 TERMS) ROUND SEMI -FiNPC PiNRu

r ' pR*N0tv
■ iip r a i
WOfH B CUP QUALHFIERS GROUP 1 

MAASTRICHT CUP 
LEAGUE OF NATIONS 
- NO GAME SAVED -r i mm.i 'mmmmmumm

TWM:.... exit Ä " !

Om man inte känner för a tt till
verka en egen turnering så finns 
det högvis a tt välja mellan.

Testversion: Megadrive 
Övriga format: Amiga, 
PC, SNES
Tillverkare: Sony
Betyg: m m m n

rj_. T T

Amerikanska
åldersgränser
M I USA vill föräldrarna ha 
åldersgränser på datorspel.
Det visar en ny undersökning 
som SEGA låtit göra.

I undersökningen har man 
frågat 1200 föräldrar om deras 
barns datorspelande.

86 procent av de tillfrågade 
ville ha någon form av rekom
mendation på spelförpackning
arna så de kunde avgöra om 
spelet var bra för barnen.
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Det här spelet är rik
tigt bra och om det 
inte vore för den medi
okra manualen, så.

J
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Det är ekonomi som är grunden i 
Airlines. Sköter du inte din bud
get blir banken putt och drar in 
dina lån.

.
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Förutom att lägga upp standar
drutter har du dessutom möjlig
het a tt ordna kortfristiga charter- 
och fraktkontrakt.
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Det finns e tt trettiotal flygplans
typer a tt laborera med i Airlines. 
Men du kan inte börja med att 
köpa vad som helst i början. Nya 
flygplanstyper dyker nämligen 
upp under spelets gång.

T l i J t f i  » t

Det gäller a tt ta det lugnt i början av spe
let. Din budget låter dig bara börja med 

ett plan. Ett gott tips är dock a tt se till a tt 
uppgradera interiören och servicen i pla

net direkt. Det ger dig nämligen möjlighet 
att ta e tt högre pris på flygbiljetterna.

i mmm, jag tycker mig ha 
sett det här spelet förut.

I Faktum är att Airlines är 
näst intill identiskt med spelet Air- 
bucks som släpptes av Impres
sions för ett par år sedan. Spelet 
Airbucks sågade jag vid knäskålar
na. Men Interactivision har faktiskt 
fått riktigt bra fason på det här 
spelet. Spelet är grafiskt sett 
attraktivare, användargränssnittet 
har förbättrats och Al:n är hundra 
gånger bättre än i Airbucks.

Som nybliven flygbolagsägare 
gäller det för dig att expandera för 
att slutligen bli världens största 
flygbolag. Det finns ett trettiotal 
olika flygplanstyper att välja mel
lan som du ska sätta in på rutter 
mellan världens olika städer.

Det är starten i spelet som det 
är viktigt att lyckas med. Dina till
gångar räcker bara till ett plan.
Och det är viktigt att sätta in pla
net i en rutt som ger dig goda 
inkomster från början. Och här 
kommer vi till en punkt som irrite

rade mig när jag började spela. 
Manualen är nämligen inte direkt 
välskriven. När du lägger de första 
rutterna är det väldans svårt att 
sätta biljettpriser. Manualen ger 
inte minsta fingervisning vad gäller 
prisnivåerna på biljetter.

Detta innebär att du får slösa 
värdefull tid på experimentering av 
priserna. Får du väl fason på detta 
blir det genast lite bättre flyt på 
spelandet.

Airlines är i mångt och mycket 
ett spel med bollande av mycket 
siffror. Det gäller att få fason på 
budgeten för att bli framgångsrik. 
Förutom att köpa plan och lägga 
upp rutter finns det dessutom möj
ligheter att få charter- och frakt
kontrakt över hela världen. Dess
utom kan du även manipulera din 
personals löner och kvalitén på 
interiören i dina plan.

Airlines hade kanske varit värt 
mer än en trea i betyg om det inte 
hade varit för den usla manualen.

Johan Burén

Allt är inte frid och fröjd när man 
driver e tt flygbolag. Av och till 
dyker det upp olika typer av obe
hagligheter som till exempel kap- 
ningar och krascher.

Testversion: PC 
Övriga format: -  
Tillverkare: Interactivision

Datorsverige 
ökar mest
■  Förra året såldes 420.000 
hemdatorer I Sverige, Det år 
32 procent fler ån året före, 
Säljsuccé med andra ord, 

Sverige är dessutom Europas 
snabbast ökande marknad för 
hemdatorer.
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1300-talet är känt som det århundrade då 
böldpesten drog fram. Det finns uppgifter 
som påstår a tt närmare en tredjedel av 
världens befolkning strök med.

Ibland dyker det upp höjdarspel när man 
♦  anar det. Så var också fallet med årets 
kanske bästa strategispel Merchant

värld som förebild. Du kan, för a tt få lite  
variation, skapa hypotetiska världar som du 

sedan kan exploatera hänsynslöst.

Vackra Venedig! 
Det är från denna 
meny du kan styra 
och ställa för att 
som mål bli den 
rikaste av alla 
Venetianer.

Suck. Att ge sig in i politik är inte 
lätt. Här måste man muta senatorer 
för dyra pengar och det slutar ändå 
bara med a tt de blir hängda för alla 
möjliga struntsaker.

Den nuvarande påven 
ligger på sin dödsbädd 

och nu gäller det a tt vara 
\abb. Har du tillräckligt 

många kardinaler för a tt 
kunna plocka påvetiteln för dig själv?

Vart tionde år är det val. Det gäller 
att kontrollera så många senatorer 
att du kan få egen majoritet och bli 

vald till Doge. Som Doge har du sedan 
möjlighet a tt kontrollera vilken familj 

som ska inneha olika ämbeten.

”H a r a llt man kan begära!”

le t  finns perioder då det inte 
I händer något speciellt på 
I spelfronten. Det kan gå 

veckor där man lite lojt med en 
gäspning går igenom de senaste 
liren som har släppts. Jag börjar 
plocka fram gamla favoritspel i 
brist på bättre. Och plötsligt smäl
ler det bara till och ett nytt höjdar
spel dyker upp. Detta hände mig 
när Merchant Prince damp ner på 
mitt skrivbord.

För Merchant Prince är ett
av de mest lysande strategispel 
som berör ekonomi jag någonsin 
sett. Det hela utspelar sig i 1300- 
talets Venedig. Det är tiden då de 
italienska stadsstaterna växte 
fram, även kallad renässansen. 
Venedig byggde på denna tid upp 
jättelika handelsförbindelser över 
hela den då kända världen. Ja, 
Venedig blev så mäktigt och rikt 
att det övriga Europa skapade de 
första nationella allianserna i

världshistorien av ren fruktan.
Målet i Merchant Prince är peng

ar. Du kontrollerar en av fyra Vene- 
tianska fraktioner. Och det gäller 
alltså att ha mest guld i skattkis
tan när spelet är slut.

Dina verktyg för att nå ditt mål är 
handel, religion, politik, lönnmord 
och erövring.

Du måste utforska världen 
för att finna städer som produce
rar varor. Sedan gäller det att 
bygga upp ett handelsnät som ger 
god profit. Och jag lovar att det 
inte kommer att bli lätt. För du 
kommer att åka på mycket mot
stånd i form av pirater, pest, obsti- 
nata potentater och rivaliserande 
städer.

I sann Machiavellisk anda har du 
möjlighet att ge dig in i den Veneti- 
anska politiken och den katolska 
kyrkan. För som du förstår betyder 
makt pengar. Här gäller det att 
muta, smutskasta och mörda för

att nå dina mål -  att få ta över 
påvetiteln samt att bli vald till 
Doge.

Sist men inte minst kan du styra 
militära trupper, må det vara Vene
digs egen armé, eller på egen 
hand hyrda legoknektar. Dessa 
trupper kan du använda på alla 
möjliga konstruktiva eller destruk
tiva sätt. Du kan till exempel inva
dera städer, stängda av egoistiska 
potentater, som inte vill handla 
med dig eller övriga Venedig. Eller 
så kan du ju alltid sabotera dina 
konkurrenters handelsförbindelser 
av ren illvilja (och egen profit).

Merchant Prince är alltså 
ett fullkomligt lysande strategi
spel. Den har allt vad man kan 
begära i form av en genomtänkt 
spelidé, intelligenta motståndare 
styrda av datorn samt möjligheten 
att spela mot polare per modem.

Köp det! Jag har ett själv.
Johan Burén

Testversion: PC 
Övriga format: -  
Tillverkare: QQP
Betyg: m m m m

T T T T T T T T T T

Skattechock 
för datapirat
■  En piratkopierare i Kristian
stad måste nu betala in
150.000 kronor i moms för 
datorspelen han sålde. Dessut
om blir han upptaxerad och 
måste betala in ytterligare
330.000 kronor i skatt. 

Tidigare har mannen dömts i
tingsrätten för piratkopiering
en.
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Conspiracy

w m M 3i
TT

OK, Conspiracy är inget dåligt 
äventyr, det har ett bra användar- 
gränssnitt och en spännande story 
-  som för ovanlighetens känns 
fullkomligt trovärdig. Dessutom är 
det en kul idé att förlägga hand
lingen just till Sovjetunionen.

Men faktum kvarstår -  det
är inte ett dugg bättre än KGB var. 
Och det är lite magstarkt att ta 
uppemot 700 spänn för ett gam
malt spel bara för nöjet att se lite 
suddiga filmbilder från kuppdagar
na i Moskva och Sutherlands fåra
de ansikte. När Cryo ändå lycka
des med befriften att engagera 
denna utmärkte karaktärsskåde- 
spelare, hade det ju inte varit 
dumt att han hade fått en roll 
också.

Bättre att lägga pengarna på en 
bra rulle med Donald, tycker jag. 
”Örnen har landat” är inte dum.

Göran Fröjdh

”Spännande”

Vid olika tillfällen i spelet kommer 
Maksim Rukovs far -  spelad av 
Donald Sutherland -  in och upply
ser en om man gör några framsteg 
eller inte. Donald sitter i samma 
kläder på samma pall genom hela 
spelet, faktiskt.

Kör PC på 
din Macintosh
■ Dags för den första Macin
tosh Power PC, som bygger på 
RISC-processorer. Den som vill 
kan uppgradera sin Performa 
600 eller Quadra genom utby
te av moderkortet. Ägare till 
Centris 610 och 650 eller Qua- 
dror kan, om de vill, i stället 
köpa ett utbyggnadskort.
Apple lovar att datorn blir lika 
snabb som en 486:a och kla
rar både System 7, DOS och 
Windows. Leveranserna börjar 
i april, men priset är ännu 
okänt.

B e ty g :

Så här mycket får agent 
Rukov ner i sina fickor. 

Som en sann tillskyndare 
av perestrojka och glas

nost är han inte främ
mande för a tt gå omkring 

med imperalistvaluta i 
fickorna.

Den här smällfete man
nen heter Sytenko. Han 

är slaktare, och utmärker 
sig för att ha säckvis med 

människokroppar nere i sitt 
kylrum. Rukovs utredning leder 
honom bokstavligt talat över högar 
av lik. Urrk.

Testversion: PC CD-ROM 
Övriga format: Amiga, PC 
(då under namnet KGB)
Tillverkare: Virgin Games

Ett av Rukovs första uppdrag går ut på 
att samla information om alla skumma 
figurer i e tt hyreshus. Snuskhummer 
som han är, börjar Rukov med a tt näst
la sig in hos de två flickorna som bor i 
huset -  han utger sig för att komma 
från Sovjets SIFO som gör en under
sökning om sexualvanor...

Cfystal

Ahh! Visst blir man nostalgisk av 
att se gammal hederlig EGA-grafik. 
Vad ska man med 256 färger eller 
mer till när det räcker så bra med 
1 6 -  NOT!

I ed Crystal är ännu ett real- 
tidsbaserat rollspel förlagt 

I till arkaisk miljö (landet 
Blackmoore) där skelettriddare, 
onda krigsherrar, demoner och 
fuktiga katakomber tillhandahålls i 
övermått.

Red Crystal har -  vill jag påstå -  
världshistoriens absolut mest 
användarovänliga kontrollsystem. 
Det är ett hysteriskt misch-masch 
av en massa mus- och tangent
kombinationer, och det ska till 
timtals hårt slit innan man ens 
överlever den allra minsta lilla 
tönt till fiende.

Realtidstriderna är det hel- 
vidrigaste av allt -  figurerna på 
skärmen är så pyttesmå att man 
knappt ser dem, och att försöka 
få dem att gå dit man vill visar sig 
vara ganska lönlöst.

Jag har i alla fall inte det tåla
mod som krävs för att orka ta mig 
igenom det här. Efter att ha gått 
in i samma slott åtta gånger och 
blivit brutalt ihjälbiten av en liten 
gul larv, utplånar jag i vrede alla 
spår efter Red Crystals existens 
på min hårddisk.

Digerdöden var förmodligen mer 
underhållande.

Göran Fröjdh

Testversion: PC 
Övriga format: -  
Tillverkare: QQP

I onspiracy är inte något nytt 
spel. Förra gången det kom 

I var för ett drygt år sedan, 
och då hette det KGB. Under året 
som gått har franska Cryo piffat 
upp spelet med lite extra filmse
kvenser -  bland annat har den 
kände skådespelaren Donald Sut
herland engagerats för att spela 
rollen som Maksim Rukovs far. 
Fadern sprängdes till döds av en 
bilbomb nere i Kazhakstan, men 
dyker nu upp i Rukovs medvetan
de för att ge goda råd på vägen.

Men förutom Sutherland är 
Conspiracy nästan exakt samma 
spel som KGB var; det finns inga 
extra ljudeffekter, inget mer digita
liserat tal eller bättre grafik. Och 
inte ens Donald Sutherland säger 
särksilt mycket, han sitter bara på 
en pall iklädd samma uniform och 
säger lite floskler då och om att 
man är på rätt väg och sånt.
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ävent
Djupt nere i Daemonsgate göms säkert ett fantastikt spe

Fångar i en belägrad stad. 
Merparten av Daemonsgate 
utspelar sig inne i städer, där 
sällskapet travar omkring dag 
och natt i jakten på männis
kor och platser som de behö
ver i sitt uppdrag.

En av de riktigt bra finesserna i 
Daemonsgate är det lättskötta 
inventariet. Genom ett klick på 
ryggsäcken visas alla prylar som 
äventyraren bär omkring på.

För a tt vara e tt rollspel, bygger 
Daemonsgate ganska mycket på 
att man går omkring och pratar 
med folk och frågar ut dem om 
saker och ting. Spelet har e tt 
ganska intelligent system, där 
viktiga delar av svaren man får 
från folk markeras i fetare stil.

Tro det eller e j -  detta är e tt realtids- 
spel. Först bestämmer man vad de olika 

medlemmarna i sällskapet ska göra; 
vilka vapen de ska dänga i huvudet på 

motståndaren, vem de ska anfalla osv. 
När allt detta är gjort trycker man på 

startknappen nere i vänstra hörnet så 
sätter blodbadet igång.

” Inte särskilt 
inspirerande

Här och var 
finns det 

naturligtvis 
affärer att 
handla i -  

vad vore 
ett rollspel 
köpa torkade fladdermustes- 

tiklar och trippelbladiga yxor?

na sällskapet 
som kan rekry
tera nya med
lemmar.

istorien börjar i den belägra
de staden Tormis -  huvud
stad i riket Hestor, som 

sedan en tid tillbaka belägras av 
en demonisk armé av okänt 
ursprung.

Stadens -  och landets -  enda 
hopp står till den tappre kapten 
Gustavus, som genom ett märkligt 
sammanträffande råkar vara just 
spelarens alter ego. De styrande 
ger honom ett uppdrag som verkar 
rena döden: hitta en väg ut ur sta
den, ta reda på var demonerna 
kommer ifrån och se för h-e till att
hämta hjälp!

Sagt och gjort. Gustavus börjar 
med att supa sig full på närmsta 
bar och slår sig i slang med några 
ljusskygga existenser som går 
med på att slå följe med kapte
nen. Det första sällskapet tar sig 
för är att försöka hitta den hemli
ga vägen ut ur staden, en väg som 
går genom kloaksystemet.

Daemonsgate är ganska 
ovanligt som rollspel betraktat. 
Dels innehåller det ganska få

slagsmål -  kapten Gustavus har 
faktiskt order från högsta ort att 
undvika strid i görligaste mån.
Dels går det inte att själv skapa 
sina karaktärer, man är hänvisad 
till Gustavus från första början, 
med alla hans för- och nackdelar.

Men Stort är det. Staden Tor
mis är så gigantisk att man kan 
knalla omkring i timtal innan man 
ens börjat ana hur den hänger 
ihop. Den övervägande delen av 
tiden går därför åt till att vandra 
omkring, hitta ställen och männis
kor, fråga om saker och på så sätt 
få nya ledtrådar. Affärer finns det i 
massor, men till skillnad från 
andra rollspel går det att köpa 
mycket utöver det vanliga - bland 
annat böcker i en massa olika 
ämnen som man kan studera på 
kvällen innan sällskapet ska gå 
och lägga sig. Dessutom finns det 
en uppsjö med av olika trollformler 
och färdigheter som man får 
kämpa sig till under spelets gång.

Det finns faktiskt stidssekvenser 
också, även om de är ganska få.

Oftast kan man faktiskt undvika 
dem om man är lite smart -  att gå 
in i slumkvarteren efter mörkrets 
inbrott är ju att be om trubbel.
Men vid vissa tillfällen går det helt 
enkelt inte att undvika strid, och 
när det händer växlar skärmen till 
att visa ett slags rutnät där alla 
stidshandlingar utspelar sig.

Striderna är av en slags real- 
tidstyp, som påminner lite om 
Space Hulk. Både ens egna karak
tärer och fiendens visas som små 
figurer på rutnätet och det finns 
möjlighet att när som helst frysa 
handlingen för att ge nya order 
eller använda något föremål (som 
läkarväskan, till exempel). Som tur 
är det oftast möjligt att fly från stri
derna -  de är faktiskt inte särskilt 
inspirerande.

På något sätt känner jag att det 
finns ett fantastiskt spel djupt 
nere i Daemonsgate som bara 
kämpar för att komma ut -  tyvärr 
får det aldrig en rättvis chans.

Göran Fröjdh

Testversion: PC 
Övriga format: -  
Tillverkare: GameTek
Betyg:

Så gammal är 
SEGA-spelaren
■  Hur gammai är den typiske 
SEGA-spelaren?

Det kan vi avslöja nu genom 
en undersökning av amerikan
ska SEGA. Ca 30 procent är i 
åldern 6 - 1 1  år. Lika många 
är i åldern 12 -  17 år. 20 pro
cent är i åldern 18 -  24. 15 
procent är 25 -  34 år och 
resten är givetvis äldre än 35 
år...
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fusk
Skicka dina bästa spelfusk till High Score, Box 12547, 102 29 STOCKHOLM. Märk kuvertet "Fusk ”. Du kan vinna ett valfritt spel på kuppen. Bättre än Bingolotto!

t J ^ l ^ f f P e n n a  gån har vi många 
å  m^MmaKa moch Megadrivefusk att bjuda på, 
så jag tror säkert att de som äger dessa maskiner 
kommer bli nöjda. Ni andra får väl blunda, eller 
bättre, skicka in era bästa fusk till adressen på 
den gröna plattan ovanför. och PC-fusk är 
särskilt välkomna. I det här numret var det ärkefus- 
kisen Tommie Danielsson från Kristinehamn som 
vann Simon The Sorcerer för fusket till Taz-mania. 
Grattiz.

SUPER STAR WARS
SNES

Lite fler trix till detta populära spel kommer per omgående: När du är 
vid skärmen där du väljer mellan ”GAME STARToch ” OPTIONS” , tryck 
Y, Y, X, X, A, B, X och A så får du börja med lasersvärdet. Du kan 
också trycka X, X, B, B, A och Y så får du börja med fler continues än 
vanligt. När du väl har börjat spela kan du trycka Y, X, B, A och START 
samtidigt och sedan SELECT, så framträder en meny där du kan välja 
bakgrundsmusik och höra alla ljudeffekter. Om du lyssnar tillräckligt 
länge får du lite användbar info.

Mikael ”Nintendo-doktorn” KelIman, Skövde

HIRED GUNS
AMIGA

För att gå igenom spelet utan att bli skadad kan du 
använda följande enkla knep: Spara helt enkelt filen 
och döp ditt team till AMIGA, så går du sedan säker 
under hela spelet när du fortsätter att spela!

M.S, Norrköping

MEGA-LO-
MANIA
AMIGA

Nivåkoder:
2. MAJAQCYIWMY
3. SLIAUCYXXSK
4. QQIAIYFXXSK
5. WBIACDYYXSM
6. UGIAQYFYXSI
7. ASHAUYFJIAU
8. YWHAMAMJTAQ
9. YIKAECSMWMK

Mårten Karlsson, Eskilstuna

DOUBLE
DRAGON
AMIGA

Sätt igång ett spel för två spela
re och se till att båda dör, och 
fortsätt med det tills du har en 
credit kvar, och continue-medde- 
landet kommer upp på båda sidor 
av skärmen. Tryck nu på båda fire- 
knapparna samtidigt så har du 
oändligt liv. Här följer några 
meningar du kan skriva in vid 
titeslskärmen: R U CALLING MY 
PINT A POFF! (du kan döda mot
ståndare med DELETE), LEVEL 
ONE PLEASE (du börjar på bana 
ett. Byt ut ordet ONE mot TWO, 
THREE eller FOUR för andra 
banor, eller skriv THE LAST LEVEL 
PLEASE för den sista banan),
GIVE ME MORE HEALTH PLEASE 
(massor av energi), I DO NOT 
WANT TO DIE (odödlighet).

”Semlor är g o tt”

UNIVERSAL SOLDIER
SEGA MEGADRIVE

Tryck in koden RWRZS på lösenordskärmen kom
mer du att bli odödlig. Skärmen blir grön för att visa 
att du gjorde rätt. Om du gör ungefär likadant men 
använder koden SHBXZ i stället kommer du att se 
vilka block som innehåller ”power-ups” . Skärmen blir 
grå för att visa att det funkade.

TAZ-
SEGA MEGADRIVE

I den andra delen av Badlands kan du skaffa dig så många continues 
du orkar äta (!). Klättra upp till den högsta klippavsatsen och gå till väs
ter. Där hittar du ett extraliv som du tar. Gå nu till höger tills du hittar ett 
stenmonster. Hoppa upp på dess huvud och sedan vidare upp och ta 
”continuen” . Gå nu över bron och käka bomber (!) tills du dör. Gör nu 
om alltihop tills du tycker att du har tillräckligt många continues.

Tommie Danielsson, Kristinehamn

ANOTHER WORLD, AMIGA & SNES

Nivåkoder AMIGA:
1. EDJI
2. HICI
3. FLLD
4. LIBC
5. CCAL
6. EDIL
7. KCIJ
8. LDCI
9. LAEA
10. GABK
11. KCGB
12. LALD
1 3 .  LFEK

Nivåkoder SNES:
1. LDKD
2. HTDC
3. CLLD
4. LBKG
5. XDDJ
6. FXLC
7. KRFK
8. KLFB
9. TBHK
10. BRTD
11. TFBB
12. TXHF
13. CKJL
14. LFCK

Peter Enarsson, Göteborg 
och Patrik Axelsson, Lycksele

WIZKID, PC
Om du har ont om pengar, ska du 
först försöka få råd till en stjärna. Om 
du sedan har fullt liv och försöker 
köpa en stjärna kommer du att få lika 
mycket pengar som den kostar.

Magnus Lundberg, Piteå

AFTERBURNER, AMIGA
Under spelets gång, pröva att skriva 
”TOGETHER IN ELECTRIC DREAMS”.
Tryck sedan något av följande:
< för att spela föregående level 
> för att spela nästa level 
G för fler missiler 
T för färre missiler 
N för extraliv.

MAGIC MARBLE
AMIGA

Nivåkoder:
1. ADVERTISER
2. EVERYWHERE
3. TOOTHPASTE
4. CONNECTION
5. CLEVERNESS
6. COPYWRITER
7. TELEVISION
8. CIGARETTES
9. COMPLICATE
10. IMPOSSIBLE 
END: INTERESTED

Jarko Piironen

STREET FIGHTER 2, SNES
Om du har ett ACTION REPLAY kan du lätt 
fixa så du får spela med Bison, Sagat, Bal- 
rog och Vega. Använd då koden 7E0E 
DIO *, där * är numret som hör till gubben 
du vill spela enligt följande: 8=M. BISON, 
9=SAGAT, A=BALROG och B=VEGA.

Fredrik Falsegge, Furusund

LOTUS TURBO II
AMIGA

Nivåkoder:
2. TWILIGHT
3. PEA SOUP
4. THE SKIDS
5. PEACHES
6. LIVERPOOL
7. BAG LEY
8. E BOW

Stefan Wettercrantz, 
Vaxholm

ZOOL
AMIGA

När titelbilden i spelet kommer 
fram kan du skriva ”goldfish”.

Bilden fladdrar blå ett ögonblick, 
och sedan kan du använda följan
de tangenter:

F7: ger dig extraliv på shoot’em 
up-bonusbanan, 2: tar dig till 
nästa sektion, 3: flyttar dig till 
nästa bana, 4: självmord, 5: tar 
dig till bana 6.1.

Erik Thunberg, Degerfors

TOKI
AMIGA

Om du skriver KILLER under 
spelets gång kommer du att 
kunna välja bana med funktions- 
tangenterna, och dessutom ha 
oändliga liv.

Om du får för dig att skriva KIL
LER en gång till kommer skärmen 
att vändas upp-och-ner och följakt
ligen blir det väldigt svårt att 
spela.

Henrik Fredman, Dalsjö

24 HIGH SCORE EXPRESS



EX-MUTANTS
SEGA MEGADRIVE

Gå till optionsskärmen och välj 05 som musik och 21 som ljudeffekt. 
Peka på "EXIT" och håll sedan ner A, B och C innan du trycker start. Nu 
kommer Shannon att säga "Too easy!” och sedan kommer en trevlig 
fuskmeny fram. Där kan du välja en massa saker, till exempel oändligt 
liv, startbana och oändligt med vapen. Tyvärr kan du bara välja ett fusk 
från menyn.

STREETROD
PC
Köp 49:an för 475 dollar och 

plocka sedan bort allt som går att 
sälja. Sälj bilen för max 30000 
dollar, så får du oförskämt mycket 
stålar.

Rickard Curbo, 
Vallentuna

A-TRAIN

PC
När man laddar in A-train får 

man se en maffig stad som nog 
inte vore alltför dum att få styra 
och ställa i. Nu kan du faktiskt 
göra det på ett enkelt sätt. Var 
helt snabb med att spara staden 
när den dyker upp, så är det bara 
att läsa in den igen och köra.

Rickard Curbo, Vallentuna

BUSTER BUSTS LOOSE
SNES

Nivåkoder:
EASY:
Level 1: BABS BUNNY -  G060 DODO -  MONTANA MAX 
Level 2: PLUCKY DUCK -  BOOK WORM -  ELMYRA 
Level 3: MONTANA MAX -  CALAMITY COYOTE -  SHIRLEY 
Level 4: ELMYRA -  ROAD RUNNER -  SWEETIE 
Level 5: SWEETIE -  PLUCKY DUCK -  BOOK WORM

HARD:
Level 1: PLUCKY DUCK -  BABS BUNNY -  BOOK WORM 
Level 2: ROAD RUNNER -  MONTANA MAX -  ELMYRA 
Level 3: 60G0 DODO -  SHIRLEY -  SWEETIE 
Level 4: BOOK WORM -  PLUCKY DUCK -  BABS BUNNY 
Level 5: GOGO DODO -  CALAMITY COYOTE -  ROAD RUNNER 
Level 6: MONTANA MAX -  BABS BUNNY -  SWEETIE

Bonus: ELMYRA -  SHIRLEY -  CALAMITY COYOTE
Torbjörn Hagel, Hällevadsholm

SILPHEED
MEGA CD

Medan introsekvensen spelas 
upp, kan du trycka NER, NER,
UPP, UPP, HÖGER, VÄNSTER, A,
B och START. När du nu kommer 
till huvudmenyn kommer det fin
nas möjlighet för dig att välja 
bana. Det enda problemet är att 
du bara kan spela den bana du 
väljer, ingen annan. När du bara 
har en credit kvar kan du vänta 
tills demot sätter igång och då 
trycka HÖGER, UPP, A, B, C, VÄN
STER, VÄNSTER, NER, C, A och 
START. Detta ger dig 10 extra cre
dits. Du kan göra detta fusk så 
många gånger du har lust.

Ralf Backslip, Luleå

TIME GAL
SEGA MEGADRIVE
För att hoppa över banorna du 

tröttnar på ska du bara följa 
dessa enkla färdriktningar. Tryck 
på START för att pausa spelet, 
och sedan trycker du på C så 
kommer du vidare utan att förlora 
några bonuspoäng.

Erik Thunberg, Degerfors

TEST DRIVE II
AMIGA

Skriv något av dessa ord innan du far iväg:
GASS: Du kommer direkt till bensinmacken med en 

enormt bra tid och jättehög poäng.
AERF: Du får snabbare acceleration, snabbare 

bromsar och ett extraliv.
AERTH: Du kan köra i maxhastighet.
GASST: Du kommer direkt till bensinmacken.

Jonas Petterson, Skövde

TINY TOONS
SEGA MEGADRIVE 

Tryck på START någon gång 
under spelets gång, och när 
optionsskärmen kommer fram väl
jer du "password entry” . Skriv nu 
in följande kod endast med hjälp 
av B-knappen: NGQQ WWQW 
QKWQ QWWQ WGRY. Nu kom
mer du att kunna se hela kartan 
när du spelar.

EYE OF THE 
BEHOLDER 2
AMIGA

Ladda in spelet som vanligt och välj att göra ett 
nytt party. När de tomma rutorna kommer fram, 
klicka på rutan längst upp till vänster och välj ras, 
klass, alignment och utseende. Gå nu till modify- 
rutan och höj egenskaperna till max i den här ord
ningen. Strength, Intelligence, Wisdom, Dexterity,

DESERT
STRIKE
SNES

Vadå? Det räcker inte 
med de tre liv du har från 
början?? Alltid samma kla
golåt! Nåväl, om du nu 
MÅSTE ha fler liv så kan 
du alltid skriva in koden 
BS9JS27 som lösenord.
Det ger dig 10 stycken frä
scha liv. Det torde väl 
räcka ett tag i alla fall?

Andreas Scheffel, 
Bergkvara

WOODY’S WORLD
Nivåkoder:
Steam Castle -  AHJBEAEA 
Fishy Castle -  MODNAAOG 
Lava Castle -  OKDNFAPK 
Cog Castle -  MKDNCAIK 
Conveyor Belts -  OIHMOAC

Sofia Andersson, Traneberg

FLASHBACK
AMIGA

Med lite övning kan du strax gå 
genom stängda dörrar med vår gamle 
vän Conrad! Ställ honom först mot en 
ordinär dörr. Tryck på knappen och dra 
bort från dörren. Så snart Conrad börjar 
springa, släpp knappen och dra mot 
dörren, så kommer han att glida rakt 
igenom den!

Marcus Wikstrand, Grästorp

Constitution, Charisma och Hit points. Nu kan du
höja din styrka till maxvärdet, oavsett vad din gubbes 
klass har för begränsningar, så nu kan du till exem
pel skaffa dig en väldigt tålig magiker utan problem.

Rutger Jönåker, Stockholm

AXELAY
SNES

Starta spelet som vanligt och tryc 
någon sekund och tryck sedan ST A 
HÖGER, Y, B, A, X och START. Orr
stället för antal liv på skärmen och

:k sedan på START två gånger. Vänta 
iRT, SELECT, UPP, NER, VÄNSTER,
i du nu gjort rätt ska det stå MUTEK i 
du är odödlig.

Alexander Mörk, Olofström

CHAOS STRIKES BACK
AMIGA

Leta först rätt på en drake, och kasta sedan besvärjelsen MON ZO GOR SAR. 
Tryck sedan på ESC för att pausa spelet. När du gjort det, håller du ner ALT och 
skriver ”LORD LIBRASULUS SMITHES THEE DOWN”. Sätt igång spelet igen, och 
döda draken. Den kommer att lämna kvar en eldstav, och ditt äventyrargäng blir 
sedan oövervinnerliga.

Gunnar Smed, Orsa

LEMMINGS 2
AMIGA

Tryck på LOAD och sedan på 
CANCEL för att få tyst på musi
ken. Klicka sedan på skärmens 
alla fyra fönster tills du hör "Let's 
go!” . Nu kan du start på vilken 
nivå du vill med 60 lemmings.
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äventyrsakuten
Har du fastnat i ett äventyr? Skriv då till High Score, Box 12547,102 29 STOCKHOLM. Märk kuvertet "Äventyrsakuten” samt vilket spel frågan gäller.

Äventyrsakutens™ husläkarteam har precis åter
vänt efter en akututryckning till ett fashionabelt 
sohem vid kusten, där en medelålders herre i poly- 
esterkostym klagade över svåra smärtor i de undre 
regionerna. På hemvägen hann de dessutom med att 
lobotomera en vansinnig kanin och skriva ut lite 
valium till en man med kvarskatt av det större sla
get.

Nedan följer några valda utdrag ur Besvärjarens!8 
patientjournal.

SAM & MAX HIT THE ROAD
• Hur gör jag för att kunna se Frog Mountain tydligare genom kikaren?
Du måste "custom isera" den lite genom att sätta på en starkare lins. På 
nöjesfältet, intill råttbankningen, finns det ett slags "fish eye" med en 
lins på. Det är denna du behöver.

LEISURE SUIT LARRY VI
• Vad ska man laga slangen på cellulitmaskinen med?
Du behöver ett starkt gummibälte att vira runt det skadade området på 
slangen. I träningsrummet finns det som tur är ett passande sådant - 
det sitter på "BunShaker"-maskinen. Om det står en fet dam och dallrar 
där, prata lite med Thunderbird och gå ut ur rummet. När du går in igen 
ska tanten vara försvunnen och du kan ta bältet.

• Var finns verktyget som jag behöver för att vinkla om kameran i tjej
ernas omklädningsrum?
Du menar en skiftnyckel? Det kan du sno åt dig en från fastighetssköta- 
ren. Gå bara in i badrummet och sätt på kranen. Om det rinner ut en 
skvätt brunt vatten ur kranen, ring anknytning 76 så kommer rörmokaren 
och fixar det efter en stund (om vattnet är OK -  tryck ner en pappersrulle 
i toalettstolen och spola istället). När rörmokaren kommit och ligger på 
golvet under handfatet, använd ikonen för att plocka upp skiftnyckeln 
bredvid honom. Sno filen också när du ändå håller på.

• Varför kommer det inget ur kranen i maskinrummet? Jag har lagat 
hålet på röret, rengjort filtret och smort in kolven.
Ja, du verkar ha gjort allt rätt -  det enda som saknas är något att tappa 
ut ur tanken! Det här är en fettsugningsmaskin, och det är meningen att 
du ska få med dig tjejen i receptionen hit - hon har gigantiska lår som 
behöver en ordentlig cellulittrimning. När hon är färrdig, finns det massor 
av fett att tappa ut ur kranen (urrk).

• Hur får jag kontakt med sångerskan i baren?
Genom att BRYTA kontakten, hö hö. Skämt åsido, dra ut mikrofonslad
den så kan du prata med henne.

• Hur ska jag få tag på en drink åt sångerskan?
Burgundy är en äkta redneck, och dricker inte drinkar -  hon vill ha bärs! 
Gå ut till den stängda grinden i trädgården och öppna den med passer- 
kortet som du förhoppningsvis lyckats snacka till dig från aerobics-träna- 
ren (hon har det som ett halssmycke -  ta det).
Gå in genom grinden och in i tältet, där det står tunnor med öl. Kom 
bara ihåg att det förmodligen inte räcker med EN sexpack för att tanka 
Burgundy.

• Var får jag tag i en klänning till tjejen i sminkrummet?
Detta problem löser sig självt när du har lyckats fylla Burgundy och fått 
med henne in i bastun. Efter det "ångande" äventyret där inne, gå tillba
ka till scenen och ta en titt bakom draperiet -  där hänger en glittrig krea- 
tion som du kan ta. •

• Var finns det batterier som jag kan ge till tjejen i leran?

26

De finns i den lilla elbilen som Art kör omkring i. Se till att du har tagit 
en tändsticka från baren, och tala sedan med Art för att få lifta med 
honom. Väl framme vid grindarna ger du tändstickan till honom, så röker 
han en cigarr och går iväg. Passa nu på att öppna bakluckan på elbilen 
och använd skiftnyckeln på motorn för att koppla ur ett gäng sladdar. 
Stäng luckan så kommer snart Art tillbaka. Tala med Art när han öppnar 
luckan igen och kollar efter vad som är fel, så ger han dig sin ficklampa. 
Passa snabbt på att ta ut batterierna ur denna innan Art ber att få tillba
ka den.

• Vad ska jag ge till tjejen på balkongen?
Detta är Shamara, själva mega-baben i spelet. För att "få" henne måste 
du först ha klarat av alla andra tjejer i spelet -  hon vill nämligen ha en 
massa saker som du får först när du varit med alla de andra.

INNOCENT UNTIL CAUGHT
• Hur kommer jag ner i tunnelbanan?
Du behöver en bit folie från ett tuggummi och ett mynt. Linda in myntet i 
folien så kan du använda den hur många gånger som helst för att ta dig 
igenom tunnelbanespärrarna.

• Hur kommer jag ombord på båten?
Du måste försöka få bort robotvakten på nåt sätt. Det finns ju en nästan 
likadan modell inne på baren -  hejda den och pilla ut kretskortet. Med 
hjälp av kretskortet och bergsprängaren ska du kunna tillverka en slags 
störningsenhet som tar kål på vaktroboten.

• Hur får jag tag i alkisens hatt?
Ladda upp kameran som du hittade på eluttaget vid korvkiosken hos 
knuttarna. Smäll av en blixt i ansiktet på fyllot, så blir han förblindad och 
du kan sno åt dig hans hatt.

• Hur ska jag göra för att kunna använda påsen med halvkrediter?
Lämna in dem till banken -  då glömmer bankkassören att stänga dörren 
in till det övre valvet. Visserligen snor banken dina pengar, men å andra 
sidan tänker ju du göra inbrott där så det går väl på ett ut.

HAND OF FATE
• Jag hittar inte nåt som heter ”windy woof” och som behövs i en troll
dryck. Vad är detta?
"Windy woof" är egentligen en slags ordlek, som inte är helt lätt ens om 
man är engelsktalande från födseln. Nåväl, "Windy" betyder krokig och 
"woof" betyder bark. Alltså: en bit "gnarlybark".

• Hur kommer jag förbi den eländiga råttan i grottan?
Blanda till den trolldrycken där bland annat ingrediensen ovan ingår, och 
fyll den i några flaskor. Gå in i grottan och ställ dig framför råttslusken. 
Halsa en flaska trolldryck så ska du få se på grejor.

• Vad ska jag göra med eldflugorna?
Du måste lära dig i vilken kombination de låter och lyser när du klickar 
på var och en av dem -  skriv ner färgerna som lyser, det är enklast. Du 
kommer att behöva "spela" den här sekvensen vid ett par tillfällen i spe
let för att öppna låsta dörrar och sånt (bland annat finns det en i grottan 
som råttan vaktar).

• Hur får jag tag på guld?
Du menar att betala färjekarlen med? Glöm den -  det är bara ett villo
spår. Du får aldrig tag på särskilt mycket guld, med undantag för lite 
småpengar. Och färjekarlen lär du aldrig åka iväg med - du behöver fixa 
en annan slags transport bort från ön...

• Vad ska jag göra med gubbarna som fiskar?
Ge dem lite ost att agna med, så får de säkert napp...
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spelnyckel
Här berättar vi alla fakta om spelen som recenseras i detta till vilka maskiner
de kommer , OM de kommer. Vad spelen kräver av din dator. Plus lite andra onödiga
fakta.

Titel: Brian the Lion
Tillverkare: Psygnosis 
Pris: Ej satt 
Version i test: Amiga 
Antal disketter: 3 
Språk: Engelska 
Kopieringsskyddat: 
Manualskyddat 
HD-installerbart: Ja 
Systemkrav: 1 Mb 
Distributör: Wendros

Titel: Bubba ’n’ Stix
Tillverkare: Core Design 
Version i test: Amiga 
Pris: Ej satt 
Antal disketter: 2 
Språk: Engelska 
Systemkrav: 1 MB RAM 
Distributör: Wendros
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Titel: Cyberrace 
Tillverkare: Cyber- 
dreams 
Pris: ca 540 kr 
Version i test: PC 
Antal disketter: 6 
Manual: 30 sidor 
Språk: Engelska 
Kopieringsskydd: Nej 
HD-installerbart: Ja, krä
ver ca 21 Mb hårddisk
utrymme
Systemkrav: 386 20 
MHz, 4 Mb RAM, VGA- 
grafik, MS-DOS 5.0 
eller högre
Ljud kortsstöd: AdLib 
och Sounblaster 
Övrigt: Stöder Thrust- 
master joystick
Distributör: Wendros

Titel: Kether

Tillverkare: Infogrames 
Multimedia 
Pris: ca 270 kr 
Version i test: CD-i 
Antal CD-skivor: 1 
Manual: 17 sidor 
Språk: Engelska 
Distributör: Philips

Titel: Lawnmower Man
Tillverkare: Storm 
Pris: ca 650 kr 
Version i test: PC CD- 
ROM
Antal CD-skivor: 1 
Manual: 30 sidor 
Språk: Engelska 
Kopieringsskydd: Nej 
HD-installerbart: Ja 
Systemkrav: 386 25MHz 
2Mb ram
Ljudkortstöd: Samtliga 
av de vanligaste mär
kena
Distributör: Wendros

Titel: Mystic Midway
Tillverkare: Philips 
Pris: ca 250 kr 
Version i test: CD-i 
Antal CD-skivor: 1 
Manual: Nej 
Språk: Engelska 
Distributör: Philips

Titel: Naughty Ones 
Tillverkare: Interactivi- 
sion
Pris: ca 270 kr 
Version i test: A1200 
Antal disketter: 1 
Manual: Affisch 
Språk: Engelska 
Kopieringsskyddat: Ja 
HD-installerbart: Nej 
Systemkrav: 1Mb 
Distributör: Datamedia

Titel: Pinball Fantasies

Tillverkare: Digital Illu
sions
Pris: ca 450 kr 
Version i test: PC 
Antal disketter: 2 
Manual: 42 sidor 
Språk: Engelska 
Kopieringsskydd: Ja, 
manualskydd 
HD-installerbart: Ja, krä
ver ca 3,7 Mb hård
diskutrymme 
Systemkrav: 286, 530 
Kb RAM, VGA-grafik 
Ljud kortsstöd: Samtliga 
av de vanligaste mär
kena
Distributör: Wendros

Titel: Prey -  An Alien 
Encounter
Tillverkare: Almathera 
Pris: ca 270 kr 
Version i test: CD32 
Antal CD skivor: 1 
Manual: 2 sidor 
Distributör: Wendros

simulatorer

Titel: Flight Simulator 
Tool Kit
Tillverkare: Domark 
Pris: ca 450 kr 
Version i test: PC 
Manual: 88 sidor 
Språk: Engelska 
Kopieringsskydd: Nej 
HD-installerbart: Ja 
Systemkrav: 386 
16MHz, Windows 3.1, 
2Mb ram. Joystick 
rekommenderas 
Ljudkortsstöd: Adlib, 
Soundblaster 
Distributör: Wendros

Titel: Sensible Soccer

Tillverkare: Sony Image- 
soft
Pris: ca 500 kr 
Version i test: Sega 
Megadrive 
Manual: 13 sidor 
Språk: Svenska 
Distributör: Sony

Titel: Airlines 
Tillverkare: Interactivi
sion
Pris: ca 390 kr 
Version i test: PC 
Manual: 43 sidor 
Språk: Engelska 
Kopieringsskydd: Nej 
HD-installerbart: Ja 
Systemkrav: 286, VGA 
Ljudkortsstöd: -  
Distributör: Datamedia

Titel: Merchant Prince
Tillverkare: QQP 
Pris: ca 500 kr 
Version i test: PC 
Manual: 80 sidor 
Språk: Engelska 
Kopieringsskydd: Ja 
HD-installerbart: Ja 
Systemkrav: 286,1Mb 
ram
Ljudkortsstöd: Adlib, 
Soundblaster
Distributör: Comcon

Titel: Conspiracy
Tillverkare: Virgin 
Pris: ca 550 kr 
Version i test: PC CD- 
ROM
Antal cd-skivor: 1 
Manual: 32 sidor 
Språk: Engelska. 
Kopieringsskydd: Nej. 
HD-installerbart: Nej, 
kräver bara utrymme 
för sparade positioner. 
Systemkrav: 386SX/20 
Mhz el snabbare, 500k 
basminne, DOS med 
MSCDEX-stöd, VGA 
och CD-spelare. Mus 
och ljudkort rek. 
Ljudkortsstöd:
Adlib/Adlib Gold, 
Soundblaster/SB Pro, 
Pro Audio Spectrum, 
midi LAPC1.
Distributör: Wendros

Titel: Daemonsgate
Tillverkare: Gametek 
Pris: Ej satt 
Version i test: PC 
Antal disketter: 3 
Manual: 96 sidor 
Språk: Engelska 
Kopieringsskydd: Ja, 
manualfråga vid start. 
HD-installerbart: Krä
ver installation och tar 
ca 4 Mb på hårddisk 
Systemkrav: 286,1 Mb 
RAM, VGA. Mus och 
ljudkort rek. 
Ljudkortsstöd: Adlib, 
Roland & Sound
blaster
Distributör: Comcon

Titel: Red Crystal -  The

Seven Secrets of Life
Tillverkare: QQP 
Pris: ca 450 kr 
Version i test: PC 
Antal disketter: 5 hd-dis- 
kar
Manual: 60 sidor 
Språk: Engelska 
Kopieringsskydd: Ja, 
manualfråga vid start. 
HD-installerbart: Krä
ver installation och tar 
ca 10 Mb på hårddisk 
Systemkrav: 286,1 Mb 
RAM, VGA. 386, mus 
och ljudkort rek. Stöd
jer modem. 
Ljudkortsstöd: Adlib & 
Soundblaster. 
Distributör: Comcon

Nödtelefon! i
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C.B.I. ORDERTELEFON 016-131020
BOX 503, 631 06 ESKILSTUNA, SVERIGE
FAX 016-121300 STÖRST I SVERIGE PÅ DATASPEL

De flesta PC spel kräver 
386/486, DOS 5.0 (eller 
högre), +2 Mb RAM 
minne, VGA grafik och 
High Density 3.5 disk- 
drive. Flera spel är inte 
kompatibla med Double 
Space eller annan hård
diskkomprimering.

PC ACTION pris
BRAM ST. DRACULA 339 
DOOM /Mia tre delarna 599 
EIGHT BALL DELUXE 499 
GOBLINS 3 499
IN EXTREMIS 469
LITTLE DEVIL 499
LOST VIKINGS 449
MORTAL KOMBAT* 379 
PINBALL DREAMS 449 
PINBALL FANTAS. 469 
SYNDICATE* 529
SYNDICATE DATA** 269 
TERMINAT. RAMPAGE 499 
WOLFENSTEIN 3D 89
*=kräver +4 Mb RAM minne. 
**=kräver Syndicate.

PC FLYG pris
A320 AIRBUS N. AM. 529
ACES OVER EUROPE 529
COMANCHE MAXIM.* 499
COM. OVER EDGE**** 339
FALCON 3.0 529
FALCON 3.0 MIG 29** 339
FLIGHT SIMULAT. 5.0 599
HEROES OF 357TH 229
SUPER VGA HARRIER***** 539
T.F.X. 539
TORNADO 529
TVRNADODESlSTORM*** 269
*=kräver +4 Mb RAM minne. 
**=kräver Falcon 3.0. 
***=kräver Tornado.
****=kräv. Com. Max. Overkill. 
*****=kräver SVGA.

PC MOTOR pris
FORMULA ONE G.P. 499
INDYCAR RACING 549
RALLY 429

PC ROLLSPEL pris
BETRAYAL KRONDOR 529 
DARKSIDE OF XEEN 549 
DARKSUN SH. LANDS 529
DAEMONSGATE 609
DUNGEON HACK 499
EYE BEHOLD. 1/3 249/469
HIRED GUNS 499
KINGS TABLE 499
LANDS OF LORE 449
RED CRYSTAL 549
SPACE HULK 529
STARLORD 499
ULTIMA 7 SERP. ISLE 529 
ULT. UNDER. 1/2 Pris/st. 499

PC SIMULATOR pris
AIR FORCE C. WW2 439 
B-WING*** 279
CAMPAIGN 2 499
ELITE 2 FRONTIER 469
IMPERIAL PURSUIT*** 259 
M1 TANK PLATOON 229 
PIRATES GOLD* 499
PRIVATEER* 559
PRIVAT. RIGHT. FIRE** 269 
PRIVAT. SPEECH** 269 
SEAL TEAM 539
SIM ANT/EARTH 259/269 
SIM CITY WINDOWS 429 
SIM CITY 2000* 499
SIM FARM/LIFE 439/499 
STRIKE COMMANDER* 549 
SUBWARS 2050 529
WING COMMANDER 1 229
X-WING 499
*-kräver +4 Mb RAM minne. 
**=kräver Privateer.
***=kräver X-Wing.

PC SPORT pris
CHAMP. MANAGER 93 379
CHAMP. SEAS 94* 159
CHAMP. M. ITALIA 379
CHAMP. MAN. WIND. 379 
HOCKEY LEAG. SIM 2 449
JOHN MADDEN FBALL 229 
LINKS 386 PRO (SVGA) 529
LINKS EXTRA BANOR: BANFF 
SPRINGSHRESKXmmSBROOK, 
MAUNAKEA, PEBBLEE3EACH, PlhE- 
HURST TRE BELFRY. PRIS329KR/ 
STYCK. (Passar till Links, Links 386
Pro och Micmsoft Golf)
NFL 94 379
NFL C.C. FOOTBALL 379
NHL HOCKEY 539
PREMIER MANAGER 2 439
WAYNE GRETZKY 3 499
WINTER OLYMPICS 469
*=kräver Champ. Manager 93.

PC STRATEGI pris
A-TRAIN 269
AIRBUCKS V1.2 429
AIRLINE 439
ARCHON ULTRA 379
BLUE AND THE GRAY 499
CAESAR DELUXE 429
CARRIERS AT WAR 2 539
CHESSM.4O00TURBO** 439
CIVILIZATION 449
CLASH OF STEEL 469
DUNE 2 449
EMPIRE DELUXE 529
FANTASY EMPIRES 439
GETTYSBURG WIND. 499
HEIRS TO THRONE 549
HIGH COMMAND* 539
KASPAROV'S GAMBIT 539
KINGMAKER 469
LUCKY CASINO ADV 549
MASTER OF ORION 499
MERCHANT PRINCE 529
PACIFIC WAR 469
RAGS TO RICHES 499
RAILR. TYC. DELUXE 499
RAMPART 199
STRIKE SQUAD 499
STRIP POK. PRO (SVGA) 499
STRONGHOLD 439
THE PATRICIAN 429
UTOPIA 189
VVICTORY1/3/4* 449/529/499
WALLS OF ROME 599
WAR IN RUSSIA 529
WARLORDS 2 529
WORLD WAR 2 549
*=kräver SVGA och +3 Mb 
RAM minne.
**=kräver +4 Mb RAM minne 
och Windows 3.1.

PC ÄVENTYR pris
ALONE IN DARK 2 559
ANOTHER WORLD 229 
ARMAÉTH L. KINGD. 369 
BLUE FORCE 499
COMPAN. OF XANTH 499 
CRUISE FOR CORPSE 229 
DAY OF TENTACLE 499 
FLASHBACK 449
GABRIEL KNIGHT WIN. 499 
GATEWAY 2 499
INDY JONES 3/4 239/439
INNOC. UNT. CAUGHT 339 
JONNY QUEST 369
KINGS Q. 1/2 229/199
KINGS Q. 5/6 499/529
KRONOLOGNMFARADOX 599 
KYRANDIA 1/2 449/499
LARRY 1/2 Pris/st. 229 
LARRY 5/6 449/499
MONKEY ISL. 1/2 249/429
NOMAD 369
POLICE Q. 1/3 249/499
POLICE Q. 4 OPEN S.* 499
QUESTF.GL 1/3/4 249/499/499 
RETURN TO ZORK 549 
SAM & MAX 499
SIMON SORCERER 499 
SPACE QUEST 1/5 249/499
STAR TREK2JUDGM. RfTES 549 
*?kraver +4 Mb RAM minne.

PC SPELPAKET
AIR COMBAT CLASSICS Se
cret Weapons of the Luftwaffe, 
Battlehawks 1942, Their Finest 
Hour och 5 uppdragsdisketter. 
Pris 529 kr.
AWARD WINNERS 2 Sensible 
Soccer 92/93, Jimmy Whites 
Whirlwind Snooker, Elite Plus 
och Zool 1. Pris 449 kr. 
CLASSIC ADVENTURES Ma
niac Mansion 1, Zak Me Krack- 
en, Monkey Island 1, Indiana 
Jones 3 Last Crusade Adv och 
Loom. Pris 599 kr.
COMBAT CLASSICS 2 Paci
fic Islands, F19 Stealth Fighter 
och Sil. Service 2. Pris 449 kr. 
EXCELLENT GAMES Jimmy 
Whites Whirlw. Snooker, Popu
lous 2, Car & Driver och Robo- 
cod James Pond 2. Pris 499 kr. 
LORDS OF POWER Railroad 
Tycoon, Silent Service 2, Red 
Baron och Perfect General. 
Pris 479 kr.
SIM CITY & LEMMINGS 1 Två
klassiker. Pris 379 kr.
SIM CITY DELUXE Sim City, 
Sim City Architect 1 och Sim City 
Terrain Editor. Pris 379 kr. 
SPACE LEGENDS Wing Com
mander 1, Elite Plus och Mega 
Traveller 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 TRILOGY 2 Heart 
of Maelstrom, Bane of Cosmic 
Forge och Crusaders of the 
Dark Savant. Pris 549 kr.

PC CD-ROM SPELpris
7TH GUEST 899
ALONE IN THE DARK 549 
APOGEE 1/2 Pris/st. 549 
CHAOS CONTINUUM 1099 
CONSPIRACY 549
CYBERRACE 599
DAEMONSGATE 609
DARK SUN SH. LANDS 549 
DAY OF TENTACLE 549 
DISCOVER. OF DEEP 499 
DRACULA UNLEASH. 599 
DRAGON SPHERE 499 
DUNGEON HACK 499
FANTASY EMPIRES 449 
GABRIEL KNIGHT 549 
HELL CAB v1.1 1199
INDIANA JONES 4 549
IRON HELIX 499
JOURNEYM.PROJ. 499 
JUTLAND 749
KINGS QUEST 6 599
KINGS TABLE 499
LABYRINTH OF TIME 599 
LAWNMOVER MAN 649 
MYST RING
PATRICIAN 599
REBEL ASSAULT 599 
RETURN TO ZORK 649 
SOFTW VAULT GAMES 279 
TORNADO 599
WINTER OLYMPICS 529 
WOLFPACK 499
WORLD OF XEEN 649

PC CD-ROM SPELPAKET
CD CHALLENGE 2 Pushover, 
F29 Retaliator, D-Generation, 
Might & Magic 2, Contraption, 
Paperboy 2, Epic, Robocop 3 
och Chessm. 2100. Pris 499 kr. 
COMANCHE MAXIM. OVER
KILL PLUS Comanche Maxi
mum Overkill, Mission Disk 1 
och Over the Edge. Pris 599 kr. 
GOLDEN 7 Sargon 5, Shang
hai 2, Heart of China, Larry 5, 
Kings Quest 5, Pro Tennis Tour 
2 och Red Baron. Pris 599 kr. 
QUEST AND FUN Red Baron, 
Larry 5 och Kings Quest 5. Pris 
499 kr.
STRIKE COMMANDER PLUS
Strike Com, Speech Pack och 
Tact. Operations. Pris 599 kr.

PC CD-ROM X-RATEDpris
ADV SEYMORE BUTTS 799
AMATEUR ALL STARS 569
ASIAN PALATE 429
BEYOND EXPLICIT 569
CD BROTHEL 429
COLLEGE GIRLS 589
CYBORGASM 299
DECEPTION 639
DEVIL IN MISS JONES 589 
DIGITAL DREAMS 2 459
DREAM MACHINE 879 
DUNG. DOMINANCE 569 
EUROPEAN EROTICA 569 
HIDDEN AGENDA 639
HIDDEN OBSESSIONS 799 
HOT PICS NEW 339
LEGENDS OF PORN 2 649
MASSIVE MELONS 519 
NIGHT TRIPS 949
NOVA COLLECT. VOL 2 569 
OTH. SIDE CHELSEA 639 
PICKING UP GIRLS 679 
PINCH OF PEPPER 589 
PRINCESS OF PERSIA 609 
PUBLIC FANTASIES 429 
RACQUEL RELEASED 679 
SECRETS 339
STRIP POKER INT'L 369

PC CD-ROM NYTTOpris
1001 UTILITIES 279
9000 SOUNDS 369
CINEMANIA 1994 599
CLIP ART WAREHSE 339 
DESIGN. FONTS WIN. 429 
DINOSAURS 699
GIF GALAXY 459
HOT SOUND & VISION 369 
JURASSIC DINOSAURS 549 
MOTHER ALL CLIPART 339 
MS ART GALLERY 699 
MS ENCARTA 94 1299
MULTIMEDIA MANIA 339 
NIGHT OWL 11 639
NIGHT OWL WINDOWS 429 
PC SIG LIBRARY 13 459
REEL CLIPS 339
SHAREW. HEAVEN 2 299
SHARCMEPLQADTRIO 339
SOFTW. VAULT PLAT. 319 
SOFTW. VAULT WIND. 279 
SOUNDS FOR WIND. 339 
SUP. SOUNDS WIND. 409 
UP ALL NIGHT 389
VIDEO GAME SOLUT. 429 
VIDEOS FOR WIND. 409 
WINDOWS HEAVEN 279 
WINDOWS MASTER 339 
WINDOWSW. 2 MAXX 369 
WORLDOFSHAREW. 429 
WORLD OF S/W 3st CD 679

A-TRAIN från Maxis. Transportera 
passagerare och gods på din järnväg, 
bygg ut ditt linjenät och utveckla de 
mest effektiva och lönsammaste 
rutterna och tidtabellerna. Låna från 
banken, köp och exploatera mark
områden, expandera dina tillgångar 
till hotell, fabriker och varuhus, spela 
på aktiemarknaden och skapa ett fi
nansiellt imperium. "One of the hest 
strategy games available." PC Format. 
Pris Amiga 259 kr, PC 269 kr.

CHAMPIONSHIP MANAGER 
ITALIA från Intelek. Bli manager för 
ett fotbollslag i Italien. Alla cuper. 
Riktiga spelare och riktiga lag. Köp 
och sälj spelare. Vinn ligan. Upp och 
nedflyttning. Upp till fem avbytare 
på matcherna, "...guaranteed to send 
you over the moon" Amiga Force betyg 
88%. Pris Amiga 349 kr, PC 379 kr.

PREMIER MANAGER 2 från Grem
lin. Bli manager för ett fotbollslag. 
Köp och sälj spelare. Vinn ligan. Ska
dor. Träning. Bygg ut läktaren. Avby
tare. Avstängningar. Sponsorer. Fem 
divisioner och alla cuper. Ordna vän- 
skapsmatcher mot topplag från Eu
ropa. "...ett mycket bra spel" HighScore 
Express. Pris Amiga 329 kr, PC 439 kr.

SIM CITY 2000 från Maxis. Ta gamla 
Sim City, förbättra grafiken och gör 
spelet tusen gånger bättre, så får du 
Sim City 2000. Tredimensionell spel
plan. Nya byggnader, som till exem
pel fängelser, bibliotek, sjukhus och 
skolor. Nya funktioner är bl.a. byg
gandet av tunnelbanor och rörled
ningar under jorden. "Börjar man 
spela det här spelet, ja då risker man att 
förlora både nattsömn och familjeliv." 
HighScore betyg 5 av 5. För PC. Krä
ver 4 Mb RAM. Pris 499 kr.

SIMON THE SORCERER från 
Adventuresoft. Mycket bra peka och 
klicka äventyr i klass med Monkey 
Island 2. "...fullkomligt lysande... det 
formligen svämmar över med hysterisk 
humor och ovanligt inspirerade prob
lem." HighScore Express betyg 5 av 5. 
Pris Amiga 439 kr, A1200 499 kr, PC 
499 kr (hintbook pris 139 kr).

STRIKER från Rage. Mycket bra 
fotbollspel i klass med Sensible 
Soccer. Välj mellan 64 olika interna
tionella lag. Mycket bra grafik.
"Striker is probably the closest anyone 
has come to creating a realistic soccer 
simulation." CU Amiga betyg 94%. 
Pris Amiga 159 kr, PC 369 kr.______

B0CKER PRIS
7TH GUEST OFF. GDE 279 
A-TRAIN GUIDE BOOK 279 
ALONE IN DARK 1 HB 139 
BLADE DESTINY HB 269 
CIVILIZAT. 640K A DAY 299 
CRUS. DARK SAV. HB 269 
DARK SUN SHAT. HB 229 
DARKSIDE XEEN HB 269 
DAY OF TENTACLE HB 159 
EYE BEH. 2/3 HB Pris/st. 159 
FREDDY PHARKAS HB 129 
GABRIEL KNIGHT HB 129 
INDY J. FATE ATL HB 159 
KINGS Q. 2-6 HB Pris/st. 129 
KYRANDIA 1/2 HB 129/159 
LARRY 1/2/5 HB Pris/st. 129 
MAPPING AMIGA 399
MONKEY ISL 1/2HB Ftis/st. 159 
MS FL. SIM. 5.0 GDE 279 
NHL HOCKEY GDE 179 
POL. Q. 1/2/3 HB Pris/st. 129 
POOLS DARKNESS HB 159 
PRIVATEER PL. TEST. 159 
QUEST FOR CLUES 4 349
QUEST F. CL. 5/6 Pris/st. 269 
QUEST G.1-4 HB Pris/st. 129 
QUESTB. BK CLUES 279 
RETURN TO ZORK HB 129 
RISE OF DRAGON HB 129 
SAM & MAX HB 159
SIMON SORCERER HB 139 
SPACE Q. 1 -5 HB Pris/st. 129 
STAR TREK 25TH HB 129 
ULT. UNDERW. 1 HB 159
ULTIMA 7 BLACKG. HB 159 
ULT. 7.SERP. ISLE HB 159 
X-WING OFFIC. GDE 279

JOYSTICKS pris
AMIS BLASTICK (PC) 249 
FLIGHT STICK (PC) 669 
FLIGHT ST. PRO (PC) 969 
GR ANALOG PRO (PC) 569 
GRAV. GAME PAD (PC) 349 
GR. GAME PAD (AMI) 279 
LOGIPAD (PC) 299
MEGAGRIP 2 (AMI) 239 
MEGASTICK 2 (AMI) 169
MEGASTICK 3 (PC) 179
NIGHT FORCE (PC) 299
QS MAVERICK 1 (AMI) 219
QS PYTHON 5 (PC) 209
QS PYTHON 1M (AMI) 179 
QS 2 TURBO (AMI) 179 
QS WARRIOR 5 (PC) 199 
QUICKJ. TURBO (AMI) 179 
THE BUG (AMIGA) 199

MÖSS pris
AMIS 3 BUTTON (PC) 229 
AMIS STINGRAY (PC) 299 
CHICK KWIK (AMI) 199 
QS MOUSE (AMI) 239

DISKB0X
DISKBOX MEDIALIFE Rym
mer 100 stycken 3.5 disketter. 
Låsbar. Pris 119 kr.

AMIGA ACTION pris
339

339
379
299
349
339
369
339
379
339
339
249
439
379

339
329
369

ALIEN 3
ALIEN BREED 2 
CANNON FODDER
CHAOS ENGINE 
CYBERPUNKS 
DENNIS
DESERT STRIKE 
DISPOSABLE HERO 
DRAGONS LAIR 3 
JURASSIC PARK 
MEAN ARENAS 
STAR DUST 
SYNDICATE 
T2 ARCADE GAME** 
TURRICAN 3 
URIDIUM 2 
WALKER 
**=fungerar ej på A 1200/4000.

AMIGA FIGHTING pris
BODY BLOWS GALAC. 339 
MORTAL KOMBAT 379
SECOND SAMURAI 369 
STREET FIGHTER 2 229

AMIGA FLYG pris
A320 AIRBUS EUR.*** 399
A320 AIRBUS N AMER. 429 
AV8B HARRIER ASS. 439 
B17 FLYING FORTR. 399 
BIRDS OF PREY 229
COMBAT AIR PATROL 369 
DOG FIGHT 429
F15 STRIKE EAGLE 2 249
F19 STEALTH FIGHT.** 249 
F117A NIGHTHAWK 429 
FIGHTER DUEL PRO 2 599
GUNSHIP 2000 399
KNIGHTS OF SKY*** 249 
REACH FOR SKIES 379 
TORNADO 439
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=kräver2 MB minne på 600.

AMIGA FOTBOLL pris
CHAMP. MANAGER 93 339
CHAMP. 94 SEAS*** 159 
CHAMP. M. ITALIA 349
EUROP. CHAMPIONS 329 
EUR. SUPERLEAGUE** 299 
FOOTBALL DIRECT. 2 299
GOAL 369
KICK OFF 2 1 MEG V.** 299 
LIVERPOOL** 329
PREMIER MAN. 2 329
SENSI. SOCC. 92/93 299
SOCCER KID 369
TREBLE CHAMP. 2 269
WORLD OF SOCCER 269
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=kräver Champ. Manager 93.

AMIGA MOTOR pris
BURNING RUBBER 339 
F1 349
FORMULA ONE G.P. 399 
MICRO MACHINES 329 
OVERDRIVE 339
PRIME MOVER 339
SKIDMARKS 339
**=fungerar ej på A 1200/4000.

AMIGA PLATTFORM pris
ALFRED CHICKEN 329 
ALLO ALLO 339
BART VS THE WORLD 339 
BUBA 'N' STIX 339
CHRISTMAS LEMMINGS 229 
CHUCK ROCK 2 329
COOL SPOT 379
COSMIC SP. HEADS 379 
DINOSAUR DET. AG. 249 
FANTASTIC DIZZY 349 
FATMAN 349
FURY OF THE FURRIES 369 
FUZZBALL 249
GLOBAL GLADIATORS 339 
GLOBDULE 379
GOBLINS 3 439
GREMLINS 2** 299
KRUSTYS FUN HOUSE 339 
LEMMINGS 2 TRIBES 369 
LOST VIKINGS 369
MAGIC BOY 339
MC DONALD LAND 339 
NAUGHTY ONES 349
NICKY 2 369
ONE STEP BEYOND 269 
OSCAR 339
SINK OR SWIM 329
SUPER FROG 339
WIZ 'N' LIZ 379
WONDERDOG 339
YO! JOE! 329
ZOOL 2 329
**=fungerar ej på A 1200/4000.

AMIGA ROLLSPEL pris
ABAND. PLACES 2** 429
AMBERSTAR v. 2.0 339
BLADE OF DESTINY 469 
CHAMPIONS KRYNN 379 
DARKSEED 429
DAY OF THE VIPER 299 
DRAGON WARS** 299 
EYE OF BEH. 1/2 249/439
GATEWAY SAV. FR. 379 
HIRED GUNS 439
ISHAR 2 369
KINGS BOUNTY** 369
KINGS TABLE 369
LEGENDS VALOUR**** 469 
LIBERATION 369
MOONSTONE** 369
POOLS OF DARKNESS 379 
RULES ENGAGEM. 2*** 439 
SECRET SILVERBLAD. 379 
SPACE HULK 439
STAR CONTROL 299
TREASURES SAV. FR. 379 
WORLDS OF LEGEND 329
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=kräv. hårddisk eller 2 drivar. 
****=kräver 1.5 Mb minne.

AMIGA SIMULATOR pris
AIR FORCE COMM. 369 
CAMPAIGN 2 439
COVERT ACTION 399
ELITE 2 FRONTIER 369
M1 TANK PLATOON 229 
SILENT SERVICE 2 249
SIM ANT/EARTH 229/259 
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
GAMES ESPANA 92** 369
LINKS*** 249
MICROPROSE GOLF 399
NICK FALDO'S GOLF 429
WINTER OLYMPICS 399
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=kräv. 2 drivar eller hårddisk.



Köp för 750 kr och du får SIM LIFE betyg 96% i DMZ utan 
extra kostnad.* Sim Life är värt 429 kr (Amiga) & 499 kr (PC)

*=fler alternativ i orderkupongen. Betyget avser 1200 ver. Erbjudandet gäller endast vid köp av Amiga/PC-spel/böcker/tillbehör.

De flesta  Amiga spel 
kräver 1 MB, v ilke t är 
standard pä både A600 
och Amiga 500 Plus. 
Alla Amiga spel fung
erar t ill alla Amigor (in
klusive 1200) om ej an
nat anges.

AMIGA STRATEGI pris
A-TRAIN 259
AIRBUCKS V1.2 369
BATTLE ISLE 93 329
CAESAR DELUXE 369
CIVILIZATION 399
CONFLICT MID. EAST 379
DUNE 2 379
GENESIA 369
GIN & CRIBBAGE KING 399 
GLOBAL DOMINATION 439 
HISTORYLINE 1914-18 429
ISHIDO 299
KING MAKER 439
MEGALOMANIA** 299
MIDWINTER 2 249
NAM 369
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 339
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=fungerar ej på A600. 
****=fungerar ej på Plus & 600.

AMIGA ÄVENTYR pris
ALTERED DESTINY** 299 
ANOTHER WORLD 229 
ASHES OF EMPIRE 249 
CODENAME ICEMAN 399 
COL ONEl S BEQUEST 399 
COtf X8EST CAME LOT 399 
Ci C.'. EF. CORPSE** 229 
CUiTVE OF ENCHANT. 429 
DEJA VU 1 299
DEJA VU 2** 299
FLASHBACK 369
HEART OF CHINA 399 
INDY JONES 3 LC ADV 229 
INDY JONES 4 ADV. 399 
KGB 379
KINGS QUEST 1/2 229/199
KINGS QUEST 5*** 499
LARRY 1/2 Pris/st. 229 
LOOM 229
MANHUNTER N.Y. 399 
MONKEY ISLAND 1 249
MONKEY ISLAND 2 399
OF ERAT. STEALTH 229 
POLICE QUEST 1 249
QUEST FOR GLORY 1 249
RISE OF THE DRAGON 399 
SIMON SORCERER 439
SPACE Q. 1/2/3 249/399/399 
SPACE QUEST 4*** 499
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=kräv. hårddisk eller2 drivar.

Al 200 SPEL pris
AIRBUCKS V1.2 429
ALFRED CHICKEN 329
ALIEN BREED 2 369
BODY BLOWS GAL. 369
BURNING RUBBER 339
CHAOS ENGINE 339
CIVILIZATION 469
DENNIS 349
DIGGERS 439
ISHAR 2 369
JURASSIC PARK 349
NAUGHTY ONES 349
OSCAR 339
OVERKILL 269
PINBALL FANTASIES 369
ROBOCOD 159
RYDER CUP GOLF 339
SECOND SAMURAI 369
SIM LIFE 429
SIMON SORCERER 499 
SOCCER KID 369
STAR TREK* 379
TROLLS 159
*=kräver hårddisk.

CD-32 SPEL pris
ALFRED CHICKEN 339
BUBA 'N1 STIX 369
CASTLES 2 369
CHUCK ROCK 229
DANGER. STREETS 369
DEEP CORE 339
DISPOSABLE HERO 369
FIRE FORCE 369
LABYRINTH OF TIME 359
LIBERATION 439
LOTUS TRILOGY 369
MEAN ARENAS 369
NICK FALDO 429
NIGEL MANSELL 369
OVERKILL 369
PINBALL FANTASIES 399
PIRATES GOLD 369
ROBOCOD JAMES P. 2 369 
SEEK & DESTROY 339
SENSIBLE SOCCER 339
SEVEN GATES JAMB. 339
TRIVIAL PURSUIT 369
TROLLS 369
WHALES VOYAGE 369
ZOOL 1 369

AMIGA SPEL PRIS 
149 KR/ST.

BATMAN THE MOVIE, BLUES 
BROTHERS, BUBBLE BOBB
LE, CRAZY CARS 3, FIRST DI
VISION MANAGER, JACK 
NICKLAUS GOLF, MOON- 
WALKER***, JAMES POND**, 
LOMBARD RAC RALLY, 
PRINCE OF PERSIA, PRO 
TENNIS TOUR 1**, ROBIN 
HOOD LEGEND QUEST, TI
TUS THE FOX, TOYOTA CELI- 
CA RALLY,
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***-fung. ej på 600/1200/4000.

AMIGA SPEL PRIS 
159 KR/ST.

3D POOL**, ADDAMS FAMILY, 
ALIEN BREED SPECIAL EDI
TION, ASSASSIN SPECIAL 
EDITION, ARNIE 1, ARNIE 2, 
BLUE ANGELS, BULLYS 
SPORTING DARTS, CALI
FORNIA GAMES 2, CARDI- 
AXX, CHASE HQ 2, CHUCK 
ROCK 1**, DEFENDER OF 
THE CROWN**, F16 COMBAT 
PILOT, FACE OFF ICE HOCK
EY**, FALCON, FINAL FIGHT, 
FLIMBOS QUEST**, FLY HAR
DER, GO FOR GOLD***, GRA
HAM TAYLORS SOCCER 
CHALLENGE, GRAND PRIX 
CIRCUIT, HERO QUEST**, 
HILL STREET BLUES, HOOK, 
HUCKLEBERRY HOUND, JA
GUAR XJ220, JOHN BARNES, 
LASER SQUAD, LAST NINJA 
3**, LETHAL WEAPON, 
LORDS OF CHAOS, MAN
CHESTER UTD EUROPE, 
OUT RUN EUROPA, PANZA 
KICK BOXING**, PIXIE & DIX
IE, PREMIER DIVISION, PRE
MIERE**, PUSH OVER, RICK 
DANGEROUS 2, ROBOCOD, 
RODLAND, RVF HONDA**, 
SHADOWLANDS, SIMPSONS, 
SPACE CRUSADE**, SPEED- 
BALL 2, STRIDER 2, STRIKER, 
SUPER CARS 2**, SUPER MO
NACO GP**, SUPER SPACE 
INVADERS, TENNIS CUP 2, 
THUNDERHAWK**, TOKI, 
TROLLS, TV SPORTS FOOT
BALL*, UTOPIA**, WARZONE, 
WOLFCHILD, WORK TEAM 
RALLY, WWF 1, WWF 2, XE
NON 2,
*=fung. ej på Plus, 600 & 1200. 
**=fungerar ej på A 1200/4000. 
***=GamesSummerEdition. EjA1200.

AMIGA SPEL PRIS 
199 KR/ST.

688 ATTACK SUB, BLACK 
CRYPT, BLUE MAX, BUDO- 
KAN, F17 CHALLENGE, F29 
RETALIATORY*, FUTURE 
WARS**, GUNBOAT, GUN- 
SHIP, HARPOON 1.0**, HOY
LES BOOK OF GAMES 1 eller 
2, INDIANAPOLIS 500, JOHN 
MADDEN FOOTBALL, MANI 
AC MANSION, MIG 29 FUL
CRUM, PIRATES, PROJECT X 
REVISED, QWAK, RISKY 
WOODS, ROBIN HOOD, RO- 
BOCOP 3, STRIKE FLEET, 
THE CYCLES, THE IMMOR
TAL, TV SPORTS BASEBALL, 
TV SPORTS BOXING, WIZKID, 
ZAK MC KRACKEN 
**=fungerar ej på A 1200/4000.
***=fung. ej på 600/1200/4000.

PIRATES från Microprose. Ett skepp, 
en besättning och hela Karibiska ha
vet att utforska. Led din hetlevrade 
besättning av pirater in i stormiga 
hamnstäder och riskera ditt liv när 
du plundrar fiende skepp. Jaga efter 
magnifika skatter. Anfall städer. Sälj 
ditt plundringsgods i olika hamnar. 
Lär dig fäkta. Se upp för myteri. Pris 
Amiga/PC 199 kr. (Pirates Gold pris 
PC 499 kr, CD-32 369 kr.)

THE SETTLERS från Blue Byte. Du 
måste bygga ett komplett och fung
erande samhälle som är tillräckligt 
självförsörjande för att överleva. Fäll 
träd, jobba i gruvor, producera vapen 
och redskap, leverera byggmaterial, 
försvara ditt land och dina slott, an
fall dina fiender, skapa arbetstillfäl
len för ditt folk och mycket, mycket 
mer. "En höjdare... En solklar fyra på 
gränsen till full pott!" HighScore Ex
press. 94% i Amiga Format. En eller två 
spelare. För Amiga. Pris 439 kr.

WORLD OF SOCCER från Chal
lenge. Du startar din karriär som en 
arbetslös och oerfaren manager. 
Framgång kommer att förbättra din 
karriär och ditt rykte, vilket kommer 
att ge dig erbjudande från de större 
klubbarna. Misslyckande kan resul
tera i att du får sparken. Manager
spel. 240 klubbar från 15 olika länder. 
2600 spelare. Cuper. Köp och sälj 
spelare. Skador. Varningar. Ta ut rätt 
lag. Träning. För Amiga. Pris 269 kr.

AMIGA SPELPAKET
10 INTELL. STRATEGY GA
MES Backgammon, Schack, 
Go, Bridge, Othello, Chinese 
Chess, Fyra i rad, Dam, Gomo- 
ku och Renju. Pris 369 kr. 
ANIMATION CLASSICS Spa
ce Ace 1, Dragons Lair 2: Time 
Warp och Wrath of the Demon. 
Pris 529 kr.
AWARD WINNERS 2 Sensible 
Soccer 92/93, Jimmy Whites 
Whirlwind Snooker, Elite och 
Zool 1. Pris 379 kr.
COMBAT CLASSICS 2 Silent 
Service 2, F19 Stealth Fighter 
och Pacific Islands. Pris 379 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, Moon- 
mist, Planetfall, Stationfall, En
chanter, Sorcerer, Spellbrea- 
ker, Zork 1,2 & 3, Beyond Zork 
och Zork Zero. Pris 599 kr. 
LOTUS TRILOGY Lotus 1, 2 
och 3. Pris 379 kr.
PINBALL DREAMS & FANTA
SIES Två mycket bra flipper- 
spel. Läcker grafik. Pris 429 kr. 
POPULOUS 1 PLUS Populous
1 & Promis. Lands. Pris 199 kr. 
POPULOUS 2 PLUS Populous
2 och Populous 2 Challenge 
datadisk. Pris 439 kr. 
POWERMONGER PLUS Po-

wermonger och Powermonger 
World War 1 datad. Pris 229 kr. 
POWERPACK 1* TV Sports 
Footb., Xenon 2, Bloodw. och 
Lomb. RAC Rally. Pris 299 kr. 
PSYCHO’S SOCCER** Kick 
Off 2, Manchester United, Int’l 
Soccer Challenge och World 
Champ Soccer. Pris 349 kr. 
SIM CITY & LEMMINGS 1 Två 
klassiker. Pris 379 kr.
SIM CITY & POPULOUS 1** 
Två av de bästa spelen någon
sin. Pris 379 kr.
SIM CITY DELUXE Sim City, 
Sim City Architect 1 och Sim City 
Terrain Editor. Pris 379 kr. 
SPACE LEGENDS Elite, Mega 
Traveller 1 och Wing Comman
der. Pris 369 kr.
SPORT TOP 10** World Soc
cer, International Ice Hockey, 
American Tag Team Wrestling, 
World Cricket, Kenny Dalglish 
Soccer Manager, International 
Tennis, Carnage, International 
Truck Racing, World Rugby och 
Graeme Souness Soccer Ma
nager. Pris 369 kr.
SPORTS MASTERS Indiana
polis 500, PGA Tour Golf, Ad
vantage Tennis och European 
Champ. 1992. Pris 369 kr. 
TEST DRIVE 2 COLLECTION 
Test Drive 2 och alla fyra extra 
disketterna (California, Europe
an, Musctecgrs och Super
cars). Pris kr 
THE GRH.'
Tempfr., Jimm? Arhite’s Snoo
ker och Dune i . Pris 399 kr. 
TRIAD 2** Menace, Tetris och 
Ball. Pris 299 kr.
TRIPLE ACTION VOL 5 Grand 
Prix Master, Crazy Cars 3 och 
Battletech. Pris 189 kr. .. 
*=fung. ej på Plus, 600 defy 1200. 
**=fungerar ej på A 1200/4000.

AMIGA NYTT0 pris
3D CONSTRUCT. KIT 2 599
AMOS PROFESSION. 599 
AMOS PRO COMPIL.*** 429 
DEL. PAINT 4 AGA**** 1099
***=kräver Amos Professional. 
****=endast för A 1200/4000.

CONFLICT FÖR ENDAST 9 KR.
Conflict är e tt okomplicerat strategispel om 
mellanösternkonflikten. Försvara Israel och 
anfall de arabiska grannländerna. Använd dip
lomati. Bilda militärpakter. Köp nya vapen. Ta i 
ute med Palestina frågan. "Ett fascinerande 
spel" enligt Computer Gaming World. För Amiga. 
Pris endast 9 kr. (begränsat antal).

r

L

RING NU! 016-131020. Personlig ordermottagning. Måndag-Torsdag 9-21, Fredagar 9-17, Lördag & Söndag 14-17

NAMN;_____________________

GATUADRESS;_______________
POSTNR;_________ ORT;______
TELEFONNUMMER;__________ /

MINSTA BESTÄLLNING -  299 KR
Priserna är inkl moms, frakt, pf-avgift och emballage. Endast 45 kr exp.avg 
tillkommer. Inga andra avgifter tillkommer. Leveranstiden är 1-2 veckor. 
Ej utlösta försändelser debiteras med 149 kr. Alla reklamationer kräver 
vårt returgodkännande nummer. Reklamerade varor skall skickas som 
vanligt brev. Skicka INTE förpackningen/instruktionerna, endast disketten. 
Vi byter ej köpta spel till andra spel. Vi accepterar inte avbeställningar på 
varor som är skickade. Alla produkter har endast instruktioner på engelska. 
Till Norge, Danmark och Finland tillkommer dessutom en extra avgift på 
30 kr och tulldeklareringsavgift.

n

ARTIKELNAMN DATOR PRIS

i Z T T I  C om puter Boss international
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 499 kr. Beställ för mer än 
1500 kr och du får två extra spel, osv. Välj bland nedanstående 
alternativ. Jag väljer:

□  ALFRED CHICKEN (Amiga)
□  ALFRED CHICKEN (1200)
□  CHUCK ROCK 2 (Amiga)
□  CYBERPUNKS (Amiga)
□ MC DONALD LAND (Amiga)
□  PUTTY (Amiga, plattform)
□  SIM LIFE (Amiga, kräver 1.5 

Mb minne.)
□  SIM LIFE (1200, betyg 96% i 

DMZ. Skapa liv)
□  SPOILS OF WAR (Amiga)
□  SUPER CARS 2 (Amiga, ej 

1200. Mycket roligt bilspel)
□ VENGEANCE OF EXCALI- 

BUR (Amiga, ej 1200)
□  WORLDS AT WAR (Amiga)
□  ZYCONIX (Amiga, ej 1200)

□  AMERIC. GLADIATORS (PC)
□  BATMAN RETURNS (PC)
□  COVERT ACTION (PC)
□  DIE HARD 2 (PC, skjutaspel)
□  FOOTBALL MANAG. 2 (PC)
□  HEIMDALL (PC, bra grafik)
□  RAGNARÖK (PC, strategi)
□  SIM LIFE (PC, skapa liv)
□  TRACON (PC, flygledarsim)
□  UNINVITED WIND (PC, ävent)

J
Vi haräven spel till 3DO, C64/128, 
SNES, Mac, Mac CD, Gameboy, 
Megadrive, Mega CD, CDTV, MSX. 
Atari ST/STFM/STE/130/800/2600, 
Jaguar, ZX Spectrum och TI-99/ 
4A. Gratis prislista. Ange dator.



Knockad?

Jamen, se då till att komma på 
fötter igen! Nästa nummer kom

mer ju redan den mars!
Då kan ni läsa bland annat om detta;

Police Quest
O p e n  S

-  vad rör sig i huvudet 
på en massmördare?

Dessutom:
nyheter, väldigt, många spelrecpnsionec, den fantastiskt välskrivna leda-
ren, jattesmaskigafärgbilder oa redaktionen och alla frilansar, fusk, den

alltid lika välutrustade äventyr sakutenskvaller, notiser, fler 
spelrecensioner, speltips, prylar och bilder pa kommande spel

Vad du än gör, spelfantast, så missa inte det!

30 HIGH SCORE EXPRESS



100% Error free. Livstids garanti. 
Levereras i 10-pack med etiketter.

För-formaterade för PC

Box för 100 st 
3,5“ disketter

• Låsbar
• Rökfärgat lock,
• Skiljeväggar j 

medföljer 1

Box för 200 st 3,5" disketter

• Utdragsbox, 
tar mindre plats

• Stapelbar=utbygg- f ||  
bart system

• Låsbar
• Elegant design

Adress: Hemmestorp 32,270 35 Blentarp 
Telefon: 046-818 14. Telefax: 046-802 00.

Minimibeställning: 100 st disketter eller ordervärde 250:- 
Alla priser är Inklusive moms. Endast frakt tillkommer.



0523-51000

ABC är det senaste till
skottet i Citizens skrivar- 
familj. Citizen ABC skri
ver de klaraste färger, 
med en upplösning upp till 
360x360punkter per tum.

ABC skriver tystare än 
de flesta matrisskrivare, 
så du slipper att störa 
någon när Du jobbar 
som hårdast.

ABC är snabb, Den pres
terar resultat utan att Du 
behöver vänta, ABC skri
ver med upp till 192 tec
ken per sekund i snabb
läge och hela 64 tecken 
per sekund i högvalitets- 
läget (LQ).

Citizen ABC har inbyggd 
50 arks lösarkmatare så 
Du slipper det tråkiga och 
dyra traktorpappret som 
normalt används till 
matrisskrivare.
Citizen ABC, klarar dess
utom overheadfilm med 
glans.

Citizen ABC levereras 
med Easystart instal
lations program med 
drivrutiner för Windows, 
och med Print Manager 
för Amiga, så utskrifts- 
kvaliten och installationen 
är lekande lätt.

Citizen levereras alltid 
med 2 års garanti.

Och Du betalar mindre än 
3000:- för denna skrivare 
i Din Datorbutik nu!

Importeras och distribueras av:


